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Dýchajte, dýchajte ! …
Štúrovo pero za rok 2012

Ciga
vs. čistý vzduch
Nie som rebelant
Stredná odborná škola pre žiakov
s telesným postihnutím
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Mokrohájska 1, Bratislava

Editoriál

Huráááááááá
Mám pocit, že vplyvom počasia sa nám vylievajú vedomosti z hlavy. Profesorky nás drilujú – posledné búrky
v mozgoch, posledné skúšanie, posledné písomky…, aby nám mohli
zaokrúhliť známky. Na tie správne, ale my sme už na Seišelských ostrovoch a známky sa hodili do vody. Ale predtým, než sa vyberieme na
prázdniny, všimli ste si, že už sme tu tretí školský rok s našim časopisom? A vždy vychádzajú len tri čísla do roka! Otoč stranu späť a pozri
sa… že koľké číslo to máš v ruke? Správne pozeráš – štvrtééé! Že fajné,
čo? Zase nebude nuda cez prázky a môžeš čítať o sto 6! A k tomu ešte
bonus. Táto štvorka má o štyri strany viac – veď nech je na čo pozerať!
Tak hor sa
na prázdniny
s časopisom!
Huráááááááá
šéfredaktor
Jozef Dančík

Foto: súkromný archív
Jozefa Dančíka
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Rozprávka
a
s dobrým koncom
Kde bolo tam bolo, bola raz jedna
krajina plná zázrakov. Krajina, v ktorej žili naši žiaci a my pedagógovia.
Príbeh sa začal v septembri minulý
rok, keď ste prišli vy, naši „starí“ žiaci
a noví žiaci – prváci. Začiatky neboli
ľahké najmä pre prvákov, ale úspešne
sme to spolu zvládli. V deň imatrikulácii sme Vás pasovali za našich riadnych
členov internátu IPR. Začal sa kolobeh
povinností na teoretickom a praktickom vyučovaní. Nezabúdali sme Vás
všetkých upozorňovať a usmerňovať
pri vlastnej príprave na vyučovanie.
Vychovávatelia Vám pomáhali s domácimi úlohami, hlavne s matematikou a angličtinou.
My máme svoje práva – hovoria
žiaci. Nielen práva ale aj povinnosti – hovoríme my, vychovávatelia.
Najideálnejšie je nájsť zlatú strednú
cestu, vydláždenú kompromismi.
Snažili sme sa Vám ponúknuť bohatú a pestrú záujmovú činnosť, besedy,
kvízy a fórum invencie. Veľmi pozitív-

ne hodnotím žiačky, ktoré pravidelne
navštevovali krúžok paličkovania.
Vychovávateľky Mgr. Bobocká a Mgr.
Gallová naučili naše dievčatá základy
paličkovania a pokročilé žiačky sa
zdokonalili a svoje výsledné dielka
vystavovali na vernisáži počas verejného odpočtu IPR.
Tí, ktorí majú radi šport, mali možnosť navštevovať športové krúžky.
Doučovanie z anglického jazyka a matematiky pomohlo žiakom a žiačkam,
ktorí chceli mať lepšie študijné výsledky.
A niektorým sa to aj podarilo. Zožali
úspechy v podobe dobrých známok.
Ale chce to vynaložiť úsilie a pracovať na sebe a zdokonaľovať sa. Veľký
úspech mali aj celointernátne akcie:
Mikuláš, Fašiangová maska, Valentínske
vyznanie a najmä Slávik IPR.
Úspech zožal aj náš časopis Sme
OK na súťaži Štúrovo pero. Vďaka
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časopisu sme pravidelné informovaní
o dianí na internáte a na škole z prvej
ruky – od Vás, žiakov.
Výtvarné zručnosti žiaci získali
počas výtvarného krúžku a diela z výtvarného činnosti a krúžku paličkovania sú zaslané aj na súťaž Solúnski
bratia, ktorú organizuje Iuventa.
Veľkou udalosťou bola aj medzinárodná návšteva v marci v rámci projektu Comenius, ktorú Majka Mieresová
veľmi pekne zhodnotila vo svojom
článku v tomto čísle. Projekt Comenius
je veľkou výzvou nielen pre nás pedagógov, ale aj pre žiakov. Veľkou
výhodou projektu sú najmä mobility
– vycestovanie do partnerských krajín.
Aktívni členovia projektu Comenius
majú veľkú šancu zúčastniť sa nasledujúcich mobilít v ďalšom školskom roku.
Siedmi žiaci takú možnosť dostali v novembri a cestovali vlakom na návštevu
partnerskej školy v Poľsku.
V rozprávke sú niekedy aj zlé chvíle,
hromy, blesky. A neobišli aj niektorých

našich žiakov, ktorí sa dúfam z toho
všetkého poučili a do nasledujúceho
roka prídu zodpovednejší a ponaučení z chýb z tohto roka.
Tí, ktorí ste boli aktívni a usilovne
pracovali v časopise Sme OK, v záujmových krúžkoch a zúčastňovali ste sa
aktivít, ktoré sme Vám pripravili, klobúk
dole pred Vami a len tak ďalej. Život na
internáte závisí od Vás – milí naši žiaci,
vy ste tvorcovia pozitívnych zmien
a rada na konci školského roka konštatujem, že ste tento rok zvládli úspešne
a radi Vás uvidíme nasledujúci rok.
Zazvonil zvonec a rozprávky je
koniec. Je tu koniec nášho roku 2012/
2013 a dúfam, že nasledujúci rok
bude ešte lepší a úspešnejší.
Dovidenia v septembri 2013 a krásne prázdniny Vám praje
Petra Višňovská, zástupkyňa riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania.
PaedDr. Petra Višňovská
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Pred porotou

Dýchajte, dýchajte… !
alebo ako sme vo Zvolene lapali po dychu
Ani tento rok sme neostali sedieť na internáte a meditovať, prečo sme len do toho
Zvolena na Štúrovo pero 2012 nešli. Veď kto by nechcel byť pri tom, keď hodnotí
odborná porota jeho „Sme OK“, keď vzduchom lietajú múdre rady ako na to, keď
môžeme ňuchať ako vonia novinárčina, keď môžeme lapať po dychu pri tak
dobrých stredoškolských časopisoch a keď nás adrenalín dvíha až k oceneniam...
Všetko sa to začalo tým, že sme
jedného piatkového rána vstali z postele, očistili si pekne zuby a opláchli
tvár. Potom hor sa smerom dolu výťahom na raňajky. Na naše naplnené
bruchá už čakal pred vchodom mikrobus smerujúci do Zvolena.
Cesta začala. Rozprávali sme sa
o všetkých možných témach, aké nás
napadli. No a keď už nebolo o čom...
pustil som si hudbu priamo do ucha
a relaxoval. Ani som nestihol naplno
zrelaxovať a už sme boli vo Zvolene.
Musím vám však prezradiť prvý dojem
- toto mesto je plné jednosmeriek.
Konečne sme po tých jednosmerkách dorazili k školskému internátu,
vytiahli veci z auta a sadli na posteľ vo
svojich izbách. A šup na obed. Poviem
vám, ten obed bol vynikajúci – rezne
od okraja po okraj. Postarali sa o nás

teda znamenite. Ešte som ani nestihol
dojesť obed a už bol pripravený pre
nás taxík. Dnu sedel jeden príjemný
mladý chalan, ktorý nás odviezol až
pred mestskú knižnicu, kde sa konalo
vyhodnotenie súťaže Štúrovo pero
2012. Krátky rozchod pred začiatkom
programu sme využili na prechádzku
centrom Zvolena.
Potom sme sa pohodlne usadili
v kreslách – mali sme pred sebou tak
päť hodín načúvania, nazerania a...
dýchania kyslíka v takmer hermeticky
uzavretom priestore v tlupe novinárov
a porotcov. Začalo sa to pravé zbieranie skúseností a učenia sa z chýb vlastných i cudzích, a k tomu ako bonus
vyhodnotenie súťaže stredoškolských
časopisov Štúrovo pero za rok 2012.
Riaditeľka knižnice privítala účastníkov, predstavila klasickú porotu,
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S porotou
ktorá sa skladala z mien ako Lukáš
Diko, šéfredaktor RTVS, Patrik Herman,
šéfredaktor TV Markíza a Pavol Vitko,
šéfredaktor Pravdy. Po rozdelení do
troch skupín sme sa ani nepohli, lebo
práve naša skupina ostala sedieť tam,
kde bola a porotca spustil... Pavol
Vitko zobral každý časopis do ruky
a zhrnul jeho pozitíva i negatíva. Pri
niektorých sa nevyhol ani porovnaniu
s predchádzajúcim rokom. A čo povedal na Sme OK?
Ostali sme na rovnakej úrovni ako
pred rokom, čo je myslím si, dobrý výsledok. Ponúkol nám aj balík návrhov
ako čo – to zlepšiť. O rok sa pokúsime pridať o jednotku naviac... Počas
hodnotenia mu niekoľkokrát zazvonil
mobilný telefón. Zrejme preto, lebo
mal prísť špeciálny hosť. A viete kto bol
tým špeciálnym hosťom? Skúste hádať. Je politikom. Kto hádal, že Róbert
Fico, hádal správne. Prišiel na tlačovku.
Najprv nám povedal pár slov a potom
nás vyzval Patrik Herman, aby sme sa
pýtali. Mladí novinári namierili na témy
- dane, začiatky politikárčenia, odkaz
mladým, ktorí nechcú mať nič spoločné s politikou... Boli aj otázky na telo.

Po prestávke nás uchopil ďalší akčný porotca, ktorého sme už poznali
- a to Patrik Herman. Na úvod nás privítal historkou o toaletnom papieri
z Ukrajiny. Vysvetlil nám, ako sa dá
takmer o ničom povedať niečo, ba ešte

viac... Tým nás nabádal k tomu, aby
články obsahovali zážitky a nie otrepané veci, ktoré nájdete aj na nete. Vyzval
štyroch novinárov, aby predstúpili
a ukázali svoje časopisy. Ani som nevedel ako, stál som zoči – voči všetkým
so Sme OK v ruke. Postupne sa nahlas
hodnotilo, porovnávalo, chválilo i kritizovalo. A zase sme sa niečo naučili.
Zaujal ma názor jedného z budúcich,
snáď novinárov, ktorý sa vyjadril, že
Sme OK vyzerá ako kniha krížoviek. No
to už fakt neviem prečo... Hodnotenie
sa na tento deň skončilo. Rovno na
večeru nás odviezol ten istý taxikár.
Na pretrávenie sme pred spaním ešte
prešli skrz – naskrz Zvolenom.
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Ako vonia novinárčina
Diko... a tlačovka začala. Mladí novinári
kládli otázky na témy: ako sa dostali
k svojmu remeslu, alebo či plánuje STV
predbehnúť Markízu v sledovanosti...
občas sa to medzi redaktormi zaiskrilo
– no bez napätia a s veľkou dávkou
humoru. Po tlačovke sme položili kvety
k pamätníku Ľudovíta Štúra.
Potom to buchlo. Že čo? Predsa
vyhodnotenie! Po vysokoškolákoch
prišiel rad na ocenenie stredoškolských časopisov. Cenu Zlaté Štúrovo
pero 2012 si odniesol časopis Rozhľad.
Náš časopis sa umiestnil na peknom 3.
mieste v kategórii Nadácia Slovenskej
sporiteľne. Neverili sme, ale uverili sme!
Bol to fakt super pocit, že sme niečo
dokázali, za čo nás ocenili. Po skončení
programu sme vyfasovali balíčky a hor
sa mikrobusom späť do Bratislavy.
Tieto dva dni boli úžasne plné zážitkov. Získali sme kopu nových poznatkov, ktoré môžeme zakomponovať do
nášho časopisu. Oplatí sa to zažiť. Fakt
to stálo za to.
Aj ceny boli
skvelé. Keď
sa pridáte
k nám, novinárom Sme
OK,
máte
šancu
byť
Pán premiér nám
vo Zvolene
podpísal vysvedčenie
o rok s nami.

Na druhý deň po
raňajkách šup znova do knižnice ešte
k jednému porotcovi, a to k Lukášovi
Dikovi. Ten nás pochválil, časopis sa mu
páčil a povedal, že máme pekne graficky spracovanú titulnú stranu – fotky,
koláže... Pri hodnotení aj iných časo-

pisov sme bez
mučenia plní
učenia nasávali,
čo zlepšiť. Počas
prestávky ohlásili hosťa, ktorým bol redaktor
Markízy Marián
Lechan. K nemu
prisadol kolega Patrik Herman a bývalý
kolega, súčasný redaktor RTVS Lukáš

Alexander Alsódi
foto: archív redakcie Sme OK
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Štúrovi novinári
A tu sú pocity ďalších
priamych
účastníkov
Štúrovho pera 2012:
Jakub: Tohto vyhodnotenia som sa
zúčastnil už druhý krát.
Myslím, že po roku sme
sa v niektorých veciach
zlepšili. Článkov máva- Pristavený taxík
me viac a zlepšili sme
sa aj v kreativite nadpisov. Opäť sme Čakali sme a čakali, až nakoniec zamali možnosť vidieť aj iné výtvory. znel aj názov nášho časopisu. Vyhrali
Pri niektorých sme nedýchali! Také sme už spomínané tretie miesto. Taká
dobré boli. Ešte sa budeme musieť som bola šťastná! Boli to veľmi pekné
posnažiť, aby sme mali kvalitu tých dni, ale aj veľmi únavné zároveň. No
lepších. I keď v podstate sme stále stálo to za to.
nováčik. Stále sa tieto veci iba učíme.
Mária: Program bol dynamický,
Uvidíme, aké to bude o rok, či sa nám plný skúseností, ktoré sú veľmi cenné
zase niečo podarí... Cenu Slovenskej v novinárskej brandži. Snažila som sa
sporiteľne za tretie miesto za článok zachytiť každú radu, ktorú odborná
vo finančnej problematike si skutoč- porota povedala. Získať nové pone vážime, no ja osobne som ešte znatky, kontakty, kamarátstva – aj
viac vďačný za kritiku poroty. Veď to bolo cieľom tohto víkendu. Večer
to bol vlastne hlavný dôvod, prečo sme si spoločne sadli za najúspešnejsme sem prišli. Rady od tých, ktorí sa ší časopis minulého roka a rozoberali
v tejto problematike cítia ako ryby vo jeho plusy a mínusy. Na záver sme
vode. Teraz je už len na nás, ako kriti- netrpezlivo čakali na samotné vyku premeníme v motiváciu a hnaciu hodnotenie činnosti redakcie časosilu do ďalšieho roka.
pisov. Po kritike, ale aj chválach sme
Zuzana: Páčilo sa mi tu. Videla nevedeli odhadnúť, či budeme aj
som veľa nových ľudí, ako Patrika my tí šťastní, ktorých ocenia. Všimla
Hermana z Lampárne, alebo aj si nás porota z nadácie Slovenskej
Lukáša Dika. Dávali nám rady, v čom sporiteľne. Potešili nás. Verím, že
sa zlepšiť v časopise, taktiež čo je týmto ocenením sa v našej redakcii
v časopise dobré a čo zlé... teda nie opäť začne žiť podnetnými článkami
až tak dobré. A chvíle vyhodnotenia? a časopis bude aj naďalej vychádzať.
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Rozhovor

Sme OK

Blížilo sa vyhodnotenie súťaže stredoškolských časopisov Štúrovo pero za rok
2012, netrpezlivo sme si ohryzávali ceruzky a v tom nápad! Čo keby sme vyspovedali partiu z Gymnázia z Vrábľov z časáku Ťahák, ktorý si už v minulosti
odniesol ceny najvzácnejšie a čo keď aj tento rok...? To môže stáť za to! Majka
vyštartovala s mikrofónom za redaktormi časopisu Ťahák, ktorá sedela na
opačnej strane miestnosti pod ochranou p. profesorky Mgr. Blaženy Valkovej
v úlohe vedúcej redakcie. Prinášame vám rozhovor priamo z centra diania.
Foto: archív Sme OK

Ťahák z prvej ruky
P. profesorka: Ale, akože, poď
sem! Budúca šéfredaktorka nesmie
pred rozhovorom utekať! (A berie si
prvú študentku pod krídlo.)
Študentka1: A ona?! (Ukazuje na
druhú študentku.)
P. profesorka: Sem poď! (Zafixuje
si druhú študentku pod druhé krídlo
a rozhovor sa môže začať.)
Mária: Už štvrtýkrát po sebe ste
vyhrali súťaž Štúrovo pero. Zaujímal
by ma pohľad do vašej redakčnej kuchyne, akým prešla vývojom…
P. profesorka: Keď sme prišli na
súťaž prvýkrát, mali sme dvoch šéfredaktorov; neskôr ich vystriedala ďalšia
dvojica. Teraz mám dve šéfredaktorky,
ktoré končia a tieto dve by mali byť

ich nasledovníčky. Takže to je už štvrtá
redakčná rada, ktorú som sem priviedla. Musím povedať, že každý novinár
musí byť aj zdravo drzý a komunikatívny – nie, že idem sa schovať, lebo sa
ma idú pýtať.
Študentka1: Veď to mal byť rozhovor s Vami.
P. profesorka: Aj s vami! Ste
nová generácia!
Mária: Koľký raz ste už na tejto
súťaži?
P. profesorka: Je to už siedmy
krát. Zatiaľ iba raz sme neodišli s ocenením. Vtedy sa im zdalo, že naša
grafika je príliš dokonalá a asi to robil
niekto iný. Ale robil ju náš bývalý študent, prvý šéfredaktor Ťaháku...
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Mária: Celkom by ma zaujímalo, či
v takej dlhoročnej redakcii, ako je Ťahák,
už nie je cítiť aj generačný problém…
P. profesorka: Musím povedať,
že ťažko nájsť takých zapálených šéfredaktorov, ako boli prví dvaja. Tí postavili Ťahák na úroveň, ktorú si snaží
udržať doteraz. Ale aj všetci ostatní
boli zapálení. Teraz sa bojím – tieto
dve azda nevedia prejaviť city…
Študentka2: To sa vám len zdá!
P. profesorka: …aj keď hovoria,
že je to len môj…
Študentka1: …vnútorný pocit,
pani profesorka.
P. profesorka: Tak to som nadšená, že Ťahák bude pokračovať ďalej.
Dvaja porotcovia nám povedali, že
nám síce nemajú čo vytknúť, ale čakajú
už niečo nové. A tiež – to som vám už
včera hovorila – že treba písať o meste,
pretože to je náš jediný sponzor…
Mária: Odkiaľ ste?
P. profesorka: Z Vráblov. To je
taká väčšia dedina, alebo menšie
mesto. Koľko to máme obyvateľov?
Študentka1: Vyše 10 000. A máme
dve mestské časti.
Mária: Koľkí tvoríte časopis a ako
u vás prebieha redakčná rada?

P. profesorka: Je to úlohou šéfredaktorky. Najskôr si stanovíme obsah: čo tam nesmie chýbať. A potom
sa stanovujú úlohy.
Študentka2: Redakčná rada má
16 členov, ale niektorí sú menej aktívni, trebárs len občas napíšu básničku.
Tých aktívnych je…
P. profesorka: …o dosť menej. Ale
nevadí, aj tak mám z toho dobrý pocit.
Mária: Žiaci ktorých ročníkov sa
najviac zapájajú do spolupráce?
P. profesorka: Bolo vynikajúce,
keď sme mali osemročné gymnázium.
Ale to už končí. Všetkých šéfredaktorov,
čo sme mali, boli žiakmi osemročného
gymnázia. Predsa len boli s nami dlhšie
a tak mali k našej škole bližší vzťah…
Študentka1: V štvorročnom gymnáziu sa prváci len zabývajú, zvykajú
si. Druháci a tretiaci dajme tomu niečo
spravia, a štvrtáci sa už viac venujú maturite a myslia si, že na rok sa im už neoplatí angažovať, veď o rok vypadnú.
Mária: Držíme vám palce, aby ste
o pár minút pri vyhodnotení najlepších
stredoškolských časopisov prežívali radosť. Ťahák je naozaj dobrý časopis tak,
ako aj samotný „ťahák“ pre študenta.

A čo dodať na záver? Po slávnostnom ukončení sme mali úsmev na tvárach aj my,
redaktori Sme OK. Prebrali sme cenu a domov sme si odniesli aj zlatý úlovok – rozhovor
so zástupcami Ťaháku, ktorý v súťaži uspel. Sálou zaznelo: 1. miesto v súťaži stredoškolských časopisov Štúrovo pero 2012 získava časopis ŤAHÁK z Gymnázia vo
Vrábľoch“. Skutočne dobre sme si vybrali cieľ nášho mikrofónu... pár minút pred vyhodnotením... po ňom by sme sa cez tlačenicu k redaktorom Ťaháku už nedostali.
Za celú redakciu Sme OK ďakuje za rozhovor a srdečne blahoželá Mária Mieresová
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„International meeting“
v uliciach mesta

Toto stretnutie bolo dlho očakávaná udalosť, na ktorú sme sa tešili, ale bola
tam aj istá dávka nervozity a strachu, ako to všetko zvládneme.
Na prvý projektový deň bol program naplánovaný až na večer a začal
sa spoločnou konferenciou v jednom z bratislavských hotelov. Vybraných
žiakov v sprievode svojich učiteľov a vychovávateľov čakalo chutné menu
v rámci workshopu o zdravej výžive. Ako predjedlo bola zemiaková placka
– slovenská špecialita.
Ešte predtým sme si vypočuli milé privítanie od koordinátorky projektu
pani PaedDr. Višňovskej. Začalo sa zoznamovanie s účastníkmi z jednotlivých
krajín. Nasledovala večera a potom voľný program, v rámci ktorého sme sa
mali spriateliť s ostatnými. Dlhšie trvalo kým sme sa všetci zoznámili, ale dôležité bolo zahodiť hanblivosť, strach, trému a už to išlo ľahšie.
V rámci komunikácie boli najviac vyspovedané sympatické dievčatá
z Poľska, ale odhodlali sme sa niečo opýtať aj skupiniek z Holandska, Grécka
a Belgicka. Ani sme sa nenazdali a už prišiel pre nás školský taxík, ktorý nás
odviezol spať na internát. Tam sme sa dobre vyspali a načerpali sily na druhý
projektový deň, ktorý sa odohral na Mokrohájskej číslo jedna.
Na druhý deň sme sa stretli v budove internátu v spoločenskej miestnosti tento krát aj so skupinkou z Veľkej Británie. Rozdelili sme sa do viacerých skupín, kde sme my – domáci sprevádzali našich zahraničných hostí.
12

Comenius v Bratislave 20. - 21.3.2013
Začali sme samozrejme v škole.
Postupne sme sa vymieňali v dielňach
na praktickom vyučovaní. Súčasťou
exkurzie bola aj telocvičňa, kde sa už
hrali rôzne športy. Nevynechali sme aj
návštevu rehabilitácie, kde si mohli
vyskúšať naše špeciálne cvičebné prístroje a pomôcky.
Pred porotou
Tým, ktorých to zaujímalo, sme
predstavili aj Centrum pre pracovnú
rehabilitáciu. Spoločenská miestnosť sa
zmenila na občerstvovaciu miestnosť,
kde sme si viacerí z nás oddýchli a čakali na ostatných.
Jednotlivé krajiny sa dali do varenia Ochutnávka
ich národných jedál. My sme pomáhali gréckej kuchyne
pri prípravách jedálne na popoludňajší
program so speváckymi esami a tancom. V jedálni sa rozprúdila tá správna atmosféra. Potom začala ochutnávka špecialít. V spolupráci s našimi domácimi
kuchárkami sme pripravili tradičné halušky spolu s makovými šúľancami. Pri
príprave jedál nezaostali ani naše dievčatá pod vedením p. vych. Mgr. Gallovej
a predviedli sa so svojimi mrkvovými koláčikmi a kapusníkmi. Lákadlom sa
stalo sobie mäso z Fínskej kuchyne, ale bolo na výber od sladkých aj slaných
pokrmov. Potom nasledovala diskotéka. S niektorými skupinami, ktorým to
dovoľoval čas, sme si
v priebehu tretieho dňa
vychutnali aj prehliadku
mesta Bratislavy. Veľká
vďaka všetkým, ktorí
sa podieľali na príprave a realizácii projektu
Comenius v Bratislave.
redakčne spracovala
Mária Mieresová
foto: archív VMV

spolu na diskotéke
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Mliečna akcia
Na deň mlieka sa konal u nás malý
rogram, v ktorom sme si zasúťažili,
ečo sa naučili, ochutnali mliečny
obok, ale hlavne sme sa zabavili.
Úvodná súťaž mliečneho popoudnia sa volala „Čo vieš o mlieku?“
Rozdelili sme sa do dvoch skupín
išlo sa súťažiť. Mali sme napísať,
o o ňom vieme. Potom nastalo vydnotenie. Bolo ťažké, lebo obidve
piny boli veľmi dobré a mali niečo v tej druhej nebolo. Tak sa pani
vychovávateľky nakoniec zhodli, že
vyhrajú obe družstvá.
A nasledovala ďalšia súťaž, v ktorej
lo o to, aby sme čo najviac a hlave bez váhania povedali o mlieku do
sekúnd. Či už o jeho farbe, zložení,
ti, alebo samotných výrobkoch
tohto chutného nápoja. A slová sa
nemohli opakovať .Kto sa pomýlil,
vypadol, Kto uspel, vyhral. Víťazom sa
tal Jojo Dančík,. Svoju mliečnu výhru si
určite vychutnal.
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Hravo do mlieka
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A išlo sa na tretiu súťaž. V nej sme
na papierových fľaškách ukázali, že
práve ten náš produkt by mal byť tým
najčastejšie vypredaným. A verte, že
pri niektorom z týchto opisov vašej
obľúbenej pochúťky by ste určite
neodolali a ihneď rozbili svoje hlinené
prasiatko. Vraj každá kravička by bola
hrdá za tak é fľašky pre svoj produkt.
No a tretia súťaž? Vymýšľali sme
čo najkrajší slogan na mlieko... aby sa
stalo obľúbeným aj pre toho človeka,
ktorý mlieko vôbec nemusí.
Veríme, že aj tých posledných
,,hundrošov´´ ochotní súťažiaci aspoň z časti presvedčili o chuti a zdravých účinkoch mliečnych výrobkov.
Odmenení boli všetci súťažiaci a ako
cenu dostali puding, alebo iné mliečne dobroty – mňam!
Blížili sme sa k vyvrcholeniu tohto
dňa v znamení bielej farby. Nastalo
vyhodnotenie a pani vychovávateľka
sa rozhodla, že pred hokejovým s
i dostať ce
ci, ktorí sm
sa
súťaž
zúčastnili…
a rozdala nám
mliečne dezery. No to neb
ani zďale
etko! K tom
e si pri mlieč
h výrobkoch
čokoládovom
nápoji vychutnali

hokejové štvrťfinále, ktoré síce nedopadlo podľa našich predstáv, no
zabavili sme sa naozaj dobre.
Na záver by sme chceli poďakovať
pani vychovávateľke Mgr. Ivete Barátovej za túto skvelú akciu. Veľmi by sa
nám páčilo, keby sa takýto deň konal
aj o rok, lebo človek si aspoň uvedomí, aké je mlieko zdravé.
Čo dodať? Je dôležité, že sa myslí
aj na takýto sviatok mlieka…
A je isto pekné a chutné ho spolu
osláviť!
Na mlieku si pochutnávajúca
redaktorka
Zuzana Poláková
Foto: Jakub Mišík
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Sme OK medzi maturantami

Rozhovor

Nie som rebelant!
Pikantne a priam na telo tentokrát medzi pedagógmi.
Každý študent by rád čo – to zistil o profesorovi, ktorý ho
mučí – teda učí. Aspoň v tomto smere sa nezaprie hlava
zvedavá študentská. A kto povolanejší ako redaktori spomedzi nás sú na to súci? Zuzka zobrala do ruky mikrofón,
do hrsti „rozum“ a poďho do školy. Za obeť jej padla práve jedna zo služobne najmladších pedagógov na škole – pani profesorka Monika Krsteva.

Keď poslednýkrát zvonil zvonec na
zelenej stužke...
alebo šéfredaktor Jojo dáva
ZBOHOM maturantom

Foto: archív Sme OK

1. Nedávno ste nastúpili na našu školu.
Ako sa Vám tu páči?
Páči sa mi prostredie, študenti. Rada učím.
2. Čo pre Vás znamená škola? Vždy ste
chceli učiť?
Chcela som učiť a škola sa mi páči.
Ako dieťa som chcela byť učiteľkou.
3. Ako vyzerá Váš deň, keď máte voľno?
Starám sa o deti, manžela. Upratujem a
varím. Rada pozerám filmy a čítam knihy. (:
4. Odkiaľ pochádzate? – Z Košíc.
5. Máte zaujímavé priezvisko.
Ako ste k nemu prišli?
Moje priezvisko je po manželovi, bulharské.
6. Kde ste sa s ním zoznámili?
V Bratislave. On sa tu už narodil.
7. Ako vychádzate s kolegami?
Dobre, do práce sa teším.
8. Je niečo, čo by ste chceli na škole zmeniť?
Som tu prvý rok, takže túto otázku mi
položte až ten ďalší rok.

9. Prečo učíte práve angličtinu?
Mám rada tento jazyk.
10. Ovládate aj iný cudzí jazyk?
Nie.
11. Čo je Vaším snom do budúcnosti?
Chcela by som byť vždy spokojná so
svojím súkromným, ako aj pracovným
životom.
12. Aké máte spomienky na detstvo?
Aj veselé, aj smutné.
13. Aká ste boli ako dieťa? Rebel alebo
v pohode?
V pohode, nemám rebéliu v povahe.
14. Ako Vás podľa Vás vnímajú žiaci?
Dúfam, že prevažuje pozitívne vnímanie.
15. Ste podľa Vás obľúbená medzi
žiakmi?
Dúfam, že celkom áno. Ale mojím
hlavným cieľom je pripraviť študentov na
skúšky a naučiť ich po anglicky.

Bolo pre mňa výzvou vyspovedať profesorku Anglického jazyka s tak zaujímavým
priezviskom. V mene celej redakcie Vám ďakujem za rozhovor a verím, že aj v budúcnosti
sa s Vami stretneme na stránkach Sme OK.
redakčne spracovala Zuzana Pulščáková
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Internátne umelkyne opäť v akcii

Autorky prác:
I. Pospiechová III. KO
K. Chromčíková I. MT
M. Haláčová II.MT
S. Blahová III.TAP
V. Jarotová II.KN
M. Jánošíková III.TAP

L. Rapavá III.KO
M Mieresová I.MT
M. Sihelská II.ZK
M. Holubová I.KO
Z. Poláková I .TAP
J. Benková I.KO
D. Ferovová I.TAP

foto: archív Krúžku
paličkovania
na úsekuVMV
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Ako som skoro prišla o barlu
V roku, keď zima nemala konca, predsa len sme sa dočkali pár slnečných
lúčov. To vo mne vyvolalo nový dôvod na úsmev a chuť ísť niekam von
za múry stredoškolského internátu.
A k o to už býva, to, kam sa chystáte,
musíte hlásiť svojej vychovávateľke. Tak som aj urobila. Vyšla
som von na chodbu a keďže
máme na výber až dva výťahy,
vybrala som si ten menší. Chodí ním menej ľudí a tým je aj
rýchlejší. Stlačila som tlačidlo.
Už som počula ten výťahový
mechanizmus. Len aby bol čo
najrýchlejšie na požadovanom
poschodí.
Otvorili sa dvere kabíny.
Urobila som krok... a zrazu – ani
sama neviem, ako je to možné
– môj módny doplnok, barla, sa
ocitla vo výťahovej šachte. Prvý
moment som len tušila, že nieole na tú miniatúrnu škáru. V nej,
elej kráse, šírke a dĺžke tam bola

Ľudská šikovnosť
nepozná hranice
foto: archív VMV

zachytená. Chýbalo jej ešte pár centimetrov a
som rada, že tam nepadla celá. Tak som začala
urýchlene konať. Keď som ju chcela vyslobodiť,
musela som druhú barlu odložiť bokom, čiže do
kabíny. Už som len dúfala, aby sa ten výťah tak
rýchlo nezavrel.

Sme OK
Vtedy mi mysľou prebehla myšlienka, ako
som sa zakaždým v tom výťahu sťažovala, že mu
to dlho trvá, kým sa zavrie. V tom okamihu som
si priala presný opak. Na chodbe nikto nebol.
Začal sa súboj s časom. Ja – barla – dvere
výťahu. Čo myslíte, kto úspešne súboj vyhral?
Kto z koho? V poslednej sekunde sa mi ju podarilo akoby zázrakom vybrať, lenže výťah sa už
zatváral. Vydesená som sa oddialila a postavila
na vlastné nohy.
Pred očami sa mi naskytol iba pohľad na
odloženú druhú barlu vo výťahovej kabíne.
Myslela som, že sa mi podarilo zaseknúť výťah,
lenže on sa zavrel a bez problémov išiel na nižšie poschodie.
Moju vydesenú tvár najskôr spozorovala pani
vychovávateľka Mgr. Gallová v zborovni. S roztraseným hlasom som jej opísala, čo sa vlastne
stalo. Hneď nasledoval telefonát na vrátnicu.
Medzičasom na nižšom poschodí nastupoval
do toho istého výťahu môj spolužiak Martin.
Ten pohľad, keď ma videl na vrátnici! Iba sa
rozosmial a až pri druhom nádychu mi stihol
povedať: ,,Neveril som vlastným očiam. Barlu
som vo výťahu videl, ale akosi som nechápal,
kde si sa ty vyparila. Tak som sa zviezol na
vrátnicu spolu s tvojou barlou. Potom som ju
odovzdal vrátnikovi.“
Ľudia sediaci na vrátnici sa len po spolužiakovi obzerali, čo sa stalo... Zakončil to slovami:
,,Aspoň tvoja barla mala krátky výlet.“ A usmieval sa od ucha k uchu. :-)
Teraz sa nad tým celým iba usmievam. Fúha,
vtedy mi nebolo všetko jedno. Len sa mi potvrdzujú slová: ,,Šikovnosť moja, neopúšťaj ma.“
Mária Mieresová
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Prekonať

tieň

Niekedy, keď tak sledujem
ľudí okolo seba zistím, že vôbec nemajú žiadny cieľ. Túto
skutočnosť som zistila hlavne
pri zdravých ľuďoch.
Zdraví ľudia si ani nevedia
uvedomiť, aký veľký dar
majú. Ani to, že si môžu splniť
takmer všetko, po čom ich
srdce túži. Veľakrát sa stalo,
že som sa rozprávala s kamarátkami a ony mi povedali, že
nemajú žiadne sny. Človek,
ktorý má zdravotný problém,
hľadá si cestu ako sa ku svojmu snu dostať, hoci nie vždy
sa podarí priamo k nemu.
Veľakrát sa stretne s prekážkami, niektoré sú viac, niektoré menej prekonateľné. Ale
snažíme sa prekonať aj neprekonateľné, ako napríklad náš
vlastný tieň. Ticho dávame
tým druhým najavo, že všetko
sa dá - len treba chcieť. I ja sa
práve v týchto dňoch dostávam cez jeden - nie dvakrát
najmenší problém - kedy je
proti môjmu snu okolie a aj
moje telo. Budem sa síce opakovať, ale treba prekonať svoj
vlastný tieň!
O niečo také sa s vami pokúša
redaktorka Mirka Jánošíková

Sme OK

Sme OK

Byť dieťaťom bolo krásne...
Foto: súkromný archív

Je nedeľa. Pomaly sa stmieva
a keďže ma zajtra čaká voľný deň,
zabíjam čas ťukaním do klávesnice.
Hlavou mi hmýria rôzne myšlienky.
Najmä krásne spomienky na detstvo.
Pamätám sa, ako som každé ráno
vstávala s úsmevom na tvári a tešila
sa, čo nové zažijem. Pamätám si ale
aj to, ako som sa vždy, keď mi rodičia
niečo zakázali hnevala, že aj ja už
chcem byť dospelá... Och, keby som
len vedela, čo ma čaká!
Spomínam si, ako mi každý vravel,
že mi závidí, že som ešte malá a že
keď už budem dospelá, budem zasa

ť byť
Vtedy
everila,
už vee mali
ubehli
som,
najprv
stala dospievajúca slečna a neskôr
mi na dvere zaklopala dospelosť.
Definitívne som sa stala ženou. Som
dospelá a zrazu si uvedomujem, aké
bolo krásne byť dieťaťom. Zrazu patrím k tým tetám, ktoré mi vraveli, že
ešte budem chcieť byť malá...
Priznám sa, že zrazu závidím svojmu maličkému bračekovi detstvo...
Aj dospelosť má samozrejme svoje
pozitíva, ale niekedy by bolo fajn
stať sa aspoň na jeden deň malým
dieťaťom a utiecť tak od všetkých
starostí a problémov. Hoci som nebola problémová puberťáčka, trvalo
22

mi dosť dlho, kým som naozaj naplno
pochopila, o čom je zodpovednosť
a že v živote sa jej nevyhnem.
Už som to však pochopila a hoci
neviem, čo ma v živote čaká, snažím
sa žiť tak, aby som neubližovala iným.
Už to predsa nie je o tom, že ak som sa
v škôlke s niekým pohašterila, alebo
som niekde spadla a udrela si koleno,
prišla mama a vyriešila spor, či ošetrila boľavé koleno. Teraz je to o inom.
Teraz som zodpovedná sama za seba
a čokoľvek urobím, zostane už navždy

mojim problémom. Už si musím svoje
prešľapy riešiť sama. Určite ešte veľakrát spadnem a neodnesie si to už iba
boľavé koleno, no vždy, nech sa stane
čokoľvek, budem musieť vstať a so
vztýčenou hlavou kráčať ďalej...
Už dnes viem, že to nebude ľahké,
no taký je život a mne zostáva iba jediné. Poďakovať svojej mamine za to,
že mi bola vždy oporou a naučila ma
zodpovednosti.
Ďakujem, mami! Barbora Kozárová
www.blog.sme.sk

Mame píšem túto báseň
Chcem pošliapať kus z jej trápenia.
Smútok vytrhnúť z jej duše.
Ako tŕň… A — pofúkať !
Vyšlo slnko nad jej snom ?
Do jej ubolených dúm
Vkladám… tú trochu zo seba…
Zrobené ruky a v nich
Tiché pohladenia.
Zamlčané slová nariekajú.
Čím naplniť jej malé
Tiché nádeje…
Mária Mistríková- Vasileva
(úryvok z knihy Tiché nádeje)
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OKejko gazduje – ide na istotu

Zbaliť ho…

poistený OKejko v lietadle

do kufra!

No čo ešte do toho kufra mám zobrať, hmmm... tričká mám, plavky tak isto,
uterák tiež, ale nezabudol som predsa len na niečo malé a predsa veľké? No
predsa POISTKU! Máju študenti nejaké výhody?
V prvom rade ti odporúčam si vybaviť Európsky preukaz poistenca (EPZP).
Keď ho budeš mať, zabezpečí ti to
zdravotnú starostlivosť v členských
krajinách Európskej únie. Preukaz je
určený pre dočasné pobyty, vrátane
dovoleniek, služobných ciest, brigád, stáží, študijných pobytov a pod.
Dokonca niektoré poisťovne umožňujú ho vybaviť cez internet, takže
nemusíš si zodrať topánky a navyše je
to zadara. Lenže to ti nestačí, preto si
vybav ešte pripoistenie. Odporúčam
stránku www.superpoistenie.sk, kde si
môžeš porovnať ceny poistného jednotlivých poisťovní - SUPER vecička.
Podarilo sa mi zistiť, že niektoré poisťovne dokonca poskytujú zľavy pre
študentov, ale len pre držiteľov kariet
mládeže EURO<26, študentského
preukazu ISIC, či karty GO 26. A čo tak
ZŤP? Zľavy na ZŤP- éčko neposkytuje
žiadna poisťovňa! Aspoň do vyjdenia
tohto čísla som sa o tom nedočítal...
Najčastejšími poistnými udalosťami,
s ktorými sa poisťovňa stretáva počas
letnej sezóny, sú žalúdočné a tráviace
problémy (náklady približne 160 eur),
chrípka a zápal priedušiek s vysokými
horúčkami (náklady približne 160 eur),

alergická reakcia na slnko (náklady od
70 do 160 eur) a akútne zubné ošetrenie (náklady od 160 do 300 eur).
Len tak pre zaujímavosť som si
zasurfoval na nete a našiel som aj
niekoľko ďalších príkladov častých
ochorení na dovolenkách aj s nákladmi na ich liečenie:
• akútny zápal žalúdka a čriev v Španielsku s hospitalizáciou – 11.000 €
• zlomená panva vo Francúzsku – 5.000 €
• vysoký tlak, búšenie srdca v USA + týždeň v nemocnici – takmer 27.000 €
• angína a zápal dutín – ošetrenie
a lieky vo Švajčiarsku – 300 €
• žalúdočné ťažkosti v Nemecku
s hospitalizáciou – 1000 €
• zápal močového mechúra v Grécku – 1500 €
• infarkt v Tunisku – 2.500 €
• žalúdočné ťažkosti v Egypte – 280 €
• bolesti ucha v Bulharsku – 100 €
• zápal priedušiek v Grécku – 170 €
• poštípanie chorvátskym hmyzom – 100 €

zlúčiť poistenie s pohotovostným
balíkom Eur na karte vo vrecku.
Ku debetnej karte je možné si dokúpiť
komplexné cestovné poistenie platné
na pobyt v cudzine s dĺžkou max. 90 dní.
Poistenie sa vzťahuje na liečebné
náklady, trvalé následky úrazu, smrť
následkom úrazu, poistenie právnej
ochrany na cestách v zahraničí, poistenie batožiny, cenností, elektronických a
optických prístrojov, športového náradia. (www.slsp.sk)
A čo vtedy, ak je odchod za dverami a tebe sa nechce vytiahnuť päty
z domu? Nevadí! Aj tak sa môžeš
poistiť – cez internet – online.
Ešte dobaliť... vypražiť rezne na
cestu... nabiť mobil...
No určite si nezabudni pribaliť do
tvojho cestovného kufra to pravé poistenie! Človek nechce byť negatívny,
ale predsa len aj malé poštipnutie
hmyzom ti môže narobiť poriadny
vietor v peňaženke!
Tak hor sa do cestovania!
spracoval Jozef Dančík
ilustrácie:
(Marián Višňovský)

Poistite sa na cesty!

Poistite sa na hory!
Poistite si batožinu!

www.allianzsp.sk

Keď som skúmal, ako zariadiť, aby
som nemusel mať vždy za hranicami
balík peňazí vo vrecku, ponúkla sa mi
možnosť platobných kariet. Vtedy
som prišiel na to, že sa dá vlastne
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Poistite sa k vode!
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Spoveď fajčiarov

OKejko nefajčí

Ciga vs. čistý vzduch
Na školách, teda pokiaľ aspoň viem, je fajčenie prísne
zakázané. U nás o tomto pravidle vieme, no niekedy sa
zdá, akoby ani žiadne nebolo. Našu školu navštevuje
dosť žiakov, ktorí fajčia, no akosi zabúdajú na tých,
ktorým by cigaretový dym mohol prekážať. Dokonca
sme voči nim takí ústretoví a milí, že po ich ,,fajčpauze´´ dokážeme po nich ešte aj upratať. Kde je
ochrana nefajčiarov? Alebo inak. Čo ak mám chuť
na pohárik slivovice? Môžem si dať? Viem, že by sa
to nemalo, a už vôbec nie v škole, ale keď mám na
to takú chuť… Veď koľkí sa stretávajú vonku kvôli
tejto ,,smradľavej pochúťke“? A potom len máme
možnosť počúvať reči typu: ,,To jedlo na večeri
sa nedá jesť. Nič z toho nezjem!“ Prečo si radšej
niečo nekúpia na jedenie? V cene cigariet, približne 2,50 €, by som si dokázal kúpiť dobrú
bagetu, alebo tresku s rožkami.
Takmer na každej hodine sa stokrát
vyskloňuje slovo ekológia. Dajme teda
priestor aj rovine praktickej. Pokúsme sa
prírodu, alebo aj nás samotných ochrániť
pred stúpajúcim dymom. Keď raz bude
tento tmavý oblak na nás padať, môže
byť už neskoro. Neskoro na to, aby sme
si uvedomili, čo táto zábavka spôsobuje ,,dýmkarom… a naopak, čo spôsobuje tým, ktorým nikto nedal na
výber medzi cigaretovým dymom
a čistým vzduchom.
Foto a text: hrdý nefajčiar Jakub Mišík

Šaňo v akcii pri upratovaní

Ako ste prežili Medzinárodný deň bez tabaku? Cigaretka na
dva ťahy... alebo inak? U nás v internáte sme sa stretli fajčiari povinne a ostatní dobrovoľne, aby sme skloňovali tému: „Fajčiť či nefajčiť?“ Konečné rozhodnutie je na každom z vás. Prinášame vám teraz
výsledky ankety, ktorej sa zúčastnili naši domáci fajčiari. Odpovede
boli anonymné, aby sme poskytli aktérom viac priestoru na pravdivé
a otvorené vyjadrenie. A ako to dopadlo?

Sme OK

Hokejová anketa
Alexander Alsodi
1. Je to super, ale nepáčil sa mi zápas
proti Lotyšom. Tam sme podali najhorší výkon. Ale inak som spokojný.
2. Padne jednoznačne málo gólov.
Výsledok asi 3:1 pre našich.
3. Do finále, a možno len o tretie miesto.
4. Ja si myslím, že už teraz je ospevovaný.
5. Áno. Bude bodovať aj proti Fínom,
predsa ich dobre pozná, vzhľadom
na to, že tam dlhší čas pôsobil.

Uprostred týchto teplých, slnečných dní, keď už v nás začala prekvitať únava
z učenia (s ničím to netreba preháňať), sviežu sprchu nám priniesli aj naši hokejisti.
O tom, že bola naozaj poriadna, až nečakane ľadová, sme sa mohli presvedčiť vo
štvrtok, 9. mája. Vo štvrťfinálovom zápase sme totiž podľahli domácemu Fínsku 3:4.
Dovtedy to však na našom internáte hokejom naozaj žilo. O tom svedčia aj
tieto odvážne odpovede na otázky, ktoré sme piatim náhodným, ale ochotným fanúšikom tohto športového sviatku položili.

Milan Bobuš
1. Nie je to také, ako by to malo byť,
ale snažíme sa vyhrávať zápasy.
2. 4:2, ale pre nás
3. Dotiahneme to do semifinále.
A budeme hrať o tretie miesto.
4. Áno, bude. Bude lepší ako Laco.
5. Áno môže, alebo možno aj Mário
Bližňák.

Odvaha nám nechýbala
Otázky zneli takto:
1. Ako sa ti páči naša doterajšia hra na Majstrovstvách sveta?
2. Aký tipuješ dnes výsledok proti domácim Fínom?
3. Takže postúpime. To si prajeme všetci. A kam to až podľa teba dotiahneme??
4. Čo myslíš, bude Staňa podobne ospevovaný po šampionáte ako vlani Laco?
5. A nakoniec odvážna otázka. Našim najlepším strelcom je doteraz Tomáš
Záborský. Bude tomu tak aj po skončení nášho účinkovania na šampionáte?
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Martin Alsodi
1. Myslím, že zatiaľ môže byť.
2. 3:1 vyhráme.
3. Ja dúfam, že až do finále.
4. Ja si myslím, že určite áno.
5. Možno aj Jurčina
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Sme OK
Lenka Rapavá
1. Veľmi sa mi páči, ale niekedy im to
vyjde, inokedy zase nie.
2. 4:2 pre nás
3. Asi do finále
4. Ale hej, veď ako dobre chytá, proti
všetkým chytal dobre, čo sme s
nimi hrali.
5. Áno

Sme OK

Zakázané
uvoľnenie
Pomaly, ale isto sa blížime ku koncu
školského roka. Čaká nás veľkolepé
finále, ktorého súčasťou bude aj viacero pokušení. Úroveň Dunaja klesá,
Zuzana Poláková
teplé počasie nám čoraz viac odkrýva
množstvo možností, ako aspoň na nejaký
1. Páči sa mi, ale mohlo by to byť aj
čas zabudnúť na bežné starosti.
lepšie.
Jedným takýmto rajským jablkom bol
2. Vyhráme 4:2
aj
nedávno skončený šampionát v ľadovom hokeji 2013. Veď napokon to3. Dúfam, že bude medaila
muto
pokušeniu máme možnosť čeliť každoročne znovu a znovu. Ani tohto
4. Myslím, že hej.
roku
tomu
nebude inak.
5. Podľa mňa je to najlepší hráč, dúMinuloročný strieborný úspech z Helsínk v spojení s kvalitným vrcholom
fam, že áno.
aktuálnej prípravy na Majstrovstvá
Anketu spracoval a nafotil
sveta nás opäť radil do neľahkej pozície
Jakub Mišík
favoritov. Nevyšlo to… Snáď o rok.
My, ako študenti, však nesmieme
zabudnúť ani na naše osobné finále,
do ktorého sa už tak nezadržateľne rútime. Je to škoda, ale pri koncoročných
písomkách nám nepomôže žiadny
spoluhráč. A práve preto by sme sa
aj do tých kníh z času na čas mohli
pozrieť. Aká hanba by to bola, ocitnúť
sa tak pred skúšajúcim učiteľom v ofsajde. A to predsa nechceme. Aj preto
aspoň z časti venujme našu pozornosť
mučeniu zvanému učenie, aby sme si
pred tým naším finále mohli spoločne
zakričať:
My to dáme, na to máme! Hej, hej,
hej!
Jakub Mišík
Hokejový ošiaľ v klubovni na III. poschodí
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foto: archív Sme OK

Sme OK

Sme OK

V utorok, 21. mája 2013, keď sa v dopoludňajších hodinách naši maturanti
snažili podať čo najlepší výkon pri maturitnej odpovedi, my ostatní sme sa
usilovne pokúšali prekonávať samých seba na školskom ihrisku.
Aj tento rok sa u nás totiž konal už tradičný beh na počesť padlým vojakom
v druhej svetovej vojne – Májová tisícka.

Formula – chlapci a dievčatá
V kategórií Formula pretekal iba
jediný jazdec mužského zastúpenia,
Marek Púchor - a teda stal sa aj víťazom ,,svojej´´ kategórie. Keďže dievčina bola taktiež iba jedna (Alexandra Vaňová), zvíťazila aj ona. Aj keď
opäť iba sama nad sebou. Tu musíme
dodať, že niekedy sa stačí naozaj len

zúčastniť. I keď sama pred začiatkom
nevedela, že bude jediná.
A k tomu všetkému sa pridal ako
bonus Skok do diaľky.
Pre tých, ktorých beh nezaujal, alebo sa naopak pred jeho odštartovaním chceli správne športovo naladiť,
mali možnosť zasúťažiť si aj v tejto
športovej disciplíne.

A kto si piesok najviac obľúbil?
Zo ženského pokolenia:
1. miesto
Barbora Truhlářová
3,40 m
2. miesto
Angelika Berezická
2,91 m
3. miesto
Mgr. Veronika Ľuptovská 3,16 m

A z chlapov:
1. miesto
Adrián Kičin
2. miesto
David Kajanovič
3. miesto
Gabriel Lipovský

Prekonať
samého seba?
Pretekalo sa v troch kategóriách:
Formula – túto disciplínu absolvovali vozíčkari.
Dievčatá – okrem študentiek sa
tohto roku zúčastnilo aj zopár učiteliek. Ktovie, možno sa v budúcich
ročníkoch dočkáme aj mužskej časti učiteľského zboru.
Chlapci 600 m - táto disciplína mala
najpočetnejšie obsadenie. Dokonca
sa hovorilo aj o tom, že bude rozdelená na dve skupiny, ale nakoniec
všetko zostalo podľa plánu. Možno
aj vďaka tomuto rozhodnutiu sme
mali možnosť sledovať vyrovnaný
boj o prvé priečky do posledných
metrov trate.

Výsledky behu:
Chlapci - 600 m
Víťazom v tejto kategórii sa stal
Gabriel Lipovský, ktorý túto trať
zvládol v čase 1 minúta aj 50 sekúnd.
Len o 9 sekúnd za ním zaostal Viktor
Beňa, ktorý o 11 sekúnd predstihol
Stanislava Kičina.
Dievčatá – 200 m
Medzi dievčatami bola najrýchlejšia Angelika Berezická, ktorá vo
svojej disciplíne dominovala s časom
37 sekúnd. Na druhej priečke skončila Barbora Truhlářová, s časom 39,2
sekundy. Tretia Kristína Valovičová
dobehla v čase 42,5 sekundy.
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4,70 m
4,32 m
4,29 m

Všetkým zúčastneným ďakujeme a veríme, že športový duch ich neopustí ani
budúci rok.
Pre športový teleskop redaktori Sme OK Šaňo Alsódi a Jakub Mišík
foto: Milan Bobuš
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Sme OK na florbale

Juniáles 2013

Tím č. 2 - Blesk
Ján Breuer
Milan Bobuš
Mišo Cesnak
Jakub Ferianec
Martin Alsodi

Keď hráš
so super
ľuďmi
Pár minút po tom, ako sme odložili
tašky pod stôl, hodili sme na seba
tepláky a tričká a hor sa do telocvične! Že načo? Nie len tak. Dnes sa totiž
začína na našom intráku poludňajší
florbalový turnaj pod vedením p. vychovávateľa Mgr. Trusu a p. vychovávateľky Mgr. Solomajerovej.
Súťažili tri družstvá, do ktorých
boli vybratí len tí najlepší hráči.
Tím č. 1- Bugárovci
Adrián Bugár
Jakub Trška
Róbert Koudelníček
Maja Čierna
Roman Brocka

Tím č. 3 - Slovenská
tácia do 23 rokov
Jakub Mišík
Šaňo Alsodi
Fero Hrnko
Maja Halačová

reprezen-

Presný počet hráčov v družstvách
nebol určený, záviselo len od samotných hráčov na aké časté striedanie
si trúfajú. Platila totiž rovnica: menej
hráčov = viac striedania.
Na zápasoch bola veľmi dobrá
atmosféra. Všetci sme sa výborne
zabavili, aj sme si dobre zahrali.
Z telocvične som vychádzala vskutku unavená, veď aj post brankára si
vyžiadal poriadnu dávku energie.
Toto bol pre mňa najlepší turnaj
v tomto školskom roku a dúfam, že
aj budúci rok zažijem taký istý, ba
priam lepší, alebo aspoň podobný.
Nikdy na to nezabudnem a som veľmi rada, že som si mohla s takýmito
super ľuďmi zahrať.
Jedna z vás Maja Haláčová
Foto: archív VMV

hudobná produkcia: NO Zdravý vývoj

Tak sme sa zabávali...

foto: Archív VM V
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V uliciach Zvolena

Paličkovaná čipka

Comenius

Hokejový ošiaľ v klubovni

Maturanti odišli…

