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Slnko svieti, more volá, 
leto je tu, končí škola. 

Vyrazíme na prázdniny, 
život budeme mať iný. 

Nebudeme písať úlohy, 
nemusíme chodiť do školy. 
Dva mesiace voľna máme! 
Čo s tým časom? Uvidíme! 

 
Budeme si užívať! 
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Milí študenti, milí čitatelia,  
 

v poslednom čísle nášho školského časopisu sme jajkali, ako ten čas letí. Ani sme 
sa nenazdali a už máme predposledný týždeň školského roka 2014/2015.  

Juj, akí sme len všetci unavení. Júnové dni z nás „vymačkali“ zostávajúce sily. 
„Vysilení“ a čakajúci na deň, v ktorom pôjde školský zvonček na zaslúženú dovolenku, si 
ešte plníme svoje povinnosti. Upratujeme, čistíme, lepíme, počítame, maľujeme, atď.  

Elektronickou poštou sa šíri pieseň, ktorú spievajú deti zo ZŠ pod vedením svojej 
pani učiteľky. Slová piesne sú vtipné! Sú aj pravdivé?  
 
Veď posúďte! Kliknite na link: https://www.youtube.com/watch?v=DoOwOXH60M  
 

Názov piesne znie: Červnová učitelka ( Júnová učiteľka ). Z textu piesne vyberám 
len pár slov:  

Ona je..., 
neumytá, nečesaná, dlhodobo stresovaná, bledá, nevyspatá, „skrátka“ opotrebovaná. 

V septembri, keď nastúpi, je ako nová, svieža a veselá, chce sa jej vyučovať. 
Lenže postupne sa začne premieňať, 

v júni sa radšej pred ňou utekajte schovať. 
Vypadá príšerne, nemajte z nej strach, zase sa „popraví“, počkajte po prázdninách. 

Počkáme!  
Milí študenti a školskí pracovníci, prajem Vám krásne prázdniny, plné zdravých 

slnečných lúčov, príjemne teplú a sviežu vodu, zábavných a slušných spolubývajúcich. 
Majte sa krásne. Dovidenia v septembri.  

V. Mádrová 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DoOwOXH60M
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Úroda - koncoročná štatistika  
na Kaline v školskom roku 2014/2015 

 
Najlepšia dochádzka za celý šk. rok 2014/2015:  

1. II.L (1659 vymeškaných hodín)  
2. II.O (2366 vymeškaných hodín) 
3. IV.F (2421 vymeškaných hodín) 
4. V.K (2531 vymeškaných hodín) 
5. I.B (2613 vymeškaných hodín) 
6. I.C (2844 vymeškaných hodín) 
 

Najhoršia dochádzka za celý šk. rok 2014/2015: (z etických dôvodov triedy neuvádzame ) 
1. 5656 vymeškaných hodín   
2. 5411 vymeškaných hodín  
3. 5020 vymeškaných hodín   

 
Najlepšie triedy v prospechu v II. polroku 2014/2015:  

1. V.K (priemer 1,8) 
2. III.K (priemer 1,92) 
3. II.L (priemer 2,09) 
4. III.L, IV.F (priemer 2,14) 
5. II.K (priemer 2,19) 
6. IV.L (priemer 2,23) 
 

Vyznamenaní žiaci v jednotlivých triedach v II. polroku 2014/2015:  
1. 7 žiakov máme v: III.K, V.K  
2. 5 žiakov máme v: I.F, IV.F, V.L  
3. 4 žiakov máme v: III.F, III.H, III.J, IV.K 
4. 3 žiakov máme v: I.K, II.F, II.K, IV.H, IV.L  
5. 2 žiakov máme v: II.L, III.C  
6. 1 žiaka máme v: I.A, I.C, I.G, I.J, I.O, II.A, II.H, II.J, III.A, III.B 

 
Štatistika za II. polrok 2014/2015: z 945 žiakov našej školy prospelo 814, neprospelo 69, 
neklasifikovaných máme 62 a vyznamenaných 74.  
 
Úspešným a usilovným srdečne blahoželáme!!!!!  
Ostatným prajeme vytrvalosť, nestrácajte nádej a preberte sa, nespite dlho!!! 
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Naše najlepšie žiačky s čistým priemerom na vysvedčení v II. polroku 2014/2015 
 

Aj tento školský rok pozval náš pán riaditeľ PaedDr. Štefan Gaman najlepších – 
jednotkárov na slávnostný obed do A-klubu.  

Veľká škoda, že nie sú medzi nimi aj chlapci. Dievčatá sa zatiaľ musia uskromniť, 
dúfajúc, že na budúci školský rok sa spiaci princovia ( máme ich veľký počet ) prebudia 
a pripoja sa k usilovným dievčatám.  
 

Nikolka Rybárová, II.L 
Janka Minichová, II.H 

Karinka Kuzmánová, III.H 
Nikoletka Holbová, IV.K 
Silvinka Ďurinová, IV.L 

Srdečne blahoželáme!!!!!!!! 
Štatistiku pripravila V. Mádrová 

 
DIGIŠKOLA na kolesách 

 
Naša škola sa zapojila do súťaže pod názvom DIGIŠKOLA na kolesách. Učitelia 

so žiakmi pripravili projekty, ktoré poslali do uvedenej súťaže:  
do kategórie A – Máme radi Slovensko – projekt „ Po prameni hornej Nitry“(III.F, I.F), 
do kategórie B – Učím sa, učím ťa – projekt „Inventarizácia“ (III.F),  
                                                          projekt „Francúzska gastronómia“ (IV.L).  
Potom sme už len čakali, ako dopadne hlasovanie. Na prvom mieste sa umiestnil projekt 
„Inventarizácia“ s počtom získaných hlasov 223.  
 

Srdečne blahoželáme!!!!! 
 

Aktívny život na Kaline  
(čo všetko sme zažili a urobili, kde sme boli, atď.) 

 

Divadeľné predstavenie - Bratia Karamazovovci 
 

V jedno januárové ráno 21. 01. 2015 pred našou školou parkoval autobus, do 
ktorého nastupovali vyobliekaní žiaci z Kaliny tešiac sa na divadelné predstavenie v SND 
v Bratislave.  

V sále činohry sme sa slušne správali a herecké výkony sme odmenili potleskom. 
Účinkujúci napr. D. Jamrich, T. Maštalír, A. Bárta, Ľ. Kostelný, J. Koleník, Z. Fialová a ďalší 
sa nám poďakovali pohľadom, úsmevom a žmurkaním (sedeli sme v prvých radoch).  
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Veľké ďakujem patrí pani profesorke K. Pernišovej a D. Vavrovej, vďaka ktorým 
sme mali možnosť prežiť pekný deň plný zážitkov, vidieť obľúbených hercov, priestory SND 
(niektorí prvýkrát)  a absolvovať príjemnú prechádzku naším hlavným mestom.  

žiaci z II.K, II.L 
 

Biblická olympiáda 
 

Ako študenti 1. a 2. ročníka sme sa svedomite pripravovali z materiálov, ktoré sme 
dostali od pani profesorky s cieľom dosiahnuť čo najlepšie umiestnenie. Z biblických kních 
sme si naštudovali Skutky apoštolov.  

Po mesiaci prípravy sme sa 
zhromaždili v internáte a boj o prvenstvo sa 
mohol začať. Súťaž sa skladala z 3 kôl, 
pomedzi ktorých sme mali  čas na 
občerstvenie. Ako "doping" bol pre nás 
pripravený chutný šípkový čaj a cukríky. Na 
úvod sme sa spoločne pomodlili, rozdelili do 
skupín a začali vypracovávať úlohy a otázky. 
Počas nášho rozmýšľania nás chodili 
navštevovať niektorí profesori, dokonca aj 
pán riaditeľ. Poprial nám veľa šťastia a mohli sme ďalej pracovať.  

Napriek dlhej príprave sa nám otázky zdali neľahké. Ľahko sme si však poradili. 
Po úspešnom zvládnutí kôl sme s napätím očakávali konečné vyhodnotenie, ktoré dopadlo 
takto: na prvom mieste sa umiestnila Dominika Benková (II.F), druhé miesto obsadili Adam 
Kováč, Kristína Vabcová a na krásnom treťom mieste bola Eva Kiššová.  

Výhercovia boli ocenení knižkami so zaujímavou náboženskou tematikou. Na 
záver sme dostali požehnanie a objatie od pani profesorky Mádrovej. Po krásne prežitom 
dni s peknými spomienkami sme išli každý svojou cestou.  
Práve teraz sa pripravujeme na okresné kolo, ktoré sa uskutoční v marci. Držte nám palce!  

 
Eva Kiššová, II.F a Kristína Vabcová ,II.F 

PS: Držali sme. Žiaci získali 4. miesto.  
Srdečne blahoželáme!  

 

Lyžiarsky výcvik 
 

Začiatkom roka 2015, presnejšie od 12.-16.januára, naša škola zorganizovala 
lyžiarsky výcvik. Prihlásilo sa nás málo, asi 50 žiakov, takže sme ani nezaplnili autobus. 
Okrem nás, študentov, boli s nami aj 4 profesori. Dvaja lyžiari a dvaja snowboardisti. 

Lyžovať sme sa boli na Orave, v dedinke Zuberec. Tam sme lyžovali v dvoch 
spojených lyžiarskych strediskách, na Janovkách a Milotíne.  
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Z Prievidze sme odchádzali v pondelok ráno. Do Zuberca sme dorazili o necelé tri 
hodinky, vybalili sme sa, naobedovali a už sme aj stáli pripravení na svahu. Nasledovala 
rozcvička, ktorú sme potom absolvovali každé ráno. Po rozcvičke nás profesori rozdelili do 
skupín, najskôr na lyžiarov a snowboardistov, a potom na začiatočníkov a pokročilých. Tí 
skúsenejší sa mohli lyžovať sami a začiatočníkom sa venovali profesori.  

 
Bolo nám tam veľmi dobre. Zabavili sme sa, zašportovali si a zo začiatočníkov sa stali 
„skutoční profesionáli“. 

Informácie od Simonky Matyovej z I.F spracovali  
Karina Kuzmanová, III. H a Petra Mazániková, III. H. 

 
 

Ples stredoškolákov 
 

V sobotu, 21.februára 2015, sa uskutočnil II. Ples stredoškolákov "Noche Latina", 
ktorý zorganizovala naša Žiacka školská rada v 
spolupráci s Obchodnou akadémiou v Prievidzi.   

Ples sa konal v Dome kultúry v Necpaloch 
v Prievidzi a zúčastnila sa ho stovka mladých ľudí 
z Prievidze, Partizánskeho ale aj z Trenčína.  Ples 
slávnostne otvorili príhovory organizátorov a sabráž. 
Nasledovalo tanečné vystúpenie Radoslavy Grimelovej a 

Andreja Skoka, show 3 
- run clubu a tanečnej skupiny Bravers či vystúpenie TS 
Fantastic. O polnoci prišla na rad tombola, v ktorej bola 
hlavná cena výlet do Bruselu pre dve osoby.  

O polnoci sa účastníkom plesu predstavila 
hviezda večera - latino tanečník MARIO LOPEZ, ktorý 
rozprúdil krv v každom účastníkovi.  
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O skvelé nápoje sa postaral absolvent Kaliny Jaroslav Mihálik a o výborné 
a chutné jedlo naše pani majsterky pod vedením pani Toračovej, za čo im patrí naša 
vďaka!  

II. ples stredoškolákov bol úspešný a už teraz sa tešíme na ďalší ročník! :-) 
Braňo G., III.K 

 
Biela palička - beseda o svete nevidiacich 

 
3. marca 2015 prišla medzi nás pani Rozália Cibulová, 

aby nám pomohla nahliadnuť do sveta nevidiacich. Beseda s ňou 
bola veľmi zaujímavá.  

Dozvedeli sme sa, že je matkou troch detí a spolu 
s manželom podnikajú. Pracuje ako nevidiaca masérka v Prievidzi 
(keď mala 12 rokov, prestala úplne vidieť). Rada vykonáva 
domáce a ručné práce, cestuje a vzdeláva sa. Ukázala nám ako 
štrikuje, háčkuje, prečíta si SMS-správu a priniesla pomôcky pre 

nevidiacich 
(hovoriacu kuchynskú 
váhu, mobil, atď.).  

Boli sme veľmi prekvapení, že má 
veľa optimizmu a srší z nej šťastie. Určite nám 
stretnutie veľa dalo. Poďakovali sme sa jej 
kvietkom, ktorý má najradšej - ľaliou. Sme radi, 
že prišla medzi nás. Ďakujeme aj p. Mádrovej, 
ktorá ju priviedla. 

žiaci II. K a II. L 
 

 

Deň narcisov 
 

Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Tento deň sa nesie v žltej farbe 
umelých a živých narcisov na podporu všetkých, ktorí čelia zákernej chorobe. Zakúpením 
tohto kvietku dobrovoľnou čiastkou každý vyjadril spolupatričnosť a podporu onkologickým 
pacientom. Naše žiačky z tried III.J a III.H sa ako dobrovoľníčky zúčastnili zbierky a za žlté 
narcisy vyzbierali 505,- €. 

žiačky II.J 

Vybíjaná dievčat na Kaline 
 

Predmetová komisia telesnej výchovy a športu zorganizovala turnaj vo vybíjanej 
dievčat pod vedením Mgr. Borisa Husára a Mgr. Štefana Fialku. Podujatie sa konalo 27. 
marca 2015 vo veľkej telocvični SOŠ obchodu a služieb J. Kalinčiaka 1 v Prievidzi.  
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Na súťaži participovala takmer stovka žiačok z trinástich dievčenských kolektívov 
tvorených prevažne podľa tried systémom pavúk na jednu prehru. Už prvé kolo ukázalo, že 
sa môžeme tešiť na deň plný napätých súbojov, v ktorom 3.F + 3.L vybila 2.G, 3.J senzačne 
porazila hoteláčky z 5.K, 1.F si poradila s 1.J, 1.L zvíťazila nad 1.K, 5.L vyradila 4.CH, 2. J 
sa dostala cez 4.H a 3.L zostali oči pre plač po súboji so 4.G.  

V semifinále sa stretli 3.F proti 1.L a 2.J proti 4.G. Koncepčná, trpezlivá a vytrvalá 
práca členov PK TSV priniesla svoje ovocie vo forme tvrdých striel a vybití, dievčatá sa 
naozaj nešetrili. Boj o každú loptu, každý 
centimeter telocvične vyvrcholil finálovým 
stretnutím medzi študentkami z triedy 4.G, 3.F 
a 3.L.  

Bolo sa naozaj na čo pozerať. Oko 
diváka nezostalo chvíľu mimo hry, pohľad na 
telefón bol nemožný, všetci sa venovali 
športu, v telocvični na Kaline sa stal zázrak. 
Všetci prítomní sledovali napínavý súboj, ktorý 
za stavu 1:1 na sety s  kapitánkami v poli 
dotiahli do víťazného konca ženy zo 4. G 
triedy a ziskom titulu spečatili svoju púť telocvičňami Kaliny. 

Mgr. Mokrý 
 
 

Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja 2015 
 

"Byť učiteľom nie je len povolanie, ale je to predovšetkým poslanie". 
 

Pri príležitosti Dňa 
učiteľov Trenčiansky samosprávny 
kraj ocenil najlepších pedagógov. 
Slávnostné podujatie nesúce 
názov Vynikajúci pedagóg 
Trenčianskeho kraja 2015 sa 
konalo 23. marca 2015 v Galérii M. 
A. Bazovského v Trenčíne. 
Predseda TSK Ing. Jaroslav Baška 
a vedúca odboru školstva Ing. 
Daniela Hilčíková ocenili 11 
pedagógov. Plaketu J. A. 
Komenského udelili aj Ing. Mariane 

Vaňovej za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti školstva.  
Ing. Vaňová  
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Celomestské oslavy Dňa učiteľov 
 
 

V piatok 27. marca 2015 sa v KaSS v 
Prievidzi uskutočnili celomestské oslavy Dňa 
učiteľov spojené so slávnostným oceňovaním. 
Ďakovný list či Plaketu J. A. Komenského si z rúk 
primátorky mesta JUDr. Kataríny Macháčkovej 
prevzalo 35 pedagógov. Plaketu J.A. 
Komenského za vynikajúcu prácu v školstve 
udelili aj Ing. Marte Gaplovskej a Ing. Mariane 
Vaňovej.  

Ing. Vaňová   
 
 
 

Pýtame sa ocenených učiteľov 
 
Odpovede Ing. M. Gaplovskej:  
 
Sledujúc tvoj život plný aktivít, povedala by som, že slovo „stereotyp“ v ňom ani 
neexistuje. Ako to všetko stíhaš?  

To je pravda, ja a stereotyp nejde dohromady. Neviem iba sedieť a nič nerobiť, 
často počúvam, najmä doma „ ty si stroj, motorová myš“ a pod. No aj ja mám svoje limity 
a ,bohužial, nestíham všetko, čo by som chcela. Chcela by som toho stihnúť naozaj veľmi 
veľa, okrem svojej práce mám množstvo iných povinností a koníčkov, pracujem v záhrade, 
venujem sa ručným prácam, cvičím, dokonca chodím na ryby (tam relaxujem), máme dvoch 
psov, korytnačku, rada a veľa čítam, potom sú tu domáce práce, takže naozaj stereotyp 
nepoznám. Často si poviem: „Ó bože, nič som dnes nespravila, a potom večer, keď 
rekapitulujem deň, tak sa veru čudujem, že koľko toho urobené bolo. Mám jedno heslo, ešte 
zo strednej školy (moji žiaci ho poznajú) „ Keď nevládzeš, tak zrýchli“ ktorého sa, naozaj, 
držím už 30 rokov a ono to funguje. Hovorieval nám to tréner na fartlekoch (súvislý 5 – 8 km 
beh), keď sme nevládali a chceli zastaviť.  
Človek dokáže veľmi veľa, ale iba ak sám chce. A ja chcem. 
 
Existuje popri tomto všetkom i čas na nejaký súkromný život? Čo je v ňom pre teba 
najdôležitejšie? 

Čiastočne som odpovedala v prvej otázke. Svoje súkromie si chránim, je moje – 
naše. Mám ho farebný, rušný a myslím si, že by som ho prirovnala k hojdačke. Sme veľká 
rodina, stretávame sa, pomáhame si a máme sa radi. V každom prípade najdôležitejšia je 
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láska, potom láska a nakoniec láska - tá všetko zmôže, nakoniec sa o tom hovorí aj 
v rozprávkach, pre mňa to nie je klišé, mám to overené. Koľko lásky vyšleš, toľko sa ti vráti. 

 
Všetko, čoho sa chytíš, je naozaj vrcholne kreatívne. Videla som, ako si pripravuješ 
vyučovacie pomôcky... Kreatívne sú aj  tvoje vyučovacie hodiny? 

Áno, myslím si, že som kreatívna a  aj moje hodiny sú kreatívne, ale o tom by viac 
mohli povedať moji žiaci. Určite sa na hodinách nenudia, lebo vždy sa snažím dať viac, ako 
je nutné a nemám na mysli iba predpísané učivo. Kto počúva –veľa sa dozvie aj medzi 
riadkami, ale nie každý je pripravený prijímať – niekoho vyslovene otravujem už len svojou 
prítomnosťou. Veď aj ja sa stále vzdelávam, lebo platí: „ Buď sa zlepšujeme, alebo sa 
zhoršujeme, nič medzi tým neexistuje, a aj stagnácia je v konečnom dôsledku zhoršovanie 
sa“. V jednej múdrej knihe sa píše: „ Nehádžte perly sviniam...“. Ak treba, aj tohto sa držím. 
Tiež jedno múdro hovorí, že ak je žiak pripravený, učiteľ sa nájde – preto som rada, ak mám 
náročných žiakov. Hovorím im: „Majte nároky na učiteľov, atakujte ich svojimi otázkami, 
diskutujte s nimi, buďte aktívni!“ -– Toto je môj pracovný sen. Na hodinách by som chcela 
mať žiakov duchom prítomných, nielen ich telesné schránky. Ja sa učím aj od žiakov, 
pretože každý mi môže niečo odovzdať. Dokážem sa znížiť na ich úroveň, zasmiať sa, byť 
vážna, mať nároky, ale aj povoliť, keď je to potrebné. Učiteľ je od slova učiť, nie dokazovať, 
čo žiak nevie.  
 
Študenti ťa vnímajú ako veľmi srdečného človeka, človeka, ktorý žije medzi nimi a je 
jedným z nich. Ako ty vnímaš terajších mladých? 

Toto naozaj neviem, či ma takto študenti vnímajú, skôr si myslím, že ma nemajú 
radi, lebo mám nároky, podľa nich som prísna a dokonca sa ma boja. Túto vetu nemám 
rada, lebo bojí sa ten, čo nemá čisté svedomie.  Nemám rada pretvárku, klamstvo a faloš. 
Mám rada férovú hru a to očakávam aj od svojich študentov. „Podpásovky“ veľmi bolia. 
Ako vnímam mladých ľudí? Asi si ich znepriatelím tým, čo poviem, ale nechcem 
generalizovať. 
Mladí ľudia sú presne takí, ako sú ich rodičia – to je ich šťastie a tragédia zároveň. 
„Potrestaný je rodič, ktorý kráča za svoje dieťa.“ Tak to nejako hovorí múdra kniha. 
Rodič má dieťaťu cestu ukázať, ale po nej musí kráčať každý sám. Dnešní mladí ľudia viac 
berú, ako dávajú, nechcú alebo nevedia niesť zodpovednosť za svoje činy, sú 
nesebakritickí, dokonca klamú bez mihnutia oka, ale ich sebavedomie by som chcela mať. 
Napriek možnostiam, ktoré im dnešný svet ponúka, využívajú, naozaj, smiešne málo. Uráža 
ma to ich neustále „mobilovanie“ na vyučovacích hodinách, jedenie a pitie, neúcta 
k autoritám, ale asi sa tak správajú aj voči rodičom, neviem. Podľa mňa je to ich správanie 
volanie o pomoc.  
Každý mladý človek má v sebe veľa pozitív, naši žiaci disponujú mnohými dobrými 
vlastnosťami, zručnosťami, ktoré by mali vystavovať na obdiv, ale držať sa pri zemi. Želám 
si, aby boli hrdí na každé svoje víťazstvo, na každú zaslúženú jednotku, aby prijali 
s pokorou prehry, ale aj každú zaslúženú zlú známku. 
Často im hovorím, že je lepšia zaslúžená trojka ako jednotka zadarmo. Som fakt naivná.  
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Ešte jeden odkaz (rada) pre vás, študenti – nerobte si názor na človeka na základe JPP 
(jedna pani povedala). Strom poznáš podľa ovocia a človeka podľa jeho skutkov, nie podľa 
toho, čo vám kto povedal na toho ktorého človeka. Ja vás mám rada takých akí ste, so 
všetkými pozitívnymi aj negatívnymi vlastnosťami. 
 
Čo ťa lákalo na tvojom povolaní?  

Neviem, vždy som chcela učiť, asi som na to stvorená, lebo som si vyskúšala aj 
iné povolania, ale v tomto som sa našla. Nehanbím sa za to, že som učiteľka. Morálnym 
ocenením sú pre mňa stretnutia s bývalými študentmi a ich slová uznania. Nikdy sa mi 
nestalo, že by ma nejaký minulý študent „opľul alebo do mňa kopol,“ aj napriek tomu, že 
som bola omnoho náročnejšia a prísnejšia ako som dnes. Ja sama si najradšej spomínam 
na tých najprísnejších a najnáročnejších učiteľov. 
 
Z čoho máš v živote najväčšiu radosť?  

Najväčšiu radosť mám z toho, že žijem (lebo už som nemusela), že nám žije naša 
dcéra (lebo už tiež nemusela), že mám harmonické manželstvo (lebo dnes je to vzácnosť), 
že mám strechu nad hlavou, že mám prácu, ktorá ma baví, že sa každý deň stretávam 
s ľuďmi, ktorých bavím ja, že sa stretávam s ľuďmi, ktorí ma nemusia, lebo sú pre môj rast 
nutnosťou, že dokážem odpúšťať, hoci to nie je ľahké, že keď spadnem, dokážem vstať 
a kráčať ďalej. 
 
Máš vytvorený nejaký „špeciálny recept“ na úspešný život? Ako znie? 

Recept na úspešný život si musí nájsť každý sám. Vôbec, čo je úspešný život?  
V podstate som šťastný človek, pretože mám všetko, po čom som túžila, to čo nemám, 
zrejme nepotrebujem. Ďakujem Bohu za každé nové ráno. Snažím sa žiť každý deň, ako by 
bol môj posledný, snažím sa brať ľudí takých, akí sú, neodsudzovať, neposudzovať. 
Od života som dostala facky, ktoré ma posunuli vyššie, nehovorím ďalej, hovorím vyššie. 
Z každého neúspechu sa snažím poučiť, neopakovať tie isté chyby, prehry beriem ako dar. 
Neskromne si myslím, že mám v sebe pokoru vybudovanú najmä vďaka pádom, prehrám 
a bolestiam, pokoru, ktorá mnohým, najmä mladým, chýba. Môj život by určite nebol 
úspešný, keby vedľa mňa nestál človek, ktorý ma podržal vždy, keď bolo treba, potešil 
a hlavne mal rád takú, aká som každý deň už 26 rokov. 
 
Ako vyzerá deň, po ktorom si povieš: „Uf, to teda bolo!“? 

Naozaj mám povedať všetko, čo od rána robím? Hm - skúsim. Zobúdzam sa 
okolo5:30 (ak nejdem na nultú hodinu), kým odídem z domu, okrem osobnej hygieny, 
nakŕmim psov, polejem kvety, niekedy stihnem uvariť aspoň polievku alebo prílohu k obedu. 
V škole som od 7:30 do14:30 a plním si pracovné povinnosti, ktorých nie je málo. Domov 
prichádzam okolo 15:30 a začína sa pre mňa druhá zmena. Každý deň varím čerstvé jedlo, 
potom ma čakajú bežné domáce práce a záhradka. Nie som fanatický záhradkár (mám aj 
burinu), pre mňa je to relax a potom robota, keď sa podarí úroda, mám čo zavárať. 
Pravidelne o 18:00 (plus mínus) cvičím, bez cvičenia si život ,naozaj, neviem predstaviť. Ak 
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mám chuť a priestor, sadnem k šijaciemu stroju (to ma baví) a šijem. „Telku“ často 
nepozerám, a ak si k nej sadnem, vždy mám niečo v ruke – buď štrikujem, alebo stehujem 
rozošité veci, alebo páram a prerábam, neviem iba tak sedieť a pozerať. Najradšej 
relaxujem pri žehlení, túto domácu prácu mám zo všetkého najradšej. Neznášam 
odmrazovať chladničku – to je pre mňa najhoršia robota. Ak je vonku pekne a som veľmi 
unavená, na všetko sa „vykašlem“ a ideme na rybník chytať ryby. 
Pochválim sa, pred týždňom som chytila 61 cm Amura. 
Pred spaním si vždy čítam, som schopná prečítať za mesiac aj tri knihy – nie knižočky. Za 
túto činnosť mám doma prívlastok – čitateľka mladých liet. 
Spať chodievam v priemere okolo 23:00, niekedy skôr, inokedy neskôr, už sú preč časy, 
keď som zaspávala okolo jednej ráno. Ale zase sa prebúdzam okolo pol tretej, aby som sa 
trochu najedla.  
„Uf, to teda bolo!“ 
 
Aký to bol pocit, keď si si prevzala také krásne ocenenie za svoju vykonanú prácu? 
Podelíš sa s nami?  

V prvom rade som bola prekvapená, keď som sa to dozvedela, ale zároveň 
potešená. Veľmi si to vážim a úprimne ďakujem. Odovzdávanie ocenení bolo na vysokej 
úrovni, bola to slávnosť, a musím povedať, že tam, v DK som mala naozaj pocit, že moja – 
naša práca má zmysel. Lebo, ako som už povedala, vnímam to, ako ocenenie nás všetkých 
pedagógov v našej škole. Pani primátorka mala veľmi pekný príhovor a odkaz pre všetkých 
učiteľov, že ak si prácu robíme srdcom, má zmysel. Je pravda, že v dnešnej dobe byť 
učiteľom je pomaly spoločenská hanba, verejnosť nás „neberie“, naša práca podľa mnohých 
nemá žiadny zmysel, dokonca som sa stretla aj s názorom, že nič nerobíme, atď. Všetkým 
takto zmýšľajúcim odkazujem: „Príďte si to vyskúšať!“ Vlastné deti rodičia nezvládajú, my 
sme učitelia, psychológovia, policajti, kamaráti, dokonca suplujeme rodičov a napriek 
všetkému sme mnohokrát tí najhorší. Ja mám svoju prácu rada. Beriem ju ako poslanie. 
Mám vysoké nároky na seba a aj na iných. Držím sa slov Konfúcia, ktorý povedal: „Nie je 
dobrý majster (učiteľ) ten, čo má veľa žiakov. Dobrý majster (učiteľ) je ten, kto vychová veľa 
majstrov.“ 
 
Odpovede Ing. M. Vaňovej:  
 
Sledujúc tvoj život plný aktivít, povedala by som, že slovo „stereotyp“ v ňom ani 
neexistuje. Ako to všetko stíhaš?  

Niekedy sa aj sama čudujem. Snažím sa určiť, že čo musím, a čo ešte nemusím 
a čo  môžem. Každá aktivita ma obohacuje a posúva ďalej, tak je to aj prínos pre mňa.  
Existuje popri tomto všetkom i čas na nejaký súkromný život? Čo je v ňom pre teba 
najdôležitejšie? 

Súkromný život? Áno, sú tam priority, mám chápajúcu rodinu a príbuzných. 
Ešteže existujú telefóny, tak to nejako všetko skoordinujem. Najdôležitejšie – určite zdravie, 
pohoda, relax a jasné, že aj peniaze. 
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Všetko, čoho sa chytíš, je naozaj vrcholne kreatívne. Videla som, ako si pripravuješ 
vyučovacie pomôcky... Kreatívne sú aj tvoje vyučovacie hodiny? 

Snažím sa. Niektoré hodiny sú zábavné. A hlavne, keď sa môžu hrať ekonomické 
a zábavné hry na hodinách. Obohacuje to ich vedomosti a ešte sa aj bavia. Vtedy je to aj 
„škola hrou“. A pritom môžu aj vymýšľať rôzne iné aktivity. 
 
Študenti ťa vnímajú ako veľmi srdečného človeka, človeka, ktorý žije medzi nimi a je 
jedným z nich. Ako ty vnímaš terajších mladých? 

Mladým ľuďom závidím tú ich voľnosť, bezstarostnosť. Niektorí sú veľmi šikovní, 
iniciatívni a niektorí majú ten svoj vlastný svet. 
 
Čo ťa lákalo na tvojom povolaní?  
 Je to už dávno. Mala som dobrých učiteľov na školách a vážila som si ich prístup 
a koľko majú vedomostí. Moje sestra bola už vtedy učiteľka a aj budúci manžel. Chcela som 
byť medzi mladými ľuďmi. Vtedy som si neuvedomovala, že je to také ťažké. 
 
Z čoho máš v živote najväčšiu radosť?  
 Z úspechov svojich dospelých a úspešných detí, ktoré už majú zamestnanie. 
 
Máš vytvorený nejaký „špeciálny recept“ na úspešný život? Ako znie? 
 Špeciálny nie, ale všetko sa dá nejako vyriešiť, len treba vedieť ako. 
 
Ako vyzerá deň, po ktorom si povieš: „Uf, to teda bolo!“? 
 Doma zistiť, či je rodina v poriadku. A potom sprcha, oddychovať, vyložiť nohy, 
zatvoriť oči, a spomínať, čo a ako bolo dobré. Niekedy si poviem, že už nikdy viac a zase 
príde nejaká myšlienka,  čo ešte urobiť inak. 
 
Aký to bol pocit, keď si si prevzala také krásne ocenenie za svoju vykonanú prácu? 
Vieme, že to bolo dvakrát. Prezradíš nám viacej a podelíš sa s nami o takú radosť? 
Určite je veľa šikovných učiteľov a v poslednom období sa mi darí robiť veľa rôznych 
projektov a aktivít so žiakmi. Ďakujem vedeniu školy, že som to mohla byť tento rok aj ja. 
Bola to Plaketa J. A. Komenského – Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho samosprávneho 
kraja-  za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti školstva a Plaketa J. A. Komenského od 
Mesta Prievidza -za osobnostný prínos a dosiahnutie výnimočných úspechov vo výchovno-
vzdelávacej práci. 
 

Ďakujeme za krásne a úprimné slová a prajeme všetko dobré!  
rozhovor pripravila V.  Mádrová 
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Vráťme knihy do škôl 
 

Do projektu sa zapojilo 220 žiakov našej školy. Cieľom súťaže bolo presvedčiť 
žiakov, aby čítali knihy. Naši žiaci obľubujú beletriu. Zapojili sme sa medzi 10 najlepších 
stredných škôl na Slovensku. Dve žiačky boli odmenené knihou: Denisa Pinďurová, z I.F 
a Miriam Môciková zo IV.L. Cenu „Knižný anjel“ získala Mgr. Ďurišová Katarína a PaedDr. 
Pernišová Katarína.  

Srdečne blahoželáme! 
Karin, III.H  

Exkurzia do prírody -  zločiny II. svetovej vojny 
 

Keď nám pani profesorka oznámila, že pôjdeme na výlet, potešili sme sa. Išli sme 
do Skleného pri Handlovej, kde sme boli pozrieť pamätník obetí 2. svetovej vojny Rovná 
Hora, kde umrelo 183 obetí. Potom sme sa vybrali na Hájenku, kam sme šli lesnou 
cestičkou. Na mieste sme si rozložili deky, pustili hudbu, založili oheň a opekali si. 

Atmosféra bola príjemná aj napriek počasiu, ktoré nám veľmi neprialo. Všetkým 
sa nám páčilo a tešíme sa na ďalší výlet s pani profesorkami Matiaškovou a Mádrovou. 

Informácie od Marcelky Boškovej z I.G spracovala Karina Kuzmanová, III.H 
a Petra Mazániková, III.H.  

foto: Marcelka Bošková, IG 

 
 

Vyhodnotenie kvízu 
Milí študenti,  

v poslednom čísle školského časopisu ste mali možnosť zapojiť sa do kvízu 
o našej škole. Z množstva správnych odpovedí boli vyžrebovaní nasledovní riešitelia:  
Marina Chobotová, I.K, Barbora Kyselicová, I.J, Viki Truchlá, I.L, Dominika Ďuricová, I. F.  

Blahoželáme! 
Karina Kuzmanová, III.H 
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Informácie o živote na našej škole si môžete prečítať na  webovej 

stránke školy: www.kalina.sk 
 

 
Január 2015 

Baristický kurz - Klauzúrne skúšky - Svatební dort roku 2015 - Lyžiarsky kurz - Svadobné dni v Nitre - 
Egyptská kuchyňa - Biblická olympiáda - MASTER CUP 77 - Zápisník cestovateľa  

 
Február 2015 

Memorandum o spolupráci - Diskusia s europoslancom - Rímska kuchyňa - Úspechy v španielčine - 
Prevencia kriminalistiky - Valentín na Kaline - Návšteva z Málagy - Maturita online/offline - 
Tlačová konferencia v Nestlé - Florbal 2015 - Zasnežené Štrbské Pleso a Štrbské pleso  

 
Marec 2015 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - Líčenie podľa predlohy - Čo nového v Bratislave? - Eurofondue - 
Písomné maturitné skúšky - Popoludnie zdravej výživy - Prvý jarný deň - Trenčín  - Beauty Forum - 
Matematický klokan 2015 - Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja 2015 - Cassovia Cup 2015 - 

Starostlivosť o pleť - Veľká noc v A klube - Barista Junior 2015 - Základy mixológie - 
Konferencia cestovného ruchu - Deň učiteľov - Celomestské oslavy Dňa učiteľov - Deň narcisov - 

Vybijaná 2015  -  dievčatá - Umenie regiónu  
 

Apríl 2015 
Čestné uznanie - GASTRODNI 2015 - Mladý Európan 2015 - OECD PISA 2015 - Exkurzia - 

Praha a Kutná Hora - Junior Bartender Challenge  
 

 
Máj 2015 

Máj lásky čas - Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky - Zápis do učebných odborov - 
Volejbal 2015 - Návšteva partnerskej školy v Poreči - Prijímacie skúšky 2015 - Certifikáty KROS - 

Poznaj svoje peniaze - Školenie s "Aibrush" - Rozlúčka maturantov - Raut pre ZŠ - Zápis pokračuje... - 
Raut pre MŠ - Malý gastro festival - Súťaž v PowerPointe - Slávnostné tabule - 
Výchovné predstavenie - Ústne maturitné skúšky - 3D tlačiareň - Deň úsmevu - 

Catering na Bojnickom zámku  
 

Jún 2015 
Európske hry v Baku - Poznaj svoje peniaze - Krúžková činnosť - Prievidzská kytica - 

Kreativita v cukrárni - Klauzúrne skúšky - Catering na Bojnickom zámku - Deň úsmevu - 3D tlačiareň - 
Ústne maturitné skúšky - Výchovné predstavenie - Slávnostné tabule - Malý gastro festival - 

Súťaž v PowerPointe - Raut pre MŠ - Zápis pokračuje... - Raut pre ZŠ - Rozlúčka maturantov - 
Školenie s "Aibrush" 
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Úsmev nakoniec  
 

V škole: 

- Máš domácu? 

- Hej. 

              - Tak nalej! 

 

*** 

 

Stretnú sa dvaja študenti elektrotechnickej fakulty a jeden hovorí druhému: 

- Ako sa ti vodí v škole? 

- Ále... S nekonečným odporom. 

 

*** 
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