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ZBIERAJTE CESTOVNÉ LÍSTKY aj tento 

rok a noste ich do redakcie školského časopisu 

Uzlík!Pred Vianocami sme všetky vyzbierané 

lístky prostredníctvom Majky Gabajovej z 3.B, 

ktorá nám ochotne pomáha už tretí rok, 

odovzdali na SČK, aby pomohli tomu, kto to 

potrebuje. Majka, ďakujeme za ochotu 

a obetavosť, a poďakovanie patrí aj všetkým, 

ktorí sa zapojili. 

ŠKOLSKÁ KNIŽNICA má nové knižné 

tituly! Oplatí sa ju navštíviť!  

Pondelok od 09:00 do 11:30 hod., štvrtok od 

12:45 do 13:30 hod. a v utorok i v stredu je 

možné využiť knižnicu počas prestávok. 

VIANOČNÁ SÚŤAŽ 

Súťaž o najkrajšiu vianočnú nástenku a triedu 

vyhrali triedy 1.A a 2.A. Blahoželáme! 

PREDSEDNÍČKA ŽŠR Dominika Ľubová 

bola zvolená za členku Regionálneho 

parlamentu ORAVA, a týmto sa stala členkou 

Krajského študentského parlamentu ŽSK.  

LYŽIARSKY VÝCVIK 

26. 1.  –  30.1. 2015 – prvý ročník 

9. 2.  – 13. 2. 2015 – druhý ročník 

III. ROČNÍK KONFERENCIE ŽIAKOV 

ODBORU ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT 

Termín: 25. 3. 2015 

Téma: Starostlivosť o pacienta s ochorením 

obličiek a močových ciest 

TRÁVIŠ ZMYSLUPLNE SVOJ VOĽNÝ 

ČAS? MÁŠ ZÁĽUBY, ktoré by si rád 

poradil aj ostatným? Príď k nám do 

redakcie Uzlík!!! 
 

Vítame nový rok 2015 

 
 

 AKTUALITY  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Novoročný vinš  pre čitateľov časopisu  Uzlík  

 

„Ten, kto s ľuďmi zaobchádza podľa toho, akí sú, 

robí z nich horších ľudí, ten kto s nimi zaobchádza 

podľa toho, akí by mali byť, robí z nich lepších ľudí“   

 / J. W. Goethe / 

 

Do nového roku 2015 Vám želám dni bez nemoci, bez 

starostí, dni šťastia, lásky, pohody a dni jedinečných 

okamihov. 

Želám Vám:   -   veľa ľudí, ktorým môžeme dôverovať; 

- podporujme ľudí dobrej vôle; 

- zaobchádzajme s ľuďmi tak, ako by 

ste chceli, aby zaobchádzali oni 

s Vami; 

- buďme usilovní a plní vôle, aby sme 

získali veľa vedomostí; 

- šťastie, zdravie a životný optimizmus; 

- učme sa rozumieť ľuďom, 

zaobchádzať s nimi, k tomu ale 

potrebujeme dostatok lásky, 

tolerancie a pochopenia. 

Nech je rok 2015 plný osobných a pracovných 

úspechov! 

Riaditeľ školy PaedDr. Peter Takáč 

 

 

Žiacka školská rada 

Všetko najlepšie 

v novom roku 2015 

Vám praje 

 žiacka školská rada 

a redakcia časopisu 

Uzlík! 
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                                                            NAŠE AKCIE 

VIANOČNÁ BESIEDKA 
.  

19. 12. 2014 sa konala pod vedením 

ŽŠR vianočná besiedka, na ktorej 

vystúpili jednotlivé triedy so svojím 

programom a talenty našej školy, 

nakoľko súťaž talentov sa tento rok 

nekonala pre slabý záujem študentov. 

Bolo to príjemné rozlúčenie pred 

odchodom na vianočné prázdniny. 

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa 

zapojili do programu a pripravili nám 

tak bohatý umelecký zážitok. 

Osobitné poďakovanie patrí talentom 

našej školy, že mali chuť a odvahu sa 

prezentovať a podeliť sa tak s nami 

o svoj talent a nadanie, a určite aj pánovi 

riaditeľovi, ktorý nás v týchto aktivitách 

podporuje a vie oceniť. Ďakujeme! 

Naše talenty: Katarína Baleková z 1.B /vlastná 

tvorba/, Barbora Naništová z 2.A /hra na 

akordeón/, Jakub Bieľak z 2. A /výtvarné práce/, 

dievčatá zo 4. A /tanec Black and White/, 

Klaudia Brandysová z 3.A /recitácia vlastnej 

tvorby/, Anetka Baláková z 2. A /nezabudnuteľný 

spev/ - víťazka minuloročných talentov školy.  

Celý program úspešne moderovali: Klaudia 

Brandysová a Lívia Žofajová z 3.A. 

Na záver pán riaditeľ a predsedníčka žiackej 

školskej rady odmenili naše talenty.  

/rr/ 
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DECEMBER 2014 

ČERVENÉ STUŽKY 

 
Dňa 1. 12. 2014 sme sa zúčastnili na prednáške o AIDS v Žiline. Konala sa na počesť všetkých 

chorých, ktorí trpia týmto ochorením. Symbolom je červená stužka, v ktorej duchu sa niesol celý deň. 

Je symbolom života, nádeje a boja proti AIDS. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých vecí, o ktorých 

sme ešte nikdy nepočuli. Počas celého dňa nás sprevádzali študenti z Gymnázia sv. Františka z Assisi. 

Obzvlášť ma zaujalo rozprávanie a krátky animovaný príbeh, nakrútený podľa skutočnosti o obchode 

s ľuďmi. O tejto problematike sa v súčasnosti hovorí veľmi málo. Preto sme veľmi rady, že sme sa 

o tom niečo dozvedeli. Ďakujeme, že sme sa tejto prednášky mohli zúčastniť a aj takouto formou si 

rozšíriť svoje vedomosti, vidieť a počuť, čo je naozaj AIDS. 

Veronika Sumegová, 3.A 
 

HROU PROTI AIDS 
9. 12. 2014  sa žiaci našej školy od 

prvého po tretí ročník  zúčastnili 

projektu Hrou proti AIDS. Akcia bola 

zaujímavá a hlavne poučná. Je dôležité 

poznať toto ochorenie a vedieť, ako mu 

predchádzať.   /rr/ 

 

VIDMO 
12. 12. 2014  sme opäť mohli obdivovať 

vnútornú silu, energiu a odvahu ľudí, 

ktorým učarovali hory, extrémne 

situácie, príroda, ale aj túžba prekonávať 

samých seba. Ďakujeme, že sme sa 

mohli zúčastniť 9. ročníka  Medzinárodnej prehliadky horských a adrenalínových filmov!  /rr/ 

 

 

 

 

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE PETER BLACK 
17. 12. 2014 od 11,30 sa Mestským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne ozývala angličtina. Aj 

naši angličtinári si preverili svoje jazykové znalosti na divadelnom predstavení Peter Black. Ohlasy 

boli veľmi pozitívne.      /rr/ 

 

NAJKRAJŠIA VIANOČNÁ NÁSTENKA – 1.A, 2.A  

Čo je vidmo? Vidmo patrí medzi fotometeory. Je to zaujímavý meteorologický úkaz, s ktorým sa môžeme stretnúť v 
horách za hmlistého počasia, keď je Slnko nízko nad obzorom. Kto vidmo trikrát uvidí, v horách nezomrie. 

 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://zsmostnanz.awebin.sk/150-hrou-proti-aids&ei=x-G3VO2bNYfsO5eigZgK&bvm=bv.83640239,d.bGQ&psig=AFQjCNEKp_JgpBSsP9boc-6GRCpncX7b1w&ust=1421423421342540
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                                                                  NÁŠ SVET 

     ČLOVEK, KTORÝ JE... 
     V srdci sa skrýva veľa komôr a tunelov. V každej štrbinke môjho srdca sú jeden na druhom poukladané 

bytosti, ktoré sú mi najbližšie.V strede spleti lásky a priateľstva je človek, ktorého najviac milujem 

a potrebujem ku svojmu životu. Je to mama. 

     Keď zaškriekajú vrany a z neba padá čierny dážď, roztvorí svoj dáždnik a pevne si ma pritisne k srdcu. 

Vnímam jej dych, nasávam jej vôňu a do jej rytmu srdca moje srdce tancuje. Rozprávame sa očami a počúvame 

mysľou. Rukou ako hodváb utiera potôčiky žiaľu, po tvári sa mi lejúce, prehrnie mi vlasy a  do mysle mi slovo 

vloží, ktoré odoženie myšlienky metúce. Do veľkej siete chytá moju rozlietanú dušu a na povrázku ju nosí 

priviazanú pevne ku svojmu srdcu. Je jediný človek v meniacom sa svete, ktorý ma miluje len preto, že som, 

miluje ma takú, aká som a stále rovnako. Na úsmev ona nemusí mať dôvod, treba si ho zaslúžiť, lebo falošný 

úsmev je len krátkodobý podvod. Je úprimný človek a žiaľ v sebe nemučí, lebo aj cudzí smútok vyhŕkne z jej 

hlbokých belasých očí. Mám jej krv a cítim ju v tele, ako s každým nádychom vystrekne mi zo žíl a bunkami 

vytvára jej obraz v mojom tele, aby sme sa podobali, aby ľudia vedeli, že patríme k sebe a nesprávnym 

názorom odolali. Jej široký úsmev do tváre sa mi otlačil, oči síce stmavli ale tmavý odtieň obraz nepokazil. 

Keď ma chytí za ruku a pocítim jej dotyk, mráz mi prejde po koži, akoby mi dochádzal dych, ale v srdci cítim 

bezpečie a neskutočnú lásku, ktorá mi dáva pokoj a vyrovná každú vrásku zmraštenú na mojej tvári. Mama je 

ako síra zápalky, lebo len vďaka nej vzplaniem dymom vône fialky. Bez nej som len drievkom, ktoré samo 

svetlo nezažne. 

     Mama je človek, ktorý je mysľou stále s nami, trápi sa nad našimi strasťami a plače nad našimi bolesťami. 

Bok po boku s anjelom chráni nás na života cestách aj na tých najtmavších miestach. Ja ľúbim svoju mamu 

a ďakujem za ňu Bohu, ktorý cez ňu najsprávnejším chodníkom vedie moju nohu. 

                                                                                                                                        Zuzana Holubčíková, 3.A 

 

 

    SME KREATÍVNI...  
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 ŠTVRTÁCI 

MOJA CESTA K DOSPELOSTI 
      Volám sa Martina a mám devätnásť rokov, 

mnohí z vás by už povedali, že som dospelá 

mladá slečna. Áno, vekom už rok a pol, ale 

duševne iba zhruba päť týždňov. Dospela som náhle, keď prišiel do našej rodiny zvrat, ktorý, 

bohužiaľ, trvá ešte dnes. 

     Pamätám si, bola prvá adventná nedeľa ráno, asi pol siedmej, keď, ako každú nedeľu, sme vstávali 

na rannú omšu. Vonku padal sneh, čo bolo nádherné a zdalo sa, že to bude pokojný ničím nerušený 

deň. Keď zrazu mame zazvonil telefón. Bolo mi divné, že niekto tak skoro ráno volá. Mama zdvihla, 

zbledla a po chvíli začala plakať.Hneď som pochopila, že sa niečo zlé muselo stať. Ako položila 

telefón, rýchlo som sa jej opýtala:  

      - Mama, stalo sa niečo?  

      - Janka mala autonehodu, je v kritickom stave a lekári jej nedávajú nádej, povedala roztraseným 

hlasom. 

      Janka je moja, iba šestnásťročná, sesternica. V tom momente som si musela sadnúť, slzy sa mi 

ihneď vtisli do očí a hlavou prebehlo asi tisíc otázok. Mama neváhala ani sekundu poobliekala sa a 

utekala k strynej. Ja som musela ostať doma variť, ale stále som čakala, kedy mi zazvoní telefón, aby 

som sa dozvedela niečo nové. Zvoní! Konečne! Pozriem sa na displej telefónu, volá mi mama.      

Zdvihla som a hovorí mi: 

       - Martinka, príď hneď k strynej na aute, ideme za Jankou do Trstenskej nemocnice!  

       Bez váhania som hodila na seba bundu, zobrala kľúče od auta a prišla k strynej, vzala mamu, 

babku a Jankinu sestru Zuzku. Jej rodičia tam už samozrejme boli. Pridala som na plyne a boli sme 

tam čo nevidieť. Od doktorov sme sa dozvedeli niečo viac. Najviac nás potešilo, keď nám povedali, 

že žije a je mimo ohrozenia života. Ďalej sme sa dozvedeli, že mala vážnu autonehodu v Zakamenom 

s kamarátom, ktorý dostal šmyk a  čelne sa zrazil s protiidúcim autom. Musela ísť okamžite na 

operáciu, pretože mala potrhané črevá a to nebolo zďaleka všetko. Preto sme sa opýtali doktora: 

        - Pán doktor, pustili by ste nás za ňou? 

        - Áno, ale iba na päť minút a musíte byť potichu! – povedal vážnym hlasom. 

        V šatni sme si obliekli zelené plášte, dali čiapky na hlavu a návleky na nohy. Bola na ÁRE.          

Pomaly a bojazlivo sme vchádzali do jej izby. V tom momente som ju zbadala, ako tam leží, 

bezbranná, všade samé hadičky a prístroje. Nevydržala som to a rozplakala som sa. Zrazu, akoby sa 

niečo so mnou stalo. Áno, aj sa stalo, dospela som a pochopila som, aký vzácny je život. Už sme 

museli odísť, rozlúčili sme sa a s plačom odišli. Neskôr ju previezli do nemocnice v Martine. Teraz je 

to už piaty týždeň, čo tam leží, prebrala sa, rozpráva a pomaly začína jesť. Dozvedeli sme sa ale ešte 

ťažšiu správu.Má poškodenú miechu v chrbtici a pravdepodobne nikdy nebude chodiť. Preto sa celá 

rodina modlíme každý deň od autonehody za jej uzdravenie. Veľmi to pomáha.Jej stav sa zlepšuje, 

síce pomaly, ale všetko má svoj čas. Veríme a máme nádej, že bude chodiť, pretože nádej zomiera 

posledná! Preto som sa rozhodla ďalej pokračovať v štúdii zdravotníctva a budem jej stále pomáhať, 

aby mala taký život ako predtým. 

        Toto bola moja cesta k dospelosti. Smutná, ale každý máme 

daný osud, ktorý nás neminie, len sa musíme s ním zmieriť. Preto 

umenie nie je behať po obchodoch a diskotékach, hrať sa a nechať 

na dospelých, nech sa o nás starajú. Umenie je nájsť radosť v 

starostiach a pozrieť 

sa životu do očí, brať 

od neho všetko, čo 

nám dáva. A mne dáva už teraz dosť, každý deň, ale aj 

tak sa nevzdávam a každý deň sa zobudím s úsmevom 

na tvári s otvorenou náručou a budem čakať, čo mi 

prinesie ďalší deň.  

Martina Frčová, 4.A  
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„Nemožné je len silné slovo používané slabými ľuďmi, ktorí zistili, že je ľahšie žiť vo svete, ktorý im bol 

daný, ako nájsť v sebe silu niečo zmeniť. Nemožné nie je fakt, ale voľba.“                    UsainBolt. 

                                                               INTERVIEW 

Rozhovor s OLIVEROM ZEMENČÍKOM z 2.A 
- Dozvedeli sme sa, že sa venuješ MMA, môžeš nám vysvetliť, aký je to šport a niečo o ňom 

porozprávať? 

-MixedMatrialArts v skratke 

MMA (Slovenský preklad - 

zmiešané bojové umenia) je to 

spojitosť viacerých bojových 

športov v jednom, napr. v postoji 

je Thajský box, Box, Takewon-do, 

Kick-box, Karate  atď.,  za nimi 

nasleduje Judo, Grécko-rímsky 

voľný štýl, Sambo, Capuera. 

V boji na zemi sa používa Jiu-

Jutsu. Tento šport existuje od 

7.stor. p. n.l.,  keďže v tej dobe 

nemali ešte pravidlá, tak bolo 

normálne, že zápasník svojmu 

súperovi zlomil ruku, vypichol oči 

a povolené boli aj úderydo genitálií. Preto je tento šport už oddávna veľmi drsný a niekedy aj 

neľútostný. V dnešnej dobe už nieje až taký krutý, ale stále má niečo do seba.  

- Ako dlho sa venuješ MMA? 

- Tomuto športu sa venujem skoro rok. Najťažšie je vydržať začiatok a potom to už celkom ide a 

ukazujú sa prvé výsledky.Tie veľmi potešia, veď koho by nepotešili.Ale sú chvíle, keď sa aj nedarí, a  

niekedy by ste sa nato najradšej vykašľali. Nikdy tak však nerobte.Musíte robiť to, čo vás baví 

a neprestávať stým!!!  

- Prečo si si vybral práve tento šport? 

- Odmalíčka som chcel chodiť na nejaký druh bojového umenia. Najskôr som chodil na Kick-box, ale 

ten  sa mi nezapáčil tak ako 

MMA. Je to dosť náročný šport 

a musíte tam prekonávať 

samého seba, a to ma baví.  

- Plánuješ sa tomu venovať aj 

v budúcnosti? 

- Áno, chcel by som sa tomu 

venovať aj v budúcnosti.Navyše, 

je to veľmi dobre platený šport 

a prerazíte sním do sveta, 

pravdaže, ak sa osvedčíte na 

zápasoch.  

- Máš aj nejaké zlé spomienky, 

kvôli ktorým si rozmýšľal, že 

s MMA skončíš? 

- No, spomienok mám veľmi veľa, ale asi žiadnu takú, ktorá by ma od toho odradila.Skôr takú, ktorá 

by mi dala motiváciu ísť ďalej. Niesú prekážky, len slabá vôľa pokračovať!  

Ďakujeme za zaujímavý rozhovor,  prajeme veľa úspechov a ako si sám hovoril aj veľa síl! 

Michaela Pilarčíková, 3. B  
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 ŠPORT 

PROFIL TOMÁŠA KURTULÍKA Z 3.B a jeho cesta za futbalom 
Futbalu som sa začal venovať už ako sedemročný chlapec, 

ktorý sa snažil napodobňovať svoje futbalové vzory, ako 

bol Zidan, Ronaldinho a postupom času sa pridal aj 

C.Ronaldo. Zo začiatku to bolo len také, že som si ako 

malý chlapec zahral na lúke so svojimi kamarátmi, ale 

moja túžba hrať futbal rástla čoraz viac.Začal som teda 

chodiť na tréningy ku vavreckým žiakom, kde som sa 

naučil nové pravidlá futbalu, ktoré som sa na lúke len tak 

naučiť nemohol. Hrával som s túžbou a snom, že si 

zahrám za futbalový veľkoklub, ako bol  Manchester 

United. Ako som rástol, túžba zlepšovať sa bola stále 

väčšia a väčšia.V sezóne 2009/2010 som dostal ocenenie 

za najlepšieho strelca Vavrečky v žiackej kategórii. Pre 

mňa ako trinásťročného chalana to bola životná skúsenosť, 

že sa oplatí v živote obetovať čas a venovať sa niečomu, 

v čom chcete mať úspech. Postupom času som ako 

pätnásťročný pubertiak prešiel do kategórie 

dorastu.V sezóne 2012/2013 sa nám podarilo postúpiť do 4. ligy, kde sme sa stretli napríklad 

s Dolným Kubínom.  Ako v každom športe vznikajú zranenia, aj mne sa pritrafilo natrhnutie väzov 

v členku, ale za dva mesiace som bol fit a plný elánu som  sa 

rozhodol, že s futbalom budem pokračovať. Našťastie som sa už 

nezranil a hrával som futbal dodnes. Uvidíme, čo čas prinesie, ale 

rozhodol som sa, že futbal vyskúšam aj z iného pohľadu...Teraz 

čakám na prijatie do kurzu na futbalového rozhodcu. 

Ďakujeme Tomášovi, že vyhovel našej žiadosti a porozprával 

nám o svojej láske k futbalu.Vieme, že by toho bolo ešte veľa čo 

rozprávať, ale Tomáš je skromný a o stretnutiach s neférovými 

ľuďmi si tiež radšej pomyslí svoje. Snaží sa, aby v živote aj športe 

bolo všetko fair play. V mene celej redakcie mu prajeme hlavne 

veľa zdravia, energie, úspechov a aby sa mu splnili všetky sny.                 

/rr/ 

 

DECEMBROVÝ ÚSPECH 

OLIVERA ZEMENČÍKA 

Z 2.A 

 
13.12. 2014 o 20,00 hod. sa uskutočnil 

Gala večer Boxing and MMA show 

v Námestove v klube Impéria. Po 

ťažkých tréningoch sa dostavil úspech. 

Oliver porazil súpera  z Česka - 74 kg, 

16 rokov a reprezentoval klub Jayman 

Fighting systém. Oliver získal vecnú 

trofej a hlavne veľa skúseností do 

života a ďalších zápasov. 

BLAHOŽELÁME!  
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                                                VLASTNÁ TVORBA 

21. STOROČIE 
Vojna a mier 

vo svete čiernych dier. 

Bolesť aj nenávisť, 

nedá sa vyjsť. 

 

Tisíce nárekov, 

konflikty mnohých vekov. 

Potoky peňazí, 

faloš vás k zemi zrazí. 

 

Lásky krátke, 

priateľstvá vratké. 

Chudoba vládne svetom, 

všetci vieme o tom. 

 

Strach s ňou ruka v ruke kráča, 

zlo špinavými krokmi náš svet zmáča. 

A ľudskosť sa niekde v diaľke stráca, 

zverstvu moc sa navracia. 

 

Nádej pomaly zhasína, 

zem si hubí vlastného syna, 

z dcéry stala sa zmija. 

Posledná polnoc odbila. 

STRATENÉ SPOMIENKY 
Stratené spomienky 

ako roztrúsené kamienky. 

Na nebi medzi hviezdami 

zaplietli sa so snami.  

 

Smutné oči hľadajú ich, 

takmer nič neostalo z nich.  

Zo sveta sa pobrali, 

všetko krásne so sebou zobrali.  

 

Miesto príliš prázdne, 

boli všetky tak vzácne. 

Prišiel čas,  

stratili sa zas.  

 

Volali na ne po stý raz,  

oni si predsa v diaľke dávali zraz.  

Na nebi tancovať by chceli, 

svoju hudbu počuť však nesmeli.  

 

Na zemi na nich volali,  

chceli, aby zostali.  

Ani hláska však nevydali, 

ľudia sa poslednej nádeje vzdali. 

 

Spomienky dodnes po nebi blúdia, 

ľudia ich preto na zemi súdia.  

Odpustenie nikdy nepríde,  

posledná spomienka navždy odíde.  

 
OCITNUTÝPredstav si rieku, veľkú rieku. Predstav si more a ďaleko na pustatine je Zem. Predstav si, že 

sú tam stromy, je jeseň a oni zhadzujú zo seba farebné lístie. Predstav si, že tam žije človek, je sám a bosý 

kráča pomedzi stromy ku rieke. Je smädný a potrebuje piť. Kráča pomaly, lebo nevládze. Jeho nohy ho nesú 

a on sa cíti zrazu ťažký a lístie mu šuští pod nohami. On prišiel k prameňu rieky a konečne sa napil. Konečne 

našiel vodu. Vytvoril mólo a teraz sedí nad riekou a pozoruje čistý západ slnka. Oranžové nebo sa mu veľmi 

páči, a on si zrazu uvedomí, že napriek samote, hladu, chladu vie, že žiť je krásne, hoc ťažké, no nevzdáva sa. 

Je ticho, len počuť vietor a lístie ako padá. Je ticho, len počuť rieku ako tečie. A on zachytáva pohľad prírody 

do svojich očí. Predstav si, ako sa tak asi tento človek cíti? Je sám, možno mu je smutno, možno je rád, že 

našiel rieku, no vie, že sa musí na noc skryť. Lebo vie, že nie je tak celkom sám, zver ho pozoruje. Čo by si 

robil na jeho mieste ty? Predstav si, že ten človek si ty. V živote sa dostávaš do rôznych takých situácií, keď 

nevieš čo, keď si slabý, teda potrebuješ vodu a hľadáš rieku. Keď si sám vonku a stmieva sa, je chladno,  číha 

na teba nebezpečenstvo a ty potrebuješ úkryt. Kde ho nájsť? Vtedy každý z nás chce uniknúť z reality. Čo 

urobíš ty? Budeš bojovať alebo kričať o pomoc a veriť, že ťa zhora nejaké lietadlo uzrie? Vtedy musí vedieť 

človek čo robiť, musí byť obratný, rozhodný, smelý, rýchly, vytrvalý a hlavne musí byť silný a zvládne to. 

Predstav si toho človeka, čo myslíš, že urobí a čo by si urobil ty? Odkiaľ nájde a bude čerpať silu? Zhora? 

Možno. On sa skryje, zhotoví si čln a vráti sa domov zo strateného ostrova, kde chýba láska, spoločnosť, 

pochopenie, teplo, opatera, kde chýba šťastie. Áno, urobí to, ale myslíš, že to bude mať ľahké? Nie! Pomôž mu, 

veď si to ty! 

KATARÍNA BALEKOVÁ 

1.B 

VERONIKA ŠTEFAŇÁKOVÁ 

                     2.B 
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