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Milí čitatelia,  

 

dovoľte sa nám prihovoriť prostredníctvom občasníka  Intráčik  práve v čase, keď sa 

príroda konečne po dlhom spánku prebúdza do jarného obdobia.  

Vítame Vás pri jarnom vydaní nášho občasníka Intráčik. Prinášame Vám novinky  

zo spoločenského života v našom internáte, dozviete sa kto je „Ideálnym dievčaťom 

a ideálnym chlapcom školského internátu“ pre tento školský rok. O dojmoch a zážitkoch 

z návštevy v Galérii umelcov Spiša sa s nami podelí Antónia Vaľková a Alexandra Lapšanská. 

Pri čítaní  úvahy sa môžete zamyslieť nad významom sviatku sv. Valentína alebo  či je marec 

ešte stále mesiacom knihy. Oboznámite sa s výsledkami ankety o živote prvákov v našom 

školskom internáte. V tomto čísle pribudla aj nová rubrika: recenzie. 

S vlastnou tvorbou, tak ako v každom čísle, sa s nami podelia Anička Krištofčová, Paulína 

Čupková, Lenka Gorecká a Jessica Mačáková. 

 

Milá mládež,  



opäť sme sa pokúsili dať dokopy pestrú mozaiku pútavého a vyváženého čítania. Veríme teda, 

že si aj v tomto čísle nájdete niečo pre seba, niečo, čo vás zaujme, pobaví a prinesie pohodu.  

Na záver chcem poďakovať všetkým prispievateľom, ktorí nám pomáhajú dotvárať obraz 

nášho občasníka a svojimi kreatívnymi námetmi ho obohacujú. 

 

Keďže sa blížia sviatky jari, v mene celej redakčnej rady časopisu Intráčik Vám želám 

krásne a pokojné prežitie veľkonočných sviatkov a príjemné chvíle pri čítaní nášho časopisu. 

 

Mgr. Marta Vojdulová  

 

Návšteva Galérie umelcov Spiša 
 

V utorok 17. februára 2015 sme sa s p. vychovávateľom Štapinským zúčastnili na výstave 

PROJEKT DVOJICE -  Samuel Čarnoký, Eva Tkáčiková, ktorá sa konala v Galérii umelcov 

Spiša v Spišskej Novej Vsi.  

Hlavní autori výstavy – Eva Tkáčiková a Samuel 

Čarnoký nám predstavili svoj projekt, ktorý bol 

venovaný hlavne typografii a písmu. Po úvodnej 

prednáške, v ktorej nám predstavili prierez 

svojim spoločným dielom, nám táto dvojica 

umelcov predstavila jednotlivé nápady a výrobky, 

ktoré sme mohli vidieť v úvodnej prezentácii. 

Výstava súvisela s experimentálnosťou 

a s veľkou predstavivosťou autorov a aj vďaka 

tomu bola veľmi zaujímavá. Zatiaľ, čo my sme 

napríklad videli len obyčajné konáre na strome, oni videli niečo viac, priestor.  

Najviac sa mi páčila abeceda pána Čarnokého,  vytvoril vlastné fonty.  Zbierka vyrytých 

písmen bola pútavo vyrytá na stenách galérie. Tiež nás zaujali výrobky pani Tkáčikovej, 

napr. raketa, ktorá bola vyrobená z obyčajných prázdnych nádob čistiacich 

prostriedkov.  

 

Antónia Vaľková, Alexandra Lapšanská 

 

 
Pod pojmom fašiangy si každý z nás spomenie na známu pesničku (Fašiangy, Turíce, 
Veľká noc príde...). Fašiangy sú dni osláv, ktoré sa odohrávajú na prelome zimy a jari. 
Tento sviatok je významný najmä pre kresťanov a charakterizuje obdobie od Troch 
kráľov (6.1) po Popolcovú stredu (alebo Škaredú stredu). Potom nasleduje 40–dňový 
pôst až po Veľkú noc. Deň Popolcovej stredy závisí od dňa Veľkej noci. Veľká noc nemá 
konkrétne definovaný deň,  kedy sa slávi, ale jej deň je premenlivý z roka na rok,  
pretože závisí od výpočtu astronomickej jari a určenia splnu. Toto spôsobuje, že aj deň 



Popolcovej stredy nie je stabilný, a tak sa jednotlivé dátumy posúvajú a my rozlišujeme 
krátke a dlhé fašiangy. 
Fašiangy vznikli v 9. storočí za čias Veľkej Moravy. Fašiangy mali v minulosti veľmi 
veľký význam, predstavovali čas veselosti a dlhé očakávania, kedy sa končila zima 
a nahradila ju jar, kedy už boli posledné zásoby vyčerpané a na jar sa opäť všetko 
vracalo k životu, začínala rásť aj úroda. V dnešných dobách sú fašiangy iba tradíciou, 
ktorú vnímame ako súčasť našich životov, pretože oslavovať príchod jari, kedy vznikalo 
očakávanie za novou úrodou, je pre nás absurdné. Vec ako jedlo považujeme za niečo 
bežné a sortiment jedla dnes nemá hraníc. 
Fašiangy majú bohaté zvyky a tradície. V dedinách tieto slávnosti uskutočňovala 
mládež. Ženy sa stretávali v dedinských spolkoch, kde preberali stav na dedine a párali 
perie. Taktiež sa pozbieralo konope a ľan, z ktorého ženy priadli nite a neskôr aj vyšívali. 
Mladšia generácia si vytvorila masky s podobizňou koňa, turoňa a medveďa 
a prezliekali sa za žobrákov, smrtky a kominárov. V týchto maskách sa zabávali 
a tancovali na lokálnych zábavách, kde sa tradične pila medovina, pivo a víno. Na záver 
sa konali zabíjačky, ktorých výnos mal vydržať na celý rok. 
V mestách organizovali slávnosti ,,cechy“ a organizátormi boli ,,tovariši“. Mešťania mali 
elegantnejší a luxusnejší spôsob života, a tak nemohli mať veselice ako dedinčania, 
pretože boli vyššia trieda => založili slávnosti označované ako ,,bál“. Týchto bálov sa 
zúčastňovali bohatí a vplyvní ľudia (členovia cechov, tovariši a šľachta), ktorí počas nich 

hľadali partnerov svojim dcéram. Tanec na báloch 
bol odlišný od tanca na zábave. Mestskí ľudia 
nemohli tancovať tance ako na dedinách, ich tanec 
musel vystihovať ich triedu. Musel byť elegantný 
a pomalý, pretože mešťania boli plnšej postavy 
a svižný tanec by nebol podľa ich gusta. 
Najpopulárnejšie ale boli svadby. Obdobie 
Fašiangov bolo plné zábav a svadieb, pretože 
ľudia verili, že svadba v tomto období im prinesie 
šťastie. A keďže svadby sú aj honosné, no najmä 

štedré (čo sa jedla týka), tak existovala povera, že kto sa nenaje poriadne počas 
Fašiangov, bude hladovať celý rok. 
Dnes, keď chceme zažiť taký šťastný čas v roku, budeme musieť cestovať niekde  
na vidiek, kde zábava a radosť nemá hraníc, pretože naše mestá sa  náhlia iba vpred  
za dobou, a tak ľudia v nich zabúdajú, aké to bolo kedysi. 
 

Dávid Kampo 
 

 
Čo hovoríš na svoj pobyt na internáte? 

Lele: No, zvládam to vcelku dobre, čo sa až čudujem, pretože nikdy som nemala rada dlhé 

odlúčenia od svojej domácej postele. 

Miro M.: Pohoda, až na to, že nás v kuse kontrolujú. 

Miška: Veľmi sa mi tu páči, sme tu super kolektív a máme aj dobrých vychovávateľov, čo je 

fajn. 

Čepi: Tak no... nič moc... hlavne kvôli tomu, že nie je tu poriadny sporák a wi-fi.  



Danka: Ujde to. 

Klárka: Na pár ľudí, je to tu úžasné. 

 

Si spokojný/á so svojimi spolubývajúcimi?  
Lele: Aj áno. Myslím si, že každý má nezhody so svojimi spolubývajúcimi, ale aj cez to ich 

má rád. Presne tak ako ja. 

Miro M.: Jasné.  

Miška: Tak z polovice. S jednou veľmi nevychádzam, ale dá sa to zvládnuť. 

Čepi: Hej. S nimi jednoznačne. 

Danka: Úplne top. 

Nika: Nad mieru spokojná. Len Danka by si mohla viac upratovať. 

 

Priniesol internát do tvojho života nejakú zmenu? Ak áno, akú?  
Lele: Priniesol, samozrejme. To, že už mi nerobí problém dlhé odlúčenie od svojej postele, 

rodičov a všetkého milovaného. 

Miro M.: Nie. Na toto neodpoviem. 

Miška: Áno. Odkedy som na internáte, mám pocit, že som sa viac osamostatnila a naučila sa 

viac starať sama o seba a viac sa prispôsobovať ostatným. 

Čepi: Viac známostí.  

Peťo: Nie, žiadne zatiaľ.  

Danka: Priberám. 

Nika: Samostatnosť a našla som si nových priateľov. 

 

Ako najradšej tráviš voľný čas na internáte?  
Lele: Pozeraním do kníh, ako je o mne známe.   

Miro M.: S dievčatami.  

Miška: Tak najradšej hrám hry s babami alebo pozerám televíziu. 

Čepi:  Posilka, učenie. Len posilka.  

Peťo: Posilka, ping-pong.  

Paťa: Počúvame pesničky a vždy nám chcú zobrať reproduktory. 

 

Ako sa ti páčia dievčatá/chlapci/ na internáte?  
Lele: Toto myslíš vážne? Metalistov je tu málo. Ale máme pekných chlapcov, to musím 

uznať. 

Miro M.: V pohode, až na niektoré. 

Miška: Chlapci sú tu pekní. 

Čepi: Dievčatá sú super.  

Peťo: Niektoré pekné, niektoré nie. 

Klára: Chlapci o ničom. 

Danka: Úplne skvelí ľudia. 

 

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

Lele:  Čo by som tu zmenila? Jediné čo by som tu menila je klavír, ktorý nejde. Nič viac. 

Miška: Vychádzky by som dala dlhšie. 

Miro M.: Legálne návštevy na dievčenskom poschodí. 

Čepi: Wifi a hlavne, aby mohli chlapci chodiť kedykoľvek k dievčatám na návštevu.   

Klára: Postele a skrine. 

Danka, Paťa: Jedlo. 

 

Za odpovede ďakuje  Anička Krištofčová 



 
 

 Marec, ktorý je vyhlásený za mesiac knihy, je podľa mňa a iných zažratých 
čitateľov úplne zbytočný. Je fajn vyzdvihovať váhu knižných príbehov aspoň 
nejaký čas v roku, ale nemalo by to tak byť každý deň? Je to niečo  
ako s Valentínom. Jeden deň, ktorý patrí zamilovaným, ale tým, čo sa topia 
v rieke zvanej láska nepatrí každý deň?  Či nedeľa alebo streda, Prvý sviatok 
vianočný či Veľká noc...  

Medzi čitateľom a knihou sa to ničím nelíši. Je to láska na prvý pohľad. 
Silná, nezničiteľná a za každú chybičku krásy spôsobenú tebou si schopný sa 
ospravedlňovať aj niekoľko minút. A vždy, keď vezmeš hladký obal s oťapeným 
rohom či chrbtom do rúk, si spomenieš, ako tvrdo dopadla na zem, lebo chlieb ti 
bol cennejší. Vtedy ti to už príde ako zlý vtip. Takto vyzerá nesmrteľné puto 
medzi vášnivým nadšencom a jeho božstvom.  

Nikdy som knihu nepredala, iba kúpila. A asi nikdy nepochopím, ako môže 
človek predať to, do čoho sa vžíval. Požičať ju nie je nič zlé, ale ak ju vrátite 
poškodenú, majiteľ z vás jedným pohľadom spraví chabý popol. Preto ten,  
čo knihu pohladí ako v Harrym Potterovi (a väzeň z Azkabanu) nie je šialenec 
zrelý do Levoče, ale nadšenec pre únik z reality.          

  Paulína Čupková 
 

Ideálny chlapec a ideálne dievča ŠI 
 

V utorok 10.2.2015 sa v našom školskom internáte uskutočnila súťaž „Ideálne 

dievča  a ideálny chlapec školského internátu“.  

Zúčastnilo sa jej  5 dievčat a 5 chlapcov. Súťaž   pozostávala zo 6 úloh  

ako napríklad: osemsmerovka, kvíz, hádanie známych osobností, ale aj pesničiek. 

Úlohy boli zaujímavé a zábavné.  Potrápili sme si aj naše mozočky a to hlavne pri 

prvej úlohe, ktorou bol kvíz. Zaujímavá bola aj úloha, v ktorej sme museli uhádnuť 

presný názov daného korenia, ktoré sme hádali podľa chuti. Podarilo sa to len zopár 

hráčom. Musím povedať, že najľahšou úlohou bolo  

hádanie pesničiek.  Všetky pesničky boli  

od slovenských interpretov.  

Samozrejme, že na našej súťaži nesmela 

chýbať ani porota. Tú na tomto ročníku  tvorila Dida 

Schützová, Anička Krištofčová a Dávid Kampo. 

Víťazkou ročníka 2014/15 sa stala Katka 

Marcinková a víťazom Laco Odstrčil.  Na druhom 

mieste sa umiestnili Paťka Klimašová a Miroslav 

Vilčak. Ako tretí skončili Miška Ferencová a Dominik Knapík.  My, všetci súťažiaci,  

sme   dostali sladké odmeny, ale aj vecné ceny, ktoré nás  veľmi potešili.    

      Michaela  Ferencová 



 
 

Deň sa začína celkom pekne. No dnes píšem písomku z celého tematického celku z bioly. Síce 

som sa včera pilne učila do druhej rána, no neviem, či to viem. Akože viem. Ale neviem. A tiež 

skúša zo sloviny. A na anglinu si máme priniesť referát, ktorý som si včera nestihla vytlačiť. 

Vôbec sa mi do tej školy nechce. Preto navrhujem, aby sme šli niekam na trip (veď sú vlaky 

zadarmo) alebo len proste zostali na intráku. Ona mala tiež dosť ťažký deň. Ekonomika. To úplne 

stačí. Musím ju veľmi dlho presviedčať, no nakoniec je po mojom. Ideme teda do Sintry kúpiť si 

ešte nejakú desiatu a začíname s plánovaním. 

Takže: 

Bod 1. - prídeme na intrák a vybalíme si knihy. Povieme, že máme prvú voľnú.  

Bod 2. - vybrať destináciu, kam sa vyberieme.  

Bod 3. -  nájsť spoje. 

Zaplatili sme za náš veľký (vôbec nie) nákup a vybrali sme sa uskutočniť bod 1. z nášho 

diabolského plánu. Prísť na intrák. Hotovo. Bod jedna bude asi najťažší, keďže nočnú mala ona. 

Ale veď nevadí. Vybalili sme si knihy a hľadali sme, kam môžeme ísť, kde sa deje dnes niečo 

zaujímavé. Samozrejme, že nikde nič. Veď uprostred týždňa do obeda. Žilina. Proste sme trafili 

prstom ŽILINA a ideme do Žiliny. Ešte nájsť spoj. Žilina je priamo na trati Košice - Bratislava, 

nebude to žiaden problém. Keďže vlak o 7:11 už nestíhame, najvhodnejší vlak je ten o 9:11.  

Je pol ôsmej. V pohode čas. O 11:21 sme tam. Dávaj obliecť sa, na záchod, namaľovať sa. 

Pozerám ešte MHD, ale ako naschvál ide jednotka o jednu minútu. Super. Za polhodinu by sme to 

aj stíhali, kebyže vonku neleje dážď. V novembri. Už by malo snežiť a nie pršať. Posledná 

možnosť je taxík. Utekáme teda dole schodmi a vytáčam taxík. V tom zvolám „MOBIL!!“ 

a utekám naspäť. Typická ja. Vybehnem hore, no posledný schod ako keby tam nebol a zrazu bol. 

Takže som spadla. „Au!“ Za sebou len krvavá šmuha a ponáhľam sa po mobil. Na jej spýtavý 

pohľad som len kývla rozbitým nosom a nasadla som do taxíka. 8:55. Pri ideálnej premávke by 

sme si mohli aj stihnúť kúpiť lístky. Čo kúpiť lístky, úplne super čas. Taxík nás vysadí na stanici 

a utekáme. Kupujeme si lístok a utekáme nasadnúť do vlaku. High five! Stihli sme to! 

Usmievame sa na seba. Už len nájsť nejaké voľné miesto. O miesta nie je núdza. No my hľadáme 

buď prázdne kupé alebo zaujímavých ľudí. A potom sme ich aj našli. 2 chlapcov. Ako z neba. 

Ako pre nás. Z Košíc cestujú do Blavy. Takže o cestu máme postarané. Vysokoškoláci. Cesta 

ubieha ako nič a už vystupujeme - Žilina.  Stanica je veľká a keďže nevieme, kde je východ,  

tak ideme za davom. Centrum mesta je od stanice nejaké 3 minúty, takže sa vyberáme tam.  

Po ceste narážame na Mirage, veľké obchodné centrum, niečo ako Max. Dávame si druhé raňajky 

s kávičkou v McDonalde. Po raňajkách sa rozhodneme poprezerať obchody. Vozíme sa na výťahu 

a chodíme po obchodoch. Zásoby obchodov sa vyčerpávajú a tak vychádzame na ulicu spoznávať 

krásy Žiliny. Vychádzame z obchodného centra a na námestí hrá hudba. Ako zisťujeme, je to 

cigánka hrajúca na harmonike. Hádžeme jej zopár centov a ideme ďalej. Prichádzame  

na námestie, kde je klietka. Viete ako je v Paríži most lásky, na ktorom sú visiace zámky 

s menami zaľúbencov? Tak niečo podobné je aj tu. Lenže nie most, ale klietka. Keďže sme nemali 

vlastný zámok, na druhú stranu nejakého už pripevneného visiaceho zámku sme napísali sponkou 

naše mená a spečatili tak našu lásku. Harmonika nám do toho už nehrá. Ale hrá niečo iné. Klavír. 

Zvláštne. Klavír na námestí. Zahrá pár tónov z One thing. Moja obľúbená. Keďže si tu spievame 

na námestí po anglicky, ľudia začínajú na nás pozerať a aby neprestali, začali sme sa rozprávať  

po anglicky. Ale určite nám neveria náš americký prízvuk, no aj tak sa ľudia za nami otáčajú. 

12:39 nám odchádza vlak naspäť do Spišskej. Na stanicu prichádzame už o štvrť, aby sme si stihli 

kúpiť lístky. A tu sa začalo šialenstvo. 

 

Anonymná spolubývajúca 



Príbeh prváčky vtiahnutej do tajov internátneho života 
 

 Viedla som dlhý boj o to, aby som mohla mať adresu prechodného 
bydliska. Zo začiatku mi to bolo jedno, ale teraz by som asi nemenila,  
čo sa týka tohto internátu pod krídlami Hotelovej akadémie.  

Prvého septembra sa uskutočnila prvá noc na zmenšenej izbe, na 
akú bol zvyk, o kúpeľni nehovoriac a o toalete? Bez komentára. Prvá noc 
bola celá prerozprávaná, aby som sa uistila, či sa ma jedna z mojich 
spolubývajúcich nepokúsi v spánku zadusiť vankúšom alebo ubiť 

školskou taškou.  
Dnes, hoci som zmenila číslo izby a najbližší kolektív, stále nie som 

si istá, či moja terajšia spolubývajúca sa nepokúsi o prepracovanejší  
a krvavejší zločin ako bolo vyššie uvedené. Čo sa týka internátnych 

izieb... sú menšie, na aké je asi každý zvyknutý v domácom prostredí,  
ale vzhľadom na nutnosť zmenšenia priestoru je to celkom dobre 
vymyslené. Vybavenie nie je podpriemer a ešte teraz vyzerá ako tak nové, 

síce sa ho snažilo zdevastovať niekoľko druhov tekutín a zopár vyšších 
pádov ostrejších predmetov, samozrejme, „nič z toho nebolo plánované“.  

Urobila by som toto rozhodnutie znovu? Rozhodne áno. Aj keď 
niektoré pravidlá priškrcujú, niektoré sa dajú stále potichu 

a nepozorovane obísť.  Čo nie je na škodu.   
 

 Paulína Čupková  
        

Spomienky 

 

 
Jednu vec viem na isto, 

že raz sa ešte stretneme.  

Letmý pohľad hodíš na mňa, 

a potom sa v pokoji minieme. 

Bezo slov, 

bezo sĺz, 

bez bolesti. 

Slová, ktoré sme vyriekli, 

už nepočujeme. 

Na slzy, ktoré sme preliali, 

už nespomenieme. 

Bolesť, ktorú sme si spôsobili, 

však zostane. 



Skutočná, 

bolestná, 

nekončiaca.  

 

Jessica Mačáková 

 

 

Valentín zapĺňa regály v obchodoch, výklady na vás kričia červenou farbou, všade sú 

srdiečka, pohľadnice a fotky zamilovaných. Každý z nás potrebuje k životu prejavy 

lásky a priateľstva v podobe bozkov či objatí alebo pohladení, ktoré v každom z nás 

prebúdzajú tie najkrajšie pocity. Prečo teda aspoň jeden deň v roku neprežívať lásku 

ešte intenzívnejšie? Nie, netvrdím, aby ste prejavovali svoje city jedenkrát v roku 

a kupovali preto kopec nezmyselných darčekov, ale aby ste ich prejavili 14. februára 

aspoň o niečo viac. 

Ľudia, ktorí sa majú radi, si zvyknú vymieňať valentínske darčeky ako prejav svojej 

náklonnosti. Pôvod tohto sviatku je opradený mýtmi a dnes sa presne nevie, kto vlastne 

sv. Valentín v skutočnosti bol. Niektorí historici sa domnievajú, že ide o rímskeho kňaza-

mučeníka, ktorý žil v treťom alebo štvrtom storočí v Ríme a konal skutky milosrdenstva, 

najmä medzi väzňami. A ako to vyzerá vo svete? 

V Taliansku sv. Valentína tradične slávia slávnostným stolovaním, darovaním kvetov, 

sľubmi. Zaľúbení v Španielsku kladú dôraz na slávnostnú večeru so sviečkami.  

V Nemecku majú tradície podobné talianskym, teda dievčatá či ženy dostávajú kvety, 

večera má romantický charakter. V USA je sv. Valentín nielen sviatkom zaľúbených,  

ale aj dňom pre rodiny a pre priateľov. V Brazílii majú svojho Valentína 12. júna, deň 

pred sviatkom sv. Antona, patróna manželov. Ženy, ktoré ešte nie sú vydaté, vtedy nosia 

so sebou sošku sv. Antona, ktorému sa zdôveria s túžbou ísť k oltáru. V Japonsku dávajú 

dievčatá chlapcom, nie vždy manželom či snúbencom, čokoládu. Tí, čo dostali tento 

darček, môžu o mesiac, 14. marca, dať dotyčnej bielu čokoládu. 

A čo zamilované destinácie? Podľa prieskumu na prvom mieste skončil Paríž, na druhom 

Londýn, na treťom Barcelona. Na 17. mieste sa objavil New York, na 19. Praha. 

Trh na nás všetkých tlačí s bohatou ponukou valentínskeho „všeličoho“, no a nie každý 

dokáže v pokoji zvládnuť pulty plné plyšových hračiek červenej farby, srdiečok 

a sladkostí vo valentínskych baleniach. Aj na Slovensku časť verejnosti pokladá deň 



svätého Valentína za komerčný sviatok, iní ho úplne ignorujú. Slováci najčastejšie v ten 

deň darujú sladkosti a kvety. 

Deň zaľúbených nadobudol na Slovensku aj iný rozmer - Slovenský Červený kríž  

v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi 

oddeleniami organizujú Valentínsku kvapku krvi. Jej cieľom je motivovať mladých ľudí, 

aby darovali krv a stali sa novými bezpríspevkovými darcami. V roku 2015 sa konal  

v dňoch od 9. februára do 13. marca. 

Anna Krištofčová 

 

 
 

FILM: 50 odtieňov sivej 

 

 Z môjho pohľadu to bolo utrpenie, pretože som čítala knihu. Ale ten,  

kto knihu nečítal a zdalo sa mu to dobré, toho viem pochopiť. Avšak, nečitateľ 

nemusel pochopiť zopár narážok, pretože filmu chýbali, podľa mňa, podstatné 

veci, ktoré mali utkať dobrý príbeh. Nepodarilo sa. Na filme bolo vidieť, ako sú 

zostrihané scénky, na ktoré mala hľadieť iba osoba +18. Boli suché a voči knihe 

ich tam bolo podstatne menej.  

Moja rada pre režisérov: skúste sa do toho dostať, chlapci. Máte ešte 

možnosť očariť. 

Moja rada pre čitateľov: film radšej vynechajte. 

A moja rada pre tých, čo chcú vidieť film: bude Vám stačiť! Ale nemajte 

prehnané očakávania. Potom sa naisto vyhnete nemilému prekvapeniu.  

 

 

KNIHA: James Dashmer - Labyrint: útek  

 

 Kniha trochu spráchnivela, ale jej sfilmovanie ju vrátilo na pulty 

kníhkupectiev. Vrchný obal je vskutku otrasný (divná fotka z filmu), ale z toho 

pod ním srší strach, zúfalstvo, tajnosť a blížiaca sa smrť. Príbeh je 

prepracovaný, dobre napísaný, i keď sa dá zohnať jedine v českom jazyku. 

Nápad je geniálny a jeho podanie čitateľovi tiež nie je na zahodenie. Problém 

nastáva, keď sa opäť dostávame k jeho filmovej verzii. Číre utrpenie oproti 

napísanej verzii, ktorá vás nenechá vstať čo i len na záchod. Oplatí sa ju kúpiť 

pre fantasy nadšencov, či pre hocikoho, koho táto trilógia čo i len okrajovo 

nadchne.  

 



 

HUDBA: Kapela- SMOLA A HRUŠKY 

 

 Sú na scéne už zopár rôčkov, sú zo Spiša a majú vtipné texty pre všetky 

vekové kategórie so zmyslom pre humor. Niektoré texty vám môžu hovoriť 

z duše, nad inými sa spustí poriadny smiech. Dodanie do pekných bás 

a poriadneho rytmu dychových nástrojov im dodáva nevídaný nádych. To ich 

odlišuje od ostatných slovenských skupín. Polemic má niečo podobné,  

ale so Smolou a Hruškami sa to nedá porovnávať. Už len vďaka množstvu 

nadšencov v mladších kategóriách a väčšou gurážou ohľadne písaného slova.  

Na ich koncertoch je úžasná atmosféra a na kochanie pohľadom pre ženské 

pokolenie tiež nie sú na zahodenie.          

 

  

      Paulína Čupková 
 

 

 
 

Tak ako zvyčajne sme sa o štvrtej zhromaždili pred internátom. Bol by to ako 

každý iný štvrtok, keby každý nedržal v ruke svoju hokejku a už sa nedohadoval 

na taktike. Na rozdiel od futbalového turnaja, tohto turnaja sa zúčastnili  

aj dievčatá. Ja, Nika Z., René S. a Maťo Š. sme boli prvý tím. Druhý tím 

„obsahoval“ Dominiku M., Martina V., ďalej neviem koho... zabite ma, 

nespomeniem si.  No a bol aj tretí tím.  

Za seba musím povedať, že aj keď sme prvý zápas prehrali ponižujúco 8:1, (Asi...) 

dala som ten jeden gól, súperi boli silní. A hlavne 

dievčatá Kométy Katka M. a Klára G., ktoré nás 

s úplným potešením ponaháňali po celom ihrisku 

(však Katka? ). Turnaj sa skončil s výsledkom... 

Opäť si nespomeniem... No naše družstvo 

skončilo ako posledné. No keďže nie je dôležité 

vyhrať, ale zúčastniť sa, tragicky sme to 

nebrali. 

Na konci sme sa ešte všetci odfotili a po ceste 

na internát už zjedli svoju výhru - čokoládu. 

 

Anna Krištofčová 

 

 



 
 

K dnešnému sviatku žien, 

len pár slov povedať chcem. 

Jeden krát za rok, 

všetky mamy, staré mamy = ženy 

slávia svoj deň. 

Kvetinkou obdarovať, 

čokoládkou nasýtiť. 

Lásku do srdiečka darovať, 

aj navonok ju dokazovať. 

Ako v tento deň, 

tak po celý rok, 

dokazujte ako  svoje ženy/mamy radi máte. 

Ženy sú ako ruže, 

navonok tŕnisté, no zvnútra citlivé. 

Krásne. 

Tak isto ako k ružiam, 

starať sa a s láskou zalievať. 

Svet by bol bez nich pustý, 

hriech by to bol nestvoriť niečo také, 

AKO SÚ ŽENY. 

Lenka Gorecká 

 

 

 

Učiteľ sa čuduje, ako môže jeden človek narobiť toľko chýb. 

Žiak sa bráni: „Vôbec nie jeden, pomáhali mi otec aj mama!“ 

„Povedala si doma, že si dostala päťku  

z matematiky?“ „Povedala.“ „A čo na to rodičia?“ „Nič. 

Neboli doma.“ 

„Paľko, máš na zajtra nejakú domácu úlohu?“ pýta sa mama. 

„Áno, ale je to len na jednu stranu. To napíšeš raz-dva!“ 

Študent skladá skúšky. Profesor sa pýta:  

„Čo najviac spôsobuje potenie u človeka?“  

„Vaše otázky.“ 



 

Na rodičovskom združení sa pýta matka:  

„A nezlepšil sa náhodou môj syn?“ 

„Áno, váš podpis už falšuje dokonale.“ 

 

Sedia dvaja vyhladovaní študenti na internáte: 

„Hej, a čo keby sme začali chovať prasa?“ 

„Preskočilo ti? A čo ten bordel? Smrad?“ 

„Si zvykne...“ 
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