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41 školský rok je už v plnom prúde a pocity sa v nás striedajú ako pre
J menlivé jesenné počasie. Stromy, v minulosti košaté, stoja nahé · 
~ pod mračnou oblohou. Zima nás onedlho postraší snehom a sfarbí 

krajinu do biela. No práve v tomto období nájdime v sebe ne
hynúce leto. Nech nás teplýúsmev hreje celú zimu. Mnohí z vás si 
pomaly zvykli na priestory našej školy. Chodby sa vám nezdajú 
takéšedé ako na začiatku. Spolužiaci či učitelia sú vám bližší. A 
vedzte, že to bude len lepšie a krajšie obdobie, na ktoré budete o 
niekoľko rokov radi spomínať. Potvrdia vám to hlavne naši matur
anti, ktorým pomaly, ale isto odzváňa. Teraz si to po stužkových 

slávnostiach uvedomujú ešte viac ... 

~ Naša redakcia pri tvorbe nového čísla školského časopisu ani teraz 
nezaháľala. CHRONOS prináša pohľad na rôzne exkurzie a súťaže, 
ktorých sme sa zúčastnili. Približuje rôzne školské akcie, na ktorých 
sa podieľalo niekoľko našich žiakov. Odhaľuje vtipy zo školských 
lavíc či vlastnú tvorbu nadaných študentov. Píše sa v ňom o 

návšteve divadelného predstavenia, KABU, ale aj o 
študentskej kvapke krvi. 

Dúfam, že sa vám aktuálne vydanie CHRONOSU bude páčiť a že 
prácu nás, ale aj vašich spolužiakov oceníte a časopis si nie raz 

prečítate. V mene celej redakcie vám želám krásne vianočné 
sviatky a dúfam, že sa po zimných prázdninách vrátite plní energie. 
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Vysokej školy banskej Technickej univerzity v Ostrave . 

Súťaž určená hlavne pre študentov vysokých škôl, ale svoje miesto si tam našli aj 
stredoškoláci a medzi nimi aj zastúpenie SOŠ drevárskej zo Zvolena. 

TFA (Toughest firefighter alive) sa dá voľné preložiť aj ako najťažšie hasičské prežitie. 
Ide o simuláciu zásahu hasičov . Disciplíny preveria súťažiacich po silovej a vytrvalostnej stránke. 

Súťaž je zostavená so štyroch samostatných úsekov a výsledný čas tvorí ich súčet. 
Začína sa rozťahovaním štyroch a zmotávaním dvoch hadíc. Pokračuje sa silo
vou časťou v podaní 60 úderov kladivom v tzv. hamerboxe, prenášaní závažia 

cez tunel, následne ťahaní figuríny s hmotnosťou 80kg a preskočení bariéry. Na 
treťom úseku ja potrebné postaviť dva rebríky, vyliezť na lešenie, vytiahnuť dve 
hadice B, zliezť dolu a pripojiť polospojku na monitor. Vo štvrtom úseku je už po

trebne vybehnúť „len" 13 poschodí výškovej budovy. Všetko sa, samozrejme, 
vykonáva v kompletnom trojvrstvovom zásahovom odeve, topánkach a prilbe. 

Toto všetko najlepší zvládli za 4 minúty. O titule Akademického majstra ČR 
rozhodli nakoniec len 3 sekundy v prospech domáceho pretekára. Pre mňa to 

znamenalo iba striebornú priečku. Videl som pár malých chýb, keby som ich ne
spravil, mohlo byť všetko inak, ale na „keby" sa nikto nepozerá. 

Potešila však veľká podpora zo strany ostatných súťažiacich a výborná atmos
féra, akú tieto preteky ponúkajú. Pocit sklamania však postupne vystriedal pocit 
radosti z veľkého úspechu. Je to najlepšia pozícia, aká sa Slovákom podarila za 

7 rokov fungovania získať. 

Celá súťaž sa konala v areáli Vysokej školy Banskej 
Technickej univerzity v Ostrave a organizovali 
ju sami študenti za podpory školy a 
profesionálnych hasičov. 

Skvelá myšlienka a ešte lepšia organizácia všetko iba do 
plnila. Stále je priestor na zlepšovanie a verím, že budúci 
rok už aj keď nie žiakom našej „drevári ny", ale predsa sa 
pokúsim o zopakovanie podobného umiestnenia. 

lľltf&fuíi~ 



df. llen'vJ. 
Pozerám sa na oblohu a snažím sa 
nájsť spomedzi toho smogu 
hviezdy. Počujem tlmené vzlyky a 
cítim instantnú dospelosť. Snažím 
sa byť presne ten človek, ktorého 
práve teraz treba. Stačí ju len objať 
a poradiť. Bez pomyslenia na 
následky. Beznádej sa nám vkradla 

do konverzácie. 
Vraví: „ Naozaj nechcem byť zlá a 
ani mu to neprajem, ale bolo by 
preňho najlepšie, keby zomrel." 
Súhlasím . Bez výčitiek a predstavy, 

aké by to bolo. 
„Lebo nechcem, aby skončil ako 

tvoj otec." Pri predstave oboch 
scenárov mi prišlo zle. Bola som 

tam pre ňu, snažiac sa byť 
dospelá a nerozplakať sa . 

Za beznádejou prišla depresia a 
nespravodlivosť, ktoré mi drvili 

srdce na mikroskopické kúsočky. 
Tieto tri ženy majú so mnou pomer 
už dlho. Každý deň ma navštívia a 
milujeme sa nekonečné hodiny. 
Vždy zo mňa strhnú všetko, čo sa 
dá, rozvrátia mi telo aj dušu. Aj tak 
ich vždy s otvorenou náručou 
vítam . No teraz im vravím : „Počka
jte ma za dverami, zachvíľu 
prídem." Tak odídu. Na malú ch-

víľku. Tak ďalej sedím s ňou 

na tom balkóne, až kým nezaču
jeme, ako niekto prišiel . Bolo z 
neho cítiť závislosť, klamstvo a 
lacný alkohol. Začal sa vtierať a 

klamať. 

Ona kričí: „Daj nám pokoj, teraz sa 
nebudeme z tebou rozprávať!" 

Nostalgia tohto momentu ma 
pretackala najviac, ako sa dalo. 
Vzdala som to. Postavila som sa, 
chytila za ruky svoje priateľky a šla 
do spálne. Keď som prekročila 
prah spálne, vynorili sa slzy. Depre
sia ma pohladila a tých síz začalo 
byť viac a viac. Začalo to. Okrem 
hádky som počula šumenie v 
hlave. Bola som sama s nimi, mysli-

ac na krv. Túžba po 
potrestaní vlastnej zbytočnej exis
tencie. Mienka o mne samej mi 
klesla ku členkom. Tak ako pomaly 
tečúca krv. Moje milenky ma len 
podporovali v tom, čo robím. 
Jasali a čím sme spolu boli dlhšie, 
tým sa mi viac venovali . Už sme sa 
neobjímali. Už sme sa milovali. 
Vysávali zo mňa všetko dobré aj 
zlé. Tak som ich nechala, až kým 
vo mne nezostalo skoro nič. Len tá 
biedna nádej napokoj a šťastie. 
Po nekonečných hodinách ma 

opustili a nechali samú. 

• Vďačná a zakrvavená som im ďakovala za ich existenciu. Za činy, ktoré 
robia pre mňa. „ 



KDE Sl BOL NA BRIGÁDE ? 
Na brigáde som bol v malinkej stratenej dedinke lnnvik v strede Nórska. Všade 

okolo nás boli zasnežené hory a krásne fjordy. Strávil som tam 52 dní. 

BOL Sl TAM SÁM? 
Nie, bol som tam s kamarátmi a súrodencami. 

? • 
Obera i sme maliny a pracovali na farme. 



ČO JE V NÓRSKU INÉ V POROVNANÍ SO SLOVENSKOM? 
Príroda a predovšetkým mentalita a myslenie ľudí. Ľudia sú vo veľa veciach múdrejší 
ako na Slovensku. Určite si viac uvedomujú podstatu starostlivosti o planétu a čistotu 
ich krajiny, ale majú aj svoje muchy. Veľa veciam, ktoré berú ako bežnú vec som 
nerozumel, napríklad, keď som dal vnučke nášho farmára keksík, tak farmár ho 
predo mnou zobral a vyhodil do koša so slovami "musí mať iba veľký keksík" a ne
myslel to ako urážku. Ľudia sú tam menej komunikatívni a málo vychádzajú z domu, 

hlavne počas polárnej noci. 
Keďže Nórsko sa nachádza na severnej pologuli, strieda sa tam polárny deň s polár
nou nocou. Pol roka je svetlo a polroka je tma. Hlavne počas polárnej noci ľudia up

adajú do depresií a často siahajú po al-kohole alebo po tvrdším drogách. 

AKO SA SPRÁVAJÚ DOMÁCI K TURISTOM? 
Ľudia sú nesmierne srdeční, no hanbliví. Sú jednoduchí aj zložití ako u nás. Sú ústre
toví, ale tvrdia, že Nórsko je vo všetkom najlepšie. Opovrhujú vecami, ktoré nie sú z 
Nórska. Ak však nahneváte Nóra, spozorujete to na ňom iba podľa šomrania. Všimol 

som si, že ak sa Nórovi nepáčite, tak vám to dá hneď najavo, ignoruje vás. 

KTORÉ PAMIATKY Sl NAVŠTÍVIL? 
Navštevovali sme hlavne prírodné pamiatky. Keďže Nórsko je doslova preplnené 
prírodnými pamiat-kami, tak sme mali z čoho vyberať. Vrch Dalsniba je jedno z na
jkrajších miest v Nórsku. Je to najvyššia výhliadka na svete, kam sa dokážete dostať 
priamo autom. Ľadovec Briksdal je najväčším ľadovcom v Európe. Je to gigantická 
kopa ľadu na vrchu hory. Briksdal sa, bohužial, kvôli otepľovaniu roztápa a každým 
rokom je menší a menší. Okrem toho sme chodili na okolité vrchy. V Nórsku je 

špeciálny každý kopec. 

AKÉ NEVÝHODY MALA PRÁCA V NÓRSKU ? 
Fyzický a psychický tlak. Robil som fyzicky namáhavú prácu. Bežne sa robilo od 6 
hodiny ráno do 1 O večer s 90 minútovou prestávkou na jedlo. Tá práca sa stále opa
kuje, robíte dookola to isté každý deň po dobu skoro 2 mesiacov. Bol som tam s ka
marátmi a súrodencami na jednom mieste s tými istými ľuďmi celé dni, ponorke sa 
nevyhnete. Je možné, že táto brigáda je namáhavejšia skôr psychicky ako fyzicky. 

Za dva mesiace som mal tri dni voľna. 

AKÉ VÝHODY MALA PRÁCA V NÓRSKU ? 
Určite spoznávanie sveta. Poznanie iných kultúr a zvykov. Pracoval som v oblasti, v 

... ktorej sa nachádzajú najvýznamnejšie prírodné pamiatky Nórska, vždy, keď bol čas, 
tak sme poznávali Nórsko. Ste s ka-marátmi a ste v najkrajšej prírode sveta. Mne 
osobne sa na Nórsku najviac páčil ten pokoj a neriešenie vonkajších problémov, 
dokážete úplne vypnúť. Určite najväčším plusom je vysoko nadštandartná výplata a 

skúsenosť. 



Potulky Bratislavou 

Michalská brána 

Nultý kilometer - Pod bránou sa nachádza nultý 
kilometer so svetovými stranami, ktorý ukazuje 

vzdialenosťeurópskych metropol od Bratislavy 

Najužší dom v Bratislave a Európe 

Na pravej strane vedľa Michalskej brány je tesne „prilepený" k 
Michalskej veží dom s číslom 15. Je to vraj najužší dom v 

Bratislave, ale aj v Európe so šírkou iba 1,3 metra. 

Grassalkovichov 
palác 

V súčastnosti je palác 
sídlom kancelárie 

Prezidenta Slovenskej 
republiky. Palác jesíce 

pre návštevníkov 
bežne zatvorený, park 

za ním je však 
voľneprístupný 

verejnosti. 



Dóm sv. Martina 

Pod jednou časťou chrámu sa nachádza klasický cintorín, kde 
sa ľudia pochovávali do zeme, v druhej polovici sú to krypty. 

Tie sú prístupné aj pre verejnosť a to vždy okolo prvého 
novembra. 

Spolu tu do roku 1830 korunovali 11 panovníkov a 7 
kráľovských manželiek. Počas každoročných korunovačných 

slávností sa tu podáva Frankovka modrá. 

24. medzinárodný veľtrh nábytku, bytových doplnkov a 
interiérového designu~ODDOlT\ 

Každoročnou súčasťou velb"hu je aj výstava ART venovaná voľnému a úžitkovému umeniu 
- soche, malbe, keramike, grafike, fotografii, drevu a sklu ... lebo správne zvolené doplnky 

a umelecké predmety dodávajú interiéru dušu, ktorá je odrazom vkusu jeho majiteľa. 
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Od ľúbosti , 
len do zlosti 

~la. ~ 
a od hnevu, 

\/ do nemosti. ~ 
-1'~ Ťažko kráčam 

do ľútosti , 

Kľudná letná krajina, l!',. oči máčam, 
slnko údy rozpína, lámem kosti. 

vtáčí spev a bzukot múch, 
vôňa trávy láska čuch . Ale láska, 

nemá kráska, 
Na mne leží dáka zlota, kus obrázka, 

zasnená som, je ma škoda, srdce praská. 
na nič ma je, len na snenie, 

len na letné leňošenie . Ale láska, 
tam sa krčí, 

Ruku niečiu v mojich držať, v úsmev vráska, 
nebude viac smútok pršať, 'f h z líca trčí. 

hviezdy v očiach jeho, mojich, '~ r" radosť pekná duchov dvojich. Sladko, milo, 
tak ma teší, 

Ako rieky na krajine, cukru kilo, 
ako červeň čos ' vo víne, medom prší. 

ako žili v tvojom tele, 
moje bytie steká celé. Kvetná vôňa, 

plaché oči , 

Rozteká sa v rozkoš mútnu, tebe na mňa 
až kým vidím krivku smutnú, nič nestačí. 

roztrasiem sa, zhodím hmlenie, 
svetu som na potešenie. -4"- Kúsky kože, i7 „, 

ujsť nemôže, 
Zasmejem sa, zdvihnem zrak, v kvete ruže, 
nado mnou niet jeden mrak, v mori súše. 

štebot vtáčí, tvoje šťastie , 
láska naša nech len rastie. Láska, láska, 

hromom trieska, 

., ohňom blčí, 
dušu krčí. 



Sedíme. Pri jednom stole oproti sebe. Ako 
cudzí. Rozprávame sa o živote. O nás. Usmiev
am sa naňho . Nič iné mi nezostáva. Púšťam 
neviditeľný heroín do mojich žíl . Počuť jemné 
cinkanie lyžičky o hrnček. Pozriem mu do očí. 
Cinkanie prestane . Pustená nevkusná hudba 
prestane. Z mojej kofoly vyšumia všetky bub
linky. Už sa približuje . Sadne si vedľa mňa . 

Objíme ma rukou . Trieštim sa . V očiach máme 
rovnaký nápad. Nechceme riskovať . Padá zo 
mňa jeden kúsok mojej duše za druhým. Prib
ližujeme sa . Dotknem sa jeho ramena . Už to 
vieme. Bozk. Nádych utopeného. Uvoľnenie. 
Rozpad mňa . Vrcholné šťastie . Po tomto nezos
tane zo mňa nič. Len schránka. Nemyslím na to. 
Sme tu len my. Nik iný. Nik okrem nás neexistuje . 
Všetko je nepodstatné. Takto to má byť. Nech
cem, aby to skončilo . Sme najkrajší oblečený 
akt. Sme to najlepšie, čo som kedy zažila . Sme 

každé božstvo, ktoré existuje . Celý svet . 

Razom to prestane . Tak ako všetko . 



Opýtali sme sa našich učiteľov, ako prežívali strednú školu a čo by 
chceli na sebe zmeniť. Čo na seba prezradili? 

1. Ktorý predmet bol váš najviac neobľúbený? Prečo? 

Mgr. Milan Hucovci: „Bavila ma geografia, zemepis, ale tak aj technológia. To ma vždy také tech
nické veci viac bavili a matematika, fyzika to vôbec. " 

Mgr. Soňa Kubíková: „Matika. Učila som sa ju naspamäť, nikdy som ju nevedela, nevidela som jej 
praktickosť. " 

Mgr. Elena Ďurčíková: „Branná výchova. Učili sme sa topografiu, alebo, že strelbu zo vzduchovky. [ 
Bývalo to v katakombách školy, nám tam dali terče a rôzne zbrane, ale mne Ii tá vzduchovka nikdy 

nešla. Tá gulka všade inde lietala. Telocvikárka nás to učila a tá ma preto nikdy nemala rada." 
Mgr. Eva Mojžišová: „Angličtina. Učitelka od nás chcela, aby sme rozprávali, to bolo utrpenie, 

potom som mávala trojky. Ale na maturite som mala dvojku." 
Mgr. Michal Hazlinger: „Nemal som rád nemčinu, nemčinárka, keď som niečo nevedel sa na mňa 

chodila sťažovať do riaditeľne. " 

2. Spomínate si na nejakého profesora, ktorý sa vám vtedy ako 
študentke/študentovi páčil? 

Mgr. Milan Hucovci: „Bola mi jedna sympatická. Chémia musí fungovať a boli sme na rovnakej vl
novej dÍžke." 

Mgr. Soňa Kubíková: „To sme vtedy takých pomladších nemali. Boli to pre mňa taký starší páni." 
Mgr. Elena Ďurčíková: „Triedny v prvej triede. Mladý, fešák, vtipný, akurát po vojenčine. Mal také 
zvláštne meno, volal sa, že Mirón. Som s ním mala taký zážitok. Vošiel do triedy, som ho zbadala 
medzi dvermi a hovorí, že potrebuje ešte jedno dievča do triedy, tak som sa hneď postavila, že ja! 
(smiech), som sa tak pozrela na tie moje dve smutné kamošky, tak, že pôjdem iba ak môžu íst' so 

mnou. V tom povedal, že tak, pod,e." 
Mgr. Eva Mojžišová: „No mali sme jedného mladého, učil nás nemčinu. Bol Dj a chodil s nami v 

piatky večer do podnikov." 
Mgr. Michal Hazlinger: „Áno, bol som platonicky zaľúbený do svojej 

profesorky Farkašovej." (smiech) 

3. Zaľúbili ste sa do spolužiačky/ spolužiaka, alebo niekoho zo školy? 

Mgr. Milan Hucovci: „Určite áno. To sú Ii také milé platonické lásky, boli Ii to také cucfl'ake." 
Mgr. Soňa Kubíková: „Od 151ich som chodila so svojím spolužiakom, aj som si ho potom zobrala za 

muža." 
Mgr. Elena Ďurčíková: „Mala som jednu lásku, spolužiak z triedy. Trvalo to potom ešte aj po škole, 

ešte rok na vysokej, ale rozdelila nás dialka." 
Mgr. Eva Mojžišová: „No ja som chodila s jedným z vedľajšej triedy. Spoznali sme sa na chate. 

(smiech) Bol strašný dobrák, ale asi aj preto som sa s ním rozišla, liezol mi na nervy." 
Mgr. Michal Hazllnger: „Na našu školu vždy chodili pekné dievčatá. Mal som jednu spolužiačku, 

ktorá robila modeling. Bola pekná aj inteligentná, no ale páčila sa nie len mne, ale aj 
ostatným chalanom v škole." 

-



4. Boli ste na triednom výlete, ktorý úplne nedopadol tak ako mal? 

Mgr. Milan Hucovci: „Na viacerých sme boli, ale dobre dopadli. To sme vtedy boli 
poslušné deti. Vycápali nás, ale jasné, že sme si drisli pivko na lyžiarskom." (smiech) 

Mgr. Soňa Kubíková: „Chodili sme veľa na výlety. Na konci prváku sme sa počnúc s 
triednou pri ohníku opili. (smiech) Nikdy som však nepila nejako veľa, skôr som sa starala 

o tých opitých." 
Mgr. Elena Ďurčíková: „Mali sme také letné aktivity pri Ružinej vo viniciach. Jednou z ak
tivít bola návšteva vínnych pivníc na koštovku. Samozrejme, že sme chceli zo všetkého 
ochutnať, bolo tam také prítmie, dobre sa nám pilo. Vyšli sme von a tam teplo. No nohy 

nám nešli, (smiech) chalani nás nosili do chatiek." 
Mgr. Eva Mojžišová: „Nechodili sme po výletoch. S triednou sme sa opili, ale to je také 

normálne." 
Mgr. Michal Hazlinger: „V druhom ročníku sme boli v Panzi. Spolužiakovi sa tam stratila 

mama, našli ju." 

5. Ste spokojná/ý s tým, kým ste dnes? Zmenili by ste na sebe niečo? 

Mgr. Milan Hucovci: „Ja nič nemôžem ľutovať. Každý máme svoje chyby, to áno, ale 
neoženil som sa zle. Som taký večný optimista s nadhľadom. Nemám rád takých tých 

negatívnych ľudí, čo sa len stále na všetko sťažujú." 
Mgr. Soňa Kubíková: „Som spokojná. Som matka, učitelka ... Aj keby mám zase 20, ne-

mením. Možno keby som bola viac odvážnejšia, veľa vecí sa dopredu bojím." 
Mgr. Elena Ďurčíková: „Ja som sa našla. Už od malička som sa hrávala na školu. Z 
vysokej školy som praxovala tu na tejto škole. Raz mi zavolal riaditeľ, že Madam už máte 
robotu? Začala som učit', žiaci sa mi zdravil ahoj. Mala som možnost' prejst' rôzne školy, 

ale vždy keď prídem sem, poviem si, že som prišla z pekla do raja." 
Mgr. Eva Mojžišová „Chcem prestaťfajčit'. Začala som na strednej, potom 7 rokov nič a 
kamoška, že pod' na jednu a ja že, veď jedna to nič a takto som za týždeň bola späť. 
Takto pred dvomi rokmi som zase začala, ale ja prestanem, lebo chcem dieťa!" 

(smiech) 
Mgr. Michal Hazlinger: „Keď som bol na strednej škole, nebol by som povedal, že 
budem učiteľ alebo, že budem poslancom. Určite potrebujem viac poziňvne myslieť. 

častokrát ma vedia nahnevať veci, ktoré sám nedokážem ovplyvnit'." 
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Kazachstan. Ak sa vám pri počutí tohto slova vynorí v pamäti film Borat, 

zosmiešňujúci Kazachov, tak na to veľmi rýchlo zabudnite. Práve opak tohto 
filmuje pravdou. Svojou rozlohou (2 724 900 km2) a polohou je Kazachstan 
považovaný za najväčšiu vnútrozemskú a deviatu najväčšiu krajinu sveta 

vôbec, pričom tu žije iba 18 miliónov obyvateľov. V roku 2019, po tridsiatich 
rokoch svojej vlády, oznámil prezident Nursultan Nazarbajev svoju rezignáciu 
a na poste ho vystriedal Kasym-Žomart Tokajev. Na počesť jeho dlhoročného 

vládnutia premenovali hlavné mesto Astana na Nursultan. 
1 ----- / ·~ III . 1 . i' ~ ~ ;/.' 1 • t ---·~ t { 

Naše prvé kroky viedli práve do tejto kazašskej metropoly. Po päťhodinovom 
lete a príchode do novej krajiny, nás čakalo nočné vysvietené mesto s nekonečne 

vysokými budovami, modernou architektúrou, ktorá pôsobila ako malý 
stredoázijský Dubaj. Neprehliadnuteľnouje 97 m vysoká veža Bayterek, 

z ktorej je nádherný výhľad na celé mesto. 

časový posun medzi Slovenskom a Kazachstanom robia len 4 hodiny, no dosť na 
to, aby som s ním ráno bojovala. Vôňa čierneho čaju s mliekom, čerstvého 

chleba - lipiošky, bousakov, či iných dobrôt by prebrala nejedného spachtoša. 
No pre nás typický stôl so stoličkami, či šálku kávy by som tu hl'adala márne. 

Namiesto toho ma čakal veľký nízky stôl plný jedla, pri ktorom sa sedí na zemi a 
namiesto hrnčeka kazašská kisajka, pripomínajúca malú misku s čiernym 

čajom s mliekom. 
7~;~ ~ ~ l __ , \ - _. J.! ' -~~-1!-~~~e.-

Po dni strávenom v Nursultane, nás čakala 18-hodinová cesta autobusom do mesta 
Kyzylorda, kde žije väčšina našej rodiny. Táto cesta by sa dala popísať ako 

nekonečný deň strávený v saune, uprostred polopúštnej prašnej stepi. Autobus 
bol plný ľudí a všade naokolo bolo počuť šum kazašskej reči, z ktorej som vôbec nič 

nerozumela. Krajina za oknami bola pustá, no občas som uzrela stádo koní alebo tiav. 
Moderné veľkomesto vystriedalo typické kazašské mesto, plné piesku 

a nekonečného tepla. 



Leto v Kazachstane je veľmi horúce. V tomto obdobije na. mnohých miesta.ch viac ako 
40°0. v Kyzylorde ortuť na. teplomer! neklesla. pod 46°0. Naopak zimy 

sú tu vel'ln1 kruté, dokonca. a.ž - 30°0. 

Mäkkú posteľ nahradila. podlaha. s podložkou - „kurpešou", toaletu vonkajšia. 
latrína. a sprcha mala svoje miesto tiež vonku. Vítala. nás naša veľká. rodina 

a. vôňa národného jedla. - bišpermaku, zloženého z hovädzieho alebo konského mäsa, 
podáva.ného s vareným cestom, nak:ráJa.ným na štvorce. Ked'že Kaza.ohsta.n 

je mosllmskou krajinou, s bravčovým mäsom som sa. mohla veľmi rýchlo rozlúčiť. 
Medzi ďalšie pochúťky patria. pilm.eny a. manta. (cestovina. plnená. mäsom), 

plov (rizoto často obohatené kôprom), lrumyz (kobylie mlieko), šuba.t (ťavie mlieko). 
Na. ich kuchyňu som st veľmi rýchlo zvykla, no horšie to bolo s dorozumieva.nim sa. . 

. „ , __ „ ~,.,.„ _.P" ""'"~ 
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Zatia.l' čo ja som sa. sna.žlla. rozprávať po 
rusky, hoci moja. snaha. bola márna, 

moja. ma.ma sa. hra.vo rozprávala. po ka.za.šsky. 
Celý zvyšok mesia.c& sme býva.11 u maminej 

sestry Raui. Ka.zaši sú veľmi priateľský 
a. pohostinný ná.rod, čo sa. prejavovalo na. 
každodenných ná.vštevá.oh našej veľkej 

rodiny. Stôl bol vždy preplnený rôznymi 
pochúťkami, medzi ktorými nemohol chýba.t' 
aj typický čierny čaj smllekom. Každé rá.no 

ma budlli modlitby z mešity, ktoré sa. 
opakova.11 každú hodinu. Po pár dňoch som si 

zvykla. aj na. tento budíček. ... ' 

Dedina. Belkol, v ktorej sme býva.11, mi tiež pomaly prirástla. k srdcu. Život v nej sa. 
úplne líšil od toho na. Slovensku, a. tak som sa. domov vra.oala. s obrovskou ra.dosť ou. 
Zároveň sa. mi ale odchádzalo veľmi ťažko pri pohľade na. svoju rodinu, ktorú dlho 

neuvicll.m. . „ . 1 

Minulé prá.zdniey mi da.11 veľa. do života.. Spoznala. som kultúru rodnej krajiny mojej 
mamy a. začala. som si veci vážiť oveľa. viac. Taktiež som spoznala svoju obrovskú 

rodinu, ktorú som videla. prvýkrát. Začala som lepšie chápa.t'. a.ko sa. citi moja mama, 
keď je od svojich rodných tak veľmi ďaleko. čo by to bol za. koniec, keby som sem 

nenapi.sa.la., že mi všetko bude veľmi ohýbať. Moje spomienky na. Kazaobstan zostanú 
na.vždy živé. 



Prehľad mesiacov - september -október-november 

45 študentov všetkých študijných a učebných 
odborov sa vydalo na turistický pochod Mlynick
ou a Furkotskou dolinou zo Štrbského Plesa.Trasa 
účastníkov vybraných študentov z jednotlivých 
ročníkov viedla popri vodopáde Skok, Kozích 
plesách, Capieho plesa, Wahlenbergových plies. 

Akciu organizovala Ing. 1. Šáliová. 

Vyučujúce SJL Mgr. Ďurčíková a Mgr. Von
komerová s triedami 1.D a l .H absolvovali exkurziu 
do Krajskej knižnice Ľ.Štúra vo Zvolene. Počas nej 
študenti mohli svoje získané teoretické vedomosti z 
učiva Práca s informáciami aplikovať v praxi. Pra
covníčka knižnice im vysvetlila spôsoby spracova
nia informácií, predstavila knižničný fond a možno-

sti získania členstva v knižnici. 



18. 1 O. 2019 študenti 1. 2.a 3. ročníka navštívili Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene. 
Predstavenie S láskou sa nezahráva nás voviedlo do secesného Francúzska. 

Návštevu divadelného predstavenia organizovala Mgr. E. Ďurčíková. 

V dňoch 5.- 6.11.2019 sa naša škola ako vystavovateľ zúčastnila 
celoštátnej výstavy stredných škôl Mladý tvorca 2019 v Nitre. 
Exponáty našich študentov vybral vyučujúci dizajnu Mgr. J. 

Dvofáček. 

ffiLADÝ 



Dňa 15. 11. l019 v DK Pod bor
ová navštívili študenti 3. roční
ka divadelné predstavenie v 
anglickom jazykuJack and 
Joe v podaní martinského 
divadelného súboru. Počas 
predstavenia si upevnili 
gramatické javy, ktoré využí
vajú v bežnom živote. Podu
jatie organizovala Mgr. E. 

Svíbová. 

"IB.11.l019 sa po štrnástykrát multimediálna učebňa dočasne zmenila na mo
bilnú transfúznu stanicu. Dobrovoľné darcovstvo krvi pod názvom Študentská 
kvapka krvi organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou trans
fúznou stanicou SR. V priebehu 1 O minút každému darcovi odobrali 450 ml 
krvi. Tento rok sa zapojilo 29 študentov. Teší nás, že medzi darcami boli 

prvodarcovia aj naši bývalí absolventi. 

21. 11. študenti odborov DAN a STO z 3. A, 4. A, 3.S, 2.S sa zúčastnili odbornej 
exkurzie do Topol'čian. Navštívili firmy Europlac a Decodom. Exkurziu organizovali 

Ing. M. Vatalová a Ing. R. Barcík.za ktorou my div veta! 



l111. študenti dizajnu navštívili v Synagóge v Lučenci veľkú výstavu Terakotovej 
armády. Expozícia im poskytla úžasný pohľad do hrobky prvého cisára Čchen š 
chuang-ti, ktorý akoprvý dokázal zjednotiť Čínu a ukončil tak obdobie chaosu 
medzi všetkými čínskymi štátmi. V jeho hrobke sa viac ako 2000 rokov ukrývalo 8 
OOO terakotových sôch vojakov, ktoré teraz patria medzi ôsmy div sveta. Exkurziu 

organizoval Mgr. J. Dvofáček. ,, 
l/;. 11. V súťaží Železný hasič na 
TUZVO obhájil prvenstvo M. 
Bošeľa zo 4. H triedy s časom 
4, 14. Ďalší študenti M. Červenák 
z 3.H a M. Majer z 3. H obsadili 4. 
a 5. miesto. Prípravu študentov 

organizoval Ing. M. Oťapka. 

,, 
l9.11. sa konalo školské 
Deutsch- Olympiade. l. miesto 
obsadila P. Urbanová zo 4.D 
triedy, 2. miesto M. Kopilec z 3. 
TM a 3. miesto D. Sidorová z 3.H. 
Výhercom srdečne bla
hoželáme. Súťaž organizačne 

pripravila Mgr. E. Krnáčová. 

Úspešné stužkovanie už absolvovali dňa 15. 11. 2019 študenti 4.A triedy v 
Penzióne Q a 4. H triedy v spoločenských priestoroch TU ZV O, 4. D triedy dňa 22. 11. 
2019 v spoločenských priestoroch Hriňová Vegas a dňa 29. 11. 2019 študenti 4.T 

triedy v spoločenských priestoroch Vígľaš. 

Želáme im, aby maturitné skúšky dopadli rovnako výborne ako ich stužkové 
slávnosti. 
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Slnko šplhá s ranným šerom, 
tuším, ktorým ide smerom. 
Niet v tom nikdy výnimky, 

hore z čiernej dolinky. 

Potom ako mača z gauča, 
ohne sa, cez obed zmráča. • 

Robí plytký pekný mostík 
ako z gauča mačky chvostík. 

Stade na nás cerí zuby, 
skryje sa mu, kto je hlúpy. 

Kto sa teší, nech je rád 
Zneskorie sa každýkrát. 

• 

• Potom je to vlastne jedno, 

• zamáva nám červeň smutno . 
Niet ho zrazu na pár hodín, 

dobrú noc do všetkých rodín. 



'Keď sa 6a6ka nudí 
'Moja babka je ocijakžíva aktívna. 1lj keď toho veľa nenachodí, vždy sí 

eneraíu ryb!Je na rôznych. aktívítách. Pečíe ko(áče, zavára, šije roztrhnutú 
bíelízeň afo väčšína starých mám. Qt[e moja babka je v níečom íná ako 
ostatné. jej veľkým koníčkom je _písaníe. Písaníe básní, a teda fejtónov, 

e_pí3ramov alé aj yovíedok na rôzne témy od výmys(u sveta. je držíteľkou 
s(ovenskýcfí rekordov - nayísa(a 4000 e_pí3ramov a 365 fejtónov. 

Prečítajte sí jej zábavné výtvory. 

Ž'l'Jl'KOV'l'lf Y 

1IYPP1']{1c'11t 
Vetnú sk(adbu tí vysvetfím, synku, 

hocí tento odbor neznášam, 

veta 1;1am;_1, t~je vžd~c~;f fí(avná 
a ta mrya, ta ;e vedľa)Sta. 

ŠTri11IYE']{T'](Ql 'MQJ. T~'MQJ. T'l'KY 
'lfecfía( som ju, čo už robíť? 

rJ{ocľ kameňom, ktos' bez víny, 
yrízna(a, že v yostefí sa 

trá_pí s dvoma neznámymí. 

11111111111111111
11 

§V'R'M'Ámx 
'Mí(ujem všetky zvíeratá, 

tíe ma(é, aj veÚké, 
zo všetkých aTe najradšej 
mám kura na yayríke. 

1 -1 

'KOL'ÁČ~ 
'Ko(áčov bude u nás veľ a, 

7:Jem ích vždy toľko, ako sfon. 
Susedky som yoču( še_pkať, 
mama to yečíe s _poštárom. 

v zoo 
Ocí, tak mí nayadfo, 
v. kníhe mí to chýba 
Zenía sa aj somárí? 

'1 ba, synku, íba. 

'B'RQJ.Č~'K 
O sestríčku nestojím, 

vravím vám to od rána, 
chcem ja, m(aáý ornítofó3 
vídíeť toho bocíana! 

Lon3auerová 



*Spadne mi fornet z bufetu a 
zodvihnem ho za 2 sekundy* 
Baktérie: 

Učiť sa na 
maturitu 

počas roka. 

Učiť sa na 
maturitu týždeň 
pred termínom. 



AB ITÉ 
* na angli č tine * 

Ž: Dobr ý deň pani profe sorka! Prep á čte , že me škám .. . Mi šovi sa 

roztrhol členok. 

U: Roztrhol členok? 

Ž: No .. riadne kosti mu trčali. 

U: Veď ste tu obidvaja . 

Ž: No ... veď tera z som mu to zašív al!! 

Ž: . . . No a n a tie súťaže chodia 

tri pohlavia- ml a dš ie , star š ie a ... hmmm . .. 

U: Č o dodáva vzduchu slnko? 

Ž: . . Kyslík . 

U: Nezamast n ite to! Keď vidím seba ako je tie chleby veľké . .. 

ŽI: Ale veď ho nechajte, chlap musí jesť, z čoho bude robiť deti? 

Ž2: Z mozzarely. 

* Žiak po č a s prezentovania pre zentácie * 
Ž: Z roka n a rok starneme o rok . 

Ž: Aké máte fornetti? 

BUF: Pečené. 



• ]avar 
Deň otvorených dverí 

• 

6.12. 2019 
SOŠ drevárska Zvolen 

• 

• 
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