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Úvodník
Ahoj obchoďáci! Verím, že v tomto 
Superstááárovskom ošiali nemáte veľmi čas 
sledovať iné veci, ale pre tých, ktorí mánii ešte 
úplne nepodľahli, je tu NEW SRŠEŇ! Dúfam 
však, že si nás prečítajú Bezdedo aj Arash Jaroš 
funcluby J...

 Počas dlhého obdobia od posledného čísielka 
sa  v našej školičke udiali veci Vé. Prváci nás 
provokovali v Tatranských Mlynčekoch, plesali 
profáci, rodičia, ale aj my J. Tretiakov neobišlo 
ani tento rok školské kolo v SOČ-ke, zaúčtovali 
sme si na súťaži Mladý účtovník... atď. Bolo toho 
naozaj dosť, my sme pri tom boli a prinášame 
vám infošky a pikošky. Vďaka veľkému úspechu 
rubriky UVERÍTE? vám prinášame tentokrát 
súťažné pokračovanie. A samozrejme sa tešíme, 
že sa vám páčia naše nápady a že sa konečne 
zapájate do písania nášho vášho obľúbeného 
časáku!;)

Aby som toľko nepolemizovala o tom, čo si aj 
tak prečítate, ukončím svoj monológ. Tu je ale 
ešte  správna odpoveď z minuločíslovej hádanky 
Kto chová ryby? – chová ich Nemec. A aby som 
nezabudla-PRÍJEMNÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY! 
Prežite ich v zdraví, v pohode a baby v suchu.

Sany
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LYŽIARSKY KURZ 2005
Od chvíle, ako sme sa dozvedeli, 
že aj tento rok sa bude konať 
lyžiarsky kurz, veľmi sme sa 
tešili. Neboli sme síce v takom 
počte ako to bývalo po minulé 
roky, ale výcvik sa nakoniec 
predsa len konal. 

Nadišiel 24. január a my sme 
nedočkavo stáli pri autobuse. 
Posledné slová rodičov sme už 
ani nepočuli a po rozlúčke sme 
si rýchlo posadali. Cesta bola 
dlhá, ale dobre sme sa bavili. 
Asi po 2 hodinách sme zbadali 
tabuľu s nápisom Tatranské 
Mlynčeky.
Akonáhle sme sa dostali na 
miesto M, rozdelili sme si izby, 
vybalili veci a vybrali sme sa na  
prvú slávnu lyžovačku. Boli sme 
nedočkaví, ale aj neistí... „Čo 
keď som sa zabudol lyžovať?“ 
„Čo ak sa nenaučím?“ „Čo ak...?“ 
Takéto poznámky sa šírili aj 
v autobuse. Pravda sa však 
ukázala v lyžiarskom stredisku 
v Kežmarku. Pre pánov 
profesorov to bolo prekvapivé, 
ale drvivá väčšina z nás zjazdila 
svah celkom dobre. Dvakrát 
sme sa vybrali na lyžovačku do 
Bachledovej doliny. Cestou tam 
sme pozorovali okolitú prírodu, 

na ktorú bol po veľkej víchrici 
dosť desivý pohľad. V doline 
sme mali možnosť vyviesť sa na 
sedačkových lanovkách. Mnohí 
to skúšali po prvýkrát a bol 
to pre nich zážitok. Nakoniec 
sa uskutočnili preteky, ktoré 

zvládli úplne všetci. Najlepším 
však bol Branislav Nagy. Počasie 
sme mali nádherné, hlavne prvý 
a posledný deň. Po lyžovačke 
nastal väčšinou oddych, ale 
len čo sa začalo stmievať, 
izba na konci chodby ožila 
hudbou a len-len, že neroztrhlo 
repráky.:)
Začala sa vojna so zubnou 

pastou, ktorá väčšinou skončila 
na našich vlasoch. Chlapci 
s nami radi srandovali, a preto 
si na nás všetkých vymysleli 
pekné klamstvo. Práve sme 
sa vrátili z večere, keď sa 
medzi izbami začalo šíriť, že 
J a A odchádzajú z výcviku, 
lebo ich vraj nachytali pri 
fajčení. Všetkým nám  to bolo 
ľúto. Trošku sme im aj vynadali, 
ako mohli byť takí hlúpi a nedali 
si pozor. Už sme sa vybrali za 
profesormi, že ich trochu 
obmäkčíme, ale večerali ešte... 
Smutní sme sa vrátili naspäť, 
keď sa zrazu všetci začali 
smiať a prezradili, že to bolo 
klamstvo a nikto neodchádza. 
Dobre sme sa na tom zasmiali, 
ale pri predstave, že to mohlo 
dopadnúť aj inak, tak...
Mali sme aj karneval, na ktorom 
bolo tiež veselo. Masky boli 
veľmi nápadité. Zvíťazili 
„erotické dvojičky“- Martina 
a Csaba, Addam´s family 
– Katka, Miška, Bernadeta 
a Andrea a ako dvojičky Janka 
a Karin.
Týždeň ubehol veľmi rýchlo, ale 
domov sme sa vrátili obohatení 
o krásne zážitky, na ktoré 
nikdy nezabudneme.   

Kinga
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Valentínsky ples OA
V Obchodnej akadémii sa 
začína tradovať veľmi pekná 
každoročná udalosť – ples OA. 
Tento rok to bol už tretí ročník. 
Ples sa uskutočnil v podvečer 
sviatku zaľúbených - svätého 
Valentína, v sobotu 12. februára 
2005 v sále Mestského úradu 
v Rožňave. Pozvaní boli všetci 
pedagógovia, rodičia i priatelia 
školy. Bolo tu možné stretnúť 
tváre mnohých ľudí, ktorí sa od 
prvého ročníka tohto podujatia 
prídu zabaviť práve na tento 
ples.
Program bol veľmi pestrý. Ples 
otvorili páry z tanečnej skupiny 
Sambed v rytme valčíka, po 
ktorom pozvali do tanca otca 
plesu PeadDr. Viktora Baláža 
a jeho manželku. V priebehu 
večera mali tanečné vystúpenie 
Július Schwarcz a Tímea 
Koláriková, Jana Šlosárová 
a Štefan Arany zo skupiny 
Sambed a v trochu rýchlejšom 

ľudovom rytme vystúpila tanečná 
dvojica Janka Švarcová a Štefan 
Lipták z tanečnej skupiny Vesna. 
O zábavu sa starala hudobná 
skupina Relax z Vlachova, ktorá 
pozývala ľudí na parket v rytmoch 

modernej hudby i rock and rollu, 
klasických valčíkov a tanga, či 
ľudových čardášov. Pri stoloch 
cez prestávku zahral Ondrej 
Nemčok na husliach alebo Ivan 
Nemčok na harmonike každému 
tú jeho obľúbenú.
O polnoci sa losovalo prvé kolo 
tomboly, na ktoré sa asi všetci 
nedočkavo tešili, veď ceny boli 
lákavé a veľmi hodnotné. Kto by 
si nechcel domov odniesť veľký 
potravinový kôš či kávovar, 
alebo liatinovú nádobu na kvety, 
prípadne poukážku na voľnú 
večeru, nákup pohonných hmôt 
či mäsa, a to len vďaka šťastene. 
Cien bolo okolo 50 a pre 
tých, ktorí nič nevyhrali, boli 
pripravené i tri ceny útechy.
K dobrej nálade plesajúcich 
určite prispela aj chutná večera 
a veľmi vkusne prestreté stoly 
s čokoládovými a papierovými 
l igotavými srdiečkami 
rozhodenými po stoloch, ktoré 

symbolizovali lásku medzi ľuďmi. 
Po polnoci určite dobre padla 
i druhá večera.
Po tretej hodine rannej, keď 
nálada vrcholila, všetci prítomní 
sa dočkali i sľúbeného umeleckého 

hosťa Miška Dočolomanského, 
ktorý zaspieval a zatancoval 
úryvok zo slávneho muzikálu 
Na skle maľované. Vystúpenie 
hostí natoľko pobavilo, že mnohí 
si až v závere uvedomili, že 
pána Dočolomanského výborne 
nahradil pán riaditeľ OA – Viktor 
Baláž.
Svojou trochou k úspechu plesu 
určite prispela aj študentská 
spoločnosť Aquarel, ktorej 
členky obetavo vypomáhali 
a určite milo prekvapili plesajúce 
páry svojimi perníkovými 
srdiečkami napečenými pre túto 
príležitosť.
Nálada i celá atmosféra plesu 
bola taká vynikajúca, že prví 
hostia odchádzali domov až 
nadránom.
Je možné pripraviť ples ešte 
dokonalejšie? Ťažko sa tomu dá 
uveriť, ale ako vo všetkom, možno 
i tu sa dá niečo zdokonaliť. 
My sa už ale teraz tešíme na 
ďalší ročník plesu a hlavne na 
prekvapenie, ktoré si pre nás 
organizátor plesu pán Baláž 
pripraví.

Ing. H. Fraňová
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     Dňa 12. marca 2005 
sa uskutočni l  už 3 . 
ročník stredoškolského 
študentského p lesu, 
ktorý zorganizovalo 
Centrum voľného času 
a Stredoškolský 
par lament pre 
všetky stredné 
školy v Rožňave.
     O 18.00 začali 
prichádzať prví 
plesovo naladení 
študenti a všetko 
to prepuklo 
o  19 . 00 h ,  kedy 
už boli prítomní 
všetci hostia. Na 
úvod povedal i 
pár s lov  dvaja 
moderátori Danka 
a Mišo, ktorí nás 
celým večerom 
sprevádzal i .  Po 
úvodných slovách 
vyzvali riaditeľku 
CVČ,  pani 
Hurajtovú,  aby 
oficiálne otvorila 
p les svoj ím 
p r í h o v o r o m , 
prestrihla stuhu, 
p r e d n i e s l a 
prípitok a vyzvala 
organ izátorov 
p l e s u 
a  pedagog i cký 
dozor do tanca. Pomaličky, 
ale isto sa začala zábava. Po 
prvých krokoch sa študenti 
občerstv i l i  studenou 
večerou.  V n iektorých 
momentoch, keď sme jedli 

„večeru“, sme sa cítili ako 
nejaké dietujúce zajace, ale 
tie „tenké“ plátky šunky boli 
celkom „chutné“. 
:-))) Na spestrenie programu 
sme s i  pr ipravi l i  rôzne 

súťaže:  balónový tanec, 
novinový tanec a exotické 
Limbo, na ktorých sa všetci 
mohli rozptýliť. Bolo zábavné 
sledovať súťažiacich, ako 
nemotorne sa snažia o výhru. 

O polnoci sme vyhlásili kráľa 
a kráľovnú plesu, ktorými sa 
stali: študentka OA Monika 
Munková z 1. B triedy a jej 
partner Jakub Chochula. Po 
vyhlásení kráľovnej a kráľa 

plesu sa ťahala 
tombola ,  kde 
súťažiaci vyhrali 
zaujímavé ceny. 
Po tombole sa 
opäť spust i la 
zábava a prítomní 
sa znova mohl i 
vytancovať na 
parkete. Zábava 
pokračovala  do 
skorých ranných 
hodín a študenti 
o d c h á d z a l i 
unavení ,  a le 
v dobrej nálade. 
Poniektorí zvládli 
cestu domov sami, 
iným však bolo 
treba pomôcť. No 
každý odchádzal 
s trbl ietavými 
očkami  a  so 
s k v e l ý m i 
z á ž i t k a m i 
z večera. Dúfame, 
že takýto p les 
sa nám podarí 
z o r g a n i z o v a ť 
aj  na budúci 
rok a  bude oň 

pr inajmenšom taký istý 
záujem ako tento rok.

Danka

PLESALI I ŠTUDENTI
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Dňa 9. februára 2005 sa v našej 
škole uskutočnilo regionálne kolo 
olympiády v anglickom jazyku. 
Zúčastnili sa ho víťazi jednotlivých 
kategórií zo všetkých stredných 
škôl v okrese (Gymnázium Rožňava, 
OA Rožňava, Gymnázium Dobšiná, 
SPŠS Rožňava, SZŠ Rožňava, 
SOU Hviezdoslavova Rožňava). 
Počet všetkých účastníkov bol 9. 
Predsedom regionálnej komisie bol 
PaedDr. Viktor Baláž, predsedom 
poroty Mgr. Peter Janda a členmi 
poroty boli Ing. Tatiana Annová 
( G RV) a Mgr. Kristína Szöllös. 

Študenti preukázali svoje 
vedomosti z anglického jazyka a 
z víťazstva sa ťešili:
v kategórii 2A:

Mikuláš Zubko
Gymnázium Rožňava

v kategórii 2B:
Peter Bukovič

Gymnázium Rožňava
v kategórii 2D

Radovan Tomášik
SPŠS Rožňava

v kategórii 2E
Katarína Šestinová
Gymnázium Rožňava.

Víťazi v jednotlivých kategóriách 
získali skvelé ceny a postupujú do 
krajského kola. 
Regionálne kolo olympiády 
v nemeckom jazyku sa uskutočnilo 
o deň neskôr a organizátorom bolo 
Gymnázium v Rožňave. Žiaľ, naši 
študenti sa musia ešte veľa učiť, 
lebo neuspeli ani v anglickom, ani 
v nemeckom kole. 

Mgr. J. Kusendová

Ako to už iste poniektorí 
z vás poznajú, každoročne si 
všetci tretiaci v našej škole 
musia potrápiť svoje hlavičky 
-Stredoškolskou odbornou 
činnosťou. Nielen výberom témy, 
ale aj spracovaním práce, ktorou 
sa musia prezentovať. Vždy tie 
najzaujímavejšie, najaktuálnejšie 
či hlavne najlepšie spracované 
práce sa vyberú do školského 
kola. Tento rok sa ho zúčastnili 
títo študenti:
3. A- Miroslava Rumanová- Návrh 
na riešenie úspory nákladov na 
elektrickú energiu v OA Rožňava. 
Lucia Zlatošová- Miera tvorivosti 
žiakov OA. 3. B- Melinda Partiová- 
Vývin odevov, Eva Šelengová- 

Stredoškoláci a drogy v okolí. 
3. C- -Renáta Albertová- Cesta 
do hlbín študentskej peňaženky, 
Martina Mertanová- Veriť či 
neveriť?

Súťaž prebiehala 18. februára 
v učebni EKO. Bolo to vhodne 
vybraté miesto, len keby tam 
nebola taká ukrutná zima. Na 
začiatku nás prišiel navštíviť aj pán 
riaditeľ. Dlho sa však nezdržal, len 
nás trošku pofotil. O postupujúcich 
do regionálneho kola rozhodovala 
komisia, ktorej členmi boli p. prof. 
Fraňová, Žiaková a Mátrayová. Boli 
k nám veľmi milé. Ešte predtým, 
ako sme sa začali obhajovať, nás 
upozornili na to, aby sme sa ničoho 

nebáli. Podľa všetkého z nás však 
tá tréma neupadla aj napriek 
našej dostatočnej pripravenosti. 
Nakoniec všetko ubehlo veľmi 
rýchlo. Do regionálneho kola, 
ktoré sa uskutočnilo 21. 3. 
2005, postúpili: M. Rumanová, 
L. Zlatošová, M. Pártiová, R. 
Albertová a M. Mertanová.
Blahoželáme M. Rumanovej, ktorá 
ako jediná postupuje ďalej.
Odkaz pre budúcich tretiakov: 
Neodfláknite to, ale dajte si na 
tom poriadne záležať. Vašu snahu 
ocenia nielen vaši profesori, ale 
hlavne vy sami budete mať zo seba 
dobrý pocit. Verte mi. Prajem vám 
veľa šťastia!

Renka

Regionálne kolo olympiády v anglickom a nemeckom jazyku

Školské kolo v SOČ-ke

Školské kolo olympiády Mladý účtovník
Účtovníctvo tvorí základ 
informačného systému 
jednotlivých ekonomických 
subjektov v praxi. Súčasne je 
nevyhnutným predpokladom pre 
kontrolný systém, pre podnikový 
manažment, ako aj na vykonávanie 
hospodárskych činností.
Už niekoľko rokov sa v Slovenskej 
republike uskutočňuje Projekt 
certifikácie profesie účtovník, 
ktorého hlavným cieľom  je zvýšiť 
kvalifikovanosť v tejto oblasti. 
Slovenská komora certifikovaných 
účtovníkov preto každoročne 

organizuje aj súťaž pre mladých, 
začínajúcich účtovníkov pod 
názvom olympiáda Mladý účtovník. 
Tohto roku prebieha už     8. 
ročník. Olympiáda má veľkú 
tradíciu aj na našej škole, pretože 
až v piatich predchádzajúcich 
ročníkoch sme mali súťažiaceho 
v celoštátnej súťaži a až štyria 
zo zúčastnených sa umiestnili 
v prvej desiatke ( 1-krát   4. a 5. 
miesto).
Dňa 7. februára 2005 si 16 žiakov  
4. ročníkov zmeralo sily pri 
účtovaní v školskom kole. Najlepšie 

sa darilo Marike Kočišovej (4.A), 
ktorá si vybojovala 1. miesto. Na 
2. mieste sa umiestnila Marcela 
Esztergályosová  (4.C) a na 
3. mieste sa umiestnili Janka 
Chocholová (4.A) a Róbert Halász 
(4.B). 
Prvé dve súťažiace 16. marca 
reprezentovali našu školu na 
regionálnom kole v Prešove, kde 
sa stretli súťažiaci Prešovského 
a Košického kraja. 

 Ing. I. Tillischová
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Milí študenti! Viem, že určite 
mnohí z vás nezaťažujú svoje 
hlavičky takými témami, ako 
je politika a podobné veci... 
Ale povedzme si úprimne, 
čochvíľa (niektorí možno 
neskôr) odídeme z tejto školy 
do reálneho a niekedy i tvrdého 
života. Preto si myslím, že je 
nanajvýš potrebné, aby sa 
mladý človek zaujímal o tak 
dôležitú vec, akou je politika. 
Sme všetci budúci voliči, 
ktorí majú vo svojich rukách 
smerovanie tohto štátu. Iste, 
sú na svete i zaujímavejšie a 
krajšie veci (som o tom tiež 
presvedčená), ale čo s nimi, ak 
budú v parlamente ľudia, ktorí 
tam sú len vďaka tomu, že 
mladých ľudí politika nezaujíma 
a „vybodli“ sa ísť voliť, alebo 
išli voliť toho, kto sľuboval 
najkrajšie a najlepšie.

Na túto tému by sa toho 
dalo straaašne veľa písať 
a písať a písať. Mňa 
konkrétne pri tomto písaní 
podnecuje skúsenosť spred 
niekoľkých týždňov. Určite 
si všetci pamätáte zo správ 
to úžasné nákupné šialenstvo 
VÝPREDAJ STOROČIA, dnes 
i sklamanými označené ako 
podvod storočia. Ľudia ohúrení 
tým, čo im letáky ponúkajú a 
sľubujú, sa rýchlosťou snáď 
i rýchlejšou od MACH 3 vrhli 
pred hypermarkety. A keď 
po veľkej tlačenici boli dnu, 
zistili, že ich obchod oklamal a 
tovar sa tam ani nenachádzal, a 

keď aj áno, tak len jeden – dva 
kusy. Je to síce smutné, ale 
tak už to u nás chodí. Pýtate 
sa, čo to môže mať spoločné 
s  politikou? Až príliš veľa... 
Nazýva sa to marketing. A to 
je tým základným kameňom 
všetkých fínt, cigánstiev a 
nenápadných klamstiev – teda 
ekonomická disciplína, ktorá 
sa zaoberá štúdiami, ako niečo 
čo najlepšie predať. Koniec 
koncov, my obchoďáci by 
sme to mali vedieť najlepšie... 
Chcem sa ale dostať k tomu, 
že je veľmi dôležité, aby ste si 
dávali do budúcna pozor na ten 
politický marketing. Existujú 
totiž i takí ľudia, ktorí v našej 
krajine praktizujú fenomén 
Carefour- ovho výpredaja. 
Sľubujú, ako bude za ich vlády 
lepšie, že budú vyššie dôchodky, 
zlacnejú potraviny, znížia 

daňové zaťaženie a podobne. 
Tak isto ako leták z Carefour-
a, bol tam fotoaparát za 29 
korún. No nie je to lákavé? Ale 
po dlhých hodinách čakania sa 
dostaneš do obchodu a vidíš, ako 
na teba zíza prázdny regál a po 
foťáku ani chýru ani slychu... 
Dovtedy si v oblakoch a obchod 
si pochvaľuješ pre nízke ceny. 
No potom príde frustrácia z 
reality po návrate na Zem...

Takéto rozuzlenie ešte vo 
vládnych kruhoch nenastalo 
(no ja ho očakávam). A podľa 
môjho názoru nenastane 
dovtedy, kým sa takéto „sily“ 
nedostanú k moci. Jedine, 
ak MY tomu zabránime 
racionálnym zmýšľaním bez 
vplyvu marketingových mágov...

iXYpsilonka

Marketingová mágia alebo politika = výpredaj storočia?
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Študentka z 2. B a študent z 1. 
A sa tajne stretávajú každú 
stredu na 3. hodine v parku.

P. prof. Szölös
Mala na strednej samé štvorky 

a profesori sa jej báli.
Vydala sa za ornitológa, lebo má 

rada vtáky. 
Donedávna mala čierne vlasy.

P. prof. Bajúsz
V zime si rád zaskáče z okna 

v trenkách.
Je členom Greenpeace.
Mal kedysi dredy.

P. prof. Emödiová chodí 2x do 
týždňa na kick-box.
P. prof. Kováč hrá na husliach.
P. prof. Fraňová má vytetované 
meno svojho manžela na zadnej 
časti tela.
Najobľúbenejší nápoj p. prof. 
Žiakovej je absinth (nerada ho 
však zapaľuje, pretože sa raz 
veľmi popálila...).
P. prof. Gajdošová spieva 
v opere.
P. prof. Tillischová už nechce 
učiť účtovníctvo.
P. prof. Demeterová ešte nikdy 
nebola učiteľkou.
P. prof. Keményová  a p. prof. 
Valný doma nemajú televízor.
- Pred mesiacom aj pol bola 
v telocvični myš.
- V učebni účtovníctva sú nové 
stoly.
- Školský rok pre OA sa ukončí 
o 2 týždne skôr!!!!!
- Od budúceho školského roka sa 
ruší hodina dejepisu
- Pribudne však fyzika (týka sa to 
len tých, ktorí majú mať dejepis)
P. riaditeľ

V máji usporiada koncert Mec 
Vrabca v telocvični.

Sa už 7 rokov holí pod 
pazuchami.

Šéfuje OA a DM už takmer 15 
rokov.
Manželka p. prof. Sanisla ho 
núti skracovať si bradu, aby ju 
príjemne pichal.
- 6 ročný vzťah p. Prof. Valka 
Krišťáka stroskotal kvôli jeho 
častým návštevám Penziónu na 
kúpeloch.

P. prof. Janda hrá na každej 
voľnej hodine v kabinete 
počítačové hry.
P. prof. Mikolajová lúšti na WC 
krížovky.
P. prof. D. Lukáčová doma drví 
Playstation 2.
- Dvojičky p. prof. Kusendovej 
sa budú volať Teofil a Olympia, 
a hneď po narodení im nasadia 
hudobnú terapiu.

Toto sú informácie z našich 
naozaj dôveryhodných 
zdrojov. O niektorých, by sa 
však predsa len dalo trošku 
pochybovať, a preto sme pre 
vás pripravili SÚŤAŽ! Keď 
nám na našu e-mailovú adresu 
srsen.srsen@post.sk pošlete 
znenie tých informácií, ktoré sú 
podľa vás na 100% pravdivé (a 
samozrejme, keď budú všetky 
a budete čo najrýchlejší), máte 
jedinečnú možnosť vyhrať od 
SRŠŇA sladkú odmenu! Ďalšie 
info obdržíte po odoslaní 
správnych odpovedí. Tešíme sa na 
spoluprácu! 

Zasmejte sa...

Prečo najprv vidíme blesk a 
potom počuť hrom?
Lebo oči sú bližšie k búrke ako 
uši.

Je to chlpaté a keď to dlho 
dráždiš, postaví sa to. Čo je to? 
No predsa medveď.

Prečo chlapi nemajú celulitídu? 
Lebo je to hnusné!

Prečo majú chlapi len o jednu 
mozgovú bunku viac než prasatá?
Aby sa im netočil chvost!

Jeden pes zje jednu kosť za 
jeden deň. Potom koľko psov zje 
koľko kostí za koľko dní?

Neobvyklé ženské meno na štyri? 
Fero.

Je to biele a letí to nahor, čo je 
to ?
Postihnutá snehová vločka.

Vieš, aký je to pochúťkový šalát? 
No ten, ktorý zješ a máš po 
chuti...

List od dcéry z dovolenky 
rodičom:
„Mám sa dobre, spím pod s/S/
tanom, aj Stano sa má dobre.“

Vieš, čo urobí blondínka, keď 
jej zasvietiš do ucha baterkou? 
Rozsvietia sa jej očičká.

Sedí havran na strome s kusom 
syra v zobáku. Príde k nemu líška, 
pozrie na neho, chytí palicu a 
tresne havrana z celej sily po 
hlave, zoberie mu syr a zožerie 
ho. Havran sa preberie na zemi:
- Do prdela, tá rozprávka sa 
riadne skrátila.

Ako sa blondína dostane
k norkovému kožuchu?
Tak ako norka k mladým.

Viete, ako sa prežehnáva 
počítačový fanatik?
V mene otca i syna i ducha, enter.

Viete, aká je vysnívaná partnerka 
počítačového maniaka? 
Tá, ktorá vie hrať po sieti 
Counter-strike.

RR

Uveríte ???
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Profesorské 
prešľapy
Mátrayová, prof. 
 - Keď spoznáte 
tmavookového chlapca.
 - Keď začne plakať, 
ukľudniete ho.
 - Máte citový vývar?( vývoj)
 
Valný, prof. 
 - Ja sa nepotrebujem 
sprchovať, lebo som sa 
v sobotu.
 - Aj o tom budeme 
rozoberať.
 - Mala dlhé nohy až po zem.
 - Symetricky usporiadaný 
chlap.
 - Zabil matku zo dvoch synov.
 - To bola akciová akcia.
 - Vlna na neho zaútočila.
 - Veršace... (Versače)

Bajúsz, prof. 
– Vytiahni si tie sluchátka, 
lebo ťa kopnem do riti!

Thernová, prof.
 – Ako sa vyhotovuje 
zákazník?(dotazník)

Jacková, prof.
 – Ak chcete vypočítať 
daňový výdavok, musíte 
odpočívať...(odpočítať)
 - Najrizikovanejšie 
(najrizikovejšie)
- Ak chcete vypočítať 
výdavok, musíte odpočívať... 
(odpočítať)
 - Nebude v urne, ale chce sa 
dať rozpíliť. (rozptýliť)
 - Daň ca pca. (za psa)

Kusendová, prof. 
 – Pani profesorka napísala na 
tabuľu k istému spisovateľovi  
rok 1907 a povedala: „Zomrel 
rok predtým, ako som sa 
narodila ja.“
 - Takto by mala vyzerať 

každá práca, ale keďže sú tu 
lajdáci, tak snívajte s nami 
pani profesorka. Však?
 - Keď písal ako mladý, tak 
písal ako mladý. Napríklad 16-
ročný.

Manková, prof.
 - Skúste tak, akoby ste to 
normálne hovorili.
 - Dobre vidím, vy si lúskate 
slnečnicu? Čo ste mókuška? (o 
5 min) Prestaňte pojedať tie 
semienka.
 - No dajte si ho už do úst! 
...ten cukrík...
 - Nám to pripadá veľmi 
prítulné.(útulné)

Balážová, prof.
 - Máte zahmlený mozog od 
tých cigariet.
 - Neučíte sa, a potom ostatní 
vyzerajú ako z Marsu.

Žiako-
prekrúcadlá

 - Žena vyzerá ako pohlavie.
 - Deti slobodných matiek 
nemajú prehľad o tom, kto je 
ich otcom.
 - Aj moja pradedka ešte 
stále žije.
 - Ty mňa nehneválny... 
(nehnevaj).
 - Keď začne plakať, 
ukľudniete ho.
 - Čo máme za hodinu okrem 
metódoch? (metód sociálnej 
práce)
 - To máte také lehadlá. 
(ležadlá na pláži)
 - Katka, máš fotiacky 
telefón?
 - Budú dediať deti.( dediť)
-každý má právo na vlastný 
kočík ( problémy dedenia po 
starších)
 - To sú len pár dní.
 - Aj s 15-ročnou dcérou šla 
matka do doktora.

 - Predpoveď počasia presná 
na 54 % – buď bude počasie 
také, alebo hocijaké iné.
„...mám strach (povedal p.riad
iteľ)..............z teba (povedala 
spolužiačka)
 - Šesťnohý priesvitný pes.
 - Nie je to taká vyhnutná 
vec...( nevyhnutná)
 - Vyslanca  vyslali do tej 
krajiny a veľvyslanca veľmi 
vyslali...
 - Ja mám zo SOČ-ky 
vytlačenú len dynamiku. 
(metodiku)

Z tých známejších tam 
hrajú...
Študent: Kroner, Pišta Segal...
Čo je to pranostika?
Š: To je také keď Katka 
čľapoce.
Lopta po nemecky:
Š: die Lopte  (der Ball)
Ako sa volal ten časopis?
Š: Slovenské rozmery 
(Slovenské smery)
A dielo?
Š: Terbum urbis (Tedium 
urbis)
Prof: Môžem odmietnuť tieto 
návrhy?
Š: Áno môžeš.
Kedy vzniká diplomatická 
misia?
Š: To treba vedieť aj roky? 
(Ináč vzniká pri vyslaní 
veľvyslanca/vyslanca do 
zahraničia a žiadne roky 
s tým nemajú nič spoločné.)
Manželky veľvyslancov idú 
v akom poradí?
Š: A kam idú?
Kto poveruje veľvyslanca?
Š1: Hlava štátu.
Š2: Hlaváč?

Š1: Si psychicky pripravená 
na účto?
Š2: Nie, ale duševne áno...

RR
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A čo ďalej...
Maturita... Pri tomto slove strasie 
takmer každého študenta, ktorý 
ešte neprešiel touto životnou 
skúškou a opačne, tí, ktorí to 
už majú za sebou, len spokojne 
mávnu rukou. Mnohí hovoria, že 
je to skúška veľmi ťažká, že sa 
treba veľa učiť, mať šťastie 
a aká je táto skúška dôležitá 
do budúceho života... Veď 
maturitné vysvedčenie treba 
všade ukazovať, či pri prijatí na 
vysokú školu, či do zamestnania, ... 
Tí ďalší sa k tejto téme vyjadrujú, 
vraj to vôbec nie je ťažké, dá sa 
to prežiť, ak nevieš, pomôžu ti, 
jednoducho vyjadrenie sa na 
štýl: maturita je plot, ktorý keď 
neprelezieš, prehodia ťa (aspoň 
to tak bejvávalo... ). A čo sa týka 
maturitného 
vysvedčenia, 
je to papier, 
ktorý ešte 
teplý posielaš 
na vysokú 
školu, v prípade 
veľkej chuti 
š t u d o v a ť 
ďalej, ale inak 
len „zavadzia“ 
doma medzi 
o s t a t n ý m i 
papiermi... No, 
darmo, koľko 
ľudí, toľko 
názorov. Ja sa 
ešte k maturite 
n e v i e m 
v y j a d r i ť , 
keďže moja 
maturitná skúška je ešte len 
predo dvermi. Viem však, že to 
nebude tak, ako kedysi. Nároky 
sú oveľa vyššie, latka vysunutá 
takmer do nebies, a my úbohí 
študenti sa pripravujeme, teda 
mali by sme sa pripravovať, ako 
sa len dá (aby som to upresnila, nie 
všetci). Odborná komisia bude vraj 
pozostávať z troch členov, otázky 
by sa klásť nemali, prísne kritériá. 
Ja osobne si myslím a verím, že 
mnohí so mnou súhlasia, že táto 
nová maturita je jedno veľké HOP 
do vzduchoprázdna. Vôbec to nie 

je vyššou mocou štátu premyslené 
(nikto nevie, čo bude a ako). 
Všetok ten cirkus okolo toho je 
len kvôli vstupu Slovenska do EU. 
Vraj vyššia vzdelanostná úroveň. 
Ani študenti sa necítia byť na 
takúto formu maturít pripravení. 
Diskusie o tom, či maturity budú 
po novom či po starom, trvali veľmi 
dlho a aj tak neviedli k ničomu. 
Času je málo, učiva veľa... Veď 
uvidíme, aké ovocie tieto zmeny 
prinesú. Každopádne by som rada 
zmaturovala, veď kto by nechcel, 
a ešte k tomu na čisté jednotky 
(na 100%). Sen snáď každého 
študenta. No a potom, keď už 
je po stresujúcich skúškach, 
študent si konečne vydýchne, 
pravdepodobne to poriadne oslávi, 

začne uvažovať, akým smerom sa 
poberie jeho ďalší život. Už to 
nie je stredná škola, rodičovská 
podpora, bezstarostné učenie... 
Otvárajú sa dvere do skutočného 
života dospelých. Tí, ktorí si to 
môžu dovoliť, idú na vysoké 
školy. Prihlášky podané, učiť sa, 
čakať na deň D, robiť prijímačky, 
čakať na výsledky. Možno radosť, 
úľava, zabezpečená budúcnosť 
na 5 rôčkov a možno sklamanie, 
budúcnosť neistá. Hoci v dnešnej 
dobe sa dá kúpiť takmer úplne 
všetko. Ďalšie kroky zrejme povedú 

na úrad práce, preplnený mladými, 
či staršími práceschopnými 
ľuďmi, avšak prácu nie a nie 
nájsť. Je chyba vo vláde?  Kto 
vie. (Spýtajme sa pána Kaníka.) 
V prípade rodinného podniku 
je situácia celkom jednoduchá, 
rodičia zamestnajú svoje už 
dospelé ratolesti, veď pomoc sa 
zíde a mladí peniaze potrebujú. 
S veľkou snahou, širokým okruhom 
priateľov, vplyvných známych či 
plnou rodičovskou peňaženkou je 
možné vycestovať do zahraničia 
s cieľom zdokonaliť sa v jazyku, 
nájsť si dobre platenú prácu, 
zarábať peniažky, čo však nie 
je až také jednoduché. Tým 
vycestovaním sa v niektorých 
prípadoch môže stať, že sa po pár 

týždňoch vrátia 
domov sklamaní, 
s  o d r e t ý m i 
ušami... Čo 
teraz? Sú 
i  p r í p a d y 
t a k z v a n ý c h 
„počítačových 
géniov“, ktorí 
majú vďaka 
svojej šikovnosti 
ovládať PC 
budúcnosť už 
zabezpečenú. 
Občas sa 
pritrafí i nejakí 
športový talent, 
ktorý je na 
základe svojich 
perfektných 
š p o r t o v ý c h 

zručností jednoducho prijatý, 
no i to nie je bežná záležitosť 
(možno 1 zo 150). Alternatív toho, 
čo robiť po maturitnej skúške, 
s maturitným vysvedčením v ruke 
je ozaj dosť. Treba si však všetko 
dobre premyslieť a robiť tak, aby 
bolo dobre.

Di.
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Tentokrát vám v našej rubrike 
prinášame štyri pekné, milé, 
mladé, usmievavé...
 

VIZITKA
Meno, priezvisko: 

Diana Manková

Titul: Mgr.
Vek: Hádajte!
Prezývka: Diča, Dijka, Lady Di, 
DeeDee
Farba očí: Sivomodrá
Miesto narodenia: Rožňava
Bydlisko: Rožňava
Vstávam o: 5. 30 h
Spať chodím o: Do 23.00 h
Telenovely: Nepozerám
Sladkosti: Veľmi mi nechutia, som 
skôr na slané, kyslé, štipľavé.
Naj farba: Modrá
Naj hudba: Klasika
Naj číslo: 15
Naj film: Umučenie Krista
2. povolanie (keby nie prof.):
Zubárka
Mobil: Nokia 3100
Na tejto škole je cool: My 
všetci!!
Na tejto škole nie je cool: Kto 
je proti nám!
Predmety, kt. učím: Nemecký 
jazyk
Triedy, kt. učím: 1. C, 2. D, 1. E, 
2. B, 2. E, 3. A, 3. C, 4. A
Zviera, ktorým by som chcela 
byť: Zlatá rybka

Motto: Všetko zlé je na niečo 
dobré.
Autocharakteristika 1 vetou: 
Som altruistická, pragmaticky 
zmýšľajúca, rýchlo chodiaca 
osôbka.

Profesori o nej hovoria:
Keményová: Výborná kamoška, 
vždy ochotná pomôcť. Je 
pedantná.
Szöllös: Keby bola muž, brala by
som ju za manžela, lebo si 
dobre rozumieme. Dobre spolu 
vychádzame, aj keď sa naše 
povahy sem-tam bijú.

Študenti o nej hovoria:
- Je to moja obľúbená profesorka. 
Nikdy som nemávala obľúbené, ale 
teraz áno.
- Milá, usmievavá, brala by som ju 
za sestru.
- Manková je super. Medzi nami 
študentmi aj zapadne. Ani by nikto 
nepovedal, že je profesorka. Snáď 
ostane taká v pohode aj naďalej.
- Nemyslím si o nej to, čo 
o ostatných profákoch, lebo ona 
je normálna a nemyslí si, že môže 
všetko. Mali by si od nej ostatní 
brať príklad.
- V pohode profesorka.

VIZITKA
Meno, priezvisko: 

Kristína Szöllös

Titul: Mgr. 
Vek: 25
Prezývka: Neviem o žiadnej
Farba očí: Hnedo- zelená
Miesto narodenia: Rožňava
Bydlisko: Rožňava
Vstávam o: 6.00 h
Spať chodím o: Cca o 22.00 h
Telenovely: Nepozerám
Sladkosti: Papám
Naj farba: Čierna, modrá
Naj hudba: Madonna, Red Hod 
Chilli Peppers, páčia sa mi rôzne 
štýly
Naj číslo: 7
Naj film: Život Davida Gaela, 
Gothika
2. povolanie (keby nie prof.): 
Mala by som mať???
Mobil: Mám
Na tejto škole je cool: Že žiaci 
sa chcú učiť a ja tak chodím do 
roboty celkom rada.
Na tejto škole nie je cool: Že 
niekedy pracujem príliš dlho.
Predmety, kt. učím: Anglický 
jazyk
Triedy, kt. učím:  1. B,D; 2. 
A,C;3. A,B,C; 4. B
Zviera, ktorým by som chcela 
byť: Nechcela by som byť 
zviera, takto mi je dobre.
Motto: Nikdy nič nevysvetľuj. 
Priateľovi netreba a nepriateľ aj 
tak neuverí.
Autocharakteristika 1 vetou: 
Veľa hundrem, takže by som sa 
mala nad sebou zamyslieť.

Profesori o nej hovoria:
Manková: Fajn kamoška.
Janda: Tsunami, nespútateľný 
živel. :-)

Študenti o nej hovoria:
- Podľa mňa je dosť v pohode. Dá 
sa s ňou dobre vychádzať. Vidno 
na nej, že má rada anglinu. 
- V pohode profka. Som 
spokojný.
- Dá sa.
- Neviem, vraj učila na nejakej 
základke. Trochu to na nej 
vidieť, ale v pohode.

PROFILY PROFÁKOV
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VIZITKA
Meno, priezvisko: 

Jana Vidová

Titul: Mgr.
Vek: 36
Prezývka: Občas ma volajú Jane 
(čítaj Džejn)
Farba očí: Hnedé
Miesto narodenia: Rožňava
Bydlisko: Rožňava
Vstávam o: 6.00 – 6.20 h
Spať chodím o: +- 22.00 h
Telenovely: Nestrácam svoj 
vlastný čas v živote pozeraním 
na to, ako žije horných 10 000 
v Argentíne, či Mexicu...
Sladkosti: Zmrzlina
Naj farba: Okrem ružovej 
obľubujem všetky.
Naj hudba: Rock
Naj číslo: ?
Naj film: 3 oříšky pro Popelku 
Je v ňom všetko, čo mám rada 
na živote. Sranda, šťastie, 
to, že hlúposť a arogancia sa 
zosmiešnia aj samé a happy end.
2. povolanie (keby nie prof.): 
Sprievodca v zahraničí pre CK, 
člen GREEN PEACE
Mobil: Nokia
Na tejto škole je cool: Vzťahy 
medzi ľuďmi, kláštor
Na tejto škole nie je cool: Zač. 
o 7.30, tak 9.00 – 15.30...?
Predmety, kt. učím: Anglický 
jazyk
Triedy, kt. učím: 1. A, C; 2. B; 
3. C; 4. B; 1/2. E

Zviera, ktorým by som chcela 
byť: Delfín
Motto: Moje 3 naj: THINGS 
ARE NEVER AS BAD AS THEY 
SEEM TO BE. IT CAN BE 
EVEN WORST... ; AK NIEČO 
VEľMI CHCETE, ZDVIHNITE 
ZADOK A CHOĎTE SI ZA 
TÝM (vyjadrenie môjho 
priateľa – kultúrneho attaché) 
SKÔR ČI NESKÔR TO 
DOSIAHNETE.(môj dodatok); 
S ÚSMEVOM IDE VŠETKO 
ĽAHŠIE.
Autocharakteristika 1 vetou: 
Nepokoj, tvrdohlavosť, 
plánovanie.

Profesori o nej hovoria: 
Kusendová: Perfektná 
kamoška, pohoďáčka a výborná 
pedagogička.
Janda: Záhadná, tajomná s 
veľmi zdravou hierarchiou 
hodnôt.

Študenti o nej hovoria:
- Tak ona je úplne super 
profesorka. Najlepšia aká ma 
kedy učila anglčtinu.
- Takých profesorov by táto 
škola potrebovala viac...
- Ešte jedného takého učiteľa 
ako je Vidová a do školy chodím 
ešte radšej.
- Ja ju mám veľmi rada.

VIZITKA
Meno, priezvisko: 

Anita Sáreníková

Titul: Ing.
Vek: 44
Prezývka: Anetta
Farba očí: Modrosivozelená
Miesto narodenia: Gelnica
Bydlisko: Gemerská Poloma
Vstávam o: 5.15 h
Spať chodím o: 22.30 h
Telenovely: Nepozerám, už som 
ich videla dosť.
Sladkosti: Twix
Naj farba: Modrá
Naj hudba: Moderná skladba 
v orchestrálnom podaní; No 
name, Zuzana Smatanová, 
Jaroslav Nohavica...
Naj číslo: 6
Naj film: Moskva slzám neverí
2. povolanie (keby nie prof.): 
Dizajnérka/návrhárka (textilná, 
mobilov)
Mobil: Siemens (zatiaľ!?)
Na tejto škole je cool: Ples 
obchodnej akadémie a stužkové, 
študentská spoločnosť a jej 
ponuka tovarov, niektorí 
študenti.
Na tejto škole nie je cool: 
Dvere, ktoré treba stále 
odomykať.
Predmety, kt. učím: Aplikovaná 
informatika
Triedy, kt. učím: 1. A; 1. B; 2. 
A; 2. B; 2. C; 3. A,B; 4. A,B,C
Zviera, ktorým by som chcela 
byť: Zvieraťom nechcem byť.
Motto: Nie je dôležité byť 
najlepší,ale byť lepší ako včera!
Autocharakteristika 1 vetou: 
Donedávna som si zakladala 
na tom, že som skromná 
a prispôsobivá. Dnes by som 
chcela, aby ľuďom v mojej 
prítomnosti bolo dobre.

Profesori o nej hovoria:
Valko Krišťák: Nemám slov.
Koščová: Čo ja viem... V pohode...

Študenti o nej hovoria:
- Ale ta čo ja viem. V pohode.
- Taký nenápadný tvor na tejto 
škole, ale ja ju mám rada.
- Ta ja neviem. V pohode.
- Super profesorka.
- Podľa mňa by si pri nás mala 
viac dupnúť. Niektorí jej pekne 
skáču po hlave.

Sany
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Poznajú sa ?
Interwiev s Mgr. M. Švarcovou a Jankou Švarcovou

Teraz by asi „bodlo“ niečo, čo 
by zaujalo pozornosť. A čo 
tak povyzvedať niečo o našich 
obľúbených profákoch u tých, ktorí 
ich poznajú najlepšie a sú s nimi 
v kontakte takmer vždy. Kto iný by 
to mohol byť, ako ich potomkovia, 
ich detičky, ktoré tiež navštevujú 
túto školu. Určite každý jeden 
študent a profesor tejto školy 
pozná pani profesorku Švarcovú. 
A keďže chodím do triedy s jej 
dcérou Jankou, nemohla som tento 
rozhovor urobiť s nikým iným, ako 
s nimi. Aj ja sama som bola zvedavá, 
ako sa poznajú, a preto som sa ich 
povypytovala na zopár vecí, ktoré mi 
už dlhšiu dobu vŕtali v hlave. 

1. Aké je Vaše najobľúbenejšie 
jedlo?
P. profesorka: Nevyberám si, držím 
sa hesla: Čo si si navarila, to si aj 
zjedz!
Janka: Myslím, že také nemá. Zje 
všetko. (Skoro ako ja!J)
2. Čo sa Vám na žiakoch nepáči?
P. profesorka: Mám rada všetkých 
žiakov a dokážem odpustiť aj 
chyby. Mrzí ma však, že niektorí 
sa snažia upútať pozornosť inou 
aktivitou ako vedomosťami. A tie 
by mali byť v škole prvoradé.
Janka: Že sa správajú ako malé deti, 
vyrušujú, sú nezodpovední, neučia 
sa, že si myslia, ak dostanú zlú 
známku, že sa im krivdí, že nechodia 
do školy, potom sa ospravedlňujú... 
Iste je toho veľa!
3.Kedy ráno vstávate?
P. profesorka: Niečo po piatej. Rada 
by som aj neskôr, ale keď ja nikdy 
nemám prvú voľnú hodinu.
Janka: Naozaj veľmi skoro. Tak 
okolo 5:30 až 6:00. Dokonca i cez 

víkendy.
4. Aké máte zlozvyky?
P. profesorka: Mojou „chorobou“ 
je poriadok. Nedokážem pracovať, 
pokým nie je všetko na svojom 
mieste.
Janka: Jajaj. Mala by som vravieť, 
že žiadne, aby som si to u nej 
nepokazila.J Ale predsa prezradím, 
že občas papá jedlá, ktoré by 
jesť nemala, pri niektorých 
veciach zvykne byť až prehnane 
starostlivá... A ešte jeden zlozvyk: 
neznáša ľalie, vraj pre ich vôňu 
a ja nechápem, prečo. Veď voňajú 
pekne.
5. Kedy opravujete písomky?
P. profesorka: Snažím sa všetko 
opraviť čo najskôr, preto opravujem 
stále – cez voľné hodiny, poobede 
i večer doma, cez soboty a nedele. 
Nepretržite (žiaľ, učím slovenčinu 
a nemčinu).
Janka: Ako – kedy. Väčšinou, ak 
je večer sama v kuchyni, alebo 
ak má v škole voľnú hodinu. Teraz 
sklamem všetkých, ktorí si myslia, 
že pri opravovaní som aj ja. Ak 
opravuje, úspešne sa mi vyhýba.  
6. Aké zviera máte najradšej?
P. profesorka: Nášho psa Clea, 
ktorý má už 7 rokov, je to aljašský 
malamut, ktorý má viac titulov 
ako ja (je to šampión SR a Grand 
šampión SR). Ináč mám rada všetky 
zvieratká, ale rešpekt mám pred 
hadmi.
Janka: Jednoznačne nášho psíka. 
Myslím, že okrem myší znáša všetky 
zvieratká.
7. Aké máte záľuby?
P. profesorka: Krížovky, knihy, 
potom knihy a krížovky. Ak mi 
zostane čas, tak aj ručné práce.
Janka: Rada číta knihy, lúšti veľa 
krížoviek, pozrie si dobrý film, 
občas si zaspievame, vie aj dobre 
tancovať, občas niečo skvelé ušije 
či uštrikuje.
8. Ktorá kniha je Vaša 
najobľúbenejšia?
P. profesorka: V súčasnosti nemám 
1 dielo, prečítam si všetko, od 
Kukučína cez Sartra, Dostojevského 
či momentálne edíciu SME, aj keď 
niektoré diela nedosahujú úroveň 
svetových bestsellerov. 
Janka: Neviem. Prečíta si všetko. 
Zvládne čítať i naše „skvelé“ 
slohové práce. Má teda dosť silný 
žalúdokJ.

9. Ako relaxujete?
P. profesorka: Najlepšie pri fyzickej 
práci. Ale aj v divadle ACTORES si 
človek výborne oddýchne.
Janka: V zime pri krížovkách a od 
jari do jesene sa stará o krásnu 
skalku, ktorú máme u otca v robote. 
Často relaxuje práve manuálnou 
prácou. 
10. Vaše obľúbené ročné obdobie?
P. profesorka: Asi leto. Veď sú 
prázdniny a ja mám dovolenku. 
Janka: Má rada jar, keď všetko 
kvitne a vonia a čas po búrkach 
a dažďoch, keď vonku cítiť vôňu 
mokrej zeme...
11. Ktorý sviatok máte najradšej?
P. profesorka: Ako každý človek 
– Vianoce, dostávam i dávam 
darčeky.
Janka: Každý sviatok je špecifický, 
prináša mnohé radosti i starosti. 
Mohli by to byť Vianoce, kedy sme 
spolu celá rodina.
12. Vaša obľúbená sladkosť?
P. profesorka: Zjem všetky. Ale 
zbožňujem letnú tortu plnú jahôd, 
tvarohu a iných ingrediencií.
Janka: J Keksíky, koláče, čokoláda 
pomenej, cukríky. Asi tú chuť na 
sladké zdedila po mne. J
13. Aké darčeky najradšej 
dostávate?
P. profesorka: Všetky, ak viem, že 
sú darované úprimne. Ale najradšej 
knihy.
Janka: Vie ju potešiť maličkosť, 
zbožňuje kvety, zvykne dostať 
aj nejaký parfém. Poteší ju, ak jej 
prinesiem niečo originálne z miest, 
kam idem vystupovať. (Zvyknem 
nosiť čokolády, ktoré potom sama 
zjem. Z toho zvykne mať najväčšiu 
radosť.) 
14. Čím ste chceli byť, keď ste 
boli malá?
P. profesorka: Neuveríte, ale 
pilotkou. Keď to počul môj bývalý 
triedny učiteľ, držal mi hodinovú 
prednášku o tom, že nemám snívať. 
Vtedy tento odbor pre dievčatá 
nebol „vhodný“.
Janka: Priznám, že po večernej 
porade som to z nej dostala. 
Chcela byť pilotkou, neskôr ju to 
prešlo. Jej mama ju nahovárala 
na lekárku (to som vedela), až sa 
stala učiteľkou. Je otázne, či to 
bola šťastná voľba...
15. Kde ste študovali?
P. profesorka: Na Filozofickej 
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Nás zaujímajú ľudia...fakulte UPJŠ v Prešove, odbor 
slovenský jazyk – nemecký jazyk.
Janka: Základnú absolvovala 
v Rožňavskom Bystrom, potom šla na 
gymnázium do Rožňavy a nakoniec 
jej cesty viedli na Filozofickú 
fakultu do Prešova.

16. Kde ste sa narodili?
P. profesorka: 5 km západne od 
Rožňavy, v malej dedinke Rakovnica, 
občas nazývanej aj Rekeňa (to len 
na margo pre p. Bajúsza).
Janka: No, žeby v rožňavskej 
nemocnici? Naozaj netuším. Ale 
prezradím, že bývala v Rakovnici. 
Ale kde sa narodila? Hm, ťažká 
otázka.
17. Viete hrať na nejakom hudobnom 
nástroji?
P. profesorka: Áno. Absolvovala 
som ĽŠU. Ale je to už tak dávno, 
že v súčasnosti si zahrám na klavíri 
len to, čo sa mi páči. 
Janka: Áno. Vie hrať na klavíri. Asi 
preto aj mňa naň zapísala. Dokonca 
ma učí tá istá pani učiteľka, ktorá 
aj ju! To je sila, však? 
18. Ktoré miesto najradšej 
navštevujete?
P. profesorka: Slovenský raj, je to 
pre mňa ten najkrajší kút, očaril 
ma ešte v mladosti. Rada sa tam 
vraciam. Ale súčasne objavujem aj 
iné oblasti (Liptovský Ján, Martin, 
Tatry).
Janka: Najradšej sa asi vracia tam, 
kde žila, do Rakovnice. Potom rada 
navštevuje našu skriňu – špajzku, 
kde sú ukryté mnohé dobroty.   

Sue

...každý z nás má občas pocit, že 
život sa mu už končí, že už ho viac 
nič  nečaká a nastáva koniec jeho 
sveta. A pritom má dve ruky, dve 
nohy, je zdravý telesne
i duševne, študuje alebo študoval, 
pracuje alebo pracoval, môže sa 
slobodne pohybovať, vidí všetky 
krásy prírody, môže milovať 
a byť milovaný tak naozaj...A 
predsa dôjde k presvedčeniu, 
že už ďalej nevládze.  Hoci 
má len dvadsaťpäť rokov, je 
krásny, mladý, už sa nechce 
dožiť staroby. Nič ho nezaujíma 
a týmto nezáujmom sa zabije. 
Spácha samovraždu.
To, že ho možno opustila 
žena, ktorú veľmi miloval, že 
možno duchovne alebo finančne 
zbankrotoval-je len kvapkou 
v mori oproti...
...oproti pánovi M, ktorý sa narodil 
ako mrzák, oproti pani S, ktorá 
počas svojho ešte nie dlhého 
života postupne strácala zrak, 
až je nakoniec nevidiaca a oproti 
malému Števkovi, ktorý do svojich 
6 rokov prekonal už 15 operácií 
na to, aby si čo i len o jeden deň 
predĺžil svoj život...
Všetci títo sa už mohli dávno 
vzdať, prestať bojovať, spadnúť 
zakaždým, keď sa postavia... No, 
neurobili to a stále bojujú ďalej, 
i keď veľakrát im vopred povedia, 
že tento ich boj je od začiatku 
stratený...

Všetci títo sa každý deň musia 
nanovo zmierovať so svojou 
tvrdou realitou a učiť sa s ňou 
žiť.
Namieste je otázka: čo ich 
vlastne ženie dopredu, prečo 
bojujú???
Povedia vám, že vraj za ešte 
krajší zajtrajšok.

Takéto, a ešte množstvo iných 
ľudských príbehov vidíme 
a počujeme každý druhý pondelok 
na praxi.
Nie však všetci, ale iba my 
– celkom malá hŕstka človiečikov 
nadstavbárov SOCIÁLNO 
– PRÁVNEJ ČINNOSTI.
Nás netrápi ekonomika, nezaujíma 
nás účtovníctvo (aspoň teda 
väčšinu nie) – nás zaujímajú 
ľudia.
Nechceme sa stať spasiteľmi 
Zeme, ani vzývať VOODOO, 
aby pomohlo. My chceme 
pomôcť svetu stať sa lepším 
a ohľaduplnejším.
Ako sa nám zatiaľ darí v tomto 
našom duchaplnom cieli ??? 
No, zatiaľ sme len niekde na 
začiatku...a čo bude potom, to 
nikto z nás dopredu nemôže 
s určitosťou povedať. No, 
dostávame množstvo inšpirácií 
a vysnívaných predsavzatí.
                                                 

   vaša brčka
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Študenti podnikateľmi
17-roční študenti absolvujú jeden rok radostí i starostí podnikateľov

V tomto školskom roku dostali študenti Obchodnej akadémie v Rožňave znova unikátnu 
príležitosť vyskúšať si podnikanie na vlastnej koži. Súčasťou ich študijného programu sa stal 
predmet Aplikovaná ekonómia, ktorý slovenským stredným školám poskytuje bezplatne nezisková 
organizácia Junior Achievement Slovensko - Mládež pre budúcnosť (JA SR). Na našej škole sa 
tento predmet učí už piaty rok a stretol sa u študentov s veľkým ohlasom..

Čo študentov v tomto celoročnom predmete čaká? Predovšetkým práca v skutočnej 
firme–študentskej spoločnosti. Tento školský rok študenti pracujú v študentskej spoločnosti 
AQUAREL, pod vedením pani profesorky Ondrejčíkovej. Trieda si zvolila vlastné študentské 
vedenie (prezidenta a štyroch viceprezidentov) a rozhodla sa v čom bude spoločnosť podnikať, 
ako svoj výrobok, či službu predá, a ako celé podnikanie zorganizuje. Študentská spoločnosť 
simuluje činnosť akciovej spoločnosti, takže základné imanie sme získali emisiou a predajom 
akcii. Po ustanovujúcom valnom zhromaždení a po zápise do registra JASR, ktorý plní funkciu 
obchodného registra sme začali podnikať. Všetky rozhodnutia v spoločnosti sú podložené 
znalosťou ekonomickej teórie, ktorá sa vyučuje ako samozrejmá súčasť programu. Študenti 
tak veľmi rýchlo zistia, ako dôležitá je teoretická príprava pre praktický život. Študentská 
spoločnosť Aquarel zamestnáva 19 pracovníkov na čele s prezidentkou spoločnosti Máriou 
Szentpéteriovou. Na základe prieskumu trhu, ktorý vychádzal z materiálnych a personálnych 
možností sa spoločnosť rozhodla vyrábať nasledovné výrobky: 

Ø Tričká s rôznymi vzormi
Ø Kalendáre s fotkami profesorov
Ø CD so školských akcií
Ø Ozdobné sklá a zrkadlá
Ø Farebné obrázky a obrazy.
Ø Výroba veľkonočných perníkov

Okrem výroby a predaja výrobkov sa naša spoločnosť zaoberá aj poskytovaním služieb ako sú:

Ø Vianočná  pošta
Ø Organizácia diskoték a koncertov

Okrem študentskej spoločnosti je pre študentov v rámci programu pripravené množstvo 
súťaží a príležitostí. Súčasťou programu je aj počítačová simulácia MESE, prostredníctvom ktorej 
je možné naučiť sa a preveriť schopnosti riadiť svoju firmu v konkurencii ostatných. Zaujímavý 
je aj  program BANKY V AKCII, ktorý stavia študentov do pozície manažérov bánk, ktoré sa 
snažia presadiť na trhu. Okrem toho triedu navštevuje dobrovoľný konzultant z  praxe, ktorým  
je tento školský rok pán  Július Flesár, majiteľ a manažér známej pekárne .  Výsledky svojej 
práce budeme prezentovať na veľtrhoch študentských spoločností, ktorý sa bude  tento rok 
konať v Banskej Bystrici . Okrem toho sa zúčastníme súťaže o najlepšiu www stránku študentskej 
spoločnosti. Našu stánku môžete nájsť na adrese www.aquarel.klf.sk 

Veríme, že práca v študentskej spoločnosti  bude pre nás prínosom a pripraví nás na vstup 
do podnikateľského života. 

Renáta Geriová
asistentka marketingu
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ČO O NICH ISTE NEVIETE
SPISOVATELIA:

Francúzski:
Jean de Lafontaine 
Tento francúzsky spisovateľ bol 
málovravný človek. Ak náhodou 
niekde prehovoril, považovali 
to jeho priatelia za mimoriadnu 
udalosť. Pri istej príležitosti, 
na slávnostnom obede, sa 
Lafontaine prihlásil o slovo. 
– Ticho! - vykrikovali hostia, 
- teraz k nám prehovorí náš 
málovravný spisovateľ. – Polievka 
je presolená!

Robert de Montesquieu
Francúzsky spisovateľ a chýrny 
diskutér Montesquieu sa dostal do 
slovného súboja s istým poslancom 
z Bordeaux. Poslanec zvolal: -Ak 
nemám pravdy, vezmite si moju 
hlavu! Spisovateľ sa zasmial: 
-Ďakujem pekne. Malé dary 
upevňujú priateľstvo.

Francois Rabelais
Francúzsky humoristicko-
satirický spisovateľ Rabelais raz 
musel ísť súrne z Lyonu do Paríža, 
ale zmeškal poštový dostavník. 
Preto naplnil dva miešky popolom 
a prikázal krčmárovi, aby na 
miešky pripevnil lístky s nápisom: 
Jed pre kráľa a Jed pre kráľovnú. 
Potom požiadal krčmára, aby 
o celej záležitosti mlčal. Krčmár 
ihneď bežal na políciu. Rabelais 
bol zatknutý a zvláštnym poslom 
dopravený do Paríža. Keď ho 
predviedli pred kráľa, celú 
záležitosť vysvetlil: -Chcel som 
len Vašu výsosť presvedčiť o tom, 
že nemusíme mať vždy peniaze 
v mešci, keď sa chceme dostať 
do Paríža. Niekedy stačí i popol.

Honoré de Balzac
Svetoznámy francúzsky spisovateľ 
Balzac mal nečitateľné písmo. 
Raz navštívil priateľa a keďže 
dotyčný nebol doma, nechal 
mu vo dverách písomný odkaz. 
Priateľ, ktorý písmo pri najlepšej 

vôli nevedel vylúštiť, požiadal 
o pomoc lekárnika zo susedného 
domu. Lekárnik prebehol očami po 
papieriku, na chvíľu odišiel, vrátil 
sa s akousi fľaštičkou a podal mu 
ju so slovami: - Trikrát denne 
jednu polievkovú lyžicu!

Anatole France
Francúzsky spisovateľ France 
stretol svojho známeho, ktorý 
sa veľmi ponáhľal. – Kamže-kam 
tak utekáte? – Idem navštíviť 
jedného dobrého priateľa, - znela 
odpoveď. – Ach, to teda idem 
s vami! – kričí France. – Ja som 
ešte dobrého priateľa nevidel. 

Victor Hugo 
V spoločnosti sa francúzskeho 
spisovateľa Huga spýtali, kedy 
si po prvý raz uvedomil, že je 
slávny. Hugo sa usmial a povedal: 
- Nedávno som sa vracal v noci 
z divadla. Vystúpil som z koča, 
ale domovníčka hneď neotvárala. 
Nemal som pri sebe kľúče. 
V mrazivej noci som zrazu pocítil 
naliehavé nutkanie... Uľahčil som 
si pri múre svojho domu. V tom 
okamihu prechádzal okolo mňa 
starý robotník s lopatou na pleci. 
Keď ma uvidel, povedal vyčítavo: 
- Ty stará sviňa, nehanbíš
 sa robiť také niečo práve pred 
domom Victora Huga?

Americkí:
Jack London
London raz ochorel a súčasťou 
jeho liečby bola aj prísna 
zeleninová diéta. Na kvetinové 
dary od priateľov odpovedal: 
-Ďakujem za pozdravy, chutia 
výborne!

Mark Twain
Twain bol náruživým fajčiarom 
cigár. Raz k nemu prišiel na 
návštevu priateľ a našiel ho v silne 
zadymenej izbe. – Máš tu vzduch, 
ktorý by zabil aj vola! – Prepáč, 
milý môj, nevedel som, že ma dnes 
prídeš navštíviť!

Twain požičal raz svojmu 
priateľovi Harrymu Duncanovi 
500 dolárov. Tento sľúbil, že ak 
neumrie, peniaze mu do jedného 
mesiaca zaručene vráti. Lenže 
mesiac prešiel a peniaze nikde. 
Vtedy Twain uverejnil v novinách 
oznam: - S hlbokým žiaľom v srdci 
oznamujem všetkým priateľom 
a známym, že umrel Harry 
Duncan. Keďže pred piatimi 
týždňami si odo mňa požičal 500 
dolárov a sľúbil, že mi ich behom 
mesiaca zaručene vráti, ak 
dovtedy neumrie, niet najmenšej 
pochybnosti o tom, že už nežije. 
Doteraz totiž svoje slovo vždy 
dodržal: Česť jeho pamiatke! 
Hneď na druhý deň mal Twain 
peniaze späť.

Twain dostával denne záplavy 
listov s najnemožnejšími otázkami. 
Raz mu poslal mladý básnik svoje 
verše a pýtal sa, koľko rýb by mal 
denne zjesť, aby fosfor z nich 
posilnil jeho mozog a umožnil u tak 
dosiahnuť spisovateľský úspech. 
Mark Twain mu odpovedal: - Aspoň 
dve veľryby denne!

Mark Twain raz počúval dlhú 
reč. Keď ju rečník skončil, 
zašiel Twain za ním a jemne mu 
povedal: - Počúval som vašu reč, 
ale musím vám povedať, že mám 
doma v knižnici knihu, v ktorej je 
každé slovo z vášho prejavu. – To 
nie je možné, - odvetil rozhnevaný 
rečník. – Rád by som tú knihu videl. 
– Dobre, - povedal Twain, - uvidíte 
ju. Nasledujúceho dňa dostal 
rečník – s Twainovým pozdravom 
– slovník.

Keď bol Mark Twain senátorom, 
prišiel do akéhosi mestečka, aby 
tam povedal politický prejav. 
Keď vystúpil na tribúnu, začali 
zhromaždení ľudia pokrikovať: 
- Chceme lacnejšie mlieko! Dajte 
nám lacnejšie mlieko! Twain 
nepovedal nič, keď sa však občania 
utíšili, prehlásil: - Drahí prítomní, 
dovoľujem si vás upozorniť, že som 
politický rečník a nie dojná krava!
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Twaina pozvali na večeru. Bola to 
však večera slabá a spoločnosť na 
nej nudná. Pri lúčení sa spýtala 
pani domu Twaina: - Veľmi nás 
tešilo, majstre, a kedy zase 
s nami povečeriate? – Hoci 
hneď, – povedal Twain a začal si 
vyzliekať kabát.

Anglickí:
George Bernard Shaw
Shaw požičal lordovi Issacovi 
knižku, ktorú mal veľmi rád. Preto 
ho prosil, aby s ňou zaobchádzal 
opatrne. Pod dlhšom čase mu lord 
Issac vrátil knižku v žalostnom 
stave. Boli v nej dokonca 
i mastné škvrny. Shaw kúpil 
veľkého údenáča, dal ho zabaliť 
a poslať lordovi Issacovi s listom: 
- Ďakujem vám za vrátenú knižku. 
Posielam vám záložku, ktorú ste 
v nej zabudli.

Raz sa spýtali Shawa, aký je rozdiel 
medzi zvykkom a roztržitosťou. 
Shaw poznamenal: - Roztržitosť 
je, keď dá muž žene po svadobnej 
noci libru. Zvyk – ak ju žena 
prijme.

Oscar Wilde 
Wilde sedel raz so svojimi 
priateľmi v kaviarni a rozprával 
vzrušujúci príbeh. Pritom ho jeden 
z prítomných upozornil, že mu 
padá na nohavice popol z cigarety. 
Wilde sa očistil a pokračoval 
v rozprávaní. Lenže priateľ ho po 
chvíli znova vyrušil s takou istou 
poznámkou. Keď sa to stalo už 
po tretí raz, Wilde sa nazlostil 
a vyhŕkol: - No toto! Buďte už 
konečne raz ticho a nevyrušujte 
ma! Váš kabát sa páli od pece 
už pol hodiny a predsa som vám 
nepovedal ani slovo!

Wilde bol r. 1833 v Texase. Keď 
sa vrátil do Anglicka, rozprával 
svojim priateľom  o jednom 
kabarete, kde hral akýsi chlap 
na rozladenom klavíri. – Hral 
nanič, ale predsa mu nik neublížil. 
Nad klavírom visel totiž oznam: 
Nestrieľajte na klaviristu, robí, 
čo môže!

Český:
Jaroslav Hašek
Český spisovateľ Hašek stretol 
na Václavskom námestí známeho 
spisovateľa, ktorého neznášal 
pre jeho vystatovačnú povahu. 
Po chvíli hovorí spisovateľ: - 
Predstavte si, pán Hašek, jedna 
žena nedávno čítala vo vlaku 
môj posledný román. A keď sa 
spamätala, zistila, že prešla ďalej 
o desať staníc. – Nehovorte! Ako 
mohla tak tvrdo zaspať? – neodolal 
povedať Hašek. 

Slovenskí:
Jozef Gregor Tajovský
R. 1903 bol redaktorom 
Ľudových novín, ktoré vychádzali 
v Ružomberku. V tom čase prišli 
do Ružomberka hrať maďarskí 
herci, no Ružomberčania ich 
predstavenia bojkotovali a išli 
radšej na bábkové predstavenie 
známeho bábkara Stražana. 
O tom napísal do novín aj Tajovský  
a v článku skonštatoval, že je 
lepšie chodiť na Stražanove 
predstavenia, ako pozerať sa na 
„škuľavé a koktavé“ maďarské 
herečky. Maďarský súd za takúto 
urážku odsúdil Tajovského do 
väzenia. Vo väzení sa zoznámil 
s cigánom Ondrejom, ktorý tam 
sedel za krádež husi. Ondrej vo 
väzení zomrel, ale Tajovský ho 
urobil večne živým v poviedke 
Ondrej. 

Janko Kráľ
Básnik Kráľ išiel zo salaša domov. 
Cestou prešiel popri zemianskom 
kaštieli. Zeman stál vo dverách. 
Janko išiel zamyslený svojou 
cestou. Zeman bol naučený, aby 
sa mu každý klaňal. Janko sa 
mu nepozdravil. I zakričí za ním 
nahnevaný zeman: - Kto si, že sa 
nepozdravíš? Či nevieš, že som 
zeman? – A ja som Kráľ! – povedal 
Janko a kráčal ďalej.

Skladatelia:
Wolfgang Amadeus Mozart
Mozart sa stal v r. 1787 dvorným 

komorným skladateľom. Dvorným 
úradom musel vyplniť aj akýsi 
dotazník, kde okrem iných boli aj 
rubriky: Ročný príjem a Poznámka. 
Mozart vpísal do prvej 800 
zlatých a do druhej slová: „Príliš 
veľa za to, čo robím a príliš málo 
za to, čo dokážem!“

Igor Stravinskij
Ruského skladateľa, žijúceho 
v Amerike, podrobili raz 
pri prechode cez taliansko-
švajčiarsku hranicu dôkladnej 
colnej prehliadke. Začalo sa to 
tým, že v skladateľovom kufri 
objavili jeho portrét, ktorý 
maľoval Picasso. Talianski colníci 
sa totiž domnievali, že je to skica 
opevnení severného Talianska. 

Richard Wagner
Veľký nemecký skladateľ Wagner 
raz povedal jednému dirigentovi: 
- Kto chce dobre dirigovať, 
priateľu, musí mať partitúru 
v hlave a nie naopak – hlavu 
v partitúre. 

Mikuláš Schneider-Trnavský
V máji 1956 bol Trnavský 
v nemocnici. Pre jeho vážnu 
chorobu nemohla byť ani verejná 
oslava jeho 75. narodenín. Pri 
lekárskej vizite mu primár povedal: 
- Majstre, dnes vám musím dať 
streptomicin! – Prosím vás, radšej 
mi dajte kopdoricin, aby som čím 
skôr mohol ísť domov.

RR



Obchoďáci (najmä tí najmladší) 
sú skúpi na slovo, tak som začala 
uvažovať, či sa vôbec oplatí 
trápiť sa so školským časopisom, 
ktorý je hlavne pre VÁS. Ibaže 
to má malý zádrhel... Bez vás to 
nejde! Spolupráca je mizerná, 
nie ste ani trošku iniciatívni 
a nič vás nezaujíma. Mám pre vás 
pripravenú ďalšiu anketovú otázku, 
od ktorej sa bude odvíjať ďalšie 
pokračovanie vydávania SRŠŇA! 
Tak teda: Máte záujem o to, aby 
sa ďalej vydával školský časopis? 
Ak áno, tak prečo?(odôvodnenie) 
Bez záujmu to naozaj nemá 
význam. Prosím vás, odpovede na 
túto otázku mi pošlite na e-mail 
srsen.srsen@post.sk s predmetom 
SRŠEŇ. Je to naozaj dôležité pre 
celú redakčnú radu, ktorá svoj 
drahocenný čas venuje hlavne 
tomu, aby ste mali čo čítať, 
aby ste mali prehľad, aby ste sa 
mohli realizovať aj vy, aby ste 
boli informovaní a možno sa aj 
zasmiali. 

Ale vrátim sa k pôvodnej otázke... 
Teda ako to je s tou VEĽKOU 
NOCOU?

1. Dúfam, že nebude v snehu, 
lebo ma porazí. Ale asi ako každý 
rok pôjdeme ku starkej opekať. 
Neviem. Ešte uvidíme.

2. Skryjem sa niekde!:) Myslela 
som, že odídeme na chatu ako 
zvykneme, ale tento rok budeme 
pravdepodobne doma. Budem aj 
maľovať vajíčka, samozrejme 
– to patrí k tomu. Keď prídu 
šibači, budem veľmi vrieskať 
a budem sa tešiť na to, ako ma 
budú bičovať (SM)=cenzúraJ. 
Ja sa v tom veľmi vyžívam, 
takže...Teším sa veľmi.
3. Vôbec nemám nič 
naplánované. Nemám veľmi 
v láske tieto sviatky. Brat sa teší 
– povedal mi, že ma príde obliať 
vedrom- haha. Neviem, vážne. 
Extra špeciálne sa nechystám.
4. Nijak špeciálne. Vo 
veľkonočný pondelok si vezmem 
vedro a každého oblejem.
5. Nijak. Zima je. To by sme 
museli teplou vodou kúpať-to nie 
je ono.
6. Ja sa pripravujem tak, aby 
som veľa zniesol. Aby som 
neskončil pri druhom poldeci.
7. Pripravujeme sa na takých 
otravných ľudí, ako si ty. J
8. Ideme preč. Neviem. Určite 
nebudem doma.
9. Mienim vypadnúť z domu 
a nikoho nečakám. Chcem si užiť 
kľud.
10. Nebudem doma.
11. Určite nebudem doma ako 
každý rok. Budem spať doobeda, 

poobede pôjdem von...
12. Budem doma. Tradične ma 
prídu v krojoch okúpať kamaráti. 
A dostanú po vajíčkach.:)
13. Ja neviem, žijem pre 
dnešok, pre túto sekundu. To je 
budúcnosť. Ešte neviem.
14. Idem vyšibať dievčatá.
15. Ja neviem. Pôjdem sa niekde 
kúpať s rodičmi.
16. Idem s rodičmi na chatu.
17. S veľkonočnými vajcami J.
18. To ešte ani vo hviezdach nie 
je.
19. Doma. Pokojne. Mokro.
20. Moja VN bude ako stále 
o ničom. Keď nám nenasneží, 
chystáme sa opekať.
21. Neviem, či pôjdem do 
Prešova, alebo ostanem tu. Ale 
keď nebudem mať čo robiť, 
pozriem si nejaký dobrý film.
22. Chystáme sa na lyžovačku.

EXKLUZÍVNA ODPOVEĎ 
TETUŠIEK, KTORÉ SA NÁM 
STARAJÚ O HLADNÉ BRUŠKÁ:
J
-„Ideme na chatu a budeme 
oddychovať. J“

*ďakujem všetkým, ktorí boli 
ochotní odpovedať.
   Sany
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Ako sa chystáte stráviť VEĽKÚ NOC?

Viete, koľko žiakov má tetovanie?
Aj mňa to zaujímalo, a tak som sa 
vás opýtala. Od tých ochotných 
(pretože národ obchodniacky je 
nepoučiteľný), čo mi poskytli 
infošky, som sa dozvedela samé 
zaujímavé čísla. A tak sa teda 
logicky pýtate, kde je tabuľka 
alebo nejaký rebríček. Nuž... 
nikde. Nie je to potrebné. 
Našiel sa až jeden človiečik 

v 2.A (týmto im gratulujem, veď 
nemajú konkurenciu). Uviedol, že 
má čínskeho draka na brušku. 
Záverečné konštatovanie: nemám 
slov. S piercingami sme na tom 
boli lepšie. Dokonca viem, že vo 
víťaznej 3.C pribudol ďalší. Ale 
taký je život. Nemôžeme vynikať 
vo všetkom (teraz myslím celú 
OA).

M.

Ilustrácia: Monika
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ČO-TO O KRASLICIACH 
Mi l í  Sr šn i ac i ,  i s te  ste 
s i  v š im l i  to  hururu 
oko lo  VEĽKONOČNÝCH 
SVIATKOV,  a le  n ikto 
vám urč i te  nevysvet l i l , 
čo  sú  v l astne  kras l i ce , 
ktoré nám počas týchto 
dní veselo zdobia výklady 
obchodov a väčšine z nás 
aj príbytky. My sme to pre 
vás zistili a veríme, že tieto 
maľované vajíčka (ako ich 
veselo pomenúvame)  pre 
vás nebudú už len ozdobou 
počas sviatkov, ale aj istým 
symbolom...

Takže čo je vlastne 
KRASLICA?

Je to vyzdobená vaječná 
škrup ina ,  tzv .  výdušok 
(prázdna vaječná škrupina). 
Vajce  je  symbo l  zrodu 
nového ž ivota ,  preto  sa 
spája  s  veľkonočnými 
sviatkami, kedy sa prebúdza 
príroda a liahnu sa kuriatka, 
káčatká ,  húsatká ,  teda 
rodí sa nový život. Podľa 
historických kníh sa vajcia 
našli aj v hroboch starých 
Egypťanov a Rimanov, ale 
dodnes sa presne nevie , 
č i  znamena l i  bohatstvo 
zomrelého a lebo bol i  do 
hrobov dávané preto, aby 
mŕtvi nemali pocit hladu. 
Na Slovensku je kraslica 
symbo lom p lodnost i  a 
nového života.  Jednou z 
na jstar š í ch  techn ík  je 
tzv .  voskovaná kras l ica , 
kde  sa  na  zafarbené 
va j íčko  nanáša  horúc i 
vosk  dvojfarebný  a lebo 
viacfarebný, ktorý vytvára 
vzor. Kraslice sú dodávané 

na  farebných  stuhách , 
aby sa mohli zavesiť ako 
ozdoba .  Na  vytvoren ie 
voskovaných  kras l í c  sa 
používajú slepačie, kačacie 
a husacie vajíčka. Ďalšia 
technika je tzv. madeirová 
kras l ica .  Tvorba  týchto 
kras l í c  je  za ložená  na 
starej technike voskovania 
a  dotvorená  je  novou 
technikou, tzv. dierovaním. 
Vajce sa vysokoobrátkovou 
mode lárskou  vŕtačkou 
vyd ieruje  (napr . 
krúžky,srdiečka), pričom 

sa vytvorí vzor. Potom sa 
vajce vyčistí chemikáliou 
a  voskuje  sa  trad ičným 
spôsobom. Na vytvorenie 
madeirovaných kraslíc sa 
používajú kačacie a husacie 
vajíčka. 

Dúfame ,  že  ste  práve 
dosta l i  chuť vyrob iť  s i 
vlastnú kraslicu! Na záver 
už len toľko... PRÍJEMNÉ 
VEĽKONOČNÉ SVIATKY... 
a baby, ukrývajte sa, kde 
môžete! J

S.
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