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je tu nový školský rok a každý z nás teda usadá na
školskú stoličku, a vy, čitatelia, do lavíc našej školy (ja už
teda nie, posunul som sa ďalej). Možno po prázdninách
zmenení, možno rovnakí ako v minulý rok, no obohatení
mnohým. Či už krásnym, smutným, ale stále obohatení
emóciou, ktorú nám leto prinieslo. Ale znova je tu čas,
kedy aj napriek nášmu častému nezáujmu sa snažíme zo
seba tvoriť vzdelanejších ľudí, ktorí raz možno budú
meniť svet. To je predsa to na čom záleží - aspoň kúskom
ovplyvniť svet okolo nás. A práve preto je tu aj náš
časopis, ktorý, dovolím si povedať, minulý školský rok
prešiel prerodom. Stále má mnoho chýb, no snaží sa
priniesť mnoho nových informácií zaujímavým spôsobom
a možno vás motivovať ku krajším činom, krajším dňom.
Znova sa na vás, žiakov, obraciam s ponukou, možno
prosbou. Čím viac odlišností je medzi nami, tým väčší
záber záujmu vo vás môžu vzbudiť články tohto časopisu.
Verím teda, že tento rok sa znova nájdu nádejní
redaktori, umelci, fantasti, ktorí vidia svet inak. Každý
článok od vás bude tak pre mňa, p. Kokoruďovú, či vás
čitateľov určite obohacujúci.
Zároveň sa chcem poďakovať tým, ktorí už do časopisu
prispeli, tentoraz v časopise nájdete mnoho umeleckých
príspevkov, ktoré sú svojím zložením, krásnym
vyjadrením
obyčajných
vecí.
Najväčší
básnici
a spisovatelia boli práve tí, ktorí videli obyčajné veci
neobyčajným spôsobom, preto vás chcem povzbudiť,
neprestaňte tvoriť. Je to krásny spôsob úniku od reality.
Dúfam, že sa vám obsah tohto čísla časopisu bude páčiť
a prinesie vám niečo osožné.

Ďakujem!
(šéfredaktor Jozef Balcerčík)
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Erasmus+

Dva nové projekty
Po úspechu projektu s názvom „Teória –
poklad, prax – kľúč k nemu“, ktorý
prebiehal v období 2015 – 2017, sa našej
škole podarilo získať tento grant znova.
Dokonca pre dva úplne nové projekty.
V tomto článku vám krátko predstavíme
oba projekty.

škole Language Link London absolvovali
študijný pobyt Mgr. Dagmar Hujová
a Ing. Martina Rapšíková. Dve ďalšie
profesorky (Mgr. Lenka Čajková a Mgr.
Miroslava Gareková) absolvovali stáž
v anglickom univerzitnom meste Oxford,
v škole Lake School of English Oxford.
Stáž sa nesústreďovala iba na skvalitnenie
angličtiny, zároveň bola aj podporou
profesijného rastu, snažila sa o zvýšenie
odbornosti
pedagógov
a využitie
moderných spôsobov výučby cudzích
jazykov. Veríme, že týmto krokom do
školy zúčastnení učitelia prinesú „nový
vietor“ v podobe lepšej motivácie žiakov
k učeniu cudzích jazykov, čo potom bude
viesť k zlepšeniu schopností nás, žiakov.

Prvý z dvoch projektov je určený pre 21
žiakov 3. ročníka (odbory elektrotechnika,
mechatronika, technické lýceum). Títo
žiaci budú môcť vďaka projektu s názvom
„Prax – učiteľka života“ absolvovať
odbornú prax v zahraničí, konkrétne
v spolupráci s poľskou technickou školou
Zespól Szkól Walerego Goetla v Suchej
Beskidzkej.
Cieľom
projektu
je
predovšetkým priniesť študentom vzácne
skúsenosti
v súvislosti
s praktickým
vyučovaním a zároveň je pre profesorov,
ktorí sa ho zúčastnia, motiváciou
k lepšiemu
vyučovaniu,
aplikovaniu
nových aktivizujúcich vyučovacích metód
a postupov.
Druhým projektom, ktorý je už priamo
v realizácii, je projekt s názvom „Tvorivé
učenie (sa) – cesta k motivácii“. Na
rozdiel od prvého projektu je tento
projekt určený predovšetkým učiteľom.
Konkrétne štyria učitelia našej školy
s odborným zameraním na výučbu
anglického
jazyka
sa
zúčastnili
vzdelávania vo Veľkej Británii. V jazykovej
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Úspechy a podujatia

Školský rok sa ešte len začal, no už
v mesiaci september sa mnoho našich
žiakov dokázalo ukázať v dobrom svetle
a uspeli v niektorých súťažiach:
Okresné kolo v cezpoľnom behu
Družstvo chlapcov – 2. miesto
Zloženie tímu: Kosút Mário (4. F, 1.
miesto); Hrobár Jakub (2. C, nenastúpil);
Polák Lukáš (2. B, 6. miesto); Hajdúch
Jakub (1. B, 8. miesto)
Družstvo dievčat – 3. miesto
Zloženie tímu: Čierniková Mária (4. AO,
5. miesto); Pakosová Timea (4. AO, 7.
miesto); Žaneta Žuffová (3. AO,
náhradníčka); Luticová Dorota (2. D, 6.
miesto)

Zároveň sa naši
zaujímavých podujatí:

žiaci

zúčastnili

Burzy stredných škôl, určená pre
prezentáciu stredných škôl a jednotlivých
študijných odborov pre žiakov základných
škôl, sa v Námestove zúčastnila aj naša
škola a veríme, že prilákame mnoho
nových študentov.

Krajské kolo Kalokagatie

14. septembra, teda vo štvrtok, žiaci
prvých ročníkov absolvovali účelové
cvičenie, ktorého poslaním je spoznávať
zaujímavé miesta regiónu a zároveň
posilňovať schopnosť orientácie v teréne.
Účelové
cvičenie
sa
uskutočnilo
v Roháčoch - konkrétne boli cieľom
Roháčske plesá.

Družstvo v zložení Klocháň Andrej (4. A),
Brienik Filip (2. C), Špehár Filip (2. C),
Čierniková Mária (4. AO), Pakosová
Timea (4. AO) obsadilo v konkurencii
desiatich škôl 6. miesto.
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Úspech si TY!

Úspech si TY!
Dávno predávno, teda nebolo to až
tak dávno, presne pred 4 rokmi
a niekoľkými mesiacmi a dňami som
študovala v školičke, kde študujete aj Vy!
Keď som sa v deviatom ročníku
základnej školy rozhodovala o strednej
škole, v mojej mysli som mala viacej
faktorov, ktorými som sa riadila. 1. faktor:
málo učenia, 2. faktor: veľa zaujímavo
pekných chlapcov, 3. faktor: žiadna fyzika
a chémia, 4. faktor: telesná výchova, na
ktorej sa dá ulievať a posledný 5. faktor:
mohlo by tam byť niečo s účtovníctvom.
Nečakane som sa ocitla v Spojenej škole
v Tvrdošíne, odbor obchodná akadémia.
Takmer všetky faktory škola spĺňala okrem
prvého, ale nevadí, dalo sa to zvládnuť.

moderátorka, ale aj ako „herečka“
v predstaveniach, ktorými sme zabávali
našich spolužiakov a kamarátov.
V prvom a druhom ročníku som
ešte vôbec neuvažovala, že by sa moje kroky
rozhodli ísť inou cestou, ktorá nemala
takmer nič spoločné s mojím študijným
zameraním na vysokej škole. V treťom
ročníku mi už blúdili v hlave myšlienky,
ktoré mi stále rozprávali a ukazovali, že
moja cesta úspechu je niekde inde. Vo
štvrtom
ročníku

Táto stredná škola bola pre mňa
veľkým úspechov. Už v prvom ročníku som
sa dostala do Žiackej školskej rady, vďaka
ktorej som sa mohla pomaličky po malých
krokoch približovať k mojej divadelnej
kariére, na ktorej pracujem hlavne teraz.
Škola mi ponúkala možnosti recitácie
a organizovanie
školských
programov
a rôznych podujatí, na ktorých som sa
zúčastňovala nielen ako

som už nad ničím iným nerozmýšľala, len
o tom, aké by to bolo krásne, keby som raz
bola herečka.
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som, revala som, smiala som sa, všetkých
som objímala a bozkávala.
Rodičia neboli spočiatku veľmi
nadšení, že chcem ísť na takú školu.
Predstavovali si ma, ako budem raz sedieť
niekde v kancelárii a budem počítať výplaty
alebo budem podnikateľka, prípadne
predavačka. Hlavne chceli, aby som bola
doma.
Moje začiatky vo veľkom meste
(vtedy to bolo ešte veľké mesto pre mňa)
boli veľmi zaujímavé a hlavne pre iných
zábavné.
Párkrát
som
sa
stratila
v podchode, ktorý mal síce len 3 východy,
ale keď som si pomýlila ten správny, ktorým
som vždy mala vystúpiť, už som si myslela,
že sa nachádzam úplne na inom konci
mesta. Alebo veľakrát som nastúpila na
autobus, ktorý išiel opačným smerom
a nechápala som, kde je tá moja zastávka,
na ktorej mám vystúpiť. Ale našťastie je to
už minulosťou. Moje orientačné schopnosti
sa za posledné štyri roky veľmi zlepšili.
Dokonca aj Praha a Viedeň je už pre mňa
jahoda.

Kam sa podeli škriatkovia?

Stalo sa to, čo sa malo stať – vôľa
Božia. Posledný deň poslania prihlášky na
VŠMU odbor „herectvo“, som zrušila
prihlášku. Teraz to bude veľmi napínavé,
určite si hovoríte, prečo tu potom píše, že
chce byť herečka a nakoniec to zrušila
a však o nej hovoria, že herectvo študuje
a blá blá, ale ja, ako som písala, posledný
deň som si v zozname divadelných odborov
všimla niečo, čo ma trošku viac zaujalo
a zdalo sa mi to byť také menej známe
a špecifické a také, že viem, že o tomto
odbore málokto čo vie, preto som sa
rozhodla ísť na „bábkoherectvo“.
Prijímačky boli veľmi zaujímavé a
hlavne super – duper zábavné, trvali tri dni
a skladali sa z viacerých zložiek: spev, reč,
pohyb, tanec a samozrejme vyžarovanie
seba samého. Hneď v prvý deň na
prijímačkách som vedela, že tam patrím.
Nikdy nezabudnem na ten krásny pocit, keď
mi prišiel domov papier o prijatí. Plakala

Prvý ročník štúdia bol pre mňa
veľmi náročný. Mali sme školu od pondelka
do piatka. Však to máte aj Vy. Nič
zaujímavé. Ale rozvrh bol od rána 8:00 do
večera 21:45 každý deň. Krátke pauzy medzi
hodinami. Bolo to psycho. Všetko bolo pre
mňa nové. Takmer každé ráno sme mali
javiskový pohyb, ktorý zahŕňal hlavne dobrú
kondíciu, ohybnosť, rytmus v tele, ale určite
aj zlepšenie figúry. Potom každý druhý deň
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gitaru, vymysleli vlastné predstavenie.
Spojili sme klasickú gitaru s klasickým
herectvom. Bola to novinka na trhu a práve
vďaka tomu predstaveniu som precestovala
rôzne kúty Slovenska a Česka. Vyskúšala
som si zahrať pred rôznym typom publika.
Veľmi veľa som sa pri tejto inscenácii
naučila.

sme mali tanec. Naučila som sa základy
z každého tanca, čo asi existuje. Ďalej
individuálny spev, zborový spev, javisková
reč,
umelecký
prednes,
analýza
dramatického textu, autorské písanie, teória
hereckej tvorby, dejiny divadla, dejiny
bábkového divadla, dejiny výtvarného
umenia
a samozrejme
herectvo
a bábkoherectvo.

Neskôr ma vybrali do divadla
Bibiana, ktoré je určené pre detského
diváka. Tu hrávam už 3. rok. V tejto inštitúcii
sa venujem bábkovému divadielku. Krátko
na to, ako som začala pracovať v tomto
detskom divadle, ma vybrali do divadla
Ludus, ktoré je pre všetky vekové kategórie.
Tu sa venujem len činoherectvu (čisté
herectvo). Hrávame od Čechova dve hry:
Medveď a Pytačky.

Africké rozprávky
Každý z mojich spolužiakov mal
nejaké základy z herectva. Buď už študovali
strednú hereckú školu, alebo navštevovali
základnú umeleckú školu, len ja som bola
taká šedá myška, čo sa profesionálne
divadlu nikdy a nikde nevenovala. Keď sme
preberali na hodinách rôzne divadelné hry
alebo herecké techniky, takmer vo všetkom
som bola stratená. Jedine, čo ma držalo,
bola moja spontánnosť a energia. Nikdy som
nemala strach, keď som niečo na hodinách
predviedla. Stála som si za svojím a verila
som si. Vďaka tomu som sa aj páčila
pedagógom.
V prvom ročníku sme si s mojou
spolubývajúcou, ktorá študovala klasickú

Medveď
Samozrejme, venujem sa aj rôznym
iným veciam, čo sa týka našej školy.
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Dabujem v televízii rôzne rozprávkové
postavičky. Hrávam v študentských filmoch.
Tancovala som spevákovi Separovi vo
videoklipe. Párkrát ste mohli vidieť aj moju
tvár na televíznych obrazovkách. Objavila
som sa v nejakých častiach rodinných
prípadov, neskôr v policajných prípadov.
Potom zase moje ruky reprezentovali
reklamu Rajo.
Ani som sa nenazdala a už som
v piatom ročníku. Teraz si chcem ešte
vychutnať krásne školské chvíle, ale takisto
musím behať z miesta na miesto, aby si ma
tí správni ľudia všimli a pomohli mi naďalej
sa približovať k môjmu cieľu. Preto mi držte
palce! Aj ja Vám držím palce! Choďte za
svojím snom a nikdy sa nedajte odradiť!
Ešte Vám priložím fotografie z našich
školských inscenácií.
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Exkurzia žiakov

„Po stopách Harryho Pottera“
Niekoľko žiakov našej školy sa začiatkom
školského roka zúčastnilo na „exkurzii“
v metropole Veľkej Británie – Londýne.
Kompletnú reportáž nájdete na internetovej
stránke, my vám krátko tento článok
zreferujeme.

Ďalšou zastávkou bol druhý najväčší
obývaný zámok v Anglicku – Alnwick Castle,
kde sa natáčalo mnoho exteriérových scén
Harryho Pottera. Miesta, kde prvýkrát
nasadol na metlu nepochybne najznámejší
kúzelník, boli okúzľujúce.

Táto „exkurzia“, ako som ju nazval, nie je
celkom
obyčajná
a určite
bola
nezabudnuteľná aj pre žiakov, resp.
učiteľov, ktorí sa jej zúčastnili. Išlo totižto
o putovanie miestami, kde sa natáčal
fenomenálny a každému známy fantasy
príbeh „Harryho Pottera.“

Neskôr, v najväčšom škótskom meste,
Glasgow, študenti navštívili vedecké
centrum s planetáriom, avšak centrum bolo
tak veľké, že nebolo možné ho celé detailne
preskúmať.
Posledný deň žiaci putovali už spomínaným
Edinburghom,
jeho
nespočetným
množstvom historických ulíc a námestí.
Najväčším lákadlom bol nesporne veľkolepý
Edinburghský hrad. Poslednou zastávkou
výletu bola návšteva filmových štúdií
spoločnosti
Warner
Bros,
ktorej
najznámejším počinom je práve osemdielna
sága o odvážnom kúzelníkovi.

V mätúcom množstve ulíc a pamätihodností
Londýna žiaci navštívili okrem iného aj
Elizabeth Tower, či inak Hodinovú vežu,
v ktorej srdci znie veľkolepý zvuk slávneho
zvonu Big Ben. V Londýne taktiež navštívili
kráľovský zámok Buckingham Palace,
Westministerské
opátstvo,
sídlo
parlamentu Spojeného Kráľovstva –
Westministerský palác, prešli sa po slávnom
námestí Trafalgar Square, pohliadli do
veľkolepej Temže a mnoho dalšieho.

Výlet bol nesporne veľmi obohacujúcim
a zapíše sa v mysliach žiakov. Nie každý má
totižto možnosť vlastnými očami čo i len
uzrieť toľké kultúrne a umelecké bohatstvo.
Samozrejme, ani angličtina zúčastnených
nezostala rovnakou a minimálne malým
dielom sa zdokonalila.

V Edinburgu, Aténach severu, hlavnom
meste svojského a jedinečného Škótska,
študenti strávili niekoľko nocí v škótskych
rodinách a videli tak jedno z najbohatšie
kultúrne žijúcich miest Európy.
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Interview

Interview s novou profesorkou Miroslavou Svetlákovou
Ste tu zatiaľ len prvý mesiac, čo však
hodnotíte na našej škole kladne a čo
záporne?
Ako už bolo uvedené, v škole som zatiaľ
len prvý mesiac, tak sa spolu
zoznamujeme. Ale čo je veľké plus je
určite vybavenosť školy počítačmi a inou
výpočtovou technikou - nakoľko je takáto
vybavenosť dosť drahá záležitosť. Myslím
si, že je to veľkým prínosom pre žiakov,
ak je v každej triede aspoň jeden počítač
a dataprojektor, kde môžeme my učitelia
využívať možnosť premietania prezentácií
alebo iných materiálov, prípadne žiakovi
priamo ukážeme, ako má riešiť úlohy,
problémy, čo určite spestrí vyučovací
proces, a to nielen na hodinách
informatiky.

Od prvého septembra 2017 rozšírila
pedagogické rady Spojenej školy nová
pani učiteľka Mgr. Miroslava Svetláková.
Vyučuje
aplikovanú
informatiku
a počítačovú grafiku v 1. a 4. ročníku. Pre
nás je veľmi zaujímavou osobnosťou,
a preto sme sa rozhodli priblížiť vám ju
pomocou tohto rozhovoru.

Aké metódy vyučovania preferujete ako
učiteľ, aké ste vy mali rada ako
študentka a ktoré nie?
Čo sa týka vyučovacích metód, výklad
učiva vždy spojím s prezentáciou alebo
pracovným listom. Snažím sa, aby som
mala niečo pripravené na každú hodinu.
Tiež nechcem rozprávať výklad učiva celú
vyučovaciu hodinu, lebo viem, že žiaci,
ale aj my dospelí, máme tendenciu
počúvať a vnímať len niekoľko minút,
a potom sa nám vypína „senzor“
vnímania. Ku koncu hodiny mám
väčšinou pripravenú nejakú samostatnú
prácu k učivu, čo sme prebrali na hodine
s tým, že ak niekto potrebuje pomoc, som

Na akej škole ste študovali a prečo ste sa
rozhodli pre vyučovanie na našej škole?
Strednú školu som absolvovala na
Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne
a po troch rokoch materskej dovolenky
som sa rozhodla ísť študovať na
Pedagogickú fakultu Katolíckej univerzity
v Ružomberku odbor učiteľstvo
predmetov matematika – informatika.
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Interview
pestujem zeleninu, rada si pozriem dobrý
film, alebo prečítam knihu – aj keď
v poslednom čase ide skôr o detské
knihy, nakoľko sa snažím deťom skoro
každý večer pred spaním prečítať aspoň
jednu rozprávku. Takže môj čas je
väčšinou naplnený prácou.

tu, aby som mu pomohla pri práci
s rôznymi programami. Nakoľko učím
informatické predmety, tej teórie nebude
až tak veľa, takže toho výkladu učiva
bude odbúdať, no na druhej strane bude
pribúdať hlavne práca v programoch
s jednotlivými nástrojmi.
Prezraďte nejaký vtipný zážitok zo
školských lavíc.
My sme boli na strednej škole dosť „živá“
trieda – či sme už spievali na
chodbách školy, alebo spúšťali toaletný
papier von oknom, spolužiačke sa
podarilo rozbiť umývadlo... Aj my sme
boli len žiaci alebo študenti, ktorý chceli
chodiť poza školu, skúšali zakázané veci,
prehovárali sme učiteľov, aby sme sa
neučili, nepísali písomky... Asi to neobíde
nikoho – no najdôležitejšie je, čo si z toho
všetkého zoberieme k srdcu a odnesieme
si ďalej do života.

Máte nejaké vtipné spomienky na váš
bažantský večierok?
Môj bažantský som prežila tak, že sme sa
spolu s kamarátkami schovali medzi
starších žiakov, takže na žiadne hlúposti
nás neoslovili. Ale ostatní boli rôznymi
potravinami natretí – šľahačka, nutella,
alebo chlapcom namaľovali make-up,
niekto jedol cibuľu alebo nejaký hnusný
koláč, repovali recepty z kuchárskej knihy
a tak rôzne.
Ďakujeme
vám
za
úprimnosť
a otvorenosť. Sme radi, že sme Vás
prostredníctvom tohto rozhovoru mohli
trošku spoznať aj z inej stránky ako len
z hanblivého pohľadu žiaka na učiteľa.

Aké hodnoty v živote preferujete?
Na prvom mieste je určite rodina,
zdravie, porozumenie, láska, priateľstvo,
aj peniaze sú dôležité, ale ak nemáme
ostatné hodnoty, sú nám asi na nič –
možno si kúpime drahé auto, topánky
alebo neviem čo, musíme si dať otázku, či
nám to uspokojí všetky naše potreby,
nielen tie materiálne.
Aké sú vaše voľnočasové aktivity?
Voľného času mám veľmi málo, ale ak si
nejaký
nájdem,
rada
pečiem
koláče, mám svoju záhradku, kde si
13
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Medzinárodný deň mieru – 21. september
deň každoročne pevne stanovený na dátum
21. septembra.

21. septembra si ľudstvo pripomína
významný deň, ktorý je venovaný svetovému
mieru, predovšetkým absencii vojny
a násilia. V nasledujúcom článku by sme vám
radi priblížili odkaz a taktiež aj históriu tohto
významného dňa.

Ale vráťme sa k posolstvu osvety tohto dňa.
Možno sa zdá, že používanie slova „mier“
stratilo v dnešných časoch svoj význam
a stalo sa len akousi frázou. OSN však týmto
chce apelovať na dôležitosť nenásilia,
odzbrojovania a snaží sa konflikty nahradiť
vzájomným priateľstvom národov, aj napriek
ich historickým prekážkam, predsudkom, či
rôznym bariéram, ktoré rozsievajú dotyk
nepriateľstva do dní miliónov ľudí naprieč
svetom.

Práve tento deň, 21. september je od roku
1981 oslavovaný ako „deň mieru“, kedy
Valné zhromaždenie Organizácie Spojených
národov (OSN) tento deň pomenovala ako
„International Day of Peace“, čo v preklade
znamená Medzinárodný deň mieru. Toto
rozhodnutie
bolo
podporované
predovšetkým
USA
a Kostarikou
a každoročne si všetky štáty združené
spoločným cieľom OSN pripomínajú
dôležitosť posilnenia ideálov mieru.

Každý rok sa dialógy členov OSN sústreďujú
okrem všeobecnej túžby po mieri aj na
konkrétny cieľ, ktorým sa snažia nájsť
spôsoby „udobrenia národov“ a zastaviť tak
konflikty. Každý rok, aj napriek tomu, že
nejaké konflikty prebiehajú, sa všetky štáty
združené v OSN zrieknu násilia a aspoň
v tento deň je mier dodržiavaný. Aké
jednoduché však? Bodaj by každý deň bol
podobný tomuto. Samozrejme, tak ako my
ľudia prechádzame mnohými ťažkosťami,
tak ani celé ľudstvo sa nevyhne masovým
zlyhaniam. Tie sa zapíšu do dejín, my, všetci
občania Zeme, však nepochybne veríme, že

Prvý oficiálny medzinárodný deň mieru sa
uskutočnil rok na to, 21. septembra 1982.
Najprv bolo zaužívané, že otváracím dňom
pre Valné zhromaždenie OSN k dialógom
o mieri bol tretí utorok v septembri. To sa
zmenilo až v roku 2001, kedy sa pripomínalo
20. výročie ustanovenia tohto dňa a vtedajší
generálny tajomník OSN Kofi Annan sa
rozhodol zmeniť tento deň z 11. septembra
na 21. september. Od tohto dňa je tento
14
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nastane deň,
kedy ľudstvo
dospeje natoľko, že žiadny konflikt a násilie
sa nebude zdať osožným. Namiesto toho
ľudstvo pochopí a uverí v silu vzájomnej
jednoty.

a nenásytnosť – uvoľniť cestu vyspelosti
a spravodlivosti.
Robíme to, pretože pokrok v našom svete sa
neuskutoční, kým niekto nemá najprv víziu
alebo sen.
Medzinárodný deň mieru začal takýmto
snom. Bol vyhlásený pred dvadsiatimi rokmi
Valným
zhromaždením
Organizácie
Spojených národov ako odpoveď na
iniciatívu Kostariky.

Pri oslave tohto dňa v sídle OSN, v New
Yorku, zvoní takzvaný „Mierový zvon“ (angl.
„Peace Bell“), ktorý je odliaty z tisícov mincí
darovaných deťmi naprieč všetkými
kontinentmi. Zvon je označený slovami
„Long live absolute world peace“ – „Nech
žije úplný svetový mier“.

Tento rok, na iniciatívu Kostariky
a Spojeného Kráľovstva, zhromaždenie sa
rozhodlo zájsť o krok ďalej. Deklarovalo, že
Medzinárodný deň mieru by mal byť dňom
svetového kľudu zbraní a nenásilia.

Verím, že vás mnoho slov neodradilo
a budete mať chuť prečítať si aj (verím, že
originálu približujúci sa) preklad listu, ktorý
k spomínanému 20. výročiu sviatku napísal
generálny tajomník OSN, Kofi Annan:

Tento krok sľubuje byť viac než len
symbolickým. Ak bude rešpektovaný, bude
mať praktický účinok. Tam, kde bude
prímerie
monitorované,
zdravotné
a rozvojové spoločnosti môžu poskytnúť
životné potreby pre civilné obete v bezpečí.
A dokonca aj jednodňová pauza v bojoch
nám ponúkne niečo, na čom môžeme stavať
v práci na zastavení konfliktu.

„Medzinárodný deň mieru je deň, v ktorý sa
snažíme predstaviť si svet celkom odlišný od
toho, ktorý poznáme.
Snažíme sa predstaviť si tých, ktorí vedú
vojnu, spínať ramená nižšie a vyhovárať si
svoje odlišnosti.

V tento Medzinárodný deň mieru, dovoľte
nám predstaviť si svet, ktorý je oslobodený
od konfliktu a násilia. A dovoľte nám
uchmatnúť príležitosť k mieru tak, aby sa
udržal dňom po dni, rok za rokom, až pokým
každý deň nebude dňom mieru.

Snažíme sa predstaviť si všetky vlády,
počúvať a konať vôľu ľudí.
Snažíme sa predstaviť si, ako sa nenávisť dá
premeniť v rešpekt, bigotnosť v pochopenie
a ignoranciu v poznanie.
A snažíme sa vykresliť si samotné korene
konfliktu – chudobu, marginalizáciu

Zdroj: wikipedia.org; unis.org
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Zaujímavé miesta

Prechádzka v korunách
stromov
V tomto článku by sme vám chceli krátko
povedať niečo o novej atrakcii, ktorá je na
Slovensku unikátom a senzáciou posledných
týždňov. Je ním drevený chodník ponad
koruny stromov na hrebeni Spišskej Magury.
V Pieninskom národnom parku, presnejšie
v Bachledovej doline bol na prelome
septembra a októbra otvorený unikátny
chodník. Je totižto umiestnený vysoko
v korunách stromov a ponúka jedinečný
pohľad na lesy okolitého územia.

Chodník bude v prípade priaznivého počasia
otvorený v tomto roku až do 6. novembra
a už teraz je veľkým lákadlom pre
návštevníkov. Tisícky ľudí sa hrnú uzrieť
tento slovenský unikát čo najskôr. Ak si teda
nájdete čas, určite je práve tento chodník
správnym spôsobom, ako ho stráviť. Užijete
si výhľady na štíty Belianskych Tatier,
pahorky
Pienin
a krásu
Zamaguria.

Chodník je vystavaný predovšetkým z dreva,
čo umocňuje zážitok prechodu pomedzi
okolité
vrcholy
stromov.
Navyše,
dominantou celej atrakcie je vyhliadková
veža, ktorá je umiestnená vo výške 32
metrov nad zemou. Chodník je potom
s miernym stúpaním vo výške maximálne 24
metrov nad zemou.
Samotná dĺžka chodníka je 603 metrov, čo
spolu s dĺžkou chodníka vyhliadkovej veže,
tvorí dokopy úctyhodných 1234 metrov. Celá
atrakcia je sprevádzaná informačnými
tabuľami, ktorými sa budovatelia chodníka
snažia zaujímavým spôsobom obohatiť
poznatky návštevníkov o okolitom lese
a prírode.
Zdroj: chodnikkorunamistromov.sk
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tomuto zo štúdia vylúčený. Odišiel do
Johannesburgu a diaľkovo dokončil svoj
právnicky
diplom na Witwatersrandskej
V tomto čísle školského časopisu vám chceme
univerzite.
priblížiť hektický, často nepochopený život
a boj držiteľa Nobelovej ceny za mier –
V Južnej Afrike už v tom čase rástla sila
Nelsona Mandelu. Veríme, že vás článok
politiky rasovej nadradenosti bielej menšiny.
obohatí.
Tá potlačovala politické, sociálne, či
Nelson
Mandela,
vlastným
menom ekonomické práva väčšiny juhoafrických
Rolihlahla Dalibhunga Mandela sa narodil 18. občanov – černochov. Mandela sa zapojil do
júla 1918 v malej dedine Mvezo ležiacej na opozície proti tomuto režimu a v roku 1942
sa stal členom Afrického národného
brehoch rieky Mbashe.
kongresu (ANK), z čoho pramenilo založenie
Mandelov neskorší záujem o právnickú o čosi aktívnejšej a dynamickejšej Ligy
kariéru nepochybne pramení zo skúseností mladých (spolu so svojím priateľom
jeho otca, Henryho Mandelu, ktorý bol Oliverom Tambom a mnohými ďalšími).
náčelníkom kmeňa Thembu a zároveň aj
poradcom
Najvyššieho
náčelníka V roku 1948 vo voľbách zvíťazila Národná
Thembulandu (pôvodný región Južnej strana a nastolila politiku apartheidu
(rasovej segregácie). To vyústilo vo verejný
Afriky).
nepokoj a Nelson v roku 1952 viedol ANK
Mandela svoje vzdelávanie začal v miestnej v ťažení proti nespravodlivosti. Vznikla akási
misijnej škole. Tu získal aj svoje anglické vlna „antiapartheidu“, ktorej ponúkla základ
meno Nelson od svojho učiteľa. Neskôr Charta slobody prijatá Ľudovým kongresom
navštevoval Wesleyanskú strednú školu. v roku 1955.
Začal ukazovať svoj veľký potenciál
a záverečný certifikát (vysvedčenie) dostal už Nelsonov boj bol nenásilný, no aj tak
po dvoch rokoch, namiesto tradičných troch. v nasledujúcich rokoch vzbudil vlnu záujmu
zo strany vlád a Nelson či ďalší iní boli
Bakalárske štúdium začal na Fort Hare obvinení z mnohých zločinov. Predtým než
University, stretol sa tu spolu s celoživotným však bol Mandela uväznený, zmenil svoj
priateľom a kolegom Oliverom Tambom. Už postoj k nenásiliu po tom, ako bolo
na konci prvého roka štúdia prejavil svoju zastrelených takmer 70 demonštrantov
nespokojnosť a zapojil sa do bojkotu v roku 1960 a skupiny bojujúce proti
Študentskej zastupiteľskej rady proti apartheidu boli zakázané.
univerzitnej politike. Následne bol kvôli

Nelson Mandela
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Nasledovalo uväznenie Nelsona Mandelu,
dokonca až na doživotie. Bolo mu ponúknuté
podmienečné prepustenie výmenou za
vzdanie sa ozbrojeného boja, on však túto
možnosť odmietol. Vo väzení zostal až do
roku 1990, kedy z dôvodu rastúceho vplyvu
kampane ANK a ich neslabnúcej aktivity
prezident Willem de Klerk rozhodol
o oslobodení Mandelu a ostatných. Bol teda
uväznený, s krátkou prestávkou, až 28 rokov.
Zákaz činnosti ANK bol taktiež zrušený.
V roku 1988 získal historicky prvú
Sacharovovu cenu za slobodné myslenie,
udeľovanú
každoročne
Európskym
parlamentom (rok na to ju mimochodom
získal slovenský politik Alexander Dubček).
Ako prvý čierny prezident sa podieľal na
postupnom prerode juhoafrickej politiky
z režimu rasovej segregácie a vlády menšiny
až do demokratickej vlády väčšiny. Získal
medzinárodné uznanie, hoci v Južnej Afrike
niektorých radikálov, ktorým sa zdal byť skôr
aj Nelson Mandela, sklamal svojimi
sociálnymi výsledkami. Jeho vláda určite
nebola dokonalou, bola totiž často
kritizovaná za neschopnosť zastaviť rastúcu
krízu vyplývajúcu z ochorenia AIDS, no určite
bola správnym odbočením z predošlého
smerovania politiky tejto krajiny.

práva. Taktiež bol celosvetovo jednou
z najväčších osobností bojujúcich za ľudské
práva a stal sa významným mediátorom
a ikonou mnohých kampaní za lepšie
smerovanie sveta.
Aj napriek prezidentskej medaile slobody od
amerického prezidenta Georga W. Busha
nemlčal a na osobu tohto prezidenta sa
vyjadril, že „Bush je hrozbou svetovému
mieru a chce uvrhnúť svet do holokaustu“.
To sa stalo krátko pred minimálne
kontroverznou inváziou vojsk USA do Iraku
vo februári 2003. Mandela bol však v tomto
období svetovými, ale hlavne tými
americkými médiami ignorovaný, podobne
ako George W. Bush ignoroval OSN.
Nelson Mandela zomrel 5. decembra 2013
v Johannesburgu. O jeho živote pojednáva
mnoho článkov, publikácií, či dokonca filmov.
Verím, že krátke zhrnutie príbehu tak
známeho Nelsona Mandelu vo vás,
čitateľoch, vzbudí záujem dozvedieť sa viac
o jeho živote. Jeho život bol totižto plný
zvratov, zmien, kontroverzných rozhodnutí,
no nepochybne jeho konanie viedlo k
„správnemu ovplyvneniu“ svetových dejín.
Nezabúdajme na jeho odkaz !

Po tom, ako skončilo jeho prezidentské
obdobie, stal sa zástupcom rady sociálnych
spolkov a spolkov bojujúcich za ľudské
18
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S úsmevom snívaj
Stojíš tvárou tvár sám sebe.
Pýtaš sa: „Kto som? Čím budem?“
Nemáš odvahu začať niečo nové,
radšej len plávaš na plytčine, kde všetko je
staré.
Bojíš sa ukázať svetu, čo vlastne dokážeš.
Rád žiješ svoj život nezáväzne.
No svetlo života sa nachádza v snoch,
kedy zistíš, že život nie je obyčajná loď.

S krásou na perách to ľahšie ide,
zistíš, že nie si sám v celom šírom svete.
Tvoju radosť navôkol ocenia,
a ľudia v Tvojom živote sa zrazu premenia.
Premenia seba na lásku,
čo zmije nejednu smutnú vrásku.

Julieta

Život je loď, ktorá skúša nové veci.
Život je loď, ktorá len tak nezastaví.
Život je loď, ktorá sa nevzdáva,
buď sám sebou, neboj sa, veď prišla tá chvíľa
pravá.
Neprestávaj snívať, ak strácaš nádej,
v malých veciach sa skrýva odpoveď.
Odpoveď na to, po čom túžiš,
keď nad svojím životom len tak krúžiš.
S úsmevom na perách všetko zvládneš,
vstaň aj po tom, ak ťažko padneš.
Padneš na dno života,
zrazu ťa chytí clivota.
Na tomto svete každý z nás ma poslanie neprestávať snívať, keď nemá nadšenie.
Nadšenie ľuďom radosť ukázať,
že netreba sa len tak bezhlavo vzdávať.
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Príbeh o učiteľovi
Okuliare na očiach, prísny pohľad
a ukazovátko v ruke. Prototyp bežného
učiteľa zúfalého od snahy vštepiť do hláv
svojich
zverencov
niečo
múdre.
Pravdupovediac, aj na našej škole ich máme
dosť, no ako každá rodina má svoju „čiernu
ovcu“, aj my jednu máme.
Jedno skoré septembrové ráno bolo pre
mňa o niečo ťažšie ako iné. Vstúpiť na novú
školu plnú nových ľudí a učiteľov nie je vôbec
ľahké. Cítila som sa neistá ako krehká
snehová vločka, s ktorou sa vietor pohráva
a odvieva zo strany na stranu. Múdre reči
profesorov odrývajúce v tých najtemnejších
farbách všetko to, čo nás čaká, rýchlo
rozplietli tú pavučinu snov, ktorú som si
usilovne splietla. No keď malo prísť to úplne
najhoršie, tá čerešnička na torte, ktorou bola
matematika, stalo sa niečo zvláštne. Do
triedy vošla profesorka, už na prvý pohľad
iná než ostatné. S jej úsmevom prišiel aj
pokoj, ktorý zahnal všetky temné obavy. Keď
otvorila ústa, pochopila som, že toto nie je
len obyčajná učiteľka. Dívala sa na nás ako na
kvapky. Videla v nás ten jagot, no aj to, že
žiadna z kvapôčiek nie je rovnaká a podľa
toto sa aj správala. Zo stretnutia s ňou nikto
neodchádzal v zlej nálade a každým dňom
pridávala tehlu k tehle na našu stene dôvery.
Popri tom, ako sme spoločne hľadali
poriadok v číslach, nám darovala nespočetné
množstvo rád a tíško, pomaly a hlavne

nenápadne otesávala naše ostré hrany. Jej
ľudský a priateľský prístup docielil, že z tých
drobných krehkých semienok vyrástli silné
a nádherné kvetiny, ktoré už čoskoro s
hrdosťou vyprevadí do skutočného života.
No aj keď zašlo slnko a nad našimi hlavami sa
strhla búrka, bola prvá, kto rozprestrel
dáždnik a kto nám pomohol odstrániť
spôsobené škody. Všetko to robí s ochotou
a láskou.
Nespráva
sa
k nám
ako
k obyčajným žiakom, ale ako k niekomu
výnimočnému, a preto je v našich očiach
práve ona tou, ktorá si zaslúži ten najväčší
rešpekt a obdiv.
V našej školskej rodine ju každý vidí ako
čiernu ovcu. Nádhernú čiernu ovcu, čo sa
nebojí bojovať za veci, ktorým verí, ktorým
veria jej žiaci a všetkým dokazuje, že byť iný,
znamená byť výnimočný.
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Dojmy z novej školy
Zvláštne! Znova prvák. Mierne som
čakal, že nám prvé dni v novom prostredí
zlepší počasie, žiaci či učitelia, že po dňoch
absolútneho nezáujmu a hrdosti prúdiacej
nami príde niečo, čo dokáže aspoň trošku
odchýliť pomyslenie na to, kedy konečne
opäť pocítiš voľnosť a cingot zvončeka...
„Švl 3, 022, prístavba, žiaci tamto je
riaditeľňa, skrinky a jedáleň,“ vysvetľuje
triedny učiteľ pri exkurzii školy. "Nekonečný"
labyrint a voľnosť sa vo mne miešajú, ani
zákon, vďaka ktorému sú moje otázky
ohľadom bežania na autobus už zodpovedné,
mi nevnúti myšlienku, že som voľný. Po
tomto rýchlokurze údiv, otázky a rešpekt voči
tým zarasteným mužom, v ktorých je odraz
môjho ja spred dvoch mesiacov, stúpa.
Monitor, prijímacie skúšky, to nekonečné
(ne)učenie sa konečne malo skončiť. „Haló,
vážení už nie ste na základnej škole! Hej vy
tam, ešte jedno slovo a dosť! Na budúcu
hodinu doniesť 524-ku, prvú stranu
vynecháme a okraje až do konca! Vy nemáte
prečo zabudnúť, nie je na to dôvod,
vysvetlenie či ospravedlnenie! Odpísať!“
Medzi doškrtané a dvakrát podčiarknuté
nespočítateľné množstvo stromov sa pridal
ďalší zväzok. Vďaka za Tesco, nie že by tie
ekologické zošity z recyklovaného papiera
v zľave pri pokladni boli niečo prevratné, ale

je mi ľúto za moje prvé mozole spôsobené
cez leto, taktiež niečím tak namáhavým ako
toto. Akoby nestačilo, že kniha, ktorá sa
rozmermi ani len nezmestí do žiadneho
obalu, už dosť zruinovala hmotnosť mojej
neveľmi ťažkej peňaženky, čo mi pripomína,
že moja zimná bunda a rozmery skrinky budú
na tom podobne. „Napísané?! Dobre, hore
stoličky a nastúpiť ku dverám!“ znejú mi
v hlave slová učiteľa. Ako tak kráčam
chodbou, zamýšľam sa nad otázkou, kde je
moja mladosť? Pociťujem nejaký blízky vzťah,
nadchnutie niekde hlboko, že po tých rokoch
pokusu o študovanie prichádza niečo, čo
absolútne búra hranice môjho názoru na
školu. Hoci len pár dní mám česť byť jej
žiakom, toto všetko, ten pocit, že sa znova
teším do školy sa nedá skryť. Tak dlho som
túžil po tom, aby ma skutočne bavilo to, čo je
tak potrebné do života. A zrazu niečo
podobné nachádzam. Ako vychádzam von,
začína mi dávať zmysel každá učebňa, učiteľ,
zošit, či tie v mojich očiach nezmyselné
pokyny. Poslednýkrát sa obraciam na ten
“veľký divný komplex“ a napadá mi len jedno
slovo domov.
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Andrej

Tvorba žiakov

Ťažký život študenta
„Och, prečo musím vstávať?“ toto si
asi hovorí, každý študent, ktorý ráno vypína
budík na telefóne. Poprípade ho presunie
o desať minút neskôr. Však, načo budem tak
zavčasu vstávať. A bum. Hodina prešla.
Nestíhanie, naháňanie sa po izbe, či mám
všetko. Stresy z toho, že prídem neskoro.
Toto je jedno z lepších riešení. Medzi ďalšie
patrí aj to, keď sa pozrieme na telefón, kde
nám čas ukazuje neskorý príchod do školy,
položíme telefón a znovu sa ponárame do
ríše snov. Čo už. Vitajte vo svete študenta.
Študenta, ktorý nemá peniaze. Je úplné
chúďa v tomto veľkom svete. Musí zvládať
nátlak okolia. Pravidelné rady rodičov, o tom
aké sú dobré známky dôležité. Omyl.
Nemusíte mať dobré známky, aby ste boli
múdry. Ale tak zase na druhej strane počúvať
krik mamky len kvôli pätke z matiky. To
nestojí zato. Pravidelné kávičky v kaviarni
namiesto doučovania. Neskoré príchody
domov, lebo som sa nečakane niekde zdržal.
Bolesť hlavy len pri pohľade na učebnicu.
Depresie z toho, že stále od nás niečo učitelia
chcú. Ešteže poznajú študentov. Avšak na
druhej strane škola nie je až taká zlá, ako si
myslíme. Je to miesto, kde získavame nové
skúsenosti či už s ľuďmi alebo so životom.
Pripravuje nás na prekážky, ktoré nám
vstúpia do života, akonáhle prekročíme
bránu školy. Dokážeme tam aj nemožné,
pokiaľ
máme
chuť
niečo

vybudovať. Je to len o tom, ako sa k tomu
postavíme.
Ak si každé ráno povieme, ako to
miesto nazývané škola nenávidíme, prečo
tam musíme ísť, tak ten čas pôjde ešte
pomalšie. Stačí sa len každé ráno usmiať do
zrkadla a ďakovať, že nás čaká nový deň.
Nový deň, nové zážitky, nové vedomosti
a nové skúsenosti. Nové objavovanie sveta.
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Zuzana

Aktuality

Žiacka školská futsalová liga
opäť štartuje
Po minuloročných úspechoch s futsalovou
ligou plánujeme aj v novom školskom roku
2017/2018 v športovej aktivite pokračovať.
Medzitriedne
zápasy
počas
veľkých
prestávok v priestoroch telocvične školy sú
späť. Gestormi športovej aktivity sú Jakub
Hodás a Filip Čajka z triedy 2. A. Viac
informácií nájdete u nich alebo ú pána
učiteľa Vladimíra Šlesára a na plagátoch
v areáli školy, kde budú podrobné rozpisy
turnaja na jednotlivé týždne v mesiacoch.
Príďte nás podporiť.
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Žiacka futsalová liga opäť štartuje
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