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Milí čitatelia-študenti, 
 

v tomto šk. roku 2005/2006 na našej škole pracujú tieto záujmové krúžky. 
Ak máte záujem pracovať v niektorom z nich, prihláste sa. 
Krúžok tvorivého slova a písma. 
Krúžok ANJ – Make friends with English Grammar 
Krúžok ANJ – English can be a great fun 
Krúžok ANJ – English is easy 
Tanečný krúžok HIP – HOP 
Krúžok – módny klub 
  šikovné ruky 
  módne výrobky 
Krúžok – príprava na maturity z NJ a SJ po novom 
Krúžok – príprava múčnikov 
Krúžok – technika a príprava špeciálnych minútkových pokrmov 
Golfový krúžok 
Športový krúžok 
Krúžok – spoločenské správanie 
Záujmové krúžky v Stredisku služieb Sever -poznaj svoje nechty 
     -poznaj svoje vlasy 
     -Hair studio 
     -zhotovenie vlas. ozdôb a doplnkov 
Krúžok – NJ, Uber Deutsch ein Bisschen Anders  
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ŠKOLSKÝ ČASOPIS ZSŠHSaO PRIEVIDZA 
 
 

ŠTUDENT 
 
OBČASNÍK ČÍSLO 1 NOVEMBER 2005 

 
Našu školu navštevuje spolu 1409 študentov zaradených do učebných 
odborov, študijných odborov a hotelovej akadémie. 
 
Aké formy štúdia škola poskytuje? 
Dennú, nadstavbovú, externú formu a štúdium popri zamestnaní. 
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Milí študenti, sme presvedčení, že každý z Vás má bohaté vedomosti, 
len treba načrieť do tej svojej studničky múdrosti. A preto neváhajte! 

Odpovedzte na všetky kvízové otázky a správne odpovede vhoďte do 
schránky, ktorú nájdete na recepcii. Víťazi budú odmenení krásnou bankovkou 
v hodnote 100,- Sk a vecnými cenami. 
Tak teda s chuťou do toho!!! 
 

Všeobecný kvíz 
 
1. Kedy je Deň ústavy SR ?  

a) 01.09.  
b) 01.01. 
c) 17.11. 

2. Kde vznikli tri slov. gymnáziá ? 
a) v Bratislave, Martine, Kláštore p. Znievom 
b) v Martine, Revúcej, Kláštore 
c) v Martine, Trnave, Revúcej  

3. V ktorom roku bola uzákonená spis. slovenčina na základe stredoslov. 
nárečia ? 

a) v r. 1844  
b) v r. 1845  
c) v r. 1843 

4. Ktorým okresom SR patria tieto poznávacie značky ? 
a) BN –(Bánovce n. Beb.) 
b) ZH – (Žiar n. Hronom ) 
c) TR – (Turč. Teplice ) 

5. Čo nepatrí medzi priestorové telesá ? 
- kocka   - kosoštvorec 
- kúžeľ   - ihlan  - trojuholník 

6. Donatello, Michelangelo, Leonardo da Vinci, patria do obdobia: 
a) baroka 
b) renesancie 
c) gotiky 

7. Koľko núl má BILIÓN ? a) 6  
b) 9  
c) 12 

8. Ktorý rad predstavuje jedovaté rastliny ? 
a) konvalinka voňavá, durman obyčajný, bolehlav škvrnitý 
b) mak vlčí, nevädza poľná, pýr plazivý 
c) konvalinka voňavá, pýr plazivý, bolehlav škvrnitý 
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Otázky NA TELO 
 

s pánom riaditeľom PaedDr. Štefanom Gamanom 
 

Milí čitatelia, priznávame sa, že sme dlho nerozmýšľali, koho 
oslovíme ako prvého. Na mušku sme si vzali toho 
najvyššieho, najpevnejšieho, otca našej veľkej školskej 
rodiny, ktorým je náš pán riaditeľ PaedDr. Štefan Gaman. 
Naši diktafonisti mu položili pár zvedavých, zaujímavých, 
ale hlavne šteklivých otázok, na ktoré pán riaditeľ pohotovo 

a s radosťou odpovedal.  
 

 Pán riaditeľ, Vaša práca je náročná, zodpovedná. Čo Vás v poslednom čase 
najviac potešilo a čo najviac „vytočilo“? 

o V poslednom  čase a vlastne stále to isté – najviac ma  teší, že sa „Kaline“ darí - 
-polovica všetkých deviatakov z celého regiónu chce ísť k nám. Najviac ma 
„vytáča“ to, že ostatné školy (najmä učilištia) nám za to závidia, nenávidia nás 
a mne osobne znepríjemňujú prácu „tam hore“. 

 
 Akými povolaniami ste prešli, pokiaľ ste sa stali riaditeľom tejto školy? 

o Otázku môžeme rozšíriť na povolania a skúsenosti, ktorými som prešiel a mohli 
by sa stať povolaním. Tak teda povolania – učiteľ, starosta, riaditeľ školy 
a s týmto povolaním sprievodné povolania – právnik, stavbár, úradník, 
záhradník, pomológ, mykológ, dramatik – režisér, herec, pomáhač duše – 
riešiteľ konfliktných situácií ... 

 
 Akým žiakom ste boli? Vždy ste si rozumeli s učiteľmi? 

o Bol som vždy priemerný žiak, učiaci sa iba v škole na príklade od „osobností“. 
Miloval som učiteľov, ktorým som rozumel. Nenávidel som učiteľov, ktorí to 
robili iba ako povolanie a nás žiakov prehliadali. Žiak má byť totiž ako človek 
na prvom mieste a učivo na druhom. 

 
 Mohli by ste nám prezradiť nejakú zaujímavú príhodu z Vášho 
študentského života? 

o Poviem, no nepoužívajte to ako recept  na učenie. Viete kedy sa mi najlepšie 
učilo? O 2. – 3. hodine v noci, keď sme prišli z vinárne (partia chlapcov na 
internát). Ostatní pospali a ja som si to iba tak čítal. Tým som bol zaujímavý! 
Zaujímavé príhody sú spojené aj s mnohými dievčatami, ktoré ma sprevádzajú 
celý život – 30 dievčat v triede v gymnáziu, 20 dievčat v krúžku na vysokej 
škole, 1.000 dievčat a 150 žien v Kaline atď. Myslím si, že poznám dievčatá aj 
zvnútra. Ale toto je „interview“ pre školský časopis, nie pre Playboy 
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Kreslím, kreslíš, kreslíme, 
 
na hodinách odborného kreslenia i estetiky.  

Všímate si nástenky po škole ? A najmä tú, ktorá zdobí vchod do 
telocvične ? Vystavili sme kresby najtalentovanejších žiačok na škole. Sú to: 
Veronika Peniašková –z 1.O triedy - vlasová kozmetička, ktorá sa pre tento odbor 
narodila, nerobia jej problém ani dobové účesy. 
Peťka Peniašková – z 2.J triedy- kozmetička, ktorá si zaumienila, že na hodine 
EVV počas školského roka nakreslí svoje spolužiačky.  
Lucia Foldesiová – z 3.J triedy- veľmi pedantná precízna a trpezlivá kozmetička 
a výtvarníčka. 
Zuzka Jánošíková a Lýdia Znamenáková – z 3.B triedy - skvelé návrhárky účesov 
pre každú príležitosť. 
Martina Čičmancová – z 3.C triedy – vynikajúca karikaturistka. Stoja za 
povšimnutie výtvory v triede č.3. Konkurenciu má v 3.B – Veroniku Vajdovú. 
Evka Ľahká – začínajúca kozmetička z 1.J triedy, ale „profesionálka“ v realistickej 
kresbe portrétov. 
 

Spievam, spievaš, spievame 
 

Kde ? No predsa v Super Star ! 
I my máme účastníkov a odvážnych súťažiacich v SUPER STAR. 

Dobrých spevákov, predstavujeme Vám ich: 
Ester Adamcová – z 1.O – 
krajčírka, ktorá nám o sebe 
prezradila: 
„Keď som zistila, aká má 
byť na Slovensku súťaž 
(ešte minulý rok), že 
hľadajú spevácke talenty, 
bola som veľmi rada. 
Chcela som najskôr vidieť, 
čo to bude za súťaž. 
Nevedela som, či mám ísť 
alebo nie. Tak predsa, na 
2. rok (teda tento) som to 
skúsila. Nakoniec som bola 

rada, ako som sa rozhodla. Pomyslela som si, že určite nepatrím do HVIEZDNEJ 
ROTY, tak prečo nie. „Je zaujímavé pokúšať šťastie v živote, kým si ešte mladá.“ 
Spoznala som veľa ľudí, niektorých aj z iných súťaží. Prekvapilo ma, že som tam 
zbadala aj finalistku zo súťaže DIEVČA ZA MILIÓN Katku Ivankovú. Rozprávala 

www.
kalina.sk

                            ŠTUDENT      november 2005                5 

 

 Akého človeka si najviac vážite? 
o Obyčajného, jednoduchého človeka. Takého, ktorý chce spríjemniť život okolo 

seba a nie, „otravovať vzduch“. Takého, čo pozná mieru, pokiaľ môže ísť. 
Zabrzdených v „rozkokošenosti“ a nie pribrzdených. 

 
Pán riaditeľ, veľmi pekne Vám ďakujeme za rozhovor a prajeme Vám 

veľa osobných i pracovných úspechov. 
 

Komu sa nelení tomu sa zelení ! 
   Jeseň   

 
Lupene snov padajú na tvoju hruď 

ako vymyslené verše, ktoré napísal sám dážď. 
Koľkokrát sa usmiať chcem, 

mrak padne za oblak, 
a ja ostanem stáť a už viac neuvidím 

rozkvitnuté kvety lúk. 
 

Barborka Gričová, 2.K 
Strom 

 
Len opustený strom v poli vie, 

čo je to samota. 
On jediný vie povedať, 
ako smutné je tam stáť. 
Nikomu nič povedať, 

nikoho, koho by mal rád. 
 

Po zime rozospatý, 
jar oblečie ho do plnej krásy. 

Letnou páľavou kruto trýznený, 
ukladá svoje lístie po zemi. 

Keď na jeseň smutný zaspí zas, 
na jar príde nového žitia čas. 

 
Martin Minich, 3.J 

 
 
 

Mame 
 

Preto Ťa mám rada, 
Že v ústrety mi vyjdeš 

A ty vždycky rada  
Čas si na mňa nájdeš. 

 
Výchovu mi dávaš, 
Zopár zaúch dakedy 
Stanovuješ práva: 

Odkiaľ-pokiaľ, dokedy 
 

Barborka Beňadiková, 2.K 

 
Človek je príjemne prekvapený, že na našej škole rastie toľko talentov. 

Pravda ? To sme uviedli len pár veršov z ich bohatej tvorby. Ostatné si prečítate 
v budúcom čísle ŠTUDENTA. 
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Anketa pre našich prvákov -  
- študentov z 1.K a z 1.G 

 
 

Spýtali sme sa milých nováčikov, ako sa im páči v našej škole, či splnila 
ich očakávania. A tu máme ich úprimné a originálne odpovede: 

 
1. Podľa mňa je táto škola veľmi fajn. Táto škola patrí medzi celoslovenskú 

špičku. Preto by sme si mali ceniť, že vôbec do nej chodíme. Ako žiak 1.K ešte 
nemám dôvod kritizovať a posudzovať veci na škole. Učitelia sa k nám správajú 
tak, ako sa správajú žiaci k učiteľom – na milých milo, na drzých drzo. Disciplína 
musí byť. Keď som chodil na ZŠ, tam neposkytovali také služby ako tu. Napr. 
veľký bufet, cez prestávky chodiť na internet, na obed v strede vyučovania, po 
škole chodiť do posilňovne a iných krúžkov. Som rád, že som tu. 

študent, 1.K 
 

2. Ja si myslím, že je to tu fajn, ale veľa učenia. Len škoda, že skrinky neslúžia 
aj na odkladanie kníh, to by sa mi veľmi páčilo. A keby sme mohli ísť cez 
obedňajšiu prestávku von na dvor. Ale aspoň máme dobrých profesorov a hlavne 
veľmi zlatú triednu. Profesori nás berú tak staršie a už nie ako malé deti. 

študentka, 1.K 
 

3. Nepáči sa mi, že táto škola je pod takým dohľadom- zavreté dvere na 
telesnej výchove, vchodové dvere. Ďalej sa mi nepáči, že nám dávajú veľa učenia 
hneď na druhý deň. Páči sa mi, že sú tu väčšinou dobrí učitelia a škola je pekne 
vybavená.  

študent, 1.K 
 

4. Môj názor na moju školu? Podľa mňa to na nej ujde. Mám fajn kolektív, 
s ktorým sa dá občas aj porozprávať. Moji učitelia ma hodnotia tak, ako si 
zaslúžim. Tak potom nie je čo riešiť. S veľkým nadšením som uvítal zber 
plastových fliaš, teda odpadu z PVC.  

Martin Korec, 1.K 
 

5. Je tu celkom fajn, dobré sú presuny, aspoň sa trochu vyvetráme a nie sme 
zavretí v škole. Inak sme skvelý kolektív, aj predmety sú dobré, len škoda, že na 
informatiku sú dve učebne výpočtovej techniky a z nich je jedna slabšia a aj 
internet je pomalý. 

študent, 1.G 
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Čas nezastavíš!  
 
 
 

Na slávnostnom otvorení školského roka 2005/2006 náš pán riaditeľ 
spomenul Vianoce. Vtedy mi moja kamarátka pošepla: „Času a času .........!“ Áno?  
Dnes máme už november. Ten čas ale letí ako tri gaštanové kone. Počas dvoch 
mesiacov, okrem klasického vyučovania, sme toho stihli dosť. Veď posúďte sami! 
 

ČO BOLO? Čo sa udialo? 
 
Literárne exkurzie 
12.10.2005 - naši študenti 2.K a 3.K navštívili Slovenské národné lit. múzeum 
v Martine, kde načerpali veľa zaujímavých informácií zo života a tvorby našich 
významných spisovateľov a  kultúrnych činiteľov  od založenia VM až po obdobie 
realizmu. Mnohí z nich sú pochovaní na Národnom cintoríne, ktorý sme tiež 
navštívili.(Návštevu Múzea doporučujeme hlavne maturantom- výborná forma 
zopakovania si lit. učiva!) 
 
4.10.2005 - sa študenti 5.ročníka študujúci ruský jazyk a študenti 3.C zúčastnili lit. 
exkurzie v Brodzanoch. Ako prví mali možnosť vidieť zrekonštruovanú budovu 
Puškinovho múzea, do ktorej pribudla nová socha Cyrila a Metoda. Novosťou je aj 
izba slúžky zriadená pred polrokom. Z múzea si všetci odniesli zaujímavé 
poznatky, ktoré určite využijú na hodinách ruského i slovenského jazyka. 
 
Začiatkom októbra naši študenti dostali možnosť zúčastniť sa lit. súťaže 
Hviezdoslavov Kubín v Dolnom Kubíne, kde si atmosféru vychutnali ako diváci- 
poslucháči. Jeden z oslovených, Martin Minich z 3.J ,nám povedal: „Poéziou 
a prózou bolo nabité celé poobedie, ktoré vo mne zanechalo nádherné pocity. 
Pozorovaním súťažiacich som nadobúdal poznatky, ako najlepšie predniesť lit. 
dielo. Na konečnom zasadnutí, ktoré sa nieslo v duchu debaty s mládežníckou 
porotou, som sa dozvedel informácie, ktoré mi pomôžu v mojej  lit. budúcnosti ako 
tvorcovi poézie.  
 
 Beseda........niečo pre naše uši: 
19.10.2005 - naša známa poetka Vladimíra Teslíková, Bc. porozprávala žiakom 
2.K triedy, ako sa rodí báseň, kde získava inšpiráciu pre svoju lit. tvorbu a veľa 
zaujímavého o svojej práci so slovom. (Kto ju chce nasledovať, môže sa prihlásiť 
do krúžku tvorivého slova, ktorý vedie práve ona. Neváhajte!) 
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Chodíme, chodíme hore po námestí 
24.10.2005 - na námestí v Prievidzi sa konala akcia „Poézia v uliciach“ pri 
príležitosti Dňa školských knižníc. Akcie sa zúčastnili žiaci našej školy pod 
vedením MOV p. V. Teslíkovej, Bc., ktorí náhodným okoloidúcim rozdávali 
poéziu, knihy a kládli im anketové otázky. Z ankety sme sa dozvedeli, že mladšie 
vekové ročníky uprednostňujú televíziu, pokým starší obyvatelia Prievidze si radi 
prečítajú dobrú knihu. Boli sme milo prekvapení záujmom ľudí o knihu v čase 
nezvyčajného zhonu a stresu. (Mladí preberte sa ! Pozerajte, počúvajte, čítajte, 
tvorte a píšte !) 
 
Miešame, miešajú, budeme miešať,.........! 
Už od septembra v „A klube“ prebiehal barmanský kurz pre záujemcov 
gastronomických odborov. Študenti získali množstvo informácií v barmanskej 
asociácii doma aj v zahraničí, naučili sa správne miešať a podávať najrozmanitejšie 
alkoholické i nealkoholické nápoje. Bol to náročný a poučný kurz, ďakujeme za 
jeho zorganizovanie. 
 
Budú raz z nás politici? 
26.10.2005 sa študenti HA a nadst. štúdia zúčastnili exkurzie v NR SR. Študenti 
mali možnosť oboznámiť sa s priestormi NR, dozvedieť sa mnoho zaujímavostí 
z histórie NR, zúčastnili sa rokovania NR. Poslanec pán Janiš za SDKÚ im 
poskytol veľmi príjemný rozhovor, fundovane odpovedal na otázky, ktoré mu 
kládli študenti. 
Nezabudlo sa ani na tých, ktorí ostali doma(v škole). Fotografický materiál si 
môžete pozrieť na nástenke v priestoroch školy(tak bolo sľúbené). 
 
27.10.2005 exkurzie sa zúčastnili študenti, ktorí sa zaujímajú o historické 
a kultúrne pamiatky Slovenska. Cieľom návštevy bol zámok a prehliadka 
historickej časti starobylej B. Štiavnice. V zámku sme sa zoznámili s jedinečnou 
expozíciou, ktorá nám priblížila obdobie vpádu Turkov na naše územie. Po 
prehliadke významných pamätihodností sme navštívili známy kaštieľ v Antole, kde 
nás zaujali bohaté poľovnícke trofeje a život panovníckych rodov.  
 

ČO BUDE? Čo sa udeje? 
 
 

Naše krajčírky, kaderníčky, predavačky a obchodní pracovníci sa 
svedomito pripravujú na svoje špecifické mimoškolské aktivity – súťaže. Ako nám 
prezradila p. zástupkyňa pre odborný výcvik Ing. Sedláková, žiakov z uvedených 
odborov čaká v čase od 29.11.2005- do 1.12.2005 Istropolis, Trnavské mýto 1, 
Blava 3, kde budú mať možnosť ukázať svoj talent a pevnú vôľu. Potom nás bližšie 
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poinformujú čo pre nich znamená 8. medzinárodný veľtrh cvičných firiem 
a 14. školská prezentačná výstava výrobkov a služieb žiakov stredných škôl 
s medzinárodnou účasťou. 

Tešíme sa aj na fotografie, na ktorých budeme vidieť, ako kaderníčky/-ci 
upravili neposlušné vlásky do: dámskeho účesu na bežné nosenie a pánskeho strihu 
a účesu na bežné nosenie.  
Od dámskych a pánskych krajčírov sa dozvieme čo je to „Súčasný metropolitný 
štýl“. 

Predavač/-ka a obchodní pracovníci nám poradia, ako pripravíme dar pri 
príležitosti 18. narodenín. Tak, toto všetko ich čaká. Držme im palčeky a poslúžme 
im. Ako ? Buďme ochotní trenažéri. 
 
Milí naši školskí čitatelia, do pozornosti sa Vám dáva, že školská knižnica 
vyhlasuje akciu pod názvom: 
 

DARUJ KNIHU SVOJEJ KNIŽNICI 
 

Darovať môžete knihy, ktoré patria do povinného čítania. Ak si myslíte, že 
kniha je zaujímavá a mohla by poslúžiť iným žiakom, prineste knihu na recepciu 
s lístkom, na ktorom bude uvedené Vaše meno a trieda. 

 
Knižnica ďalej vyhlasuje akciu:  
 
DARUJ KNIHU A HRAČKU DEŤOM DO DETSKÝCH DOMOVOV 

 
Darovať môžete detské knihy, spoločenské hry, bábiky, macíkov 

a podobne. Zbierka bude trvať do 5. decembra 2005. Mená darcov budú 
uverejnené na nástenke  

Dúfame, že sa zapojíte do týchto akcií a podporíte tak 
deti z detských domovov, ktorým budú tieto darčeky odovzdané 
pod vianočný stromček. Darujete nielen  materiálnu vec, ale aj 
kúsok šťastia. Školská knižnica Vám vopred veľmi pekne ďakuje za 
všetky deti, ktorým Váš dobrý skutok vyčarí úsmev na tvári. 

 
 

 

 
Matky dávajú nášmu životu teplo, otcovia svetlo. 

JEAN PAUL 
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 Na našej škole pracuje množstvo záujmových krúžkov. Keby ste boli 
študentom, do ktorého z nich by ste chodili a prečo? 

o Na literárno-dramatický, rétorický – z dôvodov „umenia –slova“. 
 

 Všimli sme si, že niekedy pôsobíte optimisticky, inokedy vyzeráte 
neprístupne. Aký vlastne ste? 

o Neviem ako pôsobím, ale súhlasím. Vy mňa totiž vidíte a ja som často hlavou 
kdesi inde. A tam kde sa práve nachádzam v myšlienkach, tak aj pôsobím. 
Zastavte ma, drgnite ma a budem stále „Váš“. A aký vlastne som? Váš! Milión 
chýb a pár daností... Chcem byť dobrý a spravodlivý. Nejde to vždy. 

 
 Keby ste boli ministrom školstva, čo by ste zmenili na školskom systéme? 

o 1. Zrušil by som povinnú školskú dochádzku. 
 2. Škola by si mala vyberať aké odbory chce učiť. 
 3. Žiak by si mal vybrať po 2. ročníku akejsi všeobecnej strednej školy v čom sa 

chce špecializovať. 
 4. Zrušil by som tabuľkové platy učiteľov a dal by som najlepším najviac. 
 5. Štipendiá by som zaviedol pre všetkých žiakov podľa ich snahy (nie priemeru 

známok). 
 6. Osladil by som Váš život viac – hudbou, prírodou, športom a pod. 
 

 Po každej práci si treba oddýchnuť. Ako a kde najradšej relaxujete? 
o V lese na hubách, v záhrade na strome, pri drobných „šiplavých“ prácach pri 

vykúrenom sporáku v mojej prístavbe – fazuľa, orechy, sušenie ovocia a pod. 
 

 Šéfujete na škole, ktorá má veľmi blízko ku gastronómii. Viete variť? Aké 
je Vaše obľúbené jedlo? 

o Asi áno, zdokonaľujem sa, nedele sú už moje. A či sa to dá jesť? Však 
rozkážem, cha – cha – cha .... 

 
 Na škole ste obklopený mnohými mladými dámami. Čím Vás vie zaujať 
toto nežné pohlavie? 

o Širokým televíznym úsmevom, plachou romantickou modrookou povahou 
a pevnými „akurátnymi prednosťami...“ Možno je to nepedagogické, 
nekresťanské, ale pravdivé... 

 
 Súčasným „hitom“ našich televízií sú rôzne „reality šou“. Aký názor máte 
Vy na tento typ relácie? Prihlásili by ste sa do nej? 

o Preboha nie... Nikdy. Je to stupídne, nízke, zvieracie... 
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som sa aj s ľuďmi, ktorí majú radi úplne iný štýl hudby ako ja, ale bolo zaujímavé 
ich počúvať. Spoznala som aj ľudí zo štábu – sú veľmi príjemní. A porota ? Sú to 
ľudia, ktorí sa rozumejú hudbe, a preto ich hodnotenie akceptujem. Na záver chcem 
podporiť všetkých mladých, ktorí si myslia, že vedia spievať, nech neváhajú 
a skúsia šťastie v Super Star.“ 
 
Vladka Boboková – z 2.B triedy- aranžérka, ktorá nebola skúpa na slovo a podelila 
sa s nami so skúsenosťou zo súťaže Super Star: 
„Dňa 27.9.2005 som sa zúčastnila konkurzu na spevácku súťaž SUPER STAR v B. 
Bystrici. Stretlo sa nás tam mnoho mladých talentov. Príjemnú atmosféru tvorila 
Adela, Pyco a Bruno. Skôr než sa začal samotný konkurz, Adela vyzývala na 
javisko rôznych spevákov, aby si skúsili 1. krát zaspievať karaoke. Dobre sme sa 
zabávali, spievali a tancovali. Všade okolo nás boli kamery a snažili sa nás 
nafilmovať. Potom začal výber pred štábom STV. Volali nás po jednom - podľa 
čísel, ktoré nám nalepili hneď po príchode. Veľa súťažiacich vyšlo s plačom ale aj 
s úsmevom. Mne sa tiež nepodarilo postúpiť pred porotu, ale takých nás bolo 
mnoho. Čo ma však teší, moja kamarátka Ivanka Fabianová z Kanianky postúpila 
do 40-tky najlepších zo Slovenska. Veľmi jej držím palce a chcem ju podporiť aj 
poslaním SMS. Z konkurzu som mala dobrú skúsenosť a som rada, že som sa tam 
prihlásila. Nabudúce to skúsim znovu.“ 
 

 
 

 
Skvúca je a nevädnúca múdrosť, ľahko ju uzrú tí čo ju milujú, 

nájdu ju tí, čo ju hľadajú. 
Predbieha a dáva sa poznať tým, čo po nej dychtia.  

Tomu, kto zrána hľadá ju, netreba sa namáhať, 
bo nájde ju sedieť pri svojich dverách. 

V myšlienkach sa zapodievať ňou je vrchol rozumnosti, 
kto však pre ňu bdie, je skoro bez starostí. 

Múd  6,12 - 15 
 

Všetko by bolo oveľa jednoduchšie, 
keby sme sa narodili s návodom na použitie 

a dobou trvanlivosti. 
MORANDOTTI 

 
Bez vitamínov a sklamania je život nemožný. 

REMARQUE
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Len aby sme v hanbe nezostali ! 

 
 

Otec sa vybral s malým synom do mesta. Otec šiel na somárovi a syn 
kráčal za ním pešo. 
Akísi ľudia, čo ich stretli, povedali: „Hľa, ten otec ide na somárovi a chlapca 
nechá ísť pešo.“ 
Keď to otec počul, zosadol a dal chlapca na somára. 

Nuž ďalší ľudia čo ich stretli, povedali: „To je ale syn, on sedí a otca 
nechá kráčať.“ 
Tu vysadol aj otec a vedno s chlapcom šiel na somárovi. 
No ľudia , čo ich stretli, povedali: „Chudák somár,....................................“ 

Otec so synom zosadli zo somára a nechali ho voľného. 
Ľudia, čo ich stretli, povedali: „Tí sú ale hlúpi, lebo vedú somára a nik z nich na 
ňom nesedí.“ 
Keď to otec počul, chytil syna za ruku a povedal mu tieto slová: 
„Či to počuješ, milý synu ?Nech robíme akokoľvek, ľudia o nás vždy rozprávajú. 
A tak sa teda netreba starať o ľudské reči, keď si presvedčený, že robíš správne. 
Keď správne žiješ, nestaraj sa o reči ničomníkov. Rečí sa netreba vždy pridŕžať.“ 
 (porov., Žilka, T. a kol.: Teória literatúry pre SŠ. LITERA,1997. s.111-112.) 

 
 
 
Učíš sa, chodíš načas do školy, nedokážeš klamať ? Čo si ? Hlupák, ale rozumný ! 
Neučíš sa, nechodíš ...............................................? Čo si ? Hlupák, ale hlúpy ! 

 
 

 
 

 
Vždy hynieme svojimi vlastnými chybami, a nie chybami nepriateľovými. 

CARRIÉRE 
 

Človek musí veľmi dlho žiť, aby sa stal človekom. 
SAINT-EXUPERY 

 
Kto by chcel vziať priateľstvo zo života človeka, akoby bral slnko z jeho sveta. 

CICERO 
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6. Toto som nečakal, že budeme na „hnojarine“, na obede dostávame malé 
porcie, menšie ako na ZŠ, toto nie je možné a platíme 32,-Sk a ani 
sa poriadne nenajem. 

študent, 1.G 

 
7. Táto škola presiahla moje očakávania. Cez hodiny sa pozerám von oknom na 

oblaky a stromy. A trieda ? No úžasné!!! Také krásne kresby na laviciach som ešte 
nevidel. 

študent, 1.G 
 

8. Nie som spokojná, že nás dali na túto školu“ hnojarinu“, lebo je otrasná. 
Nepáči sa mi, že musíme chodiť povinne na obedy. 

študent, 1.G  
  

9. V škole je celkom fajn, hlavne na praxi, ale nepáči sa mi, že 
som na „hnojárine“ a nie na Kaline, lebo na Kaline je proste život 
a nie tu !!!! 

           študent, 1.G  
 

 
 

 
 

 
Človek má celý život veľa bolesti a útrapy nemajú konca. 

EURIPIDES 
 

Život nám jednou rukou podáva zlatý veniec šťastia a druhou tŕňovou korunu 
utrpenia. Svojím obľúbencom podáva oboje. 

KEYOVÁ 
 

Jednou časťou života je šťastie, druhou  
disciplína – a práve ona je rozhodujúca, 

pretože bez disciplíny si nevieme zo svojím šťastím nič počať. 
ZUCKMAYER 

 
Tragédia života spočíva niekedy v tom, 

že dostaneme, po čom túžime. 
MAUGHAM
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Pár slov na úvod 
 

Milí Kaliňáci, držíte v rukách prvý tohtoročný výtlačok školského 
časopisu – ŠTUDENT. 
Dúfame, že sa v ňom dozviete zaujímavé a užitočné informácie o tom, čo sa deje 
okolo Vás – tu na našom školskom kaliňáckom poli, a takto Vás chceme vtiahnuť 
do diania našej školy. 

Prostredníctvom  ŠTUDENTA sa môžete prejaviť aj Vy v tom, v čom ste 
dobrí( zadarmo, veď viete, že za reklamu sa všade platí). Všetko necháme na 
Vašom slobodnom rozhodnutí. Záleží len na Vás, čím chcete ŠTUDENTA obohatiť 
a zlepšiť jeho tvorbu. Určite v každom z Vás spí tvorivá duša ,len ju treba zobudiť. 
Tak, ak máte nejaké typy, postrehy, poďakovania, blahoželania, prosby, názory, 
nápady, atď., či už z umeleckého alebo odborného vrecka, ktoré by sme mohli 
uverejniť, sem s nimi! Uvítame každý dobrý ponúknutý príspevok.  

Dúfame a veríme, že sa zapojíte do spoločného diela, obohatíte 
ŠTUDENTA a budete jeho stálymi čitateľmi. 

 
 

S pozdravom Vaša redakcia. 
 

 
 

„Keď dávajú treba brať, keď bijú tak utekať!“ (stará mama) 
 

 
 

 

 

citácie z Knihy o živote 
 

Milovať znamená žiť život toho, koho miluješ. 
TOLSTOJ 

 
Život bez skúšok nestojí za žitie. 

SOKRATES 
 

Šťastný život si staviame na duševnom pokoji. 
CICERO 
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9.V ktorom meste sa prvýkrát konali OH ? 
a) Paríž 
b) Rím  
c) Atény  

10. Kto je najvýznamnejším predstaviteľom klasického rock and rollu?  
a)   Elvis Presley 
b)   Frank Sinatra 
c) John Zennou 

 
Literárna súťaž 

 
1. Hrdina a rozprávač románu „Traja kamaráti“ Robert Lohkamp kedysi sníval, že 
sa bude venovať umeniu. 1. svetová vojna však všetko zmenila. V povojnových 
časoch sa spolu s dvoma kamarátmi prebíjajú životom, ako vedia. Majú 
autoopravovňu a pokúšajú sa čeliť hrozivej nezamestnanosti. Láska Roberta k Pat 
ktorá zápasí so smrteľnou chorobou, presvetľuje román ako svetlý lúč. Vašou 
úlohou je napísať nám meno autora  
 
2. Uhádnite meno významného slov. zberateľa a vydavateľa slov. piesní, povestí, 
prísloví a najmä rozprávok. Jeho Prostonárodné slov. povesti, pre deti vydané pod 
názvom Slovenské rozprávky, patria k najprekladanejším a najznámejším 
slovenským knihám.  
 
3. O akom divadle je reč ? 
-hralo sa pod šírym nebom na starostlivo vyhrabaných miestach, kde sa na 
vybudovanie polkruhového stupňovitého hľadiska dal využiť prírodný svah. Herci 
boli muži, hrali i ženské úlohy. Popri nich účinkoval i chór. Herci hrali v maskách. 
Aby boli vyšší a lepšie viditeľní, obúvali si topánky s hrubou podošvou.  
 
4. Prichádza sem školská mládež, občania mesta, ale aj vzdialení príbuzní, aby sa 
poklonili pamiatke našich predkov – významných slov. spisovateľov, kultúrnych 
pracovníkov a národovcov, ktorí sú tu pochovaní. V roku 1993 boli na toto miesto 
prevezené telesné pozostatky J.G. Hronského z ďalekej Argentíny, svoj večný sen 
pod košatými lipami sníva J.Smrek, S.H.Vajanský, M. Haľamová, E. M. Šoltésová 
a ďalší. Viete, ako presne sa volá tento cintorín a v ktorom meste sa nachádza ? 
  
5. Pochádza z Prievidze, patrí medzi veľmi známych básnikov a spisovateľov pre 
deti (mládež i dospelých). Prírodná, ľúbostná  a rodinná lyrika vyjadrovala životný 
pocit jeho generácie (Motýlí kolotoč, Elektrónkový klaun). Je aj autorom textov 
populárnej hudby. V tvorbe pre deti vyniká hravosťou a humorom (napr. 
Hovorníček). Kto je to ? 


