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OBČASNÍK                           1. ČÍSLO 



 
Milá mládež, 

 

opäť sa stretávame pri prvom tohtoročnom vydaní Intráčika. Školský rok sa nám 

rozbehol  a len studené rána, opadávajúce lístie, prvý sneh nás upozorňuje  

na blížiace sa Vianoce. 

 

Časopis Intráčik je už deviaty rok výsledkom spolupráce redakčnej rady, žiakov 

a vychovávateľov  školského internátu. 

 

V našom Intráčiku si každý môže nájsť niečo zaujímavé, články a reportáže 

o udalostiach, ktoré sa udiali v školskom internáte, ale aj mimo neho. Časopis 

vychádza trikrát do roka. Uvítame všetky príspevky, články, úvahy, básničky, 

ako i vecnú kritiku, ktoré obohatia obsahový zámer našich stránok. Kvalitu 

časopisu ovplyvňujete predovšetkým Vy. Aj v tomto školskom roku budeme radi, 

ak aj táto snaha vydávať časopis napomôže k tomu, aby sa život v školskom 

internáte skvalitňoval aj v takejto viditeľnej podobe. 

 

V prvom čísle Intráčika sa môžete zamyslieť v úvahe od Jessiky Mačákovej,  

že zdravie  je to najcennejšie čo máme a čo si nemôžeme kúpiť.  Dozviete sa, 

kedy a v ktorých krajinách  sa slávi Halloween. Naši prváci sa s nami podelia 

o dojmy a zážitky  z „Imatrikulácií 2014“, z výstupu na 87 metrov vysokú 

neogotickú kostolnú vežu a exkurzie v Spišskej knižnici. O živote internátneho 

dievčaťa nám niečo prezradí anonymná spolubývajúca. Športovo naladení 

čitatelia si môžu prečítať o športovom dianí, súťažiach  v školskom internáte.  

 

Milí čitatelia, 

 

v rýchlom behu nového školského roka prišiel čas Vianoc. Čas sviatočný, čas 

výnimočný, čas priam zázračný. Priniesol nám prívetivosť, znášanlivosť, láskavosť 

a potešenie, ktoré sa ako prirodzené vlastnosti človeka na Vianoce prejavujú 

v najčistejšej podobe úprimnosti ľudských citov.  

 

Prajem vám príjemné vianočné sviatky, plné porozumenia, lásky a spokojnosti. 

Zároveň nám  všetkým prajem, aby sme do nového roka 2015 vykročili šťastnou 

nohou   

a s optimizmom.  

         Mgr. Marta Vojdulová 
 

 



REDAKČNÁ RADA: Mgr. Marta Vojdulová, Mgr. Radovan Štapinský, Jessica Mačáková, 

Dávid Kampo, Anna Krištofčová  

FOTO NA TITULNEJ STRANE : Ma skle maľované – zimný motív: Jakub Mlynár 

 

 

 
 

Najcennejšia umelecko-historická pamiatka v meste, ktorá je dominantou námestia 
a stojí hneď vedľa radnice. Vďaka jeho výške ho môžeme vidieť aj z internátu. Reč je  
o rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie, kam sme sa spolu s pánom 
vychovávateľom Štapinským vybrali. V turistickom centre, ktoré výstupy na vežu 
celoročne zabezpečuje, nás čakala pani sprievodkyňa, ktorá nám už cestou rozprávala  
informácie o kostole.  Trebárs, že architektúra kostola  zo 14. storočia je zachovaná 
sčasti v pôvodnom stave dodnes, že v interiéri sa nachádza viacero klenotov ako napr. 
cenný relikviár v tvare kríža, oltár, bronzová krstiteľnica  či tabuľové maľby majstra 
Martina. Kostol je výnimočný najvyššou kostolnou vežou na Slovensku (vysoká 87 

metrov), ktorá je od roku 2008 zapísaná  
do knihy slovenských rekordov.  
 
Po úvodných slovách sme sa vybrali po 155 
schodoch hore. Najprv sme mohli vidieť 
hodinový stroj, ktorý poháňa všetkých 7 
ciferníkov. Zaujímavosť 7 ciferníkov vznikla 
pri prestavbe a navýšení veže, kedy k nižším 
pôvodným trom pridali ďalšie štyri. Vďaka 
tomu majú miestni obyvatelia označenie 
„Šlepi Spišaci“. 
 
 

Po hodinovom stroji nasledovalo poschodie pätice 
zvonov. Všetky zvony sú riadené jedným hodinovým 
strojom, ktorý zároveň ťahá aj sedem ciferníkov  
na veži. „Šmertný zvon“ z roku 1486, zvony Peter 
a Pavol, ktoré boli uliate v roku 1930 v Trnave 
a zároveň aj zvon Urban a zvon Jozef z roku 1857,  
ktoré patria medzi najväčšie spišskonovoveské zvony.  
 
Po ďalších schodoch sme sa dostali do miestnosti,  
kde kedysi býval zvonár, ktorý každú hodinu ručne 
zvonil na zvony, bolo to strategické miesto s výhľadom 
na všetky svetové strany. Zaujímavosťou tejto 
miestnosti je, že na každej svetovej strane má balkón, 
kde na rohoch sú sochy štyroch evanjelistov vysoké 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Kostol


3,25 metra a vážiace 800 kg z čistého mramoru.  Z balkónoch, ktoré sú vo výške 55 
metrov, sme pozorovali nádherný výhľad na mesto a široké okolie Spiša s jedinečnou 
panorámou Vysokých Tatier. Niektorí mali problém vyjsť na balkón kvôli strachu 
z výšok a krásu výhľadu obdivovali neskôr iba z fotiek. No skutočnému pohľadu sa to 
nevyrovná. Pred odchodom sme sa zapísali do návštevnej knihy k 2863 návštevníkom, 
ktorí navštívili vežu minulý rok.  Cesta dole bola ešte náročnejšia ako hore, no aj tak to 
stálo zato.  

Anna Krištofčová 
 

 

 

Sudoku je zaujímavá hra, ktorá je zložitá na riešenie. Nachádza sa ako 
príloha skoro v každom časopise alebo magazíne. Táto hra sa stala známou  
v osemdesiatych rokoch 20. storočia.  

Známa je aj na našom internáte, preto sa tohto roku konal už 3. ročník 
súťaže v riešení sudoku. Túto logickú úlohu sa rozhodlo zdolať 7 súťažiacich. 
Každý súťažiaci mal na vyriešenie úlohy 15 minút. Niektorí z nás boli 
šikovnejší a tak to zdolali za kratší čas. Prvý, kto prekonal nástrahy čísel, bol 
Miško Štark. No nikto z nás sa nedal zahanbiť, ale prvý mohol byť len jeden. 
Každý  
zo zúčastnených bol obdarovaný sladkou odmenou, ktorá bola hneď  
aj zjedená. Súťažiaci si to za svoj úspech a lámanie hláv v tejto hre naozaj 
zaslúžili. 

Veríme, že budúceho ročníka sa zúčastní viac šikovných hlavičiek. 
Tohto okamihu sa už nevieme dočkať. Tešíme sa na Vás aj budúci rok.  

 

Jaroslava Beňadiková, Dana Kleinová, Nikoletta Ziburová  

 

 
 

Nechápem.... 

 

Je desať hodín večer. Pol hodina po večierke. U nás sa stále svieti. Tá nalpa sa učí. Ako keby 

sa nemohla učiť cez deň. Nie, cez deň sa musí zabávať. Veď je mladá. A ako sa to hovorí? 

Spoločenský život + spánok = zlé známky, dobré známky + spánok = žiaden spoločenský 

http://3.ro/


život a spoločenský život + dobré známky =  žiaden spánok. Skúste hádať, ktorú rovnicu si 

vybrala. Je už jedenásť. Stále chodí po izbe a nič iné nepočujem len ako bľaboce: 

Rozmnožovanie a ontogenéza živočíchov. Rozmnožovanie je základný proces existencie. 

Reprodukcia slúži na zachovanie druhu a je základom ontogenézy, Rozmnožovanie môže byť 

dvojaké. Pohlavné a nepohlavné. V tom sa zasekne. Nevie čo ide ďalej. Prečíta si to, 

samozrejme nahlas. A keďže sa jej to nepodarilo, ide znova: Rozmnožovanie a ontogenéza 

živočíchov. Rozmnožovanie je základný proces existencie. Reprodukcia slúži na zachovanie 

druhu a je základom ontogenézy. Rozmnožovanie môže byť dvojaké. Pohlavné a nepohlavné. 

Pohlavné sa inak nazýva sexuálne a nepohlavné - asexuálne. No jej prúd reči ma pomaly 

uspáva. Kolíšem sa na každom jej slove a predstavujem si ako tancujú predo mnou.  Už by 

som aj spala, ale svieti svetlo. Nemôžem ho predsa zhasnúť. Ako by sa učila? Pri svetle 

mobilu sotva, keďže jej mobil je stará šunka. Ona ešte tiež nespí. Hraje sa alebo čo.  

Pri takýchto situáciách si väčšinou kreslí, čosi píše alebo len tak čumí do mobilu. Aj ja by 

som čumela. Keby som nebola na smrť unavená. Ďalšiu chvíľu počúvam. Nechápem. 

Nerozumiem tomu čo rozpráva. Ach jáj, angličtina. Angličtina ma uspáva najviac. Asi preto, 

že tento jazyk môj mozog nechápe a nezapodieva sa každým jedným slovom. 

Šesť hodín ráno. Keď úplne normálni ľudia ako sme my spia. Ale ona nie. Neviem čo robí 

takú dlhú dobu. Alebo chce, aby sme my robili. Veď nám stačí úplne 20 minút. Načo viac? 

Obliecť sa, umyť sa, namaľovať sa, ustlať posteľ a čo to upratať,  aby sme aspoň neskončili 

na neporiadnej izbe. Možno keby sme vstávali už o 6. hodine, tak by sme boli na poriadnej 

izbe. Pff, čo si? Komu by sa chcelo vstávať o 40 minút skôr len kvôli tomu, aby upratal?  

A aj tak je tam bordel. Aj keď sa uprace. Nechápem to.  

Prešla pol hodina. Ona už vstáva. Nechápem ako to robí. Posledná ide spať a prvá vstáva 

a posledná odchádza, lebo jej to príliš dlho trvá. Ona by veru mala vstávať o šiestej.  

Len čakám, kedy začne. Spraví si kávičku alebo čajík, pozrie teleráno, vylúšti sudoku  

na záchode a pôjde do školy. Dúfam, že jej neprepne, ale čo ak tak skončíme niekedy 

v budúcnosti? 

Zmizla v kúpeľni. Ako na privolanie vojde do izby hneď, keď začne zvoniť druhý budík 

a vypne ho. A teraz prichádza to najhoršie. Vidí, že budík nezabral, tak nás začne budiť 

osobne. Vo vzduchu už cítiť rannú ZOO a to ma prinúti vstať. Ako vždy meškáme  

a na vrátnicu prídeme až sedem minút neskôr. Ona ešte vybehne hore, pretože si zabudla 

lístky. V kuse niečo stráca, hľadá, zabúda. Nechápem ako tu prežila tak dlho. No aj to prejde.  

Keď sme už konečne obuté a fyzicky a psychicky pripravené do novembrového rána (alebo aj 

nie), ideme na raňajky, zjesť tú mňamku, ktorú nám každé ráno dávajú. Niekedy im to aj 

celkom vyjde a niekedy vôbec. Nechápem ako kuchárky nevedia variť. Alebo prečo? Ona 

nevie variť. Možno len párky, čaj, praženicu, aj to je veľa. Veď načo. Dnešné raňajky sa im 

podarili. Mlieko s müsli. Zdravá výživa ako má byť. Už dávnejšie (vlastne prvý rok, čo sme 

tu boli) sme sa dohodli, že budeme chodiť do posilky, ale nejako to padlo. Fuj, cítiť tu savo. 

Keď sme sa napapali, zabalili desiaty a naplnili fľašky lahodným čajom, nezostalo nám nič 

iné len ísť do školy. Alebo? ;) 

Anonymná spolubývajúca 

Exkurzia do knižnice 



Dňa 30.9.2014 – v utorok, sme sa zúčastnili exkurzie do knižnice v Spišskej Novej Vsi. Je 

to už tradícia, že prváci v našom internáte navštívia Spišskú knižnicu. Všetci prváci a zopár 

starších žiakov sa stretlo pred internátom o 15:30 hod.  

Keď sme došli do knižnice, vo vnútri nás už čakala 

jedna z pracovníčok s pripravenými informáciami. Napríklad 

o prihlásení sa do knižnice. Na celý rok by nás to vyšlo na 6 

eur,  čo je myslím si vcelku prijateľná suma. Dozvedeli sme sa 

samozrejme aj iné informácie. Trebárs, ak by nemali nejakú 

knihu, ktorú by sme chceli, dá sa to objednať z inej knižnice na 

Slovensku, ba aj zo zahraničia, akurát poštovné si hradí 

záujemca sám. Pri všetkých týchto informáciách sme sa 

nachádzali ešte len na prízemí. Bolo dosť veľké.  

Potom sme sa dostali na prvé poschodie, kde nás čakala ďalšia pani knihovníčka. Tá nám 

povedala, čo sa na tomto poschodí nachádza. Našli sme tam náučnú literatúru – psychológiu, 

počítače, náboženstvo... A taktiež sa tam nachádza aj čitáreň, kde sa dajú robiť domáce úlohy, 

tráviť čas. Hlavne je tam pokoj, kľud. Takže, ak máte radi knihy, odporúčam túto knižnicu.  

Lenka Gorecká 

 

 

 
Je už koniec novembra. Tri mesiace nového školského roka. No nového už ako nového.  

Tri mesiace mali naši žiaci na to, aby v rámci tvorivých dielní vytvorili aj nejaké predmety  

a výrobky na Mikulášsku burzu, ktorá sa koná tradične každý rok v jedálni HA.  

25. novembra sme teda 4 dievčatá (Ja, Katka, Kaja a Miška) čakali pani vychovávateľku 

Fábryovú na internáte, ktorá nám dala posledné pokyny. Zobrali sme krabice plné výrobkov a šli 

sme sa pripraviť do jedálne. O 11.00 hod. sme mali všetky produkty naaranžované, burza sa mohla 

začať.  

Ako prvé prišli pani kuchárky, ktoré si hneď odniesli po voskovej sviečke a vázičke. Výber bol 

naozaj široký, pretože naši žiaci sú veľmi šikovní. Sviečky z plastu a z vosku, magnetky, obrazy  

zo servítok, motýle na paličkách, vázičky, náušnice, náhrdelníky, 

srdiečka, anjeliky, košíky, fľaše... bolo toho fakt neúrekom. Tí, 

čo ste sa pri nás zastavili po ceste na obed, si to viete 

predstaviť. Nakupovali nielen žiaci, ale aj ostatní stravníci 

našej jedálne. Vypytovali sa na materiál, techniky a najmenej tri 

krát sa uisťovali, že je to ručne robené žiakmi z internátu.  

Naše výrobky sa páčili a bol o ne záujem, vďaka čomu sa 

nám podarilo vyzbierať finančnú hotovosť. Veľmi nás to tešilo. 

Hlavne preto, že tieto peniaze poputujú do Krízového centra Alžbetka, oproti Gymnáziu Školská. 

Takéto zariadenie je jediným zariadením tohto druhu v spišskonovoveskom okrese a zabezpečuje 

vykonanie opatrení, ak sa dieťa, rodina alebo plnoletá fyzická osoba nachádza  

v krízovej životnej situácii. Detičkám v tomto krízovom centre spravíme radosť malými darčekmi 

pri ich návšteve. 

Anna Krištofčová 

 



Život ako cibuľa 

 

 

Som tu, 

krájam cibuľu, 

slzy mi tečú po brade, 

ale aj tak som  v pohode.  

 

Život je ako cibuľa, 

prežiješ ho rýchlo, 

ale za to precízne. 

 

Slzy sú poplatkom za šťastie, 

ktoré vo svojom živote má každý.  

Keď ho nájdeš, 

tak sa ozvi, 

iný ho hľadá tiež. 

 

 

Jessica Mačáková 

 

 

 
 

Takmer každý človek má nejaký zlozvyk, väčšinou sú to maličkosti  
ako napríklad obhrýzanie nechtov, ale existujú aj zlozvyky, ktoré nie sú  
zanedbateľné. Jednou z foriem môže byť aj závislosť na drogách.  

Čo si pod týmto pojmom predstavujem? Drogy sú slovo, ktoré sa skloňuje 
denne vo všetkých pádoch, hovorí sa o nich všade. V televízii, rádiu, píše sa o nich  
v novinách, na internete. Je to téma, ktorá je v dnešnej dobe bohužiaľ veľmi 
aktuálna. Užíva ich stále viac a viac ľudí. V súčasnosti sa drogy dajú zohnať všade, 
najčastejšie v mestách, v kluboch, školách, na ulici. Najohrozenejšou skupinou je 
15 až 25 ročná mládež.  

Naši starí rodičia v našom veku určite nevedeli, čo je to LSD, heroín, kokaín 
alebo pervitín. Dnes je napríklad marihuana úplne bežnou záležitosťou, každý ju 
pozná a dosť mladých ľudí s ňou má aj nejaké osobné skúsenosti. Je to síce mäkká 



droga, ale droga to je a myslím, že od mäkkej "trávy", ako sa tiež marihuane hovorí, 
už nie je ďaleko k drogám tvrdým a s tými to nie je vôbec jednoduché.  

Mladému človeku nevadí, že drogy stoja veľa peňazí a že vo väčšine prípadov 
sú zakázané, veď každý by za svoje šťastie rád zaplatil. Ale až neskôr pocíti,  
že klamal sám seba. Už je ale bohužiaľ neskoro, nevníma a necíti. Jediné, čo ho 
trápi, je zohnať "poslednú dávku", ktorá však nič nezmení. A práve vtedy sa stal 
závislým. Pokiaľ si to neuvedomí, bude i naďalej zabíjať sám seba. V tomto zúfalom 
stave mu zostáva už iba posledná nádej. Sú ňou jeho najbližší. Až keď si človek 
pripustí, že potrebuje pomoc, má šancu sa zachrániť. A vtedy nájde svetielko nádeje 
a návratu do bežného života. No toto svetielko môže veľmi ľahko zhasnúť. 

 
Karolína Horváthová, Anna Krištofčová 

 

 
 

Halloween sa slávi deň pred Sviatkom všetkých svätých (t.j. 31.10). V tento deň sa deti 

prezlečú do strašidelných kostýmov a behajú z dverí do dverí s košíkom na maškrty. Každého, 

koho zastihnú doma, sa opýtajú ,,trick or treat?“ (Preklad: ukáž nejaký trik alebo mi daj 

maškrtu.) Ale tieto oslavy ľuďom na Slovensku nič nehovoria,  pretože halloween je príznačnejší 

pre anglicky hovoriace krajiny ako sú: Amerika, Írsko, Nový Zéland, Austrália a Veľká Británia. 

Ale už aj u nás sa pomaly dostáva tento sviatok do povedomia. Na halloween mnohé nočné 

podniky či kluby robia halloweenské párty. 

Halloween má taktiež aj zaujímavú históriu a jeho začiatky siahajú až do Írska. V období 

jesennej žatvy, kedy Íri zozbierali svoju úrodu boli najšťastnejšími ľuďmi na svete, pretože opäť 

mali zásoby na dlhšie obdobie. Po úspešnej žatve nasledovalo obdobie zimy a prechod medzi 

týmito obdobiami bol 31.  október. Tomuto dňu Kelti pripisovali magickú moc, pretože verili,  
že v tento deň sa otvárajú brány do sveta duchov. Pred týmito 

duchmi sa chránili tak, že si pomaľovali tváre alebo nosili rôzne 

masky. Verili, že keď sa budú vydávať za niečo strašné, tak 

duchovia sa im vyhnú. Taktiež v noci Kelti pálili sviečky  

v tekviciach, ktorých svetlo malo svietiť duchom na ich ceste. 

Neskôr sa ujala slova cirkev, ktorá nedopustila aby sa 

slávil  pohanský sviatok Halloween a tak pápež Bonifác IV. 

vytvoril Sviatok všetkých svätých ( ktorý sa ale slávi 1. 

novembra). V angličtine sa volá tento sviatok ,,All Hallow Eve“ 

a večer tohto sviatku sa volá ,,All Hallows evening“ a slovo 

Halloween je zložené zo slov ,,Hallow“ + ,,evening“. 

Keď sa neskôr začali Íri sťahovať zo svojimi rodinami do sveta, tak zobrali so sebou aj 

svoje tradície, ktoré slávili aj v týchto krajinách. To spôsobilo, že aj iné národy si prebrali sviatok 

HALLOWEEN. 
Takže v závere treba zdôrazniť, že Halloween je sviatok pohanský (to znamená, že jeho 

korene sú v Európe) a nie v Amerike, ktorá si tento sviatok prisvojila ako svoj. Takže sa pýtam, 

trick or treat? :D 
 

Dávid Kampo 

Jeseň 
 

Stromy strácajú svoj šat, 
listy padajú, 

ako zimný sneh, ako jarný dážď. 
 

Žiarivé farby svet stráca, 
hnedá strieda zelenú, 



žltá červenú. 
Príroda chystá sa na zimný spánok. 

 
Jessica Mačáková 

 
 

 
 

 Štedrý deň bol na Slovensku bežne známy pod názvom Kračún. 
 Celý deň sa každý usiloval kontrolovať a usmerňovať svoje konanie, pretože kto  ako 

robil v ten deň, tak mal konať po celý rok. 
 Kto ráno nalačno kýchol, mal sa dožiť vysokého veku. 
 Žena nemohla prísť prvá do domu. 
 Požičané predmety sa museli pred Štedrým dňom vrátiť. 
 Nič sa nesmelo požičať, lebo by sa majetok „rozpožičal“. 

 

zdroj: internet 

 

 

 
 

Dlhoročná tradícia privítania prvákov sa v našom 

školskom internáte uskutočnila aj tento rok. O tohtoročné 

imatrikulácie sa postarali naši druháci. 

V úvode sa nám, prvákom, predviedli starší študenti vtipnou 

scénkou „Prekvapenie“. Druháci si pre nás pripravili úlohy  

ako obkresľovanie tela fixkou a ústami, beh s piškótami, 

hriešny tanec, obhrýzanie jablka vo dvojici a iné. Svoje herecké 

nadanie nám predstavil Adam pri „vrúcnom“  vyznaní lásky 

Paule.   

Samozrejme, že aj my sme si pripravili niečo  

pre starších študentov. Pri tanci sa nám predstavili dievčatá 

spolu s Mirkom. Počuli sme „hlášky“ našich vychovávateľov 

a potom nám Majka, Miška a Natália zahrali scénku s názvom 

Kvíz show. Nakoniec nám chalani urobili unikátnu módnu 

prehliadku letných šiat. 

V závere sme zložili sľub a aby sme si na tieto imatrikulácie dlho pamätali, dostali 

sme krásne srdiečka, ktoré vyrobila naša šikovná Simonka. 

Verím, že sme sa všetci spolu dobre zabavili a tešíme sa ako ďalší rok prekvapíme 

budúcich prvákov my.  

  

      Mária Lakomcová 



 
Väčšina ľudí si myslí, že keď majú peniaze, majú aj všetko ostatné. To je pravda 

iba sčasti. Ani najbohatší človek na svete si nemôže kúpiť jednu vec, ktorá nikdy nebola, 
nie je a ani nebude na predaj. Je to zdravie. Dostaneme iba jedno  na celý život. 
Nemožno ho nahradiť iným alebo vyliečiť liekmi. Možno sa oň iba starať ako najlepšie sa 
dá. 

Zdravá výživa je veľmi dobrý spôsob ako si udržiavať svoje zdravie. Tým,  
že svojmu telu poskytujeme dostatok bielkovín, vitamínov atď., pomáhame mu chrániť sa 
pred chorobami, ktoré teraz ohrozujú celý svet. Rakovina, rôzne dedičné choroby,  
ale aj drogy a alkohol. Tieto posledné dve veci, sú teraz veľmi obľúbené u mojich 
rovesníkov. Netušia, že také fajčenie spôsobuje napr. nádory, ktoré sa vo väčšine 
prípadov  nepodarí vyliečiť. Alkohol ničí mozgové bunky, takže sa potom nemožno diviť, 
že toľko mladých ľudí nedokáže dokončiť ani strednú školu. Jednoducho povedané, 
v tejto našej „úžasnej“ dobe si poväčšine telo ničíme sami. A často pri tom stačí len tak 
málo, aby sme sa vyhli úplnému zničeniu svojho zdravia.  

Na našom internáte sa snažíme podporiť mladých ľudí, aby sa viac starali o svoje 
zdravie. Dňa  23. septembra 2014 sme  mali Deň vitamínov  v školskom internáte. 
Každý mohol prísť a ochutnať niečo zdravé, prečítať si niečo o zdravej výžive a o tom 
ako by sme sa mali starať o svoje zdravie. Máme iba jedno, či nie?  

         Jessica  Mačáková 

 

 
Na našom internáte sa realizujú rôzne aktivity, 

nielen čo sa týka športu, ale aj akýchkoľvek zručností, 

napríklad aj zručnosti v kuchynke. Študenti sa  

na internáte poctivo vzdelávajú, učia sa nové veci, 

športujú, zabávajú sa a taktiež si svoj voľný čas 

spestrujú rôznymi druhmi práce. Rozmýšľali sme  

o činnosti, do ktorej  by sa zapojila každá izba a tak 

sme si navrhli varenie pudingu, ktorý máme všetci radi. 

Dohodli sme sa, že každá izba samostatne urobí 

svoj vlastný puding. Nejde len o samotné varenie 

pudingu, ale hlavne o to, aby sa študenti zabavili  

a spojili spoločné sily pri činnosti. Nákup si urobil 

každý podľa vlastných predstáv. Ako prvá bola na rade 

izba číslo 53. Dievčatám sa tento nápad veľmi páčil, 

podľa mňa je skvelé, ak si každý môže uvariť a ozdobiť puding podľa vlastných predstáv. 

Bolo by fajn, ak by sa takéto aktivity zapáčili všetkým študentom. Aspoň by sa 

odreagovali, zabavili a porozprávali medzi sebou. Puding si študenti budú variť postupne, 

podľa jednotlivých izieb. Tak vám všetkým prajem veľa veselých zážitkov a dobrú chuť.   

 

Nikoletta Ziburová 



                                 

 
Klasicky, keď mám napísať úvahu na nejakú tému, otvorím si google, 

napíšem názov témy a čítam si rôzne články. Len tak pre inšpiráciu.  
Ale ako tak čítam, myslím si, že nie som jediná, ktorá to tak robí, pretože 
každý druhý článok je rovnaký.  „Vianoce sú sviatkom pokoja a lásky.“ 
„Cez Vianoce sa doma stretáva celá rodina.“ „Dávame si darčeky.“  

To je snáď jasné. Ale ako vidím Vianoce ja? 
Pre mňa sú tiež samozrejme sviatkami pokoja a lásky, 
keď sa doma stretáva celá rodina a dávame si darčeky.  
Ale to iba v štedrý večer už po večeri, keď sedíme 
s napraskanými žalúdkami (kto nezje všetko, tomu 
Ježiško nič neprinesie, však?) a pozeráme „Tři oříšky pro 
Popelku“. Vianoce sa začínajú koncom októbra,  

keď vidíte v telke fičať vianočné reklamy typu „Mám strašne veľkú...“, 
presne toto mi tie Vianoce znechutí. Ale dobre, treba nejako zaujať 
a navodiť vianočnú atmosféru. Ale nie v októbri. Každé dve minúty.  
Po reklamách aj v obchodoch začínajú na nás zazerať soby, Mikulášovia, 
snehuliaky a nedajbože vianočné stromčeky. Každý sa tomu smeje,  
ale nikto si nevšimne, že dva mesiace zbehnú len tak a potom všetci 
nakupujú v posledný deň - 23. 12. Vtedy je všade tlačenica, v obchodných 
domoch horúco, vonku zima, ľudia sú drzí, ochotní pobiť sa aj o posledný 
kus kapra. Kapor. Úbohé stvorenie, ktoré padne za obeť len preto, že sú 
Vianoce. A taktiež aj naše vyrúbané lesy. Ale jasné, stromček nám doma 
krásne vonia. A dýchať voňavé ihličie je cez Vianoce ako dýchať vôňu 
čerstvých kvetov na jar. Keď sme už konečne doma, z toho všetkého stresu 
vonku a máme kapra aj stromček aj nejaké darčeky, mamka príde  
so slávnou vetou: „Ideme upratovať.“ Nič nie je lepšie ako vianočné 
upratovanie, keď musím v zime -15°C prášiť koberce, lebo vysávač  
sa pokazil a na nový nie je, lebo sme kúpili kapra, stromček a darčeky. Ale 
jasné, je. Keď je Štedrý deň a ja nemôžem nič zjesť (ani len jeden koláč z tej 
hromady sýpajúcej sa zo špajze), lebo neuvidím zlaté prasa. Prasa by som 
tak chcela vidieť len na tanieri.  

Vianoce sú sviatky pokoja a lásky. Nič sa nevyrovná vôni vianočného 
punču na trhoch, všade znejúcim koledám a milým tváram, ktoré prekonali 
stresovú fázu a už si len užívajú sneženie v oknách svojich domovov. Vôňa 
koláčov, ktoré mamka práve napiekla (spolu s krvou kapra) a radostné 
úsmevy tých, ktorých sme práve obdarovali tým, po čom túžili. Veď o tom 
sú Vianoce. O láske a jej darovaní v akejkoľvek podobe. 
Šťastné a veselé... 



Anna Krištofčová 
 

Stolnotenisový turnaj 
 

V mesiaci  október sa v školskom internáte uskutočnil stolnotenisový turnaj, 
na ktorom panovala veľmi dobrá nálada. Všetky stolnotenisové zápasy sa odohrali 
úspešne, aspoň pre jedného hráča.  

Na 1. mieste skončil Martin Vartovník, ako druhý sa umiestnil Ľubomír 
Benedik a hneď za ním na 3. mieste René Szekely.  

Z dievčat 1. miesto obsadila  Paulína Hudáková, na 2. mieste skončila Katka 
Marcinková a 3. miesto patrilo zaslúžené Alexandre Lapšanskej.  

Nálada počas celého turnaja bola famózna. Tešíme sa na ďalší ročník.  
 

Jakub Mlynár 
 

Florbal áno, drogy nie! 
 

Dňa 27. 11. 2014 sa odohral na internáte florbalový zápas, v ktorom bojovali dievčatá 
proti chlapcom. Všetci si mysleli, že vyhrajú chlapci, ale opak sa stal pravdou. 
Dievčatá to natreli chlapcom výsledkom 11:8. Hralo sa 3x10 minút. Za snahu si 
každý odniesol čokoládu. Zápasu sa zúčastnilo 5 dievčat: Paulína Hudáková, 
Katarína Marcinková, Klára Grossová, Nikoletta Ziburová, Jaroslava Beňadiková a 6 
chlapci: Michal Štark, Viliam Uhrín, Peter Kinský, Dominik Knapík, Ľubomír 
Benedik a Martin Šrenkel. Zápas sa každému páčil. Nešlo o víťazstvo, ale o pohyb 
a aby sme si zahrali a spríjemnili si internátny život. 

Klára Grossová 
 


