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Zo života z nášho internátu... 

OVOCNÝ DEŇ 

Dňa 23.1.2019 od 18:00 do 19:00 v jedálni nášho internátu sa konal Ovocný 

deň. Žiačky mohli ochutnať rôzne druhy ovocia ako napríklad mango, 

banány, hrušky, jablká, hrozno a veľa iných, zaujímavých, exotických a pre 

mnohých aj nepoznaných druhov, napríklad karambolu. Okrem 

ochutnávky ovocného menu, mali dievčatá možnosť pripraviť si chutné 

smoothie podľa seba a prejaviť tak vlastnú  fantáziu, tvorivosť a chuť 

experimentovať. Každá z nás má iné predstavy, ako má taký ovocný nápoj 

chutiť, no predsa len všetky boli úžasné a chutné. Študentky tiež mali 

príležitosť precvičiť si svoje znalosti o ovocí vo vedomostnom kvíze, ktorý 

bol pre nich pripravený. 

Dozvedeli sa rôzne zaujímavosti o účinkoch, pestovaní, význame ovocia pre 

zdravie a pod. 

 Všetci sme si Ovocný deň užili a tešíme sa na ďalšie podobné aktivity. 

Alžbeta Škovierová a Veronika Stolárová, 7.VS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za poskytnuté ovocie ďakujeme dodávateľom 

školskej jedálne ŠI. 
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Po náročnom dni strávenom v škole je najlepšie relaxovať pri obľúbenej 

činnosti. Preto sme pre dievčatá, ktoré rady riešia hlavolamy, aj v tomto 

školskom roku pripravili oddychovú a zároveň súťažnú aktivitu s názvom 

Najlepší krížovkár. Podvečer 29. januára sa stretli dievčatá z takmer 

všetkých výchovných skupín, odhodlané popasovať sa s pripravenou 

krížovkou v čo najkratšom čase. Súťažilo sa vo dvojiciach. Cieľom bolo 

správne vylúštiť citát matky Terezy. Najrýchlejšie sa s úlohou popasovali 

dievčatá z 5.VS Veronika Plačková a Zuzana Bobaľová. Druhé miesto si 

vybojovala dvojica zo 7.VS  Lenka Jankurová a Zuzana Fabišíková. Tretiu 

priečku obsadili Michaela Mihaličová s Laurou Krupovou z 8.VS. Víťazky 

boli ocenené vecnými darčekmi a potleskom ostatných súťažiacich, ktoré sa 

nevzdali a postupne krížovku vylúštili. Dúfame, že na budúci rok prilákame 

ešte viac súťaživých dievčat. 

Lipnická Alžbeta 
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Ako každý rok sa na našom internáte Považská sa uskutočnila Valentínska 

diskotéka. Keďže sa konala 27. februára nazvali sme ju Povalentínskou 

diskotékou. Ako na každej podobnej zábave aj na tejto sa ku nám pridali 

chlapci zo školského internátu Komenského. Dievčatá ich privítali s veľkou 

radosťou. V tento večer vznikli nové kamarátstva, známosti a možno aj páry. 

Všetci sme sa výborne zabavili a odreagovali od všetkých starostí 

a povinností. Celý večer prevládala výborná a zábavná atmosféra, z ktorej 

mali všetci radosť.  

Alexandra Vlčeková, Natália Huťová, 3.VS 
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„Moja prvá láska“ 

V momente, keď som zahliadla jeho oči, sa všetko zmenilo. Búriace sa more sa stále 

rozhodovalo. Možno ľutoval svoju voľbu, ale viem, ak by to bolo na mne, spravila by 

som to znova. Ten moment, ktorý zmenil môj život sa zrazu stal  prívalovou vlnou. Valil 

sa ku mne, k mojím rozhodnutiam. Chcel ích zmiasť, odviesť z cesty, ale ja som mala 

pocit, že toto je tá cesta. Cesta, po ktorej moje srdce túžilo veľmi dlho. 

Keď som videla tie šťastné tváre, úsmevy 

detí, ktoré zatiaľ nechápu túto udalosť, 

tak môj úsmev zanikol. Pri pohľade do 

zrkadla som videla dospelú ženu plnú 

očakávaní. Jej tvár však nezdobil úsmev. 

Celý život sa na túto chvíľu pripravovala 

a teraz, keď sa to malo stať, bála sa. Tak 

veľmi sa bála, až jej to zovrelo srdce. 

Bola naozaj pripravená odovzdať svoju 

slobodu ? Márne sa pýtala, či je toto 

človek, s ktorým chce stráviť svoj život. 

Jej srdce to chcelo, aj keď malý kúsok 

pochybností stále ostal. A ostane. 

Uvedomovala si, že život bez neho nedáva 

zmysel. Nemohla stráviť ani jeden deň 

bez neho. Bez jeho dotykov či len slov 

vychádzajúcich z jeho úst. Zvuk jeho 

hlasu predstavoval sladkú melódiu pre jej 

uši. Srdce jej stále zaplesalo, keď ho čo i 

len uvideli jej oči. Avšak stačí to na celý 

život ? 

A vtedy sa rozhodla. 

Chytila sa paže svojho otca a vykročila 

uličkou. Vedela, že on cíti to isté. Ale keď 

sa jej oči zahľadeli do tých jeho, všetky 

pochybnosti sa stratili. Zavládol v nich 

mier medzi srdcom a rozumom. 

Jeho dlane boli hebké a jemné. S ľahkosťou chytil tie jej, priťahujúc si ich k perám. 

Cítila sa ako zamilovaná pubertiačka. V deň, keď sa spoznali, ani nepomyslela, že sa raz 

zaňho vydá. Ich vzťah bol plný hádok a plaču. Ale to bolo vtedy, keď si uvedomovali, čo 

jeden pre druhého znamenajú. Vzdali sa toľkých vecí pre ich lásku. Iste, veľakrát sa aj 
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pre to skoro rozišli, avšak ich láska to vždy zachránila. A práve kvôli nej tu dnes stoja. 

Tieto dve osoby, tak rozdielne a zároveň tak podobné. Hľadia si do očí plných pochopení 

a pokoja. Zastavila svoju hlavu a nechala sa unášať svojim srdcom. 

Pred piatimi rokmi 

Studená lavička bolo to jediné, čo mi v tej chvíli poskytovalo oporu. Levanduľové šaty, 

ktoré mi kúpila teta June, boli premočené od dažďa. Príjemne ma chladili na pokožke, 

tíšili moju rozbúrenú krv. Z času na čas prešlo okolo auto. Inak bolo toto miesto vcelku 

pokojné. Bola som ďaleko od mesta, od môjho domova a hlavne od všetkých falošných 

ľudí. Možno to tak malo byť, možno som sa mala ocitnúť práve tu. Ale možno som mala 

byť aj pri ňom. 

V hlave mi poletovalo nespočetne veľa myšlienok. Na srdci som mala balvan, ktorý sa so 

mnou tiahol už od rána. Práve vtedy som začala pociťovať zmätenosť ale zároveň aj 

obrovskú túžbu. Túžbu ísť do toho prekliateho domu a vyriešiť to raz a navždy. 

Bohužiaľ, nie som hrdinka mojej obľúbenej knihy a už určite nie svojho príbehu. 

Hrdina by sa zachoval statočne. Ja som zbabelo utiekla. A preto práve teraz, keď vidím, 

ako ku mne beží on, som celá bez seba. Najradšej by som bola zobrala ten balvan zo 

svojho srdca a hodila mu ho do tváre. Boh vie, že by si to zaslúžil. Ale ja som len 

sledovala jeho rýchle kroky a náhle pocítila teplo objatia. Je pravda, že je to to, čo 

potrebujem. A keď som cítila, ako jeho oblečenie vlhne a jeho pery sa blížia k mojim, 

stratila som všetky slová, ktoré sa mi drali na jazyk. Nechala som sa vtiahnuť do bozku 

od mojej prvej, pravej, a jedinej lásky. 

       Viktória Krunová, 4. VS 

   

 

Srdce blázna 

Kúsok mojej mysle rozdrvenej na prach sadá do zákutí môjho 

srdca. Neviem nad tebou prestať premýšľať, mozog sa drví, 

srdce bije o stošesť. Prichádzam o zdravý rozum. Ty už dávno 

spíš, ja nemôžem zaspať. Buchot ovláda celé moje telo. 

Pomaly bláznim, bláznim pri pohľade na teba, bláznim pri 

každom jednom dotyku. Telo je už vyčerpané, preto upadám do 

spánku. 

Moje nahé telo v prekrásnom živom sne. Vidím siluetu muža. 

Si to ty? Pomaly kráčaš ku mne, no stále ti nevidím do tváre. 

Tvoje ruky dotýkajúce sa mojich. Pritiahneš si ma bližšie. 

Privinieš k sebe. To úžasné splynutie dvoch tiel v svetle 

mesačného svitu. Pomaly sa odtiahneš a ja vidím tvoje krásne 

hnedé oči a plné pery. Usmievaš sa, všetky problémy a zlé 

myšlienky miznú. Za závesom tieňov stromov pri východe slnka 

sa prebúdzam a ty ležíš vedľa mňa. Neopísateľný pocit šťastia. 

Johana Perháčová, 5.VS 
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Moja prvá láska 
 

Bolo to už dávno, 
keď sa naše cesty stretli. 
Vonku bolo krásne leto 

a my ešte deti. 
 

Chodili sme spolu, 
aj keď iba do škôlky, 

držali sa za ruky, 
jedli vedno jahôdky. 

 
Do škôlky sme utekali 

ráno s veľkou radosťou, 
vždy sa pekne privítali 

pusou,s veľkou hrdosťou. 
 

Všetci nám ju závideli, 
našu veľkú detskú lásku, 
my sme si však rozumeli, 

aj keď sa nám deti smiali. 
 

  Nastal čas sa rozlúčiť 
                  a do školy nastúpiť. 

          Tu sa naše cesty končia, 
          pamätať však budeme, 
          možno príde raz ten čas 

                   a znova sa stretneme. 
 

 Císařová  Lucia,  8.VS 
 
 
 

 
 
Ďakujeme všetkým, ktorí našli odvahu prezentovať svoju tvorbu v našom časopise. 
Zaujímavé príspevky a hlavne ich autorky sme napokon po vzájomnej dohode odmenili 
následovne: 
 
 

1. miesto  Císařová Lucia, 8.VS 
2. miesto  Kruľová Viktória, 3.VS 
3. miesto  Perháčová Johana, 5.VS 

Ilustrácie do tejto rubriky namaľovala 

Nicol Šušanová z 9.VS 
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To naj zo Slovenska 
Ach, domov, sladký domov. Bola by škoda, nevypichnúť zaujímavosti a možno tak trochu aj unikátne 

miesta na Slovenku. 

Zaujímavosti Slovenska: 

Čičmany, skanzen 

Prírodné múzeum, ktoré sa rozprestiera v doline Strážovských 

vrchov stojí za návštevu. Motívy, ktoré zdobia tunajšie budovy 

nakreslili ženy, a objavujú sa na krojoch a obrusoch. 

 

Slovenský 

raj 

Len ťažko by sme vedeli opísať krásy 

Slovenského raja. Svojím návštevníkom ponúka 

jaskyne, rokliny, kaňony a nádherné vodopády! 

Slová sú tu zbytočné. 

Tomašovský výhľad 

Nádherný skalný útvar, ktorý sa týči nad riekou 

Hornád, nazývajú ho aj najkrajším výhľadom 

v Slovenskom raji. Výstup na Tomašovský výhľad nie je extra náročný, zvládnu ho aj deti aj starší 

ľudia, a na konci Vás čaká sladká odmena – fantastický výhľad na okolie. 

 

Jaskyňa Domica 

Vedeli ste že, krásu Domice použili aj filmári vo filme 

Soľ nad zlato, a to, že vďaka svojej unikátnosti bola 

zaradená do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO? 

Pýcha Gemera ponúka svojim návštevníkom dve 

prehliadkové trasy, dlhšia meria 1 180 m a kratšia 780 

m. 

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola 

v Medzilaborciach 

Král pop-artu, alebo Andy Warhol! Jeho diela si môžete pozrieť v MMUAW. V múzeu sú tri stále 

expozície – Diela Andyho Warhola, o pôvode Andyho Warhola a street art vs. pop-art. Je to skvelý 

tip pre milovníkov umenia! 

Spievajúca fontána a zvonkohra v Košiciach 

Hlavné mesto východu ponúka plno aktivít, tentokrát 

sme sa ale zamerali na Spievajúcu fontánu. Často sa 

pri nej fotia mladomanželia, a v tieni stromoch 

oddychujú mladí Košičania. Vedeli ste, že Vám môžu 



10 
 

zahrať aj na želanie? Hudba však musí byť uložená na USB kľúče. 

Ochtinská aragonitová jaskyňa 

Ochtinská aragonitová jaskyňa je svetovou raritou, 

ktorá sa nachádza na strednom Slovensku. Cenná je 

vďaka aragonitovej výzdobe. Zaujímavé je, že na celom 

svete nájdeme len niekoľko podobných jaskýň. 

Nemusíme už ani dodať, že ju nájdeme aj na Zozname 

svetového dedičstva UNESCO. 

 

Bojnický zámok 

Rozprávkové miesto, ktoré pripomína svetoznámy 

zámok z Disney rozprávok. Je to jeden 

z najnavštevovanejších miest na Slovensku a v strednej 

Európe. V zámku každoročne organizujú Medzinárodný 

festival duchov a strašidiel, kedy sa stretnú bosorky, 

upíri a strašidlá z celého sveta. 

Dražovský Kostolík 

Románsky kostolík v obci Dražovce očarí každého 

návštevníka. Sakrálna stavba bola postavená ešte v 12. 

storočí a stojí na kopci. Vyšliapať sa ho fakt oplatí, 

potom Vás čaká nádherný výhľad na Nitru a okolie. 

 

 

Šútovo 

Tyrkysová priezračná voda, príjemné slniečko 

a krásna príroda všade navôkol. Nie, nie ste v žiadnej 

exotickej krajine. Šútovské jazero je v podstate 

zatopený kameňolom, v jeho okolí sa nachádzajú 

bufety, reštaurácie, parkovisko a dokonca aj menšia 

nudistická pláž. 

 

 

Spišský hrad  

Ďalší skvost Slovenska, ktorý sa dostal na Zoznam 

kultúrnych pamiatok UNESCO. Spišský hrad je 

svojou rozlohou jedným z najväčších hradov 

v Strednej Európe. Bohužiaľ, ešte v roku 1870 túto 

mohutnú stavbu zničil požiar. Pokojne by sme ho 

však mohli volať aj najkrajší hrad na Slovensku a 
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často sa umiestňuje v rebríčkoch, ktoré velebia Najkrajšie hrady a zámky na Slovensku. 

Slovenské Tahiti, Slnečné jazerá 

Známe Slnečné jazerá, ktoré ležia len 25km od 

Bratislavy sú populárnou destináciou pre milovníkov 

kúpaní, vodných športov a slnka. A práve tu sa viete 

ubytovať v polynézskom štýle. Bungalovy Lobster 

predstavujú komfortnú a nevšednú dovolenku, ktorú 

si môžete užiť na Slovensku. 

 

 

Spišský hrad 

Ďalší skvost Slovenska, ktorý sa dostal na Zoznam 

kultúrnych pamiatok UNESCO. Spišský hrad je 

svojou rozlohou jedným z najväčších hradov 

v Strednej Európe. Bohužiaľ, ešte v roku 1870 túto 

mohutnú stavbu zničil požiar. Pokojne by sme ho 

však mohli volať aj najkrajší hrad na Slovensku a 

často sa umiestňuje v rebríčkoch, ktoré velebia 

Najkrajšie hrady a zámky na Slovensku. 

 

Vysoké Tatry 

Keď milujete Tatry, tak ich milujete v každom 

ročnom období. Nestrácajú na svojom šarme a 

veľkoleposti ani keď praskajú vo švíkoch. 

 

 

 

Ždiar 

Dobrá lyžovačka, nádherná príroda 

a najkrajšie výhľady na Tatry, to je to, čo je pre dedinu v okrese 

Poprad charakteristické. Ždiar je miesto pod Tatrami s veselými 

chalúpkami a so srdečnými ľuďmi. V okolí sa nachádza Chodník 

korunami stromov, štít Havran ktorý stráži celú goralskú dedinu, 

Bachledová dolina a množstvo turistických trás k tatranským štítom 

a plesám.    Katarína Pročková, 2.VS 
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KAUFLAND WINTER CLASSIC GAMES 2019 

Presne tento názov niesla jedna z najočakávanejších hokejových 

udalostí na Slovensku. Winter classic je pomenovanie pre hokejový zápas 

organizovaný pod holým nebom, teda nie klasicky v štadiónoch, ako je 

tomu po zvyšok roka. Úplne prvé Winter classic usporiadala v roku 2008 

Národná hokejová liga (NHL) v New Yorku a odvtedy sa táto udalosť stala 

milou tradíciou, ktorá prináša ako hráčom, tak aj divákom potešenie, 

autentickú atmosféru a spomienky na časy, kedy boli všetky zápasy 

hrávané na otvorených plochách, ako napríklad na zamrznutých rybníkoch 

alebo jazerách.  

Na Slovenku sa jednalo sa o vôbec prvú udalosť toho charakteru. 

Kaufland winter classic games 2019  trvali dva dni a uskutočnili sa 

v Banskej Bystrici na futbalovom štadióne SNP, ktorý tím profesionálov 

dočasne pretvoril na hokejovú ľadovú plochu. 

 Hry odštartoval 2. februára zápas legiend, v ktorom sa proti sebe v 

dvoch tímoch (Kaufland tím a Tipsport tím) postavili skutoční velikáni 

slovenského hokeja ako Peter Bondra, Miroslav Šatan, Marcel Hossa, 

Marián Hossa, Ľubomír Višňovšký, Jozef Stümpel, Rasťo Pavlikovský, 

Rastislav Staňa, Ján Lašák, Roman Petrovický, Arne Kroták, Tomáš 

Kopecký a množstvo ďalších.  Hráči odohrali 3x po 10 minút a počas 

prestávok sa predstavili v klasických súťažiach zručnosti ako nájazdy trojíc 

na brankára, samostatné nájazdy, najtvrdšia strela a strela na terče. Naše 

slovenské súťaže zručnosti boli ozvláštnené o dve mimoriadne atraktívne 

súťaže, a to strela na bránu ponad tri zaparkované autá a strela do brány 
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zo strechy priľahlej budovy (zo vzdialenosti  100 m).  Zo strechy sa síce 

žiaden z hráčov do brány netrafil, ale treba poznamenať, že nejeden pokus 

letel len tesne mimo bránu. Hral sa  mimoriadne zaujímavý a nevšedný 

zápas, v ktorom išlo hráčom predovšetkým o zábavu, ale štipka rivality, 

samozrejme, nesmela chýbať. Tipsport tím napokon vyhral po napínavom 

závere tesne 23:21. Najužitočnejším hráčom zápasu sa stal Peter Bondra. 

Všetci hráči sa ešte spoločne poďakovali fanúšikom aj organizátorom za 

nádherne strávené popoludnie.  

V nedeľu 3. februára sa uskutočnilo nezabudnuteľné derby medzi 

HC05 iClinic Banská Bystrica a HKM Zvolen. Tento zápas bol okorenený 

skutočnosťou, že spomínané tímy mali pred zápasom v tabuľke našej 

najvyššej hokejovej ligy zhodne po 101 bodoch, čo znamená, že išlo 

o priamy súboj o čelo tabuľky. Do zápasu vstúpili  lepšie Zvolenčania, ktorí 

si vytvorili trojbodový náskok a Barani (hráči Banskej Bystrice) mali čo 

robiť, aby ich dobehli. Aj keď sa im podarilo zásluhou Asselina 

a Bartánusa znížiť na 2:3, viac už nestihli a historicky prvú výhru zo 

slovenských winter classic games si odniesli Zvolenčania, ktorí sa tak ujali 

prvenstva v tabuľke.  

Atmosféra Kaufland winter classic games bola neopísateľná. 

Zúčastnila som sa sobotňajšieho zápasu legiend, na ktorý budem spomínať 

len v tom najlepšom. Dážď, ktorý nás sprevádzal nikomu neprekážal, 

pretože každý, kto bol v tej chvíli na štadióne, venoval pozornosť len 

legendám na ľade. Držitelia titulov majstra sveta či Stanleyho pohára 

vytvorili pre fanúšikov neopakovateľnú atmosféru. Som nesmierne rada, že 

som tohto jedinečného zážitku mohla byť súčasťou a pevne dúfam, že sa aj 

u nás stanú winter classic games každoročnom tradíciou.  

 

Sarah Andrusová, 1.VS 
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V tomto čísle nášho časopisu sme sa rozhodli spraviť menší prieskum 

a dievčat sme sa vypytovali, čo by podľa ich názoru nemalo chýbať 

v ženskej kabelke. Odpovede boli rôzne, ako sa vraví: Sto ľudí, sto chutí. 

Medzi najčastejšie odpovede patrili peňaženka,  vložky alebo tampóny, 

telefón. 

Prinášame vám preto grafické znázornenie výsledkov.  

 

 
Klaudia Hudáková, 10.VS 
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ČIERNE DIERY 

Dom duchov 

Aj na Slovensku máme svoj dom duchov, kde sa odohrávajú nevysvetliteľné 

záhady. Nachádza sa v obci Štiavnické bane a ozývajú sa v ňom svedkovia 

minulosti. Má dve podlažia a je jedným z najstarších v obci, veď viac ako 500 

rokov nevydrží hociktorá stavba. Navyše tu obyvatelia údajne počas vojny ukrývali 

Židov a pravdepodobne z tohto obdobia pochádza aj tajná miestnosť medzi 

stenami. Je drobná, ale utečencom stačila. Dodnes tu má mátať, no dnešní majitelia 

vylučujú, že by sa tu odohrávali nadprirodzené javy. Teda okrem toho, že sa tu, 

zrejme kvôli hrubým múrom, strieda obrovské teplo, inokedy zas zima. Dom je 

však neustálym cieľom výtvarníkov, maliarov a samozrejme aj lovcov duchov. 

Veď čo ak sa tu predsa mihne niekto, kto by vedel vysvetliť tajomstvá 

päťstoročného domu do podrobností. Ani by nevadilo, že by nebol z tohto sveta. 

 

 
                                                       Jogis, 6.VS 
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INTERVIEW 

 

 Mnohí z Vás už možno zachytili novú reportáž pre ženy na RTVS, ktorú 

moderovala krásna a empatická redaktorka Karolína Prokopová (23). Preto som 

ju oslovila, aby sa s nami podelila o svoje zážitky, či skúsenosti spoza kamier. 

 

1. Ako začínala tvoja kariéra? 

 Dá sa povedať, že moja kariéra sa vlastne ešte len rozbieha, no ak by som sa 

zamyslela nad tým, ako som začínala, tak určite poviem, že moderovaním školských 

akcií a na recitačných súťažiach. Už v základnej škole som vedela, že práca v televízii je 

presne to, čo chcem raz robiť a podvolila som tomu všetko. Aj svoj voľný čas. Keď už šli 

moji spolužiaci po škole domov, ja som ostávala a trénovala s tými najlepšími 

učiteľkami, ktoré mi venovali svoj čas a dali mi priestor moderovať školské podujatia, 

kde som si cibrila vystupovanie pred ľuďmi. Na strednej škole som v tom pokračovala a 

ako stážistka som pracovala v regionálnom rádiu. Bolo to zadarmo, no neskutočne ma to 

napĺňalo a veľa som sa naučila. Sem tam som moderovala aj nejaké akcie a potom prišla 

vysoká škola, kde stále študujem žurnalistiku aj marketing. Skúšala som písať pre 

ženský web, no až keď som sa po konkurze dostala do RTVS, vedela som, že práca v 

televízii je to, kde sa vidím. Začínala som v spravodajstve RTVS ako junior redaktorka. 

Podieľala som sa na strihaní spravodajských blokov do vysielania, pomáhala som 

redaktorom a bola to práca najmä za počítačom. Po krátkej pauze prišla, pre mňa 

doposiaľ najväčšia príležitosť, a to práca redaktorky v Dámskom klube. Veľmi ma to 

baví a dávam do toho všetky moje skúsenosti a srdce. 

 

2. Aká bola tvoja prvá reportáž-ohľadom čoho a aké z nej máš pocity? 

 Keďže je Dámsky klub reláciou najmä pre ženy, tak aj moja prvá reportáž bola 

na tému, ktorá sa hodí ženám najmä teraz, keď máme plesovú sezónu. Išlo o sťahovaciu 

spodnú bielizeň a jej správny výber. Táto relácia pomáha ženám dostať odpovede na ich 

časté otázky, zaoberá sa problémami, ktoré môžu ženu bežne postretnúť a dáva jej rady, 

ako to všetko čo najlepšie zvládnuť. Priznám sa, že ma tento formát veľmi baví a vidím 

v tom isté posolstvo. Navyše, počas príprav a nakrúcania reportáží mám možnosť 

stretnúť sa s rôznymi odborníkmi a veľa sa popri tom sama naučím. No a aké z nej 

mám pocity? Veľmi dobré! Je to moja prvá reportáž a som presvedčená, že si ju budem 

celú navždy pamätať. 

 

3. Je nejaká konkrétna vec, kvôli ktorej máš pred reportážou stres? 

 Myslím si, že stres je pri takomto povolaní prirodzený, ale mám ho len večer pred 

nakrúcaním a trochu aj ráno. Som pedant a vždy musím byť na 100% pripravená. 

Preto mám trochu stres len z toho, aby všetko dobre dopadlo, aby sme natočili všetko čo 
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potrebujeme a aby to jednoducho vyšlo. Našťastie, mám okolo seba úžasných ľudí či už 

kameramanov, strihačov, alebo samotnú pani dramaturgičku či produkčnú. Všetci sú 

veľmi milí a aj vďaka nim ma táto práca baví ešte viac. 

 

4. Čo ťa naviedlo ísť týmto smerom? 

 Ako som už spomínala, práca v televízii bola a vlastne aj stále je mojim snom. 

Nespomínam si, žeby som niekedy zaváhala a určite som nikdy nechcela robiť nič iné. 

Jednoducho som si za tým šla a tvrdo na sebe pracovala. Časť je o talente, no netreba 

zabúdať na sebe pracovať a posúvať sa vpred. Doteraz ďakujem všetkým ľuďom, ktorí 

ma v tomto od detstva podporovali a pomáhali mi. Väčšina z nich už moju reportáž aj 

videla a ich milé slová pre  mňa veľa znamenajú. Ja médiá a konkrétne televíziu 

vnímam ako nástroj, ktorým môžeme spoločnosti prinášať stále aktuálne informácie. 

Prostredníctvom televízie vieme ľudí zabávať, ale im aj poradiť a pomôcť. Myslím, že si 

všetci uvedomujeme, aký majú médiá silný vplyv a ak dokáže televízia tento vplyv 

využiť aj na pomoc druhým, tak sa z toho úprimne veľmi teším. No a ten pocit, keď 

môžem pred kamerou o niečom hovoriť a prinášať tak ľuďom niečo nové, ma napĺňa a 

preto verím, že sa tomu budem venovať aj naďalej. 

 

   

         Miriam Minčáková, 4.VS 
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ODPORÚČAM 

Keďže sme nedávno mali Valentína,  v televízii a na internete môžete vidieť 

mnoho romantických filmov a začítať sa do romantických kníh. 

Ja odporúčam: 

KNIHA: 

KASIE WEST-FRAJER NA ZÁSKOK 

 
Obsah knihy: 

Gia Montgomeryová má osemnásť rokov. Je naozaj veľmi pekná, úspešná a v 

škole veľmi obľúbená. 

Tesne pred školským plesom ju však na parkovisku opustí Bradley. Fakt. Nie 

deň alebo pár hodín pred plesom, ale skutočne tesne pred vstupom na ples. 

Gia musí konať. A rýchlo. 

Už niekoľko mesiacov totiž o ňom kamošom rozpráva a presne tento večer mal 

potvrdiť, že Bradley aj naozaj existuje. Mala im ho predstaviť. Pochváliť sa ním. 

No všetko sa zrútilo ako domček z kariet... 
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Opustená však uvidí v jednom z áut chalana, ktorý čaká na sestru. Čo má robiť? 

Neváha a požiada ho, aby dve hodiny predstieral, že je Bradley. 

Problém však príde po tom, keď si uvedomí, že naňho nevie prestať myslieť. 

Nedokáže toho nového chalana vyhnať z hlavy. Nechce oňho preto prísť a tak sa 

postupne do svojich poloklamstiev stále viac zamotáva.  

Dokáže Gia zmeniť frajera na záskok na skutočný vzťah bez toho, aby jej na to 

všetci prišli a ona tak prišla o všetkých kamošov? Musí sa rozhodnúť – ohrozí 

priateľstvo s ľuďmi, ktorí pri nej stoja celý život? Alebo lásku k frajerovi na 

záskok, ktorá sa v nej rodí? 

FILM: 

NA VINE SÚ HVIEZDY 

Obsah filmu: 

Film podľa knižnej predlohy Johna 

Greena sa točí okolo príbehu 

šesťnásťročnej Hazel Grace 

Lancaster, ktorej pred tromi rokmi 

diagnostikovali rakovinu štítnej 

žľazy. Hazel sa na stretnutí 

podpornej skupiny zoznámi s 

Augustom Watersom, vyliečeným 

pacientom leukémie, ktorý tam 

chodí ako podpora svojho 

kamaráta. Keď sa ich vzťah začne 

prehlbovať z obyčajného 

priateľstva, snaží sa Hazel zachovať 

si odstup, pretože sa bojí, že zomrie 

a Gusa to poznamená. Ale Guse sa 

jej snaží splniť jej najväčšie želanie 

a to je letieť do Amsterdamu a 

stretnúť sa s jej obľúbeným 

spisovateľom Petrom van Houtom. 

         Mihaličová 
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Kam do mesta? 

Kino 

Green book 

Od 7.apríla 

(dráma, komédia) 
Green book je inšpirovaný skutočným príbehom 

odohrávajúcim sa v šesťdesiatych rokoch 

v Amerike, ktorá nebola prívetivým miestom 

najmä pre pretrvávajúci rasizmus 

Captain marvel 

Od 7.apríla 

(akČný, dobrodruŽný, sfi-fi) 

Film Captain Marvel sa odohráva v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho 

storočia a je tak prvým dobrodružstvom z doteraz nevideného obdoabia 

filmového sveta Marvel. 

Dobrá smrŤ 

od 21.marca 

(Životopisný) 

Vlastníme svoj život, alebo on vlastní nás? 

Nevyliečiteľne chorá Janette by rada ukončila svoj život dôstojne, preto sa 
rozhodne pre dobrovoľnú, lekárom asistovanú smrť. Keďže tú vo Veľkej 
Británii, kde žije, neumožňujú, rozhodne sa odcestovať do Švajčiarska. 

Cestu musí naplánovať skôr než jej to rýchlo postupujúca choroba 
znemožní. 
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Divadlo 

Emmerich Kálmán: ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNÁ 
(opera) 

Svetovo známa opereta o láske, ktorá prekonáva mnohé prekážky, mala 

svoju premiéru v roku 1915 v Johann-Strauss-Theatheri vo Viedni, na 

libreto Lea Steina a Bélu Jenbacha. Košická Čardášová princezná, v ktorej 

môžete vidieť najmä skvelých 

domácich sólistov, prichádza 

s vtipom, jemným humorom 

a nekončiacou dávkou optimizmu. Je 

nielen plná nezabudnuteľných 

melódií, ktoré pohladia nejedného 

diváka, ale i a výrazne poňatých 

choreografií a nápadnou túžbou 

pobaviť, potešiť a napríklad 

i roztancovať. 

 
 

Astrid Lindgrenová: RONJA, DCÉRA LÚPEŽNÍKA 

(Činohra) 
Zbojníková dcéra Ronja je totiž jeden z najkrajších príbehov o priateľstve, 

odvahe a dobrodružstve. V 

tajomnom a hlbokom lese je 

ukrytý hrad. Ten však búrka 

rozčesne na dve polovice, ktoré 

oddeľuje priepasť Čertov hrtan. 

V jednej býva práve Matiss a 

jeho zbojníci a do tej druhej sa 

nasťahuje jeho protivník, 

lúpežník Bork aj s družinou a so 

synom Birkom. 
Erika Kalakajová, 6.VS 
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Z nášho pera... 

Spring Song 

With winter's footprints in the past, 

and snows begin to melt at last. 

With longer days and shorter nights,  

the wayward winds of March take flight. 

Four winds she holds within her grip, 

then hurls them from her fingertip. 

Her woolly, fleecy clouds of white, 

she sets in skies of blue delight. 

Her wild bouts of gusty breezes 

roar through valleys, hills, and trees. 

That high pitch whistling song she sings 

awakens earth and flowering things. 

She tears a hole in heaven's sky 

so sun can shine and rain can cry. 

She gently calms as spring draws near,  

as blooming daffodils appear. 

She welcomes April showers in,  

then gathers up her dwindling winds. 

Now her long journey home begins, 

knowing she'll be back this way,  

upon a cold, late winter's day, 

when nights grow short 

and days grow long. 

Listen for her whistling song! 

Vivien Tancerová, 9.VS 

Časopis Inťák- Intrak Life – časopis školského internátu Považská 7, 040 11, Košice, školský 

rok 2018/2019. Zdroj uverejnených obrázkov – internet, článok Interview – instagram. 


