Súkromná stredná športová škola ELBA
Prešov

LETNÉ vydanie časopisu

ELBACK

jún 2021

Na nasledujúcich stranách ELBACKU sa dozviete novinky zo života školy
a ešte omnoho viac!
Čakajú na vás tieto zaujímavé témy a články:
Deň učiteľov a učiteľ národov Komenský
Marec – mesiac kníh
Čitateľský vkus našich študentov
Kníhtlač a jej história

Čo vieme o Downovom syndróme
Maturanti 2021
Školský rok plný nevšedností – dištančné vyučovanie
Buď eco-friendly
Sixball – šport na zlepšenie pozornosti
Brainstorming
Bodka na záver

Pokus o (seba)reflexiu

Už odmala som nemala rada vety typu: „Keď budeš staršia, tak ti to už bude dávať zmysel, budeš sa na
to pozerať inak. Neboj sa, pochopíš to, keď vyrastieš...“ To, ako sa vekom naozaj zdokonaľujeme a začneme
sa pozerať na isté veci z inej perspektívy; to, ako sa upravuje náš hodnotový systém a ako niečomu konečne
po dlhom čase porozumieme, sa skutočne asi nedá vystihnúť lepšie ako takýmito vetami. Aj napriek tomu, že
ich nemám rada a nechcem si pripustiť, že na niektoré veci prídem, až keď dozriem, je to pravda.

Niektoré veci však možno vieme už teraz. Možno aj tínedžeri vedia niektoré veci už teraz, hoci nemajú
za sebou celý dospelácky život. Prišla som na to, že možno im nemusím stále dávať siahodlhé rady, čo by
mali, nemali, ako a prečo by niečo mali... Možno...
Prestala som poúčať a snažím sa viac počúvať.
To som sa naučila tento školský rok aj vďaka online vyučovaniu.

Ja viem, že keby tento môj prejav čítala nejaká maturantka veľmi zdatná v písaní slohov, zdal by sa jej
trebárs patetický. Úvody však také môžu byť, preto som si to dovolila.

Na nasledujúcich stranách časopisu nenájdete len moje reflexie z celého školského roka. Vôľu vyjadriť
sa aj tentokrát prejavilo mnoho z vás, za čo vám veľmi pekne ďakujem.
Prajem príjemné čítanie!
Barbara Bačinská

DEŇ UČITEĽOV
Malé zamyslenie o učiteľskom poslaní
Všetko, čo robíme, je iba kvapka v oceáne. Ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam večne chýbala.
K tomuto výroku môžeme ľahko pripodobniť aj prácu učiteľov. Prácu pedagógov si každoročne nielen
pripomíname, ale aj oslavujeme. 28. marec sa s týmto dňom spája preto, lebo v ten deň sa narodil velikán
pedagogiky – Jan Amos Komenský. Celosvetovo sa však Deň učiteľov slávi 5. októbra.
Učiteľ je hercom, lebo každý deň musí počas každej vyučovacej hodiny urobiť sólový výstup pred svojimi
žiakmi. Musí ich dokázať nielen upútať, ale aj zabaviť a najmä poučiť. Scenár si píše sám a podobne je i sám
sebe režisérom. Na konci jeho hodiny síce nezaznieva hlasný potlesk, ale kto by sa lepšie započúval, určite by
zachytil šum rozhýbaných miliónov buniek šedej mozgovej kôry jeho žiakov.
O tom, že učiteľstvo je nádherné ale namáhavé poslanie, asi vieme svoje. Učitelia sú tí, ktorí učia
a vychovávajú k poznaniu, múdrosti a láske. Robia to tvorivým spôsobom. Tak ako sochár vytvára svoju
sochu, tak sa učiteľ snaží otesávať svojich zverencov k človečenstvu a duchovnému rastu.
Aj naše žiačky a žiaci vedia, že práca s nimi je občas náročná. Hoci nás vedia niekedy pekne nahnevať, majú
nás radi. Svedčí o tom aj to, že nás tento rok na Deň učiteľov potešili online pozdravom, ktorý si môžete
prečítať aj v nasledujúcom príspevku.

Deň učiteľov – pozdrav od študentiek a študentov
Učiteľ je významným hýbateľom pokroku vo svete. Šírením poznania, rozvíjaním tvorivosti žiakov,
vzbudzovaním túžby žiakov po poznaní, napomáha k tomu, aby v školách vyrastali nové osobnosti, noví
vedci, noví géniovia. Bez učiteľov by ľudstvo určite zahynulo na nedostatok fantázie
Vážený pán zriaďovateľ, vážený pán riaditeľ, vážený pán zástupca, drahí učitelia.
Nasledujúce riadky sú pre vás – našich vyučujúcich. Chceme sa vám poďakovať za všetko, čo pre nás robíte.
Dovoľte nám teda, aby sme sa nad vašou prácou najprv trochu zamysleli.
Učiteľ odučí denne asi tak 6 hodín a potom môže ísť domov relaxovať.
Nie, milí učitelia, my vieme, že to tak nie je.
Ročne odučíte približne 836 vyučovacích hodín.
S našimi slohovými prácami alebo písomkami za jeden školský rok strávite najmenej 60 hodín.
Okrem toho, niektorých lenivcov vo svojom voľnom čase aj doučujete.
Ročne si vypočujete asi 213 rozmanitých výhovoriek o tom, že do školy meškáme len pre prešovskú
dopravu, alebo že mama si zasa ráno nesplnila svoju povinnosť a nezobudila nás včas.
Nehovoriac o tom, čo všetko si vieme vymyslieť, keď nemáme domácu úlohu.
Taktiež nás pripravujete na rôzne súťaže.
Občas vám na našich výsledkoch záleží viac než nám.
Okrem toho ste na dozore, kde všetko vidíte a nič pred vami neskryjeme.
Taktiež musíte chodievať na školenia, aby ste k nám vždy prišli s niečím novým.
V neposlednom rade ste našimi psychológmi, ktorým sa často zdôverujeme so svojimi problémami.
Jednoducho, trávite s nami veľa času.
Za to všetko vám ďakujeme.
A ešte malé zamyslenie:
„Nebudeš dobrým učiteľom, ak sa zameriaš iba na to, čo dokážeš a nie na to, kým si.“
Rudolf Steiner
Vaše žiačky a žiaci.

UČITEĽ NÁRODOV
Jan Amos Komenský
Jan Amos Komenský sa narodil 28. marca 1592, bol moravský
pedagóg, jazykovedec, prírodovedec, humanista, filozof, politik a
biskup Jednoty bratskej. Mal slovenských predkov. Jeho priezvisko je
pravdepodobne odvodené od obce Komňa v okrese Uherské Hradiště.
Vyštudoval teológiu a bol vysvätený za kňaza Jednoty bratskej.
Táto cirkev patrila k protestantským cirkvám v Čechách a hlásila sa k
husitským tradíciám.
Po porážke českých stavov v bitke na Bielej hore sa Komenský
musel skrývať pred cisárskymi vojskami. V tom čase mu na mor
zomrela manželka i dve deti. Východisko z trpkej situácie hľadal v
práci. Vtedy začal pracovať na svojej knihe Labyrint světa a ráj srdce.
V roku 1628 opustil Moravu a pustil sa putovať po Európe. Finančne ho pri tom podporovali bohatí
mecenáši, ktorí si vážili jeho prácu.
Jeho filozofia sa nazýva pansofia. Ústrednou filozofickou ideou J. A. Komenského je myšlienka jednej
harmónie ovládajúcej celý kozmos. Komenského filozofické otázky sa sústreďujú na súvislosť zmyslu
všetkého bytia.

Komenského prínos v oblasti vyučovania
Jan Amos Komenský vo svojich dielach, najmä vo Veľkej didaktike (Didactica Magna) navrhol a neskôr
aj presadil takzvanú prirodzenú výchovu.
Túto odvodil z poznávania a napodobňovania prírody. Komenský zastával názor, že v každej dedine či
meste by mala byť škola. V tejto škole by sa mali deti vyučovať spoločne. Práve tento názor významne
zreformoval pedagogiku. Dovtedy bolo vzdelanie často dosiahnuteľné iba pre tých majetnejších.
Dokiaľ totiž Komenský neprezentoval túto prevratnú myšlienku hromadného vyučovania, vyučovalo sa
často v rodinách, kde rodinní učitelia učili jedno, prípadne viac detí. Tak sa stávalo, že učiteľ mohol odovzdať
vedomosti naraz iba malému počtu žiakov. Práve zavedením skupinového vyučovania, kde mal jeden učiteľ
na starosti celú triedu – skupinu žiakov, sa zefektívnila práve táto náročná učiteľská práca.
Komenský presadzoval prirodzenú výchovu. Z toho pramení aj jeho požiadavka, aby sa žiaci učili v
rodnom jazyku. Nie je totiž nič prirodzenejšie, ako keď žiak dostáva informácie práve v materinskom jazyku,
ktorému najlepšie rozumie a je teda schopný prijímať informácie. S prirodzenou výchovou súvisí aj časová
následnosť.
Ako Komenský poznamenal, príroda nerobí veľké skoky, preto by sa aj mládež mala vyučovať podobne.
Žiaci by nemali byť preťažovaní množstvom učiva. Nároky na nich by sa mali zvyšovať pozvoľna. Učiteľ by
mal vo svojom výklade postupovať od známeho k neznámemu, od ľahšieho k ťažšiemu. Práve tieto zásady sa
totiž v dobe, kedy Ján Amos Komenský prezentoval svoje diela, vôbec nedodržiavali a hlavným cieľom bolo
doslovne natlačiť žiakom do hlavy čo najviac pojmov. Preto Komenského myšlienka, že žiaci sa nemajú učiť
prázdne pojmy, ale poznávanie slov sa má spájať s poznávaním predmetov, spôsobila v pedagogike obrat o
180 stupňov.
Zavádzal úplne nové spôsoby v školskej dochádzke. Hlásal, že školská dochádzka musí byť povinná pre
každé dieťa, či je bystré alebo hlúpe, bohaté alebo chudobné. Preslávil sa na svoju dobu revolučnými pojmami
„opakovanie je matkou múdrosti“ a „škola hrou“.

Niektoré z Komenského diel

Didactica Magna – Veľká didaktika

Brána jazykov otvorená

Článok je z internetových stránok:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komenský
https://referaty.aktuality.sk/prinos-jana-amosa-komenskeho/referat-705

MAREC – MESIAC KNÍH
Vzácnosť, ktorú mnohí nedocenia
Aj takto by sme mohli nazvať KNIHU. Je to nástroj, ktorý zapaľuje predstavivosť, je najtichším
a najstálejším priateľom človeka, je najprístupnejším a najmúdrejším poradcom a najtrpezlivejším učiteľom.
„Dom bez kníh je ako miestnosť bez okien.“ Horrace Mann
Už aj v barokovej literatúre Hugolín Gavlovič vo svojom diele Valaská škola – mravúv stodola tvrdí,
že čítanie kníh nás nielen vzdeláva, ale robí z nás lepších ľudí.
A preto sme sa aj my, ELBÁCI, dňa 19. marca stretli vo virtuálnom priestore aplikácie TEAMS, aby
sme si pripomenuli, že mesiac marec je mesiacom knihy.
Zúčastnení žiaci mali za úlohu pripraviť si krátku prezentáciu o svojej obľúbenej knihe. A naozaj, bolo
čo počúvať! Od denníka, témy holokaustu, cez dobrodružnú literatúru, fantasy, životopisné témy až po
encyklopédiu a motivačné myšlienky. Žiaci si prostredníctvom svojich prezentácií precvičili schopnosť
verbálneho prejavu, mnohí mali pripravené aj citáty zaujímavých častí svojich kníh. Určite všetci zaujali.
Veríme, že celé podujatie bolo naozaj obohacujúce a motivačné. Pochvalne sa vyjadroval pán zriaďovateľ
Ing. Emil Blicha, pán riaditeľ Mgr. Juraj Skrip a aj pán zástupca Mgr. Ľuboš Zlatohlavý, ktorí pozvanie na
túto akciu prijali a všetkým žiakom za ich myšlienky úprimne poďakovali.
Toto podujatie zorganizovali pani učiteľky Mgr. Miloslava Olearník Štefanová a Mgr. Andrea
Hocmanová.
Zúčastnení žiaci:
Branislav Guľaš – II. C
Radovana Lešková – IV. G
Filip Nemjo – III. G

Denník Anny Frankovej - Otto H. Frank, Mirjam Presslerová
Prípad Jossua - Bod 0 – M. G. Harris
Spirit animals – Marie Lu

Ema Šándorová – IV. A
Martin Kohút – III. G
Tamara Tokárová – IV. G
Frederika Okresová – IV. A
Lucia Bogdaňová – III. G
Marko Kašprišin – III. G
Diana Bereza – IV. G
Šimon Rimák – VIII. G
Marika Kohútová – I. C

Nekonečný prameň vašej sily – Joseph Murphy
Encyklopédia II. svetovej vojny
Valčík stromov a oblohy – Jean-Michel Guenassia
Zázraky Pátra Pia – Allegri Renzo
Trón zo skla – Sarah J. Maas
Štyria kamaráti v akcii – Thomas Brezina
Charlie a továreň na čokoládu – Roald Dahl
Cesta pokojného bojovníka – Dan Millman
Toto je moje srdce – C. C. Hunter
Článok pripravila Andrea Hocmanová

Akú knihu ste v rámci literárnej akcie predstavili?
Ja som predstavila knihu Nekonečný prameň vašej sily. Ide o motivačnú literatúru, kde autor ťaží zo životných
príbehov ľudí, ktorí sa ocitli v situácii, v ktorej si nevedeli dať rady. Autor ich privádza na pozitívnu cestu
životom a prekonávanie životných problémov pomocou svojej mysle.
Peknou myšlienkou jedného príbehu bolo napr.: „Vždy
smerujte k svojej vízii, bez ohľadu na to, či ste sa narodili v
chudobnej štvrti alebo paláci. Boh sa nepozerá na osobu,
každému sa stane podľa jeho viery." Táto kniha je podľa mňa
veľmi zaujímavá, pretože ide o príbehy zo života reálnych ľudí.
Kedykoľvek sa môžeme v neľahkej životnej situácii ocitnúť aj
my, a práve táto kniha nám dáva nádej, že vždy sa dá na
problémy pozerať z tej lepšej strany. Taktiež sa vždy všetko dá
vyriešiť. Aj v tejto ťažkej dobe je veľmi dobrým ukazovateľom
toho, že si máme vážiť množstvo maličkostí okolo nás, ktoré sú dostupné, aj keď sme o veľa vecí momentálne
ukrátení.
Ema Šándorová
.

Ja som si vybral knihu o druhej svetovej vojne. Je to o dejinách a priebehu
vojny. Najvýznamnejšie bitky boli v Stalingrade, Leningrade.Opisuje sa
vylodenie v Normandii a bitka o Berlín.Vo vojne boli veľké tankové bitky a
boje medzi sovietskou Červenou armádou a nemeckou. Vojnu vyhrala
Červená, teda sovietska armáda a spojenci. Túto knihu by som odporučil tým,
ktorí sa chcú dačo o priebehu vojny dozvedieť.
Martin Kohút

Ja som si vybrala knihu Toto je moje srdce. Táto kniha je o 17ročnom dievčati (Leah McKenzieová), ktoré nemá srdce. Nažive
ju drží umelé, ktoré nosí so sebou v batohu. S jej vzácnou krvnou
skupinou je transplantácia veľmi nepravdepodobná. Musí teda
stále žiť tak, akoby umierala, a to veru nie je ľahké. Napokon sa
predsa len naskytne vhodné srdce a Leah dostane druhú šancu na
život. Neskôr však zistí, že darcom bol chlapec z jej školy,
o ktorom si mysleli, že spáchal samovraždu. Od tej doby, čo
dostala nové srdce, snívajú sa jej záhadné sny, ktoré sa jej
ustavične vracajú. Neskôr si uvedomí, že pomocou tých snov
dokáže zistiť, čo a stalo tomu chlapcovi. Eric (chlapec, čo
zomrel) má dvojča Matta . Matt odmieta veriť, že jeho brat
spáchal samovraždu. Leah vyhľadá Matta a dozvedia sa, že majú
podobné sny. Na konci sa dozvedia, že Erica zabil nevlastný otec
jeho bývalej priateľky. Jej otec nechcel, aby sa oni dvaja stretávali, ale Erik to však nerešpektoval, tak sa jej
otec rozhodol ukončiť jeho život. Neskôr sa Leah rozhodne odísť na vysokú školu mimo mesta a Matt mimo
štátu. Leah na konci románu konštatuje: „ Kto by povedal, že žitie si vyžaduje viac odvahy ako umieranie?“
Tento príbeh napísala autorka C. C. Hunterová. Príbeh venovala darcovi, od ktorého dostal obličku jej manžel
a s ňou aj druhú šancu na život.
Mária Kohútová

Moja obľúbená kniha je Štyria kamaráti v akcii. Páči sa mi to,
pretože je to dobrodružná kniha. Ide o detektívku, v ktorej sú štyri
postavy – Axel, Dominik, Lilo a Poppi. Moja najobľúbenejšia
časť je Pomsta červenej múmie. V tejto časti ide o to, že štyria
kamaráti idú do pyramídy, kde už od samého začiatku čelia
rôznym nástrahám. Až po čase omylom otvoria hrobku, z ktorej
vyjde múmia a v tom okamihu je im jasné, že im ide o život. Keď
sa z pyramídy dostanú von, začína sa veľké pátranie – kto je
múmia, čo tam robí
a o koho ide. Ak ste
zvedaví, knihu si určite
prečítajte. Ide o knižnú
sériu, dokopy je týchto
kníh desať.

Marko má knihy skutočne rád, veď sa pozrite, ako zanietene číta.
Marko Kašprišin

M. G. Harris – Prípad Joshua - BOD NULA
Táto kniha je o chlapcovi menom Josh. Josh sa spolu so svojou dobrou priateľkou
Ixchel snažia vyriešiť záhadu roku 2012. Medzi sebou si posielajú tajné správy,
ktoré sa spájajú s tzv. kódom Ix, ktorý má aktivovať Komnatu obrodenia s použitím
adaptéra a kľúča. Tento kľúč je momentálne rozbitý, ale dá sa vyrobiť znova v
kryštalickej podobe. Josh taktiež vlastní náhrdelník, s ktorým sa môže vrátiť v čase,
ale ten nefunguje bez pomoci tohto kľúča.
Radovana Lešková

Rád by som sa v sami podelil o moju obľúbenú knihu, ktorú napísal Dan Millman a volá sa Cesta
pokojamilovného bojovníka.
Autor sa narodil 22. februára 1946 v Los Angeles. Napísal 17 kníh z oblasti duševného rastu. Boli
preložené do 29 jazykov. Je motivačný rečník, spisovateľ a gymnasta. A tým sa dostávame k mojej obľúbenej
knihe, ktorá je zároveň aj trochu autobiografickým románom.
Bol napísaný v roku 1980 a následne sfilmovaný v roku 2006. Dej knihy nás zavedie do vysokoškolských
čias autora, keď študoval na univerzite
v Berkeley. Udalosťami nás sprevádza
Dan. Ďalej tu máme Socrata (autor mu
dal takúto prezývku, pretože mal veľmi
múdre myšlienky), Joy, mladé dievča do
ktorej sa zaľúbi Dan a vedľajšie
postavy - jeho kamaráti .
Keby som mal jednou vetou zhrnúť
túto knihu, povedal by som toto:
Životný príbeh gymnastu, ktorému osud
prekazil cestu za úspechom.
Na začiatku knihy sa dozvedáme
o jeho štúdiu na vysokej škole a
povahe. Nesprával sa veľmi dobre, bol
arogantný, mal vysoké ego a podobne.
Dan bol v gymnastickom tíme tejto
univerzity. Patril medzi najlepších
gymnastov a dával to každému najavo.
Raz v noci, keď nemôže spať, si ide
zabehať. Príde na pumpu, kde pracuje
Socrates. Pri jeho odchode si Socrates
sadne na stoličku, ale keď sa o niekoľko
sekúnd otočí Dan smerom na pumpu,
vidí ho na streche tejto pumpy a radšej
utečie. Párkrát prišiel k nemu opýtať
sa, ako sa dostal na tú strechu, ale nepovedal mu to. Raz, keď zaspal do školy, ponáhľal sa na motorke, ale
vodič, čo šiel na červenú presne v ten moment ako Dan šiel cez križovatku, narazil do auta a preletel
s motorkou cez auto. Mal viacpočetné zlomeniny nohy. Lekári mu povedali, že už nikdy nebude chodiť bez
barly. Táto situácia ho zlomila. Znova šiel ku Sokratovi a prakticky tu už začal jeho výcvik pokojného
bojovníka. No to, ako skončí táto kniha, sa musíte dozvedieť sami. Teraz kratší úryvok:
xxx
Ticho povedal: „Bude pre teba lepšie, keď na seba vezmeš zodpovednosť za svoj život taký, aký je,
namiesto toho, aby si zo svojich problémov vinil druhých ľudí alebo okolnosti. Až ti otvoria oči, uvidíš, že si
si svoj zdravotný stav, svoje šťastie a všetky svoje životné okolnosti z veľkej časti – vedome alebo nevedome spôsobil sám.“
„Neviem, ako to myslíte, ale nemôžem s vami súhlasiť."
„Tak si vypočuj príbeh o človeku, ktorý bol ako ty, Dan: Na jednom stavenisku na Strednom západe sa
každý deň, keď píšťala oznámila poludňajšiu prestávku, všetci robotníci spoločne posadili, aby sa najedli. A
keď Sam otvoril svoju misku s jedlom, začal, ako vždy, nadávať:
„Do riti!“ kričal, „Zas chleba s orieškovou nátierkou a s marmeládou. Nemôžem vystáť orieškovú
nátierku ani marmeládu.“

Sam na svoje stále rovnaké obložené chleby nadával každý deň. Ubiehali týždne a ostatným robotníkom
to už isto na nervy. Nakoniec mu jeden robotník povedal: „Pre Kristove rany, Sam, keď tak nerád ješ orieškovú
nátierku a marmeládu, prečo nepovieš svojej starej, aby ti dávala niečo iné?
„Akej starej?“ odpovedal Sam.“ Ja som slobodný. Chleby si natieram sám.“
Sokrates sa odmlčal a potom dodal: „Tak vidíš, v tomto živote si všetci sami natierame svoje chleby."
Podal mi hnedé vrecúško s dvomi obloženými chlebíkmi. „Chceš radšej so syrom a s paradajkou alebo
s paradajkou a so syrom ?” opýtal sa so smiechom. Dan Millman: Cesta pokojného bojovníka str. 38-39
A môj najobľúbenejší citát je: „Každý z nás ma v hlave odpadky. Musíte sa zbaviť myslenia na minulosť,
je to len spomienka, budúcnosť je výplod našej predstavivosti, ale prítomnosť bude stále.“ A týmto sa riadim
dlhé roky. Táto kniha mi dala veľmi veľa. Som vďaka tomu pokojnejší a neriešim hlúposti. Preto by som ju
každému odporúčal, pretože vám to môže dať cenné lekcie do bezstarostného života.
Šimon Rimák

Ukážka z knihy
Dan Millman – Cesta pokojamilovného bojovníka
„My všetci sme predsa blázni,“ dobromyseľne skonštatoval. „Niektorí to pochopili, mnohí však o tom
nevedia. Zdá sa mi, že ty patríš k tej druhej skupine. Ach áno, prines mi skrutkovač.“
xxx
„Celý svet,“ povedal, pričom pohybom ruky naznačil široký horizont, „je škola, Dan. Život je jediný
skutočný učiteľ a ponúka nám množstvo skúseností! A pokiaľ by múdrosť a ľudské šťastie záviseli od
skúseností, každý starý človek by musel byť osvieteným majstrom, múdrym a šťastným.
Ale učenia, vytvorené skúsenosťou, sú väčšinou ukryté. Môžem ti pomôcť vidieť svet jasnejšie a skutočne
ho precítiť. Čistota a priezračnosť – to je to, čo naliehavo potrebuješ. Tvoj cit ti napovedá, že konáš správne.
Ale tvoj rozum sa stavia do opozície. Bezpochyby, skúsil si veľa, ale málo si sa z toho poučil.“
xxx
„Tak ako mnohí iní ľudia, Dan, aj ty si sa naučil získavať informácie z druhej ruky – z novín, kníh a od
odborníkov.“ Zasunul ventil. „Tak ako toto auto – otvoríš si jednoducho vlastnú nádrž a necháš do svojho
vnútra natankovať informácie. Často sú informácie Super, veľakrát sú ale len Normál. Kupuješ si vedomosti
za bežnú dennú cenu, úplne tak, ako tento benzín.“
„Ďakujem, áno! Pripomínaš mi, že nemám vyrovnané študentské poplatky a pozajtra vyprší termín.“
Socrates súhlasne prikývol a bezmyšlienkovite nechal prúdiť benzín. Nádrž sa naplnila, ale Socrates
tankoval ďalej, až kým benzín nešpliechal z otvoru a na chodníku sa vytvorila mláka.
„Socrates! Nádrž je plná! Dávaj predsa pozor!“
Nevšímal si ma a tankoval ďalej. „Vidíš, Dan, tak, ako nádrž, aj ty pretekáš iba informáciami a
predsudkami. Nič viac, len nepotrebné poznatky. Veríš všetkým možným dokázateľným faktom - ale vedome
nerobíš nič. Predtým, než sa môžeš niečo naučiť, musíš svoju nádrž vyprázdniť.“ Žmurkol na mňa a cvaknutím
prerušil tok benzínu. „Ach, ozaj, dokážeš zastaviť povodeň?“ A ja som mal neurčitý pocit, že nehovorí len o
benzíne.
xxx
„Kde si?“
„Ako to myslíš? Kde by som mal byť?“
„Kde si?“ zopakoval ticho a dôrazne.
„Som tu.“
„Kde je to tu?“

„V tejto kancelárii, v tejto benzínke!“ Postupne som mal tejto hry plné zuby!
„Kde stojí benzínka?“
„V Berkeley.“
„Kde je Berkeley?“
„V Kalifornii.“
„Kde je Kalifornia?“
„V Spojených štátoch amerických.“
„Kde sú spojené štáty americké?“
„Na zemskom povrchu. Je to kontinent na západnej pologuli. Socrates, ja...“
„Kde sú kontinenty?“
Netrpezlivo som vzdychol. „Na Zemi. Ešte si neskončil?“
„Kde je Zem?“
„V Slnečnej sústave, tretia najbližšia planéta Slnka. Slnko je malá hviezda v galaxii menom Mliečna dráha.
Spokojný?“
„Kde sa nachádza Mliečna dráha?“
Oh, prestaň, človeče! Zastonal som a prevrátil očami. „V Univerze.“
„A kde,“ uškrnul sa Socrates, „je Univerzum?“
„Hm, Univerzum je ...“ Premýšľal som. „Existuje množstvo teórií ako vzniklo.“
„Nepýtal som sa ťa ako vzniklo, ale na to, kde je?“
„Ja ... ja neviem. Odkiaľ by
som to mal vedieť?“
„Áno, to je rozhodujúci
moment. Nemôžeš to
vedieť a ani to nikdy vedieť
nebudeš. Dozvedieť sa to
je totiž nemožné. Teda nevieš,
kde
sa
nachádza
Univerzum a z toho vyplýva, že
vlastne ani nevieš, kde sa
nachádzaš ty. Skutočnosťou je,
že ty vôbec nemôžeš
vedieť, kde sa niečo čo i len
trochu
nachádza.
Nemôžeš vedieť ani to, ako niečo
vzniklo a ako to ďalej
existuje. Všetko je neprebádaná
hádanka.“
Socrates sa na chvíľu zamyslel. „Moja nevedomosť pramení z tohto poznania – tvoje poznatky vyplývajú z
nevedomosti. Ja som žartujúci blázon – ty si vážny osol!“
xxx
Socrates vytiahol zo zásuvky stola rozčítaný lexikón a vysoko ho zdvihol nad hlavu. „Tu máš, poznávaj
skutočnosti a využívaj vedomosti, ktoré si získal. Ale dokonale rozlišuj hranice poznania. Pretože poznatok
sám o sebe nestačí, pokiaľ pri ňom chýba srdce! So samými vedomosťami svoju dušu nenasýtiš, nemôžeš zostať
pri živote. Prostredníctvom vedomostí nenájdeš ani najvyššie šťastie ani skutočný pokoj. Život od teba
vyžaduje oveľa viac, ako holé poznatky – žiada pocity, silné pocity a energiu. A život od teba žiada aj správne
konanie – pokiaľ ti záleží na tom, aby si poznatky správne využil.“
xxx
„Až vtedy sa môžeš stať plnohodnotným človekom, keď si pripravený prevziať celú zodpovednosť za svoj
život. Až potom pochopíš, čo znamená byť bojovníkom.“
xxx
Všetci ľudia sa nepretržite pohybovali v kolotoči zúfalého hľadania. Predsa sa však ani jednému z nich
nepodarilo dosiahnuť svoj vysnívaný sen. Šťastie na nich čakalo – ibaže za rohom. Ale ľudia vždy prebehli
okolo... Na vine bol ich neúnavný tok myšlienok, ich nápady a predstavy.
xxx
... „Keď nemáš to, po čom túžiš, trpíš. Keď máš to, po čom netúžiš, tiež trpíš. A trpíš aj vtedy, keď máš
presne to, po čom si túžil, ale ešte stále to nedokážeš využiť. Problémom je tvoje myslenie. Ľaká sa zmeny,

ľaká sa bolesti, ľaká sa požiadaviek života a umierania. Premena – to je zákon a nad týmto zákonom nemôžeš
mudrovať. Sám si musíš ujasniť, čo chceš.“
xxx
... „Máš mozog, ktorý označujeme ako rozum. To, čo označujeme ako myslenie sa nenachádza nikde. Mozog
a myšlienky nie sú totožné – mozog je reálny, myšlienky nie.
Tvoje myslenie je iluzórny výsledok jednoduchých mozgových pochodov. Bujnie – ako nádor. Obklopí
všetky náhodné, bezcieľne myšlienky, ktoré vystupujú z podvedomia do vedomia. Ale vedomie nie je to isté, čo
myslenie! Ani pozornosť nie je myslením. Takzvané myslenie je porucha, duševný skrat. Je to omyl v evolúcii
ľudstva, zabudovaná chyba v ľudskom experimente. S tým, čo nazývaš myslením, nemôžeš nič podniknúť.“
xxx
... „Máš veľmi veľa starých návykov,“ pokračoval, „ktoré ťa oslabujú a ktoré musíš zmeniť. Ale ako? Nie
tým, že svoju energiu budeš koncentrovať na ich kontrolu, ale tým, že ich nahradíš novými návykmi.“
„Ale ako mám kontrolovať svoje návyky, keď nedokážem často kontrolovať ani svoje myšlienky a pocity?“
Oprel sa opäť o stoličku. „Je to celkom jednoduché: Keď si tvoje myslenie samo vykonštruuje nejaký
problém, keď si odporuje chodu života, potom vzniká v tvojom tele napätie, ktoré označujeme ako pocity.
Hovoríme, že máme strach, hnev, obavy. Ale skutočný pocit, Dan, to je čistá energia, volne prúdiaca telom!“
„Bojovník nemá teda normálne ľudské pocity, ktoré ho môžu vyniesť s rovnováhy?“
„Z určitého pohľadu nie. Pocity
predsa patria k prirodzenej povahe
ľudí; sú spôsobom, ako sa vyjadrovať.
Často je veľmi potrebné prejaviť
svoj strach alebo hnev alebo starosti –
ale energia by mala pri tom
smerovať von, nie sa rozmazávať vo
vnútri. Pocit má byť vyjadrený silne
a úplne a potom má zmiznúť bez toho, že
by zanechal stopu. Ovládať svoje
pocity znamená nechať jednoducho
emócie prúdiť a potom na ne úplne
zabudnúť.“
xxx
„Ach, pripomenul si mi jednu príhodu. Počul som ju už veľmi dávno, od jednej matky, ktorá bola naplnená
bolesťou nad smrťou svojho dieťaťa.“
„Nevydržím to. Tú strašnú bolesť,“ povedala žena svojej sestre.
„Sestra, smútila si nad svojím synom predtým, než sa narodil?“
„Nie, samozrejme, že nie,“ odpovedala nešťastná žena.
„Teda, potom za ním nesmúť ani teraz. Vrátil sa len tam, kde je jeho pôvod, tam, kde bol jeho domov
predtým, než prišiel na svet.“
xxx
„... Napriek všetkým rozdielom máme my, ľudia, tie isté priania a túžby. Všetci kráčame tou istou cestou –
a jeden druhého vedieme. Toto poznanie nás učí pociťovať sympatie k iným.“
xxx
... „Neexistujú žiadne všedné okamihy.“
xxx
„Chcel som sa len ubezpečiť, že na nasledujúcu časť sa dokážeš dokonale sústrediť. Koľko je hodín?“
Vyľakaný krátkym letom vzduchom som sa zakoktal: „Dielenské hodiny ... eh ... ukazujú dve hodiny tridsaťpäť
minút.“
„Zle! Je, bolo, a vždy bude teraz! TERAZ. Je teraz. Jasné?“
„Hm, ó, áno, je mi to jasné.“
„Kde sme?“
„Sme v kancelárii benzínky ... Povedz, náhodou sme túto hru už raz nehrali?“
„Áno a ty si sa učil – jediné, čo vieš s absolútnou istotou, je to, že si tu. Je úplne jedno, kde sa
to TU nachádza. Od tohto momentu – kedykoľvek tvoja pozornosť vybočí do iného času, na iné miesto – sa
dokážeš vrátiť späť sám. Vždy si spomeň: Čas je teraz a miesto je tu.

BEZ KNÍHTLAČE BY NEBOLI KNIHY
(Ne)vynašiel ju Gutenberg?
Johannes Gutenberg a jeho objav
Druhá polovica 15. storočia priniesla pre Európu významný
technický rozkvet. Boli zdokonalené mnohé stroje, prístroje, ktoré
boli používané dovtedy, zároveň boli objavené nové. Výraznými
zmenami prešli rôzne odvetvia života, ale asi najviac textilná
výroba, metalurgia, zbrojárska výroba a architektúra.
Veľmi významným objavom bolo aj objavenie kníhtlače, vďaka
ktorej sa sprístupnili mnohé vedomosti mnohým ľuďom, rástla
vzdelanosť a informovanosť ľudí. Hovoríme o začiatku
masového sprístupňovania informácií, resp. o tzv. kultúrnej
revolúcii.
Johannes Gutenberg bol nemecký kovorytec a vynálezca. Preslávili ho
najmä vynálezy a inovácie v oblasti mechanickej kníhtlače.
Základné životopisné údaje:
• Celé meno vynálezcu znelo: Johannes Gensfleisch zur Laden zum
Gutenberg.
• Narodil sa asi v roku 1400 a zomrel 3. februára 1468.
• J. Gutenberg sa narodil v meste Mainz ako syn kupca Friela
Gensfleischa zur Laden.
• Mal študovať v Erfurte a dlhý čas žil v Štrasburgu, hoci sa nevie, čo
tam presne robil.
• Historici si myslia, že už počas pobytu v Štrasburgu urobil prvé tlačiarenské pokusy.
• O jeho osobnom živote vieme len veľmi málo.
• Dokonca nevieme veľa ani o sporoch, ktoré sa týkali objavenie kníhtlače.
• Zdrojom informácií pre historikov sa stali súdne spisy, ktoré sa dochovali a v ktorých je J. Gutenberg
spomínaný.
Johannes Gutenberg a kníhtlač:
Gutenbergov hlavný vynález nebola kníhtlač (ako sa často chybne uvádza), tá bola vynájdená už pred ním.
Zatiaľ čo predtým sa praktizovala bloková tlač, keď sa každá stránka kompletne odliala, či vyrezala z dreva
a potom vytlačila (a mohla sa vyhodiť, na novú stranu musela byť vytvorená nová), J. Gutenberg prišiel
s myšlienkou zostaviť stranu z jednotlivých znakov (písmen), ktoré sa dali preskupiť a znova použiť na inú
stranu, čo celú tlač podstatne zlacnilo a urýchlilo.
Gutenbergov vynález umožnil tlačiť obrovské množstvá celých kníh (predtým boli tlačené iba časti kníh)
a spôsobil tak v Európe informačnú explóziu.
Podstata Gutenbergovej kníhtlače:
J. Gutenberg vymyslel techniku výroby celkom rovnakých vymeniteľných kovových písmen. Vyrezal oceľové
razidlá písmen v zrkadlovej podobe a vyrazil ich do medi. Do takto vzniknutých matríc nalial olovo, ktoré po
vychladnutí vytvorilo obrátené písmená. Tie potom J. Gutenberg zostavoval do tlačiarenských foriem, natieral
tlačiarenskou čerňou a na drevenom lise, ktorý tiež skonštruoval sám, vyrábal celé strany v požadovanom
množstve.

23. februára1455 začal Gutenberg hromadnú tlač tzv. Gutenbergovej
Biblie, prvá Biblia, ktorá sa na svete objavila vo väčšom množstve. J.
Gutenberg sa však dostal do problémov – nebol dobrý obchodník a jeho
finančné problémy ho doviedli až k zhabaniu strojov a do problémov so
zákonom. Išlo o Bibliu v latinčine v nevídanom náklade 180 kusov,
z toho 30 bolo vytlačených na pergamen.

Aj keď J. Gutenberg sám so svojím objavom neprerazil, tento objav sa ukázal byť veľmi dôležitý, lebo
odštartoval sériovú výrobu kníh a v súvislosti s tým informačnú a vedeckú revolúciu a rozšírenie vzdelanosti
medzi širšie vrstvy obyvateľstva.
Článok je z internetovej stránky www.oskole.sk

CHCETE O MNE NIEČO VEDIEŤ?
Emkin beletrizovaný životopis
Volám sa Ema. Mám štrnásť rokov a som študentkou na Súkromnej strednej športovej škole ELBA.
Mám šestnásťročného brata, krásnu mamku a šikovného a múdreho ocka. Narodila som sa v krásnom
mesiaci október, keď príroda mení svoju farbu do oranžovej alebo červenej.
Mojou najobľúbenejšou činnosťou je šport. Študujem na športovej škole, ktorá mi umožňuje viac
trénovať než na obyčajnej škole. Učitelia sú veľmi chápaví a tolerantní. Naša škola nám umožňuje splniť si
naše najväčšie sny, ako napríklad účasť na olympijských hrách.
Ja sa venujem rýchlokorčuľovaniu. Je to spojenie rýchlosti, techniky a vytrvalosti. Mne sa najviac
páči rýchlosť, v ktorej sa cítim ako voľný vták vo vzduchu. Rýchlokorčuľovaniu sa venujem päť rokov. Moje
najväčšie úspechy sú: 2x účasť na majstrovstvách Európy juniorov, v roku 2018 som sa stala majsterkou
Slovenska a mám niekoľko zahraničných pódiových umiestnení a víťazstiev. Keď som na ľade, cítim sa ako
doma. Negatívne myšlienky vystriedajú pocit radosti a endorfíny šťastia. Mojou ďalšou záľubou je cestovanie.
Už odmalička som toho veľa precestovala, chodili sme na letné aj na zimné dovolenky. Veľmi sa mi páčilo
spoznávať nové miesta a ich kultúru. K najkrajším miestam, kde som bola, patrí ostrov Korfu, Zakynthos
a Navaio. V cestovaní som pokračovala aj naďalej, keďže väčšinu pretekov máme v zahraničí. Medzi moje
ďalšie obľúbené aktivity patrí lyžovanie. Lyžovanie beriem ako rekreáciu, oddych. Lyžovať som sa naučila,
už keď som mala dva roky. Naučil ma to môj ocko. Keďže som „športové“ dieťa, tak mojou poslednou, veľmi
obľúbenou aktivitou, je cyklistika. Cyklistika je nielen šetrná k životnému prostrediu, ale je aj veľmi prospešná
nášmu zdraviu. Cyklistiku obľubuje celá moja rodina. Prešli sme už veľa náročných kopcov, ako Martinské
hole, Lysá či Sľubica. Hoci to bolo niekedy náročné, bolo to vždy s úsmevom! Je to úžasný pocit, keď
dosiahnete vrchol kopca a poviete si, zdolal som to! Samozrejme, že výhľady boli neopísateľné. V mojom
živote boli tiež smutné momenty, ale moja rodina mi vždy pomohla prekonať ťažké chvíle. Veľmi si ju vážim,
pretože ma vždy podporuje a pomáha mi, keď to potrebujem. Dáva mi lásku, domov, pocit istoty a mnoho
iných vecí.
Rodina je základ života, bez ktorej by to nešlo. Vážme si, čo máme, pretože nikdy nevieme, kedy to
môžeme stratiť. Moja rodina je u mňa vždy na prvom mieste a som rada, že mám veľké šťastie vyrastať
v kompletnej rodine.
Ema Baricová, trieda 3. G

PODPORME INAKOSŤ!
Aký je život s Downovým syndrómom?
21. marca si pripomíname Svetový deň Downovho syndrómu. V tento deň prebiehala ponožková výzva,
ktorej sa mohli zúčastniť ľudia po celom svete. Známi i neznámi ľudia si obuli ponožky rôznych farieb,
veľkostí a svoje fotky zdieľali na sociálnych sieťach, aby potešili ľudí s Downovým syndrómom.
Pýtate sa, prečo
práve ponožky? Ľudia s
Downovým syndrómom
majú 47 chromozómov
namiesto typických 46.
K
dispozícii
je
dodatočná kópia 21.
chromozómu. Ponožky
sa stali symbolom preto,
lebo svojím tvarom
pripomínajú
práve
chromozómy.
Aj žiaci SSŠS
ELBA sa zapojili do
tejto výzvy a vyjadrili
tak úctu a sympatie početnej komunite ľudí s Downovým syndrómom. Neostali sme iba pri pestrofarebných
ponožkách. Pri tejto príležitosti sme sa na online hodinách zhovárali o tom, aké je to byť „iný“ v dnešnom
svete. V rámci diskusie sme spoločne definovali termíny, ako inakosť, akceptácia, inklúzia v našej spoločnosti.

Prinášame vám vyjadrenia niektorých našich študentov:
Inakosť je jav, znak, prezentácia samého seba inak ako je bežné. Je to niečo, na čo nie sme zvyknutí.
Guman Rafael 8. G
Inakosť znamená, že človek, je odlišný od väčšej časti populácie. Myslím si, že na Slovensku tento pojem
Slováci veľmi neakceptujú. Nemyslím teraz len na rôzne odlišnosti, ale aj keď je človek úspešný, pracuje na
iných veciach ako ostatní. Akceptácia je podľa mňa objektívny pohľad na vec. Inklúzia je cesta, na ktorej sme
si všetci rovnocenní a dokážeme akceptovať jeden druhého.
Samuel Tartaľ 8. G
Inakosť môžeme spozorovať v našich každodenných životoch. Je to vlastnosť niečoho, čo je odlišné. Na
túto vlastnosť môžeme pozerať pozitívnym no aj negatívnym pohľadom. Niekedy odlišné veci do seba
zapadnú a dopĺňajú sa, napríklad ako sa hovorí, protiklady sa priťahujú. Z negatívneho pohľadu by som
spomenula nedodržiavanie pravidiel etikety a absenciu empatie. Je mnoho ľudí, ktorí sú zdravotne
znevýhodnení, alebo si nemôžu dovoliť vysoký životný štandard, sú inej farby pleti, majú odlišné názory a
za svoju „inakosť“ sú osočovaní. Inakosť súvisí s akceptáciou. Akceptáciu rozumieme ako prijatie, uznanie,
súhlas. Akceptovať môžeme každodenné emócie, správanie iných ľudí, názory, počasie a mnoho ďalších
faktorov. Musíme vedieť rozlíšiť, kedy je vhodné a nevhodné niečo akceptovať. Inklúzia je vzťah detí v rámci
tried. Prispôsobenie vzdelávacieho prostredia deťom a ich potrebám.

Začleňovanie znevýhodnených žiakov do bežného vzdelávacieho prostredia, tzv. školy pre všetkých. Je to
dôležité pre psychiku a mentálny vývoj žiaka - dieťaťa. Taktiež to poukazuje na akceptáciu inakosti. Každý
máme nejaké chyby a nikto nie je dokonalý. Preto je veľmi dôležité tolerovať to, kto aký je, brať ho takého,
aký je prirodzene.
Sýkorová Martina 8. G
Inakosť je vlastne odlišnosť. Nik nemôže za to, že sa narodil „iný“. Akceptujem ostatných ľudí takých,
akí sú. Uvedomujem si tiež, že akceptáciou rozdielov predídeme rôznym konfliktným situáciám.
Peťo Radačovský 2. C

Všetci ľudia sú iní, jedineční. A to ich robí rovnako ,,špeciálnymi”. Nikto nemá právo sa povyšovať nad
ostatných, lebo všetci sme v niečom iní, v niečom dobrí, a to nás robí jedinečnými.
Braňo Guľaš 2. C
Tak ja si myslím, že by sme sa mali všetci viac rešpektovať. Jednoducho, byť k sebe dobrí, a tým pádom
by bol aj svet lepším.
Daniel Dolhý 1. C
Byť iný, odlišný nie je jednoduché. Nie je správne, že máme predsudky voči ľudom s postihnutím, ako je
napríklad Downov syndróm. Mali by sme sa zamyslieť na tým, ako sa taký človek cíti. Na Slovensku nie sme
zvyknutí na ľudí, ktorí sú iní. Mne osobne nevadí LGBT komunita. Mal som spolužiakov na základnej škole
s inou orientáciou. Myslím si, že za to nemôžu, lebo sa tak narodili. Trochu mi ale prekážalo, keď to dávali až
príliš najavo.
Andrej Buranovský 1. A
Nik nedokáže byť kópiou toho druhého, aj keď sa niekedy o to snažíme, byť ako niekto druhý. Stojí nás
to zbytočne veľa úsilia. Skôr či neskôr sa ukáže, že sa netreba na nič hrať a byť takí, akí sme. Myslím si, že
by sme mali ľudí akceptovať aj s ich chybami. Častokrát tí ľudia, ktorých odsudzujeme a vravíme, akí podľa
nás sú, práve tí ľudia nám nakoniec nečakane pomôžu. Prídeme na to, akí sú pre nás nenahraditeľní, kým
pôvodne sme ich nazývali „ten zo sociálnej slabšej rodiny“, „ten, čo má iný druh prezentovania“. Každé dieťa,
ktoré sa narodí, má dostať rovnaké šance, má byť vzdelané, tak ako máme možnosť my. Veľmi sa teším, že
sa hovorí o inklúzii, a tiež, že čoraz viac detí po celom svete má prístup k vzdelaniu.
Peťo Milenky 4. A

Aké je to byť iný v dnešnej dobe ?
V dnešnej dobe sú ľudia všelijakí a nie každý dokáže prijať skutočnosť, že je niekto iný, alebo má nejaké
postihnutie. Často si z takých ľudí robia žarty a oni pri tom ani nechápu, čo sa vlastne deje. To je podľa mňa
tiež jeden z dôvodov, prečo majú napríklad ľudia s Downovým syndrómom špeciálne školy, lebo veľa ľudí
nedokáže prijať ich inakosť a niektorí sa ich dokonca boja, aj keď nemajú dôvod. Áno, možno vyzerajú inak
a aj sa tak správajú, ale to neznamená, že ich nemôžeme prijať. Bohužiaľ, to neplatí iba o ľuďoch s určitým
typom postihnutia či znevýhodnenia, ale všeobecne. Žijeme v takom svete, že keď na hodine poviete
nesprávnu odpoveď, budú sa vám smiať. Keď sa obliekate inak ako ostatní, čakajte nepríjemné pohľady. Keď
tvoje známky nie sú také dobré ako u iných, si „onálepkovaný“ ako hlúpy. Žijeme vo svete, kde ľudia hovoria
„musíte jesť viac“ alebo „musíte schudnúť“. Kde, keď nevieš, čo chceš so svojím životom robiť, tak žiadny
mať nebudeš. Ak nemáte značkové oblečenie, ste chudobný. Toto je svet, kde všetci čakajú, že splníme
očakávania iných ľudí. Kde jedným slovom môže niekto donútiť iného ukončiť život. Kde ľudí neustále
súdime. Kde byť samým sebou nie je akceptované a ak vyjadríte svoj názor, tak vás ľudia neprijmú. Mali by
sme sa nad sebou zamyslieť a prijať to, že nikto nie je dokonalý.
Stanka Semjonová 2. A
Všetkým žiakom ďakujeme za príspevky a vyjadrenia a veríme, že ste sa pri ich čítaní na chvíľu zamysleli.
A na záver prinášame 10 faktov o Downovom syndróme:
1. Downov syndróm nie je choroba alebo ochorenie, je to genetický stav spôsobený prítomnosťou
ďalšieho 21. chromozómu.
2. Jeden chromozóm navyše má za
následok zníženie intelektu, pričom ich IQ
sa pohybuje v priemere okolo 50. Približne
u polovice ľudí s týmto genetickým
ochorením sa objavujú vrodené srdcové
chyby. Ďalšie zdravotné problémy,
ktorými trpia, sú napríklad poruchy
tráviaceho traktu a všeobecne majú horší
zrak aj sluch. V niektorých prípadoch majú
ľudia s Downovým syndrómom oslabený
imunitný systém alebo svalstvo.
3. Častý je aj problém s verbálnym
prejavom. Človek musí byť pri nich
trpezlivý, no jednoduchú konverzáciu
zvládajú.
4. Hoci
existujú
určité
charakteristické
fyzické
vlastnosti,
ktorými sa ľudia s Downovým syndrómom
na seba podobajú, takisto sa ľudia s
Downovým syndrómom podobajú na svoje rodiny (rodičov).
5. Výzor človeka s DS neurčuje jeho kognitívne schopnosti. To, že niekto má veľa charakteristických čŕt
Downovho syndrómu, neznamená, že má nižšie IQ. To, že niekto má jemné znaky Downovho syndrómu,
neznamená, že jeho IQ je vyššie.
6. Dostanete to, čo očakávate! To, že dieťa má Downov syndróm, neznamená, že nie je schopné slušne
sa správať alebo postupovať podľa pokynov. Deti s Downovým syndrómom sú šikovné, trvá im niekoľko
minút kým rozpoznajú vaše očakávania a splnia ich.

7. Všetci ľudia s Downovým syndrómom majú kognitívne oneskorenia, ktoré sú ale vyvážené mnohými
ich silnými stránkami a talentom. Je dôležité spomenúť ich jedinečnú schopnosť napodobňovania, ktorá je
využívaná pri učení a aj v rámci celoživotného rozvoja.
8. Deťom s Downovým syndrómom sa najlepšie darí, najlepšie sa rozvíjajú v inkluzívnom vzdelávacom
prostredí a „zdravé“ deti sa prirodzene už v ranom veku dozvedia o rozmanitosti, učia sa láskavosti, priateľstve
a trpezlivosti. Z inkluzívneho prostredia benefitujú všetky deti.
9. Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, ľudia s Downovým syndrómom nie sú vždy spokojní.
Prežívajú všetky emócie tak ako vy i ja. Nezávidia a z úspechov druhých ľudí sa úprimne tešia. Vďaka ich
empatii vedia vycítiť, že niečo nie je v poriadku a pokúšajú sa to napraviť. Zneisťuje ich, keď sa hneváte a
mračíte, nemajú radi hádky a zvýšený hlas. O to viac sa dokážu tešiť, ak sa usmievate, alebo vás oni rozosmejú.
10.
Trizómia patrí medzi najčastejšie genetické ochorenia, ktoré sa vyskytuje u jedného zo 700
novorodencov. Na Slovensku sa takýchto detí narodí ročne približne 40.
Zdroje použité v článku:
https://downovsyndrom.sk/v16/node/304
www.attelier.sk/svetovy-den-downovho-syndromu/
Článok a rozhovory so žiakmi pripravila Ivana Vozarská

MATURANTI 2021
Nevšedný maturitný ročník
Milí maturanti, máte za sebou nevšedný maturitný ročník. Zaujímalo nás, ako ho hodnotíte – čo si myslíte
o dištančnom vzdelávaní, ako sa pozeráte na to, že ste tradičné maturitné záležitosti – stužkovú slávnosť
a maturitné skúšky neabsolvovali. Taktiež nás zaujímali vaše ďalšie študijné plány. Niektorí z vás sa s nami
podelili aj o to, čo všetko okrem učenia počas karantény stihli a čomu sa venovali.
Maturitný ročník hodnotím ako dosť slabý ročník, keďže posledný rok školy ukončujeme doma, je to
dosť smutné. Zobrali nám ten najkrajší rok a pripravili nás o krásnu slávnosť, na ktorú sme sa tešili od začiatku
strednej školy. Z maturitnej skúšky som strach nemala, popravde som sa tešila na túto „skúšku života”, ale
keďže nám ju zrušili, tak sa s tým nedá nič robiť, len to prijať, ako to je. Moje študijné plány do budúcnosti
sú ísť na VŠ so zameraním na učiteľstvo hendikepovaných a sociálne znevýhodnených skupín. Prečo? Viem,
že ma tento odbor bude baviť a napĺňať tým, že dokážem aspoň takto niekomu trochu pomôcť. Počas
karantény som mala okrem školy čas na svoju prácu, do ktorej som po škole chodila. Mám viac času
zdokonaľovať sa vo varení, začala som cvičiť a zdokonaľovať seba. A hlavne mám čas na svoju rodinu, s
ktorou trávim najviac času ako môžem.
Tamara Jusková, 4. A

Myslím si, že keď sme začínali školu, nikto si nepredstavoval, že by mohla nastať taká situácia, aká je
dnes. Je aj sklamanie, že veci, na ktoré spomínajú naši rodičia, babky, dedkovia, my už nezažijeme. Ale čo sa
týka maturitnej skúšky, máme to uľahčené, ale uvedomujem si, že na VŠ sa nám už nič neodpustí.
Moje plány sa spájajú s pokračovaním v štúdiu VŠ. Vybral som si odbor fyzioterapia. Športujem od mala
a táto téma je mi blízka.
Peter Milenky, 4. A

Moje hodnotenie maturitného ročníka je kladné. Nemyslím si, že by som sa mal nejako sťažovať. Žijeme
v 21. storočí, a tak už to chodí, behom sekundy nás život postaví pred nečakanú skúšku. Buď sa človek
adaptuje, alebo bude vyplakávať celý život, čo mu to vzalo. Treba sa cez to všetko preniesť a nájsť v tom to
pozitívne. A moje plány do budúcnosti? To si nechám zatiaľ pre seba.
Samuel Tartaľ 8. G

Náš maturitný ročník bol sám o sebe smutný. Stužková, na ktorú sme sa tak dlho tešili, taktiež rozlúčka a
ostatné veci, veľká smola. Ako štvrtáci sme prišli o veľa pekných spomienok a spoločných chvíľ. Zrušenie
maturít, úprimne, asi mnohých z nás potešilo, no na druhej strane, nie sme pripravení na vysokú školu tak,
ako sme si predstavovali a prvá reálna skúška nás môže poriadne prekvapiť a vystresovať. Napriek všetkému
verím, že zvládneme tieto časy a budeme mať aj tak ako trieda na čo spomínať a každému z nás sa bude dariť.
Moje najbližšie plány sú vysoká škola v Bratislave. Vybrala som si vysokú školu policajnú, pretože ma to už
dlho veľmi zaujíma a láka, takže verím, že to vyjde.
Ema Šándorová 4. A

Od nástupu na túto školu som sa tešila na deň, kedy sa budem cítiť ako princezná a oslávim stužkovú
slávnosť s ľuďmi, s ktorými som strávila nejakú časť svojho života. Úprimne, tešila som sa aj na maturitné
skúšky, ako sa postavím pred komisiu a ukážem, že na tom mám. Veď sme sa celý rok pripravovali aj na
online hodinách. A chodenie po meste s tablom, piskotom a rapkaním? Tešila som sa ako dieťa. Pretože je to
koniec nejakej kapitoly nášho života, nad ktorou všetci študenti ohŕňame nosom a nadávame. Ale z každej
stránky nás niečo naučila. Bohužiaľ, prišla doba covidová. Začali sme mať k tomu iný prístup, bolo to pre nás
niečo nové, zvykli sme si na to. Celkovo, čo sa okolo nás dialo, nás ovplyvňovalo. Koniec koncov, prišli sme
do štádia, kedy sme odmietali predstúpiť pred komisiu. Vnímam to pozitívne, opadol zo mňa stres, nervozita,
ťažkosti. Nuž nemôžeme vedieť, ako nás takáto maturita ovplyvní do budúcna. Ale môj osobný názor: prečo
nám má závisieť budúcnosť od jednej skúšky? Celé štúdium sme sa učili a podávali výsledky, podľa ktorých
by sme mali byť ohodnotení. Takže ja osobne by som ostala pri takomto maturitnom hodnotení, pretože
celkovo by to motivovalo žiakov učiť sa každý rok a nielen ten posledný.
Martina Sýkorová, 8. G

Podľa mňa sme ako študenti sklamaní, že sme si nemohli vyskúšať, aké to je mať maturitnú skúšku a aký by
bol na nás tlak k učeniu počas akademického týždňa. A čo sa týka stužkovej – je mi ľúto, že žiadna nebola,
určite aj ostatní spolužiaci ľutujú, že to takto dopadlo. Všetci sme chceli stužkovú – zabaviť sa, mať super
program a byť spolu. Veď predsa také niečo človek zažije len raz za život. Ale popravde, asi nám z istých
dôvodov viacerým odľahlo, že sa klasické maturity zrušili.
Môj plán do budúcna je ísť študovať ďalej na vysokú školu. Bola by škoda nevyužiť to, ak sa dá, treba sa
vzdelávať. Ja som si vysokú školu vybral podľa svojich záujmov a mojím životným cieľom je byť policajtom.
Preto budem pokračovať ďalej v štúdiu na Akadémii policajného zboru v Bratislave.
Počas karantény som mal kopec času hlavne športovať a chodiť behať, cvičiť v posilňovni, taktiež som
chodieval na túry do prírody. A samozrejme, venoval som sa aj príprave na maturitné skúšky.
Patrik Krajňák, 4. A

Oktáva - maturitná trieda pani učiteľky Mgr. Jarmily Pramugovej

4. A – maturitná trieda pani učiteľky Mgr. Ivany Vozarskej
Treba podotknúť, že maturanti síce prišli o klasickú stužkovú slávnosť, no podarilo sa nám to nahradiť aspoň
slávnostným stužkovaním v priestoroch našej školy – išlo aj o celkom symbolickú vec – na Nádvorí úspechov
svoju stredoškolskú púť začínali a so stužkami sme ich z tohto miesta aj vyprevadili.

Články a fotografie zo stužkovania maturantov a z rozlúčky s maturantmi si môžete
pozrieť na našej webovej stránke!!!
Článok pripravili: Ivana Vozarská a Barbara Bačinská

JEDEN Z NAŠICH ÚSPEŠNÝCH ŠPORTOVCOV
Rozhovor s Dominikom Matoňákom
Ako si sa dozvedel o našej škole?
Zopár mojich kamarátov túto školu už navštevovalo. Počul som od nich dobré referencie. Tiež som si
pozrel školskú stránku a to ma hneď zaujalo.

Kde všade si počas štúdia na strednej škole pôsobil?
Počas štúdia som hral vo Švédsku a Fínsku. Myslím si, že je
to úplne iná kultúra a mentalita ako naša slovenská. Čo sa mi
veľmi páči je, že v severských krajinách sú ľudia viac pokojní
a ozaj veľmi milí. Dalo mi to strašne veľa do života.
Osamostatnil som sa, naučil som sa plynule po anglicky
a dalo mi to veľa aj po hokejovej stránke.
Aké sú tvoje najväčšie športové úspechy?
Za svoj najväčší športový úspech považujem určite výhru
dorasteneckej súťaže vo Švédsku a výhry na medzinárodných
turnajoch v Česku, Bielorusku a iných krajinách.
Aký bol systém školstva v zahraničí?
Aj v zahraničí som mal vyučovanie špeciálne prispôsobené
pre športovanie, keďže počas vyučovania sme mali tréningy.
Hodiny tam prebiehali len cez počítač, takže dištančné vzdelávanie som si vyskúšal už skôr ako moji
spolužiaci. Bolo to pre mňa veľmi zaujímavé, navyše som mal na výber z mnohých rôznych
predmetov.
Ako sa ti darilo skĺbiť štúdium a šport?
Myslím si, že som to zvládal celkom dobre. Nebolo to však vždy jednoduché. Musel som sa vzdať
svojho voľného času, pretože som mal veľa tréningov a zápasov. Snažil som sa učiť vždy, keď som
mal voľný čas.
Aké sú výhody a nevýhody individuálneho učebného plánu?
To, že si môžem prispôsobiť čas na učenie podľa môjho denného programu, je veľkou výhodou.
Materiály som mal vždy dostupné, takže vedel som, čo sa mám učiť počas roka. S učiteľmi sa mi
komunikovalo dobre. Robil som úlohy na edupage aj priebežne, aby som mal známky. Nevýhodou
však je, že niektoré veci je ťažké sa naučiť online, ak ich nemáte vysvetlené priamo učiteľom. Našiel
som si systém.
Kde aktuálne pôsobíš a ako si trávil posledný rok v čase korony?
Momentálne hrám vo švédskom klube HC Vita Hästen. Posledný rok som trávil tak isto ako
predchádzajúce roky. Mali sme pravidelné
tréningy, ale bohužiaľ, veľa zápasov sme
neodohrali kvôli korone. Myslím, že práve
tréningy ma udržiavali v psychickej pohode.
Treba si nájsť, čo človeka baví a hneď máme aj
lepšiu náladu.
Aké máš plány do budúcnosti?
Dúfam, že sa mi podarí čo najskôr presadiť
v profesionálnom hokeji, takže štúdium na
vysokej škole pre mňa nie je prioritou.
Na záver nám prezraď svoje krédo, ktorým sa
v živote riadiš.
Tvrdá práca vždy porazí talent.
Rozhovor s Dominikom Matoňákom pripravila Ivana Vozarská

BRAINSTORMING
Búrka mysle
Anglický termín brainstorming sa väčšinou voľne prekladá ako búrka v mozgu. Táto metóda vznikla už pred
2. svetovou vojnou a je spätá s reklamným priemyslom. Tvorcovia reklám brainstorming často využívali vo
svojej práci už v tomto období. Postupne sa brainstorming začal presadzovať aj v iných odvetviach
podnikania.
Brainstorming sa dá veľmi dobre využívať aj v školách. Je vhodný pri frontálnom, skupinovom vyučovaní,
ale aj pri individuálnej práci.
Jeho podstatou je skutočnosť, že je potrebné oddeľovať vymýšľanie nápadov od ich kritického
posudzovania. Na základe tohto brainstorming rozdeľujeme na dve fázy. Prvá je kreatívna a spontánna,
druhá fáza je racionálna a logická.
Cieľom prvej fázy je vyprodukovať čo najväčšie množstvo nápadov na určenú tému. V tejto fáze nesmie
nikto nikoho kritizovať, smiať sa mu, alebo iným spôsob rušiť. Všetko sa len zapisuje. Prvé nápady v poradí
bývajú väčšinou racionálne a dosť konvenčné, ale po určitej dobe sa začne uvoľňovať napätie a zvyšuje sa
fantázia detí. Zrazu začnú prichádzať nové, netradičné, iracionálne až absurdné myšlienky. V tejto fáze
aktivitu môže sprevádzať aj smiech, uvoľnenie a pozitívne emócie. Všetky nápady sa sústavne zapisujú.

V druhej fáze brainstormingu by mali platiť nasledujúce pravidlá:
1. Žiaci môžu hovoriť čokoľvek, čo im napadne.
2. Nápady nehodnotíme a nekritizujeme.
3. Zapisujeme každý nápad bez výnimky.
4. Čím viac nápadov, tým lepšie.
5. Účasť na brainstormingu je dobrovoľná. Nemusia mať všetci
nápady.
6. V brainstormingu pokračujeme dovtedy, kým sa objavujú nápady.
Postup pri brainstormingu:
1. Oboznámime žiakov s pravidlami brainstormingu a témou, o ktorej premýšľame.
2. Vyzveme žiakov, aby heslovite vyslovovali svoje myšlienky a nápady k danej téme. Nápady zapisujeme
na veľký papier alebo tabuľu bez ohľadu na to, či sú nápady správne alebo nie. Zapisuje učiteľ alebo žiaci.
Takto majú všetci neustále pred očami všetky doterajšie nápady. Žiaci môžu pracovať aj v dvojiciach a
zaznamenávať spoločne, čo o danej téme vedia. Keď dvojice skončia svoju prácu, môžu pokračovať v
skupine.
3. Urobíme prestávku, počas ktorej žiaci získavajú nové poznatky o téme. Prestávka môže trvať niekoľko
minút, hodín ale aj dní – podľa potreby a charakteru témy. Počas tejto doby sa žiaci odosobňujú od návrhov.
4. Vyhodnotenie návrhov a riešení podľa vopred stanovených kritérií. Využijeme hodnotiace myslenie,
vyberáme najlepšie nápady na ich ďalšie spracovanie a rozvíjame diskusiu. Sústredíme sa na to, ako sa dajú
nápady uskutočniť a nehľadáme dôvody, prečo sa nápad uskutočniť nedá.

Existuje viacej variantov brainstormingu.
Frontálny brainstorming
Jeden žiak alebo učiteľ zapisuje nápady a ostatní hovoria svoje
nápady. Zapisovateľ stojí pred žiakmi v prednej časti triedy a píše na
tabuľu. Ak žiaci sedia v kruhu, zapisovateľ sedí medzi nimi a nápady
zapisuje na papier alebo do notebooku.
Skupinový brainstorming
Ak žiaci pracujú v skupine, realizuje sa skupinový brainstorming. Členovia jednotlivých skupín sa po určitej
dobe môžu stretnúť a navzájom sa informovať o svojich nápadoch.
Brainwritting alebo individuálny brainstorming
Žiaci nemusia svoje nápady len vykrikovať, ale môžu ich za určitý stanovený čas písať na papier. Nápady sa
môžu potom dať na nástenku. Pred zverejnením sa môže s týmito papierikmi pracovať v skupinách,
napríklad sa môžu rozdeliť do rôznych kategórií.
Zápis brainstormingu môže mať aj podobu myšlienkovej mapy.
Otázkový brainstorming
Jeho podstatou je vyprodukovať čo najviac otázok týkajúcich sa danej témy.
Pingpongový brainstorming
Je určený dvom účastníkom, ktorí podávajú svoje návrhy a hodnotia ich.
Hobo metóda
Rieši to, že niektorým účastníkom brainstormingu prekáža, že si nemôžu problém pokojne premyslieť, alebo
naštudovať ho z literatúry. Preto M. Borák, autor tejto metódy, zaradil do brainstormingu etapu samoštúdia.
Po oboznámení sa s problémom brainstormingu nasleduje etapa samoštúdia a až potom nasleduje etapa
produkcie nápadov.
Gordonova metóda
Ide v podstate o variant brainstormingu, cieľom ktorého je vytvoriť iba jedno, ale zato nové originálne
riešenie problému. Aby sa to dosiahlo, na začiatku zasadnutia nikto, okrem vedúceho, presne nevie, aký
problém sa má riešiť. Účastníci riešia problém zoširoka, zo všetkých aspektov, ktoré vedúci postupne
zužuje, až sa nakoniec nájde riešenie problému.
Kolotočový brainstorming
Skupiny môžu mať rôzne zadania úloh. Po určitom čase skupina prechádza na ďalšie stanovište. Tam si
čítajú už napísané nápady. Po prečítaní napíšu svoje nápady. Po určitej dobe prejdú na ďalšie stanovište.
Skupina tak prejde postupne všetky stanovištia.
Brainstorming okrem iného pomáha žiakom zbavovať sa niektorých psychických blokov a trémy.
Tiež sa učia sústredenosti, dodržujú jednu tému, prijímajú cudzie nápady bez kritiky a ponúkajú
vlastné riešenia. Učiteľ môže pomocou brainstormingu aktivizovať celú triedu a motivovať ju k ďalšiemu
učeniu.
Tento a iné zaujímavé články nájdete na stránke www.eduworld.sk

Čo priniesol brainstorming na hodine angličtiny s KVARTOU?
UNUSUAL HOTELS – Nezvyčajné hotely
Hodiny v triede Kvarta ma neskutočne bavia. Pri preberaní gramatiky sa občas síce „ ideme unudiť“ (to už je
asi údel gramatiky), ale pri konverzačných hodinách ani nestíham vyvolávať. Dievčatá a chlapci sa majú chuť
vyjadriť asi k akejkoľvek otázke, zdieľajú svoje názory a vedia ich veľmi dobre vyjadriť. Ešte vo väčšom
vytržení sú, keď im dám nejakú vyslovene zvláštnu tému. Napríklad, minule mali znova popustiť uzdu svojej
obrazotvornosti a metódou brainstormingu vymyslieť nevymysliteľné. V súčasnej dobe je cestovanie
a ubytovanie v hoteloch obmedzené, a tak nám dievčatá vytvorili aspoň nejaké tie vymyslené. Mali napísať,
ako by vyzeral nejaký ich vymyslený (pokojne aj nezvyčajný a bizarný) hotel. Sama by som sa v niektorých
ubytovala, veď čítajte, určite to na pobyt v takom hoteli zláka aj vás. Žiaci a žiačky mali tvoriť v angličtine,
v nasledujúcich riadkoch vám však ponúkame slovenskú verziu zadanej úlohy.

Môj nezvyčajný hotel bude vyzerať ako stajňa. Izby by vyzerali
ako boxy pre kone a dvere by sa posúvali do strany. Za hotelom
by boli pasienky s koňmi a kto by mal záujem o jazdenie, mohol
by ísť do prírody na koni. Samozrejme, ak niektorí hostia
nemajú skúsenosti s jazdou na koni, pokojne si môžu vyskúšať
hodinu tréningu v jazdení. Pobyt by stál 700 eur na dve noci
a tréning alebo vychádzka na koni je v cene.
Radovana Lešková

Po kúpe hradu z neskorého 17. storočia som prerobila časti interiéru. Hrad sa
nachádza v škótskych horách, ďaleko od civilizácie a bežného života. Týči sa na
vrchu kopca obklopený lesom. V doline sa nachádza lagúnovo modré jazero, kde
si môžete zapožičať malé loďky. Les okolo hradu ponúka mnoho chodníčkov,
kde si môžete zajazdiť na požičaných koňoc, alebo sa nechať previezť kočom po
okolí. Počas vášho pobytu vám ponúkame nonstop služby – sauna, bazén,
knižnica, tanečná miestnosť, čajovňa, jazdecký areál či jazero. Väčšinou je tento
hotel pre páry, no môžete si ho zarezervovať aj na rôzne udalosti – svadby, plesy
či rôzne oslavy.
Sofia Slosarčíková

Svoj nezvyčajný hotel by som nazvala „hotel na kolesách“. Možno sa pýtate,
prečo. Ja viem, znie to divne, ale je to jediné, čo mi napadlo. Hotel by mal podobu
vozňa a nachádzali by sa v ňom dve až tri malé izby a malá kuchyňa. Jedlo by nebolo zahrnuté v cene, ale
návštevníci by si mohli kedykoľvek navariť. Hlavnou myšlienkou takého hotela je ubytovať mladých
cestovateľov a turistov. Keďže hotel má podobu vozňa, stále by sa pohyboval. Nikdy by ste úplne presne
nevedeli, kde sa hotel práve nachádza. Nájdete ho, iba ak budete mať šťastie. Nie je to vzrušujúce? Cena za
jednu noc je 15 eur. Majitelia hotela negarantujú, že sa zobudíte na mieste, kde ste chceli.
Michaela Ižarová

Hotel sa bude nachádzať v púšti, bude to luxusný hotel. V hoteli nájdete bazén, knižnicu a všetko ostatné, čo
budete potrebovať. Vonku môžete kŕmiť ťavy, alebo ísť na prechádzku. V každej izbe bude kúpeľna, postele,
gauč a TV. Izba bude stáť 300 eur za jednu noc.
Anna Tamara Farkašová

Vo svojom hoteli by som chcel mať časť vyhradenú pre domáce zvieratká, aby si návštevníci hotela so sebou
mohli vziať aj svojho miláčika. Chcel by som, aby sa v mojom hoteli mal každý dobre. Určite by to bol
päťhviezdičkový hotel s veľkým bazénom, kinom a viacerými reštauráciami. Jedlo by sme zadarmo dávali aj
bezdomovcom. Taktiež by tam bola aj nejaká obrovská počítačová miestnosť.
Keby takýto hotel dobre vynášal, určite by som dal peniaze na dobročinnú vec.
Jozef Čaja

V mojom hoteli je všetko zábavné. Je to hotel plný zábavy. Izby sú veľké a vyzerajú ako skákací hrad.
Namiesto schodov sú šmýkačky a hore schodmi sa ide ako po horolezeckej stene. Je tam aj mnoho bazénov,
futbalové ihrisko a veľké klzisko na hokej.
Timotej Polivčák

Môj vysnívaný hotel by bol veľký. Mal by aspoň tristo izieb a pätnásť rôznych bazénov. V každej izbe by
bola manželská posteľ a pred ňou by bola telka. Telka by bola aj v kúpeľni pri vani. Boli by tam aj počítače,
herné konzoly a rôzne hry. Každý apartmán by mal aspoň päť miestností. Bolo by tam mnoho športovísk
a zábavných parkov. Bola by tam slušná obsluha a všetko by bolo čisté.
Ján Čaja
V tomto hoteli by bolo všetko zo
jednoducho všetko. Dokonca aj
dokonca zjesť svoju posteľ, určite by
bola tristo eur. Ak by ste zjedli niečo
to taktiež zaplatiť.

želatíny. Postele, stoly, stoličky,
kľúčová dierka a kľúč. Mohli by ste
chutila úžasne. Cena za jednu noc by
z hotelového vybavenia, museli by ste

Matej Jakubik
Vymyslela som taký hotel, ktorý by bol ako väzenie. Tento by však bol takou miernejšou verziou – pre malých
nespratníkov – pre deti, ktoré sa nevedia správať. Ale určite aj pre tých, ktorí by si takéto niečo chceli
jednoducho iba vyskúšať. Hotel by vyzeral veľmi realisticky. Každý by mal uniformu a strava by sa podávala
trikrát denne. Cena by bola 50 eur za noc.
Diana Bereza

Nuž, musím povedať, že hotely sa mi dosť pozdávali, hoci v poslednom z nich by som mala strach prenocovať.
Presvedčilo by ma asi len dobré jedlo. A taktiež, milá Kvarta, niektorí to s cenami trošku preháňate a budem
musieť asi začať šetriť, ak sa budem chcieť ubytovať vo vašom hoteli.
Ak budete znudení zo súčasných opatrení v čase koronakrízy, určite si môžete dať takúto zaujímavú
brainstormingovú aktivitku a uvidíte, že sa zabavíte.
Barbara Bačinská

Jazykové okienko
Slovo hotel je zapeklité. (Vieme, slovo „zapeklité“ nie je spisovné, ale tu ho chceme takto mať). No nevravte,
že vám nespôsobuje problémy. Tak aby sme ich raz a navždy odstránili, tu to máte čierne na bielom: hotel
mužský rod, neživotné, jednotné číslo

Nominatív (jeden) hotel
Genitív (bez)

hotela

Datív (k)

hotelu

Akuzatív (vidím)

hotel

Lokál (o)

hoteli

Inštrumentál (s)

hotelom

mužský rod, neživotné, množné číslo

Nominatív (dva) hotely
Genitív (bez)

hotelov

Datív (k)

hotelom

Akuzatív (vidím) hotely
Lokál (o)

hoteloch

Inštrumentál (s) hotelmi

A pre tých, ktorí si občas nie sú istí aj inými slovami a ich koncovkami odporúčame túto stránku:
https://slovnik.juls.savba.sk/?d=kssj4

NEKONEČNÁ DRUHÁ VLNA KORONY
Dištančné vyučovanie očami 3. A
Názory na vyučovanie sa v spoločnosti často rôznia. Ešte viac je tomu tak v dobe online vyučovania.
Už v predošlom vydaní časopisu sme sa mladších žiakov pýtali, ako to celé vnímajú oni. Teraz mali záujem
vyjadriť sa k celej veci aj starší žiaci. Myslíme si, že sa s viacerými názormi stotožníte. Musíme uznať, že
dievčatá svoje „reflexie“ danej situácie napísali veľmi pekne.
Okrem názoru na súčasné vyučovanie sa dievčatá vyjadrili aj k tomu, čo si počas koronakrízy začali
viac vážiť, alebo čo si uvedomili a taktiež nám prezradili niečo o svojich plánoch na leto, ktoré snáď tento rok
nebude „koronové“.

Myslím si, že veľa výhod na dištančnom vyučovaní nie je. Ja v ňom vidím skôr nevýhody. Študenti si môžu
počas písomiek pomáhať (nedá sa tomu úplne vyhnúť), nemusia venovať štúdiu toľko času, ako by museli
počas prezenčnej výučby. Ale samozrejme, záleží na každom človeku, ako pristupuje k svojim povinnostiam.
Počas epidémie som si uvedomila veľa vecí. Jednou z najhlavnejších je, že si vážim zdravie svojej rodiny
nadovšetko, pretože zdravie si nekúpime. Čas strávený s rodinou a blízkymi je nenahraditeľný. Je veľmi
dôležité socializovať sa s ľuďmi a priateľmi. Táto situácia nám to však nedovoľuje a to je pre mnohých
náročné. Trávime nespočetne veľa hodín na svojich telefónoch a niekedy mám pocit, že už nevidíme reálny
svet. Verím a dúfam, že toto celé šialenstvo čoskoro skončí a život sa vráti do normálu. A ak to bude možné,
v lete určite pôjdeme na rodinnú dovolenku a budeme si užívať chvíle strávené spolu.
Sára Jurašková

Na začiatku som sa z dištančného vzdelávania tešila, lebo sme nemali veľa online hodín a prevažne sme robili
nejaké úlohy. Myslím minulý školský rok. Tento rok sme boli mesiac a pol v škole a tak znova online
vyučovanie. Už ma to popravde vôbec nebaví, hoci to má nejaké výhody.

Napríklad to, že sa nemusím ráno chystať a môžem vstať aj desať minút pred hodinou. Nepáči sa mi, že je na
nás občas veľký nátlak a myslím si, že žiaci sú niekedy nepochopení, pretože doma nemajú také technické
vybavenie. Viem však, že žiaci údajné zlé technické vybavenie môžu použiť aj ako výhovorku, takže
rozumiem aj druhej strane – učiteľom.
Počas epidémie som si možno viac uvedomila, ako mám rada svoju rodinu, ktorá býva mimo Prešova, som
s nimi teraz veľmi málo a chýbajú mi. Tiež som viac so sestrou a trávim viac času s mojím priateľom, za čo
som veľmi vďačná.
Na leto plánujem výlety. S kamarátkou máme takú tradíciu chodiť na pár dní do Bratislavy. Tiež by som rada
šla niekam na dovolenku, ak to bude možné. Ale hlavné je, aby to celé skončilo a budem sa tešiť aj z
„obyčajnej“ limonády na terase bez rúška.
Laura Kováčiková

Dištančné vyučovanie sa mi nepáči. Keďže žiaci sa
potrebujú vzdelávať s fyzickým kontaktom, nie takto cez
internet. Výhody takéhoto vyučovania sú, že sa môžeme
učiť z pohodlia domova, niekedy sa mi však nepáči
množstvo úloh, ktoré nám učitelia dávajú.
Počas koronakrízy som si uvedomila, ako veľmi sme
ubližovali našej planéte a že zdravie máme len jedno a to
si musíme vážiť a chrániť.
Toto leto si chcem užiť s priateľmi a rodinou na Slovensku
v našej nádhernej prírode a taktiež sa chystám chodiť na brigády.
Monika Leškovská
Dištančná forma výučby sa mi páči, pretože mám pocit, že sa viem viac sústrediť na danú hodinu. Páči sa mi
aj to, že máme viac času na vypracovanie úloh. Určite je veľkou výhodou aj to, že nemusím byť v internáte,
ale môžem byť doma, kde mám všetko potrebné (tlačiareň, počítač a podobne).
Ako nevýhodu vnímam to, že nemám priamy kontakt so spolužiakmi. Ďalšou nevýhodou je príliš veľa času
stráveného na telefóne.
Počas tejto epidémie som si uvedomila veľa vecí. Jednou z nich je napríklad, že si viac vážim čas strávený
s blízkymi, starými rodičmi a kamarátmi. Určite si viac vážim svoje zdravie a chcem viac pomáhať druhým.
Verím, že toto leto budeme môcť cestovať, navzájom sa navštevovať, tešiť sa, usmievať sa. Mojím plánom
na leto je vycestovať za bratom do Španielska, pretože kvôli Covidu 19 sme sa už dlhšie nevideli. Taktiež
chcem stráviť veľa času s kamarátmi na opekačkách či stanovačkách. Počas tohto roka som si mohla uvedomiť
veľa vecí a verím, že sa čoskoro všetko vráti do normálneho života.
Denisa Gduľová

ZO ŽIVOTA ŠKOLY
Hľadá sa energia
Od 1. decembra 2020 odštartoval už 8. ročník celoslovenskej súťaže Hľadá sa energia!, ktorá je určená pre
žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Toho roku sme sa do súťaže zapojili aj my so žiačkou
z Tercie (Luciou Bogdaňovou) a žiačkami z Kvarty (Tamarou Chovancovou a Annou Tamarou
Farkašovou), pod vedením pani učiteliek Voľanskej a Pramugovej. Na tímy čaká množstvo náročných
úloh, ktoré preveria nielen vedomosti, ale aj tímovú spoluprácu, manuálnu zručnosť a kreativitu.
Usporiadateľom súťaže je Západoslovenská energetika a. s.
Časť Energia doma sa venuje štyrom hlavným témam:
1. Čo je energia? – Žiaci sa dozvedia, čo je to energia a čo všetko môže byť zdrojom
energie.
2. Využitie energie – Žiaci majú objaviť veci v domácnosti, ktoré potrebujú energiu, a
zistia, ako energia funguje a odkiaľ pochádza. Dozvedia sa tiež, aký rozdiel je medzi
obnoviteľnými a neobnoviteľnými zdrojmi energie a ako si môžu vyrobiť jednoduchý
elektrický obvod.
3. Plytvanie energiou – Žiaci preskúmajú, ako by vyzeral jeden deň bez energie a budú
hľadať spôsoby, ako sa dá zabrániť jej plytvaniu.
4. Bezpečnosť – Žiaci sa stanú Superhrdinami, ktorí majú ochrániť ostatných pred
nebezpečenstvom, ktoré na nich číha v kuchyni. Hľadajú veci, ktoré ohrozujú
bezpečnosť, a následne sa dozvedia, ako sa dajú napraviť.

Aké úlohy už dievčatá spracovali a čo nás ešte
čaká?
1. Úloha: Nevyspytateľný rok 2020
V prvej úlohe bolo treba spracovať tému pandémie
spôsobenej koronavírusom v 3 prezentáciách.
Členky tímu si medzi sebou rozdelili 3 tematické
okruhy – Emisie v roku 2020, Nové technológie,
Nové vedomosti. Každá členka vypracovala na
zvolený okruh prezentáciu v rozsahu maximálne 10
slajdov.
2. Úloha: 28 dní
Druhá úloha bola postavená na reálnom overení, ako začať bojovať proti klimatickej kríze z vlastnej
detskej izby či domácnosti. Dievčatá počas 28 dní (4 týždne) poctivo doma recyklovali odpad a všetko
natáčali. Výsledok poslali komisii.
3. Úloha: Zoznámte sa, vodík
Treťou úlohou je vytvoriť plagát o najmenšom chemickom prvku. Aj keď je vodík najmenším atómom,
jeho vlastnosti sú neoceniteľné a využitie je pre ľudstvo obrovské. Pozorne študujú jeho využitie v
energetike, pátrajú po tom, čo je to vlastne palivový článok a ako funguje. Skúšajú predpovedať, či v
budúcnosti nahradia autá so spaľovacím motorom práve tie na vodík. Alebo zvíťazia elektromobily? Pri
svojom pátraní určite narazia na termíny ako zelený, sivý či hnedý vodík. Práve teraz skúmajú: má vodík
vôbec farbu...?
4. Úloha: Detektor obvodov – dočítate sa o nej na našej webovej stránke!!!

Sofia túži súťažiť na ZOH 2022
Mária Sofia Pucherová (žiačka Oktávy) a Nikita Lysak
tvoria od decembra 2020 tanečný pár na ľade.
Momentálne sa pripravujú na kvalifikačné preteky, na
ktorých si plánujú vybojovať miestenku na Zimné
olympijské hry 2022 v Pekingu.
Aj počas pandémie a lockdownu majú každodenné
tréningy a to nielen na ľade, ale aj na „suchu” v podobe
baletu, gymnastiky a posilňovania. Ich cieľ je čím ďalej
tým bližšie a pre nich to znamená len jedno
– neprestávať trénovať!
Sofii všetci držíme palce!!!

Marek Copák – športovec roka 2020
Ocenenia pre najlepších strelcov
Každoročne
prezident
Slovenského
streleckého zväzu (SSZ) Miloš Benca
oceňuje najúspešnejších strelcov, trénerov aj
družstvá, ktoré v danom roku dosiahli
významné úspechy a priniesli cenné medaily
z medzinárodných súťaží. Maturant Marek
Copák, žiak Oktávy, aj jeho družstvo,
získali ocenenia za úspechy dosiahnuté
na Majstrovstvách
Európy (Wroclaw
Poľsko) vo februári roku 2020. Ocenenia si
mali oficiálne prevziať v Bratislave na
galavečere, ale kvôli pandémii bol galavečer
zrušený. Ceny Marekovi poslali a cez telefón
mu poďakovali. Zablahoželal mu aj prezident Slovenského streleckého zväzu (SSZ).
Blahoželáme!!!

Rozhovor s novými učiteľmi
V našej škole sa stále niečo deje. Nie je tomu inak ani tento rok. Okrem nových žiakov k nám zavítali aj traja
noví učitelia. Ako iste viete, náš časopis je povestný tým, že postupne „vyspovedá“ každého z nich. Práve
preto sme sa rozhodli aj pre tento rozhovor, ktorého hlavnými aktérmi sú: Mgr. Katarína Valková, Mgr.
Simona Kokindová a Mgr. Jakub Gondžúr.
Otázky, vďaka ktorým sme sa čo-to dozvedeli:
1. Na našej ELBE ste už takmer rok. Ako sa vám tu učí, akí sú žiaci a kolegovia?
2. Čo je pre vás vo výučbe najdôležitejšie, na čo najviac dbáte?
3. Čo z vášho súkromia môžete našim čitateľom prezradiť? Možno niečo, čo o vás žiaci a kolegovia ešte
nevedia.
4. Ako zvyknete tráviť leto a ako asi bude vyzerať tohtoročné?
1. Môj prvý rok na ELBE je zároveň aj mojím prvým rokom na
,,opačnej strane" v pozícii učiteľa, no bohužiaľ, situáciu všetci
poznáme a tá mi neumožnila sa tu veľmi rozhliadnuť a spoznať
mojich kolegov. Som vďačný aspoň za našu predmetovú komisiu
(telocvikárov), s ktorými trávim najviac času pri našich
výnimočných poradách, čím by som ich aj rád srdečne pozdravil
:) . Zo žiakov som trošku prekvapený, ale v dobrom, sú šikovní a
ctižiadostiví.
2. Ako telocvikár, športovec a tréner kladiem dôraz na motiváciu,
pozitívny prístup a odbornosť. Podľa mňa sú to základné piliere
kvalitných športovcov, ktorých na našej škole určite
vychovávame.
3. Myslím si, že súkromie by malo ostať súkromným, ale jednu
vec môžem prezradiť a to je fakt, že mám doma morské prasa
(hihi).
4. Už niekoľko rokov sa v lete venujem plážovému volejbalu, no
samozrejme, nemôžem zabudnúť aj na dovolenku pri mori, či u
nás doma na Slovensku - nejaká grilovačka, oddych a priatelia.
Jakub Gondžúr

1. Áno som v tejto škole skoro rok, ale ani to tak
nevnímam, pretože väčšinu školského roka sme
strávili doma na online vyučovaní. Môžem
povedať, že sa mi učí dobre. Triedy sú rôznorodé.
Mám skupiny, kde sa mi učí lepšie, vidno tam
spoluprácu a chcenie, a triedy, ktoré treba nútiť do
vzdelávania, čiže ako sa hovorí, z každého rožka
troška. :)
2. Keďže učím chémiu a biológiu, povedzme si
pravdu, nie veľmi obľúbené predmety u žiakov, tak
pre mňa je najdôležitejšie prepájať učivo s praxou, veľa znázorňovať, poukazovať na potrebu a dopad pre
človeka, prírodu atď. Snažím sa, aby väčšinu preberaného učiva nejako zužitkovali v živote.

3. Milujem turistiku a objavovanie nových miest. Vtedy si viem oddýchnuť a vypnúť, na chvíľu. Snažím sa
vyhľadávať menej známe lokality, kde nie je taká vysoká koncentrácia ľudí. Takisto rada pečiem, pretože
som milovníkom všetkého sladkého. :)
4. Leto zvyknem tráviť na horách. Tohtoročné bude vyzerať zjavne rovnako ako minulé. Plánujeme schodiť
Poloniny a Veľkú Fatru, našli sme si tam pekné kopčeky, takže máme čo robiť.
Simona Kokindová

1. Hovorí sa, že ak je práca potešením, tak je život šťastím. ☺ Živé
vyučovanie bolo vystriedané virtuálnym, verím, že len dočasne.
Žiaci nám učiteľom robia radosť, ale samozrejme, niekedy aj
starosť. Kolegovia v práci sú milí a ochotní pomôcť a poradiť, keď
niečo potrebujem, za to im samozrejme ďakujem.
2. Na ELBE učím anglický jazyk prvý rok. Z dôvodu pandémie
a on-line vyučovania sa zmenili aj moje priority vo výučbe cudzieho
jazyka.
Prispôsobila
som
sa
aktuálnej
situácii
a
momentálne považujem za dôležitý aktívny prístup žiakov na
hodinách a samozrejme, dôraz kladiem na gramatiku, ktorú
považujem za základ k rozvíjaniu ďalších zručností.
3. Všetok voľný čas venujeme s manželom našim dvom deťom – tí
sú pre mňa najdôležitejší. Ak sa náhodou nájde nejaká extra chvíľa
iba pre mňa, rada si pozriem dobrý film.
4. Každé leto trávime s deťmi cestovaním a objavovaním nových
miest. Verím, že to bude takto aj tento rok... Teším sa!
Katarína Valková

SI ECO-FRIENDLY?
Čo vieš o Dni vody a Dni Zeme?
V jari si pripomíname dva významné dni – Deň vody a Deň Zeme. Táto tematika je nám z roka na rok
bližšia a otázky ohľadom nej čoraz častejšie zaznievajú aj na našich vyučovacích hodinách v škole.

Svetový deň VODY
Svetový deň vody 2021. Svetový deň vody je oslavou úcty a pokory k vode, ktorej význam si celý svet
každoročne pripomína 22. marca. Po prvýkrát bol tento deň vyhlásený v roku 1992 na konferencii OSN v
brazílskom Riu de Janeiru, pričom každý rok je jeho oslava tematicky zameraná na iné problémy v súvislosti
s vodou.
Podľa posledných údajov OSN vyše dve miliardy ľudí na svete stále nemá prístup k zdravotne bezpečnej
pitnej vode. Znečistená voda a nedostatočná hygiena si každoročne vyžiadajú vysokú daň v podobe chorôb a
predčasného úmrtia. Medzi vidieckymi a mestskými oblasťami a medzi bohatými a chudobnými ľuďmi
pretrvávajú výrazné rozdiely, pričom najviac znevýhodnené je vidiecke obyvateľstvo a najchudobnejšie
obyvateľstvo.

Minulosť, súčasnosť, ale aj rôzne scenáre ďalšieho vývoja ľudskej spoločnosti jednoznačne poukazujú na to,
že o ďalšom rozvoji svetovej - globálnej, ale i miestnej – lokálnej ekonomiky bude rozhodovať tá, na prvý
pohľad „najbežnejšia“, „najobyčajnejšia“ a „najrozšírenejšia“ kvapalina na našej planéte – voda. Voda nie je
iba najrozšírenejšou kvapalinou v prírode, ale aj najdôležitejšou kvapalinou v prírode. Stačí asi povedať, že
vo vode sa zrodil život, že bez vody nemôžu existovať ani živočíchy ani rastliny, že život na Zemi je iba tam,
kde je aj voda.

Oslavujme Deň Zeme každý deň!
Po prvýkrát sa Deň Zeme slávil 22. apríla 1970 v San Franciscu z iniciatívy aktivistov a ekológov a niesol sa
v duchu integrácie ekológie do politiky. V súčasnosti je Deň Zeme medzinárodným sviatkom, kedy sa
celosvetovo konajú podujatia upozorňujúce na zhoršujúci sa stav životného prostredia a podporujúce
ekologické správanie.
Tento rok pri tejto príležitosti Ministerstvo
životného prostredia SR v spolupráci s
rezortnými organizáciami organizuje sériu
podujatí, vrátane prednášok a súťaží.
Sviatok Zeme upozorňuje na dopady ničenia
životného prostredia. Motivuje ľudí k
zamysleniu a hľadaniu riešení, napr. aj v
oblasti zmeny klímy a zníženej zraniteľnosti
voči zmene klímy.
Deň Zeme oslavujú milióny ľudí na celkom svete, ktorým záleží na našej planéte Zem a ktorí chcú svojím
konaním a správaním prispieť k jej zachovaniu pre ďalšie generácie, v duchu starej indiánskej múdrosti: „Našu
planétu sme nezdedili od našich otcov, požičali sme si ju od našich detí“. Aj malý krôčik každého z nás zmôže
veľkú vec.
A treba začať už dnes. Preto nezabúdajme, že každý deň môže byť dňom Zeme.

Tento článok je zo stránky: https://www.minzp.sk/eea/aktuality/oslavujme-den-zeme-kazdy-den.html

Aj na našej škole sme si pripomenuli Deň Zeme
Vedci a ekológovia ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi
krehkosť a zraniteľnosť Zeme, demonštračne vyzvali k spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme
so všetkým, čo ju robí jedinečnou.
22. apríla 2021 sme si aj na našej škole pripomenuli 51. výročie od oslavy prvého Dňa Zeme.
Okrem rôznych aktivít na hodinách spojených s touto
tematikou nám pani učiteľka Marcela Mrázová v tento
deň odporučila video o histórii Dňa Zeme a o potrebe
venovať sa tejto problematike. Pani učiteľka Zuzana
Petreková nám dala do pozornosti nový dokumentárny
film slávneho dokumentaristu Davida Attenborougha.
Film sa volá „Život na našej planéte“ (v originálnej
verzii ide o “A life in our planet“). Približuje históriu
vývoja života na Zemi a oboznamuje nás s jej súčasným
stavom. V tento deň sme sa asi všetci zamysleli nad tým,
ako veľmi znečisťujeme životné prostredie, ale aj nad
tým, ako by sme našej prírode mohli pomôcť.
Pomôžme našej prírode ešte dnes, čo vy na to?
Tieto články a aktivity na vyučovacích hodinách pripravili:
Marcela Mrázová a Zuzana Petreková

DEŇ MATIEK
Poznáte históriu tohto sviatku?
V máji sme oslavovali Deň matiek a našim mamkám sme ďakovali
za všetko, čo pre nás robia. Deň matiek je notoricky známym sviatkom.
Poznáte však jeho históriu?
Deň matiek je deň, kedy sa vzdáva úcta matkám a materstvu. Je
oslavovaný v rôzne dni na mnohých miestach po celom svete, vychádza
z rôznych tradícií.

História Dňa matiek siaha až do obdobia antiky. V starovekom Grécku oslavovali ženu ako darkyňu
života už 250 rokov p. n. l. v podobe slávností na počesť matky všetkých bohov – bohyne Rhey. Oslavy trvali
obyčajne tri dni – od 15. do 18. marca. Starovekí Rimania oslavovali sviatok Matronalia, ktorý bol zasvätený
bohyni Juno.

Za predchodcu Dňa matiek v jeho dnešnej
podobe možno považovať tzv. Nedeľu matiek
(Mothering Sunday), ktorú začali oslavovať 16.
storočí v Anglicku. V čase sviatku, ktorý bol
stanovený na štvrtú nedeľu počas veľkonočného
pôstu, sa mohlo služobníctvo
žijúce
v príbytkoch svojich pánov vrátiť domov
k svojim matkám a stráviť s nimi deň.
V novodobej histórii ľudstva sa Deň matiek
dostal do povedomia na prelome 19. a 20.
storočia, a to vďaka Američanke Anne Marie Jarvisovej. Po tom, ako v roku 1907 zomrela jej matka, začala
viesť kampaň za vyhlásenie dňa venovaného matkám. Už o dva roky neskôr tento sviatok oslavovali v 45
štátoch USA. 8. mája 1914 iniciatíva vyústila do oficiálneho vyhlásenia druhej májovej nedele za Deň matiek
Kongresom USA. Prezident Woodrow Wilson podpísal neskôr dokument, v ktorom bol Deň matiek vyhlásený
za celoamerický národný sviatok.
Dátum druhej májovej nedele sa rozhodli prijať za svoj takmer všetky krajiny na svete. V Československu
sa Deň matiek začal oslavovať v roku 1923, a to najmä zásluhou Alice Masarykovej, dcéry prezidenta T. G.
Masaryka a emancipovanej predsedníčky Československého červeného kríža. V 50. rokoch boli oslavy Dňa
matiek v komunistickom Československu a ostatných proruských krajinách nahradené marcovým
Medzinárodným dňom žien. Tradícia Dňa matiek na Slovensku bola obnovená až po roku 1989, kedy sa začal
sláviť druhú májovú nedeľu v roku.
Článok je z internetového zdroja:
https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-5-9/

Oslava Dňa matiek v minulosti

SIXBALL
Šport na zlepšenie pozornosti
O pánovi Mgr. Jurajovi Skripovi ste už určite počuli. Je naším novým riaditeľom už celý jeden školský rok.
Počuli ste však už aj o Sixballe? Viete, čo má Sixball spoločné s naším pánom riaditeľom? Mnoho. Pán
riaditeľ je totiž tvorcom tejto všedno-nevšednej hry. O tejto hre nám viac povie v nasledujúcom rozhovore.

1.
Ako vznikla myšlienka tohto športu?/Ako vám napadlo, že vymyslíte niečo ako Sixball?
Myšlienkou Sixballu som
sa zapodieval už krátko po
roku 1998, kedy som ešte
trénoval
zápasenie
mladých športovcov. Ako
je známe, zápasníci zápasia
v určitej váhovej kategórii
a často to pred zápasmi pre
nich znamená striktný
režim plný obmedzení –
športovci môžu jesť len
malé dávky jedla, často
musia chudnúť (aby ostali
vo
svojej
váhovej
kategórii). Preto som chcel
vymyslieť niečo, čo im
pomôže schudnúť bez
toho, aby to museli vedome vnímať, niečo, pri čom si užijú bezstarostný pohyb. Postupne sa táto myšlienka
vyvíjala a získal som patent na sixballový priestor – sixballové ihrisko.
2.
Ako vyzerá typické sixballové ihrisko a koľko z nich máme momentálne na Slovensku?
Sixballové ihrisko má pôdorys štvorca, sú však navrhnuté aj iné priestory – obdĺžnik, šesťuholník,
osemuholník alebo aj ihrisko s kruhovým pôdorysom. Ihrisko je kryté zo všetkých strán, nič zo stien nevytŕča,
všetko je zapustené v priestore. Typické sixballové ihrisko má rozmer 3x3m, rozmery môžu byť aj väčšie,
najviac však 6x6m.
Na stenách sú automatické dotykové brány nad nimi sú bodové ukazovatele (displeje), preto si hráč nemusí
rátať góly – všetko je zobrazené počas hry.
Na Slovensku máme momentále 4 sixballové ihriská, prvé bolo na ZŠ Hviezdoslavova v Snine, druhému
ihrisku sa môžu tešiť žiaci Športového gymnázia v Trenčíne, tretie ihrisko je na Športovom gymnáziu SNP
v Košiciach (ide o zasklené ihrisko) a zatiaľ posledným postaveným je ihrisko v Prešove v priestoroch ZŠ
Matice slovenskej.
3.
Aké sú pravidlá tejto hry? Pre koho je daná hra určená?
Pravidlá tejto hry boli už od začiatku špecifické tým, že neboli vopred dané, ale postupne sa kreovali. Pri
každej hre som prišiel na nejaké vylepšenia, a tak som ich zakomponoval do pravidiel. Hra sa tak postupne
vyvíjala v podstate 15 rokov.

Hru hrajú zväčša 4 hráči, ich bežná pozícia je kľačmo, ležmo alebo v sede. Mäkká lopta sa odbíja otvorenou
dlaňou, hráči si počas hry môžu trénovať obranné alebo útočné pozície, musia sa celý čas sústrediť. Hráči
nesmú do lopty kopnúť, pričom brániť ju môžu celým telom.
Jedna hra trvá tri minúty bez rozohrávania gólov, aby sa podporila dynamickosť hry. Aj napriek bodovej
tabuľke po ukončení hry niekedy nie je úplne jasný víťaz. Ihrisko je totiž vybavené kamerami, ktoré celý zápas
sledujú a po zápase vedia vyhodnotiť akékoľvek chyby alebo priestupky.
4.
Aké iné benefity má táto hra?
V prvom rade je dôležité povedať, že dať si patentovať priestor na túto hru a tým prispieť k tomu, aby boli
postavené ihriská na Slovensku, nebolo všetko. Išlo nám o viac ako len samotnú hru. Chceli sme zistiť, čo táto
hra ponúka – aké má teda benefity.
Výskum v tejto oblasti som nerobil sám, robili ho viacerí pedagogicko-výskumní pracovníci (či už z oblasti
pedagogiky alebo kognitívnej psychológie), výskum prebiehal v podstate celé štyri roky. Výskum sa robil na
veľkej skupine žiakov troch základných škôl na východnom Slovensku, išlo nám o to, aby výsledky boli čo
najhodnovernejšie.
Zistilo sa, že Sixball zvyšuje "attention span" - dĺžku toho, aký čas sa vie človek sústrediť. Skutočne sme
získali štatisticky významný ukazovateľ – deti, ktoré mali problém s pozornosťou, si ju hraním tejto hry čoraz
viac zlepšovali. Zlepšovanie pozornosti sa po niekoľkých rokoch prejavilo aj na ich lepších študijných
výsledkoch. A nejde len o oblasť edukácie, schopnosť sústrediť sa človek totiž potrebuje aj pri bežných
činnostiach v živote.
Rozhovor s riaditeľom školy pripravila Barbara Bačinská

SIAHODLHÉ ROZHOVORY – VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM
Päťkrát o škole
Vysokoškolské štúdium alebo práca v zahraničí? Touto otázkou sa zaoberá viacero žiakov našej školy ešte
pred maturitným ročníkom. Je úplne prirodzené, že mladý človek má svoje plány alebo vízie o blízkej či
vzdialenej budúcnosti. Rozhodnúť sa, či sa aj naďalej venovať štúdiu alebo si dať tzv "gap year" (rok voľna
po strednej škole) a skúsiť prácu v zahraničí. V nasledujúcich krátkych článkoch alebo rozhovoroch vám
ponúkame náhľady rôznych študentov, ktorí sa vyjadria k obom možnostiam.
Mnohí naši študenti sa po stredoškolskom štúdiu na našej ELBE rozhodnú vybrať si aj univerzitné roky s
rovnakým zameraním. Nie však všetci z nich. Niektorí si vyberú úplne iné zameranie.

LENKA NIŇAJOVÁ
Počuli ste už o Lenke Niňajovej? Určite neraz. O tom, ako sa jej darí po strednej škole a čomu sa práve venuje,
porozpráva sama.
1. Lenka, si bývalou absolventkou našej školy. Nebola si len skvelá študentka, ale aj výborná športovkyňa
- teraz neviem, čo z toho je na prvom mieste :) V krátkosti sa predstav tým, ktorí ťa nepoznajú, nebuď
skromná ani vo svojich športových úspechoch.
Ahojte, moje meno je Lenka Niňajová, pochádzam z Liptovského Mikuláša a bola som individuálnou
študentkou Súkromnej strednej športovej školy ELBA. Od malička sa venujem zjazdovému lyžovaniu, ktoré
ma stále baví a napĺňa.
Momentálne pôsobím v zahraničnom/medzinárodnom tíme v Taliansku, kde sa zúčastňujem na
medzinárodných pretekoch po celej Európe.

V mladších kategóriách som lyžovala len na Slovensku, ale v šestnástich rokoch som sa rozhodla, že budem
ďalej pokračovať už v zahraničí, kde boli poskytnuté lepšie podmienky pre môj šport.
V čase pretekania na Slovensku sa mi darilo a vyhrávala som “domáce preteky”, postupne som sa zúčastňovala
pretekov vyššieho levelu, čo išlo ruka v ruke s kategóriou, v ktorej som sa nachádzala.
Minulý rok sa mi podarilo nominovať na Majstrovstvá sveta juniorov v Nórsku, ale kvôli pandémii bolo toto
podujatie zrušené.
2. Čomu sa venuješ teraz? Išla si po strednej škole na univerzitu,
alebo si sa oddala športu?
Momentálne sa venujem len lyžovaniu, ktoré mi zaberá
väčšinu môjho času, čo ma doviedlo k rozhodnutiu že vysoká škola
pôjde trošku na vedľajšiu koľaj aspoň na určitý čas, pamätám si tie
obdobia, keď som mala aj školu aj lyžovanie naraz a bolo to náročné
skĺbiť aj s tým, že som pôsobila väčšinu času v zahraničí. Vo
voľnom čase sa venujem aj pečeniu, ktoré sa stalo mojím hobby
a niečím, čo ma napĺňa v inom smere ako lyžovanie a je to zároveň
aj mojím mentálnym oddychom. Mám v pláne tento odbor aj
vyštudovať a venovať sa tomu niekedy v budúcnosti.
3. Počas tvojho štúdia si neštudovala ako väčšina študentov. Mala
si individuálny učebný plán. Ako sa dalo skĺbiť štúdium so
športom?
Áno, od 2. ročníka na strednej škole som bola individuálnou
študentkou, bolo to pre mňa úplne niečo nové. Chvíľku mi trvalo,
kým som sa do toho dostala a oboznámila sa s celým systémom
fungovania,
ale keďže som bola naučená sa učiť pravidelne
a systematicky, tak to pre mňa nebol až taký problém.
U mňa to fungovalo tak, že na začiatku školského roka
som dostala učebnice a učebné plány, podľa ktorých
som postupovala počas celého roka a zároveň som
bola v kontakte s vyučujúcimi a spolužiakmi. Potom
ma na konci polroka vždy čakali komisionálne
skúšky, na ktoré som sa pripravovala v priebehu
sezóny – večer po tréningoch. Keďže som bola
v zahraničí, tak som počas sezóny musela odísť na
týždeň domov, uzavrieť polrok a vrátiť sa späť do
Talianska. Na konci školského roka to bolo vždy
jednoduchšie, lebo už som mala po sezóne a bolo viac
času aj na prípravu aj na dobehnutie zameškaného
učiva. Bolo to náročné skĺbiť, ale ked som mala
vytvorený systém v učení a vyhradený čas, tak sa to
všetko dalo.

4. Poďme hlbšie do histórie. Kto ťa k športu vlastne
priviedol? Alebo si sa len jedného dňa zobudila a
povedala si si, že začneš lyžovať?
Ku športu som bola vedená už úplne od malička, môj
ocino bol taktiež lyžiar, čiže to máme asi v krvi.
Venovala som sa rôznym športom aj popri lyžovaniu,
keď to ešte nebolo také časovo náročné ako teraz. Vyskúšala som gymnastiku, futbal, hokej, tenis, volejbal,
ale aj tanec. Ale čím som bola staršia, tak som už inklinovala len čisto k lyžovaniu. Samozrejme, ostala som
aj pri doplnkových športoch, ktoré sú súčasťou letnej prípravy.

5. Čo ti dala naša škola? Na čo si rada spomínaš?
Stredná škola mi veľmi uľahčila štúdium počas sezóny, ukázala mi, že sa to dá robiť aj inak, ako som bola
zvyknutá a učila ma ešte väčšej samostatnosti ako dovtedy. Bola som milo prekvapená z učiteľov, otvorenosti,
zhovievavosti a ľudského prístupu. Keď som mala nejaký problém, vždy boli ochotní mi pomôcť a vyjsť v
ústrety. Veľmi rada spomínam na dni strávené počas skúšok s mojou “spolužiačkou” z vedľajšej triedy, ktorá
mi bola pravou rukou a všetko sme prežívali spolu. Taktiež aj na spolužiakov a triednu pani učiteľka, ktorá
ma kontaktuje, aj po tom, čo som už ukončila štúdium. Je to milé a vždy ma to poteší.

SAMUEL SEMAN
Samuel Seman je náš bývalý študent, niekdajší maturant z triedy pána učiteľa Richarda Purdeša. Samuel bol
počas celej strednej školy skutočne svedomitým študentom a zrejme tomu tak je aj doteraz. Ale nebudeme
prezrádzať zaňho.
1. Samuel, mnoho našich žiakov si ťa pamätá, no predsa, je to už nejaký rok, čo si mimo strednej školy,
preto sa predstav tým, ktorí ťa nepoznajú.
Pozdravujem, “kolegovia“, mnohí z vás ma určite nepoznáte, tak sa vám predstavím. Moje meno je Samuel
Seman a som úspešným absolventom vtedajšieho Súkromného športového gymnázia ELBA v Prešove.
Momentálne študujem na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Právnickej fakulte. Keďže
pochádzam zo športovej rodiny, už od útleho veku som sa aktívne venoval športovým aktivitám. Môj ocko
bol bývalým profesionálnym futbalistom a aj po ukončení svojej profesionálnej kariéry je mojím veľkým
vzorom v mnohých veciach, nielen futbalovým. Ako dvanásťročný som sa stal hráčom 1. FC Tatran Prešov a
mojím snom bolo pokračovať v ockových šľapajách. Čas rýchlo plynul a bolo potrebné rozhodnúť sa, čím
chcem byť a čo v skutočnosti chcem v živote dosiahnuť. Ako vtedajší hráč 1. FC Tatranu Prešov som sa
rozhodol pre štúdium na SŠG ELBA, keďže táto škola ponúkala široké spektrum možností ako sa športovo
vyvíjať a pritom získať potrebné vzdelanie do života. Možno to vyznie trošku egoisticky, ale s učením som
problém nemal, nakoľko moju povahu zdobí perfekcionizmus a zodpovednosť. Ako som tak pomaličky
dospieval, uvedomoval som si, že dostatočne nevynikám vo futbalovom umení a štúdium som v daný moment
preorientoval na prvé miesto pred šport. Momentálne zvládam úspešne 2. ročník právnickej fakulty a verím,
že skromnými a maličkými krôčikmi úspešne absolvujem toto univerzitné štúdium a uvidíme, čo potom...
2. Prednedávnom si bol aj ty na strednej škole, stál si pred rovnakými rozhodnutiami ako dnešní maturanti.
Bolo pre teba náročné rozhodnúť sa, kam na vysokú?
S rozhodovaním na vysokú školu to bolo dosť spontánne a nesnažil som sa nejako analyzovať možnosti. Vedel
som, že chemik a matematik zo mňa určite nebude, preto som hľadal možnosť v inej sfére, ktorá ma počas
štúdia najviac zaujala a to konkrétne študovanie občianskej náuky a dejepisu. Rozmýšľal som aj nad
pokračovaním v športovej oblasti, ale nakoniec som túto možnosť vylúčil. Keďže som „človek zvedavý“,
chcel som okúsiť niečo nové. :)
3. Prečo si myslíš, že je dobré ísť hneď po strednej na vysokú školu? Neuvažoval si o roku pauzy a nejakej
študentskej práci v zahraničí?
Ja si osobne myslím, že rok pauzy môže výrazne znížiť motiváciu do učenia a chuť do študovania. Zastávam
názor, že keď je raz človek rozbehnut, tak mu to ide ľahšie.
4. Aké sú tvoje študijné plány v blízkej budúcnosti?
Nemám nejaké prehnané vízie, čo sa týka štúdia. Snažím sa zvládať zápočet po zápočte a skúšku po skúške a
takýmto štýlom by som chcel úspešne absolvovať právnickú fakultu. No uvidíme, ako to v skutočnosti
dopadne...

5. Podľa ktorých faktorov by si študenti mali vyberať vysokú školu? (Možno aj nejaké rady pre našich
študentov.)
Ak by som si mal znova vyberať vysokú školu, neváhal by som a zakotvil by som opäť na právnickej fakulte.
Z vlastnej skúsenosti by som odporučil študentom, ktorí sú v maturitnom ročníku a majú víziu študovať ďalej
na vysokej škole, aby sa rozhodovali na základe svojich záujmov a aby viedli svoje kroky k oblasti, ku ktorej
najviac inklinujú. Je to dôležité hlavne pre
svoj osobný pokoj a “radosť“ z učenia.
Veď snom každého človeka je robiť to, čo
ho baví. :)
6. Čo ti dala naša stredná škola a čo z toho
využívaš pri svojom terajšom štúdiu?
Spomínaš si na nejaké milé príhody a
situácie zo školy?
SŠG ELBA mi dala veľa krásnych
spomienok, priateľov, zážitkov, ľudský
prístup vyučujúcich a mnoho ďalšieho.
Rád spomínam na moje študentské časy na
tejto škole, avšak tie si ponechám v
súkromí. ☺ Ak sa momentálna situácia
upokojí, nebudem váhať a prídem
navštíviť a pozdraviť mojich obľúbených
vyučujúcich.

EMMA MARTONOVÁ
Emma Martonová je našou hrdou absolventkou. Určite ju mnohí poznáte, vám ostatným sa rada predstaví.
1. Emma, počas štúdia si bola známa a neprehliadnuteľná tvár. My máme v škole však mnoho nových
žiakov, ktorí ťa nepoznajú, preto sa im v krátkosti predstav.
Ahojte, moje meno je Emma a momentálne študujem v Bratislave na Fakulte telesnej výchovy a športu –
FTVŠ. Táto fakulta spadá pod Univerzitu Komenského v Bratislave. Môj odbor je kombinácia Učiteľstvo
telesnej výchovy a biológie. Tento odbor som si vybrala hlavne kvôli športu, pretože šport je môj život.
A biológia je podľa mňa dosť nadväzujúca na šport a samozrejme ma aj veľmi baví. Pracujeme tam aj
v laboratóriách a špeciálnych miestnostiach. Momentálne popri štúdiu robím trénerku plávania detí a mládeže.
Máme detičky od 2 do 15 rokov. Práca s deťmi mi najviac vyhovuje.
2. Prednedávnom si bola aj ty na strednej škole, stála si pred rovnakými rozhodnutiami. Bolo pre teba
náročné rozhodnúť sa, kam na vysokú?
Samozrejme, že to nebolo nič ľahké. Ale ja som mala jasnú víziu, že chcem pracovať s deťmi a ako som
spomínala, šport je môj život. Takže ja som si prihlášky podala na tri školy a boli to práve FTVŠ v Bratislave,
Pedagogická fakulta v Bratislave a Fakulta športu v Prešove.
3. Prečo si myslíš, že je dobré ísť hneď po strednej na vysokú školu? Neuvažovala si o roku pauzy a nejakej
študentskej práci v zahraničí?
Milujem cestovanie a vidina toho, že hneď po strednej odcestujem do Španielska, bola veľká. Ale potom som
si povedala, že ako mladému človeku mi lepšie pracujú mozgové bunky ☺ a bude to štúdium pre mňa ľahšie,
tak som sa rozhodla pre pokračovanie v štúdiu. Veď cestovať budem môcť, aj keď doštudujem.

4. Aké sú tvoje študijné plány v blízkej budúcnosti?
Momentálne určite dokončiť úspešne všetky skúšky a celkovo ročník. Začať si pripravovať podklady na
bakalársku prácu. Samozrejme, udržiavať sa v kondícii, aby som po skončení Covidu nebola ako drevo.
5. Podľa ktorých faktorov by si študenti mali vyberať vysokú školu? (Možno aj nejaké rady pre našich
študentov.)
Prvá vec, ktorú si treba uvedomiť je, že čo chcete v živote dosiahnuť. Ďalej, či sa chcete osamostatniť alebo
bývať s rodičmi. Treba si položiť otázku, čo vás baví? V čom ste dobrí? Či chcete ešte vôbec študovať?
Najlepšie je rozvíjať to, čo vás baví. Pretože ak by ste mali študovať niečo, čo vás nebaví, nemá to význam,
budete sa veľmi trápiť. Hlavne majte svoj názor.
6. Čo ti dala naša Súkromná stredná športová škola ELBA? Na čo rada zo svojich stredoškolských čias
spomínaš?
ELBA mi dala fantastické základy do každého športu. Na vysokej škole som nemala problém so žiadnym
športom, či už to bol basketbal, futbal alebo volejbal. Tiež som na ELBE prekonala strach z vystupovania pred
publikom, keďže som sa zúčastnila skoro každého podujatia, čo sa v škole konalo.
Najkrajšie spomienky mám, samozrejme, na čas strávený s mojimi spolužiakmi. Kedy sa stále dialo niečo
zábavné, až priam miestami by si niekto myslel, že nebezpečné. Samozrejme, nesmiem zabudnúť spomenúť
našu najlepšiu triednu učiteľku Pramugovú. Prežili sme spolu super obdobie a som veľmi rada, že sme
v kontakte dodnes.
Ďakujem za rozhovor a ďakujem, že som mohla byť študentkou tejto školy.

MARTINA FEDOROVÁ
Martina Fedorová nemá s našou školou nič spoločné, iba to, že o nej už veľa počula. Rada sa s vami podelí o
skúsenosti počas vysokoškolského štúdia, povie vám, prečo je dobré ísť po strednej študovať aj na univerzitu
a čo by vám pri budúcom štúdiu odporúčala.
1. Naši žiaci ťa nepoznajú, preto sa im v úvode môžeš stručne predstaviť - kto si, čo študuješ a čím sa vo
svojom štúdiu práve zaoberáš.
Zdravím všetkých čitateľov, moje meno je Martina Fedorová a momentálne som študentkou 3. ročníka
Ekonomickej Univerzity v Bratislave. Posledné tri roky bol mojím študijným odborom tzv. FBI, kde som sa
venovala financiám, bankovníctvu a investovaniu. Aktuálne celý svoj čas vkladám do záverečných úprav
bakalárskej práce, o pár týždňov ma čakajú skúšky a popritom sa pomaly pripravujem na štátnice.

2. Prednedávnom si bola aj ty na strednej škole, stála si pred rovnakými rozhodnutiami. Bolo pre teba
náročné rozhodnúť sa, kam na vysokú?
Popravde si na to pamätám veľmi jasne. Bola som nesmierne nerozhodná, čo chcem robiť so svojím životom
ďalej a akým smerom sa ubrať. Hoci vždy bolo mojou ambíciou ísť na vysokú školu a mať kompletné
vzdelanie, nebola som si istá, kam presne. No pri konečnom rozhodovaní som na to šla pocitovo, za tým, čo
ma bavilo. Teraz viem, že som si vybrala dobre.
3. Prečo si myslíš, že je dobré ísť hneď po strednej na vysokú školu? Neuvažovala si o roku pauzy a nejakej
študentskej práci v zahraničí?
Faktom je, že v dnešnej dobe máme oveľa viac možností, ako mali naši rodičia a môžeme sa vydať rôznymi
cestami. Samozrejme, že mi mysľou preletela myšlienka všetko odložiť, odísť a spoznávať svet. No na druhej
strane to dokáže človeka zlákať natoľko, že už potom nemá motiváciu vrátiť sa do školy. Myslím si, že
najväčšou výhodou pokračovať v štúdiu je fakt, že na ďalších 5 rokov nemusíme riešiť ešte „dospelácke“
problémy ako vstávať každý deň do práce, podávať ten najlepší výkon, znášať nepríjemného šéfa a pod.
Samozrejme, aj na univerzite je potrebné dodržiavať určité pravidlá, no nie je to až také prísne. Ako ďalšie
lákadlo by som spomenula neopakovateľný študentský život, spoznávanie nových ľudí, nové zážitky a
skúsenosti. Túžba ísť do zahraničia sa ti môže vyplniť prostredníctvom programu Erasmus +, do ktorého sú v
súčasnosti takmer všetky školy zapojené, a tak si môžeš na vlastnej koži vyskúšať študovanie v inej krajine,
poprípade ísť po štúdiu na stáž. Tým si dokážeš splniť dva sny naraz, a to ísť na vysokú školu a zároveň
spoznať kúsok sveta. Ako posledné by som spomenula, že máme možnosť študovať do 26 rokov zadarmo,
čiže ak by si si chcel/a spraviť pauzu od školy, počítaj s tým, že si potom priplatíš.
4. Aké sú tvoje študijné plány v blízkej budúcnosti?
Čo sa týka mojich plánov na najbližšie mesiace, tie prednostne zahŕňajú prípravu na štátnice. Po ich (dúfajme)
úspešnom ukončení ma čakajú prijímačky na inžiniersky stupeň, čiže plánujem pokračovať ďalej na
Ekonomickej Univerzite. Moje dlhodobejšie plány obsahujú strávenie letného semestra na jednej z našich
partnerských univerzít v zahraničí cez Erasmus+.
5. Podľa ktorých faktorov by si študenti mali vyberať vysokú školu?
(Možno aj nejaké rady pre našich študentov.)
Už skôr som spomínala, že pri voľbe svojho štúdia som sa rozhodovala
intuitívne, čo mi šlo najlepšie. Treba si naozaj zvážiť, čo ťa baví, v čom si
dobrý a objektívne posúdiť svoje schopnosti. Pri tomto kroku je najlepšie
použiť vylučovaciu metódu, a tak ti ostane užší kruh možností. Ďalšou
vecou je otázka, či chceš ostať blízko domova, alebo sa viac osamostatniť
a bývať na internáte, čo predstavuje aj väčšie výdavky. S tým taktiež súvisí
rozhodnutie medzi menším mestom, ako napríklad Nitra alebo Bratislavou,
čo je hlavné a zároveň ľudnatejšie mesto. Ak ti záleží na osobitnom prístupe
učiteľov k žiakom a „rodinnej atmosfére“, vybrala by som si univerzitu
s nižším počtom študentov. Keďže sa všetci momentálne venujete
nejakému športu a plánujete aj v budúcnosti popri štúdiu, ak si teda
nevyberiete konkrétne športovú fakultu, určite vezmite do úvahy, aké
a koľko druhov športov ponúka univerzita.
6. Naši žiaci sú športovci. Čo si myslíš, ako im toto môže pomôcť pri štúdiu na VŠ bez ohľadu na to, aký
odbor si vyberú.
Pri štúdiu na vysokej škole je potrebné mať disciplínu, vytrvalosť, samostatnosť a odhodlanie to dotiahnuť až
do cieľa. Myslím si, že aj dobrý športovec by mal disponovať danými kvalitami. Odhliadnuc od toho, čo si
v budúcnosti vyberú študovať, musia to chcieť hlavne sami a čo je najdôležitejšie, musí ich to baviť. Tak isto
ako sa dokážu zaprieť a namotivovať, aby spravili 100 klikov, aj pri študovaní to všetko začína od jedného,
a to od samého seba.
Snáď vám tento rozhovor poskytne nejaké užitočné informácie pri rozhodovaní o vašej budúcnosti a pevne
verím, že sa vám bude dariť. Ďakujem veľmi pekne, že som mohla byť súčasťou tohto interview.

NIKOLA VERČIMÁKOVÁ
Nikola Verčimáková maturovala minulý rok. Bola jednou z tých maturantiek,
ktoré nezažili tú pravú maturitnú skúšku, ale iba administratívnu formu maturity.
V triede pani učiteľky Barbary Bačinskej strávila štyri roky. Každý učiteľ ju
pozná ako veľmi ambicióznu a poctivú študentku. Vždy mala vynikajúce
študijné výsledky.
Nika vždy vedela, čo chce a išla si za tým. Ani teraz tomu nebolo inak. Po
strednej škole sa však rozhodla pre "gap year" - rok pauzy. Povedala si, že
nepôjte hneď na vysokú. Dokonca si povedala, že na vysokú možno zatiaľ
nepôjde vôbec. Prečo?
Po rozhovore s ňou sme sa dozvedeli, že prvotne na univerzitu ísť plánovala, aj
si podala niekoľko prihlášok, ale jej dobrodružná povaha chcela zároveň
objavovať niečo nové. A tak sa Nika rozhodla ísť do zahraničia, konkrétne do
Holandska. Rozhodla sa, že si dá “gap year” a že sa trochu porozhliada po svete,
veď na štúdium bude času dosť aj potom. Rok pauzy od školy berie ako celkom
oslobodzujúci a inšpirujúci – človek má čas porozmýšľať, ako sa jeho život bude
v najbližších rokoch uberať.
Otázku vysokoškolského štúdia Nika necháva stále nevyriešenú a je otvorená viacerým možnostiam. Vraj
plánuje rozbehnúť možno aj nejaké podnikanie.
Akokoľvek sa Nika rozhodne, určite jej držíme prsty vo všetkom!
Rozhovory pripravili a spracovali: Jarmila Pramugová a Barbara Bačinská

BODKA NA ZÁVER
Slová pána zriaďovateľa
Milé študentky, študenti a priatelia škôl ELBA a EVA,
čo to my teraz za obdobie žijeme ? Takto som začínal svoj vianočný príhovor. Po necelom polroku
sme výrazne ďalej, s množstvom originálnych nepríjemných, ale aj príjemných skúseností. Zase záleží na
každom z nás, ako kto bol pandémiou zasiahnutý.
Tak, či onak, treba nám žiť ďalej. Zvykať si na obmedzujúce opatrenia a pomaly sa dostávať do
zabehnutých alebo tradičných koľají. Tomu všetkému sme sa museli prispôsobovať od marca 2020.
Nebolo to ináč ani v našich školách ELBA a EVA. Dávame si postupne najavo všetky plusy a mínusy
nášho prežitého, nie užitého, školského života. Ešte stále cez rúška alebo respirátory diskutujeme o aké zážitky
sme prišli a akým spôsobom tie tradičné a osvedčené školské a mimoškolské akcie možno nahradiť. Tu mi
prichádzajú na um skoro všetky nové akcie a podujatia, ktoré sa inovovaným spôsobom dali uskutočniť.
Prvýkrát v živote som zažil stužkovanie našich maturantov v máji a druhýkrát maturovanie bez maturít. Roky
„bojujem“ s maturantmi za konanie stužkových slávností nie v prvom polroku, ale najskôr vo februári, kedy
sme bližšie ku koncu štúdia. Nie cez advent, ale cez plesovú sezónu, atď. Tentokrát pandémia zariadila aspoň
stužkovanie úplne na koniec štúdia, teda v máji...

Pandémia a všetko s ňou spojené nás núti prehodnocovať vlastné
hodnoty a hodnotové orientácie vôbec. Evidentne to pociťujeme v našich
školách, v globálnej ekonomike, ale aj súkromnom živote – v našich
rodinách. Chcem veriť, že dištančná forma štúdia namiesto prezenčnej
nespôsobila pokles kvality nadobudnutých vedomostí a zručností u našich
študentov natoľko, že sa to negatívnym spôsobom prejaví v uplatnení pri
ďalšom štúdiu, alebo v naštartovaní reálneho života. Veľká vďaka patrí
našim učiteľom a ich vedeniam, že nástojčivo vyžadovali aj počas
dištančnej formy štúdia vysokú kvalitu výchovného a vzdelávacieho
procesu, k čomu nesporne prispela nemennosť rozvrhu hodín. Najväčším
„výdobytkom“ pandémie je skutočnosť, že učiteľa, jeho osobnú
prítomnosť, priame pôsobenie, psychologický pohľad a bezprostredné audiovizuálne a pocitové vnímanie
nenahradí žiadna technika. Fajn, čiže my, učitelia, sme aspoň tak trocha nenahraditeľní aj popri tom, že sa v
budúcnosti budú rodiť ďalšie deti, o ktoré sa treba starať nielen z hľadiska zdravotného, ale aj vychovávať,
vzdelávať a robiť ich šťastnými...
Aj prijímacie konania boli iné. Aj tu si naše školy, počnúc materskou, cez základné až po stredné školy
„vyskúšali“ realizovať prijímanie žiakov a detí, ako aj zápisy dištančnou formou a s deficitom osobných
kontaktov. Reálne čísla o novoprijatých žiakoch opäť nasvedčujú prirodzenému nárastu, čo nás môže napĺňať
príjemným pocitom, že naše školy nepoľavili v kvalite vzdelávania a dobrý imidž našich škôl sa šíri ešte lepšie
aj cez sociálne siete. Dôkazom toho je aj vydarený 6. ročník školskej konferencie „Čo je to dobrá škola –
základná“, ktorá bola prvýkrát realizovaná dištančnou on-line formou.
Každým rokom si pripomíname, že nestačí nám byť k sebe dobrými len počas Vianoc a po nich byť
opäť nevľúdny. Na každom z nás záleží, ako sa chceme duchovne obohatiť aj počas týchto bežných
uvoľňovacích dní, ako aj počas letných prázdnin a dovoleniek.
Na záver si Vám všetkým, našim žiakom, učiteľom, manažérom škôl, ale aj rodičom a priateľom škôl
ELBA a EVA dovoľujem úprimne poďakovať za spoluprácu a dôveru v pandemickom školskom roku
2020/21. Želám Vám veľa tvorivých síl a v dobrom zdraví, po letných prázdninách, aby ste sa mohli tešiť na
vzájomne potešujúcu výchovno–vzdelávaciu činnosť.

Veľa zdravia a osobného šťastia Vám želá
Váš Emil.

ŽELÁME VÁM NÁDHERNÉ LETO

a
TEŠÍME sa na VÁS
v školskom roku
2021/2022

Letné vydanie časopisu ELBACK 2020 pre vás pripravila redakčná rada:
Mgr. Barbara Bačinská – hlavný redaktor
Mgr. Andrea Hocmanová, Mgr. Ivana Vozarská – výkonní redaktori
Mgr. Zuzana Šmeralová– jazyková korektúra a štylistická úprava textov
Svojimi článkami prispeli viacerí učitelia, žiaci a absolventi našej školy.
Redakčná rada chce týmto poďakovať všetkým svojim prispievateľom.
Časopis existuje práve vďaka vám ☺

