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Farby jesene 
 

I keď slnko chodí skôr spať, 
jeseň radosť tiež môže dať, 
stromom dáva farby krásne, 

že sa o nich píšu básne. 
Žltá, hnedá, oranžová, 
tá sa dlho nezachová, 
ale i tu krátku chvíľu, 
tá krása dá žitia silu. 
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Milí študenti, čitatelia  
 

školského časopisu Študent, prajeme Vám ničím nerušené 
vzdelávanie v školskom roku 2012/2013, ktorý beží v plnom prúde.  

Na letné prázdninové mesiace (údajne pre 
žiakov najkratšie v celom kalendárnom roku) má 
väčšina z nás krásne spomienky – kamarát, priatelia, 
milý a milá, voda, slniečko...  

Oj, dlho nesnívajme a preberme sa! Prvý štvrťrok klope na školské 
dvere, vonku padá lístie, občas poletuje sneh a my máme za sebou dva 
mesiace tvrdej práce na poli 62 dní neoranom. Ak ste už „nachytali“ zlé 
známky, neplačte, ešte máte dva mesiace, aby ste si ich opravili. Len 
vydržte a pracujte ako včeličky. Nech Vás povzbudí príbeh malej žabky ☺.  

 
O troch žabkách! 
Boli raz tri žabky a všetky spadli do nádoby so smotanou. Čo robiť teraz 

v tejto situácii?  
Žabka optimistka sa rozhodla čakať, kým ju niekto 
zbadá a utopila sa. Druhá - pesimistka si povedala: „Tu 
sa nedá vôbec nič robiť.“ A utopila sa ešte 
rýchlejšie.  
Tretia – realistka si zvolila dupanie. 

Pomyslela si, že nikdy nie je nič zbytočné. A dupotala silno. 
Náhle pocítila pevnú pôdu pod nohami: zo smotany sa urobilo 
maslo. Poriadne sa odrazila a dostala sa na slobodu.  
 
„Nič nemožno do konca premyslieť, všetko možno do konca vydržať.“  
 

Tak, milí naši bojovníci, držíme Vám palčeky a želáme veľa 
zdravia, šťastia, lásky, sily, pevnej vôle, chuti do roboty... teda všetko, čo 
potrebujete, aby ste vládali byť zodpovední a Vaši učitelia boli spokojní.  

 
V. M.  

V časopise, ktorý teraz držíte v rukách nájdete:  
- Na slovíčko, naši malí!   str.3  
- Noemova múdrosť   str. 4  
- Naše talenty: Dnešná spoločnosť, Návod na dobrú náladu,  

Nepotrebný zlozvyk, Čo robiť, keď mám voľno?, Chvíľa pre prózu   str. 5 – 9  
- O nádeji a nelegálnom zabijakovi   str. 9 – 10  
- Slovenské spisovné jazykové prostriedky   str. 11  
- informácia o školskej knižnici, o súťaži – Najkrajšia trieda   str. 12  
 
„Kto hľadá, ten nájde, kto klopká, tomu otvoria a kto prosí, ten dostane.“ 
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Na slovíčko, naši malí!  
 

Každý školský rok sa z „veľkých“ deviatakov stávajú „maličkí“ 
prváci, blúdiaci veľkou budovou Kaliny, hľadajúc svoju učiteľku s tabuľkou 
oznamujúcou názov triedy, ktorá by im mala byť druhým domovom 
a triedna učiteľka druhou mamou.  

Po určitom čase si niektorí na prvé dni v našej škole spomínajú 
takto:  
...stiahla som si do mobilu mapu školy, ale na mape stena nebola, tak som 
blúdila, mapu som poslala sesterke, ktorá mi stenu nakreslila v počítači 
a poslala, trafila som ☺, bola to budova C ☺...  
 
...ja som blúdila, lebo som prišla neskoršie, meškal mi autobus, potom som 
po týždni aj sama trafila do triedy ☺, už je to v pohode...  
 
...bola som prekvapená, aké veľké bludisko ☺, všade nalepené lístky, 
kadiaľ mám ísť, nerozumela som...  
 
...bola som tu minulý rok na Gastrodňoch, je to hrozné, ale vtedy som si 
svoje „odblúdila“, teraz som to v pohode zvládla...  
 
...my sme tri žiačky z jednej dediny, išli sme do VERDY, počkali sme 
ostatných, a potom hajde do školy, našli sme to v pohode... 
 
...zamotala som sa pri fotkách učiteľov, hľadala som tú moju, čudovala som 
sa, koľko učiteľov učí na tejto škole. Keď som sa otočila, nevedela som, 
kadiaľ mám utekať ☺, dnes už viem ☺...  
 
...uf, to bola motanica, už som to chcel vzdať, keby som bol „babou“, 
možno by som si aj poplakal ☺, ale veď ja som chlap, potom som trafil...  
 
...pošliapali mi topánky, poutieral som si ich, zdvihol som hlavu a nikoho 
som už nepoznal, všetci známi boli „fuč“, ani si nevšimli, že ma stratili ☺...  
 
...príroda ma volala na WC, mal som na výber, buď sa stratím, alebo... ☺, 
radšej som sa stratil, po dlhom blúdení som svojich našiel...  
 

Máme radosť, že sa všetci našli a trafili do svojej triedy medzi 
svojich. Na druhej strane, keď prezeráme dochádzku, máme pocit, že 
mnohí svoju triedu hľadajú celý školský rok... ☺                                    V. M. 
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NOEMOVA MÚDROSŤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všetko, čo v živote potrebuješ vedieť, ťa naučí príbeh o Noemovej arche. 
 
1. Nezmeškaj svoju loď. 
2. Pamätaj, všetci sme na tej istej lodi. 
3. Rob si plány do budúcnosti. Keď Noe staval svoju bárku, ešte vôbec 

nepršalo. 
4. Udržuj sa v kondičke. Ak budeš mať 60, možno ťa niekto požiada, aby 

si vykonal niečo veľké. 
5. Nestaraj sa o tých, čo ťa kritizujú. Rob to, čo robíš rád, ak je to dobré.  
6. Tvoje plány nech vždy mieria do výšav. 
7. V záujme bezpečnosti cestuj vždy vo dvojici. 
8. Rýchlosť nie je vždy dôležitá. Aj slimák sa vezie na tej istej lodi ako 

panter. 
9. Keď si v strese, vznášaj sa trošku. 
10. Pamätaj: archu postavili laici, Titanic odborníci. 
11. To nič, že je búrka, ak je LÁSKA s tebou, nakoniec sa vždy objaví 

dúha. 
 
 

Kto chce realizovať svoje túžby, musí sa zobudiť. 
( Michael Pfleghar ) 

 
Najúbohejší z ľudí je ten, ktorému sa splnili všetky túžby.  

( Elias Canetti )  
 

Sme z toho istého materiálu ako naše sny.  
( William Shakespeare )  
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Naše talenty 
 

„Napíš niečo, pekne ťa prosím...“ Aj by niečo napísal, máva pekné 
myšlienky, len ich nevie dať na papier... Prečo je to tak? Má veľmi 
chudobnú slovnú zásobu, málo číta, kniha nie je jeho kamarátka. Škoda. 
Koľko talentov premrhá svoju šancu byť užitočný a prostredníctvom pera 
rozdávať ľuďom okolo seba radosť, múdre rady atď.  

Naše dievčatá takýto problém nemajú, a tak sa nám s radosťou 
prihovorili, napísali svoj názor na spoločnosť, na legalizovaného zabijaka, 
poradili, ako si vylepšiť a udržať dobrú náladu a užitočne využiť svoj voľný 
čas, vychutnať si rozprávkovú jar.  

V. M.  
 

Dnešná spoločnosť 
 

Môj pohľad na dnešnú spoločnosť je úmerne kritický. Čím som 
staršia, tým som viac pohoršená správaním ľudí v dnešnej dobe. 
A prečo je to tak? Zamysleli ste sa niekedy nad naším správaním? Ja áno, 
a toto je môj pohľad, respektíve názor. 

Žijem v dobe, keď ľudia prestávajú vnímať pravú hodnotu života. 
Neustále sa snažíme o dosiahnutie úspechu, zatiaľ čo na náš osobný život 
už nezostáva čas. Aj napriek tomu všetkému máme čas na to, aby sme sa 
nechali pohltiť sociálnymi sieťami. Utekáme do fiktívnej reality. Zakrývame 
svoje nedostatky a dávame najavo len to dobré, čo pozdvihuje naše 
sebavedomie. Svet je jedno veľké javisko, kde každý hrá svoju rolu. 
Strácame pravú tvár... 
A ďalším problémom sú masmédiá. 
Veríme v to, čo počujeme a vidíme. Ako príklad môžeme použiť počasie 
v televízii. Ak hlásia dážď, ľudia si zoberú dáždniky aj napriek tomu, že po 
daždi niet ani stopy. Prečo si ho zoberieme? Pre istotu? Pre akú istotu? 
Iba strácame dôveru v samých seba. A takto sa necháme ovplyvňovať celý 
život. Spoznali ste sa? 

Lívia Sucháňová 
 
 

Návod na dobrú náladu 
 

Každý z nás si praje mať dobrú náladu a byť šťastný. Ale prečo 
dokážu byť niektorí ľudia šťastní a iní nie? 
Už logika nám hovorí, že k dobrej nálade je možné dostať sa likvidáciou tej 
zlej. Často si však položíme otázku, ako na to? 
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Káva, alkohol alebo lieky sú možno nebezpečnejšie ako 
samostatné pestovanie pesimistických pohľadov.  
 
Čo takto skúsiť hudbu?? 

Ide o to, nájsť niečo také, čo prináša obrovskú zmenu 
nálady. Pustite si dačo divoké, búrlivé a nechajte to vyvrcholiť. Pôsobí to 
skoro rovnako ako trieskanie riadom, ale toto je lacnejšie.  

Pri ťažších prípadoch, sebazničujúcom smútku a melanchólii 
začnite hudbou, ktorá je rovnaká ako táto nálada, a potom si pustite niečo 
radostné a nemusí to práve búrať steny. Časom zistíme, že existuje hudba 
nášho srdca a pomáha v každej situácii. 
 
Pomáha i jedlo.  

Pritom nemusíme vždy vsadiť na sladkosti. Upokojujú aj bielkoviny 
a zvlášť rybie mäso. Ide tu samozrejme o pôžitok a nie o množstvo. Na to 
pozor! 
 
Priam zázračne pôsobí svetlo a farby.  

Zimný čas má svoju chorobu nálady, spôsobenú krátkym dňom 
a nedostatkom svetla. Najlepšie sa budeme cítiť v hrejivom a farebne 
teplom prostredí. Obidvom náladovým krajnostiam prospeje pohyb. 
Najlepšia je rýchla chôdza prírodou či parkom, jazda na bicykli, plávanie 
alebo tanec. Čokoľvek, čo je príležitosťou poriadne sa vyblázniť, sústrediť 
svoje myšlienky úplne inam. Pôsobí to ako druh terapie. 
 
Ako nedovoliť zlým myšlienkam ničiť nám náladu? 

Snáď najdôležitejšie je ovládnuť svoje myšlienky. Celé vojská 
myšlienok na mňa útočia hlavne v noci. Vtedy si treba jednoducho povedať 
stop a žiadnu z nich nevpustiť. A ak to inak nejde a uprostred noci vás 
mučia myšlienky o povinnostiach, ktoré musíte na nasledujúci deň spraviť, 
tak si pre istotu pripravte k posteli pero a papier a pokojne spite s čistým 
svedomím.  

Spánok je skutočne tým najlepším liekom pre dobrú náladu. 
Zaspávať s problémom by sme si mali jednoducho zakázať. 
 
A nakoniec to najdôležitejšie.  

Netreba zo svojho života robiť argentínsku telenovelu a žiť ho ako 
na pohotovosti. Zistíme, že len robíme z komára somára, ak nie aj slona. 
Netreba sa báť schuti sa zasmiať a mať nadhľad nad situáciou.  
Veľa šťastia! 
 

Michaela Sluková 
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Nepotrebný zlozvyk 
 

Stalo sa aj vám niekedy, že kvôli fajčiarom na 
chodníku musíte ísť z cesty, uhnúť sa, alebo po 
prípade počkať na chodníku, aby vás nezrazilo auto?  

Pred našou školou je to normálne. Či je to ráno pred vyučovaním, 
cez vyučovanie alebo po ňom. Decká z našej školy neberú vôbec ohľad na 
ostatných, ktorým cigarety, a aj to, že sa nevedia uhnúť, prekáža. Nie 
každý dokáže zniesť odporný zápach z cigariet.  

Fajčiari by mali mať vyhradené miesto aj niekde pred školou. Síce 
tento zlozvyk nechceme podporovať, ale takto sa to jednoducho nedá. Mne 
osobne cigaretový dym neprekáža až tak, že by som to nedokázala 
vydržať. Skôr mi vadí to , že po škole, keď sa ponáhľam na autobus, 
chodník je plný drzých fajčiarov, ktorí sa nevedia uhnúť. Ale sú aj deti, 
určite aj na našej škole, ktoré sú choré alebo alergické a tento zápach 
dráždi ich organizmus. Prečo sa nesnažíme proti tomu bojovať? Prečo 
nedokážu tí, čo fajčia pochopiť, že to škodí nielen im ale aj okoliu?  

Bolo dokázané štúdiami, že každých desať sekúnd zomrie na svete 
jeden človek na následky fajčenia. Lekári definujú tento problém nie ako 
zlozvyk, ale ako chorobu, ktorú treba liečiť. Fajčenie spôsobuje veľa 
problémov. Napríklad vypadávanie vlasov, tvorbu vrások, zubné kazy, 
žalúdočné vredy, pri ženách dokonca aj riziko potratu, a najhoršia vec, 
ktorú dokáže spôsobiť je rakovina.  

Život fajčiara sa priemerne skracuje o šestnásť rokov oproti 
nefajčiarovi. Vo svete fajčí asi 1,3 miliardy osôb. Pomyslite si ďalej na to, 
koľko peňazí vás stojí táto hlúposť. Je kríza a ja sa stále čudujem, kde na 
cigarety ľudia neustále berú peniaze. Nehovoríme o pár eurách, niekedy sú 
to až tisíce eur, za ktoré by ste si v inom prípade mohli kúpiť niečo 
užitočnejšie.  

A povedzme si na rovinu. Fajčenie už vôbec nie je 
moderné. Nie je frajer ten, kto fajčí, ale ten, čo tomu dokáže 
odolávať. Skúste to obmedziť a nahrádzať cigaretu napríklad 
žuvačkou a čokoládou. Uvidíte, že váš život, zdravie a aj 
finančná situácia sa zmenia k lepšiemu. Dúfam, že týmto 
článkom sa nad sebou zamyslite. Zdravie je len jedno, treba si ho 
udržiavať.  
 
 

Lívia Šúňová 
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ČO robiť, keď mám voľno? 
 

Touto otázkou sa zaoberá viac teenegerov, ako si myslíte. Kladú si 
ju tí, ktorí celé dni sedia pred televíziou, ale aj tí, ktorí sa bezcieľne túlajú 
po uliciach a sú znudení svojím stereotypným životom.  
Mám pre vás radu! 

Vyplňte svoj voľný čas niečím, čo vám v budúcnosti pomôže. Môže 
to byť šport, gitara, klavír, kreslenie, spievanie, tancovanie... hocičo, čo vás 
urobí šťastnými. Treba si nájsť činnosť, ktorá vás baví a zdokonaľovať sa 
v nej. Nikdy neviete, ako vám to v budúcnosti môže pomôcť. No nie je na 
škodu, občas si aj oddýchnuť, posedieť s priateľmi, zistiť, čo je nové, 
pozrieť si v televízii dobrú komédiu. Ale snažte sa zabrániť tomu, aby 
vylihovanie pred televíziou, vysedávanie s priateľmi na pive, či každodenné 
party nezovšedneli a nestali sa rituálom, ktorý ničí vašu životosprávu. Je 
dôležité športovať, zbavovať sa nadbytočného stresu a zúrivosti, zdravo sa 
stravovať a zaujímať sa o svoju vizáž. Viem, teraz to príde len málokomu 
dôležité, no neskôr sa vám to všetko odzrkadlí na zdraví alebo na tom, akú 
máte prácu a aký život vediete.  

Preto by som každému, kto si kladie túto otázku poradila, aby sa 
poobzeral po okolí, aké kurzy má možnosť navštevovať. Kurzy kreslenia, 
tancovania, hry na hudobný nástroj či iné kreatívne kurzy. Nájdi si 
telocvičňu, v ktorej môžeš stretnúť veľa zaujímavých ľudí. Choď do parku, 
buď si zabehať alebo sa prejsť po čerstvom vzduchu. Opýtaj sa v škole, či 
tam nie sú krúžky, ktoré by ťa zaujali. Na každej škole ich je dosť na to, aby 
bolo z čoho vyberať.  

Objav svoje nové možnosti využitia voľného času. Spoznaj nové 
športy a nových ľudí. Nedovoľ, aby bol tvoj život nudný! 
 

Veronika Matiašková 
 

Chvíľa pre prózu 
 
Iróniou je, že nešťastie alebo trápenie druhých mi vyčarilo úsmev na 
perách. Čerství dospeláci sú pred ťažkou skúškou ich vedomostí a ja si 
ležím na deke, príjemne ma hrejú slnečné lúče po celom tele 
a vychutnávam si čerstvý jarný vzduch po veľkých dúškoch. Chladný jarný 
vietor rozozvučiava jemné zvonkohry, pôvabne sa mi hrá s vlasmi, a tak si 
užívam príjemný dvojdňový oddych od učenia a teenegerských starostí. 
Príchod jari sa mi dostáva pomaličky pod kožu. Vstrebávam krásu 
prebúdzajúcich sa stromov, oblohy zahalenej pod modrou prikrývkou 
posiatou bielymi vankúšikmi a malých bzučiacich pilotov. Štebotavé tóny 
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vtáčikov sa premiešavajú s kdesi ručiacim autorádiom. Bielu perinu 
nahrádza mäkký zelenkavý koberec. Tento deň je ako vystrihnutý 
z rozprávky. Všetko je ako na doskách divadla a všetko sa zrazu prezlieka 
do iného šatu, hrá iné pózy a mení scenár. Teraz sa režisérom stáva slnko 
a riadi celú hru. 
To je len malou časťou čím nás príroda ešte prekvapí. 
 

Zuzana Petrášová 
 
 

O nádeji a nelegálnom zabijakovi 
 

Keď Alexander Macedónsky odchádzal do Indie, rozdával 
priateľom svoj majetok. Vtedy sa ho Perdikas opýtal:  
„Všetko len iným? A čo zostane pre tebe?“  
„Moja nádej,“ odpovedal Alexander.  

 
Nádej je kotvou sveta. 

Kto miluje, stáva sa silným a malou iskierkou zobúdza nádej. 
 
 
Rodičia prežívajú veľkú bolesť, keď vidia trpieť svoje deti. Vtedy im 

je nádej barlou, o ktorú sa opierajú.  
Nádej nestratila ani milujúca matka, ktorá nám porozprávala 

smutný príbeh o svojom synovi milujúcom nelegálneho zabijaka - drogu.  
 
Keď sa narodili moje deti, boli to najkrajšie okamihy môjho 
života. Čas, ktorý som s nimi strávila kým boli maličkí, patrí 
do dnešných dní medzi najkrajšie obdobie môjho života. 
Píšem Vám o tom, aby ste vedeli, že pre ne som ochotná 

urobiť všetko, aby boli šťastné, zdravé, spokojné... Poradie nie je dôležité.  
 Prežila som s nimi krásne dni, roky so všetkými radosťami 
a starosťami, ktoré rodičia so svojimi deťmi prežívajú. Veľmi veľa sme sa 
spolu rozprávali a nikdy som neodmietla, ak sa chceli zdôveriť so svojimi 
boliestkami. Jeden spolužiak môjho syna, ktorý pochádzal z bohatej rodiny, 
mu raz povedal: „Tak rád by som to všetko, čo mám, vymenil za tvojich 
rodičov.“ O to viac ma prekvapilo, keď začal chodiť poza školu.  
 Veľmi sa chcel dostať na istú atraktívnu strednú školu. Poctivo sa 
pripravoval na prijímačky, chodil na doučovanie, veľmi sme sa tešili – na 
vysnívanú školu bol prijatý.  
 Tu však jeho „blicovanie“ pokračovalo. Po istom čase som 
pochopila, že príčinou je mariška. Naštudovala som si dostupné materiály, 
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knihy, zašla za triednym, spoločne sme sa mu snažili pomôcť. Nie je tu 
priestor popísať všetko, čo všetko som urobila ja, jeho otec, jeho sestra. 
Celá rodina sme sa zomkli a hľadali riešenia ako mu pomôcť, oslobodiť sa.  
 Syn bol podráždený, niekedy vyhladovaný, potom zjedol obrovské 
množstvá, bol hore niekoľko dní, potom prespal celý deň... Neskôr sme sa 
dozvedeli, že prešiel na silnejší perník. Veľmi nám všetkým ubližoval 
svojím správaním. Neviem, akým zázrakom sa mu podarilo zmaturovať. 
Stále ďakujem za trpezlivosť jeho vyučujúcich na čele s triednym.  
 Moje dieťa je citlivý, inteligentný človek, ktorý si uvedomoval čo 
robí, stále si myslel, že to zvládne sám. Stále si hľadal dievča, ktoré by ho 
malo rado. No práve jeho minulosť ho prenasledovala a prenasleduje.  
 Keď bol veľmi smutný z rozchodu s dievčaťom, priznal nám veci, 
z ktorých nám bolo tak smutno, že som nevedela, či sa tá bolesť dá prežiť. 
Viete, vidieť, ako sa vaše milované dieťa samo, dobrovoľne zabíja, je také 
hrozné... Strach rodiča o svoje dieťa pochopí každý až vtedy, keď sa sám 
stane rodičom. Raz mi povedal, že sa sám snažil prestať a v tom čase bol 
veľmi protivný. Ja som o jeho snahe vtedy nevedela a chcela, som, aby sa 
správal normálne... Ale on mal krízu – absťák. Tak strašne som si vyčítala, 
že som ho vlastne donútila znovu sa k droge vrátiť v snahe, aby sa správal 
normálne... Potom sa stalo niečo zlé. Zadĺžil sa, neplatil peniaze, a tak si 
prišli svoje peniaze pýtať – s pištoľou. Vtedy sa nám priznal k mnohým 
hrozným veciam, ktoré zažil a my, celá rodina, sme hľadali riešenie. 
Podržali sme ho.  
 Neskôr sa prihodila smutná udalosť. Jeden z našich susedov – 
narkoman – zomrel. Sám, kdesi predávkovaný. To ním zatriaslo a chcem 
veriť, že otvorilo oči. 
 Užívanie drog mu zničilo zuby, sliznicu, jeho pokožka je ako 
pokožka 40-ročného muža. Ktovie, ako vyzerajú jeho vnútorné orgány.  
 Jeho minulosť ho stále prenasleduje a pravdepodobne je dôvodom, 
prečo si nemôže nájsť partnerku. Škoda, že svet príde o takého úžasného 
otca, ktorým by mohol byť, pretože je tak veľmi rodinne založený, deti 
miluje a deti milujú jeho. Uvedomuje si, čo všetko sme pre neho robili 
a robíme stále, čo nám mnohokrát povedal. 

Prosím Vás, neskúšajte umelé šťastie, pretože Vám 
unikne to ozajstné. 

milujúca mama 
 

 
 
 

Musíme dúfať v najlepšie, zlo príde samo. 
( rakúske príslovie ) 
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Slovenské spisovné jazykové prostriedky 
 
nespisovné                            spisovné 
 
aj ja nepočujem   ani ja nepočujem  
ako starý, tak i mladý  tak starý, ako (aj, i) mladý  
alergológia   alergiológia  
aloe (gréc.)   aloa  
ambície pre niečo  ambície na niečo  
Ámos    Amos 
ani čoby   ani čo by  
bábatko   bábätko, bábo, bábä  
bacuľatý   bucľatý  
balancovať   balansovať (na lane)  
baroko    barok  
bdi! bdite! (čes.)  bdej! bdejte!  
bedňa    debna  
behom roka   v priebehu, počas, do roka  
bederný kĺb   bedrový kĺb  
bezpracný   bezprácny  
bežné číslo   poradové číslo  
bielko    bielok  
biť niekoho s niečím  biť niekoho niečím  
biznis (angl.)   obchod  
blázninec   blázinec  
bohviejako   bohvieako  
bojácny    bojazlivý  
boj o korytá (čes.)  boj o válovy  
bojovať s kriminalitou  boj(-ovať) proti kriminalite  
bolo povedané   povedalo sa  
cez sto ľudí   vyše, viac ako sto ľudí  
cez to všetko   napriek tomu, jednako  
dolupodpísaný   podpísaný  
doluuvedený   uvedený  
dopis (čes.)   list  
 
29. októbra 2012 sme si spomenuli na narodeniny slovenského velikána, 
národného buditeľa, profesora Ľudovíta Štúra.  
Štúr bol nielen jazykovedcom, novinárom, politikom, ale aj literárnym 
teoretikom, kritikom a básnikom.                                                            V. M.  
 

                
Informácia o knižnici 

Milí študenti, 
ak si chcete vypožičať knihy z našej knižnice, obráťte sa 

na Mgr. A. Krajčovičovú /kabinet č. 46/ a Mgr. V. Zimániovú /kabinet č. 10/ . 
Otvorené je v týchto hodinách: 
Párny týždeň: utorok 14:30 – 15:00 
Nepárny týždeň pondelok: 14:30 – 15:00  
 
 

Školská súťaž „O naj...triedu“ 
 

V tomto školskom roku prebieha ďalší ročník tejto súťaže. Zapojte 
sa spolu s triednymi učiteľmi, kritériá sú bez komentára, sami viete, čo je 

naj v triede, aby ste sa cítili príjemne. V máji 2013 Vás čaká odmena. 
Aká??? Nechajte sa prekvapiť ☺. 

 
Na december pripravujeme: II. ročník predvianočnej burzy.  

Budete včas informovaní. 
 

Chcete vedieť, aký pestrý život majú študenti našej školy? 
Informácie Vám ponúka naša webová stránka 

www.kalina.sk 
 

 
Časopis pripravili:  
 
Zuzana Petrášová 
Lívia Šúňová 
Michaela Sluková 
Lívia Sucháňová 
Veronika Matiašková 
Mgr. Viera Mádrová 
 
Jazyková úprava - Mgr. Alena Cagáňová  
Grafická úprava - Mgr. Viera Mádrová 
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