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Úvod k úvodníku

Predvianočné stretnutie chlapcov

Prvý krát sa Vám prihováram ako šéfredaktor. Keďže písanie úvodníkov nie je moja silná
stránka, dohodol som sa s mojou „spolupracovníčkou“, že ma v tejto úlohe zastúpi a ja jej rád
prenechávam priestor. Takže: „Vitajte v novom
roku 2012, v ktorom vám v mene celej redakcie želám veľa úspechov, šťastia a lásky!“
Jozef Dančík, šéfredaktor SME OK

Ahojte priatelia!
Dnes vám opäť prinášame ďalšie číslo časopisu SME
OK. Zaspomíname si na krásne obdobie predvianočných príprav a mnoho iného. Mimochodom,
keď už sme pri tých Vianociach, nemáte pocit,
že tieto prázdniny ubehli akosi príliš rýchlo?
Ani sme sa nestihli spamätať a po sladkom
ničnerobení – teda ak nerátam jedenie
vianočných dobrôt – sme sa znova museli, či chceli vrhnúť do učenia. Priznám sa,
že pre mňa je to po tak dlhom voľne, tak
trochu problém. Príde mi to ako zlý sen,
keďže nás pomaly začínajú prenasledovať
polročné písomky, skúšanie a nakoniec,
vysvedčenie. Navyše sa to všetko sype šialeným tempom a ja som rada, že vôbec stíham sledovať, aký je práve deň.
Nezostáva mi však nič iné, len dúfať, že to v zdraví prežijem a že výsledok
v podobe vysvedčenia bude naozaj stáť za to. U mňa to zatiaľ vyzerá celkom
sľubne a verím, že u vás taktiež.
Nateraz sa s vami lúčim a prajem vám, aby ste všetko aj vy v zdraví prežili
a aby ste boli so svojim vysvedčením spokojní.
Všetko dobré do celého roku 2012 vám praje
Barbora Kozárová, redaktorka SME OK
Doučovanie AJ
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Maľovanie tašiek na výtvarnom krúžku MAŚĽA
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Mikuláš skoro neprišiel...
Deň po sviatku sv. Mikuláša sa v jedálni konal tradičný Mikulášsky
večer. Scenár vytvorila p. vych. Mrocková. Už viac ako dva týždne vopred sa všetko pripravovalo - nacvičovanie, výzdoba jedálne, kostýmy... za pomoc patrí vďaka našim vychovávateľom a všetkým žiakom,
ktorí obetovali svoj voľný čas na takmer denné nácviky. Jedáleň – bola
nabitá žiakmi – asi tušili, že čosi dostanú. V samotnom programe sa
prelínal súčasný svet s rozprávkou. Hlavné postavy boli znudený teneger Fero Hrnko, ktorý sa prepadol do sveta rozprávok a tam zažil skutočný Mikulášsky program; s kamošmi Jakubom Mišíkom, Marošom
Fuskom a čarodejnica Saxana alias
Iva Pospiechová. Z rozprávky do
programu vstúpili čarodejník spevák Jožko Dančík,
recitátor Šašo Simona
Bláhová, tanečný pár
z príbehu Tri oriešky pre Popolušku
Braňo Lapčík a
Veronika
Jarotová.
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S piesňou „V lesu radilas jolačka“ vybehli na scénu všetci anjeli a čerti: Stano Kičin, Dávid Kajanovič, Gabriel Lipovský, Monika Glogárová,
Lenka Rapavá, Filip Ludwig a Erika Radziková. V závere nám pomýleným kúzlom poslala preč prichádzajúceho Mikuláša Saxana. Až takú
silu mal v ten večer známy Lexikón. Po programe nám bohaté balíčky
rozdal Mikuláš z organizácie Zdravý vývoj. Sponzorom večera bol p.
Sebestyen z firmy Volkswagen, za čo mu patrí úprimná vďaka. Balíčky
totiž chutili skutočne každému, kto sa programu zúčastnil... a odložili sme samozrejme aj našim chorým spolužiakom, ktorí neboli v tom
čase na internáte. Bodku za všetkým dala večerná diskotéka.
Simona Bláhová
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Vôňa Vianoc na IV. poschodí
Dňa 20.12.2011 sa
konal na internáte na
Vianočný večierok.
Zúčastnili sa ho všetky
dievčatá. Pred večierkom sa všetko starostlivo pripravovalo. Napiekli
sme všelijaké dobroty
a koláče, ktoré sme
potom dali na večerný
stôl. Najprv sme napiekli perníky. Cesto sme
pripravili už o deň skôr,
aby získalo svoju vôňu.
Potom sme z neho vykrajovali malinké perníčky a dávalisme ich piecť
do trúby v našej kuchynke. Po nich prišli na radu
vanilkové rožky. Na ďalší
deň sme perníky ozdobovali s cukrom.
Keď sa blížil ten
osudový deň, tak sme
všetko na 4. poschodí
v klubovni poupratovali,
pripravili stoly, vyzdobili
klubovňu a na stôl poukladali všetky dobroty.
Pani vychovávateľka
navarila výborný čaj.
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Začali sme o piatej. Naše
pani vychovávateľky
predniesli pekné príhovory a dievčatá zo 4. poschodia zahrali divadlo,
ktoré pripravujeme každý rok. Niektoré dievčatá
povedali aj svoje priania
pod vianoč}ný stromček.
Skončili sme o pol siedmej a odišli na večeru. Po
nej sme sa vrátili pomôcť
poodnášať veci, upratať
stoly a stoličky. Všetci si
pochvaľovali, aké bolo
stretnutie nádherné a zaujímavé. Naša úprimná
vďaka za tento krásny
večer patrí pani vychovávateľke Bobockej,
Gallovej a Mojíkovej. Tiež
občianskemu združeni
Bez bariér za finančnú
podporu.
Počas večierka pani
zástupkyňa Húrošová
odovzdala odmeny oceneným žiačkám, ale o
tom už viac na nasledujúcej strane.
Iveta Pospiechová
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Predvianočný čas
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A ktorí žiaci boli odmenení?

je časom príprav darčekov ľuďom, ktorým
chceme spraviť radosť. V tomto duchu sa
niesli aj vianočné posedenia, ktoré pripravili vychovávatelia svojim žiakom. Samozrejme nemohlo chýbať ani ocenenie tých najlepších a odovzdanie hodnotných
pozorností.
MP3 prehrávače, tričká, šiltovky, macíky, uteráky a deky... nám
sponzorsky poskytol p. Sebestyen z firmy Volkswagen. Aké kritériá
bolo potrebné naplniť, aby sa darčeky ocitli v tých správnych rukách?
Prihliadali sme na svedomitú a zodpovednú prípravu na teoretické
a praktické vyučovanie, na ochotu vždy pomôcť, keď je to potrebné, na
aktivitu počas internátnych akcií, na poriadok a čistotu na izbe, na pomoc
viac postihnutým spolužiakom, na aktívnu účasť v krúžkoch, na vzorné správanie, na prekonanie trémy a účasť na vystúpeniach, na aktívny, tvorivý a samostatný prístup k životu, na umiestnenie v športových súťažiach, na iniciatívu pri tvorbe tohto časopisu, u dievčat osobitne aj na aktívnu tvorivosť
v rámci krúžku paličkovania pri výrobe vianočných ozdôb, ktoré prezentovali
našu školu na rôznych podujatiach.
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Pospiechová Iveta, Jarotová Veronika, Rapavá Lenka, Bláhová
Simona, Jánošíková Mirka, Siheľská Mirka, Nováková Miška,
Mieresová Mária, Glogárová Monika, Lipovský Gabriel, Brocka
Roman, Kajanovič Dávid, Dančík Jozef, Hrnko František, Mišík
Jakub, Lukáč Martin, Alexander Alsódi, Koudelníček Róbert, Mária
Čierna, Cesnak Michal, Bugár Adrian, Lapčík Branislav, Ferianec
Jakub, Šebo Richard, Bobuš Milan, Kulíšek Vlado.
Na záver večera dostal osobitnú cenu Dávid Kajanovič od
svojich vychovávateľov - veľký papierový kľúč od izby, ktorý už tak ľahko nestratí.
PaedDr. Petra Húrošová,
zást. riad. pre VMV
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Slovo do srdca

Adventný koncert Kvarteto Ad glorian Dei
Dňa 12. decembra 2011 sa v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na
Kramároch konal adventný koncert s názvom Kvarteto Ad glorian Dei. Šlo
o vystúpenie symfonického orchestra Slovenského rozhlasu spolu s ich hosťami Matúšom Veľasom, Dominikou Križalkovičovou, Marekom Kamenickým
a Anabelou Patkolovou.
Keď mi bolo povedané, aby som napisala nejaký článok o tomto koncerte, povedala som si:,,Fajn, to hravo zvládnen, bola som predsa tam, zažila som
to, tak to jednoducho opíšem“ Zrazu som si však uvedomila, že opísať niečo
tak nádherné sa tak jednoducho nedá. Úprimne, bola som tam a mala som
čo robiť, aby som od nadšenia nezabudla dýchať. Hoci nechodím na žiadne
koncerty, na tento som sa nechala presvedčiť, pretože sa mi veľmi páči hra
na husliach a dovtedy som nemala možnosť vidieť niečo podobné naživo.
Mnohí z vás si možno povedia – bože, symfónia.... Toto som si sice povedala
aj ja, ale práve preto, že som bola tým koncertom absolútne unesená. Bolo
to niečo neskutočne krásne a dojímavé. Je ťažké niečo také opísať slovami,
pretože to jednoducho treba zažiť a precítiť. Mne sa až tisli slzy do očí... Bol
to neopakovateľný koncert a od tej chvíle som si ešte viac zamilovala husle.
Keď sa ma po skončení koncertu pani vychovávateľka spýtala aký som
z toho mala pocit, povedala som iba ,, ďakujem za darček.“ Ten koncert totiž
bol pre mňa naozaj darom – zážitkom na celý život, na ktorý, keď si ešte dnes
spomeniem, behajú mi zimomriavky po chrbte. Bol to však pre mňa darček
aj preto, že na druhý deň som zhodou okolností oslávila svoje devätnáste
narodeniny.
Aj preto by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí mne a aj všetkým
ostatným umožnili sa na koncerte zúčastniť. Chcela by som sa však poďakovať najmä pani zástupkyni Margolienovej, ktorá nám uľahčila dopravu tým,
že urobila jedno šľachetné gesto. Obetovala svoj voľný čas a vlatné auto, len
preto, aby sme my, vozičkári a barličkári nemuseli cestovať mestskou hromadnou dopravou. Myslím si, že to hovorí samo za seba a nepotrebuje to
žiaden ďalší komentár.
Ešte raz sa však chcem za nás všetkých srdečne poďakovať za odvoz
a nádherný kultúrny zážitok.
Barbora Kozárová
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Máriino Fiat
„A keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod Zákonom, aby vykúpil tých,
čo boli pod zákonom a aby sme dostali adoptívne synovstvo.
Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc ducha svojho
Syna a on volá Abba, Otče! A tak už nie si otrok, ale syn, a tak
skrze Boha aj dedič.“ List Galaťanom
Milí moji drahí čitatelia,
každý deň by sme mali prežiť v úžase, ako Boh od vekov naplánoval všetko pre nás ľudí. Jedným z dôkazov je aj sviatok Panny Márie, ktorý sme oslávili
na Nový rok. Ona Boží plán prijala a dala sa Bohu úplne k dispozícii. Jej účinkovanie v pláne spásy neskončilo pri jej Fiat. Mária si všetko, čo Boh konal v jej
živote, uchovávala v pamäti, premýšľala o tom a velebila Boha. To ju posúvalo
dopredu, bližšie k Bohu. V úryvku čítate, akú máme veľkú výsadu. Boh nám
skrze Ježiša daroval synovstvo, a nielen to. V Božom pláne každý z nás má
svoju úlohu – môžem povedať – jedinečné poslanie, ktoré môžeme splniť len
my. Prejavujte o to záujem. Sme ochotní s Máriou denne opakovať svoje Fiat?
Milí čitatelia,
pred nami je rok 2012. Máme
azda veľa plánov, ako ho prežiť. Skúste
si počas tohto roka vylepšiť a prehĺbiť
svoj vzťah s Bohom. Len ten, kto Boha
pozná, môže ho milovať. Preto si položme otázku: Poznám svoju úlohu
v Božom pláne? Mám záujem ju aj
plniť? Nie som ľahostajný vo vzťahu
k Bohu? Aby sme dokázali nájsť odpovede na otázky, musíme prosiť Boha,
aby nám daroval hlbokú vieru v srdci, ktoré sa dokáže s Božou pomocou
meniť.
Martin Lukáč
11
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Lúčime sa so starou...
a vítame novu herňu !

Už od novembra sa niečo divne dialo za bránami internátnych klubovni na tretom a na štvrtom poschodí.
15. decembra prišlo
k veľkému slávnostnému
otváraniu novej klubovne.
Prišiel aj pán riaditeľ inštitútu PhDr. Dušan Piršel, ale aj
riaditeľka strednej odbornej
školy Mgr. Jana Chromíková
a nesmela chýbať ani zástupkyňa riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania
PaedDr. Petra Húrošová. Položil som otázku práve jej. Ako vznikol nápad novej klubovne?
Zrodil sa v mojej hlave. Projekt, ktorý sa nazýva „interná herňa - malý
svet zábavy, “ podporila J&T. Chcela som, aby ste sa tu cítili dobre, mali krajšie
prostredie, aktívnejšie využívali voľný čas a mali to tu estetickejšie. Teda aby ste sa tu cítili ako doma, pretože, ako už
vieš, máme tu veľa žiakov, ktorí sú z východného
Slovenska, stredného Slovenska... teda zďaleka
a ostávajú tuaj cez víkendy... A víkend je taký
smutný bez rodičov... A keďže je to tu teraz farebnejšie, pestrejšie a je tu viac možností na
hru, tak dúfam, že sa tu budete cítiť lepšie.
To bol teda hlavný ciel: „Aby ste sa tu cítili
ako doma“.

A tú sú reakcie žiakov:
Ako hodnotíte túto herňu
oproti starej klubovni?
Je to tu lepšie. Môžeme
sa niekde proste stretnúť - aj
dievčatá, aby sme mohli spolu komunikovať a zabávať sa
medzi sebou. Nemusíme byť
dole na vrátnici, alebo vonku,
hlavne keď je zima. Môžeme byť spolu vnútri a v teple v herni. To je na niečo
dobré .
Rado Martovič
Tak teraz to je podľa mňa oveľa lepšie ako minule. Teraz sa tu dá lepšie
zabaviť, predtým v starej klubovni neboli také možnosti.
Je to tu lepšie ako minulý rok, minulý rok tu bol len pingpongový stôl
a teraz je tu celá nová herňa.
Tomáš Ďurčo
Je to lepšie ako predtým, dá sa tu zahrať.
Michal Cesnak
No tak je to oveľa lepšie a je tu oveľa viac priestoru než minulý rok.
Katarína Miklovičová
Pači sa mi táto nová herňa, je farebne a pestro vymaľovaná, je tu veľa
nových veci! Tak v jednoduchosti je krása !
Lenka Rapavá
Klubovňa je oveľa lepšia ako predošlá. Je krajšia a pestrejšia. Cítime sa tu
ako doma.
Miška Nováková
No je oveľa lepšia, je tu viac výberov hier a to sa mi ľúbi. Fakt je to lepšie,
aj tu na trojke, ale aj hore na štvorke je krajšia a lepšia klubovňa!
Evelín Kormošová
Toľko názory pani zástupkyne Húrošovej a žiakov, ktorí boli pri slávnostnom
otvorení. Na záver si dovolím v mene všetkých žiakov úprimne poďakovať za
všetku snahu a námahu tým, ktorí stáli pri zrode nových herní, všetkým, ktorí sa
akokoľvek podieľali na ich príprave a zariaďovaní. Vyjadrujem presvedčenie, že
každý žiak, či žiačka si budú klubovne chrániť, nepoškodzovať, aby nové priestory mohli slúžiť v takomto stave ešte dlhý čas. Veď určite by sme sa tu necítili dobre,
keby boli hry poškodené, rozbité, steny špinavé, nefungujúci televízor, skrine poškriabané, podlahy zničené od topánok... Veď načo by nám bol futbal či hokej so
zlomenými hráčmi a so strateným pukom či loptou?
Jozef Dančík
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Rozhovor

A čo o našich nových herniach napísali iní?
„Stolný hokej, futbal, trampolína, fitlopty, spoločenské hry, sedacie vaky,
nový nábytok. To všetko môžu využívať vo vynovených herniach deti z Inštitútu
pre pracovnú rehabilitáciu zdravotne postihnutých na Mokrohájskej ceste, ktoré im ako vianočný darček zariadila a vymaľovala spoločnosť J&T Real Estate.“
„Zdravotne postihnutí žiaci potrebujú priestor aj na relaxáciu a regeneráciu
osobných síl a podnetné prostredie k tomu len prospieva. Najväčším ocenením pre mňa je, keď sa oči našich žiakov smejú a tú chvíľu som opäť zažila
pri otvorení študentských herní,“ hovorí Petra Húrošová, zástupkyňa riaditeľa
pre Výchovu mimo vyučovania.
„Herne boli predtým veľmi neútulné. Mnohé z detí pritom bývajú na školskom internáte počas víkendov i sviatkov. Odteraz majú k dispozícii príjemný priestor pre trávenie svojho voľného času,“ povedala hovorkyňa sponzora Katarína Krajňáková. Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu je na Slovensku
jedinečné zariadenie, ktoré pripravuje zdravotne postihnutých z celého
Slovenska na zamestnanie. Patrí medzi rozpočtové organizácie ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny a už 47 rokov pomáha integrovať sa ľuďom so
zdravotným postihnutím do spoločnosti.

Páči sa mi
práca
s mladými ľuďmi...
alebo pár otázok
pre pani vychovávateľku
Mgr. Mojíkovú Ruženu, PhD.

redakčne spracované z podkladov:
www.jtre.sk ,www.webnoviny.sk, www.bratislavskenoviny.sk, www.24hod.sk.

1. Ako ste sa dostali k tejto práci?
Ponuku na pozíciu vychovávateľa v IPR som našla na internete. Zaujalo
ma to, pretože v podmienkach pre prijatie bolo uvedené práve moje vzdelanie. Okrem toho, veľmi rada sa stretávam s novými ľuďmi :)
2. Už ste si na náš internát zvykli ?
Samozrejme, už hneď prvý týždeň! Ako som už povedala, mám rada nových ľudí a som prispôsobivá. Len ešte nepoznám mená všetkých chalanov
(čo ma trochu mrzí).
3. Čo robievate vo voľnom čase? Záujmy?
Veľmi rada čítam knihy, maľujem, pozerám filmy, chodím von. A spím!!! :D
Užívam si teraz voľný čas, pretože posledných 10 rokov som mala taký
nabitý program, že som nemala čas skoro na nič a spávala som maximálne
5-6 hodín denne. Snažím sa všetko dohnať :)
14
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4. Čo vaša predchádzajúca práca? Prezradíte nám o nej niečo?
Nooo... toho je viacej :) pracovala som ako lektorka keramického krúžku,
potom ako učiteľka v materskej škôlke a potom som učila na vysokej škole.
Medzitým som dlhé roky pomáhala ľuďom s rôznymi postihnutiami (doma,
v škole, v práci, v nemocnici a podobne).
5. Ako vyzerá váš bežný deň?
Voľný alebo pracovný? Voľný deň: raňajky (na tie si potrpím, aj keď mi
ráno veľmi nechutí, ale jesť treba), sprcha, hudba, uvarenie obedu pre manžela, internet!!! a potom väčšinou kávička s kamarátmi... večer obvykle nejaká
party :D
Pracovný: raňajky, sprcha, uverenie večere pre manžela (keďže sa vraciam domov neskoro), beh na autobus do práce – no a potom klasika v práci.
Večer doma väčšinou nejaký film alebo kniha.
6. Odkiaľ pochádzate?
Pôvodne som zo Senca, čo je kúsok za Bratislavou. Posledné 4 roky bývam v Bratislave.
7. Čo sa vám na tejto práci páči a čo nie?
Páči sa mi, že je to práca s mladými ľuďmi. Páči sa mi aj, že je rôznorodá
a niekedy aj náročná na...teda, že musím veľa rozmýšľať čo a ako a komu povedať... a samozrejme, snažím sa vždy si spomenúť, aká som bola ja, čo som
si myslela vo vašom veku....
Nepáči sa mi... skôr ma mrzí, že na vás nemám toľko času, koľko by som
chcela. Za tých pár hodín sa nedá stihnúť porozprávať sa s každým. No a samozrejme... asi nemusím spomínať plat... :D.
8. Vediete výtvarný krúžok s názvom MAŠĽA. Ako tento názov vznikol?
Vyhlásila som anketu na facebooku :). Spýtala som sa mojich kamarátov,
ako by nazvali výtvarný krúžok, na ktorom sa budeme venovať maľovaniu,
výrobe šperkov a maľovaniu na textil (látky) – no a jeden kamarát napísal:
MA-Š-LA = MAľovanie – Šperky – LAtky.
9. Ako si spomínate na vaše školské časy?
Hm, školské časy... v školských laviciach som spolu s vysokou školou strávila skoro 20 rokov... má to mnoho výhod... hlavne stredná škola – človek nič
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poriadneho nemusí robiť, len sa učiť do školy. Počas vysokej školy som veľa
pracovala, pretože som sa musela a chcela živiť sama a tak pomôcť rodičom.
Takže to bolo dosť náročné... ale stredná škola bola fajn. Cez týždeň škola
a učenie, cez víkend párty a chaty :D, veď to asi poznáte.
10. Sme po Vianociach. Rok sa prehupol do nového názvu. Zaspomínajte
si s nami. Aké vianočné tradície dodržiavate?
Rozhodne je to spoločná večera s príbuznými. Posledné 4 roky bývam
s manželom a chodíme pozrieť aj mojich, aj manželových rodičov. Takže jedávame dve sviatočné večere – uf... uf... môj žalúdok! Rada pečiem vianočné
pečivo – vanilkové rožteky pre manžela, linecké koláčiky pre rodičov a svokrovcov a medvedie tľapky pre mňa :) Inak zvyky veľmi nedodržiavam. Veľmi
rada dávam darčeky, keby som mohla (mala peniaze), tak by som kúpila darček každému môjmu známemu :)
11. Dávate si novoročné predsavzatia?
Veľmi nie. Predsavzatia si dávam celý rok. Vždy sa snažím v niečom zlepšovať. Napríklad menej nadávať, byť milšia k rodičom (aj keď ma niekedy rozčuľujú), byť pokojnejšia. Menej sa hnevať, viac sa usmievať... a samozrejme..
s vekom sa ten potvorský metabolizmus spomaľuje, takže sa snažím jesť pravidelne, piť viac vodu a čaje a samozrejme, cvičiť. Inak mám svoje zlozvyky
celkom rada ;)
12. Aké máte plány do roku 2012?
Plány... snažím sa neplánovať, pretože... človek mieni, pánboh mení... poznáte to... plány... sa nie vždy vydaria. Mám skôr sny a priania. Rozhodne by
som chcela ísť na nejakú dovolenku (napríklad aj na svadobnú cestu už konečne po rokoch od svadby). A veľmi sa teším na festival Pohoda, pretože už
je to taká tradícia– s kamarátmi proste vypneme na pár dní, spíme v stanoch
a jeme nezdravé jedlá, pijeme pivo a kofolu a celé dni len počúvame hudbu.
Taký reset. A rozhodne chcem veľa maľovať a prečítať veľa kníh. Možno nejaký ten kurz angličtiny/nemčiny. Tak uvidíme :)
V mene redakcie SME OK Vám ďakujem za Váš čas, ktorý ste nám rozhovorom venovala.
Redakčne spracovala Barbora Kozárová
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25.10.2011
- Medzinárodný deň školských knižníc
sme si pripomenuli prostredníctvom besedy v knižnici s kultúrnou referentkou p. Kontúrovou. Zamerali sme sa na rozvoj čitateľskej gramotnosti a
povedomia študentov.

„Moje zajtra sa odohráva už dnes“
So žiakmi sme navštívili prehliadku dokumentárnych filmov o
trvalo udržateľnom rozvoji v rámci 38.medzinárodného festivalu
EKOTOPFILM 2011, konaného v kinosálach Cinema City v Auparku.
Prehliadka filmov upozornila hlavne na to, že každý z nás si nesie
svoj diel zodpovednosti za to, ako
bude svet vyzerať okolo nás , ale
aj za to, ako ho zanecháme nasledujúcim generáciám. Hlavný motív festivalu si naši žiaci plne uvedomili po zhliadnutí filmových dokumentov:
„Kráľovná Karpát“, „Kam tečie rieka“, „Prísľub vody“, „Odkaz“, „Krab Plastovník“.
Túto zaujímavú akciu pripravili pre svojich žiakov p. vych. Barátová a Polonsky.

Zdravé ceny (balíčky ovocia a cereálnych tyčiniek) boli zakúpené vďaka finančnej podpore OZ Bez bariér.
Druhý kvíz, ktorý sa týkal zdravia
zorganizovalo III.p (vychovávatelia
p. Barátová, p. Mrocková a p. Trusa)
pod názvom „Jeseň plná ovocia“ vyhral Ján Breuer. Výhercu sme vylosovali počas vianočného posedenia.

Vianočné trhy
V decembrových dňoch žiaci nášho internátu navštíili v centre mesta tradičné vianočné trhy.
Niektorým sa podarilo nkúpiť vhodné
darčeky, iní si pochutili na tradičných
špecialitách. Každého sa živo dotkla
atmosféra Vianoc, ktorú umocňovali tradičné koledy a vôňa horúceho
punču. Mimochodom - ten náš punč,
ktorý sa varil na internáte - či už u
dievčat alebo u chlapcov nezaostával
v ničom za tým „profesionálnym“.

Internátne kvízy
Dňa 26.10.2011 sa na internáte IPR uskutočnilo vyhodnotenie
kvízu „Zdravá výživa“, ktorý pre
žiakov pripravila p. vych. Mojíková.
Otázky sa týkali maximálnej dennej spotreby tukov vhodnej pre
udržanie zdravia, potravín obsahujúcich zdravé cukry (sacharidy),
dôležitých vitamínov...
A tu sú víťazi: 1. miesto:
František Hrnko, 2. miesto: Katarína Čermáková, 3. miesto: Jakub Ferianec
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Kultúrne okienko

fANtASTICKá

B OM

Kultúra
Krátky obsah:

Jean Baptiste Poquelin Molière

Lakomec
bA zo SVeTA kULTúRY

Herci a Obsadenie:
Harpagon: Ivan Vojtek
Kleant: Michal Jánoš a. h.
Eliza: Judit Bárdos, posl. VŠMU
Valér: Milan Ondrík
Marianna: Marta Maťová, posl. VŠMU

Anzelm: Ján Gallovič
Frozina: Ingrid Timková
Jakub: Ľubomír Paulovič L
Flèche: Richard Blumenfeld, posl. VŠMU
Policajný komisár: Štefan Bučko

Jeden z najväčších komédiografov Jean Baptiste Poqueline Molière
(1622 – 1673) reagoval vo svojich hrách na dobové problémy a náboženské
nepokoje, či politické nezhody, ale najmä na ľudskú hlúposť (nielen) 17. storočia. Podarilo sa mu vytvoriť komédie s dvojitým dnom, v ktorých dochádza
k vynikajúcemu spojeniu groteskných, komických i tragických elementov.
Lakomec je bravúrna komédia o tom, ako je možné človeka dobehnúť. Ale kto
je v tomto prípade oklamaný? Molière nedáva celkom jednoznačnú odpoveď.
Lakomý Harpagon sa celý život bojí iba o svoju truhličku plnú peňazí.
Radosti nedopraje sebe, ani svojim deťom Elize a Kleantovi. Dokonca si vo
svojom veku zmyslí, že by sa mohol oženiť s mladou Marianou, ktorá vraj nehľadá finančné istoty, dokonca by pri nej a na nej ešte i ušetril. Harpagon však
vôbec netuší, že slečna Mariana
je rovnako objekt Kleantovho záujmu. Okrem iného je Harpagon
ešte aj úžerník, ktorý požičiava
na vysoký úrok. Keď sa toto všetko dozvedia jeho deti, nájdu iba
jediný spôsob, ako by mohli otca,
chorobne naviazaného na peniaze, upozorniť na nezdravý spôsob života. Riešením je únos. Nie
otca, ale jeho vzácnej truhličky.
Únos sa vydarí, len či práve ten
bude liekom na Harpagonovu „chorobu“, je otázne...
A môj názor: To, čo som videl, môžem zhodnotiť troma slovami: „JE TO
PERFEKTNÉ“. Ak budete mať možnosť, určite si nenechajte ujsť príležitosť vidieť toto predstavenie na vlastné oči. Vrelo ho odporúčam.
Keď Moliére prvýkrát uviedol Lakomca - bolo to v septembri roku 1668 v divadle Palais Royal - nezaujal. Komédia v piatich dejstvách sa dožila len devätnástich repríz. Publikum vraj zaskočilo to, že ju slávny herec, dramatik a divadelník
nenapísal vo veršoch, ale v próze. Úspechu sa nedožil, dodnes je však hra o bohatom, no skúpom chlapíkovi druhou najhranejšou v Comédie Francaise. Nedávno
uviedlo Lakomca v premiére Slovenské národné divadlo.
Redakčne spracoval Fero Hrnko, „šéf“ kultúrnej rubriky SME OK
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rozhovor

„Milujem zemiakové placky“
mi v rozhovore okrem iného prezradila vedúca kuchyne. Priznám sa, že spočiatku som mala trému, ako rozhovor dopadne. Nevedela som presne, čo a ako sa
mám pýtať... ale milý úsmev pani Cibulkovej ma zbavil strachu a rozhovorila som
sa jedna radosť.
1.

Moja prvá otázka je taká jednoduchá: „Z ktorého kúta Slovenska
pochádzate?
Z Bratislavy, ale narodila som sa vo Zvolene.

2. Ako dlho ste už v Bratislave?
V Bratislave som od 17. decembra 1973, takže je to už 38 rokov. (s poloúsmevom)
3. A ako dlho pracujete na tejto škole?
V auguste 2011 to už bolo päť rokov.
4. Čo je vlastne náplňou Vašej práce?
Musím naplánovať čo budete všetci jesť, aj žiaci, aj učitelia, aj ostatní zamestnanci. Musím zistiť koľko eur to ktoré jedlo bude stáť, aby som sa dostala
do tých penazí, ktoré zahŕňa rozpočet a normy určené štátom na jedného
žiaka. Okrem toho musím objednať všetko, z čoho budeme variť, nanormovať presne porcie, aby som presne vedela, koľko čoho mám objednať...,hm
(pauza) a tak sa čo najlepšie starať o vaše brušká ( smiech).
5.

Keď sme už pri tých našich bruškách, ako ste spokojná s nami ako stravníkmi?
Ježiš...to by bolo na dlhé rozprávanie...S niektorými veľmi, niektorí sú naozaj zlatí, ale strašne ma hnevá, keď...Ja sa naozaj snažím kupovať kvalitné mäso,
kupujeme len bravčové stehno, teda také mäso, čo nie je mastné, čo nie je škodlivé a je mi hrozne zle, keď sa toľko mäsa vyhadzuje... ostáva na tanieri a putuje
do odpadkov. Lebo ja som tiež gazdiná, tiež mám doma decká, teda mala som,
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teraz už nie, už sú veľkí a vadilo by mi to aj doma, keby sme toľko jedla vyhadzovali. Strašne veľa deciek medzi vami vyhadzuje jedlo, často aj celé porcie.
Vyhadzujú celé kusy mäsa tak, že sa ho ani nedotknú, a to ma fakt hnevá.
Ako vyzerá váš bežný pracovný deň?
Hm... hrozne (smiech). 4:40 ráno vstávam, čo je pre mňa najväčší zabijak,
ale už som si zvykla. A o pol šiestej prídem do roboty a hneď sa normuje, lebo
to mám už úlohu z predošlého dňa, musím údaje vždy doplniť. Hoci si všetko
dopredu prednormujem, teda jedla pre žiakov, až ráno o siedmej sa dozviem,
koľko vás je dnes v škole, na praxi, či chorých v internáte. Takže musím množstvo jedla doložiť alebo ubrať. Až potom skladníčka vydá všetky potraviny
zo skladu. Potom si nachystám stravné lístky označené predošlý deň..., stále
samé papierovačky a k tomu ešte nákupy.... Teraz sme napríklad do kuchyne
kúpili nové hrnce, ktoré bolo potrebné doplniť. A tak robím stále dokola.
Čiže vlastne si to tu tak trochu aj renovujete, pravda?
Áno, áno... dlho sa tu nič nekupovalo, takže sa to tu snažíme trocha meniť.
Za tých päť rokov, čo som tu, sa toho veľa už veľa zmenilo, a to ma veľmi teší.
Čím ste chceli byť, keď ste boli dieťa?
Učiteľkou, vždy, dodnes mi aj hovoria, že som pani po-učiteľka(smiech).
Asi majú pocit, že poučujem...
Takže moja úvaha, že ste chceli byť od detstva v kuchyni, nebola teda správna?
Nie,nie, nie, od detstva som nemala nikdy rada varenie, akurát teraz si
s chuťou popapkám. Keď som bola mladšia, tak ani nie. Mám rada sladkosti,
ale chcela som vždy učiť literatúru, zemepis a dejepis, milujem cestovanie.
A keď sme hovorili o tej školskej strave, Vy ako dieťa ste mali rada školskú jedáleň alebo nie?
Ja sa pamätám len na paradajkovú polievku, ktorú som nikdy nemala
rada. Vždy mi hrozne smrdela. Do dnes ju neobľubujem, nemám rada zeleninu. Hovorím, že som na ňu alergická, smejem sa, že sa vysypem zo zeleniny.
(smiech) to sa mi kočky smejú. Keby záležalo odomňa, tak by tu boli vždy
nejaké buchty, alebo zákusky so šľahačkou.
No, to by chutilo aj nám...(poznámka redaktorky a smiech)
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Už ste sa touto odpoveďou asi trochu dotkli mojej ďalšej otázky:
„Aké bolo Vaše obľúbené jedlo, alebo ešte stále je?
Stále zemiakové placky, milujem zemiakové placky s veľmi veľa cesnakom, to asi preto, že sa volám Cibulková (smiech). Mám rada cesnak a zákusky,
nemusia byť maslové, stačí veľa šlahačky. Keď mám svetabôľ, tak si vždy dám
do misky piškóty, zalejem ich zaváranými jahodami a celou fľašou šľahačky
a to hneď zjem. A potom je dobre, nič ma po takejto pochúťke netrápi...
Teraz trošku odbočíme: „Aké sú Vaše záľuby?“
Ako som už spomenula, je to cestovanie. Milujem Dejepis, dejiny, milujem Egyptské dejiny, strašne... Ak potrebujem zrelaxovať, zoberiem si veľkú
knihu dejepisu, ktorú mám doma. Iá kniha má dvadsať kil. Položím si ju na
zem a cestujem. Veľa miest som aj skutočne precestovala.
Aké bolo vaše predošlé povolanie?
Vždy som robila ekonómku, na ekonomickom oddelení s liekmi, v zdravotníctve väčšinou v kancelárii, a ešte skladové hospodárstvo. Aj tu, teda
v IPR som začínala ako skladníčka.
Ako ste sa dostali k tomu, že ste sa stali vedúcou kuchyne?
4 roky som robila skladníčku, ale moja predchodkyňa ochorela a ja som
ju musela zastúpiť.
Ešte sa na chvíľočku vrátim k tomu jedlu, čo ste ako prvé uvarili a aké to
malo ohlasy?
Strašné, V živote na to nezabudnem. Ja som totiž trochu machrovala. Bola
som zaľúbená, mala som 16 rokov. Pozvala som chalana s ktorým som vtedy
chodila aj s priateľmi na obed. Uvarila som im bryndzové halušky. Pamätám
si, že boli dobré, ale neviem prečo, ja som na tie halušky dala petržlenovú
vňať, aby boli pekné. Takže to bol môj prvý obedný výtvor. Oni chudáci to
zjedli, no keď moja mama zistila, čo som spravila, skoro skolabovala, ale asi
im to chutilo. S tým chalanom sme sa nerozišli. Chodili sme spolu, ešte pol
roka. A manželovi som varila z konzervy.
Hovorí sa, že láska ide cez žalúdok, stotožňujete sa s týmto názorom?
Áno, určite áno, ja sama som vydatá 34 rokov, ale keď chcem, aby mi
manžel doma niečo opravil, uvarím mu fazuľovú polievku s rezancami, cibuľový šalát a rezeň. Potom viem, že mi urobí všetko, čo chcem. Takže určite ide
láska cez žalúdok.
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Veľa žiakov brble na to, že by chceli mať lepšiu stravu, čo k tomu poviete?
No neviem, môže byť lepšia, ale...
No narážate na to, že je to niekde zrejme ohraničené?
Áno, hranicou je cena. Mám presne stanovené, koľko môžem pre jedného žiaka minúť. Napríklad pre jedného žiaka je to 3 eurá 10 centov na celodennú stravu, čo je od raňajok až po večeru.
To je veľmi málo. Z toho sa naozaj nedá najesť, ani moja 5 ročná vnučka sa
z toho nenaje. Zaujímavosťou je, že môžeme vysmážať mäso iba dvakrát do
mesiaca. Rezeň, filé, karbonátok...Taktiež ovocie môžeme dávať iba dvakrát
do týždňa, čo je väčšinou v stredu a v piatok. Kuchárka deckám môže pridať
dupľu, ak si vypýtajú, ale mäso im pridať môže len ťažko , na každého žiaka je
určené iba 90 gramov (čo je teda len 9dkg).
Odkaz redakcie pre našich študentov: trošku sa skúste m nad tým zamyslieť,
pani kuchárky by nám radi dopriali, ak by sa dalo.
Napadlo by Vás niekedy predtým, že budete v kuchyni?
Nikdy som si nemyslela, že na staré kolená skončím pri varení, ale táto robota ma baví, ja si totiž, tie recepty vymýšľam, aby bola strava na celý týždeň
pestrejšia. Aby sa neopakovala, ale bolo vždy niečo iné.
Moja posledná otázka znie,: „Čo plánujete v budúcom roku, aké novinky?“
Určite sa budem snažiť. Máme teraz novú normu, ktorá predtým nebola.
Som rada, keď mi niekto na chodbe povie, že sa dobre navarilo. Rada by som
dávala viac zeleniny a salámy. Ale žiaľ, to sa nesmie. Chcela by som Vám ponúknuť napríklad banánové mlieko, jahodové a podobne. Ak by žiaci chceli,
mohli by dostať napríklad na olovrant aj nejakú pomazánku. Ale museli by na
ten olovrant chodiť, aby sa to vyplatilo.
Čo vy na to, milý študenti? Páčil by sa Vám takýto návrh, ktorý by bolo možné realizovať už čoskoro? Skúste porozmýšľať a dajte mi vedieť.
Veľmi pekne Vám ďakujem za rozhovor a verím, že v budúcnosti sa s Vami
niekedy opäť stretneme na stránkach nášho časopisu.
redakčne spracovala Zuzana Pulščáková
Poznámka redakcie: Od tohto školského roka zastupuje žiakov v stravovacej komisii náš šéfredaktor Jožko Dančík. Vaše postrehy, námety, návrhy, spokojnosť či kritiku odovzdá osobne pani vedúcej kuchyne. Prajeme všetkým čitateľom aj v roku 2012 „Dobrú chuť!“

25

Webové okienko

Webové okienko

Ako si vytvoriť e-mail?
Už som sa pár krát s tým stretol s tým, že ma niekto požiadal o pomoc ako
vytvoriť svoju e-mailovú schránku, alebo ak chcete elektronickú schránku.
Tak začneme.
V prvom rade sa musíte rozhodnúť pre niektorý z mailových serverov.
Zahraničné sú zväčša rýchlejšie a ponúkajú viac doplnkových služieb, slovenské sú zasa po slovensky (a české sú zasa v češtine). V praxi však prebieha výber často podľa atraktívnosti ponúkanej domény. Ak si založíte
schránku na www.post.sk, bude vaša adresa končiť @post.sk, ak na email.
seznam.cz, bude končiť @seznam.cz a podobne. Najpopulárnejšou svetovou službou je www.hotmail.com, na Slovensku sa najviac využíva www.
pobox.sk. V Čechách e-mail zdarma ponúka okrem Seznamu aj iné, napríklad Atlas (www.atlas.cz). Rozsiahly zoznam serverov zdarma poskytujúcich
e-mailové schránky nájdete na adrese www.freecenter.com/email.html.
Teraz si ukážeme, ako vytvoriť schránku v doméne @gmail.com. Môžete použiť aj www.pobox.sk alebo www.post.sk, s rizikom, že prístup k e-mailu zo
zahraničia bude veľmi pomalý.
Samotný proces vytvárania schránky je veľmi jednoduchý a zaberie len
niekoľko minút.

Webová adresa poštovej služby Gmail je gmail.com. Ak prichádzate prvý
raz, kliknete na Vytvoriť účet. TIP: po objavení registračneho formulára môžete skúsiť hneď odoslať prázdny formulár a e-mail vám vyhodí čo treba zadať,
teda ktoré údaje sú povinne. Zjaví sa vám stránka, na ktorej vyplníte najskôr
požadované meno e-mailovej schránky a heslo. Meno schránky, takzvaný
”login“ je to, čo bude v názve schránky vľavo od zavináča. Mená ako jano či
superman sú už dávno rozobraté, môžete teda zvoliť napríklad formu ”prvépísmenomena+priezvisko“ alebo ”meno.priezvisko“ (okrem písmen a číslic
je možné použiť len podčiarkovník alebo bodku). Týmto menom a heslom sa
budete zároveň neskôr prihlasovať do schránky. Heslo by malo mať najmenej
osem znakov, ak vám záleží na tom, aby nikto nemohol čítať vašu poštu, nevoľte ako heslo meno vášho partnera, psa, ani rodnej viesky. Ideálne je použiť
slovo, ktoré sa nenachádza v bežných slovníkoch, optimálne by malo obsahovať písmená aj číslice. Heslo si zapíšte, nie však do súboru uloženého na
serveri vo vašej firme. Odporúčam nezapisovať heslá ani do dokumentu vo
Worde či Exceli, ktorý je ”chránený“ heslom. Chránený je len pred vašou sekretárkou, ale nie pred človekom, ktorý si dokáže stiahnuť špeciálny program
a s jeho pomocou za pár sekúnd váš ”zašifrovaný“ dokument odtajniť.
Namiesto napísaného hesla sa zjavia vo formulári hviezdičky (keby vám
niekto pozeral cez plece), musíte ho preto napísať dvakrát pod seba, aby sa
vylúčil preklep.
V ďalšej časti vyplníte otázku, ktorú vám Gmail položí ohľadom toho čo
robiť ak zabudnete heslo. Pre tento prípad musíte vyplniť aj e-mailovú adresu, na ktorú bude zabudnuté heslo poslané. Ak ešte žiadnu inú nemáte, čo je
dosť pravdepodobné, tak môžete vyplniť telefónne číslo. Ak však zabudnete heslo, a „server“ nemá na Vás iný kontakt, k schránke sa už nedostanete.
Vyplniť musíte aj vaše osobné údaje - meno a priezvisko, krajinu, povolanie
či pohlavie. Vlastne nemusíte. Meno a priezvisko sa bude objavovať na vašich e-mailoch, takže by bolo smiešne odosielať poštu pod značkou ”Meno
Nepoviem“, ale pri ostatných údajoch NIKTO nikdy nezistí, ak ich vyplníte náhodne a nesprávne. Po vyplnení všetkých povinných údajov musíte kliknúť
na „Ďalší krok“ a pokračujte podľa inštrukcií na obrazovke.
Redakčne upravil a spracoval na základe podkladov z internetu Jozef Dančík
Viac sa dočítate na: http://chod.sk/axqg0
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Športové okienko
Lukáš Lacko Vek:24 (11.3.1987)
Miesto narodenia:Piešťany, Slovensko
Bydlisko:Bratislava, Slovensko
Výška:6’1 “(185 cm)
Hmotnosť:188 libier (85 kg)
Tréner:Matej Lipták, Ladislav Olasz

Vianočný kvíz

Sme OK

A po mesiaci sa stretávame zas. Hneď na úvod by som chcel prezradiť meno
výhercu. Je ním Jakub Mišík. Súťaže sa zúčastnil aj Maroš Fusko, ale bohužiaľ, odpovedal správne len 9/10 otázok. Jakub vedel všetkých 10. Výhercovi srdečne
gratulujeme!
A teraz otázky. Na úvod:
Kedy začíname sláviť Vianoce?
A/ 25.januára. B/24.decembra

Slovak Open 2011, Bratislava
Slovenský tenista Lukáš Lacko získal
na turnaji Slovak Open 2011 tituly vo dvojhre aj štvorhre. Na fotografii s trofejou pre víťaza dvojhry, kde vo finále zdolal
Litovčana Berankisa 7:6(7), 6:2.
V dňoch 14. – 20. novembra sa v Bratislavskej Sibamac aréne uskutočnili Medzinárodné majstrovstvá SR mužov a žien v tenise, Slovak Open 2011.
S trochou šťastia a poriadnou dávkou štedrosti nášho internátu mali aj niektorí z našich žiakov možnosť vyskúšať si, aké to je povzbudzovať svojho favorita priamo z hľadiska tenisovej arény. Táto možnosť sa nám naskytla 15.
Novembra 2011, len deň pred našim odchodom z internátu, z dôvodu sviatku a riaditeľského voľna.
Po príchode na tribúny tenisovej arény sme boli plní očakávaní, ako to vlastne bude celé vyzerať. Veď väčšina z nás možno ešte nikdy na podobnom tenisovom podujatí nebola. Čím viac sa približoval štart prvého stretnutia, tým boli
tribúny plnšie a plnšie. Ako prvý sa nám predviedol český tenista, Ján Hájek. Jeho
súperom bol Francúz De Schepper. Reprezentant z krajiny Galského kohúta českého favorita síce potrápil, ale nakoniec mu podľahol 2:0 po setoch 6:3, 6:2.
O tom, že v druhom kole budeme vidieť ďalší atraktívny česko-slovenský
súboj rozhodol už v nasledovnom zápase Lukáš Lacko, keď svojho poľského protivníka zmietol z kurtu za 53 minút a dovolil mu uhrať len dva gemy.
Zápas to bol naozaj parádny.
A zážitok z neho bol ešte o to väčší, že to boli pre väčšinu z nás prvé tenisové stretnutia, ktoré sme si mohli vychutnať naživo, priamo v hale. Za tento
fantastický zážitok by sme sa radi poďakovali našim vychovávateľom, vďaka
ktorým sme si túto udalosť mohli naplno vychutnať. Ďakujeme.
Za všetkých vďačných športových fanúšikov Jakub Mišík
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C/1.januára

1. A teraz už naostro. Ako sa volá v USA osoba, ktorá príde 24.12 o polnoci a položí pod stromček darčeky?
A/ Santa Claus B/ Dedo Mráz C/ Snehulienka
2. Kedy sa narodil Ježiško?
A/ v roku 25 B/ v roku 1995

C/ v roku 0

3. Kde sa narodilo dieťa Ježiš?
A/ v Nazarete B/ v Sodome

C/ v Betleheme

4. Čo je symbolom Vianoc?
A/ vianočný stromček a betlehem

B/ mačka

C/ kuriatko

5. Aká ryba sa najčastejšie podáva na Štedrú večeru?
A/ karas
B/ kapor
C/ pstruh
6. Kedy sa slávia Vianoce v pravoslávnej Cirkvi?
A/ 26.decembra. B/ 1.januára C/ 6. januára
7. Kto prvý na svete vymyslel živý Betlehem?
A/ Jožko Dančík B/ Ján Pavol II. C/ sv. František Assiský
8. Kedy končí podľa kresťanského kalendára Vianočné obdobie?
A/ na Krst Krista Pána B/ 2. januára C/ 25. 12.
9.Kto tvorí „Svätú rodinu“
A/ Mária, Jozef, Dieťa Ježiš a Traja králi B/ Mária, Jozef, Dieťa Ježiš
C/ Mária, Jozef, Dieťa Ježiš a pastieri
10. Ktorá je najznámejšia koleda, ktorá sa spieva na Vianoce v celom
svete a v rôznych jazykoch?
A/ Tichá noc... B/ Na Orave dobre... C/ Vstávajte pastieri...
Na Vaše odpovede netrpezlivo čaká „kvíz-majster SME OK“
Alexander Alsódi
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projekt Connecting Classrooms

Navštívila nás
nemecká škola z Halle
Pricestovali v neskorých večerných hodinách 4. októbra. Každá
z bratislavských škôl si vyzdvihla
svoju hosťujúcu školu. Naša škola
im poskytla ubytovanie v našom
areáli na hosťovských izbách.

Margolienová a PaedDr. Petra Húrošová sme sa stretli v jedálni IPR, kde mali
hostia raňajky.
Zoznámili sme sa so študentmi: Sandrou, Félixom, Nicom a Rozáliou.
Učiteľky sa volali Mária a Rosy. Najprv sme navštívili pána riaditeľa
PhDr. Dušana Piršela. Nasledovala prehliadka školy, priestorov praktického
vyučovania, rehabilitácie a CSPR.
Poobede sme mali výlet do Zoologickej, ktorá sa nám všetkým veľmi
páčila.
Druhý deň návštevy sme im ukázali Bratislavský hrad, prešli sme centrom
Bratislavy a po obede nás čakala výletná plavba loďou po Dunaji. Tu sme sa
všetky školy stretli. Bol to zážitok na celý život. Večer sme mali program zameraný na vzájomné spoznávanie sa. Hostia nám videom predstavili ich školu
a priniesli na ochutnávku aj tradičné jedlá. My sme im na oplátku dali ochutnať naše špeciality a pani vychovávateľka Mgr. Bobocká ich zasvätila do tajov
paličkovania. Popri ochutnávaní
sme sa zabávali a večer vyvrcholil
menšou diskotékou na 4. poschodí. Ráno 7. októbra sa po raňajkách
s nami rozlúčili.
Mali sme veľké obavy z ich
návštevy, ale nakoniec všetko dobre dopadlo a spokojnosť bola obojstranná.
Mária Mieresová

Na druhý deň ráno, my, študenti zapojení do tohto projektu (Matúš
Michal, Rudolf Sedláček, Jakub
Mišík, Viktor Beňa, Gyula Décsi,
Denis Rybárik, Dominik Janúch,
Jozef Dančík a Mária Mieresová.),
koordinátorky PhDr. Jaroslava

30

31

Sme
me OK

Sme OK
3.

Vianočný integrovaný turnaj
e

vo

Po minuloročnom druhom mieste sa nášmu florbalovému tímu podaril
naozaj frajerský kúsok, keď tohto roku dosiahli na celkové víťazstvo. Skvelý
výkon nášho mužstva bol zvýraznený čarovnými zákrokmi brankára Denisa
Rybárika. Jeho výkony nezostali nepovšimnuté. Na konci ho vyhlásili za najlepšieho brankára celého turnaja. Úplne zaslúžene. Veď počas celého turnaja,
v ktorom sme odohrali štyri zápasy, sme ani raz neprehrali. Dostali sme iba
päť gólov. Čo je ale päť gólov oproti tým dvanástim, ktoré sa podarilo streliť
nám. Áno. Nielen parádny výkon obrany, ktorá neustále kryla chrbát brankárovi, ale aj úspešnosť útočiacich hráčov bola kľúčom k triumfu. Turnaj by
sme mohli zhodnotiť na výbornú. Ale... Ako sa na to pozerajú samotní hráči?
Spýtali sme sa za Vás jedného z hráčov.
1. Začneme celkom jednoducho. Čo pre teba znamená šport?
Pre mňa šport znamená veľa pohybu, veľa skúseností a radosť zo športu.
2. Vo svete športu nájdeme nespočítateľné množstvo hviezd. Nájde sa
medzi nimi nejaká, ktorú by si považoval za svoj vzor a chcel by si sa
jej aspoň v niečom podobať?
Pre mňa je hviezda Messi, lebo sa mi páči jeho hra. Raz by som chcel byť
ako on.
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Ale teraz už naozaj k veci.
Vyhrať florbalový turnaj nie
je určite nič ľahké. Aký je
podľa teba recept na úspech?
Vyhrali sme vďaka kolektívu,
dobrému brankárovi a túžbe zvíťaziť.
Počas celého turnaja ste ani raz
neprehrali. To vypovedá
á
o skvelej taktike. Je ťažké nieečo také nacvičiť?
Nie je ťažké nacvičiť, ale vždy bolo
olo
ťažké byť v pohybe a nevzdávať sa..
Váš úspech je naozaj úžasný. Ale predsa. S akými očakávaniami ste
te vstupovali do turnaja? Už vopred
d bolo vaším cieľom turnaj vyhrať?
My sme išli do turnaja hlavne kvôli zábave
a chuti zahrať si. Nečakali sme, že vyhráme, ale
bol to dobrý pocit.
A na záver. Čo by si odkázal tým, ktorí tvrdia,
že šport nie je nič pre nich?
Nech sa neboja a vyskúšajú.
Nakoniec nám už len zostáva popriať tebe
i celému družstvu veľa ďalších úspechov
pechov nielen v športe, ale aj v osobnom živote
ote a v ďalšom štúdiu na našej škole.
Športu zdar!!!
Na otázky ochotne odpovedal
al hráč
víťazného tímu Gabriel Lipovský.
redakčne spracoval Jakub Mišík
ík
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Športové udalosti v roku 2012

Deň bez fajčenia

Vážení čitatelia
Rok 2012 je už niekoľko dní v plnom prúde a spolu s ním prichádza aj
množstvo očakávaní. Nech sa už budú týkať čohokoľvek, radi by sme vám za
celú redakčnú radu popriali veľa úspechov v novom roku. Prajeme vám, aby aj
pre vás bol tento rok plný úspechov, ktoré prekonajú všetky vaše očakávania.
A práve očakávanie a úspech sú tie dve slová, při kterých si spomíname
na starý rok, a zároveň premýšľame nad tým, čo nám prinesie rok nový. A ani
v športe tomu nie je inak.
Aký by to predsa bol rok, keby nám opäť nepriniesol množstvo športových podujatí. Preto si dovowujeme upozorniť vás na tie najlákavejšie. Počas
celého roka ich bude naozaj veľa.
Veríme, že ani tento rok nás naši sportovci nesklamú a opäť nás svojin
nadľudskými výkonmi prinútia k potlesku a skandovaniu ich mien.
15. - 29. január:
16. - 29. január:
16. - 29. január:
21. január - 12. 2.:
6. február:
1. - 11. marec:
4. - 20. máj:
5. - 27. máj:
9. máj:
11. - 13. máj:
19. máj:
26. - 27. máj:
27. máj:
27. máj - 10. jún:

ME v hádzanej mužov v Srbsku
Australian Open
ME vo vodnom póle mužov
v Eindhovene
Futbal Africa Cup of Nations
Super Bowl XLVI v Indianapolis
MS v biatlone v Ruhpoldingu
MS v ľadovom hokeji vo Fínsku
a Švédsku
Giro d‘Italia
UEFA Európska liga ﬁnále
v Bukurešti
ULEB „Euroleague Final Four“
v Istanbule
UEFA Liga majstrov ﬁnále
v Mníchove
Hádzaná „Champions League
Final Four“ v Kolíne
Formula 1 - VC Monaka
French Open

8. jún - 1. júl:

UEFA EURO 2012 v Poľsku
a na Ukrajine
25. jún - 8. júl:
Wimbledon
27. jún - 1. júl:
ME v ľahkej atletike
v Helsinkách
30. jún - 22. júl:
Tour de France
27. júl - 12. august: Letné OH v Londýne
18. august - 9. september:
Vuelta a Espa~na
27. august - 9. september:
US Open (Tenis)
15. - 23. september: Cestná cyklistika
- MS v Limburgu
25. - 30. september: Golf Ryder Cup
v Medinahu, Illinois
2. - 18. november: FIFA Futsal World Cup v Thajsku
25. november:
Formula 1 - Finále v Sao Paulo
3. - 16. december: ME v hádzanej žien v Holandsku
6. - 16. december: FIFA Club World Cup v Japonsku
12. - 16. december: MS v plávaní v Istanbule
(krátky bazén)
Redakčne spracoval Jakub Mišík
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Do roka 2012 – roka plného nových výziev,
Vám v mene celej redakcie SME OK prajeme:
- aby Vás nikto nehodil cez palubu,
ani do starého železa...,
- aby Vám nikdy
nezamrzol úsmev na perách...,
- aby ste sa nedostali tam,
kam nepatríte...,
- aby na Vás
nikto nevyskakoval...,
- aby ste stáli nohami
pevne na zemi
a mali ich vždy v suchu...,
- aby ste nechceli byť
vždy prví za každú cenu...,
- aby ste sa nikdy nedostali na tenký ľad...,
- aby ste sa nerobili menšími ako ste...,
ale aby ste mali dosť síl na neľahké úlohy...,
- jednoducho, aby ste vždy vedeli odkiaľ vietor fúka
a chytili tak za pačesy všetky šance,
ktoré Vám rok 2012 prinesie!

Zima naša zlatá,
Otvára pre nový rok vráta.
Odkiaľ sa tu berie?
To nikto nevie.
Nový rok
je pre všetkých nový začiatok.
Predsavzatia sú nám známe,
preto ich každý rok máme.
Mirka
Jánošíková

