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Poďakovanie

IKP okienko

Z histórie GASu

Niečo o nás 
(tvorcoch tohto časopisu)

študentov mimo školy

Ahojte Gasáci!

V rámci projektu UKL sme sa rozhodli urobiť školký časopis Gasák 2016/17. 
Keďže aj v minulosti boli na našej škole časopisy, chceli sme túto tradíciu obnoviť. Boli 
by sme radi, keby vás tento časopis oslovil a fungoval by aj naďalej.  

Na tomto časopise pracujú Tereza Husárová, Katarína Kallová a Marek Pecko, žiaci 3.B 
triedy. 

Na začiatok sme sa rozhodli písať o histórii, školských akciách, pár rozhovorov od 
niektorých našich študentov a taktiež niečo vtipné na záver. 

Pevne veríme, že sa Vám tento časpopis bude páčiť. Budeme radi, ak by ste nám dali 
vedieť, čo by ste chceli, aby bolo v druhom vydaní a my sa budeme snažiť vyhovieť 
Vám. 

S pozdravom 
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Pár slov od našej pani riaditeľky

Bola som oslovená, aby som napísala niečo o škole do školského časopisu. Po viacnásob-
ných upozorneniach na nesplnenie si sľubu, teda sadám a píšem prvé čo napadne.

Škola. Slovo, ktoré u dorastencov vylúdi na tvári kyslý úsmev, u niekoho sladké spomien-
ky s úsmevom a u učiteľa sa väčšinou zvraští obočie...

Kým sme v nej, teda v škole, nie sme nadšení, šomreme...

Učenie - mučenie a tak sa vymýšľajú spôsoby, ako sa tejto hrozbe vyhnúť. Je pomenej tých, 
ktorí sedia v laviciach so pokojným výrazom pred začiatkom hodiny, či nebodaj tých, ktorí 
využívajú voľné chvíle na zveľaďovanie si poznatkov. Pre istotu každý žiak má pri sebe zdroj 
informácií - mobil. No, bystré oko učiteľa nedáva často možnosť čerpať z tejto studnice 
múdrostí. Prenos informácií z internetu, učebnice do šedej kôry, nie je jednoduchý a nestačí 
len pár klikov. A zas nasleduje taktika, ako sa procesu ukladania informácií vyhnúť...

Učiteľ má tak miesto učenia neraz zložitú situáciu, ako vymyslieť svoju taktiku na vegetu-
júcich študentov s cieľom, vtiahnuť ich do svojej hry na učenie... Osobne sa neraz zastavím, 
vidiac bezduché tváre, uložené v laviciach so slovami: „Vy sa dívate na jeden „blbý ksicht", 
ale ja vás vidím tridsať!" a mám chuť utiecť z triedy. Veru, neraz sme my, učitelia ako strosko-
tanci na oceáne. Keď nájdem „ostrovček" vnímajúcich očí, zapichnem pohľad tým smerom 
a smelo vysvetľujem dovtedy, kým si neuvedomím, že toho človeka asi prinesiem do úz-
kych, keď ho priam prepichujem pohľadom. Toto pretláčanie sa medzi učiteľom a žiakom 
nasleduje v štvorročnom cykle a väčšinou končí vzájomným porozumením a aj slzami v 
očiach.
Keď už nie sme školopovinní, spomíname.

Vzťah učiteľ - žiak sa radikálne mení opustením školy. Zrazu je žiak chápavejší, vidí úsilie 
učiteľa. Usadením sa do lavíc vysokoškoláka zisťuje, že to, čo prežíval na gympli je ľahký vá-
nok, s porovnaním toho, čo sa učí na výške. Veru, dobre padnú slová vďaky a úsmevné po-
rozprávanie sa s bývalými žiakmi. A radosť robí aj to, keď sledujeme ich ďalší život- skonče-
nie vysokej, založenie rodiny...



GASÁK 5

Parafrázujúc slová prezidenta Českej republiky ma napadlo: „Vždyť i učitelé (politici) 
jsou do značné míry i lidé" vnímam povolanie učiteľa za čoraz náročnejšie. Škola nie 
je len o učení, ale aj o výchove, kontrole, organizácií... a neraz aj náhradou toho, čo v 
rodine chýba. A my učitelia školou žijeme. Aj doma. A pri tom tiež prežívame svoje 
osudy, problémy či radosti.

Škola- miesto porozumenia a rešpektovania sa- obojstranného, vlastne, viacstranného. 
Škola, to sú aj rodičia, zriaďovateľ, verejnosť, bývalí absolventi. Zložitý labyrint vzťa-
hov, neustále sa meniaceho osadenstva, podmienok. Niečo ako termitisko.

Medzi množstvom osadenstva GAS je veľa tých, ktorí sú „iní". Myslím iných v tom 
pozitívnom smere. Aj vydávanie školského časopisu je tým dôkazom. Želám Vám veľa 
elánu, odhodlania. Smelo sa pusťte do práce. Aj keď sú začiatky ťažké, je tu dosť tých, 
ktorí Vám pomôžu. A" kdyby néco, jsem tady I" Rada zo svojej pozície pomôžem sprí-
jemniť čas venovaný škole. Do toho! Čo nás nezabije- posilní... a možno raz z Vás budú 
odborníci na masovokomunikáciu, či inú prácu s ľuďmi.
Akokoľvek sa zdá, že je to v škole neznesiteľné, je to práve to miesto, ktoré nás formuje 
neraz na celý život. Miesto, ktoré nám otvára oči a roztvára krídla.

A GAS takýmto miesto je. Má svoju atmosféru, svoju vôňu, osobitosť. Želám na záver 
všetkých minulým, súčasným a budúcim dejateľom, aby GAS bolo pre nich miestom, 
ktoré je natrvalo súčasťou ich života. Veru, nech medzi nami prevláda úsmev, porozu-
menie, nech sme hrdí na to, že sme niekto, že sme z GAS!

               Vaša riaditeľka.



Z histórie GASu
Pravdepodobne nie každý na našej škole pozná aj jej zaujímavosti z histórie. 

My sme pátrali, prechádzali sme si staré kroniky a chceli by sme sa s vami podeliť s 
tým, na čo sme prišli. Rozhodli sme sa, že napíšeme článok o Antonovi Chladnom.

Bol to svojrázny človek, a 
možno aj "čudák", má za se-
bou pestrý život. Vymyslel 
niekoľko zlepšovákov, má 
aj niekoľko úradne pot-
vrdených patentov. 

V roku 1973 mu v Úrade pre pat-
enty a vynálezy zapísali rotačný 
spaľovací motor, do ktorého 
vymyslel lepšie chladenie. Tak-
tiež má autorské osvedčenie na 
zariadenie, ktoré zvyšuje záber 
hnacích kolies v motorovom 
vozidle a rovnako má potvrdený 
"výmysel" harmonikových 
ochranných vakov do automo-
bilu, ktoré v prípade nehody za-
bezpečia nezraniteľnosť posádky. 
Zostrojil žiletkovú kosu a rotofón 
(hudobný nástroj). 

O Fermatovej vete počul práve 
za čias, kedy navštevoval našu 
školu, od profesora Hyhlíka. 
Nikomu svoj dôkaz nechcel 
zveriť, (v tej dobe sa nedalo ni-
komu veriť) ani notárovi, pre-
to napísal na strechu svojho 
domu zašifrovaný dôkaz. Všet-
ko okrem FERMAT bolo nez-
rozumiteľné.
Riešenie ho napadlo po štvrtom 
rume, odvtedy vravel "in rum 
veritas". Na riešenie šiel inak 
ako ostatní riešitelia. Nešiel na 
to rovnicou, ale nerovnicou. 

Všetky svoje vynálezy a nápady (bohužiaľ málo z nich patento-
vaných) si zapisoval do malého zápisníka, ktorý volal "lidokaps" 
- literatúra do kapsy. 

Vymyslel takzvanú habarku. Mala by to byť podľa jeho predstáv 
zalisovaná reťaz v tvare hviezdice umiestnená na spodku auta. 
Slúži v zime na bezpečnejšie prepravovanie sa v automobile.

Bol to veľmi veselý človek s hlavou plnou nápadov. Veľa z nich 
aj zrealizoval. 

Jeho riešenie Farmatovej vety síce nebolo jedno z tých najpres-
nejších, no už len to, že sa o to pokúsil, je naozaj skvelé. 

"Každý zlepšovák by potreboval ďalšie 
zlepšováčiky."
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Hokej GAS vs. GJGT
Ako každý kalendárny rok,, tak aj v roku 2017 sa konalo tradičné hokejové derby 
medzi dvomi banskobystrickými gymnáziami a zároveň nezmieriteľnými rivalmi. V 
tradičnom čase na prelome januára a februára  bol banskobystrický zimný štadión 
svedkom hokejového súboja medzi študentmi z Gymnázia Andreja Sládkoviča a  štu-
dentmi z Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského. Naša redakcia si samozrejme toto der-
by nemohla nechať ujsť. Ako každý rok panovala na štadióne skvelá atmosféra a ani 
jedna strana fanúšikov sa nenechala zahanbiť a vrelo povzbudzovala. Zápas prebehol 
bez problémov a študentské rady oboch gymnázií mohli zase raz poďakovať mestu, 
ktoré im poskytlo takéto skvelé podmienky na uskutočnenie tohto tradičného zápa-
su. Zápas nebol taký jednoznačný ako po minulé roky pretože “Taják” poriadne po-
trápil súpera a po druhej tretine sa do kabín odchádzalo v stave 1:1 na oboch stranách. 
Koniec koncov, tretia tretina rozhodla, a tak “Gasko” potešilo početnú enklávu svo-
jich fanúšikov na slušne zaplnenom zimnom štadióne a znova ovládlo zápas v pomere 
1:4. Tohto tradičného zápasu sa aktívne zúčastnil aj bývalý hokejista, v súčasnosti už 
člen našej redakcie Marek Pecko ktorého sme si dovolili vyspovedať.

1. Prečo si sa rozhodol aj tento rok hrať 
zápas Gas vs. Taják?
 Keďže som bol v “prváku” v zahraničí nemohol 
som okúsiť atmosféru tohoto tradičného  zápa-
su. Avšak odkedy som sa vrátil neuplynula ani 
chvíľa kedy by som zaváhal nad reprezentáciou 
školy, obzvlášť v takom formáte. Samozrejme 
tento rok bol pre mňa osobne veľmi špecifický 
aj z toho hľadiska, že som sa aktívne podieľal na 
organizácii tohto zápasu, tým pádom účasť bola 
samozrejmá.
 

2. Čo hovoríš na atmosféru na štadióne z 
pozície hráča?
Nikdy v živote som nevidel po kope toľko 
študentov baviacich sa hokejom. Atmosféra 
bola jednoducho neopísateľná a ako sa bavili 
fanúšikovia v hľadisku hrou, tak sa bavili hráči 
na ľade atmosférou na tribúnach.
 

3. Aká býva zväčša atmosféra v šatni?
Tento rok sme sa zišli výborná partia chalanov 
a doposiaľ som tento zápas nehral, keď sa preh-
rávalo. Je pravda, že tento rok bol po dvoch 
tretinách stav stále nerozhodný, avšak nič sa 
nedialo. Tí skúsenejší hráči pomohli pánom 
trénerom trošku pozmeniť formácie a znova 
sme dospeli k víťaznému záveru. 
 

4. Bol tento ročník v niečom iný ako tie 
predchádzajúce?
Ako som už spomínal tento rok nás “Taják” 
prekvapil svojou silou a nič nám nedaroval. My 
sme tento rok spustili nultý ročník prípravných 
zápasov s Univerzitou Mateja Bela. Myslím si, 
že tento zápas náš tím pripravil, ako po psy-
chickej, tak aj po fyzickej stránke, na derby s 
“Tajákom”, pretože bolo iné hrať proti hráčom, 
ktorí trénujú päť krát týždenne, ako proti tým, 
ktorý idú na ľad raz za mesiac.

Marekovi touto cestou ďakujeme za rozhovor a prajeme jemu a celému 
týmu “Gaska” veľa úspechov v nasledujúcom roku.
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FOtOGALÉRIA
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GAS Kabu 2017
Kabu. Slovo, ktoré naženie strach každému prvákovi, ktorého to ešte len 
čaká. Rozhodli sme sa napísať článok o tohtoročnom kabu, a to z dôvodu, že 
sme ho organizovali práve my, tretiaci.

Členka našej redakcie bola samotnou moderátorkou kabu a podieľala sa taktiež 
aj na príprave programu. Prípravy sa zo začiatku pohybovali veľmi pomaly, neš-
lo to veľmi podľa našich predstáv. No spoločnými silami sme do toho dali všet-
ko, spojili sme hlavy dokopy a vzišli z toho naozaj vtipné nápady. Celý kolektív, 
ktorý sa podieľal na tvorbe kabu, vykonal perfektnú prácu. Zažili sme mnoho 
vtipných momentov, od nepodarených záberov pri natáčaní, cez samotné pred-
vádzanie úloh profesorom, až po samotné kabu. 

Niektorí prváci nám odpovedali na tieto otázky: 
1. Páčili sa ti disciplíny, ktoré si ty, poprípade tvoj spolužiak, robili?
2. Čo bol podľa teba najvtipnejší moment na kabu? 
3. Čo sa ti nepáčilo? 
4. Ako bol tvoj celkový dojem z kabu? 
Odpovede na tieto otázky sú uvedené na nasledujúcej strane.

Na pár otázok nám veľmi rád odpovedal aj p. p. Kaňuk - Harry Potter 
1. Aký ste mali pocit z toho, keď vás 
študenti poprosili, aby ste boli Harry 
Potter? 
V prvom rade som bol veľmi prek-
vapený, že som bol oslovený, nakoľko 
nevidím žiadnu podobu s Harrym. Ale 
na druhej strane mám rád knihy a filmy 
o tomto čarodejníkovi, tak som si pove-
dal prečo nie. A oslovili ma študenti z 
mojej triedy a tým sa hovorí ťažko nie.

2. Bolo to vtipné, keď vás prváci vys-
lobodzovali? 
Bolo to vtipné, lebo netušili, že tam 
sedím ja. A bolo by oveľa lepšie, keby 
som nepočul, čo hovorili. Boli to slová, 
ktorá tu nemôžem napísať.

3. Aké to bolo, keď ste vlastne ukázali 
svoju tvár pred nič netušiacich divákov? 
Bolo to príjemné. Boli tam učitelia a ži-
aci, ktorých dobre poznám, tak som rád 
pred nich predstúpil. A čo ma najvi-
ac prekvapilo bolo, že ako rýchlo viem 
ukončiť zábavu. Toľko ľudí odchádzať 
po mojich slovách, tak rýchlo, som ešte 
nevidel 

4. Čo Vám na to po kabu vraveli vaši 
kolegovia?
Bol som rád, že ma niektorí zastavili a 
oslovili, a povedali mi pár pekných slov. 
Boli tiež príjemné prekvapení, lebo 
nikto nevedel, že tam budem sedieť ja. 
Tak ma to potešilo.
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Prvý
1. Disciplíny sa mi páčili, niektoré viac, niektoré 
menej.

2. Najvtipnejší moment podľa mňa bol, keď vy-
berali študentov, ktorí pôjdu jednotlivé disciplíny 
robiť, lebo nikto netušil, čo bude musieť spraviť.

3. Páčilo sa mi takmer všetko

4. Kabu bolo super

Druhý
1. Disciplíny boli dobré, ale mohli byť aj lepšie. 
My vás prekonáme

2. Celé kabu bolo zábavné, ale najvtipnejší mo-
ment neviem nejak nájsť v pamäti

3. Kabu sa mi páčilo a som rád, že som sa ho 
zúčastnil

Tretí
1. Disciplíny sa mi páčili

2. Najvtipnejšie bolo, keď Paula a Adam lízali 
ten med

3. Mohli mať to kabu také viac prepracované 

4. Na to, že som tam nechcela ísť, tak nakoniec sa 
mi to páčilo, bola som rada, že som tam išla

Štvrtý
1. Moja disciplína „zametač“ bola veľmi záživná a 
užíval som si ju

2. Nespomínam si na najvtipnejší moment

3. Z môjho pohľadu „zametač“ som nevidel na 
plátno, kde sa premietalo, nepáčila sa mi zubná pas-
ta na hlave

4. Kabu bolo v pohode

Piaty
1. Áno, páčili sa mi

2. Najvtipnejšie bolo, vidieť tú kombináciu 
spolužiakov, čo mali olizovať med z obalu

3. Čakala som, že nejakým spôsobom zapoja vš-
etkých do nejakých úloh

4. Celkovo kabu bolo celkom fajn

Šiesty
1. Neviem, celkovo to bolo divné a nezábavné, 
ničím výnimočné, pre mňa nula bodov

2. Celé kabu mi prišlo ako jeden veľký výsmech 

Siedmy 
1. Kabu akcia sama o sebe sa naplánovať lepšie 
nedala, čakal ale, že to bude horšie voči nám, na 
ostatných školách to bol oveľa väčší mordor, ale 
chápem aj zákazy kvôli riaditeľke

2. Kabu bolo v „pohodičke“, porobilo sa čo sa 
malo a šlo sa na afterku

Ôsmy 
1. Disciplíny boli v pohode

2. Neviem vybrať najvtipnejší moment, lebo to 
celé bolo dobre spracované

3. Všetko bolo fajn

4. Dojem z kabu: Veľmi dobrý

Odpovede prvákov
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Fotogaléria
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IKP okienko
V rámci článku o tvorbe projektov na pred-
met IKP sme poprosili o rozhovor študen-
tov 2. ročníka, ktorí mali tento šk. rok na-
júspešnejší projekt. S radosťou nám poskytli 
odpovede na pár otázok.

Tvorcami tohto IKP projektu sú: Karolína 
Ulčníková, Simona Sedileková, Paulína 
Šramčíková, Samko Nosáľ

1. Ako ste dospeli práve k takejto téme? 
Keď sa vyberali tému na hodine IKP, nevedeli sme si z nich vybrať, pretože väčšina z 
nich bola hlavne teoretická a my sme sa chceli zamerať práve na tú praktické časť. Tak-
tiež sme to chceli spojiť s dobrou vecou, s niečím, čo bude mať väčší význam nie len 
pre nás, ale aj pre niekoho iného, a keďže sa blížil čas Vianoc, a taktiež máme blízko k 
zvieratám, voľba témy pre nás bola jasná. 

2. Bolo to náročné, dať všetko do finálnej podoby a odprezentovať to? 
Najnáročnejšie pre nás bolo rozhodne to, dať to do tej písomnej podoby, keďže opísať 
akciu na 30 strán nie je práve jednoduchá úloha. Našťastie sme to spoločnými silami 
zvládli. Čo sa týka prezentácie, to bola pre nás tá najjednoduchšia časť. Aj keď sme boli 
všetci nervózni, môžeme s čistým svedomím povedať, že sme to zvládli na jedna.

3. Boli ľudia, s ktorými ste počas zbierania informácií na vašu tému, nápo-
mocní? 
Bohužiaľ nám veľmi pomôcť nemohli, vzhľadom na našu tému, ale rozhodne nám po-
mohli majiteľky karanténnej stanice, ktoré nám ponúkli všetky informácie, aké sa dali.

4. Zopakovali by ste si to všetko ešte raz? 
Asi áno, ale určite by sme veľa nedostatkov vylepšili alebo úplne pozmenili. 

5. Odkážete prvákom nejaké tipy, ktoré im pomôžu pri tvorbe ich IKP projek-
tov? 
Určite sa netreba báť prísť s vlastnou témou – niečím novým. Nakoniec sa to môže 
naozaj vyplatiť. Treba sa taktiež pripraviť na hádky a istú nervozitu, no koniec koncov 
to určite dobre dopadne. Takže žiaden strach a užite si to. 
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Úspechy našich študentov 
mimo školy

E V K A  S L A N Č Í K O V Á

Reprezentantka 
Slovenska v crosse

Evka spolu s jej tímom

1. Spolu s ďalšími troma dievčatami ste mali možnosť 
reprezentovať našu krajinu na Majstrovstvách Európy v 
crosse. Aký si mala pocit, keď si sa tam dostala? 
Ja a ďalšie tri dievčatá sme tvorili tím junioriek, ktoré by   
mali reprezentovať Slovensko aj tento rok v Šamoríne, kde   
budú ME v crosse. Bol to obrovský pocit zadosťučinenia, lebo pred 
týmito ME som do prípravy dala všetky svoje sily.

2. Bolo to tam náročné? 
Bolo to náročné, ale čakala som, že to bude o niečo ťažšie. Boli na 
mňa kladené vysoké očakávania, keďže som bola nasadená ako na-
jlepšia juniorka a myslím, že som nesklamala. Skončilo to veľmi 
rýchlo, ale stihla som si to užiť naplno. 

3. Určite si si z týchto majstrovstiev zobrala niečo cenné. 
Čo to bolo? 
Pocity po pretekoch tohto typu bývajú vždy pozitívne aj keď. Nedo-
padnú vždy podľa predstáv. Vždy ma nabijú motiváciou a chuťou 
do tréningu. Navyše skúsenosti z vrcholových pretekov sú neocen-
iteľné. 

4. Čo by si odkázala tým, ktorí sa taktiež venujú športu, no 
veľmi si neveria? 
Poradila by som im, aby našli šport, ktorý ich napĺňa a robí ich šťast-
nými, jedine tak sa budú zlepšovať, a samozrejme, aby na sebe maka-
li po fyzickej aj psychickej stránke, a nevzdávali sa pri zlyhaniach. 

Evke a jej tímu budeme opäť držať palce na tohtoročných ME 
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B O R I S  O B E R G R I E S

1. Ako si sa dostal na MS v skialpinizme?
Aby som sa dostal na majstrovstvá, bolo potreba najprv dostať sa 
do reprezentácie. Na prijatie do „repre“ bolo treba absolvovať tri 
preteky, v ktorých som musel splniť určité kritériá. Pre mňa, ako 
kadeta, to bolo skončiť na čo najlepšej pozícii, stihnúť dokončiť 
závod do určitého času za prvým mužom. Mne sa podarilo všetky 
preteky vyhrať a kritériá som splnil aj s rezervou. Miesto v „repre“ 
bolo teda moje a ja som sa mohol tešiť na majstrovstvá. 

2. Vedel si, čo máš čakať od súperov?
To vôbec. Na podujatí takéhoto rozsahu som predtým nebol, takže 
súperov som si nevedel ani predstaviť. Očakávania som si preto 
žiadne nerobil. Šiel som len pozbierať cenné skúsenosti. 

3. Ako si sa pripravoval na tieto majstrovstvá? 
Bolo to pre mňa dôležité, a tak som nechcel nič zanedbať. Počas 
prípravy som vystriedal širokú škálu tréningov. Boli zamerané na či 
už objem, silu, alebo techniku. Nebolo to vždy ľahké, ale oplatilo sa. 

4. Ako si sa cítil po dobehnutí do cieľa? 
Bol som veľmi vyčerpaný, ale šťastný. Trať bola skutočne náročná a 
poriadne preverila každého pretekára. Naviac sa celý čas pretekalo 
pod neprestajne svietiacim slnkom, ktorá nám to veľmi neuľahčova-
lo. Na žiadnom preteku som nebol tak vyčerpaný a pod takým tla-
kom. Preto som sa v cieli unavený vytešoval, že je to za mnou, že sa 
mi nič nestalo a hlavne, bol som spokojný so svojím výkonom aj 
keď som vtedy výsledok nevedel. Ešte väčšia radosť teda prišla o pár 
minút, keď som sa uvidel na piatom mieste vo výsledkoch. Stálo to 
za to a dúfam, že o rok sa opäť dostanem na majstrovstvá. 

Borisovi gratulujeme k tomuto úspechu a pevne veríme, že 
bude reprezentovať Slovensko aj o rok.

Reprezentant SR v 
skialpinizme a behu 
do vrchu
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D O M I N I K A  G E R E G O V Á

Pomocníčka v 
charite

1. Čo ťa viedlo k tomu, začať sa venovať charite?
Dá sa povedať že ma k tomu viedla moja chuť pomáhať druhým. 
Odmalička som si hľadala spôsob ako niekomu pomôcť, či už 
drobnosťou alebo inak, dlhodobo. Taktiež nesmiem zabudnúť na 
rodičov, ktorí ma „postrčili“ vždy keď som váhala alebo sa bála 
niekam ísť, napríklad na prvú návštevu nemocnice. Keď som však 
prvýkrát prišla na oddelenie, vedela som, že je to miesto kam sa ch-
cem vracať pravidelne a stretávať sa s malými pacientmi.

2. Kedy si sa k tomu dostala? 
 Môj úplne prvý kontakt s detským onkologickým oddelením vzni-
kol pri príležitosti hrania divadla priamo na onkológii, ktoré sme 
nacvičovali v ZUŠke Vtedy som ešte nevedela, že o pár rokov sa na 
oddelenie vrátim s podobným zámerom ako prvý raz – pobaviť deti, 
zlepšiť ich deň.
Na základnej škole (Ďumbierska) sme v rámci projektu APROGEN 
každoročne tvorili projekty s nami zvolenou témou. V siedmom 
ročníku som sa rozhodla vytvoriť projekt založený na predávaní 
mojich handmade výrobkov, ktoré som v tom čase usilovne tvorila. 
Spustila som prvú stránku a rozhodla sa zisk z predaja venovať na 
nákup materiálov, hračiek na detskú onkológiu v BB.
Neskôr som začala na oddelenie chodiť osobne. Najprv sama a ne-
skôr aj s mojimi rovesníkmi, ktorý majú záujem takto dobrovolníčiť.

3. Je to úžasný pocit, keď vidíš tie deti šťastné a usmiate, 
však? 
Áno, je to jeden z najkrajších pocitov aké poznám 
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4. Plánuješ sa tomu venovať aj vo vzdialenejšej budúcnos-
ti, pripadne podporovať viac charít rôznych zameraní? 
Áno určite. Na bansko-bystrickej detskej onkológii sa 8. júna ot-
vorí dlho očakávaná kreatívna dielňa, ktorá bude sprístupnená 
pre pacientov čakajúcich na vyšetrenie ale aj pre onkologických 
pacientov. Takisto mám plány ako rozbehnúť podobné aktivity 
aj v Bratislave, kde budem od budúceho školského roka pôsobiť. 
Združenie Deti-deťom má v zásobe ešte pár noviniek, ktoré nateraz 
nebudem prezrádzať, ale určite sa o nich čoskoro dozviete!
Vo vzdialenejšej budúcnosti si budem vždy hľadať cestu späť k 
charite, aj keď budem študovať/pracovať a nebudem mať toľko 
voľného času. Je to veľmi podstatná časť môjho života.
Takisto som rozmýšľala svoje aktivity presunúť aj na iné krízové 
miesta, ako sú napríklad detské domovy, azylové domy.. Určite v 
rámci napredovania projektu Deti-deťom zvažujem aj niečo takéto, 
bola by to radosť sledovať ako pomáhame stále viac a viac ľuďom.

5. Prečo by si odporučila ostatným venovať sa charite?
Všetkým mojim rovesníkom by som odporučila vyskúšať aspoň 
jednu dobrovoľnícku činnosť niekedy ešte počas štúdia na strednej 
škole.. Nemusí to byť priamo v nemocnici, môže to byť čokoľvek, 
dôležité ale je, že to urobia zadarmo bez nároku na akúkoľvek od-
menu a najmä s radosťou a dobrým pocitom. Každí sa touto skúse-
nosťou niečo naučí, možno si začne trochu viac vážiť to čo má a 
získa nový pohľad na vec. No a samozrejme v neposlednom rade 
– pomôže niekomu, kto to naozaj potrebuje..

Dominike prajeme mnoho úspechov a šťastia s pokračovaním 
v charite. 

Pomocníčka v 
charite
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Dvojitý Flup

Účinkujúci vo FS Urpín, 
víťaz súťaže Zem spieva

Tento rok bol úspešný aj pre FS Urpín, a 
keďže na našej škole máme hojné zastúpenie 
„Urpiňákov“, rozhodli sme sa urobiť rozhov-
or s Dvojitým Flupom, so 4-člennou skupinou 
mládencov, ktorí v Urpíne pôsobia. 

1. Chalani, ako ste sa dostali k folklóru a čo vás motivovalo tancovať ďalej? 
Bakis: Do súboru som sa dostal tak, že ku nám do škôlky došla Jergyho mama, viedla 
tam tanečný krúžok, na ktorý som chodil. Po záverečnej besiedke    pre rodičov mi pove-
dala, aby som prišiel do Radosti.

Logan: Do súboru som sa dostal cez brata, pretože on predtým tancoval v detskom 
súbore a raz, keď som ho čakal, tak ma zavolali tancovať. Motivovali ma väčšinou starší 
tanečníci a hlavne brat.

Jergy: Do súboru som sa dostal vďaka mame a babke, a začalo to v škôlke, na tanečnom 
krúžku, ktorý sa volá Čižmičky, a viedla ho moja mama. Ďalej ma motivovali kamaráti, 
ale hlavne starší členovia.

Krny: K folklóru som sa dostal už ako malý, keď som v škôlke navštevoval tanečný 
krúžok, v tancovaní som pokračoval aj na základnej škole, kde som tancoval v školskom 
súbore. Pokračovať som sa rozhodol kvôli tomu, že sme do Urpínu išli viacerí kamaráti, 
ale aj kvôli tomu, že ma tancovanie baví a stalo sa to mojou záľubou.

2. Dosiahli ste tento rok aj iné úspechy?
Jergy: Tak samozrejme sme mali možnosť vystúpiť v regionalnej TV, časť Dvojitého 
Flupu sa chystá aj na zahraničné turné s pár novinkami, ktoré si budete môcť vychutnať 
v ďalekom Fínsku, ale asi najväčším úspechom bolo, keď sme založili naše zoskupenie.

Krny: Veľkým úspechom pre nás ako pre Dvojitý Flup je hlavne to, že sme oficiálne vyt-
vorili Dvojitý Flup, aj keď sme v tomto zoskupení fungovali už oveľa dlhšiu dobu. Rovna-
ko berieme za úspech aj to, že máme ako Dvojitý Flup pomerne veľký úspech a naša 
fanúšikovská základňa sa každým dňom rozrastá.

Na fotke zľava: Bakis, Jergy, Logan, Krny
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3. Tento rok ste vyhrali s vašim folklórnym súborom Urpín súťaž na RTVS Zem 
Spieva, bola tam silná konkurencia?
Krny: Na túto otázku by sa mal vyjadriť najmä Bakis, kedže narozdiel od ostatných 
členov Flupu, vystupoval nie len vo štvrťfinále, ale aj vo finále.

Bakis: Keď sme sa prihlásili do show Zem spieva, ani vo sne by nám nenapadlo, že 
ju môžeme celú vyhrať. A to najmä kvôli konkurencii, ktorá bola silná už v úvodných 
kolách. O to viac nás tešilo, keď sme postupovali z jedného kola do druhého, až sme sa 
dostali do finále, kde bola konkurencia obrovská. Či už to boli tanečníci, speváci alebo 
muzikanti, každé jedno čislo bolo skvelé. Každý mal svojho favorita a asi nikto zo súbo-
ru nečakal, že to vyhráme. Okrem toho to bola skvelá skúsenosť a zážitok, lebo sme mali 
možnosť vidieť, ako to v televízii funguje a stretávali sme sa zo známymi osobnosťami. 
Skvelá bola spolupráca s pani Elenou Vácvalovou, ktorá si nás obľúbila a dopomohla 
nám vyhrať celú show. No čo je najdôležitejšie, tento projekt bol skvelou prezentáciou 
slovenského folklóru a ukázal najmä mladým ľudom, že máme byť na čo hrdí.

Chalanom z Dvojitého flupu prajeme ešte mnoho úspechov a  
môžete ich podporiť aj cez Facebook: @dvojityflup

4. V skutočnosti pôsobíte vo folklórnom súbore Urpín, prečo ste si založili vlastnú 
skupinu a prečo sa nazývate práve Dvojitý Flup?
Logan: Založili sme ho preto, aby sme boli všetci štyria koncentrovaní konečne v 
jednej skupine po tom, ako sme fungovali rozdelení vo viacerých iných skupinách, ako 
TANK, Jam či KKT.

Krny: Naše pôsobenie vo FS Urpín nijak neovplyvňuje naše pôsobenie v Dvojitom Flupe 
a naopak. Angažujeme sa vo FS Urpín ale aj mimo neho, pre GASákov bude najznáme-
jšie asi moderovanie rozlúčky s tohto ročnými štvrtákmi, ktorú moderovali dvaja z nás. 
Prečo práve Dvojitý Flup? Dôvod poznajú len naši najvernejší fanúšikovia a myslím, že 
to tak aj necháme a náš názov a jeho pôvod ostane pre verejnosť tajomstvom.

Na fotke zľava: Logan, Jergy, Krny, Bakis
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POĎAKOVANIE
K záveru by sme sa my, tvorcovia tohto časopisu, chceli poďakovať vš-
etkým, ktorí nám s týmto časopisom pomohli, od poskytnutia fotiek od 
Lucky Ruskovej, nápadov pani profesorky Roth a pani riaditeľky, až po 
samotné rozhovory so študentami a pánom profesorom Kaňukom. 
Taktiež musíme poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii 
školských a mimoškolských aktivít. Bez nich by tento rok nebol taký su-
per. 

Veríme, že ste si tento školský rok 2016/2017 užili, že dopadol podľa vašich 
predstáv, a že sa tešíte na ten ďalší, na nové a možno aj lepšie zážitky, 
ako tento školský rok. Užite si prázdniny naplno, naberte sily, aby ste s 
úsmevom mohli vkročiť do nového školského roka. 

Majte sa, vidíme sa v septembri! 


