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Tento rok to o to viac intenzívnejšie prežívame vďaka tomu, 
že Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011 sa konajú  práve 
u nás, na Slovensku!

Tak si pripomeňme, čo všetko tomu predchádzalo.
O  tom, že MS v  ľadovom hokeji 2011 sa budú konať na 

Slovensku, rozhodol kongres Medzinárodnej hokejovej fede-
rácie (International Ice Hockey Federation). Počas MS v Ľado-
vom hokeji 2006 v Lotyšskej Rige.

Slovensko dostalo 70 hlasov, kým protikandidáti Švédsko 
20 a Maďarsko 14 hlasov.

Získali sme 40 hlasový náskok pred druhými Švédmi, čiže 
usporiadanie majstrovstiev sveta sme si poctivo vybojovali. 
Svet chceme upriamiť na naše malé Slovensko, a všetci verí-
me, že na tieto MS v ľadovom hokeji sa bude spomínať tak dlho, 
ako na MS v roku 2002 vo Švédsku. 

Veríme v úspech našich chlapcov!!!
    Za celú redakciu
      Mária Mieresová.   

do toho!!!
Práve v týchto dňoch, 

až do 15.mája 2011 sa 
obliekame do našej tri-
kolóry a  fandíme  našim 
hokejistom.

Foto na obálke: redakčná rada v zápale práce vo víre MS 2011 v hokeji 
(Mária Mieresová, Jakub Mišík, Alexander Alsódi, Jozef Dančík,  Zuzka 
Pulščáková, Martin Lukáč, Fero Hrnko, Lukáš Kubík, Iveta Pospěchová, 
Mgr. Viera Mrocková.
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Po roku tu máme opäť hokejový ošiaľ, alebo ak 
chcete, svetový šampionát v  hokeji. Po prvý raz 
budeme mať česť privítať tú najväčšiu hokejovú 

elitu. Našu krajinu navštívia tí najlepší z  najlepších, aby svojimi najväčšími 
hokejovými zbraňami dokázali, prečo by sa práve oni mali vracať domov zo 
šampionátu ako tí najšťastnejší. 

Po skvelom štvrtom mieste na Olympiáde v Kanade a menej úspešnom 
šampionáte v  Nemecku, čaká na náš národný tím ďalšia skvelá výzva 
v  podobe domácich Majstrovstiev sveta v  Bratislave a  Košiciach. Našu 
A skupinu odohráme spolu s Ruskom, Nemeckom a Slovinskom v Bratislave, 
na zrekonštruovanom a vynovenom štadióne Ondreja Nepelu. 

Na podujatiach ako sú majstrovstvá sveta, už nepoznáme žiadny slabý 
tím. Sú už len dobrí, lepší a tí, ktorí sa chcú stať hviezdami. 

Veríme, že na našom šampionáte dokážeme potrápiť každého. Taktiež 
dúfame, že na tieto majstrovstvá sme organizačne pripravení tak, ako boli 
v minulom roku Nemci a že na konci sa budeme tešiť tak, ako v Nemecku Česi.    

Jakub Mišík

MS v hokeji 2011

Nastal náš čas?Nastal náš čas?

A zas sme tu s kvízomA zas sme tu s kvízom
dnes o MS v hokeji na Slovensku. Sme zvedaví, koľko viete o hokejovom 

Slovensku a ako sa mu darilo. Odpovede zbieram do konca mája. Tu sú otázky.
1. Kto strelil víťazný gól Slovenska na zlatom šampionáte vo švédskom 

Göteborgu na jar roku 2002?
A/ Žigmund Pálff y   B/ Peter Bondra   C/ Miroslav Šatan

2. Kto dosiaľ najčastejšie obliekol dres slovenského národného výberu?
A/ Ľubomír Sekeráš   B/ Martin Štrbák   C/ Ľubomír Višňovský

3. Kto je najlepším reprezentačným strelcom SR?
A/ Peter Bondra   B/Miroslav Šatan   C/Žigmund Pálff y

4. Ktorý brankár odchytal v drese s dvojkrížom najviac zápasov?
A/ Ján Lašák   B/Pavol Rybár  C/Jaromír Dragan

5. Ktorý slovenský hokejista má v zbierke titul Majstra sveta aj Stanley Cup?
A/ Hossa   B/ Šatan   C/Bondra     Alexander Alsódi

Pozor, drahý web zneužíva majstrovstvá v hokeji !

Na webe sa objavila nová, takzvaná „60-eurová stránka“, ktorá sa tentoraz 
snaží využiť popularitu Majstrovstiev sveta v  ľadovom hokeji v  Bratislave 
a v Košiciach. Stránka sampionat.sk si pýta za registráciu 49,95 eura na jeden 
rok. Ponúka pritom informácie, ktoré sú na internete bežne dostupné bez-
platne. Ide napríklad o výsledky zápasov, súpisky tímov, či históriu ľadového 
hokeja. Na konci tohto článku vám poskytnem takéto weby úplne zadarmo. 

V prípade omeškania platby si prevádzkovatelia webu naúčtujú  postupne 
päť, desať a pätnásť eur. Za každý deň omeškania chcú navyše 0,25 percenta
z dlžnej sumy. Používate-
ľa o poplatku informujú 
vo všeobecných pod-
mienkach a v texte pod 
registračným formulá-
rom. Ten je však vidieť až 
po posunutí lišty.

Kde teda nájdete 
zdarma výsledky zápa-
sov, súpisky tímov či 
históriu?

Napríklad www.ho-
kej.sk., osporte.sk.

Dávajte si pozor, na 
internete je takýchto 
stránok, ktoré zneužívajú 
dôveru čitateľov, viac 
a nielen s hokejovou te-
matikou.

Z internetu spracoval
                   Jozef Dančík

Zneužitie MS 2011 v hokejiZneužitie MS 2011 v hokeji

Webový kútik
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1. Kto vyhrá našu A skupinu?
2. Kto z našej A skupiny vypadne?
3. Ktorý z tímov na MS nastrieľa najviac gólov? 
4. Kto sa stane najlepším strelcom turnaja?
5. Budeme na MS úspešnejší ako Česi?
6. Kto bude majstrom sveta?

Bonusová otázka č. 1

Kto bude hrať fi nálový zápas na historicky 
prvom šampionáte na Slovensku? 

Bonusová otázka č. 2

Aké skóre bude po riadnom hracom čase 
fi nálového stretnutia? 

Vybrali sme zopár tipujúcich, ktorí boli 
ochotní sa podeliť s nami o svoje tipy. Niek-
torí vsadili na rýchlosť ruských korčúľ, iní na 
kanadskú techniku a niektorí aj na zohratosť 
a bojovnosť Slovákov, ktoré nám ako naše 
hlavné zbrane nikdy nechýbali. 

Všetci by sme boli veľmi radi, keby sa našim 
hokejistom podarilo zopakovať podobný vý-
kon ako tomu bolo vo Švédsku v roku 2002.

 Podarí sa nám to?  
Už onedlho sa to dozvieme. 
A tu sú spomínané tipy. 

Tipovačka k MS 2011

Alexander A.: Rusko,  Slovinsko, Kanada, I.  
Kovaľčuk, Áno, Slovensko, Slovensko – Rus-
ko, 4:3

Patrik T.: Rusko, Slovinsko, Kanada, M.  Gá-
borík, Áno, Slovensko, Slovensko – Kanada, 
3:1

Ján B.: Slovensko, Slovinsko, Slovensko, M.  
Gáborík, Áno, Slovensko, Slovensko – Rusko, 
4:2 

Milan B.: Slovensko, Slovinsko, Kanada, J. 
Štümpel, Áno, Slovensko, Slovensko – Rusko, 
3:2

Lenka R.: Slovensko, Slovinsko, Kanada, P. 
Demitra, Áno, Slovensko, Slovensko – Kana-
da, 3:2

Ondro S.: Slovensko, Slovinsko, Rusko, 
Marián Hossa, Áno, Slovensko, Slovensko 
– Kanada, 3:2  

Katka M.: Slovensko, Nemecko, Kanada, 
P. Demitra, Áno, Slovensko, Slovensko – Ra-
kúsko, 1:1

František H.: Rusko, Nemecko, Rusko, Ko-
vaľčuk, Áno, Slovensko, Slovensko – Česko, 
1:0

Matej N.: Rusko, Nemci, Kanada, H. Sedin, 
Áno, Slovensko, Slovensko – Kanada, 3:3

Jakub Mišík

Zatipujte si s namiZatipujte si s nami
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Najoriginálnejšie  „Valentínske“ vyznanieNajoriginálnejšie  „Valentínske“ vyznanie  

alebo zábavný podvečer alebo zábavný podvečer   

Na svätého Valentína sme sa zišli v klubovni na I. poschodí s cieľom 
zabaviť sa a prežiť pár „láskyplných chvíľ“. Súčasťou programu bola ob-
razová prezentácia valentínskych obrázkov s  hudbou na piesne s  témou 
lásky a  čítanie neobvyklých, no najmä veselých valentíniek. Zaujal nás 
aj úvod do rôzneho výkladu historického pôvodu sviatku zamilovaných.
Zabávali sme sa tiež na súťaživých hrách, pri vlastnej výrobe drobných po-
zorností pre milovanú osobu. Mnohí z nás sa zapojili do hier, vyrobili srdcia 
z materiálu ako je drôt, papier, plastelína, špagát a pod. Výsledkom bola spo-
ločne vytvorená nástenka výrobkov. Do ďalšej nástenky sme vpisovali mená, 
aké má naša láska  - nielen valentínska.

Prečítaná bola aj Valentínska pošta, do ktorej sa už 
predčasom zbierali originálne valentínky. Po ich od-
halení sme sa spoločne zhodli na tom, že originálne 
valentínky sú všetky, lebo sú darom lásky a to je ne-
oceniteľné. Na záver sme si potešili aj žalúdky, ktoré 
si pochutili na valetínskej torte v tvare srdca a ďalšom 
pohostení, na ktoré prispelo OZ Bez bariér.

Podujatie malo príjemnú a  veselú atmosféru, zú-
častnilo sa jej približne 60 žiakov. Akcia bola priprave-
ná pod vedením p. vychovávateľky Mgr. Barátovej.

 - r - 

Oplatí sa žiťOplatí sa žiť
Aj keď k vám život krutý bol, 
povedzte si, život je  iba boj. 

Bojovať znamená žiť 
a len s láskou môžeme zvíťaziť. 
Lebo bez lásky sme boj prehrali 

a ostali sme zúfalí.
Život bez lásky je ničím 
a dušu človeka to ničí.

Zmáha ho bolesť , úzkosť a samota, 
v živote bez   lásky človek  stroskotá. 

Život je ako loď, čo pláva po mori, 
hľadá si prístav kde zakotví. 

Tým prístavom lode je srdce plné lásky,
v ňom máš aj istotu, že budeš šťastný.

Č i je tvoj život krutý, či krásny, 
oplatí sa zaň bojovať a byť šťastný.

Oplatí sa žiť, veď život je príliš krátky 

na sváry,nezhody a hádky. 
Na trpké slová, čo srdce v sebe schová, 

ktoré v ňom zostanú už navždy. 
Príde čas, keď nebude už cesty späť, 

keď nebudeš môcť vrátiť  chyby, 
aby sa tvoje krivdy odčinili. 

A aby ti tí, ktorých ľúbiš, všetko zlé raz odpustili
a opäť ťa láskou zahrnuli. 

Zuzka Pulščáková
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Rozhovor

Pred časom sme sa v redakcii dohodli, že vyspovedáme 
za Vás p. vych. Mgr. Barátovú, ktorá pracuje na našom 
internáte prvý školský rok. A hneď na úvod sa nám priznala, 
že bude spontánna.

Ako ste sa dostali k tejto práci?
Najskôr som vyštudovala patričnú školu súvisiacu s touto 

problematikou. Poznám túto školu a hneď neďaleko tu aj bývam. Mala som záujem 
pracovať v školstve s mladými ľuďmi. Doteraz som tiež pracovala s mladými ľuďmi, 
ale trošku viac hendikepovanými - s mentálne, aj telesne postihnutými. Takže ako 
sa hovorí, trošku zmeny nezaškodí v každom ročnom období, v každom čase.

Prečo ste si vybrali práve náš internát?
Človek musí zvažovať aj podľa určitých okolností, či časových, fyzických aj 

mentálnych... teda podľa rôznych okolností  má každý nejakú vnútornú moti-
váciu. Ja som momentálne potrebovala zmeniť prácu z dôvodu, že sa starám 
o blízku rodinu a trošku inak si musím zadeliť čas.

Nevymenili by ste si to napríklad za miesto nočnej vychovávateľky?
Žeby som si to vymenila na noc? A bol by záujem?(smiech)

A čo celodenné služby? Keď ste tu aj 12 hodín?
S tým nemám problém. Nesledujem pri každej čin-

nosti nejako extra čas. Takže pokiaľ človeka niečo baví, 
napĺňa, tak si myslím, že ani čas nie je dôležitý.

Vy máte ekonomický krúžok. Ako ste s vlastne dostali 
k tej Ekonómii?

Ani sama neviem, ako som sa k nej vlastne dostala. 
Vždy ma zaujímalo riadiť si svoj život a vlastne mať ho 
tak pod kontrolou a myslím si, že čísla k tomu patria.

Ste z Bratislavy?
Áno som z  Bratislavy, ale narodila som sa v  Nitre. 

Žijem ale v Bratislave prakticky celý svoj život.

Splnili ste si už svoj životný sen?
Áno. Neustále cestovať.(smiech) Vždy som túžila cestovať po krajinách, 

kde som ešte nebola.
Prezraďte nám, kde ste už teda boli a kde by ste ešte rada išli.

Tak, všelikde. Tak, ako každý niekam cestuje, aj ja som už navštívila veľa 
krajín. Rada mám teplo, nepohrdnem ani zimou, takú Antarktídu by tiež ne-
bolo zlé navštíviť.
Aké máte obľúbené hobby?

Určite rada varím, to je na mne vidno.(smiech)
Teda aké varenie? A aké je vaše obľúbené jedlo?

Rýchle varenie  - pár ingrediencií a máte super jedlo. 
Určite mäso - na všeli jakých omáčkach.
Čo vy a jazyky?

Nuž, ja sa dohovorím všade. Treba byť len otvorení k ľuďom a myslím si, že 
každý je schopný sa dohovoriť. Treba sa snažiť porozumieť  druhému a nako-
niec jazyk k tomu určite pomôže. Vždy je dôležité byť otvorený k človeku. Ani 
nemusí hovoriť žiadnym jazykom a to stačí na dohovorenie sa s ním.
A ako sa vám darilo za študentských čias?

Ja som bola taký priemerný študent. s trojkami som preliezala, no niekedy 
sa zadarilo aj lepšie, ba priam výborne.
Aké ste mali obľúbené a naopak neobľúbené predmety?

Medzi moje obľúbené predmety patril zemepis a dejepis a sem tam 
ušla aj tá matematika, ale z duše som neznášala fyziku a chémiu.
Čoskoro tu bude veľká noc aké zvyky sa u vás zachovávali?
Pamätám si, že môj otec sa vždy tešil na to, ako bude na mňa liať tú 
studenú vodu - bŕŕŕ.
Vy máte aký vzťah k Veľkej noci?
Nemajú pre mňa až taký význam ako napríklad Vianočné sviatky.

Ďakujeme za rozhovor a prajeme Vám ešte veľa, 
veľa  radostných chvíľ medzi svojimi žiakmi.

Jozef Dančík, redakčná upravila Mária Mieresová.
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Je dôležité Je dôležité 

byť otvorený k človeku...byť otvorený k človeku...
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Možno sa pýtate, čo to vlastne vedecká hračka je. V redakcii sme blúdením 
po internete našli aj takúto defi níciu: „Vedecká hračka je neveľké mobilné za-
riadenie, ktoré jednoduchým nenásilným spôsobom približuje alebo využíva 
nejakú prírodnú zákonitosť, alebo jav a je určené na poznávaciu hru pre deti, 
mládež, rodiny a iné kolektívy.“

S prekvapením sme zistili, že pod pojmom „Vedecká hračka“ sa na nete 
skrýva aj isté združenie. Prinášame Vám pár slov o ňom.

Vedecká hračka SCIENTIFIC TOY je dobrovoľné záujmové nepolitické 
občianske združenie, ktorého cieľom je rozvíjať voľnočasové záujmové tech-
nické a výtvarné aktivity, najmä detí a mládeže, ktoré smerujú k navrhovaniu, 
vývoju, výrobe a propagácii vedeckých hračiek a hier s dôrazom na ich vy-
užitie vo vzdelávaní. Organizácia je členom Medzinárodnej organizácie pre 
voľný čas detí a mládeže vo vede a technike (Mouvement International pour 
le Loisir  Scientifi que et Technique – MILSET) a Medzinárodnej rady pre det-

skú hru (International 
Council For Children‘s 
Play – ICCP), ako aj 
Banskobystrického 
združenia neziskových 
organizácií.

                        - r- 

V minulom čísle sme sa oboznámili s divadelnou hrou od ruského spisovateľa 
Antona Pavloviča Čechova, Ivanov. Tentoraz ma zaujal Georges Feydeau so svojou 
komédiou „Tak sa na mňa prilepila“. Ide o bláznivú komédiu o tom, čo sa môže stať, 
ak sa muž rozhodne opustiť ženu a nie je schopný jej to povedať. No, katastrofa.

Vstupujeme do salónu mladej šantánovej speváčky a umelkyne, ktorá sa 
chystá na svadbu so šarmantným mladíkom. Netuší však, že posledná noc, 
ktorú s ním práve strávila, má byť naozaj ich poslednou. On sa totiž rozhodol 
pre inú ženu a prišiel jej to oznámiť. Jeho budúca manželka prichádza práve 
v tom najnevhodnejšom okamihu za speváčkou požiadať ju o vystúpenie na 
svadobnom večierku... a rozpúta sa tak séria komických situácií a nedorozu-
mení, ktoré sú tak ľudsky smiešne, že občas až ľutujete protagonistov, kam 
ich dokáže dostať ich neschopnosť hovoriť pravdu.

V  tejto komédií si hlavnú úlohu zahrala vždy krásna Diana Mórová a jej 
herecký kolega Tomáš Maštalír. 

d ká h čk j V d k ii blúd í
Vedecká hračka a m
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Vedecká hračka a m
y

…

V marci skupina našich spolužia-
kov spolu s p. vych.Mgr. Solomajero-
vou navštívila interaktívnu výstavu 
Kaleidoskop – vedecká hračka. 
prezreli  sme si viac ako 100 vedec-
kých hračiek, hlavolamov a fyzikálnych 
experimentov.

Kultúra

Tak sa na mňa prilepila…Tak sa na mňa prilepila…

Táto komédia 
nemá chybu, 
je super a vrele 
vám ju odpo-
rúčam. Keďže 
je to komédia, 
dej je zaujíma-
vejší a zábavnejší. 
Herci podali výkon 
hodný oskara, ba aj 
dvoch. 

Po prestávke sa jeden z her-
cov obnažil a to vyčarilo na tvárach úsmev.  
Celé divadelné predstavenie bolo úsmevné a komické. Bolo to super.

 .                                                         Spracoval pre Vás Fero Hrnko

Môj komentár



1414 1515

Milí čitatelia,

každý z nás prechádza rôznou životnou 
cestou. Niekto má o seba postarané už na 
začiatku, iný musí bojovať od začiatku. 
Sme každý iný, a predsa tu tvoríme jedno 
školské spoločenstvo. Aby sme sa navzá-
jom lepšie spoznali a chápali, mali by sme 
niečo aj o sebe vedieť. Kto som teda ja? 

Narodil som sa 4. októbra 1993 a  po-
chádzam z  dedinky, ktorá sa volá Veselé. 
Táto dedinka je 13 km od Piešťan. Cestu 
k  dospelosti som nemal a  ani nemám 
ľahkú. Vychovala ma babička, ktorú si Boh 
dňa 22. októbra 2008 povolal do večnosti. 
Svoju matku som ešte v  živote nevidel. 
Vzdala sa ma, keď som mal tri mesiace 

a  môj otec je, bohužiaľ, alkoholik, ktorý 
nemá o mňa záujem. Pri ňom som zažil veľa-

krát aj hlad a veľa zlého, ale s Božou pomocou to zvládam. Bez nej by som 
to určite nezvládol. Keď babka zomrela, tak mi bolo jasné, že na rodinu, ani 
krstných rodičov, ktorí ma tiež moc radi nemajú, sa nemôžem spoľahnúť, ale 
len sám na seba. Aj keď to nemám v živote ľahké, vďačím Bohu a mojej ne-
beskej matke Panne Márii, že mi poslali takých skvelých ľudí, ktorí mi dodnes 
s  láskou pomáhajú zvládať niesť môj ťažký kríž. Moja najväčšia vďaka patrí 
Pánu Bohu za všetko. Aj keď mnohokrát zlyhám, vždy ma čaká, aby som sa 
vrátil, vstal a išiel ďalej. Ďakujem aj duchovnému otcovi Vdp. Mgr. Jaroslavovi 
Hanzlíkovi, ktorý mi pomohol aj duchovne, aj fi nančne. Postaral sa, ale sa aj 
stará o mňa ako o vlastného syna. Ďakujem mu z celého srdca za jeho lásku, 
pochopenie. Pomohol mi dostať sa aj na túto školu. Je mi ako otec.

Touto cestou ďakujem aj hlavnému majstrovi Ľubomírovi Áčovi, ktorý mi 
je takým školským otcom, Ing. Márii Podstupkovej, Ing. Ľubici Michalíkovej, 
PhDr. Ivanovi Červenkovi, ale aj vychovávateľom za ich otvorené srdce a lás-
ku, pochopenie a priateľstvo. 

Ale musím spomenúť aj rodinu Dančíkovú a poďakovať sa, že ma prijali 

medzi seba a ukázali mi teplo rodiny, ktorú som doposiaľ nepoznal a nepo-
ciťoval. Spomeniem aj osobu, ktorej meno nechcem uviesť. Ďakujem jej zo 
srdca za úprimnosť, lásku, trpezlivosť, priateľstvo a za pochopenie. Táto žena 
s veľkým diamantovým srdcom si zaslúži oslovenie a titul „duchovná mama“, 
pretože mi pomohla zachrániť veľmi cennú vec v mojom živote, a to je čisto-
ta. Na tento jej hrdinský skutok nikdy nezabudnem,   ako aj na jej skvelé rady. 
Som rád, že ju mám a že mi ju Boh poslal do cesty. Na záver ďakujem všetkým 
mojim babičkám, ľuďom za pomoc a za podporu na ceste k môjmu veľkému 
snu – stať sa dobrým, láskavým a milosrdným kňazom. 

Moji milí čitatelia, týmito slovami som sa vám otvoril a  dal nazrieť do 
môjho vnútra. Uvedomujem si, že sa mi môže ujsť výsmech a ponižovanie. 
Ale napriek tomu verím, že vám moje svedectvo pomôže k tomu, aby ste ma 
lepšie pochopili a prijali medzi seba ako jedného z vás. 

Martin Lukáč, rímskokatolícky miništrant

V živote hľadáme mnoho krás, no predovšetkým láska sa skrýva v  nás. Ten nádherný ľudský cit, 
čo naučil nás ľúbiť. Ako krásne to slovo znie, v ňom nájdeme nehu, vášeň, no i sklamanie. Sú to všetko 
city, čo ešte nepoznáme, no pomaly ich spoznávame.

 Sme v tom slabí, to priznávame, tak čo vlastne chceme a čo hľadáme? Je naozaj láska ten zmätok, 
čo v duši máme, alebo sa iba bojíme povedať, že ľúbime verne, odovzdane.

Možno naozaj nevieme, čo chceme, ale jedno určite vieme, že bez lásky žiť nedokážeme. Tá nám dáva 
silu prekonávať prekážky a prijať aj oplzlé narážky. Od ľudí, čo kameň v srdci majú, bolesť, trpkosť a zlobu 
rozdávajú. Ich duša je prázdna a skazená, nedokážu dávať málo, ani priveľa. Nevedia, čo od života chcú 
a ani to, akú majú cenu.      

Zuzana Pulščáková

SvedectvoKto som teda ja?Kto som teda ja?

Slovo do srdca

s babkous babkou

s Vdp. Mgr. J. Hanzlíkoms Vdp. Mgr. J. Hanzlíkom



bola spojená s prezentáciou mimoriadne 
aktuálnej a u nás ojedinelej knihy s provokujúcim názvom VŠETCI SME NAHÍ (NA FACEBOOKU) 
od R. Kyšku, ktorá si vzala pod drobnohľad fenomén najrýchlejšie sa rozrastajúcej internetovej 

sociálnej siete na svete. Akú úlohu zohral internet a sociálne médiá počas parlamentných volieb 
na Slovensku? Prečo raper Rytmus vo Facebooku nevidí zmysel, kým Richardovi Müllerovi sa oň 

stará štáb piatich ľudí? O čom hovorí Daniel Hevier, keď spomína internetúru? Kniha dáva odpo-
vede aj na tieto otázky a pre tých, ktorí sa Facebooku z akýchkoľvek dôvodov vyhýbajú, alebo pre 

menej zdatných používateľov, môže byť návodom, ako sa do tejto sociálnej siete zapojiť, pochopiť jej 
výnimočnosť, možnosti, ktoré poskytuje a zároveň sa vyhnúť nástrahám, ktoré virtuálny svet so sebou 

prináša. Súčasťou publikácie je aj slovník najčastejšie používaných pojmov z oblasti sociálnych sietí.

Žiaci pod vedením Ing. Polonskeho 23.3.2011 
navštívili v rámci nášho internátneho marcového 

projektuaj vedeckú knižnicu na Lamačskej ceste 
v Bratislave.

Na druhom poschodí v rámci rozvíjania čitateľskej gramotnosti pripravili chlapci so svojimi vychová-
vateľmi zaujímavé interaktívne podujatie  pod názvom “Čitateľský maratón”. Táto akcia sa teší popularite 

už niekoľko rokov a veríme, 
že o rok opäť budeme mať 
možnosť vypočuť si úryvky 
z viacerých pútavých kníh.  

M a r e c M a r e c Mesiac knihyMesiac knihy
Č i t a t e ľ s k ý  m a r a t ó n

Č i t a t e ľ s k ý  m a r a t ó n

Návšteva kníhkupectva Panta RheiNávšteva kníhkupectva Panta Rhei

V o  v e d e c k e j  k n i ž n i c i

V o  v e d e c k e j  k n i ž n i c i

Druhý ročník zábavno - náučného podujatia.
V jedno pekné jarné popoludnie sme sa my, dievčatá, p. vy-

chovávateľky a hŕstka chlapcov zišli v klubovni. Každý si priniesol knihu a 
porozprával jej obsah. Potom sme súťažili v počte prečítaných kníh - najvášnivejší čita-

telia na internáte sú: Fero Hrnko, Majka Mieresová, Zuzka Pulščáková, Barborka Kozárová 
a Majka Haláčová. Najväčší záujem vyvolala hra s kartičkami, na ktorých boli napísané 

mená autorov a názvy kníh. Autora sme 
museli priradiť k jeho dielu. Najúspešnejší 
riešitelia Katka Chromčíková, Majka Halá-
čová, Majka Mieresová a Erika Jambrichová 
boli ocenení sladkými odmenani. 

Besedu o knihách si pripravila aj kultúrna Besedu o knihách si pripravila aj kultúrna 
referentka Danica Kontúrová. Dúfam, že referentka Danica Kontúrová. Dúfam, že 
pepekné popoludnia s knihou budeme 
prežívať po celý rok, nielen v marci. 

Mirka Jánošíková 

Popoludnie s knihou
Popoludnie s knihou
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Športový teleskop

Meno: Henrich Kreuzer 
Znamenie: Blíženec
Narodený: 7.6.1965
Farba očí: Zeleno-hnedé
Značka náradia: Tokaido
Klubová príslušnosť: Klubová príslušnosť: TJ BUDO BRATISLAVA, KARATE KLUB DUVIKAN TJ BUDO BRATISLAVA, KARATE KLUB DUVIKAN 
Obľúbené podujatie: Obľúbené podujatie: Tréningy a semináre karate a kobudoTréningy a semináre karate a kobudo
Obľúbený povrch:Obľúbený povrch: tatami, parkety tatami, parkety
Moja slabosť: Moja slabosť: rád spímrád spím
Moja silná stránka: Moja silná stránka: všetko mám rád načas a dôslednosťvšetko mám rád načas a dôslednosť
Môj najväčší úspech: Môj najväčší úspech: 1. miesto na majstrovstvách Európy 1. miesto na majstrovstvách Európy 
Môj športový vzor: Môj športový vzor: Môj tréner a okinawskí majstriMôj tréner a okinawskí majstri
Moje najobľúbenejšie....Moje najobľúbenejšie....

- farba: modrá
- jedlo: pečená kačica
- nápoj: pivo
- fi lm: Pán prsteňov
- kniha: technické časopisy
- skupina: Pinkfl oyd
- herečka: Michelle Pfeiff er
- osobnosť: Július Satinský
- miesto na svete: Okinava, Chalupa
- iné športy: plávanie a potápanie

Koníčky: fotografovanie, fi lmovanie
Vlastnosť, ktorú si najviac cením...

- na sebe: úprimnosť
- na ostatných: ľudskosť 

Neznášam...
- na sebe: lenivosť
- na ostatných: klamstvo, neúprimnosť

Splnený sen: dobrá rodina
Nesplnený sen: nemám žiaden nesplnený sen

PROFIL športovca:PROFIL športovca: Prečo ste začali s týmto športom?
Ako veľa chalanov v tom veku, chcel som sa  vedieť biť, dobre vyzerať, 

a tým mať úspech u dievčat. Rokmi cvičenia sa tieto priority úplne zmenili.

Čo znamená pre  Vás šport?
V súčasnej dobe je to určitá cesta, fi lozofi a....

Kedy ste prvýkrát reprezentovali Slovensko na medzinárodnom podujatí?
Slovensko som reprezentoval prvýkrát v roku 2007 na Majstrovstvách 

Európy Bane a Luke. Po dlhých rokoch nesúťaženia na slovenských súťažiach 
mi príprava dala zabrať, ale titul Majstra Európy stál zato.

Zúčastnili ste sa aj na iných medzinárodných 
podujatiach?
V roku 2009 na Svetovom pohári na Oki-

nave, kde som v tvrdej konkurencii skončil 
v semifi nále v kategórii kobudo. 

Aký je Váš záverečný odkaz pre našich čitateľov?
Športujte, vykašlite sa na drogy, pomáhajte 

svojim blízkym a usmievajte sa na ľudí. Dajte 
do svojho slovníka pojmy: ”Ďakujem, prosím, 
nech sa páči”. Potom bude svet krajší.

Porozprával sa Lukáš Kubík

Prečítali sme za Vás
Kobudo patrí medzi stredne náročné bojové 

športy, pôvodne pochádzajúce z japonskej Okinawy. Je nutné zvládnuť nácvik 
techník „holou rukou“ a naviac zbraň. Zoznámiť sa s  etickým kódexom a 
históriou, s princípmi nutnej obrany a prvej pomoci. Pochopiť telo a myseľ. 

Pôvod zbraní kobudo pochádza od obyvateľov ostrovov Riu - kiu medzi 
Japonskom a Taiwanom. Po obsadení Japoncami v minulom storočí, zakázala 
okupačná moc nosenie zbraní a šablí. Aby sa však ľudia mohli brániť proti 
zbojníkom a banditom, prerobili rôzne pracovné nástroje na zbrane. Tak sa 
napríklad z cepu na ryžu vyvinuli nunchaku a z tuláckej palice bo. Podobne aj 
naši predkovia bojovali vidlami a cepmi pri svojich povstaniach.                           

                                                                                                              - r - 
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Paličkovanie, presnejší ná-
zov je paličkovaná čipka, patrí 
medzi ručné práce, ako na-
príklad vyšívanie, háčkovanie 
a  podobne. Ale paličkovaná 
čipka je odlišná od iných ruč-
ných prác aj svojim historic-
kým vývojom – dejinami.

Prvé historické pramene o paličkárskej čipke na Slovensku sú známe až zo 
16. storočia, i keď už bola pomerne rozvinutá a práve preto možno predpo-
kladať, že jej vznik siaha hlbšie do minulosti. 

Vplyv na rozvoj paličkovanej čipky má banícka kolonizácia na území 
dnešného Slovenska v 16. a 17. storočí z Nemecka. S príchodom nemeckých 
baníkov aj s rodinami, prichádza aj paličkovaná čipka. Ďalší značný vplyv 
majú národy, ktoré určitým spôsobom zasiahli do dejín Slovenska, napríklad 
vplyv českých, nemeckých, poľských, ruských, talianskych, belgických, špa-
nielskych, chorvátskych a dalmátskych paličkovaných čipiek. 

Porovnaním čipiek z týchto krajín so slovenskou, nachádzame spoločné 
znaky, napr: v technike, farbe, ornamentoch, aj v pozmenených verziách. 
Hoci na slovenskú paličkovanú čipku v tých časoch pôsobilo veľa podnetov 
z cudziny, slovenské paličkárky nikdy nezostali len pri cudzích vzoroch, ale 
ich pretvárali a obmieňali podľa vlastného vkusu a potrieb. Najmä paličko-
vané čipky roľníckeho obyvateľstva vyrábané pre vlastnú potrebu na ľudový, 
najmä sviatočný a obradový odev a bytové textílie, dosiahli nebývalú krásu a 

nevšednú rozmanitosť.
V priebehu storočí paličkova-

ná čipka zažila aj svoj rozmach, 
ale aj úpadok. V  súčasnosti 
paličkujú ženy aj tam, kde 
bola táto technika v minulosti 
neznáma. Mnohí jednotlivci sú 
samoukovia.

Využívajú knihy a časopisy, 
ktorých je však stále nedosta-

tok a ani z kvalitatívnej stránky 
nemôžu uspokojiť záujemcov.

Pre malú dostupnosť študijné-
ho a porovnávacieho materiálu 
širokej verejnosti, je súčasná ne-
organizovaná výroba z výtvarnej 
i technickej stránky na pomerne 
nízkej úrovni, hoci z kvalitatívnej 
stránky má v posledných rokoch 
stúpajúcu tendenciu. 

Teraz sa prenesme na náš internátny krúžok. Stretávame sa každý 
pondelok a utorok od 15:30 do 17:00.hodiny v klubovni na 4.poschodí 
pod vedením pani vychovávateliek Mgr. E. Gallovej a Mgr. J. Bobockej.

Krúžok paličkovania navštevuje asi tretina dievčat, čo je veľmi pekná účasť. 
Dopočula som sa, že v minulosti sa nenechali zahanbiť ani chlapci. Inak, čo vy 
na to chlapci, nemáte chuť pridať sa k nám? Okrem toho, že si dievčatá roz-
víjajú jemnú motoriku, precvičujú si presnosť a hlavne trpezlivosť, ktorá je 
veľmi potrebná pri tejto činnosti, najväčším a zároveň najkrajším prínosom je 
samotný konečný výsledok práce. Ten je nielen pastvou pre oči, ale pre diev-
ča -paličkárku veľmi povzbudzujúci a potešujúci balzam pre dušu. 

V histórii činnosti nášho krúžku je zapísaných veľa podujatí aj za bránami 
internátu. Zúčastnili sme sa výstavy v martine, v Prešove a niekoľkých výstav 
organizovaných ÚĽUVom. Naša účasť na týchto podujatiach bola oboha-
tením pre iných, ale aj sami sme odchádzali obohatení o poznanie nových 
tradičných slovenských paličkovaných čipiek. Pre získanie podpory pre Abi-
lympiádu sme prezentovali svoju činnosť aj na bratislavskom hrade. S výrob-
kami našich dievčat ste sa mohli 
už niekoľkokrát stretnúť aj počase 
JUVYRu a pred Vianocami sme 
potešili ozdobami zamestnancov 
Volkswagenu

Tento rok sa v  priestoroch 
nášho internátu bude konať vý-
stava prác dievčat a  prezradím 
vám: “Máte sa na čo tešiť”.

 Mária Mieresová Mária Mieresová

j ý

P ličk i jší á

Krúžok paličkovaniaKrúžok paličkovania
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Hovorí sa, že „Všetky cesty vedú 
do Ríma“, tá moja viedla do hlavné-
ho mesta Slovenska – Bratislavy.

Do neznámeho prostredia som 
sa dostala po prvý raz ako žiačka 
piatej triedy ZŠ na Mokrohájskej 
ceste 3. Zo začiatku (asi mesiac) som 
mala veľké problémy zorientovať sa a stotožniť sa s prostredím. Vďačnosť som 
cítila voči svojím novým spolužiačkam, ktoré mi pomáhali pri oboznamovaní 
sa s novým prostredím. Síce som blúdila, ale nebola som sama. Pravdou je, 
že život na internáte a v škole nebol ľahký, ani priamočiary. No vďaka tejto 
skúsenosti som sa poučila. Teraz už viem, že nesmiem byť vždy a za každých 
okolností otvorená, lebo sa to môže zneužiť. Táto nejedna zlá skúsenosť mi 
bola ponaučením, ktoré som si priniesla so sebou aj na strednú. Keď som išla 
na Obchodnú školu, vedela som, akému typu ľudí sa mám vyvarovať. 

Ale mám aj pekné spomienky na túto školu z posledných dvoch rokov. Aby 
som mala väčšiu istotu a aj niečo v rukách, chcela som ísť na Obchodnú aka-
démiu, na ktorú ma však nezobrali. Mala som však šťastie, lebo som si podala 
prihlášku aj na túto školu, kde môžem získať vyššie vzdelanie – maturitu. Inak 
som z toho nemala dobrý pocit, čo sa mi aj potvrdilo. Aj tu som už v prvých me-

siacoch zažila nepríjemné chvíle. 
Mojím cieľom je však dopracovať sa 
k tomu poslednému roku. 

A  čo bude ďalej? Je to vo hviezdach, 
kam ma moje túlavé nohy povedú. Chce-

la by som však pracovať blízko leteckých 
záchranárov, ktorých prácu uznávam a  ob-

divujem.. 
Cesty vedú do Ríma, ale tie moje po ktorých tak nesmelo vykračujem,  

nech teda vedú k týmto mojim „snáď“ budúcim kolegom.

Mirka Jánošíková 

Dňa 30.3.2011 sa uskutočnil ce-
lodenný kultúrno-poznávací zájazd 
do Rakúska pre žiakov ubytovaných 
v internáte IPR. 

Už niekoľko dní predtým sme živo 
diskutovali medzi sebou. Aké to bude? 
Aká dlhá je cesta autobusom? Čo uvi-
díme? Aký bude večerný koncert? Kto 
bude účinkovať? Aká budeme partia 
v autobuse a kto bude s kým sedieť... 
čo si zabalíme pod zub... čo na pitie... 
dievčatá riešili aj akú “róbu” si na seba 
hodia... Na každý výlet sa tešíme a keď ešte nemusíme ísť v ten deň do školy... tak 
ešte viac. Naši zaľúbenci mali možnosť byť spolu “celý deň” a ešte niečo zaujímavé 
vidieť a zažiť... ako aj my, všetci, ktorí sme mali odvahu vyraziť do cudziny.

Cieľom zájazdu bola prehliadka mesta Salzburg, 
rodisko a pôsobisko slávneho hudobného skla-
dateľa W. A. Mozarta. Súčasťou zájazdu bola aj 
účasť na výchovnom koncerte  študentov z  Jeff er-
son High School z  Minnesoty v kostole sv. Alžbety. 
Poznávacieho zájazdu sa zúčastnilo 43 žiakov 
našej školy so svojimi pedagógmi:  Mgr. Gallovou, 
Mgr. Bobockou, Mgr. Kuníkom, PaedDr. Húrošovou, 
Ing.  Brziakom,  PhD , Ing. Polonskym, Mgr. Baráto-
vou. Niekoľkohodinovú cestu autobusom nám 

spríjemnili aj spevácke talenty z radov študentov i pedagógov. 
Táto akcia bola veľkým prínosom pre nás, pretože väčšina mala možnosť 

prvýkrát navštíviť zahraničie – Rakúsko – a spoznať tak krásy krajiny, históriu 
a kultúrne pamiatky, ktoré všetkým priblížil profesionálny sprievodca.  - r - 

y vedú 
lavné-
vy.
a som 
žiačka 

hájskej 
c) som 
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Plasty  ak o odpad

Plasty  ak o odpad

Čo (ne)patrí do triedených plastov?
• Patria sem: PE (polyetylén) – LDPE a HDPE (light/high density PE 
– PE s nízkou/vysokou hustotou): číre a farebné fólie, tašky, vrecká, 

vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrec-
ká od mlieka, prepravky fl iaš; PET (polyetyléntereftalát): fľaše 

od nápojov, sirupov, rastlinných olejov; PP (polypropylén): 
obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové 
nádobky a hračky; PS (polystyrén): penový polystyrén, po-
háriky z automatov a  iné plastové nádobky; PVC (polyvi-
nylchlorid): vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly 
kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod. 

• Nepatria sem: znečistené obaly (chemikáliami, či olejmi), 
viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, 

potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

Čo konkrétne sa vyrába 
z recyklovaných plastov?

Z PET fl iaš sa vyrábajú vlákna – z nich potom koberce, alebo aj oblečenie 
a výplne zimnej bundy a spacáku. Z fólií, vreciek alebo tašiek opäť fólie. Z peno-
vého polystyrénu sa vyrábajú špeciálne tehly. Z tvrdých obalov (krémy a pod.) 
sa vyrábajú palety na tovar. Zvyšky, ktoré sa nedajú inak využiť, sa používajú 
na výrobu zatrávňovacích dlaždíc, záhradného nábytku alebo alternatívneho 
paliva (v zmesi s inými zložkami odpadu do cementární a pod.).

Dokážeme si vôbec predstaviť život bez plastov? Veľmi ťažko. 
Z plastov je skoro všetko okolo nás, predovšetkým rôzne obaly 
(až 80% obalov je z plastov), ale napríklad aj oblečenie. Plasty, 
niekedy nepresne označované „umelé hmoty“ (tento názov 
vychádza z pocitu ľudstva, že vyrobilo niečo, čo nie je v 
prírode), sa vyrábajú z ropy – stále však nepoznáme 
potenciálnu alternatívnu výrobu. Ich (nad)spotreba je 
podmienená aj životným štýlom. Žijeme v „dobe plas-
tov“... Čo s tým?
•  Plasty tvoria 7% hmotnosti z celkového množstva 

komunálneho odpadu. 
•  Celková ročná produkcia plastov je 280kg/obyv. SR. 
•  Plasty sa vyrábajú z ropy, ktorá je neobnoviteľným 

zdrojom. 
•  Plasty majú síce relatívne malú hmotnosť, ale veľký objem. 
•  V prírode sú vďaka svojim vlastnostiam plasty takmer ne-

zničiteľné. 
•  Z triedených plastov sa vyrábajú rôzne drte, ktoré sa následne opäť 

spracovávajú. 
•  Plasty nie je v domácnostiach z hľadiska spracovania nutné umývať ani 

triediť, ale mali by sme čo najviac zmenšiť ich objem. 
•  Z PET fl iaš nie je nutné oddeľovať etikety a uzávery a pod. 
•  Plasty je možné energeticky využiť spaľovaním. Z hľadiska ekonomiky aj 

ekológie má samozrejme prioritu recyklácia.
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Prečo teda triediť plasty? Odpoveď? Holé fakty.
•  Recykláciou oproti výrobe z primárnych zdrojov šetríme energiu - pre jed-

notlivé suroviny to predstavuje percentuálnu úsporu energie 97% v prípa-
de plastov, 95% pri triedení hliníka, 74% pri oceli, 70% pri papieri a 25% 
pri skle. 

•  Na výrobu a likvidáciu polystyrénu sa spotrebuje 7-násobne viac vody, viac 
energie a z toho plynúcich škodlivých emisií, ako na výrobu porcelánu. 

•  Vratné, opakovane používané obaly nápojov sa vracajú späť k výrobcom ná-
pojov a opätovne sa plnia v priemere 20–50 krát (podľa Zákona o odpadoch 
majú predajne s predajnou plochou nad 100m2 povinnosť ponúkať nápoje aj 
vo vratných obaloch tých druhov, ktoré predávajú aj v jednorazových). 

•  Pri súčasnej spotrebe 33 ton ropy na obyvateľa Zeme by sa ročne vyčerpali 
ropné zásoby za 13 rokov. 

•  Množstvo odpadov z obalov neustále narastá, tvorí až 45% objemu do-
mácich odpadov. 

•  Jedna prevádzka McDonald’s (McD) vyprodukuje denne v priemere 64kg 
obalového odpadu (okrem balenia pokrmov), ročne do 24 ton. Ak to vyná-
sobíme počtom cca 25 000 stravovacích zariadení McD, vyjde nám takmer 
6 000 000 ton odpadov ročne. Spolu s balením pokrmov sa toto množstvo 
môže šplhať až k 10 miliónom ton obalového materiálu, ktorý sa v prieme-
re po 5 minútach používania vyhadzuje ako odpad.

Využime aj my možnosť  triediť plasty na internáte a nevyhadzujme plastové 
fľaše rovno z postele z okna, ani do koša, ale prejdime sa k modrým vreciam na 
chodbách a plňme ich. Nešetrime službu žiakov na jednotlivých poschodiach! 
Určite ich rada vysype nielen cez hospodársky deň vo štvrtok, ale hoci aj denne! 

Mgr. Viera Mrocková

Dni, ktoré predchádzali Veľkej noci sme na internáte zasvätili návratu k tradič-
ným činnostiam našich predkov. Dievčatá si vyskúšali, aké je „jednoduché“ vy-
robiť maľované, bavlnkami omotávané, či inak zdobené veľkonočné vajíčko. 
Presvedčili sme sa, že to naozaj vyžaduje značnú zručnosť, fantáziu a trpezli-
vosť. Radosť z výsledku však bola veľká. Veď krásne vyzdobené vajíčko neprináša 
radosť len svojim tvorcom, ale je radosťou aj pre obdarovaného. Niektoré 
vajíčka sme použili na výzdobu jedálne a internátnych priestorov.

F a š i a n g y ,  T u r í c e . . . F a š i a n g y ,  T u r í c e . . . 
V e ľ k á  n o c  p r í d e , V e ľ k á  n o c  p r í d e , 
k d e  n i e  j e  v a j í č k o ,k d e  n i e  j e  v a j í č k o ,
k u p a č  n e p r í d e . . .k u p a č  n e p r í d e . . .
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Mgr. Elena Gálová
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AUTOSALÓN Incheba Bratislava 2011 AUTOSALÓN Incheba Bratislava 2011 

Turistika vládla v mesiaci Turistika vládla v mesiaci 
lesov – v apríli, preto boli žia-lesov – v apríli, preto boli žia-
ci spolu s p. vych. Ing. Polon-ci spolu s p. vych. Ing. Polon-
skym na prechádzke na Že-skym na prechádzke na Že-
leznej Studienke, kde videli leznej Studienke, kde videli 
aj kozičky a  zabavili sa na aj kozičky a  zabavili sa na 
ihrisku. O pár dní sa prešli ihrisku. O pár dní sa prešli 
popri Dunaji a obrezreli si aj popri Dunaji a obrezreli si aj 
Vtáčí ostrov.Vtáčí ostrov.

Kde sme všade zablúdili...Kde sme všade zablúdili...

 Dňa 13.4.2011 v čase od 15,30 do 
19,00 sme navštívili bratislavskú In-
chebu, kde sa konal ďalší ročník Auto-
salónu – prehliadky najnovších auto-
mobilov a  trendov v  automobilovom 
priemysle. Výstava bola rôznorodá, 
videli sme všetko, čo sa dalo. Luxusné 
športové automobily rôznych značiek, 
motocykle, prívesy, lode,  helikoptéru. 
V  ponuke bol aj servis a  poradenské 
služby, ďalej autodiely či modely áut. Z každej strany sa na nás usmievali krásne 
hostesky, a tak sme sa nevedeli na všetku tú krásu vynadívať. Účastníci – dívači: 
Tomáš Ďurčo, Michal Cesnak, Marek Lutty, Alexander Alsódi, Milan Bobuš, Ján 
Breuer. Ako pedagogický dozorbol s nami p. vych. Ing. Polonsky. 

Sme OK
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Pre tohto jazyka zna-
lých a pre anglicky 
hovoriacich  našincov 
i cudzincov uverejňu-
jeme krátku správu aj 
v angličtine.

When I was applying for this training I didn´t know what to expect..
First daywas demanding but nevertheless very interestig and what is more 

important I met new people from another schools. Main focus of fi rst day was 
introducing ourselves amd explain our expectations which everyone had.

Second day we stated to work hard and intesively. We were divided into 
groups and every group had one lector. They taught u show to prepare suc-
cessful project.

Third day started in groups where we prepared our own project. The fi rst 
project had topic Birthday party, later the topic changed and we were writing 
project about celebration of Day of Earth.

Afterwards, in our school team, we cre-
ated great project with topic. Active 
plan for my school. I had presentation 
just by my own of this project among 
amother groups. Of course this project 
has some problems but in my opinion 
my group managed it great.

My experience from this training will 
help me and will be very useful in my 
future.

I´m looking forward to be a participant 
in continuation  of this project and I think 

it will bring us a lot of experience.

21. – 23. marca 
2011 sme sa v Ústave 
vzdelávania a  služieb, 
na Bárdošovej ulici v Bra-
tislave zúčastnili podu-
jatia v  rámci projektu 
Connecting classro-
oms. Naši desiati žiaci 
ako tím Mladých lídrov 
pracovali v zmiešaných 
skupinách so žiak mi 
iných škôl z  Bratislav-
ského kraja: Gymná-
zium Šamorín, Obchod-
ná akadémia Sereď, Galileo School Bratislava, 1.súkromné gymnázium Brati-
slava.Prácu v jednotlivých skupinách riadili pozvaní lektori v spolupráci s prítom-
nými pedagógmi zo škôl a zamestnancami British Council. Otvorenia tréningové-
ho programu sa zúčastnil aj riaditeľ British Council Andrew Spell, ktorý odovzdal 
na záver stretnutia každému účastníkovi osvedčenie účasti v tréningovom progra-
me YOUNG LEADER ( Mladý líder).

Keď som sa zapísala na toto školenie, netušila som, čo na mňa v týchto 
marcových dňoch čaká.

Prvý deň bol náročný, ale napriek tomu zaujímavý. Spoznala som mladých 
ľudí z iných škôl. Prvé hodiny boli zamerané na bližšie zoznámenie sa s tým,  
čo očakávame od tohto projektu. Druhý deň sa začalo už intenzívne praco-
vať. Boli sme rozdelení do skupín a každá skupina mala svojho lektora. Učili 
nás ako správne urobiť projekt, aby bol úspešný. 

Tretí deň patril našej tvorivej činnosti. Vytvárali sme v  skupinách svoje 
projekty. Najskôr na narodeninovú party. Potom dostala moja skupina tému 
projektu: „Oslavy dňa Zeme“. V školskom tíme sme vytvárali projekt s názvom: 
„Akčný plán pre moju školu“. Ja som ten náš akčný plán prezentovala ostat-
ným, aj keď za taký krátky čas, ktorý sme na to mali, mal aj svoje nedostatky, 
ale myslím si, že sme to zvládli veľmi dobre.

A určite vedomosti, ktoré som sa získala, budú pre mňa užitočné aj v budúc-
nosti. Veľmi sa teším na ďalšiu spoluprácu a na ešte viac skvelých zážitkov.

Mária Mieresová, II.TAP

Mladí lídriMladí lídri

Young leadersYoung leaders
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