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Práve držíte v rukách prvé vydanie nášho nového školského časopisu, čítate
tieto riadky a to ma nesmierne teší a spolu so mnou aj celú redakciu.

Pred rokmi už vznikol na našej škole školský časopis, ktorý mal priniesť
povedomie o rôznych akciách, podujatiach prebiehajúcich na škole, o našich
úspešných študentoch či profesoroch. Okrem týchto tém sa súčasný časopis bude
zaoberať každodenným životom na Pake, prinesie aj mimoškolské témy. Nájdete v
ňom vtipné okienka zaujímavé, zábavné a dojímavé články. Keďže sa nám táto
myšlienka páči a myslíme si, že na každú školu patrí takýto zdroj zábavy, informácií
či zaujímavostí, rozhodli sme sa obnoviť školský časopis a tentoraz s názvom
Pakárske echo.

Veríme, že sa vám tento časopis zapáči, vložili sme doň naozaj všetko
odhodlanie a všetky naše schopnosti písať súvislý text (musíte chápať že, niekedy je
to trocha ťažšie :)), keďže je písaný formou študenti študentom.

V tomto vydaní si budete môcť prečítať rozhovory so študentmi a dozvedieť sa
o už zrealizovaných alebo nasledujúcich podujatiach na škole.

Ako redaktorka by som sa chcela v mene nás všetkých poďakovať pani
profesorke Pukančíkovej a pani profesorke Uhrovičovej, pretože si vážime túto
možnosť a bez vás by toto číslo určite nevyšlo, minimálne nie v tomto znení.

Ďakujeme.

Silvia Sisa Sedláčková, III.LV

NNaa úúvvoodd.. .. ..
Vážení učitel ia, milé spolužiačky, Luky, Paťko a Samko!

V druhom čísle časopisu sa budeme tradične venovať výberu z činností zo školy, tento raz aj
vážnejším témam. No a slovo budú mať aj štvrtáčky.

Blížia sa sviatky Veľkej noci, ktoré sú pre kresťanov najvýznamnejším sviatkom.
Začínajú sa pomaly prázdniny a zároveň obdobie s rôznymi tradíciami. Ale. . . už by som toho
veľa prezrádzať nemala, pretože aj o tejto téme a o mnohých ďalších pútavých témach sa
dozviete na nasledujúcich stranách :).

Terézia Majzúnová
I.A

NN aa úú vv oo dd .. .. ..

Petra Barbíriková, III. BV
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Každý z vás už túto pesničku počul, ale tuší niekto z vás o čom je v nej reč? Možno si

poviete, že všetci, ale máte smolu. Ja vám o tom aj tak napíšem.
Fašiangy boli obdobím bujarej zábavy. Začínalo, ako sa v piesni spieva, od Troch kráľov a

končilo polnocou pred Popolcovou stredou. Konali sa svadby, zábavy, fašiangové sprievody v
maskách. Táto časť našich tradícií ako-tak pretrváva do dnes. O čom nás nezabúda každoročne
informovať bulvár a smotánka — kto bol na akom plese, čo mal oblečené, s kým bol, o čom
hovori lR O čom už nenapíšu, to je napríklad jeden z najzaujímavejších zvykov a to
pochovávanie basy. V utorok pred Popolcovou stredou sa konala posledná zábava
fašiangového obdobia. Symbolicky sa pochovala basa (rozumej hud. nástroj, nie basa piva) ako
pripomienka toho, že „diskošky“ skončil i . Ľudí čakal 40 dňový pôst, počas ktorého sa žiadne
zábavy svadby ani muzika nekonali . Začala Popolcová (škaredá) streda. Jej dátum je pohyblivý,
pretože sa odvodzuje od Veľkej noci. Výpočíta veľmi „jednducho”. Vezmete dátum Veľkej noci,
odpočítate 40 dní, nedele sa nepočítajú, preto pridajte 6 nedieľ a tadáá máte termín Popolcovej
stredy. Guláš? Nevadí jednoducho si to vygooglite.

„Cez pôst sme ňejedávaľi meso ňikedi, aňi sredu, aňi v piatok, aňi v sobotu. Ľem ňeďeľu
bolo kúsok meso na chuť do poľiouki. Aj to ľem do pov pôstu. Od pov pôstu ľem ľepníke a tokô
voľačo”(Fischerová Rozália: Z knihy zvykoslovie obce Hrušov,1 91 6).

Ako teta Róžika hovori l i , bolo to obdobie pôstu. Do tohto obdobia spadala aj Kvetná
nedeľa. Pripadala na nedeľu pred Veľkou nocou. Pripomína slávny príchod Ježiša do
Jeruzalema, kde ho vítal i nadšené davy. V našich končinách sa v tento deň konali prechodové
rituály končiacej zimy a nastávajúcej jari . Vynášala sa Morena, Helička, Kiseľ, ako sa kde
nazývala. Išlo takmer vždy o slamenú bábku oblečenú v kroji , ktorá predstavovala zimu,
nepohodu, chlad, chorobyR Skrátka všetko, čoho už mali počas zimy plné zuby. Vynášali ju
dievčatá za veselých spevov. Na brehu potoka ju hodil i do vody a niekde i zapáli l i . Mohla začať
jar. V kostole sa posvätcovali bahniatka, ktoré mali magickú moc počas celého roka. Nasledoval
Svätý týždeň.

Samotné Veľkonočne obrady začínal i Zeleným štvrtkom. Názov dostal pravdepodobne
podľa zelene v Getsemanskej záhrade, kde sa Ježiš modli l pred svojím zatknutím. Je to deň
poslednej večere, v kostoloch sa posvätcujú oleje a koná sa obrad umývania nôh, zaväzujú sa
zvony a nezvonia až do nedele. O tom by sa dalo písať veľa, ale to by ste sa už na čítanie určite
vykašlal i , ak ste to neurobil i doteraz :-D. Pokračujeme Veľkým piatkom. Tento deň je deň
Kristovho umučenia a ukrižovania. Deň najväčšieho pôstu. Biela sobota predstavuje deň, kedy
sňali Krista z kríža, ovinul i bielym plátnom a uložil i do kamenného hrobu. Veľkonočná nedeľa je
najväčším kresťanským sviatkom. Slávi sa Kristovo zmŕtvychvstanie. Končí sa pôst a začína
veselšia časť Veľkej noci, Veľkonočný pondelok. Kedysi, v kraj i odkiaľ pochádzam, museli
stihnúť chlapci vyoblievať a vyšibať dievčatá ešte pred omšou. Ako sa patrí dostal i pohostenie,
často hlavne v tekutej forme. Po omši zas chodil i dievčatá chlapcom rozdávať surové vajíčka a
výslužky. Kerý bov šikouňí, mal vajec aj sto a mohov ich popredať. Večer sa v dome konala
zábava a bolo po Veľkej noci. Po tomto období už slovenskú sedlač čakali len jarné práci na poli
a okolo domu. Chvála Bohu za modernú dobu a že ja sa len vrátim na internát a k učeniu. Pevne
verím, že som vás neunudila k smrti a že sa po Veľkej noci do školy vrátite so mnou :-D

Katarína Schwarzová, I. A



Čaute kamoši, som Vivienne Józsová z II.BV a
som veselý a kamarátsky človek. Rada
spievam a občas čarbem kresby po zošitoch a
vcelku ma baví písať rôzne zamyslenia a
podobné veci. Tak dúfam, že sa Vám budú
moje články páčiť : )

VVaall eenn ttíínn sskkaa ppooššttaa Milí čitatel ia,
ako všetci vieme, dňa 1 4. 2. je Deň sv. Valentína,
preto sa trieda I I . A rozhodla od 1 1 . 2 do 1 3. 2.
201 9 uskutočniť na našej škole Valentínsku
poštu. Každá trieda mala svoju schránku, do
ktorej mohli hádzať žiaci našej školy svoje
odkazy —„Valentínky“ v tvare srdiečka. Odkaz
mohli napísať svojmu kamarátovi, kamarátke,
spolužiačke alebo spolužiakovi. Taktiež ho mohli
venovať pani učiteľkám, pánom učiteľom, ale aj
zamestnancom školy. Na valnetínsky štvrtok
žiačky I I .A odniesl i schránky do každej triedy a
žiaci si mohli prečítať svoje valenetínky, ktoré im
boli venované. Odkazy pre učiteľov a našej
školy boli vystavené na druhom poschodí, na
veľkom valentínskom srdiečku. Dúfame, že sme
vám spríjemnil i tento deň a tešíme sa na
ďalšieho Valentína.

Natália Bilovská a Tereza Baďurová, II. A

Volám sa Katarína Schwarzová a kamaráti ma
väčšinou volajú Kačena. Pred 1 2 rokmi sa
mojou vášňou stal folklór. Od tej doby tancujem
a spievam vo folklórnom súbore. Tiež rada
kreslím. Ale od septembra minulého roku je
mojou ďalšou vášňou vylihovanie so
spolubývajúcou na intráku, kde spolu pozeráme
seriály a fi lmy. Rada by som svojou troškou
prispievala do časopisu, možno aj práve
tradíciami a vecami spojenými s folklórom.
Alebo vám niečo poviem o jednorožcoch :-D

PPrrii bbuu dd ll ii nn áámm nn oovvéé rreedd aakkttoorrkkyy.. .. ..



Písal sa deň 29.1 1 . 201 8. Nepamätám si, či pršalo, svieti lo slnko,
ba dokonca či snežilo. No na našu školu zavítala veľmi špeciálna
návšteva. Pán profesor Herceg pozval pána M. Lehkého,
signatára Charty ’77, a tak sa naša trieda I I .BV spolu s I I .A
zúčastni la spoločnej diskusie. Diskusia sa niesla v duchu okupácie
a Charty ‘77, ktorej súčasťou bol aj pán Lehký. Po dvojhodinovej
diskusii som mala možnosť položiť nášmu špeciálnemu hosťovi
pár otázok. Odpovede na ne prinášam exkluzívne len pre vás.

Pre našich neznalých čitateľov by som sa Vás na začiatok rada opýtala, čo to vlastne tá okupácia bola?
Okupácia v roku 1 968 bol útočný akt vojsk Varšavskej zmluvy. To znamená Sovietskeho zväzu,
Poľska, Maďarska, Bulharska a Východného Nemecka. Bolo to vlastne obsadenie suverénneho
štátu, ktorým bolo Česko-Slovensko.

Ako ste sa cítili vy počas tohto obdobia? Čo ste prežívali?
Ja som samotnú okupáciu zažil ešte ako vojak - „záklaďák“ na vojne, čiže som 21 .august strávil
ako vojak Československej armády. Neskôr, keď som sa vráti l do civi lu, nastalo uvoľnenie. Ja
som v tom čase akurát začínal študovať teológiu. Taktiež sme založil i Zväz slovenských
vysokoškolákov. Tento zväz bol nakoniec ministerstvom zrušený. Študenti a pedagógovia, ktorí
bol i do neho zapojení, bol i následne vyhadzovaní zo škôl. Ja som kvôli tomuto taktiež opusti l
teologickú fakultu. Toto obdobie som prežíval veľmi bolestne.

Mohli by ste ešte pár slovami vysvetliť čo bola Charta ‘77?
Charta ‘77 bola občianskym protestom, že v Česko-Slovensku sa porušujú ľudské a občianske
práva. Ja osobne som túto Chartu ‘77 podpísal.

Myslíte si, že tu na Slovensku a celosvetovo treba stále bojovať za slobodu alebo iné ľudské práva?
Sloboda a demokracia sa nemôže stať prázdnym pojmom. Slobodu a demokraciu môžeme buď
podporovať, aby rástla alebo sa správať nevšímavo a postupne nechať, aby bola obmedzovaná.
Nakoniec by sme mohli o ňu znova prísť. Toto by malo platiť na celom svete. Slobodu a
demokraciu si treba chrániť!

Milí čitatel ia, dúfam, že ste sa dozvedeli pár nových a zaujímavých informácii , pretože ja
áno.
A aj touto formou sa chcem ešte raz poďakovať pánovi Lehkému za jeho čas a úprimnosť.

Klára Magulová II.BV

NN eezzvvyyččaajj nn áá aa vvzzááccnn aa nn áávvšštteevvaa



RRoozzhh oovvoorryy zz nn aaššii cchh rraadd oovv
Ester Vařáková je žiačkou IV. A triedy. Aj napriek tomu, že je v
maturitnom ročníku, sa zapoji la do dvoch súťaží. Akých súťaží sa
zúčastni la si môžeš prečítať v rozhovore, kde sme ju vyspovedali čo
ju priviedlo k fotografovaniu a učeniu sa anglického jazyka.

Ester, určite mnohí z nás by radi vedeli, čo ťa priviedlo k fotografovaniu a prečo si s tým vôbec začala?
Bola to moja sestra. Priviedla ma k tomu tým, že ma začala fotiť a ja som bola jej modelkou.
Neskôr sa naše strany vymenil i a fotiť som začala ja. Neskôr si sestra kúpila fotoaparát, ktorý
však, ale doma zapadal prachom. Rozhodla som, že si „oprášim“ svoje dávne zručnosti a začala
som si ho postupne požičiavať. Neskôr mi ho už však nechcela požičiavať a tak som sa
rozhodla, že ja sama si kúpim svoj vlastný. A tak som sa začala učiť fotografovať a postupne
zdokonaľovať.

Koľko sa venuješ fotografovaniu?
Začala som sa zaujímať o fotografovanie a fotky už v 9. ročníku na základnej škole. Čo sa však
týka samotného fotografovania, tomu sa intenzívne venujem už rok.

Prednedávnom si sa zapojila aj do súťaže so svojimi fotografiami. Čo by si nám o tom vedela povedať?
K tejto súťaži som sa dostala cez pána profesora Adama Hercega, ktorý oslovil na hodine celú
triedu a ja som sa teda rozhodla prihlásiť a zapojiť sa do súťaže. Prihlášku a fotografie, ktorých
bolo 6, sme museli poslať do súťaže rýchlo, a tak som vyberala zo svojho portfól ia tie, ktoré
súvisel i aj s témou- Ľudové zvyky, architektúra a jedlo. V tejto súťaži som získala čestné
uznanie, ktoré pre mňa veľa znamená, pretože je to môj prvý úspech vo fotografovaní.



Čo by si odkázala niekomu, kto chce začať fotiť alebo
je v tom začiatočník?
Určite by som povedala, aby sa nevzdával, a
aby vedel, že každá jeho fotka je dobrá. Aby sa
netrápil tým, že jeho fotka nie je dosť dobrá,
lebo na každej fotke sa učí.

Máš niekoho, kto je pre teba vzorom a komu by si sa
chcela poďakovať?
Chcela by som sa touto cestou poďakovať
pánovi profesorovi Belákovi, ktorý mi pri mojich
začiatkoch pomáhal. Či už vo vyberaní
kvalitného fotoaparátu, ktorý som si kúpila
alebo s upravovaním fotiek. Zoznámil ma so
svetom fotografie začo mu veľmi pekne
ďakujem.

Ester, toto nebola jediná súťaž, do ktorej si sa
zapojila. Čo nám povieš o tejto súťaži? Čoho sa
týkala?
Zúčastni la som sa olympiády v anglickom
jazyku, ktorá sa konala v Pezinku. Na tejto
súťaži som získala prvé miesto a tak
postupujem aj do krajského kola, ktoré bude
onedlho v Bratislave. Na olympiádu ma
pripravuje pán profesor Tibenský.

Z čoho pozostávala olympiáda v anglickom jazyku?
Najskôr som musela spraviť test, ktorý
obsahoval počúvanie, podobne ako je aj v
maturitných testoch a gramatické cvičenia.
Neskôr som mala ústnu odpoveď, kde som na
tému s hodnotiteľkou zo súťažnej komisie
viedla krátky rozhovor a poslednou úlohou bolo
opísať obrázok, na ktorom bol človek s
fotoaparátom. Môjmu srdcu blízke (smiech).

Veľa ľudí sa v dnešnej dobe začne učiť jazyk, ale
málokto vytrvá. Ako si sa ty naučila angličtinu? A aký
spôsob učenia by si odporučila ty?
Ja som sa dostala k tomu veľkou náhodou.
Jedno leto, pred nástupom na strednú školu,
som sa nudila a presedela som ho za
počítačom. Síce to neodporúčam (smiech), ale
vďaka pozeraniu anglických seriálov a fi lmov,
ktoré neboli predabované som si zvykala nato,
že keď chcem vedieť, čo bude v ďalšej časti ,
musím si vystačiť aj s tým čo je- iba s
anglickými titulkami. Postupne som si zvykla a
začala rozumieť, ale aj napriek tomu mám
problémy komunikovať. Tak tomu sa musím
ešte venovať a naučiť sa to. Chcela by som,
aby sa ľudia nebáli hovoriť, komunikovať v
anglickom jazyku, aby si to na hodinách
vyskúšali a aj niekde vycestovali .

Chcela by si ty sama ísť niekde do zahraničia a
zdokonaľovať sa jazyk?
Po maturite plánujem ísť buď do Holandska
alebo Anglicka. Chcela by som pracovať a aj
spoznávať kraj inu, a najmä zdokonaľovať sa v
cudzej reči.

Róberta Šmotláková, IV. A
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Áno, je to z každej strany: skazená mládež, svet sa uberá zlým smerom, Zem ide na dlh už od
augusta a bla bla bla. (Je toho veľa a každý to iba komentuje, pozn. autora). Ale nikto sa
nezamýšľa nad tým, ako ľudia kvôli pohodliu, bezpečnosti či predsudkom dokážu pomáhať
tomuto zvláštnemu systému 21 . storočia. Čo tým myslím? Hneď vysvetlím. Pohodlie? Áno,
kúpim si ten gauč s chladničkou, lebo je to štýlové a pohodlné a požičiam si naň od banky,
nevadí že podporujem #Rothchildovcov, nevadí že oni sú šťastní, keď sa chytím do ich
prefíkanej pasce. Bezpečnosť – možno sa ti zdá dom v lese úžasný priestor na život, byť
odporcom zákonov, ale to by si musel niečo pre to risknúť a vzdať sa obyčajných vecí. Nikto ti
nezaručí bezpečie. Predsudky – možno si si chcela dať v roku 201 5 fialové šaty a fi ltrované
topánky, ale to by ťa predsa každý posudzoval. Radšej si ich oblečieš o tri roky neskôr, keď
nejaká celebritka uzná, že toto práve prvé chyti la do ruky z jej šatníka a bude to IN. Veľa vecí v
dnešnom svete je zle, ale ak tomu veríš a uverí tomu aj tvoje okolie, tie zlé veci budú na tebe
profitovať. Tak sa neboj byť naopak, byť divný. Nemyslím tým iný ako Egova kolekcia alebo ako
študenti strednej umeleckej školy. Jednoducho maj svoj názor, nájdi v tomto článku chyby,

KAPOAN
NAOPAK

povedz mi, v čom sa mýlim, daj
mi poznať, že premýšľaš sám za
seba. Ale tým, že budeš počúvať
sixty nine, nosiť čierne vansky,
mať po ruke vždy niečo, čo od

bangladéšskych detí uzrelo
svetlosveta, nič nezmeníš.
Vzopri sa okoliu a študuj pravdu!
Sám pre seba. Iba tak dokážeš
zmeniť svet a pocítiť lásku.

Dominika Mojžišová IV.A

KKRREEAATTÍÍVVCCII MMEEDDZZII NNAAMMII



ssvvoobbooddaa jjee vvyyssttrrččeennáá hhllaavvaa zz ookknnaa
je to jako v mých amerických snech

kouříte z okna při indie
váš přítel stojí za vámi

a kouříte.
je tma

odbila půlnoc
a vy sedíte ve svém novém křesle

přemýšlíte nás životem
a docházite na to, že život není až tak

zlý jak jste si vždy mysleli.
cítíte se svobodní,
ale není to pocit,

vy totiž svobodní ste.
máte všechno,
k úplne euforii

konec konců není třeba ani drogy
jste svobodní

cítíte
tancujete

a rozhánite
rukama temnotu ve vaší staré mysli.

jste konečně tam,
kde ste vždy chtěli být.

jste svobodní
vaše tělo

vaše myšlenky
vaše duše

cely váš život je pouhá svoboda.

Monika Šebestová II. BV

ZZLLOOŽŽIITTÉÉ

Je vo mne veľa bolesti,
veľa smútku.
No občas tam býva aj krásne.
V tichosti
chcem písať básne.
Nikto ma naozaj nepozná.
Ani nebude.
Je to vo mne tak zložité.
Som hrozná,
srdce mam rozbité.
Chcem kričať a rozprávať
o bolesti.
Niekedy aj o šťastí.
Srdce túžim si otvárať
v nešťastí.
Ach kiežby som to dokázala.
Hovoriť.
A tak často v tichosti
sa nevzdávala.
Bez radosti.
Mam šťastie...a veľa šťastia,
ale také iné,
pozemské a pominuteľné.
Vždy sa stratia.
Neviditeľné.
Chcem dať ľudom niečo
krajšie,
veselšie.
To čo vo mne dávno žilo.
Preto vyzerám šťastnejšie.
No čo ak ma to pomýlilo?

Niekto Iný

OO DD ÍÍDD EE MM
Dajte ma do bubliny.
Nechcem
nič počuť, nič vidieť.
Dýchať.
Myslieť.
Chcela by som znova žiť.
No nedá sa.
Dá sa len prežívať.
Strácať sa.
Ukrývať.
Možno raz zmiznem.
Len tak
preč odídem, odletím.

Dúfam že sa
nestratím.
Túžim znova milovať.
Všetko.
Od srdca, úprimne.
Smiať sa
tak nevinne.
Odídem.
Raz určite.
Možno ma nájdete.
V mojom svete,
v mojom úkryte.

Niekto iný



KKRREEAATTÍÍVVCCII MMEEDDZZII NNAAMMII

BBlloogguujjeemm,, tteeddaa ssoomm
2009 •10yearchallenge•* 2019

Nie len ľudia sa menia. Ľudia sa väčšinou chvália zmenou, ktorou prešl i za pár rokov, na
zmene, na ktorej pracovali a dosiahl i to, aby vyzeral i podľa svojich predstáv. Avšak aj okolie nás
sa mení, aj Zem sa mení. Jasné, to všetko vieme. Vieme, že miznú lesy a nemyslím len Kiskovi
do vrecka, vieme, že ťažba je rýchlejšia ako 4G internet. Vieme, čo je v oceánoch, vieme, ako
továrne znečisťujú vody, vieme že potraviny sú modifikované, vieme, čo robia umelé sladidlá s
naším organizmom. Toto všetko predsa vieme. Ale? Nerozumiem. Ak by sme v našom tele
vedeli , že niečo nie je v poriadku, snažil i by sme sa to odstrániť a napraviť. Bojovať s tým. A čo
planéta ? Nie je tvoja? Vlastníš ju i ty a nepotrebuješ na to na účte mil iardy. Prečo teda sme si
tohto všetkého vedomí a bez pocitu viny (lebo veď za to môžu iba najväčšie korporácie, vlády) s

tým aj tak nič nerobíme? Nerobme to pre
iných, robme to pre seba. Nemusíš zmeniť
cely svet. Stačí keď zmeníš svoje myslenie
a okolie. Zmeny sú tu každý deň. Treba si
ale všímať tie, ktoré potrebujú nápravu a
nie úpravu.

Dominika Mojžišová IV.A

(*Pozn. redakcie 1 0 year challenge je výzva, ktorá v

súčasnosti zaplavuje Internet a požaduje

zverejnenie napríklad vašej fotky, kraj iny či stavu

prírody na sociálnych sieťach spred desiatich rokov

a v súčasnosti. )



RRuuddoollff VVrrbbaa

Rudolfovi Vrbovi sa spolu s jeho spoločníkom Alfrédom
Wetzlerom podarilo v roku 1944 utiecť z koncentračného
tábora Osvienčim.

Rudolf Vrba sa narodil 1 1 . septembra 1 924 v meste Topoľčany. Jeho príbeh sa začal v
meste Trnava, odkiaľ sa pokúsil emigrovať do Anglicka a vstúpiť do česko-slovenskej armády v
exile. To sa mu však nepodari lo. Chyti l i ho slovenskí pohraničníci a deportovali ho do zberného
tábora v Novákoch. Tam strávil niekoľko dní v tranzitnej časti , až kým sa mu nepodari lo ujsť.
Slobodu si však dlho neužil , keďže ho v neďalekom meste Topoľčany chyti l miestny žandár.
Odtiaľ putoval do koncentračného tábora Majdanek. V tomto tábore sa Vrbovi podari lo nájsť si
prácu, ktorá mu zaručovala pravidelný príjem potravy, keďže to bol v koncentračných táboroch
problém a ľudia umieral i od hladu a vysilenia.

Po niekoľkých týždňoch v tábore, mu bola ponúknutá práca na statku. Ľudí takto klamali .
Prácou na statku bolo myslené vykopávanie už zakopaných mŕtvych tiel a ich následné pálenie.
Vrba túto prácu pri jal a na druhý deň bol deportovaný do koncentračného tábora Osvienčim. V
tomto tábore Vrba strávil takmer dva roky. Niekoľko krát sa stal obeťou násilných nacistických
excesov. Napríklad sa takmer stal obeťou rozsiahlej táborovej selekcie. V tom čase v tábore
zúri la veľká týfusová epidémia a popredný príslušníci SS v tábore rozhodli , že v Osvienčime
musí táto selekcia prebehnúť. Táto selekcia zapríčini la zabitie väčšiny väzňov. Vykonávateľ tejto
selekcie si Vrbu pomýli l s nakazenými a tak, ho pričleni l i ku skupine určených na splynovanie.
Vrbovi sa však podari lo z tejto skupiny uniknúť.

Medzi ďalšiu príhodu, ktorá stojí za zmienku bolo to, ako sa pokúsil kradnúť jedlo v
komande Kanada, kde pracoval. Väzni, ktorí pracovali v komande Kanada, mali na
zodpovednosť triedenie kufrov Židov, ktorí práve do tábora dorazil i . V týchto kufroch bolo
niekedy jedlo, ktoré väzni väčšinou kradl i . Ak dozorcovia pri krádeži niekoho pristihl i , buď ho
zabil i , alebo zbil i pal icami. Vrba sa stal obeťou druhého variantu. Po tom ako dostal vyše 30 rán
palicou, ho previezl i do táborovej nemocnice. Tam Vrba strávil niekoľko dní. Takýmto a
podobným situáciám Vrba čeli l takmer dva roky.

Rudolf Vrba neustále myslel na útek z tábora. Neodradil i ho ani mnohé neúspešné
pokusy iných väzňov. Jedným z takých, bol pokus o útek štyroch poľských väzňov, ktorí sa
pokúsil i ujsť pred Vrbom a Wetzlerom. Títo štyria väzni použil i rovnaký spôsob na útek ako Vrba
a Wetzler. Ukryl i sa vo vonkajšej časti tábora, kde počkali tri dni kým po nich prestanú pátrať.
Útek za hranice tábora sa im podari l , avšak chyti l i ich niekoľko kilometrov od Osvienčimu.

Tento spôsob skúsil aj Vrba s Wetzlerom. Útek za hranice Osvienčimu sa im podari l a po
niekoľkých dňoch cesty poľskou krajinou sa im podari lo prejsť cez slovenské hranice, kde im
pomohol slovenský sedliak. Ten ich odprevadil do Čadce, zoznámil so židovským doktorom a
ten ich zoznámil s predstaviteľmi ústredne Židov v Žil ine. Predstavitel ia tejto pobočky im
prikázali , aby napísal i správu, ktorá mala opísať živote a podmienky v Osvienčime. Táto správa
putovala do rúk predstaviteľom maďarských Židov. Neskôr ju dostal do rúk pápež Pio XI I ,
predseda vlády Winston Churchil l a americký prezident Franklin D. Roosevelt.
Vďaka správe Vrbu a Wetzlera sa zachránilo pribl ižne 200 000 Židov.

Lukáš Bila, III.LV (článok bol témou stredoškolskej odbornej činnosti)

Pozn. redakcie: R. Vrba sa stal profesorom farmakológie a publikoval množstvo štúdií o cukrovke či rakovine.

Zomrel v roku 2006 v kanadskom Vancouveri (zdroj Wikipedia). Zdroj fografie: https://www.upn.gov.sk/sk/sprava-alfreda-wetzlera-a-rudolfa-vrbu-1 944/

Rudolf Vrba (vľavo) a Alfréd Wetzler



Zelená škola je medzinárodný projekt, ktorý je zameraný
na enviromentálnu výchovu na školách a je prepojený s

praktickými činnosťami. Do projektu nie je nikto nútený.
Všetci sú dobrovoľníci, ktorí sa rozhodli spraviť niečo pre
seba, pre okolie a v podstate pre celú planétu.

Ako už isto viete, naša škola si pre roky 201 7-
201 9 v rámci Zelenej školy vybrala prioritnú tému „Zelené
obstarávanie a úradovanie.“ Čo to vlastne je?

Zelené obstarávanie = obstarávanie (nakupovanie) tovarov
a služieb, berúce do úvahy vplyv vybraného tovaru a služieb na
životné prostredie. Uprednostňované sú tovary a služby, ktorých
negatívny vplyv na životné prostredie je čo najmenší.

Zelené úradovanie = enviromentálne vhodné správanie
inštitúcií, škôl ale aj samostatných podnikov. Zelené úradovanie
zahŕňa systematické opatrenia zamerané na samotnú
prevádzku (napr. cielené úspory energie, eniviromentálne
vhodné čistenie), rovnako ako na oblasť verejného obstarávania
(nákupu a zásobovania).
Ako sa prezentujeme?
• Na našej škole funguje aj Ekologický krúžok.
• Už niekoľko rokov nám robia spoločnosť dážďovky, o

ktoré sa poctivo staráme. Vytvori l i sme im domov v
nepriehľadnej nádobe, ktorú sme vystlal i hl inou, starým
lístím, trávou, hoblinami aj roztrhaným a
navlhčeným novinovým papierom. Kŕmime ich aj
rastl inným odpadom (šupky, zvyšky ovocia a zeleniny,
zvyšky chleba, čajové vrecúška a pod.) Dážďovky nám
slúžia na vytvorenie pravého kompostu, ktorý je výborný
na prihnojovanie rastlín.

• Taktiež v každej triede máme odpadkové koše na
triedenie plastu a papiera.

Elena Lisá, I .A
Zdroj: https://pakamodra.edupage.org/

PPeeddaaggooggiicckkáá jjee „„ZZeelleennáá““
((OO pprroojjeekkttee ZZeelleennáá šškkoollaa))



SSppoottrreebbiitteeľľsskkýý sseemmiinnáárr
Vďaka nášmu novému predmetu "Viac ako

financie", inak známe ako VAF, sme si 1 0. 1 . 201 9
mohli vypočuť naozaj zaujímavú prednášku o
Právach spotrebiteľa formou, ktorá myslím že naozaj
všetkých zaujala. Bola podaná pani Zalaiovou z
ministerstva hospodárstva. V prednáške sme sa
dozvedeli nielen aké sú naše práva v pozíci i
spotrebiteľa, ale aj čo robiť a na koho sa môžeme
obrátiť. Zahral i sme si dokonca aj hru, kde sme mohli
hravou formou uplatniť tieto novonadobudnuté
informácie, a taktiež sme dostal i drobné darčeky ako
diár a perá ktoré môžem ako žiacka potvrdiť, že
používajú skoro všetci. Takže, ako zhrnutie snáď
môžem povedať za všetkých absolventov tejto
prednášky, že sa nám naozaj páčila a tešíme sa
určite na ďalšie.

A. Gloria Prášilová, II. A



Musíš sa veľa učiť aby si ....

PPoozznn ááttee ssvvoojj ii cchh
pprrooffeessoorroovv??

1 . Priezvisko triednej učiteľky I .A
2. Krstné meno riaditeľky našej školy
3. Telocvikárka s najtmavšími vlasmi (len priezvisko)
4. Má vlastnú značku bonboniér (len krstné meno)
5. Jej skratka v rozvrhu je Ok (len priezvisko)
6. Priezvisko UČITEĽA, ktoré má 5 písmen
7. Krstné meno p. učiteľky Strakošovej
8. Priezvisko učiteľa, u ktorého si vypožičiate knihu zo školskej knižnice
9. Krstné meno jednej z dvoch učitel iek, ktoré nájdete v kabinete informatiky
1 0. Priezvisko učiteľky, ktorá pomáhala pri organizácii Vianočnej akadémie
1 1 . Krstné meno jedinej profesorky (ženského pohlavia), ktorej priezvisko sa začína na Š
1 2. Matematiku neučí len štvrtáčky (priezvisko)
1 3. Krstné meno našej profesorky, ktorá je predsedkyňou rady školy
1 4. Jediný profesor (mužského pohlavia), ktorý učí anglický jazyk (priezvisko)
1 5. Priezvisko zástupkyne I I I .A triedy
1 6. Dokonči meno učiteľa Pavla

Silvia Sedláčková, III.LV



IIVV.. BBVV

OO dd kkaazzyy ššttvvrrttááččookk pprree mm ll aadd ššii ee
ssppooll uu žžii aaččkkyy aa ssppooll uu žžii aakkoovv

Aj keď vám to vraví každý, je to pravda.
Učte sa od prvého ročníka! Baška

P.S. Ak vám nejde klavír, tak nezúfajte,
ešte som tu ja.

Vážte si všetky spoločné chvíle. Ani
nebudete vedieť ako a budete sa lúčiť
so slzami v očiach a budete to chcieť
zažiť znova. Sajma

Nájdi si dobrú spolusediacu a drž sa jej
celé štyri roky. V.

Užite si všetky kurzy, stanú sa vašimi
najkrajšími zážitkami, ktoré budete mať
spojené so školou. Mari

4 roky. 4 najkrajšie roky, ktoré vám
NIKTO nezoberie! Paťka

IIVV.. AA
Učte sa od prvého ročníka, lebo už
aj vtedy bude neskoro.

Nezabúdajte, že "when maturita is
blízko. . . " :D

Spoliehajte sa sami na seba, nie na
iných.

Prispievajte k aktivitám, ktoré sú na
tejto škole.

Chcešniečo dosiahnuť? Makaj, kde
ti kážu!

Zapoj sa do DofE!

Užívajte si študentský život. Je len
raz za život.

Rozvíjaj svoju kreativita, nevieš,
kedy ju budeš na praxi potrebovať.

4x sa vyspíš a už je tu maturita!
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Krásne prežitie

VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV,

v zdraví čítajte tieto naše riadky.

Chlapcom veľkonočné vajíčka,

dievčatám úsmev na líčka.

Dobrá nálada nech sa u vás

zachová,

to vám s úsmevom želá

redakcia "ECHA"!




