čník V
/15

14

ký

.

1.

Ro

š kols

Sme

Sme OK

ro k 20

Sladká vášeň
Prváčky v spovedelnici
Taste zbrane
Nedá sa nezaľúbiť
Stredná odborná škola pre žiakov
1
s telesným postihnutím, Mokrohájska
1, Bratislava

4

Editoriál
Už od septembra z výkladov obchodov pozerali
na teba vianočné kolekcie, mikuláši, zneli koledy.
Televízia im taktiež neostáva nič dlžná. Nepreháňajú to? Aby už tri mesiace vopred takto vnucovali
ľuďom falošnú ilúziu o Vianociach? A ešte k tomu
už od októbra. No ďakujem, ale ja sviatkujem až
v decembri!

balíčkom s červenou
stuhouvyčaríš úsmev na
tvári. Vtedy určite nikto
nebude sklamaný.
Hlavne však nezabudni na to najdôležitejšie.
Vianoce, ale aj ten sa-

Ale až v decembri…
Nestačilo by, kebyže sa všetko zmení a nastane
čarovné oteplenie v ľudských vzťahoch? A na toto
by sme fakt nemuseli ani do Vianoc čakať. Poviem ti
úprimne, že nemám rád zimu, radšej mám leto. Ale
keď si tak predstavím krásne zasneženú krajinu…
no nádhera. Určite má ten december svoje čaro.
A trochu tak vymrznúť vonku.
Keď sa tak zamyslím, mám pocit, že sa niektorí
vyhýbame predvianočným zvykom. Na Mikulaša už
málo mladých ľudí chodí „strašiť“ ako Mikuláš a Čert,
čo spolu s dobrou náladou rozdávajú cukríky. Zdá sa
mi, že sa to stráca a terajších mladých to už ani nezaujíma. Prečo zabudnúť na takéto krásne tradície?
Veď aspoň budeš mať na čo spomínať, keď budeš
starší. A čo ty vieš, možno aj tvoje deti neskôr ocenia
vopred nacvičené herecké výkony, keď im
2

motný predvianočný čas
začne až vtedy, keď mu
to ty sám dovolíš a sám
budeš na toto slávenie
pripravený. Neovplyvní to žiadna reklama
v televízii, ani výklad
v obchode. Keď ten čas
príde, osláv tieto sviatky v kruhu najbližších,
možno počas prázdnin
aj s naším časopisom
v ruke, ale hlavne šťastne a pokojne. To ti želá
celá redakcia SmeOK.
Šéfredaktor Jozef Dančík
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Len raz a dosť
alebo Tašku na chrbát a šup do školy

Imatrikulácia 2014
tu na škole. Viazanie kravaty – tiež
super, až na rozklepané ruky. Model
Lašo – takže super, som spokojná.
Szökeová Bibiana
Môj pocit z Imatrikulačiek? Čakala
som, že sa tam viac zahanbím, podľa
názorov iných. Ale bola to super zábava. Naozaj super, aj tie súťaže boli dobré. Páčilo sa mi, že neboli náročné.
Hegedüsová Simona
Prvé pocity sú akože „super“! Čakala
som, že sa tam bude diať niečo straš-

né, ale v pohode. Veľmi sa mi to páčilo,
a dúfam, že to bude zábava celý večer
a dúfam, že z týchto imatrikulačiek budem mať zážitok na celý život.
Stano Drinka
Bolo to super, dobrá zábava –
proste všetko super.
Lucia Tarábková
Čakala som, že to bude horšie, ale
inak – bolo to skvelé.
Gerega Patrik: Newiem už!

Sabina Greliková

Tak nejako vyzerá v predstavách ľudí prváčik. Ako to je u nás? Prvák je mládenec, či deva, ktorí prišli na strednú hľadať, či tvoriť dospelosť.
Tak, a už ste naši! Zapísané, potvrdené, zdokumentované... Už to nikdy nikto nemôže poprieť! Stali ste sa súčasťou SOŠky na Mokrej a slávnostne ste
zložili sľub. Tak teda, vitajte prváci!
Tašky na chrbát a hor sa do učenia!
Úvod je za nami. Imatrikulácia. Aká
bola? To musí posúdiť každý z vás. Jedno
je však isté. Nebude sa pre tohtoročných prvákov u nás už nikdy opakovať.
Zažiť ju môžu len raz a dosť! A to keby aj
náhodou prepadli. Čo im však vôbec nikto v redakcii nepraje. Po slávnostnom
nástupe, prišiel zápis do kroniky, krátka
spoveď , sľub, vyznanie a potom už len

zábava, zábava, zábava. Na úvod pár
hier na rozprúdenie krvi a emócií žiakov a tentokrát i pedagógov... a potom
čakaná disko, ktorá rozhýbala kosti, svaly tanečníkov, ale aj hormóny čerstvých
i tých starých zaľúbencov.
V krátkej prestávke pred vypuknutím diskotéky naši redaktori odchytili
pár „čerstvých prváčikov“ na kus reči.
„Aké to bolo?“

Celkom fajn, až
na to, že to bol trapáááááás!
rozbehaní redaktori
Sme OK
Foto: archív VMV

Dominika Táborová
Moje prvé dojmy? Rozklepaná, ale
inak super! Čakala som, že to bude
horšie, ale super. Som rada, že som
4
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Na rovinu hemisféry

Na

rovi

nu hemisféry

Tak ako mozog tvoria dve hemisféry, tak svet tvoria zdraví i chorí. Keď je zlikvidovaná jedna polovica mozgu, niečo nefunguje tak, ako má. Keď by sme sa tvárili,
že jedna časť ľudstva neexistuje, svet by bol polovičný. Už by to nebol svet, v ktorom „žijeme, hýbeme sa a sme“. Obe hemisféry pracujú v nás, niekedy jedna menej
a druhá viac a pomáhajú formovať naše postoje, názory, schopnosti, poznatky...
postihnutých na zdravých a zdravých na postihnutých. V redakcii sme sa tentokrát rozhodli na rovinu preskúmať myšlienky z oboch strán. Tentokrát sme sa teda
pustili do náročnej témy skúmania názorov a postojov zdravých k ľuďom s postihnutím a naopak. Kládli sme si otázku: „Ako na to?“ Traja redaktori Mirka, Katka
a Jožko si túto tému zobrali za svoju. Mirka oslovila známych vo svojom okolí a potom všetci vyštartovali s diktafónom v ruke do ulíc Bratislavy.
Prinášame Vám niektoré názory, ktoré sme dostali do redakcie.
6

Každá osobnosť s postihnutím je iná...

Predsudky bránia vidieť pravdu

Každý človek
s postihnutím je
osobnosť sama o
sebe, ale spoločnosť ich častokrát
vymedzuje, pričom sme všetci
rovnakí. Každá
osobnosť s postihnutím je iná,
ale stačí ju len pochopiť a vžiť sa do jej
situácie. Stretla som sa už aj s tým, že
človek s postihnutím odmieta pomoc
od okolia z rôznych dôvodov: hanba,
pocit poníženia, snaha o samostatnosť. V každom prípade všetkých ľudí
s postihnutím obdivujem, pretože
častokrát sa so situáciou dokážu lepšie vyrovnať a vcítiť ako ľudia bez handicapu. A k tebe : Mirku poznám už
od prvej triedy, kde sme spolu sedeli
v jednej lavici. Vďaka nej som začala
vnímať svet úplne inak. Je to neuveriteľná osôbka, ktorá kráča životom
s radosťou a odhodlanosťou, a častokrát aj tvrdohlavosťou. Vie si užiť každú chvíľu a myslí na radosť ostatných
pred tou svojou. Je to slniečko všedného dňa, bez ktorej by životy mnohých ľudí nedávali zmysel. Je nesmierne šikovná spisovateľka, ktorej príbehy majú zmysel a veľa z nej. Ďakujem
že ťa poznám.

Aký mám názor ako soba vyliečená
z epilepsie na vás, ktorí s ňou ešte bojujete? Môžem vám povedať, že keď
som s vami robila moju seminárnu
prácu a následne som rozprávala komisii čo som zistila, povedala som im
aj to, akí ste úžasní ľudia. Z môjho pohľadu ste boli na začiatku takí hanbliví,
nezhovorčiví, ale to je pochopiteľné,
keďže som bola pre vás nový človek a
ťažko sa vám so mnou komunikovalo
ešte aj o takýchto intímnych, osobných veciach. Z pohľadu mňa (zdravej
osoby) ste super ľudia, ktorí si určite
zaslúžia poklonu za to ako zvládate
každodenné problémy a „nástrahy“
epilepsie. Ako zvládate každodenný
režim, ktorý by ste mali dodržiavať, a
ktorý vás veľmi brzdí v plnení si vašich
snov. Zaslúžite si, aby na vás ľudia nepozerali ako na chorých ľudí, lebo to
sú len predsudky ktoré im zabraňujú
vidieť pravdu.

Juditka, 22 rokov, Sládkovičovo

Skutočnú pravdu, že ste úprimní,
priateľskí, skromní, zábavní, odhodlaní, ambiciózni ľudia a podľa mňa sa
vám na psychickej a duševnej úrovni
málo ľudí z našej spoločnosti vyrov7

Sme OK
ná. Išlo z vás dobro, pokora a keď som
s vami bola, cítila som sa veľmi dobre.
Vaša spoločnosť mi bola veľmi príjemná. Ale videla som aj to, že tam máte
jeden druhého a to bol veľmi pekný
pohľad ako sa držíte spoločne a ako sa
podporujete. Ak budete spolu a budete tu jeden pre druhého nechcem
povedať, že to bude jednoduchšie, ale
bude sa vám to oveľa lepšie zvládať.
Neviem, čo by som ešte povedala. To
boli tak v skratke moje pocity.
Henrieta, 21 rokov, Malacky

Na rovinu hemisféry
veľa času a sĺz, aby človek dokázal vnímať svoj handicap ako dar. Mám dni
kedy vidím všetko čierne, ale už i tie
čierne chvíle považujem za potrebné,
lebo v slzách človek naberá silu vstať
a bojovať ďalej s tým čo má. Dar handicapu sa skrýva v mnohých chvíľach

Žijú preto, aby iných urobili šťastnými
Mám už takmer päťdesiat rokov
a celý život bojujem s tým, aby som
prijala svoje pohybové postihnutie,
aby som sa mala rada taká, aká som.
Ukončila som školu po ktorej som túžila a našla som sa aj v zamestnaní, ktoré
ma baví a napĺňa. Okolie ma vníma
ako silnú ženu, ale... v súkromí, vo svojom vnútri som veľmi slabá a zraniteľná. Celý život som sa snažím ukázať
svoju samostatnosť, len veľmi

Vnímať handicap ako dar
Narodila som sa s meningomyolokélou (ochorenie chrbtice). S handicapom žijem už takmer 23 rokov. Ťažko
sa mi vyjadruje k ,,zdravým,, ľuďom,
pretože dnes sa už necítim byť odlišnou ako iní. V období puberty som odmietala kvôli handicapu chodiť medzi
ľudí. Kvôli ich narážkam a pohľadom.
Dnes sa už dokážem nad to povzniesť,
alebo si vtedy poviem, že je to ich hlúposť a nie môj problém, ktorý by som
mala riešiť. Keď mám hašterivú náladu, tak im niečo odvrknem, ale neskôr
to považujem za vlastné zlyhanie, že
som sa tým nechala rozhádzať. Dnes
to vnímam už tak, že nie je človek, ktorý by nemal chybičku. Človek s handicapom sa musí sústrediť na ľudí, ktorí
ho majú radi a sú ochotní pomôcť.
Človek s handicapom dokáže byť
šťastní iba vtedy, keď sa naučí mať rád
svoje ja i napriek chybičkám. Chce to

é foto

ilustračn

šťastia, kedy sa nám niečo pekné v živote stane, alebo sa nám niečo podarí
dosiahnuť, čo ,,zdraví,, ľudia považujú
za bežnú vec. Preto si myslím, že dokážeme prežiť omnoho šťastnejší život
ako ,,zdraví,, ľudia. Hoci sa s tým nikdy nedá celkom zmieriť a vždy prídu
smutné chvíle, prajem každému, aby
prevažovali chvíle, kedy svoj handicap
budú vnímať ako dar.
Henrieta, 22 rokov, Nitra
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ťažko som dovolila ľuďom, aby mi pomohli. „Žiť
naplno, alebo nežiť“– bolo moje heslo.
Nevládala som ísť do mesta, mohli mi iní
pomôcť, ale radšej som sa tvárila, že sa
mi nechce a som lenivá. No pravda bola
kdesi inde. Postupne som pochopila, že
sú na svete dva druhy ľudí. Tí, ktorí pomáhajú a tí, ktorým sa pomáha. Delenie
je zdanlivo jednoduché, na jednej strane zdraví a na druhej postihnutí. Ale nemusí to tak byť. Aj človek s postihnutím
môže pomôcť na druhej strane bariéry.

Mnohí zdraví ľudia nevydolujú počas
života zo seba to dobré, čo v nich drieme. Ale poznám aj takých, ktorí venujú
svoj čas, svoje žijú preto, aby iných urobili šťastnými sily nám, ktorí to od nich
skutočne potrebujeme. Za to im patrí
každodenná vďaka. Skutočne. V tom
potom nachádzajú aj svoje šťastie.
Mária, 49 rokov, Zvolen
Majú svoje sny a priania
Kým som nezačala chodiť do školy
na Mokrohájsku, boli pre mňa popravde telesne postihnutí ľudia len akýsi abstraktný pojem. Vedela som, že existujú
a vedela som, že telesne znevýhodnený človek nemusí mať automaticky
aj mentálny postih. A to bolo asi tak
všetko, keďže som nikoho takého nepoznala. Príchodom na Mokrohájsku sa
to ale zmenilo. Do som sa síce tešila, ale
nevedela som, ako budem vychádzať
so spolužiakmi, resp., ako budem s nimi
komunikovať, aby vedeli, že ich beriem
ako rovnocenných ľudí, ale súčasne,
aby som bola citlivá voči ich potrebám.
Bola som však prekvapená, ako rýchlo
som nadviazala kontakt a vozíček ani
chodítko vo mne vôbec nevzbudzovali
taký veľký rešpekt, ako som sa obávala.
Veľmi rýchlo som si uvedomila, že sú
to presne také isté decká, ako všetky
ostatné. Svojim s právaním sú mnohí o
niečo vyspelejší, ako ich rovesníci, ale
majú svoje sny a priania presne tak, ako
my všetci.
Majka, 25 rokov, Ivanka pri Dunaji
9

V uliciach Bratislavy
Traja redaktori Sme OK Mirka, Katka, Jožko vyrazili do ulíc
Bratislavy s diktafónom, časopismi, s perom a papierom.
Že načo? Na rovinu... zistiť, čo koluje v hemisférach hláv
zdravých ľudí pri otázkach týkajúcich sa telesne postihnutých. Ako to dopadlo, s akými pocitmi odišli a prišli?

hová

a Janúc
cia: Mirk

Čo na to ulica...

ilustrá
Zo začiatku sme mali obavy, či vôbec bude niekto ochotný odpovedať
na naše otázky. Stretli sme sa aj s negatívnou odpoveďou, iní odpovedať nevedeli, či nechceli, ale našli sme aj ľudí,
ktorí nám ochotne povedali svoj názor.
Väčšina opýtaných bola z radov zamestnancov hypermarketu. Odpovede
sme hľadali v známom bratislavskom
hypermarkete. Veľmi nás prekvapilo,
že nás veľa ľudí dokázalo pochopiť
a neodsudzovali nás. Všetkým opýtaným sme vďační za ich odpovede.
Pre Sme OK Katka Tóthová, Mirka
Jánošíková a Jožko Dančík.
Čo si myslím o ľuďoch s telesným
postihnutím? Ako by som im pomohol/a?
Áno, žijú medzi nami. Sú to ľudia,
ktorí sa tak buď narodili, alebo sa počas života následkom choroby, alebo
nejakej nehody dostali do takého
stavu. Väčšina ľudí ich ľutuje, čo je
z hľadiska ľudskosti síce pekné, ale
voči nim to nie je najlepší postoj. Oni
potrebujú samozrejme podľa ich sta-

vu pomoc, lásku. Ale takisto uznanie
v tom, v čom vynikajú a podporu, aby
v tom dokázali ďalej napredovať. Či je
to už v oblasti umenia, športu, kultúry,
alebo zaradenia znova do zamestnania (podľa ich zdravotných možností).
Aj oni majú právo na plnohodnotný
život – podľa svojho stavu. Ja som
pred dvoma rokmi v rámci opatrovateľského kurzu praxovala pri zdravotne postihnutých deťoch v Nových
Zámkoch. Veľmi som si ich obľúbila.
Starali sme sa o nich čo sa týka hygieny, obliekania, stravovania. Chodili
sme s nimi na prechádzky, hrali a zabávali sme sa spolu. Boli to deti od
dvoch do tridsať rokov, všetci skvelí
a niekedy na rozdiel od zdravých –
veľmi povďační. (Agneša, 52 rokov,
Kollárovo)
•
Čo si myslím o ľuďoch s postihnutím? Neviem, v akom smere mám na
túto otázku odpovedať... Niektorí ich
berú, niektorí odmietajú. Niektorí sa
ich snažia pochopiť a do nich vcítiť. Iní
ich obchádzajú, ba priam im prekážajú.
10

Na rovinu hemisféry
Ja osobne nepoznám telesne postihnutého človeka, ale ak by som mala
možnosť, tak by som určite pomohla.
(Lucia, 23 rokov, Bratislava)
•
Akí sú ľudia s telesným postihnutím? Nie sú iní. Nie sú od nás ani lepší, ani horší. Patria medzi nás, berme
ich ako seberovných. (Ester, 46 rokov,
Bratislava)
•
Byť človekom s telesným postihnutím? Je to smutný osud. Stručná
odpoveď – ale podľa mňa výstižná.
(Peter, 43 rokov, Bratislava)
•
Čo si myslím o ľuďoch s telesným
postihnutím? ... ako iní, rôzne sa zaraďujú do spoločnosti, lebo každé to
postihnutie je iné. Ale myslím si, že
mnohí sa vedia zaradiť do spoločnosti. Napríklad jeden známy - je úžasný
príklad. Ruky-nohy má len také polovičné, a funguje; kopec ľudí obsluhuje. Jeho príklad je veľmi hodnotný.
(Lucka, Tatry)
•
Aký mám názor na ľudí s postihnutím? Tí, ktorí chcú byť užitoční, tých
si cením. Ale žiaľ je medzi nami veľa
takých, ktorí nič pre zlepšenie svojej
situácie nerobia, len navštevujú sociálku. (Miro, 41 rokov, Stupava)
•
...(sestra) je mentálne postihnutá. Nemá ani Downow syndróm, ani
autizmus, ale má nejakú mozgovú

vadu. Keď mala
nejaké dva roky,
dostala epileptické záchvaty... Sú to
ľudia ako všetci ostatní.
Vyžadujú si špeciálnu starostlivosť.
Našu rodinu to vždy nejako spájalo; tým, že ju máme a snažíme sa jej
pomáhať. Niečo pekné to domov prinesie. Človek by čakal, že to budú len
starosti, ale nie je to tak. (Igor, Dolný
Kubín)
•
Moja mamina je ťažko zdravotne
postihnutá... Veľa zdravých ľudí takých ľudí odsudzujú. Pozerajú na nich
na ulici, namiesto aby im pomohli.
(Zuzana, 23 rokov, Záhorie)
•
Čo si myslím o postihnutých?
Nezaujímam sa o nich, každý má
svojich starostí dosť.
(Peter, Bratislava, 29)
Toľko tentokrát hlas ulice. S mnohými názormi sa redakcia stotožňuje, iné
v nás vyvolali rozpačité pocity. Nie je
však úlohou redaktorov hodnotiť názory, ale priniesť vám prieskum toho, čo
koluje v hemisférach. To sa nám snáď
podarilo. V ďalšom čísle prevetráme
mozgy na inú pálčivú tému.
Pre Sme OK redakčne spracovali
Mirka Jánošíková, Katka Tóthová
a Jozef Dančík
11
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Dvaja naši redaktori Jakub a Fero sa zapojili do akcie „Pilotný kurz“, ktorý bol organizovaný na škole pre zrakovo postihnutých na Svrčej ulici v Bratislave. Prišli,
videli, počuli, skúsili... sa stať mentormi. Mentor je človek, ktorý je očami, rukami,
nohami... oporou inému človeku, ktorý jeho pomoc potrebuje. Chybou by bolo,
keby však za iného robil to, čo ho má naučiť robiť samostatne. Byť teda pravou
rukou „kráľa“, ktorý kraľuje.

Pravá ruka kráľa
Pamätáte si, ako mali v minulosti králi svojich radcov? Čo robili a prečo boli
takí dôležití? Aká bola vlastne ich úloha?
Panovník mal vždy veľkú dôležitosť,
veľkú moc a ešte väčšiu zodpovednosť.
Nerád by som preto tvrdil, že jeho veličenstvo bolo nezodpovedné a potrebovalo ďalších tisíc rúk, no ale... . Proste
to tak bolo . Aj on sa musel poradiť. Veď
chcel byť dokonalý. Za žiadnu cenu nemohol dopustiť hanbu.
Dnes majú kráľovstvá, našťastie,
zväčša reprezentatívny a historický význam. Veľké rozhodnutia už nemusia
ťažiť kráľovskú korunu a o našich problémoch už aspoň z časti môžeme hovoriť verejne. Toľko zmien k dobrému!
Ale niečo sme si pre istotu ponechali.
Aj my predsa potrebujeme niekoho, v obdobiach, keď nevieme kam
vykročiť. Keď sa nevieme rozhodnúť...
Keď je všetko OK a zrazu sa to celé

skazí. Dnes to nie je kráľovský radca.
Predsa len, priznajme si, v žilách nám
nekoluje šľachtická krv. A našťastie
už ani nemusíme riešiť vojenské stratégie. Máme však iné problémy!
Mentor – ako dnes voláme toho
„najdôveryhodnejšieho“ radcu, sa stará o to, aby sme boli v očiach iných, ale
hlavne v očiach svojich takými ľuďmi,
ktorí sa nemajú za čo hanbiť. Môžeme
toho veľa vyskúšať, veľa dokázať. Na
začiatku spolu a časom aj samostatne.
So správnym postupom a v primeranom čase. Nič sa nedá vykúzliť lúsknutím prstov. Čo je rýchle, je v tomto
prípade zväčša zlé. Trpezlivosť ruže
prináša. To nie je len také obyčajné
slovné spojenie. A dôležitý je taktiež
cieľ, ktorý si musíme vytýčiť.
Tu však pozor! Pozor na to, aby bol
reálny, splniteľný. V opačnom prípade čaká mentora a mentího (odborne
12

sa tak volá ten, komu
ste mentorom) koniec
spolupráce. Ako keď
kráľ prepustí svojho
radcu a vyvolí si iného.
Takého, ktorému bude
môcť znovu dôverovať.
Lebo práve tá dôvera je
už od začiatku najdôležitejšia. A bez nej to
nejde. A na koniec, kto
by už len nechcel byť
pravou rukou samotného kráľa?
Pilotný vzdelávací
program „Mentor T“ bol
realizovaný Academiou
Istropolitana Nova. Trval akčnosťou nabitých
tridsať hodín. Vznikol
ako výsledok európskeho projektu, realizovaného v rámci programu
celoživotného vzdelávania. Každý kto ukončil
kurz si odniesol „Certifikát“, ktorý ho oprávňuje
k tomu, aby sa niekedy
raz stal mentorom.
pre Sme OK Jakub Mišík
Foto: archív autora
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Anketa
Ako sa ti tu zatiaľ páči?
Bianka: Celkom som si tu už zvykla.
Čo máš rada školu/prax?
Bianka: Prax.
So spolubývajúcou aj so spolužiakmi
si rozumieš?
Bianka: Aj hej.
Na aký krúžok si sa prihlásila?
Bianka: Zatiaľ na žiadny krúžok som sa
neprihlásila. Neviem aké budem
mať úlohy a tak.
Bianka Križanová, I.KO Ako sa ti tu zatiaľ páči?

Prváčky v spovedelnici
Pár dní zvládnem... alebo aký začiatok - taký koniec?
Školský rok už beží a my sním. Pridali sa knám naši “malí
porváci”. Redaktorky Sme OK nezaváhali a pár z nich zatvorili
do svojej spovednice na pár slov... a tu sú ich odpovede.
Ako sa ti tu zatiaľ páči?
Maťa: Je to úžasné.
Čo máš rada školu/prax?
Maťa: Ja sa cítim dobre tu na internáte, v škole
aj na praxi. Sú tu naozaj priateľskí ľudia,
vychovávatelia sú dobrí. Majstri sú fajn
a učitelia sú najlepší.
So spolubývajúcou aj so spolužiakmi si rozumieš?
Maťa: Všetcisúúplnevpohodeavychádzamesi.
Na aký krúžok si sa prihlásila?
Maťa: Na výtvarný krúžok.
Martina Takáčová, PT
Ako sa ti tu zatiaľ páči?
Marianka: Je to tu v pohode.
Čo máš rada školu/prax?
Marianka: Ťažko povedať, že kde,
ale asi skôr na praxi. Závisí
to aj od toho čo mám robiť a podľa toho kto je na
praxi.
So spolubývajúcou aj s spolužiakmi
si rozumieš?
Marianka: Myslím si, že hej, rozumieme si.
Na aký krúžok si sa prihlásila?
Marianka: Plavecký krúžok a aj na
výtvarný krúžok.

Ako sa ti tu zatiaľ páči?
Biba: Super je tu. 
Čo máš rada školu/prax?
Biba: Ťažká otázka, ale asi oboje na rovnako.
So spolubývajúcou aj so spolužiakmi si rozumieš?
Biba:	No, ako kedy, ale áno.
Na aký krúžok si sa prihlásila?
Biba: Zatiaľ na výtvarný, ale aj na krúžok varenia
sa chystám, teda ak bude.
		

Bibiána Szokeová, I.ZK
Dominika: Za tento krátky čas som si tu zvykla, je tu veľmi
dobre, super kolektív.
Čo máš rada školu/prax?
Dominika: Prax je zaujímavejšia.
So spolubývajúcou aj so spolužiakmi si rozumieš?
Dominika: So spolubývajúcou áno, máme si čo povedať, so spolužiakmi ani veľmi nie.
Na aký krúžok si sa prihlásila?
Dominika: Mladý novinár a Mediálny krúžok. Zneli tak
zaujímavo. Dominika Szabová, I.TAB
Redakčne spracovali: Mária Mieresová a Zuzana Jurisová

Marianna Pirťanová, I.ZK
14

15

Sme OK

Nie je loď ako loď
V Divadle v podpalubí na lodi na Dunaji
hrali v ten večer komédiu 3x2 z manželského života (Divadlo Csongora Kassaia
a Zuzany Martinkovej). Divadlo sa mi
páčilo, bolo srandovné, zábavné a zaujalo ľudí. V divadle v Bratislave som už
bol viackrát. Najviac sa mi páčia muzikály, lebo mám rád hudbu. Som rád,
že bývam v Krupine, ale aj v Bratislave,
kde môžem vidieť veľa vecí a mať plno
zážitkov. Zo základnej školy sa občas
chodilo do divadla do Zvolena, ale mne
sa nechcelo, lebo mi robili decká prieky.
Až v Bratislave som si vyskúšal, aké je
to byť hercom i divákom. Aký je v tom
rozdiel? Byť hercom je ale riadny stres!
Diváci sa dívajú ako to tí herci hrajú
a herci vystupujú na pódiu, vo filmoch,

Pro
Slavis
2014

v seriáloch a díva sa na nich milión ľudí.
Ja sám sa lepšie cítim ako divák, no na
druhej strane by som rád bol aj hercom,
lebo dobre zarábajú.
Po skončení predstavenia sa mi páčila prechádzka a nočná osvetlená
Bratislava – ako v rozprávke. Divadlo
na lodi je dobrý nápad, lebo sa ľudia
dostanú k Dunaju, ale aj iné divadlá
v Bratislave sú dobré a vedia zabaviť
ľudí. Keď budem mať možnosť ísť znova do divadla, urobím tak.
Všetkým, ktorí čítajú tieto riadky, by
som rád odkázal, že je fakt dobrý nápad chodiť do divadla. Človek sa zasmeje, pobaví, ubehne mu čas a má
pritom pekné zážitky.
Ľubomír Hraško
ilustrácia autora

Majka Mieresová preberá cenu
v mene redakcie Sme OK

2. miesto
pre
Sme OK

(Poznámka redakcie: Ľubomír si vyskúšal, aké je to ocitnúť sa v koži herca v internátnom divadelnom predstavení Filozof a Karfiol. Stvárnil úlohu filozofa, za ktorú si vyslúžil potlesk. A nielen on. Aj celé herecké obsadenie,
ktoré sa v plnej paráde predviedlo v internáte, ale aj v Kultúrnom dome v Dúbravke počas osláv päťdesiateho
výročia založenia školy. Odmenou za svoj voľný čas, ktorý venovali nácviku, im bolo práve toto predstavenie.)
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Miroslava Jánošíková

Nie sme
robotickí redaktori 2.
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Ako ťa zmenila práca v redakčnej
rade?
Práca v časopise Sme OK mi dala
veľmi veľa. Myslím, že som sa stal
tvorivejší, vďaka časopisu som začal lepšie slohovať a v pohode som
spravil aj maturitu. Je to môj koníček, skutočne ma to baví a chcem
na novinárskej práci ďalej stavať.
Snažím sa byť pri všetkom, čo sa deje
a chodím na rôzne internátne akcie,
aby mi nič neušlo.

Vymenuj čo najviac slov, ktoré ťa
napadnú pri počutí slova „novinár“.
Noviny, písanie, pero, papier, vyspovedať niekoho, všetko stíhať načas,
tvoriť po nociach (vtedy sa sypú myšlienky a nápady), pravdivosť, prejaviť
svoj názor „bez servítky“, šíriť nádej, povzbudenie, radosť.
Opíš v krátkosti svoju cestu
do redakčnej rady.
Písať som začala tak asi pre štyrmi
rokmi na tomto intráku, čo mi pomohlo rozšíriť moje slohové schopnosti. Mám viac možností stretávať
ľudí, vyliať si srdce na papier a získala

rchív
romný a

som iný pohľad na svet a na internátny
režim. Toto je tiež jeden zo spôsobov,
ako sa povzniesť nad problémom.

Mária
Mieresová
Mária
Mieresová
Argumentuj, prečo by sa mal
časopis Sme OK čítať.
Pri našom časopise sa v prvom
rade nebudete nudiť, má úplne relaxačné účinky, neveríte? Skúste to
a uvidíte! :-)

Analyzuj situáciu v internáte – ako je
to s čítaním nášho časopisu Sme OK.
Tak teda úprimne. Neviem presne
koľko spolužiakov časopis číta, určite
ich nie je málo. Je záujem o tlačenú,
aj elektronickú verziu. Často dostávam otázky typu: „Kedy bude ďalšie
číslo“... a to nielen od žiakov. Nájdu sa
takí, ktorým sa obsah článkov páči, ale
aj tí, vďaka ktorým viem na čom ešte
zapracovať. Aj za toto sme im vďační.
Ak chcú, majú možnosť aj sami prísť
s novými nápadmi.

ný archív

rom
foto: súk
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foto: súk

Čo ti dala redakčná rada?
— priestor na realizáciu
— nové zážitky a skúsenosti
— zábavu a originalitu
— jedinečnosť a kreativitu
— šancu získať nové, nepoznané
— radosť byť tam, kde sa niečo deje
a o čom stojí za to písať.
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Môj životný sen sa začal v neočakávanom priestore a v čase. Venček, tak sa volal.
Učili nás slušne sa správať vo víre spoločenského tanca. Aj po jeho skončení som sa
venovala rozvoju môjho talentu. A pokračovala som ďalej v tom, čo ma naozaj baví.
V jeden deň mi moja mama povedala, že ma prijali do školy v Bratislave. Prišli
nové povinnosti. Hovorím si: „Prečo práve tanec a nie niečo
iné?“ No to jediné ma bavilo. Zapísala som sa do tanečného klubu v Bratislave Dúbravke. Spoznala som tu veľa
nových ľudí, ktorí mi pomáhajú v tanci pokračovať
a poznávať nové a nové štýly tanca. Mojim novým
vedúcim sa stal Andrej Mičunek, ktorý má skúsenosti s tancom. Je porotca a moderátor v rôznych tanečných súťažiach a podujatiach, ktoré
organizuje náš klub Danube. Začiatky boli náročné. Všetko bolo pre mňa nové... škola, internát, prax, cestovanie, tanečný klub. Občas som

malaproblémysosprávanímvinternáte,nočasomsomzmenilapostoj.
Nechcem nikomu ublížiť, ja taká nie som, chcem druhým len pomôcť.
Môj talent pre tanec sa rozvíjal najskôr doma, potom na internáte na chodbe, v klubovni a potom v klube na hodinách tanca. Do
klubu som prišla aj preto, že som chcela súťažiť v tanci a nielen to, túžila som tancovať podľa seba.
Snažila som sa aj počas internátnych akcií nepremárniť
čas a tancovať v programoch. Najprv to bola „Chacha“
, potom „Viedenský valčík“, potom zmes samby, salsy, rumba, pasodoble a na Valentína som tancovala tanec lásky „Tango“. Pár tancov som predviedla
aj počas akcie Predveď, čo dokážeš, ako aj cez
Mikulášsky večer. Je to krásny pocit, že prezentujete nejaký tanečný klub, ale je v tom aj kus driny - a to ma fascinuje. Melódia , rytmus a hudba
- to je to, čo ma ovláda. V Latino som napätá
do posledného kroku, aby som to nepokazila.
Ale Štandard to je už iné – môžem sa uvoľniť
a pretancovať na akúkoľvek hudbu.
Aj prostredníctvom časopisu by som sa
chcela poďakovať pani vychovávateľkám a
pánom vychovávateľom za všetko, čo pre
mňa spravili. Za to, že ma podporovali a inšpirovali. Za to, že mi pomáhali s doučovaním;
za to, že mi radili vybrať správnu hudbu; za to,
že ma naučili sa správať v spoločnosti medzi
ľuďmi. Som rada, že ma videli v inom svetle.
A tiež som vďačná za ľudí, ktorí náš časopis
Sme OK pripravujú: Jožkovi Dančíkovi, Kubovi
Mišíkovi, Majke Mieresovej, Mirke Jánošíkovej,
Zuzke Polákovej, Ferovi Hrnkovi... a iným.
Na záver by som ešte chcela odkázať všetkým
žiakom, aby sa nehanbili a ak majú pre niečo krásne talent, aby ho rozvíjali. Rada naučím tancovať tých
z vás, ktorí o to budete mať záujem. Určite to využijete
na Stužkovej, na svadbách, na plesoch... Tak sa nebojte!
Moje príslovie znie: „Nemaj z ničoho strach, strach je vtedy,
keď sa nesústredíš na to, ako to zvládaš!

Len nesnívam,
tancujem…
20

Veronika Jarotová, redakčne spracované
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foto: súkromný archív
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Sladká vášeň
Bol to deň, ako každý iný. Ráno do školy, potom obed a... dostal som chuť na
niečo sladké. Už by som aj šiel niečo vytiahnuť zo svojich „zásob“, ale v tom, sťaby
zázrak – prišla ponuka. Pochopiteľne som neodmietol. Veď to bol návrh roka! Vyskúšať, ako chutí pravá, v obale nezabalená, práve vyrobená čokoláda. A navyše
tu bola možnosť, čo to sa dozvedieť aj o samotnom procese výroby tejto maškrty.
Neváhal som, a spoločne s ďalšími
spolužiakmi z internátu sme sa vybrali
na tento sladký výlet. Čokoláda, ako ju
my poznáme(kúpená v obchode) nechutí tak ako tá, ktorú sme mali možnosť vyskúšať. Táto „poctivá“ čokoláda
bola značne iná. Chuťou viac kakaová.
Povedali by ste, aká by asi mala byť?
No úplne to vysvetliť nedokážem.
Snáď tajomstvo tejto „pravej“ čokolády
tkvie v tom, že tá bežná sa predáva(kupuje) v obchodoch, kde musí istý čas
vydržať. Aby sa neskazila. A tak sú do
nej primiešané rôzne látky, aby vydržala čo najdlhšie. Ďalej chceme ušetriť,
takže prečo by sme kupovali čokoládu

len z pravých kakaových bôbov niekde
v bio obchodoch? My si radšej túto
skutočnú čokoládu radšej zaobstaráme „sfalšovanú“ v nejakom obyčajnom
obchode. Chceme jej mať veľa a hlavne za čo najlepšiu cenu. A tu nás už
jej skutočný pôvod prestáva zaujímať.
Hlavne nech už ju máme na stole.
Tá originálna čokoládka sa vyrába
dlhou a namáhavou prácou. Ľudia,
ktorí samotné bôby zbierajú a drvia na
prášok, aby vyrobili čokoládovú masu
dostávajú len odrobinku zo mzdy, ktorú by si naozaj zaslúžili. Veď vraj pracujú celé dni! Najväčšie peniaze však
zhrabnú tí, ktorí sa narobili najmenej.
22

Nie že by som chcel uraziť tých, ktorí
majú na starosť balenie, skladovanie,
či export... . Veď aj tí si čosi zaslúžia za
odvedenú prácu, ale sami uznajte, nie
je to už práca tak namáhavého charakteru. Teda aspoň nie fyzicky. No aj
tak dostanú oveľa vyššiu mzdu, ako tí,
čo drú od rána do večera na kakaovníkovej plantáži nikde v Kolumbii. Ale
tak nejak to vo svete chodí. Tí, ktorí by
si najviac zaslúžili, často dostanú len

odrobinky. A podľa mňa nepomôže
ani žiadna petícia, pretože jediným
riešením, ako zvýšiť mzdu ťažko pracujúcich by bolo iné, vhodnejšie prerozdelenie zisku z čokolády. Tí, ktorí by
si oddreli fyzicky najviac, boli by adekvátne odmenení. A nie, že dostane
najmenej. Ale to by sa muselo veľa vo
svete zmeniť. Vtedy by každému bolo
lepšie. No bohužiaľ, je to len moja, asi
príliš ideálna predstava.
Nebol to deň, ako
každý iný. Vybrali
sme sa do ulíc mesta s pani vychovávateľkou Barátovou,
okúsiť sladkosť
hnedej pochúťky.
A stálo to za to. Je
to výzva pre vás
všetkých, aby ste pri
podobných akciách
nečupeli na intráku.
PreSmeOKJakubMišík
Foto: archív VMV
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Život nás potrápi niekedy
viac, inokedy menej. Každý
si nesieme svoj batoh osudu
a pri tom hľadáme silu, ako
nezastať.
Tentokrát vám v redakcii
prinášame svedectvo jedného z nás; človeka, ktorý si už
čo – to prežil a nevzdáva sa.
Zabojoval a ide ďalej!

Problémom
zoči-voči
Môj príbeh začal príchodom na tento svet. Vyrastal som ako normálne
dieťa. Nikto ma neľutoval a každý
ma bral ako úplne zdravé dieťa, čo
nebola celkom pravda. No keď sa na
to pozriem z inej strany, bolo celkom
dobre, že ma takto brali. Nemal som
to jednoduché. Na základke som nepatril medzi svalnáčov a bitkárov, ale
zato som bol živé dieťa.
Môj život sa začal nepatrne meniť
v treťom ročníku. Keď som sa prezliekal na telesnú, spolužiak sa ma opýtal, čo to mám s tou pravou stranou
hrudníka. Vtedy som mu nevedel
odpovedať. Bol som dieťa, ktoré si
postupom času začalo uvedomovať,

že sa s ním niečo zlé deje, ale nikto
ma nepočúval. Prišli obdobia, kedy
som nevládal. Bolievala ma hlava, no
nikto mi neveril. Nikdy nezabudnem
na tú bolesť a na to, ako som na vyučovaní vyčerpaný zaspal. Ani mama
mi neverila.
Čoraz častejšie som býval chorý.
Po ukončení základnej školy som
odišiel na strednú do Poltára študovať za maliara skla. Tu sa ľady pohli.
Začal som chodiť na prvé vyšetrenia.
Postupne som z klasickej telesnej
prešiel na rehabilitáciu.
Po roku som kvôli traseniu rúk prestúpil do Lučenca na odbor stavebný
stolár. Za tri mesiace som musel urobiť
24

Svedectvo
rozdielové skúšky takmer zo všetkých
predmetov. Podarilo sa. No môj zdravotný stav sa zhoršoval. Lekári si ma
pohadzovali medzi sebou. Prišiel zákaz
behať i skákať.
Neskôr som sa zamestnal v Domove sociálnych služieb v Detve. Pracoval
som s postihnutými deťmi a popri tom
som študoval večernú zdravotnú školu.
Neviem, čím to bolo, ale už na
strednej ma to ťahalo k ľuďom, ktorí mali akýsi handicap. Spomínam si,
že môj otec bol proti tomu, aby som
chodil s postihnutým dievčaťom. Ja
som sa však s ňou a s jej kamarátkami cítil dobre. Mal som s nimi niečo
spoločné, ale nevedel som čo.
Práca s deťmi bola fakt náročná,
ale bolo úžasné vidieť ich veľké pokroky. Prišiel rok 2000 a ja
som narukoval na vojnu
do druhého delostreleckého oddielu v Brezne.
Dva – tri dni nato som
skončil na ošetrovni.
Začal som strácať rovnováhu. Nevládal som pochodovať po buzeráku –
tak sme volali to miesto,
kde sme cvičili. Na tri
týždne ma preložili do
vojenskej nemocnice do
Ružomberka. Tam zistili,
že som prekonal detskú
mozgovú obrnu. S modrou knižkou som putoval
domov.

Mal som v sebe plno nezodpovedaných otázok. Začal som hľadať
odpoveď v Detve. Nevedel som, čo
to všetko pre mňa znamená. Keď mi
vysvetlili, o čo pri tomto ochorení ide,
život sa mi zrútil ako domček z kariet.
Plakal som, bolo mi strašne. Zdravie
sa zhoršovalo. Mal som na január objednané liečenie do Dudiniec. To som
ešte netušil, aké ťažké Vianoce a Silvester mám pred sebou. Fungoval
som na tabletkách a keď som ležal,
bolo mi lepšie. No skoro som si uvedomil, že ak zaľahnem, tak sa na nohy
nepostavím. Na liečení som sa začal
dávať dokopy. Ale…
Po príchode z liečenia ma skosili
vysoké horúčky, nedokázal som sa
pohnúť, ani hovoriť. Mal som časté záchvaty, ktoré ma oberali
o sily. Ruky sa mi triasli
ako storočnému dedkovi. Pamäť, jemná motorika, sčasti hrubá motorika,
boli na tom zle. Odmietal
som jesť, nedá sa v tomto stave držať lyžica, krájať mäso… Rehabilitačná
sestra ma nasilu nakŕmila. Bolo to pre mňa ťažké, cítil som sa ponížený.
Spomínam si, ako vždy
počkala, kým ostatní
odídu z jedálne a potom
ma začala „trápiť“. To,
čo bolo samozrejmosťou pred pár mesiacmi,
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Sme OK
zrazu bol obrovský problém. V jeden
deň som neustál a ocitol som sa na žinenke na kolenách.
Tak som začal od začiatku… od prvých cvikov na udržanie rovnováhy.
Nezvládnutý cvik som cvičil dovtedy,
kým sa mi nepodaril. Kolená som mal
doudierané do krvi, ale kašľal som
na to a bojoval som. Niečo ma hnalo
dopredu. O nejaký čas som navštívil
známu v Detskom integračnom centre. Dlho sme sa rozprávali o všetkom, čo sa stalo. Po pár testoch mi
povedala: „Čaká ťa dlhá cesta.“ Ale na
otázku, či bude všetko ako predtým,
žiaľ, odpovedať nevedela. Začal som
zas chodiť na všetky vyšetrenia. Bolo
cítiť, že mi chcela fakt pomôcť. Veľkej
pomoci sa mi dostalo aj v Pedagogicko-psychologickej poradni, kde som chodieval ešte ako dieťa.
Nový začiatok bol
veľmi ťažký, ale v kútiku duše som veril, že
to bude dobré. Cvičil
som pohyb, reč, čítanie,
písanie… Každý polrok
som chodil na testy,
aby sme zistili, či som
sa v niečom zlepšil. Keď
som po vyše roku dosiahol zlepšenie o 7%,
potešilo to nielen mňa.
Ale všetkých, ktorí mi
pomáhali. Našli si pre
mňa vždy čas a keby

Svedectvo
ich nebolo, nebol by som dnes tam,
kde som. Veľmi mi pomohlo aj to, že
som chodil na Základnú umeleckú
školu na výtvarný odbor. Aj tu som
musel začínať odznova.
Mám toho v sebe veľa, čo by som
vedel povedať. Naše decká, kde som
pracoval, boli pre mňa veľkým vzorom. Bojovali a ja som tiež chcel zabojovať. Postavil som sa problémom
zoči – voči a to je to najlepšie, čo som
mohol v tej situácii urobiť.
Raz som išiel na pár dní do tábora.
Mal som pri sebe šlabikár, ktorý som
musel prečítať. Do miestnosti vošlo
dieťa s otázkou: „Čo to čítaš?“ Cítil som
sa ako úbožiak, ale pochopil som, že
musím týmto všetkým prejsť. Bola to
akási skúška. Myslím, že som ju zvládol,
teda dnes som si tým na
100% istý. Už som nebol ten zamračený Mirčo, vedel som usmiať.
Viem, že každý človek si v živote prejde
tým svojím, ale záleží
na tom, ako sa k tomu
postaví. Ja som si vždy
myslel, že všetko zvládnem, ale tieto problémy zmenili môj život
od základu. Vtedy zistíte, kto je váš pravý priateľ. Zostanú pri vás stáť
tí, ktorí sa vedia vcítiť
do vašej kože a tých je
veľmi málo.
26

Keď človek ochorie, neznamená
to, že je všetkému koniec. Ak má svoje sny, dokáže ich pretvoriť do reality,
ale sám musí pre to niečo urobiť. Ak
bude sedieť, nič sa nezmení, môže sa
utápať do väčšej depresie, až napo-

kon nemusí byť cesty späť. A to je to
najhoršie, čo sa môže človeku stať.
Pre časopis Sme OK poodkryl svoj
život Mirčo, redakčne spracované
Ilustrácie autora
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Sme OK

Abilympiáda 2014

Aby Abilympiáda
sťaby olympiáda

veľmi tešil už kvôli tej atmosfére, ktorá tam je. A ďalšia vec, že budem robiť
to, čo ma baví, teda tvoriť plagát... Bol
som trochu prekvapený, že boli fotky
tie isté ako minulý rok. O to som to
mal ťažšie, lebo v tej chvíli ma nič nenapadlo, čo vymyslím…Potom som
začal tvoriť a vyšlo z toho, že ľudia sú
na stole a maľujú nadpis.
Katka Tóthová (tvorba plagátu)
Najprv som sa tešila, pri vyhodnotení som už tak dobrý pocit nemala,
lebo sa mi dostali do uší komentáre
o mojom totálnom neúspechu. Ale
nakoniec som bola druhá a pochopila som, že nestojí za to počúvať „JPP“.
Mária Čierna (prepis textu)
Zúčastnila som sa abilympiády už druhý
rok. Pred rokom som obsadila tretie

Bola to teda fakt olympiáda, čo sa pravidiel týka, skoro rovnaká ako tá bežná. Avšak nejde o šport, ale o tvoje zručnosti. To, čo máš v hlave. Ako kreatívne
svoje myšlienky dokážeš vložiť do počítačového programu vo forme plagátu, ako
niečo pekné vyšiješ, napíšeš vo forme textu do počítača, či originálne upaličkuješ.
Alebo sa rád hráš s jedlom? Žiaden problém, aj pre teba sa niečo nájde. Estetika
servírovania má už na tejto súťaži svoje miesto… a k tomu všeličo iné.

Majka

K

My (rozumej: žiaci našej SOŠ ky) bolo jedným z dôvodov neúspechu.
sme sa zúčastnili dvoch kategórií Ale zas bolo to asi to najvhodnejšie
a po tom, čo sme si v minulom roční- pozadie. No nevadí. Aj tak sa oplatilo
ku nasadili latku slušne vysoko, čaka- tam ísť. Senzus bol úžasný.
Jozef Dančík (tvorba plagátu)
lo sa azda ešte o čosi viac. No pocity
Na tohtoročnú abilympiádu som sa
boli rozličné…
Jakub Mišík (tvorba
plagátu)Mne osobne sa
aa
tvorilo dobre. Opäť som rok
at
bil plagát. Téma zostala nezmenená, a tak som dobre
vedel čo robiť. No nevyšlo
mi to. Sám seba som
sklamal. Po neskoršej diskusii s partiou, čo tam bola
so mnou, sme spoločne
usúdili, že materiály(fotky)
in
mohli oproti minulému
ik
roku aj aktualizovať. Totiž,
na pozadie prezentácie
som použil presne to isté
pozadie ako môj kamoš
ub
minulý rok. No to mi
nedošlo. Fakt som nechcel
kopírovať. Ale možno aj toto
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miesto. Tentokrát to bolo lepšie. Hoci
úlohy boli ťažšie. Odchádzala som so
zmiešanými pocitmi, že som to nezvládla.
O ôsmej večer sa mi nálada zlepšila.
Odniesla som si prvé nečakané miesto.
Katka Čermáková (prepis textu)
No jedným slovom a bez okolkov:
„Bola som smutná. Plakala som.
Sklamalo ma, že som neuspela. Podľa
mňa to malo byť trochu inak.“
Ľubomír Hraško (prepis textu)
Bol som na súťaži, akej som sa predtým ešte nikdy nezúčastnil. Veľmi sa
mi tam páčilo. Bol som medzi novými ľuďmi a mal som možnosť vidieť,
čo dokážu. Veď možnosť výberu bola
tak pestrá. A moje očakávania? Bol
som dosť zaskočený náročnosťou.
Myslel som si, že to bude ľahšie. Ale
tak súťaže sú už asi raz také. No
na prvý raz to nebolo najhoršie.
Nabudúce, ak bude možnosť,
vyskúšam si radšej tvorbu plagátu. Skúsim, či to nebude ľahšie. Ale pochybujem.
Čo dodať na záver? V tvorbe
plagátu sme na internát priniesli:
1. miesto Jozef Dančík (1.VS), 2. m.
Katarína Tóthová (2.MT) a 3. m
Dominik Janúch (1.VS). V prepisovaní textu sme zobrali 1. miesto
Mária Čierna (2.MT) a 3. m. Zuzana
Poláková (3.TAP). V mene redakcie
Sme OK všetkým spolužiakom srdečne blahoželáme! O rok sa vidíme zas! Ak to dá.
Pre Sme OK Jakub Mišík
Foto: archív škola
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Keď ľavá ruka
je pravá
Trinásteho augusta dvetisícštrnásť bol Medzinárodný deň ľavákov. Na
Slovensku je ľavých ľudí viac, ako tých skutočných ľavákov. Možno je to preto, že
si nevedia poradiť s tým, čo sa im nedarí a tak majú hlavu v smútku. Ale medzi
pravákmi nájdete aj tých „ľavákov“ , ktorí nech sa snažia akokoľvek, aj tak sa im
nebude dariť podľa toho, ako by to sami chceli. Takýto ľudia sa väčšinou vzdávajú hneď pri prvom pokuse, ale sú aj tí, ktorí sa pokúšajú dovtedy, kým sa im to
nepodarí. Že čo? No napríklad zapnúť mikinu, preradiť rýchlosť v aute, zapletať
vrkoč a kopec iných drobností.
No na tomto malom kúsku zeme
sa nachádzajú aj ľudia, ktorí sú ľavákmi nedobrovoľne a to zo zdravotných dôvodov. Medzi takýchto ľudí
patrím aj ja! Možno kebyže sme bez
telesného postihnutia, možno by
sme boli praváci, a možno by to bolo
ako teraz... robili by sme všetko, alebo takmer všetko ľavou rukou... ale
to nikto nevie, aké by to naozaj bolo.
Tým, že patríme k menšine ľavákov

a navyše máme problém, s ktorým sa
každý deň boríme, tak aj pri tých najmenších, najľahších činnostiach života sa musíme popasovať po svojom.
Pre niekoho každodenné činnosti sú
úplná hračka, no pre niektorých z nás
nie! Tu potom nastáva situácia, aby
sme si našli svoj spôsob, ako sa dostať aj k úplným maličkostiam, ktoré
nás stretávajú pravidelne, učesať, obliecť, umyť či nebodaj zaviazať šnúr32

ky... ešteže nám život uľahčujú suché
zipsy ma teniskách!
Tie menej bežné činnosti sa niekedy nepodaria prekonať ani pravákom. Oni majú väčšinou prekvapivý
pohľad, keď vidia, že človek čo má
funkčnú pravicu na päťdesiat percent a je preto ľavák... si s nimi hravo
poradí. Ja napríklad dovtedy pátram,
hľadám, až kým neprídem na to, ako
sa dostať k cieľu – urobiť veci aj bez
pravej ruky. Keď sa mi už podarí postup a techniku prelúsknuť, tak sa
každý jeden z toho opačného konca
brehu čuduje, že ako sa mi to vlastne
podarilo.
Medzi takéto činnosti patria napríklad ručné práce. Dostať do toho
správneho tvaru, v mojom prípade
s jednou rukou a dokonca v dosť veľkej rýchlosti, paličky pri tvorbe obrázkov, či rôznych šperkov... Niekto aj
vtedy krúti hlavou, keď vidí, čo všetko
človek stíha spraviť za takýchto podmienok. Pamätám si na situácie, kedy
sa ľudia okolo čudovali, ako ľavák dokáže robiť aj takú - možno menej populárnu, no veľmi peknú prácu, ktorá
poteší každé jedno srdce, čo výrobok
dostane. Tou činnosťou je paličkovanie čipiek. Zakaždým, keď ma to niekto vidí robiť, nechápe... všetko sa dá,
len to treba chcieť!
Možno od času, čo sa nás už
takmer nik nepokúša preorientovať
na pravú ruku, máme na Slovensku
špeciálne obchody pre ľudí, čo pra-

cujú s ľavou rukou... počula som
o tom, ale rada by som sa dozvedela realitu. Je však každému jasné, že
v obyčajných obchodoch, ktoré navštevujeme... nájdeme potreby pre
školopovinných, ktorí sú výnimoční,
ale sotva nájdeme vec, ktorú potrebuje pravý ľavák, preto si musí kupovať perá a iné potreby pre opačne
píšucich ľudí. Teda aj praváci, ktorí
majú možno obidve ruky ľavé.
Musíme sa denne vynájsť v klasickom písaní, kedy sa nám obyčajné
pero šmýka z rúk, a tak ho musíme
držať pevnejšie; geometriu robievame takmer naslepo. Že ako? No rysujeme cez ruku, ktorá nám zakrýva
čísla na pravítku. Ale má to jednu výhodu, tým sa zdokonaľujeme v matematike.
Ako som už na začiatku spomenula, každý človek sa môže ocitnúť
v koži ľaváka. Sú oblasti, v ktorých sa
človeku nedarí, preto sa hovorí, že
som „ľavý“ napríklad v športe, v počitačoch... Ale skutočne človek, čo
pracuje celý život, a takmer všetko,
čo musí urobiť, robí len jednou rukou, verte mi, že veľakrát to robí šikovnejšie, než ten s dvoma zdravými.
Právom sme dostali Medzinárodný
deň ľavákov. Čo k tomu dodať? Ľaváci
sú šikovnejší! Čo vy na to? Mohla by
som tu vymenovať rozdiely medzi ľavákmi a pravákmi, ale sami sa zamyslite a hľadajte...
Pre Sme OK Miroslava Jánošíková
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38 Kamoš
V dnešnom čísle sa budeme zapodievať človekom, ktorý je veľmi
významný pre celý hokejový svet. Ide
o najlepšieho slovenského hokejistu
s magickým číslom 38, Pavla Demitru.
Ja však nejdem rozprávať o jeho
senzačnom pôsobení v svetových
hokejových kluboch , alebo o tom,
čo rozpráva film 38, a kto tam hral
a čo tam bolo . Príbeh, ktorý vám
rozpoviem bol naozaj o Paľovi
Demitrovi a o mne. Je to príbeh, ktorý
sa týka nášho krátkeho, a predsa tak
intenzívneho priateľstva.
Písal sa rok 2007. Bola nedeľa
a keďže bol november, tak bola skoro tma. Otec mi navrhol: Ferino aj ty
aj ja máme korčule. Zoberme ich a
poďme na trenčiansky štadión. Tak
sme ich zobrali, nabrúsili ich, sadli
do auta a... smer trenčiansky zimný
štadión (vtedy Gáboríkov). Prišli sme
pred štadión, kde už čakali ľudia na
voľné korčuľovanie. Otvorili sa dvere
na ľadovú plochu a obutí sme začali
s otcom korčuľovať. Ocino, skúsenejší korčuliar, jazdil na prvej polovici
ľadovej plochy. Ja ako nováčik na tej
druhej. V jednom okamihu, keď bol
tato najďalej odo mňa, spadol som
na ľad a nemohol som sa postaviť.

— a či hokejová legenda

pre Sme OK Fero Hrnko
Foto: súkromný archív
Zrazu zozadu som započul chlapský hlas, ako mi hovorí: ,,Postav sa!´´
A niekto mi podával ruku. Keď som sa
zdvihol z ľadu, bližšie som sa pozrel
34

na človeka, ktorý ma oslovil. Srdce sa
mi rozbúchalo a chcel som položiť
otázku, ktorú som aj neskôr vyslovil:
,,Pane, podobáte sa mi na jedného

hokejového hráča!´´ S úsmevom sa
ma spýtal: ,,Na ktorého´´? Nesmelo
som odpovedal: ,,Na Dema.´´ Veselo
ma potľapkal a spýtal sa ma, či som
prišiel korčuľovať. Po debate sme
opäť začali jazdiť po klzisku. Myslím,
že práve vtedy som sa aj zlepšil! Veď
aby nie, keď ma vyučoval sám profesor hokejovej školy.
Na trenčiansky štadión som
sa vracal každý víkend, ktorý som
netvrdol na internáte. Domnievam
sa, že tieto lekcie v mojom korčuľovaní boli pre môj život veľmi prospešné.
Rok a pol som sa s Demom stretával
na zimnom štadióne, kde trénoval
mládež. Raz v marci po tréningu ma
Paľo pochválil a opýtal sa ma, či nemám čas. Ja som mu ochotne odpovedal, že mám a on ma zobral na spoločnú večeru spolu s Majkou aj deťmi
(jeho rodina). V neskorších večerných
hodinách ma Palino aj so ženou doviezli domov. Po krátkom čase sme si
vymenili čísla, a vždy keď sa v Dukle
niečo dialo, vedel som o tom medzi
prvými. Bol to jeden z mojich najlepších kamarátov, napriek tomu, som
ho poznal tak krátko. ,,Nikdy na teba
nezabudnem, Dubničan“.
35

Spolu nielen prežiť

Foto: archív redakcie Sme OK

Nuž, tak to chodí!
Ako si tu spolu kraľujeme? Aké vládnu vzťahy na našej SOŠke? Niekoľkí redaktori Sme OK si tentokrát zobrali na mušku tému: „Ako spolu prežiť a žiť!“
Ešte keď som bola malá, vštepovali
mi, že si mám vážiť každého jedného
staršieho človeka. A to platilo aj v škole.
Vraj že sa máme slušne správať k tým, čo
boli vo vyššom ročníku a aj k dospelým,
ktorí sú starší, ale hlavne múdrejší. Ja
sa tohto držím…Ale keď tak sledujem
„decká“ okolo, tak zisťujem, že túto
jednu vec učili domaa v škole len
mňa, alebo málokoho. Tiež si stíham
povedať svoj názor, ale v rámci
normy si dávam pozor čo, komu
a hlavne ako to druhému povedať…
Možno máte chuť v tejto chvíli
vysloviť, že to nie je vždy tak! Áno, som
človek, a občas sa mi to nepodarí, ale
snažím sa! Chyby robí človek preto,
aby sa z nich poučil, no nie preto, aby
mu iní pílili nervy. Keď sa už rozprávam
s niekým dospelým, ktorý je odo mňa
skúsenejší, tak v prvom rade mám pred
ním rešpekt a snažím sa vyjadriť názor
slušnejším spôsobom. No niektorí z nás
tu nemajú ani pred zamestnancami či
už školy, či už internátu, či iných úsekov
IPR vôbec žiadny rešpekt a teda sa
k nim správajú ako k seberovným.
Tento problém majú aj mnohí prváci…
veľakrát si ani neuvedomujú, že pred nimi

stojí niekto, kto už má na tejto škole pár
rokov odžitých, a čo je hlavné – nemá už
pubertálny vek. „Vraj sú prváci namyslení!“
– počula som nie raz z úst starších
maturantov, či študentov nadstavbového
ročníka. Namiesto tej namyslenosti by
si niektorí mohli uvedomiť, že aj slušné
správanie k starším spolužiakom je vizitkou
toho, ako ich vnímajú tí druhí. Veľakrát
netreba k tej slušnosti veľa, len sa držať
pár vecí... rešpektovanie názoru iných,
úcta človeka k človeku, nevyvyšovanie sa,
odstrániť drzosť a vulgarizmy v prejavoch...
Sama na sebe si všímam, že aj dospelé
„decká“, čo už majú tých skúseností
viac, vedia človeka tak ukážkovo vyviesť
z miery že až, ale je len na nás ako na to
budeme reagovať. Keď sa vám to stane
viackrát za sebou a budete si to nechávať
pre seba a stále si budete hrýzť do jazyka,
verte mi toto nepomáha, alebo potom
si to odnesie ten, ktorý je v tom úplne
nevinne. Ale povedať si svoj názor je
správne, aj keď to občas nejde. Aj napriek
tomu by to malo byť v rámci normy. Treba
si však vážiť každého jedného človeka, či
staršieho, či mladšieho, rešpektovať ho
a brať ho aj s jeho chybami.
Mirka Jánošíková
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Toľko názor z vyššieho ročníka. Čo na to pohľad prvákov? Správajú
sa k nim slušne a s úctou študenti z vyšších ročníkov? Sú ochotní
im pomôcť a poradiť, keď tápu v ešte im neznámych vodách školy
a internátu? Radi privítame v redakcii aj vaše postrehy a názory na
tému spolužitia mladších i tých skôr narodených.
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Výroky slávnych

(slová, ktoré)
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Vyleteli zo

Ako delíme dobu kamennú – „Na
skaly a hory.

©
Na hodine sme preberali učivo o chorobách nervovej sústavy. Nevedeli
sme si spomenúť na názov choroby
a tak sme si góóglili a vygóóglili sme
si po dlhej dobe názov „Alzheimer“.

©
Preberali sme učivo o Krvi, krvinkách... – v zápale vysvetľovania napísala pani prof. na tabuľu slovo krivinky miesto krvinky.

©
Pani profesorka rozoberala so žiakmi správne stravovanie. Povedala:
„Delená strava nie je pre každého
vhodná. Delená strava je aj vtedy,
keď niečo zješ v obývačke a niečo

v kuchyni“. Na to sa žiačka prihlásila
so slovami: „Ja pravidelne držím delenú stravu. Pravidelne jem aj v kuchyni, aj v obývačke.“

©
Keď niekto nevie vypočítať na hodine
matematiky nejaký príklad, alebo vyplodí nesprávnu odpoveď, tak pani
prof. opakuje: „Ja zjem kefu!“ alebo
“Babkin guľomet!“

©
Pán prof. opakuje žiakovi na hodine
komentár k jeho účasti na futbalovom zápase: „Nieže tam hodíš delobuch a zas ťa uvidím v telke.“

©
Pani prof. používa pri našom slovnom zvrate: „Ty kokos!“ odpoveď:
„Žiadne tropické ovocie, prosím!“

©
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Na hodine matematiky: „Buďte už konečne ticho, vy orechy a banány!“. Na
inej hodine matematiky žiak počíta
veľmi dlho a s rozvláčnym postupom
príklad. Pán prof. čaká a čaká... čaká.
Napokon povie: „Takýmto spôsobom
by som to nepočítal, ani keby som študoval desať rokov na vysokej škole.“

©
Typická veta bývalého pána prof. na
telesnej: „Nech sa páči, tri koliečka
dokola!“

©
Na hodine pána prof.: „Čo si to povedal, ty makovník skrížený s bambusovníkom?“

©
Obľúbené vyhlásenie pani prof.:
„Idem pre normy.“ Reaguje tak na diskusiechtivých študentov, ktorí ju presviedčajú o svojej pravde čo určuje
norma a čo nie, čo je normalizované
a čo nie.

©
Na hodine občianskej: Pedagóg:
„Záveť je jednostranný právny akt.““
Žiak: „A to nemôže mať viac strán?“

©
Cez prestávku: „Pani profesorka, ja
som vás včera VIDEL!“ - „To je možné,
ja som viditeľná.“

©
Pani prof. prechádzajúc po plošine si
robila medzi žiakmi koridor slovami:
„Pozor, pozor, idem na dozor!“

Zozbierali
Jozef Dančík
a Majka Haláčová
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Výstup
z interaktívneho
podujatia
pod
taktovkou
p. ved.
Višňovskej
a p. vych.
Višňovského
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Fero Hrnko: Videl som angličtinu
v praxi. A nielen tú, ktorú sa učíme.
V tomto projekte som sa v angličtine akoby odrazil. Získal som istotu,
ktorú som uplatnil aj tento rok v lete
v Rakúsku.

Projekt Comenius, zameraný na
zdravý životný štýl, končí.
Čo dodať na záver? Najlepšou
bodkou sú slová priamych
aktérov. Z našich redaktorov
sa v jedno popoludnie zišla
vzorka „comeniákov“, ktorí
videli, počuli, zažili a čo to
si odniesli... Prinášame
vám výber z diskusie
s koordinátorkou projektu PaeDr. Petrou
Višňovskou.

Čo tak prehĺbenie PC zručností?

Skočili sme si!
Prínos projektu v oblasti jazykových zručností...
Jozef Dančík: Uvedomil som si,
že sa musím zlepšiť v jazykoch. Kým
som nebol v Poľsku, tak som sa angličtine až tak nevenoval. Tam ma to
mrzelo, že keď sa ma niečo pýtali, nevedel som reagovať.
Mária Mieresová: Osobne mi to
dalo veľa. Hlavne pohotovosť – vedieť hneď reagovať. Nie premýšľať
nad vetami, čo chcem povedať, ale
hneď to povedať. Veď dotyčný nebude stáť ako papier. Teda akási akčnosť
v rozprávaní. Na druhej strane mi to
prinieslo snahu pochopiť, čo mi chce
človek na druhej strane povedať...

Projekt Comenius

Jakub Mišík: Mal som možnosť
ukázať, čo som sa v škole naučil,
čo som sa naučil od iných; čo som
sa naučil počúvaním, čo zo slovíčok. Potom to dať dokopy a skúsiť
prehodnotiť naostro: „Teraz sa skús
dohovoriť!“ Uvedomil som si, že je
dobré, keď anglicky viem. Dokážem
sa porozprávať, pozrieť si viac vecí
na nete, pozrieť si film, spoznať ľudí,
novú kultúru, nové názory, aj odlišné
od našich – a možno zmeniť aj svoj
názor o veci, o ktorej som toho predtým toľko nevedel.
Zuzka Poláková: Má zmysel, aby
sme sa dohovorili aj v iných krajinách, nielen na Slovensku.
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Jozef: Myslím, že nie.
Mária: V určitom zmysle áno. Bežne
si vypracovávame takéto veci do školy,
ale toto bola iná oblasť – oblasť zdravej výživy a zdravého životného štýlu.
V Anglicku sme boli v triede, kde boli
deti so špeciálnymi potrebami. Prístup
k nim bol iný, ale čo sa týka technológií, mali, myslím si, úplne všetko. Čo
u nás len začína, u nich je to už bežná
vec. Videli sme deti s tabuľkami, videli
sme deti pracovať na interaktívnej tabuli – veľmi pohodovo a zručne.
Jakub: Naučil som sa chodiť na
fóra, ktoré nie sú zrovna v slovenčine,
ale v angličtine. Získal som väčšie sebavedomie. Napríklad, keď chcem od
športovca podpis, napíšem to mailom po anglicky – veď prečo nie. A už
sa mi aj vrátili odozvy...
Fero: V tomto projekte som videl
rôzne typy prezentácií a informácií,
tak sa mi otvorili nové možnosti. Akosi ma to nakoplo, aby som vyskúšal
niečo nové.

Vplyv projektu na schopnosť
pracovať v skupine, diskutovať,
argumentovať, prezentovať...
Jozef: V Poľsku sa mi stalo, že keď
sa prezentovali rôzne krajiny, Slovensko nemalo nič pripravené. Z našej
skupiny ma posielali: „Jožko, choď
niečo zaspievať.“ Vôbec som nečakal, že budem spievať pred cudzími
ľuďmi v plnej telocvični. Pamätám si,
keď som dospieval, vzadu tancovali
kuchárky...
Mária: V Anglicku, keď sme mali
ochutnávku jedál, nahrnulo sa veľa
ľudí zvedavých na všetko, čo mohli
vidieť a hlavne zjesť. Raz sa vyrútila
jedna trieda – ale vy ste čakali s jedlom ešte ďalších, čo mali prísť. Bolo to
treba nejako rozdeliť, organizovať...
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Projekt Comenius

Jakub: Predtým som nebol tak pripravený otvorene rozprávať s ľuďmi
z iných krajín. Ale zrazu tu boli a chcel
som spoznať ako žijú, ako sa správajú
medzi sebou – nemal som na výber.
Musel som prísť za nimi, začať s nimi
hovoriť...
Zuzka: Hrali sme hru Stavanie
veže. Tam zo mňa opadla hanblivosť.
Pracovali sme v skupine, museli sme
sa zhodnúť, ako spolu postaviť vežu.

Mária

Jozef Fero

K účasti na projekte ma motivovalo...
Fero: Noví ľudia a nové veci, ktoré
som mohol spoznať – nová kultúra,
využitie cudzieho jazyka.
Katka: Poznávať, ako to funguje
v iných krajinách, ako sa tam žije, ako
sa stravujú – keďže to bolo zamerané
na jedlo.
Jakub: Spoznať správanie ľudí
a ukázať iným, ako žijú Slováci. Keď
sme doma, možno si ani neuvedomujeme, čo je na nás originálne, čo si
vážime sami na sebe, na čo sme hrdí.
A potom aj zdokonalenie sa v angličtine, lebo bez toho by sa to nedalo.
Keď som chcel povedať niečo, čo
som dovtedy nepovedal, musel som
prísť na to, ako to povedať.
Zuzka: ...ako sa v iných krajinách
správajú ľudia medzi sebou, aj voči
nám.
Jozef: Spoznávať iné krajiny, možnosť vycestovať.
Petra: Mňa motivovalo, že sa ho
zúčastnilo až desať žiakov – čo je

Jakub
podľa mňa
dosť. Motivujúca pre mňa
bola aj e-mailová
komunikácia so zahraničím.

Bratislava 2014

Cestovanie a stretnutie
s cudzincami dvíha vraj
sebavedomie...
Zuzka: Ani nie. Keď sa s niekým
len zoznámim, ešte som hanblivá. Až
keď ho lepšie spoznám, tak v pohode
komunikujem.
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Jakub:
Bolo to o objavení nových možností.
Fero: Určite áno. Bol to taký odrazový mostík. Veľa som sa naučil a tiež som

„žal svoju úrodu“ učenia sa angličtiny.
Dokonca raz som pomohol aj rodičom
dohovoriť sa v hoteli po anglicky.
45

Sme OK

Projekt Comenius spomienky

Poľsko 2012

Fíni boli naopak veľmi otvorení, chceli sa s nami rozprávať.

Anglicko 2013

Ak sa objaví nový projekt…
Mária: Je zaujímavé spoznávať nové veci, nové skúsenosti,
nových ľudí. Určite sa zapojím.

Jozef: Určite áno. Keď som bol
v Maďarsku a potreboval som sa
dohovoriť, pomohol som si s an
gličtinou.
Katka: Uvedomila som si, že keď
sa v škole učíme anglicky, tak to aj reálne využijeme.

Pridaná hodnota projektu v tom, že
sme vycestovali do zahraničia...
Petra: Možno povedať, že keď človek necestuje, tak sa bojí cestovať – či
nájdem správny východ, správe kupé...
Mária: Určite, nebojím sa cestovať.
Fero: Mňa už pred týmto projektom – asi od 12 rokov – zaujímalo
Poľsko. Keď som dostal túto možnosť, bolo to niečo neskutočné – ísť
tam. Naplnili sa moje sny. Iní zasa videli anglické hmly...
Zvýšili sa vedomosti
o partnerských krajinách –
o Anglicku, Poľsku, Fínsku, Dánsku…

Poľsko
2012

Toľko slová pre čitateľov Sme
OK. Projekty nie sú len o projektoch,
ale o Vás, ktorí ich realizujete a ktorí
sa do nich v budúcnosti zapojíte.
Takže hor sa do „projektovania“!
Pre Sme OK Mária Mieresová
Foto: archív VMV

Fero: Určite niečo z ich kultúry
sme museli pochytiť: ako rozprávajú,
ako sa pohybujú. Napríklad o Fínoch
sa hovorí, že sú „chladní“. Mne tak vôbec nepripadali, skôr o Grékoch som
mal pocit, že sa správali ako bohovia.
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Slovensko 2013

Čo je pridaná hodnota projektov? ... rozvoj komunikačných a sociálnych
zručností, tvorivosti, sebavedomia, prezenčných schopností a zručností našich žiakov... a to iba kvapka v mori. Projektom „Jump into our healthy world!“
(Skoč do zdravého života!) sme sa snažili objavovať subjektívny pocit úspechu, túžbu po poznaní a ambíciách. Naďalej šírime prínos z nášho projektu
formou interaktívnych aktivít využitím interaktívnej tabule, aby žiak bol aktívny recipient informácií.
(PaedDr. Petra Višňovská, usmiata exkoordinátorka projektu Comenius)
47

Sme OK

Hááááá – pčí! A je to tu. Čhrípka
lieta vo vzduchu. Taste zbrane – vreckovky, mydlá, vitamíny, pohyb a čerstvý vzduch. Pripravte sa do boja tak,
ako každý rok. Chýbala vám taktická
príprava? Nevadí! Stačilo prísť do
klubovne na I. poschodie, kde pozval pán vychovávateľ
Polonsky

Ta

zdravotnú sestru pani Čechovičovú
na prednášku výsostne aktuálnu.
Prevencia je vždy lepšia, ako ostrý
boj! Dnes už teda viete ako bojovať
proti chrípke! tak do toho, priatelia!
archív VMV
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Dostala som ponuku
a išla som za múry internátu do
bratislavského divadla Nová scéna..
Na plagáte svietil nápis: Muzikál Boyband. Vyrazili
sme spolu s Katkou Čermákovou, Sárou Kulichovou,
Zuzkou Polákovou, Ferom Hrnkom, Robom
Koudelníčkom, Filipom Ficekom, Erikou Sámelovou,
Jánom Chupáčom, Simonou Blahovou, Braňom
Gálikom, Sárou Hardoňovou, Déttinkou Tóthovou a samozrejme som tam bola aj ja. Ale boli tam s nami aj pani
vychovávateľky p. Barátová, p. Solomajerová a p. Jandová.

N

V muzikáli účinkovali Thomas Puskailer, Martin Kaprálik, Martin Madej,
Pavol Plevčík, Marcel Ochránek, Ján Gallovič a Jana Lieskovská. V ten večer
bolo na doskách divadla plno hudby, spevu a tanca... a to nielen na javisku, ale
aj z obecenstva sa ozývali sem-tam celkom slušné nefalošné tóny. . Spievali
sa tam najme piesne od známej anglickej hudobnej kapely Backstreet boys,
samozrejme boli prespievané do slovenčiny. Hľadisko bolo plné nadšených
výskajúcich divákov. Niekedy sa tam dokonca naskytli aj vtipné scény, ako
napríklad, keď si dve mladé baby pripravili transparent a nacvičovali pritom
ešte aj choreografiu vystihujúcu situácie, ako budú povzbudzovať svojho
obľúbeného speváka, do ktorého boli platonicky zamilované. Platonické herecké lásky sú totiž rozšírené aj medzi dievčatami na internáte. S týmto muzikálom super šikovní chlapci účinkujú aj na svojom turné po takmer celom
Slovensku.
Mne osobne sa to veľmi páčilo a kľudne by som si to zopakovala aj viackrát, ak by to bolo opäť možné. Bol to jeden z mojich najväčších zážitkov a
budem si ho dlho pamätať. Vôbec neľutujem, že som tam vtedy išla. Vrelo odporúčam aj iným, aby si tento úžasný muzikál pozreli, pretože je jednoducho
fantastický. A pohnite kostrou, kým máte možnosť v Bratislave, alebo v inom
kúte Slovenska.

Kvíz o zdravej výžive
Foto: archív VMV

Študovali sme, súťažili, vyhrávali a zajedli
sme si. Tentorkát kvíz o zdravej výžive
pod taktovkou pani vychovávateľky
Mojíkovej vyhrali všetci. Vyhrali totiž tí,
ktorí sa dozvedeli čo-to o zdravom jedle.
Veľmi ma potešilo, že sa do kvízu
mohli zapojiť všetci – o to viac to bolo
pre mňa zaujímavé. Odpovede boli formulované tak, že na otázku bolo viac
možností. Ja sama som často váhala,
ktorú odpoveď zakrúžkujem. Najlepšia
bola posledná otázka, na ktorú boli všetky odpovede správne. Dozvedela som
sa to až pri vyhodnotení. Zdravú sladú
odmenu si odniesli žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach, a nielen

boli zdravší
Abyže sme
oni, ale každý z nás, ktorí sme sa do kvízu zapojili. Odchádzala som s dobrým
pocitom a s novými informáciami. Aj
ty máš chuť zmeniť svoj životný štýl?
Dominika Szabová

Na upútavke na nete je napísané: „Jediná fanúšička neodíde bez zaľúbenia.“
Aká je pravda, posúďte sami, keď uzriete tento muzikál.
Majka Haláčová
Foto: súkromný archív
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Zamyslenie

Vianočný čas
* Vianoce sú o šťasti, tak sa s tým
našim štastím podeľme po celý rok so
všetkými ľuďmi.
* Vianoce sú o rodine, tak sa snažme,
aby ten rodinný kruh pocítili aj iní ľudia
ktorí sú sami. *
* Vianoce sú o dávaní seba. Dajme niečo
zo seba všetkým ľuďom, ktorí to potrebujú.
Nerobme to len 24., 25., alebo 26.
decembra, ale robme to po celý rok.
Potom tieto sviatky dostanú ten naozajstný a správny zmysel. Spomeňte si
na pána Ježiša. On dával ľuďom seba po
celé obdobie, čo bol na zemi. Zoberme
si z neho vzor a buďme ako On. Nie
na papieri, ale v realite, v ktorej žijeme
tu a teraz. Potom naš život bude krajší a taktiež aj naše Vianoce budú plné
hodnôt, ktoré tieto sviatky predstavujú.
Prajem vam všetkým krasne a požehnane sviatky.
Pre Sme OK Miro Solovyj
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OKejko gazduje

Všetko to začína adventom, ktorý trvá 4 týždne.
Vyvrcholením adventu
sú Vianoce, kedy si kresťania na celom svete
pripomínajú narodenie
pána Ježiša. 24. december je deň s veľkým „D“
pre kresťanov.
* Vianoce sú o dobre
a láske medzi všetkými ľuďmi bez rozdielu
veku, rasy, viery. Irónia týchto sviatkov
spočíva v tom, že nie sú pre každého
až tak krásne. Jedna múdrosť hovorí,
že Vianoce by nemali byť len 24.,25.
a 26. decembra, ale že by mali byť ktorýkoľvek deň v roku. Lásku a dobrotu
by sme mali prejavovať vždy. Vianoce
sú nádherný sviatok, ale ako som už
spomenul, nie každý ich prežíva šťastne a veselo. V každej krajine na svete je
mnoho desiatok tisíc ľudí, rodín, ktoré prežívajú svoj život zo dňa na deň
v biede a osamote a bez domova. Naše
Slovensko nie je výnimkou.
* Vianoce sú o nekonečnej dobrote, tak
buďme k týmto ľuďom dobrí po celý rok.
* Vianoce sú o láske, tak ju ľuďom davajme tiež po celý rok.
* Vianoce sú o radosti, tak tú radosť
rozdávajme vždy a všade a komukoľvek
koho stretneme.

Ilustrácia: autor

Deň s dňom, týždeň s týždňom, a mesiac s mesiacom
ubehli ako voda a znova je pomaly čas
priprav na najkrajšie sviatky v roku.

Mince nie sú smeti!
Dnes som sa dožil trápnej
situácie. Fungovali sme tak,
ako predtým – mince, ktoré
derú vrecká, som zahodil do
koša. To ste mali vidieť reakciu pani vychovávateľky.
Vraj: „Čo to stváraš?“ Ja na to:
„To, čo iní! Robím si poriadok
a smeti vyhadzujem!“ – Vraj smeti –
zvolal človek na druhej strane a obrátil oči
do neba. „Tak poďte mládež, hodíme na túto tému
reč“ – a tak sme sa posadili a … Od tej chvíle sme začali hádzať mince do plastovej fľaše a nie do koša. Po týždni „sporenia“
sme mali ako partia 1,24 €. Za jeden školský rok by sme takto našetrili
až 49,60 €. Celkom slušné, čo poviete? Takto by čosi bolo aj na oslavu konca
roka. No nekúpime za to pol prasaťa, ale na colu, chlebíčky a chipsy to dá.
Došlo nám, že takto nevhodne zahadzujeme mince, ktoré sú naoko nepodstatné, ale predsa majú svoju hodnotu.
Zamyslel som sa aký mám vlastne vzťah k peniazom. Nakukol som do svojej
peňaženky a rozhodol som sa nevyhadzovať mince, ale šetriť ich a aj takto zlepšiť
svoju finančnú situáciu. Zopár mincí – aj s kamošmi – budeme hádzať ďalej do fľaše
a koniec roka to istí! Nakreslili sme aj plagát, aby sa k nám pridali všetci, ktorých
mince končili v koši, na tráve, či v kanáloch. Viac mincí, viac chipsov...
pre Sme OK ekonomicky mysliaci študent OKejko
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Sme OK

nad 25 rokov

19 - 25 rokov

15 - 18 rokov

Chcel/a by som na
Vianoce

Dostávam na Vianoce

plyšového macka, vankúšikové srdiečko, album na známky, notebook
notebook, knihy, smartfón
aby sa mi otec viac ozýval
náušnice, mikinu
farby na sklo
žehlička na vlasy, legíny

poštové známky, pyžamo

oblečenie, kozmetika,
kozmetika, oblečenie
oblečenie
plyšák, peniaze
kozmetika, oblečenie, peniaze,
papuče, legíny
zdravie, PSP-čko,repráky na mobil“ oblečenie, mobil, kozmetika
notebook, X-Box, mobil, tričká,
oblečenie, penu na holenie
žehličku na vlasy, farbu na vlasy, tenisky, šperky, knihy, kozmetiumelé nechty, mobil, peniaze
ku, drogériu (šampóny)
notebook
kozmetika
všetko ma poteší
kniha, oblečenie, kozmetika
CD - Spitira
kozmetika, oblečenie
nič
elektronika, peniaze
foťák, PSP-čko
mobil, hodinky
šteniatko
kniha
notebook
oblečenie, kozmetika, peniaze
kniha
kozmetika, oblečenie, kniha
posteľ, televízor
kozmetika, kniha, CD
prsteň, zlatá retiazka
tričká, budna, mobil, papuče
mobil
kozmetika, mobil
notebook
kozmetika, notebook

S koncom leta sa začína zobúdzať nákupná horúčka. Najprv výpredaj, potom dopredaj, potom bomba akcie... teraz alebo nikdy! Dozrel čas na nákup
vianočných darčekov. Všetci síce vieme, že to nie je to podstatné, ale ak by si predsalen naši najbližší nič na Vianoce nenašli, neviem, neviem.... Keď vyberáme ten
vhodný darček, zamyslime sa nad tým, čo sa asi páči človeku na druhej strane,
po čom túži a dajme to do súladu s hrúbkou peňaženky. Verte, dá sa to! A tera
Vám v redakcii prinášame pár tipov po čom túžia „obyvatelia nášho intráku“ a čo
takmer každý rok pod stromčekom nájdu. Nech vám je táto anketa inšpiráciou
pred blížiacimi sa sviatkami zimy.
redakcia Sme OK

Vianočná anketa

Ilustrácia: Miroslav Solovyj
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Ako by to bolo s tými sviatkami,
Sme OK
keby kapre neplávali vo vani?
Neviem si to veru ani predstaviť,

a keď už o polnoci

zvon začne zvoniť,

nebudeme už možnosť mať,

verš priania Vám zložiť,

že by som darček nemohol rozbaliť

A na Silvestra? Fuuu, to zas bude zábava,
Pite s mierou!
lebo len tak je to šťastná a zdravá

preto už teraz veľa úspechov

vám chceme priať,

čítajte Sme Ok, bavte sa,
ale aj v škole snažte sa,

nového roku oslava,

vraj aj dobré známky treba mať.

Jakub Mišík
Ilustrácia: Miroslav Solovyj
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