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Editoriál 
Milí čitatelia! Momentálne držíte v ruke druhé číslo našich Gymplovín v tomto 

ročníku. Je tu nový rok a pre väčšinu ľudí býva hlavne  toto obdobie prelomové a 

uskutočňujú množstvo zmien či predsavzatí. Aj naše Gymploviny sa menia, s každým 

novým číslom sa celá redakčná rada učí aké príspevky sa čitateľom viac páčia, načo sa viac 

zamerať, v čom ubrať a ktoré témy vynechať úplne. Máte nápad na článok? Na niečo, o čom 

sa v našich Gymplovinách nepíše, ale vy by ste predsa len chceli, aby si to naši žiaci či 

pedagógovia prečítali? Pokojne sa obráťte na našu redakčnú radu, sme otvorení novým 

možnostiam. 

 Ale načo sa môžete tešiť práve v tomto čísle? Samozrejme, že na množstvo 

zaujímavých článkov, napríklad na interview s naším novým lektorom , Jamesom, ,ktorý učí 

aj mňa a jeho hodiny sú úplne skvelé a plné zábavy. Nájdete tu, ako vždy, aj prehľady 

športových výsledkov a najmä úspechov našich žiakov. Taktiež nesmieme zabudnúť              

na Valentínsky špeciál, pretože na našom gymnáziu je tento americký sviatok mimoriadne 

obľúbený. A to samozrejme nie je všetko.  

Dúfam, že toto vydanie Gymplovín sa vám bude páčiť. S pozdravom šéfredaktorka 

Gymplovín, Nina Záhumenská, 3.A ☺ 

Dočítate sa... 
 

Učiteľské okienko  

Navštívili nás  

Navštívili sme  

Zorganizovali sme 

Pripravujeme  

- 

- 
 

- 

- 

- 
 

vyspovedali sme nášho nového lektora Jamesa 
 

ruskí učitelia a študenti škôl Archangels a Petrohrad 
 

lyžiarske stredisko Bučník 
 

10. ročník plesu; súťaž Spell and Tell,  
 

výstavu Abbie Puskajlerovej 
 

prehľad filmov na rok 2014 
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cestovať, nemusí to len znamenať pomáhať chudobným 
deťom v Afrike, ale naopak- môžeš sa dostať na mnohé 
zaujímavé miesta. Taktiež, keď cestuješ ako 
dobrovoľník cez nejakú organizáciu, nielenže je to veľká 
výhoda a podpora, ale otvára ti to aj veľa nových dverí. 
 
 
 
Ktoré krajiny si zatiaľ ty precestoval? 
Cestovanie mám veľmi rád, a zatiaľ som 
navštívil Škótsko, Anglicko, Slovinsko, Turecko, USA, 
Chorvátsko, Taliansko, Francúzsko a Kanadu.  Všade sa 
mi páčilo, všetky krajiny boli niečím výnimočné. 
V Kanade som strávil 7 mesiacov v Toronte, je to také 
multikultúrne mesto, ktoré má čo ponúknuť, hlavne cez 
leto, keďže sa tam organizuje veľmi veľa podujatí 
a koncertov. V Taliansku som strávil svoj pobyt v malej 
dedine, tam sa mi zase páčila príroda a pamiatky. No ak 
by som sa mal niekde usadiť, vrátil by som sa do 
Španielska. Tam je moje srdce. 
 
Španielsko a Slovensko sa môžu javiť ako dve celkom 
dosť odlišné krajiny. Čo ti tu najviac chýba? 
Nič mi veľmi nechýba. No ak by som mal niečo 
spomenúť, tak potom môj synovec. Taktiež počasie- nie 
som zvyknutý na sneh a zimu, hoci vravíte že tohtoročná 
zima nie je moc studená. Síce je pravda, že som 
očakával, že tu bude zimšie -a aj som si nakúpil veľa 
teplých vecí- no toto je pre mňa zima. Keďže 
v Španielsku som žil pri pláži, chýba mi tu more. Ale 
páči sa mi aspoň tá rieka v Piešťanoch.(smiech) 
 
Čo ťa najviac na Slovensku prekvapilo? 
Že vaše domy majú dve čísla.(smiech) Naozaj, u nás 
majú len jedno a stále neviem, prečo používate dve. 
Ďalej to, že jete polievku každý deň, my jeme skôr šalát. 
No vaša kuchyňa mi chutí- skúsil som už aj pirohy 
a halušky a páčili sa mi. Ďalšia vec, ktorá ma celkom 
prekvapila, je komunistická architektúra, ktorú vidím na 
viacerých miestach. Taktiež mentalita ľudí je tak-nejak 
iná, neviem to presne vyjadriť, no zdá sa mi, že vy 
Slováci ste skôr priami a vážnejší. 
 
Vieš už čo bude tvojou ďalšou zastávkou? 
Neviem, vôbec. No môj sen je ísť do Austrálie. A tiež by 
som chcel navštíviť Latinskú Ameriku. 
 
Čoho sa bojíš? 
Času. Čas nás každého doháňa, nemôžeme ho 
kontrolovať. 
 
Ako si už spomenul, tu na Slovensku pôsobíš aj ako 
učiteľ. Ako si sa vlastne dostal k učeniu? 
Nikdy som nechcel byť učiteľom, chcel som byť 
novinárom, čo sa mi aj splnilo. No začal som o tom 
premýšľať pár rokov dozadu a celkom sa mi táto 
myšlienka zapáčila. Obaja moji rodičia boli učitelia,  
čiže vzor som videl  hlavne v rodine. Mám rád jazyky, 
a to, že som rodený Angličan je pre mňa v tomto smere 
výhodou. 
 
Čo je na učení najťažšie a najlepšie?  

Najťažšie je deti zaujať  a „donútiť“ ich, aby sa o učenie 
zaujímali. No ak vidia, že teba samého zaujíma to, čo 
učíš, vtedy získaš ich pozornosť- a to je najlepší pocit-   
 
 
 
 
keď vidíš, že sa neučia z donútenia, ale preto, že ich to aj 
baví. 
 
Čo chceš, aby si študenti pamätali z tvojich hodín? 
Napríklad, keď sa učíme novú slovnú zásobu, rád 
používam príklady- tak si to študenti ľahšie zapamätajú. 
Vo všeobecnosti chcem, aby sa nenudili a aby hodiny 
boli aj niečím zábavné, aby sa naučili rozprávať           
po anglicky a, aby ma brali aj ako kamaráta. 
 
A čo ty a tvoj voľný čas? Aké máš hobby? 
Hudba je moja vášeň! Mám rád punk-rock, no napríklad 
i tradičnú írsku hudbu. Taktiež rád píšem, varím, 
bicyklujem sa, chodím na koncerty, navštevujem múzeá. 
Mám rád športy- no radšej ich sledujem ako 
praktizujem. (smiech) Veľmi rád si pozriem veľké 
športové udalosti- ako napríklad teraz Olympijské hry 
v Sochi. Baví ma aj pozeranie filmov, keďže v meste, 
kde som vyrastal, býval Festival hororových filmov a 
ako 16-ročný som tam pracoval. Stretol som tam 
úžasných ľudí a horory sa stali mojím obľúbeným 
žánrom. Moje najobľúbenejšie filmy sú napríklad Saw, 
Swingers, Memento, Magnolia, The Ring ale aj Finding 
Neverland. Zo seriálov si rád pozriem Big Bang Theory, 
Friends alebo Futurama. 
 
Čo ťa okrem tvojich záľub robí šťastným? 
Môj synovec,  keď Chelsea a Španielsko vyhrajú a keď 
počujem dobrú pesničku.  
 
Čo bolo najlepším darčekom, aký si kedy dostal? 
Môj bicykel. Dostal som ho od mojej starej mamy, keď 
som mal 10. Bicykel mi dával pocit voľnosti- mohol 
som ísť kam som chcel, a to sa mi páčilo. No nedávno 
ma potešili aj lístky na hokej. 
 
Kedy si bol vo svojom živote najspokojnejší? 
V posledných rokoch, lebo robím to, čo ma baví- 
cestujem. Pocit slobody ma robí šťastným. No rád 
taktiež spomínam na časy, keď som pracoval na 
filmových festivaloch v mojom meste. 
 
Aké je tvoje najobľúbenejšie ročné obdobie? 
Nemám jedno konkrétne, no najradšej mám asi mesiace 
máj a september. Čiže začiatok leta a jesene. To sú 
mesiace, kedy môžem chodiť oblečený v tričku, a to 
mám rád. 
 
Aké ľudské vlastnosti si ceníš? 
Úprimnosť. A mám rád, keď sú ľudia zábavní a milí. 
 
Ak by si mal možnosť dať radu veľkej skupine ľudí, 
čo by si im odkázal? 
Choď do sveta a objavuj ho, spoznávaj ho. Nikdy nie si 
príliš starý na to, aby si cestoval. Nenechaj sa nikým 

Ďakujem za rozhovor!  
M ik J káb á 2 BB
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Dňa 25.1.2014 sa na Gymnáziu Jána Baltazára Magina vo Vrbovom konal jubilejný 

10. ročník školského plesu. Výnimočný program plesu vznikal pod taktovkou rady rodičov 

gymnázia. Do príprav sa samozrejme zapojili aj študenti. Dlhoroční alebo úplne noví 

priaznivci plesu vrbovského gymnázia prichádzali plní očakávaní. Všetko sa odohrávalo        

v znamení Hollywoodskej noci, hostia prichádzali po červenom koberci a vítali ich osobnosti 

strieborného plátna. Pozvali sme Charlieho Chaplina, Lady Gagu a Marilyn Monroe. Tieto 

známe osobnosti stvárnili žiaci nášho gymnázia.  

 

 

Ples otvorili žiačky druhého ročníka Veronika Fidlerová a Judita Braunerová, ktorá 

zaspievala legendárnu skladbu "Hey Jude" od skupiny The Beatles. Celým večerom nás 

sprevádzali žiačky tretieho ročníka. Zatancovať prišli taneční majstri Slovenska a finalisti 

Majstrovstiev sveta Erik Ňarjaš a Aida Agolli, ktorí nám predviedli niekoľko štandardných a 

latinských tancov. Práve oni všetkých tanečne naladili a o chvíľu bol tanečný parket plný.     

Do tanca nám hrala hudobná skupina "Magic Music" z Hlohovca. Kapela hrala rôzne 

hudobné žánre, od klasickej hudby cez ľudovú až po súčasné hity. Na svoje si mohol prísť 

naozaj každý. 

  
 

 

Výborná nálada panovala až do konca plesu, ktorý vyvrcholil tak, ako sa                    

na hollywoodsky večer patrí - veľkým ohňostrojom, ktorý sa kvôli pravidlám o nočnom kľude 

konal o 21:30. Po ohňostroji sa hostia navečerali a nasledoval "oddychový program"- 

tombola. Sponzori plesu poskytli rôznorodé ceny. Výhercov mohol potešiť napríklad kávovar, 

žalúzie či rôzne poukážky. Všetkých zaujalo vystúpenie Eriky Líškovej so svetelnými 
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guľami. Potom nasledovala voľná zábava a po polnoci bolo pripravené pečené prasiatko. 

Verím, že bolo naozaj výborné, lebo nezostal ani jediný kúsoček. Kapela nás bavila až do 

skorých ranných hodín.  

Myslíme si, že tento ročník bol naozaj výnimočný, a preto vás srdečne pozývame na ďalší, 

opäť so zaujímavou tematikou – nechajte sa prekvapiť!        

                                                                                                                                          Bacharová, 3.A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    14.2. 2014 sa na pôde nášho gymnázia uskutočnil ďalší,  
    v poradí už 2..ročník anglickej súťaže Spell and Tell.    
    Je to súťaž trojčlenných družstiev žiakov základných   
    škôl, ktorí navštevujú 7. a 8. ročník.  Každé družstvo  
    musí absolvovať 4 kolá, v ktorých súťažia proti sebe 
    jednotlivci, ale aj celé družstvá. V každom kole môžu  
    získať určitý počet bodov, ktorých konečný súčet  



  Gymploviny                                                            

    rozhodne o ich celkovom umiestnení.  
 
1. kolo – Spelling (Hláskovanie) – toto súťažné kolo je určené pre jednotlivcov, ktorí 

ovládajú anglickú abecedu. Spelling sa delí na dve časti. V prvej časti súťažiaci dostane 
anglické slová, ktoré musí bezchybne vyhláskovať a následne správne prečítať podľa 
anglickej výslovnosti. V druhej časti zahraničný lektor hláskuje slová a súťažiaci ich 
musí správne zapísať.  

2. kolo – Listening (Počúvanie) – kolo je opäť určené pre jednotlivcov, ktorí radi počúvajú 
pesničky v anglickom jazyku. Súťažiaci dostane text pesničky, v ktorej zámerne chýbajú 
niektoré slová. Po dvoch vypočutiach pesničky ich musí správne doplniť. 

3. kolo – Tell the Story (Povedz príbeh) – toto je posledné kolo určené pre jednotlivcov, 
ktorí radi vymýšľajú príbeh podľa série obrázkov. Súťažiaci dostanú obrázok/obrázky, na 
základe ktorých majú vymyslieť príbeh. Hodnotí sa originálnosť, gramatická správnosť 
a pútavé rozprávanie samotného príbehu. 

4. kolo – Vocabulary (Slovná zásoba) – v tomto kole súťažia proti sebe celé družstvá. Ich 
úlohou je pracovať so slovnou zásobou. Kolo je zamerané na rôzne slovné prešmyčky, 
osemsmerovky, vyradenie slova, ktoré nepatrí do slovného radu a pod.  

 
Jazyková súťaž Spell and Tell je dobrou 

motiváciou pre žiakov, aby sa učili anglický jazyk. Cez 
počúvanie pesničiek, čítanie a rozprávanie príbehov, či 
vypĺňanie krížoviek si rozvíjajú slovnú zásobu, a tak 
môžu napredovať v cudzojazyčnej gramotnosti.    
 
Zúčastnených 11 súťažných družstiev sprevádzal náš 
žiak, ale zároveň aj ,,native speaker“ Julien, ktorý si 
pripravil zaujímavú prezentáciu o jeho rodnej Austrálii. 
Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a víťazom, 
samozrejme, gratulujeme. 
 
 

1.miesto: Základná škola, Mojmírova 98, Piešťany (Gregor Koprna, 
Šimon Cagala, Michal Studený) doprovod Mgr. Sylvia Švecová 

2.miesto: Základná škola, Brezová 19, Piešťany (Jakub Kočenda, Michal 
Višňovský, Chiara Kloknerová) doprovod Mgr. František Olšavský 

3.miesto: Základná škola, Komenského 2, Vrbové (Diana Líšková, 
Alžbeta Vatrtová, Táňa Valová) doprovod Ing. Ján Peťkovský 

Pripravujeme... 
,,Smiling Visit“ 
 

Abbie and Thomas Puskailers came to our school to prepare exhibition in May. They 

are going to leave an exhibition at primary and secondary schools. They have chosen our 

school, because our direction had invited them and  Thomas stated that our director is very 

nice =) 

Marušicová, 3.A 
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Amazing Spider-Man 2, Rise of Electro je veľmi očakávaný sequel. Za všetkých 
Peterových nepriateľov môže Oscorp, ktorý určite neplánuje prestať s vytváraním oblúd a 
robotov. Akcie bude ale určite dostatok a všetci sa už tešia na scény s Electrom. Premiéra: 
17. 4. 2014 
 
Najlepší animovaný film posledných rokov, How To Train You Dragon /Ako si vycvičiť 
draka/, dostane 2. časť. Už dnes môžeme vidieť trailer, ktorý nám čaro severu a priateľstva 
Vikingov s drakmi odhaľuje. Toothless (Bezzubka), Hiccup (Škyťák), Astrid a zvyšok 
skupiny organizujú preteky na drakoch. Počas jazdy odhaľujú nové, nezmapované časti sveta. 
Narazia na zamrznutú jaskyňu, ukrývajúcu stovky nových neskrotených drakov s tajomným 
jazdcom, pričom od mora prichádza ďalšia veľká hrozba. Ocitajú sa teda v boji o záchranu 
mieru. Premiéra: 20. júna 2014 
 
Ďalší film má vychádzať z komiksu Hercules: The Thracian Wars, ktorý napísal Steve 
Moore. Vo filme je slávny mýtický bojovník už len tieňom svojho dávneho ja. Putuje po 
Grécku ako žoldnier a predáva svoje služby za zlato. Svoju povesť už využíva len ako 
zastrašovanie pre nepriateľov. Jedného dňa spolu so svojou skupinou žoldnierov začne 
pomáhať tráckemu kráľovi vytrénovať jeho armádu. Keď však zistí, o čo kráľovi            
                              v skutočnosti ide, postaví sa mu na odpor. Poloboh sa teda musí stať opäť  
                               legendou a vstať z popola. Premiéra: 25. 7. 2014 
                                             
                                          Náš zoznam nekončíme ničím iným, ako treťou časťou Hobbita ->                           
                                         Hobbit: Cesta tam a späť. Po príjemnej jednotke a skvelej dvojke 
p                                       príde časť tretia a v nej vyvrcholenie príbehu, kde nás čaká súboj      
                                         s drakom Smaugom a bitka piatich armád. Premiéra: 17. 12. 2014 
 

Príjemné kultúrne vyžitie   
Eva Suchá 2.BB 

V zdravom tele zdravý duch 
Dňa 4.12.2013 sa uskutočnili majstrovstvá okresu stredných škôl dievčat v 
stolnom tenise. Zápasy sa odohrali v telocvični Gymnázia Pierra de Coubertina 
Piešťany. Naše dievčatá získali striebornú priečku.  
 
Volejbalové družstvo dievčat a chlapcov sa zúčastnilo priateľského turnaja, 
ktorý organizovala Hotelová akdémia Ľudovíta Wintera Piešťany 3. decembra 
2013.  Na turnaji sa stretlo sedem družstiev stredných škôl z nášho okresu. 
Náš tím po vynikajúcich výkonoch obsadil 3.miesto. 
 
Dňa 27. 11. 2013 sa uskutočnili majstrovstvá okresu stredných škôl v Piešťanoch           
vo futbale. Zápasy sa odohrali v telocvični Gymnázia Pierra de Coubertina v 
Piešťanoch. Turnaja sa zúčastnilo 9 mužstiev. Naše mužstvo vyhralo skupinu C.  
Vo finálovej skupine obsadilo 2. miesto. 
 
Dňa 18.12.2013 sa uskutočnili majstrovstvá okresu stredných škôl družstiev 
chlapcov v stolnom tenise. Zápasy sa odohrali v telocvični ZŠ Moravany. 
V kategórii chlapcov obsadili naši študenti 3.miesto.  
 
VIII. ročník školského stolnotenisového turnaja chlapcov a dievčat sa 
uskutočnil v priebehu posledného mesiaca tohto roku za rekordnej účasti 29 
chlapcov a 30 dievčat. Systém turnaja pozostával z rozdelenia do jednotlivých 
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kvalifikačných skupín, z ktorých najlepší ďalej bojovali o popredné umiestnenie 
vyraďovacím spôsobom. 

V kategórii chlapcov zvíťazil hlavný favorit turnaja Adam Skaličan – IV.A, 
ktorý vo finále porazil Patrika Predného II.BA 3 – 0 na sety. Tretie miesto 
obsadil Šimon Šurín – II.BB. 

Medzi dievčatami jednoznačne zvíťazila favoritka turnaja, študentka 
III.A triedy, Dominika Netschová, ktorá prešla celým turnajom bez straty setu. 
Jej finálovou súperkou bola prekvapujúco Alexandra Samuhelová, študentka 
I.BA. Na treťom mieste skončila Alica Janíčková – II.BA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dňa 20. decembra 2013 sa uskutočnil siedmy ročník vianočného turnaja v 
halovom futbale. Zápasy sa odohrali v telocvični II.ZŠ Vrbové. Turnaja sa 
zúčastnili 4 družstvá. Našu školu reprezentovali dva tímy jednotlivých tried, 
učitelia s rodičmi žiakov hrali       v mužstve Starci, ktoré bolo jasne najstarším 
na turnaji. Bývalí študenti, ktorí turnaj vyhrali, hrali ako každý rok pod názvom 
Kúzelníci. 
 
Dňa 17. decembra 2013 sa na našej škole uskutočnil 2. ročník volejbalového 
turnaja zmiešaných družstiev. Prvé miesto si vybojovali študenti 3. A triedy v 
zložení: Lukáš Konkuš, Šimon Duračka, Filip Petényi, Kristián Nosko, Silvia 
Miklovičová, Dominika Netschová. 
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Basketbalové družstvo dievčat sa zúčastnilo 22. januára 2014 okresných 
majstrovstiev stredných škôl. V telocvični piešťanskej Hotelovej akadémie sa 
stretli štyri družstvá stredných škôl z nášho okresu.  Naše dievčatá obsadili 
vynikajúce 2.miesto, keď vo finále nestačili na favorita Gymnázium Pierra de 
Coubertina Piešťany. 
 
Volejbalové družstvo dievčat sa zúčastnilo 28. januára 2014 okresných 
majstrovstiev stredných škôl. V telocvični Gymnázia Pierra de Coubertina sa 
stretlo päť stredných škôl z nášho okresu. Naše dievčatá obsadili 3. miesto, keď 
v oboch zápasoch podľahli silným súperkám. 
 

Čavojská, Juráková,3.A 

Úsmev prosím... 
Jano ukazuje Ferovi strom: ,,Na tejto slivke sa obesila moja svokra.“ ,,Daj mi štep.“ 

Zomrel boháč. Notár číta poslednú vôľu:  ,,A Karlovi, ktorému som sľúbil, že si naň 
spomeniem v závete, posielam srdečný pozdrav." 

Traja muži sa uchádzajú o miesto policajta. Na pohovor si zavolajú prvého. Policajt 
mu dá fotografiu muža, ktorú si má dôkladne pozrieť a povedať, ktoré zaujímavé 
detaily si všimol. Po pár minútach muž prehlási: ,,Ten muž má iba jedno ucho.“ 
,,To je fotka z profilu“, upozorní ho policajt. 
Druhý uchádzač dostane rovnakú fotku s rovnakou otázkou. 
,,Ten muž má iba jedno ucho,“ povie po chvíli. 
,,To je profil!“ rozčúli sa policajt. 
Tretí uchádzač si niekoľko minút prezerá fotku a potom odpovie:  
,,Ten muž má kontaktné šošovky.“ 
Policajt sa pozrie do spisu a s uznaním odpovedá: ,,Správne, ako ste to zistili?“ 
,,Jednoducho. Nemôžete predsa nosiť okuliare, keď máte iba jedno ucho...“  

 
Dvaja Rómovia v noci vylúpia banku. Po veľkom úsilí sa jednému z nich podarí otvoriť 
jednu bezpečnostnú schránku, ale na veľké prekvapenie je v nej len jogurt. Druhý otvorí 
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špeciál 
 

ďalšiu stránku, v ktorej je zase len jogurt. Postupne otvoria všetky schránky a vo všetkých 
je to isté.   

,,To musí byť nejaký špinavý trik od 
polície. Vieš čo, zjeme im všetky tie 
jogurty a uvidíme aké budú zajtra v 
novinách titulky.“ 
Na druhý deň je na všetkých titulných 
stranách miestnych novín jeden veľký 
titulok: 
- Neuveriteľná lúpež v spermobanke. 
 
Stratia sa Peťo, Dominik a Martin v 
džungli a natrafia na kmeň ľudožrútov. 
Povedali im, že keď splnia tri úlohy 
pustia ich na slobodu. Povedali im prvú 
úlohu. Tá znela: Nazbierať si desať ovocí 
jedného druhu. Peťo si nazbieral desať 
jabĺk. Povedali mu druhú úlohu. Tá 
znela: Teraz si ich musíte strčiť do zadku 
bez toho aby ste povedali nejaký zvuk 
bolesti alebo bolestný výraz tváre. Peťo 
plní druhú úlohu, 1......2......3... vysloví 
bolestný zvuk. Tak ho zjedli. Dominik si 
nazbieral desať čučoriedok. Povedali mu 
druhú úlohu. Dominik ju plní, 
1..2..3..4..5..6..7....8... A začne sa strašne 
smiať. Tak ho tiež zjedia. Neskôr sa Peťo 
a Dominik stretnú v nebi. Peťo sa pýta 
Dominika: ,,Prečo si sa začal smiať, veď 

si bol tak blízko?“  
Dominik odpovedá: ,,Bol mi smiešny Martin, ktorý si niesol desať ananásov.“ 

Valentínsky  
 
 
 
 
                                                     

 
                                                                    
                                                            

                                                             
                                                       
                                                        
                                          
                                                             

 

Kino Fontána 

Beethovenova 1 

921 01 Piešťany 

Stáva sa vám, že neviete, ako na sv.Valentína potešiť svoju 
polovičku? Trápite sa, pretože neviete, ktoré prekvapenie by 

bolo to pravé? Inšpirujte sa! 

Páni, vaše vysnívané dievča je určite plné očakávaní 
a rozmýšľa nad tým, koľko kreativity dokážete vynaložiť v 

tento deň. Určite poteší každá maličkosť! Ak máte 
momentálne v peňaženke prievan, zoberte papier a potrápte 

svoju hlavičku! Ak si po siedmom preškrtanom verši 
uvedomíte, že písanie nie je vašou silnou stránkou, 
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Napísali ste... 
 
Bola som veľmi hanblivá a môj priateľ tiež. Chodili sme do prvého ročníka na strednú 

školu v istom malom meste. Stretávali sme sa už viac ako 6 mesiacov. Držiavali sme sa za 
ruky, chodievali sme do kina a rozprávali sme sa o všetkom i ničom. Často sme sa dostali 
veľmi blízko k prvému bozku - obaja sme vedeli, že to chceme - ani jeden z nás však nemal 
odvahu urobiť prvý krok. 

 Raz, keď sme sedeli na pohovke v našej obývačke, rozhodol sa, že to skúsi. 
Rozprávali sme sa práve o počasí (naozaj), potom sa ku mne nahol. Vtedy som si položila na 
tvár vankúš, aby sa mu to nepodarilo. Veľmi som chcela, aby ma pobozkal, ale bola som 
nenormálne nervózna, len čo sa trochu priblížil. Znovu sa ku mne nahol. Odsunula som sa na 
koniec pohovky. Rozprávali sme sa ďalej a on to vyskúšal znovu. Podišla som k najbližším 
dverám, oprela sa o ne, prekrížila som si ruky a netrpezlivo som povedala: ,,Tak čo, pobozkáš 
ma alebo nie?" ,,Áno," odvetil. Zostala som stáť, zavrela som oči, stisla som pery a čakala 
som čo sa bude diať...čakala som. (Prečo, dočerta, toľko otáľa?!) Otvorila som oči, práve sa 
ku mne približoval. Pripadalo mi to smiešne, a tak som sa usmiala.... A on ma pobozkal 
PRIAMO NA ZUBY ! Takmer som umrela. Potom odišiel. Premýšľala som, či mám niekomu 
porozprávať o tom, ako neohrabane som sa správala. A keďže som bola nezvyčajne hanblivá, 
celé dva nasledujúce roky som sa prakticky skrývala a až do maturity som s nikým nechodila. 
Keď som prechádzala po školskej chodbe, videla som ho a iných super chalanov, ktorí mi šli 
v ústrety, ja som sa však radšej skryla v najbližšej miestnosti. A boli to všetko chalani, 
ktorých som poznala od škôlky. Na vysokej škole v prvom ročníku som sa musela zbaviť 
hanblivosti raz a navždy. Chcela som sa naučiť bozkávať s istotou a pôvabom, ako sa na 
mladé dievča patrí. A podarilo sa mi to.  

Na jar som cestovala domov. Šla som až do posledného vagóna a čo myslíte, na koho 
som tam natrafila? Na môjho priateľa, s ktorým sme sa kedysi pokúšali bozkávať. Podišla 
som až k nemu a poklepala som ho po pleci. Bez váhania som ho objala, pritlačila som ho 
naspäť na stoličku a potom som ho pobozkala tak, ako som najlepšie vedela. Narovnala som 
sa, víťazne som sa naňho pozrela a vydýchla som: ,,Teda konečne!" Ukázal na dámu, ktorá 
sedela vedľa neho a povedal: ,,Mary Jane, dovoľ, aby som ti predstavil svoju manželku." 

 
Slepačia polievka pre dušu teenagerov / Prvý bozk,   Lea Baladová 3.A 
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Niečo na L,  
horúce jak láva, 
sťa by sa diamant skvel,  
pekne s nami máva. 
 
Pokračujeme Á-čkom, 
ako veľkým ÁNO, 
obloha zbavila sa mráčkov, 
máme pokojný spánok. 
 
Ďalšie krásne S, 
s pokojom na tvári, 
opadáva všetok stres, 
celé vnútro žiari. 
 
Malé nenápadné K, 
krásne v hlave spomienky, 
čudo, že sa nám nečká, 
keď stále sú spojené naše myšlienky. 
 
A, posledné prvé písmenko, 
čo to znamená vieme, 
dotvára najčistejšie semienko, 
rozvíjať ju smieme. 
 
LÁSKA, to slovo krátke, 
len pár písmen má, 
je veľmi vratké, 
a tak veľa pre nás znamená. 
 
 
 

    Sú zaľúbenci, ktorí hľadia  
na život ako na Slnko a oslepnú. 
           Iní, objavia život  
       po prvýkrát až vtedy,  
       keď  ho prežiari láska. 

 
 

 
 
 
 

Nech Valentín každý deň býva, 
Nech ľudia cítia lásku, čo sa 

v nich skrýva. 
Nech je každý okamih čarovný, 

nech je každý jeden vzťah 
šťastný. 

Kedysi dávno, keď ešte svetu 
vládli bohovia, ľudia mali 4 nohy, 

4 ruky, 2 hlavy... 
Podmienkou každého života bolo 
nezradiť sa navzájom, no ľudia 

boli hlúpi a túto podmienku 
porušili... A tak najmocnejší boh 
Zeus ľudí potrestal, rozpolil ich 

telá a odsúdil k životnému 
hľadaniu svojej druhej polovičky... 

Láska je ako strom... 
Rastie sama od seba, zapúšťa 
hlboké korene do celej našej 
bytosti a schová sa do srdca. 
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Chceš aj ty prispieť svojím článkom? 

Chceš sa s nami podeliť o zaujímavé informácie?  

 

Radi ťa medzi nami privítame!  
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