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Supertrieda!

...všetko čo chcete
vedieť a ešte viac

KTO?
ČO?
AKÍ?
KTORÍ?

CHLAPCI A DIEVČATÁ
9.A TRIEDA
DOBRÍ AJ ZLÍ
Viktória Babinská, Vladislav Bakajsa, Ivan Batyánek,
Kristián Čintala, Barbora Ďurová, Jakub Fedorko, Jana
Frenová, Filip Halas, Annamária Hermanová, Katarína
Hrabková, Iveta Janočková, Benjamín Juhás, Tímea
Ľochová, Viktória Marcinová, Jakub Monok, Oliver
Mušinka, Marián Novotný, Norbert Ovšonka, Kristián
Pavlik, Miroslava Pavučková, Dávid Ščerba, Adrián
Škarupa, Viktória Šustová, Adrián Tokár, Simona
Trizvičuková
ČÍ?
ZVERENCI – ŽIACI P.UČ. DRABIKOVEJ
KDE NÁS NÁJDETE? ZŠ, JUH 1054, VRANOV NAD
TOPĽOU (1.POSCHODIE) 			

Zdravíme vás. Dovoľte nám, aby sme vám v skratke predstavili našu triedu 9.A. V tomto čísle nášho časopisu vám
spoločne priblížime 9.A, školu a v skratke aj naše mesto. V
triede 9.A je spolu 25 žiakov – 11 dievčat a 14 chlapcov. Počas deviatich rokov sa trieda a žiaci menili a vyvíjali. Teraz
nastal ten čas. Čas konca. Napíšeme Testovanie 9 a 30. júna
zavrieme dvere za jednou kapitolou nášho života. Posledné rozlúčenie sa s učiteľmi, spolužiakmi... Práve preto sme
číslo nášho časopisu venovali pohľadu do minulosti triedy.
Zaspomínajte si s nami!

V.Š.

J.F.

V skratke zo života triedy
Trieda 9.A. Hluční, nepozorní, vyrušujúci, najlepší v opisovaní a kolektív rozdelený na pár malých skupiniek. Takto
väčšina ľudí charakterizuje žiakov 9.A do času, keď sa s nimi
ocitnú na triednom výlete.
Nezabudnuteľné: Betliar 2012
		
Lyžiarsky 2013
		
Bratislava 2013
		
Lyžiarsky 2014
		
Pieniny 2014
		
Bratislava 2014
Akí sme boli tam? Pozorní, disciplinovaní, zlatí, zábavní,
nápomocní a stále spolu.
A naše prestávky?
Nezabudnuteľné: lietajúce kriedy
lietajúci mokrý papier
frisbee
		
hádame sa? ..tak cez celú triedu
		
všetci opisujú, jeden striehne pri dverách
		
nesedí sa na stoličkách, ale na laviciach
farebná stena nad tabuľou

F.H

Supertrieda
Keď nás v októbri 2012, ako siedmakov oslovili pani učiteľky
J. Radová a Z. Demčáková, či by sme nechceli skúsiť nacvičovať Supertriedu, s malou dušičkou sme sa rozhodli to vyskúšať.
Zvolená téma bola Povesť o našom meste, na ktorú sme mali
nacvičiť „divadielko“. Po mesiacoch tvrdej driny a pevnej vôle
sme sa dopracovali na krajské kolo do Prešova, kde sme po odvystupovaní a po hodinách čakania na výsledky zažili neopísateľnú radosť. Postup do Bratislavy na celoslovenské kolo bol náš!
Čakali nás ďalšie týždne pracovania na programe a dolaďovania
maličkostí. V júni 2013 sme sa odobrali na cestu do BA. Cesta
bola dlhá a veľmi namáhavá ako pre nás, tak aj pre učiteľov. No
veľká radosť a nedočkavosť z dosiahnutia hraníc mesta Bratislava vytlačila unavenosť a dodala nám odhodlanie vydržať. Do
Bratislavy sme prišli deň skôr, aby sme sa mohli dobre vyspať a
pripraviť sa na výkon. Keď už nastala naša chvíľa, naše vysupenie všetci boli nervózni. No po vstúpení na javisko tréma opadla
a my sme dokázali zo seba vydať to najlepšie čo sme vedeli. Po
ďalších, pre nás už pokojných chvíľach prišli výsledky. ZŠ Juh z
Vranova nad Topľou – 3.miesto. Najkrajšie slová ktoré odzneli
v Bratislave. Naša práca a práca učiteliek najmä s našim správaním bola ocenená. A o rok, sme to skúsili znova. Tentokrát
našou témou bolo Objavovanie zvukov. Opäť sme spojili sily s
pani učiteľkami, ktoré nás častokrát mali už dosť, hlavne čo sa
správania týka. Vydržali to s nami až do Prešova, kde naša práca
opäť bola ocenená postupom na celoslovenské kolo do BA. Prišli
ďalšie tvrdé nácviky, na ktorých sme opäť dolaďovali maličkosti, no tentokrát aj menili poradie scénok, alebo pridávali nejaké
dialógy. Znova cesta do Bratislavy a znova to isté pódium. Tréma
v zákulisí bola väčšia ako rok pred tým, pretože sme si viac uvedomovali čo sa okolo nás vlastne deje.

Chceli sme získať nejaké miesto a konkurencia bola veľmi
silná. A nakoniec sa nám to podarilo. Po životnom výkone
každého jedného z nás to opäť prišlo. Vyhlasovanie výsledkov a... ZŠ Juh z Vranova nad Topľou – 3.miesto. Znova tie
krásne neopísateľné pocity. Prešiel už kus času od kedy sme
to prežili, no nikdy sme nezabudli. A určite niekto z nás ani
nezabudne. Momenty, ktoré sa nedajú nahradiť. Zážitky,
ktoré nám nikto nikdy nevezme. Skúsenosti, ktoré sme získali a ktoré sa snažíme rozvíjať ďalej. Ďakujeme.

V.B

O Supertriede s pani učiteľkou Radovou!
1.Ako sa vám s nami pracovalo na Supertriede?
Práca s vami veru nebola ľahká.Možno si sami uvedomujete,že až taký skvelý kolektív nie ste.Preto sa ťažko rodí akákoľvek spoločna práca.Ale snáď aj to bolo nakoiec zaujímavé
a prinieslo to svoj efekt.
2.Ako sme sa z vážho pohľadu vyvíjali ako trieda?
Každý rok som mala chvíľu dojem,že sa v skutku vyvíjate-že
dokážete rozoznať hranice dobrého a zlého,prípustného a
trápneho,zábavného a nemožného...Ale ten dojem trval iba
chvíľu a ďalšie vaše výstrednosti ho opäť vymazali.Najviac
nás s pani učiteľkou Demčákovou mrzelo asi to,že si nedokážete nájsť férovu cestu ani sami k sebe(česť výnimkám!).
Bolo to jednoducho ako na húsenicovej dráhe: raz sme boli
šťastné,že ste čosi o živote pochopili,druhý raz sme boli sklamané,že sa nám to zasa iba zdalo...

Veľakrát totiž nie je ani tak dôležity úspech,ako skôr cesta,ktorá k nemu vedie a na ktorej sa môžeme jeden na druhého
aspoň trochu spoľahnúť.Vy ste hlavne dokázali,že nebezpečenstvo,risk a vidina boja vás vedia zomknúť.Považujte to
teda za svoje víťazstvo.
3.Ste spokojný ako spolupracujeme v triede po spoločných
víťazstvách na Supertriede?
Práve preto ma mrzí,že po víťazstvach v Supertriede zostal
váš kolektív rovnaký a veru nie vždy spolupracujúci: máte
splužiakov,ktorí sa (neviem prečo) vyvyšujú nad ostatných,zasa iných,ktori sú zbabelci k ostatným i sami k sebe,ďalšich,ktorí robia zo seba odviazaných zabávačov...,ale nič užitočné z nich nikdy nevypadne. Opäť však – česť výnimkam.
Zažili ste oproti iným triedam kus dobrodružstva a kreatívnej driny,napriek tomu ste svoje skúsenosti nijako nezúročili.Nie som teda spokojná s vaším vývojom – názov Supertrieda by mal byť pre každu triedu pravdivou poklonou.
4.Keby sa dal vrátiť čas,no mali by ste vedemosti aké chaotické to s nami bolo,vzali by ste nás nacvičovať znova,alebo už
nie?
Nikto nevie povedať v žiadnej situácii,čo by bolo,keby...
Ale ja neľutujem tie dva roky a skúsenosti,ktoré mi ˝život s
vami˝priniesol.Mám rada výzvy a aj keď ma to možno napokon stojí kus zdravia(aj tie sklamania,ktoré sa nezabúdajú),málokedy ľutujem svoje rozhodnutia.Tak je to aj s vami
– nech ste,akí ste,v istom zmysle ste boli dobrí a je spravodlivé,že ste za svoju námahu dostali ocenenie.Znovu však
opakujem:niekedy nie sú obdivuhodné vitríny s trofejmi,ale
K.P
ľudia,ktorí za nimi stoja...

UDALOSTI
V
ŠKOLE
Zaujímavá vzácna návšteva

Dňa 14. októbra 2014 na našu školu zavítali žiaci z Bieloruska - zo Základnej školy v Breste. Po uvítacom programe v
spoločenskej miestnosti hostia z Brestu absolvovali prehliadku školy. Poobede sa zúčastnili tvorivých dielní. Žiaci boli
ubytovaní na internáte v blízkosti školy. Večer mali spríjemnený zoznamovacou diskotékou, na ktorej si aj zasúťažili v
rôznych disciplínach. Na druhý deň si chlapci (žiaci zo ZŠ
JUH, ZŠ Lúčna, ZŠ Bernolákova a žiaci z Brestu) zmerali
sily vo futbalovom turnaji v pretlakovej hale. V telocvični si dievčatá (žiačky MŠK Vranov, kadetky MŠK Vranov
a juniorky z Brestu) zahrali priateľské zápasy vo volejbale.
17.októbra sme sa so žiakmi z Brestu rozlúčili a oni následne
odcestovali. Bresťania sa aj napriek jazykovej bariére skamarátili s Vranovčanmi, vymenili si mailovky a ostali aj po ich
odchode stále v kontakte. Veríme, že si pobyt na našej škole
užili.
V.B

HC Košice- MHK Zvolen

28.10.2014 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka Základnej
školy Juh zúčastnili hokejového zápasu medzi HC Košice a
MHK Zvolen. Zápas prebiehal vo výbornej, no zároveň dramatickej atmosfére so šancami na oboch stranách. Ale nakoniec sa z výhry tešil klub z Košíc, ktorý predviedol dobrý
výkon a zaslúžene vyhral.
Góly strieľali za HC Košice A. Lapšanský, G. Špilar a M.Chovan. V tretej tretine znižoval za MHK Zvolen na 3:1 hráč
L.Jurík. Avšak posledné slovo mali Košičania a 11 sekúnd pred
záverečnou sirénou M.Bartánus upravil na konečných 4 : 1.
Žiaci prežili krásny výlet, ktorý bol spečatený víťazstvom
V.B
„východniarov“.

Otvorenie klziska

8.11.2014 sa pri ZŠ Juh otvorilo klzisko. V programe k otvoreniu klziska sa predstavili žiaci našej školy. Klzisko slúži verejnosti, ale v doobedňajších hodinách prednosť dostávajú žiaci
základných škôl v rámci vyučovania telesnej výchovy.
F.H

Vianočná akadémia

10.12.2014 v MsDK naša škola zorganizovala Vianočnú akadémiu s názvom MILUJEM VIANOCE, na ktorej sa predstavili naši žiaci v rôznych číslach. 1. predstavenie sa uskutočnilo
doobeda, kedy sa účinkujúci predstavili svojim spolužiakom.
Poobede si svoje čísla už s menšou trémou zopakovali pre
rodičov. Spievali, tancovali, hrali na hudobných nástrojoch a
zahrali si aj divadielko. Svojimi vystúpeniami pripravili srdcia
na Vianoce nielen sebe, ale aj obecenstvu, ktoré ich zakaždým
obdarilo krásnym potleskom.
J.F.
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Žiaci našej školy radi športujú, čo dosvedčuje aj ich pravidelná účasť na rôznych turnajoch, napríklad v basketbale,
futbale, volejbale, stolnom tenise, florbale...
Na 2.stupni sa otvárajú športové triedy, v ktorých si žiaci
vyberajú zo športov: volejbal, stolný tenis alebo judo. Tieto 3
športy sú tak na škole najrozšírenejšie. Pri škole pôsobí Volejbalové stredisko, v ktorom sa chlapcom venuje p.uč. Soták
a dievčatám p.uč. Kuzemková a p. Ladziansky. Stolnotenisové stredisko vedie p.uč. Jenčko. V Judo hale na území školy
sa trénuje Judo. Klub vedie p. Krišanda.
K.P
5.3.2015 sa na ZŠ Bernolákova uskutočnilo okresné kolo v
basketbale dievčat. Medzi družstvami nechýbalo ani družstvo našich dievčat, ktoré síce nedokázali obsadiť ani jedno z
troch „pohárových“ a skončili na 6.mieste. Prvé miesto obsadili dievčatá zo ZŠ Sídlisko II., ktorým srdečne blahoželáme.
10.3.2015 sa na ZŠ Bernolákova uskutočnilo okresné kolo
v basketbale chlapcov. Tím „našich“ zverencov p.uč. Sotáka
sa aj napriek veľkej snahe nedokázali prebojovať do záverečných bojov o umiestnenie a obsadili tak pekné 5. miesto.
Víťazstvo si vybojovali chlapci zo ZŠ Bernolákova.
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20.3.2015 sa na ZŠ Sídlisko II. uskutočnilo okresné kolo vo
volejbale dievčat. Hralo sa v dvoch skupinách systémom každý s každým. Jednu skupinu vyhrali naše dievčatá a druhú
dievčatá z „Dvojky“. Finále sa tak premenilo na ďalšie derby
medzi dvoma silnými tímami a mimo ihriska dobrými priateľkami. Viac skúseností aj herného majstrovstva predviedli
naše dievčatá a zvíťazili nad dievčatami z Dvojky 2:0 na sety
a tým si zabezpečili postup na krajské kolo.

Ako sa dostali
k volejbalu?

Všetko a ešte viac v interwiev s
pani trénerkou Kuzemkovou!

23.3.2015 sa na ZŠ Sídlisko II. uskutočnilo okresné kolo vo
volejbale chlapcov. Naši chlapci sa počas celého turnaja snažili napodobniť výkon dievčat a skoro sa im to aj podarilo.
Dostali sa do finále, v ktorom sa aj oni stretli s družstvom zo
ZŠ Sídlisko II. Ďalšie finálové derby však tentokrát aj vďaka
domácemu prostrediu a výbornej atmosfére vytvorenej žiakmi školy lepšie zvládli chlapci zo ZŠ Sídlisko II. Naši chlapci
tak obsadili krásne druhé miesto.

1.Ako ste sa dostali k volejbalu? V koľkých rokoch
ste začali hrať?

Moje prvé kontakty s loptou boli na sídlisku kde som vyrastala. Chodievali sme vonku každú voľnú chvíľu a hrali
sme sa rôzne hry, no moje srdce opantal volejbal. Bola som
aj na volejbalovom tréningu mojej staršej sestry, kde ma tréner nechal si odbíjať loptu o stenu. No a v tomto momente
bolo rozhodnuté. Moje prvé tréningy som začala mávať asi v
šiestom ročníku.

2.Aké boli vaše začiatky?

Na tréningoch sme pomaly začínali s prehadzovanou, postupne sme prešli na odbitie zhora, zdola, podanie, smečovanie.....bolo to zábavné, stretávať sa s dievčatami, ktoré mali
rovnaké záujmy.
20.3.2015, okresné kolo vo volejbale, 1.miesto

F.H

3.Podporovala vás rodina?

Moja rodina bola úžasná. Spočiatku sa mamka obávala, či
budem zvládať tréningy a školu. Našla som si však systém
ako to všetko stihnúť. Náročnejšie obdobie bolo, keď som
hrávala za žiačky a zároveň kadetky a juniorky. Vtedy som
každú voľnú chvíľu venovala príprave do školy aby som sa
mohla aj naďalej venovať svojmu najobľúbenejšiemu koníčku. Vedela som, že volejbal nebudem hrať navždy a vzdelanie ostane stále to najdôležitejšie. Rodičia sa snažili chodiť
na zápasy čo najčastejšie, aby som cítila podporu aj z ich
strany.

4.Aké úspechy ste zaznamenali počas vašej hráčskej kariéry?

Zo začiatku som hrala za žiačky, neskôr za kadetky a potom
1. slovenskú ligu ako juniorka. Pár krát sme sa dostali na
Majstrovstvá SR a niekoľkokrát sa mi na turnajoch podarilo
získať ceny za najlepšiu smečiarku a najvšestrannejšiu hráčku.

5.Ako by ste opísali spoluprácu s dievčatami v prvom spoločnom roku?

Prvý spoločný rok bol pre mňa nezabudnuteľný. Prvý krát
som hľadala mladé talenty, dievčatá a chlapcov, ktorí mali
radi volejbal. Ich nadšenie z hry sa striedalo so zúfalstvom
pri prvých neúspešných pokusoch. Bolo to krásne sledovať
ich pri ich prvých úspechoch, keď sme dokázali osláviť aj to,
že niekto podal na trojkovom ihrisku a zároveň som smútila
keď si niektoré od nervov búchali hlavu do rebrín.

6.Ako sa tím vyvíjal počas štyroch rokov? Kedy
– v ktorom období dievčatá sa dievčatá najviac
zlepšili, znamenali najväčší vzostup v doterajšej
kariére?

Všetky obdobia boli veľmi dôležité jednak pre rozvoj jednotlivých herných činností jednotlivca, pre rozvoj herného
systému a formovanie kolektívu. Prvý vzostup prišiel, keď
dievčatá začali súťažne hrať štvorkový volejbal. Bolo to náročné, pretože okrem hry museli začať reagovať aj na taktické pokyny, čo bolo mnohokrát kontraproduktívne. Ďalším
stupňom bol šestkový volejbal. Došlo k spojeniu dievčat zo
ZŠ Sídlisko II. a dievčat zo ZŠ Juh. Toto obdobie je spojené
s formovaním herného systému a kolektívu. Momentálne
nám robí problémy kolektív. Keďže je volejbal kolektívna
hra, dievčatá musia byť zohraté nielen po stránke volejbalovej ale musia byť aj kamarátky a nie protivníčky.

7.Zmenil sa postupom času aj váš prístup k nim?

Nikdy som sa netajila tým, že dievčatá sú moje „lásky“. Keď
je to potrebné som na nich tvrdá, keď treba snažím sa ich
povzbudiť, podporiť a vypočuť. Vedia, že za mnou môžu
prísť s akýmkoľvek problémom a zároveň vedia vycítiť, kedy
bolo zábavy dosť a treba začať makať.

8.Čo je podľa vás hlavným dôvodom prečo sa
dievčatám nedarí v tejto sezóne vyhrávať?

Kolektív a z toho vyplývajúce nedorozumenia a problémy.
Druhým dôvodom je to, že za nepriaznivého stavu nedokážu
jedna druhú povzbudiť a potiahnuť.

9.Skúste aspoň jednou vetou opísať každú hráčku.

Začnem od kapitánky Viťky Šustovej. Je to veľmi snaživé
dievča, nielen čo sa volejbalu týka ale aj ostatných stránok. Je
snaživá na tréningoch, zápasoch, drží kolektív pokope,
Timka Ľochová - naša motorkárka (Kucmička). Timka je
veľmi zodpovedná, viem, že keď ju o niečo požiadam môžem sa na ňu na 100 percent spoľahnúť.
Mirka Pavučková – naše liberko a malý nerváčik. V poslednom období sa veľmi zlepšila a keď na zápasoch počúva
trénerku a nechmúri sa hraje suprovo.
Paťka Krištová – patrí k dievčatám ktoré miestami zbožňujem a miestami by som jej zadok vyprášila. Keď jej však na
niečom záleží vie sa tomu oddať a snaží sa zo všetkých síl.
Viťka Orendášová - má veľa záujmov a preto sa niekedy stane, že chýba na tréningu. Je však veľmi snaživá.
Aďka Balická a Gabika Bartková sú naše najmladšie, no
veľmi perspektívne hráčky. Sú pravidelne na tréningoch čo
sa odzrkadľuje na ich výkonoch aj keď sú iba v siedmom
ročníku.
Vaneska Sukovská – naša blokárka. Je veľmi šikovná, potrebujeme ešte trošku doladiť koordináciu a orientáciu v poli.
Emka Ravasová – poviem pravdu, že je pre mňa doteraz
záhadou. Nikdy neviem čo si myslí a čo cíti. Ak však začne
hrať naplno, dokáže so sebou strhnúť celé družstvo. Úprimne si želám, aby takýchto momentov bolo čo najviac.
Katka Kochanová – pokojné, rozumné a rozvážne dievča.
Musíme zapracovať na dravosti v hernom prejave a na chuti
do tréningov.
V.Š.

A ČO MESTO?
FUTBAL
Vo Vranove pôsobí celkovo 10 družstiev a to U9, U10, U11,
U12, U13, U14, U15, U17, U19 a A mužstvo. V lete a v jeseni 2014 prešiel futbalový štadión na Rodinnej Oblasti ďalšou
fázou opráv. Po zrekonštruovaní hospodárskej budovy zrekonštruovalo mesto aj jednu z dvoch tribún. Nová tribúna je
v žlto-modrých farbách. Ďalej boli zrekonštruované aj šatne,
pribudli striedačky a dve bránky, bola upravená plocha ihriska a dodaný traktor na úpravu zelene. Vďaka úpravám ihriska sa futbalisti opäť „dostali“ do 1.ligy. MFK Vranov v roku
2014 založil aj dievčenský futbal - žiačky MFK Vranov.

A mužstvo Vranova
K.P

JUDO
Športový klub funguje už veľa rokov a vychováva skvelých
športovcov. Tréningy prebiehajú v Sokolovni, ktorá má špeciálne odpruženú podlahu so stabilne rozloženou tatami.
Vďaka výborným vzťahom s vedením mesta a Základnej
školy Juh, pri ktorej je zriadené Centrum voľného času,
judisti majú možnosť využitia sústrední, veľkej a malej telocvične, posilňovne, pretlakovej haly, učební a v neposlednom rade aj možnosť využívania výpočtovej a audio video
techniky.
Vedenie oddielu:
Mgr. Ján Krišanda – predseda
Ing. Mikuláš Svoreň – podpredseda
Ing. Mária Krišandová – pokladník
Dmytro Smagin – hlavný tréner
25.10.2014 džudisti obhájili senzačné víťazstvo v FPD Interlige 2014.

F.H

VOLEJBAL
V jari 2014 sa naše žiačky prebojovali na Majstrovstvá Slovenska v Leviciach kde sa im po najlepšom výkone za celú
sezónu podarilo získať krásne 4. miesto Dievčatá v semifinále nastúpili vo večernom zápase proti svojmu večnému rivalovi zo Sniny, s ktorým v sezóne ešte nevyhrali... bohužiaľ
scenár sa opäť zopakoval. Dievčatá hrali výborne a v zápase
viedli už 2:1 na sety a jediný set ich delil od vytúženého finále. Súper ale zmenil taktiku, výborne bránil v poli a vyhral
zápas pomerom 3:2. V nedeľu nastúpili proti Slávii UK v
boji o bronzové medaily. Prvé dva sety boli veľmi vyrovnané,
keď dievčatá prehrali len v koncovkách setov 23:25 a 22:25,
hoci v 2. sete viedli 15:3 a 19:7. Zápas nakoniec prehrali 0:3 a
skončili na 4. mieste z ôsmich najlepších družstiev na Slovensku. Navyše Viktória Veliká (MŠK Vranov-ZŠ Juh) bola
vyhlásená za najlepšiu smečiarku majstrovstiev. Majstrom
SR sa stali dievčatá zo Sniny.
Majstrovstiev SR sa zúčastnili aj chlapci – starší žiaci v Starej
Ľubovni. Naši chlapci boli celkovo najmladších družstvom
na majstrovstvách celé pôsobenie chlapcov sa nieslo v znamení získavania skúseností. Chlapci skončili na 8. mieste.
V novej sezóne 2014/2015 sa staršie žiačky, kadetky, starší
žiaci a kadeti usilujú obhájiť pozície v tabuľkách z minulej
sezóny.

V.Š.

JAZYKOVÉ OKIENKO

Označ spisovné výrazy:
alej - aleja
Baltické more - Baltské more
dvojtisíci - dvetisíci
hranolky - hranolčeky
dostať - obdržať
doprovod - sprievod
gumový - gumený
zdravotná - zdravotnícka
fenka - sučka
hlt - sústo
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KIWI,BUCKINGHAM,SPIRIT,SEPAR,TAŠKA,COLDPLAY,ADELE,HAYDN,VERDI,SONG,NIKON,DEBUSSY,BACH,BYRD,SIA,ĎURICA,
BASTILLE,ÓDA,KONIEC,HUDBA
V.Š.

Cool family
Dear diary. My name is Victoria. I live in Vranov nad Topľou and I‘m 15
years old. Let me to tell you out about my story. We‘re an ordinary, happy family and I was happy very much that everybody of us could feel that
belongs to each other. I was happy that every day again and again we could
take a piece of a cake of the time to be together. For that all I can thank just
to all lucky chances, common-sense and to love at most. Just until lately a
situation in our family looked as follows… Mother has been working as a
teacher and dad has been professional soldier. When they had come from
the work in the afternoon, they‘ve been taking a care of us, their children.
Bicycles, roller skates, swimming pool and football has been part of every
day. But there is nothing nice to be forever. As the ages of three children
was growing, needs for living conditions, clothing needs and boarding
demands was growing as well. And that was a reason of less and less money
that my parents could save. As older children we have been as more money
has been needed. That‘s why father decided to find another job more. He
has been going to brigades almost every day. Even mother has started to
teach children at home after her work. She came from school sick and tired,
she took a short break and went back to work again. I felt soon enough that
I miss our happy whiles. Gaming, sporting and walking to forest has been
replaced by – I haven‘t got a time, later, in a while, go to play alone, watch
TV, play on your own, or play computer… Not enough of free time spent
with family caused nervousness, arguments and tiredness. I didn‘t know
how to change it, but suddenly I wanted to be even poorer, but to have back
that wonder time I knew before. I was thinking a lot and then it came. My
dad had to celebrate his birthday. And because we are used to celebrate
all family together I found out a plan! I visited all family and requested
everybody who has been invited, to give to my father only one - collective
present. It was a trip to High Tatras for a week. As a top secret plan I prepared daily programme, to which I have put down all the activities that we all
liked so much. And I made it. Memories were beautiful. Even so much that
the result of the trip was a wish to live every day these whiles again though
to have poorer table or not to have highest trade mark clothes. And that‘s
the way how I disburdened my parents from another afternoon work and
pulled them back to family where they belong to. Maybe it takes a lot of
strength, saving money and being more careful when spending them, but
now I after that all I realized, that nothing can be better and there is no treasure and no value in the world than to have a cool family anyway.
V.Š.

SLOVO DO SVEDOMIA..

SPOMEŇ SI, ZA ČO Z
UPLYNULÉHO DŇA SI
VĎAČNÝ AJ ZA MALIČKOSTI. PRIPOMEŇ
SI ICH A VYCHUTNAJ
ICH EŠTE RAZ. POTOM VYJADRI SVOJU
VĎAČNOSŤ. :)
AUTORI: V.ŠUSTOVÁ, V. BAKAJSA, F. HALAS, J.
FRENOVÁ, K.PAVLIK

