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Recenzie, úvahy, reportáže, rozhovory, názory a úvahy žiakov - toto všetko tvorí dnešné
vydanie, v ktorom MY redaktori a redaktorky
chceme ukázať, že napriek tomu, že sme
každý jednotlivec, vieme spolu vytvárať niečo
veľké.
32 STRÁN TOHO NAJLEPŠIEHO Z NÁS
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Pridaj sa k nám a vyber si z našich pracovných pozícií
-Rád pracuješ s PC – používaš Excel a Word?
-Zaujímaš sa o svet technológií a inovácií?
-Poznáš elektronické súčiastky alebo ovládaš niektorý z
programovacích jazykov?
Abolventi technických stredných škôl majú možnosť sa uplatniť ako:
-Zoraďovač–operátor
-Zoraďovač
-Kontrolór kvality
Chystáš sa na technickú vysokú školu? Po jej absolvovaní sa môžeš
u nás uplatniť ako:
-Nákupca
-Predajca
-Plánovač
-Účtovník
Vidíš svoj kariérny rast na inej pozícii? Sú tu aj ďalšie:
-Technológ
-Konštruktér
-Technik oddelenia kvality
-IT špecialista (programátor)
Zamestnanci u nás dostávajú výhody:
-nástupný bonus
-príspevok na dopravu do zamestnania a späť
-mesačná prémia
-vianočná prémia (13. plat)
-príspevok pri životnom a pracovnom jubileu
-vstupenky na kultúrne podujatia, športové a relaxačné poukazy
-firemné akcie - letná párty a vianočný večierok
Ponúkame prácu v stabilnej spoločnosti, kde takmer polovica zamestnancov
pracuje viac ako 10 rokov
Radi ťa zaučíme
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Spolu prekonávame hranice

Andrej
Taraj
šéfredaktor

Aj keď je každý z nás jednotlivec a má vlastné záujmy, hodnoty, predstavy a sny, častokrát nás
ľudia nerešpektujú a chcú mať z
nás niečo podľa svojich predstáv.
Ale my sme predsa my, kaźdý z nás
tvorí neodlučiteľnú osobnosť, vďaka ktorej možeme každým novým
číslom prekonávať hranice a priniesť niečo nové, niečo viac naše aj
napriek tomu, že je každý z nás
jedinečná osobnosť a každý pojal
svoje dielo v tomto časopise trošku
inak, možeme spolu vytvárať dielo,
ktoré je možno malým krokom pre
ostatných, no obrovskou hrdosťou
pre nás všetkých, ćo sme sa podieľali na tvorbe tohto časopisu a

nechali na ňom otlačok svojho JA.
Som úprimne poctený, že
možem pracovať s tímom takýchto
super mladých kreatívnych ľudí,
pretože bez vás by sme to už neboli my. Preto chcem všetkým vám,
ktorí si tento časopis kupujete a
povzbudzujete nás v jeho tvorbe,
povedať ďakujem. Vy ste to, prečo
máme stále chuť prekonávať nové a
nové hranice. Ťažko nájsť vhodné
slová, akými by sa dal popísať môj
pocit z tvorby časopisu, no je mi
cťou. Ďakujeme

Časopis GesTo. Občasník č.2, ročník 2. Adresa redakcie: Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín. Šéfredaktor:
Andrej Taraj.Jazyková úprava: Andrea Kokoruďová. Grafická úprava: Andrej Taraj. Fotografie v časopise:
Adam Paľo, K. Valeková, www. pixabay.com/sk/. V prípade záujmu nás kontaktujte na e-mail: sstv.casopis@
gmail.com

GesTo

3

My vo svete

Viedeň 2018

Poznávacia exkurzia do hlavného mesta Rakúska - Po stopách cárovnej Sisi
Dňa 11. 10. 2018 sme sa v skorých
ranných hodinách vybrali s našimi
pani učiteľkami A. Gejdošová a E. Ferancová na nezabudnuteľný výlet do
Viedne. Vďaka pani sprievodkyni sme
mali možnosť vidieť a spoznať toto najlepšie mesto pre život na svete a jeho
históriu veľmi podrobne. Naša prvá
zastávka bola v letnom sídle cárovnej
Sisi. Zámok Schönbrunn si získal naše
srdcia nielen svojimi rozsiahlymi
záhradami, ale aj svojím barokovým
prevedením. Pri prechádzke záhradou, ktorá sa tiahla do kopca, sme
mali pocit, že nám patrí celá Viedeň,
4
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keďže sme ju mali celú na dlani.
Ďalšia veľmi zaujímavá a zároveň
náučná zastávka bola v Prírodno-historickom múzeu vo Viedni, kde sme
pomocou interaktívneho spôsobu a
veľkého množstva archeologických
nálezov mali možnosť preniesť sa do
histórie. Neskôr sme sa peši cestou
okolo Rakúskej národnej knižnice
presunuli na Námestie sv. Štefana ku
Dómu sv. Štefana (Stephansdom). Bol
čas na zábavu. Išli sme do zábavného
parku Práter. Vyzeral presne ako klasický zábavný park z filmov. Dominantou parku bolo obrovské šesťdesi-

atpäť metrov vysoké Viedenské ruské
koleso. Zaujímavé bolo, že v kabínach
tohto ruského kolesa je možné objednať si romantickú večeru pre dvoch
za nemalú čiastku vyše tristopäťdesiat eur. V Prátri sme mali možnosť
vzoprieť sa našim strachom z výšok a
odviazať sa. A keď sa nám z kolotočov
krútili hlavy, bol čas ísť domov. Viedeň
je krásne a pestré mesto, z ktorého si
každý odnesie svoj vlastný jedinečný
zážitok a každému ho odporúčam na
vštíviť.
Jakub Nákačka 3. C

Perom našich žiakov

Marazmus slovenského národa
Závislosť na alkohole spôsobuje problémy v rodinách a spoločnosti už od jej vzniku.
Každá spoločenské zriadenie už od staroveku sa snažilo s týmto neduhom bojovať.
Rôzne vynaliezavé opatrenia do určitej miery túto formu závislosti potlačili, nikdy ju
ale úplne nezničili.
Boj proti alkoholizmu je známy aj
v slovenskej histórií, najmä u našich
národných dejateľov. Štúrovská ge
nerácia na čele s Ľudovítom Štúrom,
ktorá bojovala za zrovnoprávnenie
slovenského národa v rámci Uhorska,
si dobre uvedomovala, že je to práve
alkoholizmus, ktorý nielenže prehlbuje chudobu v slovenských rodinách,
ale taktiež vytvára davy závislých ľudí,
ktorý namiesto zdokonaľovania svojej
osobnosti, zveľaďovania svojich statkov a trávenia času s rodinou, míňali
svoj čas, peniaze a zdravie v krčmách.
Alkoholizmus taktiež prehlboval pasivitu vo vzťahu k záujmom o veci
verejné, čo len zhoršovalo postavenie
Slovákov v procese národného obrodenia, o ktoré sa Štúrovci snažili. V
boji proti alkoholizmu nadviazal na
Štúrovcov aj Andrej Hlinka, ktorý
taktiež pokračoval v zakladaní spolkov striezlivosti. Spolky mali za úlohu vzdelávať ľudí v morálke, viesť ich
k hospodáreniu a vedeniu správneho
života.
Ako je to s požívaním alkoholu
dnes? Štatistiky v súčasnosti potvrdzujú síce pokles spotreby alkoholu na
osobu o 26% od roku 1984, veľkým
problémom ostáva konzumácia alkoholu mladistvými. Problémom
konzumácie alkoholu u mladistvých
nie je ani tak v prvom vyskúšaní alkoholu, ku ktorému sa dostanú veľakrát
už v rodinnom prostredí, ako pitie
alkoholu na pravidelnej báze. Práve
pravidelné pitie alkoholu vytvára
závislosť.
Vzdelávacie inštitúcie, ale aj väčšina rodičov si dobre uvedomujú,
že požívanie alkoholu predstavuje riziko vzniku závislosti, a preto sa
snažia rôznymi preventívnymi opatreniami zabrániť jeho konzumácii.
Pri sledovaní vývoja dnešnej situácie,

musím však konštatovať, že veľakrát
neúspešne. Rôzne prednášky a zákazy
sa vytrácajú v jednoduchej prezentácií
málo zaujímavých „osobností“, ktoré
dnešný show biznis produkuje ako
huby po daždi. Mladí ľudia v nich vidia vzory svojho vzdoru voči dospelým
a alkohol tak vnímajú ako životný štýl,
ktorý im má v tom nielen pomáhať,
ale taktiež ich má stavať do roviny
dospelých, keďže tí vôbec nejdú svojím nasledovateľom príkladom.
Najzásadnejším problémom v boji
proti alkoholizmu je úpadok morálny. A kde upadá morálka, upadajú aj
mravy. Nie je to ale náhoda, že práve v
dnešnej dobe globalizačných tendencií
sa závislosti prezentujú ako cnosť. Kto
je závislým, stáva sa otrokom svojej
závislosti a je teda väčšia pravdepodobnosť, že bude dostatočne zaneprázdnený, aby sa staral o veci väčšieho významu, ako napríklad blaho
spoločnosti. Preto vždy, keď sa ocitnem pred možnosťou vypiť si, položím
si pár otázok. Je vzácna príležitosť, pri
ktorej poznám svoju mieru, alebo pijem z rozmaru a chuťou opiť sa? Alkohol poškodzuje mozog a znižuje in-

teligenciu. Chcem sa stať nadmerným
požívaním alkoholu podpriemerný?
Alkohol je drahý! Nie je lepšie ušetriť
si a investovať radšej do športu alebo
zdokonaľovania svojej osobnosti či
podnikania? Pitie alkoholu míňa nielen peniaze, ale aj čas. Vážne chcem
namiesto sebazdokonaľovania zabíjať svoj drahocenný čas? Dlhodobé
pravidelné pitie alkoholu spôsobuje
závislosť. Vážne chcem byť otrokom
„fľašky“ a stať sa tak len bezduchou
bábkou, ktorej jediným cieľom bude
uspokojenie svojej závislosti? Ak je
alkoholizmus vnímaný ako problém
Slovákov už po stáročia, nebude lepšie
byť prelomovou generáciou a zmeniť
to?
Ak si myslíte, že som abstinent, tak
sa mýlite. Som si ale dobre vedomý
toho, že medzi príležitostným pitím a
závislosťou je len malá priepasť. Preto
pri väčšine možností vypiť si, sa radšej
držím pravidla, že najlepšia droga je
triezva hlava.
Filip Štiga 4. A
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Rozhovor so žiakom

Čo pre mňa znamená šport ?
Šport mi dáva energiu, radosť a psychickú silu. Dorotka Luticová, študentka našej
školy, žiačka 3. D triedy nám priblíži svoju lásku k športu. Motivuje aj Teba?

rothy_fitlife

Presne takto sa volá instagram, na
ktorý Dorota zdieľa všetky svoje úspechy, fit recepty a ..., preto si ho určite
pozri a hoď jej tam sledovanie.

V oblasti športu sa držím už od
detstva, no naozaj intenzívne sa mu
venujem približne 4 roky. Práve vďaka nemu môžem každý deň dostať
nával energie, radosti a budovať si tak
psychickú silu. Pri cvičení dokážem
zabudnúť úplne na všetko a sústrediť
sa iba na môj cieľ, ktorý chcem dosiahnuť. Koniec koncov, aj na túto školu ma priviedol práve šport. Mnohí
možno neviete, že som z Liptovského
Hrádku a bývam na školskom internáte. Dôvod príchodu bola túžba hrať floorball za mesto Tvrdošín.
Keďže na Liptove klub nie je a po
6
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skončení základnej školy som sa nechcela vzdať toho, čo ma baví, neváhala
som. No a dnes mám možnosť hrávať
ženskú extraligu.
Ale floorball nie je to jediné, čo
ma napĺňa. Tiež sa venujem crossfitu, cyklistike, snowboardingu, skateboardingu, inline korčuľovaniu,
posilňovaniu a behu. Hodiny strávené
v gyme alebo v prírode si užívam
naozaj naplno. Snažím sa napredovať každý deň. Nie vždy ide všetko
podľa predstáv, no uvedomujem si,
že je dôležité nevzdať sa, a vždy si
pripomenúť prečo to robím. Veď pred-

sa naše telo je jediné miesto, kde prežijeme celý svoj život. Aktuálne trénujem 6 krát do týždňa a musím priznať,
že niekedy je to časovo náročné (zvládať tréningy, zápasy, školu, varenie,
autoškolu a vlastne nebyť ani doma),
no viem, že všetko je o prioritách.
Zúčastňujem sa aj mnohých súťaží.
Vlny emócií a zážitkov z nich ma
posúvajú vpred. Veľmi som si obľúbila Tvrďák race, ktorý navštevujem
každoročne. Je to terénny prekážkový
beh plný adrenalínu, kopcov, pádov,
prachu, vody, blata, prekážok a človek
musí naozaj bojovať sám zo sebou. V

Dorota Luticová
Je žiačkou 3. D triedy odboru technické
lýceum. Jej záľubou je šport a asi všetko, ćo
je s ním spojené. Hráva všetko od florbalu
cez cyklistiku až po beh a taktiež nesmieme
zabudnúť na posilňovanie ... Má za sebou
mnoho úspechov, no mnoho tréningov. Ale
neľutuje ani minútu strávenú pri športe.

roku 2017 sa mi v mojej kategórií podarilo umiestniť na prvom mieste. To
ma naštartovalo trénovať viac a o rok
skúsiť svoj čas ešte zlepšiť. Dávala som
do prípravy všetko, no prišli zranenia,
ktoré ma na dosť dlhý čas odstavili a
ja som viac trénovať nemohla. Natrhnuté šľachy na členku a neskôr operácia kolena. Musím povedať, že to pre
mňa bolo naozaj ťažké obdobie. V mojej príprave som musela začať opäť od
nuly. Nevzdala som to, stále som verila, že sa aj tento rok dokážem postaviť
na štart a svoj čas zlepšiť. Nakoniec sa
mi to v septembri 2018 aj podarilo, za
čo som nesmierne vďačná.
V lete som túžila po zmene a chcela
som vyskúšať niečo nové. Začala som
s crossfitom (spojenie silových cvikov, vzpierania, gymnastiky a aeróbnej
aktivity) a musím povedať, že som sa
naozaj našla. Viem, že práve tomuto
sa chcem určite v budúcnosti venovať viac a viac. 1. decembra som sa
zúčastnila mojej prvej crossfitovej
súťaže Winter Cup 2018 a podarilo sa
mi obsadiť druhé miesto v kategórií
ženy. Mrzí ma, že svoj crossfitový klub
v LH nemôžem navštevovať častejšie
kvôli internátu. Naďalej verím, že svoje hranice dokážem stále posúvať.
Dorote dakujeme za svoj názor na
šport a prajeme vela dalších úspechov.
Andrej Taraj 2. B
GesTo
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Zdolali sme ďalší vrch
Triedy druhého ročníka boli aj tento rok na zaujímavom výstupe na vrch Sedlo
Zábrať a naozaj im to dalo zabrať.

Dňa 11. 9. 2018 sme sa ako II.
ročník zúčastnili na účelovom cvičení
v Roháčoch na sedle Zábrať. Keď nám
oznámili, že sa bude konať turistika v
Roháčoch, tak sme sa všetci úprimne
potešili, ako keby som našla skrytých
5€ v peňaženke. Ale nie, sranda, som
chudobný študent. A realita bola taká,
že väčšina z nás bola otrávená a TAKMER NIKOMU sa nechcelo ísť. Šplhať
sa po Roháčoch, čo sme srnky, teda

kamzíky?! ,,TAKMER NIKOMU”
Okrem nás troch. Áno, správne, nám
trom šialeným Trstenčanom. A ja som
jedna z nich. Odchod bol 8:00 hod,
počasie bolo príjemné, svietilo nám slniečko. Cestou v autobuse sme skladali rubikove kocky. Bol to totiž hit pre
nás „kockaté“ hlavy. Keď sme vystúpili
z autobusu, bolo chladnejšie. Následne
sme sa rozdelili do dvoch skupín a ešte
fotka a môže sa ísť. Pre mňa bol tento

výstup úplný relax, cestu som poznala, keďže tam každý rok niekoľkokrát
zájdem s rodinou či s priateľmi. Roháče sú moje. Najobľúbenejšie miesto
na Orave, zbožňujem prírodu. Ako
vždy, príroda bola ohromujúca a okolo nás sa niesol čistý horský vzduch.
Cestu mi spríjemňovali rozhovory s
priateľmi. Počas branného som nadobudla v sebe väčší pokoj. Ku koncu
výstupu nám začalo jemne mrholiť,
ale po chvíľke to prešlo. Keď sme boli
na mieste, tak sme sa všetci usadili a
trošku sme sa občerstvili jedlom. My
Trstenčania a naše dve Rabačanky
sme sa usadili trošku ďalej od ostatných. Chvíľku sme len tak sedeli a
obdivovali krásu-krás, potom sme
sa začali spoločne rozprávať. Urobili
sme si nejaké tie fotky a išli sme späť.
Zostup nebol vôbec taký pokojný ako
výstup. Zem bola mokrá, takže sa
šmýkalo. Niektorí chalani z triedy sa
ako keby vžili do prírody. Mám pocit,
že sa hrali na splašené antilopy. A jedna z nich v strmšom svahu podcenila
svoje schopnosti a vysypalo ju na zem.
Našťastie sa nezranil. Na malú chvíľu
sme sa zastavili pri Tatliakovej chate,
kde sme sa skupina asi 8 ľudí dohodli,
že sa cestou späť pomodlíme ruženec.
Modlitba bola stropom toho všetkého.
Niekde v polovici trasy začalo jemne
pršať. Väčšina z nás sme zmokli, ale to
nám neuberalo na dobrej nálade. Už
sme len debatovali na vážnejšie témy,
nastúpili sme do autobusu a išli domov.
Jennifer Mária Gibaštíková 2. E
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Smrť sa volá Engelchen
Návštevu divadla ako chvíľkové odreagovanie sa od školy som vždy brala ako dobrú voľbu. Ani teraz tomu nebolo inak.

Názov hry Smrť sa volá Engelchen
mi síce nebol moc známy, no o to viac
som bola zvedavá, čo herci na javisku
predvedú. Námetom profesionálnych
hereckých rolí (spomeniem J. Dobríka, Ivanu Kubáčkovú) bolo dielo od L.
Mňačka v réžii Tomáša Prochádzka.
Už samotný začiatok divadla na
doskách Mestského divadla v Žiline
nám ukázal, akým smerom sa bude
celá hra uberať.
Osudy ľudí, ktorí prežili 2. svetovú
vojnu, sú vždy pre diváka zaujímavé,
aj keď so sebou neprinášajú žiadne
pozitívne či šťastné príbehy.
Začiatok deja prebieha v nemocnici. Hlavný hrdina celej hry – Voloďa
leží v nemocnici. Na starosť ho má od
začiatku mladá krásna sestrička Eliška. Je vidno, že má k nemu blízko. A
on k nej. Celý tento dokonalý začiatok
„pokazí“ prichádzajúca Marta – Vo-

loďova stará láska. Oznamuje mu, že
odchádza do Kanady a opúšťa priestory nemocnice. Práve v tomto momente sa celý príbeh otočí.
Pred očami sa nám odhalí obraz
partizánov žijúcich v horách a príbehy partizánskej jednotky, ktorej velí
Nikolaj. Tu sa dostávame do celého
príbehu. Zisťujeme, kde a za akých
okolností Voloďa spoznal Martu a
pomaly prenikáme do celého príbehu
ich lásky. Pre mňa osobne toto bola
najlepšia časť celej hry. Páčilo sa mi,
že celá hra nebola iba o zlobe, zabíjaní
a utrpení, ale bola možnosť vidieť aj
kúsok tej jasnejšej stránky všetkých
udalostí.
Na konci celej hry sa herci ocitajú
zas a znova v priestoroch nemocnice.
Voloďa pomaly končí rozprávanie o
osude partizánskej skupine mladej
sestričke Eliške, keď v tom za ním

prichádza matka a podáva mu list,
ktorý mu Marta zanechala na rozlúčku, skôr ako odišla „do Kanady“.
Jej Kanadou však bola smrť. Otrava
morfiom.
Aj napriek smutnému koncu celého
príbehu si neviem predstaviť, že by
záver bol iný. Vojna so sebou nepriniesla žiadne šťastné konce. Len biedu,
zlo a strach. Z ľudí urobila zver a zo
sveta miesto plné bolesti a utrpenia.
Som rada, že ešte stále sa nám ľuďom
žijúcim v tejto dobre pripomína, čo
všetko vojna so sebou nesie. Práve
vďaka tomu sa môžeme stať ľuďmi,
znášajúcimi a empatickými k potrebám druhým, ktorí dokážu nesebecky
prijímať ľudí s inými názormi, s inou
farbou pleti či náboženstva.
Michaela Dopaterová 4. AO
GesTo
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Dovidenia škola

Navždy sa zachová.....
V živote každého študenta, ktorý absolvuje štvorročné štúdium, nastáva moment, kde sa mu pripína na hrudník čestné uznanie od profesora. Tento moment
poznáme pod pomenovaním „stužková slávnosť.“
Zelená stužka symbol dospelosti?
V živote každého študenta, ktorý
absolvuje štvorročné štúdium, nastáva moment, kde sa mu pripína na
hrudník čestné uznanie od profesora.
Tento moment poznáme pod pomenovaním „stužková slávnosť.“ Práve v
tento veľkolepý deň sa študenti premenia na krásnych princov v oblekoch
a študentky na dokonalé princezné
v majestátnych šatách. A tieto dni sa
udiali aj v našej škole. Spojená škola
Tvrdošín bola súčasťou niekoľkých
stužkových slávností, ktoré si každý
študent vryje hlboko do pamäti a len
veľmi tažko na ňu zabudne.
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Hádky, stres na dennom poriadku.
Tak ako sa hovorí: „Sto ľudí, sto
chutí“. Presne takáto výmena názorov
nastáva už od prvého ročníka, kedy sa
začínajú prvé prípravy na stužkovú.
Treba zariadiť miesto, dátum, skvelého
DJ a kameramana, pretože tieto veci je
potrebné nahlásiť trošku skôr. A práve
v tomto čase už niekedy dochádza k
prvým nezhodám. Nie každý sa vie
prispôsobiť, nie každý dokáže prijať názor toho druhého. Častokrát
dochádza k hlasovaniu, kde sa menšina prispôsobí väčšine. Niekedy je to to
najlepšie riešenie. A nikto sa nemože
na nič sťažovať.

Je všetko dokonalé?
V chlapčenských triedach to nie je
až tak moc cítiť. Chlapci sú predsa len
typ ľudí, ktorí si nepotrpia na dokonalosť. Ale čo taká dievčenská trieda?
Na našej škole tento moment strachu
zažívala trieda 4. AO, kde sa nachádza
30 dievčat a 2 chlapci. Ženy sú povahy,
ktoré sa snažia presadiť svoj názor za
každú cenu bez ohľadu na okolnosti. A
práve tieto hlavné problémy nastávajú
v dievčenskej triede, kde chce každá
žena vidieť na stužkovej slávnosti
dokonalosť a tu nastáva problém. Ako
len dosiahnuť svoj názor? Niekedy je
najlepšie riešenie sa prispôsobiť kole-

Dovidenia škola

ktívu hlasovaním a riešiť dokonalosť
budúcej svadby, predsa tam nebude
už nikto rozhodovať o dokonalosti len
ona sama.
Veľký deň D
Nastáva okamih, na ktorý sa tešia
všetci maturanti. Zobúdzať sa ráno
s pocitom, že dnes je veľká slávnosť
pre každého štvrtáka. Dlhé tri roky
čakania na moment, kedy sa stanem
maturantom a môžem kráčať pomalé
kroky k dospelosti. Práve táto stužková slávnosť je odrazovým bodom v
realite, že môžem zmeniť svoj život a
prijímať výzvy, ktoré mi ponúka. Tento deň sa vryje hlboko do pamäti študenta, je načase poriadne to osláviť.
Dievčatá sa stávajú princeznami a
chlapci pravými gentlemanmi. V
momente, ako sa pripne zelená stužka, opadnú všetky starosti a začína sa
pravá zábava, na ktorú sme sa nevedeli dočkať. Celá táto nádherná slávnosť
prebehne rýchlo ako voda, že si to

dokonca ani neuvedomíme.
Hrdosť zo strany učiteľov
Keď sa pozrie profesor na svojich
študentov v nádherných róbach, zistí
že títo mladí ľudia mu spríjemnili štyri
roky práce. Nie vždy to má učiteľ so
študentmi ľahké, ale predsa je istým
spôsobom na nich hrdý. Spomenú
si na tie vystrašené tváre, ktoré prešli po prvýkrát bránou školy. A zrazu
pred nimi stoja dospelí ľudia ochotní skúšať, objavovať a získavať nové
poznatky zo sveta.
Ďakujeme
Toto slovo odznie na stužkovej nespočetne veľakrát. Krátke slovo „ďakujeme“ má predsa tak veľký význam.
Ďakovať svojim rodičom za výchovu
a radostné chvíle. Možnosť štúdia a
spoznávania. Ďakovať ľuďom, ktorí
nám dali život a sú na nás právom
hrdí. Aj tento rituál je súčasťou stužkovej slávnosti. Ale taktiež ďakujeme

našim profesorom, triednemu a krstnému učiteľovi a samozrejme vedeniu
školy. Vyjadruje vďaku za všetok čas a
ochotu, ktorú vkladajú do študentov.
Preto, milí učitelia, vám za všetko, čo
pre nás robíte, a nezabúdate, že aj vy
ste niekedy sedeli v školských laviciach ako my teraz, ešte raz ďakujeme.
Toto je moment fascinujúci ľudskú
myseľ a srdce. Moment, kedy sa začína
nový pohľad na svet. Netreba však zabúdať, že po tomto sladkom momente
prichádza veľká skúška. Maturita.
Preto vám v mene redakčného tímu
želám, milí maturanti, pevnú vôľu a
chuť zvládnuť túto skúšku a vykročiť
naprieč životom.
Zuzana Jakubiaková 4. AO
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Dianie na škole

Vítanie prvákov na našej škole
Jeseň, ako každé ročné obdobie, prináša svoje tradície. Niekde je to púšťanie
šarkanov, inde Helloween, avšak na našej škole je to každoročné vítanie prvákov a
nových učiteľov počas slávnostného aktu imatrikulácie.
Pompéznosť a vážnosť tejto
chvíle študenti aj tento rok vyvážili
zábavnými a bláznivými súťažami, bez
ktorých by sme si už tie pravé imatrikulácie nevedeli predstaviť.
Príprava na túto udalosť začína už
celé týždne pred dňom s veľkým „D”.
My, III. AO sme nacvičovali program, ktorého jednoznačným vyvrcholením bolo tanečné vystúpenie v
štýle Michaela Jacksona, pri ktorom
sme sa inšpirovali videoklipom k jeho
nezabudnuteľnému hitu Thriller. Ani
prváci nezaháľali. Už mesiac pred imatrikuláciami si v tajnom žrebovaní
vylosovali obálku, v ktorej mali zadanie na ich vlastnú tanečnú “domácu
úlohu”, a tak sme sa už v úvode programu dočkali skvelého vystúpenia
ružových Barbie, žltých kačičiek a
ďalšie iné. Prváci si skutočne dali
záležať. Trieda, ktorej vystúpenie bolo
najhoršie, bola odmenená šľahačkovou pokrývkou hlavy.
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Ani noví učitelia to nemali ľahké,
keďže roly sa vymenili a tentokrát
boli študenti tí, ktorí pre nich mali
pripravené zadanie. Všetkým sa do
pamäti vrylo najmä vystúpenie na
nerozoznanie od Rytmusa.
Program pokračoval úlohami pre
prvákov, v ktorých publikum dostalo lekciu, ako správne a kreatívne
pripraviť zeleninový šalát. Inovatívne
metódy krájania paradajky a uhorky
v rytme hudby si študenti iste prinesú
aj do svojich vlastných domácností.
Ako odlíšiť uvarené a surové vajíčko
nie je až také jednoduché, ako sa pri
miešaní šalátu presvedčili – nanešťastie niektorí doslova na vlastnej koži (či
skôr vlasoch). Taktiež zeleninový šalát
museli prváci poriadne okoreniť. Na
tomto mieste je vhodné dodať, že všetkým zúčastneným ostal aj po kulinárskom výkone plný počet prstov a neporaziteľná chuť do varenia.
Inšpiráciu pre nastávajúci “týždeň

módy” mohli prísť návrhári načerpať
od našich prvákov, ktorí pri plnení
druhej úlohy mali skutočne náročné
poslanie – zozbierať čo najviac vrstiev
oblečenia, a potom sa do nich obliecť.
Víťazom sa stal ten tím, ktorému sa
podarilo navrstviť čo najviac módnych kúskov, pričom vznikli skutočne
nápadité kreácie.
Pred slávnostným ukončením imatri kulácie predsedovia tried prvákov
museli podpísať a prečítať slávnostný
dekrét, ich povinnosťou je dodržiavať pravidlá nasledujúci rok. Všetci
zúčastnení boli dekorovaní stužkami
s titulom “Bažant 2018”, ktorý im
právom prináleží ako znak každého
nováčika v našich študentských
sférach. Zaviazali sa robiť dobré meno
našej škole a starších študentov brať
ako svoj vzor.
		
Sára Galčíková 3. AO
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Dianie mimo školy

Netradičný airsoft na Orave
Filip Čajka, študent našej školy, žiak 3. A triedy trávi svoj voľný čas netradične. Očaril ho airsoft.Airsoft je hra v teréne, ktorá sa hrá so špeciálnymi airsoftovými zbraňami
(airsoft gun, airsoftka), čo sú imitácie zbraní strieľajúce 6 mm plastové guličky.
Na rozdiel od paintballu, airsoft sa
hrá s presnými replikami skutočných
zbraní, ktoré sa na originál podobajú
nielen vzhľadom, ale aj hmotnosťou.
Boli sme zvedaví na jeho príbeh... A
neuveríte, on bol ochotný niečo o sebe
prezradiť...
Prvýkrát som sa stretol s airsoftom
v tretej triede na základnej škole. Do
hry ma zasvätil mamin brat Paľo,
ktorý mi hru aj ukázal, odvtedy som
to “žral”, ale venovať som sa airsoftu
začal až v deviatom ročníku. K prvej
výbave som sa dostal vlastne cez Paľa
(zbrane) a vesta, nejaké maskáče sa
našli v skrini... Prvé stretnutie bolo

s jedným kamarátom, kde sme hrali
len proti sebe klasické 1v1. Boli sme
takto párkrát zahrať a povedali sme
si, že by sme do toho mohli zainvestovať. Tak sa začali šetriť korunky
a kúpil som si kvalitnejšie maskáče,
viacej zásobníkov a potrebných vecí.
V jednom lokálnom obchode nás
oboznámili o akciách, ktoré sa konajú skoro každú nedeľu na vyhorenom
Hoteli Ústie. Chodili sme skoro na
každú akciu, ktorá sa tu konala a stále
sa nám to páčilo viac a viac, zohnali
sme si aj viacej ľudí do našej airsoftovej skupiny. Po nejakej dobe, ako sme
nehrali, sme sa stretli znova, každý s

novou výbavou a rozhodli sme sa, že
sa našej záľube budeme naplno venovať. Na akcie chodil aj jeden tím líder
jedného tímu na Orave Caknoris Alpha. Raz hral s nami a po hre si nás
s kamarátom zavolal a opýtal sa nás,
či by sme sa nechceli pripojiť do jeho
tímu, že by sme mohli o tom pouvažovať. Je to pekná príležitosť, ale
povedali sme si, že ostaneme pri svojom tíme a zbúchame čosi viac z neho
ako len nedeľnú pukačku na Ústi.
Filip Čajka 3.A
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My vo svete

Vyučovanie pod Babou horou
Dňa 27. 9. 2018 (štvrtok) bol pre nás netradičný a veľmi poučný. My, dievčatá z III.
AO, sme sa zúčastnili exkurzie vo Hviezdoslavovej hájovni na Slanej vode.

Idylické miesto v lone oravskej
prírody pod majestátnou Babou horou
je spojené s dvoma významnými
predstaviteľmi slovenskej literatúry, s
Milom Urban a P.O. Hviezdoslavom.
Cieľom netradičného vyučovania bolo priblížiť si lyricko-epické
dielo Hájnikova žena od známeho
oravského rodáka Pavla Országha Hviezdoslava. Skoro ráno nás autobus
čakal pred školou, aby sme putovali
na miesto, kde autor čerpal inšpiráciu
i námet. Ani nepriaznivé počasie,
16 GesTo

ktoré nás na začiatku našej exkurzie
nešťastne postihlo, nás neodradilo od
stanoveného cieľa. Snáď jedinou jeho
nevýhodou pre nás bolo to, že sme
nemohli pracovať s dielom v ruke pod
holým nebom v „čarokruhu“ prírody.
Preto sme sa priam udomácnili vo
vyhriatej miestnosti expozície a vyučovanie sa mohlo začať.
V malej útulnej miestnosti sme
začali prechádzku veršami Hájnikovej
ženy, snažili sa premýšľať, uvažovať
a zachytávať rovnaké postoje ako

Hviezdoslav, diskutovať o hlavných
postavách, zaujímavom a napínavom
deji. V jednotlivých spevoch sme s
údivom vnímali krásu slova či vysoký
štýl umeleckosti.
Pani učiteľka Zimanová nás dielom nielen sprevádzala, ale si pre nás
pripravila zaujímavé aktivity, prostredníctvom ktorých sme si prevetrali všetky nové vedomosti, ktoré
sme počas netradičnej výučby nadobudli. Exkurzia po chalúpke nám
priblížila jednoduchý spôsob života
našich predkov. Byť na mieste, kde
Hviezdoslav zbieral námety na túto
básnickú skladbu, bolo pre nás veľmi
inšpiratívne. Chalúpka hájovne uprostred nedotknutej prírody vytvorila
atmosféru pokoja a z vyučovania sme
načerpali veľa pozitívnej energie a taktiež aj veľa nových poznatkov, ktoré sa
bude každá z nás snažiť uplatniť aj pri
maturitných skúškach. Nemožno nespomenúť silný odkaz diela, ktorý má
nadčasovú platnosť, napr. morálne
hodnoty človeka, manželská láska,
vzťah k práci, spätosť človeka s prírodou, s Bohom ...
Čas, ktorý sme strávili na tomto mieste, nám ubehol tak rýchlo, že sme sa
ani nenazdali, a museli sme návštevu
ukončiť. Myslím si, že nikto by nenamietal zostať tam ešte o pár hodín
na viac.
Na konci tejto krásnej výučby sme
si spravili malú prechádzku okolo Hájovne, fotografiu na pamiatku a plné
nových poznatkov a dojmov sme sa
spokojne vydali na cestu domov.
Viktória Vronková 3. AO

Rozhovor so žiakom

Motorka ako hobby a životný štýl
Sú medzi nami. Zaujímaví ľudia. Predstavíme vám niektorých z nich. Dominik Žuffa
je mladý, úspešný študent tretieho ročníka, odboru technické lýceum, vo voľnom
čase sa venuje najmä motorkám.

Dominik chodieva cez leto do školy aj
na tomto krásavcovi

Motorkám som sa začal venovať
len minulý rok, doviedol ma k nim
môj otec. Keď si na motorku nahodil
výfuk, vtedy som sa zamiloval do zvuku motoriek a chcel som aj ja svoju.
Najprv mi to rodičia nechceli dovoliť,
ani mi neverili, že si na svoju motorku
našetrím peniaze. Zaťal som sa a ... Najskôr som si zohnal brigádu a prihlásil
sa do autoškoly na vodičák. Prvýkrát
som sedel na kamarátovej babete. Potom som presadol na starého simsona,
na ktorom som sa navozil po poliach a čosi naučil, ako vôbec motorky
fungujú a... Moja prvá väčšia motorka bola ktm duke 125. Keďže som si
ju kúpil koncom októbra 2018, poriadne som si ju ani neužil. Zima prešla
a prvé kilometre mi začali pribúdať.
Kvôli motorkám som spoznal veľmi
dobrého kamaráta Tomáša, s ktorým
som bol aj na prvom výlete okolo Tatier (cca 250 km). Moja láska k motorkám prekvitla natoľko, že som začal
opravovať rozbité kusy, zblížilo ma to
s kamarátmi a zažil som veľa úžasných
zážitkov. Pre mňa motorka nie je len
hobby, je to aj životný štýl. Nepoznám
lepší pocit, ako sa obliecť, dať si helmu, pustiť pesničky a ísť slnečné ráno
do školy na motorke. Vďaka nej som
aj technicky zručný a mám svoju motiváciu do budúcnosi.
Dominik Žuffa, 3. D
Dominik, my ti ďakujeme, že si
nám predstavil svoje hobby. Prejeme veľa šťastných kilometrov a ešte
množstvo zážitkov.
Andrej Taraj 2. B
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Perom našich žiakov

Prichádza zima
Úvaha
Zima je čas, kedy celá príroda spí.
Odpočíva po náročnom období,
ktorým si prešla.
Cez tento čas prechádza príroda
veľkými zmenami, teploty padajú
pod krutý bod mrazu. O sťažovanie
akéhokoľvek pohybu sa stará nemilosrdná prikrývka bieleho snehu z
tých najkrajších vločiek. Príroda nie je
jediná, ktorá sa mení, pri troche pozornosti si môžeme všimnúť, ako sa na
pani zimu vychystali zvieratá, nechali
si narásť hrubé huňaté kožúšky, nazbierali si veľké zásoby potravy, alebo
si jednoducho spravili tukové zásoby.
Niektoré zvieratá to vyriešili dokon-
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ca tak, že sa odsťahovali. Počasie v
zmenách tiež neotáľalo, pochmúrne
a sychravé dni nahradilo agresívne
sneženie a mráz zatínajúci sa pod
kožu. Ale aj zima skrýva svoje čaro,
len je skryté poriadne hlboko!
Môžeme ho nájsť napríklad vo valiacom sa dyme z komínov, ktorý vytvára zaujímavé útvary. Alebo v umeleckých dielach, ktoré vytvára pán
Mráz na oknách domov s krásnym
praskajúcim zvukom. Na zahodenie
nie je ani pohľad na zamrznuté vodné toky alebo visiace cencúle čakajúce
na svoju obeť, ktorú by mohli prebodnúť. No najkrajší pohľad podľa mňa

je pohľad na celú zasneženú prériu,
ktorá akoby vytvárala obrovské more
tvorené snehom. Teta Zima sa taktiež
pýši množstvom aktivít, ktoré ponúka. Sánkovanie, lyžovanie, guľovanie
alebo stavba snehovej pevnosti, toto v
inom ročnom období nie je možné...
Zima je moje najobľúbenejšie ročné
obdobie, aj napriek jej negatívam.
Zimné ročné obdobie mám rád a vždy
sa teším na prvý sneh.
Pavol Galčík 3. D

Perom našich žiakov

Byť či nebyť
Úvaha

Žijeme v dobe, keď peniaze hýbu
svetom a mnohé, na prvý pohľad
celkom banálne záležitosti, ako
napríklad obchod s oblečením, tu hrajú svoju rolu. Je predsa dobre známe,
že šaty robia človeka.
Takmer každý chce vyzerať dobre a je veľmi praktické a prínosné,
že máme okolo seba toľko obchodov
a toľko možností. Môžeme vojsť do
akéhokoľvek obchodu a za pár eur si
odniesť nové kusy oblečenia alebo si
priplatiť za módnu značkovú obuv a
ukázať sa v nej na verejnosti s dobrým
pocitom, „že na to máme“.
Avšak na druhej strane je nám všetkým aj dobré známe, že na porekadle: „Aké lacné - také vzácne“, je
kúsok pravdy, pretože tie mnohé kusy
oblečenia vydržia len pár použití, no a
tie drahšie sa častokrát len schovávajú
za vyššiu cenu, ale kvalita zostava takmer rovnaká.
Veľa, hlavné mladých ľudí, sa
navzájom porovnáva a zaraďujú v
spoločnosti len podľa šiat, ktoré majú
na sebe. Obzvlášť niekoľko -násťročné
deti (tínedžeri) chcú byť v škole cool,
a tak predsa nebudú nosiť veci, ktoré
majú na sebe už známky použitia, a práve to nás núti kupovať stále
nové a nové kusy oblečenia, ktoré sa
opätovne veľmi rýchlo zničia a my
naivne podľahneme len ďalšiemu šikovnému marketingovému ťahu

No pozrime sa hlbšie na tento
problém spoločnosti, ktorý vlastne
začína úplné inde. Sú to práve krajiny tretieho sveta, kde mnohé veľké
textilné firmy využívajú lacnú pracovnú silu (častokrát aj malé deti) na
obrovskú výrobu oblečenia v nevhodných podmienkach. Každý deň sa
takto vyrobí množstvo oblečenia a
pri tom na výrobu jedného trička
sa minie približne 750 litrov pitnej
vody. Dochádza tak k veľkému plytvaniu a znečisťovaniu vody. A keďže
toto oblečenie dlho nevydrží, rýchlo ho vyhodíme, kúpime nové a stále
dookola. Vzniká tak stále viac takmer
nerecyklovateľného odpadu. No a
stále môžem pokračovať, pretože táto
téma veľmi úzko súvisí aj s týraním
zvierat. Svetové luxusné značky, ale
aj tie všednejšie, používajú na svoje
výrobky veľmi často práve zvieraciu
kožu. Preto existujú aj laboratória na
mutáciu zvierat. Tu sa snažia zvieratám doslova zväčšiť kožu, jedná sa o
prebytok kože, ktorá je pre zviera takmer neprirodzená a obmedzuje ho v
pohybe, v dýchaní či podobne, navyše
sú im podávané chemické látky, aby
urýchlili rast. Ide hlavne o divé zvieratá, ako sú líšky a i. Je im odopretá sloboda, sú chované v obrovskom počte,
v klietkach o veľkosti približne 30
centimetrov. Následne sú zabité alebo
len omráčené, a tak aj častokrát zaživa

sťahované z kože, takto mnohé prežijú
ešte pár mučivých chvíľ. A to všetko
len pre pár kusov nových topánok, kabeliek, opaskov, kožuchov, búnd alebo
kabátov.
Tu sa môžem zastaviť a len smutne
skonštatovať, že podobné veci sa
dejú vo svete čoraz častejšie. Neustále pribúdajú reklamy s novým
oblečením, obchodné výklady sa stále
plnia novými trendami, aby vytlačili
tie spred týždňa a nám sa zdali nemoderné, preto máme pocit, že ich už
musíme nahradiť novšími. Spoločnosť
tak nevedomky utráca peniaze na
sále novú pribúdajúcu produkciu odpadu. Lacná pracovná sila sa zneužíva
stále častejšie a tam, kde je voda najviac
potrebná,
je
paradoxné najviac znečisťovaná. No trh s
oblečením neustále prekvitá a rastie.
Ja sa teda pýtam! Máme sa naďalej
len ticho prizerať a zdanlivo neškodným nakupovaním oblečenia takzvane liať olej do ohňa?
Máme sa ďalej tváriť, že sa nás tieto problémy netykajú, pretože sa dejú
až príliš ďaleko? Alebo sa môžeme
konečne spamätať a pri budúcom nakupovaní si dvakrát premyslieť, či je to
naozaj nutné a potrebné?
Petra Belkoťákova II.E
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My vo svete

Erasmus +
Cieľom schváleného dvojročného projektu s názvom „Pripravení pre Európu“ je nielen zvýšiť u žiakov komunikačné schopnosti v cudzom jazyku, ale hlavne realizovať
možnosti pre ich osobný, akademický a profesionálny rast, uľahčiť im vstup na európsky pracovný trh a vysokoškolské štúdium na európskej pôde.

Úspešná realizácia európskych projektov má na Spojenej škole v Tvrdošíne viac ako dvadsaťročnú tradíciu.
Našej škole sa opäť podarilo získať
grant v rámci európskeho programu
Erasmus plus - medzinárodné strategické partnerstvá. Školské výmenné
partnerstvá Erasmus plus sú aktivity
zamerané na výmenu skúsenosti v
oblasti školského vzdelávania medzi
študentmi prostredníctvom mobilít –
pobytu a získavania skúseností v novej
európskej krajine.
Plán projektu
V rámci projektu žiaci a učitelia
postupne navštívia šesť európskych
krajín. Partnermi projektu sú stredné
školy z Talianska, Slovenska, Grécka,
Nórska, Bulharska a Španielska.
Grécko – prvá zástavka na ceste za
európskym poznaním
Prvou hostiteľskou školou, ktorá v
novembri 2018 otvorila pre nás svoje
brány, bola súkromná stredná škola
Ekpaideftiria Avgoulea - Linardatou
v hlavnom meste Grécka. Naši grécki
partneri pripravili odborné prednášky
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a workshopy s odborníkmi z oblasti
kariérneho poradenstva. Okrem realizácie projektových povinností žiaci navštívili mnohé z historických
pamiatok a múzeí priamo v Aténach
i v blízkom okolí. Histórie sa mohli
nadýchať medzi ruinami ikonických
chrámov Akropoly a Parthenonu a
navštíviť staroveké mestá Korint a
Epidaurus. Historicky druhé hlavné
mesto Grécka – Nafplio, ktoré leží
na Peloponézskom polostrove, bolo
cieľom poslednej prehliadky.
Krajina, ktorá v sebe ukrýva tajomstvo ľudskej múdrosti a krásy
Grécko je krajinou bohov, filozofov, olivového oleja a olympijských
hier. Je to krajina, ktorá dala svetu
demokraciu, ale aj modernú medicínu.
A práve Grécko bolo pre žiakov a
učiteľov Spojenej školy v Tvrdošíne
prvou zastávkou na ceste za novým
európskym projektom. Ubytovanie v
pohostinných gréckych rodinách zasa
žiakom umožnilo spoznať, že na prvom mieste u Grékov je rodina, ktorá
je nerozlučiteľná. Deti žijú so svojimi
rodičmi aj v dospelosti, často aj s ce-

lou svojou rodinou. Komunikačným
jazykom v škole aj v rodinách bola angličtina.
Zážitky na celý život
Cestovanie a spoznávanie nových
kultúr, uzatváranie nových priateľstiev
pomáha žiakom postupne získavať
kozmopolitný pohľad na svet. Čím sú
mladí ľudia otvorenejší ku kultúrnej
rozmanitosti, tým častejšie vnímajú
kultúrne odlišné národy pozitívne.
Mladí ľudia, ktorí absolvovali pobyt
v Grécku, nezískali len zážitky na
celý život, ale aj skúsenosti a zručnosti, ktoré im pomôžu pri ďalšom uplatňovaní sa na európskom trhu práce
a počas vysokoškolského štúdia v
zahraničí.
Dlhoročnou aktívnou účasťou na
európskych projektoch takto učitelia a
žiaci Spojenej školy v Tvrdošíne prispievajú k profesionálnemu rozvoju a
zvyšovaniu kvality stredoškolského
odborného vzdelávania.
p. učiteľka Mirka Gareková

Perom našich žiakov

Za čo som ochotná bojovať?
Úvaha
Za čo som ochotná bojovať? Za čo
by som dokázala položiť svoj život?
Odpoveď je jednoduchá. Za pravý
a dokonalý vzťah. Za milujúceho
manžela a milujúcu rodinu. Pretože
láska je večná.
Každý jeden z nás túži byť milovaný. Veď kto by nechcel byť každé
ráno obklopený pocitom, že nie je
sám? Túžime mať pri sebe niekoho,
s kým prežijeme celú svoju budúcnosť, niekoho, s kým budeme tráviť
každú sekundu svojho vzácneho času.
Sme však slobodní v tom, koho milujeme, s kým si založíme rodinu a
s kým budeme žiť? Na jednej strane
nám nikto nesmie určovať, čo máme
robiť a ako sa rozhodovať, ale dnešný
svet speje k tomu, že už aj sloboda je
ohraničená. Znie to zvláštne, no je to
tak. Každý chce za každého rozhodovať. Mnohí si neuvedomujeme, ako
nás dokážu ovplyvňovať slová.

Človek spraví to, čo nechce, len preto, aby sa to
druhým páčilo s pocitom:

vnukli do hlavy nás samých, aby sme
zaňho rozmýšľali. A podobné vzorce
máme aj vo vzťahoch. Už v minulosti
určovali svojim nenarodeným deťom,
s kým sa oženia, či vydajú. A túto disciplínu nájdeme aj v súčasnosti. A toto
chcem zmeniť. Budem za to bojovať
zo všetkým síl. V mojom živote je jedna vec veľmi dôležitá. Byť úprimná a
milovať úprimne. Nechcem svoj život
stratiť pri ľudskom monštre, ktorý po
pár dňoch bez rozhovoru aj zabudne,
ako sa volám. Prajem si, aby všetci
ľudia navôkol prežívali šťastný vzťah
a mali okolo seba milujúcu rodinu,
priateľov a známych, pretože to je
najdôležitejšie. Byť slobodný v tom,
koho máme radi. Keby mi v tomto
momente niekto povedal, aby som išla
bojovať za čokoľvek, čo je podľa mňa
najlepšie, hneď by som prišla k ľuďom,
ktorí s niekým sú len preto, aby niečo
znamenali, a jednoducho by som im
vysvetlila, čo konajú. Ničia život tomu
druhému a v prvom rade ničia život

sebe. Aké je ľahké padnúť na dno, no
ako ťažko sa z neho dostať. Sloboda nie
je voľba. Je to niečo, čo nám je dané už
od narodenia a nesmieme ju stratiť len
pre akúsi zbytočnosť. Sloboda - aj keď
pred ňou zavrieme dvere, ona si k nám
nájde druhé, lepšie. Sloboda je radosť,
ktorá k nám prišla a je kľúčom nášho
žitia.
A tak na záver by som chcela
všetkým podporiť, aby sa nikdy nenechali riadiť slovami druhých. Buďte
sami sebou. Buďte slobodný. Takí sme
sa narodili, tak takí aj buďme. Slobodní za to, čo chceme. Nikdy neprestanem druhým priať úprimnú lásku.
Nikdy. A viete prečo? Lebo úprimná
láska je slobodná. Nepriklincuje nás k
stene, ba naopak. Otvorí možnosti, o
ktorých sme nevedeli.
J. Dedinská 4. AO

„Veď čo by na to povedali ľudia?“.
Jeden múdry človek povedal: „Bolesť
spôsobená jazykom je väčšia, ako
bolesť spôsobená mečom.“ A má
úplnú pravdu. Človek častokrát pre
reči druhých zmietne zo stola veľké
možnosti a sny svojho života. Slová,
ktoré nám povie najbližší kamarát,
vedia rozhodnúť o našom smerovaní
v živote. Sloboda je v tomto čase tak
vzácna vec, že si to neuvedomujeme. A
možno sme si ani neuvedomili, že jedným slovkom „nie“, zmeníme chodníčky života toho druhého. Je pekné
vyjadriť svoj názor a pomôcť mu.
Lenže je zlé, ak svoj názor vyjadríme
a tomu druhému neumožníme, aby sa
nad tým vlastne zamyslel a rozhodol
sa v slobode. Najradšej by sme mu
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Odkaz bývalého študenta

Za dverami vysokej
Podobne ako vy, ktorí toto čítate, aj ja – Jozef Balcerčík - som navštevoval Spojenú
školu v Tvrdošíne. Dokonca v maturitný ročník som sa aktívne podieľal na tvorbe
tohto časopisu. Dnes však už do časopisu píšem z iného miesta a predovšetkým
Po maturite sa predo mnou otvorilo
mnoho dverí, z ktorých najvýraznejšie
lákali smery podobné tomu, čo som
študoval na strednej škole. V technickej oblasti je toho naozaj mnoho.
A hodný čas som sa aj pokukoval po
týchto dverách. Niekde v úzadí však
boli aj dvere, ktoré síce neboli celkom
otvorené, no ja som neváhal a začal
som nakukávať aj do nich. Samozrejme, musím spomenúť, že jedinou
cestou, ktorou som sa chcel vydať,
bola práve vysoká škola. Študovať na
vysokej škole bolo už od detstva mojím skromným želaním, hádam azda
preto, že jediné, čo naozaj dokážem,
je otvárať oči pred rozmanitosťou
sveta a snažiť sa ju pochopiť. A keďže
som pootvoril mnoho z tých na
pohľad nezaujímavých dverí, bol som
zmätený. Vydať sa technickým smerom a či hľadať niečo nové ?
Najjednoduchšie by samozrejme
bolo zdokonaľovať sa v niečom, čím
som začal. Niekde tam na okraji som
však túžil nahliadnuť inam. A samozrejme, keďže sa dokonale poznám,
viem, že tie myšlienky, ktoré odsúvam
na okraj sa skôr či neskôr stanú dominantnými. A tak som sa nakoniec
po mesiacoch váhania, premýšľania i občasných nadávok objavil na
niečom úplne odlišnom. Študujem na
Prírodovedeckej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. Aby to nebolo málo zvláštne, som v študijnom
odbore Environmental Studies, čo je
akási zlátanina prírodných vied – predovšetkým biológie a chémie v anglickom jazyku.
Mám za sebou už celý jeden ročník
a ak mám hovoriť o svojich dojmoch,
asi by som tento článok nikdy nedokončil. Preto sa pozriem na svoj
prvý ročník očami vás, stredoškolákov. Spočiatku sa zdalo, že vysoká škola
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sa v mnohom nelíši od strednej školy.
Spolužiaci, občasné učenie, každodenné vstávanie. Možno sa zmenil
zámer môjho štúdia, no všetko ostalo
rovnaké, či prinajmenšom podobné.
To boli prvé týždne.
Potom však, po týždňoch sklamania prišlo akési nadšenie z učenia. Nie
kvôli tomu, že by som ja nejak zmenil
výrazne pohľad na samotné učenie.
Ale spôsob, akým ku mne začali pristupovať učitelia.
Moje výsledky ma odmenia, či po-

Na vysokej škole odo mňa
nikto nič nepožaduje, buďto sa snažím či nesnažím.
trescú dostatočne. Učitelia však nepozerajú na mňa ako na ďalšieho v poradí, na niekoho, koho musia odučiť
a tým ich práca hasne. V učiteľoch
som si našiel priateľov, ktorí sa neboja odpovedať na moje otázky. Krátke
prednášky sa razom zmenili na dlhočizné rozhovory, ktoré začínali v
predmete môjho štúdia, ale postupne
sa zmenili v nezmysluplné rozhovory o zmysle života, ktoré máme všetci tak radi. A postupne, aj keď som
mal s technickým myslením, ktoré mi
ostávalo zo strednej školy, problém
chápať tie najjednoduchšie zvyklosti prírody, našiel som si spôsob, ako
si predstaviť všetko okolo mňa. Zistil
som, že je jednoduchšie veci spájať, aj
keď spôsobom, ktorý by sa mohol zdať
komický, ako veci oddeľovať. Spojil som tak technické myslenie, ktoré
som nadobudol na strednej škole s
myslením biológa, či chemika. Dnes
mi príde smiešne, ako som si spájal
štvortaktné motory so štvortaktným
dýchaním obojživelníkov. Jediné slo-

vo a videl som podobnosť, ktorá tam
vlastne ani nebola. Malé podobnosti
však mali za následok to, že dnes ma
dokážu podobné veci nadchnúť.
Vysoká škola nie je vôbec o učení.
Je to miesto, kde sa svojím spôsobom
snažíme chápať veci, ktoré sú pre nás
dôležité. Občas si vravím, že moje nadšenie z vysokej školy je zapríčinené
tým, že rovnaký študijný program
študujeme v ročníku iba dvaja. Učitelia tak majú omnoho viac času venovať sa nám. Častokrát sa však ani len
nedostaneme k samotným poznatkom a hodiny preberáme iba spôsob,
akým sa k tomu množstvu informácií
postaviť.
Učiteľ organickej chémie, ktorá je
dnes mimochodom, aj napriek mojim
prvotným obavám, mojím obľúbeným
predmetom, mi často hovorí, ako sa s
nadšením díva na prvákov. Prichádzajú s toľkými víziami, snahou urobiť
niečo veľké, naučiť sa všetko, pochopiť všetko, či dokonca zmeniť svet.
Časom však pochopia, že náš krátky
život nestačí na to zmeniť mnohé. Ide
iba o to z tej rozmanitosti odolného
sveta vybrať si niečo málo a meniť
to. Niekedy na lepší svet stačí zmeniť
jedného človeka. A to je dnes mojím
zámerom. Nájsť si kúsok sveta, ktorý
chcem pozmeniť, vylepšiť, skrášliť.
Nechať niečo aj tým, čo prídu po mne.
Pochopil som, že pravým zmyslom
pre mňa nie je hľadať šťastie, ale cítiť
sa užitočným. Spraviť niečo, na čom
záleží. Aj keď na tom bude záležať iba
mne a bude to tá najmenšia vec na
svete.
bývalý žiak Jozef Balcerčík

Perom našich žiakov

Smeruje svet do záhuby!?
„Dúfam, že raz všetci získajú všetko bohatstvo, po akom kedy túžili, aby zistili, že to
nie je odpoveď“, myšlienka neznámeho autora.

Koľko však pravdy v sebe ukrýva.
V dnešnej dobe sa každý naháňa len
za peniazmi, kariérou, slávou... Skutočne dôležité veci pomaly strácajú na
význame. Nestal sa z tohto sveta jeden
veľký zmätok? Všetko je naopak.
Pýchu sme nazvali „zdravým sebavedomím“. Opilstvo a nestriedmosť
zábavou či vyšším životným štýlom..
Závisť.. Nenávisť? To je predsa boj za
spravodlivosť. Hnev? Však to je LEN
rozhorčenie nad názormi tých „iných‘‘. Dokonca aj lenivosť sme nazvali prejav slobodnej vôle. A lakomstvo?
To je že vraj ekonomická rovnováha...
Každému len toľko, koľko si zaslúži.
Však prečo dať zo svojho? A aký je
výsledok? Staviame veľké domy.. No
máme malé rodiny. Dokážeme rozbiť atóm, no vlastné predsudky nie.
Cestujeme po celom svete, dokonca aj
do vesmíru, no cestu k osamelým blízkym si nenájdeme. Dokážeme sa spojiť s ľuďmi stovky kilometrov od nás,

no s tými, čo sedia vedľa nás, spoločnú
reč nenachádzame. Kupujeme veľa
vecí, no nevieme sa z nich tešiť.
Znásobili sme naše majetky, no zredukovali sme naše hodnoty. Máme viac
titulov, no menej zdravého rozumu. V
spoločnosti máme viac zdravotníctva,
no menej starostlivosti o tých, ktorí
to potrebujú. Chorí, osamelí, zomierajúci.. Máme viac druhov jedla, no
menej výživy. Samé „éčka „ nie? Vďaka medicíne dokážeme predĺžiť život
o mnoho rokov, no nevieme tie roky
naplniť. Stále sa ponáhľame.. No nevieme čakať. Učíme sa ako zarábať..
No nikto nás neučí ako naozaj milovať. Vo voľnom čase sa čoraz viac
nudíme..

Ženy nariekajú nad
vraždou novinárov, no že
v ten deň idú zabiť vlastné
nenarodené dieťa, nezaujíma nikoho.

WWorá si namiesto náručia človeka,
pre ktorého by bola jedinou a tou najlepšou na svete, vybrala kariéru. Zo
žien sa stali feministky, ktoré prezentujú, aký je muž jeden veľký omyl
prírody a potom nariekajú, že muži
si ich nevážia a sú chladní. Keby však
ženy boli ženami, tak muži budú
mužmi. Ale nie ženami feministkami,
ale tými, ktoré nosia v sebe lásku a
nehu. Pri ktorých muž nájde teplo
domova. Keby vlastne každý človek
na svete dokázal zo seba ponúknuť
viac lásky a viac sa otvoril, žilo by sa
tu lepšie. Lebo ani tá kariéra... Ani tie
peniaze vás nebudú čakať, keď sa budete vracať domov. A tobôž sa k nim v
noci nepritúlite.
Michaela Dopaterová 4. AO
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Dianie na škole

To musíš prečítať aj Ty
Pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc sme pre vás čitateľov
pripravili anketu. Pýtali sme sa žiakov našej školy na dve otázky:
1. Koľko kníh si prečítal vo svojom
živote?
2. Súhlasíš s tvrdením F. Petrarca,
že: „Knihy nemajú byť nábytkom,
ktorý zdobí dom, ale potravou, ktorá
živí ducha“?
Prinášame vám výsledky prieskumu. Čítanie je stále spôsobom, ako
duchovne a ľudsky rásť. Na motiváciu
k ďalšiemu čítaniu vám prikladáme
recenzie obľúbených knižných titulov
od študentov školy.

Alica Rynke – Na hrane
Aké sú niekedy silné dôvody, čo nás
donútia odísť do neznámeho sveta a
znášať tam krutosti, ktoré nás postretnú? A ako veľmi dokážeme milovať
ľudí okolo seba, keď sme kvôli nim
ochotní postúpiť tieto všetky krutosti? Marianna, Tatiana a Nataša... Tri
mladé a naivné dievčatá. Myslia si, že
za hranicami ich privíta lepší život.
Prevádzači im zoberú pasy a predajú ich. Tatiana sa dostane do Ejlatu
a pracuje v reštaurácii. Keď polícia
začne lov na ilegálnych pracovníkov,
predajú ju ďalej. Mariannu pošlú do
bordelu, kde otehotnie. Natašu nechali prevádzači po uštipnutí hadom
zomrieť na púšti. Podarí sa jej uniknúť
istej smrti?
Román, do ktorého autorka vtiahne naozaj pútavým dejom, je knihou,
ktorá má v sebe napätie, dynamiku a
lásku zároveň. V tejto knihe je predstavená kultúra a svet, do ktorého
človek ako turista nikdy nevstúpi.
Vťahuje nás do intríg prevádzačov,
problémov ilegálne pracujúcich ľudí,
snažiacich sa za každú cenu zarobiť si
aspoň na živobytie a nenechať sa pri
tom chytiť miestnou políciou a úradmi. Príbeh dievčat sa začína spoločne,
24 GesTo

no hneď sa aj rozdelia... Kniha ma
naučila, ako ďaleko siaha ľudská krutosť, problémy v krajine a aj to, že svet
vás nie vždy privíta pozitívne.
Natália Prebojová 4. AO

Mário Puzo – Krstný Otec
O knihe som sa dozvedel vďaka môjmu obľúbenému (a aj kritikmi veľmi
oceňovanému) filmu Krstný Otec
(1972).
Perfektná kniha! Dej baví od začiatku až do konca, aj keď niektoré dejové línie nemusia sadnúť každému
(Johnny Fontane, Lucy...). Hustá
atmosféra, výborne opísané prostredie, prekvapivé zvraty (niektoré ma

prekvapili aj napriek tomu, že som
vedel, že sa stanú) a hlavne výborné
postavy. Takmer každá postava má
hĺbku, opísanú minulosť a hlavne
sa počas príbehu ešte rozvíjajú. Dej
graduje a niekedy, keď som čítal, som
bol taký napätý, ako keby som pozeral nejaký horor. Záver úžasný. Opäť
túto knihu môžem odporučiť naozaj
všetkým, pretože toto nie je najlepšia
kniha len v rámci žánru, ale určite jedna z najlepších vôbec.
Michal Matištík 4. A

Aprilynne Pikeová – Krídla
Laurel, pätnásťročné dievča, ktoré
sa presťahovalo z rodného zrubu do
malého domu vo vzdialenom meste,
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práve prežíva svoj prvý školský deň.
Doteraz ju vzdelávala jej matka doma.
Laurel si je vedomá, že sa od rovesníkov líši – vyzerá ako nejaká filmová
hviezda a zároveň je aj prísna vegánka. V škole si nájde dvoch dobrých
priateľov – Davida a Chelsea.
Ráno s údivom zistí, že jej na chrbte
niečo rastie. Ako sa zdá, je to obyčajná vyrážka, na čo Laurel nie je zvyknutá, lebo v živote žiadnu nemala a
ani nikdy nebola chorá. Laurel sa jej
pokúša zbaviť, ale bezvýsledne. Vyrážka iba rastie. Nakoniec zmizne, ale na
jej mieste sa objaví niečo iné.
Čo je to? A prečo sa to stalo? Ako sa
Laurel vysporiada so skutočnosťami,
ktoré v tomto kritickom období zisťuje? Kto je kupec, ktorý chWce za každú
cenu získať pozemok, na ktorom Laurel vyrástla?
Ako sa jej podarí zdolať nástrahy
rozprávkového sveta, do ktorého patrí
a toto je jej osud?
Irenka Michalčíková 4. AO

Robert T. Kiyosaki, Sharon
L. Letcherová – BOHATÝ
OTEC, CHUDOBNÝ OTEC
Najznámejší knižný titul z oblasti
osobných financií, či návod k dosiahnutiu finančnej slobody? Predstavujem vám knihu Bohatý otec, chudobný otec. Knihu napísanú dvomi
nesmierne úspešnými autormi. R. T.
Kiyosakom a jeho osobnou účtovníčkou S. L. Lechterovou. Kniha už na
prvý pohľad zaujme svojím farebným
prevedením a pútavým názvom, zahaleným rúškom tajomstva. Čo si ale
predstaviť pod názvom: Chudobný
otec, bohatý otec? Gro tejto knihy
tvorí životný príbeh Roberta T. Kiyosakiho, ktorý bol už od detstva vychovávaný dvoma otcami. Jeden otec bol
veľmi vzdelaný akademický profesor,
no celý život finančne zápasil. Naopak
druhý otec, ktorý neskončil ani ôsmu
triedu, vybudoval impérium a stal sa
jedným s najbohatších ľudí na Havaji. Ako je to možné? Hlavný rozdiel
bol v ich pohľade na svet. Vzdelaný

otec zvykol tvrdiť: „Uč sa, maj dobré
známky v škole a nájdi si prácu, ktorá
bude dobre platená“. Naopak bohatý
otec, vštepoval do malého Kiyosakiho myšlienku: „Uč sa, rozvíjaj v sebe
svojho finančného génia a založ firmu,
ktorá bude pracovať pre teba“. Kniha
ponúka kompletný proces prestavenia
mysle. Ďalej v tomto diele autor vyjadruje obrovský nesúhlas s dnešným
vzdelávacím systémom, ktorý núti
deti učiť sa predmety, ktoré nebudú
nikdy potrebovať a pripravuje ich na
svet, ktorý už dávno neexistuje. Mať
jednotky v škole neznamená, že budete v živote i úspešní. Vedieť narábať
s peniazmi a byť finančne gramotný
je oveľa dôležitejšie ako vedieť dejepis, či vypočítať Pytagorovu vetu.
Výsledný dojem z knihy? U mňa táto
kniha zožala obrovský úspech. Či už
verím príbehu o dvoch otcoch či nie,
kniha mi poskytla veľa užitočných informácií, pomohla mi nahliadnuť do
sveta financií a investovania a naštartovala môj mozog.
Žaneta Žuffová 4. AO

Kniha, ktorá zmenila môj život eTwinning Label,
medzinárodný projekt cez internet
Pri príležitosti Medzinárodného
mesiaca školských knižníc sme v mesiaci október zorganizovali v spolupráci
s projektovým partnerom čítanie v
školskej knižnici spojené s besedou
na tému Kniha, ktorá zmenila môj
život. Žiaci 3. A, 4. A a 4. AO triedy
predstavili knihu, ktorá zanechala v
ich živote nejakú „stopu“. Odporučili
ju spolužiakom na prečítanie. Formou
recenzie sme ju zároveň predstavili aj
žiakom z poľskej školy v priestoroch
Twinspace. Netradičná projektová
práce cez eTwinning bola aj formou
nadviazania medzinárodného partnerstva a spolupráce. Ponúkla nám
nové možnosti na vyučovanie a bola
zároveň motiváciou na podporou čítania.
Zuzana Jakubiaková 4. AO
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Rozhovor

Najväčší projekt mesta Tvrdošín
Milí čitatelia, čo si predstavujete pod pojmom „Najväčší projekt mesta Tvrdošín“?
Naše mesto vám dá na túto otázku rýchlu a jednoznačnú odpoveď: Výstavba novej
krytej plavárne.
Po zatvorení plavárne v Nižnej
občania Tvrdošínskeho okresu dlho
dúfali v opätovné spojazdnenie tohto
starého komplexu. Po dlhých rokoch
čakania sa ľudia konečne dočkali.
Síce sa stará plaváreň nezrekonštruuje, no vybuduje sa nová, modernejšia
v meste Tvrdošín. Túto stavbu mesto
financuje z vlastných ušetrených finančných prostriedkov. Ale to sú len
strohé informácie o tomto projekte.
Preto by sme touto cestou poprosili
pána primátora mesta Tvrdošín, Ing.
Ivana Šaška, aby nám zodpovedaním
týchto otázok spomínaný projekt viac
priblížil.
1. Pán primátor, ako sa prišlo k
nápadu otvoriť v našom meste krytú
plaváreň?
Na úvod treba pripomenúť, že v
Nižnej bola dobrá krytá plaváreň, v
ktorej sa veľa detí naučilo plávať a ľudia
tam radi chodili športovať či relaxovať. Aj keď plaváreň v Nižnej postavila vtedajšia fabrika Tesla Orava, ktorá
ju v rámci aj iných aktivít pre svojich
zamestnancov nielen prevádzkovala,
ale ju aj financovala, bolo toto zariadenie dlhé roky úspešne využívané aj
školami a občanmi z celej Oravy. Pred
niekoľkými rokmi, keď podnik Tesla
Orava ukončil svoju činnosť, prešla
táto plaváreň spolu so Strednou odbornou školou v Nižnej do vlastníctva Žilinského samosprávneho kraja,
ktorý sa snažil niekoľko rokov túto
plaváreň udržať v prevádzke, aj keď
to bola stratová záležitosť. Nešťastný osud nižňanskej plavárne začal
úkonom, keď obec Nižná požiadala
VÚC Žilina o bezplatný prevod majetku plavárne do vlastníctva obce
Nižná. Okrem toho, že začalo obdobie
devastácie objektu funkčnej plavárne,
ktorá potrebovala iba dôslednejšiu
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údržbu a aspoň čiastočnú moderni
záciu s minimálnymi investíciami,
stalo sa to, že z dobrej plavárne v
Nižnej je už iba bezvýznamná ruina,
za ktorú by mal niekto niesť osobnú
zodpovednosť s aktuálnym dodatkom na nižňanskú plaváreň, pre tých,
ktorí si ju pamätajú, že nám na ňu
zostali iba pekné spomienky. A preto na otázku, ako sa prišlo k nápadu
otvoriť v našom meste krytú plaváreň
vám odpoviem, že nebol to ani tak
nápad, ako skutočnosť, ktorá sa udia-

la s plavárňou v Nižnej, ktorá nás vo
vedení mesta presvedčila v myšlienke,
že občania nášho regiónu, no najmä
deti a mládež nášho mesta si zaslúžia,
aby vedeli plávať a tí ostatní, aby mali
možnosť niečo urobiť pre svoje zdravie. Už v čase, keď sa vedelo, že obec
Nižná nemá záujem ani financie na
modernizáciu ich plavárne, sme sa
vo vedení mesta Tvrdošín rozhodli, že ideme šetriť na rozpočte mesta
a zároveň pripravovať projekt modernej plavárne, ktorú si občania

Ivan Šaško
Stavbu plavárne a jej funkciu nám priblíźil
primátor mesta Tvrdošín.

nášho mesta či najbližšieho okolia
zaslúžia.
2. Je len málo miest na Slovensku, ktoré si v tomto období dovolia postaviť takú náročnú stavbu
z peňazí, ktoré ušetrili v čase, keď
mnohé iné mestá i obce sú väčšinou
zadlžené. Ako sa vám to podarilo?
Mesto Tvrdošín je už dlhodobo bez
akéhokoľvek zadlženia najmä tým, že
dobre a rozumne hospodári, využíva čerpanie eurofondov či možnosti
rôznych štátnych dotácií, ale tiež iné
vlastné zdroje, ku ktorým patria najmä financie z dlhodobo vytváraného
zisku z termálnych kúpalísk v Oraviciach. Aj keď mesto Tvrdošín má
po celú dobu najnižšie dane z nehnuteľností v rámci Slovenska či najnižšie poplatky za komunálny odpad,
mesto za posledné roky dokázalo vybudovať množstvo investícií, ktoré vytvorili podmienky pre služby občanov,
pre školstvo, kultúru, šport či cestovný
ruch, najmä v Oraviciach.
3. Výstavba plavárne začala 8.
marca 2018 výkopovými prácami, čo
môžeme my študenti sledovať z budovy Spojenej školy. Aký je približný
dátum otvorenia plavárne?
Je treba povedať, že ide o zložitú a
náročnú stavbu, v ktorej je množstvo
zložitých technológií či moderných
šetriacich zariadení potrebných pre
budúcu prevádzku. Už v otázke je uvedený dátum, kedy sme začali s výkopo-

vými prácami s tým, že predtým po
výbere dodávateľa stavby bola podpísaná zmluva, v ktorej bola určená aj
doba výstavby v trvaní 12 mesiacov.
Keďže aktuálny stav približne zodpovedá aj časovému harmonogramu,
z ktorého vyplýva, že skúšobná prevádzka plavárne by mohla prebehnúť
začiatkom marca 2019.
4. Bude stačiť plánovaný finančný
a časový rozpočet na dokončenie
stavby podľa pôvodného plánu?
Keďže ide o zložitú a zároveň aj finančne náročnú stavbu, do ktorej sa
vedenie mesta pustilo s náležitou zodpovednosťou, je doterajší priebeh
výstavby, ale aj práce, ktoré nás čakajú, finančne pokrytý z vlastných zdrojov, a to vo výške viac ako 3 milióny
eur. Po skúšobnej prevádzke samotnej plavárne a patričných úkonoch
kolaudácie nás bude čakať ešte dotváranie areálu i celého okolia tejto
stavby, na ktoré budeme potrebovať
tiež nemalé finančné prostriedky.
5. Čo všetko bude táto plaváreň
zastrešovať a poskytovať?
Skôr než sme začali projektovať
túto mestskú krytú plaváreň, navštívili sme niekoľko takýchto zariadení
v Čechách, kde sme videli najväčší
pokrok vo výstavbe týchto objektov.
Náš projekt sme limitovali veľkosťou
nášho mesta a približne aj počtom
obyvateľov nášho regiónu. Okrem
toho, že plaváreň má množstvo mo-

derných a energie šetriacich zariadení, ako je napríklad vlastná solárna
elektráreň, vlastné tepelné čerpadlá,
moderné automatizačné prvky šetrenia vody a tepla či moderný antikorový 25 metrový bazén s doplňujúcimi
troma saunami, ktoré občania budú
iste využívať v hojnom počte, ale tiež
tam budú samozrejme aj nevyhnutné
sociálne zariadenia s príslušenstvom.
6. Budú mať občania mesta Tvrdošín výhodnejšiu cenu vstupného
alebo pripravujete pre nich nejaké
iné regionálne výhody?
Aj keď táto otázka nebola vo vedení
mesta zatiaľ riešená, občania mesta a
najmä deti a mládež Tvrdošína budú
mať určite aj primerané výhody oproti
ostatným návštevníkom plavárne.
7. Plánuje sa isté spojenie medzi plavárňou a výučbou telesnej
výchovy žiakov v školách v meste?
Napríklad plavecký výcvik pre študentov základných a stredných škôl.
Prevádzka plavárne i otváracie hodiny budú postupne nastavované podľa
záujmu škôl, športových klubov či
kolektívnych záujmov seniorov, či iných skupinových vstupov. Ale zohrajú tu tiež poznatky a skúsenosti aj
z iných plavárni. Plavecké výcviky
budú určite organizované pod dozorom plavčíkov s náležitým odborným
osvedčením.
Jaroslav Fenik 3. E
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Európsky deň jazykov v Spojenej škole v Tvrdošíne
Dňa 26. 9. 2018 sa na našej škole uskutočnil Európsky deň jazykov, ktorý si každoročne pripomíname.
Dňa 26. 9. 2018 sa na našej škole uskutočnil Európsky deň jazykov, ktorý
si každoročne pripomíname. Týmto
dňom si chceme pripomenúť, koľko
jazykov na svete existuje, koľkými sa
môžeme dorozumieť, a vďaka ktorým
si môžeme obohatiť slovnú zásobu.
Tento deň sa koná každý rok aj na
našej škole, a každý rok sa deje niečo
nové, výnimočné a zaujímavejšie.
Študenti tretích ročníkov sa zídu
v zasadačke školy, kde si vypočujú
pripravené prezentácie od spolužiakov, vďaka ktorým sa dozvedia niečo
nové o krajinách v oblasti kultúry,
športu, umenia, vedy a ich tradičnej
kuchyne.
Na konci prezentovania je pripravený kvíz, v ktorom si
môžu zástupcovia tried preveriť vedomosti, ktoré načerpali. Samozrejme, nemôže chýbať ani ochutnávka
tradičných rýchlych jedál. Myslím,
že je veľmi dobré, že škola umožňuje
takéto náučno-zábavné aktivity. Práve
kvôli nim si študenti aj inou formou
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štúdia môžu overiť, aký majú rozhľad
o krajinách, ktoré sú neďaleko nás a
priblížiť sa im. Mnohých však nebaví
počúvať akúsi prezentáciu, nevedia sa
dočkať, kedy povedia – ďakujeme za
pozornosť. Dúfam, že si v tento deň
príde každý študent na svoje a dozvie sa niečo nové, keďže obšírnosť
informácií je veľmi veľká a študenti,
ktorí prezentujú, si dajú vždy záležať
na tom, aby svojim spolužiakom

priniesli niečo nové. Aj pre nich je to
skvelá príležitosť niečo si zapamätať a
zväčšiť si obzory, keďže neprednášajú
len jedenkrát. Verím, že každého študenta tento deň navnadí na výučbu
nových jazykov, ako sa hovorí: „Koľko
jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“
Júlia Dedinská 4. AO
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Rozhovor s učiteľom

Jana Dreveňáková
Každý vie, že pani učiteľka Jana Dreveńáková učí ekonomiku a matematiku na
našej škole, no málokto može povedať, že pozná jej obľúbený predmet alebo jej
strednú školu. Toto a ešte viac sa dozviete v článku.
sen, aj keď po strednej škole ma nezobrali na pedagogickú fakultu, bez
prijímačiek ma zobrali na ekonomickú, tak som išla študovať, kde ma
zobrali, aj keď na prvej prednáške
som si povedala, že asi som tu prvý
a poslednýkrát, akosi som to prekonala a nakoniec som rada, že som
vyštudovala ekonomickú. Po vysokej
škole sa mi ponúkla možnosť ísť učiť
na obchodnú akadémiu, a tak sa mi
aj keď kľukato splnil sen o tom, že raz
budem učiteľkou.

Akou ste boli študentkou?
Neviem, či je správne smerovaná
táto otázka. Hodnotiť samu seba je
dosť odvážne. Túto otázku by som
rada položila ja mojim učiteľom. Mojou prvou triednou učiteľkou bola
pani Nowaková, ďalej pani Ligošová
a na gymnáziu pán profesor Michna.
Rada si na nich spomínam, boli to
dob-rí učitelia, zanechali vo mne
stopu. Aby som neodbočila od témy,
myslím, že som bola vzorná žiačka
a neskôr študentka. Na výsledkoch
v škole mi vždy veľmi záležalo, rada
som sa učila, učenie mi robilo radosť.
Ktoré boli vaše obľúbené predmety a boli aj nejaké, ktoré ste nemali
radi?
Medzi moje obľúbené patrili hlavne
prírodovedné predmety: matematika,
biológia, chémia, geografia. Nie som
jazykový typ, priznám sa, cudzie jazyky mi veľmi nešli. Maturovala som
v období, kedy sme mali na výber
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matematika alebo cudzí jazyk, myslím, že študenti by si mali viac vyberať
podľa toho, v čom sú dobrí, čo im lepšie ide.
Na akej strednej a vysokej škole ste
študovali?
Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej je moja stredná škola, vysokú
školu som vyštudovala na Slovenskej
poľnohospodárskej univerzite v Nitre,
Fakultu ekonomiky a manažmentu,
pedagogické vzdelanie som si doplnila na Žilinskej univerzite a pred
nedávnom som si rozšírila vzdelanie
v predmete matematika na Katolíckej
univerzite v Ružomberku. Takže, ako
vidíte, večný študent. :D
Bolo vaším snom už od mala byť
učiteľkou?
„Až raz budem učiteľkou“....veru
neraz som si to spievala s vtedy ešte
Darinkou Rolincovou....bol to môj

Ako hodnotite žiakov teraz a ako
keď ste začínali učiť? (Správanie)
Hodnotiť žiakov? Tento rok je
presne 18 rokov, ako učím, v podstate jeden krásny mladý život, jedna
generácia. Za tak veľa rokov môžeme
mať pocit, že sa menia žiaci, učitelia
aj spoločnosť. Myslím, že mladí ľudia
sa veľmi nemenia, len sa menia podmienky života, ktorým sa prispôsobujú. V súčasnosti na správanie žiakov
pôsobia hlavne vzťahy v rodine, nedostatok lásky a digitálny svet.
Aká zmena by školstvu z vášho
pohladu prospela?

Školstvu by podľa mňa
najviac prospela zmena v
myslení a v postoji žiakov,
učiteľov, rodičov a celej
spoločnosti.
Zmena by hlavne mala nastať v
našej motivácii, zmeniť slovné spojenie „musím do školy“ na „chcem
ísť do školy“, teším sa.... A určite by
som zmenila hlavne vybavenie škôl,
pestrofarebne vymaľovala, zariadila
moderným nábytkom a digitálnou
technikou.
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Aká sú vaše obľúbené voľnočasové
aktivity ?
Je toho dosť. Škola-rodina-škola-rodina-škola-rodina :D
Čo máte najradšej na učení ?
Keď to má zmysel, keď vidím úspech
žiakov.
Vaša obľúbená kniha, film, seriál,
či hudobná skupina/skladba?
Učebnica ekonomiky, matematiky
a najobľúbenejšia zbierka úloh...... :D
:D :D
Máte nejaký zábavný zážitok zo
školských lavíc?
Na matematike triedny častokrát
chcel uvoľniť náročné počítanie a rozmýšľanie, preto rád hovoril vtipy. Vtip
o slepom a hluchom Bilovi sme počuli asi stokrát. Ale triedny začal: „Ozaj
,hovoril som vám vtip o Bilovi?“ No
a jasné, ako študenti chcú zahovoriť
učiteľa: „Nie, ten ste nám ešte nevraveli!“ Triedny nadšene vyrozprával celý
vtip a nakoniec žiadna spätná väzba
od nás, žiadny smiech, žiadna reakcia.
A on hrdo: „No jasné, nepochopili!“

....Pointa: Keď si vypočujeme stokrát
vtip, už sa na ňom nesmejeme. Hahaha.....pochopili?
Miesto trvalého pobytu?
Od detstva žijem v dedinke pri Oraviciach- Vitanová.
Aký je vás sen/y?
Snažím sa poctivo pracovať, motivovať, byť láskavá a empatická, vychádzať s ľuďmi a hlavne dopriať :D a
verte ,potom sa aj sny plnia :D
Milí študenti, na záver niečo na
zamyslenie:
Budúcnosť patrí tým, ktorí veria v
krásu svojich snov.
Dávajte pozor na svoje myšlienky,
stanú sa slovami.
Dávajte pozor na svoje slová, stanú
sa činmi.
Dávajte pozor na svoje činy, stanú sa
zvykmi.
Dávajte pozor na svoje zvyky, stanú
sa charakterom.
Dávajte pozor na svoj charakter,
stane sa Vaším osudom.

Ďakujem....a prajem si, aby ste sa
dobre cítili na našej – vašej škole...
Andrej Taraj 2. B

Deň školských knižníc
22. septembra 2018 sme si sa našej škole pripomenuli Deň školských knižníc.
Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc bolo
„Skutočné knižnice – skutočné
vzdelávanie: 100 rokov od vzniku
Česko-Slovenska“ 28. október má pre
Slovákov mimoriadny význam, no
nie všetci si to uvedomujú. Aj vďaka
tomu si pre študentov druhého ročníka pripravili vybratí študenti spolu s
učiteľmi náučno-zábavný program,
prostredníctvom ktorého si mohli
oživiť dejepisné, literárne, jazykové a
politické pozadie tejto významnej dejinnej epochy. Postupne prechádzali
tromi náučno-kultúrnymi stanicami.
Prvou zastávkou bolo Historicko-politické okienko v učebni č. 15, druhou

zastávkou bol Pohľad na vývin literatúry a kultúry v učebni č. 14 a treťou
zastávkou Pohľad na vývin jazyka a
školstva v učebni č. 10. Každá náučná
zastávka bola zameraná na inú oblasť,
no každú spájal rok 1918. Prezentáciami nás sprevádzali naši žiaci. Dvojica žiakov predstavila témy aj farbou
oblečenia. Tematické oblečenie v čiernej farbe v súlade s čiernym pozadím
prezentácie prezrádzalo obdobie pred
rokom 1918, obdobie maďarizácie a
útlaku, biela farba na pozadí prezentácie a v oblečení žiaka symbolizovala
čas nádejí, obdobie oslobodenia a radosti po roku 1918.
Som presvedčená, že tento zau-

jímavý typ vyučovania zanechal v
každom študentovi nové poznatky v
oblasti histórie. Je to veľmi dôležitý
dátum, nielen pre vyučovacie voľno,
ktoré tento rok môžeme mať. Pýtali
sme sa aj ľudí v uliciach otázku, čo sa
udialo v roku 1918, no boli sme sklamaní. Málo ľudí vie tieto dôležité informácie, ktoré ovplyvnili naše žitie a
fungovanie. Veríme, že keby sme opakovali túto anketu v uliciach po prednášaní, výsledky by boli oveľa lepšie.
Júlia Dedinská 4. AO
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