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Súťaž stredoškolských
časopisov
19. novembra sme získali
skvelé druhé miesto v súťaži
stredoškolských časopisov
Prešovského kraja, ktorá sa
konala v priestoroch Slniečka, detského oddelenia
Knižnice P. O. Hviezdoslava
v Prešove. Vďaka za tento
úspech patrí všetkým, ktorí
sa podieľali na tvorbe nášho
časopisu, ale aj tým, ktorí
ho čítajú, pretože práve pre
vás ho vytvárame. Súčasťou
súťaže bola aj diskusia na
tému kvality jednotlivých
časopisov a čo treba zlepšiť.
Porota už počas hodnotenia
nášho časopisu podotkla, že
sa zas teší na naše vtipné postrehy z ich hodnotenia, ako
sme to urobili pred rokom
v našom článku z rovnakej
súťaže, kde sme získali cenu
skokana roka a cenu za najlepší vizuál. V nasledujúcich
riadkoch sa dočítate o tom,
čo nové sme sa dozvedeli
ohľadom časopisov, aké boli
rady - pripomienky poroty a
samozrejme, nechýbajú ani
naše postrehy, a to všetko
s dávkou kvalitného humoru.
Ako členovia poroty povedali, radi o sebe čítajú. Tak nech
sa páči... Najprv je vyjadrenie
poroty a za ním nasleduje
náš komentár. ;-)

Pán porotca vraj rád cíti chuť
časopisov.
Ja by som ich nechutnal. Jedine,
ak vám manželka doma
poriadne nenavarí. Snáď Vám
bude chutiť aj toto číslo. Len
dávajte pozor, pretože ho máme
aj v elektronickej podobe.
Podstata má byť v úvode, nie
v závere.
Hmm, a kto potom dočíta článok do konca? A okrem toho to
protirečí s ďalšou radou poroty
- „Titulok má vyvolávať záujem
a neobsahovať pointu“. Takže
asi titulky dávať na koniec.

Podľa poroty bol najlepší titulok: „Poďte s nami krvácať“.
Hmm, snáď to bolo o upíroch,
pretože napadli mi aj horšie
alternatívy...

EDITORIÁL

Školský časopis je o škole.
Dobrá rada za milión.
Najdôležitejšie správy sú
o nás, lebo sme samoľúbi.
V ďalšom čísle asi urobíme
rozhovor s pani Fitzekovou.
Možno budúci rok získame aj
prvé miesto :-D
Pani porotkyňa podotkla:
„...nie je čo nové povedať, tak
budem papagáj...“
Ešteže si vybrala takýto druh
vtáka... Má pekné perie. Vtáka
poznáš po perí...
Nepoužívať skratky, pretože
pani porotkyňa povedala, že
potom sú potrebné aj vysvetlivky pre blondínky.
OMG. Hups ckks. Howk.
(Ó, môj bože. No toto, ci kokos.
Dohovoril som.)
Grafy a ankety sú super,
najmä, ak sú o študentoch.
A hlavne takým grafom „zabijete“ pomerne dosť miesta
v časopise takže super ;-)
Tínedžeri a tínedžerky v akcii
sú super.
No comment!
Dubkáčik minulý rok zmenil
svoju veľkosť z A5 na A4 a
teda „podrástol“. No pán porotca poznamenal: „Zmena
formátu je v tomto prípade
diskutabilná“.
Ujo má radšej asi malé veci...
Minulý rok sme boli „kritizovaní“
za malé fotografie, čo súviselo
s menším formátom. Zväčšili sme fotografie aj formát,
no niektorým ľuďom nikdy
nevyhoviete...
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Zľava: Michal Ufnár, Dávid Kidala, Milan Kurovský,
Mária Sopková, Lucia Novotňaková
Nikoho nazaujíma cesta, len
cieľ.
Škoda prísloví.
Pán porotca nemá rád naše
horoskopy, ale teta má rada.
Teta cmuk. Ujo blééé.
Ujo povedal na Dubkáčika:
„Wow“. Dubkáčik je synonymum pre posun.
Alebo pre skokana, hmm :D
Mohol ešte dodať, ktorým smerom. Inak má ujo rešpekt. Pozná
kvalitu, čo dodať.
Pozor na rovnováhu medzi
textom a obrázkami.
Scriptopicturokagatia.
Porotcom sa nepáčili časopisy vytvorené vo worde,
ale chápu „obmedzenosť“
prostriedkami.
Zdieľame tento názor. Word je
blé všeobecne. InDesign for the
win.

Autorské texty sú v určitom
zmysle duševný striptíz. Ďalšia rada poroty bola - viac
obrázkových materiálov.
Tieto rady by sme spojili
do jednej. Striptíz je fajn, ale viac
obrázkových materiálov... ;-)
Teta, keď pozerala časopis,
povedala: „Páčili sa mi niektoré veci vo vnútri“.
Dával by som si asi väčší pozor
na skracovanie viet, nielen
na použitie skratiek. ;-)
A zároveň podotkla: Niečo mi
tam chýba...
Nejaké to Je Ne Sais Quoi?
Smajlíky sú smrť.
Na to len: :-D :-D :-D :-D :-D
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
autor: Milan Kurovský
foto: J. Torma

Je príjemné čítať časopis, na ktorom pracovalo
zopár poctivých hláv a verte, že skutočne urobili
kopec práce. Našim maturantom sa čoraz viac
blíži skúška dospelosti, niektorí chcú ísť na vysoké školy, iným sa študentský život končí práve
strednou. Tak či onak, všetkým treba držať palce.
V najnovšom čísle občasníka Dubkáčik vám
podáme prehľad toho najaktuálnejšieho, čo sa
udialo na našej škole za poslednú dobu. Na čo
sa môžete tešiť: komiks sa vrátil späť na scénu,
vyspovedali sme pána riaditeľa Ing. Ľubomíra
Tótha, pochválili sme sa úspechom v súťaži
školských časopisov Prešovského kraja, nebude
chýbať ani vaša obľúbená módna polícia, na slovíčko sme si tentokrát pozvali skvelú a talentovanú módnu návrhárku Mgr. Andreu Sevaldovú.
A aby sme nezabudli, aj naši noví členovia rady
prispeli k tvorbe nového čísla a uvidíme, ako sa
bude týmto zelenáčom ďalej dariť, pevne verím,
že skvelo. Dúfame, že sa trošku zasmejete,
zamyslíte a dozviete sa niečo zaujímavé. To nám
bohato stačí, aby naše srdcia hrial dobrý
pocit z dobre odvedenej práce.
Prajeme príjemné čítanie.
šéfredaktor
Michal Ufnár
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Slangové a hovorové výrazy nepodliehali
jazykovej úprave kvôli autenticite
a výpovednej hodnote :-D
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to nezazlievala ľuďom, čo
tam žijú a lovia zver pre ich
vlastné potreby a kožušinu,
si tak tradične spracovávajú.
Všetko má byť v rovnováhe.
Ako by ste obliekli 17-ročného chlapca a 50-ročného
chlapa podľa Aidastyle?

Andrea

Nie som si istá, či sa v mojej
ponuke nájdu veci pre 50-ročného chlapa – keď tak mikiny
a funkčné termo oblečenie,
ktoré by mohlo byť súčasťou
športového ležérneho outfitu.
Pre 17-ročného by som
vytiahla mikinu
s názvom Shark
a termo kraťasami pod kolená
(pod tieto termo
kraťasy by si
mohol obliecť
funkčné tmavé
termoprádlo).
Táto mikina má kapucu z profilu v tvare žraloka... Myslím,
že je to celkom zaujímavý
kúsok a vedel by zaujať v zime napr. školskom lyžiarskom
kurze.

Sevaldová

Ako ste sa obliekali počas
vašich stredoškolských
čias? Aké boli vaše časy
v školských laviciach, konkrétne na strednej škole?
To bolo veľmi veselé obdobie, ja som mala výstrednejší
štýl obliekania, od zvonákov
cez kapsáče, šatky a klobúčiky na hlave, po vysoké čižmy
na platforme až k širokým
skate teniskám... Záležalo asi
od okolností, kam som išla...
Trošku inak sa človek oblečie
keď ide na koncert, párty,
do školy, na korčule atď.

A samozrejme, dosť sa tá
móda vtedy menila. Časy to
boli super, nemôžem sa sťažovať, ja som mala strednú
rada, dotvárala sa mi vtedy
osobnosť, veľa vecí bolo pre
mňa nových a vzrušujúcich.
Doteraz mám veľa kamarátov
z tohto obdobia.
Čo si myslíte o dnešnej
móde a obliekaní mladých?
Naopak, čo by ste si na
seba nikdy neobliekli?
Mne sa dnešná móda páči,
teda až na pár výnimiek ako
sú biele platformové sandálky, hrubé oversize kabáty
na drobných útlych ženách,
riflové kraťasy strihovo
vyzerajúce ako po mojom
staršom bratovi. No a oso-
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Ja som chcela vždy mať svoju
vlastnú fashion značku. Trošku som sa odklonila od tohto
sna na vysokej škole, ale je
dobré, že som sa k tomu, čo
ma baví najviac, vrátila. Ja
som inak veľmi praktický človek, bola som tak vychovaná

„K podnikaniu
patrí sedliacky
rozum... “

Novodobá Coco Chanel. Takto by sme najlepšie
charakterizovali Mrg. Andreu Sevaldovú, ktorá
je mozgom a tvorcom značky AIDASTYLE. Zdá sa,
že AIDASTYLE skutočne predstavuje súčasný svet
módy, ktorý využíva nové smery, nové zmýšľanie,
rôzne farby a nové spôsoby, ako obliecť človeka.
Pri pohľade na modely alebo kolekcie návrhárky je
poznať, že táto dáma to robí s radosťou a vášňou, má
v sebe predstavivosť, eleganciu a má čo ponúknuť
dnešnému svetu módy. Tvorbe oblečenia sa venuje
odjakživa. Okolie si jej tvorbu všimlo v roku 2002, kedy
vzbudila mnoho pozornosti prostredníctvom svojej
kolekcie. Po dokončení Právnickej fakulty Univerzity
Komenského sa nakoniec vrátila k móde a tomu,
čo je jej srdcu najbližšie. Po určitom čase vo firme,
kde navrhovala športové oblečenie, sa zrodil nápad
pre AIDASTYLE. Od založenia značky AIDASTYLE už
ubehlo 5 rokov. Práve v tejto značke sa mohla táto
talentovaná návrhárka naplno prejaviť.
Ak by ste sa mali opísať
jedným slovom, aké by
bolo?
Jednýmslovomneopísateľná
;)

Ako sa zrodila myšlienka pre AIDASTYLE? Bolo
náročné riešiť „praktické“
veci pre kreatívneho človeka? Keďže o kreatívnych
ľuďoch sa traduje, že sú
nepraktickí. Pomáhal vám
v tomto období niekto?

bitná kategória sú roztrhané
plátenné špinavé tenisky,
z ktorých trčia ponožky, ktoré
si možno ešte pamätajú
hodiny telocviku z 1989. Tak

a máme to jednoznačne v rodine. Nemám problém viesť
si napríklad účtovníctvo,
keďže moja stredná škola
bola zameraná na obchod a
podnikanie. Mám vyštudo-

vané právo na Komenského
univerzite, čiže informácie,
ktoré potrebujem pre moje
podnikanie si viem vyhľadať
ľahko sama. Som grafik samouk, takže aj v tejto oblasti
som si všetko riešila vo vlastnej réžii. K podnikaniu patrí
zdravý sedliacky rozum, kreativita, pokora a pracovitosť.
Dá sa to zvládnuť aj samému
človeku ;)
Plánujete v dohľadnej
dobe nejakú módnu prehliadku pre verejnosť? Na
čo nové vo vašej tvorbe sa
môžu tešiť vaši priaznivci?
Módnych prehliadok bolo
v tomto roku dosť. Možno
v roku 2016 niečo spácham,
ale zatiaľ nič konkrétne Vám
neviem povedať.
Novinky budú v pánskej
móde. Konkrétne mikinky
s potlačou MHD dopravných
prostriedkov, ktoré by sme
mali v najbližšom období
fotiť. Ďalej sa chcem opäť
venovať ľudovej tematike a
tieto motívy tak skĺbiť so sú-

časnou módou, tak aby ich
s radosťou a hrdosťou nosili
všetci a je jedno či 17-roční
alebo 50-roční.
Ako prežívate vianočné
sviatky? Nechystáte nejakú
vianočnú kolekciu? A nemyslím tým salónky... :-)
Vianoce prežívam tradične
s rodinou a na horách. Keď
mi skončí predvianočné
predpeklie :D (objednávok
je vždy veľa, takže pracujem
až do Štedrého dňa). Veľmi
sa teším na oddych, dobré
jedlo, pohodu, rozprávky,
sneh, kamarátov, snowboardovanie, koncerty a všetky
tie radovánky zimy).
Mám rozrobenú jednu
spoluprácu s kamarátkou,
ktorá veľmi vtipne a pekne
maľuje. Chceme z jej tvorby
spraviť koláž so zimnou
tematikou na termo oblečenie a mikiny. Tak snáď
sa nám to podarí ešte túto
zimu :D
(pokračovanie na str. 6)

Na Slovensku sa ľudia vedia
veľmi dobre, vkusne, štýlovo
a zaujímavo obliecť.
Nie som fanúšik pravých
kožuchov, je to zbytočná
časť módneho
priemyslu, ktorú
nebudem nikdy
podporovať. Nerozumiem tomu,
prečo niekomu
v našich podmienkach nestačí
kožuch z umelých
vláken. No ak by som mrzla
niekde na severnom póle a
kožuch by mi mal zachrániť
život, tak si ho samozrejme
oblečiem... Takisto by som

„Na Slovensku
sa ľudia vedia
obliecť.“
túto „hipsterčinu“ krútiac
hlavou nedávam.
Páči sa mi však, že sú omnoho viac, čo do obliekania,
experimentálni mladí muži
za poslednú dobu, čo si všímam.
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V ktorých obchodoch môžu
ľudia vidieť alebo si rovno
zakúpiť vaše modely?
V online shope na
www.sashe.sk/AIDASTYLE,
www.fler.cz/aidastyle alebo
ma môžete rovno kontaktovať cez moju fanpage
FB www.facebook.com/
AidaStyle. V offline shope
Miestni v Banskej Bystrici
majú k dispozícii moje legíny.
Vaša móda je veľmi pestrá.
Má pre vás farba špecifický
význam? V jednej z vašich
kolekcií som si na legínach
všimol motív máp MHD

v Bratislave, ako vznikol
tento šikovný nápad?
Farba je vyjadrenie... Ľudia
ňou vyjadrujú svoje pocity,
nálady, názory... Môžete z nej
čo to vyčítať o človeku, ktorý
danú farbu nosí. Farba pôsobí na vaše zmysly, či už chcene alebo nechcene, aj tak
Vás jednoznačne ovplyvní...
A to je teda mega špecifický
význam, nie?
Ten motív máp je mapa
londýnskeho metra, nápad
vznikol, keď som dostala
od kamarátky magnetku
z Londýna a veľmi sa mi
páčilo, ako majú farebne túto

schému metra spravenú, tak
som z nej vyskladala tento
motív.
Ak by ste si mali vybrať
osobnosť, pre ktorú by ste
chceli navrhnúť oblečenie,
ktorá by to bola? Možno aj
z nežijúcich osobností.
Hmmmm, tak nad týmto
som nikdy nerozmýšľala...
Určite by mi urobilo radosť,
keby som mohla navrhnúť
kolekciu napr. pre značku
ADIDAS originals alebo ROXY
a podobné... Ja som rada,
že môžem navrhovať veci
pre „obyčajných“ ľudí , ktorí si

Vianocný V
SLOVNIK
v

veci odo mňa kupujú a robia
im radosť. Pre mňa sú toto
osobnosti, lebo vedia, čo je
dobré :D
Aké by to bolo, keby ste si
sama neboli šéfkou, bolo
by to ako vo filme Diabol
nosí Pradu?
Neviem, čo by som robila,
keby som nemala Aidastyle...
Možno už spomínané právo.
pôstne
obdobie

jas

umelec,
kt. skladá
básne

robiť
bielym

miesta
pre ovce

málokrvnosť (lek.)

nádherné,
nástroj
úkaz
krásne,
na holenie pri horení
úžasné

ženské
meno
16. 11.

plody
viniča

búrali

chovateľ
včiel

autor: Michal Ufnár
foto: fotoarchív
A. Sevaldová

tajnička

Keďže žijeme v spoločnej Európskej
únii a dalo by sa povedať, že tvoríme jednu veľkú rodinu, mali by sme
si predsa vedieť v rodine aj zablahoželať k sviatkom. Preto vám prinášame blahoželania zo všetkých štátov
Európskej únie.
Belgicko, Holandsko - „Vrolijk Kerstfeest!“
Bulharsko - „Čestita koleda!“
Cyprus, Grécko - „Kala Chrostouyenna!“
Česká republika - „Veselé Vánoce!“
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Dánsko - „Glaedelig Jul!“
Estónsko - „Roomsaid Joulu Puhi!“
Fínsko - „Hauskaa Joulua!“
Francúzsko - „Joyeux Noel!”
Írsko - „Nollaig Shona Dhuit!”
Litva „Linkami Kaledu!”
Lotyšsko „Prieci´gus Ziemsve”
tkus un Laimi´gu Jauno Gadu!”
Luxembursko - „Déi Bescht Wensch!”
Malta - „Il-Milied It-Taijeb!”
Maďarsko - „Kellemes Karácsonyi
Unnepeket!”
Nemecko, Rakúsko - „Froehliche
Weihnachten!”

Poľsko - „Wesolych Swiat Bozego
Narodzenia!”
Portugalsko - „Feliz Natal!”
Rumunsko - „Saotator Felicite!”
Slovensko - odpoveď v tajničke
Slovinsko - „Vesele Bozicne!“
Španielsko - „Feliz Navidad!”
Švédsko - „God Jul!“
Taliansko - „Buon Natale!“
Veľká Británia - „Merry Christmas“
(Anglicko) - „Nolla Chridheil Huibh!”
(Škótsko) - „Nadolig Llawen!”
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Ako
riaditeľom

„...všetko ide tak ako
má, len čoraz
rýchlejšie a rýchlejšie.“
Ako riaditeľovi školy, chutí
vám jedlo, ktoré sa pripravuje v našej školskej jedálni
Oáze?

Ako každá firma, podnik, banka, supermarket, obchodný
dom, tak aj škola má svojho riaditeľa, tým našim je
Ing. Ľubomír Tóth. Vtipný, milý, dynamický, dôstojný,
veľkorysý, spoločenský a má skvelé príhovory. Všade kde
je, tam si ho ľudia vážia a to nie je všetko, čo tento pán
má v sebe. V rokoch 1965 -1974 bol žiakom na Sídlisku 2,
neskôr nastúpil na vranovské gymnázium, kde študoval
v rokoch 1975-1979, potom nasledovala vysoká škola
technická v Bratislave (1979-1983) na Chemicko-technologickej fakulte v odbore: Chemická technológia textilu
celulózy a papiera. Na našu školu nastúpil v roku 1986,
kto by chcel konkrétne - 1.12.1986, ako zástupca riaditeľa
pre praktické vyučovanie a naďalej vyučuje chémiu.
Navštívili ste niekedy ako
študent riaditeľňu? Aký
ste boli vy študent, boli ste
vy ten poslušný? Každá
domáca úloha pripravená
a samé jednotky alebo ste
boli lajdák?
Navštívil, z akých dôvodov, to
si už teraz nepamätám. Aký
som bol študent? Ako väčšina
mladých ľudí, nepatril som
k výborným žiakom, skôr dajaký dvojkár. Úlohy mi sem-tam
chýbali. Občas bolo treba
pozháňať aj dajakú ospravedlnenku, ale tak to chodí stále,
odkedy je študent študentom.
Čo vás stále inšpiruje v práci
po vyše desiatich rokoch pôsobenia na poste riaditeľa?
Aký je váš recept?
Riaditeľom som 12 rokov a
inšpirácie je okolo mňa stále
dosť a dosť. Škola je dynamicky sa meniaci kolos, nesvedčí
jej, keď je prázdna. Striedajú
sa v nej generácie žiakov,
naši absolventi neraz k nám
dávajú svoje deti, každý žiak,
každý učiteľ, majster odbornej
výchovy i nepedagogický zamestnanec vtláča do jej pod-

Väčšinou áno, aj keď iste nie
vždy sa všetko vydarí tak, ako
by človek chcel.
Mávali ste chuť pridať si
do vašej pracovne práce propagačných grafikov? Alebo
už je niekto tým šťastlivcom,
na ktorého prácu pozeráte
od pondelka do piatka?
V pracovni nemám teraz žiadnu prácu od Vás – grafikov,
ale vnímam ich , keď idem po
chodbách v našich budovách ,
či v triedach. Sú pekné , výstiž-

staty to svoje. To je to, čo školu
obohacuje. My zostávame, vy,
študenti, sa meníte. Našťastie,
nikdy sa to nekončí.
Ako ste sa stali riaditeľom?
Bola to náročná cesta alebo
to bolo „lážo-plážo“? Aké
boli vaše prvé dni alebo
mesiace na riaditeľskom
kresle?
Riaditeľom školy som
od 1. januára 2003, keď dovte-

keď ste nastúpili. Keď sa
retrospektívne obzriete,
zmenilo sa za ten čas niečo?
V roku 1986, keď som do školy
nastúpil, škola bola stredným
odborným učilišťom textilným.
Už z názvu vyplýva, že vyučo-

„Škola je dynamicky
sa meniaci kolos,
nesvedčí jej, keď
je prázdna.“
dajší riaditeľ pán Tomáš Lešo
sa stal primátorom mesta.
Dovtedy som bol zástupcom riaditeľa pre praktické
vyučovanie. Prvé dni v tejto
funkcii neboli jednoduché, ale
pomohla mi dobrá znalosť
prostredia, ľudí i problematiky.
Prosíme vás, priblížte našim
čitateľom, aká bola škola,
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vali sa odbory ako krajčírka, či
pletiarka, pre vtedajší závod
Slovenka a vyučovali sme
aj odbor predavač pre firmy
Jednota a Zdroj. Vyučovalo
sa podľa štátom určených
učebných osnov, absolventi
mali garantované pracovné
miesta, na nadstavbu, alebo
do maturitných odborov išli
naozaj len tí najlepší. Odbory,

ktoré máme na škole teraz
vznikli až v deväťdesiatych
rokoch a neskôr. Teší ma, že
je o ne záujem, že sme dobre
vybrali.
A teraz naopak, ako vidíte
našu školu tak o desať
rokov?
Ťažká otázka. Určite bude
potrebné zapojiť sa do
systému duálneho vzdelávania a pripravovať žiakov
pre konkrétne firmy. Robíme
v tomto prvé kroky, ale vzhľadom na množstvo okolností,
ktoré tento proces sprevádza,
to nie je jednoduché. Štát
musí prijať opatrenia na zabezpečenie kvality študentov
do študijných odborov, toto
momentálne najviac chýba,
ak nerátam nízku populačnú
krivku terajšej doby. Záujem
o odbory, ktoré máme, myslím,
že bude aj v budúcnosti, aj
keď niektoré odbory sa zrejme
nebudú otvárať každoročne.

né a často inšpirujúce. „Netráp
sa nad dokonalosťou, nikdy ju
nedosiahneš,“ čítam už roky
takmer denne na chodbe v budove č. 3. Úžasná myšlienka
od jedinečného umelca, akým
Salvádor Dali bezpochyby bol.
Máte veľmi pekné príhovory. Pripravujete si ich niekedy večer alebo radšej cez
deň? Sedíte pri tom za stolíkom s papierom a perom
alebo je to len „improvizácia“? Alebo roky skúseností?
Pomáham vám s príhovormi
vaša manželka, keďže je
slovenčinárka?
Príprave príhovorov venujem
málo pozornosti aj času,

častokrát improvizujem,
na niektoré opakujúce sa
podujatia, ako napríklad
stužkové slávnosti, sa mi
akoby zo záložného disku
vynoria v pamäti celé pasáže
z minulých príhovorov, len ich
dajako poskladať a pred akciou
viackrát zopakovať. Občas
prídu aj malé brepty, celé okno
zatiaľ nebolo.
Keby sa dal vrátiť čas a vy
by ste sa mohli rozhodnúť
pre inú cestu, zmenili by ste
niečo vo svojom živote? Napríklad výber školy, povolania a podobne?
Každý z nás žije len jeden život
– ten svoj. Bolo by zaujímavé
mať o tridsať rokov menej a
mať terajšie skúsenosti. Ale
takto to prosto nefunguje.
Nikdy nevstúpiš dvakrát do tej
istej rieky, hovorí filozof. Ja by
som vo svojom živote nemenil
nič, všetko ide tak, ako má, len
čoraz rýchlejšie a rýchlejšie.

No a na prvom mieste nech je
zdravie...
Mávate strach z niektorých
učiteľov - kolegov, keď prechádzate okolo nich?
Hahaha, nie. Kolektív okolo
mňa je seriózny a empatický,
aj keď každý má svoje starosti
a problémy, niekto viac, niekto
menej. Všetko sa snažíme riešiť
normálne, dialógom. Riaditeľ
často musí prijať aj nepopulárne rozhodnutia, nie je to len
o dobrej nálade a odmenách.
Ale aj toto prináša život.
Ako prežívate vianočné
sviatky?
V rodinnom kruhu pri dobrej
detektívke.

autor: Michal Ufnár
foto: fotoarchív SOŠ

Zastav sa a usmej!
Milí čitatelia,
prinášam Vám malú reportáž mojich postrehov
z posledných nákupov.
Čas plynie rýchlo a Vianoce
sú už predo dvermi.
V obchodných centrách a
mestách je cítiť vianočnú
náladu od začiatku/polovice
novembra. Aj ja som sa
nechala zlákať akciovými trhákmi, a tak som navštívila
jedno obchodné centrum.
Zostala som trocha sklamaná,
keď sa vypredala polovica
darčekov z môjho nákupného
zoznamu. No nezostávalo mi
nič iné len sa pousmiať a ísť
zaplatiť nákup. Keď som čakala
v dlhooom rade pri pokladni,
všimla si ma jedna pani, ktorá
ma pustila pred seba, pritom
som mala väčší nákup než
ona. Celý tento deň bol ozaj

zvláštny. Ba priam magický.
Stalo sa veľa dobrých vecí a
v hlave vzbĺklo množstvo zaujímavých myšlienok. Myslím,
že to zapríčinila pozitívne
naladená myseľ a úsmev na
tvári. Keďže cudziu usmievavú
pani som vôbec nepoznala,
no túžila som sa jej nejako odvďačiť, napadlo mi, že začnem
robiť to, čo ona.
Posúvala som to dobro a
úsmev ďalej. A tak som pri
ďalších nákupoch miesto v rade uvoľnila ja. Podržala som
dvere, ktoré sa ťažko otvárali,
uvoľnila miesto staršiemu
pánovi v autobuse. A mnoho
iných vecí.
Zistila som, že niekedy je pre
nás ľahšie byť nevšímavým.
Zakryť si oči, otočiť hlavu
na druhú stranu, založiť
slúchadlá do uší. Mám pocit,
akoby práve vtedy prestával

byť človek človekom. Z mnohých vzťahov sa vytratila tá
všímavosť, empatia, láska.
Na Vianoce sa často ľudia cítia
osamelo. Samej seba sa pýtam, kam sa stráca ľudskosť?
Je za tým strach? Z čoho/
koho? Spoločnosti? Odpoveď
je v každom z nás. Buď takým
človekom, ktorého by si chcel
stretnúť. Niektoré veci naozaj
za peniaze nekúpite. Nestihla som zaobstarať darčeky
všetkým priateľom a známym,
no tento rok bude špeciálny.
Koniec koncov Vianoce, nie sú
o darčekoch a tak už viem, čo
im darujem. A čo vy?
Prajem príjemné prežitie
vianočných sviatkov v kruhu Vašich najbližších.
autor: Lucia Novotňaková
foto: J. Torma
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Nekompromisným

pohľadom chlapa
Polícia nečakane zatkla
člena módnej polície pána
Guccia Komentátorského, kvôli svojim nekalým
komentárom, ktoré tajne
vypisoval počas pôsobenia
v módnej polícii. O zatknutie sa postarali jedna žiačka a jedna pani učiteľka,
dôvod – psychická ujma.
(M.P. – Módna polícia)
(P. K. – Pán Guccio Komentátorský, módny guru)
M.P.: „Takže, pán Komentátorský, viete dobre, prečo ste
boli predvolaný?
P.K.: „ To neviem, pokiaľ viem,
nič zlé som nespravil, len
som písal a dával rady ohľadom oblečenia.“
M.P.: „Nič zlé, hmmm, skutočne, si to myslíte? Veď ste
písali tajné komentáre pod
názvom „nekompromisným
pohľadom chlapa“. Viete,
nie každý dokáže prijať vaše
komentáre.“
P.K.: „Veď som len písal svoj
názor.“
M.P.: „Pretože nedokážete
udržať vaše prsty na uzde,
máme tu pre vás dohodu.“
P.K.: (Povzdych)... „O akú
dohodu sa tu jedná?“
M.K.: „Tentokrát vám dáme
ťažšiu úlohu, máme tu pre
vás celú triedu. Ide o triedu
4. A, odbor propagačná
grafika a ich veľký deň „D“
- stužkovú slávnosť. Uvidíme,
čo nám poviete na tento
oriešok. Takže ukážte, čo je
vo vás, môžete začať.“
Ako môžeme vidieť, trieda sa
skutočne vie obliecť, každá
jedna osoba je úplne inak vystajlovaná. Musím uznať, že
trieda sa poriadne vytiahla!
Chlapci sa vyšvihli dobrými
oblekmi, jeden má dokonca skvelú hnedú kravatu.
Niektorých chalanov, ktorých
vidím, môžu vďaka dokonalému outfitu smelo nastúpiť

na poslanecké kreslo.
- Dievčatá sú samostatná
liga, liga, ktorá sa veľmi ťažko
hodnotí. Ladnosť a dôvtip
outfitu môžeme vidieť u
všetkých dievčat tejto triedy.
- Neprehliadnuteľnou osobnosťou je dáma v dlhých
tyrkysových šatách, ktorá si
iste dopredu preštudovala
etiketu. K šatám doladila
biele elegantné sako. Tento
outfit dopĺňa výrazný, no nie
prehnaný náhrdelník tmavej
farby. Ako je vidieť, dáma má
jednoducho vkus.
- Druhou výraznou róbou
sú šaty lososovej farby.
Šaty možno na prvý pohľad
jednoduché, ale pri pohľade
zblízka zbadáme rafinovanosť v podobe rázporku v
kombinácii s čipkou. Rázporok je v prvom rade praktická
záležitosť, ale pri takom vysokom rázporku dáma musí
vedieť, ako z neho urobiť
prednosť a nie nedostatok.
- Zaiste nikomu neunikol ani
outfit triednej profesorky.
Všetci, ktorí poznajú túto
neobyčajnú dámu, vedia, že
ona sa aj v bežnom živote
odlišuje svojimi outfitmi
od ostatných vyučujúcich.
Ako vždy, aj v tento večer
zostala verná svojmu štýlu a
je neopakovateľná a výrazná.
Takáto pestrosť a originalita
sa skutočne len tak nevidí.
/A+/
- Najoriginálnejšie šaty?
Dáma vedľa chlapca vysmiateho ako mesiačik. Dopočul
som sa, že sú ručne a s láskou
vyrábané. Kombinácia červenej a modrej je veľmi vhodná
a nenásilná. Ako doplnok
dáma využila opasok v tvare
mašle, čo je skutočne malá
lahôdka. Moje hodnotenie
pre túto triedu /A+/. Zaslúžene.“
autor: Michal Ufnár
foto: R. Cerula
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Vonku sneží, no šál hreje.
Mráz sa dostal pod kabáty,
zvieratkám však zima nie je.
Majú kožuch chlpatý.

ZOOM foto
Možno aj teba zaujala fotografia z obálky a chcel by si
prekvapiť rodinu vianočným
pozdravom s vlastnou fotografiou vytvorenou technikou nazývanou kreslenie
svetlom.

Čo k tomu budeš potrebovať? V prvom rade chuť niečo
vyfotiť. Druhou, no nie menej
podstatnou požiadavkou
je to, že musíš byť majiteľom digitálnej zrkadlovky

so zoomovým objektívom (to
je taký, ktorý má pohyblivé
ohnisko. Ešte jednoduchšie?
Hmm, skrátka zoomovým
objektívom dokážeš priblížiť
aj susedu od vedľa). Sklameme držiteľov kompaktov,
pretože táto technika sa
na „klasickom“ fotoaparáte
nedá vytvoriť. Ak si splnil
obe podmienky, hor sa
do fotenia. Zhasni v izbe
svetlá a zasvieť len svetlá
na vianočnom stromčeku.

Vypni automatiku a zvoľ manuálny režim zaostrovania.
Nastav dlhú dobu uzávierky,
pokojne aj niekoľko desiatok
sekúnd. Odzoomuj objektív
a stlač spúšť. Počas doby,
kedy je uzávierka objektívu
otvorená zozoomuj snímaný
objekt, čo je v našom prípade
vianočný stromček. A kresba
svetlom je na svete!

Šťastné deti tešia sa už,
čo si nájdu pod stromčekom,
lebo aj tí najbiednejší,
potešia sa tiež darčekom.
V domácnostiach kapor
vonia, perníky a imelo.
Ohník teplý v peci horí,
všade je hneď veselo.
Koledníci vyspevujú,
Roľničky a Tichú noc,
každý si už v duchu ráta,
koľko dní je do Vianoc.

text a foto: J. Torma

autor: Martin Veliký 3.A

FOTOINSPIRACIE
ava
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V deň, kedy už stromy z rešpektu pred zimou ostávajú
nahé bez tých najmenších
zábran, teda 25. novembra sa myšlienka premenila
na skutočnosť, v tomto
prípade na výstavu žiackych
umeleckých diel zachytených
cez hľadáčik fotoaparátu.
Všetko to začalo výstrelom
v podobe krátkometrážneho
filmu „Inšpirácie“ z dielne
pána učiteľa Mgr. Petra Križovenského, ktorému pri tvorbe tohto najmenšom prekvapujúceho diela asistovali
študenti IV.B. Celý film sa
venoval svojej hlavnej téme,
ktorou bola INŠPIRÁCIA a
spôsoby, ktorými ju možno
dosiahnuť, no určite sa na ne
nespoliehajte na 100%, veď

v

každý by si mal nájsť svoj
vlastný štýl. Po skončení
premietania nasledovalo samotné prezeranie fotografií,
či už s hlbokým, alebo ešte
hlbším významom. Nemôžeme nechať nepovšimnuté
ani občerstvenie, čo bolo tiež
pastvou pre oči študentov,
no tam to aj hneď skončilo,
pretože my študenti sme sa
na to ani len krivo nemohli
pozrieť, nie to ešte chytiť a
slastne vložiť do úst... V konečnom dôsledku sa celá
vernisáž vydarila a dokonca
pri nej ani nebolo použité žiadne fyzické násilie,
no nádhera.

autor: Ján Benčík
foto: R. Cerula
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Michal Hliva, študent 3. A v odbore propagačná grafika pre našich
čitateľov pripravil komix, v ktorom si zároveň precvičíte svoju
angličtinu. Príjemné čítanie.

