
7. týždeň Vieš čo... 2.vydanie 

Boys, boys, boys...

Druhý februárový týždeň bol vskutku zaujímavý. Prvýkrát v tomto školskom roku sa stretla v triede septima 
banda samých chalanov, ktorí bez dozoru nežnejšieho pohlavia robili samé bláznovstvá.
 
Týždeň sa rozbiehal pomaly, no jeho záver mal rýchlosť sťa Michal Kuric rebelsky uháňajúci naprieč Jasenovou 
na svojom tátošovi. V piatok sme sa zúčastnili „Hodiny dejepisu naživo“ o ktorej sa zmienil moj kolega Maco,  
no  jedenásty  február  nebol  výnimočný  len  vďaka  tomuto  skvelému  podujatiu.  Čím  ešte?  No  predsa 
neľútostným piškorkovým súbojom medzi Mirom a pánom profesorom Strežom. Hra mi pripomínala súboj 
Dávida s Goliášom. Mirec v tejto partičke doslova vyplieskal nášho biológa a akoby Čech povedal, ukázal mu 
zač je toho loket.

Milí moji spolužiaci, prichádzajú prázdniny a mám pre Vás jednu zaujímavú aktivitu. Zoberte do rúk školské 
knižky a začnite ich čítať od zhora nadol. Za tých 168 hodín voľna môžete naštudovať toho toľko, že nedáte na 
frak našim učiteľom len v piškorkách, ale aj v zbierke vedomostí, ktoré váš mozog obsahuje. To len budú potom 
zízať!

Matúš Kvas, šéfredaktor

Komentáre:
Mirets: Zobral som si to k srdcu a prekne krásne som celé prázdniny presedel nad knihami.. Veď ako je to umňa známe 
"škola na prvom mieste"...
TheOddin: mňa najviac chytila za srdce veta ".. sťa Michal Kuric rebelský uháňajúc naprieč Jasenovou.." ... (Mišo : no 
offense)
Miffo:  dobre vystihnuté

Bojovníci proti študentskému nezáujmu voči dejepisu
 
V piatok 11. februára sme sa počas druhej vyučovacej hodiny zúčastnili na programe zvanom „Hodina dejepisu 
naživo“ v našej telocvični, kde sa nám predstavila trojčlenná skupina stredovekých šermiarov. Ja mám veľmi  
rád systém, tak túto prednášku rozdelím do niekoľkých častí podľa aktivity lektorov:
1.  vysvetľovanie  –  dozvedeli  sme sa,  z  akých častí  sa  skladá meč,  a  na  čo ktorá  slúži.  Škoda,  že  si  to  už 
nepamätám, dnes by som asi povedal že čepeľ a rúčka :D
2.  ukazovanie  – prívetivý ujo nám ukázal  všetky druhy meča – podľa vývojových stupňov,  okrem toho aj  
„perličky pre mlsné jazýčky“ (pardon – ruky) ako šabľa, nôž, kladivo, kýj. Ukázal nám výhody aj nevýhody boja  
s jednotlivými zbraňami. Videli sme aj jedno typické stredoveké brnenie so všemožnými „removable drivermi.“
3. interaktívne aktivity – akčná bitka, žiaľ s poloromantickým koncom, totiž k smrti nedošlo :D Ale jeden ujo 
skoro prišiel o nohu, keď si jeho súper neuvedomil neprítomnosť kolenných chráničov.
4. rozprávanie – hlavne o stredovekých vladároch s nejakými pikoškami na účte a tiež o vážených rytieroch, 
ktorí však aj tak skočili v ohni.
5. vyvracanie – pán Ujo :D zosmiešňoval a dôkazovo vyvracal fámy šírené hradnými lektormi, pričom bolo 
vidno odpor na pani profesorke Milanovej. Mal som z nej taký pocit, že by najradšej vyskočila zo stoličky a  
prehlásila  túto  skupinu  za  buričov  a  revolucionárov.  Okrem  toho  sme  si  precvičili  počítanie  do  5,  ktoré 
niekomu robilo naozaj problém :)
6. predvádzanie – musím priznať, že túto časť som moc nevnímal, len zaznamenal. Išlo o ukážku dámskej 
módy – nič pre mňa. A všetky dievčatá nám chýbali... Asi budú musieť s touto akciou prísť ešte raz.
 
Celá  „hodina“  bola  uzavretá  záporným  gestom  uja  na  Mirovu  výzvu:  „Povedzte  nám  niečo  o  dejinách 
Slovenska!“
 
Takže, myslím, že za všetkých môžem povedať, že sa nám táto akcia veľmi páčila a to z dvoch dôvodov, po prvé 
– niečo sme sa dozvedeli a po druhé – uliali sme sa z hodiny veľmi „príjemných“ anglických konverzácii.

Maco



Sviatok sv. Valentína dnes
 
V dnešnej spoločnosti sa slávi niekoľko sviatkov lásky. Sú to Vianoce, Deň žien, Deň matiek i Deň svätého 
Valentína (ak som nejaký vynechal tak dopíšte). Každý z týchto sviatkov sa sústreďuje na iný druh lásky, no  
dnešný svet akosi pravú lásku nemusí. Našiel čosi iné, čo nazýva láskou a ponúka ľuďom.
 
Čo je vlastne „Valentín“? Je sviatkom manželskej lásky, ktorý chtiac-nechtiac založil jeden rímsky kňaz a čírou 
náhodou sa volal Valentín. Postavil sa proti cisárovi Claudiovi tým, že sobášil vojakov s ich partnerkami. Cisár  
nechcel, aby mali vojaci nejakú rodinu, ktorá by ich zaväzovala a bránila im ísť do boja. Kňaz Valentín potom  
na to doplatil životom.
 
Áno, tradície sa budujú ťažko. A ako ľahko sa dnes po nich šliape. Podobne, ako láska priateľská alebo vo  
všeobecnosti ľudská, je ničená aj tá partnerská. Napríklad televíziou, novinami, ale i v elektronickej podobe – 
internetom. Myslíte si, že to nie je ničenie, ale pokrok? Mnohí z nás mladých chcú prežiť pár (alebo veľa?)  
ľúbostných románov. Som presvedčený o tom, že láska dvoch mladých ľudí je dôležitá – veď by sme ani nežili. 
A to si myslím, že je dôležité: nenahraditeľná spoločenská úloha rodiny pri tvorení a vychovávaní detí. Ale je  
láskou napríklad porno alebo nejaký román na jednu noc? Čo to budú za deti z tejto lásky? Buď im zabránime, 
aby uvideli svetlo zeme, alebo budú ochudobnené o vzor jedného pohlavia v podobe jedného z rodičov. Ok,  
možno sa na to pozeráte inak. Ale vy, čo máte rozbité rodiny viete, že práve vďaka rodine má človek odvahu,  
priebojnosť a vie sa začleniť do spoločnosti a ako esenciálna (:D) je pre človeka.
 
Na Vianoce sa dnes teší už len máloktorý dospelák. Takto svet pretvoril sviatky lásky na sviatky egoizmu a 
zbohatnutia na hlúposti ľudí. A partnerská láska sa tiež zmenila: Teraz ťa chcem, lebo si pekná, ó milujem ťa. A 
keď zvráskavieš, a nebodaj ma budeš obmedzovať („brániť ísť do boja“) – máš padáka. Ja si nájdem ďalšiu.

Toto som mal na mysli v úvode. Egoizmus je to iné, čo sa dnes často nazýva láskou.
Všetci viete, aký mám svoj (subjektívny) názor na predmanželské čoro-moro a pod. Nemusíte to prijať. Ale  
manželstvo a rodina, to môžem povedať objektívne, sú ustanovizne, bez ktorých by sa táto spoločnosť zrútila.  
Preto budujme svoje (už niektoré aj existujúce) vzťahy nie na egoistickej, ale skutočnej obetavej láske.
 
Pekného Valentína vám praje
maco


