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Príhovor 
šéfredaktora

Do prvého tohtoročného vydania 
sme si pre vás pripravili zaujímavé 
témy. Dozviete sa, ako sme prežili rok 
pandémie, minuloročné maturity, ako 
boli tí najšikovnejší maturanti  na kávičke 
u pani riaditeľky. Môžete si prečítať o 
našich letných potulkách po Slovensku, 
predstavíme vám  vlastnú tvorbu našich 
šikovných študentov, našich nádejných 
futbalistov, ale aj nových zahraničných 
študentov. Taktiež si niečo upečieme 
s našou spolužiačkou Nikou.

Veľmi nás  mrzí, že naše najmenšie 
prírastky nezažijú také privítanie 
a začlenenie do rodiny Via Humana, 
ako sme mali my. Ale dúfame, že sa 
aspoň čiastočne potešili malým no-
vembrovým imatrikuláciám. Pokúsime 
sa vám priblížiť náš študentský život 
a ukázať najmenším humanuskárom, že 
výber školy zvolili veľmi dobre. Dúfam, že 
sa vám náš časopis bude páčiť, želám 
príjemne strávený čas čítaním.

Šárka Oríšková

Milí Humanuskári!
Prázdniny nám ubehli ako voda 
a po ťažkom období dištančného 
vzdelávania a izolácie sa zasa učíme 
v školských laviciach. Určite sa všetci 
tešíme, že sa vidíme a môžeme sa 
niečo nové naučiť. 



S marcom prichádza každoročne nielen jar, ale aj mesiac kníh. 
Knižná šifra ako súťaž sa stala súčasťou tohto mesiaca už v minulých 
rokoch, takže sme v tradícii pokračovali, ale pribudli aj ďalšie 
nápady a študenti vymýšľali nové úlohy, tí, čo radi maľujú aj formou 
obrázkov. Pribudlo však čosi navyše. Sme doma, učíme sa online, 
tak čo trocha poupratovať v našich rodinných knižniciach. Nájdeme 
niečo zaujímavé? A veru, našli sme. Predstavovali sme si navzájom 
naše knižnice, či už formou prezentácie, fotografií alebo rozprávaním 
a hľadali to najstaršie, najzaujímavejšie. Najstaršiu knihu našiel 
v rodinnej knižnici Massimo Griguol, študent II. ročníka. Je to Lexikón 
o remeslách a umení vytlačený vo Frankfurte v roku 1756.

Marec

Rok 2021 v kocke

Január

MájApríl

September Október November December

Jún Júl - August

Február
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Marek by sa zasa radšej vrátil do školy, 
zaujíma vás prečo?

“V tomto období trávim veľa času počúvaním hudby, 
pripravovaním sa do autoškoly, učením sa do školy, 
čítaním kníh a aj pomáhaním doma, ako sa dá. Snažím 
sa cvičiť, aby som nevyšiel z formy, ale radšej by som 
chodil do školy. Doma je to nuda, hlavne, keď sú doma 
rodičia aj brat. A zatiaľ čo väčšina z nás sa otočila 
o 180 stupňov, niektorí zostali pevne na nohách a skoro 
nič sa pre nich nezmenilo.” 

“Môj život počas karantény sa príliš nezmenil. Iba to, 
že môžeme chodiť len do prírody. Ale vyhovuje mi 
to, pretože aspoň nie som tak často medzi ľuďmi, 
ako bývam stále. Trávim viac času s rodičmi, čo mi 
vyhovuje, lebo predtým to bolo tak, že rodičia v práci 
a brat stále niekde lietal a ja doma v učebniciach . 
Ale teraz sme všetci pohromade, rozprávame sa o 
všeličom a myslím si, že keby nebol vírus, tak by sme 
to ani neprebrali poriadne. Nechcem tým naznačiť, že 
sme rodina, ktorá stále pracuje a nemá na seba čas. 
To nie, len, keď sme spolu, mi to vyhovuje.”

Dva roky
pandémie
Posledné dva roky nám narušili 
veľa plánov, zrušili stužkové, výlety, 
divadlá či tradičné maturity. V 
každom prípade pekne dlhú dobu 
sme boli a ešte občas aj sme 
zatvorení doma. Musíme dodržiavať 
určité nariadenia, nosiť rúška, 
vzdelávať sa online.

A ako to vlastne zvládali a zvládajú 
naši študenti? Medzi tých, ktorým 
táto situácia vyhovuje patrí aj 
napríklad Tamara.

“Mám konečne čas na veci, ktoré 
zvyčajne nestíham. Napríklad som 
prečítala už 5 kníh (z toho dve 
v angličtine), alebo som si spravila 
poriadok vo veciach, čo som 
plánovala už rok. Príde mi, že sa celá 
planéta zastavila, čo bolo na čase. 
Príroda si oddýchla a my všetci sme 
konečne mali na seba čas. Alebo 
čas na veci, čo sme vždy plánovali.”

Foto: Vanessa



No a ani Siska netrávi veľa času doma, ale 
pokiaľ von, tak vždy len s rúškom!

“Svoj voľný čas trávim vonku, kde hráme 
futbal alebo iné hry. Taktiež sa chodím občas 
korčuľovať. Po prípade sa hrám s mačkou. 
Niekedy však nevystrčím z domu ani prst. 
Najmä, keď prší. V tom čase buď hrám hry 
doma alebo sa trápim s otravnými úlohami. 
Niekedy chodíme aj na prechádzky do lesa. 
Taktiež občas robím večeru a pomáham 
s nejakými vecami v domácnosti. Aj keď sa mi 
niekedy úprimne nechce. Povedzme si, komu 
by sa chcelo?”

A zasa niekomu sa život zmenil od základov, 
či už ide o stretávanie sa s kamarátmi alebo 
o študovanie.

“Zmenil sa od základov, žiadne stretávanie sa 
s kamarátmi, či známymi. Máme individuálne 
štúdium, ktoré je niekedy dobré a inokedy 
nie. Radšej by som bola v škole s profesormi 
a s mojimi spolužiakmi. Môj režim dňa nie 
je nejako zaujímavý, zobudím sa, najem sa, 
robím veci do školy, sem tam pomôžem 
niečo mojim dvom bratom do školy, keďže 
chodia ešte na základnú školu. Snažím sa im 
čo najviac pomáhať. Robíme veci aj okolo 
domu a podobne. Chodím na prechádzky do 
prírody, či si zabehať do lesa. Je tu neďaleko aj 
Pecková, tam rada čítam knihy, samozrejme, 
keď nefučí a je nádherné počasie. Každopádne 
chcem zase normálny život, chodenie do školy 
alebo von s kamarátmi, stretávať sa s rodinou 
a podobne, chýba mi to a veľmi.”

Existuje aj stred. Ľudia ako Andrej to majú 
nejaktak medzi.

“Voľný čas trávim hraním počítačových 
hier alebo rozprávaním sa s bratrancom 
a kamarátmi. Doma sa snažím pomáhať 
s upratovaním, umývaním riadu alebo 
vysávaním celého domu. Pre mňa bolo lepšie 
učenie v škole, pretože som lepšie chápal 
novým učivám a často sa mi stáva, že mi 
neprídu nejaké domáce úlohy na e-mail.”

Veronika sa zasa snaží všetok voľný čas tráviť 
vonku, a ako jej to vychádza s počasím?

“Svoj voľný čas trávim vonku, kde hráme 
futbal alebo iné hry. Taktiež sa chodím občas 
korčuľovať. Prípadne sa hrám s mačkou. Niekedy 
však nevystrčím z domu ani prst. Najmä, keď prší. 
V tom čase buď hrám hry doma alebo sa trápim 
s otravnými úlohami. Niekedy chodíme aj na 
prechádzky do lesa. Taktiež občas robím večeru 
a pomáham s nejakými vecami v domácnosti. Aj 
keď sa mi niekedy úprimne nechce. Povedzme si, 
komu by sa chcelo?”

Foto: Miro

Foto: Sabinka
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Zrušené stužkové, zrušenie 
maturít, online vyučovanie. 
Smútok či radosť štvrtákov?

Zrušili im stužkovú, maturity, do 
školy sa už ani nedostali, a tak 
sme sa aspoň spýtali na ich 
názory. Ako zvládali pandémiu? 
Aký mali pocit, keď sa zrušili 
maturity? Čo by odkázali 
mladším študentom? A bude 
im škola vôbec chýbať?

Po nástupe do štvrtého ročníka som dúfala, že online vyučovanie 
už nepríde. Ale postupom času sme zasa nabehli na toto štúdium. 
Najprv som sa chcela veľmi vrátiť na prezenčné vyučovanie, 
mať okolo seba ľudí a normálne fungovať, ale nakoniec som si 
veľmi rýchlo zvykla doma. Keď ohlásili, že sa možno pôjde do 
školy, tak to bola pre mňa celkom facka, ale nakoniec od tohto 
rozhodnutia vláda upustila. 
Toto obdobie má  svoje výhody 
aj nevýhody. K stužkovej sa 
vyjadrovať nebudem, pretože tá 
ma stále mrzí najviac. Nemali sme 
možnosť sa zomknúť poriadne, tak 
ako kolektív, ani možnosť prehĺbiť 
svoje vzťahy s profesormi.

Keď som sa dopočula, že sa nám 
maturity zrušili, tak som neverila. 
Najprv som sa veľmi potešila, 
ale potom mi to bolo troška ľúto, 
pretože neviem, aký to je stres, keď 
kráčam pred maturitnú komisiu. 
Ako sa tak pozerám do minulosti, 
veľmi mi chýba trieda, profesori 
a hlavne zážitky, ktoré sme na 
Humanuske zažili. Neboli to vždy 
pekné chvíle, ale prevládali tie 
lepšie a vtipnejšie. Aj napriek 
tomu, že sa nám maturity zrušili 
a nemuseli sme stávať o šiestej 
ráno, tak mi normálny študentský život veľmi chýba. Mladším 
ročníkom chcem hlavne odkázať, aby sa zabávali a využívali 
tie zábavné chvíle, keď môžu byť v škole so svojimi spolužiakmi. 
Pretože po strednej nastáva úplne iná etapa života, ktorej sa 
trochu obávam.

Vanessa, IV.A

Online rok maturantov

Online rok bol plný stresu 
a nudy, ale aspoň sme 
sa naučili, aká dôležitá je 
škola a byť prítomný na 
hodinách za lavicou. 

Samuel, IV.C

Škole, ako takej prajem 
veľa úspechov a dobrých 
žiakov. Boli to krásne 4 
roky, plné super zážitkov, 
spoznaní nových ľudí a 
samozrejme vedomostí. 

David, IV.C

4. AC



Veľa úspechov absolventi, 
vám želá vaša Via Humana!

Aaach, trvá už veľmi dlho. Tento posledný 
rok bol nezvyčajný, ale aj  zaujímavý. 
Keďže už tretí rok mám individuálne 
štúdium, tak pre mňa celkovo bolo 
štúdium náročné. Už rok som nevidel 
naživo svojich spolužiakov ani profesorov. 
Naozaj mi to chýba. Online vyučovanie sa 
nevyrovná priamemu vyučovaniu v škole. 
Chýbalo mi priame vysvetlenie ako aj 
vzájomná komunikácia medzi nami.

Adam, IV.D

Kávička s riaditeľkou
Pandémia  poriadne  zamiešala  karty.Už  druhý  rok  po  sebe  sa  nemohlo  konať  tradičné slávnostné  
vyradenie absolventovvJezuitskom kostole v Skalici, preto sa riaditeľka školy Dana Dorothea   Mikulová 
rozhodla pozvaťnajúspešnejších   absolventov minulého a tohtoročného maturitného ročníka, spolu 
sich triednymi učiteľmi,dňa 28. júna 
na kávičku s riaditeľkou, kde prijala a 
ocenila tých najlepších. Zminuloročných 
absolventov boli ocenení tí najúspešnejší:

- Dominika Talábová (odbor marketing) 

- Alexandra Iršová (odbor výživa a šport) 

- Michaela Hruščová (z celého ročníka)

Z tohto ročných absolventov si ocenenie 
zrúk riaditeľky prevzali:

- Sara Brandysová (odbor služby v cest. r.) 

- David Hesek (odbor informatika a inf. sys.) 

- Vanessa Burešová (z celého ročníka)

4. BD
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Julka na vrchu Solisko
Ja som s mojím priateľom prešla 
polovicu Slovenska. Objavila som 
plno krásnych miest a zaplnila galériu 
najkrajšími fotkami. Do zahraničia som 
sa tento rok síce nedostala, ale zažila 
som plno zážitkov aj tu u nás. Napríklad 
sme s priateľom navštívili Štrbské pleso 
a vyšli si kúsok vrchu Solisko.

Naše letné potulky
Slovenskom

Šárka na Spišskom hrade
Moje leto som strávila s priateľom, kamarátmi, 
rodinou. Najčastejšie sme chodili na rôzne hrady 
a kúpaliská. Taktiež nemôžem zabudnúť na 
prechádzky so psom a niekedy sme zobrali na 
prechádzku aj mačku. Tiež sme často stanovali, 
chodili do klubov.

Nika na Štrbskom plese
Leto som si užila v plnej kráse, len mi to 
veľmi rýchlo ubehlo. Brigádovala som 
takmer celé leto a taktiež sme mali 
tréningy na hasičské súťaže. Bola som 
väčšinou s priateľom a s kamarátmi či 
rodinou. Navštívila som Oravu a je tam 
nádherne. Toto leto sa mi veľmi páčilo. Keď 
si pozerám fotky, som veľmi rada, s akými 
úžasnými ľuďmi som si to leto užila. Bolo to 
dobré leto! 



Timka v Patinciach
Cez leto som bola s rodinou na dovolenke 
v Patinciach. Kúsok od Patiniec sme išli na výlet do 
Komárna. Bolo tam krásne, boli sme na Námestí 
Európy, kde je viac ako sedem krajín znázornených 
na budove. V Komárne sme navštívili aj Múzeum 
maďarskej kultúry.

Peťkine leto vo Vlkolínci
Cez leto som objavovala krásy malebného regiónu 
Liptov. Navštívila som tu veľa zaujímavých lokalít, 
vďaka, ktorým sa teším z mnohých zážitkov.
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Anastasiia Barybina
Volám sa Anastasiia. Som z Ruska, z mesta Jaroslavľ. Mám veľkú 
rodinu – tri mladšie sestry a psa. Preto som ako druhá matka v rodine. 
Od detstva som chodila do rôznych krúžkov, napríklad volejbal, 
krasokorčuľovanie, tancovanie, spievala som v zbore, hrala som na 
klavíri a na gitare, solfeggio, chodila som do umeleckej školy. A 5 rokov 
som chodila na streľbu. Rada počúvam hudbu najmä zo  70-90 rokov. 
Rada čítam knihy, najmä detektívne príbehy, poslednú knihu, ktorú 
som čítala, bola „Hollow World“ od Michaela Sullivana. 

Ivanna Popovych

Naši zahraniční študenti

Mariia Butenko
Volám sa Mariia. Som z Ukrajiny. Mám 17 
rokov. Nemôžem povedať, že by som rada 
chodila do školy, ale študujem celkom 
dobre. Moje obľúbené predmety sú ADK a 
fyzika. Od malička som chodila do rôznych 
krúžkov: basketbal, tance, gymnastika,  
hip-hop, volejbal a plávanie. Ale, bohužiaľ, v 
ničom som sa nenašla.

Anastasiia Kolomiychuk
Volám sa Anastasiia. Mám 15 rokov. Som z 
Ukrajiny. Deväť rokov som sa venovala tancu 
a gymnastike. Teraz sa učím anglický jazyk. V 
budúcnosti by som sa chcela naučiť hrať na 
bubnoch. Páči sa programovanie a chcela by 
som s ním  spojiť svoj život v budúcnosti.

Roman Malyna
Volám sa Roman. Som z Ukrajiny. Mám 16 rokov. Druhý rok študujem 
informatiku. Pred pár rokmi som sa zaujímal o kresbu, po nejakom 
čase som prešiel z kresby na papieri na kresbu na grafickom tablete. 
Potom prišiel záujem o programovanie, ktoré má obrovské množstvo 
príležitostí na realizáciu mnohých projektov. Teraz vo svojom voľnom 
čase kreslím rôzne obrázky na témy, ktoré ma zaujímajú a často 
pozerám filmy alebo chodím von spolu s priateľmi.



Sofia Manets
Som z Ukrajiny. Mám 16 rokov. Študujem v druhom ročníku odbor 
marketing. Mám záujem o hudbu. Hudbe sa venujem od svojich 5 
rokov a v 14 rokoch som skončila hudobnú školu pre klavír a bicie. Bez 
hudby si neviem predstaviť svoj život, hudba je súčasťou môjho života. 
Hrala som v hudobnej skupine 4 roky. Chcela by som sa naučiť hrať na 
ďalších 4 hudobných nástrojoch.

Sofia Koval
Mám 16 rokov a študujem v druhom ročníku na odbore marketing. Pači 
sa mi hrať tenis, chodiť do prírody, kresliť a fotiť. Hrám tenis už 5 rokov a 
zaujíma ma móda a šitie.

Illia Honcharenko
Volám sa Illia. Som z Ukrajiny. Mám rád počítačové hry a kreslenie.

Arina Krasnova
Mám 15 rokov. Som z Kazachstanu. Mám rada kreslenie, spievanie a 
tancovanie. Chodila som na spoločenské a moderné tance, kreslenie, 
angličtinu, plávanie.

Alena Artemeva
Som z Ruska, z mesta Jakutsk. Rada tancujem, varím a kreslím. Spolu s 
kamarátkami chodíme von a máme veselý život.

Alona Khramikhina
Narodila sa som v Donecku a potom sa 5-krát 
presťahovala. Mám veľkú rodinu - staršiu 
sestru a dvoch mladších bratov. Moja sestra 
je moja najlepšia kamarátka. Chodila som do 
hudobnej školy a teraz viem hrať na husle a na 
flaute. Okrem toho som chodila na plávanie, 
gymnastiku, tanec, šachy, tenis a spievala 
som v zbore. Rada počúvam hudbu.

Albina Aliyeva
Volám sa Albina. Som z Kazachstanu. Mám 
15 rokov. Rada plávam. Začala som plávať v 
siedmich rokoch. Zúčastnila som sa mnohých 
súťaží, získala som viaceré ocenenia.
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Pamätný deň holokaustu je významná príležitosť, 
pri ktorej si pripomíname tragické obdobie druhej 
svetovej vojny. Pri tejto udalosti prejavujeme úctu 
k ľuďom, ktorí museli žiť v strachu a v utrpení len 
kvôli svojmu náboženstvu, svojej farbe pleti či 
sexuality. Títo nevinní ľudia boli utláčaní, zbavení 
práv a odkázaní na smrť. I v dnešnej dobe sa 

Rozprávaním sa o holokauste 
vzdelávame mladších, ktorí 
môžu náš svet zmeniť k lepšiemu. 
Nedovoľme, aby sa zabudlo na 
to, ako veľa môžeme stratiť kvôli 
našej nenávisti.

 
Kristína Straková

stretávame s rasizmom, homofóbiou a nenávisťou a faktom je, že kedykoľvek to môže 
vyvrcholiť do podobného teroru ako pred pár desiatkami rokov. Je nesmierne dôležité tieto 
fakty posúvať ďalej medzi mladých ľudí.

Študenti z 1. a 2. ročníka sa zapojili do online vzdelávacieho programu Múzea holokaustu 
v Seredi, kde sa interaktívnou formou veľa nového dozvedeli. Súčasťou programu bola 
i prehliadka múzea. Naši žiaci 3. ročníka si pozreli dokument s názvom ,,Spomienka na 
Holokaust‘‘. Taktiež sme vzdali úctu žene, ktorá prežila kruté zverstvá holokaustu, pani Helene 
Weinwurmovej. Pani Helena šírila svoj príbeh medzi ľuďmi. Nehovorila len o hrôzostrašných 
činoch v Osvienčime, ale i o tom, ako dôležité je vedieť odpúšťať a šíriť lásku.

Spomienka na holokaust



Skalica 
mesto, kde študujem
Polohu mesta Skalica vám nemusím veľmi opisovať. Určite viete, že je to okresné mesto, 
patrí do Trnavského kraja, leží na hraniciach s Českou republikou, neďaleko rieky 
Moravy. Skalica je menšie mesto s rozlohou 
60 km2. Napriek tomu, že je to malé mesto, 
nachádza sa v ňom veľa pamiatok. Jedna z 
najstarších je Rotunda sv. Juraja. Určite stojí 
za pozretie aj Dom kultúry, ktorý projektoval 
významný slovenský architekt Dušan Jurkovič. 
Sprístupnené pamiatky v meste môžete 
navštíviť buď so sprievodcom, ktorý vám podá 
odborný výklad, alebo absolvovať prehliadku 
celým mestom. Službu vám zabezpečí 
Turistická informačná kancelária. Ak by ste 
po prehliadke vyhladli, je tu veľa možností, 
kde sa najesť. Výborne sa najete v reštaurácii 
Budvarka či v Srdiečku. Ak dostanete chuť na 
výbornú kávu alebo čaj s koláčom, určite sa 
zastavte v Kafé knižnici. Pravú taliansku pizzu 
si môžete dať v pizzérii Ristorante Sardínia. No 
a ak by sa vám žiadalo trocha si zašportovať, 

môžete si 
zahrať golf či 
tenis, alebo 
bicyklom zájsť 
po cyklotrase 
do Zlatníckej doliny. Tu sa počas leta môžete okúpať na 
kúpalisku. Vo voľnom čase sa môžete odviezť na člne na 
známom Baťovom kanáli. Ak ste vášnivým rybárom, využite 
možnosť si zachytať na Skalických rybníkoch. V Skalici sa 
organizuje aj veľa tradičných udalostí . Najznámejšie sú 
Skalické dni, Trdlofest a farmárske trhy. A na záver vám 
odporučím určite ochutnať výborné skalické trdlo.

Adam Duban
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Tohto ročné Vianoce a sviatky som prežila v 
kruhu rodiny. Cez sviatky sme sa navštevovali 
s rodinami a prežili pekné chvíle. Po sviatkoch 
som si užívala prázdniny s kamarátmi 
a oslavovali moje narodeniny. Počas prázdnin 
nám napadol aj sneh, tak sme ho hneď využili 
na sánkovanie. Ubehlo to celkom rýchlo.

Timea

Vianoce
a prázdniny
Milí naši spolužiaci,
Čas Vianoc a vianočných prázdnin je 
za nami, čaká nás nový rok. Zaželajme 
si zdravie, lásku, viac času stráveného s 
rodinou, priateľmi, spolužiakmi. Šťastný 
a zdravý rok 2022! 

Vaša redakcia

Najkrajšie darčeky tie nie sú v krabičkách,  
Tie máme ukryté len v našich srdiečkach. 
V tieto dni sviatočné skúsme si ich priať 
Možno ich prinesie ten, kto má nás rád.

Pár dní pred Vianocami pečieme, varíme 
a chystáme lahodné dobroty. Cez Vianoce 
sa stretneme všetci (skoro celá rodina 
pri jednom stole) kvalitne sa pohádame, 
rozbalíme darčeky a užívame si rodinnú 
pohodu.

Silvester radšej trávim s priateľom, pretože 
ďalšia rodinná dráma za takú krátku dobu 
je priveľa. Strávili sme ho s kamarátmi uňho 
doma, kde som s jeho psom bola schovaná 
pod stolom, pretože sme sa obe báli 
ohňostroja. Teda len toho zvuku.

Vianočné trhy sme taktiež pozreli. Bol tam 
jeden stánok s výborným punčom. Ale rada 
som sa vrátila aj do detských čias, postavila 
som si snehuliaka, guľovala sa (skôr som 
bola zguľovaná, pretože som nevedela ani 
raz trafiť). Ale vianočné prázdniny som si užila 
tak či tak.

Šárka

Foto: Yuliia



Zimné prázdniny 2021 boli pre mňa ako 
každé iné a taktiež začali v prebiehajúcej 
pandemickej situácii. Napriek niekoľkým 
obmedzeniam som si ich užil a popri tom 
robil, čo ma baví.  

Po vianočných sviatkoch som väčšinou dňa 
strávil cvičením alebo behaním. Chodieval 
som cvičiť do fitness centra a taktiež som 
začal chodiť na rehabilitácie. Popri tomto 
som chodil cvičiť ešte k babke do Skalice, kde 
mám vlastné menšie fitko. Behať som chodil 
cca 2x do týždňa a väčšinou to bol okruh 
okolia Skalice, Vrádište, Prietržka a Mokrý Háj.

Vo voľnejšom čase som pozeral veľa 
seriálov alebo trávil čas so svojou rodinou, 
chodil venčiť psíka alebo pomáhať rodičom. 
Silvester som si užil s priateľmi a potom som 
sa začal pripravovať do školy. Režim, kedy 
cvičím, učím sa a chodím na tréningy mi 
vyhovuje a drží ma do dnešného dňa.

Kiko

Tieto Vianoce som prežila s mojimi milovanými 
najbližšími. Najskôr sme si s priateľom, s ktorým 
sme oslávili 1. spoločné Vianoce rozbalili 
darčeky a pozreli si vianočný film. Na večer 
sme išli s mamou a bratom k dedkovi a tam 
spoločne strávili Štedrý večer. Najedli sa skvelej 
kapustnice, šalátu a ryby. No a po večeri sme si 
rozbalili kúzelné darčeky, pozerali rozprávky a ja 
som sa plnila koláčikmi.

Julka
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Pečenie s Nikou
Ahoj Humanuskári!
Najskôr sa vám trošku predstavím - volám 
sa Nika a som študentkou odboru market-
ing. Mojou záľubou - hobby je pečenie a 
experimentovanie v kuchyni. Rada skúšam 
nové recepty a nové finty v cukrárstve. 
Touto mojou rubrikou v školskom časopise 
by som sa s vami chcela podeliť o moje re-
cepty a výtvory v kuchyni.

Počuli ste už o recepte  
Panna Cotta?
Je to drahý, ale veľmi obľúbený želatínový zákusok. 
Prezradím vám recept na čučoriedkovú Panna Cottu.

Postup
Plátky želatíny necháme napučať a pripravíme ju 
podľa návodu na obale. Do hrnca dáme smotanu 
a zahrejeme. Želatínu zbavíme prebytočnej vody a 
pridáme k smotane. Na miernom plameni uvaríme. 
Čučoriedky rozmixujeme a pridáme cukor (túto 
zmes môžeme dať navrch alebo naspodok, ale pre 
krajší vzhľad ju odporúčam dať hore, v tom prípade 
pridám ešte 1 plátok želatíny, aby to stuhlo). Uvarenú 
smotanu a želatínu dáme do pohárikov a dáme 
do chladu, po chvíli môžeme naliať čučoriedkovú 
zmes a dať do chladu. Dozdobíme ovocím podľa 
vlastnej fantázie.

Na prípravu budeme potrebovať:
- plastové poháriky
- 500ml smotana na šľahanie
- 5x plátkových želatín
- 250g čučoriedok
- cukor (podľa chuti)



Perfektný recept na tartaletky
Tartaletky, ktorým neodolá žiadny maškrtný jazíček!

Postup
Ako prvé si dáme do robota všetky ingrediencie na cesto a vymiesime z toho cesto. 
Následne ho dáme do chladu na cca 1 hodinu, aby sa s cestom lepšie pracovalo. 
Potom cesto rozvaľkáme v hrúbke cca pol centimetra – vykrajujeme pohárom o 
niečo väčším ako priemer formičky.

(FORMIČKY NEZABUDNI VYMASTIŤ TUKOM A MÚKOU!)

Cesto na dne formičky poprepichujeme jemne  vidličkou. Pečieme na 180 stupňov 
po dobu cca 12 minút. Nakoniec necháme cesto vo formičkách vychladnúť, potom 
vyklopíme a naplníme krémom.

Postup na plnku:
Ako prvé dáme ingrediencie do hrnca. Za stáleho miešania ingrediencie necháme 
prepojiť. A potom môžeme plniť a ozdobovať.

Na prípravu cesta budeme potrebovať:
- 300g hladkej múky
- 180g masla
- 60g práškového cukru
- 20g citrónový cukor
- 2 žĺtky
- 30g kakaa (ak chceš kakaové cesto)

Na plnku z bielej/mliečnej čokolády 
potrebujeme:
- 300g bielej/mliečnej čokolády na varenie 
(chutí lepšie ako horká)
- 150g mascarpone
- 150g smotany na šľahanie
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Vlastná tvorba žiakov 
Sofiia Koval

Svoju vlastnú tvorbu nám dnes predstaví 
šikovná druháčka Sofiia, ktorá sa venuje 
maľbe.

Kristína Straková

Volám sa Sofiia Koval. Študujem druhý rok 
odbor marketing. O maľbu sa zaujímam viac 
ako päť rokov. Osem rokov som navštevovala 
umeleckú školu. Od malička sa mi páčilo 
kresliť a robiť niečo kreatívne.

Prevažne sa venujem tradičnej maľbe na 
papieri alebo plátne. Maľujem akvarelovými 
a olejovými farbami, občas ceruzou. Po 
skončení umeleckej školy obyčajne maľujem 
olejovými farbami. Najradšej kreslím prírodu, 
občas architektúru alebo kvety.  

Často sa nechám inšpirovať jedným z mojich 
obľúbených umelcov - Konstantinom 
Somovom. Veľmi sa mi páči jeho tvorba 
a štýl. Inšpiráciu taktiež naberám, keď vonku 
zbadám niečo pekné a zaujímavé.



 
Kristína Horňáková
Už v mojom detstve som chcela robiť nejakú záujmovú 
činnosť, ktorá by ma napĺňala. Obľúbila som si však 
po pár rokoch na myjavskom Folklórnom festivale 
paličkovanie. Takým trochu paradoxom môže byť, že už 
moja praprababička z maminej strany paličkovala. Touto 
činnosťou som si uvedomila, čo vlastne robím. Remeslo, 
ktoré sa moja praprababička naučila v podstate bez 
nejakých predlôh, sa učím aj ja.

Pochopila som, čo to je tradovanie. Učíme sa o tom v škole, 
avšak len málo ľudí to zažije na vlastnej koži. Aj moja 
Stredoškolská odborná činnosť, v ktorej som postúpila 
až do celoslovenského kola, mala byť takou záchranou, 
majákom, pre toto remeslo. Nešlo mi o víťazstvo, chcela som 
podať tomuto svetu niečo, čo som sa už od praprababičky 
nestihla naučiť. Paličkovanie čipky Myjavskej pahorkatiny 
je pre mňa svojou jemnosťou a mnohými vzormi azda 
najkrajším remeslom na Slovensku.

Vedela by si si predstaviť robiť inú ručnú prácu ako paličkovanie? 
Skúšala si už niekedy robiť niečo iné okrem toho? 

Myslím si, že som veľmi kreatívny človek a táto ručná práca, 
paličkovanie, má niečo  do seba. Ale keby som si mala vybrať 
niečo iné okrem paličkovania, bolo by to asi vyšívanie. Aj som to už 
skúšala robiť ale neviem si prestaviť, že by som vyšívala dlhodobo.

Ak by sa ti v budúcnosti s paličkovaním darilo, vedela by si si 
predstaviť svoje hotové výrobky predať? 

V dnešnej dobe sa naozaj z každého remesla dá niečo vyťažiť 
aj peňažne. Poznám jedného kamaráta, ktorý si paličkovaním 
privyrába a je v tom naozaj dobrý. Ja osobne si myslím, kebyže 
mi to paličkovanie naozaj išlo a mala by som nejaké podarené 
výrobky, či už čipku samotnú na kroje, alebo rôznu bižutériu – 
náramky, náušnice, tak by som si vedela predstaviť zarábať si tým. 
Predsa v minulosti si ženy zarábali predajom práve paličkovaním 
čipiek, aby uživili svoje rodiny. V dnešnej modernej dobe je to však 
trocha ťažšie a paličkovanie sa stalo skôr voľnočasovou aktivitou, 
pretože väčšina mladej generácie stráca záujem o folklór a tým 
aj o tieto tradičné remeslá. Ale vždy sa nájdu ľudia, ktorí takúto 
ručnú prácu ocenia a podporia výrobcov aj tým, že si od nich 
niečo kúpia.

Chcela by si toto remeslo aj naďalej podať svojim deťom? 

Toto je otázka naozaj na zamyslenie, pretože ešte sama neviem, 
čo bude v budúcnosti. Ale ak by som mala nejaké deti, isto by som 
ich neobrala o toto rodinné dedičstvo. Paličkovanie patrí medzi 
tie najkrajšie remeslá na Slovensku a bola by škoda, aby sa naň 
zabudlo.

Zuzana Veselovská
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Dominik Caltík je naším žiakom z 3.D. 
Porozprával nám o svojom novom kroku 
vo futbalovej kariére, ako hodnotí rozdiely 
medzi prvou a druhou ligou, a taktiež nám 
porozprával o svojich zážitkoch v Ružomberku.

Dominik, viem, že si toto leto prišiel na hosťovanie z 
Ružomberka naspäť do Skalice. Ako hodnotíš tento tvoj 
krok vo futbalovej kariére?

Ak mám pravdu povedať, ťažko sa mi to hodnotí. Niekedy 
sú vo futbale dobré časy, inokedy zasa horšie, patrí to 
k futbalu, ale stali sa osobné veci, ktoré mi na všetko 
zmenili názor a ďalej sa k tomu nechcem vyjadrovať. 

Čo ťa prinútilo sa vrátiť naspäť do pôvodného klubu?

Mal som veľmi vážne zranenie (natrhnutý väz v členku). 
Dlho som nehral, chodil som po lekároch po vyšetreniach 
a každý, kto hrá futbal alebo sa trochu futbalu rozumie, 
vie, že v najvyššej lige je veľa hráčov, teda panuje tam 
aj veľká konkurencia. Do kabíny taktiež prišli noví hráči 
a to znamená, keď niekto nový príde, niekto musí odísť, 
a tak sa tréneri rozhodli, že ma pošlú na hosťovanie a ja 
som sa mal rozhodnúť, či sa vrátim do Skalice alebo mi 
vybavia iný tím na rozohranie. 

Keďže si nastupoval pravidelne za Ružomberok U19 a 
teraz taktiež nastupuješ pravidelne za Skalicu U19, tak 
nám v skratke porovnaj prvú a druhu ligu?

Prvá liga je o mnoho kvalitnejšia, rýchlejšia, tvrdšia ako 
tá druhá, sú tam najlepšie kluby na Slovensku, a tak 
to aj vyzerá. Takže podľa mňa sa tieto dve ligy vôbec 
porovnávať nemôžu. Ale bez problémov som sa vedel 
dostať do svojho tempa a podávam výkony pravého 
prvoligistu.

Čo vo svojej hre považuješ za najsilnejšiu stránku?

Za najsilnejšiu stránku vo svojej hre považujem 
rozohrávku (dlhé a krátke presné razantné prihrávky) 
a osobné súboje, ale stále je určite čo zlepšovať.

V Ružomberku si bol dva roky. Určite máš nejaké zážitky, 
o ktoré sa chceš podeliť.

Zážitky z Ružomberka mám veľmi dobré a za také 
najlepšie zážitky považujem tréningy s A mužstvom a 
zimnú prípravu s nimi. So svojimi bývalými spoluhráčmi 
mám tiež výborné zážitky, ktoré sme nazbierali na 
sústredení v Prahe, ale ako sa hovorí, čo sa na sústredení 
stane, to tam aj ostane.

Erik Bielený

Dominik sa vracia 
do svojho materského klubu



Ahoj Max, predstav sa nám pár vetami.

Som Maximilián Kubička, mám 18 rokov a pochádzam z 
Hlohovca. Hrám aktívne futbal za MFK Skalica.

Ako si sa dostal k futbalu? 

V Hlohovci sa otvárala prípravka a ja spolu s rodičmi som 
sa bol prihlásiť a vravím si, že to vyskúšam.Hlohovca. 
Hrám aktívne futbal za MFK Skalica.

Myslíš, že by si sa dokázal futbalom živiť?

Určite, myslím len na to. Futbal je mojou vášňou a hrám 
ho pre zábavu, ale aj preto, aby ma uživil. Dúfam, že v 
blízkej budúcnosti prerazím v A-mužstve.

Čo by si poradil mladým futbalistom?

Aby boli disciplinovaní, sústredení na to, čo robia a 
hlavne mali dobrý vzor a motiváciu.

Vieme o tebe, že si hrával aj v Trnave.

Áno, hrával som chvíľu aj za Spartak Trnava, bola to 
úžasná skúsenosť.

V Skalici si trénoval aj za „Áčko”. Aké to pre teba bolo?

Určite by som chcel, aby si to každý vyskúšal, je to úplne 
iný level ako dorastenecký futbal. Hra je rýchlejšia, 
tvrdšia, hráči sú fyzicky dobre pripravení nielen fyzicky, 
ale aj psychicky. V „Áčku” ma muži prijali do kabíny veľmi 
pozitívne. Veľmi dobre vedeli, že tréning je aj povinnosť a 
nielen oddych.

Povedz nám, čo je v Skalici lepšie ako v Trnave? 

Veľmi dobrý kolektív, cítim sa v ňom veľmi komfortne 
a to mi pomáha k lepšiemu výkonu každý deň, i keď 
momentálne nezažívam najlepšie obdobie.

Čo ťa motivuje k lepším výkonom?

Určite sú to kamaráti a spolubývajúci, s ktorými si veľmi 
dobre rozumieme a posúvame sa navzájom dopredu.

Sebastián Tamajka

Milí čitatelia, dnes som vyspovedal mladého 
talentovaného futbalistu z našej školy, Maxa 
Kubičku. Povie nám, ako začala jeho kariéra, 
zistíte, kde všade hrával a čo ho motivuje 
k lepším výkonom.

Dúfam, že v blízkej budúcnosti 
prerazím v A-mužstve




