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a podobne...

„Thriller party„

Štrúdla 
starej matere
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Reflekt: 2/2013 ROZHODNUTIE!
V živote mladých, ale aj starých ľudí sa naskytne nejedna možnosť výberu. 

Pre mladých táto možnosť predstavuje napríklad aj výber strednej školy. Každý 
končiaci deviatak má mnoho možností, akým smerom sa vydať. Či z malých 
alebo veľkých miest, či chlapec alebo dievča, pred každým stojí veľké rozhod-
nutie: Kde? 

U nás na škole nám 
štandardne pomáhali ped-
agógovia, psychológovia, 
rodičia, známi a mno-
ho iných ľudí, ktorí sa 
tomu venujú alebo si tým 
už prešli. Konkrétne ja 
som na základnej škole 
v Poprade (odkiaľ aj 
pochádzam) poznal pani 
učiteľku, s ktorou som už 
od nepamäti mal 
lepší vzťah ako s 
“milovanými ma-
tikármi“. Keďže 
ona študovala a 
neskôr aj učila 
na strednej ško-
le v Bratislave, 
prioritne mi (k 
môjmu zamera-
niu) poradila 
umeleckú školu 
nachádzajúcu sa 
práve tam. Z ref-
erencií a množstva 
desiatok minút či 
hodín presed-
ených za počí-
tačom na stránke 
spomínanej ško-           
ly som usúdil, že 
škola je pre mňa 
ako stvorená. 

Radosť, nadšenie, šťas-
tie... až keď som zo seba 
zhodil všetky počiatočne 
emócie, až potom keď 
som sa prestal tváriť ako 
šimpanz, ktorý prvýkrát 
ochutnal banán, až potom 
som si uvedomil kde, tá 
škola naozaj je. Bratislava. 

Sadol som si a pekne po 

poriadku som si zhodnotil 
všetky klady a zápory. Už 
len to, že ako pätnásťročný 
musím opustiť teplo domo-
va, v ktorom som strávil 
celý život, ma odhovára-
lo od tak veľkej zmeny, 
nehľadiac na vzdialenosť 
a náročnosť školy. Tak 
teda rozhodnutie bolo jas-
né. Ostávam v Poprade. 

Po pol roku na stred-
nej škole v Poprade ma 
však začali okolnosti opäť 
vracať ku škole v Bratislave 
a po pár mesiacoch som už 
sedel za počítačom v nej a 
usiloval sa „presvedčiť ju, 
že do nej patrím“. 

Čas plynie. 1. septem-
bra  nastupujem do školy 

a podpisujem príjímacie 
doklady na internáte. Keď 
som vošiel prvýkrát do 
izby - zbadal som jednu 
posteľ s jednou skriňou,.
Pomyslel som si: „Toto 
som vymenil za domov“? 
Ale po pár poldecákoch 
čistej vody človek zistí, 
že to nie je až také zlé. 
Dokonca to prináša prek-

vapivo viac vý-
hod. Veď ako 
sa dá lepšie pri-
praviť na život, 
ako osamostat-
nením sa? 

V každom 
prípade internát 
v každom zane-
chá iné pocity. 
Niekto sa teší 
už z úvodných 
dní, niekomu sa 
tam zapáči až po 
nejakom čase. 
Je na človeku 
ako takúto zmenu 
príjme. Myslím 
si, že je to naozaj 
výborná možnosť 
ako sa pripraviť 
na plnohodnotný 
život.

Miroslav Bača

Ilustrácia David Valovič
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VZNIK PRVÉHO
ČESKOLSLOVENSKÉHO ŠTÁTU

 Je to už  95 rokov, čo 
vznikol nový štát Česko-
slovensko. Presný dátum – 
28. október 1918. Tento deň 
patrí k najvýznamnejším 
dátumom našej histórie aj 
napriek tomu, že v rokoch 
1914 – 1918 celú Európu 
sužovala I. svetová vojna, 
ktorá skončila 11.11.1918. 
Na bojiskách zomierali 
milióny vojakov rôznych 
národností. Boli to nie-
len rakúsko-uhorskí vo-
jaci, ale aj tísíce Slovákov. 
Odhaduje sa, že ich bolo 
okolo 70 000. 

V týchto nepokojných 
časoch organizovali českí 
a slovenskí politici na čele 
ktorých stáli T.G.Masaryk, 
M.R. Štefánik a E. Beneš. 
prípravy na vznik nového 
československého štátu.

M. R. Štefánik organ-
izoval vojenské légie, ktoré 
bojovali proti veľkým 
mocnostiam ako bolo Ra-
kúsko – Uhorsko a Ne-
mecko. Prípravy samozre-
jme prebiehali v zahraničí, 
nakoľko žili v exile. Veľmi 
im pomáhali aj americkí 
Slováci, najmä finančne. 
V r. 1918 padla habsburská 

monarchia a rakúsko-uhorská 
armáda bola porazená. Zánik 
Uhorska bol najväčšou 
udalosťou slovenských de-
jín. T.G.Masaryk presadzoval 
jednotu československého 
národa, nakoľko bol prvým 
prezidentom a počas vo-
jny sa postavil na čelo 
zahraničného odboja. K 
Slovensku mal veľmi poz-
itívny vzťah. V máji  1918 
podpísal Pittsburgskú do-
hodu a Slováci mali podľa 
nej dostať autonómiu, 
avšak dohodu nedodržal. 

Ďalším významným po-
litikom, ktorý sa pričinil o 
vznik spoločného štátu, 
bol armádny generál M. 
R. Štefánik. Bol generál 
francúzskej armády  a po-
dielal sa na vzniku a organ-
izácii československých 
légií v zahraničí. Bojo-
val spolu s nimi proti 
Rakúsko-Uhorsku a Ne-
mecku. Presvedčil poli-
tikov DOHODY, že vznik 
Československa je správ-
na cesta. Spolu s Masary-
kom a Štefánikom sa proti 
monarchii postavil i E. 
Beneš, ktorý bol potom 
druhým prezidentom Česko-

slovenska. 
Významnou postavou 

počas maďarizácie bol aj 
Vavro Šrobár. Ako jed-
iný Slovák sa zúčastnil 
28.októbra 1918 na vy-
hlásení Československa. 
Stal sa ministrom s plnou 
mocou pre správu Slov-
enska. Tvrdo presadzoval 
opatrenia proti tým. Ktorí 
sa stavali proti novej ČSR. 
Najkomplikovanejšia bola 
situácia v Bratislave, kde 
žili slováci, maďari a 
nemci. Každý si nárokoval 
svoje. Trvalo až 20 rokov, 
než sa podarilo presvedčiť 
národnostné menšiny, aby 
sa prispôsobili novým 
politickým zmenám. No aj 
napriek tomu, každého to 
ťahalo k svojim, čo výrazne 
napomohlo k rozpadu štátu 
v rokoch 1938-1939.

Ďalší rozpad spoloč-
ného štátu Čechov a 
Slovákov nastal v r. 1992 
o ktorý sa pričinili aj naši 
terajší politici na čele 
ktorých vtedy stál výbušný 
V. Mečiar. Ale to už je iná 
kapitola našich dejín....

Lukáčová

Čo vieš o histórii vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov ?
1. Koľko rokov uplynulo od vzniku prvej ČSR ?
2. Kto bol prvým prezidentom ČSR ?
3. Kto bol druhým prezidentom ČSR ?
4. Poznáš dátum konca I. sv. vojny ?
5. Kto bol M.R. Štefánik ?
6. Kedy bola podpísaná Pittsbirgská dohoda ?
7. Kto bol Vavro Šrobár ?
8. V ktorých rokoch došlo k druhému rozpadu ČSR ?
9. Ako sa správne píše celé meno 1. čsl. prezidenta ?
10. Kedy padla habsburgská monarchia ?

Odpovede s Vaším menom posielajte na adresu: zborovna01@zoznam.sk  Na výher-
cov čaká sladká odmena. Tak neváhaj a ukáž čo vieš !!!!
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STRETNUTIE

S RUSKOM
Sme žiačkami rusko-

slovenského bilingválneho 
päťročného gymnázia Al-
berta Eisteina v Bratislave.  
Túto školu navštevujeme 
už druhý rok. V prvom 
ročníku sme mali 17 hodín 
ruského jazyka a kon-
verzácie s tým, že vyvr-
cholenie tohto ,,nultého,, 

ročníka bol pobyt v Rusku 
(Moskve) na tri týždne. 
Tešili sme sa na to celý 
školský rok a ani sme sa 
nenazdali  a už nastalo 
balenie a chystanie sa na 
cestu. 

2. júna bol ten dátum, 
kedy sme sa vzdialili od 
Slovenska o 2500 km a po-

sunuli sme sa o dve časové 
pásma v pred. Bývali sme 
v Inštitúte Ruského ja-
zyka (na internáte), čo je 
niečo ako vysoká škola 
pre ruský jazyk. Chodili 
sme štyri krát do týždňa 
do školy, kde boli ruské 
učiteľky a hodiny prebie-
hali u nás len po rusky. 

Foto: Pernischova
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To by ani nebol problém, 
kebyže  u nich nemá jed-
na vyučovacia hodina (u 
nich tak zvaná ,,pára,,) 90 
minút ale 45. Bolo to dosť 
namáhavé a vyčerpávajúce, 
no učiteľky boli veľmi zla-
té a empatické a dokonca 
sme sa v tej škole aj dosť 
toho naučili, keďže na nás 
hovorili všetci stále len po 
rusky. 

Škola sa nám začínala o 
pol 10 a každý deň končila 
o 15:00 s tým, že sme mali 
40 minútovú prestávku na 
obed. Čo bolo dosť málo 
času nato, aby sme si stihli 
samy navariť a nieto ešte 
zjesť. Po škole sme mávali 
hodinovú prestávku a hneď 
o 16:00 sme išli smerom 
na metro a chodili sme po 

pamiatkach, niekedy až do 
pól desiatej večer. 

Videli sme viac ako 25 
pamiatok. Navštívili sme 
Červené námestie, ktoré je 
veľmi známe hlavne chrá-
mom postaveným v strede, 
ktorý má tvar narodeni-
novej torty. Na Červenom 
námestí sa nachádza aj zná-
my obchodný dom GUM, 
ktorý je známy vysokými 
cenami aj vďaka svetovým 
značkám napríklad GU-
CCI, LUIS VITTON a po-
dobne... 

Dokonca sme navštívili 
aj ruské kolotoče s velikán-
skymi horskými dráhami 
či ,,Ruským okom”. No zo 
všetkého najviac sa nám 
páčila ,,Tretiakovská galé-
ria”, kde majú vystavené 

obrazy najslávnejší ruskí 
umelci. 

Keby sme sem mali 
napísať kde sme všade 
boli a čo sme prežili, tak 
by na to asi tento časopis 
ani nestačil. Jediné čo 
vieme je, že aj napriek 
tomu, že sme tam boli tri 
dlhé týždne,  starali sme 
sa samy o seba, trávili 
veľa času v škole a videli 
nekonečne veľa múzeí, 
galérií, pamiatok, chrá-
mov, kostolov a pamätník-
ov. Máme neskutočne veľa 
spomienok a sme si isté 
že na tento výlet budeme 
spomínať do konca svojho 
života.

A. Pernischova
Vavrova
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IMATRIKULÁCIE 
ŠKOL. ROK 

2013 / 2014 
 Ako každý rok koncom 
októbra, aj teraz sa konala 
imatrikulácia naších prvák-
ov. Vždy sa na túto akciu 
veľmi tešíme, lebo nás baví 
robiť im  zle. Súťažné disci-
plíny starostlivo vyberáme, 
aby sme si to následne pori-
adne užili. Pripraviť imatri-
kulácie v duchu  „Thriller 
party” sa ukázalo ako fakt 
dobrý nápad, požičaný od 
M. Jacksona. Len tak mi-
mochodom, mali sme od 
neho súhlas, takže nešlo o 
žiadne porušenie autorských 

práv. Väčšina z nás sa ne-
chala inšpirovať  a prišla v 
strašidelnom zombie make 
up-e. Asi najviac si to užila 
naša pani vychovávateľka  
Radka Chrenková, ktorá 
mala poriadny zombie 
make up... Keby ju Jackson 
videl, určite by ju vzal do 
svojho klipu. Nuž a takto 
potom líčila všetkých, či už 
chceli, alebo... nikto nemal 
odvahu odporovať. Len 
sme chceli kričať, aby jej 
niekto tie farby zobral, ale 
našťastie sa jej minuli.

Po oficiálnej  časti na-
sledovala diskotéka. DJ 
Sayman / Nikolas Kadlub-
jak/ nesklamal. Tentokrát 
mal pre nás pripravené aj 
svetelné efekty a parostroj. 
Nuž, ako na veľkej disko-
téke. Hudba a zábava boli 
super. 

Myslíme si, že všetci 
sa  raz za čas potrebujeme  
vyblázniť a takáto akcia je 
na to ako stvorená.   

           
Vaša July a Lucka  

Foto: Sabo
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S NAŠOU HVIEZDOU...

VLADO
BOTH
 
 Ako si sa dostal k 
boxu?

Videl som v telke pár zá-
pasov. Ich obratnosť a 
rýchlosť ma zaujala a 
preto som sa o svojom no-
vom objave išiel poradiť 
s mamkou, ktorá mi našla 
klub ŠKP Boxing.

Ako dlho sa boxu 
venuješ ?

Jeden rok aj dva mesiace.

Priblíž nám o čom 
box vlastne je a s 
kým súperíš ?

Box je skôr o vnímavosti 
okolia ako o bitke. V boxe 
je bodovanie. Boduje sa 
rýchlosť, dávať čo najviac 
úderov a čo najmenej ich 
dostávať. Súperím s bo-
jovníkmi mojej vekovej a 
váhovej  kategórii.

Čo by si odkázal 
ďalším adeptom 
na túto disciplínu?

Je to skvelý tréning na 
sebaobranu, cvičí psy-
chiku človeka a najviac 
sa hodí pre vyznávačov 
adrenalínu.

Rozhovor spracoval: 
Miroslav Bača

Ilustrácia:  David Valovič



MAJSTROVSTVÁ 
ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU 

V BASKETBALE 
A V STOLNOM TENISE
 

V dňoch 15.10. – 
16.10.2013 sa konal bas-
ketbalový a stolnotenisový 
turnaj chlapcov a dievčat 
zo školského internátu 
Vranovská 2 a Vranovská 4.

Na basketbalovom tur-
naji sa zúčastnili dve 
zmiešané družstvá chlap-
cov a dievčat  z budovy 
Vranovská  4. 

Prvé družstvo s kapi-
tánom družstva J. Molčanom,  
(hráči: B.Slováková,     L. Čel-
ková, D. Horník, a T. Šuník)  
po veľmi vyrovnanom a 
napínavom zápase nako-
niec prehrali rozdielom 
siedmych bodov  24 : 31. 

V druhom zápase, 
ktorý sa konal hneď po 
ňom, vyhralo zase druhé 
družstvo s kapitánom J. 
Peťkom  (hráči:  M. Petrák, 
D. Poráč, L. Martíšková, 
O. Smrek)  29 : 28.  Zá-
pas bol veľmi dramatický 
a skóre zápasu sa pre-
hupovalo raz na jednu a raz 

na druhú stranu. Až v pos-
ledných sekundách zápasu 
sa rozhodlo o konečnom 
výsledku. 

Obidve družstvá odvied-
li veľmi dobý výkon a pri 
niektorých doslova až 
excelentných akciách sa 
predviedli aj  dievčatá, 
ktoré svoje technické a 
taktické umenie ukázali v 
plnom svetle. Keďže stav 
na zápasy je nerozhodný, 
začiatkom mesiaca no-
vember, bude tretí rozhodu-
júci zápas, ktorý určí celk-
ového víťaza. Vzhľadom 
na to, že sa tento výsledok  
do našej uzávierky pravde-
podobne už nedostane, 
o výsledku Vás budeme 
informovať na našej face-
bookovej stránke.

Dňa 16.10.2013 sa ko-
nal stolnotenisový turnaj 
chlapcov a dievčat už aj 
za účasti  obidvoch bu-
dov školského internátu. 
Celkovo sa zúčastnilo 12 

hráčov z toho 9 chlapcov 
a 3 dievčatá.

Vyraďovacím spôsobom 
do semifinále postúpili: 
P. Bugár, D. Cigánek, 
P. Pleša, M. Petrák, I. 
Mirilovičová a A. Toráč. 
Po vyrovnanom a veľmi 
hektickom finále sa na ko-
niec celkovým víťazom 
stal P. Pleša z Vranovskej 
2.  Druhé miesto obsadil 
P. Bugár  z Vranovskej 4. 
Tretie miesto,  získala I. 
Mirilovičová z Vranovs-
kej 4, ktorá sa zároveň 
stala i celkovou víťazkou 
v súťaži dievčat.

Pri finálových zápasoch  
v basketbale i v stolnom 
tenise  povzbudzovalo i 
bohato zastúpené obecen-
stvo chlapcov a dievčat, 
ktoré výrazne prispelo k 
veľmi dobrej športovej at-
mosfére.

             
A. D. Lex
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PLNENÉ,
ZEMIAKOVÉ PLACKY

Potrebujeme:

Placky:

4-5väčších zemiakov
2-3 strúčiky cesnaku
2PL polohrubej múky
čierne korenie
majoránka
mlieko
soľ 

Plnka:

500g bravčového mäsa
mletá červená paprika
paradajka
paprika
feferónka
cubuľa
olej
soľ

Foto: A. D. Lex

Cibuľu pokrájame nadrobno, speníme na oleji, 
pridáme mletú papriku a podlejeme s vodou. Pridáme 
pokrájané mäso, keď je mäso do polomäkka, pridáme 
paradajku, papriku a feferónku. Dusíme do mäkka. 

Nastrúhame zemiaky a spolu zo všetkými ingredien-
ciami zmiešame na polohusté cesto. Na troche oleja 
pečieme placky z oboch strán.

Hotové placky plníme mäsom. Servírujeme s 
čerstvou zeleninou.

Dobrú chuť!

Recept pripravila A. D. Lex

Postup:
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DOMÁCA,
RUČNE ŤAHANÁ ŠTRÚDLA

Potrebujeme:

Cesto:

1kg polohrubej múky
1l vody
ocot
soľ

Plnka:

1 kg jabĺk
strúhanka
vanilínový cukor
škoricový cukor
Hera
cukor

Množstvo na 2 ks.

Foto: A. D. Lex

Polohrubú múku vymiesile s vodou, trochou octu 
a štipkou soli. Hotové cesto necháme odstáť 20-30 
minút v izbovej teplote prikryté a pomúčené.

Cesto ťaháme na múkou posypanom obruse, na 
veľkosť stola. Má byť tenké, až priehľadné.

Vytiahnuté cesto pokvapkáme roztopenou Herou, 
posypeme jablkami, vanilínovým a škoricovým cuk-
rom, strúhankou a prípadne aj cukrom, ak sú kyslé 
jablká. Keď sme na cesto všetko dali, pomocou obru-
su štrúdlu zrolujeme.

Hotovú štrúdlu dáme na plech, potrieme roztope-
nou Herou a dáme piecť na 180° cca na 30 minút.

Dobrú chuť!

 

Recept pripravila A. D. Lex

Postup:


