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Úvodník

Tak čo, milí moji, 

už sa neviete dočkať letných 
prázdnin? Unavujú vás už samé písomky 
a skúšania?  Čo už, nič sa nedá robiť. 
No aspoň nech vám spríjemní  voľné 
chvíle tento časopis, ktorý práve držíte 
v rukách, a už sa neviete dočkať, čo 
nového tam nájdete. Musím vám oznámiť 
aj jednu novinku. Ako dobre viete, Sandra 
Toporová, bývalá šéfredaktorka časopisu 
Sršeň,                  už nemôže tento časopis 
viac viesť, pretože štúdium na OA končí. 
Jej miesto nahradím ja, Lea Szabóová. 
Budem sa snažiť, aby bol o tento časopis 
aj naďalej záujem a pousilujem sa ho aj 
nejako vylepšiť. Takže po tomto krátkom 
úvode sa už, milí čitatelia Sršňa, môžete 
pustiť do horlivého čítania. 

Ešte vám všetkým prajem veľa slnka, 
crazy leto a hlavne veľa oddychu.

Lea
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...o 500 rokov neskôr
Čo myslíte, aká bude naša 

škola o pár rokov neskôr? 
Bude ešte vôbec existovať? 
Akí budú žiaci a akí profáci? 
Je veľa otázok o budúcnosti. 
Môže nám na ne niekto 
odpovedať? Predstavme si, 
že...

  ...je rok 2506, obloha 
je jasná, slniečko pekne 
svieti, vtáci spievajú a ľudia 
sú šťastní. Ale je tu predsa 
malý háčik. Slniečko je 
pekné kvôli globálnemu 
otepleniu, vtáci sú zo železa 
a spievajú hity Black Eyed 
Peas (BEP forever). Jedine 
ľudia ostali ,,normálni“ (česť 
výnimkám). 

  Ľudia veľa toho zničili, 
ale to sa asi dalo čakať. 

Napriek tomu OBCHODNÁ 
AKADÉMIA  ešte stále 
funguje L. Žiaci majú super 
uniformy. Dievčatá sukne 
(ani nie dlhé), biela blúzka 
(trochu priesvitná), kravata 
a topánky na vysokých 
podpätkoch - ,,štekle“. 
Chalani super sexi tričká 
a tesné (nie veľmi, len tak 
akurát) nohavice. Všetko 
pekne zladené do farieb 
OA, do žltej a modrej. Časy 
sa menia, ale zvyky ostali, aj 
farby. 

  Vzhľadom na 
kriminalitu v 21. storočí, 
žiaci nesmú mať ani jednu 
neospravedlnenú hodinu 
/haha/. V opačnom prípade 
by boli vylúčení. V každej 

triede budú na stenách 
čudné malé prístroje. Pri 
vyslovení vulgárneho slova 
to čudo upozorní políciu 
a ste stíhaní pre trestný čin 
VULGARIZMUS. Sorry J.

  Budúcnosť bude možno 
takáto , možno horšia 
a možno budeme ako v raji. 
Záleží to len od nás. Príďte 
ma, prosím, oboznámiťso 
situáciou na ... /veď viete 
kam/. Vopred ďakujem. 

 Moja teória: Netrápme sa 
pre budúcnosť, veď žijeme 
len raz. Využime prítomnosť 
a zlepšime si budúcnosť.

S pozdravom

RENKA

Pán riaditeľ metodicky zabezpečil výborný prospech a vzornú dochádzku.
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Rozlúčka so štvrtákmi
Tak ako každý rok, aj 

tento rok pred začatím 
akademického týždňa bola 
na našej škole rozlúčka 
so štvrtákmi. Keďže ja 
navštevujem obchodnú 
akadémiu len prvý rok, 
nevedela som, ako to bude 
prebiehať.

No nelúčili sa len 
štvrtáci, ale aj študenti 
pomaturitného štúdia. Po 
tretej hodine sa všetci 
žiaci a profesori presunuli  
z tried pred hlavnú budovu.  
Začalo sa to VŠETKO 
príhovorom pána riaditeľa, 
ktorý zhodnotil celé štyri 
roky štúdia štvrtákov na 
obchodnej akadémii a ocenil 
tých najlepších, napríklad 
za dochádzku alebo za 

úspešnú reprezentáciu školy 
v športových aktivitách 
a olympiádach. Poprial 
im úspešné zvládnutie 
maturitných skúšok. Štvrtáci 
si určite uvedomovali, 
že už je tu koniec ich 
štúdia.Ach, ako neskutočne 
rýchlo ubehli tie štyri roky. 
Niektorí možno túžobne 
očakávali tento deň, no 
niektorí možno ešte nechceli 
rozprestrieť krídla a vydať 
sa na cestu životom. Potom 
sa už všetci žiaci a profesori 
presunuli do tried, kde 
sa prišli štvrtáci s nimi 
rozlúčiť. Teraz by sme im 
už snáď len mali držať palce 
a popriať im, aby úspešne 
zmaturovali. /Už to majú za 
sebou. Niektorí úspešnejšie, 

niektorí menej úspešne/. Či 
už pôjdu na vysoké školy, 
alebo do zamestnania, nech 
vykročia do života úspešne 
a nech sa im podarí všetko, 
čo chcú v živote dosiahnuť.

Ivka 

Všetci sú smutní iba triedne sa usmievajú...
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Z denníka študentov v Poľsku
27. 03. 2006

V pondelok sme sa všetci 
„vyvolení“ stretli pred 
budovou OA. Niektorých 
prišli odprevadiť aj rodičia. 
Pred nástupom do autobusu 
sa s nimi rozlúčili a kývali 
im ako na zaoceánsky 
parník. Poniektorým sa 
veru  hrnuli slzičky do očí. 
Cestovali sme asi šesť hodín. 
Keď sme došli do Ciezsyna, 
pridelili nám na internáte 
izby a my sme sa vybalili.

28. 03. 2006
Na druhý deň sme išli 

najskôr do školy. Najprv sme 
mali oficiálne privítanie, ako 
sa na takú vzácnu návštevu 
patrí. Potom sme išli na 
obhliadku historického mesta 
Ciezsyn, poľskí študenti nám 
o každej pamiatke niečo 
povedali a dali tip na dobré 
obchody.

31. 03. 2006
V piatok sme boli skoro 

celý deň v škole. Prekladali 
sme rôzne texty z angličtiny 

do slovenčiny. Po skončení 
práce na počítači sa nám 
už parilo z kečky, preto 
sme sa išli vyventilovať do 
telocvične.

01. 04. 2006
V sobotu sme navštívili 

centrum Ustroň - raj 
lyžiarov. Šli sme tam 
lanovkou, bol to super 
zážitok. V reštaurácii, kde 
sme sa boli najesť, čašníci 

obsluhovali v ľudových 
krojoch.

04. 04. 2006
Dnes sme boli 

v Osvienčime. Po 
koncentračnom tábore 
nás sprevádzala jedna 
slovenská sprievodkyňa. 
Rozprávala nám o hrôzach, 
ktoré sa tam udiali. Boli 
tam fotografie a osobné veci 
ľudí, ktorí sa odtiaľ už nikdy 
nevrátili. Často rozmýšľam 
nad tým, ako mohol 
existovať človek, ktorý bol 
zodpovedný za tieto hrôzy. 
Vari nemal v srdci ani kúsok 
lásky a tepla, že dovolil, 
aby vyhasol život malého 
dieťaťa?

08. 04. 2006
V sobotu sme boli na 

zámku v Pszcynie. Prebýval 
tam rod Piastovcov. Ako sa 
zdá, celkom sa im darilo a žili 
si v prepychu.
                                  -Vý-A tu stojíme presne na rohu tej budovy.

Niekedy to naozaj tak vyzeralo, že aj niečo robíme.
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Stretávate ich každý deň. 
Učia vás rôzne predmety, ale 
možno o nich neviete práve 
to, čo by vás zaujímalo. Áno, 
ide o vašich profesorov. 
A keďže sa blížia prázdniny 
a vy ich nanešťastie /alebo 
našťastie?/ dva mesiace 
neuvidíte, rýchlo sme 
zozbierali vaše otázky 
a pokúsili sme sa zistiť 
odpovede.

p.prof.SANISLO

PLÁNUJETE SA NIEKEDY 
OHOLIŤ?
S: NEMÁM NA ŽILETKY  / 
HA HA HA/.
   

PREČO VÁS TAK BAVÍ 
MATEMATIKA?
S: JA SA LEN TAK 
TVÁRIM.

VENUJETE SA  VO 
VOĽNOMČASE  NEJAKÉMU 
ŠPORTU?
S: SAMOZREJME, DOMA 
AKTÍVNE SLEDUJEM 
TELEVÍZOR.

p.prof.HLAVÁČ 

PREČO BERIETE HODINY 
OBČIANSKEJ TAK 
SMRTEĽNE VÁŽNE?
H: VŠETKO SA MUSÍ BRAŤ 
VÁŽNE, LEBO POTOM JE 
ZBYTOČNÉ NIEČO SA UČIŤ. 
NAČO PRESEDIEŤ V TRIEDE 
CELÚ HODINU, AK SA NIČ 
NENAUČÍTE.

MÁTE NEJAKÝ ZLOZVYK?
H: RÁD SI STRIEĽAM ZO 
SVOJICH KOLEGOV. NA 
POZDVIHNUTIE  NÁLADY 
ICH PRIVÁDZAM DO 
PEKELNÝCH SITUÁCII.

PREČO SI O SEBE 
MYSLÍTE, ŽE STE TAKÝ 
VEĽKÝ FILOZOF?
H: LEBO VIEM, ŽE NIČ 
NEVIEM.

p.prof. SAPPANOŠOVÁ

KEBY STE SI MOHLI 
VYBRAŤ, KAM BY  STE IŠLI  
NA DOVOLENKU?
S: ŠLA BY SOM NA CESTU 
OKOLO SVETA.   
           
p. prof. BALÁŽOVÁ
 
ČO BY SOM MUSELA 
UROBIŤ, ABY SOM 
DOSTALA Z MATEMATIKY 
1?
B: POČÍTAŤ, POČÍTAŤ, 
POČÍTAŤ!

p. prof. GAJDOŠOVÁ

PREČO SA  ŽIACI 1. 
ROČNÍKOV NEVEDIA 
NAUČIŤ PÍSAŤ NA 
STROJI TAK AKO STARŠÍ 
ŠTUDENTI?            
G: NEPLNIA SI SVOJE 
POVINNOSTI, NEPÍŠU 
KAŽDÝ DEŇ, NEPRACUJÚ 
NA SEBE. MÁLO PEVNEJ 
VôLE.

Viki a Cathy

ČO VÁS ZAUJÍMA?
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Očakávaný deň už prišiel k nám
ako blesk z jasného neba. 

Nedočkavci sa konečne môžu oddávať letným hrám,
tak poďme všetci spoznávať krásy leta.

Príťažlivé vtáky lákajú nás sladkou piesňou,
na oblohe zrieť lastovičí bál.

Matička Zem nás volá tvárou nežnou,
hneď zrána na každom kroku tanec púpav.

Raz nás vetrík zvádza svojou melódiou, 
inokedy slnko spáli až do špiku kostí.

Obloha sa nám predstavila farbou prenádhernou,
občas ľudí dobiedzavý hmyz zlostí.

Boh stvoril leto pre nás,
tak vychutnávaj si ho sťa malé dieťa.

Už dávno zomrel krutý mráz,
nastala vláda chutného a slnečného leta. 

Lea

Žeby som šla s tebou do krajiny šťastia
a tam svoje miesto odpočinku našla.

Žeby som sa stala navždy tvojou ženou
a ty by si so mnou žil ako so spanilou vílou.

Žeby som ťa liečila podľa tvojich očí,
ktoré božie rána sťa črepiny otázok zočím.

Žeby som sa v zamatovej noci stále s tebou hrala,
pri hre lásky sa so smútkom v duši smiala.

Žeby som ti zo zrniečok piesku napísala správu,
alebo sa premenila v nekonečnú trávu.

Žeby som ti na tajomnú tvár posledný bozk dala,
možno by som potom s pokojným duchom zaspala.

Žeby moja duša do diaľav vyletela
a na konci púte stretla ozajstného Boha.

Žeby som sa stala večným anjelom
a tebe dala ešte raz zbohom.

                                                                              
      Lea

ŽEBY
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Tento rok pôsobili v škole 
rôzne krúžky záujmovej 
činnosti. Poprosili sme 
vedúceho jedného z nich, aby 
zhodnotil pôsobenie krúžku. 
Pán prof. Bajúsz sa bravúrne 
zhostil tejto úlohy a vytvoril 
štylisticko-lexikálny skvost 
pri hodnotení činnosti krúžku 
Vandráci.

1. Ako by ste zhodnotili 
činnosť turistického krúžku 
Vandráci?

B:  Fajn. Z hľadiska 
senzitívneho rozvoja 
percepčných schopností 
jednotlivca – čiže turistu – za 
súčasného kognitívneho procesu 
korelácie stratosféry, litosféry 
a samozrejme hemisféry by 
som mohol vyjadriť spokojnosť 
s činnosťou krúžku. Ak by však 
korelácia vyššieuvedených 
jednotiek nevykazovala 
dostatočnú interferenciu 

vzájomne sa ovplyvňujúcich 
prvkov, s činnosťou krúžku by 
som bol vyslovene nespokojný.

2. Kde všade ste boli?
B: Jáj, milí moji. Viete, kde 

sme my všade už boli? Boli sme 
už na toľkých miestach, že keď 
prejdeme ešte tých zopár, kde 
sme ešte neboli, tak už potom 
budeme všade.

3. N a j k u r i ó z n e j š í 
zážitok?

B: My sme taká pohodová 
skupina turistov. Turisti sú 
vo všeobecnosti takí menej 
senzáciechtiví ľudia, takže 
prahnutie po kurióznych 
zážitkoch nie je u nich nejaké 
mimoriadne, ale zopár zážitkov 
sa predsa len nájde. Napr.: Ja 
osobne som vystúpil dvakrát 
na Kráľovu hoľu kvôli tomu, 
že som si tam zabudol – aspoň 
som si to myslel- mne srdcu 

blízku šatku na krk. Pritom 
som ju mal uviazanú okolo 
krku. Len tak mimochodom, 
Kráľova hoľa má 1948 m. 
n. m. Alebo sme absolvovali 
v trojici nevydarenú túru, keď 
sme kvôli mojej nepozornosti 
prešvihli odbočku a v hustom 
daždi sme sa tárali hore-dole 
po jednej lesnej ceste. Lepšie 
by bolo povedať, že to nebola 
tak celkom nepozornosť. V tom 
hustom daždi som si totiž musel 
dať kapucňu, pre ktorú som 
si ledva videl pod nohy, nie 
to ešte do bokov. A tak sme 
sa asi po hodinovom blúdení 
vrátili k Sršňu /či sršňovi?/ 
úplne premočení.

Na otázky odpovedal vedúci 
Vandrákov / to neznamená, 
že najväčší Vandrák/ p. prof. 
Bajúsz.   

A 

Vandráci

Jedna z posledných akcií... (Posledná večera)
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Na svete sa už len veľmi 
ťažko nájde človek, ktorý 
nikdy neokúsil alkohol. Ale 
koľko ľudí pozná históriu 
alkoholu? Ak patríte medzi 
tých, ktorí ju nepoznajú, 
rýchlo sa pustite do čítania 
tohto článku. 

Používanie alkoholických 
nápojov je známe od 
najstarších čias. Už 
v záznamoch o stavbe 
pyramíd je zmienka 
o príprave piva. Historicky 
je ťažké určiť začiatok  
pivovarníctva a označiť 
určitý nápoj pripravovaný 
dávno pred naším letopočtom 
za pivo podľa súčasných 

meradiel. Že išlo o nápoj 
podobný dnešnému pivu, sa 
usudzuje len podľa opísaných 
surovín a spôsobu výroby, 
ktoré sa zachovali napr. 
v babylonských povestiach 
a bájkach zo 7. tisícročia 
pred n. l. Niektorí historici 
uvádzajú, že pivo má svoj 
pôvod v Číne. Tu sú stanoviská 
rôznych prameňov odlišné. 

Skutočný historický 
doklad o varení piva pochádza 
až zo 4. tisícročia pred n. 
l. zo sumerskej kultúry. 
Vtedy sa pivo pripravovalo 
ako obetný nápoj pre 
bohyňu Ninu. Zákonník 
babylonského panovníka 
Chammurapiho (1792 – 1750 
p. n. l. ) má ustanovenie 
o pive, jeho predaji 
a zdanení. V písomných 
pamiatkach zo starovekého 
Egypta sú zmienky o príprave 
„jačmenného vína“ staré 

niekoľko tisícročí. Výroba 
alkoholického nápoja z obilia 
bola známa skôr ako výroba 
vína. Slovo nektár, ktoré sa 
zachovalo dodnes, vlastne 
znamenalo sladké čierne 
pivo.

Najstaršia zmienka 
o destilovanom alkohole 
pochádza až zo stredoveku, 
z lekárskej univerzity 
v Saleme, v Taliansku. 
Varením vína a následným 
ochladením nádoby dosiahli 
jav zvaný kondenzácia. 
Destilát nazvali Aqua vitae, 
Voda života ...

Lea

HISTÓRIA ALKOHOLU

všetkého veľa škodí...
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Z ľudovej múdrosti...
Zamilovaný i blchu od milej zje.

Láska je ako prsteň, konca kraja nemá.

Na takom chodníku, kde veľa ľudí chodí, nič nerastie.

Starej babe treba hrable a mladej muža.

Kde sa kto zavesil, tam nech visí.

Chlap nech je len trochu od čerta krajší, už je dosť pekný.

Žena bez muža ako záhrada bez plota.

Ani voda nevezme, ani oheň nespáli, čo sa človek naučí.

Z knihy múdry, z hlavy sprostý.

Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.

Vie vraj tri reči: pošepky, nahlas a kričať.

Hriechy mladosti kára Boh na staré kosti.

I v mladej hlave starý rozum býva.

Sto rokov dožije, kto múdro žije.

                                                       Lea
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Embarrassing moments
Musical Mare!

I was flirting with this 
really cute lad at a party 
and since he told me he was 
into musicals, I pretended 
I was too – even though 
I am not really. He asked 

me what my favourite 
musical was and I couldn´t 
think of any. 

Just then, I remembered 
a poster I´d seen 
advertising a show called 
King Andi so I said that was 

my fave. He told me he´d 
never heard of it but I said 
he must´ve cos it was on at 
the local theatre right now. 
He burst out laughing and 
told me it was usually known 
as The King And I! I was so 
red-faced!

Naked Nightmare!

I was on a school trip 
to France and was sharing 
a room with my two best 
mates. One morning, we got 
up for breakfast, thinking 
we had to be down by 8am.

I was just out of the 
shower, though, when our 
teacher barged in without 
knocking and said she was 
very angry with us cos 
breakfast had started at 
7.30! I got such a fright 
I dropped my towel and was 
standing there in the buff! 
I could´ve died od shame!

Radi by sme uvítali stránky aj v iných jazykoch. 
Ak máte nápad, neváhajte a prineste, čo máte. 

TEŠÍME SA NA VÁS!!!
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CIK CAK
A D A C D A D A
B C C B C B C B
B D A B A D B C
C A B C D A A D
D D C B A B C D
A C D A C D A B
C B B B B B A C
D A C D A C D D

Prejdite od štartu po cieľ cez všetky políčka tak, že počas svojej cesty budete 

pravidelne prechádzať políčka v poradí A-B-C-D-A-B-C-D atď.

Vaša cesta sa nesmie vzájomne prekrížiť, pričom z políčka na susedné políčko môžete 

prechádzať všetkými smermi.

Príklad:

A D A B

C B C C

D A B D
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SOČKA A MY
Rozhodnúť sa písať 

SOČKU nebolo vôbec 
jednoduché. Mali sme síce 
akú-takú predstavu, o čom 
to bude a že to bude ťažké, 
ale až toľko sme nečakali...

Na školskom kole sme 
sa stretli siedmi, všetci 
vyplašení z obhajob, ale 
šťastní, že konečne máme 
za sebou dlhé hodiny 
študovania literatúry 
a materiálov, výskumov, 
písania a prepisovania, 
fotografovania a učenia 
sa na obhajoby. Našťastie 
sme to zvládli a štyria z nás 
postúpili do regionálneho 
kola. Nevedeli sme, čo 
nás čaká, aké to bude 
v Michalovciach, koho 
stretneme, s akými prácami 
sa oboznámime a akí budú 
porotcovia.

Prišiel deň D a spolu 
so študentami Gymnázia 
v Rožňave a SZŠ v Rožňave 
/bolo nás len pár, nie plný 
autobus ako voľakedy!!!/ 
sme po chvíli blúdenia 
v Michalovciach šťastne 
dorazili na strednú školu. 
V každom odbore /spolu 
17/ bolo okolo 10 – 15 
súťažiacich. Ťažko povedať, 
aké práce boli v súťažiach 
a aké práce uspeli. To 
všetko záleží od odboru 
a tak trochu i od poroty 
/či im naša téma sadne/. 
Môžem iba poradiť, aby ste 
boli skromní, ale zároveň 
aj sebavedomí, pôsobili 
kľudne a vyrovnane a na 
otázky porotcov sa nebáli 
odpovedať. Aj tak o svojej 
téme viete najviac VY!

Po vyhlásení výsledkov 
naše šťastie z postupu do 
krajského kola pokazilo 
nekonečné čakanie 
na diplomy, ktoré boli 
v konečnom dôsledku aj tak 
s mnohými chybami.

Krajské kolo v Košiciach 
bolo už na oveľa vyššej 
úrovni ako regionálne. 
Práce študentov boli 
kvalitnejšie, porota bola 
priateľskejšia a diplomy 
bezchybné a načas. Náš 
dobrý pocit umocnilo ešte 
zistenie, že do celoštátneho 
kola postupujeme dvaja 
– ja a Miško Ondrejčík z 3.C 
triedy.

Celoštátnemu kolu 
v Modre predchádzalo 
sústredenie v Košiciach, 
kde sme boli rozdelení 
do rôznych skupín 
a absolvovali sme pohovory 
s pedagógmi – odborníkmi 
a psychologičkami.

A čo bolo v Modre? Štúr, 
Štúr, Štúr, všade samý Štúr. 
Múzeum Ľudovíta Štúra, 
pamätná izba, pomník, 
socha... Samotná súťaž 
trvala celý jeden piatok. 
Bolo to v pohode, ak ste 
témou ulahodili porotcom. 
Ak nie, aspoň ste si obhájili 
prácu a vypočuli ostatných... 
Večer náš čakal výlet na 
Červený Kameň a v sobotu 
slávnostné odovzdávanie 
cien. Miško Ondrejčík dostal 
zvláštnu cenu poroty.

Aj keď celá práca so 
sočkou bola veľmi náročná, 
vyžiadala si mnoho času, 
stálo to za to. Naučili sme 
sa mnohé veci, spoznali sme 
mnoho nových mladých ľudí 
a videli sme kus Slovenska.

Našim pokračovateľom 
držíme palce.

Janka, 3. B
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UVERÍTE, ŽE...
Dnešné UVERÍTE 

bude o skrytej vášni 
pani profesorky Stanky 
Lukáčovej (so všetkou úctou, 
je to naša triedna). Z tajných 
zdrojov sme sa dozvedeli 
o jej skrytej vášni. Začalo sa 
to dňom, keď naša pátračka, 
ktorú sme si tajne najali (p. 
prof. Tillischová) išla na 
prechádzku do lesa. Ako 
tak prechádzala divočinou 
Betliara, za kríkom neďaleko 
rybníka niečo zašuchotalo. 
Všetci sa zľakli, ale náš 
pátrač skúmal ďalej. Išiel sa 
pozrieť za krík, či tam nie 
je nejaké zviera, a čo tam 
nevidí? Pani profesorka leží 
na deke a poľuje na labute. 
Všetci sa čudujeme, ako je 
možné, že nedostala vtáčiu 

chrípku. Ale čo už, veď 
učitelia majú šťastie!

Ďalej sme zistili, že 
rada loví ryby, najradšej 
však tresky a šťuky. Sem 
– tam natrafí aj na krokodíla 
Schnapiho, takých je 
v Betliari neúrekom. Svoje 
vedomosti z účtovníctva 
však nezískala v škole. Však 
na SOU /odbor kuchár 
– čašník/ sa účto neučí.

 
Iste sa mnohí pýtate, 

odkiaľ to účtovníctvo tak 
výborne ovláda. Je to asi 
tým, že po večeroch tajne 
podniká so svojimi úlovkami, 
z ktorých tajne vyrába 
darčekové predmety 
(kľúčenky, prívesky...). Ďalej 

uspela v predávaní labutí, 
ktoré tajne lovila. Určite 
pri tejto práci získala 
vedomosti z účtovníctva. 
Sem siahajú základy jej 
vedomostí z  učtovníctva, 
tu sa naučila komu má dať 
a komu dala.

Takže rada pre 
všetkých:

Ak sa chcete naučiť 
účtovať, je zbytočné 
chodiť na hodiny účta, stačí 
pokračovať v šľapajach 
triednej profesorky 2.C. 

Maťa

Neblbni,
veď ja nie som

 labuť !
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UVERÍTE, ŽE...
Števo Maliňák  z 1. 

A triedy pozná „ten 
všeobecný prítomný čas“ 
miesto jednoduchého 
a priebehového.

Remiáš Levente z 1. B 
si myslí, že Veľkú Britániu 
obmýva Pacifik.

P. prof. Krišťák bude 
celé leto rúbať a píliť drevo 
za zvukov tvrdej metalovej 
hudby, aby sa mohol 
v zime zahriať. Výdobytky 
modernej civilizácie totiž 
ešte nedorazili do rázovitej 
obce Vyšná Slaná. 

P. prof. Janda zastupuje 
v senáte Rímskej ríše rodinu 
Bruttov a spravuje  provincie 

na východe. Naposledy dobyl 
Antiochiu.

Žiačik 2. C opis samého 
seba  ukončil veľmi skromne: 
„Som jednoducho krásny.“

P. prof. Ondrejčíková 
má svoju vlastnú webovú 
stránku, na ktorej propaguje 
svoje kuchárske umenie 
a kulinárske špecialitky.

V kuloároch sa pošuškáva, 
že p. prof. Bajúsz možno 
sadne na lep jednej šarišskej 
modrookej kráske.

P. prof. Valentíková si 
vďaka novej práci kúpila 
červené Ferrari.

Budeme mať 
supermodernú knižnicu so 
super starými knihami.

Na  streche kláštora 
sa vytvorí oáza pokoja 
s fontánami, barom, saunou 
a bazénom pre študentov 
zmorených náročným 
štúdiom.

Kláštor je podzemnými 
katakombami spojený 
s Krásnou Hôrkou a p. prof. 
Koľveková plánuje tento 
„underground“ rozšíriť až 
do Lipovníka.

Do r. 2007 bude každý 
pedagogický pracovník  
vybavený notebookom.  

P. prof. Szöllös bude 
mať dvojičky Arthura 
a Ginevru. Ostáva jej ešte 

kúpiť okrúhly stôl a legenda 
pokračuje.

P. prof. Manková sa 
intenzívne pripravuje na Tour 
de France. Trénuje štyrikrát 
do týždňa  dve hodinky za 
každého počasia.

V júni sa každý žiak bude 
musieť podrobiť krvnej 
skúške na zistenie hladiny 
cholesterolu a THC.

TAK AKO, OBCHODNÁ, 

UVERÍTE NÁM?

A.J.P. 
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