
Gymnázium sv. Jozefa 2021/22
Číslo 1

ÁNO – NIE

časopis o nás pre nás             



ÁNO-NIE

Milí čitatelia,

sme veľmi radi, že vám prinášame nové číslo nášho časopisu 
„Áno-Nie“. Školský rok sa pomaly blíži k svojmu záveru a my všetci sa
tešíme, že bol bohatší na nové zážitky ako ten predchádzajúci. O tom
svedčia mnohé príspevky študentov i redakčnej rady. 

O živote našich absolventov vám rozpovie príbeh jeden maco.
Hanka  Zemánková  sa  so  školou  lúčila  básňou  Púpava.  O strastiach
i radostiach,  ktoré  priniesli  školské  výlety  našim  momentálne  trom
triedam  gymnázia,  sa  dozviete  v rubrike  Triedne  výlety.  Po  stopách
národných buditeľov sme putovali do Martina na Národný cintorín a do
Literárneho  múzea  Slovenskej  národnej  knižnice.  O tom,  že  študenti
gymnázia sú obdarení nielen vedomosťami, ale i svojimi zručnosťami,
nás  presvedčili  dievčatá  z I.G.  Talentami  oplýva aj naša absolventka
Nikol  Sadloňová. Telocvičňu roztancoval  študentský parlament,  ktorý
pre nás pripravil úžasný Majáles. Ak by ste si chceli ešte potrénovať
svoje jazykové znalosti, ponúkame vám jazykolamy v rôznych jazykoch
a v anglickom jazyku si môžete prečítať recenziu knihy Pán prsteňov.
Na záver vás chceme povzbudiť zaujímavými motivačnými myšlienkami.

Prajeme vám príjemné čítanie!

Redakčná rada
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Príbeh jedného maca

Priatelia, kamaráti,
môj príbeh sa začal pred necelými štyrmi rokmi, keď si jedna

pani  učiteľka  povedala,  že  pripraví  privítanie  pre  nových prvákov –
vydesené pätnásťročné deti, ktoré sa stanú žiakmi nášho gymnázia.

Na krk som dostal veľkú žltú mašľu a bol som naozaj fešák...
Hneď som si ich získal . Stal sa zo mňa antistresový maco – vlastným
menom Maco Laco, vždy pripravený na „big hugs“. Všade ma nosili so
sebou. Stal som sa členom milujúcej školskej rodiny. Utieral som slzy
po  prvých  písomkách  z fyziky  a plakal  šťastím,  keď  si  „naši“
vybojovali gauč... To bola pohodičkáááá.

A tak  všetci  (samozrejme  spolu  so  mnou)  múdreli,  dievčatá
rástli do krásy, chlapci naberali na svalovej hmote a triedny kolektív na
spoločných zážitkoch, robil sa neporiadok a potom zasa poriadok (videl
som aj  lietajúce tenisky)...  Jedného dňa všetci  zmizli...  Zostali  tu po
nich len prázdne šálky, prázdne lavice (vlastne, tie boli dosť plné, ale
o tom psssst... ). Vraj lockdown. Zostal som sám.

Čas plynul  a trieda  opäť  ožila.  Sem-tam študenti  opäť  zostali
doma,  ale  vídali  sme  sa  už  častejšie.  Nemali  to  jednoduché.  Všetci
hovorili niečo o potrebe adaptácie... Jednoducho, potrebovali opäť moje
objatie.  Bol to neľahký návrat. Taký neľahký, že tú ťažobu náš gauč
ďalej nemohol uniesť. Darmo, z dištančného vzdelávania sa nám vrátili
traja valibuci a jeden buk. Presvedčili sme sa na vlastné oči, že fyzika
nepustí a medza pevnosti bola jednoducho prekročená. S hrdosťou som
vtedy sledoval, ako sa naši (vali)buci snažili gauč zachrániť. Stálo ich to
veľa  potu,  doudieraných  prstov,  zničené  ako  kríže,  tak  aj  klince...
Sledovali  sme  s dievčatami  zrodenie  nezlomných  mužov  priamo
v akcii. (Hoci, trochu ich predsa len zlomilo, keď v ďalšom školskom
roku gauč v triede nenašli).
                Začalo sa hovoriť o maturitách... Každý deň, každú hodinu. 1.
októbra prišli všetci takí vyparádení, že keby ma nedržali, isto by som
odpadol. Zobrali  ma do telocvične.  Žiadna lopta, žiadne hokejky, ani
Maťa  s Emmou  nemali  tenisky  (óóó,  toto  bude  vážne).  Prišli  všetci
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učitelia  s úsmevmi pod respirátormi.  Dostal  som na krk novú zelenú
mašľu...  Aj ostatných triedna „maminka“ s našou „naj Miškou“ a pani
riaditeľkou  omašličkovali.  Zasa  sa  plakalo...  Tento  krát  od  dojatia.
Uvedomili sme si, že hoci sme tu bez rodičov, bez tanca a bez jedla,
sme zasa spolu a že máme šťastie, nie smolu.

Keď  sme  sa  vrátili  do  triedy,  učitelia  hovorili  o maturitách  ešte
častejšie. Tvárili sa, že systematizujeme učivo. Matne som si spomínal
na obojpohlavný kvet magnóliorastu,  no niektoré informácie boli  pre
mňa celkom nové. Študenti tiež vyzerali zúfalo... Keď bolo najhoršie,
prišla „maminka“ s nejakým motivačným príhovorom a keď bolo ešte
horšie... bol som tu stále ja – „mojkací tedybér“.

Plynuli  dni,  týždne,  mesiace...  Opäť  telocvičňa...  Žeby  dnes
volejbal  s balónmi?  Tak  asi  nie...  Prišlo  sa  s  nami  rozlúčiť  celé
gymnázium.  Zaspomínali  sme  si,  poďakovali,  odovzdali  cenné  rady
mladším  spolužiakom.  Tí  nás  zato  vyprevadili  do  života  vifonkami,
lízankami a hroznovým cukrom. Takže nebojte sa, prežijeme. Výkop sa
vydaril  už  na  tretí  pokus  .  Najskôr  za  zvuku  bubnov,  píšťaliek,
búrlivého potlesku a ešte búrlivejšieho spevu. Plakalo aj  nebo. Pokus
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číslo  dva  bol  tanečný.  Popri  „belgičáku“  sme  oprášili  aj  iné
gymnaziálne  ľudové  tance.  Napokon  sme  sa  rozlúčili  volejbalovou
trojbodkou... (To znamená, že sa ešte uvidíme ).

-

Po  akademickom  týždni  prišli  noví  ľudia.
„Obleky,  kravaty,  profesor  dojatý...“,  a to
doslova.  Keďže  sme všetci  dobre  vedeli,  že
prvý dojem na druhýkrát neurobíš, rozhodli sa
maturanti urobiť skvelý prvý a zároveň skvelý
posledný  dojem  s maturitným  priemerom
1,18.

Taký  som  bol  hrdý,  akých  ľudí
vypúšťame  do  sveta.  V triede  som  viac
nemohol zostať. No nebojte sa, mám milujúcu
rodinu. Ujala sa ma jedna zo štvrtáčok, ktorá
nedokáže  nechať  žiadne  zvieratko  opustené.
Dostáva sa mi veľa lásky, objatí a spolu s dištančne vzdelávaným psom
Teom si z času na čas zakonverzujeme po nemecky. Mimochodom, som
tiež prvým plyšovým macom, ovládajúcim anglický jazyk na B2.

Mgr. Marína Vyzváryová
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Púpava
Jak dlho rástli naše korene?
Jak dlho sme hľadali cestu k sebe?
Jak dlho sme sa nepoznali,
Až kým sme sa 1x zbadali?

Na lúke, kde lúčov
Je na rozdávanie,
Tajomných kľúčov
Na nové spoznávanie.

Tam, tam je ich azda,
Milión, ani sčítania,
Ako slniečko svietia,
Ale každý nimi pohŕda.

To kvet, to krása,
Čo ani v tme nestráca sa,
Spolu sme rástli,
Spolu sme žili.

Boli i búrky,
I jako by nás zoťali,
Ostali holé lúky,
Telo bez hláv mali.

Spolu sme si budovali cestu,
Až tam hore, priam nebeskú,
Ale bez vzájomnej pomoci,
By sme nedosiahli tej moci.
A hľa, kde až dosiahli sme,
Sme až tu, na krajíčku,
Už ďalej to nejde,
Zložiť musíme poslednú skúšku.

Meníme sa,
Ani si to neuvedomujeme,
Sú z nás dospelí ľudia,
Kam sa rozpŕchneme?

Už nie ako slniečko,
Ale ako vetrík,
Ľahký, svieži ako ráno,
Na konci, takmer bez farby.

Nadišiel náš čas,
Odraziť sa z miesta,
Musí dokázať každý z nás,
Jinak uhynie sám ta.

A letíme až do diaľky,
Cnieť sa všetkým smie,
Keď sa obzrieme spátky,
Tuší to naše vedomie.

Tak už ostáva,
Dať zbohom, maminka,
Odletieť ako semienka,
Čo vypustila púpava.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
♡♡♥ 

Nemôžem už viac svoje
City skrývať,
Pravda je,
Že mi budete chýbať.

Ďakujem za každý jeden poučný
deň strávený s vami.

H.Zemánková IV. G
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Výlety a exkurzie
Po stopách národných dejateľov
Dňa  18.  5.  2022  sme
absolvovali  literárnu
exkurziu  do  Martina.
V prvej  časti  sme
navštívili  Národný
cintorín,  kde  sme  si
prezreli  náhrobné
kamene  a pamätníky
slovenských  osobností.
Rovnako  sme  sa
dozvedeli  rôzne
zaujímavosti
z interaktívnej  tabule,  ktorá  sa  na  cintoríne  nachádzala.  Ďalej
nasledovala  prednáška  v Literárnom  múzeu  Matice  slovenskej
sprevádzaná prehliadkou dejín  slovenskej literatúry.  Nakoniec sme si
počas rozchodu pozreli martinské námestie.

Koncoročný výlet I.G – Tatranská Štrba
Školský  výlet  I.G  je  už
minulosťou.  Ale
spomienky  na  tri  dni
zážitkov  budú  ešte  dlho
pretrvávať.  Máme
navštívenú  Tatranskú
Štrbu,  Štrbské  pleso,
Popradské pleso i  Ostrvu  
(1984m  n.m.).  Nová
zubačka je náš kamarát. K
tomu  volejbal,  vybíjaná,
opekačka,  čakanie  na
pizzu, večerné spoločenské
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hry  ...  A  množstvo  rozhovorov,  spolupráce.  Ako  výborný  kolektív
môžeme pokračovať v našom spolunažívaní aj naďalej. A kde o rok?

Koncoročný výlet III.G - Duchonka

Koncoročný výlet v prostredí malebnej Duchonky už má za sebou aj
III.G. Ani nepriaznivé predpovede počasia alebo obavy z cestovania

 neubrali tejto expedícii na dobrej nálade či vynaliezavosti. 
Z pôvodne 6km prechádzky na Topoľčiansky hrad sa stala 15km púť
do slovenského  Kolosea  a  pri  večernej  hre  Aktivity  sa  zistilo,  že
tvrdohlavo si brať 5 bodové kartičky, keď stojíte na ružovej pantomíme
sa nevypláca . A keď treba opekať ale dreva niet, stačí mať po ruke
silných a nezávislých chlapov, ktorí situáciu vyriešia. 
Veľká poklona patrí našim p. učiteľkám, ktoré bez ujmy na zdraví -
psychickom či fyzickom - vydržali tri dni pri desiatich spánku-odolných
mladých ľuďoch v úzkej chatke s jednou sprchou. 
Ďakujeme .
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Koncoročný výlet II.G
Náš  koncoročný  výlet  sa  začal  19.  6.  2022  na  železničnej  stanici
v Novom Meste nad Váhom. Cesta vlakom bola zdĺhavá,  ale napriek
tomu  plná  zábavných  zážitkov.  Prostredie  nás  nadchlo  už  na prvý
pohľad.  Hneď po ubytovaní  sme sa cítili  ako doma.  Blízko chaty sa
nachádzala vodná nádrž, kam sme sa pravidelne chodili prechádzať. 
Prvý  večer  sme  strávili  spoločnou  opekačkou.  Našim  novým
obľúbeným športom sa  stal  volejbal,  v ktorom sme už  teraz  majstri.
Večery sme si  užívali  na jednom spoločnom apartmáne,  kde sme sa
spolu  rozprávali  do  neskorých hodín.  Hudba  nám spríjemňovala  čas
strávený spolu. Pesničku Piatoček už všetci poznáme naspamäť . 
Na ďalší  deň  sme sa  po  chutných  raňajkách  vybrali  na  turistiku  do
Vlkolínca.  Na kopec Malinô Brdo nás vyviezla  lanovka,  odkiaľ sme
pokračovali  po svojich.  Po náročnej  turistike  sme si  vychutnali  obed
v reštaurácii.  Unavení a rozhorúčení  zo slnka sme oddychovali  až do
večera.  Naši  šikovní  chlapci  sapostarali  o výborný  guláš  na  večeru.
Celý deň sme ukončili diskotékou a hrou Activity. Ďalšie ráno sme sa
pobalili a so smútkom sme opustili chatu Malinu. Na chate sme stihli
uloviť naše nové triedne zvieratko – pavúka Malina Brďa. Cesta domov
ubehla veľmi rýchlo, nakoľko sme vo vlaku skoro všetci zaspali. Sme
vďační  za  každú  chvíľu  strávenú  spolu  a na  tento  výlet  nikdy
nezabudneme.  Na  záver  chceme  poďakovať  našim  pani  učiteľkám,
ktoré s nami všetko perfektne zvládli.
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Do youwant to becool ? Study at ECO school!

Takto znelo motto nášho projektu ECO school, s ktorým sme sa zapojili
do súťaže  The  Project  Competition  2022.  V  našej  kategórii  súťažili
študenti  od 14 do 17 rokov z celého sveta. Téma vymyslieť vynález,
ktorý by zlepšil životné prostredie a vytvoriť na ňu projekt v angličtine,
si nás získala. 
ECO  school  je  školou,  v  ktorej  budú  vyrastať  mladí  ľudia,  ktorým
záleží  na svojom  okolí.  Žiaci  sa  v unikátnom  prostredí  učia
efektívnejšie a ovplyvňujú aj starších. Budova školy je pokrytá zelenou
strechou,  steny  natreté  špeciálnou  farbou  pohlcujúcou  oxid  uhličitý,
dažďová voda sa zachytáva a efektívne využíva, v záhradách školy sa
pestuje ovocie a zelenina, vďaka ktorým majú žiaci zabezpečenú zdravú
stravu... Naše myšlienky boli ocenené a s projektom sme súťaž vyhrali.
Na druhom mieste skončil tím z Thajska.

Každý z nás sa môže snažiť zlepšiť prostredie, v ktorom žijeme. Každý
deň a rôznymi spôsobmi. Spoločne toho dokážeme veľa! 
Beeco, makefromourschoolthe ECO school.

M. Vyzváryová, K. Stehlíková I. G
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Svoje  výtvory  vystavuje  v Boomer  Gallery
v Londýne

Hoci  jej  meno  ešte  nie  je  v  slovenskom
výtvarnom  umení  veľmi  známe,  zdá  sa,  že
Nikol  Sadloňová  raz  bude  patriť  medzi
skvosty  tejto  umeleckej  sféry.  Absolventka
Gymnázia  sv.  Jozefa  práve  vystavuje  svoje
diela na Britských ostrovoch.

„Začalo sa to celkom obyčajne. Už od základnej
školy som rada maľovala. Len tak, pre zábavu.
Začala  som ako  úplný  laik  -  samouk.  Najskôr
som doma maľovala  rôzne  zátišia,  potom som
skúsila aj portréty. Ako techniku som si pre svoje
diela  vybrala  olejomaľbu,“ začala  svoje
rozprávanie Nikol.
I  napriek  svojim  umeleckým  záujmom  sa  rozhodla  pre  štúdium  na
gymnáziu,  pretože  sa chcela  kvalitne  vzdelávať  vo všetkých sférach.
Sústredila  sa  hlavne na štúdium a bez problémov dokázala  zvládnuť
nielen učenie, ale aj svoje umelecké aktivity. „V škole som načerpala
množstvo  vedomostí  z  rôznych  oblastí,  ktoré  budem  potrebovať  na
vysokej škole. A zároveň mi škola poskytovala veľkú podporu v mojich
umeleckých aktivitách,“ upresnila mladá umelkyňa.
Počas  stredoškolského  štúdia  sa  zapojila  do  mnohých  výtvarných
súťaží,  v ktorých  získala  viacero  ocenení.  V  celoslovenskej  súťaži
Biblia  očami  detí  získala  Cenu  poroty.  Každoročne  sa  zúčastňuje
rôznych  skupinových  výstav  na  Slovensku.  Jednou  z  nich  bola  aj
výstava Výtvarné spektrum, ktorá sa konala v reprezentačných konala
jej prvá autorská výstava v Starej Turej, o ktorú bol
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veľký záujem. Momentálne pracuje na ďalšej autorskej výstave, ktorú
plánuje zrealizovať v Prahe.
„Aby som sa mohla zúčastniť  niektorej  z výstav,  musela som osloviť
príslušnú galériu, predložiť im svoje práce, a keď mali záujem, tak ma
následne  oslovili.  Inou  možnosťou  je  zverejňovať  svoje  portfólio  na
sociálnych sieťach a čakať na ponuky. Týmto spôsobom ma kontaktoval
kurátor  a  galerista  londýnskej  galérie  moderného  umenia
BoomerGallery.  Oslovili  ma  ohľadom  ich  prvej  výstavy  v
novootvorených priestoroch na TowerBridge v Londýne. Zaslala som
im svoje  portfólio,  životopis  a  výtvarný  projekt,  na  ktorom aktuálne
pracujem. Zo spomínaného projektu galeristi vybrali dve diela, ktoré by
chceli  vystavovať  -  Duchapustá  a  Samospráva.  Momentálne  sú  už
vystavené  na prebiehajúcej  výstave  na
spomínanom  TowerBridge  v  Londýne,“
odhalila  svoj  doterajší  najväčší  úspech
Nikol.  Po  ukončení  výstavy  bude  možné
obrazy  vidieť  v  katalógu  spomínanej
galérie.  Obrazy  je  možné  si  aj  zakúpiť,
jeden  z  nich  sa  už  nachádza  v  rukách
nového majiteľa.
„Séria, ktorú momentálne tvorím a z ktorej
pochádzajú  obrazy  na  výstave,  sa  nazýva
Svetabôľ. Reagujem v nej hlavne na globálnu situáciu a vplyv médií na
psychiku  ľudí  v  období  koronakrízy  a  lockdownu.  Na  obrazoch
stvárňujem strach a nátlak, ktorý bol na ľudí vyvíjaný v ťažkých časoch,
a  ako  s  ním  psychicky  bojovali.  Kontrastom  tejto  myšlienky  je
farebnosť, ktorú som si na obrazoch zvolila. Farby sú cielene pestré,
svieže a ľahké, aby vhodne dopĺňali strastiplné myšlienky, ktoré obrazy
prinášajú.  Ako  médium  som  zvolila  olej  na  plátne.  Obrazy  sú
štylizované  do súčasného  umenia  s  využitím  abstrakcie,  ale  aj
figurálnych prvkov.“
Svoje umelecké nadanie chce Nikol Sadloňová rozvíjať aj odborne, a to
štúdiom na Akadémii výtvarných umení v Prahe.

Mgr. I. Fuhrmannová
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Už nám všetkým bolo dlho...

Kolotoč pandemických opatrení  nás študentov oberal  o  vzácne  roky,
zážitky a najmä o spoločenský život.  Preto sa na začiatku roka 2022

prejavila  iskierka  nádeje,
aby  sa  ten  monotónny  a
izolovaný  svet  konečne
začal  hýbať.  „Urobme
ples!" zneli návrhy. 

A  keď  sa  v  apríli  zrušili
opatrenia  a  povolili  sa
hromadné akcie, s veľkým

nadšením, ochotou a nasadením sme sa pustili do príprav niečoho, čo
by  konečne  dodalo  nášmu  študentskému  životu  trochu  života.  V
študentskom  parlamente,  v  ktorom  sme  sa  kvôli  prípravám  nášho
Majálesu  stretávali  ako  v obchode  na  rožkoch,  sme  vytvorili  skvelo
zohratý  tím.  Meranie  stolov,  krotenie  hladného  Dávida,  „výlety"  do
Kauflandu,  Tesca  či  Planea,  písanie  príhovoru,  riešenie  problémov a
hodiny strávené nad otázkou, či na večeru bude šalát alebo zemiaky, by
pre nás už dnes boli len slabou výzvou. Podarilo sa nám zmobilizovať
celé gymnázium, naučiť sa aspoň naoko valčík a možno nejakú polku,
nájsť ochotných ľudí, a tráviť nad organizáciou dlhé hodiny, občas aj
neskoro do noci a pri záverečných prípravách tak vytvoriť jeden veľký
kolektív. Stres a paniku pred začiatkom akcie vystriedal pokoj, radosť
a nadšenie z toho, ako sa všetci  z chuti  bavia pri aktivitách,  tancujú,
ponúkajú sa koláčmi a horlivo kupujú tombolové lístky. Avšak len tí
najskúsenejší  vedia,  ktorá  farba  a  číslo  vám  vyhrajú  kabelku  pani
učiteľky  Kováčovej  a  ako poraziť  posledného  súpera  v  klobúkovom
tanci.  Po  dlhých  rokoch  sa  opäť  roztancovala  naša  stará  telocvičňa,
utužili  sa  priateľstvá,  uvoľnilo  sa  dvojročné  napätie  a  strnutie.  No
okrem dobrej nálady a koláčov mnohí z nás domov prišli aj s poriadnou
svalovicou.  A  keďže  jedlom  neplytváme,  ešte  v pondelok  sme  si
spravili „rezňové dozvuky“ a v triedach sa hostili na
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 zostatkoch
výbornej  večere,
ktorú nám pripravili
naše  šikovné  a
ochotné  kuchárky.
Obrovskou
podporou  nám  boli
naši obetaví učitelia
a  vedenie,  ktorí

robili  prvé-
posledné, aby nám nič nechýbalo, a aby všetko dobre dopadlo. 
Do dnešného dňa som presvedčená, že nejde o to, aká akcia sa chystá.
Keď  máte  okolo  seba  správnych  ľudí,  ktorí  neprišli  kritizovať,  ale
ochotne pomôcť a v konečnom dôsledku sa dobre zabaviť spolu s tými
svojimi,  dopadne  to  perfektne.  6.máj  2022  -  bol  skvelý  večer.
Ďakujeme.

V. Pavlechová III. G
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Jazykové okienko

1. Auf dem Rasen rasen Hasen, atmen rasselnd durch
die Nasen.

2.  Auf  den  sieben  Robbenklippen  sitzen  sieben
Robbensippen, die sich in die Rippen stippen, bis sie
von den Klippen kippen.

3. Als Anna abendsaß, aß Anna abendsAnanas.

1. Карл у Клары украл кораллы,
а Клара у Карла украла кларнет.

14
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2. По шоссе Саша шел, саше на шоссе Саша нашел. 

3.  Кукушка  кукушонку  купила  капюшон.
Надел  кукушонок  капюшон,  Как  в
капюшоне он смешон. 

1.  How  much  wood  would  a  woodchuck
chuck if a woodchuck could chuck wood? 

2.  I  can think of  six  thin  things,  but I  can
think of six thick things too. 

3.The shells she sells are seashells, I’m sure. 
So if she sells seashells on the seashore, 
Then, I’m sure she sells seashore shells.

15



ÁNO-NIE

Prezentiáda

Študentky  I.G  Lenka  Gadušová,  Eliška  Směřičková  a  Mária
Vyzváryová  vyhrali  krajské  kolo  Prezentiády  v  Bratislave  so  svojou
prezentáciou na tému "Ako by som učil ja" a vybojovali  si možnosť
zúčastniť sa česko-slovenského grandfinále v Prahe.

Dňa  21.  apríla  2022  sa  náš  súťažný  tím  spolu  s  p.u.  Lesajovou  a
Vyzváryovou  vybrali  na  „vlakovú"  cestu  do  Prahy.  Na  druhý  deň
nastalo  očakávané  grandfinále.  Konalo  sa  v  Kongresovom centre  na
Vyšehrade  na  Newton  University.  Súťažiaci  boli  rozdelení  do  troch
skupín po 12 tímov. Náš tím bol v skupine B a dievčatá si pripravili
prezentáciu na tému ASAP - As Soon As Possible. Popoludní mali tímy
možnosť   konzultácie  s  porotcami.  Nasledovalo  vyhlásenie  2  tímov,
ktoré  postúpili  do  ďalšej  fázy
grandfinále. Tím novUČKY svet
postúpil. 
Dostali  novú  tému  „Auto
budúcnosti”  a  hodinu  na
vytvorenie  novej  prezentácie.
Prvý  v  poradí  prezentoval  náš
tím,  jediný  zo  Slovenska.
Potom, ako všetky ostatné české
tímy odprezentovali,  porotcovia
sa  išli  poradiť.  Náš  tím  získal
"zemiakovú"  medailu  -  4.
miesto.

Za  účasť  v  grandfinále  získali
zaujímavé ceny. Jednou z nich boli vstupenky do Illusion Art Museum.
Po prehliadke múzea sa s pani učiteľkami vlakom vrátili domov. 

RNDr. M. Lesajová, E. Směřičková I. G
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TheOne Ring to Rule ThemAll

By J. R. R. Tolkien

The One Ring to Rule Them All By J. R. R.
Tolkien Have you ever  read a  book that
you just couldn’t stop reading and go to
bed in the evening? The Lord of the Rings
was  like  that  for  me.  It  was  written  by
J.R.R.  Tolkien  and  it’s  one  of  the  best
works  of  fantasy  literature  of  the  20  th
century. Set in Middle-earth, the land of
Arda,  the  story  is  focused  on  the  main
villian, the Dark Lord Sauron himself, who
crafted the One Ring in the fires of Amon
Amarth, during the second age to rule the
other  Rings  of  Power  given  to  men,
Dwarves  and  Elves,  in  his  campaign  to
conquer  all  of  Middle-earth.  The  story
continues  through  the  eyes  of  brave
hobbits  from  Shire  named  Frodo,  Sam,
Merry  and  Pipin  across  the  lands  in
Middle-earth  with  one  quest,  to  destroy
the One Ring. There are lots of adventures
and races awaiting you along the way and
I guarantee you will love it. What I loved
about the book were the characters of the
main story and the fantasy world itself. I can’t imagine the work it took to
construct something like this. The one criticism I have is that the story is not
endless. I wish it was. All in all, this book or better called trilogy of books is a
pinnacle for me. I absolutely recommend it, so if you haven’t read it yet, it’s
the right time to do it. 

Rasťo Joštic III. G
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