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Milí Kockáči!
 Opäť sme tu a tradične po nejakej 
tej prestávke, aby naše články boli pre vás 
študentov zaujímavejšie. Teda predstavujem 
vám ďalšie číslo školského časopisu Kocky! 
Avšak, toto číslo nie je len také obyčajné. 
 Počas školského roku 2015/2016 sme 
si mohli všimnúť, že sa s narodeninami akoby 
vrece roztrhlo. Najprv to bolo 200. výročie 
narodenia Ľudovíta Štúra, 93. narodeniny 
našej školy, ale v tomto školskom roku dvad-
saťročnicu oslavuje náš časopis Kocky!
 Je to možné? Ubehlo 20 rokov, odke-
dy vyšlo prvé číslo. Ako asi vtedy vyzeralo? 
Ktoré rubriky boli najčítanejšie? A čo vtedaj-
šie perlorodky profesorov? Aj to sa dozviete 
v tomto special number! :) Redaktori si 
pre vás pripravili  nielen tradičné rubriky, ale 
aj čosi zaujímavé z minulosti a všetky člán-
ky v spolupráci s grafičkou máte pred sebou 
práve teraz! Pre nás, pre terajšiu redakčnú 
radu, je cťou, že práve my sa môžeme podieľať 
na vydaní jubilejného čísla. Preto dúfa-
me, že sa vám bude páčiť, že sa dozviete 
zaujímavosti o bývalých žiakoch i redak-
toroch z našej školy a v priebehu 2. pol-
roka  sa týmto naladíte na ešte lepšie vý-
sledky a štvrtáci na blížiacu sa maturitu. 
Veď je takmer za dverami. No nezúfajme, 
učme sa a tešme sa zo všetkého, čo príde. 
Veď predsa všetko má nejaký význam :) 
Vaša Miška
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Aj tento rok sme sa 
hodili do gala

Valentín na GPH? K nemu predsa 
neodmysliteľne patrí aj ples organizovaný 3.E.

 Ples s názvom White Night sme oficiálne odštartovali prí-
hovorom pána zástupcu Vladimíra Čana a moderátorov plesu, 
ktorými boli tento rok Marcela Uhrinová a Marián Dzvoník. 
V programe vystúpil folklórny súbor Zemplín. Tanečný parket 
„otvoril“ triedny učiteľ 3.E - pán profesor Jozef Sibal so svojimi 
žiakmi.

 Na plese vládla príjem-
ná atmosféra. V ten večer sme si 
skutočne uvedomili, že heslo náš-
ho gymnázia - Gens una Sumus - 
skutočne vládne. :)
Ďakujeme 3.E za skvele zvládnu-
tú organizáciu 
plesu a príjemný 
večer.

O tom, že sa 
ples skutočne 
vydaril, svedčia 
aj vyjadrenia 
hostí. 
„Ples sa vyda-
ril. Bola zábava, zatancoval som 

si. Chválim študentov, boli slušní. 
Tombola bola veľmi bohatá, aj 
som dvakrát vyhral. Na konci bolo 
ale veľa modernej hudby, menej 
mohlo byť. Veď  ja som si ani ne-
zatancoval čardáš. Dosť učiteľov 

prišlo. A nevši-
mol som si sud 
s kofolou, len 
žiaci mi pove-
dali, že bol. Ale 
inak dobre, dob-
re.“ (pán profe-
sor Jozef Sibal)
„Ples sa niesol 
v priateľskej at-

mosfére. Spoznala som veľa no-

Valentínsky ples



5 Kocky

vých ľudí. Tanečný parket neostal 
ani na chvíľu prázdny.  Každý 
predviedol vlastné tanečné kre-
ácie. Hoci ma 
boleli nohy, 
nechcela som 
premeškať ani 
jedno tanečné 
kolo. Dúfam, že 
nasledujúci  rok 
sa ho zúčastním 
znova.“ (M. 
Vargová, 2.F)

„Bolo veľmi, veľmi dobre. Zabavil 
som sa, chválim zmenu prostredia 
aj DJ-a. Bol to jeden z mojich naj-

lepších plesov 
vôbec. 
V tombole láka-
vé ceny. Bol som 
v spoločnosti 
super dievčat. 
No proste celé 
na jednotku.“  
(Bývalý študent 
GPH, Viliam 
Tkáč)

Dia
foto: autorka

Imatrikulácia 2015
alebo

„Kam zmizlo žezlo?“
 Ako každý rok ani tento nebol výnimkou. Pondelok- 
16. november- patril tohtoročným prvákom a samozrejme 4. A, 
ktorá im tento deň spravila nezabudnuteľným.

 Pre nás ostatných celkom 
obyčajný pondelok. Nám sa to ho-
vorí ľahko, veď to máme za sebou. 
Ale prváci? Mladé ušká, ktoré 
do tohto dňa ešte neboli právoplat-

nými študentmi našej školy.

A ako to celé začalo?
 Začalo sa to zvonením, 
ktoré ukončilo šiestu hodinu 

Valentínsky ples, Kam zmizlo žezlo?
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...spoločná fotka, 
úsmev...

a každý sa priam rozbehol 
do športovej haly hľadať si to 
správne miesto, aby mal dobrý 
výhľad. 
 Celá imatrikulácia 2015 sa 
totiž niesla v znamení kauzy stra-
teného žezla. A každý chcel mať 
tie najnovšie informácie, aké je 
pokračovanie vyšetrovania našej 
GPH kriminálky, ktorá túto krá-
dež veľmi intenzívne vyšetrovala.
Veď bez žezla by štúdium na GPH 
hádam ani nepokračovalo.
Pred podrobným vyšetrovaním  
nechýbalo tradičné  oceňova-
nie úspešných študentov za rok 
2014/2015. A nasledovali dlho 
očakávané kreácie našich prvá-
kov. A samozrejme boli aj dosta-
točne vypískaní. Ako inak!
 Medzi tančekmi sme po-
zorne sledovali postupy vo vyšet-
rovaní ukradnutého žezla. Vypo-

čúvaní boli mnohí. No páchateľa 
nikde. Čo teraz??? Kto si len do-
volil vziať si naše žezlo? V smút-
ku a strachu čo bude ďalej 
bez neho, sa hneď vystriedal 
úsmev na tvárach, keď začali sú-
ťaže. Prváci bojovali. 
 :O :O :O „Našiel sa vin-
ník!!! Nechcel sa síce priznať, ale 
dôkazy sú jednoznačne 
proti nemu! Máme vinníka. Teda 
nie, on ušiel?“...Čo teraz?...Aj 
posledná nádej bola preč...Všetci 
sme boli zúfalí...
 Je dotancované, dosúťaže-
né a stále bez žezla. No nemuseli 
sme dlho čakať a GPH kriminálka 
všetko vyriešila. Žezlo bolo späť.  
A teraz je v bezpečných rukách 
3.A. Kauza vyriešená! Nasledova-
la prísaha... a? A prváci sú právo-
platní študenti našej školy. Vitajte 
medzi nami! :-)

Kam zmizlo žezlo?
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...sme pripra-
vení, môžeme 

začať!

...mňaaaaam, aká 
dobrá čokoláda ma 

čaká :)

...máte pravdu, 
hlavou to pôjde 

určite!

...kam te-
raz? :O 

Kam zmizlo žezlo?
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...konečne v správ-
nych rukách!...

Števka 
foto: autorka

...hmmm...čo po-
viete?

...ach, to je ale 
krása...skvelé 

publikum

Kam zmizlo žezlo?
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Deň otvorených dverí
 Hm...? Možno teraz nechápavo krútite hlavami. Deň otvo-
rených dverí? To bolo kedy? Ak trochu zalovíte v spomienkach, 
zistíte, že ani nie tak dávno. Chápem, že ďalej ako po polročné 
prázdniny sa v pamäti dá dostať len ťažko, preto vám pomôžem 
– dvere dokorán sme mali dňa 20. októbra 2015. V športovej 
hale sa najprv konal workshop pre deviatakov s názvom Správ-
na voľba povolania – príležitosť k úspechu, hneď nato sme bu-
dúcich stredoškolákov privítali v hlavnej budove gymnázia, aby 
na vlastné oči videli, čo všetko sa u nás dá robiť. V jednotlivých 
triedach sme im predstavovali predmety, ktoré sa učíme, a akti-
vity, ktorým sa v rámci týchto predmetov venujeme. V tejto re-
portáži si môžete pozrieť krátky zostrih toho najlepšieho z DOD. 
Treba povedať, že bol vydarený.

Francúzština 
v akcii. Nous som-
mes une famille :-)

Minulosť zďaleka...

Deň otvorených dverí
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... a zblízka.

Dvadsiate storočie na dlani. 
Nik nie je večne živý, ale 

spomienky sa dajú oprášiť.

Kuk...! Aj ja ťa vidím!

A teraz... Nech mi nikto 
neudrie do stola...

Deň otvorených dverí
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Keď ani nejaký ten výbuch 
neprekáža

Deviatakov chémia 
zrejme chytila. Opý-
tame sa aj na budúci 
rok, či ich ešte baví.

Naše kočky a naše 
Kocky.

Auto, ktoré kreslí? 
Bez problémov! Len si 

ho naprogramuj ;-)

Martina
 foto: Alexandra Haňová, 3.C

Deň otvorených dverí
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Rím, Florencia a Vatikán

Mince vo Fontáne 
di Trevi to istia.

 Jarné prázdniny v Ríme. 
Kto by nechcel niečo také pre-
žiť? Skupina žiakov z GPH 
pod vedením profesorov L. Gon-
du, J. Štundu a J. Sibala to veru 
zažila.

 Po dlhej nočnej ceste 
do Budapešti a krátkom cca. dvoj-
hodinovom lete sme tam boli co 
by dup.  Potom na autobus, z au-
tobusu na ubytko a z ubytka- Rím 
ako inak štýlovo taliansky—bu-
som a talianskym metrom.
 Prvý deň v Ríme bol nao-

zaj veľmi zaujímavý. Začali 
sme pri španielskych scho-
doch a odtiaľ k Fontáne di 
Trevi, kam som si aj hodil 
mincu, aby som sa mohol 
do Ríma ešte vrátiť. Neskôr 
sme prešli pár bazilík a po-
tom sme vyrazili na Piaz-
za del Popolo (Námestie 

ľudu), kde sme si dali rozchod      
a pokračovali ďalej. Celý prvý 
rímsky deň sme ukončili návšte-
vou     galérie Borghese, ku ktorej 
sme sa dostali cez park, v ktorom 
tiež boli nádherné prírodné diela.
 Druhý rímsky deň sa tiež 
niesol v znamení pamiatok. Na-

Mince vo Fontáne di Trevi
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vštívili sme Koloseum, v ktorom 
sa „uskutočňoval“ známy frazeo-
logizmus ,,chlieb a hry“, pamätník 
Viktora Emanuela II. či Anjelský 
hrad, z ktorého bolo dobre vidieť 
Vatikán.
 Na cestu 
do Florencie sme 
sa rozdelili 
do dvoch skupín. 
Zatiaľ čo prvá išla 
do Florencie, tá 
druhá (v ktorej 
som bol aj ja) zo-
stala a navštívila 
Vatikán. Bolo tam 
naozaj pekne. Ako 
prvé sme navštívili 
Vatikánske múzeá, 
kde sa bolo riadne 
na čo pozerať. No 
najväčší dojem na mňa urobila 
Sixtínska kaplnka, ktorej ,,Posled-
ný súd“ namaľoval slávny umelec 
Michelangelo. Po Vatikánskych 
múzeách sme sa presunuli na Ná-
mestie svätého Petra a po kontrole 
sme vošli aj do Baziliky svätého 
Petra, kde omše celebruje sám 
Svätý Otec František. 

 Tak ako Vatikán, tak aj 
Florencia bola veľmi zaujímavá. 
Hneď po príchode sme začali 
s prehliadkou. Navštívili sme štvr-
tú najväčšiu baziliku sveta—Bazi-
liku Santa Maria del Fiore. Po nej 

sme si pozreli starý 
most a tiež palác Pitti. 
 Druhý deň vo Flo-
rencii bol skvelý. 
Najväčší dojem 
na mňa urobila socha 
Dávida v Galerii del-
la Academia, pretože 
Michelangelo naozaj 
odviedol na tejto so-
che veľký kus práce 
a dal svetu neuveri-
teľný 5,17 metra vy-
soký kus umenia, kto-
rý si budú pamätať aj 

budúce generácie.
 A čo mám ešte dodať? Ná-
vrat do Ríma, posledná noc 
v Ríme a nakoniec arrivederci 
Rím. Tento výlet bol fakt skvelý. 
Dúfam, že sa moje túlavé topánky 
ešte do Ríma dostanú. 

Michal Ircha
foto: autor

Mince vo Fontáne di Trevi
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Povedz, čo Ti napadne
... alebo radšej nie

 Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, akú ťažkú prácu 
majú moderátori? Nesmejte sa, myslím to vážne. Moderovanie – 
to nie je len čítanie pripraveného textu z papiera. Bolo by, keby 
svet fungoval ideálne. Dobre však vieme, že je to ináč. Mode-
rátor tak musí byť človek výrečný, flexibilný a so schopnosťou 
vždy si zachovať chladnú hlavu. Kombinácie takýchto vlastností 
sú vraj veľmi zriedkavé, no ja si dovolím tvrdiť opak. Na našom 
gymnáziu máme hneď dve výnimky. Aké? Čítajte ďalej a dozvie-
te sa.

 V dňoch 26. - 27. novem-
bra 2015 sa v komornej sále Stre-
doslovenského osvetového stre-

diska v Banskej Bystrici konalo 
celoštátne kolo súťaže mladých 
moderátorov Sárova Bystrica. 

Povedz, čo ti napadne



15 Kocky

Nechýbali na nej ani zástupcovia 
našej školy – Andrej Tomči (3.A) 
a Štefánia Turyová (2.G, okrem 
iného aj naša redaktorka :-) ), ktorí 
nás úspešne reprezentovali už 
v krajskom kole. Ide o súťaž, kto-
rej účastníci majú za úlohu ukázať 
svoje moderátorské schopnosti 
hneď v štyroch disciplínach – in-
terpretácia spravodajského textu, 
interpretácia reklamného textu, 
vedenie rozhovoru so zaujímavým 
človekom a moderovanie vlastnej 

relácie. Súťažiaci sú posudzovaní 
odbornou porotou 
a porovnávajú sa aj navzájom. 
I keď konkurencia bola veľká 
a porota prísna, naši reprezentanti 

sa nedali zastrašiť 
a Andrejovi sa podari-
lo vybojovať krásne 3. 
miesto. Blahoželáme 
a len tak ďalej!
 M i m o c h o d o m , 
keby ste aj vy mali pocit, 
že sa vo vás skrýva mi-
moriadny dar reči (nielen 
taký, ktorý sa objaví v la-
vici na hodine a zmizne 
hneď, ako vás vyvolajú 

k tabuli), neváhajte a zájdite 
za pani profesorkou B. Porvazní-
kovou, rada vás uvíta. Dobrých 
moderátorov nikdy nie je dosť!

Martina
foto: Števka a Andrej

Povedz, čo ti napadne
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Ľady, sneh a pády 
(plus guľáš)

Spomínate si ešte na vianočné 
prázdniny? Takmer celé tri týždne 
voľna a oddychu si teraz, 
po všetkých skúšaniach a písom-
kách spojených s polrokom vyba-
vujem len veľmi ťažko. Avšak 

(a teraz neviem či našťastie 
alebo nanešťastie) mi jedna spo-
mienka predsa len v hlave utkvela, 
a tak skoro ju odtiaľ nedostanem. 
Poslednú sobotu pred opätovným 
nástupom do školy po prázdninách 
som sa so spolužiačkami vybrala 
na už tradične každoročnú túru 
na Sninský Kameň. Spolu s nami 
šli tri autobusy plné rozospatých, 

zato poväčšine dobre naladených 
študentov. Okolo pol desiatej sme 
všetci začali šľapať hore a na to, 
že sme sa predchádzajúci deň 
o takomto čase ešte len prevracali 
na druhý bok, nám to šlo celkom 
dobre. Avšak dobrý začiatok rých-
lo vystriedalo stúpanie a s tým pri-
šlo aj nepríjemné zistenie, že 
po tom voľne a oddychu akosi ne-
vládzeme. Aj keď zasa nechcem 
krivdiť všetkým, napríklad profe-

sor Sibal si ako vždy vykračoval 
svižným tempom a väčšinu túry 
sa so svojimi chrtmi držal na čele 
sprievodu. Ale aj tí, čo sa nedoká-
zali tešiť z túry ako takej, si našli 
spôsob, ako si ju spríjemniť, po-

Posilniť sa treba.

Selfie vždy a všade.

Ľady, sneh a pády
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väčšine sa smiali z tých, čo spadli, 
pošmykli sa alebo ohadzovali je-
den druhého. Hore sa však aj na-
priek nesmiernej snahe nedostal 

každý, rebrík, čo viedol 
na Sninský Kameň, bol príliš klz-
ký, cestička, čo k nemu viedla, 
takisto, a keď nám ostatní zrefero-

vali, že zhora aj tak nič nevidno, 
našlo sa málo takých, čo by chceli 
riskovať pád dole kopcom, veď 
sme sa už napadali dosť. 
A tak sme sa s vidinou sľúbeného 
jedla vybrali naspäť dole. Nako-
niec sme cestu bez ujmy 
na zdraví zvládli aj my a v Remet-

ských Hámroch sme sa zastavi-
li   v reštaurácii, kde sme dostali 
guľáš. To už sme sa ale všetci po-
náhľali naspäť domov, kde sme si 
po takom náročnom výkone mohli 
oddýchnuť a psychicky sa pripra-
viť na ďalší pondelok v škole, kto-
rý sa obtiažnosťou skoro vyrovnal 
tomu náročnému výstupu.

Niektorí ani za svet nechceli ísť domov.

Výstup zdolal aj poriadnych silákov.

No aj napriek všetkým ťažkostiam sa 
oplatilo ísť.

Diana
foto: Gabi Sabo

Ľady, sneh a pády
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a ešte jeden pohľad na Sninský kameň
Prestávka na čaj, 
občerstvenie 
a foto

Keď sme išli na Sninský 
kameň, príroda nám (okrem 
dlho vytúženého snehu 
a zimy) ukázala aj krásy 
zimnej prírody.

Keď sme dorazili, niektorí 
sa odhodlali aj na väčší risk. 
Vystúpili na vrchol Sninského 
kameňa, ktorý bol plný ľadu, 
snehu a studeného vetra. 
Zostup bol však pre niekto-
rých ťažší ako predpokladali.

Michal Ircha, III.C

Sninský kameň
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„Mne je jedno, či sa 
pozriem hore alebo dole, 
stále sa mi chce plakať.“
 ČIERNA HORA, vrch ROHÁČKA- Obľúbené túry s pá-
nom profesorom Jozefom Sibalom pokračujú! V novembri aj 
decembri sa turisti z GPH odhodlali a vykročili spoznávať krásy 
Slovenska spolu s našimi profesormi.

 Po takmer dvojhodinovej 
ceste autobusom žiaci mohli ko-
nečne vystúpiť a ešte pred túrou 
sa šli pozrieť na most, ktorý tam 
podľa zápachu stál už nejaký čas. 
Neminula ich ani rodinná fotka 
a až potom sa mohli naplno ve-
novať výstupu. Už zo začiatku 
poniektorým dochádzal dych, no 
našťastie si neuvedomovali, že to 
najhoršie ich ešte len malo čakať. 
Na to, aby sa dostali až hore 
na vrchol Roháčky, im zostávali 
ešte dobré tri hodiny šliapania. Tí 
šikovnejší, často nazývaní aj „chr-
ti“, sa na nič nesťažovali, pre nich 
to bola trochu náročnejšia pre-
chádzka, avšak z konca zástupu sa 
často ozývalo chrčanie, fňukanie 
a sľuby, že už nikdy na žiadnu túru 
nepôjdu. Jedna žiačka sa dokonca 

vyjadrila, že „Mne je jedno, či sa 
pozriem hore alebo dole, stále sa 
mi chce plakať.“ 
 Takto nejako to pokračo-
valo počas celého výstupu a zo-
stupu, šikovnejším nič nepreká-
žalo ani cestou dole a tých menej 
zdatných boleli kolená, veľakrát 
padali a počet sľubov ´nikdy viac 
žiadna túra´ akosi vzrástol. Nako-
niec však všetci došli dole v po-
riadku a najmä dievčatá sa tešili 
z množstva spálených kalórií, kto-
ré však hneď zajedli, pretože im 
po takej túre vyhladlo. Avšak ani 
jedna z toho nemusela mať výčit-
ky svedomia, veď túry boli, sú 
a aj budú a ja som si istá, že aj na-
priek všetkým sľubom si ich nikto 
z nich nenechá ujsť. :)

Slávka Heimová, 2. G

Mne je jedno, či sa pozriem hore...
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Z histórie dávnej 
a dávnejšej

 Čas vie plynúť neuveriteľne rýchlo. Veď sa len pozrime 
na seba. Prednedávnom sme sa po letných prázdninách navrá-
tili do školských lavíc a onedlho tu máme ďalšie vysvedčenie. 
Rovnako zle (či dobre?) sú na tom aj naše Kocky. Mnohým sa 
môže zdať, že to bolo len včera, keď v rukách držali prvé číslo, 
a v tomto školskom roku oslavuje náš časopis už svoje dvadsiate 
narodeniny. Naozaj! Rýchlosť, s akou sa niekedy čas ženie do-
predu, je občas nebezpečná. Našťastie, na svete sú aj takí, ktorí 
ho dokážu zmraziť a uchovať výnimočné okamihy všetkých jeho 
období pre budúce generácie. Patria k nim aj kronikári. Vedú 
zápisy, tvoria fotoalbumy a robia spomienky trvalými. Viete 
o tom, že aj naše gymnázium má svoje vlastné kroniky a kroni-
károv?

 História Gymnázia Pavla 
Horova v Michalovciach sa začala 
písať pred 93 rokmi, teda pomer-
ne krátko po skončení 1. svetovej 
vojny. To vám už povedali. Ale 
aha, ja mám aj dôkaz: 

Toto je zápis, ktorým sa oficiálne 
začala písať história našej školy, 
a to doslova. Ide o úryvok z prvej 
a najstaršej zo školských kroník. 
Tento diel obsahuje rozsiahle opi-
sy chodu školy, od významných 

Z histórie dávnej a dávnejšej
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udalostí cez problémy s nedostat-
kom priestoru až po zaujímavé 
štatistiky. Napríklad túto:

 Všimnite si, že kým prvý 
zápis je v slovenčine, druhý je na-
písaný v českom jazyku. Na deje-
pise vám teda neklamali (snáď ste 
o tom nikdy ani nepochybovali) – 
v medzivojnovom období, keď sa 
skutočné slovenské školstvo 
v novej republike ešte len začína-
lo formovať,  bol na našom území 
nedostatok učiteľov. Preto bolo 
nevyhnutné zamestnať na novom 
michalovskom gymnáziu aj mno-
ho pedagógov z českej polovice 
krajiny. Akej národnosti bol ak-
tuálny kronikár, v takom jazy-
ku dnes môžeme čítať záznamy. 
Niekedy sa to miešalo – boli sme 
predsa v jednom štáte.
 Prvá kronika sa končí 
v období pred 2. svetovou vojnou. 
 Aj ďalšie z kroník rozprá-
vajú príbehy našej školy. Ako sa 
po vojne v krátkom čase muse-
la viackrát premenovať (chvíľku 

niesla meno J. V. Stalina, neskôr 
sa z gymnázia stala jedenásťročná 
a potom aj dvanásťročná škola...). 

Každým 
r o k o m 
pribúda-
li nové 
informá-

cie, nové štatistiky. Kroniky vám 
povedia, koľko sme 
v danom roku mali študentov, akí 
noví profesori nám pribudli, či 
aké podujatia spolu žiaci a učite-
lia pripravili. Obsahujú plno (dnes 
už) úsmevných správ o uhľových 
prázdninách a pravidelných náv-
števách štátnej školskej inšpekcie. 
Obdobie bývalej ČSSR mapuje 
viacero kroník.
 V čase okolo a po roku 
1989 začal školský kronikár zho-
dou okolností viesť záznamy 
v ďalšej kronike. Prevrat v štáte 
a prestavba (okrem iného aj škol-
ského) systému sú tak zachytené 
už v novom zväzku. Nie, že by 
kronikári detailne opisovali poli-
tickú situáciu v krajine. Naďalej 
sa venovali situácii v škole, a aj 
keď zo záznamov jasne vyplýva, 
že naši študenti neboli počas revo-
lučných rokov ľahostajní, kronika 

Z histórie  dávnej a dávnejšej
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hovorí o našich bežných rados-
tiach a starostiach. Medzi najkraj-
šie radosti nepochybne patrilo aj 
vydanie prvého čísla nového škol-
ského časopisu Kocky už za sa-
mostatnej SR. Historický záznam 
vyzeral takto:

 Krása, že? Najmä, keď 
si uvedomíme, že v tom čase ani 
jeden z nás nebol v pláne, nie to 
ešte na svete :-). 
A Kocky pred-
sa pretrvali a 
vychádzajú až 
dodnes.
 O k r e m 
kroník opisujú-
cich chod školy 
máme aj jednu 
špeciálnu – vo-
lejbalovú. Táto 
kronika mapuje 
úspechy nášho 
gymnázia práve 
v tomto popu-
lárnom športe. 
Hovorí hlavne 

o každoročných mestských turnaj-
och učiteľov vo volejbale. Naša 
škola sa na nich roky zúčastňovala 
a obsadzovala popredné priečky. 
Dôkaz (obr. dole).
 O školských kronikách by 
sa dalo popísať ešte omnoho viac. 

Kilometre ručne napísaných riad-
kov a desiatky fotografií ukrýva-
jú toľko veľa spomienok, že ak 

ich chceme 
poriadne skú-
mať, mali by 
sme im veno-
vať oveľa viac 
priestoru, než 
sa im dostane 
v jednej krát-
kej reportá-
ži. Aj za tým 
účelom sme ju 
vytvorili – aby 
vás zaujala 
a podnietila 
k ďalšiemu 
bádaniu. Viete 
vôbec, kto je 

Z histórie dávnej a dávnejšej
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naším terajším kronikárom? Skús-
te ho vypátrať. Veľa zdaru! 

P.S.: Perlička na zá-
ver (aj takéto kúsky 
sa nájdu 
v kronikách :-) ):
Spoznávate, však?

Martina 
foto: archív, školské kroniky

Naše múdre hlavičky
 Aj keď v tejto rubrike sa zvyčajne dozviete, koľko si toho 
(ne)pamätáte z vyučovacích hodín, teraz tomu tak nebude. Mi-
moriadnemu vydaniu ku krásnemu jubileu Kociek sme sa pri-
spôsobili aj v tomto článku. Koľko toho o našom školskom časo-
pise vlastne viete? Dosť na to, aby ste sa mohli označiť 
za jeho verných čitateľov? Alebo ho v rukách držíte po prvý-
krát? Vyskúšajte sa!

Kto z profesorského zboru je 
poradcom redakčnej rady časo-
pisu Kocky?

1. Pani profesorka Porvazníková. 
Asi... Čosi také sa mi marí.
2. Pani profesorka Porvazníková.

Z histórie dávnej a dávnejšej, Naše múdre hlavičky
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3. Neviem. Pani profesorka An-
dreeva?
(Správna odpoveď: pani profesor-
ka B. Porvazníková)

Vymenujte aspoň dve stále rub-
riky časopisu Kocky.
1. Tajnička, nejaká túra, Perlorod-
ky.
2. Rozhovory a hlášky z hodín. 
A ešte miláčikovia profesorov. 
3. Knihy. Interview. A toto... per-
lorodka.
4. Vlastná tvorba žiakov a výroky. 
Tiež Poznáme sa.
5. Register.
(Správna odpoveď: Perlorod-
ky, Bookshelf, Čo čítajú, Vlastná 
tvorba, Poznáme sa...)

Čo vždy nájdete na prvej dvoj-
stránke Kociek?
1. Zhrnutie.
2. Fotky študentov.
3. Úvod a obsah.
4. Členov redakčnej rady.
(Správna odpoveď: editoriál, čle-
nov redakčnej rady a obsah)

Koľko stojí časopis Kocky?
1. 50 centov.
2. 200 eur minimálne.
3. Pre chudobného študenta, ako 
som ja, jednoducho priveľa...
(Správna odpoveď: 50 centov)

Koľké narodeniny oslavujú 
Kocky tohto roku?
1. Desiate.
2. Ôsme?
3. Druhé. (pozn. odpovedal tre-
tiak)
(Správna odpoveď: Dvadsiate.)

Čo sa vám na Kockách páči?
1. Dozviem sa v nich zaujímavé 
fakty o študentoch a (hlavne) 
o profesoroch.
2. Originalita, humornosť.
3. Aktuality, výroky, vlastná tvor-
ba študentov...
4. Jednoznačne Perlorodky!
5. Že nejakým záhadným spôso-
bom sa do každého čísla dostane 
pán profesor Sibal.
(Správna odpoveď: všetko ;-))

Martina

Naše múdre hlavičky
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Chcete sa dostať 
do Markízy?

Tipy na to máme priamo od ich reportéra! 
 My - Kockáči - sa pri našej snahe napísať dobrý článok 
veľakrát dostaneme na miesta, ktoré by sme normálne nenavští-
vili a spoznáme ľudí, ku ktorým by sme sa ináč nedostali. Často 
sa stane, že nás títo ľudia príjemne prekvapia a nad tým, čo po-
vedali, ešte dlho premýšľame. Jedným z takýchto stretnutí bolo 
aj to s reportérom TV Markíza Vladimírom Bučkom, ktorý nám 
priblížil život v médiách.

 Ako sám tvrdí, nikdy 
nechcel byť reportérom. „Najskôr 
som chcel byť traktorista, neskôr 
spevák, potom moderátor... sám 
neviem, ako je 
možné, že som 
skončil pri re-
portérovi.“ 
 Zo za-
čiatku sa sú-
stredil najmä 
na prácu v rá-
diu, rádio Kiks 
aj Východ, neskôr prišli na rad te-
levízie, kde pracuje na reportážach 
a zahláseniach, vystriedal TV JOJ, 
2 roky bol v TA3 a dnes je v TV 

Markíza. 
 „Medzi JOJkou a Mar-
kízou je konkurencia a sú tam 
aj isté rozdiely, v Markíze musí 

r e p o r t é r 
o d o v z d a ť 
určitý počet 
r e p o r t á ž í 
každý deň 
a v JOJ sa 
točí iba vte-
dy, keď sa 
niečo deje.“

 Počas dvojhodinovej bese-
dy s ním sme mali možnosť počuť 
veľa rád, tipov 
a postrehov, ja vám prinášam tie 

Chcete sa dostať do Markízy?
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najzaujímavejšie. :-)

1. Po vyučovaní choďte do redak-
cie, opýtajte sa, či s niečím nemô-
žete pomôcť, nasávajte atmosféru 
a získavajte skúsenosti. 
2. Najdôležitejšie sú zdroje.
3. Obraz predáva, čím pútavejšie 
zábery, tým lepšie. 

4. Najlepšia škola pre reportéra 
alebo novinára je masmediálna 
komunikácia.
5. Ľudí viac priťahujú negatívne 
správy. 
6. V TV je to ťažšie než v novi-
nách, potrebujete získať ľudí 
pred kameru a málo ich je ochot-
ných. 
7. Nevýhoda tejto práce je v tom, 
že jej musíte prispôsobiť súkro-
mie, ale na druhej strane rozvíja 
človeka a nadväzuje vďaka nej 
nové kontakty. 

Perlička na záver: „Správa nie je 
to, že pes pohryzie majiteľa, ale že 
majiteľ pohryzie psa.“ 

Diana 
foto: internet 

Mgr. Nikola Bursíková
Francúzska lektorka 

na scéne GPH
K: Francúzština. Prečo ste si vy-
brali práve tento jazyk?
N.B:  Pravdu povediac, neviem 

presne. Nemala som ani starších 
súrodencov, ani som vo Francúz-
sku  predtým nebola. Na základnej 

Chcete sa dostať do Markízy?, Francúzska lektorka na scéne GPH
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škole som sa francúzštinu neučila. 
Začala som sa jej venovať až 
na strednej škole, kde som začala 
aj veľa cestovať. Zamilovala som 
si Francúzsko a teraz mám veľmi 
rada ich jazyk rovnako ako aj kra-
jinu. 

K: Strávili ste vo Francúzsku aj 
dlhšiu dobu?
N.B: Najdlhšie asi pol roka. Po-
tom samozrejme 
také týždňové 
výlety zo školy,  
návštevy pros-
tredníctvom pro-
jektu 
a takisto  aj neja-
ké konferencie  
v Paríži a podob-
ne. Ja som však 
zaľúbená 
do juhu Francúz-
ska.

K: V čom sa Vám 
páči ich krajina 
v porovnaní 
so Slovenskom?
Určite mi vyhovuje mentalita 
a celkovo vyspelosť krajiny. 
Chcela by som tam žiť. Keby som 
si mala vybrať, určite je to Fran-

cúzsko!

K: Túžili ste sa od detstva stať 
učiteľkou - lektorkou?
N.B: Nie, vôbec. Už keď som sa 
rozhodovala, že čo by som v bu-
dúcnosti chcela robiť, vedela som, 
že mám rada jazyky. No ani mi 
nenapadlo, že by som mohla učiť 
jazyky. Vzťah k učeniu som si 
vybudovala počas vysokej školy, 

pretože som chce-
la ísť na odbor tl-
močenie - preklad, 
ale v tomto období 
sa neotváral, 
a tak preto som sa 
rozhodla ísť 
na učiteľstvo fran-
cúzskeho a anglic-
kého jazyka. 
A som veľmi rada. 
:)

K: Istý čas ste za-
stupovali aj an-
glického lektora. 

Aké bolo učiť 2 jazyky? Ktorý 
u Vás vyhrával?
N.B: Ešte stále učím angličtinu. 
Hodiny som si podelila s novým 
lektorom. A bolo aj je to super.  
Anglický jazyk učím veľmi rada. 

Francúzska lektorka na scéne GPH
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Dá sa s ním veľmi dobre pracovať, 
dokonca si myslím, že niekedy aj 
viac ako s francúzštinou, pretože 
študenti sú odvážnejší a vedia lep-
šie anglický jazyk. Je to pre mňa 
úplne ideálna kombinácia.

K: Akí sme -študenti GPH?  
Rada s nami pracujete?
N.B: Som príjemne prekvapená. 
Mám menšie skupinky, čiže to nie 

je také masové. Sú disciplinova-
ní, milí, nemôžem povedať, žeby 
mi  niečo prekážalo. Samozrejme 
s niektorými skupinami sa pracuje 
ľahšie, s niektorými ťažšie, ale 
vo všeobecnosti super. 

 Pani profesorke ďakujeme za roz-
hovor a prajeme veľa trpezlivosti 
:)

Števka
foto: autorka

Masken und 
Spiegelungen

Masky a zrkadlá

 Čo vám ako prvé napadne, keď sa niekto zmieni o Ró-
moch na Slovensku? Tipnem si, že drvivej väčšine napadnú slo-
vá skôr negatívne ako pozitívne. Avšak v našej škole jeden 
z členov profesorského zboru prišiel s nápadom, ako to zmeniť 
a zlepšiť a verte či nie, došiel do úspešného konca. Rozhodol sa, 
že nie všetci Rómovia musia byť „prúdy živej chudoby“, a preto 
im usporiadal program, ktorý si snáď budú ešte dlho pamätať.

 Študenti z GPH boli 
do projektu Masky a zrkadlá, kto-
rý má na starosti nemecký lektor 

Dr. Frank Steffen, zapojení už 
po druhýkrát. V júni to boli Adria-
na Chromá 2.G, Diana Kaňuchová 

Francúzska lektorka na scéne GPH, Masky a zrkadlá
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3.G, Tomáš Eštok 3.G, Maťo Ol-
šav 4.G a v októbri Adriana Chro-
má a Tatiana Vojtková z 2.G.
 Hlavný organizátor pro-
jektu je Dr. Frank Steffen, po-
máhal mu jeho kamarát a umelec 
Helmut Bistika a financovala to 
nemecká agentúra Auswärtiges 
Amt- Ministerstvo zahraničných 
vecí Nemecka. Podstatou projektu 
je začleňovanie rómskych detí 
do slovenskej komunity. 
 A prečo sa náš lektor pod-
ujal na takýto nezvyčajný krok? 
Dr. Steffen už predtým spolupra-
coval so ZŠ Medzev a na DSD- 
projektoch zameraných na témy 
nemeckých menšín žijúcich 
na Slovensku. Pri týchto témach 
narazil na problém oddeľovania 
rómskych žiakov od slovenských, 
prípadne aj od mantácko-nemec-
kých žiakov. Preto si zo ZŠ Me-
dzev vybral deti, ktoré sa zúčast-
nili na projekte. V júni to bolo 20 
detí - desať rómskych, v októbri 
ich bolo dokopy len pätnásť. Všet-
ko to boli žiaci 6.-8. ročníka, no 
niektorí z nich mali už aj šestnásť 
rokov. 
 Program mali počas nece-
lého týždňa, čo tam strávili, boha-
tý. Hrali divadlo, tancovali, pre-

chádzali sa, navštívili aquapark 
a obchodné centrum, venovali sa 
rôznym tvorivým činnostiam 
a popritom všetkom sa správanie 
detí pomaly začalo meniť, prestali 
medzi sebou hovoriť po rómsky, 
začali viac komunikovať a veno-
vať sa aktivitám, čo si pre nich 
Helmut Bistika pripravil. 
 „Rómske deti majú úplne 
inú mentalitu, kultúru, tradície 
a zvyky, nechápali, že niečo po-
riadne by si mohol robiť aj 
pre zábavu, väčšina z nich nikdy 
nebola ani za hranicami Medze-
va.“
 Táto téma tak zaujala štú-
dio „Identity Films“ z Nemecka, 
že prišli s návrhom spraviť o tejto 
problematike dokument a v ok-
tóbri sa začalo nakrúcať.

 Niekto si môže povedať, 
že všetko to je zbytočná snaha, 
keď to raz má niekto v sebe, tak 
to tam aj ostane a je jedno, koľko 
podobných akcií sa usporiada. 
Avšak treba si uvedomiť, že nič-
nerobením a sústavným nadá-
vaním sa veci nezmenia určite. 
Nemusíme sa pozerať cez ružové 
okuliare. Doma hluk, hádky a do-
spelí im dávajú najavo, že učiť sa 

Masky a zrkadlá
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netreba. Navyše nikdy nevyšli von 
z dediny, kde žijú, nemôžeme sa 
teda čudovať, že sa sami od seba 

učiť nezačnú. 

 „Čo s nimi, keď nikto 
z nich nebude pracovať? Nič, 

preto ich treba zmeniť, aby vede-
li, že môžu ísť na školu, študovať 
a pracovať. My sme im chceli 

ukázať, že to má benefity. 
Rodičia sa už asi nezmenia, 
ale keby sme deťom ukázali, 
že sa to dá ináč...“

 Tento rok Dr. Frank Stef-
fen zo Slovenska odchádza, 
a tak sa už tábor pravdepo-
dobne nebude opakovať. To 
ale nemusí znamenať, že 
všetko ostane nezmenené a 

presne také, ako pred jeho prícho-
dom. Prvý krok už urobil, teraz je 

na nás, či urobíme ďalšie. 

Pri výrobe masiek sa zabávali deti aj naši študenti.

Diana
foto: Adriana Chromá

O zábavu bolo naozaj postarané.

Masky a zrkadlá
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Bookshelf
Hodiny odsýpajú 
každému z nás

 Počas našej prípravy mimoriadneho čísla pri príležitosti 
20. narodenín Kociek bolo pre mňa mimoriadne ťažké vybrať 
dielo, ktoré by som vám v rubrike Bookshelf predstavila. Akú 
knihu by som vám mala ukázať, ak chcem upriamiť pozornosť 
hlavne na náš časopis? To veľmi nejde dohromady. Napokon 
som však predsa jednu vybrala. Je o čase a o tom, ako ho máme, 
aj keď ho nemáme. Alebo opačne?

 Román s názvom Strážca 
času (v origináli The Time Kee-
per) napísal americký 
autor Mitch Albom 
v roku 2012, preslá-
vený hlavne svojím 
svetoznámym dielom 
Utorky s Morriem. 
Má viacero dejových 
línií prebiehajúcich 
paralelne, ktoré sa na-
pokon spoja. Hlavnou 
postavou je Dor, malý 
chlapec narodený 
na samom začiatku ľudstva, keď 
ešte nikto nepoznal pojem čas. 
Až Dor prvý prišiel na to, že tieň 
sa pohybuje po zemi podľa toho, 

ako sa slnko pohybuje po oblohe. 
A že tento cyklus sa pravidelne 
opakuje. Keď dospel, vymyslel 

mnoho praktických ná-
strojov. Jedným z nich, 
nevinným ako všetky 
ostatné, boli hodiny. 
Tak Dor spôsobil ska-
zu ľudstva. Za to, že sa 
opovážil odmeriavať 
najväčší dar, aký do-
stal, bol uvrhnutý 
do jaskyne, aby nave-
ky počúval náreky duší 

žobrajúcich o viac dní, mesiacov, 
rokov. Stal sa z neho Otec Čas, 
aby čakal, odolný voči jedinej 
veci, ktorej panoval. 

Bookshelf
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Vo väzení jaskyne musí načúvať 
náreku sveta a každučkej prosbe 
ľudí – o viac minút, viac hodín, 

viac rokov, viac času.

Uplynula celá večnosť. 
Dávno sa vzdal nádeje. Lenže ho-
diny odsýpajú každému z nás, po-

tichu, skryté našim očiam.

Čoskoro bude Otec Čas opäť 
voľný. 

Aby sa vrátil na Zem.
 A dokončil, čo začal.

 Otec Čas naozaj dostane 
ešte jednu šancu. Môže sa vrátiť 
späť k svojej rodine a opäť žiť ako 
smrteľník, ak naučí dvoch ľudí 
na Zemi významu času – dievča, 
ktoré sa rozhodne skoncovať 
so svojím životom, a starého 
muža, ktorý sa pokúsi kúpiť si čas 
aj za cenu všetkého. Má len jeden 
pokus. Dokáže ľudí našej doby 
ešte presvedčiť o naozajstnej hod-
note času?
 Strážca času je dielo s hl-
bokými úvahami, napriek krát-
kym a jednoducho napísaným 
kapitolám. Donúti nás zamyslieť 

sa nad naším spôsobom života, 
kladie mnoho otázok. Kam sa to 
vrháme? A kvôli čomu? Táto kni-
ha volá po lepšom svete. Po svete, 
ktorý sa neponáhľa a má skutočné 
hodnoty. 

Úryvok z knihy:
Zamyslite sa nad samotným slo-
vom „čas“. Používame veľa slov-
ných spojení so slovom čas. Tráviť 
čas. Márniť čas. Zabíjať čas. Strá-
cať čas.
Bolo načase. Máš čas. Šetri čas.
Dlhý čas. Presne načas. Nemať 
už čas. Mysli na čas. Príď načas. 
Voľný čas. Dopriať si čas. Hra 
o čas. 
Existuje toľko výrazov so slovom 
„čas“, koľko minút vyskladá je-
den deň.
Lenže kedysi preň človek nemal 
žiadne pomenovanie. Lebo nik ne-
odmeriaval čas.
Až kým s tým nezačal Dor.
A potom sa všetko zmenilo.

Čo dodať? Čas plynie nám všet-
kým. Vám, mne a aj Kockám. Tak 
sa z jedného okamihu stane dvad-
sať rokov. Martina

foto: internet

Bookshelf
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Šikovní a šikovnejší
 Milí spolužiaci, nechcem vás strašiť, ale musím vám po-
vedať niečo veľmi dôležité – stredná škola sa jedného dňa skon-
čí. Veru áno. Šokujúce, však? Ešte zarážajúcejšie je, život 
za ňou naozaj pokračuje. Ako? To už je na nás. Rozhodnutia, 
ktoré dnes urobíme, nás budú sprevádzať ešte dlho. Niektorí 
volia múdro, iní ešte múdrejšie. V mimoriadnom čísle Kociek, 
ktoré práve držíte v rukách, si okrem iného zaspomíname aj 
na študentov nášho gymnázia, ktorých rozhodnutia po skonče-
ní strednej školy boli, zdá sa, veľmi úspešné. Kam sa na prahu 
dospelosti zatúlali, kde sú dnes a ako si spomínajú na časy, keď 
dreli školské lavice? Čítajte ďalej a inšpirujte sa :-)

Tomáš Dzetkulič
softvérový inžinier, Google 

Maps, Zürich

 Po skončení štúdia 
na Gymnáziu Pavla Horova 
v roku 2002 som ďalej študoval 
na Matematicko-fyzikálnej fakul-
te Karlovej univerzity v Prahe. 
Štúdium som ukončil získaním 
titulu magister v odbore diskrét-
na matematika a optimalizácia 
(študijný plán informatika) v roku 
2007. Počas štúdia som, podobne 
ako na strednej škole, súťažil 
v rôznych súťažiach zameraných 

na informatiku. Medzi moje naj-
väčšie úspechy patrí účasť vo fi-
nále súťaže Google Code Jam 
v roku 2004 a druhé miesto 
v Českej republike v súťaži firmy 
seznam.cz v roku 2006.
 Po skončení školy som 
pracoval do roku 2012 ako akade-
mický pracovník v Ústave infor-
matiky AV ČR. Počas tohto ob-
dobia som pracoval na metódach 
verifikácie systémov. Výsledky 
mojej práce som prezentoval 
na konferenciách v Key West 
na Floride a v ruskom Novosibir-
sku. Publikoval som ju tiež 

Šikovní a šikovnejší
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vo vedeckom časopise Numerical 
Algorithms v článku s názvom 
„Rigorous integration of non-line-
ar ordinary differential equations 
in chebyshev basis“. 
 Od roku 2013 pôsobím 
v súkromnej sfére. Najprv som 
pracoval pre investičnú banku 
Barclays ako programátor banko-
vých systémov. V júni 2014 som 
prijal ponuku od firmy Google 
a dnes pracujem na pozícii softwa-
re engineer vo Švajčiarsku 
na Google Mapách. Svojou (ma-
lou) časťou som prispel 
k upozorne-
niam o doprave 
(traffic alerts) 
a k mapám, 
ktoré sa dajú 
použiť offline.
 Na štú-
dium na gym-
náziu si spo-
mínam rád. 
Veľmi oceňu-
jem, že škola 
mne a mojim 
spolužiakom 
vytvorila pod-
mienky, v kto-

rých sme sa mohli venovať pred-
metovým súťažiam. Vyučujúci 
nás podporovali a často nám ve-
novali svoj voľný čas. Veľmi mi 
pomohli, za čo by som sa im všet-
kým chcel poďakovať (nebudem 
menovať, aby som na niekoho ne-
zabudol). 

František Zitrický
člen tímu Laboratória experi-

mentálnej neurofyziológie 
na LF v Plzni

 Na štúdium na gymnáziu 
si spomínam ako 
na pekné, v mnohých 
smeroch asi najkraj-
šie obdobie života. 
V čase nástupu 
na strednú školu za-
čali medzi mojimi 
intelektuálnymi záuj-
mami dominovať ma-
tematika a fyzika 
a na GPH som mal 
šťastie na skvelých 
vyučujúcich (pani 
profesorka Mária Do-
mányová - matemati-
ka, pán profesor Jozef T. Dzetkulič stojí v strede

Šikovní a šikovnejší
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Smrek - fyzika), ktorí môj záujem 
rýchlo rozpoznali a všemožne 
podporovali. A to nielen v rámci 
vyučovania, ale aj počas nespočet-
ných hodín strávených 
na krúžkoch a prípravách na rôzne 
súťaže. Pán Smrek s nami pravi-
delne trávil popoludnia riešením 
náročných problémov, niekedy aj 
individuálne, ďalšie diskusie  pre-
biehali cez e-maily bez ohľadu 
na hodinu, víkend... Samozrejme, 
veľkou inšpiráciou boli aj spolu-
žiaci, ktorí so mnou zdieľali po-
dobné záujmy. Veľmi si cením, že 
som mohol byť v kontakte 
s ľuďmi, ktorí mi okrem odborné-
ho know-how  ponúkli veľa aj 
po ľudskej stránke.
 Na konci gymnaziálneho 
štúdia to u mňa v tesnom súboji 
s fyzikou vyhrala medicína, kto-
rú som vyštudoval v Košiciach. 
Po škole som sa rozhodol veno-
vať základnému výskumu, ako 
postgraduálny študent v novom 
Laboratóriu experimentálnej neu-
rofyziológie na Lekárskej fakulte 
v Plzni študujem neuronálne me-
chanizmy pamäti. Práve výskum 
mozgu, najkomplexnejšej štruk-
túry, akú vo vesmíre poznáme, 

ponúka unikátnu možnosť kom-
binovať rôzne prístupy a metódy 
naprieč disciplínami, v mojom 
prípade to znamená možnosť 
uplatniť tak moje biomedicínske 
vzdelanie, ako aj matematicko-fy-
zikálne myslenie a vedomosti zís-
kané práve počas gymnaziálnych 
rokov. Matematika je univerzálny 
jazyk vedy a jej znalosť predsta-
vuje obrovskú výhodu, o ktorú je 
väčšina ľudí s medicínskym vzde-
laním ukrátená. Vo veľkej miere 
vďaka ľuďom, ktorí moje záujmy 
na gymnáziu rozvíjali, som si ich 
dodnes udržal a teraz ich uplatňu-
jem v práci, ktorú považujem 
za privilégium a ktorá ma skutoč-
ne napĺňa.

Cyril Eštok
generálny riaditeľ zákazníckeho 
centra divízie Priemyselné nára-

die, Atlas Copco, Bratislava

 Po skončení strednej školy 
som pokračoval v štúdiu na Fa-
kulte chemickej a potravinárskej 
technológie STU v Bratislave, kde 
som ocenil a zužitkoval perfektnú 
prípravu matematikárov, fyzikov 
a chemikov na GPH. Momentálne 
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pracujem ako generálny riaditeľ 
zákazníckeho strediska východná 
Európa (14 krajín) pre celosveto-
vo pôsobiacu švédsku firmu Atlas 
Copco (priemyselná technika). 
Vediem približne 200 ľudí, kto-
rí sa starajú o predaj a servis vý-
robno- -montážnych technológií, 
slúžiacich na priemyselnú výro-
bu obrovského spektra produktov 
(automobily, telefóny, práčky, 
bagre...). Každé tretie auto 
na Zemi je vyrobené pomocou na-
šej montážnej technológie.
 Štúdium na Gymnáziu 
Pavla Horova patrí v mojich spo-
mienkach na popredné miesta. Bol 
som obklopený výbornými ľuďmi, 
či už to boli spolužiaci alebo pro-
fesori. Tí vedeli mať pochopenie 
pre naše občasné nedokonalosti 
a dokázali nás formovať a pripra-
viť na ďalšie štúdium aj život po 
ňom. Gymnaziálny život je nád-
herný, hlavne bezstarostný. Môj 
bol plný úžasných zážitkov a si-
tuácií, na ktoré si radi spomína-
me, keď sa so spolužiakmi stret-
neme. Stačilo sa trocha učiť, čo 
ma bavilo, a potom bolo aj všetko 
ostatné (napr. podpora rodičov 
a učiteľov). Obzvlášť si spomí-

nam na nášho triedneho pána pro-
fesora Jozefa Smreka, ktorý sa nás 
snažil naučiť čo najviac z fyziky, 
a keďže mne bola fyzika vždy blíz-
ka, nikdy som s ňou nemal problé-
my a dodnes využívam poznatky, 
ktoré som na GPH nadobudol. 

Dana Cholujová
vedecká pracovníčka Ústavu 

experimentálnej onkológie SAV, 
Bratislava

 Po maturite na Gymnáziu 
Pavla Horova som pokračovala  
v štúdiu na Prírodovedeckej fa-
kulte UPJŠ v Košiciach. Pokiaľ 
si dobre spomínam, nebola som 
jasne vyprofilovaný typ gymna-
zistky a moje predstavy o vlastnej 
budúcnosti boli skôr hmlisté. Prí-
rodovedné predmety patrili me-
dzi moje obľúbené a rozmanitosť 
prírodného sveta ma vedela vždy 
spoľahlivo očariť, tak som si zvo-
lila jednoodborové štúdium bioló-
gie. Diplomovú prácu som obháji-
la na katedre fyziológie a genetiky 
človeka pod vedením profesora 
MUDr. Ahlersa, DrSc. V diplo-
movej práci som riešila onkolo-
gickú problematiku, čo zrejme ur-
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čilo moje ďalšie smerovanie. 
Po skončení univerzitného štúdia 
som nastúpila na miesto dokto-
randky v študijnom odbore onko-
lógia na Ústave experimentálnej 
onkológie SAV v Bratislave. Dok-
torandské štúdium som ukončila 
obhajobou dizertačnej práce 
pod vedením RNDr. Sedláka, 
PhD. a získala vedecký titul PhD. 
Ústav experimentálnej onkológie 
SAV je aj v súčasnosti mojím pra-
coviskom, kde sa venujem hlavne 
nádorovej imunológii.
 Na študentské roky 
na gymnáziu mám veľmi pek-
né spomienky. Týkajú sa nielen 
mojich spolužiakov, ale aj profe-

sorov. Keď s odstupom času hod-
notím univerzitné štúdium, musím 
konštatovať, že mi ho uľahčila 
dôsledná príprava a vedomosti 
získané  na michalovskom gym-
náziu. Moja vďaka patrí všetkým 
profesorom, ktorí boli na svo-
jich študentov síce nároční, no 
odovzdali im maximum nielen 
zo svojich vedomostí, ale aj 
zo životných skúseností. S osobit-
nou úctou a vďakou si spomínam 
na profesorov, ktorí u mňa 
vzbudili zvedavosť a lásku 
k prírodným vedám, pani pro-
fesorku Gizelu Mašlejovú, pani 
profesorku Annu Gadomskú 
a pána profesora Jozefa Smreka.

Martina
foto: archív T. Dz.

„Vy ste dvojičky??? 
To vážne ??“

 Predstavte si, že máte súrodenca. Nie je to také ťažké, 
však? No skúste si predstaviť takého, s ktorým ste vždy. Ale úpl-
ne vždy. Chodili by ste s ním do jednej triedy a všetok čas by ste 
trávili spolu. Je to divné? Možno. Aké je to v skutočnosti, nám 
prezradia práve redaktorky tohto časopisu.

Šikovní a šikovnejší, Vy ste dvojičky?
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1. Začnem otázkou, ktorú po-
čujete pravdepodobne veľmi 
často. Stáva sa vám, že si vás ľu-
dia mýlia?
Lucia: Tí, ktorí nás dobré poznajú, 
s tým žiaden problém nemajú. No  
ľudia, ktorí nás vidia 1 -krát, naj-
prv ani nevedia, že sme  dvojčatá. 
Až potom, ako sa to dozvedia, 
na nás začnú hľadať podobnosť.
Monika: Podľa mňa nie je také 
ťažké rozoznať nás. Ťažšie je za-
pamätať si naše mená. Najčastej-
šie sme proste iba „Vojníkové“. 
:D 

2.Ako sa vám žije spolu v jednej 
triede?
Monika: Je to veľké plus. Naprí-
klad, ak jedna z nás chýba, Dobrať 
si učivo, či dopísať poznámky nie 
je žiaden problém. Rovnako ak 
niečomu nerozumiem, mám sa 
na koho obrátiť.
Lucia: Pred písomkou sa často 
učíme spolu. Síce sme spolu kaž-
dý deň, no niečo ako „ponorková 
choroba“ u nás nehrozí.  Aj keď 

sa pohádame, nemá zmysel, aby 
sme to ťahali dlho. Predsa len sme 
sestry.

3. A čo vaše záľuby? Trávite 
spolu aj voľný čas?
Lucia: V podstate áno. V tom sme 
dosť podobné. Obidve veľmi  rady 
čítame knihy. Väčšinou sci-fi, no 
ja nepohrdnem ani nejakým ľú-
bostným románom. 
Monika: Často spolu chodíme be-
hávať. Sme športovo založená ro-
dina, takže pohyb nesmie chýbať. 
Aj náš ocko je veľký športovec, 
vlastne sme to pochytili od neho.

4.Nakoniec už len jedna otázka. 
Hádate sa často?
Lucia: Pravdupovediac ani nie. 
Ak sa na niečom nezhodneme, 
väčšinou to aj tak skončí pri smie-
chu.  Možno si myslíte, keďže sme 
spolu každý deň, tak hádky sú čas-
té. Možno je to tak,  ale nikdy to 
nie je nič vážne. Som veľmi rada, 
že ju mám.
Monika: Ja musím len súhlasiť.

Monika a Lucia Vojníkové, 2.G

Vy ste dvojičky?
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Školský rozhlas v škole?
 Okrem Kociek, nášho školského časopisu, ktorý v tomto 
roku oslavuje svoje 20. narodeniny, tam, kdesi dávno v našej 
škole fungoval aj školský rozhlas, ktorý v rokoch 1987-88 viedla 
pani profesorka Helena Andreeva. Ako si na to spomína a čo 
vlastne predstavoval rozhlas?

 ...Boli to relácie, ktoré sme 
vysielali občasne so skupinou žia-
kov - no, takých, ktorí mali chuť 
spestriť život v škole, komentovať 
udalosti, pustiť nejakú pesničku...
Naše komentáre a príspevky boli 
dosť odvážne, veď mali aj prečo: 
v celom východnom bloku prebie-
hala takzvaná „glasnosť“, čo bolo 
ruské slovo, ktoré uviedol do sve-
ta vtedajší ruský prezident (alebo 
to ešte nebol prezident?) Gorba-
čov. Ten presviedčal svojich ka-
marátov komunistov v bratských 
krajinách o tom, že o problémoch 
treba hovoriť nahlas. No a tak aj 
my sme si pozorne vypočuli toh-
to zaujímavého pána a tvorili sme 
mládežnícke produkcie trochu 
v tomto zmysle. Myslím, že na-
hrávanie (na magnetofónové pás-

ky)  bolo 1000-krát zábavnejšie 
ako samotná hotová relácia. Mali 
sme výborné nápady, ale krotiť 
sme sa museli - autocenzúra fun-
govala glasnosť neglasnosť. No 
a prečo to skončilo? 
 Prišla revolúcia - tá urobi-
la riadnu búrku, žiaci získali viac 
možností povedať svoj názor, ale 
bezprostredný dôvod bol priro-
dzený - žiaci zabávači, filozofi 
a beťári zmaturovali a odišli 
po vlastných stopách ...Mimocho-
dom, donedávna bolo na chodníku 
pri škole vidno čiaru s označením 
100m - vraj to boli títo nemenova-
ní redaktori, ktorí si tak nielen 
pre seba chceli presne označiť 
miesto, za ktorým si môžu zapáliť. 
Ktovie, či si na to  ešte niekedy 
spomenú? :)

Števka

Školský rozhlas na škole?
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Hlava a srdce
 Tak, ako každý organizmus pozostáva z mnohých častí, 
aby mohol správne pracovať, aj  naše Kocky potrebujú 
vo svojom živote veľa podpory. Za dvadsať rokov svojej exis-
tencie už prešli rukami mnohých, princíp však zostáva rovnaký. 
My, redaktori, sme ich hlavou. Riadime ich výzor a obsah, roz-
hodujeme o tom, čo zostane a čo pôjde preč. No srdcom je ktosi 
iný. Ste to vy, naši čitatelia. Bez vašej pomoci by Kocky neboli. 
My si možno vyberáme, o čom chceme písať, ale vy rozhodujete, 
či naša snaha nebola márna. Váš názor má pre nás veľkú hod-
notu. A tak sa naň pýtame. 

Čo by ste popriali Kockám k dvadsiatemu výročiu ?

Martina

Hlava a srdce
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Najvernejšia čitateľka 
Kociek

 Povedz mi, čo čítaš a ja ti poviem, kto si, vraví jedna múd-
rosť. Je to naozaj tak? Skutočne možno hodnotiť človeka na zá-
klade jeho obľúbených kníh? Ako (dúfajme) verní čitatelia tejto 
rubriky máte už dlhšie možnosť overiť si toto tvrdenie v praxi. 
V každom čísle Kociek vám predkladáme čo-to zo súkromia na-
šich profesorov, konkrétne ich obľúbenú literatúru. Inak to ne-
bude ani tentoraz. Osoba, ktorej sa dnes pozrieme na literárny 
vkus, je aspoň taká výnimočná ako jubilejné číslo Kociek, ktoré 
práve držíte v rukách. A nielen preto, že mám tú česť stretá-
vať sa s ňou na hodinách slovenčiny. Pani profesorka Brigita 
Porvazníková, pomocná ruka našej redakčnej rady.

 Pani profesorka Porvaz-
níková sa stala poradným „orgá-
nom“ redakčnej rady Kociek pred 
11 rokmi, keď túto zodpovednú 
prácu prebrala po pani profesorke 
Ľudmile Suškovej. Rýchlym poč-
tárom je určite hneď zrejmé, že 
Kocky prežili už viac ako polovicu 
svojho života pod jej dohľadom. 
Za svoje úsilie bola v minulom 
školskom roku na celoslovenskej 
súťaži stredoškolských a vysoko-
školských časopisov Štúrovo pero 
2015 ocenená Cenou Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu 

SR za „ústretovú tvorivú a dlho-
ročnú spoluprácu pri tvorbe škol-
ského časopisu“. Čo pani profe-
sorku na tejto práci tak baví? „Čo 
ma baví? Celý proces prípravy 
– od prvých stretnutí s redak-
tormi na nultých hodinách (ich 
nápady, chuť písať, inteligen-
cia...), cez milé mailové odkazy s 
dôvodmi, prečo nestíhame uzá-
vierku (ale tomu rozumiem, naši 
redaktori sú veľmi šikovní a ve-
nujú sa rôznym oblastiam a sú-
ťažiam), ich schopnosť vynájsť 
sa v časovej tiesni, hľadanie no-

Najvernejšia čitateľka Kociek
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vých redaktorov a grafikov, až 
po stretnutie s redakčnou radou 
s novým číslom v ruke (práve z 
tlačiarne, keď pán zástupca Igor 
Remák oznámi, že Kocky máme 
hotové) a ich spoločné hodno-
tenie. Samozrejme, teším sa aj 
na každý názor a spätnú väz-
bu od čitateľov.“ Popri toľkých 
slovách chvály na našu adresu sa 
my, redaktori, až červenáme, keď 
odovzdávame články po uzávier-
ke. Ale o tom radšej pomlčíme... 
:) 
Možno viete, možno nie (pevne 
veríme, že ste o tom už počuli), 
spomínanej súťaže Štúrovo pero 
sa Kocky už dlhodobo pravidelne 
zúčastňujú. Najmä v posledných 
rokoch sa umiestňujú medzi 15-
20 najlepšími stredoškolskými 
časopismi na Slovensku. Veľkú 
zásluhu na tom má aj naša pani 
profesorka. Máme aj vyššie ciele? 
Hlavne redaktorom by som do-
priala, aby sa Kocky dostali do 
najlepšej trojky a získali ocene-
nie Zlaté Štúrovo pero. Ktovie, 
možno tento rok sa nám to koneč-
ne podarí. Popri naháňaní našich 
snov však treba pamätať aj na 
dôležitejšie skutočnosti. Zároveň 
Kockám želám, nech sú čítané, 

kupované, aby si zachovali to, 
ako ich na Štúrovom pere cha-
rakterizoval jeden z porotcov 
– inteligentný časopis s dyna-
mikou. Nech naďalej vytvárajú 
priestor pre mladých redakto-
rov, grafikov, fotografov, na-
šich talentovaných študentov. 
Jednoducho, nech Kocky majú 
pozitívny účinok na čitateľov i 
pisateľov. 
 Ale už dosť o Kockách. 
Okrem nich prečítala a číta pani 
profesorka ako slovenčinárka aj 
množstvo iných diel, či už z be-
letrie, odbornej literatúry alebo 
našich školských prác a písomiek 
(rôznej kvality...). Čo číta naj-
radšej? Rada si prečítam každý 
žáner, aby som nestratila pre-
hľad :). Minule to bol napríklad 
Jo Nesbø (ktorý ma zaujal ako 
autor kriminálnych románov) a 
jeho Prdiprášok doktora Prok-
tora. Nedávno ma pobavila kni-
ha aforizmov od Ondreja Ka-
lamára O.K.om O.čom, rada si 
nájdem čas aj na knihy ako Pivo 
u Chárona s Jožom Urbanom. 
Medzi obľúbených autorov 
patria Erich Maria Remarque, 
George Orwell, Robert Ful-
ghum, Franz Kafka, Ladislav 
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Fuks, Gabriel García Márqu-
ez, Gejza Vámoš (ešte z vysokej 
školy), slovenskí realisti, histo-
rické romány, ako oddychovka 
Boris Filan (cestovanie s ním 
je nezabudnuteľné) i poviedky 
Zdeňka Svěráka 
a na stolíku je vždy Milan Rúfus 
s Malým princom. Rada však 
čítam aj školské úlohy našich 
žiakov, tam nájdete tiež z kaž-
dého rožku trošku... Zaujímavé 
tipy na knihy dostávam aj od 
pani profesorky Slávky Štov-
kovej (Haruki Murakami) a 
pána profesora Luciána Gondu 
(James Clavell a jeho Šógun). 
Pani profesorka má prehľad, že? 
Akoby aj nie. Poznáte aspoň jed-
no meno alebo dielo? Mali by ste, 
na niektoré sa vás môže opýtať 
maturitná komisia. Dala som pani 
profesorke zákernú otázku – aký 
bol jej postoj k povinnej literatúre, 
kým bola ešte študentkou? Ako 
študentku na našom gymnáziu 
ma bavilo aj čítanie povinnej 
literatúry (vďaka za to môjmu 
profesorovi slovenčiny pánovi 
Michalovi  Stojákovi), dôkazom 
sú aj moje čitateľské denníky, z 
ktorých som čerpala ešte aj na 

vysokej škole. Škoda, nevyšlo mi 
to. Pani profesorka bola zrejme 
poctivá študentka. Sme aj my takí? 
Samotné označenie povinná lite-
ratúra mnohých študentov od-
radí. Čo je povinné, nie je asi 
vždy hneď zaujímavé, ale sú aj 
študenti, ktorí zistia, že tá-ktorá 
kniha bola napokon fajn. Niek-
torí sa zasa  radšej hneď opýta-
jú, či je dané dielo aj sfilmované 
:) Ale teším sa na každú debatu 
o prečítanej knihe – aj keď kni-
hu poznám, študenti v nej vždy 
dokážu nájsť niečo nové, zau-
jímavé (napr. charakteristika 
Jozefa Maka od nemenovaného 
žiaka – on trpel aj vtedy, keď 
netrpel a mnohé ďalšie). Ešte že 
si pani profesorka všíma aj naše 
pekné vlastnosti, nielen prehrešky 
(ktorých je niekedy neúrekom...). 
S rovnakou precíznosťou, s akou 
ich hľadá, pracuje aj na všetkom 
ostatnom, či už na výklade o zna-
koch tvorby autorov literárnej mo-
derny alebo tu, na tvorbe našich 
Kociek. Snáď ju táto práca ne-
omrzí a zostane pri nej ešte veľmi 
dlho. Za celú redakčnú radu veľké 
ďakujeme, pani profesorka.

Martina
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Skaut z Talianska 
navštívil Slovensko

 Skauting – niečo čo ma spája s človekom, na pohľad mož-
no exotickým, no milým a zhovorčivým. Francesco Saverio Sica, 
tak sa volá študent z Talianska, ktorý navštevoval našu školu po-
čas 3 mesiacov. K vytvoreniu rozhovoru s ním ma viedla hlavne 
zvedavosť. Chcela som spoznať čo-to z talianskeho skautingu  a 
hlavne ma lákalo  spoznať ho. Veď nie každý sa môže pochváliť 
skautským kamarátom z Talianska. :)

K: Ahoj Francesco, povedz nám, 
odkiaľ si, koľko máš rokov a 
ako dlho sa venuješ skautingu?                         
Francesco: Ahoj, Som z Talian-
ska, Bývam v meste Agropoli a 
som členom Talianského katolíc-
keho skautingu, môj zbor sa volá 
Agropoli 1^. Mám 17 rokov a 
skautingu sa venujem od  9 rokov 
a 3 mesiace bez neho sú pre mňa 
veľmi ťažké.

K: Stretol si už nieke-
dy zahraničných skautov?                                                                                                                                   
F: Chcel som sa zúčastniť akcie 
Roverway 2016 vo Francúzsku 
ale nanešťastie nemôžem, pretože 
teraz som tu a nemôžem sa zapí-

sať. Ale stretol som nejakých slo-
venských skautov minulý mesiac 
v Banskej Štiavnici.

K:Takže si nikdy nebol na 
Jambore (dobrovoľné sve-
tové stretnutie skautov)?                                                                                                                                   
F: Nie, ale chcel by som ísť budú-
ci rok na International Rover moot 
na Islande.
K: Na Slovensku je skautský 
systém rozdelený do 3 základ-
ných  vekových kategórií: Včiel-
ky/Vĺčatá, Skauti/-tky a Roveri/-
-ky. Máte v Taliansku rovnaké 
názvy pre tieto kategórie? 
F: Áno, takmer rovnaké kategó-
rie: Lienky a Vĺčatá (8-11 rokov), 
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Skauti /dievčatá voláme ‚Guides‘ 
(12-16) a Roveri / dievčatá sú 
‚Scolta‘ (16/17 - 21/22).                     

K: A čo skautské šatky?                                                                                                                                           
F: Každá skupina má iné. Zvyčaj-
ne majú farbu mesta a zboru a sú 
trojuholníkového tvaru s ďalšími 
dvoma pruhmi textílie inej farby, 
ktoré prechádzajú po 
celej dĺžke. Niektoré 
šatky majú štvorec na 
špičke za krkom.

K: Máte svoje skaut-
ské prezývky? Tá 
moja je Simi.
F: Áno, voláme to  
‚The Totem‘.  Skladá 
sa z mena zvieraťa 
alebo rastliny a pridá-
va sa prídavné meno. 
Všetci moji kamaráti majú v mene 
zviera, len ja som dostal strom... 
neviem prečo :D Moje meno je 
Gaštan Neúnavný (Chestnut Tire-
less).

K: Čím je pre teba skauting? 
Životným štýlom alebo hobby?                                                                                                                                           
F: Životným štýlom samozrejme!

K: Máš súrodencov?                                                                                                                                      
F: Mám sestru, ale ona nie je 
skautka.

K: Máš rád nejaké slovenské 
jedlá? 
F: Oh, samozrejme. Nemôžeš byť 
na Slovensku a nemať rád mäso... 
Je naozaj chutné. Tradičné jedlá 

tiež. Horalky -  niečo božské, Mila 
taktiež – bola to prvá vec, ktorú 
som zjedol, keď som dorazil 
na Slovensko.

K: Už si ochutnal našu sloven-
skú pizzu? 
F: Kukurica + paradajkový pod-
klad = nie!! To je dosť zlé. V Ta-
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liansku na pizzu nikdy nedávame 
kukuricu. Je sladká a nechutí dob-
re s paradajkovým základom... ale 
je to stále lepšie, ako keď tam dáte 
ananás :D

K: Prečo si sa rozhodol práve 
pre Slovensko?
F: Vybral som si 
Slovensko, pre-
tože môj otec tu 
pred rokmi pra-
coval a má tu ne-
jakých priateľov 
– povedal mi, že 
je to naozaj krás-
na krajina. Nie 
každý hovorí o 
kráse Slovenska . 

K: Páči sa ti slo-
venčina?
F: Nerozumiem, 
prečo v niekto-
rých vetách dá-
vate čiarky, ktoré nedávajú žiaden 
zmysel :D Váš jazyk je ťažký, pre-
tože skloňujete slová. Taliančina 
je oveľa ľahšia, ale slovenčina je 
krajšia. Po slovensky som sa nau-
čil slová ako prst, zmrzlina, šunka, 
syr, lyžička, ahoj, dobrý deň, do-

videnia a ako sa máš? A ešte neja-
ké ďalšie :)

K: Chcel by si sa sem ešte nieke-
dy vrátiť? 
F: Na Slovensku sa mi veľmi 
páči, je to krásna krajina – veľa 

ľudí to nevie.  
Ak sa vrátim, 
tak sa ti ozvem 
a dúfam, že mi 
dáš vedieť o 
nejakej vašej 
skautskej ak-
cii, rád by som 
sa zúčastnil.

K: Jasné, bu-
deme veľmi 
radi. Teší ma, 
že som ťa spo-
znala. 
F: Aj ja som 
rád že som 
mohol spoznať 

skautku zo Slovenska. Ďakujem, 
už sa mi síce cnie za domovom 
,ale odtiaľto sa mi bude odchádzať 
ťažko – za tie 3 mesiace som si už 
zvykol. Arrivederci  :)!

Francescovi ďakujem za poskyt-
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Lucia Zajíčková, 2. G
foto: Tímea Pénzešová

nutý rozhovor a teším sa na ďal-
šie stretnutie :)

Skautov má aj Slovensko
 Skauting žije aj na Slovensku. Hovorí sa o ňom všeobec-
ne málo. Avšak nemôžeme povedať, že je to nemoderné či ne-
rozšírené. Máme medzi sebou veľa skautov a možno o tom ani 
nevieme.
...„Šušťanie lesa, príroda, stany, les, zvuky zvierat“...Kto by sa 
nedal zlákať? :)

 O talianskom skautingu už 
čo to vieme. A o slovenskom? 
Tentoraz sme vyspovedali redak-
torku a skaut-
ku Luciu Za-
jíčkovú,  ktorá 
nám pripra-
vila článok o 
Francescovi 
a skautingu v 
Taliansku.
K: O tom, že 
máme na ško-
le talianskeho 
študenta vedel asi každý. Ale 
ako si zistila, že je skaut?

L: O tom, že Francesco je skaut, 
som sa dozvedela úplnou náho-
dou, keď som surfovala po Face-

booku. Narazila 
som na jeho pro-
fil a všimla som 
si fotku, na kto-
rej mal oblečenú 
skautskú rovno-
šatu. 
 
K: Neprekvapi-
lo ťa, že aj v Ta-
liansku je skau-

ting rozšírený?
L: Nie. Nebola som prekvapená. 

Skaut z Talianska navštívil Slovensko, Skautov má aj Slovensko
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Viem, že skauting je rozšírený po 
celom svete. Skôr 
ma prekvapilo to, 
čo sa stalo mne. Nie 
každý zo skautov má 
možnosť stretnúť 
a spoznať talianske-
ho skauta.

K: Je pravda, že 
o skautingu sa ne-
hovorí toľko ako 
napríklad o tanci, 
speve, či futbale. 
Máš pocit, že máš 
netradičnú záľu-
bu?
L: Áno, je pravda, že je to čosi iné. 
Skauting je niečo medzi záľubou 
a životným štýlom. Vďaka skau-
tingu človek spoznáva veľa no-
vých ľudí a naberá životné skúse-
nosti. 

K: Kto alebo čo ťa priviedlo 
k skautingu?
L: Začalo sa to celkom nevinným 
telefonátom od mojej kamarátky. 
Prišla s návrhom ísť na skautský 
tábor. Šušťanie lesa, príroda, sta-
ny, les, zvuky zvierat. Moja odpo-
veď bola jednoznačná- ÁNO!

K: Ako dlho si skautkou?
L: Na prvom tábo-
re som bola v roku 
2012 a skautský sľub 
som zložila o rok ne-
skôr. Takže  snu sa 
venujem už 5 rokov, 
ale skautkou som len 
štvrtý rok.

K: Máte aj nejaké 
stretká? Ako asi vy-
zerajú?
L: Oblasť-> Zbor-
->Oddiel->Druži-
na. To je hierarchia. 
Družiny sa stretáva-

jú raz za 2 týždne na „družinov-
kách“. Trvajú maximálne 2 hodi-
ny a počas nich si skauti spoločne 
prečítajú poučný článok určitej 
oblasti a môžu o ňom diskutovať. 
Nasledujú hry zamerané na sociál-
ny, intelektuálny či duchovný roz-
voj. Ide o to, aby sme sa zabavili.

K: Organizujú sa aj väčšie stre-
távky skautov?
L: Samozrejme, sú to napríklad 
„oddielovky“-> tam sa stretne 
viacero družín patriacich oddie-
lu. Nocovačky, víkendovky, letné 
tábory, plesy a podobne. Hlavné 
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je slušne sa zabaviť a spoznať no-
vých priateľov. :) K: Francesco Ti svoju netra-

dičnú prezývku prezradil. 
Prezradíš aj ty nám tu svo-
ju? :P Ako si k nej došla?
L: Na mojom prvom tábore 
si jeden chlapec myslel, že 
som Simona. Vždy ma tak aj 
volal a samozrejme tým na-
kazil celý tábor. A keď sme si 
pred sľubmi mali vybrať pre-
zývku, neváhala som – Simi. 

Števka
foto: LZ

Najkrajšia z krásnych
Divadlo pri fontáne neprestáva 

prekvapovať

 Kým sme sa my, obyčajní študenti, pomaličky chystali 
na slávenie vianočných sviatkov a prispôsobovali tomu aj náš 
výkon v škole, michalovské ochotnícke divadlo ani náhodou ne-
zaháľalo. Chystalo premiéru svojej najnovšej veselohry Super 
žena, ktorá bola uvedená 12. decembra 2015 v sále MsKS v Mi-
chalovciach. Okrem takmer dvoch desiatok výborných hercov, 
medzi inými aj nejeden náš gymnazista, v predstavení Divad-
la pri fontáne zažiarila aj naša (taktiež výborná) šéfredaktorka 
Miška. Redakcia Kociek tak pri tejto udalosti nesmela chýbať.
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 Keď v sobotný podvečer 
svetlá v sále mestského kultúrne-
ho strediska zhasli, nezasvätený 
divák si mohol len márne lámať 
hlavu nad tým, čo môže od nasle-
dujúceho vystúpenia čakať. 
V sprievodnom letáčiku stálo: 
„No to tu ešte nebolo!“ Čo mali 
na mysli? Súťaž, a nie hocijakú. 
Herci nám ju predstavili hneď 
na začiatku, keď nadšená Karin 
v podaní Sofie Zummerovej (2.C) 
celému svetu (nahlas) oznamo-
vala, že bola vybraná do súťaže 
krásy s názvom Super žena. Kým 
mamka je od radosti bez seba, otec 
s frajerom Robom (Tomáš Eštok, 
3. G) sú zásadne proti jej účasti. 
Super žena však nie je len súťaž 
pre mladé slečinky so štíhlou lí-
niou. Dáva všetkým ženám šancu, 
aby sa predviedli v celej svojej do-
konalej (i menej dokonalej) kráse. 
A tak sa Karin ocitá v priamom 
súboji so svojimi priateľkami Pa-
ťou (M. Mihaľová, 4.F) a Micou 
(Ráchel Verbovská, 2.C), ale aj 
mnohými inými ženami. Mladšie 
i staršie, sebavedomé i hanblivé, 
no všetky s jasným cieľom – stať 
sa Super ženou a vyhrať rozpráv-
kové ceny. Kráľovnou krásy však 

môže byť iba jedna. Ktorá z adep-
tiek napokon zvíťazí? 
 Veselohra Super žena je 
ďalším veľmi vydareným dielom 
umeleckého kolektívu Divadla 
pri fontáne. Od začiatku do kon-
ca prináša divákom nefalšovanú 
zábavu. Postavy si dokážu strieľať 
nielen jedna z druhej, ale aj samy 
zo seba, a to tak dobre, ako to ve-
dia len ochotníci. Dej má miesta-
mi rýchly, miestami ešte rýchlejší 
spád a priebehu poldruha hodiny 
ponúkne toľko veľa šokujúcich 
i úsmevných situácií, že sa nesta-
číte čudovať. Tak, ako absurdne 
vtipne sa hra začne, tak aj skončí. 
A záverečná replika víťazky titulu 
Super žena dáva za celým pred-
stavením poučnú bodku: Je jed-
no, aké ste staré, či koľko vážite, 
ženy. Aj tak ste krásne. 
 Otázkou zostáva – kde 
ste boli vy, naši milí gymnazisti?  
Prišli ste sa pozrieť? V hľadisku 
vás nebolo veľa. Škoda, že ste si 
nenašli čas, prišli ste o nádherný 
zážitok. Tretinu obsadenia tvorili 
vaši spolužiaci a vy ste za takmer 
symbolický poplatok mali šan-
cu vidieť ich v úlohách, na aké si 
v minulosti možno ani sami netrú-

Najkrajšia z krásnych
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fali. Čo už. Nič to, prídete nabu-
dúce. Dúfam. Sľubujem, že neo-

ľutujete. 

Martina

Je tu viac učenia, ale príde mi to tu zaujímavejšie.

Deti profesorov, alebo je 
to naozaj (ne)výhodné?

 Aj keď je prvákov zakaždým okolo dvesto, stavím sa, že 
práve jeho ste si medzi nimi všimli určite. Syn pani profesorky 
N. Demkovej – Martin, je totiž vysoký, sympatický a tmavovla-
sý basketbalista, ktorého skrátka neprehliadnete. O svojej triede 
1.C tvrdí, že je úžasná a má kamošov, ktorí sú ochotní pomôcť 
mu so všetkým, najmä s rozhovorom do Kociek. A čo viac o sebe 
prezradil, to sa dočítate práve v ňom.

K: Neuvažoval si niekedy nad 
tým, že pôjdeš na inú strednú 
ako GPHčko? 
MD: Rozmýšľal som, ale potom 
som sa rozhodol, že tu to bude asi 
najlepšie. Mimo Michaloviec som 
ísť nechcel, tu je dobre. 

K: Aké má výhody a nevýhody 
to, že máš mamu v škole?
MD: Jediná nevýhoda je to, že si 
každý myslí, že mám protekciu, 
čo nie je pravda. Na druhej strane, 
keď si niečo zabudnem doma, tak 

mi to prinesie a s angličtinárkami 
sa trochu poznám aj mimo školy. 

K: Si prvák, čo hovoríš na stred-
nú? Lepšie či horšie ako na zák-
ladnej?
MD: Taak, je tu viac učenia, ale 
príde mi to tu zaujímavejšie, je tu 
viac nových ľudí. Ďalej jedáleň je 
tu horšia, no zasa jedlo je dobré. 

K: Ako ti ide angličtina? 
Maťov kamoš: Zle, dostal dvoj-
ku z písomky! 

Najkrajšia z krásnych, Deti profesorov
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MD: Myslím, že dobre, niekedy 
sa niečo nepodarí, ale na hodinách 
rozumiem všetkému. Keď niečo 
neviem, tak sa opýtam mamy a tá 
mi vždy poradí. 

K: Vie sa o tebe, že hráš basket-
bal, čo by si o tom vedel pove-
dať?
MD: Hrám ho už asi štyri alebo 
päť rokov, tréningy mám každý 
deň okrem víkendov, vtedy máme 
zápasy. Vo svojej kategórii som je-
den z najstarších, a preto môžem 
povedať, že aj jeden z najlepších. 
Najlepšie na tom je, že som tam s 
kamošmi, so svojím tímom.

K: A stretávaš sa s nimi aj mimo 
tréningov? 

Maťov kamoš: Jasné, robíme ši-
balstvá. 

K: A keď s nimi nie si? 
MD: Vtedy som na počítači, cho-
dím do kina, zvyknem behať... 
všetko čo normálny chlapec.

K: No a polročné vysvedčenie? 
Musela ti trochu pomáhať aj 
mama?
MD: Nie, akurát chcela vedieť, 

aké známky mi tam vychádzajú, 
ale povedala, že nechce, aby mi 
niekto prilepšoval. 

Diana
foto: M. Demko
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Grafici z dávnych čias
 Určite sa už mnohí z vás zamýšľali nad tým, kto boli vaši 
predkovia, či už poznali koleso (počítačovej myši), či vedeli zalo-
žiť oheň, či už poznali stavbu atómov, či osobne poznali nejaké-
ho živého mamuta. Áno, bolo by naozaj skvelé nájsť odpovede 
na tieto skľučujúce otázky. V tomto článku však poodkryjeme 
tajomstvá života a bytia špeciálneho druhu bývalých študentov 
tejto školy, ktorý kedysi brázdil križovatky Michaloviec, a to 
Homo Kockus, konkrétne čeľaď Grafikoidy. Na otázky nám od-
povedia Jakub Mana, Ondrej Kočan, Dominik Paľo, Ján Juhos 
a (možno si naňho ešte spomínate) Michal Ivan.

K: Kedy a ako dlho ste boli gra-
fikom časopisu?
J.M.: Už ani neviem presne, ako 
dlho som pôsobil ako grafik, ale 
mám pocit, že to bolo 2 roky. Za-
čal som myslím v 2. ročníku, keď 
som vystriedal svojho predchod-
cu.
O.K.: Grafikom som bol niekedy 
okolo roku 2002. Ak si správne 
spomínam, začal som ako druhák, 
v treťom ročníku som sa stal šéfre-
daktorom a skončil som v podstate 
začiatkom štvrtého ročníka. 
D.P.: Začínal som už ako prvák 
(v roku 2004) a vydržalo mi to po-
čas celých štyroch rokov na GPH.
J.J.: Dosť krátko som bol grafi-

kom časopisu. Tuším, že iba rok, 
možno dva. Čiže v treťom ročníku 
som začal. Škoda, že som nezačal 
skôr, ale aj tak som rád, že som 
tam bol (myslím v tíme Kociek).
M.I.: Grafikom som bol od polo-
vice prvého ročníka na GPH (rok 
2011) ... prvé číslo som spravil 
sám až v septembri 2012.

K: Ako ste sa k tejto práci dosta-
li? Čo vás zaujalo?
J.M.: Dôvod, prečo som sa dal 
na cestu grafika Kociek, bol jedno-
duchý: mal som pocit, že mi škola 
nakladala veľmi málo :-D. Ja som 
bol vždy a aj som dosť akčný typ 
človeka a grafika ma lákala.

Grafici z dávnych čias
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O.K.: Mojím cieľom bolo písať. 
Pôvodne som nemal v pláne robiť 
grafika, ale keďže žiadna z báb, 
ktoré boli v tom čase v redakcii, 
nemala o túto pozíciu záujem, 
akosi mi to prischlo :-D.
D.P.:  Jedného dňa za mnou počas 
prestávky prišla pani profesorka 
Brigita Porvazníková, že
zháňajú nového 
grafika pre školský 
časopis, pričom jej 
niekto dal tip práve 
na mňa (doteraz
netuším, kto to bol 
a prečo vybral práve 
mňa, no som mu 
za to vďačný :-) ). 
Následne som sa
stretol s vtedajším 
grafikom, ktorý ma 
s touto prácou oboz-
námil a mne sa to 
zapáčilo. A bolo rozhodnuté.
J.J.: Dostal som sa... ako som sa 
dostal? Už na základnej som bol 
„grafikom,“ dokonca som bol 
šéfredaktorom, a to časopisu 
s krásnym názvom PRVOSIEN-
KA. To bolo asi šesť alebo osem 
strán zopnutých spinkovačom. 
Robil som to vo Worde. Celý ča-
sopis. Ale dostal som sa... no po-

zdravujem pani učiteľku Brigitu 
Porvazníkovú :-). 
M.I.: Dostal som sa tam celkom 
náhodou, lebo predchádzajúci gra-
fik Ján Juhos bol a je môj kamarát 
a len tak sa ma opýtal, či by som 
nechcel robiť pre školský časopis, 
že to nič nie je, len raz 
za mesiac alebo dva mesiace mu-

síš jeden večer na-
hádzať text 
na strany, a tak som 
neváhal a prijal 
jeho ponuku.

K: Stíhali ste uzá-
vierky?
J.M.: Najväčší ne-
priateľ človeka 
v akejkoľvek práci 
je deadline, a preto 
aj pre mňa to bola 
alfa a omega. Nie, 

nestíhal som ich :-D.
O.K.: Stíhali sme. Aj keď to 
z času na čas znamenalo zopár 
prebdených nocí.
D.P.: Väčšina obsahu bola zvyčaj-
ne pripravená v dostatočnom pred-
stihu, no v každom čísle sa našlo 
zopár článkov, ktoré prichádzali 
ešte aj pár hodín pred odovzdaním 
do tlače (dávno po oficiálnej uzá-

bývalý grafik Ján Juhos 
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vierke). Uvediem príklad: časopis 
som odovzdával o siedmej ráno
do tlače, no okolo polnoci mi ešte 
prichádzali posledné články, kto-
ré museli byť uverejnené v “ran-
nom” čísle. To vyúsťovalo 
do prebdených nocí, po ktorých 
som odchádzal priamo od PC
do tlače a následne na vyučovanie. 
Avšak tento tréning sa mi náram-
ne zišiel neskôr na univerzite, kde 
väčšina projektov fungovala 
na podobnom princípe. :)
J.J.: Samozrejme, že áno. Ja som 
stíhal všetko. Nestíhali redaktori 
:-D.
M.I.: Uzávierky som stíhal, po-
kiaľ mi vychádzali strany a mal 
som všetko potrebné, ale pred uzá-
vierkou som bol vždy pripútaný 
k počítaču so snahou to dokončiť 
na kontrolu s pani profesorkou.

K: Aké máte spomienky 
na GPH/redakciu?
J.M.: Fúúú,  keď sa obzriem spät-
ne, tak by som si celú školu ešte 
zopakoval. Či to bola redakcia, 
alebo trieda, všade bol skvelý ko-
lektív a čas strávený v tomto vý-
chovnom zariadení môžem opísať 
ako jednu veľkú „jízdu.“
O.K.: Iba tie najlepšie :-). Ak by 

to bolo možné, určite by som si tie 
4 roky rád zopakoval.
D.P.: Na GPH mám vynikajúce 
spomienky a priznám sa, že ke-
dykoľvek by som sa vrátil. Čo 
sa týka redakcie, tá bola pre mňa 
príjemným spestrením, nakoľko 
ju zväčša tvorili dievčatá, pomá-
halo mi to ako študentovi Áčky 
psychicky sa vyrovnať s nepriaz-
nivým pomerom v našej triede ;). 
J.J.: Spomínam hlavne na spolu-
žiakov. My sme boli dobrá partia, 
až sme sa čudovali, lebo pokiaľ 
vieme, tak v ostatných triedach 
sa vždy naťahovali, poprípade 
hádali, keď prišli témy stužkovej 
a nejakých akcií alebo z 300 ľudí 
:-), ktorí boli v jednej triede (ako 
to býva zvykom na GPH) sa vy-
tvorili skupinky „múdrych,“ „pek-
ných,“ „frajerských,“ a traja mož-
no ani nevedeli za 4 roky mená 
spolužiakov. Pričom u nás sme 
si všetci rozumeli a proste sme o 
sebe vedeli a poznali sa dosť dob-
re. Pozdravujem Ačku 2008-2012 
(ak si to môžem v tomto článku 
dovoliť). 
A na redakciu jednoznačne 
-schôdze pri zborovni. V rohu pri 
schodoch. Grafik sa len usmieva 
a prikyvuje, nič iné tam nevymyslí 
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:-).
M.I.: Na GPH a aj redakciu su-
per spomienky. Neľutujem výber 
strednej školy a znova by som si 
vybral GPH, aj by som prijal po-
nuku robiť grafika :-D
K: Dala vám práca pre školský 

časopis niečo do života?
J.M.: Určite áno. Každá skúse-
nosť, či už je to dobrá  alebo zlá, 
vám niečo do života dá; no je len 
na vás, čo si z toho vezmete. Práca 
v redakcii ma naučila pracovať 
v tíme pod veľkým tlakom a nero-
biť si ťažkú hlavu z toho, keď sa 
niečo nepodarí :-).
O.K.: Naučila ma, že viesť kolek-
tív nie je jednoduché.
D.P.: Za najväčší prínos pokladám 
to, že som sa vďaka práci v škol-
skom časopise zoznámil s obrov-
ským množstvom šikovných ľudí, 

pričom s mnohými sa kamarátim 
a som v kontakte ešte aj teraz, 
takmer po 10 rokoch.
J.J.: Dala mi program (software), 
v ktorom som to robil a naučil sa 
niečo nové. A zistil som, že keď 
je pokope skupina šikovných ľudí, 

ktorí spolupracujú, tak vznikne 
niečo také úžasné ako sú KOCKY.
M.I.: Určite. Nielen praktické 
zručnosti, ale aj som sa naučil byť 
viac trpezlivý.

K: Čo by ste odkázali našim či-
tateľom a redakcii?
J.M.: Nikdy nepočúvajte svoj div-
ný pocit, ktorý vás drží pri zemi. 
Skutočný svet a úspech každého 
z vás sa nachádza tam, kde končí 
vaša komfortná zóna. Tam, kde 
sa začínate cítiť nepríjemne 
a máte strach. Nebojte sa vystú-

Ondrej Kočan počas a po štúdiu na GPH
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piť z radu a nenechajte nikoho 
vám hovoriť do toho, čo robíte, 
ak máte svoj cieľ, za ktorým ide-
te. Nikdy sa nevzdávajte a každý 
pád berte ako výzvu isť ďalej.
O.K.: Užívajte život a nebojte sa 
žiadnej výzvy :-).
D.P.: Čitateľom by som chcel od-
kázať: Užívajte si vaše najkrajšie 
roky života a venujte sa hlavne 
tomu, čo vás baví (a popritom si 
sem-tam kúpte aj nejaký ten výtla-
čok Kociek ;)). Znie to ako klišé, 
ale verte mi, je to skutočne tak. 
Pre redakciu som pripravil 3 prak-
tické pravidlá, ktoré vychádzajú 
z mojich skúseností a verím, že 
pomôžu udržať pozitívne vzťahy 
medzi grafikom a redaktormi :) : 
1) Ak odovzdávate články na USB 
kľúči (za mojich čias to bolo ešte 
celkom bežné), je vhodné na-
miesto odkazov na dokumenty 
umiestniť na kľúč kópie doku-
mentov.
2) Medzery neslúžia na odsa-
dzovanie a zarovnávanie textu, 
odriadkovania neslúžia na pre-
chod na novú stranu a bodka/čiar-
ka/otáznik/výkričník sa píšu bez 
medzery za slovom.

3) Fotografia s rozmermi 20x30 
pixelov skutočne nie je vhodná 
ako titulná fotka článku.
Na záver by som rád celú redak-
ciu pozdravil a poprial jej mnoho 
úspechov a trpezlivosti, nech sa 
Kockám darí ďalších 20 rokov 
minimálne tak, ako doteraz!
J.J.: Čitateľom chcem odkázať, 
aby Vás pravidelne kupovali, zhá-
ňali a samozrejme čítali, lebo ani 
nevedia, aký skvelý časopis držia 
v rukách a koľko práce je za tým. 
Čitateľom, ktorí by niečo chceli 
zmeniť, poprípade chceli niečo 
vlastné napísať, chcem odkázať, 
nech sa nehanbia! A miesto toho, 
aby medzi skrinkami kritizovali, 
že to je zlé a oni by to spravili lep-
šie, nech to aj urobia a niečo zme-
nia, aby KOCKY boli ešte lepšie. 
Redakciu pozdravujem, snažte sa 
stále zlepšovať a ak vám spolu-
žiaci hovoria, že len strácate čas, 
alebo proste robíte zbytočnú vec, 
tak im neverte a nepočúvajte ich. 
V KOCKÁCH je kúsok z vás 
a môžete byť na to hrdí. Redak-
torom ako grafik odkazujem, že 
včera už bolo neskoro!!!

Katka
foto: archív
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Profesor mi, bohužiaľ, učivo naliať 
do hlavy nemôže.

Krúžok ruského jazyka
 V Rusku mali panovníka, ktorý nechal obesiť potkana, 
vhadzovali tam do mlieka žaby a založili deň na plodenie po-
tomkov, ktorý je, keby niekto chcel dodržiavať ruské sviatky, vy-
hlásený na 12. septembra. Predpokladám, že aj keď ste doteraz 
nemali veľký záujem či vedomosti o najväčšom štáte sveta, teraz 
váš záujem aspoň trocha vzrástol. A to je dobre, pretože v škole 
máme krúžok ruského jazyka, s ktorým sa môžete ruštine veno-
vať aj ináč, než len spoza učebníc.

 Krúžok je vedený pani 
prof. Ľuboslavou Žolnovou každý 
pondelok po siedmej hodine. Ne-
tradične vám prinášame informá-
cie o ňom nie z pohľadu vedúce-
ho, ale z pohľadu študenta- Diana 
Štrusová z 2.F navštevuje krúžok 
už druhý rok spolu s troma ďalší-
mi dievčatami. A čo naňho hovo-
rí? 
„Nenazvala by som to doučova-
ním, robíme čosi naviac. Týka sa 
to zväčša tém z predošlých olym-
piád. Krúžok je vedený štýlom 
takej voľnejšej debaty, žiadne-
ho skúšania. Je to dobrovoľ-
né, robíš to len a len pre seba.“
 A kto by pre seba nechcel 

spraviť niečo navyše? Predsa len 
sa nám tá chvíľa navyše, ktorú ve-
nujeme jazyku, môže zísť. Ale ani 
tí, ktorí sa ruštinu nikdy neučili, sa 
nemusia báť, prof. Žolnová je, čo 
sa týka učenia ruštiny, perfektná 
a ako Diana sama hovorí, na zák-
ladnej bola ešte hrdá nemčinárka, 
o ruštinu sa začala zaujímať až 
v polovici deviateho ročníka 
a za krátky čas to všetko dohnala. 
„Každé stretnutie s jazykom ti 
pomáha napredovať. Nech je 
akékoľvek.  Na hodine vezmeš 
gramatiku, na krúžku pokecáš, 
v autobuse si niečo vypočuješ, 
doma niečo prečítaš a vonku, ak 
máš skvelých (rusky hovoria-

Krúžok ruského jazyka
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cich) priateľov, využiješ to všet-
ko v praxi.“
 Určite sa nehovorí nadar-
mo, že koľko rečí vieš, toľkokrát si 
človekom. Spolu s učením jazyka 
automaticky prichádzajú poznat-
ky o kultúre daného národa, čo 
je jedna z vecí, ktoré vám takisto 
tento krúžok ponúka. No a ďalšou 
z výhod je, že sa tam nezadávajú 

žiadne domáce úlohy. Aj keď... 
„Ak je v tvojom záujme sa nie-
čo naučiť, vždy je to ‘úloha 
na doma‘. Profesor mi, bohužiaľ, 
učivo naliať do hlavy nemôže. 
A tu sa už začíname baviť o pri-
oritách, čase atď. :)“
Tak čo, začnete sa venovať ruštine 
aj vy?

Diana

Trochu iní „ušiaci“
 Tento rok máme šťastie na nových profesorov, pokiaľ 
dobre rátam, pribudli nám až štyria. Podobne ako prváci, tiež 
si museli zvykať na nové prostredie a kolektív, no narozdiel od 
prvákov, u ktorých sa tento proces začleňovania končí uchaľa-
kom a odstrihnutím uší, u profesorov to neplatí a každý si 
na to svoje prestrihnutie uší musí počkať iný čas. A keďže im to 
chceme uľahčiť, v Kockách vám prinášame rozhovor už s tretím 
z nich, v tomto čísle to bude naša najnovšia profesorka ruského 
jazyka. Tak teda ako by sa predstavila? :)

„Volám sa Martina Šimono-
vá. Pochádzam z dediny 
spod Vihorlatu. Môj voľný 

čas vypĺňajú rodina, kama-
ráti, príroda, plávanie. Veľmi 
rada pečiem a skúšam nové 

Krúžok ruského jazyka, Trochu iní ušiaci
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recepty. Zimné víkendy často 
trávim na lyžiach  a leto si 
zase neviem predstaviť  
bez turistiky a spoznávania 
nášho krásneho Slovenska.“

K: Na aké predmety máte apro-
báciu?
MŠ: Vyštudova-
la som aprobáciu 
ruský jazyk a fi-
lozofia na Uni-
verzite Konštan-
tína filozofa 
v Nitre.
K: Aký ste mali 
prvý dojem 
z našej školy?
MŠ: Aj keď sa 
hovorí, že prvý 
dojem je veľ-
mi dôležitý, ja 
to tak celkom 
nevnímam. Je miliónkrát menej 
dôležitý ako to, čo nasleduje po 
ňom. Preto sa nepamätám na prvé 
dojmy z čias, keď som prvýkrát 
prekročila prah nášho gymnázia 
ako študentka. Čo si pamätám 
sú štyri roky štúdia pod vedením 
učiteľov, ktorí vzbudzovali okrem 

rešpektu aj prirodzenú túžbu po 
vedomostiach.

K: Učili ste predtým už na neja-
kej inej škole? 
MŠ: Niekoľko rokov na Strednej 
odbornej škole technickej v Mi-
chalovciach.

K: Vidíte neja-
ké rozdiely me-
dzi študentmi 
a profesormi 
na GPHčku 
a vašej predo-
šlej škole? 
MŠ: Samozrej-
me, rozdiely 
medzi žiakmi 
sú. Vyplývajú 
z jednotlivých 
š p e c i a l i z á c i í 
a požiadaviek 
toho ktorého 

odboru. Z pozície jazykárky je 
však pre mňa impulzom, keď žia-
ci nevnímajú výučbu jazyka ako  
nutnosť, ale ako prirodzenú túžbu 
rozvíjať svoje lingvistické schop-
nosti. A takýchto žiakov som mala 
to šťastie spoznať aj v predošlej 
škole aj na našom gymnáziu. 
K: Zdá sa, že byť učiteľkou nie 

Trochu iní ušiaci
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je veľmi vďačné povolanie, pre-
čo ste sa ňou aj tak stali?
MŠ: Keď som stála pred voľbou 
povolania, nevnímala som situáciu 
v školstve nepriaznivo. Učiteľské 
povolanie je podľa mňa vďačné, 
len spoločnosť sa stáva nevďač-
nou.  Aj dnes som presvedčená, že  
žiaden učiteľ nevníma svoju prá-
cu iba ako prostriedok, ktorý mu 
umožňuje platiť nevyhnutné účty, 
ale aktívne žije svojím poslaním. 
Mám rada svoju prácu, ale prav-
dou je, že aby to mohli povedať 
aj budúce generácie 
učiteľov, sú nevy-
hnutné systematické 
a premyslené inova-
tívne kroky 
vo viacerých rezor-
toch našej spoloč-
nosti.

K: Kedy sa vám na škole páčilo 
viac, ako študentke či profesor-
ke?
MŠ: Sú zážitky, situácie, očaká-
vania, túžby, povinnosti, ktoré 
patria do študentských čias a tie 

skutočnosti, ktoré môžeme vní-
mať a prežívať iba ako pracujúci  
„dospeláci“, so všetkými kladmi 
aj negatívami. Každé obdobie člo-
veka formuje a niekam ho posúva. 
Ja som rada, že mňa posunulo prá-
ve na GPH.

K: Máte nejakú zvlášť dobrú 
spomienku na strednú?
MŠ: Rada spomínam na stužkovú 
a Labutie jazero v prevedení mo-
jich  spolužiakov.

TOP jedlá, hudba 
a filmy profesorky 
Martiny Šimono-
vej:
1. cestovina, rizoto a 
zelenina na rôzne spô-
soby

2. čo sa hudby týka- je to Vanessa 
May, Mike Oldfield, Eric Clapton, 
Sting a Chric Rea
3. ruské piesne
4. odborné časopisy a filozofické 
knihy
5. thriller, detektívka 
6. cestopisný dokument  

Diana
foto: Martina Šimonová, internet

Trochu iní ušiaci
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Tajomstvo vykúpenia
Sestra Anka o Vianociach

 Či už Vianoce berieme najmä ako kresťanský sviatok 
a počas neho sme viac v kostole ako doma, alebo ani nezájde-
me na polnočnú omšu, na tom nezáleží, Vianoce slávime všetci. 
Každý máme vlastné zvyky a tradície, ktoré poctivo dodržujeme. 
Avšak ako tieto sviatky trávia tí, ktorí k nim majú azda najbliž-
šie, to nám prezradila rehoľná sestra Anka Ulčáková.

K: Čo je  podľa Vás najdôleži-
tejšie počas Vianoc?
AU: Nie je to upratovanie, ani 
jedlo, ale vnímanie 
Tajomstva a krásy, 
vďaka ktorému toto 
všetko pripravuje-
me. Narodenie náš-
ho Spasiteľa dáva 
zmysel nášmu živo-
tu  a napĺňa ho ra-
dosťou a pokojom. 

K: Pamätáte si 
najkrajší darček, 
čo ste dostali?
AU: Tým pre mňa 
boli minuloročné Vianoce, ktoré 
som po mnohých rokoch strávi-
la doma s rodičmi, hlavne kvôli 
ockovi, ktorý bol ťažko chorý a 

vedela som, že sú jeho posledné. 
Bola som rada, že môžem byť s 
ním a že napriek ťažkej chorobe 

ich prežíval radostne 
a pokojne. 

K: Po čom túžite ten-
to rok?
AU: Želám si, aby 
moji príbuzní v roku 
milosrdenstva, ktorý 
sa práve začal, spo-
znali krásu, hĺbku  
a význam života prak-
tizujúceho kresťana. 

K: Ako vy slávite 
Vianoce?
AU: Začínam modlitbou večer-
ných chvál v kaplnke, ktorá dýcha 
vianočnou atmosférou. Potom sa 

Tajomstvo vykúpenia
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celá komunita stretne pri štedro-
večernom stole a slávnostne ve-
čeria podľa slovenského zvyku. 
Po srdečných rozhovoroch si za-
spievame koledy a odoberieme sa 
k vianočnému stromčeku, kde ča-
kajú malé prekvapenia. Po nich sa 
každá odoberie na chvíľu do ticha 
a s vďakou, že Spasiteľ prišiel na 
svet sa pripravujeme na polnočnú 
svätú omšu. Po omši sa stretneme 
so známymi a priateľmi a navzá-
jom sa tešíme z vianočnej atmo-
sféry. 

K: Akému jedlu na Vianoce ne-
odoláte?
AU: Osobne sa najviac teším na 
krémeš.

K: Ste človek, ktorý má blízko 
k Bohu, čo pre Vás znamenajú 
Vianoce po tejto stránke?
AU: Tieto kresťanské sviatky 
skrývajú hlbokú podstatu a tajom-
stvo vykúpenia. Bez narodenia 
Ježiša Krista by sme nemali vzor 
ako žiť, aby sme získali po smrti 
trvalé šťastie. 

Diana
foto: archív A. Ulčáková

Šibal Sibal
 Šibal bez mäkčeňa. Presne takto sa nám na začiatku škol-
ského roka 2015/2016 predstavil pán profesor Jozef Sibal. Od-
vtedy s ním nie len na hodinách geografie, ale aj na samotných 
túrach zažívame kopec zábavy. Preto sme sa rozhodli, že našich 
čitateľov nemôžeme pripraviť o skvelý rozhovor s ním!

K: Dobrý deň pán profesor, 
chceli by sme s Vami spraviť 
krátke interview do nášho tried-

neho časopisu, mohli by sme? 
JS: Dobrý deň, no dobre.

Tajomstvo vykúpenia, Šibal Sibal
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K:  Mohli by ste nám povedať, 
ako dlho už učíte na tomto gym-
náziu?
JS: No... už veľa rokov. Viac ako 
25, menej ako 30. Otvorený inter-
val (25;30).

K:  Koľko tried ste už stihli vy-
striedať za tie 
roky?
JS: Veľmi veľa. 
Predtým som 
učil externe na 
Hotelovej aka-
démii a vyskú-
šal som to aj na 
gymnáziu v Tre-
bišove. Keď sa 
to tak vezme... 
približne 300 
tried. 

K:  Už od Vašej 
prvej triedy ste 
začali u žiakov pestovať vzťah k 
turistike? 
JS: Nie. Nemal som na to čas, ve-
noval som sa rodine, keďže som 
mal v tom čase malé deti. Teraz sú 
už veľké, tak mám viac času. Tieto 
krúžky začali nedávno, tak aktívne 
približne 15 rokov dozadu. Občas 

chodili žiaci aj predtým, nazbiera-
la sa polovica, maximálne jeden 
autobus. Teraz majú žiaci správnu 
motiváciu. 
K: A ako hodnotíte vedomosti 
žiakov z geografie? 
JS: Dole vodou idú. Každým ro-
kom je to slabšie a slabšie. Nie 

len geografia, 
celkovo veľmi 
klesá úroveň. 
Taktiež je málo 
hodín geogra-
fie.

K: Zvykne-
te hovoriť, že 
„Geografia je 
najdôležitej-
šia. Žiaci, naj-
skôr sa učte 
geografiu 
a potom os-
tatné predme-

ty!“, mohli by ste nám k tomuto 
Vášmu slávnemu výroku niečo 
povedať? 
JS: Môžu sa popri geografii aj 
iným predmetom venovať, neza-
kazujem. Geografia je dôležitá, 
žiak získa všeobecný prehľad 
o Slovensku aj o svete, ktorý po-

Šibal Sibal
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tom môžu využiť v rôznych vedo-
mostných súťažiach. 
K: Akú máte aprobáciu 
na druhý predmet? 
JS: Hm. No, to je také dôležité? 
To nech si žiaci zistia sami.

K: Ale nie, to my im musíme po-
skytnúť takéto informácie. 
JS: No, mám aprobáciu na druhý 
predmet... ale budem tak jednodu-
cho prezrádzať? 

K: Jasné, nech niečím prekvapí-
me a nech dostaneme jednotky 
zo slovenčiny. 
JS: Matematika. 

K: A prečo matematiku neučíte? 
JS: Asi by som ju naučil študen-
tov, preto. Potom by to vyzeralo 
tak, že ostatní ich nič nenaučia, to 
by bolo...

K:  Pestujete vášeň k turistike 
a športom aj vo Vašej rodine? 
JS: Pestujem, áno.

K: Chodíte s rodinou na túry? 
JS: Áno, chodíme. Odmalička 

chodíme do prírody. Niektorí čle-
novia mojej rodiny už aj nadávajú 
na mňa, že ich stále vláčim kade-
-tade. 

K:  Majú tiež takú dobrú kon-
díciu? 
JS: Nie, nemajú. Chceli by radšej 
desiatové prestávky. Ja ráno spí-
šem program, kde všade sa ide, no 
a potom za mnou nestíhajú, nadá-
vajú na mňa. Zvady v rodine sú 
kvôli tomu, rodina trpí. Utrpenie 
mladého Werthera- Goethe. Utr-
penie mladého turistu.

K: No vidíte, máte nápad na via-
nočný darček.
JS: No... kde všade sme trpeli.

K: Ďakujeme veľmi pekne 
za Váš čas a poskytnutý rozho-
vor. 
JS: Nemáte začo, zajtra máme 
geografiu. 

Pánovi profesorovi ďakujeme 
za rozhovor a tešíme sa na ďalšie 
túry! 

Simona Janusková, 2. G
foto: autorka

Šibal Sibal
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 Popcorn – filmové okienko, ktoré je pravidelnou rubri-
kou časopisu Kocky, sa v tomto špeciálnom čísle vracia nie 
s jednou, ale hneď s dvoma recenziami. 

Popcorn

Spectre
Od 5. novembra začali v kinách 
premietať novú Bondovku v hlav-
nej úlohe s Danielom Craigom. Už 
podľa názvu Spectre, fanúšikovia 
vedia, o čo ide. Opäť sa stretáva-
me s tajnou organizáciou Spectre, 
ktorá sa objavovala aj v starších 
filmoch s Jame-
som Bondom. 
Začiatok filmu je 
oproti predošlým 
snímkam trochu 
neobvyklý. 
Do deja nás uve-
die tajomná at-
mosféra mexic-
kého festivalu. Hudba, dav ľudí 
v maskách a James Bond s nezná-
mou slečnou. Aj milovníci akcie 
si ale rozhodne prídu na svoje. 
Úvodná scéna vo vrtuľníku, je je-
den z najlepších momentov filmu. 
Spectre takisto obsahuje mimo-
riadne veľa vtipných scén. A aby 
toho nebolo málo, rozhodne vás 

nenechá chladnými. 
Daniel Craig je podľa môjho ná-
zoru herec, ktorý vie Jamesa stvár-
niť najpresvedčivejšie. Jeho Bond 
nás nielen očarí svojím šarmom 
ale takisto nám naskytne pohľad 
do svojho vnútra, vďaka čomu sa 
javí, ako skutočný človek. 

Ženy, ktoré sto-
ja za spomenu-
tie sú tu rovno 
dve. Madeleine 
Swann, ktorú 
stvárnila Lea 
Seydoux, je psy-
chologička. Aj 
napriek tomu, 

že pôsobí nežne a takmer krehko, 
je drzá a nie je jej cudzie ani na-
rábanie so zbraňou. V prvej časti 
filmu sa stretávame aj s Monicou 
Bellucci, ktorá je najstaršia 
a rozhodne najelegantnejšia Bond 
Girl. Zápornou postavou v tomto 
filme je Christoph Waltz, ktorý 
v role Bondovho nepriateľa pôso-

Popcorn
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bí priam dokonale.  
Aj keď boli niektoré scény trocha 
predvídateľné, film určite nenudil. 
Možno netromfne Casino Royale 
ani Skyfall, ale prepadák to roz-
hodne nie je. Ak je James Bond 
vašou šálkou kávy a máte chuť na 
niečo čo vás pobaví a zaujme, po-
zrite si Spectre. 

Star Wars VII: Sila 
sa prebúdza 
17. december bol pre fanúšikov 
Hviezdnych vojen dôležitý dátum. 
Premiéra novej časti tejto kultovej 
ságy. Po rokoch sme sa konečne 
dočkali pokračovania! 
Známa hudba 
a slová „Ke-
dysi dávno 
v preďalekej 
galaxii...“ až 
zahriali pri srd-
ci.  Dej filmu 
sa odohráva 
mnoho rokov 
po zničení Hviezdy smrti. Jedio-
via upadli do zabudnutia. Luke 
Skywalker je nezvestný a Temná 
strana, tentoraz v podobe Prvého 

Rádu, opäť robí v galaxii problé-
my a chce zlikvidovať republiku. 
Stretávame sa so starými postava-
mi ako Han Solo, princezná – te-
raz už generálka Leia a Luke Sky-
walker. Nesmú chýbať ani R2-D2 
a C-3PO. 
Objavuje sa tu ale aj veľa nových 
postáv. Kylo Ren (Adam Driver), 
nový zástupca Temnej strany, kto-
rý má v pláne pokračovať v šľa-
pajách Dartha Vadera. V maske 
je takmer rovnako hrozivý ako 
samotný Vader. Finn (John Boy-
ega) je vojak z imperiálnych síl, 
u ktorého srdce zvíťazí nad po-
vinnosťou, a tak zradí Impérium. 
Hlavne vďaka nemu bolo po celý 

čas o vtipné scény 
dobre postarané. 
Nový droid, BB-
8, ktorý obsahuje 
dôležitú infor-
máciu o tom, kde 
sa momentálne 
Luke Skywalker 
nachádza, pekne 
zamotá život Rey 

(Daisy Ridley), ktorá žije sama 
na púštnej planéte Jakka a živí sa 
zbieraním šrotu.

Popcorn
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Od tvorcov som síce očakáva-
la niečo originálnejšie a menej 
predvídateľné, no aj napriek tomu 
film hodnotím kladne. Má dobrú 
zápletku a obsahuje veľa akčných 

scén, vďaka čomu diváka vôbec 
nenudí. Vrelo odporúčam. 

Alex
foto: internet

,,Šiva to tak chcel.“
 Veľmi obľúbený medzi študentmi, charakteristická je 
ochota pomôcť, vyjsť v ústrety a jeho povestné kartičky samo-
zrejme nemôžeme vynechať. Kto pozná pána profesora Luciána 
Gondu, nepovie na neho jediného krivého slova. Dokonca sa pri 
nás objavil v núdzovej situácii. Ak by si prečítal moju predošlú 
vetu, jednoznačne by skonštatoval: ,,Šiva to tak chcel.“ Pýtali 
sme sa ho na pár otázok.

Máte veľmi zaujímavé meno 
(Lucián). Viete kto vám ho dal 
a prečo? 
LG:  Vybrala mi ho mama. Vraj 
podľa už nebohého speváka Lu-
ciana Pavarottiho.

Veľmi sa mi páči nápad s ťaha-
ním kartičiek na voľbu človeka, 
ktorý má prísť k tabuli počítať 
príklad (asi preto, lebo mám to 

šťastie, že ma často nevytiahnu). 
Ako vám to napadlo? 
LG:  Toto nie je môj nápad, je to 
nápad môjho bývalého triedneho 
profesora z Gymnázia na ulici Ta-
rasa Ševčenka v Prešove, kde som 
študoval. Tvrdil, ako správny ma-
tematik, že týmto výrazne stúpa 
objektivita vyvolávania k tabuli 
a na druhej strane, žiaci musia byť 
stále pripravení na hodinu, keďže 

Popcorn, „Šiva to tak chcel.“
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podľa teórie pravdepodobnosti ne-
závislých javov to, že bol niekto 
vyvolaný raz, neznamená, že ne-
bude vyvolaný hneď potom.

Na hodine sem tam počujeme 
výrok: ,,Šiva to tak chcel.“ Ako 
ste sa stali hinduistom? 
LG:  Šiva to tak chcel. :) Na mo-
jich cestách po 
svete si všímam 
mnoho vecí, 
jednou z nich je 
aj to, ako žijú 
miestni ľudia, 
aké filozofické 
východiská 
v bežnom živo-
te aplikujú a aké obmedzenia im 
tie východiská kladú. Na základe 
toho som prijal východiská vý-
chodných filozofií (nie len hindu-
izmu) za svoje. Taktiež mi to dáva 
odpoveď na mnohé otázky, 
na ktoré som v kresťanstve nena-
šiel odpoveď.

Koľko rokov už učíte, respektí-
ve, učili ste už aj na iných ško-
lách? 

LG:  6 rokov som učil na SOU 
v Prešove kuchárov a čašníkov, te-
raz 7. rok učím na GPH.
 
Na aké predmety máte aprobá-
ciu a ktorý je váš najobľúbenej-
ší? 
LG:  Aprobáciu mám na matema-
tiku a geografiu, neoficiálne by 

som možno mo-
hol ešte učiť in-
formatiku a fyzi-
ku, nakoľko som 
tieto predmety 
taktiež študoval. 
Najobľúbenejší 
predmet je asi 
geografia.

Čo rád robíte vo voľnom čase? 
LG:  Záujmov je veľa, len toho 
času pomenej. Rád čítam, trénu-
jem dorastencov u nás na dedine, 
cestujem, sledujem futbal (hlavne 
zápasy FC Barcelona :) ), venujem 
sa riešeniu krížoviek a hádaniek.

Veľmi pekne Vám ďakujem za  
odpovede a čas.

Nicol Červeňáková, 2. G
foto: archív

„Šiva to tak chcel.“
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Prvé redaktorky našich/
vašich Kociek

Katarína Doričová
Ivana Kozáková (Bobíková)

Zuzana Makovská

Petra Vašková (Kvaková)
Anna Uchaľová

Martina Révesová

 Keby neboli také šikovné, dnes by ste toto nečítali- prvé 
redaktorky Kociek si naozaj zaslúžia pochvalu a ešte niečo na-
vyše. Zo začiatku ich bolo šesť a vďaka svojim originálnym, ná-
paditým a aj na svoj vek trochu streleným myšlienkam (len si 
prečítajte o čom rady diskutovali) dokázali vytvoriť niečo, čo 
na našej škole nebolo, dokázali to predať a vďaka nim sú medzi 
nami Kocky už dvadsať rokov. A keďže mať dvadsať nie je len 
tak, Kocky sa práve zbavili titulu -násťročné, oslovili sme Ivanu 
Bobíkovú, jednu zo spoluzakladateliek, aby nám priblížila,  ako 
sa to všetko začalo.

K: Ako si spomínate na začiatky 
Kociek?
IB: Bola som zo 6 kočiek (ko-
ciek), ktoré sme ten časopis zakla-
dali. A keďže sa to robilo prvýkrát 
a my sme všetky chodili do triedy 
so zameraním na programovanie, 
tak sme to písali buď po dve, ale-
bo každá sama a potom to dala 
druhej skontrolovať a vo dvojici 
sme to dorazili do potrebnej podo-

by. Nemali sme podelené rubriky. 
Dohodli sme sa spoločne, na akú 
tému bude dané číslo, urobili sme 
si štruktúru, a ktorej z nás bola 
téma bližšia, tá sa jej potom veno-
vala.  

K: Kto prišiel s nápadom začať 
tvoriť časopis?
IB: My všetky sme sa do toho pus-
tili skôr tak pudovo. Nerozmýšľali 

Prvé redaktorky našich/vašich Kociek
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sme, že chceme byť redaktorky. 
Vtedy sme sa všetky pravidelne 
stretávali a diskutovali o mnohým 
veciach (puberta, otázky existen-
cie sveta, ľudstva...nesmrteľnosti 
chrústa). Pri jednej takej debate 
padla aj táto téma.... a skúsme, 
poďme do toho. Mali sme vtedy 
v hlave veľa vecí a plno energie, 
tak sme to potre-
bovali nejako sve-
tu ukázať. :)

K: Ako ste vlast-
ne vyrábali prvé 
čísla Kociek?
IB: Vtedy sme 
museli do časopi-
su aj kresliť, lebo 
rozvoj IT nebol 
tak ďaleko ako 
dnes. A to jediné 
som ja nerobila, nakoľko kresliť 
neviem. Časopis sa tlačil na tla-
čiarni u mojej mami v práci a číslo 
sa kopírovalo zase u otca na ko-
pírke u ďalšej z Kociek. (Keď sa 
teraz nad tým tak zamýšľam, znie 
to ako z doby kamennej, ale bolo 
to tak :) ). 

K: Máte nejaké rady pre teraj-
ších redaktorov?
IB: Dnes je obrovský rozvoj ko-
munikačných médií. Tie vládnu 
svetom. Keď vaši redaktori majú 
možnosť, nech čím viac pátrajú 
po témach, robia rozhovory a stre-
távajú sa s novými ľuďmi, lebo 
všetko ich to posúva vpred. Nikdy 

neviete, kedy vyu-
žijete to, čo ste sa 
tam dozvedeli ale-
bo naučili. 

K: Čo by ste po-
priali Kockám 
k 20. narodeni-
nám? 
IB: Kockám pra-
jem nech vydržia 
ďalších 20 rokov 
a nech sú len lep-

šie a lepšie. Veď keď si porovnám 
naše prvé čísla s terajšími, tak je to 
obrovský pokrok.
Milé Kocky, všetko najlepšie :).

S pozdravom  Ivana Bobíková 
(rod. Kozáková)

Diana
foto: Ivana Bobíková
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Už od strednej som si 
plnila svoje novinárske 

sny.

K: Prečo ste sa rozhodli byť re-
daktorkou už na strednej?
LB: Práca v médiách ma lákala už 
od detstva. Na strednej škole som 
dostala prvé príležitosti. Najprv 
v súťaži mladých moderátorov, 
neskôr v časopise Kocky, potom 
v mestskej a regionálnej televízii. 
V tom čase mi pribúdalo pracov-
ných povinností, a preto som zvo-
lila aj individuálny študijný plán 
v škole. Dodnes svoje rozhodnutie 
neľutujem. Ukrátila som sa o taký 
ten štandardný „študentský život“, 
ale už od strednej som si plnila 
svoje novinárske sny. Fakt, že som 
tak skoro začala, mi nesmierne 
pomohol naštartovať kariéru.

K: Ktorý článok bol najťažší, 
najlepší, najzaujímavejší alebo 
nejaký iný naj?

LB: Pamätám si, že veľa článkov 
a rozhovorov, ktoré som Kockám 
dodávala, vznikali najprv pre 
potreby mestskej televízie, kde 
som v tom čase praxovala. Môj 
úplne prvý rozhovor bol so spe-
váčkou Helenou Vondráčkovou. 
Príjemná dáma, ktorá mala pocho-
penie pre to, že začínam. :)

K: Máte nejaké rady pre teraj-
ších redaktorov?
LB: Pred rokmi sa ma jedna za-
čínajúca redaktorka pýtala, aby 
som jej opísala prácu v médiách. 
Priznám sa, že dodnes ľutujem, 
že som k nej bola veľmi úprimná. 
Myslím, že som ju tým odradila, 
no možno to pre ňu bolo aj tak 
lepšie. Ani teraz si nebudem brať 
servítku pred ústa. :) Práca v mé-
diách je mimoriadne zaujímavá. 

Lenka Buchláková
-začala písať v roku 2005
-rubriky každého typu
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Stretnete sa s veľmi inšpiratívny-
mi a významnými ľuďmi, ktorých 
by ste zrejme za normálnych okol-
ností nikdy nestretli. Veľa cestuje-
te, spoznávate nové krajiny, každý 
deň máte veľa nových podnetov. 
Nikdy to nie je stereotyp. Cho-
díte na zasadania, schôdze, pred-
nášky či konferencie, kde nemá 
prístup široká verejnosť. Sedíte 
na rozhovore opro-
ti premiérovi a ste 
mu rovnocenným 
partnerom v dis-
kusii. To sú veci, 
ktoré mnoho ľudí 
na tejto práci láka. 
A to už nehovorím 
o tom, že mnohých 
láka vidieť sa na 
televíznej obra-
zovke. :) Treba si 
však uvedomiť, že 
novinárčina nie je 
povolanie, kde ráno 
o ôsmej a potom 
poobede 
o piatej prejdete cez turniket 
v práci, a tým pre vás padla. Pra-
cujete neustále. Neustále sa musí-
te vzdelávať, veľa študovať, sle-
dovať, čo sa deje doma a vo svete, 
mať o všetkom prehľad. Všetko 

so všetkým súvisí. Musíte poznať 
politiku, aby ste vedeli, ako to 
ovplyvňuje ekonomiku, a naopak. 
Keď prijímajú v parlamente dôle-
žitý zákon, musíte o tom vedieť 
a byť pri tom. A to aj napriek tomu, 
že sa politici hádajú do jednej nad-
ránom. Často musíte svojej rodine 
a priateľom povedať, že sa nedo-
stavíte na dlho plánovanú oslavu 

či párty, lebo vás 
z redakcie poslali 
na tlačovú konfe-
renciu alebo na mi-
moriadny summit 
do Bruselu. Môj 
diár je plný zoškr-
taných stránok, na-
koľko sa mi nieke-
dy mení program aj 
z hodiny na hodinu. 
Nepoznám pojem- 
super, už je koneč-
ne piatok! Týždeň 
nerozdeľujem 
na pracovné dni 

a víkend. Novinár musí byť veľ-
mi flexibilný. Musí to byť človek, 
ktorý sa vie rýchlo prispôsobiť 
zmene. A hlavne, musí vedieť 
na veci promptne reagovať. Ne-
smie sa nechať vyviesť z miery 
politikmi. Preto musí veľa čítať, 
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sledovať dianie, neustále na sebe 
pracovať. Samozrejme, keď bude-
te ako novinári písať do magazí-
nu o psoch, asi na vás takýto tlak 
vyvíjaní nebude. Ak sa však baví-
me o tom, že redaktori Kociek sa 
raz stanú aj redaktormi mienko-
tvorných denníkov, tak sa musia 
pripraviť na to, že osemhodinový 
pracovný čas a stereotypnú prácu 
mať nebudú.

K: Chceli by ste niečo popriať 

Kockám k 20.  narodeninám?
LB: Kockám želám šikovných 
a nadšených redaktorov a edito-
rov, ktorých bude práca napĺňať, 
lebo to je vo výsledku na rozho-
voroch a článkoch veľmi cítiť. Že-
lám im, aby svoje stránky zapĺňali 
aj naďalej kvalitným obsahom, 
ktorý bude prínosný pre študentov 
gymnázia. A samozrejme, ďalších, 
minimálne 20 tak úspešných ro-
kov ako doteraz!

Cítila som sa vtedy ako 
ozajstná novinárka.

Mária Antoničová
-písala od roku 2004 do 2008
-rubrika Múr nárekov

K: Prečo ste sa rozhodli byť re-
daktorkou už na strednej?
MA: Chcela som sa zapojiť 
do nejakej aktivity a taktiež roz-
víjať svoje schopnosti. Rada zdie-
ľam nápady, príbehy a veci, ktoré 
ma bavia a Kocky mi ponúkli prí-
ležitosť a skúsenosti.

K: Ktorý článok bol najťažší, 
najlepší, najzaujímavejší alebo 
nejaký iný naj? 
MA: Spomínam si, že som písala 
článok o stratách a nálezoch. Ro-
bila som o tom rozhovor s pani  
zástupkyňou, bola som v jej kan-
celárii. Cítila som sa vtedy ako 
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ozajstná novinárka :)

K: Pomohlo Vám 
nejako to, že ste 
boli na strednej 
redaktorkou 
v práci, ktorú ro-
bíte teraz? 
MA: Prispievanie 
do Kociek mi pri-
najmenšom dodalo 
kúsok sebavedo-
mia a potvrdilo mi, 
že písanie článkov 
mám rada.

K: Máte nejaké rady pre teraj-
ších redaktorov? 
MA: Redaktorom by som popria-
la, aby si vyberali zaujímavé témy, 

prípadne, aby hľadali zaujímavosti 
v témach, ktoré majú. Nech skúsia 

na ne nazerať vlastným 
okom, nech nájdu niečo, 
čo by nikto iný nenašiel. 
Ale samozrejme, nech 
stále myslia aj na to, ako 
to zaujímavo priblížiť 
čitateľom.

K: Chceli by ste niečo 
popriať Kockám k 20.  
narodeninám? 
MA: Radostných a za-

nietených redaktorov, kopu spo-
kojných čitateľov, trpezlivosť 
šéfredaktorom a grafikom 
a ďalších dvadsať rokov čítanosti!

Naplno si užívajte túto 
prácu.

Eva Križanovičová
-písala od roku 2004 do 2007
-rubriky Nelogika, Nezvyčajné mená, Perlorodky, fotoreportáže o tom, 
čo skrývajú študentské skrinky a tašky

K: Prečo ste sa rozhodli byť re-
daktorkou už na strednej?
EK: Bol to môj detský sen! Nao-

zaj :). Starší brat mi stále nosil do-
mov nové čísla, ktorými som bola 
očarená. Články boli písané veľmi 
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profesionálne a zároveň vtipne 
a ja som dúfala, že mám v sebe 
niečo, čím by som mohla prispieť 
a stať sa súčasťou Kociek. Takže 
keď som sa na GPH dostala, Koc-
ky boli pre mňa jasnou voľbou.

K: Ktorý článok bol najťažší, 
najlepší, najza-
ujímavejší alebo 
nejaký iný naj?
EK: Bol to článok 
pre rubriku Nelo-
gika a mal názov 
Aj tak budú chríp-
kové prázdniny. 
Písala som ho 
v období na prelo-
me februára 
a marca, keď zúri-
la chrípka, chýba-
lo veľa študentov 
a stále sa 
po chodbách šep-
kalo niečo o prázdninách. Avšak 
vydanie Kociek sa akosi posunu-
lo, na môj článok som zabudla, 
a keď vyšlo nové číslo a ja som si 
tam našla vysoko neaktuálny člá-
nok o chrípkových prázdninách, 
oblial ma studený pot. Našťastie 
na to nikto z čitateľov neupozornil 

a ja som sa tiež tvárila, že sa nič 
nestalo.

K: Pomohlo Vám nejako to, že 
ste boli na strednej redaktorkou 
v práci, ktorú robíte teraz?
EK: Už tretí rok som učiteľkou 
na  základnej škole a vediem škol-

ský časopis. Takže 
moja odpoveď je 
jednoznačné áno. 
Všetky skúsenosti 
a zručnosti, ktoré 
som v Kockách 
získala a možno 
som o niektorých 
ani nevedela, že 
ich mám, teraz ak-
tívne využívam. 
Snažím sa so žiak-
mi pracovať v po-
dobnom priateľ-
skom duchu, 
s akým nás viedla 

pani profesorka B. Porvazníková. 
Veľmi dúfam, že mojim žiakom, 
členom redakčnej rady, sa poda-
rí na poli žurnalistiky uspieť a že 
nebudú prácu pre školský časopis 
ľutovať.

K: Máte nejaké rady pre teraj-
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ších redaktorov?
EK: Čerpajte skúsenosti, kde to 
len pôjde. Nevyhýbajte sa seba-
prezentácii, píšte do súťaží, využí-
vajte všetko, čo vám vaše postave-
nie redaktora ponúka. V redakcii 
Kociek máte možnosť spoznať 
veľa talentovaných a zábavných 
ľudí, môžete si vytvoriť priateľ-
stvá na celý život. A moja posledná 
rada: naplno si užívajte túto prácu.

K: Chceli by ste niečo popriať 
Kockám k 20. narodeninám? 

EK: Priať Kockám nadaných re-
daktorov – to netreba, tých majú. 
Nadšených čitateľov? To je tak-
tiež zbytočné, inak by Kocky ne-
prežili dvadsať rokov... Nepatrí sa 
ale ostať bez priania pri takomto 
významnom jubileu. Kockám pre-
to prajem stále pestrý obsah, aby 
prinášali radosť, ale aj podnety na 
zamyslenie; prajem tie najvyššie 
umiestnenia na novinárskych sú-
ťažiach a veľa ďalších okrúhlych 
výročí.

Praxou sa človek 
zlepšuje.

Jana Šlinská
-ročník 2002/2003
-v Kockách robila reportáže z koncertov, recenzie hudobných albumov, 
rozhovory s profesormi a inými osobnosťami 

K:  Prečo ste sa rozhodli byť re-
daktorkou už na strednej?
JŠ: Do Kociek ma prilákala moja 
profesorka nemčiny Ľudka Suš-
ková, ktorá to vtedy viedla. Ne-

viem už, čím ma presvedčila, ale 
spravila dobre, keďže mi to určite 
pomohlo v mojom ďalšom smero-
vaní na VŠ. Vybrala som si žurna-
listiku.
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K:  Ako si spomínate na písanie 
článkov? Máte nejaké naj? 
JŠ: Minulý rok som nejakým 
spôsobom objavila archív starých 
článkov na internete a keď som si 
znova prečítala tie moje, prekvapi-
lo ma, aká som bola už v tom čase 
kritická – to je vlastnosť, ktorú 
vo mne doteraz 
ľudia nachá-
dzajú. Inak som 
tam neobjavila 
nič zásadné, len 
klasické chyby 
začiatočníka:) 

K:  Pomohlo 
Vám nejako 
to, že ste boli 
na strednej 
redaktorkou 
v práci, ktorú 
robíte teraz?
JŠ: Vďaka 
Kockám som zistila, že ma novi-
nárčina baví a že ju chcem študo-
vať na vysokej škole. Mám 
za sebou žurnalistiku v Nitre 
na UKF. Vďaka nej som spoznala 
veľa skvelých ľudí, robila množ-
stvo rozhovorov a doteraz z týchto 

kontaktov čerpám aj pri mojej te-
rajšej práci- som event manažérka 
v kníhkupectve Martinus. Takže 
áno, Kocky mi aj týmto spôsobom 
vlastne pomohli :)

K:  Máte nejaké rady pre teraj-
ších redaktorov?

JŠ: Asi len jed-
nu, že praxou 
sa človek zlep-
šuje. Preto tre-
ba písať čo naj-
viac. A vlastne 
ešte druhú 
mám- treba 
veľa čítať! 

K:  Chceli by 
ste niečo po-
priať Kockám 
k 20. narode-
ninám?
JŠ: Kockám 

želám, aby vedeli ísť s dobou, aby 
boli dobrým odrazovým mostí-
kom pre budúcich novinárov a aby 
na ne aj po rokoch ľudia s vďakou 
spomínali tak, ako spomínam ja :)
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Tvorte.
Miška Ružičková
-šéfredaktorka Kociek v roku 2014/2015

K: Ako si spomínaš na vedenie 
Kociek?
MR: Spomínam si na to ako 
na veľmi zaujímavú, tvorivú a prí-
nosnú činnosť. Mnohí by so mnou 
nesúhlasili, ale keďže odpovedám 
sama za seba, môžem si to dovo-
liť. Pre mňa to bolo niečo, čo som 
robila rada. Stretávala som sa 
s ľuďmi, nútila ich k uvažovaniu, 
k pýtaniu sa a k odpovedaniu. 
A keď spomíname vedenie Kociek, 
ako prácu na „poste“ šéfredaktor-
ky, tak to bolo tiež dozeranie na 
prácu ostatných a zodpovednosť 
za to, čo v tom-ktorom čísle vyjde. 
Jednoducho zábava. 

K: Čo sa ti najviac páčilo 
na práci v časopise?
MR: Najviac asi ten pocit, keď 
som bola s vlastným (a nielen 
s vlastným) článkom spokojná. 
Po dobre odvedenej práci, keď 
som tomu venovala čas a sústrede-
nie a vložila do toho svoje schop-

nosti. Keď číslo prišlo z tlačiarne 
a všetko bolo tak, ako som chcela. 
A samozrejme pozitívne ohlasy 
a odozva. To je dôležité. Áno, 
v týchto veciach som bola tak tro-
chu narcis.

K: Máš nejaký návod, ako na-
písať dobrý editoriál alebo iné 
rady pre terajších redaktorov? 
MR: Hlavné je, aby redaktori boli 
spokojní sami so sebou a so svo-
jimi článkami, aby sa plne preja-
vovali a robili to radi. Kocky nie 
sú časopis, ktorý by mal byť iba 
seriózny a iba o učení. A hlavne sa 
nenechajte odradiť pasivitou štu-
dentov. Je predsa samozrejmé, že 
nie každý bude mať o vás a vašu 
prácu záujem, tým sa netreba ne-
chať odradiť. Tvorte.

K: Spomínaš si na nejaký naj 
článok?
MR: To je ťažká otázka, mala 
som veľa článkov, ktoré by sa dali 
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pokladať za pekné. Najradšej som 
robila rôzne reportáže a tiež roz-
hovory. Z toho by som vybrala asi 
rozhovor s francúzskym lektorom, 
ktorý som si naozaj užila, tiež 
rozhovor s Matúšom Niemiecom, 
ktorý v súčasnosti študuje to, čo 
robí najradšej – maľovanie. A veľ-
mi sa ujal rozhovor 
so študentom Šimo-
nom Kuchtom (alias 
&negdota), ten sa 
venoval rapu a náš 
rozhovor prebiehal 
úplne spontánne. 
Myslím, že prá-
ve tá spontánnosť 
vo všetkých spo-
mínaných článkoch 
zaručila ich úspeš-
nosť. Toho sa držím 
dodnes. 

K: Pomohli ti skú-
senosti z Kociek teraz na výške?
MR: Ono sa to často považuje 
za isté klišé, ale je to pravda. Člo-
veku písanie a rozprávanie s ľuď-
mi v mnohom pomôže. Otvorilo 
mi to obzory, naučila som sa väč-

šej zodpovednosti, tvorivosti 
a zistila som, že niekedy stačí málo 
k tomu, aby si vás ľudia všimli. 
A zviditeľňovanie výrazne pomá-
ha. Ak sa chcete neskôr pohybovať 
v takýchto vodách (žurnalistika, 
politika, verejná správa, aj umenie 
atď.), zviditeľňovanie budete po-

trebovať. A tiež ve-
dieť sa vyjadrovať. 
Keď ľudia vidia, že 
máte záujem a že sa 
snažíte niečo robiť, 
všetko pôjde ľahšie. 
Nebojte sa preto pí-
sať, keď už nič iné, 
pomôže to aspoň 
vám do budúcnosti.

K: Chcela by si 
niečo popriať Koc-
kám k 20. narode-
ninám?
MR: Prajem im ešte 

veľa rokov fungovania a rozvíja-
nia sa. :) Prajem tiež tvorivých 
a zvedavých redaktorov (a študen-
tov, ktorí budú mať záujem). 

Diana
foto: archív
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V skratke nám povedali niečo o sebe.

GABRIELA MATEJOVÁ
„Tak ako už určite bolo spome-
nuté v úvode, som Gabča. Kedysi 
skromná redaktorka, šéfredaktor-
ka Kociek. Študujem na Karlovej 
univerzite - Fakulta farmaceutiky, 
no už sa to chýli ku koncu a stane 
sa zo mňa nudný dospelák. 
A preto mojím najobľúbenejším 
koníčkom sa stal spánok, prokras-
tinácia, lábaky a veta: „JA NESTÍ-
HAM“ dostala úplne iný a nový 
rozmer.“

ZUZANA UHALOVÁ
„Študujem na Vysokej škole vý-
tvarných umení v Bratislave, 
na katedre vizuálnej komunikácie. 
Keďže viem, že väčšine ľudí tento 
názov nehovorí absolútne nič, vy-
svetlím. Vizuálna komunikácia je 
v podstate grafický dizajn – čo za-
hŕňa všetko od etikety na salámu, 
cez reklamné bilboardy, plagáty, 
weby až po dizajn časopisov 
a kníh. Akurát doba pokroči-
la, umenie sa nedá škatuľkovať. 
Nové technológie a prístupy nám 

umožnili presahy do animácie, in-
teraktívneho dizajnu atď., čo vied-
lo k tomuto sofistikovanému ná-
zvu. (Ale dosť možné, že sme len 
chceli byť záhadní a zaujímaví.)“

ANNA ČINČAROVÁ
„Študujem na Právnickej fakulte 
UPJŠ v Košiciach, momentálne sa 
pripravujem na štátnice, ktoré ma 
počas najbližších mesiacov čaka-
jú. Okrem toho pracujem ako re-
daktor denníka košice:dnes a mo-
derátor televízie tv:naša. Začínala 
som v regionálnej TV Zemplín, 
pracovala som aj v Rádiu Šírava, 
no a moje prvé skúsenosti s písa-
ním boli pre školský časopis Koc-
ky.“ 

NIKOLA SABOVÁ
„Momentálne som vo 4. ročníku 
na Farmaceutickej fakulte UK 
v BA, začínam pracovať na expe-
rimentálnej časti diplomovej prá-
ce a pripravujem  sa na prax 
v lekárni.“

Prvé redaktorky našich/vašich Kociek



82 Kocky

TATIANA KRČMÁRIKOVÁ
„Volám sa Tatiana Krčmáriková 
a momentálne študujem právo 
na Univerzite Komenského v Bra-
tislave. Mimochodom GPH som 
opustila pred 3 rokmi a počas štú-
dia na GPH, na ktoré dodnes rada 
spomínam, som pôsobila aj ako 
redaktorka v  Kockách.

MÁRIA 
MATIŠČÁKOVÁ
„Na GPH som maturovala 
v roku 2009, mojou tried-
nou bola pani profesork
a Beáta Ryniková. Žijem v Brati-
slave a pracujem pre farmaceutic-
kú firmu.“

IVANA PASTIRIKOVÁ
„Študujem v Košiciach na Univer-
zite Pavla Jozefa Šafárika 
v medziodbore: história –apli-
kovaná etika, aj keď sa musím 
priznať, že to nebola moja prvá 
voľba. Pravdou je, že aj vďaka 
Kockám a celkovej obľube litera-
túry som sa asi urýchlene rozhodla 
pre medziodbor  história - sloven-
ský jazyk a literatúra, lenže po pr-
vom semestri som si uvedomila, 
že to nie je pre mňa a ak si chcem 
udržať kladný vzťah k písaniu 

a literatúre, tak je najvyšší čas pre-
sedlať. Momentálne som v baka-
lárskom ročníku.“

NATÁLIA KRIŽÁKOVÁ
„GPH som skončila v roku 2009. 
Vyštudovala som medzinárodné 
vzťahy na Univerzite Mateja Bela 
v Banskej Bystrici a momentálne 
pracujem na Ministerstve pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka 
SR.“

MARTINA KOSZEGYOVÁ
„Ahojte,  GPHáčkari :). Už sied-
mym rokom študujem medicínu 
na LF v Brne. Štúdium som si 
o rok predĺžila, keďže som odišla 
na ročnú prax do nemocnice 
do Drážďan. Momentálne ma čaká 
posledná štátnica a potom nástup 
do práce.

PATRÍCIA ĎURANOVÁ
„Ahoj!  Momentálne študujem, 
stále na svoje veľké prekvapenie, 
už tretí rok na Trnavskej univerzi-
te slovenčinu a nemčinu. Ach, ten 
čas letí.“ 

MARTINA DORIČOVÁ
„Vyštudovala som kulturológiu 
na Univerzite Konštantína filo-
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GABRIELA MATEJOVÁ
„Spomínam si, že som sa už o pí-
sanie článkov zaujímala 
na základnej škole. To boli ale 
chabé pokusy, keďže polovica 
študentov bola 
ešte málo zdat-
ná. Potom, ani 
neviem ako, 
som sa dosta-
la ku Kockám, 
priamo ma oslo-
vila pani pro-
fesorka Brigita 
Porvazniková, 
alebo som priš-
la za ňou sama? 
No neviem, bolo 
to stráááášne 
dávno. Veď je to 
už 7 rokov 
a možno aj 8.“

ZUZANA UHALOVÁ
„Do Kociek som sa prihlásila, 
lebo sme si museli vybrať nejaký 
krúžok a táto možnosť mi pripa-
dala najprijateľnejšia. Mala som 

sklony písať aj 
pred tým. 
V hlave som, 
ako správny 
knihomoľ, mala 
kopec epických 
príbehov, ktoré 
som síce zača-
la, no nikdy ne-
dokončila. Ale 
nikdy som sa 
verejne písaním 
neprezentova-
la. Každopádne, 
našli sa v trie-
de aj ďalšie dve 

spolužiačky, možno s trochu ambi-
cióznejším pisateľským zámerom 
ako ja, a spolu sme sa prihlásili do 

Gabriela Matejová

Ako na tom boli ich začiatky 
v Kockách?

zofa v Nitre, po škole som jednu 
sezónu strávila v rozprávkovej de-
dinke Habakuky na Donovaloch, 
ale keďže ma to tiahlo bližšie 

na východ, presťahovala som sa 
do Košíc. Momentálne pracujem 
ako projektová manažérka  Košic-
kého folklórneho štúdia.“
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Kociek. Pôvodne som prišla 
na prvú schôdzu s tým, že chcem 
robiť grafiku (lebo už vtedy som 
vedela, že chcem študovať dizajn). 
Lenže ako zakríknutá prváčka 
som nič nepovedala a vzala som 
si rubriku, ktorej sa chcela zbaviť 
nejaká štvrtáčka. 
A takto to zača-
lo.“

ANNA 
ČINČAROVÁ
„Do Kociek som 
svojimi článkami 
prispievala počas 
štúdia na Gymná-
zia Pavla Horova, 
čo nebolo až tak 
dávno, končila 
som pred piatimi 
rokmi. Časopis 
vtedy viedla pani 
profesorka Brigita Porvazníko-
vá. Od prvého stupňa na základ-
nej škole som sa zúčastňovala asi 
všetkých recitačných súťaží, ktoré 
sa v tom čase konali. Písaniu som 
sa okrem školských prác neveno-
vala. Vždy ma to skôr ťahalo tele-
víznym smerom. Práca v Kockách 
však bola veľmi príjemná.“

NIKOLA SABOVÁ
„Písať som začala ešte na ZŠ, 
od 7. ročníka, do vtedajšieho škol-
ského časopisu Kecák. Nalákala 
ma na to pani učiteľka slovenčiny, 
ktorej sa páčili moje slohové prá-
ce. Z času na čas som sa zúčast-

nila aj tvorivých 
súťaží. Čo sa týka 
Kociek- vygo-
oglila som si ich. 
Vážne! Ešte prv, 
než som začala 
chodiť na GPH. 
Zaujímalo ma, či 
má moja budú-
ca škola nejaký 
školský časopis. 
Následne bol cieľ 
jasný- zistiť, ako 
vyzerá pani prof. 
Brigita Porvazní-
ková, ktorá časo-

pis viedla. Po prvej hodine sloven-
ského jazyka a literatúry to však 
už nebolo ťažké :).“

TATIANA KRČMÁRIKOVÁ
„Dá sa povedať, že svoj „veľký“ 
talent na písanie som objavila už 
na základnej škole, kde som spo-
čiatku začala písať články a ne-
skôr aj  „šéfovať“  školskému ča-
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sopisu na podnet mojej vtedajšej 
pani učiteľky slovenčiny. Písanie 
sa mi zapáčilo natoľko, že 
pri výbere krúžku v  1. ročníku 
GPH som si vybrala Kocky. Spo-
mínam dodnes na svoj prvý článok 
v nich - typický článok s otázkami  
pre prvákov -  ako sa im páči 
na škole, ktorý som mala pripra-
vený už 10 dní pred odovzdaním 
uzávierky. To bolo myslím prvý 
a poslednýkrát (asi z toľkého nad-
šenia), samozrejme, všetky ostat-
né články už  boli nestíhačka. 
V tom čase mala na starosti Kocky 
pani profesorka B. Porvazníková, 
ktorá sa nám vždy snažila poradiť, 
ako by jednotlivé príspevky 
do Kociek mali vyzerať.“

MÁRIA MATIŠČÁKOVÁ
„Začiatky v Kockách boli úpl-
ne úžasné. Spočiatku som 
k tomu pristupovala s rešpektom, 
ale neskôr som zistila, že je to aj 
zábavná práca, pri ktorej bližšie 
spoznávate rôznych ľudí. Neviem, 
či by som však svoje písanie na-
zvala „talentom“.  GPH ponúkalo 
veľa možností, ako sa  rozvíjať. Už 
na základnej škole som rada písa-
la slohy, zaujímal ma všeobecný 
prehľad a ani literatúra a knihy mi 

neboli cudzie, preto keď ma spo-
lužiačka oslovila, či by sme to ne-
skúsili, ani chvíľu som neváhala.“

IVANA PASTIRIKOVÁ
„Tak to je ale riadne dlhá doba. 
Začiatky tu boli asi ešte z čias zá-
kladnej školy, pamätám, ako som 
si počas matematiky pod lavicou 
písala básničky a poviedky (čo sa 
dosť pravdepodobne prejavilo aj 
na mojom neskoršom hodnote-
ní z daného predmetu). Keď som 
prišla na GPH, bolo mojou jasnou 
voľbou stať sa členom Kociek 
a spoznať tak aj iných ľudí s váš-
ňou pre písanie.“

NATÁLIA KRIŽÁKOVÁ
„Ja som stále niečo písala. Na zá-
kladnej škole do školského časo-
pisu, príbehy do súťaží, básničky 
na deň otcov (som veľmi zlá poet-
ka). Čo sa mojich začiatkov 
v Kockách týka, tak som zača-
la ako každý vtedajší prvák, a to 
článkom o lyžiarskom zájazde. 
Tuším nás bolo vtedy v redakč-
nej rade toľko, že sme ten článok 
písali tri dievčatá dokopy, aby sa 
ušetrilo miesto pre iné články. 
Na druhej strane, možno to boli 
kvôli tomu, aby sa v jednom čísle 
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nezjavili tri otrasné články.“

MARTINA KOSZEGYOVÁ
„Asi v 3. alebo  4. ročníku na ZŠ 
som si zmyslela, že začnem písať 
svoj vlastný ,,školský časopis“. 
Ten sme v tej dobe na škole nema-
li. Celú podobu ,,časopisu“ som 
si vymyslela sama, bol oriento-
vaný najmä na žiakov 1. stupňa, 
všetko som písala 
ručne, neskôr mi 
pomáhal kopírovací 
indigo papier a na-
pokon som zistila, 
že existuje niečo ako 
kopírka.  Samozrej-
me, v Kockách to 
už bolo o niečom 
úplne inom, oveľa 
vyšší level. Začiat-
ky v Kockách boli 
veľmi príjemné, ako 
aj celé obdobie pí-
sania do nich, na čom mala veľký 
podiel PhDr.  Porvazníková, ktorá 
naše články kontrolovala a vždy 
nás vedela nasmerovať ako čo na-
písať, prípadne zmeniť.  A pri tom 
sa našej kreativite nekládli žiadne 
medze, mohli sme si vymyslieť 
vlastné rubriky, prichádzať s no-
vými nápadmi, čo bolo vždy pozi-

tívne prijímané.“

PATRÍCIA ĎURANOVÁ
„So školským časopisom som sa 
prvýkrát stretla už na základnej 
škole. No nebolo to na takej úrov-
ni ako  Kocky, do ktorých som 
bola naverbovaná.  Až tu som zis-
tila, čo všetko obnáša také písanie, 
zháňanie ľudí a vymýšľanie tém, 

otázok a podobne. 
Začiatky boli 
pre mňa ťažké hlav-
ne preto, lebo som 
dosť hanblivá pova-
ha. Teraz na vyso-
kej sa to už rapídne 
zlepšilo, no mala 
som problém robiť 
so študentmi aj 
s vyučujúcimi aký-
koľvek rozhovor na-
živo. Teraz môžem 
povedať, že tento 

problém odznel, písanie a komu-
nikáciu s ľuďmi zbožňujem. Na-
šla som si dokonca aj brigádu po-
pri škole, kde vlastne píšem rôzne 
články 
za pár eur.“

MARTINA DORIČOVÁ
„Spomínam si, že som nebola jed-
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Spomínaš si na profesora/ku, s ktorým 
si veľmi túžila urobiť nejaký rozhovor, 
no nepodarilo sa? Prípadne na profe-

sora/ku, pri ktorých si mala veľký reš-
pekt, alebo si ich nebodaj ani 

neoslovila?

GABRIELA MATEJOVÁ
„Dvaja. Mala som, respektíve stá-
le mám rešpekt pred skvelým ma-
tematikárom profesorom Jánom 
Novákom a chemikárom profe-
sorom Marcelom Bruňákom. Sú 
to veľmi zaujímaví ľudia, ktorí 
majú môj veľký rešpekt. Študenti 
sa ich oboch väčšinou obávali, ale 
najdôležitejšie je, že svoj predmet  
naučili/naučia úplne úžasne.“

ZUZANA UHALOVÁ
„Nebol profesor, pred ktorým som 
mala taký rešpekt, že by som ho 

neoslovila. Vždy pre danú rubriku 
som si vybrala osobu, ktorá sa mi 
najviac hodila, alebo ktorá bola 
najprístupnejšia. Ale osobne som 
nerada robila rozhovory s profe-
sormi. Vždy som mala pocit, že 
ich obťažujem. A oni tiež nemali 
veľmi čas (niekedy ani ochotu). 
A potom to ani nie je ozajstný roz-
hovor, keď len človeku posunieš 
papierik s otázkami. Najlepšie 
rozhovory som spravila so štu-
dentmi, s diktafónom. Keď je tam 
priama reakcia na to, čo ten druhý 
hovorí. Rozhovor je potom úplne 

na z tých najlepších redaktoriek, 
nerada som sa pýtala, radšej som si 
vymýšľala... tak vyzerali aj moje 
články. Radšej som spracovávala 
témy, ktoré neboli veľmi žurnalis-
tické – články o tajomstvách 
a záhadách, krížovky, kvízy atď. 

Ku Kockám som sa dostala náho-
dou, potrebovala som nejakú akti-
vitu, a keďže som nebola športový 
typ, toto mi prišlo ako vhodné rie-
šenie.“
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o niečom inom. Ale samozrejme, 
vieme, že niekedy je to proste ne-
možné (ako aj v tomto prípade).“

ANNA ČINČAROVÁ
„Myslím, že som nemala vyhliad-
nutého žiadneho takého profesora. 
Ak by som však teraz mala mož-
nosť spraviť s niekým rozhovor, 
asi by to bol pán riaditeľ. Je to 
učiteľ, voči ktorému mám veľký 
rešpekt.“ 

NIKOLA SABOVÁ
„Áno. S p. prof. Marcelom Bru-
ňákom :D. Jednou z rubrík, ktoré 
som mala na starosti, bola- ob-
ľúbené recepty našich učiteľov.  
Žiaľ, dodnes neviem, ktoré jedlo 
je jeho naj.“ Je to na vás, milí re-
daktori. Dajte mi potom vedieť“ 
:D.“

TATIANA KRČMÁRIKOVÁ
„Nerobila som často rozhovory 
s profesormi, skôr to boli rozhovo-
ry s vtedajšími úspešnými žiakmi 
na GPH. No najviac si spomínam  
na naozaj inšpiratívny rozhovor 
s pánom profesorom  Luciánom 
Gondom, kde rozprával o zážit-
koch z krajín, ktoré precestoval.“

MÁRIA MATIŠČÁKOVÁ
„Nespomínam si, aby by mi nie-
kto odmietol odpovedať na otáz-
ky. Asi som oslovila vždy tých 
správnych ľudí. Rešpekt som pri 
niektorých profesoroch mala veľ-
ký, ale až teraz spätne si uvedo-
mujem, že rozhovor s nimi by bol 
možno trochu zaujímavejší ako 
ostatné.“

IVANA PASTIRIKOVÁ
„Asi nie, ja som sa profesorov 
a profesoriek nejako extra nebála, 
takže som nemala problém spýtať 
sa hocičo hocikoho. Pokiaľ mi pa-
mäť dobre slúži, nikdy som nema-
la ani žiaden problém s neochotou 
zo strany profesorského zboru.“

NATÁLIA KRIŽÁKOVÁ
„Dúfam, že nikoho zo zboru teraz 
neurazím, ale ja som sa s profe-
sormi veľmi nechcela rozprávať 
ani na hodinách, nieto ešte mimo 
nich. Navyše, aj keď som robila 
interview, nemala som pocit, že sa 
pýtam zaujímavé otázky. Otázky, 
ktoré by som sa naozaj chcela spý-
tať, by mi buď neboli zodpoveda-
né, alebo by neprešli cenzúrou. 

Prvé redaktorky našich/vašich Kociek



89 Kocky

Retrospektívne ľutujem, že som 
sa ich nespýtala, lebo až po uni-
verzitu som vyučujúcich brala ako 
džinov, ktorí odučia, čo majú a 
potom žijú v čarovnej lampe, kým 
nie je čas na ďalšie vyučovanie... 
Hlúpe, že? Pritom určite majú ne-
jaké informácie o sebe, ktoré by 
ich priblížili k ich 
študentom.“

M A R T I N A 
KOSZEGYOVÁ
„Strach niekoho 
osloviť som nik-
dy nemala. Vždy 
som to brala ako 
výzvu.“

PATRÍCIA 
ĎURANOVÁ
„Fúha! Asi pri 
všetkých som 
mala rešpekt 
a bála som sa. Väčšinu rozhovo-
rov som riešila v bezpečí domova 
cez facebook alebo email. Môj 
taký prvý rozhovor naživo, kto-
rému som sa nevyhla, bol asi roz-
hovor s pani profesorkou Alexan-
drou Gubíkovou. Bol Halloween 
a rozprávali sme sa o jej zážitkoch 

z neho a vtipných príhodách. Je to 
niekde v staršom čísle. Nasmiali 
sme sa na tom a na moje prekva-
penie, bol to príjemný rozhovor 
a nič strašné.“

MARTINA DORIČOVÁ
„Tomu som sa rada vyhýbala. 

Rozhovory som  
radšej čítala ako 
písala. Najväčší 
rešpekt som mala 
asi pred pánom 
profesorom Vla-
dimírom Špakom. 
To som sa bála 
prehovoriť aj 
na hodine, nie to 
ešte, aby som 
s ním robila roz-
hovor. Pamätám 
si, ako som raz 
dostala pätorku 
za to, že som 

na hodine informatiky vyrobila 
svoje najväčšie umelecké dielko  
– papierové kvety z poznámok in-
formatiky. Dielo bolo síce ocene-
né, no nie práve najlepšie.“

Ivana Pastiriková
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Čo ich Kocky naučili a čo im do života 
priniesli?

ZUZANA UHALOVÁ
„Práca v Kockách bolo to naj-
lepšie na gymnáziu. Vďaka ním 
som sa dostala na besedy, výlety 
a akcie, ktoré boli zaujímavé, zá-
bavné, poprípade nás minimálne 
na chvíľu vytrhli z vyučovania. 
Alebo som mala zámienku robiť 
rozhovory so zaujímavými ľuď-
mi, študentmi, ktorých som chcela 
spoznať. Vďaka Kockám mám su-
per kamošov. V rámci špeciálne-
ho workshopu Aqua Kociek sme 
sa dali dokopy taká menšia partia 
redaktorov spolu s chalanmi z me-
dia tímu (ktorí akciu dokumento-
vali). Všetko sú to super ľudia a 
stretávali sme sa dlho aj po tom. 
Dokonca aj po strednej. Tiež som 
sa cez Kocky dostala do projektu 
Book.review, ktorý bežal zopár 
rokov. Bol to portál, pre ktorý som 
písala recenzie na knihy. Dostala 
som knihu zadarmo a ak bol člá-
nok dosť kvalitný (čo v mojom 
prípade bol stále), posunuli ho do 
TASR a dostala som zaň aj penia-
ze. Bohužiaľ, projekt bol zrušený 
toto leto, takže momentálne už ne-

mám kontakt s písaním žiaden.“

ANNA ČINČAROVÁ
„Písanie do Kociek som nikdy 
nebrala ako prácu, bola to skôr zá-
ľuba. Vďaka nej som mohla robiť 
zaujímavé rozhovory s učiteľmi 
gymnázia aj so spolužiakmi. Asi 
najradšej som mala prispievanie 
do rubriky „Perlorodky,“ aspoň 
tak sa to tuším volalo, kde sme 
zbierali rôzne vtipné hlášky štu-
dentov a učiteľov.“ 

NIKOLA SABOVÁ
„Zlepšila som sa v písaní. Všetky 
čísla mám odložené a naozaj... 
v každom jednom vidím zlepše-
nie. A to nie len u seba, ale aj u os-
tatných redaktorov môjho roční-
ka. Človek postupne zistí, ako by 
mal skladať vety. Aký zvoliť slo-
vosled. Ako niečo zaobaliť. Alebo 
naopak - rozbaliť. Ako písať tak, 
aby to bolo zaujímavé nesileným 
spôsobom. Nájdete si v písaní 
vlastný, pre vás charakteristický 
štýl. Taktiež sa naučíte komuni-
kácii - ako osloviť respondenta, 
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ako klásť otázky. A najmä - práca 
v Kockách mi umožnila spoznať 
neskutočne skvelých ľudí, s kto-
rými sa stretávam dodnes, preto 
si to užívajte. Nehanbite sa. Ak 
máte nápady, neskrývajte ich! A aj 
keď to možno vaši spolužiaci tak 
nevidia, robíte super prácu, ktorá 
vás niekam posúva. Je dôležité to 
takto brať.

TATIANA 
KRČMÁRIKOVÁ
„Vďaka práci 
v Kockách som na-
šla mnoho kamará-
tov spomedzi nášho 
redakčného tímu - 
najmä pod vedením  
vtedajšej  šéfredak-
torky Kociek Gabiky 
Matejovej. Okrem 
občasného „uliatia“ 
sa zo začiatku hodín 
z dôvodu riešenia 
Kociek, bolo písanie článkov do 
pridelených rubrík, ktoré vyžado-
valo určitú dávku zodpovednosti 
a kreativity, pre mňa zaujímavou 
skúsenosťou. (Škoda len, že moja 
kreativita sa občas vytráca pri pí-
saní bakalárky :) )“

MÁRIA MATIŠČÁKOVÁ
„Začlenila som sa do kolektívu 
úžasných a tvorivých ľudí. Práca 
v Kockách ma naučila prihovoriť 
sa, osloviť a zaujať otázkami, čiže 
som nabrala viac odvahy a sebais-
toty. Taktiež som mohla dať 
na papier svoje postoje a pocity 
a ísť si za svojím cieľom, až kým 
ten článok nebol presne taký, ako 

som chcela. Pri nie-
ktorých príspevkoch 
sme sa aj neskutočne 
nasmiali.“

IVANA 
PASTIRIKOVÁ
„V Kockách som sa 
naučila jednu dosť 
dôležitú vlastnosť 
a to dochvíľnosť.“

NATÁLIA 
KRIŽÁKOVÁ
„Chvíľu som bola 

šéfredaktorkou. (Také tri roky). 
Dalo mi to úctu pred deadlinami. 
Tiež pred prácou grafikov, ktorí  
to teda mali oveľa ťažšie ako ja. 
Jedno, čo mi to bohužiaľ nedalo, 
je schopnosť písať krátke články 
alebo vymyslieť krátky a výstižný 
názov. Síce som od čias gymnázia 
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stratila cit pre interpunkciu, no 
gramatika a štylistika mi teraz 
v práci dosť pomáhajú.

MARTINA KOSZEGYOVÁ
„Keďže som sa venovala najmä 
rozhovorom, tak ma to naučilo 
klásť správne otázky a prinieslo 
mi to stretnutia s mnohými zaují-
mavými ľuďmi.“ 

PATRÍCIA ĎURANOVÁ
„Naučila ma hlavne bojovať práve 
s mojou hanblivosťou a tiež viesť 
rozhovor s ľuďmi, vedieť sa pýtať, 
komunikovať. Zlepšila som si šty-
listiku, stretla som úžasných ľudí, 
s ktorými som pracovala a tvorili  
super  team aj mimo „redakcie“. 

Bowling, výlety,  plno zážitkov 
a vtipných príhod. Najlepší bol  
projekt Aqua, to boli iné zážitky 
so zahraničnými študentmi.“

 MARTINA DORIČOVÁ
„Doteraz si pamätám ako nám 
pani profesorka Brigita Porvazní-
ková hovorievala, že ak hľadáme 
námet na článok, mali by sme mať 
oči a uši stále otvorené. Naučilo 
ma to všímať si detaily. Táto veta 
mi doteraz znie niekde v hlave. 
Vďaka Kockám som si zlepšila 
slovenčinu, naučila sa získavať in-
formácie a taktiež som sa dostala 
k vlastnej tvorbe.“

Historiek a skvelých zážitkov v časoch 
Kociek bolo mnoho. Prezradili nám.

GABRIELA MATEJOVÁ
„Nikdy nezabudnem na to, ako 
sme robili vydanie Aqua Kociek 
:D. Ja a náš tím na čele s pani pro-
fesorkou Porvazníkovou sme kaž-
dé jedno číslo, ktoré vyšlo v tom 
týždni vytlačili, skladali a spájali 
so spínkovačkou v kabinete slo-

venčiny. Každé jedno sme robili 
ručne, hmmm to bolo stresu, no 
i zábavy. Tuším tam aj pomaly 
vznikla láska medzi mojimi „ko-
legami“ Paťkou a Jakubom. Aj to 
nám priniesla práca v Kockách. 
Bol to najlepší projekt a týždeň, 
ktorého som sa mohla zúčastniť.“

Prvé redaktorky našich/vašich Kociek
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ZUZANA UHALOVÁ
„Pikošku? No dosť sa toho udia-
lo okolo už spomínaných Aqua 
Kociek. Aqua bol projekt, v rám-
ci ktorého k nám prišli študenti 
zo zahraničných stredných škôl. 
Organizovali sa v rámci toho 
workshopy a výlety a my sme to 
mali všetko zaznamenávať. Svoj-
pomocne sme si 
v knižnici tlačili a via-
zali Kocky. Ja som 
bola hlavný grafik. 
Pamätám si, ako mi 
do tretej rána posielali 
ostatní články a fotky 
a ja som to skladala 
dokopy. Bolo to ná-
ročné. Ale zábavné. 
Úplne iná práca, než 
bežné „kockovanie“. 
Potom boli také špeci-
fické zážitky, keď sme 
s „kolegyňou“ písali 
články na záchode, alebo v šatni 
počas telocviku. Tiež som mala na 
starosti rubriku o tom, čo robí štu-
dentská rada. V tom období bol jej 
predsedom veľmi zaujímavý 
a veľmi ambiciózny chalan. Ťažko 
sa opisuje, to by ste ho museli zažiť. 
Bola ho celá škola. Už vtedy začal 
svoju politickú kariéru a na fotke 

k článku musel mať vždy oblek. 
Samozrejme, prvý rozhovor, kto-
rý sme s ním viedli, vyznel veľmi 
výsmešne a sarkasticky, čo si on 
našťastie nejako neuvedomil. Bol 
z toho problém a aj sme sa neskôr 
cítili fakt zle za to, že sme „zne-
užili mediálnu moc“. A doteraz sa 
viem rozhorčiť, keď v serióznych 

novinách čítam takéto 
články. Nás o tom po-
učili na strednej škole, 
ako to že niečo také 
pustí von profesionál-
ny editor?“

NIKOLA SABOVÁ
„Projekt Aqua. Vtedy 
sme Kocky tlačili pria-
mo v škole! Boli písa-
né v 4 jazykoch 
a vlastnoručne sme 
každý jeden kus celá 
redakčná rada podpí-

sali. Doteraz si pamätám tie pre-
kvapené tváre cudzokrajných štu-
dentov, keď tie podpisy uvideli. A 
aj naše ruky... Dosť to bolelo :D.“

TATIANA KRČMÁRIKOVÁ
„Skôr ako pikošku by som spome-
nula, že v  čase môjho pôsobenia 
v Kockách bol akýsi nedostatok  

Prvé redaktorky našich/vašich Kociek
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grafikov a fotografov, čo bol prob-
lém, pretože naozaj sme ich akút-
ne potrebovali, ale časom sa našli 
ľudia, ktorí doplnili redakčný tím 
Kociek.“

MÁRIA MATIŠČÁKOVÁ
„Našťastie, nestal sa mi žiadny 
trapas ani nič podobné. Pri Koc-
kách si vždy spo-
meniem skôr 
na rozhovory  
so študentmi ako 
s profesormi. 
Tie boli viac bez 
zábran. So spo-
lužiačkou sme 
písali anketu, ne-
pamätám si pres-
ný názov, kde 
sme sa študentov 
pýtali na vedo-
mostné, často aj 
záludné otázky. 
Poviem vám, to 
bola perla za perlou.“

NATÁLIA KRIŽÁKOVÁ
„Ono to bolo už veľmi dávno. Na-
príklad som sa párkrát snažila pre-
pašovať neslušné vtipy, ktoré 
v tých časoch boli vytlačené v päte 

strany. Neviem, či to ešte takto ide 
do tlače. Zo Štúrovho pera si pa-
mätám najviac to perné modlenie 
sa, aby sme nevyhrali cenu minis-
terstva obrany (?), čo bol víkend 
vo výcvikovom tábore Lešť. Veď 
koľko šéfredaktorov si na súťa-
žiach potichu šepká: „Nech to 
nevyhráme my. Nech to nevyhrá-

me my“? Naozaj 
som sa tak od 
strachu potila len 
málokedy.“

M A R T I N A 
KOSZEGYO -
VÁ
„So spolužiačkou 
Majou sme písali 
rubriku - Múd-
rosti našich hla-
vičiek. Spočívalo 
to v tom, že sme 
oslovovali štu-
dentov na chodbe 

a kládli im záludné otázky. Z nie-
ktorých kreatívnych odpovedí 
sme mali záchvaty smiechu. Ča-
som ale pred nami začali študenti 
utekať ... asi mali strach z popula-
rity ich výrokov.“   

Prvé redaktorky našich/vašich Kociek
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PATRÍCIA ĎURANOVÁ
„No napríklad, ako prváčka som  
nevedela poriadne po anglicky. 
A keď prebiehal projekt Aqua, 
nevedela som okrem toho, ako sa 
volám, ani ceknúť v inom jazy-
ku. Pamätám si, že mi kolegovia 
z  Kociek asi päťkrát zopakovali 
vetu po anglicky: „Môžem ťa od-
fotiť?“ Nakoniec som si ju musela 
podľa výslovnosti zapísať, lebo 
som im vôbec nerozumela. Alebo 
keď sme na výlete zahraničných 
študentov učili neslušné výrazy 

po slovensky a oni nás zase 
tie svoje, a potom sme to po-
vedali na výmenu svojim vy-
učujúcim, ktorí z toho mali, 
napočudovanie, tiež srandu.“ 

MARTINA DORIČOVÁ
„Pamätám sa, ako som sa veľa 
ospravedlňovala na hodinách 
nemčiny, kvôli všelijakým súťa-
žiam – zväčša literárnym. Obľú-
bená veta: „enšuldigung, ich habe 
kajne hausafgabe.“

Všetci máme svoje idoly a pre nás in-
špiratívne osoby. Zaujíma vás, či a aké 

idoly mali naši „školskí žurnalisti“ 
a ako vážne túto „prácu“ brali?

ZUZANA UHALOVÁ
„Je to vtipné, lebo do Kociek som 
písala dosť veľa. Bavilo ma to. 
Hlavne príbehy na pokračovanie. 
Aj profesori ma podľa toho po-
znali. Všetci sa ma pýtali, či sa 
hlásim na žurnalistiku. Ale ja som 
vždy chcela robiť dizajn. Nikdy 
som o žurnalistike neuvažovala, 
takže nie, nebrala som to vážne. 
Ani som nemala osobný vzor. No 

musím priznať, že mi to trochu 
chýba. Grafický dizajn je oveľa 
introvertnejšia a menej vzrušujúca 
činnosť.“

ANNA ČINČAROVÁ
„Myslím, že som písanie do škol-
ského časopisu nebrala až tak 
„vážne,“ skôr som sa počas stred-
nej školy sústredila na recitačné 
súťaže a neskôr na prácu v tele-
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vízii. Preto aj mojimi vzormi boli 
skôr televízni redaktori. Jeden 
z nich je dnes môj šéfredaktor 
v denníku košice:dnes. Je to Du-
šan Karolyi, ktorý je výborný no-
vinár a skvelý šéf.“

NIKOLA SABOVÁ
„Adela Banášová. Občas čosi na-
píše (hnonline.sk). A fakt to stojí 
za to.“

TATIANA 
KRČMÁRIKOVÁ
„Písanie článkov 
do Kociek som skôr 
brala ako príjemné 
spestrenie môjho 
pôsobenia  na GPH.  
Síce žurnalistika ni-
kdy nepatrila medzi 
moje priority, no  
dodnes  sa mi  páčia 
tie typy  novinárov, 
ktorí  napíšu skutočne objektívne 
články a  neboja  sa spýtať ani na 
„záludnejšie“ otázky vrátane re-
portáží  priamo v teréne, v rámci 
zahraničných spravodajských te-
levízií ako napríklad BBC, CNN, 
kde sa novinárčina robí na profe-

sionálnej úrovni.:)“

MÁRIA MATIŠČÁKOVÁ
„Keď som ešte nevedela, ktorým 
smerom sa v živote vyberiem, 
zvažovala som aj prácu žurnalist-
ky. Neskôr som však prácu v Koc-
kách brala skôr ako koníček. 
A hoci som sa nakoniec rozhodla 
ísť inou cestou, práca v Kockách 

bola pre mňa skve-
lou skúsenosťou. 
Dodnes mám všetky 
svoje články uložené 
v počítači.“

IVANA 
PASTIRIKOVÁ
„Ale áno. Brala som 
túto možnosť pra-
covať v kolektíve 
Kociek zodpoved-
ne. Spoznala som tu 
mnoho skvelých ľudí 

a som veľmi rada, že s niektorými 
dodnes udržiavam kontakt, za čo 
som veľmi vďačná. A ako som už 
tiež spomenula, v redakcii som sa 
naučila zodpovednosti a dochvíľ-
nosti a verte mi, pri písaní toho 
množstva seminárnych prác, kto-

Tatiana Krčmáriková
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rými vás na vysokej škole zahrnú, 
budete za túto vlastnosť vďační.“

NATÁLIA KRIŽÁKOVÁ
„Žiadnu skutočnú osobu som ako 
vzor nemala. Toto povolanie mi 
glorifikovali postavy typu Lois 
Laneová (ktorej vrchol kariéry, 
keď sa tak zamyslím, bolo zbale-
nie Supermana, ináč bola príšerná 
reportérka). Oooo a Rory Gilmo-
rová! Kto nechcel byť v tých ča-
soch Rory? Keď som nakoniec 
stretla skutočných novinárov, tak 
tí ma len utvrdili v tom, že rád pí-
sať a prinášať správy, sú dve rôzne 
veci. Tiež ma dôkladne odhovorili 
od toho chcieť pracovať 
v žurnalistike. Už ako dospelá 
som prečítala viacero kníh novi-
nárov, ktorí spísali svoje zážitky 
za posledných tridsať rokov, a len 
ma to utvrdilo, že nie som pre to 
stvorená. V dnešnej dobe rozma-
chu internetu a blogov je (skutoč-
ná) žurnalistika už takmer vyhy-
nuté povolanie.“

MARTINA KOSZEGYOVÁ
„Prácu v časopise som mala rada 

a myslím, že som k nej pristupo-
vala naozaj poctivo. Žiadneho po-
radcu z oblasti žurnalistiky som 
ale nemala, písanie som skôr  vní-
mala  ako záľubu spríjemňujúcu  
štúdium.“

PATRÍCIA ĎURANOVÁ
„Pani profesorka Porvazníková 
bude mať na mňa možno teraz 
ťažké srdce, ale... nie. Nebrala 
som ju vôbec vážne. Zo začiat-
ku to pre mňa bolo skôr za trest. 
Nevedela som, čo odo mňa chcú, 
čo mám písať... ani neviem prečo, 
som stále pokračovala. A neľutu-
jem, zaprela som sa a som rada, 
nazbierala som úžasné skúsenos-
ti, ktoré ovplyvnili  aj môj život. 
Teraz po troch rokoch na škole 
premýšľam, či som sa skôr než 
na dráhu učiteľky nemala vybrať 
priamo na žurnalistiku.“

MARTINA DORIČOVÁ
„Práca v časopise bola super, ale 
nikdy som ju nebrala ako niečo, čo 
by som rada robila v budúcnosti, 
aj keď by to bola zaujímavá alter-
natíva.“ 

Prvé redaktorky našich/vašich Kociek
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Anna Činčárová
Porovnaj nám prácu redaktor-
ky v Kockách a prácu redaktor-
ky pre košice:dnes?
Je to neporovnateľné :) Práca 
v Kockách bola mimoškolská ak-
tivita, záľuba. Práca pre najväčší 
denník v Košiciach 
a jednu z prvých 
lokálnych televízií 
na Slovensku je 
naozaj o niečom 
inom. Jednak pre-
to, že pracujem 
s profesionálmi, 
ktorí ma naučili 
veľmi veľa, jed-
nak pre to, že je 
to veľká firma, 
ktorá funguje od 
obchodného odde-
lenia, marketing, 
až po našu redak-
torskú prácu. 
tv:naša prináša každý deň živé vy-
sielanie, takže sadnúť si večer 
do štúdia, kde vysielate naživo 
pre tisícky ľudí, je obrovská škola. 

Povedz nám niečo o svojej prá-
ci. Ako si sa k nej dostala. Čo 

vyžaduje práca ozajstného re-
daktora?
K práci v košice:dnes som sa do-
stala veľmi spontánne. Od prvého 
ročníka na vysokej škole som pra-
covala pre tv:naša, kde ma vybra-
li na základe konkurzu. Vyrábala 

som reportáže, roz-
hovory, moderova-
la som živé vysie-
lania. Vlani mala 
televízia vysielaciu 
„pauzu,“ pracovala 
som preto v advo-
kátskej kancelárii. 
Médiá mi za ten 
čas chýbali, preto 
som skúsila koši-
ce:dnes. Pozdávala 
sa im moja práca, 
a tak som sa stala 
členom tímu. 

Práca redaktora, či už v televízii 
alebo novinách je pomerne nároč-
ná, asi najťažšie je hľadať si témy, 
ktoré ľudí zaujímajú. Náročné je 
aj získavanie informácií. Ale keď 
máte skvelých kolegov, tak je práca 
omnoho jednoduchšia.

Dia
foto: kolektív autorov
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Budúcnosť...
 V tomto mimoriadnom 
čísle sme spomínali na minulosť 
a začiatky v Kockách, prítom-
nosť držíte v rukách a tešíme sa 
však aj na nové tváre v redakč-
nej rade v budúcnosti - jednou 
z nich môže byť aj náš verný či-
tateľ a teraz už aj redaktor Gre-
gor Bugri, žiak základnej školy.

Hračkáreň 
Momobobololo

V roku 2011 sa tri lienky: najstarší 
Momo, mladší Bobo a najmladší 
Lolo zišli v kaviarni, aby sa poroz-
právali.

„Ahojte, konečne ste prišli!“ pri-
vítal ostatných Momo. „Mali by 
sme niečo urobiť, lebo deti sú stá-
le horšie a horšie, aj doma aj 

Zaujalo nás... nástenka v 3.A

Zaujalo nás..., Budúcnosť

foto: AR
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v škole.“
„Čo tak namaľovať obraz?“ vyna-
šiel sa Lolo.
„A čo z toho? Radšej vyrobme 
hračky, ktoré by zlepšovali sprá-
vanie detí,“ navrhol Bobo.
„To nie je zlý nápad!“ pochválil 
ho Momo, „ale čo s deťmi, ktoré 
sa už s hračkami nehrajú?“
„Robili by sme  hračky aj pre väč-
ších, napríklad spoločenské hry 
a podobné.“
„Môžeme začať!“
A postavili hračkáreň, dali jej 
meno Momobobololo. Aby ľudia 
vedeli, ako v ich hračkárni vyzerá, 
opísali ju v malej knižke:
Naša firma je postavená v Aus-
trálii, v štáte Queensland, v mes-
te Townsville. Odtiaľ sa hračky 
posielajú do celého sveta (okrem 
južného a severného pólu, tam 
nikto nebýva).
 Jej plán je jednoducho sprave-
ný. Vojdete dnu, na pravej strane 
sú pásy, ktoré nesú balíky do do-
dávok a na ľavej strane sú dvere. 
Za dverami sa skrýva chodba s 56 
dverami, nádherným  oranžovým 
3D kobercom a na všetkých dve-
rách je obrázok. Nech už vojdete 

do hociktorých dvier, vyjdete stále 
na rovnaké miesto.
 Rastú tam rastliny s obrovskými 
pukmi, ktoré keď sa otvoria, von 
vyjde, či už autíčko alebo figúrka 
do hry Človeče, nehnevaj sa. Vša-
de behajú a hrajú sa hračky, ktoré 
vyšli z pukov. Je tam aj kabína, 
v ktorej sedí lienka Lolo a hlási:
„Hračky typu skladačky, dostavte 
sa do dvier číslo 6 s vaším obráz-
kom!“
„Všetky hračky vo veku dve až tri 
hodiny, dostavte sa na loď, ktorá 
ide do školy!“
„Člny, choďte k Bobovi po ďalšie 
semienka!“
Bobo býva na ostrove v ich ma-
lom mori, kde zbiera semienka 
Avaba – rastlín, z ktorých vyrastú 
hračky.
Momo býva zase na druhom 
ostrove, kde stojí škola, do ktorej 
sa hračky chodia učiť, ako si pora-
diť vo svete.
Hračky, ktoré sa zničia alebo ich 
nikto nechce, sa premenia na se-
mienka Avaba a zase z nich vy-
rastie niečo nové.
Takéto tajomstvo sa skrýva v bu-
dove hračkárne Momobobololo.      

Gregor Bugri, foto: archív

Budúcnosť
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Poznáme sa
 „A naozaj sa poznáme?“ Tento raz sme zisťovali, ako 
sú na tom so spoznávaním ich triednej profesorky študenti 4.F. 
Veď za tie štyri dlhé či krátke roky, ktoré ich sprevádza s láskou, 
ju musia poznať ako svoju druhú mamu. Obstáli teda v skúške 
poznania? :)
Pýtali sme sa pani profesorky PhDr. Agáty Košičanovej (triednej 
4. F):

K: Vaša najobľúbenejšia veta 
na hodine? 
A. K: „Why?“ a „In English ple-
ase.“

K: Koľko tried ste mali pred va-
šou terajšou 4.F?
A.K: Toto je moja prvá trieda.

K: Máte auto? Ak áno, aká 
značka, farba?
A.K: Nemám auto.

K: Máte domáceho miláčika? 
Psíka, mačičku, iné?
A.K: Áno, tým naj je teraz samo-
zrejme ten najmladší - 1 a pol - 
ročný farbiar.

K: Bývate v dome alebo v byte?
A.K:V dome.

K: Čo najradšej čítate?
A.K: Vcelku všetko s dobrou po-
intou, hĺbkou ľudského ducha 
a neočakávaným posunom čitate-
ľa - či už iba zaujímavý článok 
na internete. Čo sa týka otázky 
radosti, tak je to klasický román 
typu Dúha od D. H. Lawrenca 
a veľa krásnych myšlienok nachá-
dzam momentálne aj v tom, čo je 
vecou náročnejšieho skúmania - 
filozofia umenia.

K: Čo radi robíte vo voľnom 
čase?
A.K: Tvorím, športujem, čítam, 
pečiem, prechádzam sa, debatu-
jem a hladím svojho psa.

K: Vaša obľúbená farba?
A.K: Fialová.

Poznáme sa
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K: Vaše obľúbené číslo?
A.K: 3

A čo na tieto otázky o triednej 
odpovedali študenti?
Študent 1:
1. Pípajte sa! 
2. Zatiaľ ešte žiadnu. Sme prvá 
a jedinečná.
3. Nie auto nemá, ale podľa mňa 
má bicykel a je bielej farby. 
4. Fúú. Asi psa a nejakého „Gar-
fielda“ :DD !
5. Určite v dome.
6: Tak niečo o umení 
a varení.
7. Tak stará sa o svoju zá-
hradu a pečie.
8. Všetky farby dúhy.
9. Myslím si, že to je čís-
lo 1.

Študent 2:
 1. Už ste dospelí!
 2. Žiadnu.
 3. Myslím, že nie.
 4. Nemá a ak áno, tak možno psa.
 5. V dome.
 6. Knihy o umení a pečení.
 7. Baking.
 8. Všetky pestré farby.

 9. Od 1 – 5.

Študent 3:
1.Fixne do pondelka!
2. My sme prvá.
3. Nemá auto, nemá motorku.
4. I have no idea.
5. V dome.
6. Asi všetko, keď učí UKL.
7. Píše nám emaily nedeľné... Ale 
nie, stará sa o záhradku či kvety.
8.Modrá.
9. 3.

Tak čo poviete? Poznajú sa? 
Myslím si, že aj napriek drob-
ným, ale skutočne drobným 
nedokonalostiam sa poznajú 
skoro dokonale! :). Ďakujem 
za odpovede p. profesorke aj 
ochotným maturantom zo 4.F.

...a ako im to spolu pristane! :)

Števka 
foto: archív 4.F

Poznáme sa
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HA: „Divadlo Pri Fontáne existu-
je už štvrtú divadelnú sezónu, to 
znamená, že pripravujeme štvrtú 
premiéru. Bývalé tri divadelné hry 
väčšieho rozsahu sa stretli 
s veľkým úspechom, prihliadnuc 
na naše malé michalovské pome-
ry. Boli to autorské veselohry, to 
znamená, že scenáre píšu zároveň 
herečky.“ 

„Tohto roku sa pripravuje nová 
hra, na tej sa režijne nepodieľam, 
len im pomáham s prípravou kos-
týmov.“ 

Šup, mladí, do divadla!
HA: „Veľkú časť divadelnej sku-

piny tvoria naši žiaci. Je to výbor-
né, pretože mladí ľudia dodávajú 
divadlu šmrnc a príťažlivosť. 
Na druhej strane to má aj nevýho-

du, a to takú, že naši štvrtáci, keď 
zmaturujú idú preč a my vtedy 
hľadáme nových hercov.“ 

Nájsť nových, talentovaných 
ľudí predsa vôbec nie je ťažké.

Ľuďom divadlo 
chýbalo, tak sme ho 

vytvorili
 „Žneme úspech a to nás veľmi teší.“  tvrdí pani profesor-
ka i jedna z režisérok Divadla pri fontáne Helena Andreeva. 
V rozhovore nám prezradila, aké ťažké to majú s hľadaním no-
vých talentov, akým nekompromisným režisérom je, prečo ne-
môže dvadsaťpäť hercov len držať kulisy, no i to, koľko zábavy 
zažijú na skúškach.

Ľuďom divadlo chýbalo, tak sme ho vytvorili
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HA: „Nie. Vôbec to nie je ťaž-
ké. Keď sa zrátame, každý rok je 
nás asi 25 hercov, čo vôbec nie je 
málo. My vlastne ani nemôžeme 
hrať hru, v ktorej vystupujú tri 
postavy. Čo by tak robili ostatní? 
Držali kulisy?“ :) 

Popracuj na sebe a odídeš z di-
vadla ako herec.
Prichádzajú záujemcovia, ktorí 
majú veľký záujem a možno me-
nej talentu, no pracujú na sebe. 
Keď neskôr odchádzajú z divadla, 
tak si, my amatéri, povieme, že to 

sú už hotoví herci. 
Záujem michalovskej verejnosti 
nás teší.
Ľuďom v Michalovciach amatér-
ske divadlo chýbalo, tak sme ho 
vytvorili. O naše vystúpenia je 
teda záujem. Žneme úspech a nás 
to veľmi teší. 

Sto ľudí, sto chutí!
Samozrejme, že nemusíme vyho-
vovať vkusu každého, nemusíme 
sa predsa všetkým páčiť, ale ve-
rím, že naše publikum sme zatiaľ 
nesklamali.

Ako to vyzerá pri prípravách 
na premiéru?
Keď pripravujeme novú hru, tak 
ju začíname cvičiť stále na jar, 
niekedy v apríli, máji. Zoznamu-
jeme sa so scenárom, delíme úlo-
hy, diskutujeme o scenári, o insce-
nácii, ako by to mohlo vyzerať, 

aké budú kulisy. 
Od septembra sa začína nácvik. 
Stretneme sa raz do týždňa, skúša-
jú sa scénky, popritom sa vyrábajú 
kulisy. Premiéru mávame dopo-
siaľ každý rok  12. decembra. 

Veru, je to nekompromisný 

Ľuďom divadlo chýbalo, tak sme ho vytvorili
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režisér.
Často diskutujeme o postupoch. 
My sme taktiež spolu s kolegyňou 
Jelou Timkovou len amatérske 
režisérky, takže, dáme si poradiť. 
No sú situácie, 
pri ktorých, 
áno, sme ne-
kompromisné.

Veselohra aj 
na skúške :) 
Pri nacvičovaní hier sa neskutoč-
ne zabávame. Pri scénach, kedy 
herci improvizujú, keď vznikajú 

nečakané dialógy, dvojzmyselné 
dialógy. Pritom  nám napadlo, že 
by bolo fantastické, keby sme raz 
nacvičili hru o tom, čo všetko sa 
udeje na skúškach. Sú samé 

o sebe zábavné, 
inšpirujúce 
a učia nás aj 
ony samé.

Ďakujeme za rozhovor!

Dia
foto: Divadlo pri fontáne, internet

 Možno ich nestretávate v škole každý deň, no určite by ste 
si ihneď všimli, keby si dali počas týždňa prázdniny. Starajú sa 
o chod a údržbu školy, trpezlivo opravujú rozbité lavice a sto-
ličky po vandaloch. Školníci. Vyspovedali sme jedného z nich: 
pána Doliniča.

Ako vyzerá Váš bežný deň?
Pozametať, zbierať smetie - to za-
berie tak 1,5 hodiny. Zvyšok času 
sú opravy náhlych porúch.

Čo všetko máte pod palcom?
Chod školy - vybavenie tried, 
voda, kúrenie, okná, oprava dve-
rí; jednoducho všetky takéto veci. 
Alebo keď treba, tak napríklad 
urobiť dlažbu, obklad, omietky...

Keď sa niečo pokazí

Ľuďom divadlo chýbalo, tak sme ho vytvorili; Keď sa niečo pokazí
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Ako si rozvrhujete čas v škole? 
To závisí od porúch. Určité veci si 
musíme vyrobiť v garáži, pozvá-
rať a tak.

Čo si myslíte o posledných re-
konštrukciách na škole? Ako to 
ovplyvnilo vaše povinnosti 
v priebehu dňa?
Samozrejme sme do toho zasaho-
vali - omietky, cokle... Dávali sme 
to do pôvodného stavu. Konečne 
prebehla výmena okien, to zname-
ná úsporu kúrenia.

Je možné niečo pokaziť natoľ-
ko, aby to následne spôsobilo 
nutnú okamžitú evakuáciu celej 
školy? Napríklad v piatok? 
Na druhej hodine cez fyziku?
No, môže sa stať: poškodenie ply-
nového potrubia napríklad a hneď 
treba evakuovať školu. Niektoré 
poruchy nie je vidno hneď, naprí-
klad v roku 2012 firma zle navŕta-
la diery do vodovodného potrubia 
a bolo vytopené prvé poschodie. 

Čím Vás vedia študenti poba-
viť? 
Pobaviť, neviem. Ale nahnevať 
každú chvíľu: keď niečo úmysel-

ne pokazia, napríklad zapchajú 
odpad, polámu stoličky, vytrhnú 
dvere zo skrinky...

Aká je Vaša najneobľúbenejšia 
činnosť?
Opravovať WC, ale robic mušime 
šicko :-)

Čo sa na škole najčastejšie kazí?
Tie umývadlá, stoličky, lavice, 
kľučky od dverí. Sú aj takí exper-
ti, čo zoberú skrutkovač a potom 
sa tvária, že sa to pokazilo samo.

Čo by ste odkázali našim čitate-
ľom?
Študentom, aby si vážili toho, čo 
majú, aby neničili školský maje-
tok. Stálo to dosť námahy a času, 
tak aby to nechali v pôvodnom sta-
ve aj tým, ktorí prídu po nich. No 
verím, že nie všetci žiaci sú takí 
zlí ako pár jedincov, ktorí tu robia 
neplechu. Nametajú cez okno 
do záhrady plastové poháre 
od kávy,a pritom majú kôš hneď 
pod nosom. Už nie sú na 1. stupni 
ZŠ, už sú to dospelí ľudi , tak nech 
sa tak aj naučia správať.

Katka

Keď sa niečo pokazí
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Tajnička - čo určite 
vie každý správny žiak 

GPH

1. Prvý človek, ktorý nás privíta 
ráno v škole, je...
2. Čo nám ako správnym žiakom 
GPH nesmie NIKDY chýbať?  
3. Kráľom každej túry je...
4. Ktorý predmet je najdôležitej-
ším predmetom na škole?
5. Po (skorom) príchode do ško-
ly sa každý správny žiak GPH pri 
skrinkách musí...
6. Aký predmet charakterizuje na-

sledujúca rovnica? 6 melónov + 3 
mimozemšťania = pomarančový 
ananás
7. Najčastejšie kradnutá vec na 
škole je...
8. Ráno sa správny žiak GPH musí 
vždy a bezpodmienečne...
9. Osudový deň prvákov a záro-
veň aj deň pomsty pre všetkých 
ostatných žiakov sa nazýva...

Kľúč správnych odpovedí: 1. recepčná, 2. kartička, 3. Sibal, 4. geografia, 5. prezuť, 
6. matematika, 7. desiata, 8. pípnuť, 9. uchaľak

Gabriela Hurčíková, 2. G

Tajnička
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Perlorodky
FYZ
- Pán profesor, chceme vidieť 
písomky.
- A ja chcem vidieť vaše po-
známky z hodiny.
- Spravme kompromis – my 
nechceme vidieť písomky 
a vy nechcete vidieť naše po-
známky. GEO

- Pán profesor, vy ste veriaci?
- Áno. Verím, že sa učíte ge-
ografiu. 

CHE 
- Však píš, ty mandragora!

DEJ
- Ako sa vlastným menom volal 
Lenin?
- Dostojevskij...?

GEO:
- Pán profesor, máte rád hor-
kú čokoládu?
- Áno. Život je krutý, tak 
som si zvykol na horkosť.

DEJ:
- A sedliak si povie: „Ale načo 
budem potrebovať slovenský 
– česko- latinsko - nemecko-
-uherský slovník? Veď nepo-
trebujem preložiť slovo „hli-
na“ do 5 jazykov...

GEO:
P: „Povedzte mi nejaké surovi-
ny, ktoré sa ťažia v Poľsku.“
Š: „Čierne uhlie, síra, vodík...“

SJL
Diktujú sa poznámky z Hamleta:
P: „Dielo obsahuje najznámejší 
monológ na svete...“
Š: „A ty mor ho!“

GEO:
P: „Na svete sú 3 typy ľudí: 
muži, ženy a nerozhodní.“

SJL:
Študent ide recitovať
P: (šeptom k triede): „Ako sa 
volá?“
Š: (nahlas): „Vy to neviete?“
P: „Š, ale to ste mali nenápad-
ne, z vás tajný agent nikdy ne-
bude!“

Perlorodky
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MAT
- Chcela by som byť dráči-
kom, aby som mohla tých, 
čo ma nepočúvajú, len tak 
sfúknuť.
- Tak to ja potom budem 
lovec drakov!

SJL:
P: „Ide odpovedať žiak XY.
Š: „Ten dnes chýba.“
P: „Ale veď ste mi ho nediktova-
li.“
Trieda: „Diktovali!“
Š: „Vidíte, aké to je, keď diktujete 
poznámky a potom z nich dáte pí-
somku!?“

UKL 
9. 12. 2015, 14:09
Študent dobrovoľne
 odpovedal

- Môžu sa ti už zatvoriť ústa?
- Aj vám šťastný nový rok.

CHE
(študent pri ústnej odpove-
di)
- Nechceš si sadnúť? 
- Nie, my to dokončíme.
- Dobre. Napíš mi vzorec 
kyseliny barbiturovej.
- Sadnem si.

RUJ
- Čo sa toľko mrvíte jak 
piškóta okolo toho?  Žiak: Pán profesor, celá trieda 

sa chceme zapísať na túru.
P. p.: To nemôžete celá trieda, 
celú triedu neberiem.
Žiak: Ale pán profesor...
P. p.: No... na túry nechodíte, 
geografiu sa neučíte...

Žiak: Pán profesor, môže chlap 
nosiť tašky? 
P. p.: Môže, ale iba také muž-
ské, žiadne buzitašky. 

P. p.: Trošku kričím, keďže som 
telocvikárka. Kolegovia ma ob-
čas napomínajú, no zvyknete si.

Použijem na vás metódu cuk-
ríčka a biča. Kto bude dobrý, 
dostane cukríček, kto nie, 
vyšľahám ho a bude z neho 
pena.

Perlorodky
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P. p.: Kto to chce prísť vypočítať 
k tabuli? 
Petrík: Stavím sa, že zasa vytiah-
nete mňa.. 
Žiak ťahá jednu z kartičiek.
P. p.: 21.
Petrík: No, hovoril som. Vy tam 
určite máte viac kartičiek s mojím 
číslom.
P. p.: Šiva to tak zariadil, Peter. 
Šiva chce, aby ste vedeli matiku. 

P. p.: Dobrý deň žiaci, 
seďte si. Kto chýba žiaci?  
Čo sme brali naposledy? 
Čo si nepíšete poznámky? 
Nič sa neučíte... Len žiak, 
ktorý si píše poznámky je 
aktívny.
Žiaci: Ale veď sa učíme.
P. p.: Píšeme písomku. 
V utorok. Značím si 
do slovníčka.
Žiaci: Ale pán profesor, 
v utorok už píšeme 3 pí-
somky.
P. p.: To nevadí, budete 
písať aj štvrtú. 
Žiaci: A kedy sa to máme 
všetko stihnúť naučiť? 
P. p.: Geografia je dôleži-
tá. Učte sa len geografiu. 

P. p.: Nezabúdajte, váš argument 
je platný vtedy, keď ho odôvod-
nite a uvediete príklad. Na druhý 
certifikát bude musieť váš sloh 
obsahovať 400 slov.
Petrík: (zjavne nepočúval) 
Čože?! To musím napísať sloh na 
400 slov?!
P. p.: Nie Peter, 400 slov až vo 
štvrtom ročníku. 
Simka: Toľko slov po nemecky 
ani neviem. 

- Keby som ja nevedela niečo, 
čo sa ma profesor pýta, od han-
by by som sa prepadla do býva-
lého Sovietskeho zväzu! Alebo 
na dno Bajkalského jazera!

DEJ
- Kapitulácia Francúzska 
bola podpísaná vo vlaku v 
compiènskom lese ako od-
plata za nútenú kapituláciu 
Nemecka v prvej svetovej 
vojne. Normálne vytiahli 
z múzea vagón a podpísali.
- A to ju nemohli podpísať 
na papier?

Perlorodky
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kolektív autorov

MAT
- Tie knižky som ešte ja 
používal na strednej. To 
bolo 23 rokov dozadu.
- To ešte dinosaury behali. P: „Prilepšil som vám na pol roka, 

životnú chybu som urobil.“

Ž: „ Zvoní!“ 
P: „Nenechajte sa rušiť.“ P: „Také základné veci sa pýtate, 

že aká strana v knihe.“

P: „Poznám rôzne druhy kľukov, 
ale taký som ešte nevidel.“

P: „Vyberte si klapky 
z uší.“ 
Ž: „To je handsfree.“ 
P: „Mňa nezaujíma, 
akú hudbu počúvate.:“

Ž: „Život je taký 
krátky.“ 
P: „Áno, preto 
treba prísť odpo-
vedať.“

Ž: „Neskúšajte, každý dostane 5.“ 
P: „Aspoň budeme mať viac zná-
mok.“

P: „Turista nie je, poznámky nepíše, 
nič z neho.“

P: „Pozri na uhlík, nie na mňa, ja nie som 
uhlík.“

P: „Šicko so šic-
kym skapčano.“

P: „Budeme hrať súťaž, ty budeš počítať 
na kalkulačke a ja z hlavy...ani naťukať 
nestihneš.“

P: „Matematiku neoklameš, dievka moja.“

P: „Dajak veľa jednotiek, sa mi to nezdá.“

P: „To si nepíšte, 
to je taká 
hlúposť.“ P: „Už ľem kavejova krieda je?“

P: „Ja dnes preferujem skrátenú formu 
skrátenej formy vyučovania.“

P: „Tak ťa vyhodím 
za dvere, že nepo-
chopíš situáciu.“

Perlorodky
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Vlastná tvorba

Kerky
Prečo nie? vs. Prečo nie.

 Predstavte si nasledujúcu situáciu: je večer, vy sa práve 
vraciate domov zo školy. Sedíte v autobuse a v prítmí vás po dl-
hom dni ťahá na spánok. Na najbližšej zastávke nastúpia dve 
postaršie panie a posadia sa na dvojsedadlo pred vami. Snažíte 
sa ich nevnímať, ale „babky“ klebetia tak hlasno, že ignorovať 
ich je takmer nemožné. Z ich konverzácie si domyslíte, že majú 
zrejme namierené do kostola. Pomaly si zvyknete na ostré hlasy 
a opäť neúmyselne zaspávate. Zrazu si však jedna z nich zloží 
z krku šatku. Všimnete si to len kútikom oka, aj to ale stačí 
na to, aby vás strhlo od ľaku. Po šiji sa jej tiahne niečo čierne. 
V prvej chvíli netušíte, čo to môže byť, v slabom svetle na ten 
zjav poriadne nevidno a na zvráskavenej koži sa zdá, akoby sa 
po nej plazilo čosi odporne živé. Pud koná rýchlejšie než rozum, 
a tak skôr, než si to stihnete rozmyslieť, čapnete tete po krku. 
Neskoro si uvedomíte, že to zvieratko, čo vás tak vydesilo, nebolo 
nič iné, než len staré tetovanie. Hopla...

 Smejte sa, koľko chcete, 
čosi podobné ale raz môže byť 
realitou. Tetovanie ako módny do-
plnok sa v súčasnosti teší veľkej 
obľube. Štatistiky ukazujú, že 
v Severnej Amerike má jedno ale-
bo viac tetovaní každý siedmy ob-
čan (to je vyše 75 miliónov ľudí). 
Nie, že by išlo o nový trend. Te-
tovanie je staré takmer ako ľud-
stvo samo. Dokazujú to záznamy 

z nálezísk na Filipínach, v Číne, 
Japonsku a iných tichomorských 
krajinách, ale aj v Afrike či stred-
nej Amerike. Aj alpskému Ötzi-
mu sa na koži našli kresby. Nemá 
zmysel zatĺkať – ľudia vždy chceli 
byť pekní. A tetovanie bolo a stále 
je jedným z najobľúbenejších pro-
striedkov na plnenie si sna o kráse. 
Obrázky na koži nás robia odliš-
nými, jedinečnými, vedia za nás 
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vyrozprávať náš príbeh a prezra-
diť naše názory. To by bolo všet-
ko k romantickej stránke tetovaní. 
Teraz prejdime k tvrdej realite. Či 
už sa nám to páči alebo nie, teto-
vanie má viac záporov ako kladov, 
nech sa naň pozrieme z akejkoľ-
vek stránky. 
Poďme najprv k najdôležitejšej 
– naše zdravie. Mnohí tatéri pre-
sviedčajú o stopercentnej bez-
pečnosti a sterilite, pri tom ani 
nemusia klamať – naozaj môžu 
byť profesionáli. Ani ten najspô-
sobilejší z nich však nezmení fakt, 
že tetovanie je de facto zavádzanie 
cudzích látok do kože. Môžete si 
položiť otázku – a nie je podáva-
nie liečiv to isté? Aj to sú cudzie 
látky. Liečivá nám však 
na rozdiel od tetovacích pigmen-
tov majú pomôcť. Farbivá použí-
vané pri tetovaní nič také nerobia. 
Práve naopak – ľuďom so zvýše-
nou citlivosťou spôsobujú prob-
lémy, akými sú svrbenie, pálenie 
a horšie. Existujú rôzne druhy 
pigmentov a ich zloženie sa mení 
podľa želanej farby a ďalších 
vlastností, no ak si posvietime na-
príklad na anorganické látky, zis-
tíme, že väčšina takýchto farbív 

je tvorená na báze ťažkých kovov 
(ortuť, železo, nikel, kadmium...). 
Tieto prvky sa do tela neuvoľnia 
hneď, no i tak – ako sa vám páči 
predstava jedovatých kovov 
pod vašou kožou?
Ďalším hľadiskom môže byť za-
mestnanie. Kým sme v škole, 
môže sa nám predstava budúcej 
kariéry zdať hmlistá a vzdiale-
ná, ona ale raz príde. Ako ju po-
tom privítame? S kerkou na ruke? 
Môže sa vám zdať, že spoločnosť 
je málo tolerantná, staromódna 
a konzervatívna. Zamyslite sa 
však – chceli by ste, aby zodpo-
vednosť za vaše peniaze uložené 
v banke niesla osoba od hlavy 
po päty potetovaná obrázkami su-
perhrdinov? Alebo aby vás 
v ťažkej chorobe na operačnej sále 
prebral lekár s vulgárnymi nápis-
mi na rukách? Je nesprávne súdiť 
človeka na základe jeho výzoru, 
tak nás to učia odmalička a takto 
to stále platí, v takejto situácii 
však ide o čosi iné. Isté pracovné 
pozície sú skrátka postavené 
na dôvere klienta voči pracovní-
kovi a vyžadujú si určitú dávku 
profesionality. Tetovanie takýto 
dojem nevzbudzuje. V armáde, 

Vlastná tvorba
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na polícii či v bankách nie je 
na viditeľnom mieste tolerované. 
Na pracovnom pohovore preto 
veľmi zaváži, či a kde ho máte. 
Môžeme sa ešte vrátiť k spomína-
nej kráse. Nemožno poprieť, že te-
tovania vedia byť pekné. Dokonca 
veľmi. Tatéri sa s nimi hrajú toľko, 
až z nich vzniknú malé umelecké 
diela. Netreba ale zabúdať, že kaž-
dá krása je len dočasná. Koža, 
v mladosti taká svieža a napnutá, 
sa časom zosuší a ochabne. Z pek-
ného vzoru tak zostane už len ne-
foremná značka. Pri menších ob-
rázkoch sa cez tento fakt možno 
dá preniesť, ale čo s dielami 
cez celý chrbát? Existujú predsa aj 
iné, oveľa prirodzenejšie 

a efektívnejšie spôsoby skrášlenia 
sa. Koniec koncov, výnimoční ne-
musíme byť len vďaka tomu, ako 
vyzeráme.

Aby som to zhrnula – cieľom 
tohto článku nebolo odradiť vás 
od tetovania. Kerky tu boli, sú aj 
budú a je na každom z nás, či si 
jednu (alebo viac) zaobstará. Ne-
zabúdajte však, že ide o celoživot-
né rozhodnutie, ktoré sa len ťažko 
(a draho) berie späť. Mali by ste 
preto poznať všetky jeho sprie-
vodné riziká. A pamätať ešte na 
jednu vec – to, čo sa vám páči 
v osemnástich, sa vám o päť, de-
sať, dvadsať rokov vôbec nemusí 
pozdávať.

Martina

O nespoľahlivom 
rozprávačovi

Začnem bez úvodu. Tento príbeh je celkom iný než tie, ktoré ste 
odo mňa kedy počuli. Nemá začiatok ani koniec. Nie je o prekvape-
niach či nečakaných zvratoch, lebo ho píše život. Sám neviem, prečo 
ho dali prerozprávať práve mne. Hovoria, že som nespoľahlivý, preto 
väčšinou dostanem detektívne príbehy a iné žánre, kde moja vlastná 
fantázia holému príbehu neuškodí. Dnes mi pridelili veselý úvahový 
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príbeh so smutným koncom. Alebo smutný príbeh so šťastným kon-
com...? Prepáčte. Som nervózny. Snáď vám nepokazím zážitok.

Chladný vietor objímal jeho úzke plecia. Strapatil tmavé kučery a po-
hrával sa s lemom zájdeného trička, ktoré mu bolo beztak priveľké. 
V duchu uvažoval, či vôbec patrilo jemu. Z koša na bielizeň vytiahol 
prvé kusy, ktoré mu prišli pod ruku, a pod rúškom tmy vyšiel v ústrety 
noci. Už vyše hodiny či dvoch sa prechádzal po moste a ponorený 
do vlastných úvah ledva badal, že kdesi v diaľke začína svitať. V okolí 
nebolo živej duše, akoby celý vesmír vycítil chlapcovo želanie a do-
prial mu samotu, po ktorej túžil a zároveň ju nenávidel. Už priveľmi 
dlho žil sám v tme. I keď je rozdiel, či žijeme v tme preto, že slnko 
nesvieti, alebo preto, že pred ním zatvárame oči. 
Keď opäť postupoval smerom hore, v polovici mosta náhle zastal. Za-
díval sa na rieku, vinúcu sa krajinou kamsi dostratena. Svetlá lámp sto-
jacich na jej brehoch ju sprevádzali na dlhej púti, ktorá zdanlivo nemala 
konca. „Pre koho tie lampy vlastne svietia?“ pomyslel si. Nevedel si 
predstaviť, kto by sa o takom čase prechádzal pri rieke. Zabudol, že ob-
čas sa veci dejú aj pre neho. Každému je dopriate, aj keď len v rôznych 
chvíľach a v rôznom rozsahu. V tom okamihu lampy zhasli. Onedlho 
sa malo rozvidnieť, na oblohu akoby ktosi vylial atrament a miešal ho 
s vodou. Cítil, že vánok vial z minúty na minútu nepokojnejšie. Akoby 
uhádol jeho zámery. Blížila sa jeseň. Vzduch voňal mokrým lístím 
a zrelými jablkami. Naberal ho plnými dúškami a každým nádychom 
si uvedomoval, ako ho má rád. Nebolo však cesty späť. Lebo kto žije 
v tme, cestu neuvidí.
Vyliezol na kamenný múrik, ktorý tvoril hranicu medzi ním a riekou, 
a posadil sa naň. Tmavá voda v hĺbke pod ním špľachotala, rinula sa 
rýchlo a bez rozmyslu, berúc so sebou všetko, čo sa jej postavilo na od-
por. Ľadová a bezcitná, volala ho k sebe, počul jej lačné vábenie. Jeden 
krôčik, len jeden jediný. Taká tenká je hranica medzi dvoma svetmi, 
ktoré sú také rozdielne, a predsa od seba závisia. Vietor dul čoraz sil-
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nejšie, vôkol lietalo lístie a chlad sa priam zahrýzal do kože. Opatrne si 
vyzul topánky a hodil ich za seba. Biele chodidlá sa chveli v tme, keď 
sa pomaly dvíhali, aby udržali svojho zverenca na múriku. Chlad ich 
pálil, protestovali. Nebolo im to však platné. Chlapec pomaly zatvoril 
oči a vnímal každú z posledných sekúnd, ktoré preňho plynuli. Natiahol 
ruky, akoby sa pokúšal chytiť vietor za vlasy, ktorými ho šibal na tele. 
Prsty mu tŕpli, srdce bilo ako splašené. Cítiac blížiaci sa koniec prebu-
dilo sa po dlhom čase a bojovalo. Každý úder bol búchaním na dvere, 
rúcaním prekážok, rozbitím klietky, do ktorej chlapec uzavrel svoj život 
a ktorý sa zúfalo pokúšal zachrániť pred pádom do hlbín večnosti. Ibaže 
život je príliš silný súper. Súboj s ním nevyhráte. Porazí vás a nedovolí 
vám, aby ste ho strhli do tmy. Život nás tlačí vpred, dáva nám silu vytr-
vať, prebúdza v nás schopnosť urobiť aj nemožné. Je tu od vekov 
a bude tu navždy, lebo vôľa žiť je oveľa pevnejšia a mocnejšia než vôľa 
zomierať a zabíjať. Zamykáme ju do tmavých kútov v nás, ale ona ne-
zostáva vo vnútri, derie sa na svetlo a nevzdáva sa.
Chlapec ešte naposledy otvoril oči, lebo si chcel dobre zapamätať po-
sledný výjav, ktorý kedy uvidí. V tej chvíli vytryskli na horizonte zlaté 
lúče, kopce v diaľke horeli v plameňoch ranného slnka. Perličky svetla 
sa roztancovali na hladine rieky. Po dlhej prebdenej noci bol východ 
slnka tým najkrajším výjavom. Hladil jeho skrehnutú dušu a rozjasňo-
val zmorenú tvár. Život sa dostal na slobodu. Hnal sa ako víchor a nedal 
so sebou lomcovať. Po ničom netúžil viac než po tom, aby zostal. 
Chlapec vykročil vpred a padol.
Dokelu. Vravel som, že vám to pokazím. Prepáčte mi to, veľmi sa 
ospravedlňujem.
Chlapec sa otočil a vykročil vpred. Padol na chladnú dlažbu. V každom 
kúsku jeho tela pulzovala bolesť, intenzívnejšie a živšie ako kedykoľ-
vek predtým. Nikdy si tak veľmi neuvedomoval cenu svojho života, 
ako ju cítil v tejto chvíli. Pred okamihom oň takmer prišiel. Teraz vní-
mal jeho ohromnú silu. A pochopil, aká je smrť oproti životu ničomná 
a slabá, i keď je jediná, ktorá ho kedy premohla. 
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Ešte raz mi, prosím, prepáčte, že som vám pokazil pointu príbehu. Nao-
zaj som veľmi nespoľahlivý. Snažil som sa s tým čosi urobiť, ale nedarí 
sa mi. Zrejme taký mám byť. Neviem, prečo som dostal za úlohu vy-
rozprávať vám tento príbeh. Napadlo mi iba jedno vysvetlenie. Život, 
rovnako ako ja, je veľmi nespoľahlivý. Prináša radosť i sklamanie, lás-
ku i nenávisť, súcit, pokoru, biedu, závisť, zo všetkého trochu. Nikdy 
nevieme, čo ani koľko nám nadelí. Buďte si však istí, že vás nezradí. 
Robí vás, kým ste a dáva vám nádej. Žite, lebo ju máte. Žite, lebo ste 
dostali život, a ten sa dáva len raz.    

Martina

ostrosť vidličky
fotoalbum zabíja
vriaca voda
ticho sirény
čierny dážď
mŕtve zrkadlo
spálený kvet
samota stoličky

myšlienky otroka
odpor farieb
havranie mesto
sen búrky
vojna dní
mŕtvosť žitia
mŕtvosť bytia
ticho

Alexandra Haňová, 3.C

Deťom došli lepidlá
 Jedného dňa na jeseň, keď vonku zase pršalo, pani učiteľky 
v škôlke vytiahli zo starých zaprášených skríň dávno zabudnuté výkre-
sy a farebné papiere. Úloha znela: kresliť, vystrihovať, lepiť. Hrať sa. 
A tak sa deti hrali. Väčšina nakreslila srdiečka, kvietky, slniečko 
a k nemu mráčiky. Ale viete, ako to býva v kolektíve – nikdy sa ne-
zhodne. Dve deti, chlapček a dievčatko, sa podujali (celkom nezávisle 
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od seba) na ťažšiu úlohu – vystrihnúť si z papierov svoje rodiny. Diev-
čatko malo veľa práce – okrem mamky a ocka bolo treba „vyrobiť“ aj 
dve sestry a brata, k tomu ešte psíka a veľký dom so záhradou. Chlap-
ček to mal jednoduchšie – mal len mamku a ocka. Kým on dokončoval 
detaily, dievčatko sa dostalo sotva k polovici svojej veľkej rodiny. Ne-
mohol naň dlhšie čakať. A tak začal vystrihovať. Najprv mamku, po-
tom ocka. Keď sa po namáhavom úkone dopracoval k obom rodičom, 
nadšene sa vrhol na lepenie. Neskoro si uvedomil, že sa s dievčatkom 
delí o jednu tubu lepidla. Nebolo ich dosť, aby mal každý vlastnú. Aj 
tá ich poskytovala už len posledné zásoby. Mamka už bola prilepená, 
keď ho začalo škrieť svedomie. Chcel, aby si aj dievčatko dokončilo 
svoje dielo. Ocka prichytil na papier len tenkou vrstvou lepu, aby ho 
jeho kamarátke zostalo čo najviac, a zvyšok nechal v tube. Nanešťastie 
ho nebolo dosť. Dievčatko sa márne snažilo vytláčať posledné kvapky, 
viac lepidla nemalo. Domček so záhradou musel do koša. Medzitým 
sa ockova ruka z chlapčekovho výkresu túžila vyslobodiť, nebezpečne 
vytŕčala von. Ani jedno z detí nebolo spokojné so svojou prácou. Tak 
veľmi chceli udržať svoje rodiny pohromade, no neuspeli.
 Rodina dievčatka napokon pre dlhy prišla o dom. A chlapčekov 
otec sa jedného dňa od tej svojej odlepil, aby ho mohli prilepiť k novej.
 Detská duša je veľmi zvláštny úkaz. Pôsobí ako čosi krehké 
a poddajné, v skutočnosti však vydrží oveľa viac záťaže. Vie si logicky 
utriediť informácie, vie cítiť a prežívať oveľa intenzívnejšie než pokri-
vené a popraskané duše dospelých. Na svet sa díva čistými a nevinnými 
očami, ktoré tak radi voláme naivné. Ako vlastne dieťa myslí? Veríme, 
že sme chytrejší než ony, že dieťa mnohým veciam ešte nemôže rozu-
mieť. Zaujímavé však je, že ich sami postupne tlačíme do toho, aby ve-
ciam nad rámcom svojho chápania porozumeli. Podľa možnosti čo naj-
rýchlejšie. Oddnes s nami ocko už nebude bývať, zlatko. Nemôžeme sa 
vrátiť domov, miláčik, dom nám zobrali. Zaťahujeme deti do situácií, 
v ktorých nemajú čo hľadať, na druhej strane im povieme tak málo, ako 
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Martina Podžubanová

Hádaj, na čo myslím
Nehovor nahlas
ale šeptom
spútaj sa
nezvratným sledom
tohto okamihu
hádaj 
na čo myslím
nie na to
ako v zovretí
nášho jedenásteho prikázania

prepisuješ jeho riadky
nie na to
ako zadriemeš
pred mojim
náhrobným kameňom
nie na to
ako v delíriu
píšeš nikomu
neadresovaný list
najprv som myslel na to

sa dá, len aby sa netrápili. A dosahujeme presne opačný efekt. Zabúda-
me, že deti sú deťmi, aby sa pýtali. Ak nenájdu odpovede u nás, hľadajú 
ich inde. Alebo si ich samy domyslia. Takto sa v deťoch rodí pocit viny. 
Mýlime sa, ak si myslíme, že problémy ustoja bez následkov. Kedysi sa 
len trápili. Tie dnešné sú iné. Často musia chytiť situáciu do vlastných 
rúk. Bojujú za svoje rodiny. Ak dieťa zatají, že urobilo niečo zlé, pova-
žujeme ho za klamára. Ale čo ak je to inak? Čo ak len nechce vyvolať 
reťazovú reakciu? Alebo nie je pravda, že v takejto situácii sa rodičia 
zo zlyhania pri výchove obviňujú navzájom? Dieťa nemá rado hádky. 
Potrebuje pokoj a veľa, veľa lásky. A keď mu rodina nedrží pohromade, 
snaží sa ju dať do poriadku. Aj keby sa v tube nachádzala len kvapka 
lepidla, dostane ju von. Deti lepia svoje rodiny a držia ich pohromade, 
ony sú predsa dôvodom, prečo rodina je. Ale pamätajme, prosím, že 
deti ešte nepracujú. Nemajú si ako zarobiť peniaze na nové lepidlá. Tie 
im musíme kúpiť my. 
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Hlboko povrchná 
a povrchne hlboká

Cez praskliny múrov
vidím do sveta
a keď otvorím oči
som slepý
zadychčaná história
sa triešti o čas
a keď sa zlepí

ostane nepochopená...
...potme a bez dotyku 
utopeného slnka
najprv ľahko
potom vážne
sa zaryla do mojej ľahkovažnosti.

ako v múzeu
ožili fresky
a my sme im maľovali oči
potom na to
ako sa všetky zrkadlá rozbili
a my sme sa odrážali
len vo vlastnej nahote

zaspal som
a ráno po tebe ostal
len vyležený vankúš 
a pod ním krátky list.
Na konci stálo:
P.S. Hádaj, na čo myslím?

Bežiaca túžba
Obojok vážnosti
Oči ktoré spievajú
Metóda života
Pery ktoré utekajú
Biela tma
Tlkot kričiaceho mňa
Duchovia v zástupe blažených

Sloboda ktorá ohovára
Intenzita pokoja
Cieľ zdanlivo blízky
Čistota špiny
Hodnota človeka
ktorá nás nezmyslami láka.

V. Fedorová a V. Kužmová, 3. C

Milan Hajaš, 1.E

Milan Hajaš, 1:E
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Milan Hajaš, 1.E

Jedenásť a pol minútová 
sprcha

pár strof navyše
zvykne uponáhľať
kvílenie
v uväznenom rytme
laických melódii
svedomito
umývaš telo
spoteným slovám. 

Potom
nasávaš vodnú paru
a premietaš ju
do vizuálnych podob
zastretá atmosféra
teraz na oplátku
dýcha teba.

Sedem divov
Keď vždy tak zrak k oblohe dví-
haš
a s myšlienkami spať si líhaš,
spomeň si na svoje divy,
sedem je ich, pocit clivý.

Vždy na pamäti maj,
že čas svoj nestrácaj.
I keď život-pomstychtivý, dravý,
ti tvoje plány neustále marí.

To najkrajšie, čo máš,
nikomu nedáš,
nikde si to nekúpiš,

lež vlastné srdce vylúpiš.

Určíš si ich len ty sám, 
oni budú obraz a ty rám.
Ukradnúť ich-to sa nedá,
ukázať  to znak jak z neba.

Údiv ti už nestačí,
divy svet nezbedačí,
ukry si ich do duše naveky,
a smútok ti bude ďaleký.

Keď vždy tak zrak k oblohe dví-
haš

Vlastná tvorba



122 Kocky

Veronika Mattová, 3.G

Namýšľať si
Robím chybu, ak si myslím,
že lietať je to správne?
Mýlim sa, keď rada vidím,
čo druhým nie je známe?

Namýšľať si...
Je to klamné?
Veriť v to, 
čo býva také vrtkavé?

Namýšľať si...
To vravia všetci,
no je to pravda?
A či strach sa zjavil sám,
Je to ako hlavolam!

Namýšľať si...
A pripúšťať si bolesť,
Cítiť ako ochromuje,
Deformuje,
Zveličuje,
Raz možno prídeš na to,
Že je to len lesť.
A čo boj na vlastnú päsť?
Veď tam, kde srdce tĺklo vraj,

Ostala len diera,
No ty si ďalej navrávaj,
Že stena je len biela.
Začínam blúzniť,
Ak vidím to,
Čo je tak vzdialené?
Nepolapiteľné,
No predsa tak
Hrejivé pri srdci.
A vari blázni sú tí,
Čo veria vo viac,
Tu som s nimi ja,
Sudca ich už nerozsúdi,
No ber si do rúk život SÁM.
Nik ti ho nedaruje,
Neprinesie...
Zabudol na teba?
(I na mňa?)
Ťažko povedať.
Ale odhodlanie má silu.
Ja si verím.
Ty si ver.
Raz sa stretneme.
Na ceste k víťazstvu.

Vlastná tvorba

a s myšlienkami spať si líhaš,
spomeň si na svoje divy,

sedem je ich, pocit clivý.

Veronika Mattová, 3.G
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Kamzík
Skákajúce rohy
Padajúca výška
Nemé pohľady
Tiel
Stráž brány
Vzdušného ticha

Smrť života
Skrytá duša
Mrazivé pády
Rozhodnutia
Kreativita slobody
Odvrátený osteň

Natália Štundová a Juliana Matiová, 3. C

Vlastná tvorba, Maľovaná krížovka




