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Začíname témou vzťahy...
Nechali sme sa v redakcii inšpirovať 14. februárom a to sviatkom sv. Valentína.
Tento deň nie je len sviatkom všetkých zaľúbených, ale prejavujeme svoj vzťah k tým,
na ktorých nám záleží... S ktorými vytvárame určitý vzťah.
Možno si to až tak veľmi neuvedomujeme, ale aj tu náš internát je tým miestom, kde spolu zdieľame vzťahy medzi sebou
navzájom.
Samozrejme každý sme iný a preto to tu máme také pestré....
Naša rozdielnosť nás robí jedinečnými osobnosťami. Práve
toto miesto nám pomáha sa rozvíjať a učiť sa od druhých. Aj
keď my sami môžeme byť vzorom pre ostatných, všetko závisí
len a len od nás a od nášho prístupu - na mieste je aj tolerancia
k iným.
Čo dodať? Ak chceme zlepšiť vzťahy medzi sebou navzájom,
nechajme sa inšpirovať touto prosbou:
,,Nerobme iným to čo nechceme aby iný robili nám!“

Za celú redakciu
Mária Mieresová
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Odpovede

Zaľúbení — sú chránení …
Pri príležitosti sviatku zaľúbených sme sa v redakcii rozhodli vyspovedať „kompetentných“ – dvojice, ktoré takmer denne stretávame. Otázkami
„na telo“ sme sa snažili dopátrať, v ktorých oblastiach panuje v ich názoroch zhoda a kde sa úplne líšia. Výsledok ankety nechávame na posúdenie
každému z Vás, ktorí ste sa začítali do týchto riadkov.

Otázky
1. Dovolila by si svojmu priateľovi, aby išiel na diskotéku sám?
Dovolil by si svojej priateľke, aby išla na diskotéku sama?
2. Čo by si spravila, keby tvoj priateľ meškal na rande, na ktorom
máte ísť niekde von?
Čo by si spravil, keby tvoja priateľka meškala na rande, na ktorom máte ísť niekde von?
3. Vieš si predstaviť budúcnosť so svojím priateľom?
Vieš si predstaviť budúcnosť so svojou priateľkou?
4. Keby ti povedal priateľ, že sa s tebou rozchádza, čo by si urobila?
Keby ti povedala priateľka, že sa s tebou rozchádza, čo by si urobil?
5. Vedela by si s ním žiť pod jednou strechou, v jednej domácnosti?
Vedel by si s ňou žiť pod jednou strechou, v jednej domácnosti?
6. Koľko by si chcela mať s ním detí?
Koľko by si chcel mať s ňou detí?
7. Čo by si spravila, keby tvoj priateľ prišiel neskoro na autobusovú zastávku; v inom čase, než ste sa dohodli?
Čo by si spravil, keby tvoja priateľka prišla neskoro na autobusovú zastávku; v inom čase, než ste sa dohodli?
8. Odpustila by si svojmu priateľovi, keby ťa podviedol?
Odpustil by si svojej priateľke, keby ťa podviedla?
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Zuzka
1. Áno, lebo mu dôverujem.
2. Počkala by som ho.
3. Áno.
4. Rešpektovala by som jeho rozhodnutie, ak mi povie, prečo.
5. Áno.
6. Chcem mať s ním dve deti.
7. Počkala by som na neho.
8. Podľa toho, za akých okolností sa to stalo.
Matej
1. Nie.
2. Snažil by som sa všetko si s ňou vysvetliť.
3. Áno.
4. Trápil by som sa.
5. Áno.
6. Počkal by som na ňu.
7. Chceli by sme mať spolu dve deti.
8. Nie.
Noro
1. Neriskoval by som, lebo nikdy nevieš, čo sa môže stať, tak radšej nie.
2. Zavolal by som jej, čo sa stalo.
3. Myslím si, že áno.
4. Snažil by som sa zachrániť, čo by sa ešte dalo.
5. Myslím si, že áno.
6. Chcel by som mať maximálne tri deti.
7. Zavolal by som jej, čo sa stalo a išiel by som pre ňu.
8. Asi nie.
Katka
1. Nie.
2. Bola by som smutná.
3. Áno.
4. Plakala by som.
5. Áno.
6. Áno, chcem mať s ním dve deti.
7. Spýtala by som sa ho, kde bol.
8. Nie.
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Katka
1. No, úprimne? Neviem. Som
dosť žiarlivá, ale možno hej.
Ale už sa to aj stalo, a prežila
som.
2. Chcela by som od neho
vysvetlenie a spýtala by
som sa, či nepotrebuje kúpiť
iech
hodinky s kladivkom. Ale
s
spov
o
pokiaľ sa mu nič nestane
aP
t
e
a Iv
a bude v poriadku, tak
budem rada, že je už so
en é
mnou, aj keď neskôr.
3. Ja si ju už ani predstavovať
nemusím. Som o nej na sto
percent rozhodnutá a verím v našu lásku a budúcnosť.
4. Bola by som v šoku a veľmi by som plakala, lebo ho naozaj milujem
a neviem si predstaviť svoj život a svoju budúcnosť bez neho.
Bojovala by som o neho, pokiaľ by som si nebola istá, že je to márne.
5. Už aj viem, aké je to.
6. Áno, veľmi chceme, ale ešte je čas. A asi jedno-dve.
7. Musela by som čakať. Na moju lásku by som čakala tak dlho, ako by
bolo treba.
8. Asi nie! Veď keď ma miluje, tak nebude mať potrebu byť s inou.
A verím mu, že by to nespravil.
Milan
1. Nie.
2. Porozprávam sa s ňou, prečo sa to stalo.
3. Áno.
4. Čakal by som vysvetlenie.
5. Áno.
6. Áno, dve.
7. Porozprával by som sa s ňou.
8. Nie.

Simona
1. Áno. Prečo nie, však to ide o dôveru dvoch. Keď si veríme, prečo by
sme sa nemohli pustiť?
2. Skúsila by som mu zavolať, a keby mi nedvíhal, mala by som v hlave
všelijaké myšlienky. Ale vedela by som, že si to vysvetlíme.
3. Áno.
4. Snažila by som sa o to, aby mi všetko vysvetlil, ale hlavne prečo je
to tak.
5. Áno.
6. Chceli by sme mať dve deti – jedno dievčatko a jedného chlapca.
7. Bola by som z toho smutná.
8. Nie.
Martin
1. Nie, len v spoločnosti kamarátok.
2. Bol by som naštvaný.
3. Áno.
4. Bol by som smutný a snažil by som sa dať všetko
do poriadku.
5. Áno.
6. Chceli by som mať s ňou dve deti.
7. Počkal by som, volal by som... joj, bol by som
naštvaný.
8. Nie.
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Z vlastnej tvorby
Čo je to láska, každý sa pýta.
Je to túžba, v každom v nás skrytá.
Vedieť sa chápať
a jeden pri druhom stáť,
vždy byť oporou
a mať rád.
Láska – to slovo krásne znie
nie je to len mámenie,
cit, čo nás vábi a nikdy nezradí.
Ubolenú dušu pohladí
a zlé dni peknými nahradí.
Nič krajšie na svete nemôže byť,
ako pravú lásku žiť.
Keď lásku v srdci máš
nekonečné šťastie zažívaš,
to šťastie ti nikto nemôže vziať,
lebo len Ty od neho kľúče máš.
Je zamknuté v tvojom vnútri
a stále ťa núti,
hľadať v sebe silu
prekonávať aj tú najťažšiu chvíľu.
V každom okamihu bytia tápať
a nádej nestrácať,
že čokoľvek, čo príde
bude to zmysel mať
a mnohí to budú práve láskou nazývať.
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Zuzana Pulščáková

Slovo do Srdca

Láska nikdy nezanikne…
Milí čitatelia, keď som sa dozvedel od pani vychovávateľky Mrockovej,
že mám písať o láske, tak ma to veľmi šokovalo. Nikto nikdy mi takú tému
nedal, nikdy mi nikto nepoložil otázku, čo je to láska.
Zamyslel som sa a v tej chvíli sa mi vyjavili slová, ktoré som počul nedávno.
Veľmi ma zaboleli v mojom srdci. „Ty, Martin, nevieš milovať a nevieš,
čo je to láska.“ Ešte dnes ma to trápi. Mal som toho človeka naozaj rád,
ale asi som to nevedel prejaviť.
Lásku som ako dieťa od matky a otca nikdy nedostal.
Dostávam ju od svojich nebeských rodičov, Pána Ježiša a Panny Márie.
Dnes ju dostávam aj od svojich duchovných rodičov, na ktorých som hrdý
a som šťastný, že ich mám.
Rád by som im povedal: „Duchovný ocko a mamička, ľúbim vás.
Ste mi veľkým vzorom v živote.“
Ale vrátim sa myšlienkami k téme, o ktorej mám písať.
Keď vnímam vzťahy tohto sveta, či už je to láska, alebo dôvera medzi ľuďmi,
tak ma napĺňa smútok. Mnoho ľudí si neuvedomuje,
že láska si vyžaduje zodpovednosť a zabúdajú
abúdajú na to, že láska je Boh.
Ja osobne väčšiu lásku nepoznám... Lebo „láska je trpezlivá,
láska je dobrotivá; nezávidí...
Nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé.
Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.
Láska nikdy nezanikne...“ 1 Kor 13
Martin Lukáš, rímskokatolícky
rímskokatolícky miništrant
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Webový kútik

ničí vzťahy ?
Sociálna sieť vám môže narobiť vo vzťahu poriadny zmätok.
Poradíme vám, ako sa vyhnúť problémom.
Keď začal študent Harvardu Mark Zuckerberg pred viac ako siedmimi
rokmi pracovať na vybudovaní sociálnej siete pre svojich spolužiakov, určite netušil, čo rozpúta. Dnes má Facebook viac ako 200 miliónov aktívnych
užívateľov, ktorí ho využívajú na preberanie tých najintímnejších informácií
vrátane fotiek zo svojho súkromného života.

Osudné omyly
Za všetky možné problémy spojené so sociálnymi sieťami hovoria tri nasledujúce príbehy…
V prvom sa anglická kaderníčka Sarah rozhodla skoncovať so svojím
neuspokojivým manželstvom. Odvahu riešiť problém si dodala tak, že vo
svojom proﬁle zmenila údaj vydatá za nezadaná. Manžel ju žiadal okamžite
o vysvetlenie, ale ona nereagovala. Tak zobral zbraň, išiel do domu jej rodičov
a v amoku ju zastrelil.
Druhý prípad je o tridsaťročnej Kataríne, ktorá bola na sieti rovnako ako
jej manžel. Jedného dňa jej začal vypisovať sympatický muž a aj keď nemala
v úmysle podvádzať, niekoľkokrát neznámemu odpovedala. Považovala to
za nevinný ﬂirt, no ako sa ukázalo neskôr,
nápadníkom bol jej vlastný manžel. Chcel
si ju takýmto spôsobom preveriť. Katarína
podala žiadosť o rozvod. Príbeh Jany a Michala nie je na prvý pohľad taký tragický,
ale stáva sa pravidelne. Zaľúbenci po
prvom skvelom rande urobili to, čo väčšina mladých. Preverili si vzájomne svoju
totožnosť na internete – proﬁly na sociálnych sieťach, blogy a príspevky v diskusiách. Hneď bolo po očarení ! Nádejný
pár skončil skôr, ako mal šancu začať. Je
naozaj lepšie niektoré veci nevedieť…
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1. Neunikajte z reality na sociálnu sieť, riešte svoje problémy ľudsky,
nie virtuálne.
2. Nezneužívajte internet na kontrolovanie a sledovanie partnera.
3. Nedávajte fotky a informácie na profil bez vedomia ľudí,
ktorých sa týkajú.
4. Nezverejňujte nič, čo by nemohol vedieť skutočne každý – váš
partner, mama, šéf.
5. Čas, ktorý strávite vysedávaním pri Facebooku, investujte radšej do
partnera, priateľov a rodiny.
A ešte skúsenosť z blízkeho okolia. Jedno dievča, ktoré ešte nemá dvadsať, sa trápilo z rozchodu s priateľom. Raz večer si povedala, že si hneď nájde
druhého, aby zabudla… Sadla si k počítaču a hľadala „kohosi“ v zoznamkách.
Žiadna ponuka ju nezaujala. Skúsila Pokec a Facebook. Práve tu ju zaujal jeden
mladík, ktorý mal čosi vyše dvadsať. Fotka uhladená, moderný účes, oblek…
to ešte nebolo všetko. Prijala ho za priateľa a začali si písať. V eufórii nebola
dosť opatrná a otvorila celé svoje súkromie… druhej strane a samozrejme aj
ďalším „priateľom“, ktorých mala asi päťsto. Spomínaný chlapec bol „majieľ
ešte neznámej rozbiehajúcej sa ﬁrmy“. Čuduj sa svet, ale prvé rande dopadlo
katastrofálne… Hoci spomínaná slečna ešte stále neverila, postupne začala
aspoň pochybovať. Chlapčisko prišlo na rande v ošumelom vzhľade, žiadny
oblek – špinavé riﬂe, pár panákov v sebe a bez auta, ktoré je v oprave, lebo sa
práve pokazilo… Prvé rande bolo aj posledným. Dievča pochopilo, že to nie
je tá pravá cesta a radšej zacúvalo. Dnes už nie je sama, stretla svoju pravú
lásku a svadba je na spadnutie – Facebook je pre ňu aj naďalej koníčkom, ale
už s reálnym pohľadom, že prijíma za priateľov len tých, ktorých naozaj pozná a prísne si stráži svoje súkromie. Zverejňuje len fotky, ktoré by mohli byť
pokojne aj na vlakovej stanici na nástenke a vždy sa opýta aj druhých, ktorí
sú na jej fotkách, či s tým súhlasia. Adresu, telefónne čísla… a iné osobné
údaje má len pre seba a svojich najbližších. Nikto si totiž nemôže byť istý, kto
je skutočne ten, za koho sa označuje, ak ho osobne nepozná. Tento príbeh
našťastie neskončil tragicky… ale mohol. A nebolo by to prvýkrát. Je naozaj
lepšie niektorým veciam neveriť…
z internetu spracoval Jozef Dančík
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„Od Tvojho Valentína“
Sviatok sv. Valentína (14. 2.) – sviatok zamilovaných je rozšírený po celom svete. Sv. Valentín bol historickou
osobnosťou, o ktorej sa ale toho veľa
nevie. Z histórie sa zachovalo iba to,
že zomrel 14. 2. r. 269. Mnohí sa pýtame, aký pôvod má tento sviatok. Kto
to teda je ten Valentín ?
Bol to veľmi múdry muž a kňaz,
ktorý pochádzal s Talianska. A žil
v dobe cisára Klaudia II.
Klaudius bol krutým vládcom,
ktorý bol presvedčený, že láska
odrádza vojakov od vojenských
povinností a tak zakázal sobáše.
Valentín sa však rozhodol tento nezmyselný Klaudiov zákon nedodržiavať a naďalej sobášil mladé zamilované páry. To sa však
cisárovi nepáčilo a tak jednej noci jeho vojaci vtrhli do kostola
a Valentína zajali. Valentín bol uväznený, ale stalo sa niečo zvláštne.
Pri oknách a dverách väzenia sa začali kopiť dopisy a darčeky od tých,
ktorým pomohol, alebo sa im chystal pomôcť tým, že ich zosobáši. Zamilované páry prichádzali k žaláru a dávali mu tak najavo, že rovnako ako
on, veria v lásku.
Dcéra jeho žalárnika sa tiež rozhodla, že ho navštívi. A tak si návštevu vyprosila u otca. Oni sa však do seba zamilovali. A Valentín v deň
svojej popravy, 14. februára 269., zanechal dopis, v ktorom jej vyznáva
lásku. Celý dopis je ukončený podpisom „od Tvojho Valentína“.
Tento odkaz sa stal symbolom lásky pre mnohých ľudí až dodnes…
Až dodnes je to jeden z najobľúbenejších sviatkov mladých zaľúbených
i ľúbenia chtivých.
Spracovala Zuzka Pulščáková
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Na Svätého Valentína, každá z nás túži byť iná.
chceme mať niekoho, kto nás ľúbi,
kto nám splní, čo nám sľúbil.
Láskou nás obdarí a vyčarí úsmev na tvárí.
Čo viac si môžeme priať, keď vieme,
že nás má niekto rád.
V ten deň túžime byť blízko milovanej osoby
a prežiť chvíle šťastia a pohody.
Oddať sa nádeji, že sme to my,
kto zaslúži si byť ľúbený.
To slovo je tak obyčajne krásne
a pritom veľmi vzácne.
Nestačí povedať mám ťa rád,
treba to vedieť aj dokázať.
Lebo činy povedia všetko, čo chceme,
aj to, čo ústami už nedokážeme.
Veď každé srdce ľúbené
chce sa cítiť blažene.
Valentín je len raz,
no nám nikto nebráni,
ľúbiť sa opäť a zas.
365 dní v roku byť blízko svojej lásky
a po jej boku.
Tak ľúbme sa všetci ako len vieme,
lebo v živote bez lásky zahynieme…
Zuzka Pulščáková
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Nie je projekt... ako projekt, aleboo pár slov o našom

Príprava na projekt naše „Školské životné prostredie“ sa začala už v septembri 2010. Pripravili sme plán projektovej
návštevy, ktorá sa konala v novembri 2010
v Belgicku. Tejto fáze ešte predbiehalo
vypracovanie projektu, na ktorom sme
pracovali už v školskom roku 2009/2010.
Projektového stretnutia sa zúčastnili dve
pedagogičky: PaedDr. Petra Húrošová a
PhDr. Jaroslava Margolienová. Získali cenné informácie pre našich študentov
a tiež pedagogických pracovníkov. Projektové stretnutie sa uskutočnilo za
ﬁnančnej pomoci Nadácie Volskwagen a tiež za podpory nášho Inštitútu pre
pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím. Predstavenie
našej školy malo veľký úspech. Zaujímali sa o ňu nielen účastníci projektu, ale
aj pedagógovia a žiaci hosťujúcej školy. Čokoládky, keksíky, korbáčiky a klobáska, ktoré boli súčasťou našej batožiny, chutili. Páčil sa im aj náš Inštitút,
ocenili organizáciu a formu našej komplexnej rehabilitácie. Medzi všetkými
školami sme najlepšie vybavení po personálnej stránke. Školám v Nemecku,
ale aj vo Veľkej Británii chýbajú psychológovia, terapeuti a komplexná rehabilitácia. Náš Inštitút hodnotili vysoko pozitívne, pretože spája pedagogickú,
sociálnu a zdravotnú rehabilitáciu. Projekt naše „Školské žívotné prostredie“
sme predstavili aj na webovej stránke našej školy. Prezentovali sme predovšetkým práce našich žiakov a fotodokumentáciu z projektu. Opísali sme
samotný projekt, ako aj Nadáciu Volkswagen, ako podporovateľa a sponzora
projektu. Touto formou informujeme študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov Inštitútu, ako aj širokú verejnosť. V mesiaci február
redakčná rada internátneho časopisu Sme OK pripravuje článok o prebiehajúcom projekte naše Školské životné prostredie, ktorý je možné pozrieť na
http://iprba.sk/internat_casopis.php.
Na hodinách anglického jazyka s triedou, ktorá pracuje na projekte, sme
usporiadali diskusné fórum na danú tému.
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„Školskom životnom prostredí“
ostredí“

Pravidelne budeme prezentovať práce našich študentov naďalej na našej webovej stránke. Práce sú vypracované vo fotograﬁckých programoch
a power-pointe. Zároveň je založená diskusná skupina na sociálnej sieti Facebook, do ktorej sa môžu všetci informácii a spolupráce chtiví diskutujúci
kedykoľvek zapojiť.
Partnerské krajiny: Anglicko, Belgicko,Nemecko. Vo všetkých školách sa
vzdelávajú žiaci so špeciálnymi potrebami. Plánované aktivity s našimi študentmi sú rozdelené do 4 etáp v týchto oblastiach:
1. výroba vianočných pohľadníc a ich zaslanie našim partnerom do 8.12.2010
2. príprava umeleckej fotograﬁe z okna našej triedy do 8.12.2010
3. proﬁl školy v anglickom jazyku do marca 2011
4. power-pointová prezentácia našej školy, Inštitútu a okolia v anglickom
jazyku do marca 2011
5. výroba herbáru – päť A4 – strán aj v anglickom jazyku do marca 2011
6. výmena informácií cez E-twinning a European shared tressaure
Podarilo sa nám v rámci projektu vytvoriť fotograﬁe – „Pohľad z okna našej triedy“ a rozposlanie vianočných pohľadníc našim partnerom.
V rámci propagácie tohto projektu sme Inforomovali o našej práci aj iné
školy a podelili sme sa aj o radosť, zo získania ﬁnančných prostriedkov od
Nadácie Volskwagen. V nasledujúcom čísle by sme radi informovali o ďalšom
projekte, ktorý prebieha na škole. Jeho názov je: „Connecting classrooms
– spájame triedy“, ktorého koordinátorkou je PhDr. Jaroslava Margolinová,
zástupkyňa riaditeľky pre TV.
PaedDr. Petra Húrošová,
zástupkyňa
riaditeľa pre VMV
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SLÁVI VIANOCE CELÝ ROK…
tak možno povedať o človeku, ktorý má v srdci i na tvári úsmev po celý rok…
Obzrime sa v spomienkach za Vianocami 2010
8. 12. 2010 - Mikulášsky večierok

14.12. 2010 - Vianočný ﬂoorbalový turnaj

Tento deň patril na Mikulášskemu večierku,
ktorý si pripravili žiaci pod vedením vychovávateliek V. Mrockovej a I. Barátovej. Program
mal netradičný scenár a „Herci boli super“. Za ﬁnančnej podpory OZ Bez Bariér Mikuláš rozdal
balíčky. Po našom biskupovi Mikulášovi prišiel
aj Santa Klaus z n.o. Zdravý vývoj, ktorý pripravil peknú diskotéku. Zažili sme v tento večer aj
prejav „tolerancie“. Na dlážke jedálne sa stretli
„zelený“ Mikuláš alias biskup a „červenobiely“
Mikuláš alias Santa Claus a od prvej chvíle si
spolu dobre rozumeli.

Vianoce sú čas „prejedania a oddychu“. Aby
sme nezaháľali, tak sa skupina žiakov rozhodla
využiť prípravu na Vianoce športom v duchu
hesla: „Rozhýbané telo, šalát, koláč, kapra
zvládne hravo!“ Odborný dohľad mali vychovávateia p. Solomajerová a p. Trusa.

13.12. 2010 - Pečenie a ozdobovanie perníkov
Na Luciu sa začali po internáte šíriť sladké
vône. Kto nevedel, tak sa pýtal, čo sa to tu deje.
Dievčatá - šikovné cukrárky a chlapci tiež, nezaháľali a pripravili pre všetky poschodia tradičné
ozdobené perníky, bez ktorých si dnes len
málokto vie predstaviť štedrovečerný
stôl. Prísne oko pani vychovávateliek a vychovávateľov
strážilo techniku pečenia
i zdobenia malých „zázrakov“, ktoré vychádzali spod žiackych
rúk. Perníky sa všetky zjedli a fakt nám
chutili.

15.12. 2010 - tematická vychádzka Vianočné trhy v centre mesta
K Vianociam nesporne patrí aj nákup darčekov, Vianočný punč, koledy... a aj Vianočné trhy,
ktoré navštívila skupina žiakov spolu s p. vych.
Polonskym a p. zástupkyňou Húrošovou. Zima
všetkým poriadne vyštípala líca, ale nebránilo
im to v úsmevoch na tvárach. Čosi pojedli, čosi
popili, čosi pokúpili a šup do tepla na internát.
20.12. 2010 - Vianočné posedenie na VMV
Posledné chvíle pred odchodom na prázdniny patrili „Vianociam“ na každom poschodí.
V príjemnej rodinnej atmosfére žiaci pripravili
občerstvenie a predbiehali sa, kto má lepší
punč. Spolu so svojimi vychovávateľmi si zaspomínali na vianočné tradície v rodinách a tak
sme mohli porovnávať zvyky v regiónoch. Nechýbalo ani hudobné podfarbenie s koledami.
Žiaci z 3. poschodia sa veľmi tešili aj zo skoro
2-metrového stromčeka, ktorý im darovala
pani z Dúbravky, za čo jej úprimne ďakujeme.

Športový teleskop

Sledge hockey?
Ice sledge hockey - po slovensky hokej na sánkach je obdoba ľadového
hokeja pre telesne postihnutých. Hrá sa na ľadovej ploche podľa pravidiel
takmer rovnakých, ako má ľadový hokej. Hráči sedia na špeciálnych ‚saniach‘,
na ktorých sú upevnené dva korčuliarske nože (frajeri majú iba jeden). hrajú
a pohybujú sa pomocou krátkych hokejok s hrotmi na konci.
Sledge hokej je veľmi dynamický, tvrdý a príťažlivý šport, ktorý má aj
divácky potenciál. Na Paralympiáde vo Vancouveri diváci viackrát vypredali
halu.
Najväčším rozdielom oproti ľadovému hokeju je výstroj. Hráči sú upevnení v sánkach, ktoré sa kĺžu po ľade na dvoch rovnobežných nožoch, takmer
rovnakých, aké sú na bežných korčuliach. Čím sú nože ďalej od seba, tým sú
síce sane stabilnejšie, ale menej obratné. začiatočníkovi môže robiť ťažkosti
už len udržať sa na saniach a nespadnúť. ale to platí aj o bicykli, všakže.
Hráči majú v rukách dve krátke hokejky, ktoré slúžia na prácu s pukom, aj
na odrážanie. Na opačnej strane hokejky ako čepeľ sú hroty, s ktorými občas
dostanete od nekultúrneho súpera pod rebro. S jednoručnou hokejkou prirodzene nevystrelíte ranu ako Chára s príklepom, ale kvalitní obrancovia aj
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tu pravidelne vyháňajú zúfalých brankárov na striedačku vymetaním pavučiniek od modrej. Okrem toho už je výstroj rovnaký ako pri hokeji, na hlave
musí byť prilba s mriežkou ako u dorastencov.Sledge hokej pozná takmer tie
isté porušenia hry ako ľadový hokej. Postavenie mimo hry, zakázané uvoľnenie, hra v bránkovisku, dokonca takmer všetky fauly. Jeden faul oproti
ľadovému hokeju je navyše, a to obávané ‚téčko‘, kedy nabúrate do boku
protihráča predkom saní.
V českej lige sa hrá 3x20 minút (na MS v Ostrave 2009 sa hralo 3x15). Hráči
striedajú iba občas, tímy v českej lige majú tak 7-12 hráčov. Hráči, ktorí nehrajú, nesedia počas hry na striedačke, ale priamo na ľadovej ploche, na okraji
stredného pásma, čo trochu spomaľuje hru. Ak sa totiž puk dotkne niektorého z hráčov ‚na striedačke‘, píska sa.
V medzištátnych zápasoch môžu hrať iba telesne postihnutí. Telesné postihnutie posudzuje špeciálna komisia podľa tabuliek.
Národné zväzy upravujú pravidlá, za akých môžu v národných ligách nastúpiť zdraví hráči. V českej lige môžu zdraví nastúpiť iba v poli (nesmú byť
brankármi) a môžu byť v jednom momente na ľade maximálne dvaja. Existujú však open turnaje, ktoré nemajú žiadne pravidlá týkajúce sa telesného
postihnutia.
Jedným z hráčov, ktorý sa venujú tomuto netradičnému športu je aj náš
spolužiak Patrik Tureček. Rozhodol som sa trochu ho „vyspovedať“, aby ste sa
aj vy o ňom čo – to dozvedeli... (otoč list)
Jakub Mišík
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Reprezentoval si už Slovensko na medzinárodnom podujatí?

Rozhovor

s hviezdou budúcnosti

Slovensko som ešte nereprezentoval na žiadnom medzinárodnom
turnaji, pretože sledge hokej sa na Slovensku ešte len začal udomácňovať
a väčšina Slovákov ani o tomto športe zatiaľ nevie. Dúfam že sa to
v budúcnosti zmení a sledge hokej bude mať na Slovensku rovnakú
popularitu ako ľadový hokej.

Čo je tvojim cieľom do budúcnosti?
Ako pre správneho športovca, by bola pre mňa veľká česť si obliecť dres
s dvojkrížom na hrudi. A reprezentovať Slovensko. No najkrajší zážitok by
pre mňa bol, keby som si mohol vypočuť tóny národnej hymny po vyhratom
medzištátnom zápase.

Čo znamená pre teba šport ako taký?

Aký je tvoj záverečný odkaz pre našich čitateľov?

Šport znamená pre mňa veľa,
venujem sa mu skoro každý deň,
pretože chcem v živote niečo
dosiahnuť.

Je medzi športovcami hviezda, ktorej by si sa chcel podobať?
Pravdu povediac, toto je veľmi ťažká otázka, pretože je veľa výborných
športovcov – hokejistov. Mám veľa obľúbených hráčov, ale nechcem
nikoho kopírovať, chcem byť iba sám sebou.

Cigaretkou na fajčiari človek nedosiahne to, čo chce. Treba si ísť vždy
za svojím snom a keď sa posnažíte, tak to aj dosiahnete. Všetko sa vyvíja
vo Vašej hlave.
S Patrikom sa porozprával Jakub Mišík

A čo iné sa Patrikovi ešte páči?
(Zalistovali sme v jeho profile na Facebooku)
Iné: FC Barcelona, The Annoying Orange,
Quiz Planet, NHL. Canada

Prečo si začal práve s týmto športom?
Hokej ma od malička fascinoval. Ako malé dieťa som túžil hrať hokej,
no keďže zdravotný stav mi to bohužiaľ nedovoľoval, mohol som sa na
hokej pozerať iba očami fanúšika. Časom som sa dozvedel, že existuje
paraolympijská verzia hokeja zvaná Sledge hokej a tak som trošku zalovil
na internete v snahe nájsť kompetentných ľudí, čo sa mi nakoniec aj
podarilo.

Aké sú tvoje doterajšie pocity z tohto športu?
Sledge hokej je šanca, ktorá sa v mojom živote nenaskytne každý deň.
Je to šport, ktorý ma napĺňa telom i duchom.
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Televízia: The Simpsons, Classic Cartoon
Network 1992 - 2004, Knight Rider, Mafstory,
Óčko - TV - oﬁciální stránky
Hudba: Linkin Park, DJ Wich, Scooter,
Desmod, Maduar
Film: Rocky, Rambo UK and Ireland, S tebou
mně baví svět, Dědictví anebKurvahoši guten
tag, Nikdy to nevzdávej
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Ivanov… Kto je a prečo žije ?
A teraz niečo nové… Prichádzame s novou rubrikou „Kultúra“. Zalistovali sme v slovenskom internete a našli túto definíciu slova: kultúra (z lat. cultura odvodené od colere, čo
znamená „pestovať“) je spravidla definovaná ako súbor zvykov, vzťahov, inštitúcií, umenia
a iných čŕt, ktoré charakterizujú spoločnosť alebo sociálnu skupinu. Spôsob premeny zla na
dobro. Vladimír Mináč, prozaik, esejista, filmový scenárista, publicista, veril, že ľudská kultúra nesúhlasí so zánikom, že je živá a že ako živá protestuje proti všetkým odroňom a hlupákom, proti fyzickej či trhovej pažravosti človeka, proti umieraniu detí a celých národov, ktorú
spôsobuje nerovnomernosť vývinu a z nej pochádzajúca sociálna nespravodlivosť. Veril, že
ľudská kultúra – in summa rerum discrimine – zastaví vlnobitie nenávisti. Veril na skúsenosť. Veď ľudstvo má svoju dobre zaplatenú skúsenosť a tá je uložená práve v jeho kultúre.

Postrehy a komentáre bude pre vás pripravovať Fero Hrnko.
Tí z vás, ktorí už boli na nejakom tom divadelnom predstavení, alebo máte chuť sa len
tak podeliť o svoje zážitky a názory, staňte
sa spolutvorcami
„Ferovej“ rubriky.
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Takmer každý týždeň navštevujeme rôzne divadelné predstavenia. Z internátu sme sa v minulých dňoch vybrali aj na divadelnú hru Ivanov do novej budovy Slovenského národného divadla. Ivanov sa v Činohre SND inscenoval len
jediný raz, v roku 1961. Novátorská režijná koncepcia Jozefa Budského a jedinečné stvárnenie Ivanova v podaní Karola Machatu zaznamenali veľký úspech
u divákov i divadelnej kritiky a mali veľkú odozvu aj na zájazde v Moskve.
Herci: Ivanov:
Robert Roth
Anna, jeho žena: Monika Hilmerová
Šabeľskij:
Juraj Slezáček a. h.
Ivanov mal ideály a ciele. Do svojich tridsiatich piatich rokov nič veľké nedokázal – oženil sa z lásky, ktorá vyprchala, veľkostatok priviedol na mizinu.
Analyzuje chyby, ktoré urobil, veci, ku ktorým sa neodhodlal, a čoraz hlbšie
upadá do beznádeje a márnosti. Trpí, hoci nechce trpieť, ľutuje sa a neznáša, ak
ho ľutujú iní. Spoločnosť, ktorú chcel v mladosti meniť, len chladnokrvne pozoruje. Láska, v ktorú veril, ho nenapĺňa. Je unavený bludiskom otázok
kto je a prečo žije. Nepomáha mu ani oddanosť manželky Sáry,
ani láska mladej Saše. Iba ich zraňuje a ničí... Ako má žiť ďalej?

Môj komentár:
Táto divadelná hra je podľa mňa dobrá. Herci vydali zo
seba to najlepšie. Dej bol smutný až depresívny. Po začatí
prvého dejstva ma uchvátili herci, ktorých poznám z rôznych situácií .Napríklad Juraj Slezáček –(Emil Blichar
–Panelák) . A jeho herecký kolega Vladimir Kobielsky
–Jakub Švehla . V druhom rade ma oslovil dej, ktorý
bol v prvom dejstve nevýrazný, ale potom sa začal
rozvíjať a bol pochopiteľný . Hra bola dlhá, ale keď to
pozerá človek, ktorého zaujíma literatúra a divadlo,
tak je taký unesený, že nepostrehne, aký čas to trvá.
Divadlo je najlepšia vec na Slovensku a na celom svete. Strašne ma to zaujalo a som neopísateľne šťastný,
ked môžem ísť na nejaké divadelné predstavenie . Nie
je nad divadlo . A vy čo na to hovorite ?
Podeľte sa s nami o Váš názor na e – mailovej adrese:
frenk5@azet.sk
Fero Hrnko
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Predveď, čo dokážeš!
V tento deň (27. januára 2011) sme v rámci internátnych akcii zažili tvorivé popoludnie s názvom „Predveď čo dokážeš!“ Program viedla pani vychovávateľka Bobocká
zo 4. poschodia. Cieľom stretnutia bolo, aby sme ostatným predstavili naše zaujímavé činnosti, teda to, čomu sa venujeme vo svojom voľnom čase a tak aj iných žiakov
podnietili k rozvíjaniu tvorivosti a záujmov.
Ako prvý v poradí sme prezentovali náš časopis;-). Zastupovali ho Mária
Mieresová (teda ja) s Jozefom Dančíkom. Prezentovali sme časopis vo forme
prezentácie a odpovedali sme na otázky publika. Za nami nasledovala Diana
Kandrová s Barborou Truhlářovou, ktoré predstavili svoj výtvor vo forme fotoaparátu z plechoviek. Takto chceli upozorniť na separáciu odpadu.
Ďalšou v poradí bola Katarína Zemanová so svojim hudobným číslom.
Zahrala na syntetizátore známu pieseň z ﬁlmu Titanic. Tohto príjemného
popoludnia sa zúčastnila aj Zuzana Puščáková so svojou kreatívnou tvorbou
básničiek. Oči sme si mohli popásť na krásnych výrobkoch “cechu zlatníkov”
v podaní Evelyn Kormošovej. S netradičným záujmom – v IPR už tradičným
- sa potom predstavila Iveta Pospiechová, ktorá v priamom prenose ukázala,
ako pracuje krúžok paličkovania. Svoje umenie v líčení nám predstavili kozmetičky Lucia Dobrocká a Simona Drahošová, modelky im robili Katarína
Pavlovicová a Mária Čierna. Trošku neznámy šport, pre čitateľov „SME OK“
už známy, veď sme o ňom písali v čísle 1, nám predstavil Tomáš Dančo - hru
Boccia(Boča) , ktorý sa mu už dlhoročne venuje. Svoju vášeň k chovu zvierat
nám ukázal Andrej Štellár, ktorý chová papagáje.
Kulinárske umenie nám predstavili dievčatá z krúžku varenia a predviedli
ho v podobe sladkého koláča upečeného s pomocou p. vychovávateľky Gallovej. Na záver popoludnia si na ňom všetci pochutili. Recept na tento chutný
koláč nám prezradili Katka Čermáková s Erikou Jambrichovou. Spevácky
talent predviedli Iveta Pospiechová a Katarína Tóthová s piesňou od Kristíny
– V sieti ťa mám. V ten večer sme sa okrajovo dozvedeli o „veľkej láske“ Filipa
Ludwiga k autobusom – chcel nám ukázať svoj album, na ktorom už roky pracuje a zbiera informácie o všetkom, čo s autobusmi súvisí – ale žiaľ, zabudol
si ho doma. Tak snáď nabudúce.
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Hlavná vychovávateľka pani Húrošová si pre nás pripravila video o tom,
čo sme všetko spolu zažili tento školský rok v priestoroch internátu i mimo
neho.
Pani vychovávateľka Bobocká sa na záver pekne poďakovala všetkým
účinkujúcim za predstavenie svojej tvorivej činnosti a za svoju snahu dostali
malé darčeky, na ktoré prispelo Občianske združenie Bez bariér..
Bodkou za popoludním bol break dance v podaní Dávida Kajanoviča.
Fotogalériu z tejto úspešnej akcie nájdete na zadnej strane obálky.
Spracovala Mária Mieresová.

Školenie
v Macrosofte
Dve biele februárové rána som absolvoval školenie vo
ﬁrme Macrosoft. Prečo som tam bol? Aby som sa naučil,
ako tvoriť graﬁckú stránku nášho časopisu „SME OK“ a celkové zalamovanie textov v programe InDesign od Adobe.
Školenie prebiehalo v Dome techniky na Škultétyho
ulici. V príjemnom prostredí som si mohol spraviť kávu či
čaj. Lektorom bol pán Juraj Mrocek. Nebol som na školení
sám, boli so mnou ešte traja graﬁci, ktorí mali už aké-také
skúsenosti s týmto programom. Celkové prostredie Adobe
InDesingu je úplne odlišné od Wordu, je zamerané na graﬁckú úpravu tlačových stránok. Školenie vyvrcholilo tým, že sme
dostali certiﬁkáty o jeho absolvovaní.
No a keď mi to pôjde, tak už
čoskoro bude celková graﬁcká
úprava „SME OK“ prechádzať
cezo mňa. Týmto krátkym článkom sa zároveň chcem poďakovať predovšetkým tým, ktorí
mi pomohli dostať sa hlbšie
do sveta graﬁky: vedeniu ﬁrmy
Macrosoft a iným. Ďakujem.
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Na slovíčko
slovíčko,,
pán riaditeľ…
V novembri 2010 sa uskutočnila v Bratislave výstava JUVYR, ktorá je určená
hlavne pre stredné odborné školy a predstavenie ich učebných a študijných
odborov. Na tomto podujatí aj naša škola predstavila svoj vlastný výstavný
stánok. Ako po iné roky, tak aj teraz sa mnohým páčili výrobky zlatníkov, ale
nedali sa zahanbiť ani žiaci v rámci krúžku Tvorivostník, kde vytvorili „dielka“
pod vedením pani zástupkyne p. Húrošovej a vych. p. Višňovského.
Súbežným podujatím bol 13. Medzinárodný veľtrh cvičných ﬁriem
v PKO s prezentáciou ﬁrmy Forever Jewels, s.r.o., ktorá reprezentovala našu
SOŠ pre žiakov so zdravotným postihnutím.

V dopoludňajších hodinách CF Forever Jewels, s.r.o. zastupovali: Rudolf
Sedláček - riaditeľ CF, Majka Mieresová, Jožko Dančík a Matúš Michal.
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Na sklonku minulého roka sme zavítali do bratislavského PKO a porozprávali
sme sa s riaditeľom cvičnej ﬁrmy Forever Jewels, s.r.o s pánom Rudom Sedláčkom.
1. Ako si sa cítil, keď ti povedali, že budeš riaditeľom?
Cítil som sa úplne normálne. Nebol som prekvapený, ani zaskočený.
2. Na čom sa zakladá vaša ﬁrma?
Ide o predaj šperkov zo zlata a striebra, ako sú prstene, náramky, retiazky…
3. Ako sa ti pracovalo s tvojimi zamestnancami?
Pracovalo sa s nimi úplne super. Boli sme zohratý team.
4. Ako sa ti páčili ostatné ﬁrmy?
Ostatné ﬁrmy? No… ich výrobky nič moc. Naše boli lepšie…, ale páčili sa
mi niektoré „zamestnankyne“ ostatných ﬁriem.
5. Čo bolo zaujímavé na iných ﬁrmách a na tej vašej?
Na ostatných ﬁrmách… no… na JUVYRe bolo veľa zaujímavých ﬁriem, ktoré
ponúkali cestovné služby, koláče… Ale naša bola samozrejme najlepšia, no nie?
Vidím, že si bol skutočne hrdý na svoju ﬁrmu a jej zamestnancov. Dúfam,
že sa vám podarí úspešne presadiť vo svete trhu a stretneme sa tu aj o rok.
Ďakujem za rozhovor a v mene celej redakcie „SME OK“ želám tebe i všetkým
pracovníkom ﬁrmy Forewer Jewels veľa osobných a pracovných úspechov.
s riaditeľom ﬁrmy p. Sedláčkom sa rozprávala Iva Pospiechová

Výmena zamestnancov ﬁrmy – poobedňajšia zmena:
Alojz Žilinčár, Katarína Miklovičová, Mária Čierna a Katarína Chromčíková.
Nakupovali nielen v mene cvičnej ﬁrmy, ale aj ako fyzické osoby.
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Mňam, mňam, mňam… akcia

UVARME SI KAKAVKO, dajme si jogurtík

Súťaž o zdraví
Kto sa správne trafí, iste sa mu dobré pritrafí
pritrafí.
Výhercom kvízu na III. poschodí sa stal Filip Ludwig
otázka č.1 Aký orgán ľudského tela je na obrázku?
a) žalúdok
b) srdce
c) mechúr
otázka č.2 Ovocie a zelenina má veľa
a) krvi
b) vitamínov
c) bacilov
otázka č.3 Cvičíme pre zdravie
a) seba
b) zvierat
c) vecí
otázka č.4 Lieky používame, len keď som
a) chorý
b) zdravý
c) mŕtvy

otázka č.5 Jogurt sa vyrába z
a) piva
b) kelu
c) mlieka
otázka č.6 Bylinky sú dôležité
v strave, lebo obsahujú
a) ropu
b) tuk
c) minerálne látky
otázka č.7 Koľko litrov tekutín
má v priemere vypiť dospelý človek
za jeden deň?
a) 2 až 3 kvapky
b) 2 až 3 litre
c) 20 až 30 litrov

V pondelok 15.11. žiaci z príležitosti Svetového dňa
výživy a Svetového dňa mlieka pripravili podvečernú akciu
„ Uvarme si kakavko, dajme si jogurtík.“ Uvarili z mlieka
sladké kakavko, pochutnávali si na rôznych príchutiach jogurtov. Čuduj sa svet, vypili aj cmar, ktorý bežne nekonzumujú. S kakaom im
dobre zachutila aj voňavá vianočka. Žiaci sa dozvedeli, koľko mlieka sa spotrebuje na výrobu 1kg syru, či akú dennú výživovú hodnotu má pohár mlieka
pre človeka, aj aké produkty a akým spôsobom sa vyrábajú z mlieka. Svoje
vedomosti následne využili v lúštení hrebeňovky, kde traja vyžrebovaní získali cenu – ako ináč
z mlieka - pudingy.
Podujatie malo
príjemnú atmosféru.
Finančným príspevkom na zakúpenie
produktov nám
prispelo OZ Bez bariér. Akciu pripravilo
3. poschodie pod
vedením vychovávateľky Mgr. Barátovej.
***

Kvíz v anglickom jazyku
30. novembra sme mali možnosť
zapojiť sa do kvizu v anglickom jazyku, ktorý pre žiakov pripravila p. zástupkyňa Húrošová. Viac, ako hodinu,
sa pasovalo s anglickými textami na
plátne niekoľko skupín žiakov. Víťazmi sú pre nás všetci, ktorí sa zapojili
a nezľakli sa aj nahlas vysloviť neznáme „známe“ anglické slová a vety.
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Kvíz
Prichádzame s niečim novým… prichádzame pre tých, ktorí radi súťažíte
a vyhrávate. V tejto rubrike „Kvíz“ budú kategórie hudba, literatúra, kinematograﬁa a podobné veci, kde si otestujete svoje vedomosti. V každej kategórii
bude 5 otázok, ktoré bude pre vás vyberať Šaňo Alsódi. Sme zvedaví, ako ste
na tom. A ešte jedna informácia: svoje odpovede nám posielajte na emailovú
adresu elanista2007@azet.sk. Výhercov vylosujeme pod prísnym drobnohľadom
p. zástupkyne PaeDr. Petry Húrošovej a uverejníme ich v našom časopise
v čísle 3. A teraz „Hor sa!“ do súťaženia !

Hudba
1. Ktorá skupina naspievala novšiu verziu piesne The time of my life
zo známeho ﬁlmu Hriešny tanec ?
a/ Horkýže Slíže b/ Blackeyedpeas c/ Ramstein
2. Ktorý skladateľ zložil skladbu Malá nočná hudba ?
a/ Mozart b/ Bach c/ da Vinci
3. Do ktorého videoklipu speváčka Katy Perry pozvala Slovákov ?
a/ Teenage dreams b/ Firework c/ California gurls
4. Ktorá speváčka vyhrala ocenenie Absolútny slávik ?
a/ Zuzana Smatanová b/ Kristína c/ Katka Knechtová
5. Ktorú pieseň spievala Kristína na Eurovízii v Nórsku ?
a/ Stonka b/ V sieti ťa mám c/ Horehronie

Šport
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Ilustrácie: vych. Mgr. Mariá Višňovský

1. Ktorý známy futbalista a hráč FC Barcelona získal Zlatú loptu za rok 2010 ?
a/ Xavi b/ Iniesta c/ Messi
2. Kto sa na Slovensku stal Športovcom roka 2010 ?
a/ Kuzminová b/ Vittek c/ voják Švejk
3. V ktorých dvoch mestách sa budú hrať MS v ľadovom hokeji na Slovensku?
a/ B.Bystrica a Košice b/ Bratislava a Trenčín c/ Bratislava a Košice
4. Na ktorom mieste sa slovenskí hokejisti umiestnili na olympiáde
vo Vancouvri ?
a/ 3. b/ 4. c/ 8.
5. Akým výsledkom sa skončil zápas Slovensko Taliansko na MS v Afrike ?
a/ 3:2 b/ 1:1 c/ 0:4
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PREDVEĎ,

ČO DOKÁŽEŠ…
27. JANUÁRA 2911

