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OBČASNÍK                           1. ČÍSLO 
Milí čitatelia ! 

 

Jubilejný 10.  ročník občasníka „Intráčik“ vás víta v novom školskom roku. Už desať 

rokov je výsledkom spolupráce študentov a vychovávateľov nášho školského internátu. 

Možno v ňom nájsť množstvo zaujímavých článkov o udalostiach, ktoré sa udiali  

pod strechou nášho školského internátu, ale aj mimo neho.  

V tomto školskom roku je to prvé  vydanie, ktoré vám prinášame.  Pokúsime sa 

zosumarizovať udalosti predchádzajúcich dní a mesiacov, to čo ovplyvnilo náš školský 

internát a život v ňom. Tak napríklad o svojich dojmoch z pobytu v internáte sa s nami podelí 

Veronika Brindzová a Andrej Knapik. Môžete si prečítať reportáže zo športovej súťaže  

„Florbal áno, drogy nie!“ od Pauly Čupkovej a z exkurzie mestom, ktorú stihli absolvovať 

naši prváci od Marcely Ziburovej. Zaujímavá je aj reportáž zo Spišskej knižnice,  

ktorá  uviedla knihu v spišskom nárečí „Ši to, co ci šmakuje“, Anička Krištofčová nám opíše 

svoje zážitky z divadelného predstavenia. S vlastnou tvorbou sa s nami podelia Paula 

Čupková a Jessica Mačáková. 

Vianoce, najkrajšie sviatky roka, opäť vstúpili do nášho života. Sú to sviatky pokoja, 

lásky a šťastia.  



Každý si praje, aby Vianoce boli veselé a plné radosti. Toto prajem aj Vám, milí 

študenti, vychovávatelia a ostatní zamestnanci. Prajem Vám, aby ste zasievali medzi ľudí iba 

zrnká pokoja, pretože čím viac týchto zrniek zasejete a budete sa o nich starať, tým bohatšia 

bude úroda. A samozrejme, prajem Vám, aby Vás neopúšťalo šťastie a aby Vám ostalo verné 

zdravie.    

Na záver Vám chcem zaželať šťastné a veselé Vianoce, čo najviac príjemných 

zážitkov cez vianočné prázdniny a veľa šťastia v novom roku 2016.    

      

 Mgr. Marta Vojdulová 

 

Poznaj mesto, v ktorom študuješ 
 

Dňa 22.9.2015 som sa zúčastnila exkurzie „Poznaj mesto, v ktorom študuješ.“ Každý rok 

sa tejto exkurzie zúčastňujú prváci školského internátu a oboznamujú sa s mestom, 

v ktorom budú študovať. Spoločnosť a dobrú náladu nám robili aj starší spolubývajúci.  

Pred internátom na začiatku exkurzie sme sa spoločne dohodli, aké pamiatky si 

pozrieme. Keď sme sa všetci prváci a ostatní zišli, tak sme mohli spoločne vyraziť. Veľmi 

som sa tešila, pretože bol nádherný slnečný deň. Najprv 

sme si šli pozrieť Redutu, ktorá sa nachádza medzi 

Letnou a Zimnou ulicou. Pani vychovávateľka nám 

porozprávala o histórii pár slov a presunuli sme sa 

k ďalšej pamiatke – ku neogotickej kostolnej veži.  

Na veži je nezvyčajné to, že má až 7 ciferníkov. Je to 

najvyššia kostolná veža v strednej Európe. Vďaka tomu 

sa obyvatelia Spišskej Novej Vsi nazývajú aj ,,šlepi 

Spišaci.“ O pár minút sme sa vybrali k radnici, pred 

ktorou je veľký zvon a pamätná tabuľa. Odfotili sme sa pri nej a pokračovali v exkurzií 

ďalej. Neskôr sme videli kostol modrej farby. Je to evanjelický kostol. Mohli sme sa 

pozrieť aj do vnútra. Bolo tam veľmi príjemne a mala som z toho dobrý pocit. Keď sme 

vyšli z kostola, prešli sme okolo fontány k soche kapitána Nálepku, aj tu sme sa dozvedeli 

pár zaujímavostí. A práve tu sme ukončili našu exkurziu mestom.  

Marcela Ziburová 

 

 
 

Dve Jednoduché Slová 
 
Jemný vánok, 

sťa mávnutie krídel víly. 
Jagot hviezd. 

Tie neprestanú žiariť.  
 

 



Moja ruka. 

Trasúce sa prsty plné obáv. 
Že už nikdy nepohladia tvár milovaného.  

 
Moje uši. 

Ohluchla som.  
Z  ticha, čo zostalo po poslednom echu tvojho hlasu. 

 

Moje srdce. 
Chladné. 

Túžiace po hrejivom dotyku tvojich slov: 
„Milujem ťa.“  

 
Jessica Mačáková 

 

 
 

Čo hovoríš na svoj pobyt v internáte? 
Maťa:  Je to tu v pohode. Rada tu chodím. Ešte lepšia je strava. Milujem ranné vstávanie, len 

škoda, že tu nie je poriadne wifi. 

Jožo: V pohode.  

Veronika: Je tu dobre. Hahaha neviem. Som rada, že tu je pingpongáreň a posilka. Mohlo by 

byť lepšie wifi. 

Robo: Super.  

Mišo: Som spokojný... no ta čo. 

Ema: Vynikajúco. Je mi tu dobre. 

 

Si spokojný/á so svojimi spolubývajúcimi?  
Maťa: Na 50%.  

Jožo: Hej.  

Veronika: Áno. 

Robo: Ta som. 

Mišo: Nie. 

Ema: Veľmi, nemohla som si predstaviť lepšie. 

 

Priniesol internát do tvojho života nejakú zmenu?  

Ak áno, akú?  
Maťa: Žiadnu. Priniesol, samozrejme. To, že už mi nerobia problém dlhé odlúčenia od svojej 

postele, rodičov a všetkého milovaného. 

Jožo: Stravovanie. 

Veronika: Áno. Viac voľnosti. 



Robo: Žiadnu.  

Mišo: Hej, prechodné bydlisko.  

Danka: Priberám. 

Ema: Hlavne, že som ďaleko od rodiny, ale inak to hodnotím všetko pozitívne. 

 

Ako najradšej tráviš voľný čas v  internáte?  
Maťa: Na wifi, ktoré nejde, ping pong, posilňovňa a televízor.  

Jožo: V posilke alebo oddychujem.  

Veronika: Internet, posilka, ping pong. 

Robo:  Učenie, posilka, ping pong.  

Mišo: Nudím sa.  

Ema: Veľa ho nemám, keďže trénujem, ale občas chodím do posilky. 

 

Ako sa ti páčia dievčatá/chlapci/ na internáte?  

Maťa: Mohlo by to byť aj lepšie. 

Jožo: Tak výzorovo nič moc, ale správaním v pohode. 

Veronika: „Nevidela som krajších.“ 

Robo: Ta v pohode.  

Mišo: Nevyjadrujem sa. 

Ema: Niektorí sú pekní. 

 

Ak by si mohla/mohol, čo by si zmenil/a na internáte? 

Maťa: Jediné, čo by som tu menila je klavír, ktorý nejde. Nič viac. 

Jožo: Vychádzky by som dal dlhšie. 

Miro: Legálne návštevy na dievčenskom poschodí. 

Robo: Wifi  

Veronika: Kúpeľňu. 

Mišo: Lepšie izby. 

Ema: Posteľné prádlo. 

 

 

Zhovárala sa Anna Krištofčová 

 

„...Za meškanie sa ospravedlňujeme.“  
 
 
 Reproduktor naposledy zapraští. 
 Väčšina ľudí zanadáva. Iní zatnú zuby. Ďalší zdvihnú mobilné telefóny a snažia sa 
niekomu vysvetliť dôvod meškania. Ja samotná len prevrátim ďalšiu stránku, ktorú kedysi napísal 
Frederick Backman.  
 Muž v klobúku vstane z vŕzgajúcej lavičky a prejde popred mňa. Má kvalitné topánky, 
kabát siahajúci pod kolená, pohľad dravca a dôležitý výraz. Myknem plecami a opäť sa zahĺbim 
do písmen, ale on pokračuje vo svojej ceste ďalej. Prejde cez špinavý prah dverí a ovalí ho 
cigaretový dym s tlmeným svetlom. Každý sa tam chce stretnúť so svojim démonom. Avšak málo 
kto chce vyhrať. Nadýchne sa známeho pachu a tmavý kabát sa stratí v krčme. Len čo sa pred 
ním zjaví malý štamperlík, naplnený čírim zúfalstvom vie, že on tu prišiel iba rozkopať dávnu 
vieru o víťazstve.  
 Stolička, na ktorej sedí, hlasno vŕzga, omietka pomaly opadáva a poličky sa nebezpečne 
nakláňajú. Nedôverčivo si prezrie pohárik, v ktorom sa leskne objednaný destilát. Vedľa neho sa 
objaví tieň. Páchne, ale aj tak mu široký úsmev odhaľuje krivé a špinavé zuby. Vypýta si 
čapovanú dvanástku. Krčmár si ho surovo premeria a požiada ho, aby zaplatil vopred. Cudzinec 



sa naširoko zaškerí. Už ho párkrát okradol. Ospravedlňujúco sa usmeje, ale v stareckých očiach 
mu srší hravosť.   

Muž v klobúku posunie po drevenom pulte svojho panáka pred cudzinca s fúzmi.  
Ten stisne pohárik medzi prstami a prevrhne ho do seba. Jediným kývnutím mu poďakuje 
a zároveň ho znenávidí. Dovolil mu padnúť hlbšie, lebo samému to dovoliť nechcel. Cudzinec 
vstane a odíde z prítmia do svetla vlakovej stanice. Muž v klobúku ďalej sedí a prezerá si nechty 
na rukách, zatiaľ čo ho zvnútra rozožiera ako kyselina pocit chladnej prázdnoty. 

Krčmár odrazu vyletí spoza pultu. 
„Vypadni, ty prašivé psisko!“ Zaženie sa handrou a malý orech vybehne z krčmy. 
V televízii pred mužom v klobúku dávajú mimoriadne správy.Utrie si okuliare, aby dobre 

videl. Nejaký chlap skočil pod vlak. Vlaky meškajú prevažne štyri hodiny.  
Zafúka vietor. Pohladí strany knihy a mňa prinúti objať si ramená. Upravím si rozfúkané 

vlasy a skontrolujem hodinky. Ucítim mrazivý pohľad. Oproti mne sedí jedna mladá pani. Pletené 
rukavice bez prstov, každá inej farby, prútený košík plný kvetov, oči hľadajúce dávno strateného 
blízkeho. Vídam ju tam každú nedeľu a piatok. A aj v iné dni, keď musím niekam ísť vlakom. Je 
vychudnutá, vrásky smiechu sa po čase zmenili na tie starecké. Zaborí do mňa mäkké oči a tvár 
jej skamenie. Ťažkým krokom podíde ku mne. Chvíľu nado mnou stojí, zatiaľ čo sa mňa 
zmocňuje nervozita. Bez slov mi podá bielu ružu. Zdvihnem zrak a idem poďakovať, keď mi 
položí chladné prsty na zápästie. Následne sa otočí a odkráča.  

„To bola pani Gašparová,“ povie chlapec. Pred tým som si ho nevšimla.   
Hlas má hrdelný a silný. Pozriem sa naňho. Dotrhané tenisky celé od blata, nohavice 

zošúchané a deravá mikina. Prsty doškriabané, jemné črty zafúľanej tváre a žiarivé zelené oči. 
Sklopím zrak.  

„Prečo je tu každý deň?“  
„Čaká na manžela. Ty na meškajúci vlak?“  
Letmo prikývnem.  
„Ako to vieš?“  
Odpovie. Oči mi zalejú slzy. Udivene pozriem do jeho prázdnej tváre. 
Muž v klobúku sa vracia. Obsadí svoje predošlé miesto a vetrom ošľahaná tvár sa zrúti. 

Zloží si klobúk, zakryje si ním tvár a potichu zavzlyká.  
Pes uteká naprieč stanicou. Chvostom šľahne nejakého chlapca do špinavých riflí, ale aj 

tak beží ďalej. Stále je vydesený z toho, čo sa stalo. Jeho pán ho pohladil, pobozkal na ňufák 
a stratil sa s blížiacim sa vlakom.  

 
     Paulína Čupková 

Halloween 
 

Prvotný názov Halloweenu bol 

Samhain[sow-in]. Samhain bol pohanský 

festival, ktorý oslavovali Kelti vždy 1. 

novembra. Deň predtým, čiže 31. októbra, 

Kelti verili, že medzi svetom živých a mŕtvych 

sa otvárajú brány a mŕtvi prichádzajú medzi 

živých ako duchovia. Aby sa vyhli týmto 

duchom, tak pred prahom vchodových dverí vždy nechávali jedlo a víno.  

   V kresťanstve pápež Gregor III. ustanovil 1. november ako deň, 

kedy by si mal každý kresťan spomenúť na svojich najbližších. Tak sa 



Samhain premenil v Amerike a iných anglicky hovoriacich krajinách  

na All Saints day a u nás na Sviatok všetkých svätých.  

Deň pred All Saints day sa volá All Hallows´ Eve, skrátene 

Halloween. Postupne Halloween nadobúdal svoje tradície a tie prvé 

získal na Britských ostrovoch v období stredoveku. Pribudli tu tradície 

ako souling, čo bol čas, kedy sa ľudia modlili za zdravie, dobré počasie 

alebo za ustúpenie moru. Potom to bol guising, čo bol čas, kedy sa ľudia 

prezliekli za príšery a za nejakú pieseň alebo báseň dostali odmenu 

(peniaze, sladkosti, víno...). 

  V 19 st. írski a škótski  

imigranti, ktorí prišli do Ameriky, 

taktiež so sebou  priniesli aj sviatok 

Halloween. Tento sviatok sa tu 

udomácnil a dnes sa nám slovo 

Halloween spája najmä s Amerikou.  

  Kedysi mal Halloween svoj 

hlboký spirituálny význam, no dnes má 

obrovské obrátky hlavne v oblasti biznisu. Američania ročne minú 2,5 

miliardy dolárov na kostýmy a 6 miliárd na cukrovinky. 

  Aj na našom internáte sme si Halloween skromne pripomenuli 

vyrezávaním tekvíc, ktoré sa volajú Jack-o´-lanterns. Názorné ukážky 

ste si počas čítania mohli všimnúť. 

 

Dávid Kampo 

„FLORBAL ÁNO, DROGY NIE!“ 
 
15:45 – Pani Fábryová začína riadiť chaos, ktorý začal rozcvičkou.  
15:48 – Družstvá rozdelené, žlté tričká sa obliekajú... 
15:49 – Píšťalka zahajuje zápas a ani nie po pár sekundách prvý hráč žltých s nadšením končí v náručí 
hracej plochy. 
15:52 – Prvý gól končí v sieti stráženej brankárom rôznofarebných. 
15:53 – Pekný zákrok opäť obohatí vyššie uvedenú sieť a hra sa presúva  
na druhú stranu ihriska. 
15:55 – Po sérii výkrikov sa stav zmení a to opäť v neprospech rôznofarebných. Nasleduje krásna 
výmena a uskutočňuje stav 3:1 pre žltých.   
15:59 – Koniec prvej ostrej výmeny vo florbalovom duchu a nasleduje zmena strán. Ďalšia časť sa 
nehrá s o nič menším zápalom. →4:1; 5:1 
16:04 – Každá jedna chyba sa  obracia proti hráčom →6:2 

 nasledujúce minúty sú akoby na jedno kopyto. Princíp sa tiež nemení. 

16:11 – Výmena tímov. 
16:15 – Prichádza zmena stavu 1:0 pre žltých (žltá sa dočasne rovná horlivosti hráčov) a onedlho 
prichádza ďalší... 



Ďalšie zápasy nemá zmysel podrobne opisovať, pretože sú ako cez 
kopirák. Pády, góly, imaginárne mantinely. Hoc je vidieť, že sa 
nováčikom na našom ctenom intráku darí pomenej, chuť bojovať 
ich neopúšťa. Turnaj sa nezaobišiel bez nadávok, pokrikov... ale 
povzbudzovanie nebolo bohviečo. Tento turnaj hodnotím ako 
fyzickú záťaž pre súťažiacich a ako drobnú lahôdku pre divákov. 
A teraz nasledujú prognózy výhier... teda vlastne výsledky :  

 
1. BIEDNE STROJE 

2. FC VANILKA 

3. ČIERNI ANJELI 

4. ŠUSTEROVCI  

Paulína Čupková 

Mišo Buza - Ši to, co ci šmakuje 

Možno sa niektorí pýtate, kto to vlastne je. Veď ani ja som to doteraz nevedela. 

Michal Buza hodnotí sám seba ako tvrdého romantika, introverta, ktorý však na 

vyjadrenie svojich hlbších pocitov radšej používa písané slovo. Má rád humor, 

čo mu umožňuje brať mnohé veci s nadhľadom. Ako tvrdí, nedokázal by žiť bez 

divadla, žien a hôr. Na knižnom trhu sa 24.7.2015 objavila jeho kniha: ŠI TO, 

CO CI ŠMAKUJE. V tejto knihe nájdete 52 receptov, sú to pochúťky rakúsko-

uhorskej kuchyne. Recepty sú okorenené životnými 

príbehmi. Všetky príbehy sú napísané v nárečí 

(spištine).  

Školský internát nám poskytol možnosť sa s Michalom 

Buzom osobne stretnúť dňa 26.10.2015 v knižnici 

v Spišskej Novej Vsi, kde nás oboznámil so svojou 

knihou. Nešlo len o obyčajnú prezentáciu knihy, ale 

dozvedeli sme sa aj zaujímavosti zo zákulisia a aby 

toho nebolo málo, prekrásne nám zahral a zaspieval na svojej gitare. Na záver 

nás ponúkol vlastnoručne upečeným jablkovým koláčom. Všetci sme z knižnice 

odchádzali s príjemnými pocitmi.  

 

Nikoletta Ziburová 

 
 

Sú knihy a knihy. Také, ktoré prečítame jedným dychom už po ceste 

z kníhkupectva či knižnice a tie, ktoré nám nie príliš voňajú. A práve pre tie 

je tu divadlo. 



Spišskí herci si pripravili pre širokú verejnosť divadelné spracovanie 

Hájnikovej ženy od Pavla Országha Hviezdoslava, ktoré sme si my, 

intrákovie deti, šli dobrovoľne pozrieť a fakt to stálo zato.   

Hájnikova žena zobrazuje tragický príbeh z lesnej samoty. Mladý Michal 

Čajka sa po smrti svojho otca, starého Čajku, prihlási do služby u starého 

pána Villániho. Ten ho prijme, lebo starý Čajka mu kedysi zachránil život. 

Michal sa potom zamýšľa nad budúcou službou. Je zasnúbený so svojou 

milou Hankou. Hanka pochádza z majetnej rodiny a Michal je chudobný,  

preto sú rodičia proti sobášu, ale napokon súhlasia  

a mladí sa zoberú. Presťahujú sa do opravenej hájovne, Michal chodí každé 

ráno do hory, Hanka  pracuje okolo domu a večer sa vždy zasa stretnú. Sú 

spolu šťastní. Raz v noci sa Hanke sníval zlý sen, predzvesť nešťastia  

a v ten deň ju v kostole sledovali „oči vlčie“ mladého Artuša Villániho, ktorý 

onedlho príde aj so svojim sluhom za ňou do hájovne na svojom koni. Hanka 

sa ho bojí. Artuš poprosí o krčah s vodou a nechá jej v ňom peniaze,  

ktoré ona nechce, preto ich hodí do rieky. Artuš za ňou príde aj druhý raz, 

ale ona ho opäť vyháňa. Nechcel odísť, tak sa Hanka zamkne,  

aby sa nedostal dovnútra. Zanedlho je v lese poľovačka a Artuš  pošle 

Michala a ostatných chytiť jeleňa, ktorý sa vynoril z húštiny a on sám 

zamieri do hájovne. Michal má  zlé tušenie a preto tam ide aj on. Artuš 

príde do hájovne  

a Hanka už jeho otravovanie nemôže vydržať a zabije ho. Michal prišiel do 

hájovne neskoro, našiel Hanku pri mŕtvom Artušovi a tak mu musela 

prisahať, že nič nepovie. Michal sa potom išiel priznať, že ho zabil on. 

Hanka prišla za rodičmi, jej matka z toľkého utrpenia umrela a otec ju 

potom vyhnal. Hanka sa pomiatla. O rok nato Michala idú popraviť, tak ho 

vypočúvajú a ten berie vinu na seba. Keď však Hanka pribehne na súd  

a prizná sa, Michala pustia. Hanke sa narodí dieťa a jej pomätenosť 

pominie. 

Toto dielo je jedno z najkrajších diel v slovenskej literatúre a preto 

naozaj odporúčam či už divadelné spracovanie alebo knihu. Pani 

slovenčinárka sa istotne poteší.  

Anna Krištofčová 

 

Imatrikulácie 
 

Vystrašené tváre plné očakávania, radosti, neistoty... 



Áno, hovorím o prvákoch a o prijatí do internátu, tzv. IMATRIKULÁCIACH. Ako 

každý rok, tak aj tento sa konali v hale HA, 12.11.2015 o 16:00 hod. Toto 

zaujímavé popoludnie som moderovala ja a Peťo Andráš. 

Na spríjemnenie programu sme na začiatku zaspievali 

piesne, ktoré sprevádzala hrou na gitare Paula a staršie 

dievčatá, ktoré tento deň už máme za sebou.  

Druhý bod programu boli prváci, ktorí predviedli svoj 

talent. Ako prví prišli chlapci s módnou prehliadkou. Boli 

trochu hanbliví, tak som im ako správna moderátorka 

trošku pomohla. Potom prišli dievčatá, ktoré tancovali teplákový tanec, známy ako 

čierno-biely tanec, tancuje sa väčšinou na stužkových slávnostiach. Bolo to veľmi 

zaujímavé a pekné. A ako tretia prišla Natália, ktorá nám odspievala úvodnú 

pieseň z Hornej Dolnej. Ďalej nasledovali zaujímavé úlohy, ktoré sme si pripravili 

pre prvákov my starší, napr: vyznanie lásky, spojiť ústami kindervajíčko, 

maľovanie sa navzájom, puknutie balóna o seba, lízanie nutely z potravinárskej 

fólie a mnoho ďalších skvelých úloh. Na záver sme si všetci spoločne zatancovali. 

Diana Schützová 
 

 
 

Prišla som na miesto predtým nepreskúmané a neprebádané. Všade bolo ticho, len pár 

dievčat pobehovalo po chodbe. V mysli som mala veľa myšlienok, ako si budem zvykať 

a so všetkými vychádzať. Keď som vyšla na svoje poschodie, v kancelárii sedela na prvý 

pohľad prísna pani vychovávateľka. Zoznámili sme sa a v tej chvíli som pochopila, že je 

veľmi príjemná a milá. Zaviedla ma na moju novú izbu č.39, kde ma už čakala moja nová 

spolubývajúca Emka, s ktorou som si hneď sadla. Postupne som sa zoznámila s dievčatami 

z ostatných izieb a moje obavy zo mňa razom opadli. Po troch týždňoch sa k nám 

nasťahovala nová spolubývajúca Lele. Teraz som na internáte už skoro dva mesiace a som 

rada, že som sem prišla. 

Veronika Brindzová 

 

 

Prvý deň som bol trochu nervózny z dôvodu neistoty v novom prostredí. Bál som sa 

zoznamovania s ostatnými. Nevedel som komu ako padnem. Po týždni som sa trochu 

uvoľnil a pomaly som sa začal zoznamovať aj s dievčatami. Sú tu super ľudia, s ktorými 

som si sadol a s niektorými ani nie, ale to som si spôsobil sám. S niektorými dievčatami 

som dosť často pohádaný a to ma mrzí. Rád by som s nimi vychádzal dobre, ale s mojou 

povahou to bude dosť ťažké. Po dvoch týždňoch to šlo všetko samo, paráda... dokonca 

som si stihol nájsť aj dievča, ale to bola chyba, pretože sme sa poznali len krátko  

a zmýlili sa v sebe. Ale inak je všetko super.                

Andrej Knapik                                                                                                               



 
kniha 
JO NESBO – SNEHULIAK 
 čítala som ju dávno, ale stále ju mám vrytú do pamäte. dej sa odohráva 
v hlavnom meste Nórska, v Osle. tam vyšetrovateľ Harry Hole dostane do rúk 
nový prípad potenciálneho sériového vraha. jeho bývalá priateľka so synom 
Olegom sa mu stále pletú nečakane do cesty a nenechávajú jeho srdce a spomienky 
na pokoji. celé vyšetrovanie je plné krvi, zimy a čerstvého snehu, s ktorým vrah 
udiera.  čítala som už mnoho trilerov a detektívok, ale nijaká ma nenadchla tak ako 
táto. dôvtip a ľahkosť, s ktorým je písaný každý a jeden príbeh z dielne pána Nesba 
(autor Severského krimi), je v tejto časti Holeho života ešte podčiarknutý. 
odporúčam ju každému, kto sa v knihe bez krvi a tkaniva nezaobíde.  
 
film 
MIMONI  
 nápad na celovečerný animovaný film dostali tvorcovia až po veľkom 
úspechu Ja, zloduch a Ja, zloduch 2. ľudia vo veľkom začali kupovať žlté plyšáky 
deťom a krátke videá na ytb mali „z fleku“ niekoľko miliónov pozretí. tvorcovia by 
boli naozaj hlúpi, pokiaľ by nevyužili šancu na ďalší pekný balík. sprvu som si aj ja 
myslela, že to bude akurát tak prepadák, na ktorý deti dôjdu nadšené a domov sa 
budú vracať sklamané. mýlila som sa. ten, kto má vnútorné dieťa stále na čestnom 
mieste vo svojej osobnosti, sa zaručene pobaví. žlté a roztomilé suveníry sú teraz 
všade a myslím si, že nikto neľutuje,  
ak sa vybral na dobrodružstvo s malými pomocníkmi zloducha Grua. 
 
skupina 
KABÁT 
 moja dlhodobá srdcovka. takže rovno rátajte, že sa krivého slova z tejto 
rubriky nedozviete. partia starších pánov so sexi hlasmi, ohromujúcimi basmi 
a geniálnymi textami piesní. sú spolu od 89, stále plní elánu a nedávno vydali svoj 
ďalší album Do pekla/ Do nebe. po menej slávnom albume Banditi di Praga ich toto 
vyhadzuje do novej sféry originality a svojskosti. ako nám stále dosvedčujú 
energiou na koncertoch, ich kosti nespráchniveli a ani sa nechystajú. sem tam 
úchylárčina a trefa do ťažkého života milovníkov rocku a tých, čo sa neboja žiť. 
milujem ich!!!!    
          

Paulína ČUPKOVÁ 

 
  

V úvode by som chcela pripomenúť, že my mladší by sme mali mať úctu k šedinám,  

teda k ľuďom, ktorí sú od nás starší. Tak ako máme sviatok my deti, mamy, otcovia, tak ho 



majú aj starší ľudia a je pekné si na nich spomenúť. Úctu k nim prejavujeme celý rok, no 

jeden mesiac v roku darujeme starším ľuďom viac ako obyčajne. 

V mesiaci október aj my žiaci školského internátu zvykneme 

pripraviť program, ktorý poteší naše duše a veríme, že aj starkých 

v domove dôchodcov. Staroba sa nazýva aj jeseňou života, preto 

tento program realizujeme v mesiaci október. A tak sme sa vybrali 

do domova dôchodcov vyčariť starkým úsmev na tvári. Úvodné 

slovo a báseň som na úvod mala ja, Lele.  Potom prišla na rad naša 

Paula, ktorá rozplakala postaršieho pána svojím úžasným výkonom 

s gitarou v ruke. Niektorí si pospevovali s ňou, iní aspoň 

poklepkávali zdravou nôžkou. Čo by to bol za program, keby 

nebolo spomenuté nárečie, ktoré títo ľudia počúvali celý život. 

Dievčatá im zahrali krátku scénku s babičkou, ktorá sa nevedela 

dostať do nemocnice. V tento moment sme im vyčarili úsmev na tvári, ba u niektorých aj 

smiech, čo bol pre nás určite príjemný pocit. Nesmeli chýbať ani ľudové pesničky. Zistili 

sme, že v internáte máme mnoho talentovaných speváčok. 

Starkí dostali od nás ručne vyrobených anjelikov a sme radi, že im to vykúzlilo úsmev na 

tvári. Po hodine sme potešení odchádzali z domova dôchodcov späť do internátu, s dobrým 

pocitom, že sme urobili radosť druhým. 

Lenka Gorecká 

Deň zdravej výživy 
 

16. októbra sme si v našom internáte pripomenuli svetový deň zdravej výživy. Cieľom 
tohto dňa je dosiahnuť zníženie príjmu tukov, cholesterolu, sacharidov a soli v strave. 
Aj my v školskom internáte sme si takýto deň pripravili. So šikovnými dievčatami sme 

nachystali rôzne misy chutného ovocia. Použili sme jablká, 
slivky, hrušky, hrozno či pomaranče, ktoré sme nakrájali 
a spravili z nich zdravé jednohubky.  
O 19:00 hod. sa začalo vysielanie  nášho internátneho rádia 
na tému „zdravá výživa.“  Tu sme sa dozvedeli mnoho 
nových a zaujímavých vecí o zdravom stravovaní. Napokon 
k prezentácii o zdravej výžive a k stolíku s jednohubkami 
prišli dievčatá i chlapci. Ovocné jednohubky zaujali a všetkým 

veľmi chutilo. Dúfam, že túto akciu budeme opakovať.  
 

Diana Schützová 
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