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H

ovorí sa, že čas je relatívny a študent si to uvedomí hlavne počas
letných
prázdnin. Vtedy sa stránky v kalendári otáčajú rýchlejšie ako je
bežné.
Tie tohtoročné nesklamali a rýchlo nás vyslali do nového školského
roka.
A my prichádzame s novým časopisom od študentov pre študentov.
Najdôležitejšou vecou, ktorá by mala byť samozrejmou súčasťou tohoto
časopisu, je energia, život a isté posolstvo, ktoré má našich študentských
čitateľov motivovať.
Vydávanie časopisu dáva možnosť spolupracovať všetkým
študentom na
obsahu a posúvať sa o niečo ďalej, ukázať svoj talent a prejaviť svoj
názor. Každá
skúsenosť je pre mladých ľudí dôležitá a ostatní sa vďaka časopisu
dozvedia, čo potrebujú vedieť o dianí na pôde školského internátu a
taktiež zaujímavo vyplniť
voľný čas.
Tešíme sa na spoluprácu pri tvorbe internátneho časopisu „Intráčik“.
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Útržky - školský rok 2017/2018

Usporiadali sme novoročný futbalový turnaj medzi bratislavskými internátmi. Po veľkom boji naše mužstvo zvíťa
v konkurencii štyroch internátnych družstiev.

Takto nám
počasie
„spríjemnilo“
Maturantský guláš

Chutil
znamenite!

Dôkaz radosti zo života sme zanechali na
ihrisku , pri príležitosti Dňa Zeme. Každá kresba
mala svoje osobité čaro.
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Naše aktivity 2018/2019
Školský rok nám už začal. Žiaci po nástupe do školského internátu boli ubytovaní do izieb a rozdelení do
dvanástich
výchovných skupín. Stihli sme využiť krásne počasie a zorganizovali sme zoznamovaciu opekačku , spojenú so
športovými aktivitami. Všetci sa super bavili.

Žiaci majú možnosť zmysluplne využívať voľný čas v týchto ponúkaných krúžkoch : varenie – pečenie
enviro - mentálny
krúžok priateľov vážnej hudby
športový krúžok
kozmetika a vizáž
čitateľský krúžok
hudobný krúžok
foto krúžok
prírodovedno vlastivedný
krúžok
stolnotenisový krúžok
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Vážne i veselo

Je to červené a škodí to
zubom, čo je to?
Tehla.

Hmotné bohatsvo ti môžu ukradnúť,
ale vzdelanie nikdy nie.
Ak by ste si uvedomili aké silné sú vaše myšlienky, tak
už
nikdy by ste nemysleli negatívne

Prežívaj obdobia tak, ako plynú:
dýchaj vzduch a pi nápoj, chutnaj
plody
a oddávaj sa účinku každého z
nich.
Ver tomu, kto ťa nesklamal a nesklam
toho,
kto ti verí.
Hľadaj, čo miluješ a miluj, čo si našiel.
Nehovor čo vieš, ale snaž sa vždy vedieť
čo hovoríš.
Na konci života sa nebudú rátať kroky,
ktoré ste urobili, ani topánky, ktoré ste použili,
budú sa rátať len stopy, ktoré ste zanechali.

Prečo si slon maľuje nechty?
Aby sa mohol skryť v lentilkách.
Videl si už slona v lentilkách?
Nie!
No vidíš, ako dobre sa skryl.

Vieš čo je maximálna slušnosť?
Keď šofér autobusu uvoľní miesto
starenke.

Čo je maximálna vytrvalosť?
Čakať, kým na teba žmurkne volské
oko.

Vieš kto je najpresnejším strelcom?
Šľak. Trafí ťa aj za rohom.
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Jeseň.
V každom ročnom období nám príroda ponúka svoje najkrajšie obrazy.
Aj básnici ,fotografi a maliari majú skvelú inšpiráciu pre svoje umelecké
diela.
Úžasne inšpirujúca pre umelcov je práve jeseň. Počas dní je možné
počúvať štebotavú pieseň lastovičiek, ktoré sa takto lúčia pred odletom
do ďalekých, teplých krajín. Keď som sa chcela odpútať od obyčajných
školských starostí, vybrala som sa na vychádzku do blízkeho lesíka. Cestou
som prechádzala popri čarovnej bystrinke, obklopenej farebným
kobercom z lístia. Stromy sú už v tomto období odeté do pestrofarebných
šiat a celá príroda je zahalená do pochmúrneho počasia. A keď zaprší,
kríky sú ozdobené jemnými vlákienkami pavučín. Krátia sa dni a predlžujú
noci, ubúda slnečných lúčov a jeseň dáva život pani hmle – to je dáma
jesenných rán.
Po dlhom a namáhavom roku, počas ktorého nám príroda robila radosť
a zahŕňala nás svojimi plodmi, už aj ona sa pripravuje na zaslúžený
oddych.
Počas pár mesiacov bude aj časť fauny a flóry spokojne oddychovať,
aby sa znovu na jar prebudila svieža, krásna a plná síl, pripravená opäť
rozdávať svoje čaro.
Príspevok venovala žiačka 2.ročníka, SZŠ , Tokajícka 24.

ROZHOVOR S ÚSPEŠNÝMI
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Náš internát sa už dlhšiu dobu môže pýšiť s viacerými úspešnými
žiakmi. Jednou z nich je aj Lenka Kvasnová, ktorá sa popri štúdiu
venuje vrcholovému športu – volejbalu. Pred nedávnom sme jej
položili zopár otázok :

1. Čo ťa priviedlo k volejbalu a čo chceš dosiahnuť?
Odpoveď: volejbal ma lákal od malička, keďže v mojej
rodine sa nachádzal najlepší volejbalista sveta,
Bohumil Golian.
Hneď som vedela, že chcem ísť v jeho šľapajách.
Samozrejme mi v tom pomáhala celá rodina. Môj
najväčší sen je dostať sa do svetového volejbalu a hrať
v zahraničí.
2. Ako sa dá skĺbiť náročné štúdium a vrcholový šport?
Odpoveď: Štúdium je veľmi náročné, keďže trénujem
dvojfázovo, každý deň. Učitelia to chápu a sú
zhovievaví, pomáhajú mi. Keď sa chce, všetko sa dá.
3. Čo odkážeš svojim rovesníkom?
Odpoveď: Len to, že každý je strojcom vlastného
šťastia. Treba veriť hlavne sám v seba a ísť si za svojim
snom. Prekážky boli, sú aj budú. Ale tie sa dajú
prekonať a potom je to krásny pocit, pozrieť sa späť na
svoje začiatky.... a keď má niekto chvíľky prečo s
niečím skončiť, nech sa zamyslí nad tým, prečo s tým
vôbec začal. Vždy sa oplatí žiť svoj sen.

Medailón LENKY KVASNOVEJ

