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Milí čitatelia,

polrok je už za nami a tak 
sme si pre vás my, „sršňáci“ 
pripravili ďalšie číslo nášho 
školského časopisu. Dúfam, že 
polročné vysvedčenie nikomu 
neurobilo vrásky na tvári  a že 
na konci roka už budeme mať 
všetci vysvedčenia, po akých 
túžime. 

V tomto čísle sme sa 
opäť snažili zachytiť to 
najzaujímavejšie, čo sa v škole 
udialo. Samozrejme sme neza-
budli ani na stále rubriky, opäť 
sme niekoho „vyspovedali“, v 
rubrike Ach, tie financie sa doz-
viete čosi o burzách a cenných 
papieroch. Vedeli ste, že tram-
polína sa už zaraďuje medzi 
cvičebné náradie? Čo všetko 
zažili naši piataci v Holandsku? 
To všetko a oveľa viac o vás zis-
tili naše šikovné redaktorky.  

Prajem vám teda príjemné 
čítanie a ďakujem v mene celej 
redakčnej rady za všetky ohlasy 
na náš časopis... zdokonaľujeme 
sa vďaka Vám. 

STANKA
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Ú V o D N Í K

Meno a priezvisko: 
Monika Molnárová 
trieda: I. A
Vek: 16 rokov
Bydlisko:  Plešivec
obľúbené jedlo: cestoviny
Jazyky, ktoré ovláda: anglický, 
maďarský, ale dohovorila by sa 
aj po nemecky 
Vlastnosti, ktoré má na 
sebe rada: dobrosrdečnosť, 
cieľavedomosť a ohľaduplnosť
Vlastnosti, ktoré na sebe nemá 
rada: tvrdohlavosť, zvedavosť, 
drzosť

Znamenie: Strelec
Hobby: fotenie, čítanie, písanie
Najobľúbenejší predmet: an-
glický a slovenský jazyk
obľúbená farba: čierna a biela
prečo sa rozhodla nastúpiť na 
oa:  Na obchodnú akadémiu 
chcela ísť hlavne kvôli jazykom a 
odborným predmetom. 
obľúbené športy: Rada sleduje 
tenis a hokej, ale žiadnemu 
športu sa nevenuje. 
Jej životný cieľ: Byť hlavne 
šťastná a mať okolo seba ľudí, 
ktorých má rada.

kupón na neskúšanie, platí do 31. 5. 2015 (zaškrtnúť pri použití)
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Ako je to vo zvyku, v každom 
čísle časopisu Sršeň vyspovedáme 
jedného alebo dvoch učiteľov 
našej školy. Tentoraz sme zve-
davé otázky kládli novej lektorke 
anglického jazyka, ktorá prišla 
až z Veľkej Británie. Obľúbila si 
tradičné bryndzové halušky, rada 
cestuje a jej obľúbeným jazykom 
je francúzština.  Viac sa  o tomto 
usmievavom človiečiku dozviete 
z krátkeho  interview.

• What`s your view on people 
here in slovakia? What do you 
think of people here? aký máte 
názor na ľudí na slovensku? 
Katherine auty: - At first I 
thought people were very quiet 
and stoic. But now I know them 
better and  I realise that they 
are very family orientated and 
love to do sports and party.
- Najprv som si myslela, že 
sú veľmi tichí a flegmatickí. 
Teraz, keď ich poznám lepšie, 
uvedomila som si, že sú veľmi 
rodinne založení, radi športujú a 
zabávajú sa.
• Do you like it here? páči sa 
vám tu?
K : -I do like it here, I like beauty 
of the country, the efficiency of 
the transport and especially the 
food! Bryndzové halušky is won-
derful. 
- Áno, páči sa mi tu, páči sa mi 
krása krajiny, efektívnosť do-

pravy a hlavne jedlo! Bryndzové 
halušky sú skvelé.
• Why did you choose slovakia?
prečo ste si vybrali slovensko?
k: -Because I had never been 
here or known anyone who had. I 
wanted to come somewhere dif-
ferent.
- Pretože som tu nikdy nebola 
a nepoznám nikoho, kto by bol. 
Chcela som ísť niekam inam.

• What do you do in your free 
time? čomu sa venujete vo 
svojom voľnom čase?
k : - I run and ski, and try to take 
advantage of Košice´s transport 
to visit other cities.
- Behám, lyžujem a pokúšam 
sa využiť košickú dopravu na 
návštevu iných miest.
• What high school did you 
go to? akú strednú školu ste 
navštevovali?
k: - Prince Henry´s Grammar, in 
Yorkshire.
• Do you like to travel? Which 
countries did you visit and 
what are the ones you would 
recommend people to visit?
Rada cestujete? Ktoré krajiny 
ste už navštívili a ktorú by ste 
odporučili každému navštíviť?
k:-I love to travel. More than 
anything! My favourite so far is 
South Africa, I´d recommend it 
to everyone! Especially if any-

one has the time to take a Safari 
there.
- Milujem cestovanie. Viac než 
čokoľvek. Mojou obľúbenou je 
zatiaľ Južná Afrika. Odporúčam 
ju každému. Hlavne, keď má 
niekto čas ísť tu na Safari.
• Do you have any life goals?
Máte nejaké životné ciele?
k: - I want to ski every major 
mountain range and once have a 
cat called Jinx. 
- Chcem zlyžovať každé z väčších 
pohorí  a raz mať mačku menom 
Jinx.

• Can you speak any foreign 
languages? What is the one you 
like the most? ovládate aj iný 
cudzí jazyk? Ktorý sa vám páči 
najviac?
k: -I speak some German and 
understand some French and 
Spanish. French is my favourite 
because it is so beautiful to lis-
ten to. 
- Hovorím trochu po nemecky, 
rozumiem trochu francúzsky 
a španielsky. Francúzština je 
mojím obľúbeným, pretože je 
krásne počúvať ju.
• Do you have any life motto, 
or phrase you live by? Máte 
nejaké životné motto, podľa 
ktorého žijete?
k: - „You have brains in your 
head and feet on your leg you 
can go wherever you please“ 
- V hlave máš mozog a na nohách 
chodidlá, môžeš ísť, kamkoľvek 
sa ti zachce. 

Mladučká lektorka si získala 
naše veľké sympatie odvahou 
nebáť sa vyskúšať nové výzvy, 
ktoré jej život ponúka, a pre-
to jej prajeme krásne chvíle 
na Slovensku i v našej škole a 
veríme, že sa k nám bude rada 
vracať. Ďakujeme za príjemný 
rozhovor.

text, foto: Monika Molnárová
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Kate na hodine KaJ v iV.a

„V hlave máš mozog a na nohách chodidlá, môžeš ísť, kamkoľvek sa ti zachce. “

Kather ine  Auty

prince Henry´s Grammar school
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Deň bezpečného internetu už 
tradične vyhlasuje európska sieť 
centier propagujúcich bezpečné 
a zodpovedné využívanie inter-
netu a mobilných zariadení medzi 
mladými ľuďmi - medzinárodná 
spoločnosť InSafe. 

Desiateho februára  sa v div-
adelnej sále OKC konala akcia v 
rámci medzinárodného SAFER 
INTERNET DAY. Naša škola sa jej  
vďaka pani prof. Anite Sárení-
kovej zúčastnila už po druhýkrát.

Akciu začali študenti video-
konferenciou s Róbertom Li-
povským z firmy Eset, ktorý 
hovoril o škodlivých kódoch na 
internete a sociálnych sieťach 
a povedal aj, ako si náš počítač 
pred týmito škodlivými kódmi 
môžeme chrániť. Hlavným 
hosťom a lektorkou tohtoročnej 
konferencie bola odborná garant-
ka programu e-deti Mgr. Mária 
Tóthová Šimčáková.

Podľa jej slov je projekt e-
deti, resp. Internetové deti, zam-
eraný hlavne na to, aby boli deti 
upozornené na riziká, ktoré ich 
na internete môžu čakať, keďže 

dnešné „moderné deti“ vedia bez 
problémov narábať s mobilmi, 
tabletmi a počítačmi. Mnoho 
vecí na týchto zariadeniach ro-
bia správne, avšak je tu riziko 
toho, že sa dostanú na stránky 
im neurčené (18+), alebo že na 
svojich internetových profiloch 
začnú uverejňovať videá, foto-
grafie a rôzne pohoršujúce „sta-
tusy“ zamerané na seba, ale aj 
na deti, ktoré chcú ponížiť. Tak 
vzniká kyberšikana. Osobne sa 

stretla s rôznymi 
prípadmi, jeden 
bol o 8- ročnom 
dievčati, ktoré 
pri príležitosti 
svojich narodenín 
uverejnilo na 
sociálnej sieti 
pozvánku na jej 
oslavu, pod-
mienkou gratu-
lantov však bolo 
to, že sa prestanú 
kontaktovať s 

druhým dievčatkom, ktoré ona 
sama nemala rada.

Tak isto je tu aj ohrozenie 
detí závislosťou na internete. 
Štatistiky dokazujú, že už každé 
štvrté dieťa je závislé na mo-
bilných technológiách. Činnosť 
e-deti je zameraná na starších 
a mladších žiakov a aj učiteľov, 
ktorí taktiež môžu a mali by 
zasiahnuť do toho, koľko času 
a na akých stránkach strávia 
deti na internete. Špeciálne je 
činnosť zameraná na rodičov, 
ktorí môžu do tejto oblasti 
zasiahnuť najefektívnejšie. 
Predovšetkým tým, že nebudú 

deťom len internet zakazovať, 
ale oni sami im budú príkladom a 
budú dbať na to, aby deti poznali 
nástrahy internetu a vedeli sa im 
vyvarovať. Spoločnosť ORANGE 
ponúka zadarmo tzv. norton fami-
ly aplikáciu, ktorá slúži na to, aby 
rodič vedel kontrolovať činnosť 
dieťaťa na internete, poprípade 
mu zablokovať veci. Internet je 
plný nepravdivých a neadekvát-
nych údajov, ktoré deti často 
vnímajú ako pravdu, realitu. 

V otázkach ohľadne intimity, 
sexuality a falošných kontaktov, 
prostredníctvom ktorých sa na 
dieťa nakontaktuje niekto, kto 
v realite môže byť úplne niekto 
iný, hrozí reálne nebezpečie. 
Najlepšie teda je, ak dieťa má 
svoj internetový svet naviazaný 
na realitu a venuje svoj inter-
netový čas predovšetkým vzde-
lávaniu sa a až potom zábave, 
ako sú hry, Facebook, YouTube 
atď. Podľa štatistík deti až 90% 
svojho internetového času venu-
jú práve zábave a bohužiaľ aj  
kyberšikane, ktorá sa deje medzi 
deťmi navzájom, medzi deťmi a 
učiteľom, rodičmi a učiteľom, 

Konferencia  „SAFER  INTERNET  DAY“



Róbert Lipovský z EsETu

Mgr. Mária Tóthová Šimčáková

V sále oKC

Rozhovor pre náš časopis
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Kedysi dávno, keď ľudia ešte 
nepoznali dobre nebezpečenstvá 
a nástrahy internetu a so-
ciálnych sietí, jedno mladé, 
krásne 13- ročné dievča, ktoré 
predtým každý odsudzoval, lebo 
bolo tučné, sa zaregistrovalo 
na vtedajšej najpoužívanejšej 
sociálnej sieti, aby mohlo 
komunikovať s kamarátmi 
a zároveň udržiavať dobo-
vý trend s ostatnými. Toto 
dievča si našlo veľa nových a 
zaujímavých priateľov. No jej 
pozornosť upútal najmä jeden 
17- ročný, milý a zábavný cha-
lan, ktorý sa časom pre ňu stal 
aj najlepším kamarátom, ba 
dokonca aj jej prvou láskou. 
Hoci sa nikdy nestretli, ona 
si myslela, že toto je to, čo 
celý čas hľadala a nechávala 
sa uniesť jeho ľúbostnými 
básňami a sladkými rečičkami 
o tom, aká je dokonalá a 
krásna. Jeho sexuálne narážky 
brala ako lichôtky a ani vo sne 
jej nenapadlo myslieť si o jej 
láske niečo zlé. Postupne sa 
však začali diať „divné veci“. 
Dievča sa začalo vyhýbať oko-
liu a hoci v škole stále dosa-
hovala výborné výsledky, jej 
kamaráti a rodina si všimli, že 
s ňou niečo nie je v poriadku. 
No ona si chybu nepripúšťala.. 
Denno-denne trávila všetok svoj 

voľný čas so svojou láskou na 
internete, zamykala sa do izby, 
k ostatným bola agresívna a 
postupne prestala komunikovať 
s celým svojím okolím. Rodina 
dievčiny bola zúfalá a priala si, 
aby im dievča povedalo, v čom 
je problém. No ona stále zatĺkala 
a surfovala so svojím milovaným 

aj naďalej... až kým.... jed-
ného dňa napísala kamarátom 
z jej novej partie, že sa chce 
stretnúť. Tieto deti neboli práve 

najslušnejšie a v okolí nemali 
najlepšiu povesť, a tak sa roz-
hodla, že doma nič nepovie. 
Poobede jednoducho oznámila, 
že ide von, mobil nechala na 
stole, buchla dverami a odišla. 
Vrátila sa neskoro večer. Na jej 
veľké prekvapenie našla doma 
len brata a otvorenú konverzáciu 

s jej drahým. Keď sa opýta-
la, kde sú ostatní, brat jej 
odpovedal, že išli na políciu 
nahlásiť, že je nezvestná. V 
tej chvíli dievčina pochopila, 
že to, čo robila asi nebolo 
správne, no to najhoršie ju 
ešte len čakalo. Dozvedela sa, 
že jej priateľ ju po celý ten 
čas klamal. V skutočnosti mal 
totižto 35 rokov, manželku a 
dve deti. Mladé dievčatá na 
internete hľadal len za účelom 
sexuálnej zábavky. Dievča 
okamžite s týmto človekom 
prerušilo kontakt. Rodičia 
jej vzali mobil aj počítač na 
pol roka a ona celý ten čas 
myslela len na to, akej chyby 
sa dopustila. Dievča sa so svo-
jou skúsenosťou zdôverilo len 
pár ľuďom, jedným z nich som 
bola aj ja a dostala som súhlas 
tento príbeh zverejniť.
Každý z nás sa môže rozhodnúť 

sám, internet je dobrý sluha, no 
zlý pán. 

text: Stanislava Macková

Láska cez internet.. . . . aLebo skôr nie?

proste rôznorodo. Na internete nie sú len deti, 
ale aj dospelí, ktorí sa správajú neadekvátne a 
majú tak zlý vplyv na deti. Šikanu totiž dokáže 
vymyslieť každý, takisto ukradnutie profilov, 
napodobňovanie profilov, ohovárania, vydiera-
nia cez fotografie a aj videá. Obete kyberšikany 
nechajú veci zájsť až tak ďaleko, že niekedy 
to má nakoniec až tragické následky. 

Denno-dennému používaniu internetu sa v 
dnešnej dobe nevieme vyhnúť, preto buďme 
aspoň pozorní a majme na pamäti, že na 
druhej strane monitoru môže byť aj človek s 
nečistými úmyslami. Podľa toho aj pristupujme 
k tomu, čo na internete zverejníme.

text: Stanislava Macková
foto: Simona Ciberajová odmenené študentky za práce v Glogsteri
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Poznáme to všetci, dnes skoro každý sleduje dia-
nie vo svete v televízii,  v internetových správach, 
v notebookoch, tabletoch, mobiloch, rádiách, 
skrátka všade, kde sa len môžeme pozrieť. Každý 
jeden z nás si už mal čas všimnúť, že informácie, 
ktoré potrebujeme poskytnúť nášmu priateľovi, 
členovi našej rodiny, obchodnému partnerovi, 
alebo šéfovi už dávno nepodávame ústne, alebo 
inak povedané verbálne. 
Namiesto toho, aby sme si 
našli čas prehodiť pár slov 
so svojimi priateľmi či rodinou niekde na čerstvom 
vzduchu, alebo aj na káve či v reštaurácii, tak den-
nodenne pozeráme do monitorov počítačov, čím si 
dobrovoľne ničíme svoje oči a strácame čas na so-
ciálnych sieťach, takisto aj na rôznych webových 
stránkach. Televízia je taktiež zdroj informácií, 
ktoré určite nepotrebujeme k svojej existencii. 
V televízii za každými pätnástimi minútami nášho 
obľúbeného filmu, či seriálu sledujeme nepodstat-
né reklamy, ktoré nám do hláv vsúkajú rôzne zľavy 
a výhody, len aby nás prilákali do obchodov, aj keď 
nám zľavnené produkty vôbec netreba. Jedným 
z tých predmetov, ktoré má snáď každý jeden z 
nás je mobilný telefón, do ktorého skoro každých 
päť minúť stláčame a kontrolujeme, či sme čistou 
náhodou nedostali nejaký mail, sms-ku či správu na 
sociálnej sieti. Zlou správou však je, že ľudia budú 
ešte ďalším rozvojom tejto spoločnosti strácať  
oveľa viac času na svoje rodiny a deti, verbálna 
komunikácia sa stratí do neznáma a informačná 
spoločnosť sa bude každým dňom rozvíjať a 
život sa stane dosť neznesiteľným. 

Pravdou je, že informačná spoločnosť 
priniesla svetu veľa výhod, ktoré nie jeden 
človek, pracovník alebo aj žiak ocení, ale 
taktiež sa mnohokrát môže vyznačovať aj 
nevýhodami, ktoré sprevádzajú jej existen-
ciu.

Zoberme si také finan-
cie. V posledných rokoch 
sa do popredia dostal in-
ternetový obchod, ktorý 
využívajú milióny ľudí na 
tomto svete. Jeho hlavnou 

výhodou je 
m o ž n o s ť 
k ú p y 
p r o d u k t u 
bez toho, 
aby som 
p rek roč i l 
prah môjho 
p r íby tku . 

Najjednoduchšou cestou k takémuto nákupu je 
jedine zapnúť počítač, zadať informáciu a už si 
len vkladáte produkty do košíka. Na druhej strán-
ke však človek nemôže na prvý pohľad zistiť, z 
akého materiálu je produkt vyrobený, či je podľa 
nášho úsudku kvalitný alebo nie, nemôžeme si ho 
vyskúšať, no niekedy je aj s vrátením tovaru dosť 
veľký problém.  

Táto novodobá informačná spoločnosť priniesla 
svetu aj počítačovú kriminalitu, medzi ktorú sa 
radí napríklad porušovanie autorských práv. Ak by 
mali ľudí za každé jedno stiahnutie nejakého filmu, 
seriálovej časti, hudobnej pesničky, obrázku, ktorý 
práve teraz potrebujeme, zatvárať, väznice, ale aj 
polepšovne by praskali vo švíkoch. 

Toto obdobie v sebe skrýva aj zdravotné pro-
blémy a ťažkosti s očami, ale aj s chrbtom. Pra-
covníci, ktorí deň čo deň chodia do práce a sedia za 
kancelársky-
mi stolíkmi 
bez minimál-
neho pohybu 
pozerajú celý 
deň do obra-
zovky, ktorá 
p o r i a d n e 
škodí ich 

očiam, ale rovnako 
im kazí aj chrbticu, 
majú oveľa väčšiu 
pravdepodobnosť, že 
zdravotné problémy 
neprídu len so staro-
bou, ale už v pra-
covnom veku. 

Ľudia, ktorí každým dňom surfujú 
na internete, hľadajú rôzne webové 
stránky, na ktorých postupne unikajú 
od reality, majú dosť veľké problémy 
prestať žiť bez počítačových zariadení, 
chatovania s ľuďmi, s ktorými sú v neus-
tálom kontakte cez sociálne siete, a 

samozrejme nevedia sa tak ľahko vzdať myslenia 
na informácie, ktoré v priebehu dňa na internete 
zistili. Ich choré vyhľadávanie počítačových či in-
ternetových zariadení mnohokrát vedie až k závis-
losti na internete.  Majú mylnú predstavu o živote, 
život porovnávajú s tým, čo videli na nejakej we-
bovej stránke, mnohokrát majú aj problém zaspať, 
lebo po mysli im neustále chodia internetové in-
formácie. 

I N F O R M A Č N Á
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Ď a l š o u 
závažnou nevýho-
dou informačnej 
spoločnosti je samo-
zrejme aj strata 
identity, ktorú by 
sme si mali chrániť 
ako oko v hlave. 
Aj napriek tomu 
sociálnym sieťam 
poskytujeme osobné 
údaje, ktoré po za-

registrovaní nedos-
távajú dostatočnú 
ochranu. Sociálne 
siete takisto nepri-
merane narábajú 
s našimi už zmazanými údajmi a informáciami, 
alebo aj s ukladaním lokalizačných dát užívateľov. 
Naše osobné a zároveň citlivé údaje môžu byť mno-
hokrát ľahko zneužité v tom prípade, keď k nim 
dostanú prístup nevhodní ľudia, ktorými sú tretie 
strany. Nám ako užívateľom však doteraz nie je 
jasné, ako sociálne siete zaobchádzajú s dátami, 
informáciami, heslami a celkovými údajmi o našej 
osobe a na aké účely využívajú našu identitu. So-
ciálne siete však údaje o užívateľoch fyzicky ar-
chivujú aj napriek tomu, že sú zo siete virtuálne 
odstránené. 

Ďalšou užitočnou, no oveľa viac nebezpečnou 
súčasťou internetu, alebo samotných počítačových 

zariadení  sú rôzne programy, ktoré slúžia na never-
bálnu komunikáciu, na posielanie správ, obrázkov 
alebo iných súborov medzi dvoma alebo aj viacerý-
mi ľuďmi. Táto činnosť má na internete zaužívané 
miesto, tak ako sledovanie udalostí na internete 
poznáme pod pojmom surfovanie, písanie si s 
ľuďmi, ktorých poznáte ale možno aj nepoznáte, 
sa nazýva chatovanie. Ľudia, ktorí trávia väčšinu 
času komunikovaním na internete s odstupom 
časom stávajú závislí na chatovaní. Každú minútu 
si kontrolujú profil na sociálnych sieťach, displej 
mobilu alebo históriu správ, či im čistou náhodou  
niekto nenapísal, neposlal nejakú fotku či súbor. 

Nebezpečnou súčasťou internetu, ale aj, 
počítača ako takého, sú počítačové vírusy, ktoré 
číhajú možno na každej jednej stránke bez ohľadu 

na jej obsah. Stačí ak otvoríte hocijaký odkaz a 
vírus napadne váš počítač rýchlo a nenápadne. 
Jedným klikom má hacker alebo tvorca vírusu 
prístup k vašim heslám, osobným informáciám, 
zmluvám, prevodom alebo k iným údajom. Dnešné 
technológie sú čoraz múdrejšie a vyspelejšie, a 
preto v súčasnej dobe poznáme rôzne antivírusy, 
ktoré kontrolujú každú stránku, na ktorú kliknete. 

Asi tým najzávažnejším problémom, ktorý sa 
odohráva na internete je kyberšikana. Tento druh 
šikanovania však nie je ničím novým, je to len pre-
jav, ktorý sa odohráva v inom priestore. S rozšírením 

modernývh technológií agresorom, ktorí chcú 
ubližovať a šikanovať svoju obeť, uľahčilo týra-

nie spôsobom, ktorý 
má pre agresora plno 
výhod. Agresorom je 
oveľa jednoduchšie 
nemusieť sa pozerať 
obeti do očí, oveľa 
menej vníma emócie 

a závažnosť ublíženie jeho obeti. Títo útočníci 
to môžu brať ako druh zábavy, pri ktorej si však 

neuvedomujú, že závažne 
ubližujú svojej nevinnej obe-
ti, ktorá sa pred internetom 

nemá kam skryť, ani len  do bezpečia domova. Ak 
používa akékoľvek počítačové zariadenie, mobilný 
telefón, alebo len všeobecne počítač útočníci sa 
k obeti majú možnosť dostať v akúkoľvek chvíľu 
či v akýkoľvek čas. Mnohí, ktorí trpia práve 
kyberšikanou, veľakrát nevidia iné východisko, len 
skončiť so svojím životom, lebo tú hanbu a nátlak 
mnohokrát nevyvládzu.

Internet a informácie spojené s ním skrývajú 
aj veľa zla, ktoré sa tak rýchlo nenapraví. Len 
prednedávnom sme nevedeli, čo je internet, dnes 
má svoje výhody, ktoré mnohí ocenia, ale má aj 
nevýhody, ktoré si vyžiadali aj mnoho mladých a 
nevinných  životov. 

text: Scarlett Krajlíková, foto: ilustračné

S P O L O Č N O S Ť

http://www.zodpovedne.sk/index.php/deti-v-sieti/kybersikanovanieZdroj
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Ponuka rôznych produk-
tov, stúpajúce grafy cien či ich 
prudký pád, drnčiace telefóny 
a ľudia, ktorí sa riadia heslom 
– risk je zisk, taká je predstava 
laika o burze. Na otázku, čo 
je burza, nám naši spolužiaci 
odpovedali rôzne: „Je to miesto, 
kde predávaš a kupuješ veci.“ 
„Je to draženie vecí za zbytočne 
veľké peniaze, vecí, ktoré nemu-
sia mať ani zďaleka takú hod-
notu, ale ľudia niekam peniaze 
musia dať.“ „Ja poznám burzu 
kníh a hračiek.“
 Pravdou je, že burza zahŕňa 
mnoho možností, či už pre 
predávajúcich, ale aj kupu-
júcich. 

čo JE To VLasTNE buRZa? 
Podľa zákona o cenných pa-

pieroch,  Zákona o burze cen-
ných papierov a Zákona o ko-
moditnej burze pod pojmom 
burza rozumieme osobitný 
druh organizovaného trhu, 
na ktorom predávajúci a ku-
pujúci uskutočňujú obchody 
zastupiteľných objektov. Makléri 
či brokeri, čiže sprostredkovate-
lia obchodu, pre svojho zákazníka 
obchodujú s cennými papiermi, 
komoditami (zlatom, ropou, ka-
kaom a i.) či akciami spoločností 
ako sú Google či Facebook. Pri 
obchode platia presne stanovené 
pravidlá: objekty obchodu musia 
byť pripustené na obchodovanie 
(kótované), nesmú byť fyzicky 
k dispozícii, obchod sa koná 
pravidelne na určitom mieste 
a v určitom čase, podmienky 
trhu sú štandardizované a trh je 
pod štátnym či medzinárodným 
dohľadom. Cieľom burzy je teda 
sústreďovať dopyt a ponuku po 
obchodovanom objekte.  

Z HisTóRiE buRZy
Burzy vznikli z pracovných 

schôdzok obchodníkov na 
určených miestach. V stredoveku 
sa obchodníci stretávali pravi-
delne na uliciach a námestiach, 
predovšetkým blízko talianskych 

konzulárnych domov „logii“.  
Tieto obchody sa obmedzovali v 
podstate iba na zmenky, ktoré 
boli bezpečným a nenákladným 
prostriedkom prevodu peňazí 
na rôzne miesta. Neskorší názov 
burza vznikol v Bruggách podľa 
rodiny „Van der Burse“, kde sa 
obchodníci schádzali v obchod-
ných miestnostiach. Po úpadku 
Brugg sa burza v roku 1440 pre-
niesla do Antverp, kde bola v 
roku 1531 postavená budova 
burzy.

páDy a KRaCHy 
sVEToVýCH bÚRZ

„Finančná kríza je plo-
dom nepoctivosti na strane 
finančných inštitúcií a nekom-
petentnosti na strane politikov.“ 
(Stiglitz, 2010) 

Pád burzy vzniká 
predovšetkým rýchlym a 
výrazným poklesom trhových 
kurzov cenných papierov. Náš 
svet sa aj v súčasnosti zmieta 
v už takmer 10 rokov trvajúcej 
kríze. Obrovské krachy sme 
už párkrát zaznamenali aj v 
nedávnej minulosti, tu sú tie 
najzaujímavejšie:
9. mája 1873 - pád viedenskej 
burzy: Keď Nemecko vyhralo v 
roku 1871 vojnu s Francúzskom, 
vynútilo si v mierovej zmluve 
zaplatenie vojnových reparácií 
vo výške 5 miliárd frankov. Tento 
prísun tzv. lacných peňazí spô-
sobil vznik tzv. zakladateľského 
boomu. Kým v Nemecku sa začal 
boom spomaľovať, v Rakúsku 
naďalej pokračoval. Rakúski in-
vestori vkladali svoje nádeje do 
veľkolepej svetovej výstavy vo 
Viedni, ktorá sa začala 1. mája 
1873. Podujatie prilákalo ale 
málo návštevníkov a skončilo sa 
deficitom 15 miliónov zlatých. 
Kurzové straty dosiahli 300 mili-
ónov zlatých, v piatok 9. mája 
1873 prišlo k pádu celého trhu a 
13. mája sa prepadla aj berlínska 
burza.  Krach viedenskej burzy 
odštartoval dovtedy najväčšiu 

slovník slov, ktorým ste 
nemuseli rozumieť:

Cenný papier - je dokument 
alebo zápis, ktorý potvrdzuje, 
že investor investoval určitú 
sumu z čoho mu vyplývajú 
určité práva (na majetok, roz-
hodovanie, informácie, atď.)
investor - je investičný 
fond, banka, penzijný fond, 
poisťovňa či fyzická osoba, 
ktorá vyhľadáva optimálny 
spôsob, ako zhodnotiť svoje 
dočasne voľné finančné pros-
triedky.
Komodita - je tovar, ktorý je 
na trhu predávaný bez rozdie-
lu v kvalite.
Devíza - je bezhotovostná 
forma požiadavky na cudziu 
menu.
Valuta je pojem pre peniaze 
zahraničných mien v hotovosti 
– vo forme mincí alebo banko-
viek.
burzový maklér - je druh mak-
léra, presnejšie je to účastník 
obchodu s cennými papiermi, 
ktorý vykonáva obchody s 
cennými papiermi na účet (a 
spravidla aj na meno) svojho 
zákazníka. 
burzový díler - vykonáva ob-
chody na svoj účet (na svoje 
meno).
Transakcia - môže zahŕňať ob-
chodné akcie, dohody, zmluvy, 
obchod. Je to dohoda(zmluva), 
komunikácia, presun(prevod), 
často sprevádzaný výmenou 
položiek s určitou hodnotou 
ako sú informácie, tovar, 
služby a peniaze.
Deficit - znamená nedostatok 
niečoho, čo chýba, záporná 
bilancia rozpočtu, k deficitu 
dochádza, keď výdaje presa-
hujú príjmy.
Dow Jonesov index - je jeden 
z najznámejších ukazovateľov 
vývoja na americkom akcio-
vom trhu. 
akcia - je druh cenného pa-
piera, s ktorým sú spojené prá-
va jeho majiteľa (akcionára) 
podieľať sa na riadení, zisku a 
likvidačnom zostatku akciovej 
spoločnosti tak, ako to určuje 
Obchodný zákonník a stanovy 
akciovej spoločnosti.

B u r z a

„Na burzách už veľa ľudí  
zarobilo, ale oveľa viac aj 

skrachovalo.“ (žiak OA Rožňava) 
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Peniaze v rukách šikovných a vzdelaných ľudí sa doslova 
množia a tie isté peniaze v rukách babrákov sa strácajú 
a prinášajú iba nešťastie a tragédie.

- dobrá myšlienka -

Nekupujte si  značkové oblečenie a výrobky.
Sú predražené.

- tip na šetrenie -

Ilustrácia: Ladislav Tverďák

svetovú ekonomickú recesiu. Krí-
za postihla hlavne priemyslové a 
železničné spoločnosti, znížila 
sa výroba. Veľké množstvo bur-
zových maklérov a investorov 
prišlo o celý svoj majetok a 
spáchalo samovraždu.
24. októbra 1929 - pád burzy 
v New yorku: Pádu newyorskej 
burzy predchádzal dlhoročný 
sústavný ekonomický rast a nový 
rekord tzv. Dow Jonesovho in-
dexu potvrdený 3. septembra 
1929. V rokoch 1927 až 1929 sa 
majetok investičných spoločností 
celkovo zdesaťnásobil. Burza 
musela byť niekoľkokrát uza-
tvorená a obchody prerušené. 
Celková finančná strata dosiah-
la 24. októbra toho roku 11,25 
miliardy dolárov. Krach new-
yorskej burzy odštartoval veľkú 

hospodársku krízu s obrovskými 
sociálnymi dôsledkami. 
O deň neskôr sa následky pádu 
newyorskej burzy prejavili aj v 
Európe, nastal tzv. Čierny pia-
tok. Kríza v priebehu desaťročia 
vyústila do 2. svetovej vojny.
19. októbra 1987 - pád burzy 
v New yorku:  Aj tomuto pádu 
predchádzal niekoľkomesačný 
vzostup Dow Jonesovho indexu 
- až o 50 %. V piatok 16. októ-
bra 1987 stratil index počas 
poslednej hodiny obchodovania 
108 bodov. V ten deň postih- 
la Londýn silná búrka a 
mnohí burzoví makléri 
sa nedostali do práce. 
Ich záväzky zostali cez 
víkend nevybavené. Ak-
cie sa začali predávať 
vo veľkom, nikto ich 

však nechcel kúpiť a nastala 
panika. V závere obchodného 
dňa sa burzový index prepadol 
o 508 bodov a stratil tak 22,6 % 
svojej východiskovej hodnoty z 
pondelka rána. Už na druhý deň, 
20. októbra 1987, sa na hlavnej 
americkej akciovej burze ob-
chodovalo, akoby sa nič nebolo 
stalo. Dva roky však trvalo, kým 
sa Dow Jonesov index dostal 
späť na hodnotu, ktorú stratil v 
priebehu niekoľkých hodín.

text: Scarlett Krajlíková

burza antverpy



Holandsko. Predovšetkým 
známe ako krajina tulipánov. 
Naši piataci mali možnosť v 
tomto školskom roku počas 
trojtýždňovej jesennej praxe 
navštíviť mestečko Almere, 
spoznať holandskú kultúru, spô-
sob života či architektúru.

Úradným jazykom je 
holandčina, no nenájdete osobu, 
ktorá by neovládala angličtinu. 
„Raz sa mi stalo, že sme išli v au-
tobuse s Rusmi, ktorí nevedeli po 
anglicky, tak som s nimi hovorila 
po rusky. Aspoň som si ruštinu  
precvičila,“ dodáva vždy dobre 
naladená Lucia Tiščenkovová, 
ktorá praxovala s Kevinom 
Balážom vo firme Profiltra b. v., 
kde ich s úsmevom a ochotou 
pomôcť privítali noví kolegovia. 
Ukázali im firmu, oboznámili ich, 
ako to v podniku funguje.

V priebehu nasledujúcich dní 
sa museli do práce dostaviť na 
pol deviatu a pobudli tam až 
do piatej večer. Už vopred mali 
naplánovaný harmonogram, čo, 

kedy a kde budú robiť a čo nové-
ho sa naučia. Každý deň prešli 
novými oddeleniami a za pomoci 
vedúceho konkrétneho odde-
lenia im bola vysvetlená jeho 
náplň práce. Navštívili finančný 
sektor, sklad i logistiku. A ako 
trávili voľné chvíle? Určite sa ne-

nudili, pretože 
na to neostával 
čas. Aj napriek 
tomu, že ho ne-
mali toľko, ako 
si predstavova-
li, vedeli si ho 
zorganizovať. 
Holanďania ich zaplavili akti-
vitami na každé popoludnie. 
Navštívili Rotterdam, Am-
sterdam, múzeá a dokonca si 
zastrieľali z laserových pištolí. 
„S Holanďanmi sme strávili 
strašne veľa času a vytvorili sme 
si nové priateľstvá.” Lucka ich 
považuje za veľmi otvorených 
a priateľských ľudí, ktorí nema-
jú žiadny problém s rasovou 
či národnostnou odlišnosťou. 

Koniec-koncov, krajinu obývajú 
ľudia z celého sveta. Mnohí z 
vás sa len chytia za hlavu pri ho-
landských platoch. Ich priemerná 
mzda sa pohybuje okolo 3000€. 
„Keď počuli, koľko u nás zarába 
priemerný človek, boli zhrození, 
ako z toho dokáže vyžiť. Samo-
zrejme, služby sú tam podstatne 
drahšie ako u nás, ale tovary sú 
približne na takej istej úrovni, 
možno len o niečo drahšie,“ 
dodáva Lucia.  

Tri týždne prešli ako voda, 
prax sa chýlila ku koncu a piataci 
mali za úlohu zhrnúť svoje nado-
budnuté poznatky do prezen-

tácie, ktorú predniesli pred  
holandskými študentmi v škole 
ROC Fleevoland v Almere.

„Myslím, že sme sa naučili veľa 
zaujímavých vecí, ktoré určite 
využijeme v blízkej budúcnos-
ti,” hovorí Lucia Tiščenkovová.  
Každá nová, a to nielen pracovná 
skúsenosť je pre našinca jedno-
ducho na nezaplatenie.                                                                                                      

text: Viki, Zuzka
foto: L. Tiščenkovová
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H o l a n d s k o    o t v o r e n é    n a š i m    š t u d e n t o m

Lucia Tiščenkovová na praxi

Naši piataci s holandskými priateľmi
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1 4 .  f e b r u á r    D e ň  s v ä t é h o  V a l e n t í n a
Lááááskaaa... Myslím, že každý jeden z nás pozná 

toto slovo, ale poznáme skutočne aj jeho význam? 
Slovo láska nemá presnú definíciu. Je to slovo s 
obrovskou mocou, ktorá dokáže zmeniť 
celý náš život, či už k lepšiemu, alebo 
horšiemu. Každý človek potrebuje k 
životu lásku a jej prejavy - bozk, 
objatie, či pohladenie, ktoré v 
nás prebúdza len tie najkrajšie 
pocity. Prečo teda aspoň jeden 
deň v roku neprežívať lásku om-
noho intenzívnejšie? Tým dňom 
myslím 14. februára - Deň svä-
tého Valentína. 

Mnoho ľudí považuje tento 
sviatok za „americký“, no zdanie 
klame! Valentinus bol rímsky  
kresťanský kňaz a lekár, ktorý žil 
za vlády cisára Marka Aurélia Klaudia 
v Ríme. Za jeho vlády boli kresťania 
kruto prenasledovaní, ba dokonca zakázal vojakom 
ženiť sa, pretože sa domnieval, že ženatí muži 

nepodávajú dobré výkony na bojisku.
Pred svojou popravou vraj Valentín stihol 

prinavrátiť zrak a sluch postihnutej dcére svojho 
žalárnika a podľa novšej legendy sa 

kňaz a dievča do seba zamilovali. 
Hovorí sa, že Valentinus poslal 

dievčine pred jeho smrťou 
lístok s nápisom „Od Tvojho 
Valentína“. Tento sviatok sa 
začal oficálne sláviť v ka-
tolíckej cirkvi oveľa neskôr 
a zaviedol ho pápež Gelasius 
I. až 14. februára roku 496. 

A Valentín dnes? Ľudia si  
na tento sviatok vzájomne  
kupujú plyšové hračky, 
čokolády a kvety. Niek-

torí idú so svojou polovičkou 
na večeru a takto romanticky 

trávia Valentína. A čo tak svo-
jej polovičke napísať zaľúbenú SMS-ku? Prinášam 
vám pár príkladov, ako svoju lásku potešiť v tento 

sviatok ľúbostnou 
SMS-kou.

stalo sa vám, že napRvom Rande ste spRavili nejaký tRapas?  
pRinášam vám páR Rád, ktoRé by ste mali na každom Rande dodRžiavať!

1. Preboha, nedaj si oblek!

2. Ukáž sa aspoň 5 minút skôr.

3. Otvor dvere, odtiahni jej stoličku, vyzleč kabát.

4. Maj svoj telefón displejom smerom dolu.

5. Otázky jeden k druhému nech sú aspoň 1:1.

6. Neobjednávaj si „iba šalát” alebo bravčové koleno s pivom.

7. Tri drinky a si odpísaný.

8. Nehovor o svojich bývalých.

9. Nechaj slušné sprepitné.

10. Ruky “šmátralky” si nechaj na inokedy.

text: Veronika
smsky zdroj: http://smsky.vychytane.sk/k/89/valentin/s/2
rady zroj: http://akozbalit.sk/blog/10-veci-na-ktore-si-davaj-pri-prvom-rande-pozor

Keď mať rád, tak všetkých okolo seba, keď milovať, tak jedine Teba.

Keby moje srdce malo nohy, utekalo by za Tebou. Keby vedelo rozprávať, 
hovorilo by o Tebe. Keďže vie len biť, bije iba pre Teba! Krásneho Valentína.

Milujem Ťa ako hviezda Betlehem, milujem Ťa ako slnko celý deň, 
milujem Ťa ako básnik rým, milujem Ťa, a to nielen keď je Valentín.

K sviatku zamilovaných i ja malé prianie mám, 
nech máme veľa krásnych dní, nech nič nechýba nám.

Tak čo ?
Potešili ste aj vy 

svoju lásku takouto 
SMS-kou  ?

sMs





Keď sa po-
vie slovo ples, 
určite si každý 

predstaví tancujúcich a zabávajúcich sa ľudí 
oblečených typicky plesovo – ženy okúzľujú v dl-
hých šatách po zem a dvoria im páni vo frakoch či 
smokingoch s motýlikom. 

Plesy existovali už v dávnej minulosti. Boli však 
výsadou šľachty. Od 19. storočia začali plesať aj 

mešťania a plesy, či ľudovo nazývané bály, sa stali 
bežnou súčasťou spoločnosti.  

Plesy sa v súčasnosti vedú aj netradične – u 
nás sú často organizované ako dobročinná ak-
cia, odkiaľ vyzbierané peniaze putujú na pomoc 
ľuďom, ktorí to potrebujú. 

a Čo naši spolužiaci? plesajú Radi?
„Ja na plesy nechodím, pretože neviem 

tancovať.“ „Idem na študentský ples do Rožňavy, 
lebo chcem.“ „Keď ma niekto na ples pozve, 
idem.“ Na plesy nechodím, nemám záujem, ne-
baví ma to a nemám čas.“  

Plesať môžeme podľa kresťanskej tradície len 
do popolcovej stredy, po ktorej nasleduje pôst. 
Termín škaredej stredy pripadá na štyridsať 
dní pred Veľkou nocou a pôstom podľa tradície 
očisťujeme telo i dušu. Tohtoročná plesová sezóna 
bola krátka, zabaviť sme sa mali možnosť len do 
18. februára. Ja však dúfam, že chlapci vytanco-
vali dievčence do sýtosti.

text: Martina Plišková
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N A Š I  N A J S Y M P A T I C K E J Š Í
Ešte v 1. polroku prebehla v našej škole 

anketa, do ktorej sa zapojili takmer všetci 
študenti. Anketová otázka znela: „Koho 
považuješ za najsympatickejšie dievča a 
najsympatickejšieho chlapca v našej škole?” 
Samozrejme nešlo len o krásu, i keď aj tento fak-

tor zohráva pri takýchto anketách dôležitú úlohu, 
ale aj o milý úsmev, ochotu pomôcť, priateľskú 
povahu... Každý jeden žiak napísal na papierik 
meno svojho favorita. Dnes tento titul nosí Mar-
tina szanislóová z II.A a za najsympatickejšieho 
chlapca ste si zvolili Juraja oravca z V.A triedy.

 Prekvapilo ťa, že ťa študenti zvolili  za najsympatickejšie 
dievča/chlapca v našej škole?
Maťka: „Rozhodne som to nečakala, dosť ma to prekvapilo. No na 
druhej strane ďakujem, bolo to zlaté.“
Juri: „Nepovažujem sa za najsympatickejšieho 
chlapca, takže ma to dosť prekvapilo. Oznámili 
mi to na stužkovej, keďže som v ten deň v škole 
chýbal. Nečakal som to, no je to od vás milé.“

 Máš časté ohlasy od chlapcov/dievčat 
na svoju osobu?
Maťka: „Zaujímavá otázka...“
Juri: „Tak sem tam sa niečo pritrafí, 
neviem, čo na mne vidia.“ (smiech)

 Bolo meno, ktoré si napísal/a 
na papierik meno Maťky/Juraja?
Maťka: „To sa nehovorí, keď že to bolo 
anonymné.“ (smiech)
Juri: „Musím sa priznať, že na papierik som 
napísal mená dvoch dievčat a jedna z nich bola 
aj Martina”.

Juraj

Martina

Plesová sezóna

text: Boba
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Keď sa povie meno Baláž, určite si všetci spo-
meniete na nášho pána riaditeľa, ale v V.A 
nájdeme jeho menovca Kevina, nadaného 
fotografa, ktorý mal nedávno vlastnú výstavu 
a jeho diela ste mohli vidieť aj na dvoch 
ďalších zameraných na prírodu a architek-
túru. Pritom pred siedmimi rokmi by ste 
pri pohľade na malého školáčika určite 
nepovedali, aký talent sa v ňom skrýva.

Všetko sa to začalo v roku 2009, keď 
sa rozhodol chodiť na turistiku. Svoje výle-
ty si chcel zdokumentovať a pochváliť sa 
navštívenými miestami rodičom či kamarátom, a 
tak schmatol z domu foťák, fotil a fotil. Aj vďaka 
ich podpore sa neskôr rozhodol vo svojom novom 
hobby pokračovať. 

Jeho prvý fotoaparát bol Beirette Electronics, 
ktorý fotil na film. Teraz používa Canon 1100D, 
jeho úplne prvú zrkadlovku. Práve na nej sa začal 
učiť fotografovať. Je s ňou veľmi spokojný, ale 
želal by si aspoň poloprofesionálnu zrkadlovku, 
ktoré sú nanešťastie dosť drahé. Čo sa týka ob-
jektívov, Kevin vlastní 2 Canony, Ef-s 18-55 mm a 
75-300 mm USM. Veľkým zástancom upravovania 
fotiek nie je, programy Photoshop a Picaso používa 
len na spájanie fotiek do panorámy a na tvorbu 
HDR fotiek.

Všade, kde sa vyberie, fotoaparát má v ruke 
so sebou. Kvôli foteniu už párkrát podnikol 
aj malé výlety, naposledy navštívil ďaleký 
Londýn. 

Najradšej zo všetkého fotí krajinky, a to 
z jednoduchého dôvodu. Príroda sa neus-
tále mení a nikdy neurobí dve totožné 
fotky. V jeho hľadáčiku sa nejedenkrát 

objavia aj zvieratá, najmä tie divé. Nie 
je ľahké dostať sa k nim blízko, na ich fo-

tenie je potrebné veľa trpezlivosti, čo on 
našťastie má, a keď sa mu to podarí, je rád. 

Srdcu blízke je mu aj fotenie architektúry, snaží sa 
zachytiť objekty z netradičných uhlov. 

Okrem fotenia sa v poslednej dobe začal zaujímať 
o tvorbu videí, rád chodí na túry, behá, bicykluje 

a v zime lyžuje. Jednou z jeho najobľúbenejších 
činností je cestovanie, spoznávanie nových miest, 
kultúr i ľudí. 

Úspech svojich fotiek nečakal, ale je rád, že sa 
ľudom páčia. Na otázku či by sa foteniu chcel v 
budúcnosti venovať profesionálne odpovedal: „Fo-
tenie beriem ako hobby a bolo by určite skvelé mať 
svoje hobby za prácu.“

text: Zuzana Kolesárová, Viktória Bodnárová
foto: Kevin Baláž

Kevin Baláž  na cestách s fotoaparátom

Na Volovci

Na Volovci

Štrbské pleso pri východe slnka
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Slzy na krajíčku

Bojíš sa , keď vchádzaš do tmavej 
uličky do tmy ponorenej.

Bojíš sa, keď vidíš chuligánov,
stáť na rohu s fľaškou prázdnou.

Či ťa zazrie auto v diaľke,
keď si uvedomíš, že si tmavý ako tá noc.

Máš strach, aj keď lampa svieti na cestu
a ty máš v sebe skrytého optimistu.

A máš strach z ľadu, 
ktorý vidíš popredu, 

keď chuligáni v diaľke
priblížia sa k tebe až moc.

Nechceš spadnúť, strácať čas. 
Ako pridať? Nad tým premýšľaš.

A v tej chvíli 
ďalšia osoba ťa už rozptýli.

Ženu so psom vidíš v diaľke... 
A to zviera trpí v túto zimnú noc.

 Ponáhľaš sa, už si skoro v cieli, 
keď sa obzrieš a vidíš siluetu v kaštieli.

Ruka v ruke kráča pár
a ty spomenieš si na dni, keď si nebol sám.

Pozrieš sa na mesiac v diaľke,
aspoň ten dodáva noci čarovnú moc.

Na srdci máš ťažobu,
ale myslíš na osobu,

ktorá s tebou prekonávala strach,
keď ste kráčali v tmavých uličkách.

Zazrieš jej tvár niekde v diaľke,
ešte aj smútok v dnešnú noc?

Auto letí cestou šmykom
a ty spadneš na zem s krikom.

Ležíš tam a nevieš vstať.
Chuligáni už sú tu. Čo sa má stať?

Spomenieš si, ale márne, na pár, ktorý 
mizne v diaľke.

A že asi nedosiahneš cesty cieľ dnešnú noc.

Nevieš kričať, zavrieš oči, ale zrazu čosi,
v tejto noci vtlačí sa ti do očí.

Sú to slzy mokré, slané
a ty prehrabneš si vlasy neupravené.

Znovu myslíš na cieľ v diaľke.
Čo sa stane v túto noc?

   A slzy máš na krajíčku.

Adriána Čišková

Maľovaniu sa venuje 
odmalička. Vo svojich 
9-tich rokoch začala 
navštevovať ZUŠ-ku, ale 
len pol roka. Maľovanie 
ju ale stále baví, zbavuje 
sa ním stresu, vylaďuje 
svoju náladu, aj keď si 
práve len tak čmára do 
zošita. Pri maľovaní sa ria-
di myšlienkou, ktorú vys-
lovil Karol Marx: „Umenie 
je najväčšia radosť, ktorú 
človek dáva sám sebe.“

adRiana Číšková

ilustrácia: ZuZana kolesáRová



študentský časopis sršeň VLasTNá TVoRba - 15

Fotenie ju zaujalo už v dvanástich rokoch. Najradšej má umelecky  štylizované zábery s hlbším významom, 
najmä zábery rúk. Fotenie je pre Moniku zachytenie myšlienok, pocitov, momentov na dlhú dobu. Veľakrát jej 
pri tom pomáhajú kamarátky, zároveň ju aj inšpirujú.

michaela oČenášová

Kresleniu sa venuje od svo-
jich šiestich rokov. Nikdy však 
nechodila do ZUŠ-ky, je tak-
povediac samouk. Začínala 
kreslením panáčikov a 
postavičiek z rozprávok. Teraz 
má šestnásť, za tých desať ro-
kov výrazne zmenila žáner. Keď 
bola mladšia, venovala sa kres-
leniu pravidelne, teraz kreslí 
hlavne vtedy, keď má čas alebo 
sa nudí. Tvrdí, že len cvičenie a 
cvičenie robí majstrov. Verí, že 
sa jej podarí nakresliť ešte veľa 
pekných kresieb. 

monika molnáRová
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Na pokračovanie úspešných knižných bestsellerov sa už určite tešia aj fanúšikovia Divergencie a Hier o 
život. Na finálnu časť Drozdajky si budeme musieť počkať do novembra, avšak druhá časť série Divergent 
bude mať v našich kinách premiéru 19. marca. 

Po 20-tich rokoch od prvej časti sa na obrazovky vráti aj pokračovanie Jurský Park- Jurský svet. Film 
sa bude odohrávať v Jurskom svete – zábavnom parku , kde bude návštevníkov ohrozovať nový, geneticky 
vylepšený druh dinosaura. Keďže dinosaury sú s ľuďmi už viac než dve desaťročia a ich ZOO už toľko 
neprofituje, vedci sa rozhodnú geneticky vylepšiť tento druh živočícha. Experiment sa vymkne spod kon-
troly a park plný dinosaurov už nebude pre návštevníkov bezpečný.

Okrem sci-fi filmov sa na filmovom plátne objaví aj film Teória všetkého, ktorý rozpráva životný príbeh 
výnimočného Stephena Hawkina – jedného z najchytrejších ľudí na planéte aj napriek jeho nevyliečiteľnej 
chorobe. Príbeh začína v roku 
1963, keď má mladý študent 
Stephen, študent kozmológie, 
pred sebou veľkú budúcnosť. 
Všetci spolužiaci a učitelia ho 
zbožňujú. Do jeho života vstú-
pi krásna Jane, ktorá študuje 
umenie. Keď sa však v osob-
nom i profesionálnom živote 
dostane na vrchol, zažije 
nemilosrdný pád. Lekárske 
vyšetrenie po jednom z mno-
hých jeho "nešikovných" zakop-
nutí vyriekne drsnú diagnózu - 
neliečiteľné postupné ochrnutie 
nervového systému, ktoré do 
dvoch rokov ukončí smrť. Lenže 
Jane a Stephen začnú proti 
zákernej chorobe bojovať. 

NajočakávaNejšie filmy v roku 2015
Všetci milovníci filmov si v najbližších mesiacoch určite prídu na svoje.

Či už máte radi akčné filmy, romantické príbehy alebo zábavné komédie, 
rok 2015 vám prináša dlhý zoznam nových projektov alebo pokračovaní úspešných filmov.





Vo filme Kód Enigmy si herec 
úspešného seriálu Sherlock, Bene-
dict Cumberbatch, zahrá profeso-
ra matematiky a kryptoanalytika 
Alana Turinga . V zime roku 1952 
britská polícia dostala hlásenie o 
vlámaní do jeho domu. Namiesto 
páchateľa sa do väzenia dostane 
samotný Alan, ktorý bol obvinený 
zo sexuálnych priestupkov a 
čakal ho súdny proces. Čakal ho 
zničujúci súdny proces. Kód Enig-
my rozpráva príbeh matematick-
ého génia, ktorý vďaka svojmu 
úžasnému talentu pomohol 
skrátiť 2. svetovú vojnu a zach-
ránil tak tisícky ľudských životov.

text: Monika Molnárová
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Každý človek sa ich bojí, no v skutočnosti sa 
oni boja nás. Medvede sú zvieratá, ktoré nie sú 
zlé a pri stretnutí s nami, ľudskými bytosťami, 
radšej ujdú, akoby mali zaútočiť. Tieto in-
teligentné zvieratá pochopia, že im nechcete 
ublížiť. Samozrejme zaútočia vtedy, ak chcete 
ohroziť ich mláďatá, ktoré medvedice chránia 
ako oko v hlave. Tieto veľké divoké šelmy sú 
v pýche Slovenska, v Tatrách, dosť rozšírené. 
Práve kameraman Róbert Rajchl a ekológ Erik 
Baláž sfilmovali momenty zo životov divokej 
zveri: medveďov, ale aj kamzíkov, jeleňov či 
vlkov v Tichej doline a v jej mladšej sestre - 
Kôprovej doline.

Tvorca tohto zaujímavého dokumentárneho 
filmu je ekológ, ktorý prežil stovky dní v lese 
a stretnutia s medveďmi prestal počítať pri 
tristovke. V roku  2006 sa Erik Baláž spojil s 
fotografom Brunom D´Amicisom a spolu s ka-
meramanom Robertom Rajchlom tvorili trio na 
zaujímavej sfilmovanej výprave za skúmaním 

divokých zvierat. Natáčanie tých najlepších 
záberov im trvalo týždne, ale výsledok stál za 
to. 

V tomto dokumentárnom filme sa doz-
viete o živote medvedích rodín, ale aj to, 
že najzákladnejším komunikačným kanálom 
medveďov sú stromy, ktoré značkujú svojimi 
pazúrmi. Okrem života medveďov môžete 
taktiež sledovať život jeleňov v ruji, vlkov na 
love, kamzíkov v zasnežených horách, ale aj 
život vtákov, napríklad tesárov alebo ďatľov troj- 
prstých na  prvý pohľad v suchých lesoch, ktoré 
v sebe skrývajú plno života. 

Tento film v sebe ukrýva veľké množstvo zau-
jímavých príbehov zo života divokej zveri, je 
o prírode - neobyčajne krásnej a zaujímavej, 
no často aj krutej. Ak vás púta príroda a život 
v nej, neváhajte a pozrite si ho hneď, ako to 
bude možné. Film je nielen krásny, ale po jeho 
vzhliadnutí budete zase o niečo múdrejší.  

text: Scarlett Krajlíková

S t r á ž c o v i a  d i v o č i n y
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Určite aj vás zaujíma, aké sú dnes 
najčítanejšie knihy. Veď predsa ani vy nechcete 

zaostávať a radi si prečítate tú najlepšiu. Knihy 
nie sú len o tom, že čítame, burcujú našu fan-
táziu, vďaka nim môžeme utiecť od reality do sve-
ta snov. Čítaním nielenže zdokonaľujeme slovnú 
zásobu, ale rozširujeme si aj vedomosti. Knihy by 
sme si nemali vyberať podľa obalu, i keď u mno-
hých ľudí zaváži hlavne vonkajšia stránka. Skúste 
si aj vy prečítať novinky z knižného sveta, ktoré 
odporúčajú čitatelia na internete:

  

1. Emma Marsová: Hotel v Paríži izba č.1    
2. paul Wade: Tréning väzňa 

3. pavel Hirax baričák: Šlabikár šťastia 
4. Deborah Harknessová: Kniha života 

5. Johanna Lindseyová: Burlivé vyznanie 
6. todd Burpo: Nebo nie je výmysel

7. Robert Galbraith: Hodvábnik
8. L. James: Päťdesiat odtieňov sivej   

9. John Grenn: Papierové mesto
10. Cassandra Clareová: Mesto nebeského ohňa 

pREčo RaDi čÍTaJÚ ŠTuDENTi oa?
„Považujem to za zmysluplné využitie voľného času.“

„Čítanie ma upokojuje.“
„Čítam od malička a nejako som si na to zvykla.“

„Knihy ponúkajú vždy niečo nové.“ 

Aj keď sa naši viacerí prváci zhodli, že knihy 
z akéhokoľvek obdobia sú kvalitné, nás mladých 
viac oslovujú príbehy s modernou tematikou. 
Obchoďáci z I.B pre vás zostavili zoznam súčasných 
najlepších kníh, ktoré by určite nemali chýbať na 
vašej poličke: 

Ejna Rúčková – Risknem to s pankerom  
Margaret Diekinson – Tulipánové dievča 

Susanne Collins – Hry o život 
Alex Scarow – Jazdci časom, prvá misia 

John Green – Na vine sú hviezdy 
Lorna Byrneová  - Posolstvo nádeje od anjelov 

Naty Sabová – Ochrankyňa 

Je načase prečítať si niečo moderné, prajem 
vám veľa chuti do listovania vašej novej knižky.

text: Martina Plišková 

Rakovina, choroba, s kto-
rou sa stretávame čím ďalej, 

tým častejšie, no nikto akoby 
ju nebral vážne. Autor knihy Na 
vine sú hviezdy, John Green, 
opísal túto chorobu trochu iným 
štýlom, než ako sa o nej doz-
vedáme z bežného života. 

Kniha je o dvoch mladých 
ľuďoch, Hazel Grace, ktorá 
má rakovinu štítnej žľazy, 
a Augustusovi Watersovi, 
sedemnásťročnom mladíkovi, o 
ktorého sa „oprel osteosarkón“ 
a teraz musí znášať následky. 
Hazel depresie z choroby do-
slova ničia. Nakoniec ju 

mama presvedčí, aby šla 

na stretnutie podpornej sku-
piny. Práve tam stretne svoju 
životnú lásku, Gusa. Spoločne 

čelia nie len ťažkému priebe-
hu choroby, ale aj obavám 
ich rodičov. Naučia sa však, 
že aj zo života, ktorý k nim 
nebol práve najštedrejší, sa 
dá tešiť, pretože im doprial to 
najcennejšie - lásku. Tragický 
príbeh, ktorý rozplače i rozos-
meje, dojme každého čitateľa. 
Príbeh osudovej, hviezdami 
skúšanej, lásky si už získal 
priazeň mnohých, samozrejme 
aj mňa. 

Odporúčam siahnuť po tejto 
knihe každému, a nielen tomu, 
kto verí na to romantické „až 

kým nás smrť nerozdelí.“
text a foto: Stanka

Čo sa teraz číta ?

Na vine sú hviezdy



Vedeli ste, že...
• zuby piraní sú také ostré, že ich juhoamer-
ickí Indiáni používajú ako nožnice?
• na celom svete vznikne za sekundu 
asi 2700 fotografií?
• v Oklahome je zakázané odhryznúť 
cudzincovi z hamburgera?

su
Do

ku
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Zábavnú stranu pripravila: redakčná rada
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nájd i  slovo
Pospájajte písmena, musia ísť za sebou 

a každé písmeno použite len raz.

Niekoľko dobrých rád pre šťastnejší život
 Pi veľa vody.
 Jedz raňajky ako kráľ, obedy ako princ a večere 
ako žobrák.
 Jedz viac jedla, ktoré rastie na stromoch 
a kríkoch a jedz menej jedla, ktoré je 
spracovávané.
 Ži s tromi E - Energia, Entuziazmus, Empatia.
 Seď v tichosti aspoň 10 minút každý deň.
 Spi 7 hodín.
 Prechádzaj sa 20-30 minút každý deň a 
usmievaj sa pri tom.
 Neporovnávaj svoj život s druhými. Vôbec 
nemáš tušenie, o čom je ich cesta životom.
 Neprechovávaj negatívne myšlienky alebo veci, 
ktoré nemôžeš kontrolovať. Namiesto toho venuj 
svoju energiu prítomným pozitívnym momentom.
 Neber sa tak vážne. Nikto iný Ťa tak vážne 
neberie. :-)
 Nemíňaj svoju vzácnu energiu na ohováranie.
 Snívaj viac, kým nespíš.
 Zabudni na to, čo sa stalo v minulosti (odovzdaj 
to). Nepripomínaj svojim blízkym chyby z 
minulosti. To zničí tvoju prítomnú radosť.
 Život je príliš krátky na to, aby sme nenávideli 
druhých. Prestaň nenávidieť.
 Vyrovnaj sa so svojou minulosťou, aby 
neovplyvňovala tvoju prítomnosť.
 Nikto nemá moc nad t vojou radosťou okrem 
TEBA.
 Uvedom si, že život je škola a si tu, aby si sa 
učil. Problémy sú jednoducho súčasťou životopisu, 
ktoré sa objavujú a miznú ako skúšky, ale lekcia, 
ktorú sa z toho naučíš bude na celý život.
 Usmievaj sa a smej sa viac.
 Nemusíš vyhrať každý spor.

Idú dve piškóty a jednu prejde auto. Tá druhá sa 
otočí a povie jej: „Čo sa mrvíš, ty krava?“

Dieťa sa pýta otca: "Ako vznikli ľudia?" 
otec odpovedá: "Adam a Eva mali deti, ich 
deti vyrástli a mali deti a tak ďalej."
Dieťa potom išlo za matkou a spýtalo sa jej 
rovnakú otázku.
Matka odpovedá: "Boli sme opice, a potom 
sme sa vyvinuli na to, čo sme teraz."
Dieťa utekalo späť za otcom a povedalo: 
"Klamal si mi!"
otec odpovedal: "Nie, tvoja matka hovorila 
o svojej strane rodiny."

Do kníhkupectva príde žena oblečená v čiernom, 
v ruke drží vreckový atlas húb. Pribehne k nej 
predavač a kondoluje: „Úprimnú sústrasť, pani. 
Autori tú chybu už opravili.“

Hovorí otecko mamičke: „A tomu nášmu 

Jožkovi kúpime pokladničku.“
„To nie,“ ohradí sa mamička, „pokladničky 

robia z detí lakomcov a z rodičov zlodejov.“

V myšacej diere ochorela stará myš. Mladá 
myška pomaly vyliezla von, aby zohnala 
nejaké žrádlo. Počuje: „Mňau, mňau!“ Vráti 
sa, pretože mačka by ju zožrala. Znovu lezie 
z diery, keď počuje: „Hav, hav!“ Vráti sa, 
pretože pes by ju zožral. Znovu lezie z diery a 
počuje: „Méé, méé?“ Koza, tá ma nezožerie. 
Vylezie a chňaps, zožerie ju mačka, olízne sa a 
hovorí: „To je doba, dnes než sa nažeriem, aby 
som ovládala tri jazyky.“

SM
IE

CH
 -

 L
IE

K

Ktorý dom skrýva v sebe strom? (aktsôk)
Ako urobíme z dvoch zápaliek desať?

Ako urobíme z 9 zápaliek dve?

HáDaNKa
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„Navždy sa zachová v pamäti 
stužková...“ A tá „mojej“ IV. B triedy 
určite. Jednak preto, že to bola moja 

prvá, na ktorej som sa podieľala aj ako organizá-
tor a jednak aj pre nezvyčajné zloženie – v triede 
prevažujú chlapci.

Dátum 12. 12. bol magický pre všetkých – pre 
mňa ako triednu učiteľku, pre žiakov a samozrejme 
pre ich rodičov. Pre nich hlavne ako hostí hrdých 
na svoje takmer dospelé deti a čestných sponzorov 
zároveň. Veď práve oni túto udalosť pripravovali už 
od 1. ročníka po finančnej stránke. Veľký kus práce 
odviedol úzky okruh zodpovedných mamičiek aj po 
stránke organizačno-zásobovacej. Pripraviť všetko 
potrebné do sály mestského úradu dalo poriadne 
zabrať.

Organizácii sme sa nevyhli ani my v škole. Pred-
chádzalo tomu množstvo činností – od výberu oz-
namka, cez výber farebného zladenia výzdoby v 
sále, nácvik nástupu, výber a nacvičenie jednot-
livých scénok do programu či prekvapenia pre tried-
nu učiteľku. Prispôsobili sme tomu  aj usporiadanie 
lavíc v triede, pretože sa skúšalo každú prestávku 
aj poobede po vyučovaní. Niektorí zodpovednejšie, 

iní sa viac spoliehali na svoj herecký talent a na 
improvizáciu. Popritom všetkom sa na poslednú 
chvíľu zháňali obleky, šaty či priateľky... Režíroval 
sa únos triednej knihy, zdobili sa dvere triedy, písali 
častušky na učiteľov či samotných žiakov. Každý kto 
vedel a chcel, pridal ruku k dielu. Tu bolo badať spo-
luprácu a súdržnosť kolektívu.

Až prišiel deň D. Stretli sme sa akísi iní – 
dievčatá krásne upravené a chlapci nesmierne 
galantní a možno aj vážnejší, s obavami ako to 
všetko dopadne. Každý z chlapcov si doviedol na 
pódium jednu zo svojich spolužiačok, nasledovali 
slávnostné príhovory, stužkovanie, tance, program, 
nechýbali slzy hrdosti, ale aj smiech a zábava. Tá 
pravá nefalšovaná sa samozrejme rozprúdila až po 
skončení oficiálnej časti a trvala naozaj až do rána 
bieleho.

Sme si vedomí aj nedostatkov a prešľapov, 
ktorým sme sa mohli pokojne vyhnúť, keby... Ale nič 
to, myslím, že to nebolo až také zlé a pre tohoročnú 
IV. B v rámci možností – „v pohode“.

Dúfam, že väčšina prítomných sa s nami cítila 
príjemne a pri náhodnom prezretí si fotiek či spo-
mienkového DVD vylúdi aj po rokoch úsmev na tvári.

Slovo, ktoré vystihuje moje pocity zo 
slávnosti, je chaos. Mali sme málo času, 
lebo sa menil termín stužkovej slávnos-

ti. Žiaci boli v rámci projektu na odbornej praxi v 
Holandsku v Amsterdame. Mali sme iba 1 týždeň 
na prípravu. Všetko sa muselo od základov meniť. 
Oficiálna časť však bola dobre zvládnutá. Keby som 
mohla, vylepšila by som prístup žiakov. Potešilo by 
ma, keby boli aktívnejší. 

Moment, ktorý sa mi najviac páčil, bol nástup 
študentov a odovzdávanie stužiek. Keby sa mohla 
meniť minulosť, tak by som najradšej nezažila 
časové pásmo od 03:00 hod. ráno. Keď by som mala 
možnosť znovu prežiť ten večer, určite by som ju 
využila. Samozrejme niektoré momenty by som 
rada vylepšila pre ešte väčší zážitok. 

Do organizácie stužkovej som sa zapájala. Pomoh-
la som, s čím sa dalo. Častušky, ktoré študenti 

Neodmysliteľná stužková, na ktorú sa tešia nielen  študenti, ale aj ich  rodičia. Triedny učiteľ ve-
die štyri roky svojich zverencov krok za krôčikom k tejto očakávanej slávnosti a samozrejme k maturite.

Prirastú mu, ako sa povie k srdcu, a prežíva s nimi to dobré i zlé. Položili sme preto pár otázok práve 
triednym učiteľom maturujúcich tried, aby sme zistili, aký je ich celkový dojem zo stužkovej slávnosti, 
ako prebiehali prípravy študentov na slávnosť, či sa zúčastnili príprav, ktorý moment by radšej nezažili 
na slávnosti, aký okamih sa im najviac páčil, čo by zmenili a či by si zopakovali večer.

Takto vidia triedni svojimi očami tento nezabudnuteľný večer.

S t u ž k o v á  o č a m i  t r i e d n e h o  u č i t e ľ a

IV.B

V.A

pripravila: Aďa Guľkášová

Ing. Katarína Ujháziová, triedna učiteľka



iV. b



Dojem zo stužkovej je veľmi do-
brý. Myslím, že bola vydarená. Najmä 
oficiálna časť bola zvládnutá vynika-

júco, rovnako aj zábava bola dobrá, žiaci sa naozaj 
bavili dobre a s nimi aj učitelia. Až do rána nebol 
žiadny problém.

Pravdu povediac, nechal som žiakov takmer bez 
pomoci pripraviť všetko. Takmer vôbec som sa ne-
zapájal do príprav, akurát som niečo usmerňoval, 
provokoval. Ale mám pocit, že tak ako takmer 
vždy, aj v mojej triede tie skutočné prípravy na 
slávnosť prebehli iba pár týždňov pred stužkovou.

Pomáhal som im už iba naozaj tesne pred 
stužkovou, pri príprave miestnosti, no a potom, po 
stužkovej, keď som bol v nedeľu pomáhať pratať 
sálu.

Myslím, že nebol taký moment, ktorý by som 
najradšej nezažil – určite nie v tom negatívnom 
význame. Alebo predsa? Ak by som mohol niečo 

zmeniť, tak by som si chcel viacej zatancovať s 
mojimi žiakmi, presnejšie s mojimi žiačkami...

Páčilo sa mi, ako sa žiaci dobre bavili a ako za-
pojili do zábavy aj učiteľov. Prekvapením, samo-
zrejme pozitívnym, bolo odovzdávanie daru od 
žiakov mne ako triednemu, ale aj  daru rodičov 
pánovi riaditeľovi.

Čo by som zmenil? Ťažko povedať, hádam by 
som sa pokúsil o väčšie zapojenie hostí, rodičov a 
príbuzných do voľnej zábavy. Ale ani ja nie som ne-
jaký parketový lev, takže mám pochopenie aj pre 
menej okázalú náladu.

A či by som zopakoval večer? Áno aj nie. Z 
pohľadu stresu a nervov a pocitu zodpovednosti už 
ďakujem, neprosím. Ale pre ten moment, pre tú 
atmosféru aj áno.

Mgr. Ladislav Rášši, triedny učiteľ
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vymysleli na učiteľov alebo na seba navzájom, boli 
vtipné a výstižné. Mali sme veľké šťastie, pretože 
sme mali vynikajúceho DJ-a. Takisto sme mali krás-
nu a vynovenú sálu. Dokonca ju nebolo potrebné 
ani upratať hneď po zábave, čo nám vyhovovalo 
presne tak, ako celá miestnosť. Majitelia boli ku 
nám veľmi ústretoví, za čo sme im veľmi vďační. 

Starostí sme mali až-až. Či už sa to týkalo výz-
doby, nákupov, stravy, zaobstaraním kameramana a 
fotografa, preniesť zo školy rekvizity (nástenky...), 
no najpodstatnejšie bolo priniesť si na samotný 
večer so sebou dobrú náladu a chuť baviť sa. 

Myslím si, že celý večer študenti zvládli na veľmi 
dobrej úrovni. 

V. A, Mgr. Daniela Lukáčová

IV.C

foto: archív IV. B, IV. C a V. A triedy

iV. C

V. a
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Hudba, 

ktorá sa rokmi mení
Tóny, ktoré dennodenne vychádzali z 

gramofónových platní a stále vychádzajú z rôznych 
elektronických zariadení či prehrávačov, spre-
vádzajú život ľudí všetkých vekových kategórií. Naši  
prastarí rodičia, starí rodičia, rodičia, my mladí, no 
jednoducho všetci máme radi určitý druh hudby, 
ktorý je v danej dobe  populárny a ľuďmi milovaný. 
Veď pravdou je, že hudba sprevádza generácie celé 
stáročia, no aj ona prechádza svojimi zmenami v 
štýle.

 

• Hip-hop =  „Dvojskok 
a koniec.“ „Voľné gate 

pod zadkom a ruka 
hore.“ 

• Rap = „Preteky v 
recitovaní.“ 

• Pop = „Peter Nagy! Je to 
fajn štýl na počúvanie.“ „Je 
to v pohode hudba z rádia, 
ale často ju nepočúvam. Je 

to na jedno kopyto.“ 

• Soul = „Sexy.“

• Funk = „Podľa mňa je to 
pohyblivá hudba.“ 

mále okienko hudobných štýlov: 
hip - hop/ rap: Tento hudobný štýl je popu-
lárny hlavne medzi mladými ľuďmi. Vychádza z 
černošských štvrtí, ktoré sú plné drog, násilia, 
gangstrov a alkoholu. Tento žáner je akýsi spôsob 
vykričania svojich pocitov a problémov do sveta.
pop music:  Je žáner, ktorý je často nazývaný aj 
neumeleckým žánrom. Skladby sú zväčša písané 
v jednoduchých a predvídateľných slohách či 
refrénoch a vydané  alebo napísané sú kvôli 
komerčnému úspechu.
funk: Tento žáner bol vytvorený Afroameričanmi 
a funkové motívy ako sú vysoká tanečnosť, 
jednoduchá štruktúra piesne či africké tóny sa 
dodnes používajú v modernom džeze, ale aj v 
hip-hope.
soul: Je predchodcom funku. Skrýva v sebe prvky 
afroamerického gospelu, bluesu a aj džezu. Soul 
sa stal populárnym počas obdobia afroameric-
kého hnutia za občianske práva. Taktiež ovplyv-
nil rockovú a africkú hudbu.
reggae: Tento hudobný štýl vznikol na Jamajke. 
Je to vlastne zlepenec rôznych jamajských vply-
vov. Prvotné reggae sa nazývalo early reggae a 
bolo rýchlejšie ako to, ktoré poznáme dnes. Té-
mou boli ženy, tanec a zábava.
latinsko-americká hudba: Hudobný žáner po-
chádza z oblastí Mexika, strednej a južnej 
Ameriky. Tieto miesta majú bohatý kultúrny 
základ a na hudbu tanečníci tancujú v rôznych 
tanečných štýloch.  
džez: Je hudobnou formou ovplyvňovanou 
bluesom, folkom a európskou hudbou, ktorá sa 
vyznačuje hlavne improvizáciou. Pochádza z 
černošských štvrtí amerického New Orleans.
country hudba:  Tento žáner vznikol na juhu 
Spojených štátov. Je ovplyvnený folkovou a 
keltskou hudbou, gospelom a bluesom.
blues: Je hudobný štýl, ktorý vznikol v afro-
americkej komunite otrokov. Je to hudba vy-
chádzajúca z náboženských gospelových piesní a 
spirituálov a je veľmi výrazne ovplyvnená pôvod-
nou africkou hudbou.
klasická hudba: Je považovaná za vrcholnú for-
mu najmä orchestrálnej hudby hranej v 16. – 18. 
storočí. Niekedy do nej zaraďujeme aj neskoršie 
hudobné diela impresionizmu či neoklasicizmu. 
Niektorí hudobní kritici sem zaraďujú aj súčasnú 
orchestrálnu hudbu. 
ľudová hudba: Jej základom je pieseň ľudu. 
Mnohé z nich sa stali takými obľúbenými, že sa 
preniesli na všetky generácie. Niektoré sú doku-
mentmi kultúry rôznych štátov.
rock: Hudobný štýl, ktorý zahŕňa heavy alebo 
death metal a jeho predchodcom bol rock and 
roll. Jeho znakom je použitie zosilnených nástro-
jov a skresleného zvuku.

Názory náhodne vybraných spolužiakov

na rôzne hudobné štýly a žánre:



študentský časopis sršeň  23

Hudobné žánre sa rokmi spájajú a ovplyvňujú 
každú generáciu. Rock and Roll ako hudobný žáner 
bol vytvorený na protest swingu v päťdesiatych 
rokoch. Šesťdesiate roky predstavovali vznik 
vulgárnych Rolling Stones na protest  úhľadných  
Beatlesákov. A v sedemdesiatych rokoch vznikla 
skupina Pink Floyd na protest Sex Pistols. Na 
odpor punku postupne vznikli aj  tzv. skinheadi 
a proti rockovej hudbe neskôr vznikla tanečná 
disco. Dnes sa na vrchol slávy dostáva punk, rap a 
samozrejme hip- hop.  Dnešná mládež vyrastá na 
rape, či hip- hope. Piesne z týchto žánrov však v 
sebe ukrývajú nadávky, ktoré dnes používa skoro 
každý mladý človek, ktorému vulgárne slová prí-
du ako spôsob vyjadrenia sa na život,  na  svoje 
pocity, na dnešný svet  a na svoj ťažký životný 
príbeh, ktorý si žiada aj takéto slová. V poriadku 
však nie je, keď sa v textoch piesní objavuje 
oveľa viac nadávok ako slov z normálnej slovnej 
zásoby. Žijeme však v demokratickej dobe, ktorá 
povoľuje vyjadriť svoj názor bez toho, aby ste si 
museli klásť servítku pred ústa. Každý jeden z 
nás, má rád určitý 
druh hudobného 
štýlu, ktorý den-
nodenne počúva 
a páči sa mu jeho 
melódia, texty, 
alebo aj samotný 
spevák, či hudobná 
skupina. Nechajme 
preto všetko na 
ľudí, na ich vkus a 
povahu, ktorý hu-
dobný žáner bude 
ich srdcu najbližší.

text, kresba: 
Scarlett 

• Reggae = „Bob Marley a 
africké farby.“

 

• Latinsko-americká 
hudba = „Najlepšia 
hudba na tanco-
vanie.“ 

• Džez = „Veľmi po-
hodová a príjemná 

hudba na počúvanie 
hocikde a hocikedy. 
Môj najobľúbenejší 

štýl.“ 

• Country = „Amerika, 
púšť, hory, cesty 
a príroda.“ „ Je to 
veselé, ešte koňa 
a vysoké čižmy a 
parádne sa mi tan-
cuje.“ 

• Blues = „Neviem, 
niekedy sa mi to 

podobá na rock.“ 
„Je to spomalené, 

nie je to pre mňa.“ 

• Klasická hudba 
= „Na koncerte 
zaspávam. Je to 
nuda.“ „Živá hudba 
– akustické gitary, 
husle, čelá, dychové 
nástroje.“ 

• Ľudová hudba = „Veselý 
folklór = dobrá tancovačka.“ 

„Zabite ma niekto!“ 

• Rock = „Divoká záležitosť 
a super zvuk gitary.“  „Milu-
jem ho. Je to môj obľúbený 
hudobný žáner.“ 

Viete o tom, že škótski vedci prišli na to, 
že podľa hudby vieme zistiť veľa o vlastnos-

tiach jej poslucháčov? Kam sa radíte vy? 

ak Radi poČúvate: 
• klasickú hudbu a džez = ste kreatívni
• pop = pracovití
• rock, metal, heavy metal = jemní, citliví, 
tvoriví
• country = usilovní, nesmelí
• hip-hop = spoločenskí
• indickú hudbu = príliš milí
• soul = jemní, tvoriví, vyrovnaní, hrdí
• rap = nie ste duchovne chudobní, ale ste 
vulgárni a máte rebelantské sklony
• opery = možno nie ste inteligentní, ale určite 
ste bohatí
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Zuzana Kolesárová: Láska s príchuťou jablka
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Hitom je dnes

Trampolína je špeciálne telocvičné a športové 
náradie určené pre skákanie osôb.  Je to vynikajúci 
nástroj na podporu srdca, ciev a svalov. Aj keď sa 
skákaním na trampolíne nechudne najrýchlejšie, 
efektívne ale posilňujete svaly, a to hlavne od 
pása dole – hlavne nohy a bruško, ktoré býva pre 
ženy najproblematickejšou partiou tela. Pred-
chodca dnes už známych trampolín bola pružná 
doska , vďaka ktorej ľudia vyskakovali do značných 
výšok. Prvé trampolíny používali už naši predko-
via v stredoveku pri akrobatických kúskoch. Ich 
pôvod však hľadajme u Inuitov, ktorý ju vyrábali 
z mrožej kože. Do dnešnej podoby ju skonštruoval 
francúzsky akrobat du Trampoline, po ktorom nesie 
aj meno. Inšpiráciu našiel v odrazových vlastnos-
tiach záchranných sietí, ktoré sa umiestňovali pod 
vysoké hrazdy pre bezpečnosť.     

• Trampolína je zábavná, ale aj zdravá.

Tréning na trampolíne je zábavný a cvičiť na nej 
môžu aj ľudia so zdravotnými problémami. Tram-
polínu by ste  nemali považovať iba za hračku pre 
deti, pretože vynikajúco rozvíja srdcovo-cievnu 
kondíciu.

• prečo je trampolína tak veľmi efektívna? 

Pri skákaní na trampolíne zapájate veľké množstvo 

t r a m p o l í n a
svalov nôh, brucha či chrbta a paží, aby ste udržali 
rovnováhu. Spaľujete tuky a zároveň súmerne for-
mujete postavu.

• prečo na trampolíne cvičia aj dievčatá z oa? 

 „K cvičeniu na trampolíne som sa dostala náhodou 
– v jeden letný deň som sa so sestrou nudila, a pre-
to sme sa rozhodli vyskúšať niečo nové. Cvičenie je 
sranda, človek sa odreaguje. Určite to chcem znova 
vyskúšať,“ vraví Monika z I.A. Aj Scarlett z tej istej 
triedy si trampolínu vyskúšala: „Ja som to mala len 
v tábore, ale je to super!“

Trampolína je aj mojím favoritom na roz-
voj kondície a koordinácie. Nielenže si takýmto 
cvičením dokážem udržať dobrú fyzičku, mám pocit, 
že prekrvením celého 
tela sa mi dokonca 
zlepšuje aj mozgová 
činnosť – rýchlejšie a 
efektívnejšie sa učím. 
Nie nadarmo sa hovorí: 
V zdravom tele zdravý 
duch. Cvičenie na 
trampolíne rozhodne 
odporúčam každému. 
Určite neoľutujete. 

text:  
Eva Vargová

foto:  
Simona Ciberajová



 Ďakujeme všetkým našim  futsalistom, basketbalistkám a florbalistkám za skvelé umiestnenia 
a samozrejme trénerovi Jánovi Hlaváčovi, ktorý sa im venuje a dokáže ich vyburcovať k skvelým 

výkonom. Želáme im aj naďalej veľa elánu na získavanie ďalších úspechov!
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Družstvo našich dievčat sa zúčastnilo okresného kola vo florbale, ktoré prebiehalo v našej škole  21. 
januára. Svojou nebojácnosťou a trpezlivosťou si florbalistky vybojovali 1.miesto, čím dosiahli postup 
do regionálneho kola.

Nuž  ani naši chlapci sa nenechali 22. 01. 2015 zahanbiť pred dievčatami a získali takisto krásne 
umiestenie - 1. miesto v okresnom kole vo florbale, ktoré sa konalo na SOŠ technickej v Rožňave. Aj 
oni si vybojovali postup do 
regionálneho kola.

10. 2. 2015 sa konalo 
regionálne kolo vo florbale 
dievčat. Ide o dlhodobú 
súťaž KSK. Naše florbalové 
družstvo obsadilo v silnej 
konkurencii 3. miesto. 
Víťazom sa stali dievčatá  
SOŠE zo Spišskej Novej 
Vsi. Aj keď naše dievčatá 
s víťazkami prehrali 4:0, 
hrali veľmi dobre, veď 
na strane súpera bojovali 
reprezentantky Slovens-
kej republiky vo florbale 
sestry Grosové a dvojčatá  
Hudákové.  Obchodnú aka-
démiu Rožňava reprezentovali: a. pucsoková, Z. Turisová, M. sanisloová, b. barnová,M. 
Vodenská, M. Kissová, o. bacsoová, a. Vidová, K.Tymczáková, R. simanová, N. Naďová, V. Fábiánová.

Futsalové družstvo našich chlap-
cov  získalo 10. 02. 2015 1. miesto v 
okresnom kole dlhodobých súťaží KSK 
a vybojovalo si tým postup na krajské 
kolo, ktoré sa konalo v Michalov-
ciach 16. februára 2015. Bohužiaľ, do 
vyššieho kola nepostúpilo. 

ako hodnotí výkony našej školy reprezentant peter Rákai:

„V mestskej hale nastúpili proti sebe 4 tímy. Prvý zápas sme hrali s Moldavou nad Bodvou. Urobili 
sme pár vlastných chýb a zápas sme prehrali 4:3.”

V druhom zápase boli našimi súpermi Košice – Športový gympel. Zápas sme prehrali 7:0. Museli 
sme uznať kvality súpera a zmieriť sa s vysokou prehrou a poriadnou fackou, ako sa hrá moderný 
futsal. Na chalanoch bolo vidno, že spolu trénujú, hrajú zápasy, tím bol zohraný, pričom my všetci 
hráme v rôznych tímoch. Posledný zápas sme hrali so školou zo Spišskej Novej Vsi. Chceli sme uhrať 
dobrý výsledok a nespraviť si hanbu. Držali sme sa dobre, kvalitne sme bránili a hrali sme ako jeden 
tím, nie jednotlivci. Do 15 minút sme prehrávali 1:0, mali sme mnoho šancí zápas otočiť, no napokon 
sme prehrali 2:0. Bol to náš najlepší zápas na turnaji.“

 Aj naše basketbalistky boli  
11. 02. 2015 úspešné a získali  

2. miesto v okresnom kole 
 a postúpili do regionálneho kola.

Text: Eva Vargová, foto: Simona Ciberajová
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 Milí naši pedagógovia, prajeme Vám k Vášmu sviatku všetko 
najlepšie, veľa zdravia, trpezlivosti a entuziazmu, pedagogického 

optimizmu, pracovných úspechov i osobného šťastia.
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