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BITKA NA 
BAŽANTSKOM ....?



,,Aké máme témy semináriek?“ zúfalo som sa obrátila na triedu. ,,Neviem, však boli 
na nástenke alebo tam ešte sú.“ ,,Hmm, v pohode, hlavne, že sedím pred nástenkou 
a doteraz som o ničom nevedela, ale to  nič.“ Ja sama som dôkazom toho, ako často 

vnímame, čo sa deje okolo nás a čo sa nás týka. (A to som ešte podľa p.p. Masni-
covej veľmi vnímavá ). Stáva sa aj triezvym (ako sa hovorí). Nikto z nás nestíha, 
nemá čas... (čo je príčinou aj oneskorenia našej Vzducholode). Keďže sme takí 

vnímaví, pochybujem, že mnohí z vás vedia, že sme rodičia, vyhorela u nás škodov-
ka, opäť pár spolužiakov prešlo pol sveta, vyšiel časopis... A práve preto je tu, aby 
bol akýmsi prostriedkom k mottu: ,,Čo je vaše, o tom vie celá škola, ale čo je naše, 

o tom vieme iba my.“ A konečne z vás odstránime pocit menejcennosti: ,,Zase o 
ničom neviem.“ ,,Všetko sa dá, len treba chcieť,“ aj to je heslo, na základe ktorého 
sa snažíme obnoviť činnosť školského časopisu Vzducholoď, ktorý má dlhoročnú 
tradíciu. Ono to tak býva. Príde nápad, ale už ťažšie sa realizuje. Aj keď vyšlo už 
veľké množstvo čísel, verím, že sa nezníži čitateľnosť, ba práve naopak, bude mať 
naďalej svoju budúcnosť aj keď je to zatiaľ viac-menej almanach.  Nebojte sa, au-
torské práva neplatia, ale tlačový zákon áno. Názov ostáva, lebo to chcel p.p. Broz, 

(keďže ho sám vymyslel), ale to neznamená, že vaše nápady, príspevky atď... nie 
sú vítané. Tento časopis je o vás (resp. mal by byť o vás), tak dúfam, že ho nebudú 
tvoriť iba traja ľudia, ale vy všetci. Zároveň verím, že sa bude dať z čoho vyberať, 
čiže sa aktívne zapojí celá škola, ktorá to samozrejme aj celé pochváli. Tak mottá 

ste si prečítali, nápadov máte teraz dosť, naberte inšpiráciu z tohto čísla a už teraz 
sa teším na ďalšie.

Vaša ,,Fabiola“ 
PS : Dúfam že sa ma nebudete viac pýtať, kedy bude časopis, ale: netreba ešte nie-

čo do časopisu? Ďakujem.
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Hurá, sme rodičia

„Nikto nie je ostrovom samým pre seba, každý je kusom pevniny, kusom súše a 
ak more odmyje hrudu, Európa sa zmenší, akoby sa stratil výbežok zeme, sídlo 
tvojich priateľov či tvoje vlastné; smrť každého človeka umenší mňa, lebo ja som 
súčasťou človečenstva, a preto sa nikdy nepýtaj, komu zvonia do hrobu, zvonia 

tebe“ . J.Donne
Nevadí, že Afrika je ďaleko. Tento citát potvrdzuje, že sa nás, ľudí na gymnáziu v 
Tvrdošíne, tiež týka každý jeden hlad, smrť, smútok... Mnohí z nás sú často skep-
tickí a pomyslia si: aj tak to nezmením“. Dôkazom  tohto omylu je novorozbehnutý 
projekt  adopcia na diaľku, kde môžme zmeniť osud nejedného afrického dieťaťa. 

Bližšie informácie nám poskytla hlavná iniciátorka projektu p.p. Hladká.
„Dnes už môžeme povedať, že naša škola si adoptovala štrnásťročné dievčatko z 
Kene -Jane Elizabeth Onyango. Podarilo sa nám vyzbierať potrebnú sumu 300 eur, 
čím sme zabezpečili Jane možnosť chodiť jeden celý školský rok do školy. Teraz 
sa budeme tešiť na obojstranné kontakty, budeme posielať listy, možno aj nejaké 

balíčky, všetko je to pred nami…



na obr. 
Jane Elizabeth Onyango
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Za najťažšiu časť projektu považujem výber dieťaťa. Bolo veľmi ťažké vybrať z 
takého množstva neveselých osudov malých detí. Spolu so zástupcami študentskej 
rady sme nakoniec vybrali Jane Elizabeth. Jedným z dôvodov bol jej vek a aj typ 
školy, pretože od toho záleží aj suma za školné. Aktuálne informácie budeme uve-
rejňovať na našej školskej www stránke, nástenkách a pod. Určite bude zaujíma-

vé napríklad porovnať si africké vysvedčenie s našim, ktoré nám z Kene pošlú.
Dúfam, že aspoň jedno dieťa v Afrike bude mať vďaka našej škole krajšiu a lepšiu 
budúcnosť a verím, že toto je len náš nesmelý začiatok, ktorý prerastie do priro-
dzenej samozrejmosti pomáhať aj v ďalších rokoch a desaťročiach. Milí študenti 

a kolegovia, máme dieťa v Afrike! Ďakujem!“
No ja by som sa až tak netešila, pretože byť rodičom nie je sranda. Napriek tomu 

verím aj ja, že tento projekt splní svoj účel a utuží naše človečenstvo.     
Fabiola
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,,Áno boli časy, keď spolužiak na základnej kúpil
,,škodovku” za vtedy 260 slovenských korún a vozili 
sme sa na nej za dedinou, ale nikdy sme si neuvedomili, 
ze to moze skončiť aj takto...

 Začiatok nového školského roka sa pre štu-
dentov 3. A a VII. OG triedy nemohol začať 
lepšie. Namiesto sedenia v školských lavi-
ciach sme sa totiž zúčastnili branného cvi-
čenia, ktoré trvalo tri dni. Za tieto dni sme 
absolvovali  rýchlokurz prvej pomoci, obo-
známili sme sa s prácou hasičov a vyskúšali 
sme si svoju fyzickú kondíciu pri výstupe na 
Javorový vrch. Ale poďme pekne postupne.

1.deň
8:00 sme sa všetci zhromaždili v hale. Na za-
čiatku sa to neobišlo bez poznámok za meš-
kanie, či za neprezutie. Po vyriešení týchto 
problémov sa začala diskusia o prvej pomoci. 
Niektorí študenti sa podelili o svoje skúse-
nosti a zážitky. Pani profesorka však s pre-
hľadom porazila každého, pretože jej skúse-
nosti s prvou pomocou sú veľmi bohaté. O 
niekoľko minút sa k nám pripojili aj prísluš-
níci Hasičského zboru v Tvrdošíne. Tí nám 
porozprávali o svojej práci, o spôsoboch ha-
senia, o kurióznych prípadoch, kde často len 
sila nestačí. Po tejto krátkej prednáške sme 
sa presunuli na školský dvor, kde nám hasi-
či predviedli odstránenie dvier auta pomo-
cou špeciálnych nožníc, vypílenie predného 
skla a nakoniec úmyselne zapálené auto bez 
problémov uhasili. Mohli sme si dôkladne 
prezrieť hasičské auto a dokonca si vyskúšať 
hasičský odev. Hoci tieto veci zaujímali skôr 
chlapcov, dievčatá si aspoň užili pohľad na 

svalnatých mužov.
Vďaka tomuto dňu sme si uvedomili cenu 
života a pochopili sme náročnosť práce ha-

sičov.

BRANNE
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2.deň  
Na druhý deň sme sa všetci stretli pred bu-
dovou školy, kde nám pán profesor Golboň 
predniesol pár základných pravidiel, ako sa 
správať v lese (ak sa nám bude chcieť cikať, 
vždy je nutné to oznámiť; dnes odmietnuť 
cigaretu, pretože nám nebude stačiť dych, 
načo mnohí aj doplatili). Po týchto poky-
noch sme sa už na spomínaný Javorový vrch 
vybrali cez staré Medvedzie na čele s troma 
mušketiermi - p. profesorkou Brnovou, p. 

profesorom Mikom a Golboňom.
Cesta do Štefanova bola príjemne dlhá, plná 
kaluží (ešteže sme poslúchli profesorov a 
obuli si nepremokavú obuv, teda, až na pár 
výnimiek v číňanoch). Cestu nám spríjem-
ňovalo pestré vtáctvo alebo MP3. No a ako 
to už na tejto škole chodí, ani mi sme sa ne-
vyhli menšiemu vybočeniu cesty a tak sme 
sa na Javorový vrch dostali po takmer 100% 
stúpaní. Vychutnali sme si krásny výhľad a 
desiatu a potom sme už len kráčali k vytú-
ženému koncu - ku Skalke. Tu sme sa všet-
ci rozlúčili a pobrali sa domov. Nie všetci si 
domov niesli nájdené hríby, ale všetci sme si 
určite niesli so sebou krásne spomienky na 
príjemne strávený deň v našej oravskej prí-

rode.

3.deň
Záver branného cvičenia sa odohrával na 
námestí v Trstenej na Svetový deň 1. pomo-
ci. Ešte predtým nám však v hale profesori 
premietli dokument o horolezectve, o histó-
rii horolezectva. Dokument tiež obsahoval 

akútne zábery zo záchrannej akcie. 
Tiež nám bolo vysvetlené, aké je dôležité 
vždy niekomu oznámiť, kam sa chystáme 
na výlet, v prípade, že by sme sa nevrátili 
v predpokladanom čase. Potom sme sa au-
tobusom odviezli do Trstenej, kde sme si na 

rôznych stanovištiach vyskúšali poskyt-

nutie prvej pomoci, pracovníci 
Červeného kríža nám zmerali tlak, 
cukor v krvi a príslušníčka poli-
cajného zboru nás informovala o 
aktuálnych zmenách v doprave. 
Každý z nás si odniesol domov 
rôzne brožúrky, knižky, ale hlavne 

nové, užitočné poznatky. 

Za výborné zorganizovanie bran-
ného kurzu patrí obrovská vďaka 
profesorom, vedeniu školy, ale aj 
aktérom a pracovníkom za poučné 
prednášky, ktoré v živote (dúfam) 

budeme potrebovať čo najmenej.

Na fotografií p.p. Golboň snažiaci sa nám 
nesympošom niečo vysvetliť.

Lucia (chmeĽko)
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Jedna karosa, zhruba 43 mladších 
ľudí, 2 starší ľudia, jeden šofér. 
To je kompletná výprava do nášho 
hlavného mesta. V autobuse sa vša-
de ligotali len rozospaté oči zobude-
né ak nie o pol štvrtej, tak o štrvrtej. 
O nejaký ten čas neskôr a niekoľko 
kilometrov ďalej od Oravy sa tie-
to oči už neligotali od rozospania, 
ale od nekonečného očakávania, čo 
uvidia v tej našej Bratislave. Tak 
teda očakávali, že uvidia parlament 
a NTC naplnené vysokými škola-
mi zo všetkých kútov. Ani netušili, 
že budú sedieť rovno pod hradom 
plnom robotníkov, s čudnými pril-
bami, plnom strojov a iných vecí. 
Samozrejme, že to malo svoju krás-
nu priam bratislavskú atmosféru. 
Hneď potom sa v tých očiach zaja-
gal odraz zástav, čo viali pri parla-
mente, bola tam aj nejaká socha, pri 
ktorej sa nám zdalo vhodné urobiť 
spoločnú fotku. Po dlhom čakaní 
sme sa predsa len dostali na mies-
ta, na ktorých sme boli už aspoň 
1000 krát, nanajvyš nie fyzicky. Cez 
kontrolu by neprešla ani najmenšia 
zbraň, samozrejme sme to tušili, tak 
sme si radšej žiadnu nevzali. Vša-
de boli červené koberce, automaty 

na časopisy a iné vymoženosti. 
Po všetkej tej červenej kráse sme 
sa dostali na balkón. Boli tam ne-
jaké stolíky s nápismi, že press a 
výhľad na celú parlamentnú sieň. 
Sprievodca nám opantal hlavy po-
litickými platmi, čo sa nám vtedy 
zdalo ako najväčšia zábava, tá na 
nás však len netrpezlivo čakala. Tie 
už spomínané oči sa zmenili na kr-
vilačné len čo sa otvorili dvere do 
parlamentnej siene. Ľudské tvory 
sa menil na nepríčetné bez vínim-
ky, predierali sa, tlačili, štuchali 
len aby vyskúšali čo najviac kresiel 
ich obľúbených politikov. Oči však 
stále nezhasínali, čakalo nás NTC 
a tam sme sa opäť predierali aby 
sme mali aspoň aké také informá-
cie o vysnívanej škole. Kedže bol 
obed, takmer naozaj len takmer tr-
peli všetci hladom a tak nám od ich 
ochoty zostával len trpký výraz na 
tvári, a tak sme sa šli radšej odtrp-
čiť do AVIONU. Výlet bol vydare-
ný, možno by som našla aj nejaký 
ten zádrheľ. Na niektorých pum-
pách sme za vycikanie museli dať 
dáky ten cent, ale videli sme hniez-
do našich milých politikov, tak kto 
by sa niečomu takému čudoval.

...Výlet holalá Bratislava...   

Autor: Rozospaté oči zo 4.A
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„Tenhle způsob podzimu zdá se mi poněkud nešťastný“ vzdychol som si toť 
nedávno, nehľadiac na jazykový zákon, celkom verejne, nahlas a, pripíšme mi to k 
sláve, odvážne. Ako ste iste uhádli, ani v tomto prípade som nemal na mysli pov-
rchne chápaný prvý (meteorologický) význam klasického výroku. Pravdupovediac, 
ani sám neviem, ktorý význam som mal na mysli. Toho, čo sa mi v tej chvíli nepáčilo, 
bol naozaj dostatok. Napokon, veci, ktoré sa nám nepáčia, sú jediným dostatkom 

(blahobytom, luxusom, komfortom), ktorý si môže väčšina z nás dovoliť.
A predsa je tu niečo, čo mi bez ohľadu na „způsob podzimu“ prináša každá jeseň. 
Koniec prázdnin,  poslednej výhody (kladu, výsady, privilégia) spoločensky per-
manentne a systematicky devastovaného a dnes už naozaj statočne znivočeného 
učiteľského stavu. Úprimne sa musím priznať, že nebyť môjho nevyčerpateľného 

zmyslu pre humor, dávno by som plakal na inom hrobe.
Ale chcel som niečo optimistické. Nakoniec: toto je tínedžerský školský časopis. 
A čo už tak môže tínedžera zaujímať nejaký uplakaný učiteľ, aj keď so zmys-
lom pre humor? A má pravdu! Dosť sa ho naotravuje v škole. Otravuje, otravuje 
a zrazu: tu ho máš! otravuje ho aj v časopise. Pamätám na ten náš študentský 
časopis. Nemohli sme v ňom mať takú užitočnú rubriku ako je vzducholoďská 
Dutá vŕba, v ktorej by sme si mohli slobodne zanadávať. A tak sme nadávali v 
duchu. Hneď ráno, ako som prišiel 1. septembra do školy, začal som na učiteľov 
slobodne, cieľavedome a s obrovskou chuťou, ale iba v duchu, nadávať. A ne-
zastavil som sa do 30. júna. Ó, ako si dnes ako učiteľ závidím, že máme Deň 
ústavy. Študenti môžu na mňa nadávať o celých 24 hodín menej! Viete, koľko 
nadávok sa vojde do dvadsiatich štyroch hodín? To už chce poriadnu slovnú zá-
sobu a mimoriadne komunikačné schopnosti. A tie veru bez dobrého učiteľa nikto 
len tak voľne pohodené nenájde. Ach jáj, to sú paradoxy! Nadávať na učiteľa, 
bez ktorého pomoci naňho nemožno nadávať... Ešte šťastie, že máme tu na Orave 
poruke to pľuhavé počasie. Aj si zanadávame, aj sa vyhneme intelektuálnej jazyk-
ovej pasci nešťastného paradoxu, aj budeme všetci mať aspoň jednu vec, ktorá 
sa nám jednomyseľne nepáči. Tak „tenhle způsob podzimu zdá se mi poněkud 

šťastnější“...

 Jarko Broz, svätý inkvizítor Vzducholode
brozkyne@orava.sk

DUTÁ VRBA
RUBRIKA PRE VAŠE NÁZOR Y A POHĽADY NA VEC : 
SŤAŽNOSTI
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za
 DUNAJOM

V skutku vydarená exkurzia s dvoma etapami (zoo v Budapešti a tropiká-
rium) pod vedením našich biológov p.p. Modranszkého a p.p. Ťapákovej. 
Cesta bola priam nekonečná, no keď sme konečne vystúpili na zadunajskej stra-
ne, boli sme nadšení. Bolo fotené všetko, najmä príroda a, ako ináč, ,,smiešne“ 
maďarské názvy. Na margo pocitov: najväčšou atrakciou boli pre nás maďarskí 
občania na vlečke poháňanej koňom, pre niekoho zozadu v autobuse tzv. ,,húni“.
Budapešť,   ktorá dýchala dávnou minulosťou bola nádherná, čo svedčilo o nadmer-
nej prítomnosti turistov a plných parkoviskách, našťastie sa našlo miesto aj pre nás. 
(Kto hľadá nájde.)  Už v buse som spomínala na pocity z Bojníc,  no neprekonali moje 
očakávania.  Lenže tak, ako som sa tešila, som bola aj trochu sklamaná. Čo z toho, že 
zoologická záhrada bola krásna, len samotné ,,atrakcie“ trochu smutné a bez života. 
Nepochybujem,  že je o ne dobre postarané, no napriek tomu, sloboda je sloboda.
Zoo bola pekne riešená a obohatená o rôzne atrakcie. Mohli sme si pohladkať 
úplne všetko, čo nehryzie. Aj keby ste tam strávili celý deň, nestihli by ste všet-
ko. Druhá časť exkurzie bola vzdialená niekoľko kilometrov od hlavného mes-
ta. Tropikárium bolo umiestnené vo veľkom obchodnom dome, čo vyzerá ako 
dobrý obchodný ťah. ,,Miláčik, idem sa pozrieť na žraloka...“ ,,Dobre a kúp ces-
tou mlieko...“ Postupne sme prechádzali od všelijakého pekného aj nepekného 
hmyzu, cez plazy po žraloky. Aspoň, že vtáci sa cítili slobodní, zatiaľ čo vy ste sa 
báli, aby ste si neodniesli nechcený suvenír na vašom tele. Keď sme sa konečne 
prepracovali cez tú tropickú, dostali sme sa do úplne iného sveta - sveta v hlbo-
kom mori. Všetok priestor zaplavovala božská modrá. Žraloky, raje a iné malé 
ryby mi plávali priamo nad hlavou. Všetko bolo spestrené priemnou hudbou. 
RELAXING. Až sa mi nechcelo odtiaľ odísť, no niekto si musel kúpiť tričko...
Nezabudnuteľný moment a nielen pre mňa. Aj keď to bol dlhý deň, stál za to!

LIPO  
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SMER VÝCHOD
Nevedela som sa dočkať osemnáste-
ho septembra, kedy nás čakal výlet 
do Bardejova. Spočiatku som nepres-
tajne myslela, len na to, kde si kú-
pim čižmy, ktoré som videla v ča-
sopise. Avšak vo chvíli, keď som 
uvidela červený kláštor na vlastné oči, 
úplne som zabudla na moje čižmičky. 
Kamenné múry a nostalgia ma úplne oča-
rili. Pre mňa boli najväčšou kuriozitou
kláštora obrovské slnečné hodiny. 
Ktovie ako fungujú? Taktiež som si 
nemohla nechať ujsť riečnu hranicu 
medzi Slovenskom a Poľskom. Nechý-
bala ani návšteva krčmy pod Lipou. 
Smerovali sme  ďalej na východ. Po 
ceste nám pán šofér zastavil v pravo-
slávnom kostole vo Varadke, z ktoré-
ho mám najväčší zážitok. Fantastický 
bol pútavý výklad kňaza, ktorý bol 
podľa žiakov haluzný. Tomu sa hovorí
dar reči. Jeho snahu priblížiť sa k nám, 
mladým, sme ocenili pozorným po-
čúvaním a neskôr sme ho obdarili 
množstvom otázok, napríklad o iko-
nách v ich pestrofarebnom kostolíku.
Navštívili sme tiež  niekoľko drevených 
kostolov a to v Ladomirovej, Hervartore 
a pravoslávny chrám v Medzilaborciach. 
Tiež sme sa na skok zastavili v Krásnom 
Brode, kde sa v minulosti modlili bazi-
likánski mnísi na rusínsky spôsob a kde 
žijú dodnes. Prišiel rad aj na múzeum 
Andyho Warhola v Medzilaborciach. 

Vrelo   odporúčam navštíviť a zakúpiť 
si aspoň jeden suvenír, ktorý zobra-
zuje diela alebo samotného umelca. 
Neopakovateľných zážitkov však nebo-
lo dosť. Chrám sv. Egídia je v Barde-
jove bol toho jasným dôkazom. Hneď 
po prekročení prahu chrámu ma os-
lepila jeho nádhera skvostných oltárov. 
Jedinečnú atmosféru presiaknutú 
duchovnom cítim vždy, keď si naň 
spomeniem. Prechádzka po bardejo-
vskom námestí plného historických bu-
dov bola rovnako očarujúca. Avšak ka-
menná dlažba , ktorá ho celé pokrývala, 
robila problém nejednej žene s vyššími 
opätkami. Náš dvojdňový výlet sme 
ukončili v Liptovskom Mikuláši, kde 
inde ako v Tatralandii a na nákupoch. 
Za nadšením a skvelými zážitkami stojí 
výborná organizácia profesorov, najmä 
p.p. Mišíka, ktorý sa vo veľkej miere 
podieľal na spestrení celého programu, 
ale nielen jemu patrí veľká vďaka...

                                                                              Katka U.
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Sme hlupáci?!
Určite už každý z nás neraz počul nie-
čo o drogách, o problémoch a závis-
lostiach mladých ľudí. Koná sa toľko 
prevencií a dáva toľko informácii, až 
je nám to smiešne. No treba si uvedo-
miť, že opakovanie je matka múdros-
ti a beztak, človek nikdy nevie, preto 
sme radi privítali aj zaujímavú skupi-
nu ,,Zapchaj uši a utekaj“. Tá nám je-
denásteho novembra okrem zahrania 
skvelých piesní ako Cigaretová jedno-
ta, Perfect Harmony, Do neba volám, 
Krádež duší... dala občas pocítiť, že sme 
,,hlupáci.“ Citujem: ,,Učíme sa na chy-
bách druhých, kto sa učí na vlastných 
chybách je hlupák.“ ?! Neviem, ja skôr 
poznám: Najväčšou chybou je, keď sa 
nepoučíme na vlastných chybách.  Ale 
to nevadí, na svoje si aspoň prišiel jeden 
náš nemenovaný matikár. Dúfam, že si 
väčšina taktiež uvedomila, údajne, že 
nie je v poriadku, keď nadávate svojim 
rodičom: fotro a stará - fotrovci. Nebol 
to len protidrogový koncert, ale mies-
tami aj politický, o čom svedčia výroky 
ako: ,,Pred voľbami sme obhádzaní gu-
lášom a náhodou nám rozbijú hlavu...“ 
Alebo riešenie drahej dopravy našich 
politikov, čo nie je zlá pripomienka, 
ale aj tak neovplyvniteľná, čiže zby-
točná. No máme sa opýtať profesorov, 
aké je to klamstvo (no neviem, či je 
to ten pravý zdroj). Plno poučiek sme 
si neodniesli len my, ale aj profesori. 
,,Namiesto exkurzii do ZOO, by sa mali 
organizovať exkurzie na onkológiu.“ 

Verím, že ponaučenie si odniesli aj 
všetky baby, ktoré sa vraj pretekajú 
v pití alkoholu s chalanmi, pretože 
sa nevieme zabaviť bez štamprláka  
(apelujem na všetkých tých, ktorí 
sú na facebooku pridaní ku skupine: 
Bez pálenky ani z okna pozrieť :D). 
Nemáme si však z toho robiť nič, ak sme 
kofolkári a zároveň outsideri. Jeden z 
gitaristov nám ozrejmil, ako to chodí: 
,,Všetci vieme, že je to ten opičiak, čo 
predáva to svinstvo, no kde je naša 
tajná služba?!” (No všetci vieme, aká 
je aj naša tajná služba...) ,,Keby sa do 
vodného zdroja vymočil, teda rozmočil 
to svinstvo, polovička Medvedzieho 
vymrie.“ Taktiež nám  uviedol príklad 
z vlastného života, keď jeho kamarát 
Jan(r)o, ktorý tvoril, písal, robil v 
agentúre a lietal na pervitíne, skončil 
na vozíku. Dôležité ponaučenie: ,,Čo 
telu dáš, to aj dostaneš.“ Nie jeden, si 
mohol povzdychnúť: ,,Ach, čo len 
tá mládež nevymyslí..“, keďže sa vy-
nachádzajú, vyrábajú nové drogy, kde 
môžeme zaradiť aj ketamín, zároveň, 
ktorý si dávame na diskách je uspávací 
prostriedok pre kone. Ináč zaujímavá 
kombinácia, ale vždy je niekto schop-
ný sa aj otráviť pre pár minút nejakých 
pocitov. Stihli sme aj poobdivovať alebo 
skôr poľutovať našich ,,Bradov Pittov“ 
so sedemsto päťdesiatimi kockami, ktorí 
sa vyťahujú, ale o tridsať rokov z nich 
budú figúrky s kotlíkmi. Taktiež baby, 
ak si myslíte, že tá kočka na titulke INka
váži tridsaťpäť kíl, ste naivné a ak  áno, 
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tá chuderka je len vešiakom na šaty. 
Kdeže znova skončí dnešná desiata? V 
koši alebo v záchode. A aby toho nebo-
lo málo, najprv sa pobavíme na výroku: 
,,Závislosti na ICQ som sa zbavila závis-
losťou na facebooku,“ no pri informácii, 
že malý chlapec, ktorý bol závislý na 
facebooku dopichal svoju mamu nožni-
cami, sa nám asi ten úsmev stratí. Bolo 
nám preto ponúknutých mnoho iných 
inšpirácii, ako nahradiť čas za počítačom 
napr. objímaním stromov; a to nemusí-
me byť žiadni stromofili, ale len ľudia 
pestujúci lásku k prírode, športu a k sa-
mým sebe. Preto sú tú ponúknuté zaují-
mavé adresy, kde sa môžete inšpirovať :

www.drogy.blog.sme.sk
  www.kurakovaplice.cz

 www.drogy-sos.sk

Chcem sa prostredníctvom nášho ča-
sopisu poďakovať kapele Zapchaj uši a 
utekaj, za cenné informácie a skvelú at-
mosféru, verím, že to nebolo zbytočné 
a naši veľkoprestávkoví fajčiari sa nad 
sebou zamyslia. Zároveň chcem podot-
knúť, že väčšina myšlienok je prevzatá 
alebo citovaná od samých autorov, čiže 
našej hudobnej a protidrogovej návštevy. 
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INKOGNITO
Učiteľka matematiky a angličtiny. Práca v škole sa jej zdá ľahšia ako 

práca vo firme. Vyhovuje jej naša malá pekná škola, každý s každým sa 
pozná, taká rodina. Veľa svojich kolegov ešte nepozná, kvôli kabinetom, 
no v tom svojom ju zatiaľ ešte nik nenapadol ani nevyhodil. Je za každú 
srandu, preto bola milo prekvapená privítaním na bažantskom večierku. 
Od študentov očakáva ústretové správanie a ako ináč dobré výsledky. 

Chápe, že každý študent nie je jednotkár, ale to neznamená, že musí byť 
drzý a arogantný. Na svoje študentské časy rada spomína, nepatrila k tým 
najlepším a samozrejme hocičo povyvádzala, došlo aj k pozvaniu rodičov 

do školy, pohovor s riaditeľom a to len preto, že zdrhla zo seminárov z 
angličtiny, taktiež ako my urobila ťaháky, no bála sa ich použiť. Znechutí 

ju ľudská hlúposť, klamstvo, keď si niekto nevie priznať svoju chybu. 
Naopak je prekvapená, keď sa niekto, od koho by to nečakala, dokáže 
naučiť. Na našej škole sa už stihla stretnúť aj s aroganciou a nebaví ju 

učiť, keď vie, že ju niekto nemusí, ale verí, že si s niektorými študentmi 
nájde spoločnú cestu. Vďaka tomu, že bola dlho na materskej dovolenke, 
sa každé ráno teší do práce. Neznáša stereotyp. Táto profesia ju baví, ale 
nebaví ju zmena mladých k horšiemu. Vo svojich študentských rokoch 

nemala také možnosti ako my. Vtedy nebol k dispozícii internet, pomoc 
rodičov a muselo sa sedieť s rukami za chrbtom. Teraz máme údajne slo-
bodu prejavu, možnosť ísť do zahraničia a závidí nám krajšie podmienky 
na štúdium. Táto práca ju naozaj baví, už od mala sa hrala na učiteľku. 

(Dúfame, že Vám to vydrží, čo najdlhšie, vidno, že ešte neučila 3.A pozn. 
šéfred.). Naposledy ju rozosmiala odpoveď jednej žiačky, ktorá nedokáže 

obstáť na jednom mieste a musí pri tom používať celé telo a taktiež jej 
úsmev vytvoria niektoré preklady typu: ,, I´m just working - Som Justin.“ 
Naša škola sa jej páči a dúfa, že budeme spolu dobre vychádzať. Tak už 

viete, kto je to?                                           

??????
Prip. Fabiola
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   (BAŽANTSKÝ)
 Riešenie komplexov?

Každého z nás to čaká. Každý si tým musí prejsť, jednoducho všetko raz musí byť 
po prvýkrát a v tomto prípade aj  posledný pre naších bažantov. Na tento piatok 
deviateho októbra budú určite ešte dlho spomínať. Bažantský večierok priniesol so 
sebou mnoho emócií. Bola som prekvapená, keď som zisťovala u prvákov dozvuky 
z tohto večierka. Väčšine opýtaných sa táto ,,akcia“ páčila. Všetci sa dobre zaba-
vili, nikto sa nesťažoval, že mal hroznú úlohu a nevedel prečo ju vlastne mal, ale 
,,kefa“ sa nám vyjadrila, že vie prečo bola kefa. Nemenovaná prváčka Mária Dé 
tvrdí, že jedna nemenovaná tretiačka Katarína Gé si na nej riešila svoje komplexy 
a myslí si, že je pre niektorých ľudí väčšia kefa ako ona. Katarína Gé zase tvrdí, 
že sa nevhodne správala pri organizácii, jej snahu komentovala vulgarizmami a 
odmietla sa zapájať. No obidve nemenované študentky tvrdia, že našťastie nedošlo 
k fyzickým útokom, ale nikto nevie či je to naozaj pravda. Katarína ako jedna z 
hlavných organizátorov bažantského tvrdí, že bažantský večierok nebol prostried-
kom k riešeniu osobných vecí, ale všetko bolo v rámci srandy. Taktiež bola so 
všetkým celkom spokojná aj keď začiatky boli ťažké, ako vždy. Nemenovaná Lu-
cia Ká zneužila tento príspevok, aby vyjadrila svoju miernu nespokojnosť, vďaka 
3. A, ktorá sa vys. kašľala na záverečné upratovanie (čo už, takto to v kolektíve 
chodí). Ale nie, všetci sme boli radi, nikto sa nesťažoval, každý sa zabavil a ako 
vždy, bolo dobre, o čom svedčí aj vyjadrenie pani riaditeľky: ,,Tretiaci ukázali, že 
sú dobrý kolektív, veľmi milo ma prekvapili. Privítanie nových študentov bolo 
milé, veselé, dôstojné, pekné (dúfam, že to tak vidia aj naši bažanti). No nepáči 
sa mi , že niektorí študenti sa prídu zabávať – tancovať, ale viac času trávia vonku 
alebo v okolitých zariadeniach, ale rodičov informovali, že sú na školskej akcii. 
Učitelia nie sú povinní a nebudú robiť strážnikov pri dverách sály.“ (A prečo nie? ) 
Verím, že táto akcia splnila svoj účel, bažanti sa cítia dostatočne privítaní a niektoré 

konflikty sa rozumne vyriešia...                                                          
Fabiola
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PSYCHIATRICKÉ OKIENKO ALEBO
CARL GUSTAV JUNG radí YOUNG-om 

Milý C.G. Jung,
Som najväčšia „bifľoška“ v blízkom okolí. Od rána do večera sa učím. Nielen povinné 
a voliteľné predmety, ale aj predmety nepovinné a, nebojím sa to povedať, pred-
mety vyslovene zakázané! Zachytila som napríklad nechuť istých kruhov, aby sa do 
škôl zaviedli relaxačné cvičenia z jogy. Hneď som sa na ne vrhla. Aj tento v podstate 
nešťastný list, ktorým úpenlivo volám o pomoc, píšem v polohe matsjasána. Nie je 
to poloha najvhodnejšia na písanie, ale moja túžba po poznaní a vedomostiach je 
taká veľká, že nepozná nijaké prekážky. Až na jednu: ďalší voľný deň 17. novembra. 
Samozrejme, že sa budem „bifliť“ aj počas neho, ale kto to ocení tým krásnym 
pohŕdavým úškrnom, s ktorým sa stretávam pri biflení cez prestávky v škole? Nevieš 
si predstaviť, aké je to vzrušujúce, vedieť viac ako spolužiaci, viac ako učiteľ, viac 
ako riaditeľka školy aj s oboma zástupcami, viac ako inšpektor, viac ako primátor, 
viac ako minister školstva, viac ako náhodne vybratí respondenti relácie Aj múdry 
schybí... Asi sa počas toho jedného dňa zbláznim. No, milý Carl Gustav, teraz buď 

múdry!
Sofia 

Milá Sofia,
z Tvojho listu som vycítil, že si neobyčajne citlivé a cieľavedomé dievča 
s neobyčajne  vyvinutým citom pre takú krásnu ľudskú činnosť, akou 
je permanentné vzdelávanie sa. Tiež som mal také problémy. A sama 
vidíš, kde som skončil. Na psychiatrii. Zatiaľ síce iba ako psychoanalytik, 
ale ktovie, ktovie... Aj keď sa viem mimoriadne dobre vcítiť do Tvojho 
problému, musím priznať profesionálnu porážku na poli psychologického 
poradenstva. Na Tvoju chorobu niet lieku. Iba ak by si sa začala „bifliť“ 
odbornú literatúru z oblasti psychiatrie. To je nápad! Začni spismi C. 
G. Junga. Je to vynikajúci odborník a možno uňho nejakú radu nájdeš. 

C. G. J.

Profesori:
Mám 44 rokov a som stále nevinný. p.p. Broz
Ty nerozdávaj sama, ty dora batohová. p.p.  Klimek
Každé prečo má preto, ale nie každé prečo má preto. p.p. Paliderová
Keby mi teraz prišla inšpekcia na hodinu tak vrátim výplatu aj z 92. 
p.p.Paliderová
Nepobehuj tu ty sirôtka dvojfarebná. p.p. Golboň
Zajtra ťa učím skúšanie. p.p. Krupášová
Many people play penis. p.p. Hrubcová
Mohli by ste byť SHUT UP ? p.p. Modránszky.
Ako sa chcete niečo naučiť, keď stále rozprávam? p.p. Karasová
Ja viem, že vyzerám mierumilovne, ale nie som . p.p. Mišík
Ty si ten hamburger ešte nemal medzi očami, však? p.p. Brnová
Ja už to poviem: ,, Sedíš tu ako taká buchta!“ p.p. Klimek
Buď ticho, lebo ti v ústach spravím kino, vpredu nič a vzadu stoličky. p.p. Pali-
derová
Zapojme do toho zdravú sedliacku logiku. p.p. Klimek
Ak nechcete vidieť na podlahe obsah môjho žalúdka, tak nefajčite. p.p. Palide-
rová
Teraz poviem blbosť. Dám ti 2. To bola tá blbosť. p.p. Mišík
Otázka: Prečo máte taký červený nos? Lebo pijem menej ako obyčajne. p.p. 
Modránszky
Výborne, ale zle. p.p. Karasová
Týždenníci, kto je atlas? p.p. Hladká

VÝROKY

Študenti:
Posvätná kniha Arabov je koráb.(Teja)
Počujem svetlo. (Lenka)
Mám s Dunčom bližší vzťah. (Baša)
Letný monzún je keď  svieti slnko. (Lucia)
Daj si hlavu na čiapku, teda na čiapku hlavu. (Jana)
Je ich tam veľa, lebo nerozmýšľajú dopredu. (Mima)
Aha, si ide ako žltačka. (Kaťa Č.)
Pán profesor mám pocit, že mi zrobíte, že drb. (Lucia)
Z automatu mi najprv vytiekol pohár a potom káva. (anonym)
Ideme sa učiť cvičiť po anglicky? (Aňa)
Slovenský ombudsman - Paviel Rochnyak(Kandráč)-na NOSke 

Ak sa aj vám alebo profesorom na vašich hodinách podarilo 
niečo ,,zapotiť“, táto rubrika je na to ako stvorená....  

PS: Výroky zozbierali Romča Tyrolová a Ľudka Medvecká
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ale ktovie, ktovie... Aj keď sa viem mimoriadne dobre vcítiť do Tvojho 
problému, musím priznať profesionálnu porážku na poli psychologického 
poradenstva. Na Tvoju chorobu niet lieku. Iba ak by si sa začala „bifliť“ 
odbornú literatúru z oblasti psychiatrie. To je nápad! Začni spismi C. 
G. Junga. Je to vynikajúci odborník a možno uňho nejakú radu nájdeš. 

C. G. J.

Profesori:
Mám 44 rokov a som stále nevinný. p.p. Broz
Ty nerozdávaj sama, ty dora batohová. p.p.  Klimek
Každé prečo má preto, ale nie každé prečo má preto. p.p. Paliderová
Keby mi teraz prišla inšpekcia na hodinu tak vrátim výplatu aj z 92. 
p.p.Paliderová
Nepobehuj tu ty sirôtka dvojfarebná. p.p. Golboň
Zajtra ťa učím skúšanie. p.p. Krupášová
Many people play penis. p.p. Hrubcová
Mohli by ste byť SHUT UP ? p.p. Modránszky.
Ako sa chcete niečo naučiť, keď stále rozprávam? p.p. Karasová
Ja viem, že vyzerám mierumilovne, ale nie som . p.p. Mišík
Ty si ten hamburger ešte nemal medzi očami, však? p.p. Brnová
Ja už to poviem: ,, Sedíš tu ako taká buchta!“ p.p. Klimek
Buď ticho, lebo ti v ústach spravím kino, vpredu nič a vzadu stoličky. p.p. Pali-
derová
Zapojme do toho zdravú sedliacku logiku. p.p. Klimek
Ak nechcete vidieť na podlahe obsah môjho žalúdka, tak nefajčite. p.p. Palide-
rová
Teraz poviem blbosť. Dám ti 2. To bola tá blbosť. p.p. Mišík
Otázka: Prečo máte taký červený nos? Lebo pijem menej ako obyčajne. p.p. 
Modránszky
Výborne, ale zle. p.p. Karasová
Týždenníci, kto je atlas? p.p. Hladká

VÝROKY

Študenti:
Posvätná kniha Arabov je koráb.(Teja)
Počujem svetlo. (Lenka)
Mám s Dunčom bližší vzťah. (Baša)
Letný monzún je keď  svieti slnko. (Lucia)
Daj si hlavu na čiapku, teda na čiapku hlavu. (Jana)
Je ich tam veľa, lebo nerozmýšľajú dopredu. (Mima)
Aha, si ide ako žltačka. (Kaťa Č.)
Pán profesor mám pocit, že mi zrobíte, že drb. (Lucia)
Z automatu mi najprv vytiekol pohár a potom káva. (anonym)
Ideme sa učiť cvičiť po anglicky? (Aňa)
Slovenský ombudsman - Paviel Rochnyak(Kandráč)-na NOSke 

Ak sa aj vám alebo profesorom na vašich hodinách podarilo 
niečo ,,zapotiť“, táto rubrika je na to ako stvorená....  

PS: Výroky zozbierali Romča Tyrolová a Ľudka Medvecká
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KARIÉRA S H16 ?!
Táto rubrika prináša niečo zo sveta umenia (hudba, divadlo…). No ne-
nájdete tu však info stiahnuté z netu, ktorá skladba je na prvom mieste 
v rebríčku hitparád alebo životopis Angeliny Jolie z referaty.sk. Je 
to o vás, akou hudbou žijete vy , čo vás naplňa. Kto sa chce zviditeľniť 
má priestor.:-) V tomto čísle som oslovila Dominika Lieskovského z 3.A

ViziTKA
Meno: Dominik Lieskovský/MC
Narodený: 25.6.1992 (pre fanúšičky)
zvláštnosti: Nepochopený gangster, rád sa smeje, inšpiruje sa Romanou, je skú-
sený a rozbieha kariéru s H16. Je zvedavý, kto o desať rokov dosiahne vrchol a 
triedna sa bojí, že ho zavrú.

Dominik, teba väčšina školy pozná 
ako nádejného rapera. Prečo vlastne 
ideš týmto štýlom a čo ti dáva táto 
hudba?

- Táto hudba je môj život a dáva mi veľmi veľa. 
Zapáčila sa mi asi pred piatimi rokmi a 
spievať sa mi bohvieako nechcelo, tak som 
sa dal na rap. Oslovili ma na tom černosi, 
Afrika, Amerika, ghetto a tento gangsta štýl.   

Kto je tvoj najväčší idol?

- Je ich veľa, ale môj najobľúbenejší je 
50cent, kvôli jeho štýlu obchodova-
nia, obliekania, rapovania. Viem, že 
nemôžem byť ako on, preto sa snažím 
ísť vlastnou cestou a byť originálny. 

Na bažantskom večierku si  mal 
vystúpenie, myslíš si, že ľudia ťa 
dostatočne ohodnotili alebo sa cítiš 
nepochopený?

- Celá hip-hopová a rapová hudba je ne-
pochopená, ale ja ďakujem 3.A, že as-
poň oni sa tam zabávali a podporili ma.

Čo je podľa teba na tomto štýle hud-
by odradzujúce, aké ma negatíva?

- Asi to nesprávne chápanie tejto 
hudby najmä mládežou v puberte. 
Každý si to vysvetľuje doslovne, keď 
rapujú o zbraniach, vraždách… Mys-
lia si, že aj oni môžu takto žiť, pritom 
oni majú úplne odlišné podmienky. 

Predpokladám, že máš veľké ambí-
cie, aký je tvoj najväčší sen?

- (Tam dáš smiech potom, hej?) 
Smiech. Tak najväčší sen - vydať 
aspoň tri albumy, hrať v piatich fil-
moch a urobiť niečo veľké pre svet.

Vrátim sa k tvojmu vystúpeniu. 
Bolo to tvoje prvé verejné vystúpe-
nie alebo už máš nejaké za sebou?

- Bolo to druhé verejné vystúpenie 
na pódiu. Prvýkrát som vystupo-
val pred dvoma rokmi na školskom 
plese alebo keď sme boli na neja-
kých hip-hopových akciách, tak sme 
s chalanmi rapovali, takže nemám 
strach alebo trému  pri vystúpení.
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A kde berieš inšpiráciu na svoje texty?

- Z obyčajného života. Nie som taký típek 
rapera alebo hudobníka, ktorý píše len o 
veciach, ktoré prežil. Ja píšem o tom, čo 
vidím, aj keď sa toho aktívne nezúčast-
ňujem. Napríklad, čo sa deje vo svete, 
ako to chodí… Trošku sa v tom vyznám, 
tak si na to viem povedať svoj názor.  

A čo ťa tak najviac dostane, keďže si 
spomínal, že čerpáš z bežného života?

- Proste všetko, čo sa deje oko-
lo mňa, mojich známych, čo sa 
deje vo svete, medziľudské vzťa-
hy, sentimentálne problémy…

Ale, čo ťa tak naozaj chytilo za srdce, 
na čo si naposledy tvoril text?

- Veď Romanáááá.. (nemenovaná 
Romana nám mierne zasiahla do 
rozhovoru, čo Dominika tiež mier-
ne podráždilo, takže čakajme novú 
skladbu).

Takže Romana je odteraz tvoja nová 
múza?

- (Dominik, ja, Romana - smiech)
V poslednom čase ma asi chy-
til ten pohľad ľudí na hip-hop, rap.

Myslíš si, že je na Slovensku ťažké sa 
presadiť a vôbec, dá sa touto prácou 
uživiť?

- Na túto otázku môžem odpovedať 
dvoma spôsobmi, pretože na Slovensku 
to nie je takto, že kto je najlepší. Mnoho 
ľudí to nevie pochopiť a podporiť  tú sna-
hu umelca resp.  nevie sa do toho vžiť. 
Teraz sú úspešní naozaj len tí, ktorí boli 
originálni. Slovenskí raperi väčšinou 
zarábajú na koncertoch, majú zisky od 
sponzorov. Chcem robiť rap a koncerto-
vať, ale určite chcem robiť aj niečo iné, 
napr. nejakého moderátora alebo herca. 
Je toho veľa, čo chcem v živote skúsiť. 
Pokr. na ďalšej str.
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Niekto si možno  myslí, že sú to pubertálne myšlienky, no sú nepocho-
pené a ja sám ich mám ešte v hlave rozhádzané. Uvidíme o takých de-
sať rokov, kto sa bude smiať ako teraz, a kto bude na vrchole šťastný.

Myslíš si, že máš silnú konkurenciu?

- Tak určite je na svete tých talentov veľa. Konkurencia určite je, ale všetko je to 
o schopnosti presadiť sa. Treba mať známosti a kontakty. Ja len všetkým odka-
zujem: Neverte všetkému, čo vám hovoria v škole, radšej sa učte od ľudí, ktorí 
sa v tomto pohybujú. Ja sa už v tom trošku pohybujem, tak mám aký-taký pre-
hľad. Najbližšie sa mám stretnúť so skupinou H16, s ktorou som sa už stretol 
na jar a niečo pojednáme. Je to o tých kontaktoch, nesľubujem si veľa, oni si to 
tiež museli vydrieť, ale naozaj treba sa snažiť, byť ten najlepší a najoriginálnejší.  

Ďakujem Dominikovi za rozhovor a prajem mu, veľa osobných a hudobných 
úspechov, hlavne aby ste ho už konečne pochopili a aj keď mu raz sláva stúpne 

do hlavy , aby zostal náš MC.

Fabiola 
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VTIPY VTIPNÉ...

-Svokra chce vyskúšať lásku svojich troch zaťov k nej. 

Ide s prvým a nechtiac spadne do studne. Prvý zať 

neváha a zachráni ju. Ráno ho v garáži čaká nablýskaný 

Ford previazaný stuhou, na ktorej je nápis “Od svokry”.

Ide s druhým zaťom tiež okolo studne a nechtiac do nej 

spadne. Druhý zať ju zachráni a ráno ho v garáži čaká 

nablýskaný Fiat previazaný stuhou, na ktorej je nápis 

“Od svokry”.

S tretím zaťom ide opäť okolo studne a nechtiac do nej 

spadne, ale zať ju nezachráni. Ráno ho v garáži čaká 

nablýskaný Mercedes previazaný stuhou a s nápisom “Od 

svokra”.

Vojna:Po hranici beží vojak s bielou zástavou v 

ruke a kričí: “MIER!MIER!”
A odstrelovač z druhej strany kričí: “Však 

mierim, len sa toľko nehýb!”Chlapík tlačí na záchode ako najatý, ide okolo 
upratovačka, zdá sa jej, že sa zbytočne svieti, tak 
zhasne. V tom sa ozve strašný rev, tak zase zasvieti:
”A čože tak revete?”
”Fuj, to bol sprostý fór! Už som sa zľakol, že mi vypadli 
oči!” Malá Lucka je v záhrade a práve zakopáva jamu. Zbadá ju 

sused a slušne sa jej pýta:

”Lucka, čo robíš v záhradke?”

”Zomrela mi akváriová rybička, tak ju pochovávam” vraví 

dievčatko so slzami v očiach. Sused sa stále zaujíma:

”Ale to je obrovská jama, pre takú malú rybičku, všakže?”

Lucka zahrnie poslednú kôpku zeme a naštvane vraví:

”To preto, lebo je v žalúdku vašej sprostej mačky.”

Záhorák hovorí svojej žene.
“Očúvaj stará”, blížá sa Ti svátky, kupíme 
sviňu, zabijeme, budú jitrničky, klobáse, 
krvavnice.
Zrazu sa otočí, čapne synovi po papuli, až ten 
padne zo stoličky.
Žena sa ho pýta:
“Ná co robíš, šak ti nic nespraviu!
“Už ho vidzím debila, jak to žere bez chleba”!



...vivat membra quaelibet     semper sint in flore...
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...vivat membra quaelibet     semper sint in flore...
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PriStÁlo k nám “UFU” ec

Dňa 22.10 sa študenti Gymnázia Tvrdošín zúčastnili divadelnej inscenácie 

Pastier, ktorá zvíťazila na celoslovenskej súťaži Scénicka žatva 2009. V 

hlavnej úlohe sa predstavil Vlado Benko ako Ladislav Zwanziger. 

Prečo pastier....?

Kedysi dávno, v sobotu 19.10.1991 , bola v novinách Smena (dnešé SME) 

uverejnená reportáž s titulkom Deň, keď ani UFO nelieta. Táto nezvyčajná, 

osobitá spoveď pastiera kráv ma hneď zaujala. Bolo v tom niečo zvláštne, 

magické,  smiešne aj smutné, ale nesmierne ľudské. Výtlačok Smeny som si 

odložil. Na potom....

A tu zrazu, hneď po 17 rokoch, prišla ponuka z Levočskej divadelnej spo-

ločnosti uviesť niečo, čo tu ešte nebolo, čo by zaujalo diváka a aby to bolo 

o nás. Uvedomil som si, že za dobrým materiálom netreba chodiť ďaleko, 

že aj vôkol nás ležia klenoty, len sa pre ne stačí zohnúť... a bolo rozhodnu-

té! 

Ľudia, ktorých spomína pastier, sú sklíčka čarovnej mozaiky, kde je každý 

kamienok osobitý a osobitne čarovný.

Vlado Benko

Divadelná hra Pastier zobrazovala ťažký život obyčajného pastiera kráv, 

jeho životné skúsenosti, radosti, ale aj trpkosti. Myslím, že v mnohom 

zobrazoval aj súčasný život, hlavne na vidieku. Hoci táto hra nezaujala 

netrpezlivého diváka, je dôležité poukázať na veľký talent a profesionalitu 

herca, ktorý dokázal celé predstavenie dirigovať a udávať mu tempo.
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A ako sa divadelná hra páčila našim študentom?

Klaudia:
Páčili sa mi tie deti, mali pekné, jednoduché kostýmy.

Peter:
Mne sa páčil pastier, keď pil alkohol a keď fajčil. (vnímavý divák 

- pozn. red.)

Janka:
Mňa to vôbec nebavilo, uspalo ma to.

Tomáš:
Páčil sa mi iba záver, inak to bolo dosť nudné. Bolo to asi tým, že hral 

sám a po čase ma prestal baviť. 

Zuzka:
Mne sa to celkom páčilo, aj keď je pravda, že po chvíli ma to už neba-

vilo. Ale ten sneh a listy boli super.

Väčšina vašich názorov je rovnaká - uspávalo nás to. Dúfame teda, že 

ste si aspoň poriadne oddýchli, dospali, čo ste nestihli a boli pripravení 

na pokračovanie vo vyučovaní. No a tí, čo ich divadelná hra Pastier 

zaujala o trochu viac, dúfame, zažili ďalší príjemný kultúrny zážitok a 

už teraz sa tešia na ďalšie predstavenie. 

                                                                                Lucka (Cheľko)

ODKAZY, TESTAMENTY, ZÁVETY
• O rok budem maturovať a odkazujem tomu indián-
skemu slovnému spojeniu „Postav dom, zasaď strom, urob 
syna...“, že sa mi s frajerkou už voľačo podarilo. Len to po-
radie akosi nesedí. 
Hugo zo VI. OG
• Odkazujeme všetkým tým somárom, ktorí tu v tejto ru-
brike uverejňujú všetky tie sprostosti, že sme sa týmto odka-
zom zaradili medzi nich. 
študentky zo IV. A 
• Strašne som chcela vymyslieť nejaký vtipný odkaz, aj 
sa mi jeden podaril, ale som mu nerozumela. 
blondínka z III. A
                                                                zozbieral Jarko
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DEŇ JABĹK
Každý rok je jeden októbrový týždeň venovaný „boju proti rakovine“ a tradične 
sa končí Dňom jabĺk, kedy dobrovoľníci rozdávajú okoloidúcim čerstvé šťavnaté 
jablká, aby aj takto pripomínali občanom potrebu pamätať na zdravý životný štýl. 
Jablko taktiež symbolizuje náhradu za cigaretu, ktorej sa, žiaľ, dnešná mládež 
omnoho viac chytá ako zdravého ovocia. 
Tento rok sa Týždeň proti rakovine uskutoční netradične od piatku do piatku t.j. 
od 23. 10. - 30. 10. 2009, pričom Dňom jabĺk 23.10. začal a vyvrcholí Fórom 
onkologických pacientov v Bratislave. 
Študenti onkologického krúžku pod vedením PaedDr. Ivety Ťapákovej robia rôz-
ne aktivity súvisiace s onkologickou výchovou.
Keďže je tento rok netradičný, rozhodli sme sa, že v tento deň prídeme do školy 
oblečení vo farbách jabĺčok. A aby to bolo ešte zaujímavejšie, tak sme si to roz-
delili po poschodiach: všetci, ktorí majú svoju triedu na prízemí prišli v zelenom, 
1. poschodie v žltom a 2. poschodie v červenom. Vo vestibule školy sme pripravili 
burzu onkoinformácií. Celý deň sme ponúkali šťavnaté a chutné jabĺčka z vlast-
ných zdrojov a každý dostal malú papierovú jabĺčkovú brošničku.
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Záhada ... 
Kto a prečo sa snažil zaujať (netradičným spôso-
bom) na protidrogovom koncerte?

Pozoruhodný predmet   na 
fotografii sme identifikovali 
ako dáždnik..

 

POZOR!  POZOR! POZOR!
V novembri sa rozbehla „nástenková” korešpondenčná súťaž: Krížom 
- krážom prírodnými vedami.
Je to celoškolská korešpondenčná súťaž pre všetkých žiakov. Súťažiť 
môžeš v ľubovoľnom počte odborov (bio, mat, che, geo, ast). Odpo-
vede napíšeš na papier a vhodíš ho hnedej schránky, ktorá je v sute-
réne pri kabinete. Súťaž má 5 kôl. Zapojiť sa môžeš v ktoromkoľvek 
kole. Najúspešnejší riešitelia budú na konci šk. roka odmenení. Zada-
nia a bližšie informácie sú na nástenke na prízemí školy.

Prajeme veľa chuti a zábavy pri riešení úloh. Organizátorky súťaže: 
ŤPKVH.
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SÚ NEPRÍJEMNÍ, 
SÚ TVRDOHLAVÍ, 

SÚ OTRAVNÍ,
 SÚ  DRZÍ, 

SÚ NETOLERANTNÍ, 
SÚ NEZNESITEĽNÍ,
 SÚ NEÚSTUPČIVÍ, 

SÚ OSTRÍ,
 SÚ DOTIERAVÍ, 

SÚ DRSNÍ  
.... A my SME tiež .... 

  SME NA JENDEJ (vzducho)LODI

Ak sa niekto nahneval, tak nech sa 
hnevÁ Ďalej. Je nÁm to ĽÚto. Žiad-
nY z prÍspevkov v tomto Časopise 
nie je rieŠenÍm osobnÝch zÁleŽi-
tostÍ - Jarko chcel mať bulvÁr...
A AK sa potrebujete niekto po-

sťaŽovať napr. Že vrba sa pÍŠe s Ŕ, 
skÚste v Dutej vrbe.

Časopis Gymnázia Tvrdošín
ul. Školská 837, 027 44 Tvrdošín

Vychádza hmm krát do roka v náklade     kusov 
cena 0,50 eur


