
 

ŠKOLSKÝ ČASOPIS SOŠ OaS PRIEVIDZA 

 

 

ŠTUDENT  
 
OBČASNÍK ČÍSLO 2 jún 2013 

 

 
 
 

Dary leta 
 

Voňajú ti vlasy letom, 

prázdninuje slnko v nich, 

je to výlet do neznáma, 

krásne telo, rýchly dych. 

 

Chladnej vody z horskej studne 

z dlaní napiť rád ti dám, 

uţime si tieto chvíle, 

keď celý svet patrí nám. 
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Milí študenti, čitatelia, 
 

školského časopisu Študent prajeme Vám pokojný koniec školského roka 

2012-2013 a ničím nerušené letné prázdniny 2013. 

Kolobeh našich ţivotov neutícha ani v tento nádherný čas. Ba naopak, 

šialene sa rozbieha spolu s ortuťou v teplomeroch. Uplynulé chvíle boli toho 

dôkazom. Moţno by sme si to priali ináč, intenzívnejšie preţiť to smutné aj veselé, 

čo nám prináša kaţdodennosť. Z obdobia konca apríla, keď sa naša škola zmenila 

na bzučiaci úľ, zostali uţ iba prchavé dojmy.  

To, ţe nemáme čas, znie pomaly ako fráza. Nedávno sa mi dostala do rúk 

zaujímavá kniţka, ktorú som dostal do daru od milovanej osoby. Dočítal som sa, ţe 

celý náš ţivot je vlastne odrazom našich myšlienok. To, na čo najčastejšie 

myslíme, sa zhmotní aj v našich ţivotoch. Znamená to teda, ţe keď zasa niekedy 

budeme sami seba ospravedlňovať slovíčkom - nemám čas- my ten čas naozaj 

nedostaneme. Čo tak si pre zmenu hneď od rána hovoriť - dnes bude nádherný deň, 

všetko prebehne v pohode, vyzerám úplne skvelo, teším sa hoc aj na milého pána 

autobusára, som úplne zdravý, nič mi nechýba, som úspešný, šťastný... Deň kedy 

zmeníte svoje myšlienky, bude začiatkom novej etapy vášho osudu. Verím vám, ţe 

to dokáţete.   

Onedlho však nadíde zmena určite. Nastanú vytúţené okamihy slobody. 

Záţitky, noví priatelia, dobrodruţstvo, práca, peniaze, morom voňajúce pobreţie 

alebo len blízka priehrada. Moţno si myslíte, ţe predbieham, veď ešte treba čo to 

ponaprávať, poopravovať, a to nielen tie číselká v klasifikačných hárkoch, ale 

najmä trhlinky v medziľudských vzťahoch nášho okolia, aby sme svoje očistené 

srdcia mohli naplniť novými letnými dojmami a láskou. A aţ nadíde ten správny 

čas... Čas lúčiť sa, čas vítať, čas smiať sa, čas plakať, čas začínať, čas končiť.... 

Kruh Kaliny sa pre mnohých pomaly uzatvára. Áno, uţ nadišiel čas. 

Ich miesto zaplnia iní ľudia. Zopár som ich uţ aj videl, neisté pohľady hanblivo 

skúmali steny, ktoré uţ onedlho budú svedkami ich študentských výhier a prehier. 

Veľa tých pohľadov za tie roky, veľa tých slov, veľa toho nadšenia.  

Zostaňte veselí, veď čas strávený v smiechu, radosti a šťastí sa k veku 

nepočíta. Hovoríte, ţe dnes nemáte svoj deň? Moţno ani slnce ho nemá a predsa 

rozjasňuje naše tváre, vtáky tieţ nie a aj tak nám pospevujú radostné pesničky. 

Prajeme Vám len veľa nádherných myšlienok, to ostatné záleţí 

predovšetkým od Vás.  

M. S.  

     
Milí čitatelia,  

čítate Prieboj HORNONITRIANSKE NOVINY MY? 

Otázka na domácu úlohu: „Kto je najobľúbenejší pedagóg na našej škole?“  V. M.  
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Blahoţeláme Vám 
 

Pán riaditeľ našej školy PaedDr. Štefan Gaman si 25. marca 2013 z rúk 

pána ministra školstva Dušana Čaploviča prevzal medailu sv. Gorazda za 

dlhoročnú riadiacu a pedagogickú prácu a výsledky dosiahnuté vo výchovno-

vzdelávacom procese v oblasti odborného školstva.  

 

Pani zástupkyňa riaditeľa našej školy Mgr. Darina Krčíková si 

25. marca 2013 z rúk pána ministra školstva Dušana Čaploviča 

prevzala medailu sv. Gorazda za dlhoročnú riadiacu 

a pedagogickú prácu a bohatú mimoškolskú činnosť.  

 

Pán učiteľ Ing. Jozef Jakube si 28. 03. 2013 prevzal Ďakovný 

list od predsedu TSK za obetavú a tvorivú pedagogickú prácu.  

 

Amos Kaliny 2013 sa stala pani učiteľka PaedDr. Ivana Kelebercová.  

 

Oceneným pedagógom z celého srdca prajeme veľa pracovných i osobných 

úspechov.  

Vierka M.  

 

Na slovíčko, noví stredoškolskí profesori Kaliny 
 

Náš pán riaditeľ PaedDr. Štefan Gaman nikdy nezabudne spomenúť, aká 

ťaţká je práca zodpovedného pedagóga, ktorý sa stáva učiteľom na „školskom 

bojisku“. My sme novým bojovníkom našej školy poloţili tri otázočky:  

 

1. Ako sa cítite v novom pracovnom kolektíve? 

 Pracovný kolektív je vekovo vyváţený, čo je dobré pre prínos skúseností, 

čo sa týka starších kolegov a optimizmu, čo sa týka nás mladších. Vďaka našim 

kolegom, ktorí sú ochotní nám kedykoľvek pomôcť a poradiť, sa tu cítime dobre, 

aj keď ešte stále sa zoznamujeme. Odovzdávajú nám cenné rady z ich 

nadobudnutej praxe. Sme radi, ţe sme súčasťou kolektívu učiteľov. Sú to 

výnimoční ľudia. Vedia toho o našom malom národe naozaj veľmi veľa. Sme im 

za to vďační... 

 

2. Čo vravíte na svojich ţiakov? 

 No zbohom!  Ale nie, ţiaci sú OK, teda, ako ktorí. Samozrejme nájdu sa 

ţiaci, ktorí radi brnkajú na nervy a majú potrebu si niečo dokazovať. Práca s 

mladými ľuďmi je neskutočne náročná. Kaţdý by mal dostať toľko šancí, koľko 

potrebuje k tomu, aby sa posunul k lepšiemu. Vieme, ţe kaţdý ţiak, ktorého 

učíme, môţe urobiť dieru do sveta. Odkazujeme im: Kaţdý sme boli teenageri, je 
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to super obdobie ţivota. Uţívajte si bezstarostný ţivot!  Pozdravujeme týmto 

ţiakov, ktorí pochopili a stali sa študentmi. 

 

3. Máte radi svoju prácu, čo vás na tejto práci najviac baví? 

 Samozrejme, ţe máme svoju prácu radi. Človek, ktorý nemá radosť z 

vyučovania mladých ľudí, nemôţe byť učiteľom, nie kaţdý má na to, aby sa nim 

stal!  Najväčšiu radosť máme vtedy, keď vidíme výsledky svojej práce, keď sa 

študent zlepšuje, dobre zmaturuje a uplatní sa v ţivote – je to dobrý pocit. Avšak je 

tu aj neskutočný pocit zodpovednosti, keďţe učiteľ ţiakov nielen vzdeláva, ale aj 

vychováva – vplýva na nich po všetkých stránkach. Povolanie učiteľa skrýva veľa 

prekáţok, chce to pevné nervy a veľkú obetu. Ak je odozva kladná, máme z toho 

dobrý pocit a dobre spíme... 

Za milé slová ďakujeme a prajeme všetko naj...!  

Janka U.  

 

Veselý a plnohodnotný ţivot na našej Kaline 

v tomto školskom roku  
 

Veru, preţilo a urobilo sa toho veľa: stuţkové slávnosti, rodičovské 

bankety, olympiády, športové súťaţe,  príprava na Vianoce, plesy, MDŹ, Valentín, 

kurzy, Veľká noc, skúšky, Gastrodni atď. Podrobnejšie informácie získate na našej 

webovej stránke:  www.kalina.sk. Osobné záţitky a postrehy našich „občanov 

Kaliny“ nám do redakcie poslali priami účastníci.  

Za príspevky všetkým ďakujeme a prajeme všetko len to naj...  

Vierka M.  

 

Náš výlet za históriou slovenskej prózy a poézie  

 
30. októbra 2012 sme sa vydali za našimi autormi slovenskej literatúry.  

Cesta autobusom trvala skoro dve hodiny, ktoré sme vyuţili na „umelecké 

okienko“ s Martinom Kukučínom a Pavlom Országhom Hviezdoslavom. 

Prvá zastávka po našej literárnej púti bolo rodisko Mateja Bencúra , 

malebná dedinka Jasenová, kde sme sa oboznámili so ţivotom slávneho 

slovenského prozaika, ktorý bol zakladateľom modernej slovenskej prózy. Videli 

sme jeho rodný dom, v ktorom vyrastal so svojimi rodičmi i súrodencami a 

dozvedeli sme sa veľa zaujímavých vecí o jeho ţivote . Bol uznávaný aj v 

Chorvátsku , skadiaľ si ho chodievajú uctievať miestni obyvatelia. Po prehliadke 

rodného domu sme sa presunuli k jeho soche v nadţivotnej veľkosti, kde sme 

spravili umeleckú fotografiu  ( fotografka nám spadla do snehu...).  

Ďalšou zastávkou bol Dolný Kubín, kde sme navštívili múzeum 

významného slovenského básnika a dramatika P. O. Hviezdoslava. V múzeu sme 

http://www.kalina.sk/
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mali moţnosť vidieť repliku jeho rodného domu a veľa osobných vecí, ktoré do 

múzea darovala manţelka Terézia. Po zaujímavej exkurzii sme si išli uctiť 

dramatikovu pamiatku zapálením sviečky na miestnom cintoríne. 

Poslednou časťou literárnej exkurzie bola voľná zábava, ktorú kaţdý z nás 

vyuţil individuálne. Cesta domov bola v znamení ticha, lebo sme boli všetci 

unavení. 

Na záver by sme chceli všetci poďakovať pani profesorke Mádrovej, Pernišovej K. 

a Lomnickej za úţasný výlet strávený v spoločnosti priateľov. 

Nelka 

 

Prvý Valentínsky ples stredoškolákov 
 

Dňa 15. 2. 2013 sa od 18.-tej konal v priestoroch našej 

školy 1. Valentínsky ples stredoškolákov. Predchádzalo mu dlhé 

plánovanie, rozdelenie úloh, oslovovanie sponzorov. Členovia 

ţiackej rady sa svojich úloh zodpovedne zhostili.  

Veľká vďaka patrí nášmu pánovi riaditeľovi, ktorý nám 

zadarmo prenajal priestory (t. j. telocvične) a bol nám vo všetkom, čo bolo treba 

ešte zariadiť (dovoz a odvoz inventáru a jedla, zapoţičanie stolov a stoličiek zo 

školskej jedálne, zamknutie školy, upratanie daných priestorov...), nápomocný.  

Ďakujem aj všetkým kolegom, ktorí nám pomohli. Boli veľmi ochotní.  

Najväčší stres z plesu sa prejavil v deň jeho konania. Všetko sme museli 

dotiahnuť do zdarného konca. A myslím, ţe sa to aj podarilo. Telocvične sa vďaka 

výzdobe, stolom, prestieraniu a pódiu zmenili na spoločenské miestnosti. Jedna 

(menšia) telocvičňa slúţila ako „jedáleň“. Pre všetkých hostí sa podávali rezne so 

zemiakovým šalátom, príp. s pečivom. V kúte bol bar, kde sa študenti mohli 

osvieţiť nealkoholickými nápojmi. V druhej telocvični sme tancovali, na pódiu 

vystúpili naše ţiačky – speváčky, ako aj skupina Moja reč. Bola aj bohatá tombola. 

Páčilo sa mi, ţe organizátori mysleli aj na zriadenie šatní, kam si hostia mohli 

odkladať svoje kabáty. Na poriadok na plese dohliadali piati mladí muţi, a 

samozrejme, moji kolegovia, ktorým som za to vďačná.  

 Ples dopadol veľmi dobre. Organizátori výborne zvládli to, čo si 

naplánovali. Hostia sa dobre najedli a zabavili.  

Anka 

 

Deň narcisov 
 

Dňa 12. 03. 2013 sa naša škola zúčastnila verejnej finančnej zbierky „Deň 

narcisov“. Zúčastnilo sa jej 18 ţiakov. Obetavci sa našli v I.J, II.J – OP, III.J. 

Vyzbierali sme 387,- eur. Účelom zbierky je získať finančné prostriedky na 

podporu programov prevencie, včasnej diagnostiky, liečby rakoviny, poradenskej 

a psychosociálnej pomoci onkologickým pacientom, ich rodinám a na podporu 
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činnosti týchto pacientov v organizačných zloţkách občianskeho zdruţenia Liga 

proti rakovine.  

Všetkým darcom ďakujeme.  

Zuzka M. 

 

Gastrodni  

18. 04. - 19. 04. 2013 
  

Aj tento školský rok sa na našej škole konali tradičné Gastrodni – 

prehliadka a prezentácia kuchárskych a cukrárenských výrobkov, zručností, 

slávnostné tabule ( pri stráţení ktorých sa  prevaţne striedali ţiaci 1.K a 1.L triedy 

) a veľa iných zaujímavostí zo sveta gastronómie, ukáţky líčenia a účesovej 

tvorby, odevný dizajn atď..  

 

Postrehy a záţitky študentov prvého ročníka z našej hotelky:  

 

Mnohí sme boli milo prekvapení , keď sa naša škola zmenila na 

začarovaný zámok, plný dobrôt, hudby, dobrej nálady a nových tvárí. Niektorí sme 

mali moţnosť vidieť našu školu v takejto kráse, ale to sme boli ţiačikovia zo 

základky okukávajúci, ochutnávajúci a slintajúci po všetkom voňavom.  

Tentokrát, ako študenti hotelky, sme okrem okukávania aj pracovali. Ako? 

Ako sa dalo. Niektorí pomáhali starším študentom, iní zasa mali tú česť stráţiť 

slávnostné tabule. Pri našej práci sme zaţili veselé príhody, ktoré sa na prvý 

pohľad nezdali byť zábavné...  

 

Študentov prvého ročníka z našej hotelky som sa spýtala:  

 

1. Čo sa vám najviac páčilo na Gastrodňoch? 

2. Čo sa vám naopak nepáčilo na Gastrodňoch? 

3. Zmenili by ste niečo? Ak áno, čo by to bolo? 

 

Najčastejšie odpovede 

 

1. Zručnosti, slávnostné tabule, príprava miešaných nápojov, odbytové strediská... 

2. Dlhé stráţenie slávnostných tabúľ, málo miesta v odbytových strediskách, 

nemohli sme zdegustovať drinky... 

3. Ohradenie slávnostných tabúľ, stále bolo riziko zmiznutia inventáru... 

 

Ostatné odpovede boli mierne odlišné „ ... veľa ľudí, veľa názorov... ““ 

 

Milí spoluţiaci, ďakujem Vám za rozhovor.  

Janka U.  
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Ţiacka školská rada informuje 
 

Kto sme? 

Ţiacka školská rada pri SOŠ obchodu a sluţieb 

v Prievidzi reprezentuje ţiakov tejto školy a zastupuje 

ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi vedeniu školy. Snaţí 

sa aktívne zapájať všetkých ţiakov do činnosti v škole i 

mimo nej. Celkovú činnosť ŢŠR v školskom roku 

2012/2013 koordinuje Mgr. Anna Valterová. Členovia 

ŢŠR sa o názoroch, ţelaniach i kritike dozvedajú nielen 

od svojich spoluţiakov v triedach, ale aj 

prostredníctvom informácií na nástenke a tieţ z odkazovej schránky. Poznatky a 

pripomienky ţiakov neostávajú nepovšimnuté. 

 

Deň boja za slobodu a demokraciu - NEZABÚDAME. 16. 11. 2012 sme si 

pripomenuli jeden z najväčších medzníkov mladej slovenskej histórie 17. 

november diskusnými duelmi na tému : " Čo nám 17. november dal a čo nám 17. 

november vzal ". Diskusie sa zúčastnili predstavitelia štyroch mládeţníckych 

organizácií : Ján Bučkuliak - Občiansko-demokratická mládeţ, Marek Degro - 

Kresťanskodemokratická mládeţ Slovenska, Jakub Nedoba - Mladí liberáli a Artur 

Bekmatov - Socialistický zväz mladých. Kaţdý rečník dostal 10 minút, aby 

predstavil svoj názor. Potom nasledovala diskusia, riadená moderátorom. Podujatie 

bolo v Prievidzi premiérové a zúčastnilo sa ho 127 študentov troch prievidzských 

stredných škôl ( SOŠ T. Vansovej, Gymnázium V.B.N. a SOŠOaS ). 

 

15.02.2013 sa na Strednej odbornej škole obchodu a sluţieb v Prievidzi konal prvý 

ročník Valentínskeho plesu stredoškolákov. Ţiacka školská rada pri SOŠOaS 

usporiadala bohatý program s hosťom večera skupinou Moja Reč, ktorej 

predchádzali skupiny ako Sme Z Repu, či bravúrny spev Nikoly Píšovej ale aj 

Rastislavy Ranušovej. Nechýbalo občerstvenie, DJ INDY hral od začiatku aţ do 

rána. Po skončení programu na Kaline pokračovala After party v Alien clube.  

 

Dňa 25.1.2013 sa na našej škole uskutočnil projekt Študentskej rady stredných škôl 

Slovenskej republiky - Keď spadneš , postav sa! Naša ţiacka školská rada, ako člen 

Študentskej rady stredných škôl Slovenskej republiky, sa plne ujala úlohy 

hostiteľa. Podujatia sa zúčastnilo 108 študentov našej školy. Podujatie bolo veľmi 

poučné aj inšpiratívne. Veď predsa kaţdý je strojcom svojej budúcnosti a jej 

smerovanie je len a len na nás. Dúfame, ţe podujatia takého typu, nie sú na našej 

škole naposledy.  

B. G. 
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Súťaţe v školskom roku 2012/2013 

Účasť a umiestnenie ţiakov na odborných súťaţiach: Celoslovenské 

a medzinárodné súťaţe 

 

September 2012: MONIN CUP 2012 – TRNAVA  

Andrej Varga   -  4. miesto  III.G trieda  / barmanská súťaţ /    

 

December 2012: VIANOČNÉ  INŠPIRÁCIE  2012  -  KOŠICE 

Lenka Kováčová  -  1. miesto  IV.D trieda / aranţovanie kvetín  

Lenka Kováčová  -  2. miesto  IV.D trieda / aranţovanie kvetín  

Monika Gundová -  3. miesto  IV.D trieda / aranţovanie kvetín  

 

Január 2013: ST. NIKOLAUS CUP 2013 - BRATISLAVA GASTRO DANUBIUS 

Štefan Botka         -  1. miesto  III. G trieda  / barmanská súťaţ Junior / 

Bc. Lívia Minichová   - 3. miesto  MOV – / barmanská súťaţ Senior /   

 

METRO – KUCHÁRSKY PAŤBOJ  GASTRO DANUBIUS BA 

5- členné druţstvo     - 3. miesto IV. F trieda  / kuchárska súťaţ / 

 

Február  2013: COFFEE CUP 2013 BRATISLAVA HOTELOVÁ AKADÉMIA 

Denis Zibrín   -   1. miesto   IV.G trieda   /   barista  / 

 

MALINOVSKÝ VALENTÍN 2013 MALINOVO 

Lucia Líšková  -  2. miesto  I. A trieda  /  aranţovanie kvetín / 

Lenka Kováčová  - 3. miesto IV.D trieda / aranţovanie kvetín / 

Adriána Oršulová  - 3. miesto II. CH trieda  / aranţovanie kvetín / 

 

Marec 2013: CASSOVIA CUP 2013  KOŠICE  VII. Ročník 

Štefan Botka   -  1. miesto  III.G trieda  / barmanaská súťaţ Junior / 

Bc. Lívia Minichová  -  4. miesto MOV / barmanská súťaţ Senior / 

 

VEĽKÁ NOC V PRUSKOM 2013       PRUSKÉ 

Lenka Kováčová   -  2. miesto  IV.D trieda  /  aranţovanie kvetín / 

 

CELOŠTÁTNÁ SÚŤAŢ V DARČEKOVOM BALENÍ   BRATISLAVA 

Kristína Papšová   -  3. miesto  III.I trieda  /  darčekové balenie / 

Adriána Oršulová   - 7. miesto  II. CH trieda  / darčekové balenie /    

 

OKRESNÉ KOLO V RÉTORIKE   PRIEVIDZA 

Braňo Gigac   -   1. miesto  I. K trieda  /  výklad, reklamný text / 

Braňo Gigac   -   3. miesto   I.K trieda  /  Timravina studnička – próza /  
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Apríl 2013: MLADÝ BARISTA 2013 SLANICKÁ OSADA NÁMESTOVO  

Účasť Denis Zib... III.G – súťaţ v príprave kávy  

 

ŚTÚROV A DUBĆEKOV RÉTORICKÝ UHROVEC  

Braňo Gigac   -   3. miesto   I.K trieda   

 

Máj 2013: FLÓRA CUP 2013 BRATISLAVA 

Súťaţ v aranţovaní kvetov 02. 05. 2013 

p. zástupkyňa pre OVY Ing. Beňačková 

 

 

Vtipy od našich ţiakov  
 

Stádo jeleňov ide cestou k napájadlu. 

S kríkov vyskočí jeţko a pýta sa: 

„Je tu medzi vami nejaký tvrďas?“ 

-„Nie.“ 

-„Tak mi dá kaţdý jedno euro a môţete ísť!“ 

dali mu peniaze a išli ďalej. 

Na druhý deň išli znova k napájadlu a zase im vošiel do cesty jeţko a pýta sa: 

„Je tu medzi vami nejaký tvrďas?“ 

-„Nie“ 

-„Tak kaţdý po eure a môţete ísť!“ 

Na tretí deň sa uţ jeleňom nechcelo platiť, tak si zavolali vlka, aby im išiel robiť 

tvrďasa. 

Ako išli k napájadlu, znova z kríkov vyskočil jeţko. 

-„Je tu medzi vami nejaký tvrďas?“ 

Odrazu vystúpil vlk: „Je a čo má byť?“ 

Vtom sa spoza kríkov vyvalil medveď a hovorí: 

-„Tak tvrďas, stovku a ostatní po eure!!!!!!  

 

Viete, prečo chcú mať učitelia na hodine ticho?  

Aby počuli, kedy zazvoní na koniec hodiny.  

  

Po roku od promócie sa stretli dvaja bývalí spoluţiaci: 

„Človeče, keď si pomyslím na to, 

aký som ja inţinier, 

tak sa normálne bojím ísť k doktorovi!“  

 

„Pane, vaša doga ma uhrýzla do ľavej ruky!“  

Majiteľ psa: „Neklamte, veď ţiadnu nemáte!“ 
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Naše talenty – poézia 

 
Samota 

 

Opäť sám v izbe hlavu o stenu si búcham, 

vinylové platne dookola počúvam. 

Plačem a tá dobrá časť zo mňa zomiera, 

načo byť milý, keď Boh sa aj tak nepozerá? 

 

Býval som iný, ţivot mal som veľmi rád, 

radoval som sa z neho, potom prišiel pád. 

Priatelia odišli, nepriatelia zabudli, zostal som sám, 

Hovoríte mi ver, no ja uţ veril som, veril som vám! 

 

Keď som bol malý, môj svet závisel od mojej kreativity, 

potom vyrástol som, bez otázok hodili ma do reality, 

zrazu okoliu začal sa máliť stupeň mojej aktivity, 

ja musel som sa vzdať svojej najväčšej priority. 

 

Ţe je ţivot krutý, to mi uţ ukázal, to uţ dávno viem, 

na ţiadneho majiteľa jazvy na mojom srdci nezabudnem. 

Uţ nikdy do svojho srdca nevpustím ţiadnych hostí, 

boli ste to vy, nie ja, kto medzi nami spálil mosty. 

 

Keby ste aspoň tak ako ja mysleli na svoje chyby, 

moje myšlienky plávajú mi v hlave ako splašené ryby. 

A čo ţe mám pätnásť, vari necítim bolesť? 

V ţivote nerastieme, ale musíme sa naučiť liezť! 

 

Kaţdý deň ţivot dáva mi nejaké znamenie, 

k čomu mi ale je, keď na zlú cestu ma zavedie? 

Uţ častejšie padám ako kráčam, 

aţ príliš často z cesty schádzam. 

 

Tá dobrá časť zo mňa práve teraz zomrela, 

moja duša uţ nemá ţiadnu, o ktorú by sa oprela. 

Platňa na gramofóne pomaly dohráva, 

a posledná myšlienka z hlavy odpláva... 

Mirko 
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Láska 

 

Láska je tá, čo dvoch ľudí spája, 

len s láskou sú v jednom srdci dvaja. 

Láska nehľadá na tom druhom chybu, 

je vţdy šťastná keď sa spolu všade hýbu. 

Láska prekonáva dokonca aj diaľky veľké, 

človeku nestačí keď ju vidí len v telke. 

 

Lásku musí človek zdieľať, 

nech sa môţe ţivotom ľahšie predierať. 

Pre ţivot je dôleţitá práve láska , 

no niekedy sa zdá, ţe je ako obohratá páska. 

Je to láska čo prinesie ti vţdy niečo nové, 

keď sa ti to zdá staromódne povieš jednoducho - love. 

 

Na celom svete je najdôleţitejšia láska, 

s tou naskakuje síce na tvári aj vráska. 

Ale je to láska čo všetko odpúšťa , 

čo na povrch svoje pocity vypúšťa. 

Láska pomáha povedať druhému - milujem, 

tebe moje srdce darujem. 

Marcelko  

 

Zmysel ţivota 

 

Dýcham, aj keď ma to strašne boli, 

pretoţe viem, ţe môj ţivot za niečo stojí. 

Smejem sa, aj keď mám v srdci ţiaľ, 

mať pravých priateľov, by si kaţdý prial. 

Ľudí, čo ti poskytnú svetlo, keď zahalí ťa najväčšia temnota 

a čo prídu, keď ti do ucha šepká samota. 

Kráčam ďalej aj keď opúšťajú ma uţ sily, 

prosím tíško, aby naďalej moje zmysly ţili. 

Prosím temnú bytosť nech neberie ma k sebe, 

lebo aj z posledných síl sa chcem dostať k tebe. 

Chcem ti povedať, ty si ten môj zmysel ţivota, 

lebo keď si na teba spomeniem opustí ma aj samota. 

Marcelko 

 



 

Ţeláme krásne prázdniny a čarovné leto... 

 

 
 

Vaša redakcia  

 

Chcete vedieť, aký pestrý ţivot majú študenti našej školy? 

 

Informácie Vám ponúka naša webová stránka 

www.kalina.sk 
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