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Slovko pána riaditeľa

Milí učitelia, študenti, žiaci!
Opäť nadišiel ten čas, kedy môžete držať v rukách našu školskú Rybku. My sme plne

SYLABUS

prevzali velenie a pripravili si množstvo zaujímavých článkov z našich školských i mimoškolských aktivít. Začali sme naplno zaberať, čo sa
odrazilo

Zážitky to školy

vo

výsledkových

listinách

súťaží,

ale

popri tom sme nezabudli oddychovať na divadelnom prestavení, či čerpať nové informácie
z otvorených platforiem. Samozrejme po tvrdej

Bonzáčik

námahe musí prísť aj zaslúžená odmena v podobe pokračovania CecilFestu a diskotéky, no
nezabudli sme si zatancovať aj s našimi najmen-

Súťaž

šími spolužiakmi - prváčikmi na imatrikuláciách.
Aj v tomto čísle sa venujeme množstvu nových zaujímavých aktivít, nezabúdame ani na staré obľúbené rubriky a pridali sme množstvo no-

Enem nech nám šmakuje

vých vynikajúcich rubrík. Nezabudli sme prevetrať
jedného z našich učiteľov v bonzáčikovskom kres-

MIAU

le a tiež sme pripravili súťaž Spoznaj svojho učiteľa. Tak sa nenechajte rušiť pri rybkárskom čítaní.
Vaša rybacia redakcia!

SCROLL
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Slovko pána riaditeľa

Advent – čas
očakávania
Milí kamaráti,
vstúpili

sme

do

adventného

obdobia.

Zväčša máme toto obdobie spojené s prípravou na Vianoce. So zháňaním darčekov,

viera. Advent môže byť pre nás časom hlb-

upratovaním,

rodin-

šieho preniknutia do tajomstva Boha. Do ta-

ných príbytkov. Robíme to preto, lebo Vianoce

jomstva Ježišovho prvého príchodu na tento

sú pre nás vzácnym časom stretnutí

s tými

svet. Očakávame Vianoce, ktoré sú stretnu-

najbližšími. Usilujeme sa vytvoriť čo najprí-

tím s Bohom, ktorý v minulosti prišiel na svet.

jemnejšiu atmosféru, aby sa každý mohol cí-

A je to tak dobre. No nemusí to byť všetko.

pečením,

skrášľovaním

tiť dobre. Nedbáme na námahu, ktorú si ten

Počúvaním

liturgických

textov

o

konci

prípravný čas vyžaduje. Ženie nás predstava

časov, ktoré sa čítajú v Advente, môžeme na-

blaženej pohody so svojou rodinou, priateľ-

dobudnúť pocit strachu a úzkosti. Akosi nám

mi. Stretnutia s ľuďmi, ktorých máme radi,

to nezapadá do romantickej vianočnej idylky.

sú pre nás balzamom, ktorý kriesi naše

ne-

Predpoveď druhého Ježišovho príchodu nás

zriedka unavené a naháňajúce sa duše. Pri-

však nemusí strašiť. Môže mátať akurát tých,

pravujeme sa na Vianoce, lebo to všetko má

ktorí svoj život postavili mimo Neho. V okamihu

pre nás zmysel. Máme pred sebou jasný cieľ.

Pánovho príchodu sa zrútia všetky istoty, ktoré

Opätovne zakúsiť vianočné pookriatie, ktoré

si ľudia robili mimo Boha. Nás môže druhý prí-

nás napĺňa pokojom a radosťou. Očakáva-

chod na konci časov alebo na konci nášho po-

me Vianoce, ktoré sú stretnutím s blízkymi.

zemského života napĺňať nádejou so stretnu-

A je to tak dobre. No nemusí to byť všetko.

tia s tým, ktorý nás miluje a ktorý nám sľúbil

Do prípravy na Vianoce sa snažíme na-

nový život v plnosti. Advent môže byť pre nás

pasovať aj tradičné kresťanské zvyky a tra-

prehlbujúcim uvedomovaním si toho, kam náš

dície.

chodí-

život smeruje. Očakávame Vianoce, ktoré sú

kostola, snažíme sa viac myslieť

stretnutím s Bohom, ktorý príde v budúcnosti.

na druhých, pomáhame chudobným, opuste-

A je to tak dobre. No opäť to nemusí byť všetko.

me

Zapaľujeme
do

adventné

sviece,

ným. Usilujeme sa premôcť každodenný zhon
a ponoriť sa do ticha modlitby. Uvedomujeme
si, že prichádzajú vznešené sviatočné dni. Ich
hĺbku a krásu nám pomáha pochopiť naša
Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského Malacky
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Slovko pána riaditeľa
Medzi prvým a druhým príchodom Ježiša

ho nášho života): Bdejte a modlite sa. To, čo sa

je čas, v ktorom žijeme. Môžeme sa naň poze-

potrebujeme všetci naučiť žiť, je bdelosť – stať

rať z rôznych hľadísk. Advent nás učí, že je to

sa citlivými a vnímavými na Boha, ktorý prichá-

čas, kedy Boh prichádza neustále. Prekvapuje

dza. Práve toto prichádzanie Boha do nášho

nás to? Ježiš prichádza tam, kde mu to je umož-

života mu dáva zmysel a význam. Aký? Pozri

nené prísť, presne tak isto ako to bolo v živote

sa, akým veľkolepým sa stal po príchode Boha

Panny Márie. Prichádza do ľudského srdca,

život Panny Márie. Myslíš si, že príchodom

ktoré Jeho príchod očakáva. Miestom prícho-

Boha do tvojho života sa môže stať niečo iné?

du Ježiša na svet môže byť každé ľudské srdce.

Milí kamaráti, želám vám, aby ste boli

Moje i tvoje. Ježiš neprišiel len v minulosti a ne-

nielen tými, ktorí jedenkrát do roka očakáva-

príde len v budúcnosti. To je dôležité posolstvo

jú Vianoce, ale aj tými, ktorí každý deň očaká-

Adventu, pre ktoré sa otvárame. Očakávame

vajú Boha prichádzajúceho do nášho života.

Vianoce, ktoré sú stretnutím s Bohom, ktorý
prichádza v prítomnosti. A to je to najlepšie.
Ježiš prichádza v prítomnosti a prichádza neustále. A prichádza mnohorakým spôsobom. Nielen prostredníctvom sviatostí
a sv. Písma, ale aj cez druhých ľudí, cez udalosti a rôzne okolnosti nášho života. Prichádza bez ohľadu na to, ako sa cítime, alebo či
si to zaslúžime. Prichádza kvôli stretnutiu
s nami z jedného prostého dôvodu – pretože
je do nás zamilovaný. Tak ako milovaná osoba vyhľadáva svojho milovaného, tak Ježiš vyhľadáva nás. Prítomný Ježišov príchod určuje
našu lásku k Nemu, pretože len ten, kto vie,
že je milovaný, očakáva svojho milého. Advent
je časom očakávania stretnutia 		
s tým, ktorý nás miluje bezhraničnou láskou
a pozýva nás do dobrodružstva lásky s Ním.
To, čo v prvom rade mení náš život k lepšiemu, je totiž skúsenosť zo stretnutia s Bohom.
S Bohom nás môže spojiť jedine prítomný
okamih. Nič s Bohom sa nedeje mimo neho.
Preto je najdôležitejšou výzvou Adventu (i celé-
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Daniel Masarovič

SYLABUS

SYLABUS
Film

V novom česko-slovenskom filme sa predstavia herecké hviezdy Carice van Houten,

Claes Bang, Alexandra Borbély alebo Karel Roden.
„Sklenená izba je adaptáciou románu Simona Mawera, ktorý mapuje dejiny Československa 20. storočia a zároveň rozpráva trojicu milostných príbehov postáv, ktoré vilu Tugendhat počas desiatky rokov obývali. Oba rozmery knihy sme sa snažili vo filmu zachovať,“ hovorí režisér filmu Julius Ševčík, ktorý má na konte aj drámu Masaryk ocenenú 12-timi Českými levmi.
Sklenená
centa

divácky

izba

vzniká

úspešných

v

produkcii

snímok

spoločnosti

Účastníci

zájezdu,

IN

Film

Rudolfa

Obsluhoval

Biermanna,

jsem

produ-

anglického

krá-

le, Román pro muže, Masaryk či Tlmočník, ktorý zastupuje Slovensko na Oscaroch. Premiéra filmu je naplánovaná na marec 2019, do slovenských kín ho uvedie spoločnosť Garfield Film.

Hudba
I'm All Ears britského popového dua Let's Eat Grandma je manifestom adolescentov závislých
na sociálnych sieťach, túžiacich po uznaní a zaťažených predstavami „tých dospelákov“ o tom, akým
smerom by sa mali uberať. Takmer hodinový album vás pozýva na jazdu na horskej dráhe emócií, ktorými si prešiel a prechádza alebo si bude prechádzať každý z nás. A zvezie vás tak zábavne a vynachádzavo, že by ste ťažko hľadali lepšiu súčasnú alternatívu. Napriek nízkemu veku Rosa Walton a Jenny Hollingworth presne vedia, čo robia, a hudobne sú veľmi zdatné a ovládajú hru na niekoľkých nástrojoch.
Album dvoch skutočne talentovaných kamarátok, ktoré na sebe nedajú dopustiť od základky,
vás zaujme svojou hravosťou, dôveryhodnosťou i sympatickým anglickým prízvukom, ale aj skladbou,
v ktorej hrá prím mačacie pradenie a poteší každého fanúšika ASMR, napr. Let's Eat Grandma - Hot Pink

Podcasty
Podcast denníka SME Dejiny začal vychádzať 21. októbra 2018. 				
V spolupráci s magazínom Historická revue vychádzajú Dejiny každú nedeľu.
"Chceme sa pozrieť na historické osobnosti, kľúčové udalosti, spoločenské otázky a výzvy, ktoré
hýbali dejinami," povedal moderátor podcastu Jaroslav Valent. Hosťami tematických okruhov sú napríklad odborníci z jednotlivých katedier histórie našich vysokých škôl. Prajeme inšpiratívne počúvanie.
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Sté výročie vzniku Československa 		
na našej škole
„Československý štát vstúpil do života!“
Dňa
le

28.

konala

vzniku

novembra

sa

konferencia

prvej

k

v

našej

stému

Československej

ško-

výročiu

Na túto otázku sa nám snažili odpovedať dievčatá z deviateho ročníka v

republiky.

Program

školskej

konferencie

ukončili

Konferenciu slávnostne otvoril spevácky

ôsmaci Osudovými osmičkami, ktoré sú nosi-

zbor Corpo e anima pôvodnou hymnou Česko-

teľmi nostalgie, a to najmä v česko-slovenskom

slovenskej republiky. Záštitu nad konferenciou

kontexte

spolu

prevzali žiaci mediálneho študentského tímu.

1848/49,

vznik

prežitej

minulosti:

Československej

revolúcia
republiky,

Cieľom študentskej konferencie bolo nie-

Mníchovská dohoda a Viedenská arbitráž, ko-

len získať nové informácie, ale predovšetkým

munistický štátny prevrat, Pražská jar a inter-

tieto informácie spracovať a následne prezen-

vencia vojsk piatich štátov Varšavskej zmluvy.

tovať svojim spolužiakom. Žiaci základnej školy

Podľa

si tak mohli po prvýkrát vyskúšať svoje prezen-

kov

tačné zručnosti pred očami svojich rovesníkov.

momentoch

Ťažiskom
cie

bolo

kov

so

programu

vystúpenie

konferen-

jednotlivých

ohlasov

výbornú

mali

úroveň,

no

pokrivkávala

príspevky
v

žia-

niektorých
spoločenská

úroveň poslucháčov. Aj napriek menším chy-

roční-

bičkám krásy, dúfame, že študentská konfe-

príspevkami.

rencia vo vás podnietila záujem o našu históriu

Úvodné príspevky sa venovali historic-

a zanechala vo vás dobrý dojem. Ďakujeme!

svojimi

odbornými

kým prameňom a štátnym symbolom Československa, ktoré si pre nás pripravili žiaci
šiesteho ročníka. O osobnostiach Deklarácie
slovenského národa sme sa dozvedeli z úst
žiakov

siedmich

nevoliť“

nám

ročníkov.
pomohli

Dilemu „voliť
rozlúsknuť

Ako vyzerali hranice Československa?

6

príspevku Územné

zmeny na mape Európy po prvej svetovej vojne.
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Zážitky zo školy

Otvorene s Andrejom Bánom.
Na prvú Otvorenú platformu v školskom roku k nám

náboženskými konfliktami a prírodnými katastrofami.

zavítal skvelý novinár, fotograf, či publicista Andrej Bán,

Jeho tretia autorská kniha priniesla 82 čiernobielych

ktorý spolupracuje s periodikami ako napríklad .týždeň

dokumentárnych fotografií a textov, ktoré nezobra-

či DenníkN. Ako fotograf a dokumentarista sa dlhodobo

zujú len hrôzu, ale aj nádej a schopnosť bežných ľudí

venuje konfliktom na Ukrajine, v Gruzínsku či Kosove.

v Kosove, Bosne a Hercegovine, Gruzínsku, Pakistane
či Afganistane prežiť a vyrovnať sa so svojím osudom.

Debatou sme otvorili rozprávaním o životných
rozhodnutiach každého z nás o štúdiu, či ďal-

V tejto súvislosti sme hovorili o hodnotách a morálke

šom profesnom pôsobení. Dotkli sme sa rozvoja

v našej spoločnosti a o tragických udalostiach vraždy

technológií versus klasická fotografia a zaujímal

novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušní-

nás pohľad hosťa na zábery kategórie „selfka“.

rovej i vplyv týchto skutočností na celospoločenské
dianie až do dnešných dní. Náš hosť nás vyzýval

Počas diskusie Mária Hušková a Kamil Rímeš pred-

k zodpovednosti pri rozhodovaní v komunálnych

niesli ukážku z knihy nášho hosťa Na juh od raja.

či parlamentných voľbách. Dávame tak priestor

Dokumentarista a humanitárny pracovník Andrej

k dobrým riešeniam alebo naopak, vytvárame pred-

Bán za ostatných 25 rokov prešiel asi všetky dostup-

poklady k podpore extrémizmu a vzniku konfliktov.

né regióny postihnuté vojnami, exodmi, etnickými či

			

Bolo nám cťou.
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„Ani deň bez čiarky“
Kto je osobnosť a ako sa rodí? Je pri tvorení osobnosti

Krčméryho zinscenoval divadelnú hru Nepolepšený

dôležité priateľstvo? Kto je pre vás osobnosť

svätec. Túto inscenáciu sme si boli pozrieť so školy

národa? Pýtali sme sa pána Františka Neupauera

vlani, no na tejto platforme sme sa dozvedeli ešte

na novembrovej Otvorenej platforme. Tento hosť

viac o živote Krčméryho. Najpútavejšou časťou

nie je až tak mediálne známy, takisto ako aj niektorí

z jeho života pre nás bola jeho neodbytnosť

ľudia, ktorí išli proti prúdu a zaplatili za to vysokú

napriek neľudskému mučeniu v cele. Takisto nás

daň, na ktorú sa už skoro zabudlo. Na zviditeľnenie

prekvapilo, že samotný Ján Pavol II. (teraz už svätý

týchto osobností z obdobia neslobody v našej

pápež) sa s ním po jeho prepustení rád stretával.

krajine sa realizuje práve vďaka pánovi Neupauerovi
na

Slovensku

projekt

„Nenápadní

hrdinovia“.

Na skoro všetky naše otázky nám pán Neupauer
odpovedal životom Silvestra Krčméryho, slovenského
mučeníka za svoju vieru. Príbeh Silvestra inšpiroval aj
známeho Ľubomíra Feldeka, ktorý na základe života

Ťažko sa nám o týchto pocitoch píše. Životy
„nenápadných

hrdinov“

sú

v

mnohom

inšpirujúce a my ich chceme odkrývať ďalej.
		
		

Mária Hušková II.G
Lucia Kuklovská II.G

Na na návšteve u našej partnerskej
školy Biskupského gymnázia v Brne
V piatok 30.11.2018 sme v skorých ranných

električka je v Bratislave, tramvaj v Prahe a šalina v Brne.

hodinách vyrazili do Brna navštíviť naše partnerské

Na obed,do našej partnerskej školy, sme sa odviezli

gymnázium BIGY v Brne. Privítalo nás veľmi

trolejbusom. Čakal nás veľmi bohatý obed a našich

mrazivé a chladné počasie, ale túto atmosféru

študentov si zobrali na prehliadku školy a jej priestorov

vylepšovali

brnenskí

brnenskí študenti. My dve (Zajačková, Pavúčková)

veľmi radi.

sme boli pozvané na kávu k pánovi riaditeľovi.

veľmi

milí

a

príjemní

spolužiaci, ktorí nás „Slovákú“ majú
Sprevádzali

nás

starým

mestom,

pamiatkami,

zaujímavou radnicou aj „Zelním trhem“ a kvalitne

a pri poslednom fotení na schodoch pred gymnáziom

vymrazení sme sa utekali skryť do útulných kaviarničiek,

sme našich partnerov pozvali na opätovnú návštevu

kde sa začali vytvárať nové priateľstvá medzi našimi

k nám do Malaciek.

študentami. Po tomto ohriatí sme si pozreli aj
arcibiskupské múzeum s veľmi zaujímavým výkladom,
ktorý dopĺňali aj naši študenti svojimi vedomosťami.
Náš sprievodca (pán profesor dejepisu) nám vysvetlil, že

8

Po celý čas panovala v Brne vynikajúca atmosféra

Rybka

2-2018/19

		

Ing. Stanislava Zajačková

Zážitky zo školy

CecilFest
Zvuk gitary, píšťaly či klavíra, spoločenská miestnosť naplnená smiechom, radosťou, potleskom.
Takto vyzeral podvečer 22.11.2018 na našom gymnáziu. V žiare reflektorov sa nám predstavili gymnazisti
na talentovej súťaži nazvanej CecilFest.

Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského
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Peer Mediation at School
V dňoch 3.12. – 7.12.2018, naši žiaci 8.ročníkov

ktorí sa potrebujú niekomu zdôveriť s tým,

(Soňa Holešová, Ema Janečková, Lenka Ježeková,

že im naši mediátori pomôžu a poradia.

Simona Kordošová, Daniela Osadská, Katarína
Pavlová, Klára Trnková a Samuel Vrlák) prežívali
spoločne so žiakmi z Talianska vzdelávacie
aktivity v rámci projektu Erasmus+ v Nemecku-

O tom, že vzdelávanie mediátorov je na najlepšej
ceste, svedčia aj ich poznatky a skúsenosti, o ktoré
sa s nami podelili z ich pobytu v Hildesheime.

Hildesheim. Krúžok Rovesnícka mediácia
v škole pracuje na programe zlepšovania
vzťahov medzi deťmi v jednotlivých triedach.
Zatiaľ školíme našich nových mediátorov tak,
aby boli schopní pomáhať svojim rovesníkom
a mladším žiakom riešiť konfliktné situácie
v kolektíve ako aj problémy jednotlivcov,

Ako bolo na tréningoch? (Čo mi to

Klárka: Trénigy boli občas zaujímavé a niekedy

prinieslo, čo sa mi najviac páčilo?)

nudné. Najviac sa mi páčili aktivity, ktoré sme

Katka: Tréningy alebo workshopy boli zaujímavé,
občas

som

mala

potiaže

s

angličtinou,

Soňa:

Na

tréningoch

bolo

dosť

ale dalo sa to prekonať. Ak aj niekedy boli

dobre. Najprv ma to nudilo, lebo som

trochu nudné, vždy sa to vykompenzovalo

nerozumela,

zaujímavou aktivitou. Tréningy mi pomohli
spoznať názory iných ľudí a vyjadriť svoj.

ale

potom

bola

sranda.

Lenka: Myslím, že tréningy boli užitočné.
Naučila

som

sa

veľla

zaujímavých

vecí

Samko: Na tréningoch bolo vcelku dobre.

a

Niekedy

nudné,

Páčilo sa mi, že pri tréningoch sme boli

ale dalo sa to zvládnuť. Najviac sa mi

pomiešaní so žiakmi z Nemecka ja Talianska.

páčilo

10

robili v skupine a potom ich prezentovali.

veľmi

zábavne,

hľadanie

niekedy

dátumov

narodenia.

spoznala

som

nových

kamarátov.

Ema: Na tréningoch bolo veľmi dobre, páčilo sa

Simonka: Na trénigoch bolo v pohode, niekedy

mi, že sme museli pracovať s ľuďmi z inej krajiny,

nezaujímave, ale to vynahradili hry. Najviac sa mi

najviac sa mi pášil posledný workshop, kde sme

páčili workshopy so spolužiakmi.

mohli napísať každému niečo na jeho papier.
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Daniela:

Nie

Klárka: Bývala som v dedine HOLE vo veľmi milej

vždy som všetkému rozumela a nie vždy

Na

tréningoch

bolo

fajn.

rodine. Obľúbila som si sestru môjho partnerského

bolo všetko zaujímavé. Najviac sa mi páčil

spolužiaka. Zyky boli také isté ako u nás.

workshop s milými správami do kufrov.
Kde

aké

vo veľmi milej rodine. V rodine, kde som

rodinách?

bola ubytovaná, majú zvyk vždy jesť spolu.

Samko: Ja som bol ubytovaný v rodinom

Ema: Bola som ubytovaná v rodine veľmi milého

dome

dievčaťa priamo z HILDESHEIMU. Zvyk jej rodičov

sú

som

bol/a

zvyky

v

v

ubytovaný/á

hosťovských

dedidne

SCHÖN.

a

Lenka: Ja som bola ubytovaná v HAHAUSENE

Bolo

super,

zvyky boli ako u nás, Mikuláš a tak ďalej.
Katka: Bývala so v HARSUME v rodinnom
dome.

Bolo

tam

pekne.

Zvyky

majú

veľmi podobné, slávia aj Mikuláša.
Simonka:

Bola

som

bol podať mne aj jej pri každom pozdrave ruku.
Bolo to veľmi milé. Inak majú zvyky ako naše.
Daniela: Bývala som u rodiny chlapca v meste
HARSUM. Mali pekný dom so štyrmi mačkami.

ubytovaná

v

meste

HILDESHEIM v rodinnom dome s dvomi dcérami.
Každý deň sme raňajkovali žemle a na schodoch
otvárali kalendár. Soňa: Bola som ubytovaná
v rodinnom dome v ELBE, vo veľmi milej

Každé ráno vstávajú o 5.50 hod., aby sa stihli
naraňajkovať a prísť včas do školy. Aj keď som
bývala u partnerského spolužiaka chlapca,
napriek mojím predudkom jeho rodina bola
veľmi milá a s Mikom bola veľká sranda.

rodine s rovnakými zvykmi ako na Slovensku.
Odporučil

by

som

spolužiakom

zapojiť

do

projektu

Erazmus+?.

Katka:

sa

Samozrejme

áno,

je

to

nová

príležitosť ako sa zdokonaliť v jazykoch
a

môže

človeka.

to

napomôcť

Pomáha

schopnosti

to

aj

k

zlepšíť

jednotlivca.

socializácii

komunikačné

Medzi

rovesníkmi

sú ľudia, s ktorými sa dá dobre porozprávať.

Soňa: Určite odporučila, dá sa tu nájsť
množstvo kamarátov a zdokonaliť v angličtine.

Samko: Určite áno, nájdete veľa kamošov,

Je to dobrá skúsenosť pre deti, ktoré chcú

zaujímavostí...(aj veľa nových pekných báb tam je)

v dospelosti cestovať alebo žiť v zahraničí.

Simonka: Neodporúčam tým, čo chcú len

Klárka: Určite áno, ale iba v prípade, že ich

cestovať.

nájdete

to zaujíma. Je to veľmi dobrá skúsenosť,

rodín.

spoznáte veľa skvelých ľudí z mnohých krajín.

tu

Ostatným

kamarátov,

určite

spoznáte

áno,
zvyky

Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského
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Lenka: Určite neľutujem, že som sa zapojila
do projektu ERASMUS+, doporučila by som
ho všetkým žiakom, ktorí sa chcú spriateliť
s ľudmi z iných krajín a zdokonaliť sa v jazykoch.
Ema: Určite áno. Má to niekoľko výhod.
Jednou z nich je, že sa naučíte komunikovať
v angličtine. Nájdete si veľa kamarátov a naučíte
sa počúvať názory ostatných ľúdí na tie isté témy.
Daniela: Áno, ale iba vtedy, ak chcú naozaj riešiť
problémy ako my.

Imatrikulácie prvákov gymnazistov
Ako je každoročne zvykom, tak aj tento škol-

venské rezne v trojobale zo svojej hlavy. Niektorí

ský rok pre nových prvákov na našom gymnáziu

si namočili tváre pri vyberaní citróna z kýbľa s vo-

pripravili imatrikulácie tretiaci. Za tému svojej ak-

dou a našla sa aj dvojica, ktorá roztriedila hroma-

cie si vybrali Farmu. Moderátori podujatia, Evelin

du šošovice a fazule. Každý si po náročnej úlohe

Andrej

a Vlado hospodár, sa vystrojili slušne far-

pochutil na chutných chlebíčkoch s bravčovou

mársky. Prváci sa rozdelili na chudobných a boha-

masťou, ktoré boli tretiakmi pripravené s láskou.

tých a spolu bojovali o post farmárov. Niektorí sa

A takto sa z našich neskúsených študentov

naučili rúbať drevo prerezaním ceruzky pravítkom,

stali certifikovaní farmári.

iní nám zatancovali a ukázali, aké pohyby majú
skutoční farmári. Ďalší sa naučili robiť pravé slo-

12
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Andrej Kořínek III.G

Zážitky zo školy

Opäť k nám zavítal Mikuláš

Vo štvrtok 6.12. k nám opäť po roku zavítal Mikuláš. Ako sám povedal, bol veľmi šťastný, že k nám
našiel cestu a stretol sa s toľkými šikovnými a dobrými deťmi. Bol to deň vzájomného obdarovania. Deti
darovali Mikulášovi pestrý program, na ktorý sa bedlivo pripravovali, zostavený z piesní, básní, príbehov
o Mikulášovi a veselých a rytmických tancov. Mikuláš na oplátku deti obdaroval nielen sladkosťami, ale aj milým slovom. Neobišiel ani staršie deti a personál školy. Už teraz sa tešíme na ďalší rok a opätovné stretnutie.

Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského

Malacky
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Milí prváci, vitajte medzi nami!
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Prváci z áčky, béčky aj céčky sa s nadšeným očakávaním nahrnuli do spoločenskej miestnosti, kde už netrpezlivo čakali hrdí rodičia. 8. november bol totiž dňom imatrikulácie našich najmenších žiakov. Po úvodnom vtipnom a sviežom programe deviatakov sa prváci predstavili so svojimi spevácko-tanečnými číslami. Nasledovalo slávnostné pasovanie dreveným mečom väčším než
deti samy. So šerpou cez plece a pamätným listom v rukách sa stali oficiálne členmi školskej party.

Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského

Malacky
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AJ MALÝ SKUTOK UROBENÝ 			
S LÁSKOU MÁ VEĽKÚ CENU
Deti z 2.B sa tento rok počas adventu zapojili

nich ich samotu hádam najviac zaženie. Dúfame, že

do druhého ročníka projektu Vianočná pohľadnica,

aj v tomto kroku sa stanú inšpiráciou pre mnohých.

v ktorom ľudia posielajú vianočné pozdravy opusteným starkým v domovoch dôchodcov. O to väčšia
bola ich radosť, že svojím rozhodnutím inšpirovali
viaceré triedy našej školy, konkrétne celý prvý stupeň a šiestakov. A opusteným ľuďom nebudú písať
iba žiaci, ale aj pani učiteľky! Pre starších ľudí je to vraj
terapia lásky, kedy si na nich niekto spomenie a poteší ich. Z našej školy tak vianočnou poštou poletí viac
ako 300 pohľadníc do viacerých domovov dôchodcov na celom Slovensku. Väčšina detí si pohľadnice
vlastnoručne vyrobila. Druháci sa už teraz zamýšľajú
nad „adopciou“ svojho (prideleného) starkého, ktorému plánujú písať nielen na Vianoce, ale aj na meniny, či v neobyčajne všedné dni, kedy spomienka na

Požehnanie adventných vencov
Prvý

adventný

pondelok

sa

na

našej

škole

niesol

v

duchu

posviacania

advent-

ných vencov a zapojenia sa do kampane Červená stužka. Červenými stužkami sme sa snažili vyjadriť podporu a solidaritu všetkým tým, ktorých trápi ťažká a nevyliečiteľná choroba AIDS.
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Exkurzia v Múzeu holokaustu v Seredi
Dňa 20. novembra 2018 sa žiaci 9.A,
a 8.B triedy Spojenej školy sv. Františka

8.A

zoznam hrdinov, ktorí zachraňovali židov, či ich

Assis-

ukrývali. Pred jedným z barakov si mohli prezrieť

kého Malacky zúčastnili exkurzie do Múzea ho-

vagón,

lokaustu v Seredi. Cieľom exkurzie bolo oboz-

do Osvienčimu. Žiaci prehliadku ukončili v 1. baraku,

v ktorom prevážali židov zo Serede

námiť ich s holokaustom a riešením židovskej

ktorý bol zameraný na riešenie židovskej otázky

otázky na Slovensku počas 2. svetovej vojny.

na Slovensku. Celá prehliadka bola doplnená mno-

Žiaci si na začiatku vypočuli inštrukcie ich

hými fotografiami či dokumentmi z 2. svetovej vojny.

sprievodcu a pozreli si biografický dokument jednej

Po prehliadke nasledovala prednáška o ho-

z obetí holokaustu, ktorá bola dokonca umiestne-

lokauste na Slovensku, Židovskom kódexe, ktorý

ná v 1. baraku v Seredi. Po výpovedi jednej z pre-

bol na Slovensku počas vojny prijatý. Žiaci sa do-

živších sa žiaci presunuli do 3. baraku, kde začala

zvedeli obsah slova arizácia, pochopili krutosť voj-

prehliadka s výkladom sprievodcu. Barak bol zaria-

ny. Počas priestoru na otázky sa dozvedeli viac aj

dený ako v dobe, keď slúžil ako zberný a pracovný

o vydarených útekoch z koncentračných táborov.

tábor počas 2. svetovej vojny. Mali možnosť vidieť,

Na exkurzii sme zistili veľa nového, dostali

v akých podmienkach tu židia žili, mali možnosť vi-

príležitosť dozvedieť sa, vidieť a počuť viac, ako

dieť pracovné dielne, v ktorých museli deň čo deň

uvidíme vo filmoch.

pracovať, či školu pre židovské deti, ktoré ešte ne-

					

pracovali. Následne prešli do baraku číslo 4, ktorý

					

bol zameraný na holokaust počas 2. svetovej vojny

Lucia Poláčeková 9.A

aj mimo Slovenska. Bolo tam veľa osobných predmetov, ktoré ľudia po príchode do tábora alebo
pred deportáciou museli odovzdať. Taktiež videli

obrázok: https://mapio.net/pic/p-130364299/

Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského

Malacky
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Mini Erasmus 2018
Byť či nebyť vysokoškolákom a ak áno, tak na ktorej vysokej škole?
Toto sú otázky, ktoré sprevádzajú každého stredoškoláka na ceste za jeho budúcim povolaním. Vďaka
programu Mini Erasmus sme sa mohli počas štyroch dní vžiť do kože vysokoškolského študenta. My ôsmi
študenti Gymnázia sv. Františka Assiského sme vzali svoju budúcnosť pevne do rúk a stali sme sa súčasťou
vybranej vysokej školy.								

A čo na to účastníci Mini Erasmu 2018 ?					
Patrik B. (Prírodovedecká fakulta UK BA - Katedra Biológie)
Tento rok som mal opäť možnosť sa prísť pozrieť na Prírodovedeckú fakultu UK. Stretom som sa so super ľuďmi, ktorých som spoznal minulý rok. Počas programu sme navštevovali rôzne laboratória a prednášky určené iba pre nás ale aj skutočné prednášky ako boli napr. parazitické protistá, fyziológia živočíchov a rastlín či molekulárnu biológiu, genetiku, antropológiu...
Osobne som sa zúčastnil nepovinného programu „Ako je to naozaj vo fachu? “, kde som sa mohol
pozhovárať o rôznych témach s vedúcim Katedry genetiky s pánom prof. Ľ. Tomáškom. Mini Erasmus bol
pre mňa opäť super zážitkom a jeho účasť určite neľutujem a vrelo odporúčam.		
Alica O. (Filozofická fakulta UK BA – Katedra vedy o človeku a spoločnosti)
Tento rok som mala možnosť si vyskúšať na vlastnej koži Mini Erasmus. Som rada, že som do toho šla,
možno to bude znieť ako klišé, ale vďaka tomuto projektu som spoznala nových ľudí a kamarátky, vďaka
ktorým som sa cítila príjemne, no najmä som si vyskúšala VŠ na vlastnej koži. Určite to stojí za vyskúšanie
Lucia V. (Ekonomická univerzita v Bratislave – obchodná fakulta)
Projekt Mini Erasmus bol pre mňa veľmi inšpiratívna skúsenosť. Stretla som sa s mnohými študentami
s ktorými som mala možnosť diskutovať. Ochotne mi zodpovedali všetky otázky a ku všetkému dodali ešte viac,
aby som si mohla vytvoriť správny obraz o vysokoškolskom živote. Bolo to pre mňa veľmi motivujúce. Zažila som
skutočné prednášky na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. Zistila som v skratke o čom sú predmety ako medzinárodný marketing, distribučné systémy a logistika, obchodné a hospodárske právo

a mnoho ďalších.

Peter B. (Prírodovedecká fakulta UK BA - Katedra Biológie) 			
S Mini Erasmom som mal skúsenosť už minulý rok a tak ako naposledy, tak aj tento rok zanechal vo
mne veľmi dobrý pocit, nie len z VŠ, na ktorej som strávil tri dni ale aj z projektu samotného, všetkých
sprievodných aktivít, ktorých sme sa zúčastnili. Mali sme možnosť stretnúť sa s konkrétnym odborníkom z príslušného odboru, o ktorý sme sa zaujímali, ale aj možnosť spoznať vyše tucet iných firiem.
Rozhodne musím odporučiť projekt každému, kto sa nevie rozhodnúť na akú vysokú školu chce ísť.
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Marcel Ž. (Prírodovedecká fakulta UK BA - Katedra Biológie)
Počas projektu Mini Erasmus som chodil na Prírodovedeckú fakultu UK. Táto fakulta disponuje modernými technológiami a môže sa chváliť vynikajúcimi a aj úspešnými študentmi. Veľmi sa mi
páčilo, čo si pre nás, stredoškolákov, samotná fakulta pripravila a ešte lepší bol program mimo školy.
Aneta K. (Filozofická fakulta UK BA – Katedra slovenského jazyka)
Tento projekt som si veľmi užila. Spolu s účasťou na prednáškach a seminároch
sme sa poriadne zabavili a spoznali kopu skvelých ľudí. Mala som možnosť zistiť ako vyzerá

typicky

deň

vysokoškoláka

na

Filozofickej

fakulte

UK,

Katedre

slovenského

jazy-

ka. Veľa seminárov a vyučujúcich ma oslovilo, aj keď neplánujem študovať slovenský jazyk.
Andrej K. (Fakulta elektrotechniky a informatiky STUBA)
Bol som na fakulte STU FEI. Okrem prednášok, ktoré sme mali s ostatnými vysokoškolákmi, pre nás
spravili aj prednášky určené len pre žiakom z Mini Erasmu. Na normálnych prednáškach s vysokoškolákmi
som toho síce veľa nepochopil (Mat, Fyz, Inf), ale boli tak či tak zaujímavé. Tútori nás dobre zorganizovali a tie štyri dni prešli hladko. Vcelku sa mi tam páčilo a určite pôjdem aj na budúci rok (asi na STU FIIT).

Patri Bertovič IV.G
Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského
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„Navždy sa zachová v pamäti 		
			
stužková.“
Donedávna to boli pre mňa len slová známej piesne, no dňa 9.11.2018 sa zme-

sme predviedli ako to vyzerá na našich hodinách,

nili na slová, ktoré

vo mne vyvolávajú eufó-

tanečných vystúpeniach na známe skladby z Po-

riu a pripomínajú mi nezabudnuteľné chvíle,

mády i na pieseň Uptown Funk, Betkinom spevác-

prežité v spoločnosti mojich úžasných spolužia-

kom vystúpení za sprievodu Miša a jeho gitary,

kov, výborných učiteľov a milujúcich rodičov.

a tombole sa zábava uvoľnila, a my sme si s úsme-

Bol to krásny večer a ešte krajšia noc. Do ticha

vom na perách zatancovali na nové i staršie hity.

spiacich Malaciek sa ozývali naše radostné výkri-

Ďakujeme pánovi riaditeľovi a profesorom,

ky, veselý smiech i falošný spev. Nie len my, ale aj

ktorí nám vyšli v ústrety na vyučovaní pri príprave

naši rodičia a učitelia, si to užili a skvelo sa zabavili.

nášho programu. Ďakujeme aj našej pani učiteľke

Našu stužkovú slávnosť sme začali svätou

triednej za pomoc, podporu i milé slová. Taktiež sa

omšou, ktorú celebroval pán farár Peter Mášik.

chceme poďakovať našim kamarátom, spevákom,

Pripravil si pre nás krásnu kázeň, v ktorej odkryl aj

ktorí obohatili našu sv. omšu anjelským spevom.

kúsok svojho študentského života. Po sv. omši sme

A veľká vďaka patrí aj nášmu spolužiakovi Paťovi, bez

sa presunuli do Hotela Atrium v Malackách, kde po-

ktorého by sme žiadnu stužkovú nemali. :)

kračovala naša slávnosť. 		
Usadili sme svojich rodičov i profesorov a slávnostné stužkovanie sa mohlo začať.
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Bonzáčik

Pani učiteľka Jana Richveisová
1. Od kiaľ ste k nám zavítali?
Prišla som z najchladnejšej obce na Slovensku, Oravskej Lesnej.

2. Prečo ste zvolili práve našu školu?
To je dlhý príbeh

Každopádne preto, lebo som na ňu počula dobré referencie,

aj od mojej novej rodiny.
je tiež moja záľuba, hoci už nestíham také množstvá,

3. Ako sa cítite na našej škole?

ako kedysi, tak tým pádom kladiem dôraz na kvalitu.

Veľmi príjemne a dobre, verím, že to tak aj zostane

8. Chceli by ste niečo na našej škole zmeniť?

4. Máte súrodencov?

Teším sa, keď bude hotová muzikálna učebňa a aj

Mám dvoch starších bratov.		

knižnica.Aký je podľa vás na našej škole učiteľský
kolektív?

5. Chceli ste byť učiteľkou už v detstve?
Učiteľkou som chcela byť už odmala, mala som

9. Páči sa vám kolektív učiteľov na našej

svojich žiakov (plyšákov), tí mali mnou vyrobené

škole?

papierové žiacke knižky. Skúšala som ich a písali

Áno, páči, som vďačná za takých skvelých kolegov.

písomky, niektorí vedeli lepšie a niektorí nie :D
Tak podľa toho boli samozrejme známky. Keď
som už bola staršia, vymenila som plyšákov
za spolužiakov :D a učila som ich, čo im nešlo.

6. Viete hrať na nejaký hudobný nástroj?
Hrám na klavíri, organe, trošku na gitare, a keď som
mala 18 rokov, kúpila som si na narodeniny bicie :D

7. Aké sú vaše záľuby?
Rada varím a pečiem, to je pre mňa relax. Ďalej rada
cestujem na nové miesta. Zo športov mám rada
bicyklovanie, korčuľovanie na ľade aj na ceste, trošku
beh a plávanie, a rada si zahrám futbal. Taký paradox
- aj keď pochádzam z lyžiarskeho kraja, najradšej
na lyžovačke mám sedenie v bufete :D Čítanie kníh
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10. Ako zvyčajne trávite Vianoce?
Trávila som ich na Orave, kde sme mali na Štedrý
deň rôzne zvyky, čo sa tu na Záhorí možno už až
tak nevyskytujú. Napr. dávame na stôl reťaz, aby
rodina držala pokope, a peniaze pod obrus, aby
bolo dosť aj na budúci rok, vždy nachystáme jedno
miesto navyše pri stole aj pre pocestného, ktorý
by sa mohol zastaviť, a z každého jedla odkladáme
kúsok aj pre statok, aby sme sa vždy vedeli podeliť.
Po večeri, ktorá pozostáva z domácky upečeného
chleba s cesnakom, oplátky s medom, kapustnice,
hrachovej polievky, majonézového šalátu s kaprom,
opekancov (niečo ako sladké pupáky) a štedráku, si
sadneme a vytiahneme spevníky, hudobné nástroje
a spievame vianočné koledy. Až potom si rozbalíme
darčeky. Chodíme spievať aj k rodine a k známym.

11. Aký prístup k žiakom preferujete?
Ľudský

12. Aká kniha vás v poslednom období
zaujala?
Zaujalo ma viacero kníh. Práve čítam Nadprirodzený
život kráľovských detí. 			
Je to o tom, aby sme si uvedomovali svoju hodnotu,
ktorú máme skrze Pána Ježiša – nášho Kráľa,
a sväto žili ako Jeho svätí, keďže hriech nad nami už
nepanuje. Trošku ťažšia kniha miestami 		
na pochopenie, ale zase bohatá na skvelé myšlienky.
Simona Cabanová VI.B
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Súťaž

2. podpíš sa čitateľne na papier (meno, priez-

Milí študenti a žiaci našej školy,
prinášame pre vás 2. kolo našej
súťaže v tomto školskom roku.
Vašou úlohou je spoznať učiteľa
na fotografii. Môže to byť učiteľka
alebo učiteľ, ktorý učí na našej škole.

papierik

Na fotografii v minulom čísle bol zachytený

premýšľaj.

visko, trieda),

3. takto vyplnený papier vhoď do krabice označenej „súťaž Spoznaj svojho učiteľa “ 		
pri vrátnici najneskôr do 30.1.2019,

4. každý žiak môže vhodiť do krabice len
s jedným menom, preto dobre

pán učiteľ Mgr. Tomáš Lopeň.
Šťastným výhercom čokolády sa stala
Aneta Kudolániová zo 4.G. Srdečne blahoželáme.

Meno učiteľa/učiteľky na fotografii sa dozviete
v budúcom čísle časopisu. Jedného výhercu
vylosuje učiteľ zachytený na fotografii pod dozo-

Ak si myslíš, že vieš, kto je na fotografii (vždy nápomocná tým najmenším), tak postupuj podľa našich
pokynov :

1. napíš jeho/jej meno a priezvisko na papier,
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rom redakčnej rady. Šťastný výherca získa čokoládu.

Enem nech nám šmakuje

Abi nám šeckím šmakovalo!
Kamarádzi, v témto abtajlungu vám budem já poláchki prectavovat záhorácke jídla, ale na mújspúsob. Prvňí sem pro vás vibral.
						

Váš Michal Trenky Trenčanský

PUPÁKI PODLÁ TRENKIHO.
Mosíme mjet:
10 – 15 rožkú
125 g másla
300 ml mléka (približňe, já sem to lél od oka)
250 g pomletého maku (nepomletí bi ufám moc nechucil)
2 cl rumu (plnoletím odporúčám viec)
1 ks vanilkového cukru
1 pl práškového cukru
2 pl krištálového cukru
1 pl medu

Postup:
Rožki si nakrájáme na kolečka, abi nebili aňi moc tenké a aňi moc tusté. Nakrájané rožki si dáme do miski, dostatečňe velikej na to, abi sa tam dali zmíšat aj s druhíma oníma v seznamje.
Ked máme rožki v misce, visipeme do ňí mak aj s práškovím cukrem. Porádňe premíšame, abi bil mak
všadi.
Ked už je mak s rožkama zmíšaní, dáme si do kastróla speňit mléko, do kterého dáme rozpuscit
máslo.
Do teho vrelého mlékovo - máslového maglajzu pridáme cukr a med a zalejeme ňím rožki s makem,
keré sme dali do formi. Pjekňe zalejeme šecko, nech je chuť vírazná. Premíšame to a na závjer pridáme to, co
mám já najračik - tuzemskí rum. Ten temu dodá tú vánočňí atmosféru, teda enem proto ho tam šprcneme.
Ked scete, možete si k temu zapálit svíčku, alebo to možete jest jak mi záhoráci, rukama a za studena.
Nech nám šeckím šmakuje!
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MIAU

Poznáte to: ráno vstanem, pozriem do zrkadla a nechápem! Kedy sa to stalo?! Prečo práve ja?
Odpoveď jednoduchá, cerím sa od ucha do ucha, som pubertiačka, tak ako ty alebo ty!
Preto mám občas mimoriadne funny deň a občas kvílim do plafóna, občas šplhám na jednotky a občas som proti všetkému a všetkým. Ale práve teraz sa riešim čo sa vzhľadu týka. Vianočné makové pupáky
sú skvelá vec ale pupáky na tvári práve nie... Tak vám poviem, že overené mám:
1.

Čistiť, dezinfikovať, čistiť, príliš pleť vyživovať a regenerovať v tomto období moc nie

-

dobrá micelárna voda, tampóny, hydratácia a všetko s čistými rukami

2.

Raz týždenne si môžeš dopriať pleťový peeling, alebo masku, s rozumom, nepreháňať

-

Ak rozkvitneme pupákmi, neexperimentujeme, radšej k dobrej kozmetičke

3.

Veľa spinkáme, pijeme čistú vodu a nezabúdame na ovocie, zeleninu a vlákninu

4.

Skvelá vec je vybehnúť s kočkami von, na čerstvý luft, športovať, vymýšľať drobnosti pre

druhých, dobrá nálada a pohoda sú najlepšie kozmetické prípravky

5 tipov na vianočné darčeky: pre maminku, kamarátku, babku...
1.

Masky na pleť

2.

Peeling na tvár, telo, nohy

3.

Kozmetická sada

4.

Maska na vlasy

5.

Šampóny

							

							Karolína Králová VII.A
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Rubrika
SCROLL

SCROLL

Dnes sa pozrieme, čo nové prinášajú najo-

Zase k hrám, no teraz k lego hrám, konkrétne

čakávanejšie športové hry roka a čo nové v legu.

k DC Super-Villains. Príbeh sa točí okolo záhadné-

Na FIFU 19 čakalo množstvo fanúšikov kvôli

ho zmiznutia Justice League. Počas neočakáva-

pridaniu Ligy majstrov UEFA. Pokračovanie Cesty sa

ného úteku super zloduchov napr. Joker, Harley

odohráva priamo v lige majstrov. Taktiež nové herné

Qeen

režimy výkopu napr. bez pravidiel, hlavičky a voleje...

objavili postavy z paralelného vesmíru. Hovoria si

Ak sa zapozeráte dobre na hru, tak nájdete pri nástu-

Justice Syndicate a sú alternatívnou verziou Justice

pe detail, ktorý pridali. Každý robí niečo iné, niekto

League na čele s Ultramanom. Ich plány sa od pô-

kýve hlavou, niekto má ruky inde ako druhý. NHL

vodnej Justice League líšia a čoskoro vyjde na po-

prišlo naopak s úplne novým herným režimom všet-

vrch ich skutočný názov Crime Syndicate. Váš cieľ je

ci proti všetkým a NHL threes 2.0. Novými úpravami

jasný - zabrániť super zloduchom, aby ovládli svet.

pre hráča a novými teamami ako je Banská Bystrica.

z prísne stráženého väzenia sa odrazu

		

Bruno

Vidan IV. B

Záhada v Smoleniciach
Keby ste sa hociktorého školáka spýtali, čo má najradšej, určite by vám povedal, že prázdniny. Ja
nie som výnimka. Je mi jedno ktoré, aj keď najradšej mám letné a z letných mám najradšej dovolenku na Smolenickom zámku. Chodíme tam tradične každý rok. Je krásne prechádzať sa po zámockých
chodbách a cítiť sa trocha ako gróf Pálfy. Tiež mám rád, keď môžem stáť na zámockej veži a predstavovať si, ako to asi mohlo vyzerať v stredoveku. Páči sa mi, že bývame v krásnej grófskej izbe. S týmto zámkom sa mi spája veľa krásnych príhod a zážitkov. A najzaujímavejší zážitok tohto leta som zažil práve tu.
Noci na Smolenickom zámku majú vždy tajuplný nádych. Jednej krásnej noci, keď už rodičia a súrodenci spali, ma niečo prebudilo. Nebolo to ani buchotanie okeníc, ani praskanie v drevených obkladoch.
Na tieto zvuky som na zámku zvyknutý. Bola to veľmi zvláštna hudba (pokiaľ sa to dá nazvať hudbou).
Skladba šialeného skladateľa z rozladeného piana ma vytrhla zo sna. Najprv som si myslel, že sa mi to iba
zdá, ale zvuky boli skutočné. A moja zvedavosť bola silnejšia ako strach. Rozhodol som sa vyjsť na chodbu.
Nakukol som von. Všade panovala tma. Vtom však vietor zabuchol za mnou dvere. Hudba v momente prestala. Po chvíľke napätého ticha som začul kroky na schodoch. Strhol som sa, pozrel tým smerom a zbadal dve tmavé postavy, zostupujúce dolu schodmi. Hlava kričala utekaj, no nohy ju neposlúchali.
Postavy sa približovali, tváre mali znetvorené. V panike mi hlavou preblyslo: „Ale veď rodičia mi už roky
tvrdia, že strašidlá neexistujú!“ Bohužiaľ to očividne nie je pravda... Nohy mi stvrdli ako chlieb v školskej jedálni.
Myslel som si, že nastal môj koniec, keď vtom jedna z postáv položila otázku: „Hej, nevieš, kde sú tu záchody?“
S roztrasenou rukou som ukázal smer. Sňali si masky a vysvetlili mi, že v druhom krídle zámku majú karneval.
„Uf, ale mi odľahlo,“ pomyslel som si a vrátil som sa do izby spať, lebo som bol naozaj unavený. Ráno
som vyrozprávaním tohto príbehu pobavil rodičov. Tak. A toto bol najadrenalínovejší zážitok z týchto prázdnin. Už sa teším na ďalšie.
								Adam Trnka VII. B
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VÝTVARNÁ
Rubrika SÚŤAŽ

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ o najkrajšiu 		
		
vianočnú pohľadnicu
Už je to tu! Po náročnom výberovom kole sme vybrali tie najkrajšie z najkrajších. Ďakujeme všetkým,
ktorí ste sa podelili s nami o svoje predstavy na tému "Priateľstvo" (Skutočný priateľ je pri mne aj v najtemnejších dňoch... ). Každá pohľadnica má svoj príbeh a čaro.
Nech sa páči, vyhodnotenie:
A. KATEGÓRIA ZŠ 1. stupeň
1. miesto: Dominika Miháľová IV.B
2. miesto: Natália Jurkovičová I.C
3. miesto: Terezka Kočeková I.B
B. KATEGÓRIA ZŠ 2. stupeň a GYM
1. miesto: Klára Kočišová VII.B
2. miesto: Magdaléna Poláčeková V.B
3. miesto: Kristína Pavlová V.B
Najlepšie práce sme ocenili a budú vystavené na dolnej galerijnej ploche.

28

Rybka

2-2018/19
4-2016/17

Časopis Spojenej školy Sv. Františka Assiského

Malacky

29

EXTRA
Rubrika

Rozhovor o výnimočných udalostiach
Dňa 14-17 Novembra v Arabských Emirátoch vo Fujairah naša žiačka 1.
ročníka Ella Jungová vyhrala 3. miesto v majstrovstvách sveta vo vodnom
motorizme. Preto sme sa jej opýtali.
Keď vyhlasovali výsledky, a povedali že máš tretie miesto aký si mala pocit ?
-Mala som divný pocit. Všetci tlieskali a boli šťastní.

Kto Ťa k tomu priviedol?
-Môl brat Šimon. Chodila som s rodičmi na bratove preteky, a pozerlala som na jeho víťaztvá a chcela
som to vyskúšať sama.

Ako Ti tam priniesli loď, bola vôbec Tvoja?
-Moju loď tam nepriniesli. Mala som požičanú zlatú loď. Všetkým sa páčila, ale bola zlá, lebo som na ňu
nebola zvyknutá. No som rada, že som vyhrala 3. miesto v dvoch kátegóriach.

Koľko vás tam závodí ?
-Závodí nás asi 6-10 chlapcov a dievčat.

Ako a kde prebieha taký tréning ?
-Trénujem na jazere a okolo toho jazera sú stromy. Ja alebo brat tam ideme, oblečieme sa do neoprénu
a trénujeme, s bójkami.

Bola si na veľa miestach v Európe a aj mimo nej, kde sa ti najviac páčilo?
-V Piešťanoch a v Komárne. Sú tam kamoši, sme taký tím. Vždy si fandíme.

Chcela by si pretekať aj ako dospelá?
-Baví ma to , ale jazdím aj na koni, tak uvidím.

Cítiš sa pri pretekoch bezpečne?
-Áno, mám na ruke náramok pripevnený k lodi, aby som nespadla do vody a mám aj záchrannú vestu.

Aké umiestnenia si dosiahla na prvých pretekoch?
-Hneď to boli 2. a 3. miesta neskôr aj prvé.
Rybka
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Aké umiestnenia si dosiahla na prvých pretekoch?
-Hneď to boli 2. a 3. miesta neskôr aj prvé.

Kde sa chystáte najbližšie?
-Po zimnej prestávke sa chystáme začaťať sezónu v Čuňove.

Ďakujeme Elle za rozhovor a dúfam, že ste sa aj vy dozvedeli niečo nové.
								Lukáš Kožuch VI.A
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