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Drahí čitatelia,
pri tomto novom začínajúcom období si každý z nás začne uvedomovať, že
niečo
sa
skončilo,
ale
niečo
nové
sa
začína...
Z toho plynie krása, ktorej sa človek nevie nabažiť. A práve krása je niečo, čo
si nemusíme ani všimnúť, pokiaľ nás na to niekto neupozorní. To by však
práve takto nemalo byť a mali by sme čerpať energiu hoci aj z malých „kúskov
krásy“. Je všade okolo nás. Obklopuje nás jednoducho všade. V každej
spomienke, v každom zážitku ktoré sme si zachovali a každom úsmeve ktorým
sme
obdarovaní.
A tak na vás čaká aj v každom článku v tomto časopise a v každej myšlienke a
spomienke
ktorú
si
pripomenieme.
Tak
ktoré
to
boli?
Branné, Ferebný týždeň, Deň diabetu, každoročný Mikuláš, Deň zdravej
výživy, rôzne olympiády alebo súťaže, Futsal, Vianočná burza a mnoho
ďalšieho...
Chcela by som vás povzbudiť, motivovať, ale aj nejakým spôsobom prebudiť.
Začnime sa prebúdzať do krásnych dní, do dalších nových zážitkov, kde sa
máme na čo tešiť. Aj tento druhý polrok zažijeme veľa zábavy a krásy. Tak
teda čakajme na krásu, ktorá v sebe zahŕňa aj energiu, ktorá nás má
nakopnúť do ďalšej etapy a vďaka ktorej prežijeme druhú polovicu školského
roka s novými zaujímavými akciami, zážitkami, spomienkami s úsmevom na
tvári, no hlavne s krásou v srdci.
Anna Kačmárová, II. D
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Čo sa v škole dialo...
Exkurzia vo Fitness centre
Dňa 6.9.2017 maséri z 3. D navštívili OLYMP Fitness centrum v Prešove. Pod
dozorom triedneho učiteľa - Mgr. Lukáša Novotného a Mgr. Kataríny
Petrovej, ktorí nám ukazovali ako správne cvičiť. Ich rady nám veľmi pomohli
pri správnom vykonaní cvikov. Vyskúšali sme všetky stroje a pomôcky pre
fitness. OLYMP Fitness centrum je vybavené najmodernejšími strojmi a
ponúka všetko potrebné na uspokojenie najnáročnejších zákazníkov a
vyznávačov fitness štýlu. K dispozícii boli aj skúsení fitness tréneri, ktorých
sme mohli sledovať počas cvičenia. Už pri vstupe sme mali príjemný pocit z
recepčnej, ktorá nás pri vstupe obslúžila s úsmevom na tvári. Veľmi radi by
sme častejšie vymenili bežné hodiny predmetu RRC (Rekondičné-relaxačné
cvičenia) za hodiny vo fitness centre.
Marcel Kačmár, Mariana Kiššová, III.D
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Dňa 28.09.2017 sa naša trieda zúčastnila exkurzie v Židovskej synagóge.
Sprievodkyňu nám robila staršia pani, ktorá nám vysvetlila ako to bolo so
synagógou v minulosti i teraz. Oboznámila nás aj s areálom, v ktorom stála
synagóga, židovská škola, do ktorej smeli len chlapci a so Židmi, ktorí žili na
území Prešova a v blízkom okolí. Budova synagógy navonok nepôsobila nijako
zaujímavo, ale keď sme vošli dnu, boli sme očarení. Nevedeli sme sa
vynadívať na prekrásne zdobený strop synagógy, ktorý bol ručne maľovaný.
Posadali sme si do lavíc, v ktorých kedysi sedeli aj samotní Židia a počúvali
sme výklad sprievodkyne. Potom, keď skončila so zaujímavým výkladom,
presunuli sme sa na prízemie synagógy a zaviedla nás aj na poschodie, kde
prebiehala výstava židovských vecí. Táto školská akcia sa páčila nielen mne,
ale aj všetkým zúčastneným. Je to úžasná príležitosť ako sa naučiť niečo nové
o mieste, kde žijeme a oboznámiť sa s tými, ktorí tu žili pred nami.
Erik Matia, I.C
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Prišla som príliš skoro. Toto je totiž BRANNÉ. Kým sa tu dostane celý prvý a
druhý ročník, tak budeme ešte čakať a kým sa vyzbierame, a podpíšeme a
ešte kopec rečí okolo toho... No proste túto nudnú časť radšej preskočím a
prejdem rovno k tej dlhej, úmornej ceste z Prešova, áno, až do Veľkého Šariša
a áno milí čitatelia a tí ktorí ste to zažili, vyšliapali sme až na vrchol Šarišské
hradu a úplne všetci živí! Zdá sa, že to nie je až taký neviem aký veľký úspech,
ale takto nie je. Keby každý z vás čitateľov počul tie nariekavé zvuky svojich
spolužiakov/prevažne spolužiačok, tak by vám nebolo všetko jedno. Najviac
sa mi však páčili tie šťastné výkriky, keď sme vyšli a tiež nasledovné fotenie
ako sa všetci tlačili vzadu, aby ich nebolo vidno na tej hromadnej fotografii.
(Hlavne červené a spotené tváre každého z nás :D)
Anna Kačmárová, II. D
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Nebol to len ďalší nudný týždeň, bolo to čosi nápadité a o to presne ide.
Výnimočný a predsa každý rovnaký? To vystihoval presne tento náš Farebný
týždeň.. Pod týmto názvom si možno všetci predstavia pestrosť, no tentoraz
to bola hlavne kreatívnosť. To bolo to, čo som pondelok pod
„farbou/vzorom" čakala, riflovina. Utorok bol o čosi zvláštnejší. Viem, že
vojenská zelená je v tejto dobe veľmi obľúbená hlavne u mladých, ale utorok
tento deň úplne zachytil. V stredu sme boli v triede dohodnutí, keďže streda
bola „košele a blúzky", my sme to vzali s úplnou eleganciou, kde to vystihli
najmä chlapci s motýlikmi Na prúžky som sa tešila úplne najviac a to
myslím, že hovorím aj za všetkých ostatných keďže prúžky sú úžasne
originálne na každom a majú ich asi všetci. Takže štvrtok sme si užili
prúžkovaný deň. No a piatok sme síce nestihli čierno-biely deň, no zato sme si
užili voľno!
Anna Kačmárová, II. D
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Dňa 21.11.2017 sme s pani učiteľkou Mgr. Soňou Smikovou zorganizovali
„akciu" v rámci projektu - Aby chrbát nebolel v Základnej škole, v Prešove na
Mukačevskej ulici, kde sme žiakov prvého stupňa 4. A triedy oboznámili so
školou chrbta. Pripravili sme si pre nich prezentáciu s teoretickým
poznatkami a zároveň aj cvičenia s pomôckami ako napr. overbal a bossu,
ktoré si žiaci spoločne s nami vyskúšali. Žiakov to zaujímalo, spolupracovali s
nami a nakoniec sme si pre nich pripravili aj tanec a sladké prekvapenie.
Ivana Demjanová, IV.A
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Pri tomto názve si vždy predstavím posolstvo tohto dňa a pre tých,
ktorí ho neviete, vám ho teraz objasním. Ide tu hlavne o tých, ktorí
možno ani nepoznajú normálnu stravu, tých, čo musia pri každom jedle
dávať pozor, a áno ako je to aj v názve, ide o diabetikov. Takže z tohto
vyplýva, že tento deň je pre nás akýmsi prispôsobením a to hlavne
špeciálnymi receptami, ktoré si každá trieda pripraví a nakoniec sa
ohodnotia a jedna trieda má šancu vyhrať. Je to akási neobyčajná
pomoc a sami získate veľa. Najkrajšie je ako každý ochutnáva z
každého jedného jedla a vymieňa si recepty s ostatnými, to už nejako
patrí k tomu. Ja by som tento deň nazvala nielen špeciálnym, síce to
bol, ale hlavne neobyčajným a netradičným, aj keď sa to v našej škole
pomaly tou tradíciou stáva.
Anna Kačmárová, II. D
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Paleo banánovo-čokoládový muffin
Potrebujeme:
15 dkg mandľovej múky
2 vajcia
2 banány
2 PL holandského kakaového prášku
5 dkg kokosového oleja
1 PL xylitolu
½ citrónu- šťava a šupka
1 ML škorice
1 ML sódy bikarbóny
Postup: Banány roztlačíme, pridáme vajcia, citrónovú šťavu, šupku,
xylit (brezový cukor) a ručným mixérom rozmiešame. Pridáme
mandľovú múku zmiešanú s kakaovým práškom, škoricu a sódu
bikarbónu. Výsledok je mierne tekuté muffinové cesto, s ktorým
plníme muffinové formy, cca 20 min. vo vopred predhriatej rúre. (180
°C). Podľa chuti môžeme podávať s džemom. (II. E)

Kakaová roláda
Potrebujeme:
korpus- 6 vajec, 3 ML kakaa, 2 ML medu
plnka- 500g tvarohu, 1 ML vanilkového extraktu, 2 ML medu, 3 ML
gréckeho jogurtu
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Najskôr vyšľaháme sneh. Vyšľaháme žĺtky s cukrom do penista a
postupne pridáme preosiatu múku. Zľahka vmiešame tuhý sneh z
bielkov. Vmiešame kakao. Cesto má byť vymiešané krátko a zľahka aby
bolo nadýchané. Vylejeme na plech (ja som použila plech s rozmerom
36x26 cm) vyložený papierom na pečenie (papier som troška vymastila
olejom) a upečieme 10 - 15 minút na 180 °C... (plynová rúra: 3 stupeň)
Tvaroh zmiešame s cukrom. Upečené cesto dáme hneď na vlhkú
utierku. Po 2 minútach, stočíme spolu s papierom do rolády
Vychladnutú roládu, opatrne rozvinieme a dáme dole papier a
natrieme tvarohovou plnkou. Roládu opäť zavinieme a dáme stuhnúť
do chladničky. Troška plnky si necháme aj na vrch rolády, alebo
polejeme čokoládovou polevou. (IV. E)
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Potrebujeme:
cesto: 125g rastlinného tuku hery
100 g nastrúhanej mrkvy
200g polohrubej múky
1 prášok do pečiva
1 kávová lyžica pomarančovej kôry
plnka: 250ml mlieka
1 ML lyžička DIA sladidla
2 ML polohrubej múky
250g masla
rumová aróma
Postup: Všetko spolu zmiešame, cesto dáme na 2 hodiny do
chladničky. Rozvaľkáme, vykrajujeme, potrieme žĺtkom, pečieme na
220°C cca 9 - 11 minút. Po upečení zliepame DIA plnkou. (III. E)
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MIKULÁŠ. Áno, milí čitatelia, toho všetci poznáme... A aj ten príbeh kto
v skutočnosti bol a prečo sa držíme tej nádhernej tradície. A predsa ho
slávime každý rok. Predsa je to akási príprava na advent, keď sa
pripravujeme na Vianoce. Tento rok sa mi napriek krásnemu
tradičnému Mikulášovi doma či v škole zdal tento sviatok trochu iný. A
to hlavne tým, že som to sama vnímala trochu inak. V škole náš tento
tradičný Mikuláš neposudzoval, nedával známky alebo nestaral sa
naozaj o to či ste poslúchali. Ani druhých netrápilo, či ste dostali
sladkosti alebo uhlie... Išlo tu o čosi viac a to o jednotu, ktorú sme
tvorili, keď sa Mikuláš aj so svojimi anjelmi a čertmi navalil do triedy a
bezpodmienečne nás pofarbili uhlím. Mikuláš si vypočul báseň alebo
pieseň v každej triede. Aj keď občas boli trochu otrepané, boli úprimné
a o to vtedy išlo. O úprimnosť a jednotu, ktorú priniesol tento Mikuláš.
Anna Kačmárová, II. D
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Podľa ostatných sa konečne dialo niečo „zaujímavé", a tak by som to
opísala aj ja. Tešila som sa na tento deň,, pretože ľudia pred zdravým
životným štýlom zatvárajú oči pri možnostiach, aké máme dnes. Avšak
tento deň bol určený na posilnenie tela, doslova. Každý resp. každá
trieda mala doniesť akési ovocie a zeleninu a na chodbe bol stôl určený
na všetko zdravé. Mohol si to ktokoľvek, kto prišiel, spokojne
vychutnať len tak. O tom bol tento výnimočný, no hlavne zdravý deň.
Najkrajšie z toho bolo, ako si každý z nás zobral zdravie do vlastných
rúk a dokonca si to vychutnal.
Anna Kačmárová, II. D

Vita
Odborná klinická prax v Aquaparku Delňa

1/2018

Dňa 7.12. 2017 sme sa žiaci 3. D triedy odbor - masér zúčastnili na Odbornej
klinickej praxi v Aquaparku Delňa. Namiesto klasickej praxe na oddeleniach,
ktorú mávame stále od 8.00 – 12.00 hod na rôznych oddeleniach, sme sa
premiestnili v poobedňajších hodinách na Delňu v čase od 15.00 – 19.00 hod.
Na Delni sme praxovali v priestoroch wellnessu. V masérskych miestnostiach
sme aplikovali zostavy z klasickej masáže, ktoré boli buď celotelové alebo
lokálne. Vo wellnesse sme mali možnosť vidieť a zároveň si vyskúšať
procedúry termoterapie ako sú napríklad - fínska sauna, infrasauna alebo
parná sauna a tiež procedúry hydroterapie ako Kneippov kúpeľ. Masáže sme
mali porozdeľované tak, aby každý z nás mal rovnako „odmasírované“. Keď
sme práve nevykonávali masáž, mohli sme sa ísť kúpať aj do bazénov, čo bolo
pekným spestrením celej praxe. Pre nás ako budúcich masérov to bola skvelá
skúsenosť, pretože teraz už máme predstavu ako to wellnessoch funguje a čo
môžeme od toho očakávať .
Zuzana Puzderová, III.D
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Dňa 13.12.2017 žiaci I. B a I. D tried navštívili Krajské múzeum v Prešove.
Dostali sme informácie o našich predkoch, konkrétne Slovanoch. V prvej časti
sme sa presunuli do zasadacej miestnosti, kde nás čakala prezentácia
o Slovanoch, ktorá obsahovala zaujímavosti zo života, ako bojovali, ako žili.
V druhej časti sme sa presunuli na druhé poschodie múzea, kde sme mohli
obdivovať rôzne náradia, kroje, oblečenie, historické nádoby... Táto
prehliadka nám ponúkla možnosť nazrieť do minulosti Slovanov, odniesli sme
si mnoho informácií. Mali sme aj možnosť fotiť. Za všetky cenné informácie
ďakujeme skvelým archeológom – „pánom“ z Krajského múzea v Prešove.
Silvia Vasková, I.D
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Olympiáda z anglického jazyka
Pondelok je pre väčšinu ľudí deň ako každý iný. Deň, na ktorý sa väčšina z nás
neteší, veď predsa je to začiatok týždňa a nikomu sa ráno z teplej postele do
začínajúceho týždňa a chladného počasia vstávať nechce, no nie?
Ale pre mňa a ešte ďalšiu kôpku ľudí bol tento deň výnimočný. A viete prečo?
Pretože nás čakalo niečo, čo nás vyviedlo z našej každodennej pondelkovej
rutiny. Čakala nás olympiáda z anglického jazyka. A práve preto, že je to jeden
z mojich obľúbených predmetov, ma tešilo, že práve ja som sa mohla niečoho
takého zúčastniť a zvládnuť jednu zo životných výziev. Keď prišiel moment,
kedy sa to všetko malo začať, zavalil ma mierny pocit neistoty. Sediac na
chodbe a rozmýšľajúc, čo ma čaká, som pociťovala strach. Aj keď strach
potrebný nebol. Veď predsa išla som ukázať svoje schopnosti, schopnosti
ovládania cudzieho jazyka, ktorý mám tak rada. Ale určite som nebola jediná,
ktorá cítila vnútornú neistotu. Veď to predsa bola úžasná možnosť, ako sa
naučiť prekonávať strach a obavy, ktoré v každom z nás potajme driemu.
V momente, kedy som pred seba dostala papier s testom, všetky rozpaky a
obavy pominuli.
Po napísaní testu sme na chodbe čakali na nasledujúcu časť súťaže, so
skupinkou ľudí, ktorí zdieľali tieto chvíle so mnou - čakali sme na ústnu
odpoveď. Po chvíľke rozprávania som započula „svoje“ číslo a opäť s
miernymi pochybnosťami o svojich schopnostiach, som vošla do triedy. No
tam som v sebe pocítila taký zvláštny, ale veľmi príjemný pocit. Bolo to niečo,
čo vo mne vyvolalo mierny pokoj istoty, ale aj radosti. Veď predsa bol to len
ďalší schodík vpred k tomu, čo ma v živote ešte čakať bude.
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A nielen pre mňa ako žiačku 3.ročníka, ale aj pre žiakov iných tried, ktorí sa
zúčastnili na tejto súťaži. Bolo ich 17.
Každá skúsenosť je užitočná, mnohému nás naučí a posunie nás ďalej.
Všetko, čo sa deje v našich životoch má predsa nejaký zmysel. A preto som
veľmi vďačná za takúto možnosť. Za možnosť zúčastniť sa takejto súťaže
zameranej na overenie vedomostí z anglického jazyka organizovanej našou
školou. Veľmi sa teším, že som získala ďalšie skúsenosti, ktoré ma posúvajú
ďalej, a že som mala možnosť spoznať ľudí, ktorých zaujíma podobná vec ako
mňa.

Eva Ľašová, III.B
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Dňa 17.10.2017 sme sa zúčastnili obvodného kola vo futsale stredných škôl
v hadzanárskej hale na Baštovej ulici v Prešove. Všetci sme tam išli s jasným
cieľom čo najlepšie reprezentovať našu školu a zabojovať o nejaké to dobré
umiestnenie. V prvom zápase sme bojovali a pohodlne vyhrali 3:0. V druhom
zápase sme po smolných góloch remizovali 3:3, aj keď sme si zaslúžili vyhrať.
V treťom a zároveň poslednom zápase sme hrali o 1. miesto a postup do
finále s Obchodnou akadémiou. Bojovali sme čo to šlo ale museli sme uznať,
že náš súper bol lepší a prehrali sme. Nakoniec sme obsadili pekné druhé
miesto. Organizácia bola super a nemôžeme zabudnúť ani na nášho p. učiteľa
Mgr. Tomáša Fiamčika , ktorému patrí naše poďakovanie za cenné rady
a vedenie nášho mužstva.
Dominik Hurajt , Dominik Leššo, III.C
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Exkurzia - Krajské operačné stredisko ZZS, HS a PZ
v Prešove
Dňa 15.11.2017 sa naša trieda 4.D zúčastnila zaujímavej exkurzie Krajského
operačného strediska ZZS, HS a PZ v Prešove. Dozvedeli sme sa ako funguje
integrovaný záchranný systém, čo všetko obnáša práca dispečerov v
policajnej aj zdravotníckej zložke. Po tejto exkurzii sme pripravení edukovať
iných o priebehu volania na tiesňovú linku.
Tatiana Vasilková, IV. D
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Keďže mesiac október je mesiacom úcty k starším, pripravili sme si pre
klientov v Centre sociálnych služieb Vita vitalis na Volgogradskej ulici v
Prešove, kde chodíme na odbornú klinickú prax počas školského roka, dňa 10.
októbra 2017 kultúrno-spoločenský program, s cieľom príjemne stráveného
dopoludnia. O kultúrny program sme sa postarali my sami s našou pani
učiteľkou Mgr. Soňou Smikovou. Som rada, že som sa mohla zúčastniť,
zatancovať a zaspievať si vo folklórnom kroji spoločne so spolužiakmi. Rada
tak budem spomínať na šťastné tváre seniorov. Verím, že sa nám tak
podarilo vyčariť úsmev na tvári klientov a spestrili sme im tak aspoň trošku
tento upršaný deň.
Tatiana Vasilková, IV. D
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Informatickú súťaž ,,IBobor" pozná už každý z nás zo základných škôl. Vieme
o nej, že čas na vypracovanie tohto testu pozostáva z 30 min. a častokrát
zavádzajúcich a náročných úloh. „Úspech človeka sa skladá z radu
neúspechov." Pri tomto výroku od známeho amerického filozofa si každý
môže vytvoriť svoj subjektívny postoj, k tomu, čo je preňho úspech alebo
neúspech. Pri príchode do triedy všetci vidíme, že je niečo iné. Malé papieriky
s podivnými prístupovými heslami, na obrazovkách nahratá stránka... Pot na
rukách a strach z neúspechu nám vytvorí,, okno", pri ktorom môžeme prestať
aj logicky uvažovať. Po oznámení výsledkov sa niektorí smejú a iní sú
sklamaní. Otázkou je, prečo sú takto rozdielne reakcie ľudí, keď pri pohľade
na monitor je vidieť rovnaký počet bodov? Odpoveď je jednoduchá, väčšina
to berie ako svoj neúspech, začne pochybovať o svojich schopnostiach.
Faktom je, že každodenne experimentujeme, robíme nové veci, aj napriek
tomu, že nás prenasleduje strach. Prekonanie tohto strachu je naším
úspechom. Ten, kto nikdy nespadne z koňa alebo ho kôň nezhodí zo sedla, sa
nestane dobrým jazdcom. Keď už človeka nebude prenasledovať strach, že sa
zrúti zo sedla, pôjde skutočne tam, kam má namierené.
Juliána Jakabčinová, I.A
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VIANOČNÁ BURZA - tá sa dá nazvať ako taká predvianočná príprava. A
tou naozaj táto burza bola. Každý si vychutnával vianočnú atmosféru.
Chodba žiarila našimi výrobkami alebo koláčikmi, sem tam punč alebo
vianočné ozdoby na stromček a tam sa vystriedali všetci, naozaj úplne
všetci. Bolo krásne, že touto harmóniou, ktorá tam žiarila sme sa
ovplyvňovali nielen navzájom, ale tým sme mohli niekomu pomôcť.
Okrem burzy na tejto chodbe fungovali aj „Vianočné priania", ktoré sa
vhadzovali do krabice, a tak sa odniesli deťom na onkológiu hlavne
tým, ktorí budú na Vianoce sami v nemocnici. Myslím si, že skutočným
vianočným posolstvom je pomoc tým, ktorí to potrebujú.

Anna Kačmárová, II.D
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Vykašlime sa na virtuálnu realitu a vzťahy prežívajme
„naživo“
Dnes je mnoho ľudí stratených a netuší, čo vlastne láska znamená. Ak
nepochopíme je j význam, hranice a potreby – nikdy nebudeme šťastní.
Láska je pre nás mätúca. Jednoducho jej nerozumieme.
Žijeme v dobe, v ktorej vieme, čo sa deje okolo nás. Máme na dosah
ruky čokoľvek. Vieme, čo chceme, a čo nechceme. Ale predsa máme aj veľmi
veľký nedostatok. Nevieme čo je to láska. A už vôbec nevieme, čo je to
milovať - naozaj, dlhodobo, vrúcne a do hĺbky.
Túžime po láske, ktorá nás dostane na kolená a bude trvať naveky. Ale nič
preto nerobíme.
Pretože sú pre nás prednejšie sociálne siete, na ktorých dávame komentár,
lajk, zdieľame svoje pocity a pridávame zážitky, a neraz aj fotky, ktoré by
nikdy nemali uzrieť svetlo sveta. Internet sa stáva zabijakom voľného času a
aj „vďaka“ nemu

postupne strácame pojem o reálnej láske, pretože je

jednoduchšie kedykoľvek sa odhlásiť a viac nič neriešiť.
Komunikácia cez internet bez možnosti poznať človeka na živo, mení celý
dojem.
Pri takomto „ kontakte“ si ľudia o sebe viac vymýšľajú. Virtuálne druhého
utešujú, ale pri osobnom kontakte ubližujú, ignorujú... Aj keď je fajn byť v
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kontakte s priateľmi, nemali by sme uprednostňovať virtuálny kontakt pred
tým osobným.
Podľa môjho názoru, virtuálna láska, nikdy nemôže nahradiť pohľad z očí do
očí a často sa bohužiaľ stáva, že priateľ na sociálnej sieti sa nám na verejnosti
ani neodváži prihovoriť.
Takýto vzťah je podľa môjho názoru povrchný. A tí ľudia, ktorí sú spolu preto,
lebo sú šťastní, nepotrebujú nikomu nič dokazovať a tom ako sa skvelo majú,
ako sa ľúbia. „Naozajstné šťastie je z jednoduchého bytia vo vzťahu s niekým,
koho miluješ. “
Zamyslite sa, či virtuálne vzťahy stoja za to, aby ste stratili tie
skutočné.
Eva Ľašová, III.B
Neviem, čo si myslieť mám,
nechcem aby si bol sám.
Aby si stál tam
a nad minulosťou rozmýšľal
a vždy dával nádej nám,
keď vieš, že je to len klam.
Či sa báť mám,
že sa ten príbeh skončí nám
a zabudnutý vo vetre bude viesť tam,
kde stojí samotár sám.
Simona Šechná, IV.A
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Hľadím tam, kde sa tma končí,
pozerám na záblesk z tvojich očí,
hľadám ten pocit, čo ma napĺňa,
ty si ten, čo mi sny spĺňa.
Ty si môjho života naplnenie,
čo mi skrížilo cestu sťa znamenie,
doteraz neľutujem rozhodnutie moje,
že zverila som ti srdce svoje.
Každým dňom viac šťastnejšia som,
veď ty mi pomáhaš v tom,
by úsmev na tvári vždy mi žiaril,
po každom bozku, ktorým si ma obdaril.
Po každom objatí, čo mi dáš.
Po milom slove, čo pre mňa máš.
V každej chvíli, čo pri mne stojíš,
ďakujem aj za to, že sa o mňa bojíš...
2.
Ticho v duši. V očiach tma.
Zlá nálada pominula.
Už ho toľko nespomínam,
už ho ani nepreklínam.
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Nezmením už to, čo bolo,
Nenavrátim, čo sa stalo,
aj keď by som veľmi chcela,
už nás delí mnoho - veľa.
Vlastne mňa tak ani nie,
veď On pretrhol spojenie,
veď On ma ľúbiť zrazu prestal,
veď On už o mňa ani nestál.
Vravíte mi príde lepší,
ktorý jeho všetkým predčí,
ale ja viem, že on je ten,
ktorý bol vždy číslom jeden.
Ktorý lásku, úsmev dával,
ňou napĺňať ma neprestával,
až raz prišla chvíľa smutná,
ja som bola vždy viac smutná.
Však jedna vec mi pomáhala,
keď niekomu som sa vyrozprávala,
tomu komu verila som,
ten prevádzal ma ťažkým časom.
3.
Nechal si ju. Opustil. Sklamal.
Jej srdce na časti zlámal.
Ona sa trápi. Smúti. Plače.
A ty povieš len, že ona to preskáče.
Vieš, čo sa s ňou deje?
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Kde toto všetko speje? Len chlapov neznášať bude...
Po ulici pôjde s hlavou v bunde.
By zakryla slzy svoje,
patria tebe - pre činy tvoje.
Už vieš aká bolesť to je?
Keď v tebe už jej miesto nie je.
Zlosť. Nenávisť a odpor hromadí sa.
Už pominula pre teba jej krása,
z úst len skromné prepáč ti víde,
dúfať budeš, že z mysle jej to zíde.
Na teba zabúdať bude ťažko,
váš vzťah bol už len fraškou,
radšej čím ďalej odíď od nej,
keď už vydržať si nemohol pri nej.
Toľko sľubov lásky len ty vieš dať,
vzápätí na to jej to všetko vziať,
skončiť toto muselo tiež raz,
by lepšiemu chlapcovi odovzdala zas.
4.
Poznáš to, keď už nemáš chuť robiť to, čo predtým,
keď už nemáš čas stretávať sa s nikým,
keď tvoj úsmev z tváre dávno stratil sa,
keď z tvojich očí už len slané slzy hrnú sa.
Cítiš, že v srdci tvojom veľká diera je,
keď vieš, že už nechceš cítiť žiadne emócie.
Príčina však nie je známa,
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alebo to chceš vedieť len ty sama?
Prečo podeliť sa o to s nikým nechceš?
Prečo len samú seba teraz tresceš?
Či nebude lepšie sa zdôveriť niekomu?
Alebo už fakt neveríš vôbec nikomu?
Tak skús len na papier všetko spísať si,
čo všetko stalo sa za tie ťažké časy,
ver uľaví sa aj tvojej duši,
a ty budeš dúfať, že nik o tvojich problémoch netuší.

Veronika Kazimírová IV.A
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Sestrou dobrosrdečnosti je
chudoba, sestrou poctivej
mysle je chudoba.“
„

Gaius Titus Petronius
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