Jar 2011 | číslo 54 | ročník 24

Časopis žiakov a profesorov Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom
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Úvodník

Raz niekto povedal: „Minulosť je už za nami, pouč sa z nej. Budúcnosť
je pred tebou, schystaj sa pre ňu. Súčasnosť je tu, ži ju.“ Koľkokrát sa všetci
nechceme poučiť z našej minulosti. Život nám to odpláca tým, že niektoré
chyby robíme neustále a opakujeme ich. Naša tvrdohlavosť nám nedovoľuje,
aby sme vyrazili dopredu. Ten, kto sa dá poučiť, je na ceste stať sa lepším
človekom. Nikto nemá rád, keď dožije nepríjemné prekvapenia. Budúcnosť
je niečo, čo nosí zo sebou množstvo prekvapení. Jeden zo spôsobov ako sa
čiastočne môžeme pre ňu schystať je ten, že budeme v súčasnosti namáhavo
pracovať na sebe. Ak chceme bojovať o svoju lepšiu budúcnosť, musíme vo
všetkom vynaložiť maximálne úsilie. Ale predsa v tom boji sa nesmieme stratiť
a zabudnúť na to, že žijeme v súčasnosti a že si máme každodenne užívať
život a jeho krásy. Milí naši žiaci, zase Vám dám jednu otázku na rozmýšľanie.
Kde žijete Vy- v minulosti, súčasnosti alebo budúcnosti?
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s bývalým

SLÁDKOVIČIAROM
SPISOVATEĽOM

Rozhovor
Pavlom Grňom
Všetkým nám je známy román Prázdniny v poli. Napísal ho Pavel Grňa a preto sme
využili príležitosť navštíviť ho a urobiť rozhovor s ním.
Pavel Grňa sa narodil 19. 02. 1937 v Kysáči.
Študoval na Pedagogickej škole v Báčskom Petrovci, potom pôsobil ako učiteľ v obciach Aradáč a Kysáč, kde žije na dôchodku.
Bol redaktorom Kysačskych novín. Je predstaviteľom dedinskej poviedky vo vojvodinskej slovenskej próze, autorom zbierok poviedok Zrenie (1968), Prsteň (1997), románu Prázdniny v poli (1975), tvorby pre deti - rozpravkových príbehov Jarabý vtáčik (1971), Dve Marky a
Jurko(1973), Stred sveta (1988).

Spomínate si na tie časy,
keď ste boli žiakom na našom
gymnáziu?
Bol som žiakom Učiteľskej
školy v r. 1953-58.
Pravdu povediac, neboli to
pekné školské dni. Boli to dobré aj
zlé časy. Bol som výborným žiakom.
Najlepšie na tom je to, že si mladý
človek a jediná starosť, ktorú máš je,
kedy pôjdeš do kina a či ťa rodičia
pustia niekam ísť alebo už čo.
Pravdou je, že som školu mal
rád. Tiež na škole sme každý mesiac
mávali bábkové divadlo, ktoré sme
vždy na konci mesiaca prezentovali.
A deťom sa to samozrejme páčilo.
Spomínate si na časopis
Sládkovič? Zverejňovali ste
niekedy svoje vlastné práce doň?
Áno, rád si naň spomínam.
Boli to pekné chvíle a tiež i začiatky
mojej literárnej tvorby. Roku 1953,
keď som sa zapísal na strednú
školu, ihneď som sa aj zapojil do
Sládkoviča. A vtedy aj Sládkovič vydal súbeh na najlepšiu poviedku. Môj
bratranec, profesor Martinko, ktorý
pracoval v Lugu, ma nahovoril, aby
som aj ja napísal nejakú rozprávku.
Poslúchol som ho a to som aj urobil.
A vtedy som aj dostal 1. cenu. Bolo
to pre mňa naozaj povzbudzujúce.
To ma aj motivovalo. Všetkým to bolo
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divné. Nik ma vtedy ešte nepoznal,
lebo to bol začiatok školského roku.
Odvtedy som začal aj písať. Tá
rozprávka mala názov Pomsta, bola
uverejnená aj v Novom Živote. Potom
som začal vážnejšie písať. Často som
svoje rozprávky uverejňoval v Novom Živote. Môj profesor slovenčiny,
Ján Kmeť, ma nahovoril, aby som
zoskupil všetky moje rozprávky a
aby som vydal svoju vlastnú knihu
rozprávok. A tak sa aj stalo. Bol som
veľmi pyšný na seba.
Román Prázdniny v poli
patrí medzi povinné čítanie
žiakov.
Je mi cťou, že moja kniha
tam patrí. Dobre by bolo, keby
všetci prečítali román Prázdniny
v poli a zvlášť stredoškoláci. Ide
o mládežnícky román. A takých
románov je veľmi málo, zvlášť s takou
tematikou.
Máte nejakú radu pre ostatných mladých a začiatočných
spisovateľov?
Ak sa píše, musí sa písať
každý deň, potom môžeš dosiahnuť
aj výsledky. Nie každá poviedka
alebo báseň môže byť dobrá. To je
ako žito, bez plevy niet žita a tak je
to aj s písaním. A mladí ľudia, ktorí
sa rozhodnú písať, to musia vedieť!
Netreba ponáhľať s tým, že ju treba

ihneď uverejniť. Možno napísať aj
niekoľko rozprávok a zase sa vrátiť
k prvej. Dobre je aj to, že mladý
spisovateľ musí hneď vedieť o čom
bude písať a aj komu. Netreba sa
zaoberať ťažkými témami. Môžu to
byť témy zo života, napr. o gombíku.
Lebo o ňom vieš aj Ty a aj ten čo to
číta, lebo ho všetci poznajú. Človek
musí byť vytrvalý. Nie, že začne písať
niečo, napíše päť strán a nechce viac
s tým pokračovať, nech to radšej
nechá a neskoršie sa k tomu vráti.
Hovorím to z vlastnej skúsenosti.
Máte niečo konkrétne, že chcete povedať svojim
čitateľom?
Poviem to skrátka. V dnešnej
dobe sa knihy málo čítajú. Možno
literatúra v budúcnosti ani nebude
jestvovať. Ale vždy musíme mať na
zreteli, že ak sa chce niečo dosiahnuť
musí sa na tom hodne pracovať, ak
chceme potom vidieť aj výsledky.
Vďaka, že ste mali času pre
tento rozhovor a prajem vám do
budúcna ešte mnoho zdravia a
šťastných dní.
Ivan Klinko 1.d

uDALOSTI
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Prvé medzinárodné sympózium o
na našej škole...

láske

...čiže vlastne polovedecko –
položartovno – polovážny program
ku Dňu zamilovaných, ktorý práve v
tento deň, 14.februára, pripravili žiaci
a profesori na našej škole. Alexandra
Balážová, šéfredaktorka Sládkoviča,
otvorila tento program a vyzvala
Dr.Ljubicu Ljubić z Belehradu, vydarene ju zahrala Nataša Banović a

Amora Bozkoveckého z Bratislavy,
čiže vtipného Ivana Belániho, aby
z biochemického resp. psychologického aspektu prostredníctvom
prednášky a PPT prítomným prezentovali lásku. Miriam Rut Elijašová
zahrala na husliach Smutnú romancu
a potom nasledovalo udeľovanie
rovnoprávnych cien piatim žiakom,

ktorí zvíťazili na literárnom súbehu
vypísanom vo februári na tému Láska. Ich mená sú Zuzana Rybárová,
Veronika Fačarová, Miroslav Poničan,
Janko Chovan a Maja Verešová. Na
záver vystúpili členky skupiny Deža
Bu. Zverejňujeme aj úryvky odmenených prác.
Alexandra Balážová 3.a a prof.
Marta Pavčoková

6

Láska
– neláskavá
		
(úryvky z odmenenej slohovej práce)
Čo je to láska? Je to cit, túžba
alebo droga? Láska – poznáme ju
všetci, ale každý si pod týmto slovom
predstaví niečo iné.
Väčšina z nás si predstaví
dvoch ľudí, chlapca a dievča, ktorí
sa držia za ruky a bozkávajú, ale je
to ten pravý význam slova láska?
Všetci sme raz milovali a boli milovaní, takže čiastočne ju poznáme
všetci. Ale keď sa trošku zamyslíme,
tak je láska naozaj veľmi vzácny cit.
Je to úžasné, taký malý zázrak, že zo
6,1 miliardy ľudí, ktorí žijú na Zemi sa
nájdu práve takí dvaja, ktorých srdcia

patria k sebe. Láska je nákazlivá a
nik sa jej neubráni. Šťastná a naplnená láska v nás rozvíja vyššie Ja,
ale je tu aj nenaplnená láska, ktorá
je plná smútku, sklamania, trpkosti a
bolesti...
...Ale pri nešťastnej láske sú
tu pri nás priatelia, ktorí nás tiež
majú radi a preto si dovolím tvrdiť,
že priateľstvo je tiež druh lásky, lebo
toho druhého máme radi a keď je v
núdzi, tak sa mu snažíme pomôcť
a zdieľame s ním všetky radosti a
starosti.
Zuzana Rybárová 2.b

Ljubav
(odlomak

iz nagrađenog rada)

Ljubav je to što ti nikad nisi
osećala prema meni. Ljubav je to što
ti misliš da si srušila jednom porukom ,,hajde da budemo prijatelji“. Ali
znaj, nije ti uspelo. Ljubav je to što ja
još uvek osećam prema tebi. Znam
da se ti mene više ne setiš ni kao
prijatelja, jer si ti mene zaboravila.
Janko Chovan 1.a
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(úryvky z odmenených básní)
Mať rád

Zlomená

Láska je...

Mať rád je dar, ktorý priletí
ako jarný víchor a láskavo ťa
objíma, šteklí po hrudi.
Mať rád sú slová, ktoré v našom
živote prezradili mnoho
divotvorných nepokojov,
mnoho vĺn neprávosti,
tŕňových sklamaní.
Sú to najmä slová víťazstva,
slová, ktoré dokážu tmu premeniť na
svetlo,
plač na smiech, železo na
ľahké páperie, dážď na trblietajúce
sa
slnko a srdce
naplniť čistou láskou...

...A každý tvoj pohľad
iba bôľ mi prináša.
Každý tvoj úsmev
mi šťastie zaháša.

Láska je, keď sa ľudia pozerajú
spoločne jedným smerom.
Láska je,keď sa zamiluješ
do srdca človeka a nie do
jeho výhľadu.
Láska je, keď sa na svet
pozeráš štyrmi očami.
Láska je, keď je pre teba
ten druhý dôležitejší ako
čokoľvek na tomto svete.
Láska je jednoducho obyčajný
ľudský cit, ktorý má
neuveriteľnú moc!
Má moc v sebe človeka urobiť
šťastným....

Pri všetkých trápeniach
pri okne len tak stojím.
A nečinne sa pozerám
ako mi srdce horí.
Maja Verešová 1.d

Veronika Fačarová 1.a
Miroslav Poničan 1.a

1OO rokov emancipácie žien
8. marca t.r. naše gymnázium
oslávilo Medzinárodný deň žien.
Úvodné verše z pera básnika Jána
Štrassera nám predniesol Ivan Beláni. O významných ženách z minulosti nám hovorili Jaroslava Slavková,
Jovanka Durman, Maja Kolarski,
Nataša Banović a Smiljana Jurašin.
Tento program nám obohatila Miriam
Rut Elijašová, ktorá hrala na husliach, potom gitarové trio, ktoré tvorili
Marta Gažová, Alexandra Boronjac a
Michaela Balážová alebo jednoducho
povedané skupina Deža Bu. Taktiež
nás pobavilo aj gitarové dueto, ktoré
tvorili Boris Gabríni a Stojan Durman.
Filip Žabka nám zarecitoval báseň
Vlas Pavla Koyša a Milivoj Paroški
predniesol verše Miloša Crnjanského
z PPT.
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Sympatickí Dalibor Kmeťko
a Michaela Tarnociová nám priblížili
básnickú skladbu Básnik a žena.
Napísal ju známy básnik Ján Smrek.
Na záver nám Ivan Beláni,
Milivoj Paroški a Dalibor Kmeťko
zarecitovali básne Jacquesa Préverta
Pre teba moja láska a Krásavica.
Moderátormi programu boli
Ján Roška a Milivoj Paroški.
Bol to jednoduchý, sympatický
program, pri ktorom sme si mohli
pripomenúť, prečo je významný
8 marec a že ženu treba milovať
a rešpektovať počas celého roka,
nielen v ten deň.
Marína Valentíková 3.b

RECITAČNÁ
SÚŤAŽ

R

V polovici marca prebiehala
obecná súťaž recitátorov. Z naších
dvanástich recitátorov: Beláni I., Rybárová N., Fačarová V., Kmeťko D.,
Molnárová V., Podobná D., Valentíková M., Žabka F., Haška A., Durman J., Jurišin S., Banović N.- do
Báču postúpili štyria a to: Žabka F.,
Beláni I., Rybárová N. a Hašková A.
. Z tejto zónovej na pokrajinovú do
Sečnja postúpili Ivan Beláni a Nataša
Rybárová, ktorá, žiaľ, šla na exkurziu.
Ivan tu získal vysoké uznanie- zlatý
diplom.
Alexandra Balážová III.a

Okresná súťaž vo futbale

No to nie je všetko, naši
chlapci sa zúčastnili aj okresného
súťaženia vo futbale v Žablji 22.
marca r.2011. Za našu školu hrali
Miloš Popin, Andrej Ďurík, Vukašin
Kovačević, Jaroslav Jakuš, Vladimír
Chrček, Janko Kalko a Andrej Pintír.
Na tejto súťaži sa zúčastnilo 9 futbalových mužstiev. No naši reprezentanti nemali veľa šťastia v žrebe a svoj
prvý zápas hrali so žiakmi Strednej
elektrotechnickej školy Mihajla Pupina z Nového Sadu, v ktorom prehrali
4:2. Chalani tiež odohrali aj prípravný
zápas proti Zrenjanincom, ktorý sa
skončil s rovnakým výsledkom.
Na samom konci tohto,
športovo naladeného príspevku,

celá redakcia Sládkoviča želá našim
športovcom veľa úspechov v ďalších
súťaženiach a dúfame, že nám z
niektorého z nich prinesú aj zlatú
medailu.
Vladimír Krasnići 3.b
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Domiáda
26. marca t.r. v Sriemskej
Mitrovici bola poriadaná pokrajinská domiáda, na ktorej boli aj naší
internáťania. Súťažili v nasledujúcich
kategóriách: v kategórii literárnej tvorby, poeticko – scénického výstupu,
výtvarnej tvorby, populárnej hudby
a folklóre. Zúčastnili sa nasledujúci žiaci: Nataša Banović, Tatijana
Dražić, Jelena Zarupski, Jarmila
Čapeľová, Lýdia Mandáčová, Veronika Fačarová, Karolína Menčíková,
Jarmila Ambrošová, Olina Kášová,

Martina Jarmila Vlčková, Daniela
Papová, Annamária Tamašiová,
Karolína Kolárová, Ivan Beláni, Janko
Kalko, David Dinga, Andrej Ďurík,
Miroslav Pap, Vladimír Gages, Peter
Mocko, Vladimír Chrček a ešte mnohí
iní, ktorí náš internát predstavovali
ako fanúšikovia, okrem ostatných aj
Alexander Žiak. Z vychovávateľov a
profesorov s nami šli Helena Despić,
Branislava Janković, Annamária
Boldocká Grbić, Tatiana Kriváková
Amidžić, Anna Pavlov Banović,Michal
Struhár, Daniela Triašková a
úradníčka zo žiackeho domova Daniela Koruniaková. Ako aj vždy odchod
bol včas ráno, a bol najzaujímavejší.
Správca internátu Ondrej Koroš
sa v autobuse prihovoril žiakom a

vysvetlil, že táto cesta bude mať aj
edukatívnu úlohu, keďže sme išli po
Fruškej Hore. Samozrejme, tú cestu
sme takmer všetci prespali:-). Naši
žiaci boli relatívne úspešní. Nataša
Banović obsadila I. miesto v kategórii
poeticko-scénického výstupu a
Jelena Zarupski obsadila III. miesto
v kategórii literárnej tvorby. Obe
postúpili na republikovú domiádu,
ktorá sa onedlho mala konať v
Užiciach. Žiaci, ktorí sa zúčastnili v
ostatných kategóriách neboli až tak
úspešní. Predsa všetkým išlo o to,
že sa domiády vôbec zúčastnili, išlo
im o to, aby sa dobre zabavili, získali
nové priateľstvá, videli aj iný žiacky
domov, domový poriadok v ňom,
vystúpenia aj iných žiakov, z iných
žiackych domovov. Domov sme sa
vrátili s úsmevom na tvári a peknými
spomienkami.
Vladimír Gages
a Alexander Žiak 3.d

...Všetko sa to začalo vo februári. Nacvičovali sme krásny tanec, s
ktorým sme sa chystali na domiádu. Tanec sme nacvičovali s prof. Tatianou
Krivákovou Amidžić. Boli sme presvedčení, že získame jedno z prvých troch
miest. No, nepodarilo sa nám to. Pre nás to bol zaujímavý a pekný víkend.
Boli sme pekne uhostení a zábava bola výnimočná. Získali sme nových
priateľov, obzreli krásne mesto a ľudí.
Boli sme trochu rozčarovaní, ale aj napriek tomu si dlho budeme
pamätať tento zájazd.
Janko Kalko 2.a
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Učenice IV c razreda, Nataša
Banović i Jelena Zarupski, pod
stručnim rukovodstvom profesorke
srpskog jezika Branislave Janković,
predstavljale su Dom učenika
Bačkog Petrovca na takmičenjima
učeničkih domova u Sremskoj
Mitrovici (regionalno takmičenje) 26.
marta i u Užicu od 15. do 17. aprila
2011. godine (republičko takmičenje).
Uspele su da privuku pažnju na sebe
i da se istaknu, Jelena u literarnom
stvaralaštvu, a Nataša poetsko-scenskim prikazom pesme «Vojvodina»
Miroslava Antića.
Svojim talentom, entuzijazmom i svim onim što su tamo prikazale, sigurno će uspeti da motivišu
i nas da težimo ka uspehu, jer one
su dokaz da uz talenat, volju i ljubav
prema nečemu, ništa nije nemoguće.
Svojim nagradama su pobile
predrasude da mali domovi ne mogu
da postignu veliki uspeh. Dokazale
su da nije bitno odakle dolaziš, nego
ono što nosiš u sebi.
Zbog svega što su postigle,
mi smo se potrudili da vam prenesemo njihove utiske sa takmičenja
i iz tog razloga smo razgovarali sa
njima. Pokušaćemo da vam ukratko
prenesemo ono što su one proživele
u tih nekoliko dana, jer njihovo
oduševljenje, emocije, kao i mnogobrojni doživljaji i priče nemoguće
je smestiti na papir. Njihovi utisci
su, kako bi one rekle jednom rečju,
«fenomenalni». To je još jedno iskustvo koje one nikad neće zaboraviti. Na
domijadu nislu išle isključivo sa ciljem
da nešto osvoje, želele su da se
druže, da budu deo tog skupa i da iz
ove škole ponesu još lepih sećanja.
One nisu ništa očekivale, ali
mi jesmo. Od početka smo verovali u
njih i one su u potpunosti opravdale
naša očekivanja. Nataša je osvojila 1.mesto u Sremskoj Mitrovici
i 3.mesto u Užicu na republičkom
takmičenju, i samim tim oslobođena
je polaganja prijemnog ispita na
studijskoj grupi Srpska književnost

Putujemo, takmičimo se,
pobeđujemo

i jezik na Filozofskom fakultetu, dok
je naša Jelena osvojila 3.mesto u
Mitrovici i 2.mesto u Užicu i time
pokazala svoj talenat u pisanju
literarnih radova. Ona je odlučila da
studira na Tehnološkom fakultetu,
tako da pogodnosti koje su joj
pružene, kao i Nataši, neće iskoristiti,
ali mi verujemo da ona priprema za
nas još lepih tekstova.
Ono što su one želele da
istaknu nisu bila samo mesta koja
su osvojile, nego druženje. Imale
su odličnu saradnju sa učeničkim
domom iz Novog Sada, «Brankovim
kolom». Stekle su nova poznanstva
i prijateljstva i ostale su u kontaktu
sa velikim brojem učenika tog doma.
Zajedno su činili jednu raspevanu
i složnu družinu u kojoj su svi jedni
drugima bili podrška. Ovo takmičenje
za njih, u stvari, nije ni bilo samo
i isključivo takmičenje. One su
uživale u svakom trenutku, a svaki
manji problem brzo je zaboravljen jer
pored toliko lepih stvari, loše prosto
iščeznu.
Sremska Mitrovica ostala
im je u veoma lepom sećanju, ali
više utisaka ponele su iz Užica gde
su boravile tri dana. Ta tri dana nisu
se samo takmičile, one su zajedno
sa svojom profesorkom, uživale u
čarima tog grada, oduševljavale se
arhitekturom, posetile bioskop, šetale
obalom Đetinje i uživale u svežem
vazduhu i prirodi Zlatibora.
Profesorka Branislava
Janković bila im je najveća podrška.
Ona ih je za sve to pripremala i
sve vreme je bila uz njih. Nataša i
Jelena naglašavaju da im je profesorka tokom celog takmičenja bila
poput drugarice i prosto su uživale

u međusobnoj saradnji i druženju.
Zajedno su prolivale suze radosnice,
nervirale se i smejale. Bile su pravi
tim.
Ovom prilikom želele su
da se zahvale i upravniku našeg
učeničkog doma, kao i direktoru
gimnazije koji su im omogućili i pomogli u tome da učestvuju na ovim
takmičenjima. Posebnu zahvalnost
duguju i profesorima koji su im izlazili
u susret kada su morale da izostaju
sa njihovih časova zbog mnogobrojnih proba.
Na kraju našeg razgovora
rekle su nam da su presrećne zbog
svog uspeha, i ove nagrade smatraju krunom svog četvorogodišnjeg
školovanja. A nas su oduševile svojim
radom, konstantnim osmesima i
pozitivnom energijom kojom zrače
pričajući o svemu ovome. One su
možda nekome sada postale uzor.
Nadamo se da ćemo i narednih godina imati uspeha na domijadama kao
što su one imale sada, a mi nećemo
zaboraviti da su nas njih dve, zajedno
sa profesorkom, tamo prikazale u
najboljem svetlu i hvala im na tome.
Sa Natašom i Jelenom
razgovarala Tanja Dražić 2.c
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Noc biológie
15.apríla tohto roku žiaci
prvého a tretieho ročníka boli v Novom Sade na Prírodo-matematickej
fakulte, kde sa zaznamenala Noc
biológie.Naučili sme sa tam mnoho
zaujímavých vecí. Dielne boli obsiahle
a mali zaujímavé a lákavé názvy.
Pozreli sme si:herbárium rastlín,
ako sa vyliečiť rastlinami, kde sme
si vychutnali aj čaje, naučili sme
sa niečo o zoológii bezstavovcov,
zaujímavosti o haďom jede, o pitvaní
živočíchov, naučili sme sa robiť
chutné koktaily,čo sa všetko skrýva
v liste,myši pod vplyvom drog, mohli
sme si dať určiť, ktorá sme krvná
skupina,zaujímavosti o hubách,ako
máme rozpoznať klinicko-patologické
infekcie na pacientoch.Recyklovali

Naši žiaci majú
vo voľnom čase rôzne
spôsoby zábavy. Malá
skupina našich žiakov je
zapojená do kresťanskej
mládežníckej skupiny Lifesong chór, kde patrím
aj ja. Už ako som povedala,
je to kresťanská skupina
mladých ľudí, okolo 50. Chór
existuje už tri roky. Funguje
to tak, že vždy v septembri
alebo októbri začína nová
sezóna, keď sa prijímajú noví
členovia. Chór naplno pracuje
a nacvičuje piesne od septembra do marca. Skúšky sú pravidelne v každú sobotu a trvajú
asi 6h. V marci sa uskutočňuje
prvý -promotívny koncert v

sme tetrapak,urobili sme z neho
peňaženku,spoznali sme elektronický mikroskop.Najzaujímavejšia
nám však bola analýza dermatoglyfických odtlačkov prstu. Z toho
sme sa mohli dozvedieť tvar našich
odtlačkov,pričom sa dalo zistiť
percento našej inteligencie. V amfiteátri sme si vypočuli prednášku
o vírusoch a pozreli sme si film Moj
prijatelj štiglić. Užili sme si to a sme
šťastní, že sme sa z toho mohli niečo
naučiť...
Michaela Tárnociová 1.a

Báčskom Petrovci a
potom do júna-júla
sledujú turné. Sú to koncerty výlučne súčasnej
kresťanskej hudby. Doteraz
chór vystúpil viackrát v
Novom Sade, Feketići.
Piesne chór preberá
od známych kresťanských
speváckych skupín a spevákov ako sú: Hillsong, Kutless,
Jeremy Camp, Lincoln Brewster
a iní. Najprv dané skupiny musíme požiadať o autorské právo
a potom piesne prekladáme do
srbského jazyku a niektoré aj do
slovenského. Vydali sme doteraz
tri cd-čká, pod názvom: Bogu u
zagrljaj, Imam razlog da pevam a Približi me sebi, Isuse.
Tiež sa mnohí členovia chóru a tak aj veľa žiakov nášho gymnázia
zúčastnilo tohto roku od 24. do 27. marca na konferencii KPM (konferencia
pre pracovníkov s mládežou), ktorá sa uskutočňuje už 18 rokov na Slovensku, v Žiline. Koná sa v marci alebo
apríli a trvá vždy štyri dni. Cieľom
konferencie je naučiť mladých ľudí
ako podať ľuďom evanjelium, ale je
to tiež na duchovný rast každého
účinkujúceho. Program je veľmi bohatý: chvály, kázne, scénky a iné.

Lifesong
chór

Martina Tatliaková 3.a

12

2.apríla t.r. sa naši žiaci pod
vedením profesora telesnej výchovy
Pavla Turana zúčastnili Športovej
domiády v Apatine. Internáťania
na domiáde súťažili len v šachu.
Našu školu tam zastupovali
Alexandra Balážová, Antónia
Matković, Danuška Ďarmocká.
Pre mužský tím suťažili Ján
Dobrík, Martin Hložan a Robert
Žiak. Oba tímy skončili na
štvrtom mieste. A ako sa
tam mali? Podľa slov prof.
Pavla Turana, žiakom tam
bolo dobre, zoznámili sa aj
so žiakmi z iných žiackych
domovov vo Vojvodine a
mali šancu aj porovnať náš
internát s internátom v
Apatíne a taktiež aj školu
a jej učebne.
Vladimir Krasnići
3.b

Športová domiáda
a naši športovci
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Vladimir Krasnići 3.b
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Seminár o násilí

Školsko forum pozorište
za školu protiv nasilja

Jedan vikend smo odvojili i
za nešto korisno. Odlučili smo da
učestvujemo na jednom od seminara
programa „Škola bez nasilja’’ u gimnaziji „Svetozar Marković’’ u Subotici.
Na ovom seminaru bavili smo se
uzrocima, kao i posledicama nasilja,
takođe smo naučili kako nasilje
prepoznati i kako na njega reagovati. Kroz mnoštvo igrica uvežbavali
smo kako uticati na nasilnike, ali i
žrtve nasilja, jer svi znamo da nasilje
ne prestaje samo. Znamo i to da je
potrebno puno hrabrosti da bi neko
progovorio o nasilju, da li zbog straha
od samog nasilnika ili ismevanja od
strane okoline. Ali, nije to sve što smo
naučili na ovom seminaru. Naučili
smo i kako lakše stupiti u kontakt
sa drugim ljudima. Od učenika naše
škole na ovom seminaru učestvovali
su Aleksandra Balaž, Branislav
Davidović i Vladimir Krasnići. Sem
stručnog dela koji je bio odlično
organizovan i pre svega poučan i
zabavan, uživali smo i u slobodnom
vremenu koji smo proveli u Subotici sa našim novim i starim poznanicima. Mislim da smo svi najviše
uživali u radu po grupama gde smo
razmenili svoja mišljenja i učvršćivali
novostečena prijateljstva. Zar to nije
prvenstveni razlog zbog kojeg smo
došli?

7. mája t.r. bol v našej škole
organizovaný Seminár o násilí a boli
spracované témy, aké máme druhy
násilia, kto všetko môže byť násilníkom a kto obeťou a ako by sme sa
mali správne správať, keď sme nahnevaní, hlavne neodreagovať agresívne. Na začiatku sme sa zoznámili
s našou edukátorkou Tamarou, ktorá
diplomovala psychológiu a Jovanou, ktorá diplomovala sociológiu.
Prostredníctvom malých hier sme sa
nielen lepšie zoznamovali a vyjadrovali svoje myšlienky, ale sa aj zoznamovali s tým, čo už vieme o násilí a
aj niečo nové sme sa naučili. Naučili
sme sa, že každý môže byť obeťou
násilia a že násilníci môžu byť ľudia,
ktorí najčastejšie pochádzajú z problematických rodín alebo majú svoje
vlastné problémy (závislosť alebo
psychické choroby). Taktiež sme sa
naučili, že násilie môže byť všade a
že násilie je nielen problémom obetí
alebo rodiny, v ktorej sa koná násilie,
ale je to spoločenský problém, ktorý
sa nesmie ignorovať, ale sa naň
musí ihneď reagovať. A na koniec
poučenie: Násilie Tvojho kamarátatky nie je len jeho/jej problémom, ale
je aj tvojím problémom a ak vieš, že
tvoj-a kamarát-tka je obeťou násilia
alebo že žije v násilníckej rodine, tak
reaguj ihneď!
Branislav Ruman 3.a

Deň Zeme
22. apríla sa na celej planéte
zaznamenáva Deň Zeme. Keďže
sme my vtedy už boli na prázdninách, naša škola tento deň zaznamenala deň skôr 21. apríla. Predstavitelia z každej triedy si pozreli
krátky program a potom film Yanna
Arthusa-Bertranda so symbolickým názvom Home. Sú to
vlastne ohromujúce snímky našej
planéty nakrútené z lietadla, ktoré
oslovia takmer každého a prinútia
ho aspoň trochu pouvažovať, čo
môže urobiť pre náš „domov“,
aby ešte dlho zostal taký úchvatný a hlavne obývateľní.

Že sú niektoré naše schopnosti dedičné, svedčí aj fakt, že sestry
Ambrošové (Helena z druháčiek
a Jarmila z maturantiek) na
KROS-e RTS-a, ktorý bol
organizovaný aj na našej škole
13.mája t.r. boli najrýchlejšie.
Okrem nich prvé miesta
obsadili, z prvákov Jelena
Krajnović a Vladimír Krnáč, z
druhákov ešte Andrej Pintir, z tretiakov Jelena Popović a Andrej Ďurík
a zo štvrtákov okrem Jarmily ešte
Branko Milošev.

RÝCHLONOHÉ
AMBROŠOVÉ

Jaroslava Slavková 2.a

VOLEJBALISTKY
NÁŠHO GYMNÁZIA

7.mája 2011 uskutočnila sa
medzinárodná volejbalová súťaž pre
dievčatá stredoškolských domovov
pod názvom ZDRAVO MLADI EVROPI v Ruskom Keresture. Turnaja
sa zúčastnili aj naše žiačky. Na tomto
športovom podujatí pri príležitosti
Dňa Európy svojou prítomnosťou
súťaž urobili krajšou žiačky zo Somboru, Subotice, z MEDZILABORIECSlovenskej republiky, SANOK-u
z Poľska a domáceho Ruského
Kerestúra. Po skupinovej súťaži
naše žiačky obsadili prvé miesto a
postúpili do finála. Vo finále zvíťazili s
veľkou námahou nad domácimi volejbalistkami. Najlepšou smečiarkou
turnaja sa stala naša žiačka MARCELA CHORVÁTOVÁ z 1.b triedy, ktorá
bola odmenená krásnou tortou.
Celkové výsledky turnaja sú:
1.Gymnázium Jána Kollára so
žiackym domovom, Báčsky
Petrovec
2.Ruský Kerestúr
3.Subotica
4.Medzilaborce, Slovensko
5.Sombor
6.Sanok, Poľsko
Využijeme túto príležitosť
na to, aby sme aj my zablahoželali
našim žiačkam.
Alexandra Balážová 3.a
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Republiková súťaž
zo slovenského jazyka pre stredné školy
Neraz sa stalo, že Slováci z Hornej zeme zostali ohromení tým, ako statočne sme si my
zachovali svoju materčinu. Aby naša slovenčina zostala v plnej kráse aj pre našich potomkov,
musíme si ju ustavične zveľaďovať. Krôčikom na tejto ceste zveľaďovania sú aj každoročné
súťaže zo slovenčiny.

Tohtoročná republiková súťaž
gymnazistov sa konala 14. mája na
Gymnáziu Jána Kollára so žiackym
domovom v Báčskom Petrovci, kde
sa zišli žiaci z domáceho gymnázia,
Gymnázia Mihajla Pupina z Kovačice,
Gymnázia Branka Radičevića zo
Starej Pazovy a Ekonomicko – obchodníckej školy Vuka Karadžića
zo Starej Pazovy. Na úvod nám na
uvoľnenie atmosféry zarecitovala
Nataša Rybárová a Zuzana Rybárová
zahrala na klavíri. Nasledovali uvítacie
slová riaditeľa gymnázia Paľa Beličku,
ako aj príhovor predsedníčky výboru
pre vzdelávanie pri NRSNM Svetlany Zolňanovej a Milana Panića z
Ministerstva osvety a vedy republiky
Srbsko, zo školskej správy Nový
Sad. Potom už nasledovali samotné
vypracovania testov. Zo žiackych
rúk sa testy dostali do rúk komisie,
ktorú tvorili Prof. Doc. Michal Týr,
Doc. Dr. Anna Makišová, Mr. Zuzana
Týrová, Jasna Uhláriková, Mariena
Korošová a Alena Pešková. Po
spoločnom obede a obchôdzke
Petrovca nasledovalo vyhlásenie
výsledkov. Z prvákov prvé miesto
obsadila Miroslava Šimovičová (GJK
so žiac. domovom), druhé Michaela
Tárnociová (GJK so žiac. domovom)
a tretie Jana Domoniová (GJK so
žiac. domovom). Z druhákov prvá
bola Jaroslava Slavková (GJK so
žiac. domovom), druhá Zuzana
Rybárová (GJK so žiac. domovom)
a tretia Melinda Radičová (GJK so
žiac. domovom). Z tretiakov bol
najlepší Želislav Poľak (Gym. Mihajla Pupina), druhá bola Miriam Rut
Elijašová (GJK so žiac. domovom) a
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tretia Ingrid Vargová (Gym. Branka
Radičevića). Zo štvrtákov prvé miesto
obsadila Jarmila Hricová (Ek. obch.
š. Vuka Karadžića), druhá bola Silvia
Bohušová (GJK so žiac. domovom)
a tretia Blaženka Melichová (GJK so
žiac. domovom).
Odmenení žiaci okrem diplomov získali aj päťdňový pobyt v
Bratislave.
Jaroslava Slavková 2.a

,Koliko se poznajemo“

Kviz ,

Pravidelne, a tak aj toho
roku 18. mája, sa žiaci Gymnázia
Jána Kollára so žiackym domovom
zúčastnili kvízu ,,Koliko se poznajemo”. Kvíz bol poriadaný v štúdiu
RTV na Petrovaradínskej pevnosti.
Na kvíze spolu s ostatnými žiakmi
stredných škôl súťažili naši predstavitelia Marína Valentíková, Ján
Roška a Anna Škodáková. Fandili im
dvadsiati kamaráti a spolužiaci a prof.
dejepisu Anna Struhárová a prof. Ján
Benda. Po tesnom súboji obsadili
tretie miesto .
Ján Roška 3.b

Deň narcisov
1. apríla t.r. v Báčskom Petrovci Červený kríž zorganizoval deň boja
proti rakovine pod názvom Deň narcisov, v spolupráci so žiačkami nášho
gymnázia a žiackeho domova.
Túto organizáciu tvorili dve
dievčenské skupinky, jedna skupina
bola na trhu a druhá skupina obchádzala dôležité ustanovizne, ako
sú Matica slovenská, Dom zdravia,
GJK,... a tak občanov oboznamovali
o dôvode tejto akcie, lebo rakovina
je veľmi ťažká choroba, pre ktorú je
prevencia najlepšia ochrana. Preto
niektorí občania pridali finančný
príspevok, ktorý bol určený pre chu-

dobné ženy z nášho prostredia na
preventívne prehliadky.
Žiačky GJK ako aktivistky
Červeného kríža sa dalo ľahko
rozpoznať, lebo so sebou mali
v podobe veľkého narcisa žlté
dáždniky a kvety t.j. žlté narcisy,
ktoré symbolizovali nádej a dostali
sa do rúk každého občana, ktorého
zaujala táto organizácia a vypočul si
prečo je Deň narcisov taký dôležitý.
Jarmila Čapeľová 2.a
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Prišli aj
výsledky
celoštátnej
literárnej
súťaže zo
Slovenska
Koncom januára bolo zaslaných 12 prác našich žiakov na Slovensko na 19. ročník celoštátnej literárnej súťaže
s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Prednedávnom sme dostali
odpoveď. Z našej školy cenu poroty dostala Marína Valentíková a čestné uznanie dostala Tabita Sara Elijašová. Ceny
im budú osobne udelené 8.júna v Nových Zámkoch na Slovensku. Odmenené práce sme aj zverejnili.
Profesorky slovenčiny

Prečo mám rada slovenčinu, prečo
mám rada Slovensko

Od malička ma rodičia, starí
rodičia povbudzovali rozprávať čo
správnejšie, čo krajšie, vyhýbať sa
nesprávnym slovám a srbizmom.
Robili to preto, aby som si zachovala
slovenčinu, aby som pozdejšie mohla
preniesť moje poznatky mladším
generáciám, aby sme zachovali našu
slovenskú reč tu, na Dolnej zemi.
Moja stará mama vyrástla na Slovensku, vždy nám rozprávala o tej krajine
a o jej zážitkoch, ale aj čítala rozprávky. Slovensko bolo jej domovom
a z jej spomienok bolo cítiť jej lásku k
svojmu rodnému kraju, ktorú preniesla aj na mňa.
Slovensko je krásna krajina,
plná zelených šťavnatých hôr. A hory
plné rôznych druhov živočíchov, vtákov. Rôznorodé farby rastlín skrášľujú
ich a zosilňujú prekrásne dojmy u
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každého, kto ich navštívi. Čistučké,
krištáľovo priezračné pramene a
potôčiky sú ako prekrásne strieborné
lesklé náhrdelníky, ktoré poukazujú
na veľkoleposť hôr, tiahnu sa z výšin
a potom sa priam menia v zdroje
života. Na úpätiach sa nachádzajú
priestranné nížiny. Okrem mnohých
prírodných bohatstiev, sú tu aj krásne
hrady. Je ich veľa, niektoré sú lepšie
zachované, iné zase zostali iba
kamením. Keď sa cestuje po cestách
Slovenska, či v nížinách, či niekde
vyššie v horách, v lesoch, vždy
možno niekde nadínsť na nejaký
hrad alebo kaštieľ. Je neuveriteľné,
kde sa nachádzajú, niektoré priam
na ceste, iné sú niekde na končinách
a nemožno sa k nim dostať, iba ak
nejakými horskými cestičkami. Ale i
keď je to všetko krásne, je to takmer
nič oproti dobrosrdečnosti ľudu,
ktorí tam žije. Je to jednoduchý ľud,
dobrého srdca. Slováci sa vyznačujú
najmä pýchou, ale nie pýchou pre
krásu alebo vyvyšovanie, ale je
to akési vonkajšie preukazovanie
hlbokého záväzku k spoločnosti,
ktorý siaha ďaleko do minulosti.
Sú to ľudia odvahy, hodnoty a vec,

ktorú si najviac vážia a tvrdo bránia
je spravodlivosť. Jednou z veľkých
charakteristík je lojalita k ich národným hodnotám: náboženstvo, rodina,
rešpekt k ľudskému životu, zmysel
pre česť a odvahu.
Slovenčina je prekrásny
jazyk. I keď je to dosť ťažký jazyk
– ma veľmi ťažkú gramatiku – nemení to môj vzťah k materinskému
jazyku. Slovenčina má zvláštnu a
krásnu znelosť. Keď niekto rozpráva
po slovensky, je to ako rieka, ktorá
tečie neprestajne, ktorá je zafarbená
pestrými farbami, prechádza ponad
vŕšky a rýchlym pádom sa vracia na
predošlú úroveň. Sú toľké prekrásne
a zvláštne slová, ktoré sú ako drahocenné perličky na náhrdelníku
slovenskej reči.
V živote sa nám môže
všeličo stať, možno sa presťahujeme
do celkom inej krajiny, budeme sa
školiť v inom jazyku…ale nič nemôže
zmeniť to, čo cítim k môjmu materinskému jazyku. Budem sa snažiť
v budúcnosti čo viac uplatňovať
správnu slovenčinu a zachovávať ju.
Tabita Sara Elijašová 1.b

Prečo mám rada slovenčinu, prečo
mám rada Slovensko?
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Prečo mám rada slovenčinu a prečo Slovensko? Je to
zaujímavá otázka, lebo vďaka nej som sa zahľadela do svojho
vnútra a zistila, čo ma najviac láka ku tejto krásnej téme.

ako pýcha. Slovensko má byť hrdé na svoju minulosť.
ako Rastislav. Rastislav bol synovec Mojmíra I., ktorý bol na čele Veľkej
Moravy.
ako etnikum, od konca 4. storočia pred naším letopočtom prichádza známe
etnikum Keltov.
ako Červená armáda. Slovensko bolo z východu oslobodzované počas II.
svetovej vojny, vďaka Červenej armáde.
ako Oto III. Wittelsbach. Bol bavarským vojvodom, ktorý bol pre zmenu
uväznený rebelmi. Nástupca Václava III.

ako Matúš Čák Trenčianský. Bol najsilnejším veľmožom po rodine Arpádovcov. Až do svojej smrti, roku 1321, držal vo svojej moci väčšinu slovenského
územia.
ako Anton Bernolák, v roku 1787 kodifikoval spisovnú slovenčinu.
ako Matej Bel, on bol slovenský vedec a učenec, ktorý pomáhal Márii Terézii
po vojnách urobiť reformy slabému Uhorsku.

ako rímsko-katolícke vierovyznanie. Najväčší počet obyvateľov je rímskokatolíckého vierovyznania (68.9%).
ako rod Arpádovcov. Tento rod mal slabé kniežatstvá a roku 972 sa k moci
dostáva Arpádov pravnuk Gejza, ktorý posilňoval kniežaciu moc.
ako demokracia. V súčasnosti na Slovensku vládne demokracia, ktorá chráni
slobodu ľudí.
ako Adria. Je to jedna z dvoch ropovod dlhá 8.5 km.

ako Samova ríša. Ona bola prvým štátnym útvarom Slovanov na území
dnešného Slovenska. Bolo to v 7. storočí.
ako lesnaté. Slovensko je plné prírodného bohatstva a má množstvo lesov.

č

ako Oslobodenie Slovenska. Najprv bola oslobodená obec Kalinov a
neskoršie Košice a Bratislava (4.apríla r.1945).
ako Viedenská arbitráž. Konala sa 2. novembra r.1938. Fašistické Nemecko a
Taliansko donútili Česko - Slovensko vzdať sa územia na juhu Slovenska.
ako evanjelium. Je to kresťanská viera, ktorá šíri Kristovo učenie. Na Slovensku sú treťou najväčšou náboženskou skupinou, okolo 6.9%.
ako národnosť. Slovensko má mnoho národností, ako sú slovenská,
maďarská, rómska, rusínska, ukrajinská, česká, nemecká a iné.
ako člen. Od roku 2004, 29. marca Slovensko je členom NATO.

i

ako Ine kafé. Je to punk rocková kapela pochádzajúca z Bratislavy.

v
e
n

n
u

ako Nitra. Je najstarším mestom na Slovensku, prvé potvrdené historické
zmienky pochádzajú z 9. storočia.
ako Uhorsko. On bol štátny útvar v Karpatskej kotline od 10. storočia do roku
1918.
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ako anglicizmy. Používajú sa na Slovensku.

ako Pražská jar. To je obdobie od konca roku 1967 do okupácie ČeskoSlovenska v auguste roku 1968.
ako Richard Súlik. Momentálne je predseda parlamentu.
ako Európska Únia. Slovensko je zapojené do Európskej Únie od 1.mája roku
2004.
ako Čechoslovakizmus. Je to ideologická politická koncepcia hlasajúca
národnú jednotu Čechov a Slovákov a popierajúca samobytnosť Slovákov.
ako Pavol Orzszágh Hviezdoslav. Bol slovenským básnikom, dramatikom,
spisovateľom, prekladateľom, právnikom...

ako Sládkovič Andrej. Bol slovenským básnikom, kritikom, publicistom,
prekladateľom, evanjelickým kňazom.
ako Lubeník. Je to obec na Slovensku v okrese Revúca. Má minerál magnezit a
je to v súčasnosti najvýznamnejšia ťažená surovina na Slovensku.
ako Ondrej III. V roku 1301 umrel kráľ Ondrej III. a vtedy aj zanikol rod Arpádovcov.
ako Vysoké Tatry. Sú najvyšším pohorím na Slovensku a v Poľsku, zároveň sú
jediným horstvom v týchto štátoch s alpským charakterom.
ako euro. Stalo sa oficiálnou menou a vystriedalo známu Slovenskú korunu.
ako nárečie. Som zahraničnou Slovenkou a v mojom malom prostredí používam
v hovorovej slovenčine nespisovnú formu slovenského jazyka ako dorozumievací prostriedok.
ako slovanské písmo. Slovanské písmo je hlaholika.
ako Konštantín. Spolu s Metodom zostavili hlaholiku, zaviedli staroslovienčinu
do náboženských obradov a iné.
ako Osvietenstvo. Nová ideológia v 18. storočí. Pradstavitelia na Slovensku boli:
Anton Bernolák, Jozef Ignác Bajza, Juraj Fándly.

Tieto písmená symbolizujú v mojich očiach ďaleké Slovensko. Má krásnu kultúru, reč a disciplínu. Ešte lepšie
som spoznala Slovensko a slovenčinu vďaka rôznym knihám. Láska voči mojej materinskej reči rastie každý deň, lebo
ja tam patrím.
Marína Valentíková 3.b
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EXKURZIE
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Žiaci prvého ročníka 1.apríla
t.r. sa vybrali na malý zájazd –
prvácku exkurziu.Cez Rumu a Šabac
sme sa dostali do Brankoviny, kde
sme si pozreli nadácia Protu Mateja
Nenadovića, pamätník, múzeum
a hrob Desanky Maksimovićovej.
Potom sme cestu predĺžili do Valjeva,
kde sme mali voľný čas obzrieť si
znamenitosti starej časti mesta. Na
Divčibaroch sme sa poprechádzali a
pokračovali s cestou do Sirogojna.
Napokon sme sa dostali do hotelu
Braće Sekulić na Zlatibore, kde sme
sa všetci spolu kamarátili.Ako sme si
to užili prezradia vám tieto fotky..

1

1.trieda

Michaela Tárnociová 1.a
Miroslav Poničan 1.a

2

2
2

2
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Konečne prišiel apríl a
naše výlety- trodňový výlet do
Sarajeva,Stanišiću,Vrela Bosny. Stal
sa nezabudnuteľným pre nás druhákov.Pekne sme sa pobavili a krásne
spomienky zostávajú, čo môžete
vidieť aj na fotkách.
Silvia Ďuríková 2.a

2.trieda

23

3

3.trieda

Plný eufórie a s veľkou
netrpezlivosťou 16.aprila tohto roku
po prvý krát sme sa vybrali s našou
generáciou na prvé zahraničné
dobrodružstvo, aj keď nie až tak
ďaleko - za hranicu do susednej
Bosny. V spomienkach nám zostane
kamarátenie, etno dedinka Stanišić,
zasnežená Jahorina, Vrelo Bosne,
nádherná Baščaršija uprostred
Sarajeva a samozrejme vynikajúce „
ćevapi “.
Lýdia Šusterová a Karolína
Kolárová 3.b
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Nebeski
fizičar
Verujem da ste često uhvatili
sebe kako noću gledate u nebo, posmatrate to ogromno prostranstvo,
tražite odgovore na mnoga nerešena
pitanja, oslobađate svoje misli i verujete da nas sve tamo negde, skriven
među zvezdama, čeka bolji život.
Međutim, postoji neko među
nama ko posmatrajući to isto nebo
vidi mnogo više nego mi. On uživa
u noćnim časovima baveći se onim
što najviše voli, astronomijom.
Pretpostavljam da se pitate o kome
je reč. Neću vas još dugo držati u
neizvesnosti.Verovatno je bilo trenutaka kada ste se zapitali zbog čega
vaš profesor fizike Jaroslav Grnja
ponekad izgleda tako umorno ujutro.
Sada znate da je to zbog neprospavanih noći provedenih posmatrajući
razna nebeska tela, razne pojave na
nebu, provedenih uživajući u svom
hobiju.
Mi smo iz tog razloga popričali
sa njim, postavili mu nekoliko pitanja i
evo šta smo saznali..
T.D. Kad ste počeli da se
bavite astronomijom i šta vas je
to privuklo?
J.G. Počeo sam veoma rano,
sa nekih 7-8 godina. Jedan poznanik
je pokazao mom bratu i meni neke
knjige iz astronomije, pa nas je to
zainteresovalo, tako smo počeli da
istražujemo, potom smo nabavili
razne časopise, knjige, učlanili se
u razna astronomska društva i
tako smo vremenom nabavili manji
teleskop i počeli njime da posma-
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tramo razna tela i pojave na nebu.
Kako sam odrastao i moje ambicije
su rasle. Nabavio sam veći teleskop...
I tako je od neplaniranog početka,
pa nadalje sve postajalo ozbiljnije i
ozbiljnije.
T.D. Da li se sada bavite
astronomijom na isti način kao i
kada ste počinjali?
J.G. Ne, u poslednje vreme
sam se više orjentisao na fotografisanje. Sada veoma retko
posmatram kroz teleskop. Trenutno
uglavnom koristim digitalni fotoaparat, fotografišem neki objekat,
obrađujem fotografiju na računaru i
potom napravim sliku.
T.D. Da li konstantno posmatrate tj. fotogfišete nebo ili
samo ponekad?
J.G. Pa, ne uvek. Uglavnom
kada imam vremena. Posmatranje
zavisi od više faktora. Potrebno je da
bude vedro nebo, da nema Meseca
(osim ako njega ne posmatrate), jer

njegova svetlost smeta prilikom posmatranja galaksije. Takođe gradsko,
manje seosko osvetljenje, smeta
pri posmatranju, to je tzv. svetlosno
zagađivanje. Zbog toga često odem
u neki atar ili na planinu, uglavnom
na mesta koja nisu osvetljena i
tada posmatram celu noć nekoliko
objekata. Tako da, samo kada su
svi ti uslovi ispunjeni, uglavnom tada
fotografišem.
T.D. Da li postoji nešto što
vas posebno impresionirlo na
nebu, neko telo ili neka pojava?
J.G. Postoji više toga. Pre 7-8
godina iz naših krajeva se mogla
videti polarna svetlost, što je veoma
retka pojava u našim krajevima,
događa se jednom u 10-20 godina i
traje oko 10-15 min. Treba imati sreće
da bi to uspeo videti.
Npr. Tu su i razna pomračenja
Sunca i Meseca. Iz naših krajeva se 1990. moglo videti totalno
pomračenje Sunca, tačnije sa severa Vojvodine, ali tada nismo imali

sreće, pošto je za vreme trajanja
pomračenja oblak prekrio Sunce.
Ali, zato sam 2006. god. bio u
Turskoj gde je takođe bilo totalno
pomračenje Sunca i tamo smo imali
sreće, video sam i koronu i protuberance.
To su pojave koje verovatno
neću više nikada u životu videti i zato
su mi veoma značajne.
T.D. Da li imate ambicije da
vaš hobi pretvorite u nešto veće
ili da npr. zaradite na tome?
J.G. Pa, ne. Uglavnom se na
ovome samo troši. Kada čovek radi
nešto iz hobija, uglavnom to radi
samo za svoju dušu i tu se uglavnom
troše sredstva i novac. Nije mi stalo
do toga da nešto zaradim. Uglavnom
se kolege i ja trudimo da učinimo ljudima. Ponekad nas 10-ak astronoma
organizujemo javna posmatranja u
gradu gde ljudi mogu besplatno da
posmatraju kroz teleskope. To sve
radimo zato što to volimo i uživamo
u tome, ovde novac ili zarada ne igra
nikakvu ulogu.
T.D. Čuli smo da ste sa bratom imali izložbu, šta biste nam
o tome mogli reći?
J.G. Prvi put u Petrovcu je bila
organizovana Noć muzeja i u okviru
tog projekta bila je jedna izložba
astro-fotografija. Autori su bili: Janko
Mravik ( asronom iz B. Palanke ),
Miroslav Grnja( astronom iz Slovačke
) i ja. Mi smo krajem 2009 napravili
postavku fotografija koja je kasnije
bila deo jedne velike zbirke koja je
obišla oko 40-50 škola u Srbiji. Na
izložbi su prikazane astronomske
fotografije odštampane na većim
formatima. Trenutno je ta postavka i
dalje u B. Petrovcu u Domu kulture u
Plavom salonu.
T.D. Pošto ste astronom,
verujem da većinu kao i mene
zanima, da li verujete u vanzemaljce?
J.G. Verujem da verovatno postoji neka vrsta života
van naše planete, samo je pitanje
kakvog je oblika, možda ga mi ne
primećujemo jer očekujemo nešto
sasvim drugačije. Svemir je ogroman i neprestano se širi, deluje mi
nemoguće da je naša planeta jedina
planeta na kojoj postoje uslovi za
razvoj živih bića.

T.D. Čuli smo da je sunčani
časovnik u školskom dvorištu
vaša zamisao, da li je to tačno?
J.G Da, tačno je. Dosta
dugo sam imao ideju da se napravi
sunčani časovnik u školi. Pre par
godina se pojavila i mogućnost da
nam neko od roditelja to i napravi. To
je jedan vertikalni sunčani časovnik
koji stoji u meridijanu i pokazuje
pravo vreme određeno preko Sunca.
To vreme se razlikuje od standardnog vremena u zavisnosti od dana u
godini, nekada žuri nekoliko minuta,
dok nekada kasni nekoliko minuta.
Časovnik ima više edukativnu vrednost. Pokazuje kako su nekada ljudi
određivali vreme.
T.D. Da li imate neki san,
da negde odete ili nešto posebno
da vidite?
J.G. Da, imam. Kao i većina
astronauta sa severne polulopte
želeo bih da odem na južnu poluloptu i da posmatram južno nebo,
jer mi ovde na severnoj polulopti
vidimo samo severno nebo i njegova
sazvežđa.
T.D. Da li za kraj imate
neku poruku za sve one koji bi
možda želeli da se bave astronomijom?
J.G. Ako su zainteresovani,
neka krenu da istražuju, postoje
razni časopisi koji se mogu naručiti,
takođe ne moraju odmah teleskop
da koriste, može se nebo posmatrati
i sa boljim dvogledom, videće razna
magličasta tela i galaksije.
Ako je neko zainteresovan
postoji i školski teleskop koji je svima
zainteresovanima na raspolaganju.
Bitno je samo nešto istinski
voleti, sve ostalo je lako.
Saznali smo dosta toga.
Možda je neko čitajući ovo poželeo
da se bavi astronomijom. Ali ono što
sam sigurna je da kad sutra opet
pogledate u nebo nećete videti samo
prostranstvo u kome ćete tražiti
inspiraciju ili sklonište od problema.
Sigurna sam da ćete se zapitati šta
se sve tamo krije, da li ćemo ikada
sve saznati. Za sada to ostaje još
jedna od mnogih misterija.
Tatjana Dražić 2.c
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Ťaháky
čiže “puškice” a “šuflikáty”
z rozličných aspektov

“Žiaci vždy používali
ťaháky, ale teraz niektorí
preháňajú. My, profesori,
vždy vieme, keď žiaci
odpisujú, niekedy do
určitej miery im to dovolíme, ale väčšinou nie.. ”
prof. Jarmila Vrbovská
“Ťaháky je niekedy dobre
písať, lebo sa z nich môže žiak aj
naučiť. Keď ich vypisuje je maximálne skoncentrovaný. Treba vedieť,
kde ho skryť a na akú známku z
neho prepísať. Pravdaže žartujem,
ale je na tom trochu pravdy. ”
prof. Jaroslav Chlpka
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“Nikako nisam za puškice, ne
podržavam to, i više sam za to, kada
je učenik iskren i kada kaže da nije
učio. Spremna sam da pomognem,
ne u smislu da mu rešim zadatak,
već da ga navedem na to kako bi
rešio. Kada uhvatim učenika da
prepisuje, tada sam stroga, oduzimam puškice, udaljavam ga sa časa
i upisujem negativnu ocenu. Izlazim
učenicima u susret time što učenik
ima mogućnost da popravlja ocenu
kada on to poželi, to jest kada je
spreman.”
prof. Dragana Polovina
“Žiaci nevedia robiť ťaháky
a keď ich aj urobia, nevedia ich
používať. Všetko vidím, ale ich
chytím, len keď chcem.”
prof. Anna Nikolajevićová

“Je to dosť kreatívna
práca. Ak si 16- ročný žiak
myslí, že prekabáti profesora so skúsenosťou,

ktorý je školený na to, tak
– klobúk dolu. Potrebné je
žiakovi dopredu vysvetliť,
čo ho čaká, ak sa mu
nepodarí prepísať.”
riaditeľ Paľo Belička
“Ne pravim galamu i ne
udaljavam učenika sa časa, već mu
oduzimam ,,nedozvoljena pomagala.“
U slučaju da su puškice otkrivene i
oduzete na samom početku časa,
ostavljam učeniku kontrolni da uradi
koliko zna (možda je nešto i naučio
pripremajući se za prepisivanje).Ako
otkrijem puškice u toku časa, oduzimam kontrolni i upisujem negativnu
ocenu.Kada će učenik popraviti
ocenu, zavisi od toga kakvu pouku je
izvukao iz svog ,,postupka“. ”
prof. Branislava Janković
“Podľa mojej mienky to robia ,,slabí”
ľudia, tí čo neveria v seba.”
prof. Pavel Hlaváč

“Je to do
kreatívna
práca. Ak si
16- ročný žiak
myslí, že
prekažiaci
báti profesora so
skúsenosťou, ktorý
je školený na to, tak
– klobúk dolu. Potre
né je žiakovi dopred
vysvetliť, čo ho čaká
ak sa mu nepodarí

,,Joj, vždy mám chuť urobiť si ťahák, ale už som sa dvakrát poučila,
že to jednoducho nie je pre mňa. Mám ho schystaný, ale keď mám začať
používať ťahák, roztrasú sa mi ruky, očerveniem, začnem sa neprirodzene
správať, mám pocit, že to vidno aj z lietadla a potom to vzdám a márna moja
snaha. Keď si toto pripomeniem, prejde ma chuť urobiť si ťahák. Radšej sa
potom naučím.“ Žiačka, ktorá to nerobieva

učitelia

„Myslím si, že to nie je dobre, lebo sa spoliehame iba na ne.
Predpokladám, že tí čo si to píšu
sa neučia a na hodinách iba čakajú
na chvíľu kedy z nich niečo prepíšu.
Osobne to nerobím, pretože sa mi
to nechce písať, ale z druhej strany,
ak si dobrý žiak napíše ťahák,
tak sú nám potrebné len niektoré začiatočné údaje a hneď sa
spamätajú to čo sa učili.“
Žiak, ktorý to nerobieva.

,,Ne volim da koristim puškice,
ali kad se mora, mora se. Ponekad
imamo puno kontrolnih i pismenih
zadataka u kratkom vremenskom
periodu pa ne stižem da naučim
sve i tad posežem za puškicama.
Ponekad me uhvate, niko nije
savršen, ali većinom uspevam da
prepišem...:) Nee, neću Vam odati
način na koji prepisujem.“ Učenik koji
ponekad koristi puškice

29

pôvodná TVORBA
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Úvahy jednej Jany
Keď niečo stratíme, často hovoríme, že nás nič neupozornilo na to, čo
sme mali...
Je pravda, že iba zatvárame oči pred tým, čo nechceme vidieť alebo
pred tým, čo je smutné, ale také viditeľné?
Všade vôkol nás sú upozornenia, niekde tu vedľa nás... niekto sa
pokúša na rôzne spôsoby ukázať nám, aby sme si vedeli vážiť všetko čo
máme, každú maličkosť. Možno práve on nemá nič z toho čo my, ale napriek
tomu nás varuje. Stačí sa iba rozhliadnuť, poobzerať, všimnúť si svet a zistiť,
čo naozaj vlastníme.
Jana Domoniová 1.d

MATuRANTI
V nasledovnom školskom roku
2011/2012 naša škola už nebude
druhým domovom našim odchádzajúcim šesťdesiatštyrom maturantom.
Cesta každého z nich zavedie iným chodníkom a možno len
niektorí sa dostanú na ten istý. Štyri
roky ubehli, zdá sa ako jeden krásny
týždeň naplnený predovšetkým
rôznymi dobrodružstvami, ale
niektorým veru aj namáhavým
učením. Niekto s viacej a niekto už
s menej získaných vedomostí pustí
sa konečne koľko - toľko do sveta
dospelých. Pred tým ako zakročia do
neho, čakajú ich najdlhšie prázdniny,
ktoré si veríme dobre využijú, lebo
potom chtiac alebo nechtiac záväzky
dospelých budú na nich volať naplno.
Kam sa to naši maturanti
chystajú? Ako aj každý rok, aj
tentokrát jestvuje veľký záujem o
štúdium na Slovensko buď v Nitre alebo v Bratislave, ale tiež nie
je menší záujem aj o štúdium v
Novom Sade. Žiakov najviac prilákali prírodne vedy a tak tieto zaujali
prvé miesto na rebríčku, kým sa
manažment našiel hneď za nimi, na

druhom mieste. Tretie, ale nie menej
cenné miesto, patrí spoločenským
vedám.
Čas, ktorý pobudli na tomto
gymnáziu isteže budú pamätať po
mnohých udalostiach. Tento čas bol
ešte krajší tým, že ho vypĺňali rôzni
ľudia, z ktorých mnohí maturanti
získali kamarátov na celý život.
Nakoniec, čo zostáva
povedať, okrem:

MATuRANTI, ŠŤASTLIVO!!!
Alexandra Balážová 3.a
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Ponekad se pitam šta ću
ja u ovoj tišini kad sam za nemire
stvorena. Tumaram tako po snovima, usamljenim lukama, zvezdama.Tragam. Tražim smisao života
i čovekovog postojanja. Na tom
čudnom, isprepletanom putu traganja letim putem vetra. Bolje biti vetar
nego list... List koji ćuti i čeka da
padne, istrune... I opet ispočetka.
Ja lutam, nemam vremena
za čekanje. Ponekad izgledam kao
izgubljena, ali ne... Nisu svi koji lutaju
izgubljeni... Moj život je stanica, luda
čekaonica prepuna ljudi u mom srcu.
Bogata sam! Imam ruke. Oči. Krila
mašte. I da, krcate džepove dobrih
reči. Svako jutro kada se probudim
osetim izuzetnu radost, radost što
sam ja Nataša Banović. I pitam se
gde će danas odleteti ova Nataša?
U detinjstvo? Da! Vraćam se. Ali...

Ha? Kto? Ja? Čo sa tak na mňa
pozeráš? Hovoríš to mne? Obzriem
sa, za mnou nikoho. Nepočujem ťa!
Hlasnejšie!! Nervozita v mojom tele
stúpa, nemám odvahu prísť bližšie...
Pozerá sa na mňa zmätene,
divne. Hovorí aj ďalej, ale zase
nepočuť nič. Mám niečo na tvári?
Mám mastné vlasy? Alebo snáď
make-up rozmazaný? Posmieval
sa mi s výčitkou v očiach. Prečo
sa mi posmievaš? Nie som ja na
vine, že ti nerozumiem. Tvár mi od
strachu začína blednúť a pery sušiť.

Lepota je u traganju za

smislom života

da li uopšte mogu da se vratim kada
nikada nisam odrasla?
Posle detinjstva sve se
menja. Snovi i dalje putuju do
zvezda, preko trnja, želje i dalje
plove morem života. Samo, nešto
je drugačije. Glava je teža. Prepuna
je problema i briga. Manje se sanja,
više se spava... Ja letim u krugu
detinjstva. Tamo se sloboda može
osetiti, tamo ljubav raste na drveću.
Mogu leteti sa pticama do neba, do
duge... Tražim, čekam... Nisam poput
lista koji čeka da ga vetar odnese
tamo gde želi, nisam trag tuđe

? ! ?...
Vzala som fľašu whisky a zliala
do seba to, čo zostalo na dne zo
včerajška. Približuje sa a v ruke má
fotku mojej nebohej sestry. Vieš, že

pesme. Nisam marioneta u rukama
drugih. Plešem i letim onako kako
želim. Nezaustavljiva sam tragajući
za svrhom koja je neuhvatljiva. Baš
kao što se ne možemo odlepiti od
senke, tako nikada nećemo saznati
smisao života.Putujući kroz cikličan
put detinjstva shvatam da je moj
smisao života živeti u detinjstvu. Jer
samo tamo mogu mnogo da sanjam,
malo da verujem... Mojim snovima je
najteže. Moraju uvek biti budni.
Nataša Banović, IV c

to nie je pravda! Nie, nechela som!!
Ja, ja som iba.. Ale naozaj som to
nechcela!! Nebolo úmyselne... Už
aj ty?? Neveríš mi? Nepovedala
som ti aspoň sto-krát, ako sa vždy
nechutne správala ku mne, len preto,
že som bola krajšia? Čo hľadala,
to dostala!! Prečo nevychádzaš z
mojej hlavy?! Prestaň sa tak na mňa
pozerať!! Ako dlho ešte?! Mám pocit,
že mi chce ešte niečo povedať, ale
len sa otočí a zmizne v slnečnych
lúčoch...
Zapaľujem si cigaretu, ktorá
mi zhasla pred piatimi minútami. Na
filtri zostala stopa môjho červeného
rúžu. Musím si ju rýchlo dofajčiť,
pokým ma nezbadá dotieravá zdravotná sestrička a nezačne na mňa
volať, aby som sa vrátila do izby...
(Vlastná práca preložená zo srbčiny)
Jarmila Mučajiová 3.b
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Parfem
Prosto je čudno kako odavde sa
ove stare, oronule klupe, na koju je
vreme vidno urezalo svoje tragove,
ostavljajući večne ožiljke, sve nekako
izgleda potpuno drugačije...
Da li je sve to samo imaginarna slika
moje podsvesti ili je stvarnost sagledana iz druge perspektive, za mene
i dalje predstavlja samo još jedno u
nizu pitanje bez odgovora.
Još uvek me prati onaj uporni osećaj
da ovde sve prestaje, sve je tako
mirno,ispunjeno mislima, obgrljeno
tišinom.
Ovde je za mene početak kraja
sveta.
Mesto na kome se moje misli
prepliću kao vlasi kose na vetru, ovde
gde one stvaraju oluje u mojoj glavi,
mesto na kome konačno osećaju
slobodu.
Baš na tom mestu, skrivenom od
radoznalih pogleda, sklonjenom od
stvarnosti, upravo tu pronalazim mir,
samo tu mogu da budem prava ja.
Ovde sve maske padaju, zavesa se
spušta i gluma konačno prestaje.
Tišina počinje da vapi za notama
naše pesme. Uvek ih iznova čujem,
iako je oko mene i dalje samo pusta
jeziva tišina..
Tama uvek polako proguta svaki
zračak svetlosti, sveku iskricu nade...
Tišinu smo ponekad prekine zvuk
nekog nemirnog talasa pri sudaru sa
obalom i onda i dalje nastavlja da leti
kroz mrak ta prokleta nemost.
Nekada sam slušala njegov smeh,
gledala njegov osmeh, a sada
slušam noć, gledam u nebo pitajući
se: “Da li me vidi, da li vidi da ga još
uvek čekam na onom istom starom
mestu?!”
Ovde više ne moram da glumim
čeličnost, ne moram da lažem ni

druge ni sebe. Ovde mogu da dopustim srcu da otključa ogromnu bol
i pusti na slobodu moje suze.
Zemlja na kojoj još uvek stoje njegovi tragovi, noć koja zamagljuje
oči svemu oko mene, voda, talasi,
oni su uz mene, skrivaju moje suze,
prigušuju moje jecaje.
Ovde osećam svu surovost ovog
sveta, svu bezdušnost sudbine...
Dok mi vetar lagano miluje lice, zaboravljam na realnost, zaboravljam na
vreme, kazaljke počinju da se okreću
u suprotnom smeru i tada opet vidim
sebe pored njega dok mi njegova
ruka nežno miluje obraze...
Zašto me prošlost toliko proganja?
Poput utvara iz mraka, uvek je tu
negde pored mene, šuška, skriva se,
ali opet podseća na svoje prisustvo.
Ne mogu da pobegnem od nje, jer
jedan deo mene ne želi da pobegne.
Jedan deo moga bića i dalje želi da
živi u prošlosti, jer tada je on bio tu,
a sada je postao pepeo koga su
dašci prolećnog povetarca razneli po
svetu, tu, svuda oko mene...
Njegov duh je obgrlio moje telo i ne
pušta ga, a uspomena na njega živi
u meni i tinja poput plamena sveće,
plamena koji večno gori...
Još uvek osećam miris njegovog
parfema, svaki moj udah prepun je
mirisnih nota njegovog tela, njegove
odeće...

Kao da je zarobljen u mojim nozdrvama, na napušta me i tera me da ga
stalno osećam, kao da je još uvek
tako blizu, a u stvari je tako daleko...
Ova pustinja u meni se širi mojim
telom, oduzima svaki atom moje volje
za životom, ostavlja me u polusnu,
tamo negde između jave i sna,
između prošlosti i sadašnjosti, jer
budućnost ne vidim...
Svaki dan je sve suroviji, sve duži...
Vreme teče usporeno i sve mi se više
čini da nema kraja ovoj agoniji, da
nema kraja ovom bolu...
Dani prolaze, možda usporeno, ali
opet nestaju iza mene i svaki novi
dan me zatekne na onom istom,
starom mestu...
Ne mogu da ne idem tamo, bolno je,
ali osećam kao da me neka snažna
ruka uporno vuče tamo,a ja nemam
ni snage ni volje da joj se oduprem.
Još uvek ne mogu da verujem da
ga nema, i dalje čekam da se pojavi
iz mraka, sa svežim cvetom u ruci,
istim onim osmehom i istim mirisom
parfema...
Vetar lagano duva...Raznosi odsjaj
meseca u vodi i donosi mi njegov
miris, osećam ga, taj parfem, iznova
i iznova...Čujem šuškanje, ali to je
samo neka plašljiva životinja...Nema
ga, opet neće doći...
Opet ću ga uzalud čekati da dođe,
da mi kaže da je vreme da se
probudim, da je sve ovo bio samo
ružan san,samo još jedan od bezbroj košmara, ali nema ga...Možda
je zaboravio?! Ali, sigurno će doći...
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Možda sutra...Ne mogu da poverujem u to da neće...
I tako, dan za danom...Možda i
svesno lažem sebe, ali još uvek
nemam dovoljno snage da nastavim
sama dalje.
Svake noći dočekam prve zrake
sunca na onoj istoj, oronuloj klupi..
Umesto da mi svetlost ulije nadu,
volju za životom, ona samo svaku
zoru ubije deo mene.
Kući se uvek vraćam putem kojim
smo zajedno koračali, zastajem na
istim mestima na kojima smo stajali, zamišljam njega pored sebe,
ponekad mu čak i pričam i nasmejem se.
Osećam ga, tu je pored mene, nije
otišao...Još uvek ga čuvam kao i
ranije duboko u svom srcu...Ne vidim
ga, ali ga osećam...Opet taj miris...
Širi se mojim telom poput opijata...
Budi moje hormone sreće i čini da se
osećam ispunjeno jer osećam njega.
Opet se na kratko vratim u realnost,
ponovo stavim masku i pokušam da
sakrijem bol...
Čekam veče...
Uvek se vratim na staro mesto...
Čekam i dalje...Brojim sekunde,
minute, časove...Nadam se i dalje, jer
samo to mi preostaje...
Vetar ponovo počinje da duva...

Osećam miris njegovog parfema, sve
je intenzivniji, kao sa se približava,
ponovo čujem šuškanje, sada
praćeno koracima...
Ne mogu da verujem koliko moja
mašta može daleko da odluta...
Ponekad sama sebe plašim...
Odlučila sam da odustanem...Ustala
sam i sasvim zbunjena nastavila da
gledam u siluetu muškarca koja se
probijala kroz mrak, osetila sam taj
parfem, čula te korake....
Gledala sam u neverici u figuru koja
se približavala...
Da li je moguće da je to on? Da li
sanjam?
Sve se više približavao, dok mu
konačno nisam videla lice...
Sanjarenje je izenada prekinula slika
realnosti...
Nije bio on...Bio je to neko koga vidim
prvi put u životu, ali mirisao je kao
on, imao je sličan osmeh...
Da li se to sudbina igra sa mnom?!
On je kao i ja odlučio da pobegne od
stvarnosti...
Sudbina je spojila dve duše, možda
slučajno, možda namerno..
Pošli smo zajedno u šetnju i oslobodili svoje misli...
Ponovo sam ga osećala, opet taj
miris, ponovo on, samo u drugom
telu..
Šetali smo i polako nestajali u senkama noći...
Pogledala sam ponovo u nebo...Baš
tada sam videla zvezdu padalicu...
Neverovatno, ali tada sam shvatila da
nisam uzalud čekala, ipak je došao,
nije me zaboravio...
Tatjana Dražić 2.c
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Zásuvka
Pred asi dvesto rokmi žil na
divokom západe mladý šerif Jack.
Býval v malej dedine Indiánmi nazývanej Za‘asuvca.V Za’asuvce mali obchod so zbraňami, vykradnutú banku
a prázdnu studňu. Do Za’asuvcy
sa dalo ťažko dostať, lebo autobus
nešiel ďalej ako tristo kilometrov od
dediny a tak je pochopiteľné, že sa
tam nikdy predtým nič nestalo.
Až raz prišiel do Za’asuvcy
starý hluchý Indián Manituovo
ucho. Dopočul sa, že tam majú
najlepšie sendviče so žabami na
celom okolí. Ale nezadržal sa dlho.

Sendviče nemali a pri prvej lampe
ho zastrelil malý Žeky s lukom. A
tak sa ďalší mesiac nestal nijaký
zločin. Jedného dňa prišla do dediny
banda lupičov. Zamierili k banke, ale
pretože bola prázdna, začali okrádať
občanov. Nakoniec zobrali so sebou
sedemdesiatročnú kuchárku ako
rukojemníčku.
Tá však bola ozbrojená a
vystrelila jednému lupičovi oko. Zrazu
sa pri nich zjavil šerif Jack a ženu
hrdinsky vyslobodil.
O niekoľko týždňov bola
svadba, na ktorú pozvali všetky
indiánske kmene okrem Komančov,
ktorí im stále kradli zemiaky. A tak
šerif s kuchárkou žili šťastne, až kým
sa v bare neminula whiskey a všetci
nepomreli od smädu.
Filip Omasta 3.b

Len pre teba
Len pre teba dýcham,
život si tebou napĺňam.
Len tebou žijem,
každý deň sa ti usmejem.
Len pre teba dám každému zo srdca
kúsok – ten najväčší.
Ale až sa na mňa pozrieš,
uvidíš, že ti dávam celý svoj svet.
Moja túžba za tebou volá,
ty sa to však nedozvieš.
Prečo ma nespozoruješ?
Len o tebe snívam.
Len pre teba včas ráno vstávam.
Otvor svoje pekné oči a prečítaj túto
báseň
tebe venovanú. Predýchaj!
Veronika Kováčová 1.a
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Žiaľ
V jeden pekný
a zase smutný deň...
Ona a on so srdcami plnými
lúčia sa...
Láska plesá,vojna volá...
Mladá pani do očí sa mu pozerá,
chce ho čo najviac očami ľúbiť,
ľúba ho na čelo, pery,
aj on ju, ale musí ísť,
ten deň je už tu.
On musí odísť,
nechcú to ani jeden,
páni na kočoch, už sú tu
a vedie ich láska...
Vedie ich k dlhému snu,
k dlhému čakaniu,
k uslzeným nociam...
Jedného dňa, správa je tu,ona
šťastná
číta ju...on nikdy viac
nevráti sa, neumrel, ale má inú...
Zostala plakať sama a rozčarovaná,
že z veľkej lásky inú si našiel a ju
zanechal.
Mladá pani do vody skočila, so srdcom plným žiaľu.
Ale prečo???...
Predsa on nemal inú,
ľudia ju oklamali,
ľudia im závideli...
On sa vrátil z vojny, živý a zdravý,
do ich spoločného domu veselý...
Ale ona už nebola medzi živými...
Zostal len stáť prekvapený...
A potom aj on šiel
za ňou,
povedať jej pravdu, ktorá
po ňu prišla klamom,
šiel jej povedať, že ju ľúbi.

Nič v živote
nie je náhoda
Niekto povedal, že nič v živote nie je
náhoda
a teraz som si istá, že ten, kto to
povedal,
pravdu mal.
Keď sa nad tým zamyslím...
Ako je možné, že práve
ryba má rada more? Že práve
rieka tečie nadole? Že práve
matku má rád syn? Že práve
včela má rada kvet? Že práve
čarodejník používa čary? Že práve
mačka má rada svoje mačiatka...
Áno, nič v živote nie je náhoda...
Ako je to možné, že práve teba
mám rada ja? Že práve na teba
myslím každé ráno, že len o tebe
ja snívam, áno, nič v živote nie je
náhoda...
Ako je to možné, že práve
mačka nemá rada psa? Že práve
slon sa bojí malú myš? Že práve
ty nemáš rád mňa?
... áno, nič v živote nie je náhoda,
a to, že ja teba milujem a ty mňa nie to náhoda je.

Oči plave boje

Tvoje oči plave kao more
zovu moje plave kao nebo,
da zajedno zaplove.
Da plove vedro,
da plove tiho,
da plove čujno,
ali ipak da ih ne čuje niko.
Tvoje oči plave su kao moje,
tvoje oči rođene su da budu moje.
Oči plave boje
zajedno se ljube,
gledaju jednu tihu noć
sa kojom sve mora proć´.
Oči plave boje
moje su i tvoje.
Te oči plave boje
sanjaju sad snove.
Snovi će proći,
jutro će doći,
a svako svojim putem
jutrom mora poći...

Ivana Faďošová 1.d
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Mužský rod,
jednotné číslo
Ľúbiť môžeš v množnom čísle,
milovať zvlášť v jednotnom.
Usmiať sa môžeš všetkým,
ale bozk – ten zo srdca
darovať iba jednému!
Pohľady môžeš venovať všetkým,
najhlbšie ním pohladiť jedného!
A nakoniec, život je konečno,
tak ako potom donekonečna mať iba
jedného?
Veronika Kováčová 1.a

Blíži sa z diaľky, preniká
postupne, je nezastaviteľné, jeho
relácia je jasná – moje ucho! Šteklí
ma po uchu raz z jednej, raz z druhej
strany, a tak kým nezunuje i mne i
jemu a neotvorím oči. Pozriem sa
na neho a on, ten bezočivec, iba
sa smeje, cerí mne priamo do očí.
Zíza na mňa a ukazuje, že je sedem.
Sedem! No, toto je už priveľa. Sedem
hodín a on vyzváňa! Každý normálny
človek na tomto svete vie, že je to
pondelok, ale háčik je v tom, že dnes
je sobota. Alebo, lepšie povedané,
sobota nekonečného spánku. Mohol
som si pokojne pospať ešte niekoľko
hodín v mojej milej útulnej postieľke,
ale nie, ten odporný zvuk!Ufff!
Najhoršie je, keď už zavčas
rána máte kopu problémov a to
vôbec nie je žart: Toto sa nejako
musí zmeniť, buď revolúciou alebo
,,zločinom“. Nuž, dnešný spánok i tak
je už preč, len sa pozriem na seba
do zrkadla, hotové poľné strašidlo.
Oči malé, polootvorené, okolo nich z
dolnej strany celá paleta farieb. Veď
tie kruhy pod očami siahajú až po
kolená a vlasy, hrôza. Potom sa taký
prechádzam po dome, presúvam sa
z kresla do kresla a vôkol seba si nič
iné nevšímam, iba posteľ. Trvá to tak
hodinu, možno dve, kým sa organizmus neprispôsobí na nový deň.
Potom sa z kuchyne počuje známy
hlas – mama! Kričí, kričí o dušu: ,,
Už je poludnie, dvanásť hodín!“ Otec

Problémy
mladých ľudí
pridá slovo leňoch a brat sa smeje,
smeje ako blázon. Ja na tom nič
smiešne nevidím, opakuje sa to zo
dňa na deň, z týždňa na týždeň a
vždy rovnaká scéna, tie isté slová, už
to viem spamäti. A to nie len ja, ale
aj tí na dvore. Keďže je už dvanásť
a môj žalúdok od večera ničového
nič nedostal, trápi ma. Mama je však
vytrvalá, raňajky už nedá, vraj onedlho bude obed. Onedlho?!? Čo si ona
myslí, že ja nie som živé stvorenie, no
ja, ja skapem! Líca mi očerveneli a zo
štice vychádzala jemná para. Oči sa
mi zväčšili a pozorovali všetko vôkol
seba mrzuto, bezcitne. Normálna
telesná teplota je okolo 36 stupňov,
ale ja som vtedy mal hádam aj 100!
Už mi tá správna výživa lezie na
posledný nerv celej nervovej sústavy,
mám už toho nad, nad, no na takúto
príležitosť také slovo ani neexistuje.
Ale tá malá chvíľa sa už stala
súčasnosťou a na mojej tvári opäť
ožil úsmev. Obed!
Miroslav Poničan 1.a

Áno,máš
Áno,mám to, čo potrebuješ,
Po čom túžiš,máš moju lásku.
Áno, máš všetko u mňa,
Máš aj celú mňa.
Som tu, na čo ešte čakáš?
Čo k tomu potrebuješ?
Nehľadaj inde,
To, čo máš u mňa,
Nenájdeš inde.
Silvia Ďuríková 2.a

37

Deň je pošmúrny, niečo sa stáva.
Môj anjel je smutný.
Môj anjel bol každý deň šťastný.
Každý deň bol krásny,
keď môj anjel bol šťastný.
A dnes...
Dnes nie je taký deň.
Dnes je chladno, pošmúrne,
Niečo sa deje.
Čo nie je v poriadku s mojím anjelom?
Neviem, nikto nevie.
Začalo pršať.
Nebo plače.
Môjho anjela viacej niet.
Opustil ma.
Prečo?!
Prečo ma opustil?
Anjel môj, budeš mi chýbať.
Milovať ťa budem navždy.
Anjel môj...

Anjel môj

Posledný boj

Marína Klátiková 1.d
Pomaličky
dolu lícom steká sa mi slza.
Pomaličky
srdce mi ako zrkadlo puká.
Iba spomienky
na teba mi zostávajú.
Moje city spolu s tebou umierajú.
Moj je život reka što ne teče...
U mom srcu vlada jesen,
kad samo pomislim na ono veče,
na našu ljubav i stari kesten...

Njena tuga

U meni sve nestaje,sve se suši,
trenutno stojim na ivici pakla,
ogromna tuga u mojoj duši
razlog je što bih se napred pomakla.....
Kad padnem u zaborav, u beskraj
i kad moje srce počne da gori,
ni tad ljubavi neće biti kraj,
jer moj duh još će da voli.......
Nećeš shvatiti da je jedna zvezda
pala,
da zli ljudi posekoše kesten,
nećeš shvatiti da je jedna duša
nestala,
jer u tvom je srcu proleće, u mom je
bila jesen.......
Tatjana Dražić 2.c
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Cítim, že nemá zmysel
vracať sa tam, kde je to stratené.
Nemám nádej už keď o teba ide.
Bol si mi celým svetom,
ale láska voči tebe teraz zmizne.
Viem,
toto je posledný boj.
Choď,
ja ti nepoviem stoj.
Nemám dôvod mať ťa vedľa seba,
nemám silu nadávať, kričať na teba,
lebo si ten, čo moje srdce vlastnil,
ale si i ten, čo mi do chrbta nôž
bodol.
Bol si mojím životom, bol si mojím
svetom,
ale zvykla som si na to,
že už dávno si preč.
Maja Verešová 1.b

hudba, kniha, film
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hudba

Black Veil Brides

Black Veil Brides (BVB) je
americká hardcorová skupina ,
založená roku 2006 v Ohio ,Cincinnati. Skupinu tvoria: Andy Sixx,
Ashley Purdy, Jeremy Ferguson,
Jake Pitts a Christian Coma. Svoj
debutový album skupina BVB vydala
20. júla 2010 a nazvali ho ‘We Stich
These Wounds’ , ktorého sa v prvom
týždni predalo až 11 tisíc kópií.
Vďaka videoklipu k piesni
Knives And Pens (17. júna 2009), sa
kapela preslávila v celom svete. V júli
2009 sa k skupine pripojili: Ashley
Purdy a Jake Pitts. V novembri 2009,
Chris opustil kapelu, a tak namiesto
neho do kapely vstúpi Jeremy “Jinxx”
Ferguson .
V septembri 2009 skupina
podpísala zmluvy, ktoré boli o tom,
že začnú nahrávať nový album We
Stitch These Wounds, ktorý bol
zaznamenaný v Kalifornii.
Prvý týždeň po vidaní albumu
We Stitch These Wound predali až
11.000 výtlačkov.
Kapela vydá nový album
Set The World On Fire, ktorý vyjde
14. júna tohto roku, teda pravdepodobne, kým tento text uzrie svetlo
dňa, už bude v predaji.
Ich hudobný štýl je klasifikovaný ako alternatívny metal, metalcore, goth rock, glam rock, post
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hardcore, screamo . Podľa Andyho,
kapelový štýl je dôkazom melodickému metálu , romantickosť a tmavosť
v prírode, s prvkami punk rocku ,
pričom základy sú deathcore a ťažký
metál. To zdôrazňuje ich vplyvy na
kapely ako Aiden , Avenged Sevenfold a Alkaline Trio.
Pridávanie a odoberanie
členov zmenili zvuk kapely od jej
vzniku, zvuk je v podstate glam metal, inklinuje k pádu do post hardcore
/ screamo / emo. Mnoho fanúšikov
ich považujú za Goth skupinu. Hoci
hudobne je to považované proste
kapela post hardcore metalcore a
emocore prúd.
Ivan Klinko 1.d

Albumy:

We Stich These Wounds (2010)
Set The World On Fire (2011)

Videoklipy:

Knives And Pens (2009)
Perfect Weapon (2010)
Fallen Angels (2011)

Súčasní členovia:

Andrew “Andy” Biersack - spev
Ashley Purdy - basgitara a doprovodný spev
Jeremy “Jinxx” Ferguson - gitara a
husle
Jake Pitts - hlavná gitara
Christian “CC” Coma – bicie

kniha
Zen a umenie údržby
motocykla
Autor:

Robert Maynard Pirsig sa
narodil 6.9.1928 v Minneapolise,
Minnesota. Bol predčasne vyspelé
dieťa s I.Q. 170. Deväťročný Robert
Pirsig bol predčasne prijatý do školy
Blake v Minneapolise, kde študoval
biochémiu. Nezhodoval sa s veľkým
počtom hypotéz, ktoré sa zjavovali vo
vede pre iba jeden jav a preto začal
mať ťažkosti a bol vylúčený zo školy.
Pobudol s armádou dva roky (19461948) v Južnej Kórey. Neskoršie sa
rozhodol dokončiť vzdelanie. Získal
bakalár z umenia východnej filozofie
v máji r. 1950. Potom navštevoval
Banaras hindskú univerzitu v Indii a študoval východnú filozofiu a
kultúru. V roku 1958 sa stal profesorom na Montana State University v
Bozemane a prednášal na kurzoch
tvorivého písania dva roky. Skrze
nervového zrútenia, Pirsig strávil čas
v psychiatrických liečebniach medzi
1961 - 1963. Jeho diagnóza bola
paranoidná schizofrénia a klinická
depresia. Liečený bol šokovou terapiou. Pozdejšie v novele spomenul
tieto udalosti .V nasledovných rokoch
po zverejnení Zen a umenie údržby
motocykla, žil solidárnym a samotárskym životným štýlom.

Dielo:

Dielo Zen a umenie údržby
motocykla je filozofická novela, ktorá
v sebe zahŕňa i cestopisné charakteristiky. Objavená bola roku 1974 a
podelená je na štyri časti. Táto kniha
má v sebe opísaných mnoho komponentov a aspektov, ale predsa autor
najviacej času v tejto knihe venoval
metafyzike kvality. Skúmal, či má
kvalita klasický alebo romantický ráz.
Skúmal, či je kvalita objektívna a či
subjektívna. Po dlhšom čase prišiel
na to, že kvalita je okamih (dianie),
ktoré umožňuje subjektu, aby si
všimol objekt. To znamená, že kvalita
je nie iba následok boja medzi subjektom a objektom, ale že sama existencia subjektu a objektu je založená
na kvalite. Kvalita je príčina alebo
dôvod existencie subjektu a objektu.
Z kvality (skutočnosť) sa vyčlení:
1. Romantická kvalita (predintelektuálna skutočnosť) a 2. Klasická
kvalita (intelektuálna skutočnosť). Romantická kvalita sa člení na subjektívnu skutočnosť (duch) a objektívnu
skutočnosť (hmota). Autor hovorí,
že kvalita nemá tvar a hmotu a je
neopísateľná. Kvalita je nepretržitý
podnet, ktorý nás núti vytvárať svet,
v ktorom žijeme, tiež i všetko v ňom.

Každú jeho časť. A teraz, keby sa
zobralo to, čo nás podnietilo vytvoriť
svet a pripojilo do vytvoreného
sveta, je očividne nemožné. Preto
ho nemožno definovať, lebo sama
definícia pojmu je už niečo menšie,
než kvalita sama o sebe. Kvalita je
absolutná. Ona rozbije prekážku
medzi subjektom a objektom,
klasickým a romantickým. Keď to
človek dosiahne, vtedy autor hovorí,
že človek si nájde svoj duševný pokoj
a zmieri sa so svetom. Keď sa to dosiahne, človek môže vykonať hocičo.
Samozrejme, kniha má pre mňa aj
pozitívnu stranu a aj negatívnu. Tá
pozitívna je, že táto kniha je akoby
nejakým veľmi krátkym a praktickým
návodom ako sa má kvalitne žiť a
znášať svet vôkol seba. Tá negatívna
strana je, že autor príliš mnoho, až
veľmi dopodrobna opisuje všetko,
čo sa im stalo. Celú prírodu opisuje
dopodrobna a sú určite si časti knihy,
kde sa autor príliš vhĺbi do filozofie a
opisuje až tridsať strán o jednej veci
pomerne náročnou terminológiou.
Na konci v pohovore autor hovorí,
že táto kniha dáva pozitívny podnet
do roboty, ktorý sa postavuje proti
všetkému, čo ho ohraničuje.
Erik Čeman 4.a
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Prošle školske godine dobili smo zadatak da za lektiru iz srpskog
jezika pročitamo delo našeg nobelovca Ive Andrića „Na Drini ćuprija“. Tokom
raspusta pozajmio sam knjigu od druga i uvidevši da je stara i oštećena nisam
imao želju da je čitam. Dani su prolazili, knjiga je nepomično stajala na ivici
pisaćeg stola i čekala da bude pročitana.
Najzad sam je uzeo u ruke, otresao prašinu s nje i otvorio prvu stranu.
Čitajući stranicu po stranicu sve više sam se udubljivao u delo iščekujući
šta će se dalje dešavati. Opis događaja, ljudi, kasabe i samoga mosta bio
je neverovatan. Mogao sam da zamislim svaku ličnost, njihovu narav, izgled
kasabe... U svojoj mašti mogao sam da vidim svaki detalj na mostu, svaki kamen, svaku neravninu. Iščitavajući ovu knjigu kao da sam se vratio u prošlost,
u stenovitu Bosnu, u srpsko – turski grad na Drini, na izgradnju same ćuprije.
Osećao sam se kao da mogu da prošetam preko velelepnog mosta dok mi
hladan vetar sa Drine prolazi kroz kosu, da se odmorim na terasi mosta i
odatle posmatram kako noć pada na kasabu.
Na kraju kada sam stigao do poslednje strane ove knjige, ostao sam
zamišljen i srećan što sam pročitao ovakvo delo koje mi je pokazalo da se
zaista čitajući dobre pisce pred nama dešavaju čuda.

Čitajući dobre pisce
dešavaju se pred nama
čuda (Ivo Andrić)

Aleksandar Kolarić 4.c

film
Crni Labud

Film „ Crni labud“ je triler koji
prati psihu Nine, mlade njujorške balerine, koja u baletu Petra Čajkovskog
igra ulogu dvolične kraljice labudova,
Bele i Crne labudice.
Nina živi sa svojom opsesivnom majkom, koja je takođe bila
balerina, ali koja zbog trudnoće nije
uspela u karijeri. Nina je zbog toga
opsednuta uspehom i toliko se unosi
u ulogu, koju joj je direktor Leroj
dodelio pošto je odlučio da suspenduje dugogodišnju primabalerinu
– Bet, da nije ustranju da napravi distinkciju između racionalnog i iracionalnog, između njene svesti i podsvesti.
Ona je na granici, svi vrše pritisak na
nju, njena majka, koja želi da Nina ne
prođe kao ona, Leroj koji želi da Nina
pokaže svoju tamnu stranu, čak i ona
sama koja je opsednuta baletom i
težnjom dasvaki pokret dovede do
savršenstva.Leroj je taj koji potencira
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da Nina pokaže svoji tamnu stranu,
on je taj koji joj neprekidno govori
kako je savršena,a samim tim i da ne
može da odigra ulogu Crne labudice,
koja predstavlja prevaru i požudu.
On je taj koji dovodi u grupu novu
balerinu Lili, koja očarava Ninu, i koja
je oličenje Crne labudice, Ninina
suprotnost. Rivalitet koji stoji između
dve mlade balerine ubrzoprerasta u
neobično prijateljstvo. Za to vreme
Ninina mračna strana polako počinje
da preovladavanad njom,i to je
polako dovodi do ludila. Ipak, Nina
je savršeno odigrala obe uloge, i
dok joj svi aplaudiraju, ona izvršava
samoubistvo,i na Lerojovo pitanje šta
je uradila ona odgovara da je dosegla
savršenstvo.
Natali Portman je dobila
Oskara za glavnu žensku ulogu, čija
je gluma od filma napravila jezivu,
ali i savršenu priču o ljudskoj psihi.

Pored Portmanove u filmu igraju :
Mila Kunis,Vincent Cassel, Barbara
Hershey, Winona Ryder...
Film je režirao Darren Aronofsky, koji je veoma uspešno dočarao
Ninino stanje uma, koje
je na ivici ludila.
Jelena Zarupski 4.c
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(1-Jana Tordajiová, 2-Branka Milovanović, 3-Marina Šećerov, 4-Marta Pavčoková,
5-Helena Despić , 6-Ján Benda, 7-Želislav Marušník, 8-Branislava Janković)
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