EDITORIÁL
Ak sa pýtate, prečo začínam práve
„Niekedy sa
potrebuješ
porozprávať s niekým
4-ročným alebo 84ročným, aby si znova
porozumel životu.“
- Kristen Butler

citátom, ktorý mnohí z vás už iste
videli na nejakej sociálnej sieti, je

Tvorcovia


to preto, že chcem, aby sme sa

Šéfredaktor:

spoločne trošku zamysleli. Žijeme

Patrícia Chnúriková (4.F)

v rýchlom svete. Ubehanom, takom,
kde nemáme čas ani na také obyčajné

veci, ako je poďakovanie alebo prosba.
Upíname sa na veci, ktoré sú pre nás momentálne

Predseda redakčnej rady:
Jessica Kyseľová (3.F)

najdôležitejšie, či už známky, škola, dokonalá postava alebo
jednoducho internet. No časom zistíme, že to tak nie je. A práve teraz,
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keď sa leto blíži, je čas na chvíľku spomaliť.

Silvia Oravcová (1.F)

Pozrime sa na také malé dievčatko. Kedy má ono čas riešiť, koľko likes

Natália Paršová (2.E)

bude na jej ďalšej fotke? Áno, nemožno ju porovnať s nami, má iné

Jessica Nikol Kyseľová (3.F)

priority a iné problémy ako tie naše, ale príklad v nej môžeme nájsť.

Silvia Brišová (3.G)

Možno práve v tom,že budeme hľadať krásu a veľkosť v úplne
obyčajných veciach. Aby sme v mori nevideli len vodu a v skalách iba
skaly.

Patrícia Chnúriková (4.F)
Jazmína Kreanová (4.D)
Monika Stenchláková (5.F)

Prichádzajúce leto nám ponúka mnoho možností. Aj možnosť
usporiadať si naše priority. Trochu viac sa pozrieť na svet okolo nás,

Alžbbeta Bukovanová (5.G)

užiť si prázdniny a vytrhnúť sa z konzumu dnešnej doby. Znovu nájsť
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zmysel života.
Prajem

vám,

našim

čitateľom,

týmto

číslom

nielen

spríjemnenie posledných školských dní, ale aj krásne leto

Kristína Pinková (2.G)
Ľubomír Hlavko (3.E)

a plno nových zážitkov, na ktoré budete môcť spomínať, aj
keď budete mať tých 84.
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VALENTÍN
Valentín, pre niekoho deň, kedy

ukáže svojej polovičke, ako ju
veľmi miluje, a pre iných
prejedanie sa čokoládovými
srdiečkami. Každý, či chce alebo
nie, oslavuje tento sviatok.
Samozrejme, aj naša škola.
Tento rok bol však výnimočný,
pretože to bol jubilejný 10.
ročník pečenia koláčov. Každá
trieda ukázala, akých má
šikovných pekárov.
Tento rok sa do pečenia zapojilo
170 žiakov 1.a 2.ročníkov. Za
toľkých záujemcov vďačíme
najmä Mgr.Anne Krellovej. To
práve ona motivovala žiakov
a ukázala im,že spoločne
môžeme prispieť k niečomu
dobrému a bojovať za správnu
vec.Všetci,ktorí prišli v pondelok
13.02.2017 do školy, už od dverí
mohli zacítiť úžasnú,po
chodbách sa šíriacu vôňu
koláčov.
Triedy, ktoré sa zapojili, mali
svoje stánky ,ktoré si sami
ozdobili podľa vlastnej kreativity.
Keď sa doladili posledné detaily,
všetko sa mohlo začať. Prví
študenti prišli húfom kupovať
sladké pokušenia. Okrem
koláčov boli v ponuke aj torty,
ktoré piekli naše šikovné
dievčatá.
Tieto torty hodnotila porota a 3
najkrajšie a najchutnejšie
vyhrali. Ostatné poputovali do
dražby, kde si všetci kúpili lístok

, aby si práve oni mohli
vylosovať vytúženú tortu.Ani
sme sa nenazdali a všetky
koláče sa vytratili zo stánkov.
Vďaka vám, milí žiaci, sme
vyzbierali neuveriteľných 1540
eur. Dúfame, že tieto peniaze
pomôžu najma tým, ktorí to
potrebujú. Takto by sme sa
chceli poďakovať všetkým
predávajúcim, kupujúcim,
hosťom, rovnako i pani
riaditeľke Mgr.Ingrid
Mikovčákovej, ktorá túto akciu
pomohla zorganizovať.

openclipart.org/detail/21285/valentine-red-maori-heart
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Natália Paršová

GALAVEČER
Dňa 17.2.2017 sa naša aula školy na chvíľku

prianie napísať. A tak neboli napísané len na

premenila z obyčajnej sivej chodby na miesto,

lístočkoch po stoloch, ale aj v mysliach všetkých.

ktoré okrem tanca dýchalo magickou

Moje, ako budúcej maturantky ,bolo hlavne to,

prítomnosťou večera tisícov splnených želaní.

aby som zmaturovala. Padli však aj hodnoty ako
šťastie, zdravie a láska. Najkrajšie však bolo,že
sme si neželali len pre seba,ale aj pre svojich
priateľov.
Úžasnú atmosféru dotvárala spoločná pieseň 3.E
od Tomáša Klusa Přeju Ti.Celý ples bol
sprevádzaný milými moderátormi Ninou a
Michalom a obohatený úvodným valčíkom na
pieseň z Harryho Pottera. Počas plesu sa konala

Tohtoročný ples sa niesol v duchu témy
Galavečer a pod záštitou triedy 3.E a pani
profesorky Chalupkovej, dovolím si povedať, sa
stal jedným z najlepších plesov, ktoré sa kedy
konali na našej škole. Všetko sa to začalo už
dávno predtým, kedy sa po škole prvý raz začali

taktiež dobrovoľná charitatívna akcia, kedy sa
predávali nádherne ozdobené perníkové srdiečka
a výťažok z predaja šiel pre tých,ktorí to práve
najviac potrebovali. Život je predsa o pomoci
druhým,veď nikdy nevieme,kedy my budeme
potrebovať,aby nám niekto podal pomocnú ruku.

šíriť pozvánky na ples, ktoré nám všetkým
pripomenuli časy Veľkého Gatsbyho , módy a
veľkých „parties“ 20. rokov minulého storočia.

Ples sám o sebe vyžaroval pokoj a súdržnosť. Na
hodnote mu pridalo aj to, že študenti tancovali a
plesali so všetkou energiou,tak, ako sa na riadny
ples patrí. Staré krivdy boli zažehnané a každý sa
v tú noc len usmieval. Bol to večer želaní aj preto,
lebo každý z nás mal príležitosť jedno svoje
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Ples pokračoval až do neskorých hodín, kedy sme
zmorení, bez topánok (hlavne ženy bez lodičiek,
ktoré boli pohodené po stranách sály), ako inak,
než triedne, opúšťali budovu. Tak čo dodať, asi
len to, že sme si ples veľmi užili a sme radi, že
naša škola organizuje aj takéto akcie.

Program vrcholil tombolou, kedy šťastena
niektorým naozaj priala a po výherné darčeky išli
viac než raz. Ale ani ja som sa nedala zahanbiť a
ako jediný zástupca našej triedy som si prevzala
náhodne zvolenú cenu. Všetci sme netrpezlivo
čakali,kto bude kráľom a kráľovnou plesu.

Chvíľku napätia zdramatizovalo hudobné duo
Robo a Dominika s piesňou Čerešne.Voľba kráľa
a kráľovnej prebehla tradičným, férovým
hlasovaním a opäť aj tento rok boli výhercovia aj
z bilingválneho (Martin Kapitulčin), aj
štvorročného (Miška Stehlová) gymnázia.
Zaslúžený tanec si poriadne užili a my sme sa na
nich len s obdivom pozerali.

Patrícia Chnúriková

-7-

TALENTOVANÍ ŠTUDENTI
MÁRIO ŠUSTEK A ADAM SLOVIAK

O súťaži "Junior Internet"

BLOG. Samotný blog by mal zastávať hlavne
propagačnú funkciu s cieľom inšpirovať a
informovať študentov. Snažíme sa, aby blog
reflektoval kvalitu spracovania MAGAZÍNU.

Prihlásili sme sa do súťaže Junior Internet, čo je
súťaž, ktorá sa zaoberá rôznymi internetovými
počinmi mladých študentov. Zo 6 ponúkaných
kategórií najideálnejšia pre nás bola kategória
JuniorBLOG, do ktorej sme sa zapojili. Napriek
tomu, že sme si celý web naprogramovali a
nadizajnovali sami, porota hodnotila hlavne
obsah blogu, a teda programovanie webu nie je
nutnosť.

Venujeme sa rubrikám, ktoré zaujmú každého,
hlavne kvalitou obsahu, top spracovaním, QR
kódmi umožňujúcimi prístup k videám a
podobne...
Viac informácií nájdeš na: www.be3.sk a na fb
tránke Be3.

„Challenge accepted” , čo nás k
tomu viedlo?
Odpoveď je jednoduchá... využili sme príležitosť.
K súťaži sme sa dostali náhodou a nakoniec sa
ukázalo, že náš projekt zaujal porotu viac, ako
sme si mysleli. Boli sme teda pozvaní na pôdu
FIIT STU v Bratislave, kde nás následne čakala
prezentácia.

Náš projekt v skratke (nie je to len
blog)
Začínali sme s tlačeným magazínom Be3,
určeným predovšetkým študentom. Čo je jeho
cieľom? Obohatiť všeobecný prehľad, kreativitu a
štúdium niečím jedinečným.
Samozrejme, k časopisu sme museli, keďže dnes
žijeme vo svete "inteligentných zariadení”, pridať
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Využi svoj potenciál aj ty!

Ako to celé prebiehalo?
Celá súťaž trvala 2 dni a mala bohatý program
prednášok bývalých absolventov, úspešných
študentov alebo zakladateľov popredných
slovenských firiem. Bola to skvelá skúsenosť a
veľká dávka motivácie.

„Každá súťaž človeku niečo dá. Či už sú to nové
poznatky, skúsenosti, zlepšenie si komunikácie
alebo nové kontakty. Stretli sme veľa
zaujímavých ľudí, s ktorými sme v kontakte
dodnes. V závere - celá akcia bola pre nás
obrovskou skúsenosťou a zážitkom zároveň.
Určite odporúčame a veríme v to, že toto je len
začiatok.“

Pri prezentácii nášho projektu išlo hlavne o
obhajobu projektu a na otázky sa nám
odpovedalo ľahko. Na naše prekvapenie sme ešte
pred odchodom získali pekné druhé miesto.
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KLAUDIA PIKOVÁ A PAŤA CHNÚRIKOVÁ
O súťaži „SOČ“

Ako to celé prebiehalo?

Stredoškolská odborná činnosť je súťaž, kde
stredoškoláci v najrôznejších kategóriách napíšu
na danú problematiku, ktorú si vyberú, odbornú
prácu. Som si istá, že systém netreba viac
vysvetľovať, pretože povestné SOČ-ky sú
študentom dobre známe.

Prešli sme viacerými výberovými kolami. Najskôr
školské, okresné, krajské a napokon celo
slovenské, pre nás najdôležitejšie kolo. Prácu
sme si museli niekoľkokrát obhájiť pred
odbornou porotou a ich často záludnými
otázkami, s ktorými sme si však poradili, aj
vďaka našej konzultantke Ing. Eve
Körmendyovej PhD. Jednou so zaujímavostí je,
že sme dokonca boli aj na polícii v Čadci,aby sme
si overili, či sa aj u nás táto látka používa.
Prekvapivo áno. Konkurencia bola veľká a my
sme si napokon odniesli krásne štvrté miesto.

Čo nás k tomu viedlo?

Tieto práce sa píšu hlavne preto, aby tvorcom
uľahčili prijatie a pobyt na vysokej škole. Tým
nemyslím len to, že sa za ne získavajú body veľmi
dôležité pri prijímacích skúškach, ale aj akoby
navigujú študenta pri písaní bakalárskych a
iných prác, pretože obsahujú štruktúru, ktorá sa
musí dodržiavať, naučia sa, ako vyhľadávať a
spracovávať informácie. Náš osobný ‚drive‘ bola
naša záľuba v chémii a to, že sme chceli dokázať,
že chémia naozaj nie je len o vzorcoch a bifľovaní
sa informácií, ale aj veľmi zaujímavá a atraktívna
veda.

Naša práca
Skúmali sme látku luminol, čo je presne to
modré svetlo, čo svieti, keď sa nastrieka na
mieste činu ‚nejaká látka a zhasne sa svetlo. Ale
pozor! Jedná sa o chemikáliu, nie o UV lampu.

Využi svoj potenciál aj ty!

Nejdem sa snažiť vás prehnane motivovať, ale
táto súťaž nám dala naozaj veľa. Okrem všetkého
spomenutého aj odhodlanie dokončiť veci. Tak sa
nebojte, všetko sa dá zvládnuť a každý odbor má
svoje čaro ….

FRISBEE TURNAJ
Dňa 31.5. 2017 sa desaťčlenná skupina
chlapcov a dievčat z Gymnázia
J.M. Hurbana v Čadci pod
vedením pani profesorky
Strakovej vydala v skorých
ranných hodinách na
turnaj v stále rozvíjajúcom
sa a netradičnom športe,
Ultimate frisbee do
Bratislavy.
Skupina dorazila do Bratislavy
a rýchlo sa presunula na ihrisko,
pretože svojím prvým zápasom zahájila
začiatok turnaja. Hralo sa systémom 5 na
5, na šírku futbalového ihriska. Zápasy sa
niesli v priateľskom duchu, tak ako aj celý
turnaj. Hrali sa skvelé zápasy, ktoré naši gymnazisti
google.sk/search/&wiM5eXZ9dDUAhUefefdG5xoKHc
s vypätím síl zvládli a zabezpečili si postup do finále. Súper mal v tíme
skúsených hráčov, ktorí hrávajú dlhé roky, no napriek tomu bojovalo naše
Gymo až do posledného dychu. Prehra 2:3 nebola sklamanie, ale veľký úspech,
ktorý uznal aj silný súper a skončili na krásnom DRUHOM mieste.
Z turnaja mali skvelý pocit, skúsenosti, radosť a už sa tešia na ďalší.
Blahoželáme k striebru 

commons.wikimedia.org/wiki/File:Frisbee_pictogram.png
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Patrícia Chnúriková

ETNOFILM ČADCA
Mozaika spomienok obyvateľov vo filme
Spomienky na Železník bola viac ako realistická.
Zabudnutá a zarastená štôlňa skrývala trpké, ale
aj príjemné odhalenia života v minulosti. Názov
Železník bol odvodený z rozprávky Pavla
Dobšinského a konštatovanie hlavnej
predstaviteľky, že prežila život ako v rozprávke,
bol závideniahodný.Názov filmu Čalamacha je
vraj z talianskeho prostredia, ale zobrazuje
nadšenie, talent a prezývku nášho ľudového
umelca, ktorý vie vyrezávať palice, črpáky,
varechy, vie hrať na gajdách a rozprávať pútavo
vírečitým nárečím. Fascinujúce. Naša anketa
zisťujúca, ktorý film najviac zaujal, skončila
rozdielnymi názormi chlapcov a dievčat.
Dievčatá viac oslovil film Poľana a chlapci
chlapsky priznali obdiv k Čalamachovi. Etnofilm
ukázal, že naši študenti vedia oceniť aj
dokumentárne filmy.

Etnofilm Čadca je medzinárodné filmové bienále
venované problematike etnológie, ako aj
sociálnej a kultúrnej antropológie. Sme radi, že
máme každoročne možnosť zúčastniť sa tohto
zaujímavého festivalu. 20. októbra 2016 sme
videli tri slovenské dokumenty: Poľana,
Spomienky na Železník a film Čalamacha.
Regionálny film Poľana začal veľkým záberom
našich hôr zahalených do oblakov a postupne
nám nenútene s detailmi predstavil flóru, faunu
a nakoniec kultúrne tradície Detvanov.
Fascinujúca kamera nezabudla na zábery zo
všetkých ročných období, ale jeseň, ktorú práve
prežívame, bola farebne dominantná a
nástojčivá. Zámer vyvolať emócie a hrdosť na
prírodné a kultúrne pamiatky bol jednoznačne
splnený.
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KYSUCKÝ MIKROFÓN
Kysucký mikrofón je súťaž mladých moderátorov, ktorú každoročne organizuje Kysucké
kultúrne stredisko v Čadci. Okresné kolo súťaže sa uskutočnilo 14. októbra 2016 v Dome
kultúry.
Našu školu reprezentovali: Laura Mačejková I. D, Anežka Kadášová III.C
s respondentkou Dominikou Rovňanovou III. E, Martin Zaťovič s respondentom Petrom
Privarom III.G a Roman Malich so Sabínou Gulčíkovou tiež z III.G. Všetci sa zodpovedne
pripravili a odhalili svoje moderátorské schopnosti s odborným usmernením Mgr. E.
Kubalovej.

Výrazné úspešné umiestnenie dosiahol Roman Malich. Svojím hlasom a stoickým
pokojom upútal nielen porotcov. Získal 3. miesto a postup do krajského kola súťaže.
Čestné uznanie si priniesol Martin Zaťovič, ktorý zaujal prirodzeným vystupovaním a
optimizmom.
Víťazom blahoželáme a všetkým prítomným (aj divákom z gymnázia) ďakujeme za
reprezentáciu školy. Pevne veríme, že v budúcom školskom roku sa do súťaže prihlási ešte
viac talentovaných študentov.
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REVOLUTION TRAIN
Povedali ste si niekedy,aké je to žiť v zabudnutí? Aké je stratiť všetko,na čom vám záležalo?
Presne o tom bol Protidorogový vlak. Na Slovensko a rovnako aj do Čadce po prvýkrát
zavítal Revolution train, alebo aj inak nazývaný Protidorogový vlak, v apríli 2017.

Už z názvu tento projekt znie veľmi zaujímavo,a preto sme neváhali a hneď zavčas rána
,dňa 25.4.2017,sme ho išli navštíviť.
Tento vlak niesol súpravu šiestich vagónov.Začiatok bol trochu nudný,pretože sme
vypĺňali dotazník s viacerými otázkami,no postupne pri prechádzaní do ďalších vagónov to
bolo čoraz zaujímavejšie. Celý projekt bol podľa skutočnej udalosti.Do deja nás uviedli
prostredníctvom natočeného filmu o skupine mladých ľudí. A to bolo to,čo sa mi najviac
páčilo. 90 minút strávených v tomto vlaku bol silný emotívny zážitok,po ktorom
pochopíte,čo drogy skutočne znamenajú a čo dokážu s človekom spraviť. Tak ako
v príbehu,niekedy stačí iba jeden večer. Jediný a život nespočetne veľa ľudí sa obráti na
ruby. Stačí tak málo a človek sa dostane na úplné dno,tak ako dievča z príbehu. Žije
v špine,v opovrhnutí,živí sa prostitúciou,len aby mala na drogu. Návrat späť je veľmi
ťažký,niekedy nemožný.
Protidrogový vlak mi otvoril oči a ja som si uvedomila,že budem robiť všetko pre to,aby
som nedopadla ako jeden mladík z príbehu,ktorému už nikto nemohol pomôcť.
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Soňa Jakubíková
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DIY DEKORÁCIE DO IZBY
Svetlušky alebo Fľaštička snov
Budeš potrebovať: zaváraninovú fľašu svietiacu farbu (zoženieš na internete za 3€), štetce (čím menšie tým
lepšie)
Postup
Bodky sa snažíme robiť čo najmenšie a čo
najbižsie pri sebe. Najlepšie vyzerá, ak
použijeme aspoň dve alebo tri zladené farby.
Necháme zaschnúť na slnku. Takúto fľašu
môžeme využiť nielen ako dekoráciu, ale aj ako
stojan na perá alebo ako fľaštičku snov. Tú
vytvoríme tak, že na papieriky napíšeme svoje
sny, citáty alebo motiváciu, papieriky zašúľame,
zviažeme a vložíme do fľaše.

www.google.sk/search/&wiM5eXZ9dDUAhUefefdG5xoKHc

Lapač snov
Budeš potrebovať: pevný drôt, koženkové lanko(aspoň 2m),
Postup

bavlnky, gorálky a iné malé ozdôbky, pierka

Najskôr z drôtu vytvoríme kostru lapača, ktorú
následne obmotáme koženkovým lankom.
Necháme si trochu lanka ako úchytku. Teraz
začneme viazať bavlnku po obvode v rovnakej
vzdialenosti. Ďalej napletieme bavlnku do
stredu predchádzajúceho radu, kde spravíme
uzlík, a tak pokračujeme až do stredu, sem tam
navlečieme gorálky alebo iné ozdôbky.
Nakoniec na spodnú časť lapača navešiame
gorálky, ozdôbky a pierka. Podľa indiánskej
legendy tieto lapače do svojej siete zachytia
dobré sny a pierka odvejú zlé sny.
www.google.sk/search/&wiM5eXZ9dDUAhUG5xoKHc
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Nástenka – držiak na bižutériu
Budeš potrebovať: nástenku alebo dosku, háčiky, farbu, tapetu alebo papier s potlačou, disperzné lepidlo,
ceruzku, pravítko
Postup
Rám natrieme farbou, je to len na vás, akú si
zvolíte. Necháme vyschnúť. Na celú korkovú
plochu nanesieme disperzné lepidlo a priložíme
ozdobný papier. Ceruzkou si nameriame na
zaschnutú nástenku vzdialenosti, podľa ktorých
budeme dávať háčiky. Je len na vás, akú zvolíte
vzdialenosť medzi jednotlivými háčikmi.
Napr.1cm. Ak ste použili dosku, budete
potrebovať aj vŕtačku, pri nástenke ju
nepotrebujeme, pretože je dostatočne mäkká.
Po umiestnení háčikov už len stačí oprieť náš
výrobok o stenu a môžete používať.

www.google.sk/search/&rlz=1C1PRFC_enSK580SK662

Závesné organizéry
Budeš potrebovať: darčekovú tašku, papierik, fixku, klinec
Postup
Nič jednoduchšie v živote neuvidíte. Zatlčte
klinec do steny, zaveste tašku, na papierik si
napíšte, čo v taške je, a máte hotovo!

www.google.sk/search/&rlz=1C1PRFC_enSK580SK548651662
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S. Oravcová, A. Bukovanová

ČO ČÍTAME?
Nedávno sme nahliadli do našich triedy s otázkou: „Aká je vaša obľúbená kniha?“
Vďaka nášmu prieskumu sme zistili, že zjavne čím starší sme, tým menej čítame.
Fiodor
Michajlovič
Dostojevskij
Idiot

Najväčšia miera čítania je v 1.ročníku a presný opak vládne v 5.ročníku.
1. ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

5.ročník

4%

────
James Clavell
Potkan Kráľ
(1962)

16%

────

40%

Dominik Dán
Beštia

────

16%

Fiodor
Michajlovič
Dostojevskij
Zločin a trest

────
24%

Kiera Cass
Selekcia

────
Dimitry
Glukhovsky
Metro 2035

────
Jozef Banáš
Kód 1

Čo čítame v jednotlivých ročníkoch ?
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Fiodor Michalovič Dostojevskij
Idiot
Ponaučenie z knihy sa týkalo hlavne toho, že každý človek dokáže aj nad úplne obyčajnými, ale aj
dôležitými životnými rozhodnutiami rozmýšľať úplne odlišne.

James Clavell
Potkan Kráľ (1962)
Táto kniha mi dala do života to, že si teraz vážim maličkosti v každodennom živote, ako napríklad vajíčka,
slobodu a normálny tabak, nie zmes byliniek a ktoviečo ešte. K tomu som si uvedomil, ako dokážu rýchlo
vznikať a zanikať priateľstvá a tiež aj to, ako byť dobrým businessmanom.

Dominik Dán
Beštia
Otvorené okná na prízemí nie sú dobrý nápad...

Kiera Cass
Selekcia
Odhaľuje, ako sa svet delí na chudobných a bohatých.

Fiodor Michalovič Dostojevskij
Zločin a trest
Najvýstižnejšia veta o tejto knihe je tá, že človek nikdy nezvíťazí nad vlastným svedomím

Dimitry Glukovsky
Metro 2035
Ponúkla mi obraz o živote po atómovej katastrofe.

Jozef Banáš
Kód 1
Kniha je zameraná na život a kresťanstvo. Ukazuje život kresťanov a židov v dnešnej komunite. Často ma
nútila klásť si otázku: Čo ak bolo všetko inak?
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INTERVIEW S LEKTOROM
R: „Hello.“
L: „Hi Patricia.“

R: „So you always wanted to be a teacher,
right?“
(Takže ste vždy chceli byť učiteľom?)
L: „ I think being a teacher and then
travelling would be two things that can go
alongside quite well.“
(Byť učiteľom a cestovať. Aj tak sú to dve veľmi
ľahko zlučiteľné veci.)

R: „So the first question is, you are from
England, where concretely?“
(Odkiaľ presne pochádzate?)
L: „I’m from a .. very small town called
Tibiton which is a bit like Čadca, really, in
Devon which is a very green and lush.“
(Pochádzam z mestečka Tibiton, čo je mesto
skoro ako Čadca. Nachádza sa v oblasti Devonu
(veľmi zelená časť Anglicka).)

R: „Is this the first foreign country you are
teaching or you were somewhere else
before?“
(Je toto prvá krajina mimo domov, kde učíte,
alebo ste boli aj niekde inde?)

R: „What do you like the most about your
country?“
(Čo máte na Anglicku najradšej?)
L: „What do I like most? It’s difficult,
really, I think. I... when I go there
I understand everything... straight way.
I‘ll give you an example. I can be on
a train and I can hear some people
talking. And I can tell by how they talk,
their accents ...the vocabulary that they
use, what their education was, where they
live ... things they do... Just by listening to
them. And it‘ s sort of a mysterial kind of
way... but I mean... it’s.. it‘s a beautiful
place.“ (Ťažko povedať. Asi to, že keď som tam,
rozumiem všetkému. Dám ti príklad: Keď
cestujem vlakom a počujem ľudí rozprávať sa,
viem povedať podľa prízvuku, akým hovoria, a
výberu slov to, kde chodili do školy, kde žijú, čo
robia. Iba podľa toho rozhovoru, a je to trošku
záhadné. Je to nádherné miesto.)

L: „No, I worked in Budapest quite of few
years ago.“
(Nie je, pred pár rokmi som ešte pracoval aj
v Budapešti.)
R: „Do you like Slovakia?“
(Máte radi Slovensko ? )
L: „I do.“
(Áno.)
R: „Is it more beautiful here than in
Hungary?“
(Je Slovensko krajšie ako Maďarsko?)
L: „Yeah, you would have to say so,
wouldn’t you?“
(Áno, je.)
R: „What’s according to you the best place
on the Earth?“
(Aké je podľa vás najkrajšie miesto na svete?)
L: „Best place on the Earth... I don’t
know... It’s a kind of essaydom. You’d
have to go to a lots and lots of places.“
(Neviem. Je to vec, o ktorej by sa dalo uvažovať
hodiny. Hlavne musíš navštíviť veľmi veľa
miest.)

R: „So how did u become a teacher in
a foreign country?“
(Ako ste sa stali učiteľom v zahraničí?)
L: „I think I’ve always wanted to do this
for a long, long time. But I was a teacher
in UK first.“
(Vždy som chcel byť, ale najskôr som bol učiteľ
v UK.)
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R: „And right now for you it is..?“
(Práve teraz je to..?)
L: „I went to Mexico city. And I found that
incredibly interesting. As one of the best
places I’ve been to. But it’s... I think it’s
diffucult it’s best not to... It’s best to try
things and still be thinking that the best
place is where you are at the moment.“
(Bol som v Mexiku a považujem to za
neuveriteľne zaujímavé miesto. Asi najlepšie,
kde som doposiaľ bol. No aj tak je lepšie nesúdiť,
ale skúšať nové a nové miesta a popri tom si
stále myslieť, že najlepšie miesto je to, kde si
práve teraz.)
R: „Are you planning on staying here?“
(Chcete tu zostať?)
L: „Yes, mhm.“
(Áno.)
R: „Don’t you miss your family, when you
are here?“
(Nechýba vám rodina?)
L: „I’m... I guess that answer to that would
probably be... not an awfully... no... when
I am there I like being with them,
spending time, and it is very normal and
natural... and when I leave.. I can feel
kind of ..‘aaah I don’t wanna go‘.. but
when I’m not there, I’m too old and I’ve
done it too many times to.. kind of..
aaah... to kind of miss them really. And
I think that they wouldn’t want me to miss
them either.“
( Odpoveďou je, že nie. Keď som doma,
s rodinou, užívam si každý moment, je to veľmi
prirodzené. Keď však odídem, najskôr to je také,
že ‚aaah, nechcem nikam ísť‘, ale keď už nie som
s nimi, som už pristarý a už som to urobil toľko
ráz, že mi už nechýbajú. Tiež si myslím, že by
ani nechceli, aby mi chýbali.)

wikimedia.org/wikipedia/commons/England_location_map.svg

R: „Okay, thank you for the interwiev.“
(Ďakujem za rozhovor.)
L: „Well, thank you Patricia.“
(Ja ďakujem.)
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Patrícia Chnúriková

ŠTUDÁK MESIACA
Interview redaktora s Denisom
R: „Ahoj.“
D: „Ahoj. Počkaj, počkaj, počkaj..“
R: „Áno?“
D: „To ideme takto robiť?“
R: „Áno.“ (smiech) „Robím s tebou rozhovor ako
s naj študentom tohto mesiaca, vieš prečo?“
D: „Hmmm... neviem.“

R: „To je celé, áno?“
D: „Ja neviem, čo by som ti ešte také povedal.
Akože ako som sa mal, alebo? Dobre predsa.“

R: „Ale no tak, snaž sa trošku. Prečo s tebou
robím interview, čo si myslíš?“
D: „ Kvôli tomu, že som akordeonista.“

R: „A tvoj osobný úspech?“
D: „ Keď som bol menší, vždy tam bol taký jeden
chalan, ktorý bol lepší ako ja. Tak keby som ho
predbehol, tak asi to by bol môj osobný úspech.“

R: „Presne tak, môžeš nám o tom povedať niečo
viac?“
D: „No a tak, čo by si chcela počuť?“

R: „Aké iné aktivity okrem akordeónu ešte
robíš?“
D: „Tak hrávam aj futbal každý týždeň. Chodím
si vždy po škole čítať do knižnice..“

R: „Ako si sa k tomu dostal, k hraniu.“
D: „Dostal som sa k tomu tak, že.. hmm... môj
dedo si doniesol z Ruska akordeón.., že sa na
ňom naučí hrať, ale nejako sa k tomu nedostal,
tak ma mama zapísala na akordeón do ZUŠ-ky,
že by som na ňom hral ja.“

R: „A hrávaš aj biliard, však?“
D: „Áno, snooker, no. To je biliard, ale pri
väčšom stole.“

R: „Baví ťa to?“
D: „Áno, teraz, však áno, čím som starší, tým
viac. Keď som bol menší, tak som hrával, čo som
mal hrať. Akože mi bolo kázané, že nauč sa toto
a nauč sa tamto.“

R: „Baví ťa to?“
D: „No však hej, keď triafaš, tak áno, keď nie, tak
ťa to nebaví.“
R: „Kam by si chcel ísť na vysokú školu vzhľadom
na to, že si taký dobrý hudobník?“
D: „Tak, rozmýšľam nad Vysokou školou
muzických umení v Banskej Bystrici a ešte
možno niečo s ekonómiou, neviem, nejakú
vysokú školu, že si dve vyštudujem, jedna je
málo.“

R: „Aký je tvoj najväčší úspech podľa teba?“
D: „Najväčší... to ja neviem Paťa..“
R: „Nepokladáš za tvoj najväčší úspech práve to,
že si bol v Amerike na súťaži?“
D: „No, dobre, tak hento. “
R: „Povedz mi o tom niečo viac.“
D: „Bol som v Amerike, no a skončil som prvý
teda. Bol som v troch kategóriách, vo všetkých
som vyhral, lebo som mal najviac bodov... no a ...
hmm...“

Patrícia Chnúriková

R: „Máš aj nejaké dievča, s ktorým by si tento
tvoj úspech mohol zdieľať?“
D: „Momentálne nie, ale mal som.“
R: „Chcel by si ešte niečo povedať?“
D: „Asi nič, však ty máš otázky.“

-24-

R: „Áno, dobre, ďakujem za rozhovor.“

www.canva.com

VYŠŠIA A NIŽŠIA
ČINNOSŤ SLOVENSKA
Nižšia činnosť: nepodmienená
Vyššia činnosť: podmienená
Čo to presne znamená? Konkrétne definície žiaľ neexistujú.
Budem si teda musieť trošičku vymýšľať, aby som vám to
vysvetlila.
Nižšia činnosť nás sprevádza už od narodenia, je stále nemenná
a stále rovnako otravná. Nekontrolovateľná. Táto činnosť
pretrváva od nevidím do nevidím, zmeniť ju je príšerne ťažké, ba
priam nemožné. Je vykonávaná inštinktívne a aj keď sa snažíme,
napokon stále skončíme na tých istých chodníčkoch. Veď nie
nadarmo sa hovorí, že starého koňa novým trikom nenaučíš.

Človek sa učí celý život.
Od narodenia až do smrti.
Sme na to celkom dobre
vybavení všakovakými
činnosťami. Poďme sa na
to spolu lepšie pozrieť.

Vyššiu činnosť získavame. Občas náhodou, občas našou lenivosťou a výnimočne, ale nájdu sa aj
výnimky potvrdzujúce pravidlo, snažením. Nevýhodou takýchto činností je, že si ich musíme
neustále opakovať, inak by sme zabudli, čo sme to vlastne robili. To sa stáva aj tak, ale aspoň sa
teda, keď už nič iné, máme na čo vyhovárať . Biológia nám v tomto ohľade veľmi pomáha, vynašla
na to pojem - Alzheimer. Ďalšou výhodou je, že jedna vec sa dá urobiť viacerými spôsobmi, veď aj
do krčmy sa dá ísť po asfaltke, ale aj po tráve, keď je to kratšie. Vyžívajú sa v nich hlavne všetci
samotári a introverti, lebo sú indi- vindi (individuálne), každý človek ich musí vykonávať sám za
seba. Umožňujú nám adaptovať sa, čím viac pijeme, tým skôr sa z nás stane notorik.
Poďme si uviesť pár príkladov. Podotýkam, že všetky príklady uvedené v texte sú založené na
fikcii a s realitou nemajú nič spoločné. Neodporúčajú sa skúšať doma.

Nižšie
Začnem tak zľahka. Spaľujúca túžba zapnúť si počítač a zahrať si obľúbenú hru. Nevadí, že riad
nie je umytý a koberec povysávaný, veď to sa nejako vyrieši. Škoda, že sa nedá spustiť program Upratať byt‘. Potreba odhryznúť si z toho neuveriteľne zdravého koláča. Veď predsa, čo je zdravé,
to je dobré. Zdravý životný štýl, zdravé behanie o piatej ráno, zdravé hladovanie, zdravé diéty.
Veď čím chudší si, tým zdravší si, škoda, že len na Instagrame. Dokonca aj žijeme celkom
nekontrolovateľne, nezávisle od nás. Raz máme čo robiť, raz nie, raz sme zamestnaní, raz bývame
pod mostom. To sa stáva, že nikdy vlastne nevieš, na čom si, život je aspoň väčšie vzrúšo.
Každopádne svet je veľmi sofistikované miesto, občas mu totiž nestačí, že nás bije len tak
metaforicky, občas sa mu podarí aj tak reálne. Hlavne, keď v plnej rýchlosti vpáliš čelom do
otvoreného okna. Niekedy aj skupinkou mladých šarvancov, lebo nezapadáš do davu, si gej, inak
oblečený, s farebnými vlasmi, nie si prosto ich šálka kávy (alebo inej drogy?).
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Okrem toho sa človek obyčajný musí potýkať aj s veľmi neobyčajným citom. Láskou. Tá je v
dnešnej dobe boj. Páry sa nevidia predsa až dva dni a už si hovoria ako komplikované to je medzi
nimi. Že im internetová komunikácia nestačí. Joj, kde sa stratili tie papierové listy. Teraz sú
spreje a na chodníkoch pred domov a nápisy MYLUJEM ŤA, ODPUSŤ? PROSIM VER MY.A aj
keď je všetko ružové, ako otravná mucha sa zjaví paranoja. Veď všetko nás tak stresuje, že dôvera
ani nikdy nebola, tak sa stratiť nedá.

Vyššie
Teraz ten kúsok slobody, ktorý nám ostal. Aj keďvlastne sme slobodní ,len pokiaľ nezačína
sloboda druhej osoby. Máme teda slobodu výberu. Môžeme si vybrať, ktoré bio mäso dovezené z
Brazílie si vyberieme. Máme možnosť slobodne si vybrať banku, z ktorej si požičiame peniaze,
lebo postaviť/ kúpiť si nehnuteľnosť za vlastne našetrené peniaze je priam nemožné. Máme
možnosť každý jeden deň chodiť do práce až do konca života, aspoň si ju stále opakujeme, veď
dôchodku sa teraz dožije už len ten šťastnejší. Máme možnosť vymyslieť si akýkoľvek problém a
rozoberať ho donekonečna a ešte ďalej, nech nám z toho aj švihne , veď nároky na človeka sú tak
‚nízko‘. Ale nevadí, aspoň psychológovia majú viac roboty, a tej a tak nikdy nie je dosť. Máme
možnosť teda robiť čo chceme, kedy chceme, s kým chceme, kým sme prospešní, kým zapadáme.
Ak aj napriek tomu si v tejto ‚ťažkej‘ dobe konzumu a beznádeje vykonštruovaných ťažkostí taký
optimista ako ja, že sa smeješ a pozeráš na oblohu, na mraky alebo na prírodu, vitaj v svete
unikátov. Ako sa cítiš taký jedinečný? Hneď ti poviem! Výnimočných je ďalších sedem miliárd.
Každopádne, čo som chcela je len to, že nevzdávaj to a usmievaj sa. Pekný deň prajem.

www.canva.com
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???
Človek by si myslel, že keď zomrie mladý, smrť ho vezme ešte na jedno posledné dobrodružstvo predtým,
ako sa opona zatiahne a nastane tma. Kdeže!
Aj napriek tomu, že byť mŕtva je na nič, bol to pekelne skvelý spôsob ako zomrieť. Vysoké budovy a
hádky s neznámymi ľuďmi, ktorí do vás „omylom“ drgnú. A strčia do vás tak silno, že prerazíte okno a
spadnete z pätnásteho poschodia rovno doprostred rannej premávky. Klasika. Dobre, tak som sa možno
nemala starať do hádky s jeho manželkou, ktorá ho úplne očividne podvádzala a možno som mu nemala
vlepiť preventívnu facku, aby sa vzchopil, ale tak, všetci vieme, aká som – impulzívna. Samozrejme, všetky
moje tiky a impulzy sú mienené v najlepšom možnom zmysle, nie je moja chyba, že ľudia navôkol tomu
jednoducho nerozumejú.
Mierne sa pomrvím, ešte stále cítim kamienky štrku zaseknuté v mojom chrbte. Ty kokos,dúfam, že ten
pád niekto natočil a ja si to budem môcť z neba pozrieť. Vôbec sa nepozastavím nad mojou skalopevnou
istotou, že skončím v nebi... Aj napriek tomu, že stále cítim bolesť a akúsi lepkavú horúcu tekutinu
vytekajúcu z môjho čela (ktorá je nepochybne krv, ale na to myslieť nechcem), nepochybujem o tom, že
som už mŕtva. Ako to? Nuž, kde začať.
Asi tým, že práve teraz stojím na veľkej bielej plochej doske a nikde nie je nič okrem mňa a tuto slečny v
kostýme stojacej predo mnou. „To ako fakt nemáš kosu ani nič? Čiernu kapucňu, dlhý plášť?“ Možno by
som si nemala robiť srandu zo Smrti, ale tak nebudem hádam v jeden z najdôležitejších dní môjho života
plakať. Slečna sa usmeje a bez jediného slova podíde ku mne. Je odo mňa dokonca nižšia, čo ma
neprekvapí, pretože v škôlke ma volali žirafa. „Šťastnú cestu.“ Povie iba a dotkne sa môjho čela. Dotyky
neboli nikdy niečo, čo by som považovala za príjemné, avšak takto bolestivý dotyk som ešte nikdy necítila.
Čas a priestor prestanú dávať zmysel, teda ak ho vôbec niekedy dávali, a ja neviem ,čo som. Neviem,kde
som, či ešte vôbec existujem. Keby som práve nespadla z pätnásteho poschodia, povedala by som, že
som na šmýkačke. A aj napriek tomu, že nič nevidím, prisahám, že počujem svišťať vietor a cítim ako sa
môj zadok kĺže stále nižšie a nižšie, cítim, že ma to na nahých stehnách páli a rukami nahmatám akési
„zábradlie“ po oboch mojich stranách. A potom znovu príde bolesť a ja spadnem – na zem? – a poriadne
si udriem zadok. Dezorientovane sa v úplnej tme postavím a s rukami vystretými pred sebou sa snažím
niečo, hocičo, zachytiť. „Sakra!“ uľavím si a chytím sa za hlavu. Čo ak som predsa len išla do pekla a toto
je ono? Večná prázdnota, samota. Večná temnota. Prevrátim nad sebou oči, zase dramatizujem. Isto nie.
Ako keby chcel niekto potvrdiť moje myšlienky, začne sa rozvidnievať. Prižmúrim oči, pretože svetla je
náhle tak veľa, že sa to nedá zniesť. „Vitajte, väzeň 74,609. Odslúžili ste si váš doživotný trest. Teraz ste
voľný.“ Automatický hlas z nahrávky sa ozve úplne všade, no najhlasnejšie v mojej hlave a celým telom
mi prejdú zimomriavky. Pootvorím ústa a oči sa mi rozšíria tak, že nepochybne zaberajú polku mojej
tváre.
„Prosím?“
Autor: Jessica Kyseľová
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ZATMENIE
Počula som príbeh
Pri ktorom sčerveneli stromy
Od koreňov až po koruny.
Počula som príbeh
O Mesiaci a Slnku.
Je to rozprávka odveká
Vzdialená a blízka
Ušiam človeka.
Počula som rozprávku
O úsvite a úplnku.
Zaľúbilo sa Slnce
Do striebristej tvare Mesiaca.
Bola to láska prudko blčiaca.
Avšak nebolo dvom milencom
Dovolené vídať sa
Lebo deň vládne slnku a noc je paňou mesiaca.
A keď chcel Mesiac
Zlatistú tvár niekdy vídať
Tak nesmel vôbec dýchať.
A Slnce Kričalo Vrieskalo
Pálilo Driapalo
Až každý večer Umrelo.
Umrelo Slnce aby jeho
Čierna tvár splynula s nocou
A ukradla kúsok svitu mesačného.
Tak sa mesiac každé ráno dusil
Búril rieky, moria, oceány
Pre Slnce ukrajoval kúsok svojej strany.
Občas Slnce skrylo sa za mraky
A občas mesiac ukryl sa do tmy
A ľudia pomaly zvykli si rokmi.
Preto dnes očarí nás zatmenie
Kútikom duše vnímame znamenie
Že stojí im toľko trápenia za jediný bozk.
-Y.O.
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VŠEDNÝ DEŇ
Mesiac mi svieti nad hlavou
A nad poslednou šálkou čaju
Z ktorého stúpa para krivkou vrtkavou
Až k oblakom nového dňa
Po prebdenej noci nad knihami
Vystieram stŕpnuté telo
S očami spuchnutými
Uvarím kávu neveselo
Nadíde deň ako každý iný
Ničím ma neprekvapí
Ani ho nezožiera pocit viny
Že mi zas a znova jednu vlepí
Zas a znova mi niekto zjedol
Posledný kúsok syrovej pizze
A žiadny vinník navôkol
Zavše ani krabicu neodprace
Večer si líham do neustlanej postele
Modlím sa potichu
A celkom nesmele
Požiadam o trochu od všednosti oddychu
Ráno vstanem neskoro
Lebo budík bojkotoval moje vstávanie
Alebo predsa
Sa všedné dnes odvšednie?
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Y.O.

Kreslila: Agáta Kavalierová (Príma A)

NA KÁVIČKE S
J.M. HURBANOM
Už je to dvesto rokov, odkedy sa narodila táto veľká osobnosť, národný buditeľ, vodca slovenského
národného hnutia... Takto by som mohla pokračovať ešte dlho, no pointou je, že tento Človek (s veľkým
Č) si zaslúži istú úctu a uznanie aj od nás, študentov Gymnázia J.M Hurbana. Veď naša škola je
pomenovaná práve po ňom.
Keby som sa mohla narodiť o 150 rokov skôr, išla by som s ním na kávu. Samozrejme, pokiaľ by moje
pozvanie prijal. Nepýtala by som sa však veľmi na politické záležitosti, ktoré by som si mohla prečítať z
jeho článkov a kníh. Zaujímalo by ma niečo z jeho súkromia, manželstva a zvládania ťažkých situácií,
možno práve súvisiacich s naším národom.
Pokúsila by som sa s ním skamarátiť, zverila by som mu svoje tajomstvá a možno by zveril nejaké aj on
mne. Tak to predsa medzi priateľmi chodí, nie?
A tak, sediac pri voňavej kávičke, by som sa zamýšľala nad krutosťou života, láskou, zradou,
nenávisťou...
On, už skúsený človek, by mi toho vedel rozprávať veľa, či už o zrade alebo láske. Porozprával by mi
príbeh svojej lásky? Lásky k Aničke Jurkovičovej, ktorú by hoc aj uprednostnil pred národom, keby to
bolo nevyhnutné. No ich láska zvládla aj službu vlasti, aj upozornenia a pripomienky Ľudovíta Štúra, že
len slobodný muž má horlivé ruky v boji za slobodu. Ich svadbu Štúr taktiež označil ako Hurbanov
pohreb, no on si svoju Aničku obránil a, ako sa neskôr ukázalo, mal pravdu. Anna jeho národniarsku a
politickú činnosť tolerovala a aktívne podporovala. No zaiste to nebolo vždy idealistické ani v ich vzťahu.
Možno mu blysla v hlave myšlienka aj na to, že by mal uprednostniť vlasť na plnej čiare pred láskou.
Ktovie, či by sa mi zdôveril alebo to mal ukryté niekde v hĺbke srdca?
Ich vzťah si prežil i krušné chvíle, o ktorých by sa mu zaiste veľmi rozprávať nechcelo. Chvíle odlúčenia
jeden od druhého, zatýkač na Hurbana, Hodžu a Štúra, hrozby, väznenie Hurbana za sériu článkov, smrť
dieťaťa....
Možno práve toto všetko ho urobilo takou veľkou osobnosťou. Práve tieto krízy a pády, ktorými sa v
živote pretĺkol. A preto sa i my pomaličky pretĺkajme a prežívajme dokonalo každý jeden moment, možno
aj z nás budú veľké osobnosti. Ktovie?

commons.wikimedia.org/wiki/File:Milosav_Jozef_Hurban.jpg
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Monika Stenchláková

DEŇ HURBANA
Naša škola nesie meno Jozefa Miloslava Hurbana, a keďže tento rok má táto úctyhodná osobnosť dvojsté
výročie narodenia, naša škola počas celého roka organizovala rôzne akcie vrcholiace dňom Hurbana.
Triedy, ale aj individuálni žiaci si pripravili pre zvyšných spolužiakov rôzne scénky a vystúpenia.
Moderátorom predstavenia bol Roman Malich z 3. G triedy, ktorý svojím hlasom rozozvučal celú aulu
školy. V úvode predstavení mala príhovor pani riaditeľka a slávnostne vyhlásila výsledky súťaže o najlepší
list Hurbanovi, ktorého cenu získala Monika Smolková, študentka bilingválnej sekcie gymnázia. Celý
program bol sprevádzaný krásnym spevom tria dievčat, ktoré si hovoria Sudičky a speváckeho zboru
Radosť. Počas programu bola spomenutá charakteristika Hurbana, jeho život so štúrovcami, kodifikácia
spisovnej slovenčiny aj jeho diela. Počas vystúpení sme sa neraz zasmiali, lebo mnohé triedy poňali svoje
vystúpenia veľmi moderne a chlapci jednotlivých tried nemali problém prezliecť sa za dievčatá, aby
pobavili spolužiakov alebo študenti celkovo, obliecť si dobové kostýmy. Vystúpenia sa nám veľmi páčili a
som si istá, že budem hovoriť v mene celej školy, keď poviem úprimné ďakujem pre všetkých, ktorí sa do
organizácie, ale aj samotného stvárnenia zapojili. Už len máličko, že významné osobnosti ako je Hurban
by sme si nemali pripomínať len počas výročia, ale omnoho častejšie. Nemali by sme zabúdať na to, že
sme hrdí Slováci,a nielen vedieť o našich dejinách, ale si ich aj adekvátne uctiť a osláviť.
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Patrícia Chnúriková

INTERVIEW S HURBANOM
Dňa 24.2.2017 sa nám podarila skvelá vec. Pri príležitosti dvojstého výročia narodenia Jozefa Miloslava
Hurbana,“muža,ktorého život zvonil činmi” a ktorého meno nesie aj naša škola,zorganizovala pani
učiteľka Mgr. Alena Nemcová prednášku o J.M.Hurbanovi s Mgr.Ľubošom Kačírkom,PhD.z Katedry
etnológie a muzeológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Nemožné sa stalo skutočnosťou a my sme počas prednášky cestovali časom. Pomocou pána doktora
Kačírka, ktorý sa na malú chvíľku prevtelil do tejto významnej osobnosti, sa nám podaril urobiť rozhovor
s Hurbanom. Tak sa pozrite na to, čo by nám tento velikán slovenských dejín povedal.

R: „Ako ste sa cítili v roli učiteľa?“
H: „No, ja som až tak neučil, som skôr kňazom. Aktívny, radikálny kňaz, ktorý prebúdza
svojich farníkov a vždy nadáva, ak pijú alkohol alebo neplnia to, čo považujem za
správne.“
R: „Ako ste sa teda dostali k politike?“
H: „V podstate aj takou náhodou, keď vypukla revolúcia, tak som cítil potrebu, že treba
niečo robiť, že teraz je tá šanca, kedy sa aj nám Slovákom podarí presadiť svoje národné
práva. Preto som aj spolu so Štúrom a Hodžom založil Slovenskú národnú radu a začali
sme organizovať aj dobrovoľnícke vojsko, ktoré snáď oslobodí Slovensko a prispeje k
tomu, aby Slováci získali v rámci Uhorska svoju vlastnú korunnú krajinu.“
R: „Čo si teda myslíte o politickom systéme na Slovensku?“
H: „No tak ako politický systém je ešte v takých úplných začiatkoch a veľmi cítim, že stále
má dominantné postavenie uhorská a maďarská šľachta. Treba rozširovať práva pre ľud,
pre obyvateľov, ktorých je väčšina, aby mohli rozhodovať o svojom osude.
R: „ Prečo ste sa rozhodli práve pre teológiu?
H: „ Tak mám to aj z rodiny, môj otec bol evanjelický kňaz, bolo mi to blízke. Práve cez
teológiu som mohol študovať, vzdelávať sa a rozširovať si obzor.“
R: „Viem, že ste boli proti alkoholu, dali ste si aj vy niekedy pohárik?“
H: „Tak... netvrdím(ošívanie), že som v mladosti nikdy nepil, ale skôr si dám len také
vínko, ktoré si dorobíme tu v našom regióne. Ale (veľmi dôrazne), tvrdému alkoholu sa
vyhýbam.“
R: „Ste teda spokojný so svojím životom?“
H: „Som spokojný so svojím rodinným životom, deti sa mi vydarili. Hlavne môj najstarší
syn Svetozár (Hurban Vajanský), ktorý, vidím, že bude mojím dôstojným pokračovateľom.
Čo sa týka presadzovania práv pre Slovákov, tak s tým spokojný teda nie som.“
R: „ Ďakujem za rozhovor.“
H: „Ja tiež ďakujem.“
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