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   AGY noviny 
„ Človek je vždycky 

a principiálne oveľa 

viac, než o sebe do-

káže vedieť.“ 

Karl Jaspers 

Ročník 2     Číslo 1/ 2013          December 2013  

 Milí študenti, kolegovia 

a zamestnanci školy, 
 

prežívame najkrajšie obdobie v roku – 

Vianoce. Čas, do posledného momentu hektický, 

akoby zastal a chcel nám pripomenúť: „Postoj 

chvíľa, si vzácna.― V čom spočíva táto výnimočná 

udalosť? V Láske. V Láske, ktorá prišla na svet 

v malom Dieťati. V Láske, ktorá prišla do ľudskej 

biedy, aby túto 

biedu premenila 

a posvätila. V 

Láske, ktorá 

nepozná hrani-

ce a chce poslú-

žiť všetkým bez 

rozdielu. V 

Láske, prostred-

níctvom ktorej 

sa nebo sklonilo 

k zemi a dotklo 

sa človeka.  

Vianoce 

sú teda veľkým 

darom pre nás 

ľudí. Boh nás 

pozýva, aby sme mali účasť na tomto dare, doká-

zali prijať obdarenie a byť darom pre druhého člo-

veka. Mať účasť na dare znamená otvoriť sa Bohu 

cez rozhovor – úprimnú modlitbu; prijať 

a posilniť sa Pánom cez sv. omšu – najvzácnejší 

poklad a bránu do neba; poznať Pána cez Sväté 

písmo, lebo len tak môžeme povedať, že ho po-

známe a milujeme.  

Ak budeme mať účasť na dare Boha, po-

tom môžeme zrealizovať druhú časť vianočného 

posolstva, a to je: byť darom pre druhého. Kedy 

sa ním stávame? Keď vidíme v druhom človeku 

Boha. To znamená, že mu dokážeme poslúžiť, 

podať pomocnú ruku, objať ho, vypočuť, usmer-

niť... Toľkí ľudia očakávajú od nás, že im zjavíme 

túto večnú Lásku. 

Prajem všetkým študentom, pedagógom 

a zamestnancom 

školy veľa Lás-

ky, ktorá prichá-

dza v malom 

Dieťati, aby sme 

počas nastávajú-

ceho roku 2014 

mohli čo najlep-

šie uskutočňovať 

slová hlavného 

prikázania: 

„Milovať Pána 

Boha nadovšetko 

a svojho blížne-

ho ako seba sa-

mého.― 

 

Nech Vám Boh žehná! 

 PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan 

Z obsahu vyberáme... 

Už stálica časopisu anglická sekcia sa venuje prichádzajúcej olympiáde v Soči a  výprave Slovenska. 

Do časopisu sme sa pokúsili zaradiť novú rubriku 33 viet o..., ktorá by mala v 33 vetách priblížiť 

významné diela literatúry a ich autorov. V decembrovom čísle nájdete aj text od víťaza celosloven-

skej literárnej súťaže „Cena Andreja Chudobu―  a iné.  
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Nočný list 
 

Ahoj... 

Prebral som sa trhnutím zo sna, ktorého obsah sa mi v momente stráca. Rukou hľadám hodiny, 

stláčam osvetlenie a zisťujem, že je práve dve desať. Hlboká noc, myslím na teba. Sadám si na posteľ 

a pozerám okolo seba. V „izbe― sú so mnou ďalší traja, ktorí v tichu noci pomaly vydychujú. Pozerám 

k oknu, k mrežiam a zrazu mi mysľou prechádza pocit inakosti celého sveta v tomto momente, tejto hodi-

ne, tomto mrazivom období, ktorého snežné prejavy znásobujú  magickosť okamihu... 

Kľud a magickosť sa mieša s pocitom smútku z okolitého prostredia a predstavami o skutočnej 

izbe, v ktorej by som sa radšej zobudil. Túto predstavu potláčam z dôvodu istej nezmyselnosti, keďže po 

čase som si vytvoril obranný mechanizmus v podobe pousmiatia, pomyslenia na to, aké by to bolo pekné 

a – ide sa ďalej. Napadá mi toľko opakovaná fráza – čas všetko zahojí – vraciam sa do reality, v ktorej mi 

dlhší čas trvalo, kým som našiel kľud, pokoj, pohodu. Prechádza mnou pocit úspechu z nájdenia príjem-

ných vecí i v čomsi zlom. 

Vraciam sa mysľou do „izby― a nemôžem ti nespomenúť, aké zaujímavé je myslenie človeka 

v tento čas oproti hodinám denným. Je to spôsob akéhosi prepnutia či preladenia toku myšlienok 

z dôvodu tohto ticha, sprevádzaného len jemnou hudbou v pozadí a vydychovaním mojich „kolegov―? 

Neviem. Ale pravidelne sa ráno prebúdzam do denného režimu a mám problém si pospomínať, na čo som 

to v noci vlastne myslel. A tak sa práve stávaš vlastníkom niečoho, mojich myšlienok, ktoré doteraz po 

zazvonení budíka odchádzali do stratena. 

Niekto by povedal, že myšlienky človeka v tejto hodine budú plné smútku, depresie či dezilúzie. 

Túto predstavu pravdepodobne v ľuďoch vyvoláva okolitá čierno-čierna tma, ktorá sa málokedy spája 

s niečím pozitívnym, či obraz človeka uprostred tmavej „izby―. Pre mňa je ekvivalentom ničím nerušené-

ho pokoja, kedy môžem myšlienkami zájsť na ktorékoľvek miesto na Zemi, vybaviť si akúkoľvek spo-

mienku, či nerušene premýšľať nad životom a ľuďmi ako takými, o ktorých by som ti dnes rád niečo na-

písal. 

O ľuďoch, ktorí by sa viac mali zamyslieť nad tým, že nie vždy je všetko tak, ako na prvý pohľad 

vyzerá, či pôsobí. Či už je to pohľad na človeka s prázdnym pohľadom v očiach, alebo na človeka 

s jazvou cez celú tvár. To, že niekto nevyzerá podľa našich predstáv, neznamená, že je okamžite odsúde-

ný na nezoznámenie sa s tebou a je len málo ľudí, ktorých pri pohľade na druhého ako prvé napadne 

„ktoviečo sa mu stalo― a nie „aha, ako vyzerá―. A to nemyslím len výzor, všetci sme pre niečo takí, akí 
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sme, každý jeden človek má za sebou či už uzavreté, alebo práve prebiehajúce kapitoly života, ktoré z nás 

robia a tvoria to, čo sme. Či už je to človek s prázdnym pohľadom v tvári, nadopovaný tabletkami na upo-

kojenie kvôli smrti vlastnej matky, ktorej nemôže ísť na pohreb, alebo človek s jazvou na tvári získanej 

pri havárii, ktorú on nezavinil a stratil pri tom rodinu. 

Nie vždy všetko, čo na ľudí sprvoti pôsobí zle, je v skutočnosti zlé a naopak. Človek, ktorý zažíva 

horkosť života na vlastnom chrbte, tvári, duši, ti môže v skutočnosti dať omnoho viac, ako ten „dobre vy-

zerajúci― človek dnešnej spoločnosti, ovplyvňovaný tuctovými klipmi, hudbou a filmami, ktoré v ňom 

vyvolávajú prízemné predstavy o „úspechu― len dobre vyzerajúcich ľudí, akých vída v televízii. 

Sám život bude pre teba najlepším učiteľom a je len na tebe, od koho si budeš čo brať a ver mi, že 

každý ti môže niečo dať. Pamätaj, že ani ty, ani ja nie sme odolní voči tragédiám, že nikto nemá nikde na-

písané „tak ty sa budeš mať dobre― a to, za čo si sa niekomu niekedy možno aj nevedomky smiala, môže 

stretnúť aj teba... 

Dbaj na to, aby si nikdy nepokladala dvoch chlapov za homosexuálov len preto, lebo si ich videla 

od chrbta, ako sa silno a dlho objímajú. To, že je niekto taký, aký je, je jeho vec. Ale veci môžu byť vždy 

inak a ľuďom môže tvoje skreslené videnie skutočnosti poriadne ublížiť. Čo ak v skutočnosti jeden ozna-

moval tomu druhému úmrtie blízkej osoby? Vtedy človek jednoducho objatie potrebuje, silné, dlhé, utešu-

júce... 

Ľudia často vidia len zlomok z celkovej reality, vyvodia si svoje závery, v tomto zlomku vidia sen-

záciu, ktorú radi podávajú ďalej bez toho, aby čo i len pomysleli na to, že všetko môže byť aj inak. Ľudia 

senzácie zbožňujú, s ľahkosťou ich prijímajú a vytvoria vlastnú pravdu, ktorá druhým ľuďom zničí život 

častokrát aj bez ich vedomia. 

A to len kvôli tomu, že niekto medzi súkolesia života pridal zub, ktorý tam nemal čo robiť. V tom 

momente sa celá konštrukcia naruší, priebeh sa zmení, všetko zapadá inam, ako malo. Rozbieha sa nová 

etapa, narušená, ktorú je ťažko opraviť. Chybný zub sa ťažko hľadá, málokto ho prizná. Keď si nakoniec 

chybu uvedomíš, môže byť neskoro. Ľudia sú kvôli tvojmu chybnému zubu  už mŕtvi a ty začneš mať po-

trebu činiť pokánie. Po pokání nastáva odpustenie, ale tebe už nebude mať kto odpustiť, jedine Boh. 

V túto chvíľu sa už moja myseľ dostáva do polovedomia, stavu, v ktorom viem, že už bude lepšie 

nechať sa vniesť do ríše snov. Stačím si ešte uvedomiť tvoju dôležitosť v mojom živote a to, aký som rád, 

že ťa mám. Teraz už viem, kde vždy nájdem časť svojich nočných myšlienok... 

                Tvoj Majo 
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33 viet o... 

J.D. Salingerovi 
(1919- 2010) 

 Časopis Times knihu Kto chytá v žite zaradil medzi 100 najvýznamnejších titulov, 

aké kedy boli napísané. Keď sa kniha v roku 1951 objavila na pultoch kníhkupectiev, oka-

mžite sa stala predmetom verejnej debaty, čo sa deje s literatúrou a kam smeruje. Nepozor-

ný čitateľ v nej mohol vzhliadnuť iba vulgarizmy, vykreslenú sexualitu a hnev mladých, ale 

ak k nej pristúpi niekto s dávkou empatie, uvidí v Holdenovi rebela, ktorý sa neuspokojuje 

s falošnou morálkou svojho okolia. Dnes málokto vie, že Holden sa v mysli Salingera rodil 

viac ako desať rokov, a aby sme vás navnadili na prečítanie románu rebelov, predstupuje 

pred vás nová rubrika 33 viet o.. 

 Jerome David Salinger bol významným prozaikom 

a predstaviteľom americkej medzivojnovej literatúry. Narodil sa v New 

Yorku do židovskej obchodníckej rodiny. Študoval na New York Uni-

versity, neskôr odišiel pracovať do Viedne. Viedeň opustil tesne pred 

nástupom Hitlera v roku 1938. Absolvoval vojenskú akadémiu a za dru-

hej svetovej vojny bojoval v radoch americkej armády na európskom zá-

padnom fronte. To ho výrazne ovplyvnilo aj v jeho tvorbe. Salinger ne-

poskytoval takmer žiadne rozhovory, neobjavoval sa na verejnosti a od 

roku 1965 prestal publikovať, pretože mal pocit, že vo svojich dielach už 

vypovedal všetko, čo povedať mal. 

V roku 1951 vychádza jeho psychologický román Kto chytá v žite. Hlavným hrdinom tejto kontroverznej 

knihy je 16- ročný Holden Caulfield, mladý študent na prelome puberty a dospelosti. Mladý Holden sa 

odlišuje od svojich ostatných spolužiakov. Má cholerickú introvertnú povahu rojka. Je zmätený, neznáša 

školu, ľudí a celý svet. Búri sa proti spoločnosti, ktorou pohŕda, odmieta sa zaradiť do normálneho života. 

Jediné, čo ho zaujíma a čo ho baví, je angličtina. Pre jeho nedostačujúce výsledky ho dokonca vyhodia zo 

školy. Rozhodne sa pár dní počkať, kým túto správu oznámi rodičom. Vracia sa do New Yorku a trávi čas 

na internáte so spolubývajúcimi, ktorí sa mu protivia. Nakoniec sa s jedným z nich pobije a odchádza do 

hotela. V hoteli si spomenie na svoju mladšiu sestru Phoebe- asi jediného človeka, ktorého má naozaj rád. 

Keď sa stretáva s priateľkou Sally, navrhne jej aby spolu utiekli, no Sally jeho plány odmieta, pretože vidí 

veci realisticky. Opil sa a rozhodne sa ísť tajne za svojou sestrou. Tá mu vyčíta, že ho vyhodili zo školy 

a pýta sa ho, či existuje niečo, čo by ho v živote bavilo. On odpovedá, že by ho bavilo chytať deti 

v žitnom poli, aby nespadli do priepasti, ako sa spieva v jednej piesni. Holden opäť odchádza a chce pre-

spať u učiteľa. Učiťel sa ho snaží povzbudiť, no napokon sa začne správať nevhodne a Holden je rozhod-
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nutý utiecť niekam do hôr. Pred odchodom sa však ešte chce rozlúčiť so 

svojou sestrou Phoebe. Ona za ním príde s kufrom pretože chce odísť 

s ním, a on jej musí sľúbiť, že sa vráti domov. Idú spolu do ZOO a na kolo-

toče, čo ho naplňuje obrovským šťastím. Holden sa napokon vracia domov 

k rodine. 

Kto chytá v žite je krásna kniha o nachádzaní ľudských hodnôt a zmysle 

života, určená nie len pre búriacu sa mládež, ale ja pre dospelých, aby po-

chopili vnútorné prežívanie, názory a konanie dospievajúcich mladých ľu-

dí. 

Okrem románu Kto chytá v žite napísal aj niekoľko ďalších poviedok. Po-

pulárnou je aj jeho zbierka Deväť poviedok, z ktorých asi najkrajšou je 

smutná poviedka Deň ako stvorený pre banánové rybky. Napísal aj román Franny a Zooey ,a zbierku 

dvoch poviedok Do výšok zdvíhajte krov, tesári a Seymour úvod. 

Paulína Kubovičová 

Vedeli ste, že... 
 

 Hapsworth 16, 1924 bola posledná práca, ktorú Salinger napísal a bola publikovaná 19. júna 1965. po 

tomto príbehu sa Salinger definitívne odmlčal s vysvetlením, že už nemá nič viac povedať svetu.  

 Salinger  ani po odmlčaní neprestal písať, len jednoducho odmietol svoje práce publikovať. V roku 2013 

sa objavila správa, že  na internete sa objavili 3 jeho dosiaľ nepublikované práce, ktoré ako uvádza 

jeho posledná vôľa by nemali uzrieť svetlo sveta do roku 2060. 

 Salingerov starý  otec bol židovský rabín. 

 Mentorom mu bol Whit Burnett, ktorý šéfoval literárnemu časopisu Story, v ktorom boli publikované 

diela aj iných popredných amerických autorov, napr. William Saroyan, Charles Bukowski, Jospeh 

Heller, či Tennessee Williams. 

 Než Oona O´neill sa stala štvrtou a poslednou manželkou Cahrlieho Cahplina, stretávala sa so Salinge-

rom, ktorý ju zmieňuje aj v jednej zo svojich poviedok. 

 Holden Coufield sa mal na papieri objaviť ako jedna z postáv Salingerovho poviedkového sveta už o 10 

rokov skôr. V roku 1941 The New Yorker zamietol väčšinu poviedok okrem jednej— Slight Rebel-

lion off Madison, kde hlavná postava je predobrazom rebela Holdena v Kto chytá v žite. 

  Počas II. Svetovej vojny sa zúčastnil Vylodenia v Normandii, bitky v Ardenách a v Hurtgenskom lese. 

O Salingerovi by sa dalo určite napísať viac, napríklad že Hemingway ho považoval za jeden z najväčších 

talentov, my ale necháme na vás, aby ste prelustrovali internet  a zistili niečo nové. 
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English section 
( some inspirations for your essay) 

 

Olympic games 
 

 15 disciplines, hundreds of countries, thousands of athletes. That’s 

how we could describe the modern Olympic Games, which are probably the 

most popular sporting event in the world, featuring summer and winter sports, 

in which thousands of athletes participate in various competitions in order to 

represent their country. The Olympic Games are held every four years, with 

the Summer and Winter games altering every other year - they each occur 

every four years, but two years apart.  

 Their creation was inspired by the ancient Olympic Games, which 

were held in Olympia, Greece.  

 The next Olympic Games are scheduled to take place in February 2014 in Sochi, Russia. Probably 

the most popular olympic sporting event is ice hockey, with thousands of Slovak fans looking forward to 

it. Ice hockey competitions will be played at two venues, located 300 meters from each other, in the Olym-

pic Park. Both venues will be international-sized (60 meters by 30 meters), as opposed to the North Amer-

ican size used in 2010 in Vancouver. Twelve 

national teams will compete in the men’s tour-

nament, eight in the women’s. Nine of the 

twelve countries have been qualified through 

the IIHF World Ranking (an ice hockey rank-

ing, displaying the relative strength of national 

teams), the other three through subsequent qualifying tournaments. There are 48 countries in the IIHF, 

participating in World Championships every year (although, only the best 16 teams participate in the 

“elite” division); Slovakia is currently the eighth best country in the world. 

 The format of the tournament will be the same as in 2010; there will be three groups of four to de-

termine seeding (called the preliminary round), with four rounds of elimination games. 

 Each group winner along with the best second place team will be sent into the second round (the 

quarterfinals). The other eight teams will be sent into the qualification playoffs, playing one extra match in 

order to get into the quarterfinals. There are four quarterfinal games, each played by two teams.  

 The winning team of each game will get into the semifinals. The two winning teams will get into 

the finals (also called the gold medal game) the two losing teams will play against each other in the bronze 

medal game (Slovakia made it to the bronze medal game at the last Olympic Games in 2010, although, 
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Finland won the game 5-3, making Slovakia the #4). Slovakia will play against the United States, Slove-

nia and Russia in the preliminary round. 

Questions 
1. What will be the size of the ice hockey rink used in Sochi?  

a) North American (as in 2010)    b) European 

 

2. How many teams will participate in the men’s ice hockey tournament? 

a) 16 (based on the IIHF ranking)   b) 12     c) 9 

 

3. How often do the winter Olympic Games occur? 

a) once in 2 years       b) once in 4 years        c) every year 

 

4. What place did Slovakia take at the last winter Olympic Games in ice hockey? 

a) 3rd (bronze medal)   b) 2nd (silver medal)    c) 4th 

 

5. How many disciplines will take place at the Olympic Games in Sochi? 

a) 16    b) 15     c) 14 

 

          Tomáš Stanislavský 
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K Vianociam 

 
 Blíži sa čas Vianoc a preto Vám prinášame niekoľko zaujímavých informácii, aby ste vedeli, že sa 

neslávia len u nás doma na Slovensku, v Európe, ale že  ideál mieru si chcú pripomínať ľudia po celom 

svete.             

 Väčšina ľudí sa na Vianoce teší na darčeky, ale nie len na ich prijímanie, ale zároveň 

i obdarovávanie, pretože úsmev a radosť nášho najbližšieho môže byť pre nás darom najväčším. Kam až 

siaha tento zvyk? Už v antickom Ríme sa ľudia obdarovávali na sviatok Saturnálii darmi ku koncu decem-

bra, tento zvyk prví kresťania v Ríme prevzali a obdarovávanie najbližších je spojené s príchodom 

a poklonením sa troch kráľov Ježišovi pri jeho narodení, ktorí so sebou priniesli zlato, kadidlo a myrhu.   

 Málokto si uvedomuje významnú úlohu Vianoc po sociologickej 

stránke. Celá rodina sa stretne za jedným stolom a spoločne povečerajú. 

K tým, s ktorými nemôžme prisadnúť, sa snažíme spojiť inak. Dnes si po-

sielame želania cez sms-ky a mms-ky, v minulosti túto úlohu zabezpečovala 

pošta. K príležitosti Vianoc vznikali i špeciálne edície známok 

a vianočných pozdravov. Prvá známka inšpirovaná Vianocami vznikla 

v roku 1898 a vydala ju Kanadská pošta. Prvú vianočnú kartu navrhol Sir Henry Cole v Londýne roku 

1843.             Na záver 

sme si nechali jedlá vianočného stola. Na väčšine slovenských stolov nájdete rôzne druhy rýb 

a kapustnicu, či šošovicovú polievku, ale napríklad v niektorých krajinách Južnej Ameriky by ste na svia-

točnom stole našli Matambre (plátok hovädzieho mäsa plnený mozzarelou a rajčinovou omáčkou), na fín-

skom Joulupoyta (fínsky názov vianočného stola) je šunka s chlebom, horčicou a mrkvou. Svojský zvyk 

majú aj Holanďania, ktorí s stretávajú na terasách svojich domov a  grilujú malé kúsky jedla, ktoré potom 

rozdávajú. 

Za celú redakciu by sme chceli všetkým čitateľom AGY novín zaželať 

pokojné prežitie vianočných sviatkov. Menovite sme: 
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