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Milí študenti Kaliny,
zase je pekný školský rok za vami,
uţ nemusíte sedieť nad knihami.
Posledné slová na rozlúčku,
posledný raz stisnete školskú kľučku.
Čakajú vás prázdniny plné lások a krás,
slnečné leto nech si uţije kaţdý z vás.
Haf! 
Leňošenie bez vzdelávania znamená smrť pre ţijúceho človeka.
Seneca

jún 2016
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Šup sem, šup tam, nám je to všetko jedno.
Šup sem, šup tam, nám je to fuk!
Asi podobne si poniektorí naši študenti vyspevovali
pred polročným vysvedčením. Bolo im takto veselo aj pred
koncoročnou klasifikáciou?
Chcete vedieť, aké sme mali koncoročné študijné
výsledky? O najlepších (v prospechu a dochádzke do školy)
si, milí čitatelia, prečítajte na ďalšej strane časopisu, ktorý
práve začínate listovať a čítať.
Juj, ale ten čas letí.... Ešte pár dní a uţ tu bude
očakávaný deň – koniec školského roka 2015-2016. Aký bol na Kaline?
Na webovej stránke Kaliny sa dočítate o aktivitách, ktoré sa uskutočnili na
teoretickom vyučovaní a na odbornom výcviku. Moţno niektoré chýbajú, ale nie
sú tam uvedené len z toho dôvodu, ţe zúčastnení nás o nich neinformovali (asi
pozabudli, alebo sa im nechcelo napísať...).
V tomto čísle školského časopisu sme si „posvietili“ na vyučujúcich
z kabinetu telesnej výchovy, nezabudli sme poblahoţelať oceneným učiteľom našej
školy, spomenuli sme „gastrohody“ na Kaline, teda Gastrodni 2016. Predstavili
sme vám našich študentov, ktorí vedia slovom vyjadriť krásne myšlienky...
Prajeme vám nerušené čítanie.
V. Mádrová

Techné maieutiké
Minulý školský rok obletela Slovensko krásna a veselá pieseň o júnovej
pani učiteľke, ktorá bola veľmi vyčerpaná, zanedbaná... Veru, byť učiteľom nie je
ľahké, je to poslanie a náročné povolanie.
Jeden z najväčších vychovávateľov všetkých čias, Sokrates, nazval svoje
učiteľské umenie techné maieutiké, v doslovnom preklade remeslom pôrodnej
asistentky.
Úlohou vychovávateľa - učiteľa je skôr vytvárať podmienky. Je to rola
záhradníka, ktorý nevytvoril vznešenú krásu ruţe a nespôsobuje jej rast, iba
vytvára podmienky, aby sa nádherný tvar, naprogramovaný v genetických
informáciách, mohol uskutočniť.
Vzorom vychovávateľa – učiteľa teda nie je práca sochára, ktorý vykreše
sochu z beztvárnej hmoty, ani práca hrnčiara, ktorý z tvárnej hliny môţe sformovať
čokoľvek. Je to práca pôrodníka a záhradníka.
Človek má radosť, keď vidí, ţe spoločnosť si prácu učiteľa váţi a vie sa
mu aj poďakovať. V Prievidzi na sviatok učiteľov nezabudli...
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Srdečne blahoželáme...
30. marca 2016 sa v KaSS v Prievidzi uskutočnili celomestské oslavy Dňa
učiteľov spojené so slávnostným oceňovaním. Plaketu J. A. Komenského za
vynikajúcu prácu v školstve udelili aj našim dvom pedagógom, pani zástupkyni
Mgr. Janke Pernišovej

a Mgr. Michalovi Švecovi – učiteľovi telesnej výchovy.

Ţeláme Vám, naši milí, veľa pracovných
i osobných úspechov.

Redakcia

4

ŠTUDENT

jún 2016

Polročná štatistika
na Kaline v školskom roku 2015/2016
Najlepšia dochádzka za II. polrok v šk. roku 2015/2016:
1. III.L ( 1003 vymeškaných hodín)
2. I.A ( 1373 vymeškaných hodín)
3. I.F ( 1563 vymeškaných hodín)
4. III.F ( 1568 vymeškaných hodín)
5. III.J ( 1737 vymeškaných hodín)
6. V.L ( 1815 vymeškaných hodín)
Najhoršia dochádzka za II. polrok v šk. roku 2015/2016:
1. 6496 vymeškaných hodín
2. 4137 vymeškaných hodín
3. 3310 vymeškaných hodín
Najlepšie triedy v prospechu v II. polroku 2015/2016:
1. III.F
(priemer 1,93 )
2. III.K, III.L
(priemer 1,97 )
3. V.L
(priemer 2,03 )
4. IV.K
(priemer 2,11 )
5. IV.F, III.J
(priemer 2,18 )
6. IV.L
(priemer 2,21 )
Vyznamenaní ţiaci v jednotlivých triedach v II. polroku 2015/2016:
1. 5 ţiakov máme v:
III.F
2. 5 ţiakov máme v:
I.K, II.F, II.K, III.K, IV.F, V.K
3. 4 ţiakov máme v:
III.L, IV.K
4. 3 ţiakov máme v:
II.G, III.J, V.L
5. 2 ţiakov máme v:
I.F, I.J, II.A, III.H, IV.H
6. 1 ţiaka máme v: I.A, I.D, I.L, II.C, II.J, II.L, III.A, IV.J, IV.L
Prehľad prospechu v II. polroku v šk. roku 2015/2016: z 903 ţiakov našej školy
prospelo 814, neprospelo 45, neklasifikovaných máme 44, z 814 ţiakov máme 72
vyznamenaných.
Úspešným a usilovným žiakom srdečne blahoželáme!!!
Ostatným prajeme nádej, pokoj a vytrvalosť!!!
Všetkým želáme lásku, zdravie, šťastie a krásne prázdniny!!!
V. Mádrová
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Na slovíčko naši milí...
Tentokrát sme si posvietili na telocvikárov, ktorí nám
odpovedali na tieto otázky:
1. Bola práca telocvikára vašou vysnívanou alebo ste
mali iné plány?
2. Čo Vás baví na tejto práci? A čo naopak nie?
3. Aká je vaša predstava dokonalého ţiaka?
4. Čo povaţujete za svoj najväčší úspech?
5. Ktorý šport a športovec je vaším vzorom?
6. Spomeňte si na vaše detské časy, čo najhoršie ste vyviedli rodičom?
7. V čom ste boli na telesnej výchove slabší a v čom ste vynikali?
8. Opíšte sa 3 dobrými a 3 zlými vlastnosťami
9. Máte nejaké ţivotné motto, ktorým sa riadite?
10. Podeľte sa s nami o najväčší trapas vo vašom ţivote.
11. Chytíte zlatú rybku, máte 3 ţelania... Aké by boli?
12. Ktorú by ste radšej brali? Fitnesku alebo dobrú gazdinú?

Mgr. Libor Mokrý
1. Chcel som sa pozrieť do
zahraničia, bol som tam
a videl som, ako funguje
pracovný systém na Západe
či v USA, teraz som tu.
2. Baví ma práca s ľuďmi.
Nebaví ma pdg. dokumentácia.
3. Chodí načas do školy, neodchádza pred koncom vyučovania, neverí tomu, ţe je
stredom vesmíru, má rozhľad, vie byť ticho 45 minút, vie sa ozvať, keď treba
a vhodným spôsobom, neuteká fajčiť kaţdú prestávku a iné...
4. Najväčší úspech ešte len príde.
5. Fandím športom, kde ide kaţdý za seba, nemám rád, ak sa niekto schováva za
chrbát spoluhráčov. Preto fandím individuálnym športom. Športový vzor
nemám.
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6. Rodičom som nič nevyviedol, bol som slušné bezproblémové dieťa, mal som
primeraný prospech aj správanie. Zdravil som starších, uvoľňoval som miesto
dôchodcom v autobuse, v sobotu som upratoval, v nedeľu som sa učil 4 hodiny.
7. Nemal som obľúbenú disciplínu, vţdy som rád hral akékoľvek športové hry.
Nefandil som nikdy behom.
8. Dobré: Drţím slovo, nezávidím, nedávam ruky na cudzie veci.
Zlé: Mám podrezaný jazyk, chladné srdce a niekedy impulzívne správanie.
9. Toto si nechám pre seba.
10. Taký nie je, naučil som sa ţiť bez hanby.
11. a)Ďalšie tri ţelania.
b) Peniaze.
c) Peniaze
12. Doma by som chcel mať gazdinú fitnesku.

Mgr. Jozef Drobec
1. Áno, prácu telocvikára som chcel robiť.
2. Som rád, keď ţiaci športujú, nemám rád, keď sú ţiaci
nedisciplinovaní a niekedy totálne leniví.
3. Nemám predstavu o dokonalom ţiakovi, ak taký
existuje.
4. Ţe mám prácu, ktorá ma baví, ak
sa bavíme o práci!
5. Šport futbal, vzor nemám.
6. Keď sme pustili sestru – malú – na sánkach rovno do
stromu a zlomila si nohu.
7. Slabší moţno v plávaní, lepší v lyţovaní.
8. Dobré - úprimnosť, férovosť, slušnosť.
Zlé - nerozhodnosť, niekedy tvrdohlavosť, nesústredenosť.
9. Nemám motto, nepokladám ho za dôleţité.
10. Trapasov bolo viac, ale nespomínam si na ten najväčší.
11. a) Spokojný v práci,
b) spokojný v súkromnom ţivote,
c) zdravý.
12. Určite peknú gazdinú, veď jesť treba a keď je dobre navarené, hneď je ţivot
krajší... pozor na hmotnosť .
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Mgr. Boris Husár
Áno.
Učiť študentov zdravo ţiť – FAIR-PLAY!
„Kalokagatia“.
Ţe ma študenti zdravia a zoberú mi „drink“ aj mimo
školy!
5. Jaromír Jágr! (hokej)
6. Oklamal ich! (niekedy)
7. Slabší
v gymnastike,
vynikal v stolnom tenise.
8. Dobré: empatický, úprimný, dobrosrdečný.
Zlé: náladový, neslušný ( niekedy).
9. „Ţi a nechaj ţiť!“
10. Radšej nie!
11. a) Múdri a slušní študenti, ktorí chcú športovať!
b) Zdravie – radosť ********
c) Spokojnosť a láska.
12. Dobrú gazdinú – fitnesiek je plno, ich sláva a krása je pominuteľná!
1.
2.
3.
4.

Mgr. Štefan Mjartan
1. Nebola moja vysnívaná, bavil ma vţdy šport, a
preto som ho aj vyštudoval. Po skončení fakulty
som chcel ísť do zahraničia, konkrétne do
Austrálie, ale bola moţnosť ísť učiť na Kalinu.
Povedal som si, ţe to skúsim a uţ som tu 6 rokov.
2. Baví ma práca s ľuďmi, športovanie, mám radosť
z toho, keď sa chcú zabávať športom, to ma na
tejto práci baví. A naopak ma nebaví, keď sú
leniví, bez ţivota, keď ich doslova musím nútiť,
aby išli cvičiť alebo si zabúdajú úbor a pod. A hlavne, keď sa nevedia správať,
sú drzí, arogantní a kaţdým rokom mám pocit, ţe je to horšie, chýba im rešpekt
a pokora, (česť výnimkám)...
3. Dokonalý ţiak je ten, ktorý je práve na PN – ke .
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4. Zdravá a šťastná rodina a moje zdravie, to ostatné príde samo...
5. Zo športu určite futbal, ale mňa bavia aj ostatné
športy. A vzor? V ţivote som mal viacero vzorov a
neboli to len športové. Z tých dnešných, športových –
spomeniem Messiho, Federera alebo Peťa Sagana...
6. Na dovolenke v Chorvátsku sme boli na výletnej lodi
a mali sme prestávku na jednom pobreţí, a ja som si
vtedy zaplával od lode na breh, rodičia ma potom
hľadali minimálne pol hodinu a loď mala aj
oneskorený odchod kvôli mne!!! Museli vtedy
zaţívať poriadny strach...
7. Telesná ma bavila a s ničím som nemal problém.
8. Dobré vlastnosti: snaţím sa byť spravodlivý, trpezlivý a dúfam, ţe aspoň trošku
vtipný. A tie zlé : tvrdohlavý, zábudlivý, niekedy náladový a unáhlený
9. Nerob druhému to, čo nechceš aby on robil tebe...
10. Tak, tých trapasov bolo viac, ale teraz si na ţiadny nespomeniem .
11. a) Všetkým ľuďom mier na zemi,
b) všetkým ľuďom lásku na zemi,
c) všetkým učiteľom len dobrých a slušných ţiakov.
12. Fitnesku by som bral na raňajky a víkendy  a gazdinú na obedy a večere 
P.S. Ale takú uţ mám doma .

Mgr. Štefan Fialka
1. Áno, mal som iné plány, ale uţ je vysnívanou.
2. Baví ma šport a nebavia ma zlé deti.
3. Radosť z cvičenia, slušný, čestný
disciplinovaný.
4. Majster SR v biatlone.
5. Futbal a športovec Pelé.
6. Nič, ja som bol dobré
dieťa.
7. Vynikal som vo všetkom.
8. Spravodlivosť, disciplína a dôslednosť a zlé nemám.
9. Uţiť si kaţdý jeden deň.
10. Nevedel som si spomenúť na heslo od kniţky v banke.
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11. a) Ísť na ryby do Nórska,
b) MS vo futbale,
c) a aby ma neboleli kolená.
12. Gazdinú s fitnes postavou.
Mgr. Michal Švec
1. Vysnívanou nebola, moja vysnívaná práca bola
profesionálny letec, ale ţivot to zariadil tak, ţe som
sa stal najprv profesionálnym trénerom hádzanej
a neskôr som sa stal telocvikárom.
2. Baví, respektíve bavila komunikácia s mladými
ľuďmi. Nebavia ma papierovačky a dohadovanie sa
so ţiakmi, či budú alebo nebudú cvičiť.
3. Ani nemám (uţ som stratil ilúzie). Česť výnimkám.
4. Je ich viacero. Napríklad majster Slovenska
v roku 1993 v hádzanej, 500 km prelet
v bezmotorovom lietaní, moja dcéra...
5. Myslel som si, ţe to je hádzaná, ale pokiaľ som
nešiel na VŠ, kde sa to zmenilo na úpolové
športy. A vzorom mi je Sebastian Kawa – 6násobný majster v bezmotorovom lietaní.
6. Neurobil som prijímacie skúšky na strednú
školu. So zlomenou nohou som lozil po plote.
7. Najslabší v ľudových tancoch. Vynikal som vo
všetkom ostatnom.
8. Začnem zlými, lebo dobré...“nemám“. Bojazlivý, málo sebavedomý, bordelár
prvého stupňa. A tie dobré sú dochvíľnosť, nekonfliktnosť a snaţím sa dodrţať
dohodu, aj keď v reálnom ţivote to nie vţdy ide, ale snaha je aj na úkor môjho
osobného ţivota.
9. Nemám.
10. Môj tanec na stuţkovej.
11. Vyznie to ako klišé, ale byť zdravý, nestarnúť a nech nie som neskromný, mať
veľa peňazí (ktoré ja nikdy nebudem mať).
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Mgr. Martin Brindza
1. Nebol to môj sen, ale keď som šiel na VŠ, tak sa
moje sny zmenili a chcel som ďalej odovzdať to, čo
som sa naučil ja. Sčasti aj ukázať a motivovať
mladých ľudí k tomu, aby nedrţali len smartfóny
v rukách, ale k tomu, aby sa hýbali.
2. Baví ma to, čo som povedal, ţe chcem odovzdať
mladým to, čo viem a motivovať k pohybu.
3. Taký neexistuje, nik nie je dokonalý.
4. Ja, keďţe som ešte mladý som nemal veľa
úspechov. Ale ukončenie VŠ a nájdenie si roboty hneď po jej ukončení
povaţujem za úspech.
5. Ja som všestranný. Prešiel som si športmi ako futbal, na VŠ som trénoval
plávanie. Po plávaní som 1 a pol roka boxoval v Nitre a nakoniec som presedlal
na volejbal, ktorý je asi moja srdcovka spolu s plávaním. A športovec? Ten,
bohuţiaľ, nie je... Ja mám vzor rodičov... 
6. Keď som mal asi 3 roky, odišiel som v papučiach pomáhať na stavbu jedným
chlapom do dediny. Samozrejme, to nebol zámer... (stratil som sa na 5 hodín ).
7. Slabší? Ja nie som veľmi na teóriu a kvantá učiva, skôr ma baví šport ako taký.
A najlepší som bol v plávaní spomedzi nášho ročníka, kde
som zaplával ročníkový rekord na 400 m voľný spôsob.
Samozrejme, z neprofesionálov. Plavkyňa, čo bola moja
spoluţiačka, to zaplávala za 5:59 a ja za 6:11, tak sa čudovali.
Ale plával som 4-krát do týţdňa, čiţe som na tom makal.
8. Dobré: cieľavedomý, pracovitý, vytrvalý. Zlé: tvrdohlavý, neústupčivý,
náladový.
9. Bohuţiaľ, na toto nie som, ale keď uţ “čo sa má stať, stane sa“... 
10. Túto otázku bohuţiaľ... tí, ktorí ma poznajú, vedia svoje... 
11. Aby som bol zdravý, aby aj moja rodina bola a aby som chytil ďalšie 3 zlaté
rybky... 
12. Nie som na fitnesky, ale páčia sa mi ţeny, ktoré sa o seba starajú a vedia
narábať s varechou a ţehličkou. Aby som to všetko nemusel robiť ja... 
Za úprimné a milé slová veľmi pekne ďakujeme a želáme Vám veľa
pracovných i osobných úspechov.
Kristínka Vabcová a Simonka Spišková, III.F
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Čo máme nové na našej Kaline?
Informácie o ţivote na našej škole si môţete prečítať na webovej stránke
školy: www.kalina.sk
Aktivity od 1. decembra 2015 do 16. júna 2016
December 2015
Exkurzia v NR SR - Olympiáda v španielskom jazyku 2015 - Prednáška o zahraničnej praxi Vianočné trhy - Triedny výlet V.L - Turistický krúţok - Vianočný svietnik - Zvládanie stresu Návšteva pani primátorky - Ľadové kráľovstvo - MŠ vo volejbale 2015 - Vianoce uţ prišli... Maratón písania listov 2015 - Vianočný večierok Úradu práce - A je po Vianociach Krúţková činnosť pokračovanie - Biblická olympiáda - Otvorená hodina dejepisu - Vianočný večierok Slávnostné prestieranie - Vianoce v A klube - Vianočný volejbal - Mjartanovo Sebedraţie Kadernícke školenie
Január 2016
Baristický kurz - Catering v clube - Hviezdny večer - Narovinu s Branim - Klauzúrne skúšky Plesová príprava ţiakov - Pripravujeme sa na súťaţ - Naj nevesta 2016 - Kráľ drozdia brada Tvorivá práca - Vzdelávanie v baristike - Angličtinár roka 2015/2016 - Fašiangy na Kaline Cestovný ruch v Bratislave

II. polrok
Február 2016
Hromnice - Zbierka vrchnákov - Kariérne poradenstvo - Fašiangy, Turíce... Dvojníčka Katky Ščevlíkovej - Kroje hýbu módou - Maľovanie v skicári - V.L na HoReCa PRO Valentín na Kaline - Lyţiarsky kurz - Pestrosť v našej cukrárenskej výrobni Večera pre dvoch v A klube - Baristický kurz - pokračovanie - Prednáška vysokoškoláčky - Oslava 70tky - Smer - míting - Kasting - Sociálno-psychologický tréning u prvákov DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - Someliersky kurz - Vybíjaná dievčat 2016 - Narovinu s Poliačikom
Marec 2016
Školenie kozmetičiek - Slovenčina trochu inak - Laboratórne cvičenie - Dezerty - Veľká noc v ŠJ Imatrikulačný banket - Sviatočné nastieranie - Barmanský kurz - Lyţiarsky výcvik Písomné maturitné skúšky - Vítanie jari a Veľká noc - Nie šikanovaniu - Deň učiteľov Prezentácia TU Zvolen - Matematický klokan - Umenie regiónu - Príprava hovädzieho mäsa Základy mixológie - Krúţok - Konferencia CR - Jar na Kaline - Oceňovanie učiteľov Krásy Bratislavy - Zápisník cestovateľa - Mladý účtovník
Apríl 2016
Vôňa jari - Námornícke prestieranie - Rodičovské zdruţenie - Junior Bartender Challenge Skúšky talentu - Hartberg - Laboratórne cvičenia - Rodičovské zdruţenia v A - klube Oslava ţivotného jubilea - Slávnostné tabule - Agrokomplex Nitra - Deň narcisov Kvitnúca krása na Kaline - Krúţok III. C - Čo ďalej? - Obhajoby II. O Keď sa spojí umenie s módou... - Mladý Európan - Prievidzská kráľovná - Exkurzia Bratislava Zručnosti - GASTRODNI 2016 - Cestovný ruch v Trenčíne Hair - symetria - Deň podpory remesiel
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Máj 2016
Máj, máj, máj zelený... - Kvalifikácia na ME - PČOZMS IV. G - Obhajoby III. H PČOZMS kozmetik - Kalinina kalina - Odeváčky v Rakúsku - Za jedno lano - Obhajoby V.K, V.L Beseda s deviatakmi - Školenie Bioline Jató - Atletika - Vínoţúr 2016 Bojnice - Príprava jedál Prijímacie skúšky - PČOZMS kaderník - vizáţista - PČOZMS kozmetička - vizáţistka - Vzdelávanie PČOZMS MRCR - Mesiac lásky - PČOZMS obchod a podnikanie - Aj my sme pomáhali - Zápis MONIN CUP 2016 Junior - Vyhodnotenie KLOKANA - Cestovný ruch v Košiciach Certifikáty KROS - Global money week - Posledný deň OVY - Rozlúčka maturantov Motivačná prednáška - Starostlivosť o ţivotné prostredie - Slovensko chutí - Ústne maturitné skúšky Diskusia
Jún 2016
Kaluzúrne skúšky - Krúţková činnosť končí... - Študentská konferencia - Testy tretiakov Prednáška o chorobách - Zručnosti v A klube - In vino veritas - Návšteva z Maďarska - Talenty kraja Objav v sebe talent - Erasmus+ - Prievidzská kytica - Moje mesto, Môj kraj - Úsmev ako dar -

Gastrodni 2016

Posledný aprílový štvrtok a piatok sa na našej škole konali tradičné
Gastrodni. Všetci študenti pracne pomáhali pri pripravovaní tejto výnimočnej
udalosti. Keď uţ bolo všetko pripravené, tak to mohlo vypuknúť.
V prvý deň Gastrodní, uţ hneď od rána, sa všade pracovalo a všade bolo hneď od
začiatku veľa návštevníkov z iných škôl.
Veľa
študentov
podporovalo svojich spoluţiakov,
kamarátov na barmanskej súťaţi.
Toto prostredie bolo príjemné,
prevládala
tu
veľmi
dobrá
atmosféra, hudba stále hrala
a pomáhala k uvoľneniu súťaţiacich
pri miešaní drinkov.
Na našej škole mala taktieţ
úspech reštaurácia, ktorá bola
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výnimočne vonku. Ţiaci si túto reštauráciu pripravili zo stanu. Aj vďaka
priaznivému počasiu tam prevládala príjemná atmosféra, obsluhovala tam vysmiata
a milá obsluha a spolu to všetko tvorilo útulné prostredie.
Naši
tretiaci
hotelovej akadémie sa
tieţ
museli
poctivo
pripraviť na túto udalosť.
Čakala ich praktická
skúška. Ţiaci predviedli
svoje zručnosti ako je
flambovanie,
tranšírovanie, miešanie
nápojov a lúpanie ovocia.

Všetci
mali
v hľadisku veľkú podporu
a všetko spoločne dotiahli
do úspešného konca.
Všetci naši študenti sa uţ
tešia
na
nasledujúce
ročníky tejto výnimočnej
udalosti na našej škole.
Lenka Michalovičová,
II.K
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Naše talenty
Mesiac a slnko
Častokrát si večer pod ţiarivý mesiac sadnem
a rozmýšľam či bez teba to ďalej zvládnem.
Vţdy keď zbadám ţiaru toho mesiaca
v mojej dušičke sa rozsvieti nádej veriaca.
Je to nádej ktorá verí v to ţe opäť budeme spolu
taktieţ verí v to ţe si mi do ţivota nepriniesol smolu.
Je to nádej ktorá pomaly uţ začína slabnúť
pretoţe ţiara toho mesiaca nado mnou prestáva vládnuť.
Konečne nastal čas keď mesiac za hory zašiel
a slnečný svit si ma konečne našiel.
To teplé slnko pomaly z hôr začína vychádzať
a láska k tebe sa konečne začína vytrácať.
To teplé jasné slnko vyţaruje obrovský svetelný lúč
ktorý v rukách drţí od môjho šťastia slnečný kľúč.
Stále čakám kedy sa ten kľúč ku mne dostane
ale tak ţe uţ naveky so mnou zostane.
Keď konečne mám ten kľúč na dosah svojich rúk
tak zrazu započujem varovný zvuk.
Je to zvuk toho ţe mesačná ţiara prichádza späť
a opäť chce začať ovládať mňa a celý môj svet.
Slnko pomaličky odo mňa začína odchádzať
a moje šťastie spolu s ním sa pomaly začína vytrácať.
Zrazu sa slnko uprostred oblohy rozhodlo zastaviť
a mesačnému svitu sa konečne rozhodlo postaviť.
Lúče slnka a ţiara mesiaca sa medzi sebou začali biť
a slnečný kľúč od môjho šťastia sa predo mnou rozhodol skryť.
Zúfalo so slzami v očiach sa ten kľúč snaţím nájsť
vôbec netuším kam mohol zájsť.
Keď uţ som to všetko chcela vzdať
tak sa stalo niečo čo sa malo stať.
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Mesiac našiel ten môj kľúč ktorý tak zúfalo hľadám
a kvôli ktorému tak zúfalo na kolená padám.
Slnko mi ten kľúč chce veľmi dať
no mesiac nie je ochotný sa ho vzdať.
Mesiac neskutočne silno ten kľuč od môjho šťastia drţí
a slnko to neskutočne mrzí.
Ja so slzami v očiach na zem pomaly padám
so slovami ţe uţ to všetko naozaj vzdávam.
Slnko za hory pomaly začalo zachádzať
a trápenie sa vo mne opäť začalo nachádzať.
Všetko to vyzeralo smutne aţ pokým som nedokázala vstať
a kľúč od môjho šťastia som sa mesiacu rozhodla vziať.
Ten kľúč som si do svojho srdca vloţila
a tým moja duša naveky oţila.
Teraz nastal čas keď sa stále iba smejem
a čas kedy ja ako aj to slnko hrejem.
Porazený mesiac sa za hory navţdy vrátil
a tým všetku moc naveky stratil.
Slnko sa vrátilo a začalo ţiariť nad prekrásnym morom
a ja som konečne mesiacu dokázala povedať zbohom.
Nikolka Franková, I.F
Maturita
Och, neúprosná maturita,
prečo si tak strašne krutá?
Ničíš nás vţdy s radosťou,
vţdy rátaš s našou „blbosťou“.
No keď sa s tebou stretnem JA,
to ešte len budeme priatelia.
Úspešne hneď zmaturujem,
a potom sa zo sna preberiem.
Mirko Kamody, IV.F

S úsmevom hurá na prázdniny...
- Mirko, čo povedal tatinko na tvoje vysvedčenie?
- Nič, len krútil hlavou.
- Takţe to nebolo také strašné?
- Ale on krútil mojou hlavou...
- Čo hovoril tvoj otec na vysvedčenie?
- Strašne sa hneval. Pán učiteľ, radšej sa mu snaţte vyhnúť!
Peťko ukazuje otcovi vysvedčenie:
- Samá päťka! Teda, niečo tak strašné som ešte nevidel.
- Ja tieţ nie. Včera som toto vysvedčenie našiel v tvojich starých veciach...
Milí čitatelia, prajeme Vám slnečné leto 2016,
veselých ľudí okolo seba a krásne zážitky. 
***
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