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Milí čitatelia,  

 

prihovárame sa Vám posledný krát v tomto školskom roku. Čas rýchlo ubieha a my sa blížime  

ku koncu školského roka. Nastáva čas bilancovania. Hodnotíme, čo sa nám (vám) podarilo 

v škole, či známky na konci roka splnia vaše očakávania a očakávania vašich rodičov. 

Za redakčnú radu Intráčika môžem povedať, že nám sa podarilo úspešne vydať 3. čísla občasníka, 

ktorý je v našom školskom internáte tradíciou, vydávame ho už 9 rokov. Aj v tomto školskom 

roku sme zaznamenali pozitívne ohlasy na vydávanie časopisu. Dúfam, že vás poteší aj tretie 

vydanie a každý si v ňom nájde niečo zaujímavé. 

V poslednom čísle nebude chýbať vaša vlastná tvorba, či už v podobe básní, úvah alebo reportáži. 

Môžete si prečítať pokračovanie denníka anonymnej spolubývajúcej „Koniec dobrý, všetko 

dobré?“. Samozrejme sa môžete zamyslieť nad recenziami od Paulíny Čupkovej. S dojmami 

a zážitkami z návštevy Galérie umelcov Spiša sa s nami podelí Anna Krištofčová. Zaujímavým 

čítaním sú už tradične aj reportáže od Dávida Kampa. 

 



Milá mládež, 

dovoľte mi touto cestou poďakovať za celoročnú prácu na časopise Intráčik celej redakčnej rade, 

menovite: Mgr. Radovanovi Štapinskému, Anne Krištofčovej, Jessice Mačákovej, Dávidovi 

Kampovi a samozrejme všetkým, ktorí prispievate do časopisu. 

 

Prajeme vám, aby ste s plným priehrštím  využili dvojmesačné prázdniny, užili si slnko, vodu, 

spoznali nových ľudí, krajiny a zvyklosti. 

 

Tešíme sa na stretnutie s vami na prahu nového školského roka 2015/2016. 

 

 

 

      Mgr. Marta Vojdulová 

 

 
Táto téma je pre mňa ako stvorená, pretože sama som sa narodila v apríli. Vraví sa, že ľudia narodení 

v tomto mesiaci sú šialení. Asi to bude tým prvým aprílom. Ja som narodená piateho, ale veľa ľudí, 

keď som im povedala, že som sa narodila v apríli, sa ma už pýtalo, či nie prvého.  
Apríl dostal prívlastok šialený hlavne pre časté striedanie počasia. Jeden deň môže byť 27°C  

a na druhý deň môže snežiť. V apríli 2015 to nebolo inak. Ale povedzme si niečo bližšie o dni bláznov - 
o prvom apríli.  

Korene Dňa bláznov siahajú do starej Indie, kde sa v čase od 30. marca do 1. apríla konali slávnosti 

s názvom: holí. Počas veľkolepých karnevalov s maskami mali ich nositelia splniť nezmyselné rozkazy, 
napríklad obrátiť tok rieky. Kto nedokázal vtipne reagovať, stal sa bláznom osláv. Podobná slávnosť 

bláznov (festum stultorum, inak nazývaná aj deň roztopaše a smiechu) sa konala aj v starom Ríme. 
Prvoaprílové žartovanie nabralo druhý dych v 16. storočí. V mnohých krajinách sa nový rok začínal 

práve 1. apríla, no francúzsky kráľ Karol IX. to zmenil, keď od roku 1564 ustanovil začiatok roka  
na deň 1. januára. 

Ľudia si zvyčajne na začiatku nového roka posielali dary. V tom čase mali v prevažnej miere podobu 

potravín. Zmenou termínu začiatku roka sa tradícia obdarúvania neskončila, iba dary na 1. apríla sa 
postupne menili na symbolické, skôr žartovné - príjemcu mali rozveseliť.  

Keďže v apríli sa začínal rybolov, ľudia si často posielali ryby upečené z múky alebo vystrihnuté ryby  
z papiera pripínali nič netušiacim chodcom na kabát. 

Postupne sa prvoaprílové žartovanie rozšírilo do všetkých štátov. Od Angličanov prevzali v roku 1631 

tradíciu Američania. Na Slovensku sa prvoaprílové vtipkovanie rozmohlo v 20. storočí. 
Každý vie, že na 1. apríla môže kdekoho prekabátiť či "vystreliť" si z niekoho. A tiež vie, že žart  

z niekoho iného si môže v ten deň urobiť beztrestne. Neraz sa učitelia stávajú obeťami 
vynachádzavosti žiakov (stolička od lepiacej pásky, lepidlo na kľučke, skriňa namiesto dverí, nezvestní 

žiaci... to boli časy). Prípadne médiá vypustia s plnou vážnosťou "kačicu". A čo vy? Vymysleli ste 

niečo?  
 

Anna Krištofčová 

 

 
 
Dňa 20. apríla 2015 sa niektorí žiaci z internátu zúčastnili kvízu, ktorý bol zameraný  

na ekológiu a životné prostredie.  Všetci zúčastnení sme si tak mohli overiť,  aké máme 

vedomosti v tejto oblasti.   

Kvíz zorganizovala a vyhodnotila   pani vychovávateľka Fábryová spolu s Dianou 

Schützovou. Medzi zúčastnenými boli hlavne prváci - A.  Lapšanská,  K.  Čepišák,  



L. Odstrčil,  M.  Moskal,  M. Vilčák,  J. Mlynár,  N. Ziburová, J. Beňadiková,  D. Kleinová, 

D. Knapik, ale aj druháci - K. Horváthová, A. Vaľková  

a z tretiakov sa zúčastnila S. Olekšáková. Test obsahoval 10 

- 15 otázok,  ktorých odpovede by sme mali aspoň z časti 

ovládať, napr. čo je pôda (najvrchnejšia časť zemského 

povrchu) alebo v ktorom pásme sa nachádzajú dažďové 

pralesy (tropické pásmo).  

Prvé miesto zaslúžene vyhral M. Vilčák.  Druhé miesto 

najprv nebolo isté, "bojovala" oň K. Horváthová  

a D. Kleinová, ktoré dostali od poroty doplňujúce otázky 

hlavne o Slovenskom raji.  Po vedomostnom súperení druhé 

miesto získala K. Horváthová a D. Kleinová skončila  

na treťom mieste.  Po vyhodnotení sme všetci dostali sladkú odmenu. Som veľmi rada,  

že som sa tohto kvízu zúčastnila,  bolo to zábavné.  

 Antónia Vaľková 

  

 
 
Kedy ste boli naposledy v galérii? Nemyslím to obchodné centrum 

v Košiciach, ale Galériu umelcov Spiša na Zimnej ulici nášho mesta. 
Za seba môžem povedať, že posledná návšteva 14.4., ktorá bola 
organizovaná naším internátom, vo mne vyvolala veľmi príjemné 
pocity. 

Od 13. marca až do 16. mája ste si 
mohli pozrieť výstavu Strom života, 
ktorá bola nainštalovaná od 11. júna 
2014 do 17. augusta 2014 v Galérii 
mesta Bratislavy v Mirbachovom 
paláci. Výstava uvádza diela 65 

autorov od začiatku 16. storočia po 

súčasnosť v počte 99 artefaktov 
v maľbe, grafike, plastike a fotografii, 

zapožičaných z galérií celého Slovenska. 
A prečo práve strom? Strom sa v rôznych kultúrach objavuje  
ako symbol, vystupuje ako stelesnenie rôznych mocností, vlastností, 

zastupuje celé legendy a mýty. K stromu sa často viažu mýty o vzniku 
sveta. Strom sveta prežíva dodnes aj vo forme vizuálneho stvárnenia. 
Takmer v každej kultúre nájdeme mýtus o strome, s ktorým je 
prepojený vznik sveta. Ako takmer každý symbol aj strom môže 
vystupovať v rôznych funkciách a stelesňuje božské i ľudské 



vlastnosti, stále a nestále hodnoty, večný život a pominuteľnosť  

alebo smrť atď. 
Výstava je rozdelená do 6 častí: Strom života, Strom poznania dobra 
a zla, Strom v krajinomaľbe, Strom a životné prostredie, Strom a drevo, 
Strom smrti. Všetky oblasti zobrazenia nie je 
možné zhrnúť na predkladanej výstave 

vzhľadom na jeho bohatú a rozsiahlu 
tematiku, ale sú tu prezentované 
najdôležitejšie okruhy tém, ktoré sa vo 
výtvarnom umení Slovenska objavili, vynorili, 
zakotvili a zohrávali významnejšiu úlohu.  
Bola som už na viacerých výstavách, ale táto 

ma zaujala najviac. Hneď pri vchode sme 
dostali zelenú stužku, ktorou sme mohli 
„olikovať“ dielo, ktoré sa nám najviac páči. 
Podľa toho sa aj ľahko dalo odhadnúť 
obľúbenosť obrazov u návštevníkov.  

 

Anička Krištofčová 

 

 
 

Na úvod tohto článku by som rád spomenul jeden citát od slávneho spisovateľa svetovej 

literatúry Danteho Alighieriho, ktorý píše: ,,Ak sa tento svet bude hmýriť ľuďmi až tak, že už 

nebude zvyšné miesto, kde stavať alebo pestovať, tak svet sa očistí.“ 
Tento citát je na zamyslenie, pretože ak si uvedomíme, že čo nedávno ničilo tento svet, 

tak zrazu slová z tohto citátu naberajú na pravdivostnej hodnote. Týždne bojovali ľudia v Afrike 

s vírusom ebola. Tento vírus vypukol v jednej z dedín v západnej Afrike a šíril sa v štátoch 

Guinea, Sierra Leone a Libéria. Ebola sa preniesla na človeka zo zvieraťa a ďalej sa šíri z človeka 

na človeka. Keďže vo svete neexistuje vakcína na túto chorobu, tak ľudia na ňu umierajú. 

Doposiaľ sa objavili dvaja lekári, ktorí tvrdia, že majú potenciálny liek proti ebole. Ebola sa 

prenáša priamym kontaktom (dotyk, sliny, krv, pomocou oblečenia noseného nakazeným),  

ale aj vzduchom (osoby, ktoré sa nachádzajú v okruhu 1 meter od nakazeného). Inkubačná doba 

je individuálna (2 až 21 dní). 

Čo sa týka príznakov, tak tie sú na prvý pohľad ako pri chrípke, v tom spočíva zákernosť 

eboly. Takže príznaky sú: horúčky, únava, bolesť svalov, hrdla a hlavy, zvracanie, hnačky, 

zlyhávanie pečene, vonkajšie aj vnútorné (samovoľné) krvácanie, nízka tvorba bielych krviniek, 

zvýšená tvorba enzýmov v pečeni. Nakoniec človek umiera. 

 Doposiaľ na ebolu zomrelo okolo 10 000 ľudí. V postihnutých krajinách sa mŕtvoly 
nachádzali na uliciach, pretože každý sa bál infikovania. V týchto krajinách je zlá finančná 

situácia a zdravotná starostlivosť je na nízkej úrovni, čo komplikuje prevenciu proti tejto 

chorobe. Vďaka dotáciám z okolitých krajín a pomoci ľudí, ktorí hazardujú so svojimi životmi 

v Afrike, vieme udržať ebolu na uzde a zabrániť jej šíreniu.  

 Slovensko je veľmi ďaleko od Afriky a ľudia na Slovensku si myslia, že sú v bezpečí.  

No v minulosti človek ,,postavil mosty“ tam, kde sa nevedel dostať. Medzinárodný dopravný 

systém nemusí prevážať iba ľudí a tovar, ale aj veci, ktoré sa nesú na samotných prevážaných. 

    A tak je tento systém prísne kontrolovaný (dnes v Afrike), pretože tento systém funguje 

ako cievny systém v ľudskom tele, keď sa raz doň niečo dostane, rozšíri sa do celého tela. 

V našom prípade je tým telom svet. 

Dávid Kampo 

 
 



Čo znamená pozdrav AHOJ 
  

Zaujímavá informácia - človek sa má stále čo učiť. 
To, že to bol pozdrav námorníkov, je známe,  
ale z čoho je to skratka, to naozaj asi vie málokto. 

    

 
  
AHOJ,  Ahoj !  

To je jeden z najčastejších pozdravov.  
Dávno u nás zdomácnel. 

Zdravia sa ním nielen deti, ale i dospelí.  
Kto však pozná jeho pôvodný význam? 
 

Býval to obľúbený pozdrav námorníkov.  
Slovíčko AHOJ  bolo napísané na každej lodi. 

 
Je skratkou slov: 

 

 "Ad Honorem Jesu"   (Ku cti Ježiša) 
 

Tak  Ahojte. 
 

 
Zdroj: internet 

 

 

70. výročie oslobodenia Osvienčimského tábora 

Osvienčim je mesto, ktoré dnes na prvý pohľad vyzerá ako každé iné, no jeho súčasťou sú  
aj dlhé tiahnuce sa múry, za ktorými sa ukrývajú stavby, ktoré nám pripomínajú časť našej 
čiernej histórie. Pôvodom obyčajné kasárne poskytli Nemcom výborné a rýchle prostredie, 
kde mohli prevážať a likvidovať Židov. Neskôr boli v pláne Rómovia, Slovania 
a homosexuáli. Toto masové vyvražďovanie malo viesť podľa Hitlera k ceste k lepšiemu 
svetu a životu. Počiatočný plán znel ,,vybudovať pracovné tábory pre Židov“ a až neskôr sa 
začali pokusy s cyklónom B a tak došlo až k vyvražďovaniu. Vznikla tu jedna plynová 
komora. 
Do Osvienčimu privážali ľudí z celej Európy. Tábor bol rozdelený na dve hlavné časti – 
mužská a ženská (bol prísny zákaz stretávania sa medzi mužmi a ženami). Pred vstupom  
do tábora boli ľudia ,,separovaní“. Vľavo išli ľudia, ktorí boli poslaní priamo do komôr (boli 
to: starí ľudia, chromí, niektoré ženy a deti - tí, ktorí boli na prvý pohľad nepotrební 



a nemohli konať prácu). A vpravo išli tí, ktorí boli zdatní a potrební pre tábor. Bolo tu 
vybudovaných 5 plynových komôr. 
V tábore sa pracovalo 6 dní v týždni a ľudia hladovali a trpeli smädom. Nachádzalo sa tu  
aj niekoľko nemocníc. Funkcia nemocnice v tábore nebola taká ako ju poznáme dnes,  
ale do nemocníc sa prevážali ľudia, ktorí už pomaly umierali a v nemocnici skonali (cieľom 
nebolo ľuďom pomôcť).  Priemerná dĺžka života (pobytu) v tábore bola 2 mesiace. V tábore 
boli premnožené krysy, ktoré hodovali na mŕtvolách. 
 Najlepšiu prácu mali členovia ,,šajze komanda“, ktorí vynášali mimo tábora výkaly 
z priestorov, kde sa vykonávala potreba. V týchto priestoroch bol smrad, a tak tam vojaci 
nechodili a členovia ,,šajze komanda“ neboli bití a prísne kontrolovaní ako ostatní. Výkaly 
vylievali do kalových jám, v ktorých sa na povrchu zdržiavala voda, ktorú pili a neboli 
vystavení smädu ako ostatní.  Na vykonanie potreby boli v táboroch konkrétne určené 
časové intervaly, počas ktorých sa museli vystriedať všetky skupiny v tábore. Všetci mali  
na to iba 10 sekúnd a boli aj prípady, kedy sa ľudia prepadli do kalových kanálov. 
Dochádzalo tu aj k znásilneniu zo strany vojakov na židovských ženách, niektoré  
aj otehotneli. Myšlienka, že by sa mal narodiť nejaký židovský potomok privádzala nacistov 
k šialenstvu, a tak boli tieto deti hneď po narodení zavraždené. Medzi rokmi 1944 až 1945, 
kedy vo vojne nastali zvraty, v táboroch dochádzal cyklón B, čo viedlo k inému spôsobu 
zabíjania ľudí. Do sŕdc im bol vstrieknutý vzduch a ľudia umreli na infarkt myokardu, 
ktorého príčina bola krvná zrazenina. 
Skupina ľudí, ktorá bola poslaná priamo do komôr, odovzdala svoju batožinu nacistom, 
pretože verili, že ich batožina bude prevezená na ubytovňu, ako im bolo povedané.  
Pred odchodom do sľubovaných ,,ubytovní“  im povedali, že sa musia umyť. Nacisti im dali 
mydlo a poslali ich do budov, kde na dverách boli nakreslené sprchy.  
Židia verili, že idú za lepším životom a brali si svoje cennosti, oblečenie, hrnce, peniaze, 
keramiku, hračky.  
V roku 1945 sa vojna končila a nacisti potrebovali rýchlo zničiť dôkazy a ich tábory. Plán bol 
,,zrovnať všetko so zemou“. Postupne vypaľovali budovy, v ktorých boli uväznení poslední 
táborníci. Nakoniec 27. januára 1945 do tábora prišla Červená armáda, ktorá oslobodila 
posledných 5700 preživších a našla a odhalila veci, o ktorých by bolo treba diskutovať 
a rozšíriť ich, aby sa ľudstvo poučilo a bralo to ako VAROVANIE pre budúce generácie.  
Tohto roku sme si už mohli pripomenúť 70. výročie oslobodenia Osvienčimského tábora, 
mohli sme sa pomodliť za obete, vzdať im hold, slávu, obdiv a zaslúženú poctu a pamiatku 
1,5 miliónom obetiam holokaustu.   

 Dávid Kampo 

 
 

 

 

Stojíme v rade asi 10 minút, keď sa konečne dostávame na rad. Poprosíme 

tetu za okienkom bezplatný lístok na rýchlik o jednej. No. Zrazu. Nebude to 

také jednoduché, ako sme očakávali. Lístky na rýchlik o jednej sú vypredané. 

Najbližší vlak ide až o štvrtej a v Spišskej je o siedmej. To nemôžeme 

riskovať. Dosť, že sme neboli na obede a ešte nepôjdeme ani na večeru. Čo by 



sme povedali na intráku? Lenže nič iné sa nedá robiť. Čo teraz? ČO TERAZ?  

Pýtame si teda lístky na vlak o štvrtej. A tu mi napadá šialenstvo,  

ktoré ak vyjde, budem ospevovať a ak môj plán zlyhá... no... asi sa rovno hodím 

pod ten vlak. Ideme načierno. Ja taký poctivý človek, mám toto urobiť?  

No buď hop alebo trop. Veď nemôžeme predsa zostať v Žiline do štvrtej bez 

peňazí a dostať sa domov až o siedmej. Prichádza vlak. Pozrieme sa na seba 

a nastupujeme totálne rozklepané. Ukľudňujem ju, že to bude dobré,  

že to nejak uhráme, aj keď sama tomu veľmi neverím. Nenachádzame voľné 

miesto, tak sa ukladáme na chodbe v uličke. Prešla už polovica cesty a nikto 

nechodí. Mysleli sme si teda, že to máme v suchu, až kým nevidíme v diaľke 

sprievodkyňu. Myslela som si, že tu sa naša cesta končí, no ona nás len posiela 

sadnúť si do kupečka. Sadáme si teda, spadne nám kameň zo srdca,  

ako sa vraví. Mysleli sme si, že už nepríde. Asi tak o 20 minút ju počujeme  

ako štiká lístky. Tvárime sa, že spíme, no ona nás surovo zobudila 

,,KONTROLA CESTOVNÝCH LÍSTKOOOOV“. No naše srdcia v tej sekunde 

búšia až niekde v krku. Buď nás vyrazí na najbližšej zastávke alebo ideme 

šťastne až do Spišskej.  

Nastal okamih pravdy. 

Dávame jej lístky. 

Najprv si ich študuje, pozerá na nich asi 5 minút.  

Teta zlatá nám asi nechcela robiť problémy, pretože nám ich len dáva naspäť. 

Inak to neviem pochopiť, keďže sme mali lístky na osobák o štvrtej a my sme 

šli rýchlikom o jednej. Nemusím písať, že sa nám uľavilo a do Spišskej sme 

prišli už šťastne a zdravo. A  aké ponaučenie z toho vyplýva? Ak chceš ísť 

poza školu - je to v pohode. Ak chceš ísť niekam mimo mesta - tiež to je 

v pohode. Len si nikdy, NIKDY nezabudni kúpiť aj spiatočný lístok  

pri kupovaní normálneho lístka. Pretože nemusíš naraziť na takú milú pani 

sprievodkyňu ako my. 

Do Spišskej prichádzame o tretej s desať minútovým meškaním. Rýchlo sa 

teda ponáhľame na náš milovaný intrák plný láskavých ľudí 

a nepredvídateľných udalostí.  

 

Anička Krištofčová 

 

 
 



13.04. sa v našom školskom internáte uskutočnila 

súťaž ,,Internátny silák“. Šlo o pretláčanie rukou. 

V kategórii 

dievčat to bolo 

napínavé, 

pretože súťažili 

tie najsilnejšie 

dievčatá 

z internátu.  V 

kategórii chlapcov to bolo taktiež nerozhodné, 

pretože súťažili najväčší borci. Nakoniec sa najväčším silákom  stal René 

Szekely a siláčkou  Diana Schutzová. Na druhom mieste sa umiestnili Kristián 

Dzurilla a Katarína Marcinková. Ako tretí skončili Tomáš Pánis a Michaela 

Ferencová. Výhercovia dostali zaslúženú odmenu.  
                                                           

Michaela Ferencová            

 

 
 

KNIHA 
 
RICK RIORDAN : Percy Jackson – „Zlatá päťka“ 
Kníh je v celku päť. Dve sú už sfilmované a na tretej sa „maká“. Prvý film im nevyšiel 
a druhý tiež nebol hollywoodsky zázrak. Ale knihy stoja za tých cca štrnásť eur,  
ktoré za ne vysolíte. Plynulý dej, tiché nadväzovanie a hlášky, ktoré sa nedajú 
prečítať bez smiechu. Všetky časti mi prídu ako bežecká dráha. Prvá rozbeh. Druhá 
klus. Tretia začiatok šprintu. Štvrtá šprint, čo ťa páli v pľúcach a piata... viac než len 
cieľová rovinka, na ktorej sa vydá všetko. Koniec je nepredvídateľný. Knihy sa 
v niektorých častiach bez nervov nedajú odložiť. Písmená sú v najnovších vydaniach 
dosť veľké a číta sa to ľahko. Je viac než isté, že sa čo to priučíte o gréckej 
mytológii. A je taktiež nemálo pravdepodobné, že budete chcieť stráviť aspoň pár dní 
na Vrchu polokrvných. Už len dúfam, že Ricky nestratí svoje záverečné tempo aj pri 
ďalších svojich výtvoroch.  
 

FILM 
 
VEĽKÁ ŠESTKA (Big hero 6) 
Jediné, čo vás na tom filme môže sklamať: naháňanie lopty prítulným robotom sa  
vo filme neuskutoční, ako bolo v upútavke. Rodinný animák s krutým začiatkom. 
Všetko sa však pretočí na vtipný a pútavý príbeh malého Hera v meste San 



Fransokyu. Technika je v plnom prúde a boje robotov sú o dosť pokročilejšie.  
To využíva aj štrnásťročný génius, ktorý zmaturoval pred rokom. Cíti sa už 
vyprahnutý a nemá čo robiť. Tragická nehoda ho vráti do života a začne hľadať 
vinníka požiaru. Človek vyroní pár sĺz. Či už od smiechu alebo od plaču. Jednoznačne 
odporúčam.  
 

KAPELA 
 
Tentoraz žiadne dychové nástroje. Ale zato vtipnejšie texty, klipy, ktoré zmenia  
aj suchára na kôpku rehotu a partiu pohoďákov, čo zo všetkého vykúzlia niečo 
úžasné. Hovorím o známej slovenskej skupine, ktorej koncerty sú plné rôznych 
ročníkov a berie ohľad aj na možnú zlú finančnú situáciu fanúšikov. Sabotér  
s Doktorom vyhrávajú melódie, čo oživia aj mŕtvoly, Vandel s citom pre rytmus sa 
chopí bicích a s Kukovým spevom a hrou na gitare... To všetko vytvorí spleť 
nerozdeliteľných delikates. Intrá... čo dodať? Rozum sa mi pozastavuje zakaždým, 
keď si hocijakú vypočujem, že kto to napísal? Dámy a páni, hovorím o kapele 
HORKÝŽE SLÍŽE, ktorá bude vždy patriť do môjho playlistu a dúfam,  
že aj do hitparády mládeže.  
PS: Povráva sa, že väčšinu textov im píše Kukova žena. V tom prípade jej patrí 
ĎAKUJEM!!!    
       

               Paulína Čupková 
 

 
Máj je mesiac zasvätený nielen kvetom, ale aj láske. A práve v tento mesiac pociťuje takmer každý  

z nás väčšiu potrebu milovať a byť milovaný. 

Lásku nevyhnutne potrebujeme k prežitiu. Bez lásky sa cítime oveľa horšie a sme mrzutí. Vo svete je 

lásky nedostatok a často býva zamlčaná. Je pravdou, že sa radi uchyľujeme k romantickým  

a sentimentálnym románom. Ak sa cítime najhoršie, vtedy nám aspoň ponúknu chvíľkové zabudnutie 

a rozptýlenie z krušných chvíľ. Avšak vo chvíli, keď z popísaných riadkov zdvihneme pohľad na náš 

reálny život, zistíme, že nám možno chýba to šťastie, radosť a láska, o ktorej sa písalo v knihe. Bojíme 

sa o nej hovoriť nahlas z dôvodu nepochopenia, našej bezmocnosti nájsť ju, či z dôvodu jej krehkej 

povahy. Láska je tajomná, zradná, nestála a krehká. Možno aj preto je mesiac máj považovaný  

za mesiac lásky, keďže je to obdobie plné rozkvetu a znovuzrodenia a tak máme najlepšiu príležitosť 

zabudnúť na všetko zlé, usmiať sa smerom k jasnému belasému nebu a hľadať vo svete kúsok lásky 

i pre seba.  

Pamätáte na časy, keď sme boli malé slečny? So zatajeným dychom sme sledovali osudy princezien  

a udatných rytierov bojujúcich s x-hlavým drakom. Ako radi by sme boli spanilými devami s korunkou 

na hlave, nádhernými róbami... Aj keď naše škôlkarské, či školácke lásky sa na švárnych šuhajov 

zďaleka nepodobali, každá pozornosť malých nespratníkov lichotila krehkému dievčenskému srdiečku. 

A teraz prišlo obdobie romantických snov, slávnych idolov, prvých schôdzok, kradmých bozkov  

a nesmelých dotykov. Čas trpkosladký, krásne naivný, nezabudnuteľný a neopakovateľný. Iba steny 

polepené plagátmi, tajné denníčky, najlepšie kamarátky alebo len zákutia našej duše skrývajú naše 

veľké tajomstvá. 



Karolína Dorota Horváthová 

 

 
 

Sú dve možnosti. Buď sa tešíte na tie dva mesiace plné  chát a stanovačiek 

alebo máte stresy z toho, či polícia náhodou nebude odnášať niekoho z vášho 

domu v čiernom vreci s patológom po boku. 

 

 

Varianta A  

Ale aj tak, pred každou akciou sa treba zamyslieť: Mám toľko prachov? Kto 

to bude potom všetko upratovať? Chata alebo v dome?... 

Peniaze nie sú až taký problém. Keď sa chce, nájdu sa. Ale to s upratovaním 

má niečo  do seba. Väčšina nebude ráno v takom stave, aby vzala metly 

a vrecia do ruky.  

Pri stanovačke je dobré mať nejakého fešáka s gitarou pre dámy a pre 

pánov... Vôňa špekáčikov, zhoreného chleba, spečenej cibule a príjemné 

skučanie vetra. Čo viac chcieť? Smiech, hudba, ale žiadne WI-FI! 

V poslednom čase to dostatočne zabíja náladu a spoločenské vzťahy. Preto 

nechajte prírodu, nech ich zaláta živicou a čečinou. Prípadne zajačími 

výkalmi... lepidlo ako lepidlo.  

 

Varianta B  

Neklamme si. Sú mnohí, čo zdrhajú z domu na intrák. Ale čo teraz,  

keď budeme dva mesiace doma kvasiť? Naši rodičia... tí budú dočasne 

nadšení. Súrodenci? Keď už dávno vypadli z domu, tak by vzťahy mali byť ako 

také. Ale keď sa vaša najbližšia rodina stretne a na dva mesiace sa skoro 

neoddelí, nastáva problém. Každý chce vstávať inak. Každý chce jesť niečo 

iné a každý má inú predstavu o voľnom čase. Jasné... budeme môcť chodiť 

von, ale desať mesiacov to bolo na preskačku, takže predpoklad, že si nás naši 

budú chcieť užiť, je viac ako možný. Boh vie, či si to užijú bez zvýšeného 

tlaku. 

 

 

Avšak, prázdniny sa blížia. Väčšina nie je nadšená s tým, ako bude vyzerať 

v plavkách. Väčšina nie je nadšená, že ide s rodinou na dovolenku k moru. 

Väčšina plače za našimi vychovávateľmi a ich nežným prebúdzaním. Nikto však 



neľutuje vyspávanie do dvanástej, že bude mať karamelové nohy  

či jednoduché leháro s kamarátmi na festivale. O áno, ladies and gentlemen, 

je mi cťou prezradiť vám verejné tajomstvo.  

 

Summer is coming. 

 

Paulína Čupková  

 

 

To, o čom snívaš 
 

 

Je to jasný fakt, 

že skrývaš svoju pravú tvár. 

 

Tak ako každý na svete, 

aj ty snívaš o rozlete. 

 

Snívaš o slobode, 

ktorú nedosiahneš, 

máš v hlave sen, 

ktorý si nesplníš. 

 

Slobodu, ktorú tak chceš, 

je od teba ďaleko, 

tak bojuj! 

 

Sen, ktorý tak veľmi sníš, 

je zatiaľ stále sen, 

tak z neho sprav... skutočnosť.   

 
 

Jessica Mačáková 

 

 



 
Beh o pizzu 

 
Svetový deň mlieka 

 
Z truhlice našich materi 
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