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Vodnár Ako väčšina
dnešných vôd, ste
špinavý a plný odpadu. Rýchla spoveď v kostole
a výplach úst vás vráti späť
do formy - snáď.
Ryby Držte sa radšej
ďaleko od vody.
Možno ste ryba, ale
to neznamená, že viete plávať. Samozrejme, nechceme
vo vás vyvolať hydrofóbiu
- sprchovať sa môžete (verte
mi, budete to potrebovať).
Baran Nezabúdajte,
nikdy nie je neskoro na lásku. Ale je
neskoro milovať niekoho
bez toho, aby to nebol úplný
kompromis založený na strachu zo samoty.
Býk Domov je tam,
kde je srdce, taktiež

Dubkáčik / Horoskop

pečeň a pľúca, ale napriek
mesačnému pátraniu, nikdy
sa nenájdu všetky časti vášho
tela.
Blíženci Ak chcete
mať príjemný deň,
nechoďte ku žiadnemu psychiatrovi, pretože
je pravdepodobné, že vás
diagnostikuje so schizofrenickou poruchou osobnosti.
Na druhej strane v jeho kancelárii možno nájdete lásku.
Je to vaše rozhodnutie. Len
je blbé, že ste také nerozhodné znamenie, čo?
Rak Hovorí sa, že
nikdy nie je neskoro
dokázať niečo v živote, čo je síce pekné, ale vám
ostáva len deväť dní.
Lev Možno je čas
oholiť sa - teda, jedi-

Známy a svetovo uznávaný,
niektorými milovaný a inými
nenávidený, veštec a jasnovidec, astrológ, zoológ a
gynekológ Mikuri-nov Veľký
špeciálne pre našich čitateľov

vypracoval horoskop na nasledujúce dni. Nezabúdajte
však, že najväčším nešťastím
je strata dobrej nálady a
zmyslu pre humor ;-)

ne že chcete, aby si vás ľudia
naozaj mýlili s necivilizovaným chlpatým zvieraťom.
Návšteva zubára je tiež eminentná - nebojte sa, brúsenie
nie je také bolestivé, ako sa
zdá byť a ako kráľ zvierat to
iste vydržíte.

Škorpión Vaše slová
sú ostré a jedovaté
rovnako ako žihadlo
vášho zvieracieho znamenia. Zdržujte sa zbytočných
komentárov, ak nechcete,
aby vám niekto zalepil ústa
lepiacou páskou.

Panna Vyhýbajte sa
pochybným postavám vo vašom
živote a taktiež satanistickým
kultom, ktoré by vás chceli
obetovať vo vyvolávacom
rituáli. Koniec koncov, nikto
nechce reinkarnáciu Satana
na zemi.

Strelec Tento týždeň
bude váš najlepš...
haha. Ale nie. Držte
sa čo najďalej od strelných
zbraní, ak si nechcete omylom streliť do nohy - alebo
ešte horšie, do súkromných
regiónov vášho tela.

Váhy Je čas zvážiť čo
je pre vás dôležitejšie
- šťastie alebo zdravie. Iste vám už váha prezradila, že je na čase so sebou
niečo robiť. Neberte to
na ľahkú váhu.

Kozorožec Spoznáte partnera svojich
snov, čo znie síce
dobre, dokým si nespomeniete na niektoré svoje sny.
autor: Mikuri-nov

EDITORIÁL
My sa v časopise riadime (ne)tradičným príslovím: „Čo môžeš spraviť dnes, odlož na zajtra a
máš dva dni voľna.“ No uznajte, určite sa týmto
príslovím neriadime len my v redakcii. Tradičné
v tomto čísle nezostalo už takmer nič. Nová
vydarená grafika, nový formát, distribúcia k vám
a hlavne nová redakčná rada. No, vlastne aj keď
sme noví, o tom, že sme netradiční svedčí už
len fakt, že v tíme máme Klaudiu a Milana ;-). A
samozrejme, zachovali sme si aj kvalitu a vtipný
nadhľad. Aj keď sme to nestihli dnes, ale možno
to stihneme pozajtra, stihli sme to a o to lepšie
je, že sme to stihli do Vianoc. Takže vám všetkým
prajeme krásne Vianoce, Silvester bez bolesti
hlavy a hlavne príjemné čítanie našich článkov.
Dávid Kidala, boss
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REDAKČNÁ RADA
DUBKÁČIKA
Mgr. Jozef Torma
(zodpovedný vedúci)
Žiaci mi dali za úlohu (je
zaujímavé vymeniť si to)
napísať niečo o sebe, aby
som sa čitateľom predstavil.
Najskôr som si myslel, že to
bude veľmi ťažké, objektívne a bez
prikrášľovania napísať pár viet o sebe.
Nakoniec to až také ťažké nebolo
a zhrnul som to do pár nasledujúcich
riadkov. Seriózny, vtipný, milý, skromný,
inteligentný a... hrozný klamár. :-D
Popravde, ak ma chce čitateľ spoznať,
najlepšie urobí, ak napíše niektorému
členovi redakčnej rady a on ma už určite
farbisto vykreslí. :-D Za človeka najlepšie
hovoria jeho skutky. Snáď to nebude až
také zlé, keďže som dokázal dať dokopy
takú skvelú partiu žiakov, akou určite je
skupina tvoriaca členov Dubkáčika. ;-)
Želám im veľa entuziazmu a energie pri
jeho tvorbe.
Dávid Kidala
(šéfredaktor)
Nazdar, lidi :) Moje meno je Dávid
a v časopise zastávam funkciu
šéfredaktora (big boss). Mojou úlohou je
všetkým hovoriť, čo majú robiť a potom
to nejako celé dať dokopy. Nebojte sa,
vám, čo máte robiť, hovoriť nebudem,
od toho tu máme našich učiteľov (len
srandujem). Čo vám o sebe poviem?
Mám rád grafiku, fotografovanie,
rád cestujem, šoférujem a trávim čas
s priateľmi.
Milan Kurovský
(predseda redakčnej rady)
Ahoj, ahoj! Som Milan! Iste ma poznáte
z takých klasík, ako sú... Čo pýtate sa?
Nikdy ste o mne nepočuli, hovoríte?
A žijete pod kameňom?! Tak dobre,
počúvajte pozorne, poviem vám
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niečo o sebe (síce to často nerobím, lebo moja reputácia
ma predchádza): Som *sem vložte pozitívne vlastnosti*.
Pripúšťam, možno som aj trochu *sem vložte negatívne
vlastnosti*. Čo sa časopisu týka, tak som podboss – ak
je pán boss hlavou, tak ja som krkom... Teda, aspoň jeho
polovica. Akokoľvek, na starosti budem mať PR a našu
„online presence“, ak viete, o čom točím. Ak nie, skúste
Google. Kthnxbai.
Členovia redakčnej rady:
Michal Ufnár
Čaute, moje meno je Michal.
V časopise som redaktorom. Moje
záľuby sú hudba, kreslenie a hra na
gitare. V živote by som chcel po
skončení strednej pravdepodobne
na vysokú, žiadna pauza a po
jej skončení si založiť grafickú
agentúru. Taký môj cieľ... Chcel by
som navrhovať a vytvárať obaly
na CD, logá, obrázky a fotenia
pre kapely, tričká, plagáty, ale
samozrejme aj grafika ako taká ma
zaujíma.
Lucia Novotňaková
Čaute! Moje meno je Luccy a v tomto
časopise zastávam dobre ohriate
miesto redaktorky. Som crazy girl.
Kvietočky a srdiečka to je moje.
Medzi moje záľuby patrí všetko okrem nudy.
Najviac však to kreslenie (keď už budem
ten grafik), fotografovanie, také domáce
práce a mnoho iných vecí. Minulý rok som
vydala dokonca svoju prvú kuchársku knihu
(autorskú knihu ako súčasť ročníkového
projektu). Adrenalín a kreativitu najviac
využívam v kuchyni. A možno Vám
napíšem aj nejaký ten článok, ako si
vlastnoručne rýchlo a jednoducho
skrášliť svoj vzhľad a stále byť
origoš. Bude to drsné. Teším
sa, priatelia.

Jana Kolářová
Čaute! Volám sa Jana. Je strašne veľa vecí, ktoré mám rada
a tie najzaujímavejšie určite spomeniem v našom časopise.
Spolu s dievčatami Vám napíšeme všetko najnovšie pletky
a zaujímavosti zo školy ;-) No a trošku o mne. Mám rada
hudbu, knihy, mačky, jahodové nanuky, paradajkovú
polievku, svoje kamarátky, jeseň, fotenie, mám rada zumbu
a príjemných ľudí. Dúfam, že Vás zaujme každá vec, ktorú tu
nájdete a tiež veľmi rada zistím, čo zaujíma Vás :) Serus
Petrana Dubinová
Zdravím. Volám sa Peťa a budem taktiež prispievať do tohto
časopisu. Mám rada fotenie, dlhé prechádzky, hudbu. Snáď
Vám priblížim kúsok mňa a aj vás možno motivujem do
nejakých nových vecí. Dúfam, že vás naše články zaujmú.
Soňa Sabolová
Ahoj ! Volám sa Soňa a takisto patrím do tímu „Dubkáčik“,
teda nášho školského časopisu. Čo môžem v krátkosti o sebe
povedať je, že veľmi rada kreslím, zaujímam sa o autá, rýchle
stroje a to už v akomkoľvek smere. Nemčina (aj škola), rôzne
záujmy, aktivity, priatelia a spoznávanie nových ľudí sú tiež

dôležitou súčasťou môjho života. Je toho veľmi veľa, čo by
som vám, milí čitatelia, chcela povedať, ale na úvod to stačí a
verím, že sa stretneme v ďalších číslach nášho časopisu!
Marián Kašinský
Som rád, že som... členom tohto tímu ;-)
Externá spolupráca:
Klaudia Tömöryová
Čau, kámo! Volám sa Klaudia a v časopise mám takú maličkú
úlohu pisateľa. Keďže mojou najväčšou vášňou je hudba,
tak mi prišili rubriku hudba. Trošku o mne: som človek,
ktorý miluje hudbu, knihy, angličtinu, fotenie a pásiky. Veľa
rozprávam a chodím kade–tade po lese a obdivujem prírodu.
Milí čitatelia, dúfam, že budete s mojou prácou spokojní a že
vám predstavím nejaké nové hudobné štýly a vyšlem vás na
nejaké dobré koncerty. S pozdravom Hadsn
Zľava doprava: J Kolářová, L. Novotňáková,
M. Ufnár, M. Kurovský, J. Torma, D. Kidala,
K. Tömöryová, P. Dubinová, S. Sabolová.
Dole: M. Kašinský, Dubkáčik.
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Som človek, ktorý rád počúva dobrú hudbu. Pre niekoho
je kvalitná a dobrá hudba hip-hop, rap, klasická hudba,
ľudová hudba, alternatívna, rocková hudba, metalová
hudba, death až black metalová, metal core, death core je
ich veľa. Keďže sme všetci rozdielni, tak počúvame to svoje.
No ja chcem písať o tom, v čom sa vyznám. To je rocková
hudba. Hudba pre hudobníkov a možno aj tanečníkov.

je ale hipisák a často menil
svoje priority. Nakoniec sa
zamiloval a odsťahoval do
Prahy, našli sme si bubeníka
Buca a teraz vlastne hráme
už tretí rok s ním. Je super, aj
keď furt frfle.

From our hands - bratislavská formácia chlapcov
(mužov), ktorá funguje od januára roku 2007 hrá punkrockovú a naozaj nadupanú muziku. Skladajú sa z týchto
členov: Matej Hoťka - Spev, Gitara; Rišo Klimo - Basa;
Matej Turcer - Gitara; Bukeťák - Bicie. Chlapci sa tešia
z dlhšie očakávaného albumu Individuals, z klipu ku
skladbe Common Sense a z jesenného turné po Českej
republike a Slovensku. Nedávno si zahrali v Kanade.
Zahrali si taktiež aj s kapelami ako SUM41, From Autumn
To Ashes v Prahe alebo s Anberlin vo Viedni. Sú pomerne
mladá a talentovaná kapela, o ktorej ešte určite budeme
počuť veľa. A tu je rozhovor s ryšavým spevákom
Matejom Hoťkom.

Kto píše texty?
Texty píšem výhradne ja
keďže som spevák, veľmi
nemám rád, keď si kapela
texty sama nepíše, alebo ich
píše niekto mimo kapely.
Veď to je na hlavu, kapela
má spievať o tom, čo sa jej
týka a nie o tom, čo sa týka
nejakého textára od neviem
kade.

Ako ste vznikli?
Úplne klasicky ako každá
kapela, poznali sme sa zo
sídliska a skúšali v garáži,
hľadali sme speváka, ale
žiadneho sme nenašli. Tak
som sa začal učiť spievať
ja. Najprv som si myslel, že
na to nemám a nikdy sa to

nenaučím, ale s odstupom
času si to nemyslím, už to
viem na isto.
Pozmenilo sa nejako
osadenstvo kapely?
Meníme bubeníkov, pretože
sme začínali s naším
kamošom Mirkom, ktorý
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Ako vznikajú nové piesne?
Vznikajú pomaly, haha.
Najprv sa s Maťom
dohadujeme na nejakom
zaujímavom gitarovom
postupe a potom k nemu
skúšam spraviť spevovú
linku. Bliakam si tam
nezmyselné slová a tvarujem
to. Keď už mám melódiu,
spravím si text podľa
atmošky toho songu a je

to. Ľahké! Teda ľahké, ale
zdĺhavé...
S kým by ste si chceli
zahrať?
Kokos, neviem, asi s No
Name, nechce sa mi veriť,
že môže byť toľko bratov v
jednej rodine.
O čom je nový album?
To je super otázka. Nemám
rád, keď čítam nejaký
rozhovor a kapela dostane
takúto otázku a začne mlžiť
a vykrúcať sa, že no vieš, je
to tak rôzne, zo života a tak.
To je bullshit, kámo! Totálny.
Kapela musí vedieť, o čom
má songy a čo chce nimi
povedať. Ja píšem texty o
veciach, čo ma hnevajú, teda
primárne. Štve ma, keď ľudia
bez rozmyslu utrácajú svoje
peniaze a neuvedomujú si,
akú majú silu. Každé euro
je ako volebný lístok. Tomu,
komu ho dáš, dávaš väčšiu
silu a podporu. Nechcem
podporovať organizácie a
ľudí, ktorí svojím konaním
obmedzujú slobodu iných,

„Každé euro
je ako volebný
lístok. Tomu,
komu ho dáš,
dávaš väčšiu silu a
podporu.“

obrázky, ktorých je plný
internet. Každý tvrdí, ako
musíš makať a budeš ako to,
čo ti ukazuje ten obrázok,
ľudia sa naháňajú a ženú za
niečím, čo nemajú. Kašlem
na to, som taký, ako chcem
byť a nepotrebujem nejaké
obrázky k tomu aby. Tak to je
zopár tém, o ktorých je nový
album.
Kam sa najviac tešíte na
turné?
Úplne najviac asi všade,
pretože sú tam mestá, kde
radi hráme a tešíme sa, lebo
tam máme kopu kamošov
a potom aj mestá, kde sme
nikdy nehrali. Sú teda dva
druhy tešenia.

či už ľudí alebo zvierat a to
je mimo mňa. Alebo sa tak
zamýšľam nad tým, prečo
niektoré veci sú, ako sú.
Rodičia alebo škola ti povie,
že toto je tak a hento onak.
Je to fajn, pokiaľ sú na to
dôkazy, no ale ak nie sú,
tak je to čistá fabulácia a
zavádzanie. Tiež rozmýšľam
často o tom, že máme nejaké
koncepty ako matematika
alebo farby alebo hocičo
iné vytvorené ľuďmi, ako si
ty alebo ja, preto aby sme
lepšie chápali, ako tento
svet funguje. Bolo by všetko
také ako je, keby tieto veci
boli pochopené úplne inak?
Vieš, čo tým myslím, nie?
Odkiaľ sa napríklad vzalo,
že desiatka je považovaná
za okrúhle číslo? Asi len
preto, že máme 10 prstov
na ruke. Keby sme mali
osem alebo dva napríklad
možno by sme mali počítače
vymyslené oveľa skôr,
keďže operujú v dvojkovej
sústave a desiatková sústava
je teda dosť nepraktická.
Alebo také tie motivačné

Ako si ako kapela
spomínate na strednú
školu?
Neviem ako ostatní chalani,
tak môžem hovoriť za
seba. Ja som chodil na
elektrotechnickú, čo
znamená, že sme tam boli
samí chalani. Nie je nič lepšie
ako 30 kamošov každý deň
pokope, plus ďalší v iných
triedach. Po prvom polroku
nám zakázali imatrikulácie,
školské výlety a všetko, čo
sa dalo. Triednu knihu sme
mali každý mesiac novú
a keď prišiel čas, že sme
dospeli a mohli sme si písať
ospravedlnenky sami, tak
to bola už úplná pohoda.
Najkrajšie obdobie. Nechcem
ale, aby vyznelo, že sme to
nejako flákali, to nie, tým,
že nás to bavilo, veľa som
sa tam naučil. Študoval som
Audio/Video a na základe
toho, čo som sa tam naučil
sme si postavili vlastné
štúdio a nahrávame si tam
dodnes všetky naše CD,
plus k nám chodia aj ďalšie
kapely, napríklad Davová
Psychóza, Last Day Of Jesus,
ale aj Inekafe a podobne.
Takže mi stredná škola dala
naozaj veľa.
Najväčší trapas, aký sa vám
stal v škole?
Fuu, to ešte asi na základnej
skole. Bola zima a ja bývam
na strašnom kopci. Sídlisko

sa volá Dlhé diely a školu
som mal dole pod ním. Je
tam fakt veľký kopec a dosť
mrzlo, tak ani neviem ako mi
napadlo, že sa spustím po
zadku dole a ušetrím si cestu.
Celé to bolo ľadové, tak som
skočil na prdel a už to šlo,
nabral som strašnú rýchlosť
a nevedel zabrzdiť, až dole
o nejaké konáre alebo o čosi
sa mi to podarilo. Prúser
ale bol, že sa mi vydrala na
zadku obria diera. Domov
som to mal hodne ďaleko,
keďže hore kopcom to po
ľade veľmi nejde, tak som šiel
do školy tak a celý deň som

behal s holým zadkom.
Plány do budúcna?
Najväčší plán je hrať turné k
novému albumu Individuals,
ktorý nám práve vyšiel.
Potom asi nejaký ďalší klip a
príprava nového materiálu
spolu s koncertovaním.
Dlhodobý plán je však jasný,
nerozpadnúť sa!
Čo odkážete fanúšikom?
Svoj majetok.
autor: Klaudia Hudson
Tömöryová
foto: Shortysight

„Odkiaľ sa napríklad
vzalo, že desiatka
je považovaná
za okrúhle číslo? Asi
len preto, že máme
10 prstov na ruke.“

Matej Hoťka - Spev
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Model: Lucia Migaľová
a Miroslava Jenčová
Foto: Lukáš Demčák

Model: Marek Nguyen
Foto: Lucia Migaľová

Štvrtáci hodnotia...
Čas je neúprosný. Akoby včera nastúpili na našu školu trošku
nesmelí, plní očakávania, snov a už onedlho sa za nimi brány
našej školy zatvoria. Hovoríme o našich štvrtákoch, ktorých
delí už len pár mesiacov od zdarného (snáď) ukončenia
štúdia na našej škole. Jediné, čo ostane sú spomienky, a tak
sme sa opýtali našich štvrtákov pár otázok. Medzi nimi boli
otázky, čo im bude chýbať po škole, ktorí učitelia, predmety,
chvíle a naopak, čo im nebude určite chýbať. Podelili sa s
nami o svoje pocity, tak posúďte, či majú na čo spomínať.
Pri niektorých odpovediach nájdete meno (odvážlivci, ktorí
si stoja za tým, čo povedia, napíšu...), no pri iných nie, keďže
anketa bola dobrovoľná a mohla byť aj anonymná. Štvrtákov
sme zastihli na hodinách praxe, kde prebiehalo fotenie na
návrhy ich maturitného tabla. Niektoré fotografie si môžete
pozrieť a jednu sme vybrali aj na obálku tohto čísla.
Určite mi budú chýbať moji
spolužiaci, učitelia a pani
vrátnička, Slovenský jazyk
a pani učiteľka Mgr. Ivana
Packová. To je všetko, čo mi
bude chýbať po odchode
zo školy. Budú mi chýbať
ľudia, ktorí robia túto školu
jedinečnou.
A čo mi nebude chýbať?
Určite mi nebude chýbať
môj počítač DHM2521,
ktorý vedel niekedy riadne
znepríjemniť život. (Could
not complete the command
‘cause there is not enough
memory RAM). Taktiež mi
nebude chýbať svojská
tlačiareň, ktorá si ľubovoľne
tlačila prúžky na naše

„umelecké” práce. Možno sa
chcela aj ona presadiť, kto
vie?...
Marek Nguyen
Samozrejme sa teraz teším,
že odídem zo školy, no som si
istá, že mi bude škola chýbať.
Na škole som zažila najlepšie
roky svojho života. Určite mi
budú chýbať moji blázniví
spolužiaci, úžasní učitelia
a všetky naše spomienky
a zážitky. Som rada, že som
navštevovala túto školu, lebo
škola mi dala veľa do života.
Skúsenosti a nové známosti,
no aj rany do života, ktoré
ma posilnili a ďakujem škole
za to všetko, čo ma naučila.

Dubkáčik / Štvrtáci hodnotia...

Hoci mám dobré zážitky,
no bohužiaľ stávajú sa aj
nepríjemné veci, či hádky
s ľuďmi, ktorých mám
rada. Nebude mi taktiež
chýbať naše večné státie so
spolužiakmi pred bufetom
a čakanie na otvorenie.
Lucia Migaľová
Momentálne si nemyslím,
že mi niečo bude chýbať.
Mám pred očami len to,
ako zmaturujem a odídem
zo školy. Ale možno si
na to spomeniem, keď
budem niekde pracovať za
minimálnu mzdu a budem
mať nepríjemného šéfa.
Poviem si, aké fajn bolo, keď
som si odsedela v škole 7
hodín a šla domov.
Čo mi rozhodne nebude
chýbať je asi ranné
vstávanie a následná
cesta z Humenného
do Vranova. Je to
vyčerpávajúce.
Simona Bačová

Po škole mi bude chýbať
čas strávený so spolužiakmi.
Sem-tam stresy pred
písomkou alebo odpoveďou.
Niektoré hlášky učiteľov.
Bude mi chýbať zábava.
Obľúbený predmet asi
nemám. Mala som rada
matematiku a teraz je to asi
navrhovanie, prax a telesná.
Lebo na telesnej už nič
nerobím. Učitelia, ktorí ma
viedli k učeniu, alebo aspoň
aby som sa do toho pozrela
bola p. uč. Pavučková,
Packová a Torma. S pánom
učiteľom Harmanom bola
na hodine vždy sranda.
Dobré boli ešte písomky
na ekonomike. Vždy ťahák
pod papierom... Chýbať mi
nebudú niektorí spolužiaci,

Model: Emília Bačiková
Foto: Lucia Migaľová
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„Určite mi nebude
chýbať môj počítač
DHM2521, ktorý
vedel niekedy riadne
znepríjemniť život.“

Model: Lukáš Demčák
Foto: Miroslava Jenčová

Tak rozhodne mi nebude
chýbať to učenie, keďže
ďalej nechcem pokračovať
na vysokej škole. Ale vlastne
som to mal celkom rád. Aj
keď toho učenia nebolo veľa,
hodiny praxe a navrhovania
mi asi aj budú chýbať. Taktiež
moji spolužiaci, ale aj vy,
dobrí učitelia. Najlepšie
predmety?! FIK? NAV,
PRAX. Vládla tu priateľská
atmosféra medzi všetkými
ročníkmi. Počas 4 rokov
ničnerobenia som zistil, že
škola bola celkom fajn.
anonym
Nič mi nebude chýbať okrem
spolužiakov a Mirkyných
desiat. Obľúbený predmet
Prax, obľúbený učiteľ Cerula

a Harman.
Určite mi nebude chýbať
celkovo škola a školský
systém.
anonym

Model: Lenka Hurová
Foto: Lucia Migaľová

predmet dejiny výtvarnej
kultúry a anglický jazyk.
Ekonomika v treťom ročníku
bola neskutočne nudná.
Najhorší zážitok asi nemám
alebo si aspoň teraz naň
nespomínam. Možno to boli
odpovede. Za tie 4 roky som
bola odpovedať dokopy
trikrát. Učiteľov, ktorých som
nemala veľmi v láske ani
radšej nepíšem. Sú len dvaja.
Škoda menovať.
anonym

„Momentálne si
nemyslím, že mi niečo
bude chýbať. Mám
pred očami len to, ako
zmaturujem a odídem
zo školy. “

Po odchode zo školy mi
budú chýbať hodiny praxe
a navrhovania zo štvrtého
ročníka, počas ktorých som
zažila veľa srandy. Veľmi
mi budú chýbať niektorí
spolužiaci, s ktorými sa už
potom neuvidím.
Rozhodne mi nebudú
chýbať hodiny figurálneho
kreslenia, pani „upratovačka“
a prezentácie na hodinách
dejín výtvarnej kultúry.
anonym
Na tejto škole mi budú
chýbať super priatelia,
hodiny na PC. A čo mi
nebude chýbať sú hodiny
driny a večné komandovanie
učiteľov.
anonym
autor: PP

Dubkáčik / Štvrtáci hodnotia...
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Keďže sme v minulých číslach venovali priestor hlavne pani
učiteľkám a pani majsterkám, rozhodli sme sa v tomto čísle
venovať mužským osadníkom učiteľského zboru. Práve preto,
vám v tomto čísle prinášame rozhovor s majstrom odborného
výcviku odborov kuchár a hostinský Bc. Františkom Ivankom.
(V tomto čísle vás čaká aj rozhovor s pánom učiteľom Mgr.
Petrom Križovenským, ale to až neskôr.)
Rád si vychutnávate jedlo?
Ak áno, ktoré máte najradšej?
Snáď každý si rád pochutná
na dobrom jedle, nie som
výnimka. Mám rád naše
slovenské klasické jedlá.
Nosievate rád šéfkuchársku
čiapku? Cítite sa niekedy ako
ten malý fúzatý šéfkuchár
Ratatouille?
Nenosím rád čiapku, ale ak
čapica patrí do kuchyne,
rešpektujem to.
Máte doma vo svojej zásobe
nejaké tajné recepty, ktoré
používate aj v škole alebo sú
rodinným tajomstvom?
Ak sa ma niekto spýta na
recept, s úsmevom mu
poviem svoje telefónne číslo.
Myslíte si, že sú lepšími
kuchármi muži alebo ženy?
Dávajte pozor, čo poviete,
lebo máme veľa čitateľov aj
čitateliek.
Kuchárska profesia nie je
ľahká, hlavne v reštauračnom
stravovaní. Preto tam
prevládajú muži. Ak človek
varí rád a s láskou, myslím si,
že na pohlaví nezáleží...

Cítite, že kuchyňa je
skutočne vaše bojisko a nikto
ho nesmie narušiť a nemáte
rád, ak sa Vám po kuchyni
niekto motá, alebo ste
spokojný, ak máte niekoho
po ruke?
Je rozdiel variť doma alebo
v práci. V práci si nemôžem
uzurpovať kuchyňu pre seba,
lebo by sa na mňa študenti
hnevali.
Kto varí u Vás doma? Vy
alebo pani manželka?
U nás doma varí každý, deti
nevynímajúc. Ale ak sa varí
na nejakú oslavu, zostáva to
väčšinou na mne.
Spomínate si na vaše prvé
jedlo, ktoré ste uvarili? Bolo
chutné alebo práve naopak?
Môj prvý pokus s varením bol
asi v mojich piatich rokoch.
V kuchyni na stole boli
nakrájané rezance a ja som
miloval v tom čase rezance
s lekvárom. Keďže som sa
nemohol dočkať, kedy mi
ich mama uvarí, zobral som
to do vlastných rúk. Dal som
do misy rezance, lekvár,
pocukril som si to, pomiešal
a tešil sa na pochúťku. Lenže
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Rozhovor s

Bc. František Ivanko
z pochúťky nebola pochúťka
a nechcela sa ňou stať ani po
pricukrení, ani po prisolení
ani po všelijakých iných
úpravách, tak som to vzdal
a čakal na mamu. Keď prišla
mama a robila mi rezance
ona, prišiel som na veľkú vec:
„Rezance sa pred podávaním
musia UVARIŤ.“
Kedy ste sa vlastne rozhodli,
že sa stanete kuchárom
a budete mať takýchto
šikovných kuchárikov
po vašom boku? Sú naši
študenti vôbec šikovní?
Tak naše vážne rozhodnutia
sa dejú v deviatom ročníku
základnej školy. To som
vtedy isto netušil, že raz
budem mať po svojom
boku študentov. Šikovnosť
sa nadobúda praxou a ak
nechýba študentom chuť,
tak je to na dobrej ceste.
Máte rád polotovary alebo
ste tvrdý zástanca čerstvých
ingrediencií? Napríklad
Taliani vraj neznášajú, ak
niekto dá na ich národné
jedlo (pizzu) kečup.
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Doma polotovary, dnes
nazývané conveniens,
nepoužívame. V kuchyniach
sa tomu asi vyhnúť nedá.

Zdá sa Vám, že za ten čas,
čo varíte na škole, sa zmenili
chute učiteľov či študentov?
Tak ako všetko v živote
podlieha móde a zmenám,
tak je to aj s jedlom či
varením. Všetci predsa
chceme byť zdraví, štíhli...
Hovorí sa, že v kuchyni je
makačka, ako to je u vás, keď
varíte? Zvládate to úplne
v pohode alebo sa zapotíte?
Boli niekedy situácie, že
ste behali s varechou
v ruke a vykrikovali ,,mama
mia, mama mia, nič nie je
hotové“?
Vraj Nostradamus povedal,
že variť treba s láskou a tá
láska potom prechádza do
jedla. Snažím sa o to a potom
nie je potrebné pobehovať
s varechou a vykrikovať :
„Mama mia, mama mia...“
autor: Michal Ufnár
foto: PP a D. Kidala

Dubkáčik má najlepšiu grafiku
a stal sa skokanom roka

Minulý školský rok sme sa zapojili s poslednými dvoma číslami Dubkáčika do súťaže stredoškolských časopisov konanej
pri príležitosti Dňa študentstva. V tejto súťaži si zmeralo sily
19 stredoškolských časopisov z Prešovského kraja. Náš časopis Dubkáčik si odniesol hneď dve ocenenia a to ocenenie
skokan roka (neskákali sme vysoko... a keďže nezarábame tak
dokonca ani do výšky platu nie) a zároveň ocenenie najlepšia
grafika (patrilo by sa žiakom propagačnej grafiky). Časopisy
hodnotila šesťčlenná porota, ktorá pozostávala z profesionálnych novinárov, grafika a predsedníčky Veroniky Fitzekovej,
hovorkyne Prešovského samosprávneho kraja. Súčasťou
vyhodnotenia bola prezentácia k tvorbe grafiky časopisov, ale
aj odborné rady poroty, ktorá sa snažila poukázať na niektoré
opakujúce sa chyby, ktorých sa pri tvorbe časopisov dopúšťame (berieme to na seba, keďže neradi ukazujeme prstom na
iných). Urobili sme si zopár zápiskov, ktoré odzneli na tomto
našom „posedení“. Samozrejme, my sme týmto radám vdýchli
svojský štýl a pridali aj zopár komentárov a postrehov. :-D
Najskôr všeobecná kritika,
ktorá bola smerovaná pre
všetkých zúčastnených.
- Neísť k pointe neskoro a
ani priskoro. (Od tejto rady
máme stopky pri písaní každého článku.)
- Stručné články k pointe +
trošičku omáčky. (Keď nám
sa to bez omáčky zdá suché
a nechceme, aby sa nám
čitatelia zakuckali.)
- Nezabúdať napísať, s kým
sa robí rozhovor. (Znie to
logicky.)
- Kritizovanie je super. Kritika
všetkého, každým. (Snažíme
sa ako sa dá, veď aj tento
článok preto vznikol.)
- Zaujímavejšie, nie nudné
titulky, k pointe. (V našom časopise bol najviac kritizovaný
titulok „Žiacka školská rada“
- šlo o príspevok žiackej
školskej rady. Asi nuda.
Táto rada mi pripomenula
komédiu „Susedia na odstrel“
konkrétne debatu dekanky
fakulty o pútavosti nadpisov.)
- Nedávať do časopisu prezenčné listiny. (hmmm)
- Koláže nepatria na prednú
stranu. Aspoň nie bez popiskov, ale aj s nimi to vyzerá
hrozne. (Ešteže to nepočuli
kubisti v ich syntetickej fáze.)

- Vynechať blbé odpovede
na blbé otázky. (Prečo sa
týmto neriadi aj bulvár a
pritom je tak čítaný?) :-O
- Nič z internetu, aspoň nie
vypátrateľné. (Našťastie
jestvujú fotky s licenciou
CC, aj keď my sa snažíme
vyhýbať aj tomu a preto aj
pri predstavovaní redakčnej
rady sme použili svoje tváre
a nie tie z netu :-D )
- Dodržiavať časovú jednotu.
Ak je článok v minulom čase,
tak je v minulom čase. (A čo
ak je o cestovaní v čase?)
- Úvodzovky nie sú najlepší
priateľ človeka. Používať len
ak sú nevyhnuté. (Najlepší
priateľ človeka je pes, ale ťažko sa používa v typografii.)
- Ujo športovec chce viac
športu a menej plakania.
(fňuk, fňuk...)
- Menej vďačnosti za platenú
robotu. (To bolo na margo
toho, že nemáme v článkoch
ďakovať respondentom a ľuďom, čo pomáhajú s tvorbou
časopisu.)
- Články o humanistických
činoch. (Toto trošku protirečí
predchádzajúcej rade, keďže
nemáme ďakovať ľuďom,
s ktorými robíme rozhovory
a podobne. A nie je práca
učiteľa tiež humanistický čin?
Asi sa nejakého opýtame.)

Staršie čísla časopisu Dubkáčik

Zástupcovia redakčnej rady s diplomami.
A teraz kritika, ktorá smerovala na Dubkáčika.
- Zlepšiť prácu s fotografiou.
(Naša škola otvára odbor
fotografický dizajn, tak snáď
sa to zlepší.)
- Na obálke nech je málo
titulkov (najlepšie žiadne).
(Zobrali sme si túto radu k
srdcu a odstránili sme všetky
titulky z obálky! Heš-heš,
titulky! Komerčné časopisy
využívajú titulky na obálke
práve kvôli zvýšeniu predaja. Ešteže náš časopis je
zadarmo. Uff.)
- Ujo novinár nerád propagáciu, ale teta hovorkyňa
rada. (V tomto čísle sme
vynechali aj propagáciu
jednotlivých odborov. Vlastne, nie nevynechali, keďže

články sú zo školského
prostredia. Veď aj my sme
propagačná grafika. Vynecháme sa nabudúce :-D )
- Majú radi fotokomix a boli
z neho milo prekvapení.
(Cmuk-cmuk na líčka.)
- Zlepšenie od minulého
roka. (Minulý sme ani neprišli. :-D)
Všetky rady sa nám do článku nezmestili a zároveň sme
sa pridŕžali rady ohľadom
stručnosti článkov. Sme
veľmi vďační za všetky rady
a aj za ocenenie. Ďalší rok
sa traste všetci gymnazisti
so svojimi časopismi, náš
Dubkáčik vás vidí...
autori: PP a M. Kurovský
foto: PP
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NAŠI ABSOLVENTI?

Matej Mikula
po absolvovaní propagačnej grafiky, úspešne
študuje v odbore médiá
a masmédiá na univerzite sv. Cyrila a Metoda
v Trnave.

Ako by si s odstupom času
zhodnotil svoje štúdium na
strednej, dalo ti to niečo?
S výberom školy som nemal
nejaký problém. Samozrejme, že možností bolo viac a
aj menšie pochybnosti, čo by
sa stalo v prípade, ak by ma
to prestalo baviť. Som rád,
že na nič také nedošlo. Vedel
som, o čo sa zaujímam a čo
chcem ísť študovať. Vždy ma
zaujímali veci, o ktorých som
nemal nejaké veľké vedomosti ani skúsenosti a to ma
fascinuje až doteraz. Skúšať
nové veci sa vždy oplatí. A čo

mi táto škola dala? Za čo som
najviac vďačný, sú asi nové
priateľstvá a nezabudnuteľné
zážitky, či už dobré alebo
menej príjemné.
Na čo najradšej spomínaš?
Chýbajú ti stredoškolské
časy?
Najradšej spomínam na
,,chodbové debaty‘‘. Tam som
strávil asi väčšinu voľného
času v škole. Samozrejme,
netreba zabúdať aj na veci
z pohľadu vedomostí. Čo ma
najviac bavilo boli asi odborné predmety (technológia
a dejiny výtvarnej kultúry),
hoci občas moje výsledky
neboli presvedčivé. Bavilo

Dubkáčik / Ako dopadli naši absolventi?

ma získavať informácie o
vývoji svetového umenia,
spoznávať rôzne techniky
tvorby a propagácie, no
čo ma ešte viac bavilo boli
citáty umelcov. Spoznávať
ich myslenie mi niekedy ani
doteraz nedáva zmysel, no
výrok, s ktorým sa stretávam
až doteraz je od Pabla Picassa („Keď sa človek nepripraví
na svoju šancu, tak ho jeho
šanca iba zosmiešni.“) Zaujal
ma najviac asi preto, že
počas štúdia som sa stretával
s vecami, ktorým som mohol
venovať aj väčšiu pozornosť.
Ale ako vravia ľudia „nikdy
nevieš, čo príde s odstupom
času‘‘.
Využívaš v praxi to, čo si sa
naučil na strednej škole?
Momentálne na vysokej škole môžem využiť veľa skúseností zo strednej týkajúcich
sa fotografie a vývoja tlače.

Ktorého učiteľa si mal najradšej?
Na otázku, ktorého učiteľa
som mal/mám najradšej je
ťažké odpovedať, pretože
každý z nich mi dal informácie a základy toho, čo
som potreboval. Najviac asi
spomínam na našu triednu
pani učiteľku Jarmilu Dučaiovú, s ktorou som ja osobne
nikdy nemal žiaden problém.
Totiž s každým profesorom
sa dalo dobre vychádzať, len
bolo potrebné sa správať tak,
ako sa študent má správať
k profesorom.
Čo by si odkázal študentom
našej školy?
Študujte, robte to, čo Vás
baví, zaujímajte sa o nové
veci, pokiaľ sa dá, lebo nikdy
neviete, aká príležitosť sa
vám naskytne v živote.
autor: D. Kidala

v

m
o
l
á
r
k
l
a
t
o sa s
Kt
Ako je nám všetkým známe, najväčšia obávaná vec
na strednej škole pre prváka je imatrikulácia alebo
„uchaľák”. Žiaci sú v novom
prostredí a je to určite
trošku zastrašujúce byť
pred celou školou zamazaný od jogurtu, od oleja,
poprípade pokreslený
tmavočerveným ružom.
Aj toto bolo obsahom nášho
krstu prvákov. Dialo sa to
dňa 14. 11. 2014 v našej
telocvični, kde sa stretli
všetci prváci a študenti zo
školskej rady, ktorí im tento
milý program naservírovali.

Ja osobne som sa na tom
dosť zabávala a myslím, že
aj samotní prváci. Pri vstupe
do telocvične nakreslili „kati”
každému prvákovi na čelo
alebo rovno na ústa niečo
rúžom, urobilo sa pár fotiek
a potom na prvákov čakalo
niekoľko disciplín.
Prvá disciplína bola veľmi
zaujímavá, vybrali sa piati
študenti z každej triedy a
ich úlohou bolo vopchať do
fľaše pero, ktoré mali zozadu
zaviazané okolo pása.
Druhá disciplína bola podobná tej prvej, opäť vybrali
piatich prvákov a ich úlohou
bolo vylúhovať čaj v pohári
podobným spôsobom.
Vyzeralo to veľmi smiešne a
myslím, že sa niektorí chytali
od smiechu za bruchá a iní
sa zasa červenali od hanby.
Najmä chlapci, ktorí mali rúž
na ústach.
V tretej disciplíne mali
súťažiaci čo najrýchlejšie
zjesť dva ryžové chlebíky
bez zapitia vody. Uff, som
rada, že ten svoj „krst” mám
dávno za sebou.
No a posledná disciplína bola
v celku jednoduchá. Prváci
mali loptu medzi kolenami a
s ňou mali prejsť cez prekážkovú dráhu. Čo bolo dosť
smiešne, vyzerali ako veľkí
tučniaci, ktorí sa nakoniec
mali trafiť loptou do koša.

A to vám poviem, pán učiteľ
telocvikár, by sa veľmi nepotešil. Sme radi, že to nevidel
a pozdravujeme (dajte tým
prvákom zabrať, nech nedopadnú ako tretiaci).
A keďže každá hra potrebuje
víťaza, v tej našej to bola
1.D. Gratulujeme, urobili ste
zo seba najväčších kráľov
prvého ročníka.
Nakoniec študenti opakovali
prísahu, ktorú samozrejme
nebudú plniť.
Sme radi, že tento rok nám
to vyšlo bez akejkoľvek ujmy
na fyzickom zdraví a čo sa
týka toho psychického, to
uvidíme...
Autor a foto: K. Tömöryová

Dubkáčik / Kto sa stal kráľom imatrikulácie
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ODBOR KOZMETIK MÁ NOVÝ PRÍSTROJ
O tom, že naša škola sa v poskytovaní služieb snaží dostávať stále na vyššiu a vyššiu úroveň (chceme byť najlepší),
svedčí aj fakt, že neustále zlepšujeme aj svoje materiálne
vybavenie. Poslednou vychytávkou, ktorá bola dopriata
práve študentkám študujúcim odbor kozmetik, ale aj ich
majsterkám a širokej verejnosti je prístroj na chemický
peeling od spoločnosti ACTIVE SHOP, ktorá ponúka rôzne vybavenie pre kozmetické salóny. Spoločnosť má svoj
pôvod v Poľsku a na Slovensku pôsobí od októbra minulého roka.
Zástupcovia tejto spoločnosti navštívili 4. decembra 2014
aj našu školu, kde usporiadali školenie a prezentáciu
prístroja pre študentky
štvrtého a prvého ročníka a
taktiež pre majstrov odbornej výchovy. Kozmetičky si
mali možnosť doplniť svoje
znalosti v odbore a taktiež
vyskúšať prácu s novým
zariadením kozmetického
salónu. Žiačkam predviedli
exfoliáciu ovocnými kyselinami. Majsterky si svoje
vedomosti obohatili aj počas
školenia o mikroihlovej mezoterapii. Používali kozmetiku SYIS, ktorá je vyvinutá
spoločnosťou ACTIVE SHOP
v laboratóriách v Poľsku.

na výstave INTER BEAUTY,
kde bola naša spoločnosť
predstavená a odvtedy sme
sa ešte nezastavili. ACTIVE
SHOP je jedným z najväčších
predajcov v Poľsku. Na Slovensku nás môžete navštíviť
v Spišskej Novej Vsi.

Nový prístroj pomôže
rozšíriť ponuku kozmetického salónu o diamantovú
dermabraziu, kavitačný
peeling, ultrasonic a vysokofrekvenčný prístroj – ozoniér
HIGH FREQUENCY – Dersonval. Každý z týchto úkonov si
môžete dopriať aj vy. Cena
každého je 5€. Ak si chcete
niektorý z nich vyskúšať,
vopred sa objednajte.

Aký máte k tomu vy konkrétne vzťah? Predsa len je to
práca skôr pre ženy.
Pre mňa je to koníček. Tu
som sa našiel. Nepoviem, čo
robím v reálnom živote, ale
táto práca je pre mňa relax.
Často sa mi na školeniach
stáva, že za mnou prichádzajú kozmetičky a vravia, že
viem toho viac ako ony.

Položili sme zopár otázok
zástupcovi spoločnosti
ACTIVE SHOP Jozefovi Čarnookému. (Myslíme, že mal
oči zelené - to len aby sme
nezavádzali) :-D
Ozrejmite našim čitateľom,
čím sa zaoberá vaša spoločnosť.
Na slovenskom trhu pôsobíme od minulého roka,
kedy sme sa prezentovali

Aká je vaša pozícia vo firme?
Ja som manžel majiteľky.
Komunikujem so zákazníkmi,
školím personál používajúci
naše kozmetické prístroje
aj s kozmetičkou Jarkou,
ktorá tu dnes je s nami. Je
to bývalá majsterka zo školy
v Spišskej Novej Vsi, ktorej
sme ponúkli spoluprácu.
Budúci rok pripravujeme aj
akreditované školenia.

Vy konkrétne ako muž
využívate služby kozmetičiek
alebo o tom radšej rozprávate?
Keď robíme školenia u nás
v Spišskej, často som model
– obeť. To sa deje hlavne,
keď prezentujeme to, čo
dnes. Inak je modelkou moja
manželka.
autor: D. Kidala a J. Kolářová
foto: D. Kidala

Dubkáčik / Odbor kozmetik má nový prístroj...

V odbore cukrár
pečú medovníky
s láskou
Iba máločo dokáže potešiť
viac ako pravé domáce medovníky, ktoré rozvoniavajú po celom dome pred
Štedrým dňom. Aké by to
boli Vianoce bez pravých
domácich medovníkov,
ktoré sme ako deti kradli
mamkám ešte horúce z pekáčov a spoločne zdobili,
čím sa stali netradičnými
a neobyčajnými? Takéto
medovníky si pre vás pripravili aj študenti odboru
cukrár. Tak dobrú chuť!
Potrebujete:
300 g hladkej múky
220 g medu
300 g práškového cukru
5 vajec
2 kávové lyžice sódy bikarbóny
1 balíček zmesi korenín do
perníkov/medovníkov
Na polevu:
140g preosiateho práškového cukru
1 bielok
1 kávovú lyžičku citrónovej
šťavy
Postup
Najprv spolu dobre premiešajte sypké ingrediencie.
Až potom pridajte zvyšné
časti, vymieste cesto, prikryte

ho utierkou a nechajte ho 24
hodín stáť v izbovej teplote.
Cesto rozvaľkajte na hrúbku
asi 3-4 mm. Vykrojte rôzne
tvary medovníkov za pomoci
formičiek a porozkladajte ich
na plech pokrytý papierom na pečenie. Povrch
medovníčkov môžete kvôli
farbe potrieť rozmiešaným
vajíčkom. Pečte pri 240 °C
približne 6-7 minút až sa
cesto úplne nenadvihne a
medovníky nemajú zlatisto
hnedastú farbu. Medovníky
nechajte vychladnúť a studené ich dozdobte polevou,
ktorú si pripravíte rozšľahaním uvedených ingrediencií.
Tip: Na dozdobenie môžete
použiť aj farebné cukrovinky,
alebo ešte pred pečením
uvarené a odblanené mandle, alebo kúsky vlašských
orechov.
autor a foto: D. Kidala
V našej cukrárni prijímame aj objednávky na torty podľa vlastného výberu. V ponuke aj
krabice so zákuskami. Cena krabice od 31 - 34€. Na výber zo širokého sortimentu zákuskov: Burizónové guľky, Čajové rezy, Čokoládová roláda, Doboška, Eva, Fúkané kokosové
rožky, Izidor, Ježe, Kávové zrná, Kakaové rezy, Kokosové rezy s ovocnou plnkou, Kokosovo-punčové rezy, Kokosovo-žĺtkové rezy, Kokosová roláda, Linecké drobé, Medové rezy,
Orechovo-hnetené, Orechovo-karamelové rezy, Pralinka, Rezy prezident, Punčové rezy,
Rezy s piškótami, Sacher, Špice, Trojfarebné rezy, Tvarohovo-želatínové rezy, Grilážky,
Citrónové rezy, Orechové rezy, BB rezy, Ananásové rezy. Tak príďte si k nám zamaškrtiť!

Dubkáčik / V odbore cukrár pečú medovníky...
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Vševediace okno

Vo vševediacom okne vám Mikuri-nov odpovie na všetky
vaše otázky týkajúce sa hocičoho! Svoje otázky pre Mikuri-nova zasielajte na www.facebook.com/sosvtcasopis
alebo dubkacik963@gmail.com. A nezabudnite – žiadna
otázka nie je príliš hlúpa na opýtanie sa!
Prečo je ľuďom teplejšie, keď
majú šál?
Veľmi dobrá otázka! Možno
vás to mnohých prekvapí,
ale šály sú zvyčajne studené. Svoje teplo nadobúdajú
v takzvaných „továrňach
lásky“, kde ich cit a vášeň pracovníkov napĺňa magickou
tepelnou energiou zvanou
„láska“. Awww! Sladké, čo?
Tak sa ošaľte!
Prečo má logo Renaultu tvar
značky kosoštvorca?
Pretože kruhy im vyfúkla Audi.

Prečo staré (PC) myšky mali
guľku a nové ju už nepotrebujú?
Myšky a guľky kedysi žili
v harmonickom symbiotickom vzťahu ako „hostiteľ a parazit“. Jedného dňa, ale myšky
prišli na to, že z guliek nemajú
naozaj žiaden osoh a tak
nastala Veľká Myšacia Vzbura.
Mnohé myšky sa osamostatnili a mnohé guľky neprežili
bez potrebného hostiteľa.
Samozrejme, medzi myškami
existovalo aj pár priaznivcov
guliek, preto aj v dnešnej

Ženský kútik...

Dubkáčik / Vtipálkoviny a iné iny

dobe je stále možné vidieť
myšky s guľkami.
Prečo sú mobilné telefóny
čím ďalej tým väčšie?
Jednoduché! Všetci predsa
starneme a čím sme starší,
tým je horší náš zrak. Preto
výrobcovia mobilov zväčšujú
display, aby sme si svoj zrak
mohli naďalej kaziť s pocitom, že si ho až tak nekazíme, ak je display väčší.
Prečo mníšky chodia v čiernom?
Pretože lietať v čiernej je
prípustné jedine v Batmanovom prípade.
Prečo nikto nečíta knihy
v dnešnej dobe?
V hektických ľudských
mysliach nie je dosť miesta
na predstavovanie si scén
z kníh, preto v dnešnej dobe

ľudia preferujú sfilmované
verzie! Nehovoriac o pekných hercoch?!? :O
Prečo sú hviezdy na oblohe a
čo znamenajú?
Toto je zaujímavý príbeh!
V časoch dávnych, keď
ľudská rasa bola ešte mladá,
existovali bytosti známe
iba ako „Kozmetičky“, tak
pomenované podľa starogréckeho slova kosmos
(ozdobená osoba, vesmír).
Boli to nadprirodzené, celestiálne bytosti žijúce voľne
vo vesmíre. Jedného dňa
prišla Kozmetička Ivetia za
Kozmetičkou Lauriou a povedala jej: „Hrozný mejkap!“. A
tak sa začala vojna. K pointe
– počas vojny sa rozsypalo
veľa mejkapu... Áno, hviezdy
sú kozmicko-kozmetický
mejkap! Inak nemajú žiaden
špeciálny význam.

Malé jazykové okienko

,
e
n
v
í
t
i
z
o
p
t
e
i
l
s
y
M
v

Možno aj ty rozmýšľaš nad voľbou školy, no nie si si istý. Možno
aj ty máš strach z neznámych
vecí, ľudí, skrátka zo všetkých
zmien, ktoré život prináša. Aj ja
som prežívala podobné pocity
a tak sa s tebou chcem podeliť
o svoj príbeh.
Volám sa Lucia Novotňaková.
Som študentkou 3. ročníka odboru
propagačná grafika. Som neobyčajné dievča. Medzi moje záľuby patrí
veľa činností, no najradšej mám
kreslenie a fotografovanie. Ďalšou
mojou záľubou je pečenie a varenie,
výroba darčekových predmetov,
rôzne ručné práce v záhrade, ale aj
doma. Inšpirácie čerpám z prírody.
Často chodím na prechádzky do
lesa, ktorý hýri farbami ako maliarska paleta. Vo vrecku si stále nosím
malý zápisník a ceruzku, aby som
mala kam odložiť svoje myšlienky.
Od malička som si kreslila všade,
kde som mohla. Najradšej obrovské
neidentifikovateľné figúry na steny.
Mojim rodičom to nikdy neprekážalo, v kreslení ma podporovali. Keď
som už bola staršia zapísali ma na
kurz kreslenia, teda umeleckú školu,
kde som vydržala 2 roky. Potom
som na dlhší čas prestala kresliť,
myslela som si, že to nerobím dobre

a možno by som si mala nájsť
inú záľubu, ktorá by ma viac
napĺňala.
BUM!
Dovŕšila som vek, v ktorom som musela uvažovať,
čo ma naozaj baví. Mojím
detským snom bolo stať sa
módnou návrhárkou. Uvažovala som aj o grafike, ale
počítače neboli mojou domácou pôdou. Obávala som
sa, ako to tu budem zvládať,
keďže mojím najväčším
úspechom bolo pohnutie
myšou a zapnutie počítača. :-D Na túto školu som
nastúpila v neistote a strachu
z neznámeho. Teraz môžem
s hrdosťou napísať, že nebol
dôvod na strach a paniku.
Veľa vecí som sa naučila,
spoznala úžasných ľudí a pedagógov. Práca v grafických
programoch mi prirástla k
srdcu. A čo také som sa na
tejto škole naučila?
Myslieť pozitívne a nie
negatívne. Všetko pôjde
rýchlejšie s úsmevom na tvári.

Naučila som sa, že netreba hľadať problémy tam, kde
nie sú. Ak chcem byť naozaj
dobrá vo svojom odbore,
musím na sebe pracovať.
Táto škola ma naučila trpezlivosti. Je to rovnaké ako
s fyzickou aktivitou. Úspechy
sa dostavia po určitom čase.
Pracujte na sebe, využívajte
svoj voľný čas efektívne.
Robte hocičo, čo vás baví.
Len niečo robte. Nikdy sa
nevzdávajte. Zdokonaľujte sa
v tejto oblasti. Neseďte len
tak pred televízorom alebo
zavesení na sociálnej sieti. V
budúcnosti sa vám to vráti
v podobe dobrej práce a
spokojnosti ľudí.
Na záver píšem pekný
citát od Williama Barrona
Hiltona:
„Človek je úspešný, keď
robí prácu rád. Potom ju robí
aj dobre. Čím úspešnejší je,
tým radšej prácu aj robí. Je
to uzavretý kruh. A vstup
dovnútra je cez vášeň.“
Luccy

Dubkáčik / Myslieť pozitívne, nie negatívne
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papúč. Nuž tento outfit by
som určite doplnil ešte nejakou šatkou na krk. Niekedy je
ťažké hodnotiť, keď sa na Vás
pekne usmievajú.
Tak tomuto outfitu dávam B+
Dievča číslo 2
Skombinovať metalové (nie
metalické pozn. red.) tričko
s košeľou od miestnych
poľovníkov alebo horárov,
musím uznať, je to odvážny
počin. Tak toto dievča malo
určite hrozno-sny, ba i výjavy
z budúceho života a takto ich
chcela znázorniť prostredníctvom trička. Dievča „rádo“
tvrdší štýl hudby? Nech si pozrie snár! Stále som a budem
zástancom toho, že čierne
oblečenie je pekné, elegantné a zároveň jednoduché.
Zväčša je známe, že len malé
deti majú na ponožkách,
prípadne na podbradníkoch
malilinké vzory zvierat, ale
táto dáma nezaostáva. Nuž, z
niečoho nikdy nevyrastieme
a to práve ženy hovoria o nás

Dievča číslo 1

Nekompromisným
pohľadom chlapa
Dámy a páni, pozor! Vyberte okuliare, oblečenie, prichádza recenzia o tom, ako
sa obliekajú ženy (žiačky)
na našej škole a to všetko
zhodnotené okom muža.
Dievča číslo 1
Z tohto outfitu kričí: „Pozor!
Pozrite, akú mám v tom
fešnú postavu!“ Hmm, čo si
pomyslia študenti z odevného dizajnu? Zbožňujem,
keď si dievča kúpi okuliare
a fakt jej seknú. Veď sa sami
pozrite. Krásny rám, farba
čo lepšie doplní outfit! Tu
je práve dôkaz, že aj takéto
typy okuliarov nie sú pasé,
sú štýlové, takže netreba sa
za nich hanbiť. ;) Čo som si

hneď všimol, bol aj jej pekný,
strieborný náhrdelník. Je to
pravý diamant? Nie, striebro.
:D Ale musím uznať, je fakt
pekný. Čierna podprsenka
vypovedá dosť o žene. Verte
mi, čierne podprsenky nikdy
nie sú klišé a + chlapi túžia,
aby ich dievčatá nosili. Je
známe, že nohavice majú
zips vpredu, ale zips vzadu? To je niečo úplne nové,
moderné + nohavice bez
opasku? Hmmm. Táto dáma
má na sebe krásnu, krémovú
blúzku, ktorá jej skutočne
pristane. Vhodne ju doplnila
bielym tielkom a je to, voila.
Ale že, qva qva, hlásim máme
tu žabie ponožky. Tie sú vložené do bielych gumených

Dievča číslo 2

Dubkáčik / Nekompromisným pohľadom chlapa

mužoch, že sme večné deti...
Takže sobíky sú IN, keďže
prichádzajú Vianoce. Niekedy
neexistuje nič lepšie, ako keď
tieto dievčatá vyložia laby
na stôl. Musíte pozerať, aké
majú ponožky! Čo skôr zaregristrujete? Vôňu jej sladkých
nôh alebo ten pekný čipkovaný vzor na jej ponožkách?
Máte na výber... Som rád, že
dievčatá experimentujú s
oblečením. Niekedy vzniknú
aj fakt zaujímavé kúsky. Takže
hop do toho a do skríň, milé
dámy!
Príde mi to vtipné! Predstavte si to... Hore prevláda
hnev bohov a dole sú nežné
soby! Kombinácia ako vyšitá.
Mejkap alebo zaužívaný
slang ,,betón“ niekedy doplní alebo zladí outfit. Ak si
všimnete, každá jedna z nich
nemá 3 tony, napriek tomu,
ako pekne sú oblečené.
Tak tomuto outfitu dávam BDievča číslo 3
Pripravte sa, prichádza zima...

Tento svetrík a topánky
naznačujú, že sa máme na
čo tešiť. Tiež je to dôkazom,
že svetre od babičky nie sú
out. Topánočky sú nádherné,
trochu eskimácke, i keď na
kolegyňu v krásnych gumových papučiach jednoducho
nemá. Gumové sú u mňa
top. Svetrík je s krásnymi
vianočnými motívmi, takže
ak niekto má takýto sveter,
nemusí byť iný. Tu sa ukázalo,
ako nakúpiť lacno a dobre,
no množstvo žien radšej
zavíta do butiku, aby „henta
zos vedľajšej ulice nepovedala, že co tota ma oblečené“.
Zdá sa mi, že je jej sveter
trošku väčší. Nemusí sa za to
hanbiť. Tak toto dievča má
„že aké pekné“ tmavo-modré
nohavice? Znova sa pýtam,
nie je to náhodou zo Second
Handu (ale aj tam môžete
nájsť vychytané kúsky na
seba!!)? Kúpiť lacno a dobre
je tiež umenie. Takže milé
dámy, nemusíte žiadať od
vašich miláčikov enormnú

sumu peňazí. A my chlapi si
môžeme vydýchnuť. Tak či
onak, tieto nohavice sú jednoducho bohovské. Pekne
sadli na totožnú. Je vidieť,
že je modelka. „Na ne všetko
padne!“
Tak tomuto outfitu dávam AMilí páni, naučte sa, ako ísť
kupovať s dámami oblečenie, pretože tie hodiny v
obchodoch alebo z obchodu
do obchodu nebudú také
urputné, ako sa môžu zdať.
Ale pozor! Dostávame sa
k legendárnym hláškam: ,,Nie
som veľká? Nemám v tom
veľký zadoček? Nie je mi to
číslo väčšie ako sa zdá? „Ni
opač jak v nich vižiram...“

Krátky spravodaj
V tomto článku si bližšie rozoberieme poznatky našich žiakov,
ktoré zavesili na našu najobľúbenejšiu sociálnu sieť. Nie raz sa
stalo, že učiteľka k nám prišla na hodinu poriadne namosúrená
s vetou: „Buďte už ticho, práve som mala hodinu v triede XY.
Nakoľko my máme našu milú pani učiteľku XY nadovšetko radi
a chápeme jej neustále trápenie sa v tejto triede, tak začneme
s ňou plne súcitiť. Občas je veľmi ťažké týmto žiakom vyvrátiť
ich názory a postoje aj keď je to rozumná argumentácia. Ale
tam kde nie sú protiargumenty ostáva len kopať naokolo.
Ale aby som bola spravodlivá, aj tam sa nájdu výnimky, ktoré
ľutujem. Ako príklad pridávam screenshot z facebooku.
(Príspevok je z minulého roka).

Na chodbách si dávajte na
mňa pozor! Nabudúce zhodnotím možno práve teba!
Autor: Michal Ufnár
Foto: PP
Modelky: V. Kovaľová, K.
Tömöryová a P. Bačenková.

Toto bolo písané počas hromadného dohadovania sa, ako
prinútiť žiakov zostať doma. Poprosím učiteľov, aby neboli
po tomto článku nahnevaní, no ale priznajme si, že len NÁM
sa môžete poďakovať za chrípkové prázdniny. Neviem, ktorá
z tried na našej škole, by si chcela brať práve takýto príklad.
Lucka, teda vaša triedna, z vás isto má radosť... A keď sme už
pri tímovej spolupráci našich žiakov, ako si vytvoriť voľno, po
ktorom nepotrebujeme súrne zháňať ospravedlnenku, tak by
som chcela poukázať aj na to, že niektorí naši študenti začínajú
pri snahe dosiahnuť svoj cieľ vykazovať inferálnu agresivitu.

Preto vám radím, ak nechcete skončiť so zlomenou
tvárou, vyhýbajte sa čo i len očnému kontaktu s týmto
nevyspytateľným človekom a zďaleka obchádzajte triedu XY,
v ktorej má svoje zázemie. Tak ja len „dúfam“, že aj tento rok,
podobne ako minulý, sa podarí rebelom vystrašiť prvákov,
ktorí sa budú báť prísť do školy a zostanú doma pre dobro nás
všetkých.
PS: Uvedené ukážky boli na internete zverejnené pre
verejnosť, takže dúfam, že nebudú kvôli tomu zbytočné
rozbroje. Mier.
Vaša Mierotvorkyňa

Dievča číslo 3
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s názvom: „PR
Počuj, prestaň!
HORÚCO!“
To nie je tričko, ale

Je tu HOT-HOT...
A tentoraz za to
fakt nemôžem...

Každá rúčka má
prstíčky, zovrieme ich
do pästičky...

Vyleštím ti z ruky!
Hups, teda vyveštím... Vidím tu
na dnes nejakého motýľa, prasa
a horúco... nechápem...

Chytila jsem na
pasece motýlka...

Najkrajšie stromy
sú na Horehroní... ale
vo Vranove sú najkrajšie
žiačky!
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Uff, naozaj je horúco!
Nepozeraj doľava, nepozeraj doľava! Toto je moja
mantra na dnes...

šaty! Aj tak viem, že
stále zakukuješ!

Pozrite, ako mu tie deti Nie, na toho mám
pristanú a ako to s nimi vie.
zálusk ja!
Takého chlapa chcem!

Ešteže si nechytila
vlka! :-D Uff, musím vyvetrať je tu sparno!

Je tu horúco!
Ja to dám dole!
Už to príde...

Aj ja som chytila
motýlka!

Snáď ste si nemysleli, že sme pod tým
naostro!

Teľo ženoch
a akurat mňe zaveša
dzeci na kark. Ta to take
tipicke!!!

Zato na mňe
zvišilo ľem ľisce!

Ten burčak ci asi
nešednul...

Zatočím sa a urobím
vám ventilátor!
Kočky od podlahy to
príjemne chladí...
Všetky dole!

Dobre, ľava pazucha
už sucha, eščik pravu
kuščok!

Uff ta to co tu tak
dusno! Mušim vivetrac
šicko!

Za mnou je cesnak!
To len, aby som vyjasnil
ten odér.

To nebude
cesnakom...
chi chi... :-D

Nám je fajn,
my sme požiarne
techničky!

No keď to horúco
nie je spôsobené Luckiným sexapealom, tak ja
už neviem!

Nám sa už
topia koláčiky!

Si sa poplašil a teraz
ja mám tvoje nohavice a ty moje.
Som ti vravela, že ty máš byť dnes
za šmolka a celý
v modrom!

Skontrolovala som už
tepelné rozvody, ale
v tom to nebude!

Ja viem prečo je horúco!
Pretože našu školu rozžhavili celebrity, ktoré
sa nechali vyfotiť s našim Dubkáčikom. Tými celebritami ste samozrejme vy, všetci naši návštevníci,
ktorých si nesmierne vážime a tešíme sa
na ďalšie stretnutia s vami!
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Mgr. Peter Križovenský učí v našej škole od r. 2007 výtvarné odborné predmety v odbore propagačná grafika. Vie
sa o ňom, že rád poznáva cudzie krajiny, čo zrejme dostal
do vienka od svojich príbuzných, s ktorými sa ocitol už
vo veľmi ranom veku okolo r. 1916 v Zürichu vo Švajčiarsku v nejakej reštaurácii s menom Voltaire. Vie sa o tom
zo zachovaného jedálneho lístka, do ktorého si čarbikal
farbičkami dve písmenká, ktoré vtedy už ovládal - ale
zato nespočetnekrát: Da-Da-Da-Da... A na nápojovom
lístku zostala po ňom potrhaná servítka, ktorú tam silne
inšpirovaný poprilepoval nejaký Žánarp. O čosi neskôr
vyhral okresnú súťaž v kresbe farebnou kriedou na chodník vo Vranove a to rozhodlo o jeho jasnom odbornom
smerovaní, ktoré ho neomylne priviedlo na SOŠ,
A. Dubčeka, 963/2, kde pôsobí aj dnes.
Čo Vás po toľkých rokoch na
tejto škole stále prekvapuje?
Stále ma NIEČO prekvapí...
Lebo NIEČO je pre každého
iné. A aj každý deň je to
isté NIEČO iné, ako NIEČO z
predošlého dňa. Pondelkové NIEČO je absolútne iné
ako NIEČO v utorok o 9.00,
alebo o 11.14 hod. A najmä
študentské NIEČO je iné ako
to učiteľské. Aj moje NIEČO
je iné ako NIEČO mojich
kolegov – niekedy je viac
modré, inokedy je ružové
a – poznáte to. Inokedy ani
neverím svojmu vlastnému
NIEČOmu, že je moje. Byť na
tejto škole aj po rokoch – to
je teda NIEČO…
Aký ste boli, keď ste boli
mladý, predsa vtedy sa inak
žilo? Boli ste poslušný alebo
ste boli rebel?
Keď som bol mladý? Vyzerá
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to, ako by som už bol starý…
Ja sa tak však vôbec necítim
a dôkazom toho je aj moja
stále vynikajúca pamäť a orlí
zrak. No a čo ste sa to, moja
krásna, pýtali…? (pozn. r.:
rozhovor robil chalan :-D )
Sú nejaké zábavné príhody z
vašich študenských čias?
Za mojich študentských čias
– čo bolo kedysi v praveku
v dobe ľadovej - neboli ani
počítače. A tie, ktoré boli
– zamŕzali… Neexistoval
web ani virtuálny svet - všetky informácie boli v reálnom priestore na reálnom
materiáli - na papieri a bolo
ich potrebné fyzicky doniesť
v knihe z knižnice, domácu úlohu bolo potrebné
minimálne prepísať vlastnou
rukou, držiac pero, do zošita
– bol to skutočný pravek.
Chcem tým povedať, že to

Križovenským

bolo dávno a že medzi tým,
čo sme prišli zo školy domov,
bol čas akurát tak na to, aby
sme ulovili nejakého malého
mamuta, aby sme mali večer
a ráno čo do úst vložiť…A
ešte chvíľka na rozmrznutie
počítača, ktorý aj tak vzápätí znova zamrzol – veď to
poznáte. Takže si akiste viete
živo predstaviť, že na nejaké
zábavky a iné pochabosti
času nazvyš nebolo…
Ktoré, vlastnosti obdivujete na vašich kolegoch/
kolegyniach?
Na jednom kolegovi/
kolegyni obdivujem jeho/jej
entuziasmus, na druhom
kolegovi/kolegyni zase
jeho/jej optimizmus, na
treťom kolegovi/kolegyni
jeho/jej zmysel pre spravodlivosť, na štvrtom jeho/jej
distingvovaný jazykový
prejav, na piatom/piatej
príjemné vystupovanie. Na
šiestom/šiestej odvážny look
a na siedmom/siedmej pokoj
v duši. Na ôsmom/ôsmej
jeho/jej zmysel pre detail a
na deviatom/deviatej športového ducha. Desiaty/desiata

má neuveriteľnú trpezlivosť a jedenásty/jedenásta
roztomilú roztržitosť. Na
dvanástom/dvanástej
obdivujem jeho/jej pragmatickosť a na trinástom/
trinástej decentný vkus.
Na štrnástom/štrnástej
žoviálnosť a na pätnástom/
pätnástej slušnosť. Na
šestnástom/šestnástej
neuveriteľnú slušnosť a na
sedemnástom/sedemnástej
primeranú zhovievavosť, na
osemnástom/osemnástej
tvorivosť a na devätnástom/
devätnástej nekonečnú imaginatívnosť. Na dvadsiatom/
dvadsiatej ľahko podrezaný jazyk a na dvadsiatom
prvom/dvadsiatej prvej
súdržnosť. Na dvadsiatom
druhom/dvadsiatej druhej
obdivujem silu individuality
a na dvadsiatom treťom/
dvadsiatej tretej zas kolektívneho ducha. Na dvadsiatom
štvrtom/dvadsiatej štvrtej
zmysel pre sebaobetovanie
a na dvadsiatom piatom/
dvadsiatej piatej holubičiu
povahu. Na dvadsiatom
šiestom/dvadsiatej šiestej
kolegovi/kolegyni obdivu-

jem cit pre svetový mier a
na dvadsiatom siedmom/
dvadsiatej siedmej jasné a
presné názorové vyhranenie.
Na dvadsiatom ôsmom/
dvadsiatej ôsmej zmysel
pre nové a nové a nové…
A o ďalších kolegoch/
kolegyniach by som mohol
tiež známe: ctrl+C / ctrl+V…
Aké je vaše životné motto?
Moje životné motto nie je. A
ak je, tak o ňom zatiaľ neviem. A tak sa nejako snažím
pretĺkať aj bez motta. Nie je
to ľahké – verte mi, ale dá sa
to. Stačí, ak namiesto motta
sa budete držať nejakých
zásad (alebo kyselín?).
Ste skutočne hrdý na študentov, ktorí odišli z tejto školy ?
Som skutočne hrdý na niektorých študentov, ktorí sa
„mihli” popri mne v odbore
propagačná grafika a ktorých
by som celkom rád stretol,
ale niektorí z nich by možno
boli radšej, keby sa so mnou
nemuseli stretnúť – kto vie?
A tiež som hrdý aj na to, že
niektorí študenti z tejto školy
odišli…
Mnohí študenti stále majú
otáznik nad hlavou prečo
vlastne tie fúzy? Má to pre
Vás nejaký význam? alebo
je to len: ,,jedného dňa som
sa zobudil a dám si fúzy.”
Už som vyššie spomenul, že
minulá doba, v ktorej sme
žili, bola ťažká a veľmi často
krutá. Je všeobecne známe,
že pochádzam (ako väčšina
mojich rovesníkov – spýtajte
sa svojich rodičov) z veľmi
chudobných pomerov. Mal
som 11 súrodencov, 12-ti z
nich boli bratia a z toho 15-ti
boli starší. Ja a môj dedo sme
boli najmladší z celej rodiny.
A keď prišlo na ranné holenie, tak na mňa sa už veľmi
neušlo. A na môjho deda
tiež. Presnejšie – nemohlo
sa už vôbec hovoriť o holení,
lebo tá žiletka, ktorú použilo
12 bratov, z toho 15 starších
a ešte aj 11 súrodencov, už
vôbec nebola použiteľná na
holenie. A tak už od útleho
detstva mi bolo predurčené

nosiť bradu a fúzy. A tak to
aj je doteraz. Okrem môjho
deda, ktorý už nie je medzi
nami. Zato každý rok na
Dušičky prídem k jeho hrobu,
z ktorého namiesto zelených
burín a trávnikov vyrastajú
belavé fúzy, ktoré na jeseň
zľahučka pristrihujem. Tak,
ako by sa to môjmu dedovi
páčilo…
Čo sa Vám ženie hlavou, keď
žiak nedonesie prácu, alebo
keď ju rovno nespraví? Ste
pokojný alebo je to výbuch
sopky Etna?
Hlavou sa mi neženie nič.
To by mi totiž mohlo spôsobiť veľké škody. Predstavte
si NIEČO, čo sa vám ženie
hlavou – je to veľké NIEČO,
alebo NIEČO drobné? NIEČO
bizarné a príjemné, či NIEČO
hrôzostrašné? Alebo NIEČO… Sami vidíte, že s NIEČÍM, čo sa vám len tak preženie hlavou, nie sú žiadne
srandy!A to sme sa NIEČOMU
venovali len povrchne – keby
sme zašli do hĺbky... Radšej
ani nemyslieť!
Dozvedel som sa, že počúvate odlišný štýl hudby, ako sa
dnes počúva, je to pravda?
Myslím, že tieto informácie musím uviesť na pravú
mieru. Nie som si celkom
istý, čo sa dnes počúva, lebo
ja počúvam NIEČO a aj vy
počúvate NIEČO. Ale zrejme
každý máme svoje NIEČO
iné. Vy totiž počúvate svoju
muziku z iPodov a z MP3/4/
neviemkoľko prehrávačov
a z mobilov a smartfónov…
Keď som bol vo vašom veku,
tak tá naša elektronika bola
taká naša – po domácky
zostrojená. Tak aj ja so svojím
dedom sme si pozbíjali zo
zvyškov nezhoreného dreva
CD prehrávač a platne sme
si vyrábali len také hebké a
maličké zo zvyškov handričiek, ktoré sa nedali použiť
do tkaných kobercov. No
a my s dedom sme z nich
povypletali neuveriteľné
etno, ako by sa tomu dnes
nadávalo. Tak sme si teda
počúvali praslovanský rock
aj mesiack a niekedy aj deň a

nock, a tak sme s dedom boli
v hudbe napočúvanejší ako
zvyšok našej rodiny, keďže
z dobre známych dôvodov
sme si na počúvanie hudby
mohli vymedziť čas, ktorý
sme si ušetrili neholením sa.
A okrem toho - tie staré gramofóny tak krásne vŕzgali…
Akú vlastnosť si na sebe ceníte a naopak, čo by ste chceli
na sebe zmeniť?
Asi nemám pre seba vybranú
špeciálnu vlastnosť, ktorú
si na sebe vážim. Skôr by sa
mi rátalo, keby sa mi darilo
vládnuť viacerými cnosťami.
Lebo aj tých svetských nerestí pomaly ubúda.
Máte zdravý životný štýl?
Pôjdete sa len na chvíľu
prejsť do lesa alebo sú to
dlhé prechádzky?
Zdravý životný štýl nevyznávam nijako špeciálne. Ba
priam ho nevyznávam vôbec.
Mám rád pravidelné denné
krátke prechádzky a raz do
týždňa 96 km do Prešova
alebo 120 km do Košíc a späť
autom. Také prechádzky
mám rád. Ale nefajčím (toho
času už pol roka), alkohol požívam veľmi striedmo. A drogy, ani mäkké ani tvrdé, tiež
nie sú mojou šálkou kávy.
Všemožne sa však snažím nekradnúť a nepodvádzať, kde
sa len dá a za akýchkoľvek
okolností. Nie je to jednoduché, ale celkom sa mi to
darí... Aj keď niektorým, ktorí
nezdieľajú podobné cnosti,
sa darí napohľad lepšie. Ale
– všetkého do času...
Na čom alebo pri akej chvíľke
sa viete najlepšie zasmiať ?
Dobrá komédia, vtip?
Je to podobné ako poučiť
sa z chýb tých druhých – aj
zasmiať by sa malo najlepšie
na tých druhých. Nejako sa
mi to však nedarí – mne býva
čoraz častejšie z druhých skôr
do plaču ako do smiechu. Ale
to bude asi môj problém a
postupnou stratou humoru,
alebo…
15. Ak by sa dalo cestovať
v čase, do ktorého umelec-

kého slohu by ste sa najradšej vrátili? Máte obľúbeného
umelca a ak áno tak prečo
práve on/ona?
Do žiadneho umeleckého
historického slohu by som sa
nechcel dostať. To, čo žijeme
teraz, je najúžasnejšia doba v
histórii modernej civilizácie.
A umelci? Nemám jedného, mám určite viacerých.
Nie sú to však tí všeobecne
považovaní za najväčších a
geniálnych, ako Michellangelo, Rafael, či Carravagio,
Tizian, El Greco alebo Rubens
(aj keď boli vskutku zručnými
umelcami – remeselníkmi).
Tých považujem za produkty doby, v ktorej žili a v
ktorej boli nadštandardne
odmeňovaní vďaka tomu, že
niekomu mocnému a bohatému slúžili. Mne je bližšia
individuálna sloboda, a teda
aj oveľa väčšie spektrum výtvarných prejavov rozličných
a odlišných osobností, ktoré
viacej reprezentuje výtvarná
moderna a najmä postmoderna. Konkrétnejšie Kandinskij, Klee,Chagal, Modigliani,
Rothko, Bacon, Joan Miro ai.
Z našich Hložník, či Kompánek a žijúcich súčasníkov
nebudem menovať, aby som
niekoho známeho nechtiac/
chtiac nezabudol spomenúť.
A títo preto, lebo každý má
svoj jasný rukopis, a teda za
každým je kus cesty, ktorú
vo svojom výtvarnom živote
prešli, aby boli zreteľne vo
svete výtvarného umenia
identifikovateľní a nezameniteľní aj vďaka energii a emóciám, ktoré sa z ich obrazov
šíria medzi nás ostatných …
Ďakujeme pánovi Križovenskému za rozhovor, ktorý
bol veľmi zaujímavý, ale
ďakujeme mu aj za jeho čas,
ktorý snáď nechcel venovať
oholeniu sa. :-D Každopádne
asi by sme mohli v tomto
rozhovore pokračovať ďalej,
ale predsa len aj náš časopis
má obmedzený rozsah.
autor: M. Ufnár
foto: R. Cerula
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Dubkáčik na sieti!
Už má 131 fanúšikov!
Dubkáčik sa k vám snaží
dostať všetkými možnými
spôsobmi. Nielenže sme
toto číslo sprístupnili
online v elektronickej
podobe na stránke našej
školy (www.sosvt.sk), ale
umiestnili sme ho aj na
našu Facebookovú stránku
(www.facebook.com/
sosvtcasopis). Áno, počujete

dobre. Už aj náš školský
občasník nájdete na známej
sociálnej sieti, kde okrem
informácií o našom časopise
nájdete rôzne zaujímavosti
zo školy, či vtipné príspevky.
Posielať svoje postrehy,
nápady, kritiku no hlavne
pochvaly, :-D (prípadne
výhražné správy) :-D môžete
buď na samotný facebook,

Máš nápady, si tvorivý/á, chceš sa podeliť so svojimi postrehmi a rád/a by si prispel/a svojimi myšlienkami
do nášho (tvojho) Dubkáčika? Radi privítame tvoj príspevok. Pošli nám ho na dubkacik963@gmail.com a dokonca
ťa odmeníme! Najlepšie príspevky získajú ospravedlnenky, ktoré boli súčasťou minulých čísel (na prezuvky,
odpoveď a meškanie)! No nekúp to! :-D

alebo dokonca zaslať mailom
na dubkacik963@gmail.com.
Prostredníctvom google+
sme vytvorili youtube kanál
(Časopis Dubkáčik), kde
z času na čas vás redakcia
poteší nejakým videom.
O chvíľu možno otvoríte
chladničku a aj tam na
vás vykukne hlava nášho
maskota. :-D Konto na
facebooku sme vytvorili
1. októbra 2014 a k 11.
decembru 2014 máme
131 odberateľov (snáď to
ešte porastie). :-) Počas
Dňa otvorených dverí
uskutočneného 9. októbra
2014 sme fotografovali
nášho maskota so širokou
verejnosťou ako reklamu

nášho nového odboru
fotografický dizajn. Ešte
daný deň sme so súhlasom
fotografovaných uverejnili
vytvorené fotografie
na facebooku. Aktivita
na našej stránke v daný
deň dosiala rekordných
1335 zhliadnutí. Aktivita
na facebookovej stránke
dosiahla ďalší výrazný
úspech príspevkom Ja
už nemusííím, ktorý bol
vianočným videopozdravom
redakcie nášho časopisu
(https://www.youtube.com/
watch?v=ABUwWD_hawk).
Ďakujeme za vašu priazeň
a vážime si každý vás like.
Palec hore pre vás... ;-)
Autor: PP

