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Ahojte! :)  

Už je to nejaký ten piatok, čo bolo vydané posledné číslo časopisu BILINKY 

a mnohí si už zrejme ani nepamätajú, že niečo také tu bolo. V tomto 

školskom roku sa však malá skupinka odvážlivcov, medzičasom sa scvrkla na 

veľmi mizivý počet odvážlivcov, rozhodla obnoviť túto peknú tradíciu. Časopis 

si prešiel nemalými či už grafickými, ale i obsahovými úpravami. Prinášame 

Vám informácie o mimoškolskej činnosti a záľubách bilinkárov, zákulisné 

informácie zo školských akcií a taktiež sa budete môcť dozvedieť aj čo to  

o našich učiteľoch. A, samozrejme, pripravili sme pre Vás niekoľko žolíkov, 

ktoré už netrpezlivo čakajú na nového majiteľa.    

Na základe získaného poznatku, že aj človek bez akéhokoľvek jazykového 

nadania môže navštevovať bilingválne gymnázium, môže sa aj šéfredaktorom 

časopisu stať niekto, kto o tom taktiež nemá veľmi veľkú šajnu :D A keďže 

momentálne držíte v rukách tento časopis, znamená to, že moja teória 

očividne funguje.        

Určite ste si už stihli všimnúť, že prázdniny (letné) sa už dávno skončili a ak 

aj nie, tak minimálne veľa šťastia pri naháňaní predpolročných jednotiek. 

Drsná každodenná realita nás mučí už 4 mesiace, no našťastie tie prešli až 

expresnou rýchlosťou a ja Vám môžem priniesť ďalšiu nesmierne pozitívnu 

správu: o pár dni sú Vianoce!!!  A s nimi vytúžené a vysoko potrebné 

prázdniny. Verím, že sa nám aspoň čiastočne podarí BILINKAMI spríjemniť  

Vám posledné školské dni tohto roka.      

 

 Es ist schon eine längere Zeit her, seit dem die letze BILINKY 

ausgegeben wurde. In diesem Schuljahr hat sich eine kleine Gruppe 

von mutigen Schülern, deren Nummer sich in der Zwischenzeit auf 

eine jämmerliche Zahl verringert hat, entschieden hat diese schöne 

Tradition zu erneuern. Die Zeitung durchging größerengraphischen 

aber auch inhaltlichen Verbesserungen. Wir bringen euch 

Informationen über außerschulische Aktionen und die Interessen der 

Schüler, Hintergrundinformationen von schulischen Aktionen aber ihr 

werdet auch die Möglichkeit haben etwas über unsere Lehrer zu 

erfahren.  
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Tematické dni pokračujú  

Aj v tomto roku si pre nás pripravila školská rada tzv. tema-

tické dni. Tentokrát sa  bilingvalisti odeli do „retro“. Pre nie-

ktorých to bolo slovo do bitky. Prehrabal babkinu skriňu, len 

aby bol jeho retro odev čo najautentickejší.  Výsledok ich 

úsilia nechávam na va-

šom osobnom posúdení. 

Som si však istá, že 

chalani z 2.F pri svojom 

prechode chodbou vyčarili nejednej smutnej duši úsmev na 

tvári.    

Stužková na spôsob 5.E   

  „Navždy sa zachová v pamäti stužková...“   

 

Stužková, ten magický večer, ktorý sme všetci dlho očakávali, uplynul veľmi rýchlo. 

Spomienky naň však nikdy nepominú, pretože tie sú večné. Budú to spomienky na deň, 

kedy sme pracovali a užívali si spolu ako jeden tím, ako jedna trieda. Spomienky na 

deň, kedy sme sa pred očami našich rodičov a učiteľov, ktorí nás sprevádzali na na-

šej päťročnej púti, stali oficiálne maturantmi, študentmi, pripravenými zložiť skúšku 

dospelosti, ktorá ešte len stojí  pred nami. A keď už nie v skutočnosti, tak aspoň 

navonok ten dojem pripravenosti celkom určite budíme.  

Veľa príprav prinieslo svoje ovocie v podobe skvelého programíku, ktorý sa niesol v duchu ďakovania učiteľom, 

„Dabovania“ o realite na Bilinkách. Celkovo nebola núdza  ani o zábavné prvky či  netradične tradičné video 

Kradnutia triednej knihy. V drsnej hre „Rodič vs. učiteľ“ pani Dikantová s prehľadom pokorila pána Pačaia a zo 

slávnosti odchádzala so šampusom v ruke. Pán Sabol-Wimmer sa nevyhol hlavolamu. Nezabudli sme ani na našu 

super triednu pani Rodákovú, ktorá si od svojej triedy za tie štyri spoločne strávené roky vyslúžila periodickú 

tabuľku 5.E.  Všetky podmienky polnočného súdu boli splnené a 5.E sa nadránom potichu vytratila zo Svitu. 

Kolektív 5.E 

Stužková v 5.F 

Humbug menom Stužková neobišiel ani 5.F, ktorá si za miesto konania zvolila 

sálu v Matejovciach. Čo to o priebehu ich veľkého dňa, zaujímavosti z programu, 

čo vyšlo a čo nie, sa budete môcť dozvedieť v nasledujúcom čísle Biliniek.  
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 Imatrikulácia alebo... prijatie do „mafiánskej rodiny“ 

 24. november bol deň, ke-

dy sa prváci – nováčikovia stali 

právoplatnými členmi našej ma-

fiánskej rodiny. 

 Pre prvákov tento deň zna-

menal rozhodnutie o prijatí do rodi-

ny starých mafiánov, pre nás tretia-

kov sa celý cirkus  začal už oveľa 

skôr, pred troma mesiacmi, kedy 

sme začali plánovať priebeh imatri-

kulácie.  A dali sme si naozaj zále-

žať. Od výberu témy cez plánovanie 

úloh až po video. Hlavnú úlohu si  

zahrali  K. Grilling (3.E)  ako otec 

rodiny Don Carlos a M. Mihalčin

(3.E) ako mafiánsky syn Mario. Celé 

video prebehlo  pod taktovkou        

A. Jarošovej (3.F). Nemožno zabud-

núť ani na P. Litvína (3.F) - obeť ma-

fiánov, (áno, naozaj ho hodili do ba-

zéna a áno, naozaj počas natáčania 

skoro spadol). Takto dopadnú  

v našej rodine všetci zradcovia!  

 Tomuto veľkému dňu pred-

chádzali mnohé nesmierne 

„efektívne“ stretnutia (staršie roč-

níky určite vedia, o čom hovorím).  

Nemálo zapísaných a počmáraných 

papierov (náčrty si spraviť treba), 

fotenie nováčikov, nakúpenie rozlič-

ného tovaru. Môžeme sa pochváliť 

viac ako 100 predanými lístkami.  

Téma bola jednou z mála vecí, na 

ktorých sme sa okamžite zhodli. Ako 

ste už možno stihli pochopiť, najviac 

bolo medzi nami hádok o to, aký pla-

gát bude hlavným mottom našej 

cechovačky, ktorá  úloha  je trápna 

alebo nie , alebo akú úlohu dostane 

pán Schmitz. Zo zrejme pochopiteľ-

ných príčin sme sa obávali risku s 

jeho tancovaním (hodinu pred za-

čiatkom imatrikulácie sme v tom 

stále nemali jasno).  

 Konečne nastal deň D! Je to 

tu! Po veľmi, veľmi dlhej noci domýš-

ľania scenára úloh (jeden zo scená-

rov sa dokončil len 20 minút pred 

samotným začiatkom imatrikulácie), 

siedmich hodinách v škole sme sa 

mohli vrhnúť na prípravu telocvične. 

Niektorí z nás, tí, ktorí sa o cechu 

moc nezaujímali, utekali hneď po 

škole domov, a niektorí ,stále tí istí, 

ktorí sa o cechu starali, ostali 

v škole až do večera, čiže nejakých 

13 hodín. 

14:30: Vchádzame do telocvične. 

Nabalení, unavení a zúfalí . V rukách 

plné tašky nákupu a oblečenia. začí-

name prípravou miest na sedenie pre 

„Zuschauerov“ a všetkého ostatného. 

16:30: Krv nám už tuhne v žilách, 

pomaly nedýchame, nervozita sa 

stupňuje, poniektorí už len vrčia  

a ešte stále  nie je nič nachystané. 

Našim skvelým moderátorom už tiež 

nebolo všetko jedno. „Máte hudbu k 

úlohám?“  tak pri tejto otázke mo-

derátori už fakt zbledli. Pol hodina 

školského wi-fi na stiahnutie správ-

nej muziky, pol hodina do začiatku, 

to bola rozhodne pre dvoch záchran-

cov (Lukáš a Peťo) výzva.  

17:00: Všetko nachystané (ako tak) 

- začíname. Aspoň nejaké uvoľnenie. 

Od videa (pri všetkej skromnosti, 

fakt sa nám vydarilo)  sme sa dostali 

k úlohám. Všade vládol zmätok, ale 

navzdory tomu sme to celkom dobre 

zvládli. Nováčikovia už psychotesty 

zvládli, teraz museli podstúpiť ešte 

náročné fyzické testy, ktoré roz-

hodli, či sú pre mafiánsku rodinu 

dosť dobrí. Prvá skúška bola jasná - 

streľba. Druhá skúška bola vyhýba-

nie sa strelám pomocou kotrmelcov, 

ďalej spolupráca pri zranení mafiána 

a taktiež  fyzická zdatnosť. Pri 

skúškach sme nezabudli ani na šikov-

né mafiánske gazdinky, ktorých úlo-

hou bolo vyšľahať vajíčko (s plasto-

vou vidličkou). Chlapci zistili, že byť 

gentlemanom sa nevypláca.  

 V úlohách sme, ako to už bý-

va zvykom, nezabudli ani na našich 

nových nemeckých vyučujúcich. Pani 

Bähr nám predviedla svoju zdatnosť 

v slovenskom jazyku, pán Urban ta-

lent na prednášanie básní s pátosom 

a pán Schmitz, (nepochybne najväč-

šia hviezda večera) obrovský skrytý 

talent na tancovanie. Aj vám to vy-

razilo dych tak ako mne?   

 Po úspešnom zložení skúšok 

nasledovalo upratovanie telocvične 

a príprava na diskotéku. S tým sme 

sa fakt poponáhľali, aby sme čo naj-

skôr mohli ísť tancovať. Atmosféra 

v telocvični bola perfektná, všetci sa 

zabávali a my sme vedeli, že sa nám 

podarilo zorganizovať úspešnú imat-

rikuláciu, nejednému z nás spadol 

obrovský kameň zo srdca. 

 S presvedčením, že sa už nič 

nemôže pokaziť, sme sa aj my vrhli 

do víru tancujúcich bilingvalistov. 

Nikdy ničomu neverte. Ani tomu, že 

sa už nič nemôže pokaziť, lebo mô-

že. Príliš veselé  druhácke tváre ne-

boli dobrým znamením. A potom to 

prišlo. Hudba stíchla, svetlá sa roz-

svietili, zábava skončila. Predčasne. 

Druhákom našli termosku (ktorá sa 

už medzičasom stala na Bilinkách 

legendou) plnú alkoholu.   

Nech už to dopadlo akokoľvek, tre-

ba uznať, že naša imatrikulácia sa 

skončila skutočne vo veľkom štýle. 

Pre budúce generácie tu máme jedno 

posolstvo.... Majte rozum! A myslite 

aj na dôsledky, ktoré môže vaše ko-

nanie spôsobiť.   

Zuzka Dvořáková III.E  
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Wie es schon auf unserer Schule so üblich ist, die einen gehen und andren kommen. Nach dem letzten 

Schuljahr, wo sich die Tische in dem Deutschkabinet zu schnell leerten 2 von ihnen  blieben zum Glück, 

begrüßte unsere Bilinguale Abteilung ein Trio deutsche Lehrkräfte. Bestimmt ist es euch gelang es  euch hier 

und da, in den deutschen Unterrichtsstunden etwas über sie in Erfahrung zu bringen aber es gibt  bestimmt 

noch vieles, was ihr über sie noch nicht wisst. Wo sie herkommen, warum sie sich entschied in die Slowakei zu 

reisen oder was ihre Lieblingsmusic ist,  das alles erfährt ihr in den nachfolgenden Interviews, die sich für 

euch die Redaktion BILINKY vorbereitete.  

Neues deutsches Trio 

Könnten Sie sich uns, bitte, kurz 

vorstellen? 

Ich heiße Ruven Urban, bin 37 Jahre 

alt und komme aus Deutschland. Meine 

Heimat ist der Rhein-Neckar-Kreis in 

Baden Württemberg. 

Waren  Sie schon vorher in der Slo-

wakei? Wie gefällt es Ihnen hier?  

Bevor ich die Stelle aufgenommen ha-

be, war ich fünf Tage in Poprad und 

habe mir die Stadt und die Umgebung 

angeschaut. Es hat mir sofort gefal-

len. 

Wie sind Sie auf den Gedanken ge-

kommen, im Ausland zu unterrich-

ten? 

Ich war als Student nie länger als 

sechs Wochen im Ausland und möchte 

daher jetzt die Chance nutzen, diese 

Erfahrung zu machen. Ich bin nicht 

verheiratet und habe keine Kinder, 

daher bin ich noch völlig frei und ge-

bunden. 

Haben  Sie schon etwas in der Slo-

wakei besucht? (Sehenswürdigkeiten, 

Städte, Orte,…) 

Leider noch nicht viel, ich war mit Kol-

legen mehrmals in den Hohen Tatra 

wandern und ich habe den See bei Lip-

tovský Mikuláš besucht. Demnächst 

möchte ich Košice besuchen. Einen 

Abend habe ich in Bratislava ver-

bracht. 

Was wissen Sie auf Slowakisch zu 

sagen? 

Bisher nur ein paar 

einzelne Phrasen und 

Wörter (z.B. dobré 

ráno, dobrý deň, 

dobrú chuť) , aber 

ich besuche gerade 

einen Sprachkurs. 

Haben Sie eine 

amüsante Geschich-

te in der Slowakei erlebt? ( z.B. 

jemand hat Sie angesprochen und 

Sie haben nichts verstanden oder 

umgekehrt ein Schüler/inn hat Ihnen 

nicht verstanden) 

Das passiert ständig, dass mir jemand 
etwas freundlich erklärt und ich ihm 
nicht erklären kann, dass ich nichts 
verstehe. 
Ich hatte vor ein paar Wochen einen 

kleinen Unfall. Ich kann kein Wort 

slowakisch, der Unfall-Gegner war 

Chinese und konnte weder slowakisch 

noch englisch – der Polizist ist am An-

fang fast verzweifelt… 

Bis jetzt welchen Eindruck haben 

Sie von der Slowakei/ Slowaken/ 

Poprad/ Schule/ Schülern? 

Bisher habe ich nur positive Eindrü-

cke! Die Menschen sind sehr freund-

lich und hilfsbereit, die Schüler meis-

tens ruhig und engagiert. Ich mag 

Poprad, es ist klein und gemütlich, 

aber es gibt alles, was man braucht. 

Außerdem sehr viele Restaurants und 

Kneipen! Sehr gut! 

Wie schmeckt es Ihnen in der 

Schulkantine? 

 Die Suppe ist immer sehr gut! Das 

Essen ist auch gut, doch manchmal 

fehlt etwas Salz. Insgesamt bin ich 

aber sehr zufrieden! 

Warum haben Sie den Beruf  Lehrer 

gewählt und natürlich warum Ge-

schichte und Deutsch? 

Ich habe die Fächer studiert, weil sie 

mich schon immer interessiert haben 

und dann im Studium gemerkt, dass 

mir das Arbeiten mit jungen Menschen 

viel Spaß macht. Nach meinem Prakti-

kum an der Schule wusste ich dann 

endgültig, dass ich Lehrer werden 

möchte. 

Was sind Ihre Freizeitaktivitäten?    

Im Winter: Lesen, Schwimmen, Fit-
nessstudio und Sauna. 
Im Sommer: Radfahren, Kajak fahren, 

Wandern und Motorrad fahren. 

Zum Schluss: Lieblings -farbe, -
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buch, -schriftsteller/inn, -film, -

gericht, -getränk, -musik…  

Buch: Im Westen nichts Neues von 
Erich Maria Remarque und Krabat von 
Erich Kästner 
Film: Das Boot 

Musik: Rock (70er/80er Jahre), Mittel-
alter-Rock, Metal 
Farbe: dunkles Blau 
Gericht: Ich esse fast alles gerne, vor 

allem Fleisch! 

Lebensmotto:  Nicht träumen – ma-

chen! Träume nicht dein Leben – lebe 

deinen Traum! 

Könnten Sie sich uns, bitte, kurz 

vorstellen? 

Mein Name ist Marcus Schmitz. Ich bin 

34 Jahre alt, komme aus Köln und ar-

beite als Lehrer. 

Waren  Sie schon vorher in der Slo-

wakei? Wie gefällt es Ihnen hier?  

Ich war vorher noch nie in der Slowa-

kei. Es gefällt mir sehr gut hier! 

Wie sind Sie auf den Gedanken ge-

kommen, im Ausland zu unterrichten? 

Vor einigen Jahren erfuhr ich davon, 

dass es deutsche Schulen im Ausland 

gibt. Seitdem wollte ich unbedingt als 

Lehrer im Ausland arbeiten, da ich mich 

schon immer sehr für andere Länder 

und Kulturen interessiert habe. 

Haben  Sie schon etwas in der Slo-

wakei besucht? (Sehenswürdigkeiten, 

Städte, Orte,…) 

Vor einigen Jahren erfuhr ich davon, 

dass es deutsche Schulen im Ausland 

gibt. Seitdem wollte ich unbedingt als 

Lehrer im Ausland arbeiten, da ich mich 

schon immer sehr für andere Länder 

und Kulturen interessiert habe. 

Was wissen Sie auf Slowakisch zu 

sagen? 

Napríklad: Dobru chuť!, Nehovorim po 

slovensky., Učim sa po slovensky, Maš 

čas?, Som učitel., Ako sa maš?, Ako sa 

volaš?, … 

Haben Sie eine amüsante Geschichte 

in der Slowakei erlebt? 

Leider noch nicht.  

Bis jetzt welchen Eindruck haben Sie 

von der Slowakei/ Slowaken/ Poprad/ 

Schule/ Schülern?  

Bislang habe ich nur positive Erfahrun-

gen in der Slowakei gemacht. Die Men-

schen sind sehr höflich und nett. 

Wie schmeckt es Ihnen in der Schul-

kantine? 

Vyborne! 

Warum haben Sie den Beruf  Lehrer 

gewählt und natürlich warum Geogra-

phie?  

Die Geographie ist meine Leidenschaft. 
Als Lehrer versuche ich, meine Begeis-
terung für geographische Themen an  
die Schüler weiterzugeben. 

Was sind Ihre Freizeitaktivitäten?    

Wandern, Tennis, Lesen, Musik hören 

und v.a. Reisen. 

Zum Schluss: Lieblings -farbe, -

buch, -schriftsteller/inn, -film, -

gericht, -getränk, -musik… Lieblings-

gericht: Pasta in allen Variationen   

Könnten Sie sich uns, bitte, kurz 

vorstellen? 

Ich heiße Katharina Bähr und komme 
aus dem wunderschöneren Bayern, ge-
nauer aus Franken. Dort bin ich aufge-
wachsen, habe nach meinem Abitur in 
Würzburg studiert und anschließend 
mein Referendariat in Bamberg absol-
viert.  
Waren  Sie schon vorher in der Slo-

wakei? Wie gefällt es Ihnen hier?  

Nein, ich war noch nie hier, aber mir 
gefällt es sehr gut.  
Wie sind Sie auf den Gedanken ge-

kommen, im Ausland zu unterrichten? 

Ich mag es sehr die anderen Kulturen 
kennenzulernen. Da macht man immer 
sehr interessante Erfahrungen. Für 
diese bin ich sehr denkbar, weil sie mei-
nen Horizont erweitern.  
Haben  Sie schon etwas in der Slo-

wakei besucht? (Sehenswürdigkeiten, 

Städte, Orte) 

Ich war schon viel in den Hohen Tatra 

unterwegs, habe mir aber auch schon 
Städte wie Bratislava  oder Košice an-
geschaut. Auch Spišský hrad hat mir 
sehr gefallen.   
Haben Sie eine amüsante Geschichte 

in der Slowakei erlebt? ( z.B. jemand 

hat Sie angesprochen und Sie haben 

nichts verstanden oder umgekehrt ein 

Schüler/inn hat Ihnen nicht verstan-

den) 

Als die Berufsberaters aus Dresden 
hier waren, hat eine der Damen beim 
Mittagessen mein sehr gutes Deutsch 
gelobt, weil sie wohl dachte, dass ich 
Slowakin sei. Erst im Laufe der Unter-
haltung hat sie bemerkt, dass ich ei-
gentlich Deutsche bin.  
Bis jetzt welchen Eindruck haben Sie 

von der Slowakei/ Slowaken/ Poprad/ 

Schule/ Schülern? 

Ich unterrichte meine Schülers hier 
sehr gerne und es macht Spaß. Beson-
ders spannend ist, dass es doch manche 
Unterschiede zwischen vielen deut-

schen und slowakischen Schülern gibt.   
Wie schmeckt es Ihnen in der Schul-

kantine? 

Ich habe die slowakische Küche sehr 
schätzen gelernt.  
Warum haben Sie den Beruf  Lehre-

rin gewählt und natürlich warum Ge-

schichte und Deutsch? 

Ich mag den Umgang mit Menschen und 
natürlich meine Fächer. Aus der Ge-
schichte kann man sehr viel lernen- 
über die Vergangenheit, aber vor allem 
für die Zukunft. Gekoppelt mit Sozial-
kunde, das ich auch unterrichte, ist das 
eine perfekte Kombination. Deutsch ist 
meine Muttersprache und eine Sprache, 
die wunderschön ist. Es ist cool, diese 
Schönheit weitergeben zu können.  



8 

 

Mohli by ste sa nám v krátkosti pred-

staviť?  

Volám sa Ruven Urban, mám 37 rokov 
a pochádzam z Rhein-Neckar-Kreis 
v Bad Wüttenbergu.  
Navštívili ste niekedy v minulosti Slo-

vensko? Ako sa Vám tu zatiaľ páči?  

Predtým, ako som prijal miesto učiteľa, 
strávil som v Poprade päť dní, počas 
ktorých som si prezrel mesto i okolie. 
Okamžite sa mi tu zapáčilo.  
Ako ste prišli na nápad, že by ste 

chceli vyučovať v zahraničí?  

Ešte ako študent som nebol nikde (v cu-
dzine) dlhšie ako šesť týždňov, a preto 
som chcel využiť túto príležitosť získať 
nové skúsenosti. Nakoľko nie som žena-
tý a nemám ani žiadne deti, nič mi ne-
stálo v ceste svojvoľne uskutočniť  toto 
rozhodnutie.  
Stihli ste už na Slovensku navštíviť aj 

nejaké miesta alebo pamiatky?  

Žiaľ, ešte len veľmi málo. Párkrát som 
bol s kolegami vo Vysokých Tatrách, 
taktiež som bol aj na Liptovskej Mare 
a jeden večer som strávil v Bratislave. 
Čoskoro by som chcel navštíviť aj Koši-
ce.  
Viete povedať niečo po slovensky?  

Žiaľ, zatiaľ len pár fráz a slov ( napr. 
dobré ráno, dobrý deň, dobrú chuť...), 
avšak momentálne navštevujem jazykový 

kurz slovenčiny.  
Stalo sa vám, že na vás niekto začal 

rozprávať po slovensky a vy ste mu 

nič nerozumeli, alebo naopak, že vám 

nejaký žiak nerozumel a vznikla 

z toho vtipná situácia?  

Tak to sa mi stáva neustále. Niekto mi 
začne niečo milo, priateľsky vysvetľo-
vať  a ja mu neviem vysvetliť, že mu nič 
nerozumiem.      
Pred pár týždňami som mal malú nehodu. 
Spoluúčastník nehody bol Číňan. Ja ako 
Nemec som nevedel ani slovo po sloven-
sky. On nevedel ani po slovensky a ani po 
anglicky. Policajt bol z nás zo začiatku 
skutočne zúfalý...    
Aký je váš doterajší dojem zo Slo-

venska/ Slovákov/ Popradu/ školy/ 

žiakov?    
Zatiaľ len veľmi pozitívny. Ľudia sú veľ-
mi priateľskí a ochotní pomôcť, žiaci sú 
zase nehluční a angažovaní. Mám rád 
Poprad. Je malý a útulný. Na druhej 
strane je tu všetko, čo človek potrebu-
je. Okrem toho je tu veľa rôznych reš-
taurácií a podnikov. Super!  
Ako vám chutí strava v školskej je-

dálni?  

Vždy mi veľmi chutia polievky! Jedlo 
tiež, i keď mu niekedy chýba soľ. Celko-
vo som ale veľmi spokojný!  
Prečo ste sa rozhodli byť učiteľom 

a, samozrejme, prečo práve dejepis 

a nemčina?    
Pretože ma tieto premety vždy zaujíma-
li, rozhodol som sa ich aj študovať 
a potom počas štúdia som zistil, že prá-
ca s mladými ľuďmi ma baví. Po absolvo-
vaní praxe na škole, som bol definitívne 
rozhodnutý, že sa chcem stať učiteľom.   
Ako zvyknete tráviť voľný čas?  

v zime: čítanie, plávanie, fitnes centrum 
a sauna  
v lete: bicyklovanie, jazdenie na kajaku, 
turistika, jazda na motorke 
A na koniec  v krátkosti obľúbená: 

farba, kniha, spisovateľ, film, jedlo, 

nápoj, hudba,...  

farba: tmavomodrá 

kniha: Na západe nič nové (E. M. Re-

marque) a Krabat (E. Kästner)   

film: Das Boot  

hudba: rock (70-tych a 80-tych rokov), 

metal, Mittelalter-Rock  

jedlo: Takmer všetky jedlá mám veľmi 

rád, ale predovšetkým mäso! 

 

Životné motto: Nesnívaj ale konaj! 

Neži snívaním – ži svoj sen!   

 

 

 

  

Ak ste pri pohľade na prvé dve strany spanikárili a povedali si, toto čítať určite nebudem, 

žiaden strach, redakcia BILINIEK si pre vás pripravila aj slovenskú verziu interview.   

Mohli by ste sa nám v krátkosti 

predstaviť?  

Volám sa Marcus Schmitz. Mám 34 ro-

kov a pochádzam z Kolína. Pracujem ako 

učiteľ.  

Navštívili ste niekedy v minulosti Slo-

vensko? Ako sa Vám tu zatiaľ páči?  

Nie, nikdy predtým som na Slovensku 

nebol. Páči sa mi tu veľmi. 

Ako ste prišli na nápad, že by ste 

chceli vyučovať v zahraničí?  

Pred pár rokmi som sa dozvedel 

o nemeckých školách v zahraničí. Od tej 

doby som chcel určite vyučovať 

v zahraničí, pričom som sa aj vždy zau-

jímal o iné kultúry.   

Stihli ste už na Slovensku navštíviť aj 

nejaké miesta alebo pamiatky?  

Viackrát som bol na túre vo Vysokých 

Tatrách, Nízkych Tatrách 

a v Slovenskom raji. Okrem toho som 

bol doposiaľ v Košiciach, Červenom Kláš-

tore a v Medzilaborciach.  

Viete povedať niečo po slovensky?  

Napr. : Dobru chut’. Nehovorim po slo-

vensky. Učim sa po slovensky. Maš čas? 

Som učitel.  Ako sa maš? Ako sa volas? 

… 

Stalo sa vám, že na vás niekto začal 

rozprávať po slovensky a vy ste mu 

nič nerozumeli, alebo naopak, že vám 

nejaký žiak nerozumel a vznikla 

z toho vtipná situácia?  

Žiaľ, ešte nie! 

Aký je váš doterajší dojem zo Slo-

venska/ Slovákov/ Popradu/ školy/ 

žiakov?    
Zatiaľ mám na Slovensku iba pozitívne 

skúsenosti. 

Ako vám chutí strava v školskej je-

dálni?  

Výborne!  

Prečo ste sa rozhodli byť učiteľom 

a samozrejme prečo práve geografia?    

Geografia je mojou vášňou. Počas výuč-

by sa snažím predať svoje nadšenie 

geografie študentom. 

Ako zvyknete tráviť voľný čas?  

Turistika, tenis, čítanie, hudba, ale naj-

mä cestovanie. 

A na koniec  v krátkosti obľúbená: 

farba, kniha, spisovateľ, film, jedlo, 

nápoj, hudba,...  

obľúbene jedlo: cestoviny (na všetky 

spôsoby)    
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Mohli by ste sa nám v krátkosti 

predstaviť?  

Moje meno je Katharina Bähr. Pochá-

dzam z prekrásneho Bavorska, pres-

nejšie z regiónu Franken, kde som aj 

vyrástla, po maturite som študovala vo 

Würzburgu. Neskôr som absolvovala 

prípravu na zamestnanie na škole 

v Bambergu. 

Navštívili ste niekedy v minulosti 

Slovensko? Ako sa Vám tu zatiaľ 

páči?  

Nie, ešte nikdy som tu predtým nebola, 

ale na Slovensku sa mi veľmi páči. 

Ako ste prišli na nápad, že by ste 

chceli vyučovať v zahraničí?  

Veľmi rada poznávam iné kultúry. Člo-

vek tak môže získať množstvo zaujíma-

vých poznatkov . Som za ne veľmi 

vďačná, pretože rozširujú moje obzo-

ry. 

Stihli ste už na Slovensku navštíviť 

aj nejaké miesta alebo pamiatky? 

Viackrát som bola vo Vysokých Tat-

rách, ale taktiež som navštívila pekné 

mestá ako Bratislavu alebo Košice. Tiež 

sa mi veľmi páčil Spišský hrad. 

Stalo sa vám, že na vás niekto začal 

rozprávať po slovensky a vy ste mu 

nič nerozumeli, alebo naopak, že vám 

nejaký žiak nerozumel a vznikla 

z toho vtipná situácia? 

Keď tu boli poradcovia pri voľbe povo-

lania z Drážďan, jedna pani mi počas 

obedu pochválila veľmi dobrú nemčinu, 

pretože si myslela, že som Slovenka. 

Až  počas rozhovoru si uvedomila, že 

som vlastne Nemka. 

Aký je váš doterajší dojem zo Slo-

venska/ Slovákov/ Popradu/ školy/ 

žiakov? 

Veľmi ma baví vyučovať mojich teraj-

ších žiakov. Obzvlášť pútavé je, že 

predsa len existujú rozdiely medzi 

mnohými nemeckými a slovenskými 

žiakmi.  

Ako vám chutí strava v školskej je-

dálni?  

Naučila som sa veľmi si vážiť slovenskú 

kuchyňu. 

Prečo ste sa rozhodli byť učiteľkou 

a, samozrejme, prečo práve dejepis 

a nemčina?    
Mám rada styk s ľuďmi a, samozrejme, 
svoje predmety. Z dejepisu sa toho 
môžete veľa naučiť o minulosti, ale je 
významný aj pre budúcnosť.  V spojení 
s občianskou náukou, ktorú tiež vyuču-
jem, je to perfektná kombinácia. Nem-
čina je môj rodný jazyk, je to krásny 
jazyk. Je cool, že môžem túto krásu 
predávať ďalej. 

Otázky prvákov k piatakom... 

Po stáročia sa poznatky dedia z generácie na generáciu . Odovzdávajú si poznatky, skúse-

nosti, nadobudnuté životné múdrosti a ešte všeličo iné. Naši najošľahanejší bilinkári odpo-

vedali v krátkosti na otázky najmladších a predali im posolstvo života na Bilinkách .  

Aké sú Vaše pocity pred maturitou?   

Veľmi zmiešané (rezignácia). 

Čo sa chystáte po nej robiť?  

Ísť na výšku. 

Ktorého učiteľa máte najradšej (nemeckého/ sloven-

ského)?  

Licht, ale všetci sú v pohode. 

Ste radi že ste prišli na Bilinky? Neľutujete to po 

piatich rokoch? Splnilo to vaše očakávania?   

Kolektív je super, ale škola naše očakávania rozhodne ne-

splnila. 

Ktorý ročník sa vám zdá najľahší/ najťažší?  

Najľahší je druhý, najťažší štvrtý. 

Ako ste zvládli tých 5 rokov?  

Hlavne bez ujmy na zdraví.  

Ste radi, že už to bude čo chvíľa za vami?  

Áno.  

Čo vám dali Bilinky do života?  

Kamarátov.  

Bude sa vám za Bilinkami cnieť?  

Nie, iba ak za ľuďmi. 

Chcete ísť po štúdiu do nemecky hovoriacej krajiny 

alebo zostať na Slovensku, prípadne skúsiť nejakú inú 

krajinu?   

Prevažne Slovensko, Česko a Veľká Británia 

Premýšľali ste o tom, že by ste žili v Nemecku? Nie 

Ste spokojní s tým, ako sa vyučuje na Bilinkách? Čo 

by ste zmenili?  

Nie, vyber predmetov by sa mohol zmeniť. 

Odporučili by ste niekomu, aby išiel študovať na Bilin-

ky? Prečo?  

Nie.   

Ktorý je váš najobľúbenejší predmet? Ktorý najme-

nej?   

Obed a prestávka, tie sa páčia každému. Pri predmetoch 

je to individuálne, každý preferuje niečo iné. 
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Čo so životom po Bilinkách?  

Všetci bilinkári majú jednu spoločnú skúsenosť. Vaša nemčinárka sa vás pravdepodobne na jednej z prvých 

hodín opýtala, prečo ste prišli práve na bilinky. Spomínate si na to? Ja som mal tiež svoje dôvody a hlavne po-

cit, že bilinky sú alternativlos, no zrozumiteľné a verejne prezentovateľné zdôvodnenie som hľadal dosť zlo-

žito. Moji spolužiaci však často ako jeden z dôvodov uvádzali možnosť štúdia na vysokej škole v Nemecku. 

Vtedy, zvedený ilúziou, že budem perfektne hovoriť po nemecky, dokonca, že moje sny budú v nemčine, čo 

rodičia sľubovali, myslím si,  väčšine z nás, som prvýkrát reálne začal uvažovať o univerzite Nemecku. Za šty-

ri a pol roka náš entuziazmus z 218-ky ohľadne štúdia v Nemecku výrazne ochabol a do Nemecka sa chystá 

malý zlomok z tých, ktorí to v prvom ročníku sebavedomo plánovali.  

4 dôvody, prečo sa do Nemecka chystá málo piatakov: 

Požiadavky a kvalita univerzít sa môžu líšiť od prípadu k prípadu, takže anglická univerzita nemusí byť zákonite lep-

šia ani prestížnejšia. Pravdou je i to, že mnohé z tvrdení v článku sa jednoduchšie vyhlasujú, než dokazujú. Pri roz-

hodovaní sa, ktorá Uni  bude naša vyvolená, je navyše oveľa viac premenných, ako je spomenuté v článku. Nemecko 

ako krajina ponúka obrovské množstvo príležitostí. Ak teda cieľavedome pracujete na svojej nemčine, môže byť 

Nemecko skvelou voľbou, o čom sme mali možnosť počuť od viacerých bývalých študentov našej školy, ktorí svoje 

rozhodnutie študovať v Nemecku vôbec neľutujú.          Filip Cudziš (V.F) 

1. Nemčina 

Stále sa vám ešte nesníva po nemecky? Čo 

horšie, neviete si v piatom ročníku spome-

núť, aký člen má Jahr? Alebo ste skôr je-

den z tých, ktorí hru na členy vzdali už dáv-

nejšie? Medzitým už aj nemeckí učitelia 

otvorene pripúšťajú, že štúdium v Nemecku 

by mohla väčšina minimálne 5.F jazykovo 

nezvládnuť. Platí to aj naopak, mnohí piataci 

si celkom pochopiteľne na štúdium 

v nemčine netrúfajú alebo si ho neželajú.  

2. Zahraničie okrem Nemecka 

V prípade, že sa cítite pohodlne v angličtine, je vážnou 

a finančne podobne namáhavou konkurenciou pre Nemecko 

aj Veľká Británia, Dánsko alebo Holandsko. Dánsko aj Ho-

landsko ponúkajú zaujímavé študijné príležitosti najmä pre 

potenciálnych študentov ekonómie a biznisu. Štúdium 

v Dánsku je navyše pre občanov členských krajín EÚ bez-

platné. Najprestížnejšie školy sveta sú zase v Anglicku 

a Škótsku (ani v Škótsku nemusia za štúdium občania EÚ 

platiť). Pri pohľade na rebríčky najlepších vysokých škôl 

zistíte, že v Anglicku hrajú mnohé univerzity sozusagen prvú 

ligu, čo je tiež skvelý bonus.  

Angličtina je globálnejší jazyk ako nemčina, preto sú univer-

zity v UK spravidla multikultúrnejšie ako v Nemecku. Cool! 

V neprospech Anglicka hrá školné, ktoré je vo väčšine prípa-

dov £ 9000 ročne. Treba povedať, že nie je najmenší prob-

lém dostať na školné pôžičku, ktorú môžete neskôr za veľmi 

rozumných podmienok splácať. A ešte viete, Brexit... 

3. Niektoré obory štúdium v Nemecku komplikujú 

Pre študentov medicíny je Nemecko obzvlášť nedosiah-

nuteľné. Nielenže by museli mať extrémne dobré 

známky, museli by sa aj učiť veľa biologickej 

a chemickej slovnej zásoby v nemčine. Navyše prijímací 

proces na medicínu do Nemecka je odlišný od prijíma-

cích procesov do Česka (alebo na Slovensko), čo sťažu-

je hlásenie sa do oboch krajín súčasne. Hoci je vidina 

poznania anatómie rýb po nemecky jedna z tých naj-

vzrušujúcejších, rozhodujú sa budúci medici zväčša pre 

Česko alebo Slovensko.  

4.  Česko a Slovensko 

Napriek rozšírenej a do veľkej miery oprávne-

nej skepse sa dá absolvovať kvalitné štúdium 

aj na Slovensku. S Českom je to ešte o čosi 

lepšie. Ďalším benefitom Česka je aj primeraná 

vzdialenosť od rodičov (nie príliš ďaleko, ale 

ani príliš blízko). Jazyková príbuznosť 

v prípade Česka a pomerne nízke náklady na 

štúdium tiež zohrávajú dôležitú rolu 

v rozhodovaní sa. Česko a Slovensko sú jedno-

ducho pohodlné, čo je presne to, čo mnohí ab-

solventi biliniek chcú.  
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Po dlhom lete ma ovanul závan 

horúceho vzduchu. Horúci je 

slabé slovo, Stredoeurópania 

sparnotu, aká panuje v Hanoji 

v letných mesiacoch, nepozna-

jú. Z autobusu som spoločne 

s ďalšími členmi slovenskej 

delegácie sledoval, ako baná-

nové sady plynule prechádzajú 

do budov a nakoniec do mra-

kodrapov. Cesty sa zaplnili 

motocyklami a náš autobus sa pre-

dieral úzkymi uličkami. Po registrá-

cii, keď sme sa rozlúčili nielen 

s našimi mobilmi, ale aj s vedúcimi, 

sme sa ubytovali v hoteli La Thanh. 

Anh, miestna študentka medziná-

rodného práva, sa o náš tím starala 

počas celého pobytu v Hanoji. Spolu 

s ňou sme spoznali miestne pamiat-

ky: jazero Hoan Kiem, v ktorom do-

nedávna žili obrovské korytnačky, 

plavili sme sa na loďkách v provincii 

Ninh Binh, vyskúšali sme si, aké 

ťažké je modelovať keramiku z hli-

ny a dozvedeli sme sa veľa o viet-

namských zvykoch a kultúre. Vedeli 

ste, že Vietnamci sa nesmú odfotiť 

na cintoríne alebo že tradičná po-

lievka Pho sa jedáva na raňajky, aby 

ste nazbierali dostatok 

síl na celý deň? Vďaka 

snahe naučiť sa jesť pa-

ličkami si ma mnohí odfo-

tili a dokonca som sa stal 

hitom sociálnych sietí. 

Nepoznávali sme iba 

vietnamskú kultúru, na 

súťaži sa predsa zišlo 

viac než 250 účastníkov 

z 60-tich krajín sveta. 

Môj spolubývajúci Uzuki 

pochádzal z Japonska 

a napriek tomu, že ja som 

nehovoril po japonsky 

a jeho angličtina bola 

slabá, dovolil mi vyskúšať si ich tra-

dičné kimono. Do Vietnamu som ces-

toval s plným kufrom sladkostí 

a môžem povedať, že všetci, ktorí 

ochutnali naše keksy a čokoládu, 

mali veľkú radosť. Každá krajina 

priniesla do súťaže niečo vlastné, 

prezentovala sa napríklad tradič-

ným oblečením na otváracom cere-

moniáli. Napriek tomu, že sme súťa-

žili proti sebe, večer sme sa spolu 

kamarátsky rozprávali, ako sa nám 

páčil program a ako sa nám darilo. 

Samozrejme, 

súčasťou pro-

gramu bolo aj 

samotné sú-

ťaženie. Aj 

keď sa nikdy 

nevyrovnám 

tempu Singa-

purčana, kto-

rý pracoval 

vedľa mňa, 

podal som 

slušný výkon. 

Okrem ocene-

nia Merit 

s o m s i 

z Vietnamu odniesol vynikajúci zele-

ný čaj, plno krásnych fotiek, spo-

mienok, vtipných príhod a túžbu 

vrátiť sa niekedy v budúcnosti. 

Oliver Pitoňak  (V.E) 

O tom, že našu školu navštevujú len všestranne nadaní študenti, si snáď ani nikto nikdy nedovolil zapochybo-

vať. Napriek tomu sa medzi nami nájdu dokonca aj takí, ktorí vytŕčajú aj z tohto elitného výberu. Medzi 

elitu elít rozhodne patrí aj Oliver Pitoňák z V.F,  ktorí sa v minulom školskom roku stal víťazom celosloven-

ského kola  Biologickej olympiády, a počas prázdnin reprezentoval Slovensko na Celosvetovom kole vo Viet-

name. O tom, čo  zažil, čo sa naučil alebo čo mu robilo vo Vietname najväčší problém, sa dozviete viac v na-

šom článku, ktorý si Oliver pre vás pripravil.  

Biológ svetového rangu  
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Ako ste si už iste všimli, našu školu nenavštevujú len šikovné 

mozgy, ale aj umelecké duše. Jednou z nich je Saška Foltin-

ská z 3.E, ktorá sa venuje olejomaľbe a maľbe akrylom. 

Talentovaná maliarka 

Asi nikoho neprekvapí, že Saška už od prvého ročníka základnej školy 

chodila na krúžok výtvarnej, ktorý po ôsmich rokoch ukončila absolvent-

ským projektom. Avšak v septembri sa po trojročnej pauze rozhodla, že 

začne opäť navštevovať hodiny výtvarnej, tentoraz v ZUŠ na Letnej 

ulici.   

Zo všetkého najviac Sašku baví 

zachycovanie emócií na ľud-

ských tvárach. Svoje plátna 

zvykne často premaľúvať a keď 

má pocit, že obraz dosiahol vý-

raz, ktorý chcela zobraziť, ne-

dokončí ho. Napriek tomu, že 

maľovanie krajiniek ju nenapĺňa, 

pretože „je ťažké dať krajine 

emóciu, akú zachytí ľudská 

tvár“, zbožňuje zobrazovanie 

západov a východov slnka .  

Medzi Saškiných ob-

ľúbených umelcov 

patria Vincent van 

Gogh a Ladislav 

Medňanský.   
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Pokiaľ  ste chceli vidieť jej obrazy zblízka, nemuseli ste chodiť ďaleko, pretože dva 

z nich viseli v našej študovni. Ďalšiu Saškinu tvorbu si určite pozrite na jej instagramo-

vom profile alxndrfltnsk.  
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 Maťa a psíky  

 Pre každého, kto má rád psíky, no zatiaľ mu nebolo 

dovolené, vyskúšať si, čo všetko si vyžaduje starostlivosť 

o psíka a ako sa k nemu správať, je prísť vypomôcť do útulku výbornou 

príležitosťou. Podobnou cestou som aj ja dostala do kontaktu s útulkom. 

Cez víkendy som chodievala do kežmarského a neskôr aj do popradského 

útulku pomáhať s venčením. Stále rada navštevujem vyhodených a opuste-

ných útulkačov, s ktorými si spravíme pekný deň, aj napriek tomu, že do-

ma mám už vlastného chlpáča.  

 Džina a 55 jej kamarátov. To všetko sú psíkovia, ktorí netrpezlivo 

čakajú na svoj stály a milujúci domov. Od najmenších šteniatok až po reš-

pekt vzbudzujúcich vlčiakov. Počas Vianoc ostane v popradskom mestskom 

útulku mrznúť v kotercoch až 30 psíkov. Tí zvyšní majú to šťastie, že ich 

budú môcť tráviť v teple dočasnej opatery. Práve takýmto spôsobom im 

môže každý z nás pomôcť s čakaním na novú rodinku. Počas zimných, ale 

aj letných dní, si každý môže prísť vziať ktoréhokoľvek psíka na pre-

chádzku a poriadne sa s ním vyšantiť a nášmu študentskému telu dopriať 

aktívny oddych.  

 I ja som takto spoznala úžasnú fenočku Džinu (Ginu). Šteniatko 

sediace v koterci so smutným pohľadom, túžiacim po láske. Od momentu, 

kedy som ju vzala, aby sa prebehla, stala sa z nej ne-

smierne hravá fenka s plnou chuťou do života. Žiaľ, 

ešte stále čaká na toho pravého človeka, ktorý by s 

ňou neustále aportoval a rozvíjal jej typicky vlčiacke 

schopnosti. Príďte sa aj vy potešiť z niektorého čaka-

teľa. Možno si ho obľúbite až  tak veľmi, že sa stane 

vašim najvernejším 

spoločníkom a bude 

vám skrášľovať každú 

a jednu chvíľku živo-

ta presne tak, ako 

skrášľujú aj moje.  

Martina Čižíková 

III.E   

Štvornohé stvorenia čakajúce na lásku. Aj takto by sa dali 
označiť obyvatelia popradského útulku. Často im bolo ublíže-
né práve zo strany nás ľudí, voči ktorým sú bezmocní. Vďaka-
bohu, nájdu sa medzi nami jedinci, ktorým nie je ich osud ľa-
hostajný. Práve Martinka Čižíková z III.E je toho krásnym prí-
kladom. Staré známe, pes je najlepším priateľom človeka, ap-
likuje aj v praxi a vo svojom voľnom čase sa im snaží pomá-
hať, ako to len ide.   
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Prekvapivo ťa slušný kúsok nemusí 

vyjsť na cenu, z ktorej chytíš závrat, 

je to len v tom, že výberu venuješ 

ešte menej času ako príprave na po-

slednú klauzúru z nemčiny, z ktorej si 

dostal 5p. Tak aspoň toto rozhodnutie 

sprav za 15p. V tomto článku sa bu-

dem venovať hlavne androidom, keď-

že poskytujú najväčšie portfólio 

smartphonov. Ak práve  uvažuješ nad 

iPhonom, tak neváhaj  a poď do toho. 

Handsdown, to sú kvalitné telefóny, 

sú svižné, spoľahlivé, jednoduché 

a dizajnovo vydarené. Ich problémom 

je však pomer cena/výkon a nie kaž-

dému je pochuti zaplatiť takú cenov-

ku, keď si môže kúpiť mid-

rangeandroid za zlomok ceny iPhonu. 

Nebudem pokračovať, lebo by som 

s porovnaním týchto dvoch platforiem 

neskončil hádam nikdy a len by som 

opakoval tie nespočetné internetové 

hádky na túto tému, ktoré už teraz 

všetkým lezú hore krkom. 

Prvá vec, ktorú spomeniem, je najdô-

ležitejšia v celom návode. Smartpho-

ne je osobná vec, ktorá by sa mala čo 

najlepšie prispôsobiť požiadavkám 

užívateľa. Samozrejme, sú telefóny, 

ktoré sú univerzálnejšie(napr. vyššie 

spomínaný iPhone), sú také, ktoré ne-

sadnú nikomu, resp. málokomu. Niekto 

chce veľkú baterku, ktorú bude nebu-

de nabíjať každý deň, niekto prijme 

s radosťou menšiu, ktorú má za ho-

dinku nabitú na 100%, niekto potrebu-

je kvalitné stereo repárky, iný zase 

nízky najnižší jas, aby pri večernom 

browsovaní netu v posteli nevyrušoval 

súrodencov, ktorí chcú spať. Možných 

požiadaviek je nespočetne veľa, tak 

si treba pred tým, ako sa vôbec zač-

nem pozerať na ponuku, určiť priori-

ty a držať sa ich. A zmýšľaj triezvo, 

lebo keď budeš chcieť vodeodolný, 

nezničiteľný, so stereo reproduktor-

mi a 4K 5'' displejom pod 100 eur, 

tak ťa budem musieť, bohužiaľ, skla-

mať. 

Kritéria: 

1. Konštrukcia –smart by mal čo naj-

lepšie sedieť v ruke, nemal by sa šmý-

kať, vadí/nevadí prehmatávanie, os-

tré hrany sú istejšie, ale menej poho-

dlné na držanie, čím je orámovanie 

displeja užšie, tým sa smart zmenší , 

niekomu nemusia vyhovovať náhodné 

dotyky ruky, v ktorej telefón drží. 

Konštrukcia úzko súvisí s dizajnom, 

takže treba brať ohľad aj na to. 

Smart pre mnohých nie je len ná-

stroj, ale aj módny doplnok. Kovové 

vyhotovenia sú elegantnejšie, lepšie 

odvádzajú teplo, sú však drahšie 

a v zime nepríjemné. Vytŕčajúce šo-

šovky fotoaparátov nedodajú fonu na 

kráse a ľahšie sa poškrabú, čo však 

väčšina výrobcov rieši tvrdenými skla-

mi. Rozloženie mechanických tlačidiel 

sa líši od jedného telefónu k druhému, 

tlačidlo napájania v hornej stene nie 

je pohodlné pri väčších fonoch. Nie-

ktorí výrobcovia umiestňujú ešte stá-

le mechanické 2-

polohové tlačidlo fo-

toaparátu alebo tla-

čidlo, ktoré slúži na 

rýchle spustenie ľu-

bovoľnej aplikáciepri 

uzamknutom telefó-

ne. To sú už chuťov-

ky, pre niekoho však 

podstatné 

a nepochybne silne 

návykové záležitosti. 

Sú to práve takéto 

drobnosti, ktoré roz-

hodujú o tom, či sa 

užívateľovi používa telefón príjemne 

alebo nie. Aj jedna nepríjemná vec na 

konštrukcii môže pokaziť celý dojem. 

2. Display – úzko súvisí 

s konštrukciou, hlavne čo sa týka jeho 

veľkosti. Pre menšie ruky (hlavne že-

ny) odporúčam display do 5'', pri 

tomto rozmere sa dá fon ovládať aj 

jednou rukou s minimálnymi prehmat-

mi. K rôznym technológiám výroby 

a typom displejov sa vyjadrovať ne-

budem, lebo by to bolo pre bežného 

užívateľa zbytočné, stačí sa riadiť 

jednoduchým pravidlom: čím novší 

    Výber smartu podľa Michala  

S príchodom zimy prichádzajú aj tie typické každoročné veci do našich životov ako vyberanie 

darčekov pre našich blízkych a aj to radostné očakávanie na darčeky, ktoré by sme potenciálne 

mohli dostať. Minuloročné ponožky a sveter s motívom soba boli síce milé, ale tvoju technickú 

dušu nemuseli práve nadchnúť. Tak prečo nenapísať tento rok Ježiškovi o smartophone, keď už 

je ten tvoj viac na z okna vyšmarenie ako na použitie? Keď sa pohrávaš s touto myšlienkou, tak 

tento článok ti môže pomôcť vybrať ten správny telefón pre teba s tým, že Ježiška to celkom 

nezruinuje. Poprípade sa na neho môžeš zahrať aj ty a niekoho potešiť.  
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model smartu, tým lepší display. Vlaj-

kové lode majú, samozrejme, najkva-

litnejšie a najjemnejšie displeje, ale 

aj dnešná stredná trieda je veľmi 

slušná. Rozlíšenie displeja stačí udr-

žať nad 300ppi (pixelov na ), 

to znamená Full HD pre 5,5'' a HD 

pre 5,0''. 

3. Batéria– čím väčšia, tým 

lepšia. Výdrž batérie však 

negarantuje len jej veľkosť, 

ale aj iné faktory ako ener-

getická efektivita chipsetu , 

jas displeja, pripojenie na 

dáta/wifi/GPS, používanie 

graficky náročných aplikácii, 

fotografovanie, vyladenie 

operačného systému, atď. 

Za slabú výdrž batérie môže 

častejšie užívateľ ako vý-

robca. Batéria vydrží  niečo 

cez 300 nabíjacích cyklov, 

potom je potrebná výmena 

aspoň batérie, keď nie celé-

ho smartu. Užitočná novinka 

je tzv. Quickcharge, čo je funkcia 

rýchleho nabíjania, ktorou disponujú 

niektoré novšie telefóny. 

4.  Výkon– najrozsiahlejšia téma, dá 

sa k nej rozpísať najviac, pokúsim sa 

však byť stručný, keďže nejde 

o návod na kúpu telefónu pre geeka, 

ale pre bežného užívateľa. Najjedno-

duchšie pravidlo na výber chipsetu 

znie: čím novší, tým lepšie. Novšie 

chipsety ponúkajú lepší výkon 

a spotrebujú menej energie vďaka 

vylepšeným architektúram a menším 

polovodičom, z ktorých sa procesor 

skladá. Výkon a plynulosť smartphonu 

nezávisí len od výkonu použitého chip-

setu, ale aj od optimalizácie softwa-

ru, čo zaváži mnohokrát viac. Preto 

by som odporúčal ísť do overených 

značiek, ktoré majú časté updaty 

a dobrú optimalizáciu. A mýtus, že 

čím viac jadier, tým väčší výkon už, 

prosím, raz a navždy opustime, lebo 

je chybný. Momentálne je najvýkon-

nejší  chipset na trhu Snapdragon 

820, čo je štvorjadro  a je omnoho 

výkonnejší ako napr. Helio X20, čo je 

desaťjadro. 

5. Pamäť– každému dobrému chipse-

tu musí sekundovať kvalitná 

a dostatočne veľká RAMka. Pre bež-

ného užívateľa je postačujúca  veľ-

kosť 2GB, 3GB je viac ako dosť. Vnú-

torná pamäť ROM a jej veľkosť závi-

sí už od užívateľa, odporúčam však 

minimálne 32GB pri fonoch bez slotu 

na SD kartu a min. 16GB pri fonoch so 

slotom na SD kartu. Operačný systém 

bude zaberať z ROM minimálne 4GB, 

max. 8-9GB v závislosti od nadstavby 

operačného systému, ktorý si vyvíja 

väčšina výrobcov sama (napr. Sense 

od HTC, TouchWiz od Samsungu,...). 

6. Fotoaparát – základ je aspoň troš-

ku rozumieť špecifikácii fotoaparátu, 

ktorú nebudem vysvetľovať, lebo kto 

chce, ten ju už ovlá-

da alebo si ju doká-

že ľahko nájsť. 

Pixely nie sú všetko, 

čo dokazuje aj vý-

voj Samsungo-

výchflagshipov zo 

16Mpix pri Galaxy 

S6 na 12Mpix pri 

Galaxy S7. Horšie 

fotky vám to robiť 

nebude, tomu verte. 

Svetelnosť, veľ-

kosť pixelov 

a SOFTWARE (ako 

nám Apple každo-

ročne ukazuje) robí oveľa viac ako 

samotný počet pixelov. Najlepšie je 

overiť si kvalitu fotiek jednotlivých 

fonov tak, že si sám otestuješ ten 

model alebo pozrieš fotorecenzie, 

ktoré existujú hádam už na každý 

fon, rovnako ako aj porovnania 

s priamymi konkurentmi v kategórii. 

Parametre fotoaparátu a reálne fotky 

sú často úplne inde. 

7. Zvuk– poloha reproduktora je pod-

statná, kým je na zadnej strane, tak 

sa bude tlmiť, keď bude smartphone 

ležať na stole. Stereo reproduktory 

sú vzácnosťou, tie ktoré sú oriento-

vané dopredu ešte väčšou. Nedajte sa 

pomýliť dvomi mriežkami v spodnej 

časti, najčastejšie jedna z nich ukrý-

va mikrofón a len pod druhou je ukry-

tý reproduktor. Stále platí pravidlo: 

najlepšie vyskúšať naživo, až potom si 

vytvoriť názor. Rozdielna je aj kvalita 

zvuku vo výstupe zvuku cez 3,5mm 

jack, pri vyššej strednej triede a high

-endoch sa nemusíte o kvalitu báť, pri 

úplných low-endoch však môže už ne-

jaký problém nastať. 

8. Features – do tejto kategórie spa-

dajú funkcie ako NFC, rôzne snímače 

a senzory (napr. krokomer, snímač 

srdcovej frekvencie,...), vode 

a prachuodolnosť, ochranné sklá na 

display (gorillaglass) a fotoaparát, 

snímač odtlačkov prstov, zakrivenie 

obrazovky, atď. Pre jedného samé 

zbytočnosti, druhý v tom nájde pri-

márne využitie svojho smartu. 

Dúfam, že som ťa viac ne-

zmiatol, ako pomohol. Keby 

si mal/mala nejaké konkrét-

ne otázky, tak zájdi za Mi-

chalom do 5.F.   

Michal Galovič V.F 
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Ježiši Kriste 
 

 

Vianoce, či len čas nákupného ošiaľu? 

Darčeky tohto roku zabaľ iba do šálu.  

 

Mŕtvy stromček oživíš farebnými svetlami.  

So šalátom sa netráp, aj tak je najlepší od ma-
my.  

 

Vianoce, či obeta živého tvora vo vani?  

Daj mu meno, nech výčitkami nie si stíhaný.  

Čo ťa potom, iba duša dákej ryby.  

Vianoce  sú láska, vražda nie je znakom tvojej 
chyby! 

 

Čaro Vianoc a v kostole utrápený Ježiško,   

Tak kľakni si, pomodli sa a popros ho o zdra-
víčko.  

 

Každý deň berú vraj Vianoce, je tu sviečok 
čas.  

Všetko spí, všetko sní, to isté zas a zas, Veselé 
Vianoce!  

 

A predtým, než ešte čosi napíšem,  

musím nájsť vianočnú výzdobu,  

nech zvyknem si na klišé.  

 

Zuzka Goleinová III.F 

Vlastná tvorba všestranne nadaných študentov: 
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RECENZIE 

Knižná séria Pieseň 

ľadu a ohňa má dosiaľ 

5 vydaných častí, ale 

v budúcnosti by mali 

pribudnúť posledné 2. 

Ako prvé ju na Sloven-

sku publikovalo vyda-

vateľstvo Tatran 

v roku 2014. 

Hneď prvá kniha Hra 

o tróny, ktorá je plná 

detailov, vás vtiahne 

okamžite do deja. 

Keďže celá séria je 

rozprávaná prostred-

níctvom množstva po-

stáv, viete čo sa deje 

na viacerých miestach 

naraz a na rovnaké udalosti máte hneď niekoľko pohľa-

dov. George R. R. Martin odviedol skvelú prácu, lebo kni-

ha je napísaná tak realisticky, že máte pocit, akoby ste 

sa vy sami zabávali na  turnajoch v Kráľovom prístavisku 

či mrzli vonku s nočnou hliadkou. Nenájdete tam temer 

žiadne nezáživné miesto, keďže tunajší stredoveký svet 

je doplnený o mágiu, čarodejníkov, drakov, alchymistov či 

o určitú formu zombie, čo ulahodí snáď každému milovní-

kovi fantasy. Vzrušujúce zákulisné ťahy sú na dennom 

poriadku a následné udalosti sú nepredvídateľné. Sedem 

kráľovstiev. Jeden trón. 

Šialený kráľ je už niekoľko rokov zvrhnutý z trónu. Od-

vtedy vládne zhýralý Robert Baratheon, ktorého kráľov-

ské povinnosti tvorí predovšetkým konzumácia dobrého 

jedla, pitie chutného vína a vyhlasovanie turnajov, ktoré 

stále viac zadlžujú štátnu pokladnicu. 

Riadenie ríše prenecháva  svojej Malej rade, v ktorej ako 

pobočník kráľa pôsobí John Arryn. Teda, až doteraz pô-

sobil. John Arryn je totiž mŕtvy a Robert Baratheon sa 

vydáva na dlhú cestu Westerosom na nehostinný 

a chladný sever, kde sídli jeho najväčší priateľ 

a pomocník pri dobývaní Železného trónu lord Eddard 

Stark.  

Kráľovi sa podarí Eddarda presvedčiť, aby sa stal jeho 

novým pobočníkom a odišiel s ním do Kráľovho prístavi-

ska. Tam sa ale začne dostávať do sveta intríg, podvodov 

a klamstiev, z ktorého sa už ťažko dostáva von...  

V tom istom čase ale ďaleko za oceánom dohaduje 

„milujúci“ Viserys Targaryen pre svoju dvanásťročnú 

sestru Daenerys ženícha, náčelníka jedného z kmeňov 

roztrúsených po krajine, Khala Droga. Toho potrebuje na 

poskytnutie armády, aby mohol tiahnuť do Westerosu. 

Chce totiž opäť vládnuť na tróne svojho otca Aerysa II., 

Šialeného kráľa, ktorý si vzal za ženu svoju sestru, ako 

to už po generáciách Targaryeni robievali. 

Dany svoju  úlohu napriek strachu podstúpi a z dievčatka 

sa pomaly stáva žena, ktorá bude miešať kartami  v boji 

o trón...  

Prvá kniha je písaná z pohľadov ôsmich postáv podľa jednotli-
vých kapitol:  

Lord Ned (Eddard) Stark – pán Zimovresu (Winterfell)a 

Lady Catelyn Stark – manželka Neda Starka 

Jon Snow – nemanželský syn Neda Starka 

Sansa Stark – staršia dcéra Neda Starka 

Arya Stark – mladšia dcéra Neda Starka 

Bran (Brandon) Stark – druhý najstarší syn Neda Starka 

Tyrion Lannister – trpasličí muž, jeden z bratov kráľovnej 

Daenerys Targaryen -  dcéra Šialeného kráľa 

Ako čitateľka ju môžem len odporučiť, napriek tomu, že už predtým som začala pozerať rovnomenný seriál. Pokiaľ aj Vy 

pozeráte filmové spracovanie a ku knihe ste predtým nemali možnosť alebo chuť sa dostať, nemusíte mať pochybnosti, či 

naplní vaše očakávania. Originál je predsa vždy najlepší a vo filme či seriáli toho býva často veľa pozmeneného alebo vyne-

chaného, ako to je aj v tomto prípade. 

V  pustatine za Múrom vládne neprirodzené ticho, keď sa prebúdzajú bájne bytosti s ľadovo-modrými 
očami, ktoré predstavujú oveľa väčšie nebezpečenstvo... 

Máš rád fantasy, bitky, históriu, svet intríg, zrád,? Pevne veríme, že ti 

naša recenzia poslúži ako inšpirácia na dobrú knihu počas dlhých zimných 

večerov.  

George R. R. Martin: Hra o tróny – Pieseň ľadu a ohňa 



19 

 
Prvý kontakt 

Po  vesmírnych veľdielach ako In-

terstellar a Gravity prišiel do kín 

ďalší výnimočný majstrovský kúsok 

režiséra Denisa Villeneuve Prvý kon-

takt (Arrival). Na našej planéte   

pristanú mimozemské lode. Vyberú 

si tucet miest, kde, samozrejme, 

zhromaždia špeciálne vojenské jed-

notky.  

Tentokrát nás nezachráni atraktív-

ny päťdesiatnik v červenom kovo-

vom výstroji, ale nadaná odborníčka 

na lingvistiku, Louise Banks (Amy 

Adams). Divák sa nedočká ťažkých 

zbraní, no sledovať Louise, ako si 

hľadá cestu cez jazykovú bariéru, 

nesklame, verte mi.  

Prvý kontakt je, určite,  jedným z 

najvierohodnejších sci-fi, ktorý 

predstavuje možnosť, ako by mohol 

prebehnúť kontakt medzi pozem-

šťanmi a mimozemšťanmi .  

Dej vyvoláva mnohé otázky, niektoré 

momenty pochopíte až v 116 minúte.  

Tento výborný sci-fi film nenechal 

nikoho z mojej rodiny chladným. Do-

konca, ďalšiu hodinu po skončení 

filmu sme sa spoločne pokúšali nájsť 

odpovede na nezodpovedané otázky.  

Katka Kroláková  III.E 

Hanibal 

Hannibal, názov televíz-

neho seriálu pozostávajú-

ceho z troch sérií, ktorý 

sa vysielal od roku 2013 

do roku 2015. Príbeh o 

Hannibalovi má mnoho 

spracovaní, ale toto je 

prvé vo forme seriálu. 

Will Graham (Hugh Dan-

cy) pomáha FBI pri tvo-

rení profilov sériových 

vrahov. Za to, že 

je vo svojom 

obore špička, 

vďačí najmä svo-

jej neuveriteľ-

nej empatii –  vcítiť sa do čejkoľvek kože. 

Tento Willov dar zachraňuje mnoho životov, 

avšak jemu spôsobuje  len úzkosť a stres. 

Preto začne chodiť na konzultácie so zná-

mym psychiatrom Hannibalom Lecterom 

(Mads Mikkelsen), ktorý je pravdepodobne 

tým najuhladenejším mužom, akého ste ke-

dy mali možnosť vidieť.  

Pod príťažlivým zovňajškom sa skrýva so-

fistikovaný mozog psychopata, ktorý gur-

mánstvu nastavil privysokú latku. Porciovanie, peče-

nie a aranžovanie ľudského mäsa do jedál, podobajú-

cich sa na umelecké diela, a nakoniec aj samotné 

jedenie je totiž proces, ktorý si Hannibal nadovšet-

ko užíva. 

Na spoločných sedeniach s Willom počúva 

o vraždách, ktoré musí vyšetrovať, pričom svoje 

schopnosti psychiatra nenápadne využíva na jeho 

manipuláciu... 

 Tento seriál je stopercentne jeden z najlepších, 

aké som kedy videla. Prvá séria je úžasná, druhá 

ešte dokonalejšia. 

Myslím si, že tre-

tia značne zaos-

táva za svojimi 

staršími setrami, 

ale ak si seriál 

obľúbite tak ako 

ja, nedočkavo bu-

dete očakávať 

poslednú časť.  
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MA-

Na korpus budeme potrebovať: 

200g celého alebo čerstvo pomletého maku 

100g kokosu 

5 vajec 

150g roztopeného masla 

4PL medu alebo fruktózového či brezového cuk-

ru 

150g kyslá smotana 

Na plnku: 

250g mascarpone 

2 vajcia 

2PL medu alebo fruktózového cukru 

1ks Bourbon vanilka alebo Bourbon esencia 

Postup: 

Vajcia rozdelíme. Z bielkov vyšľaháme tuhý sneh. Vo väčšej mise premiešame mak a kokos. Pridá-

me žĺtka, med (cukor), roztopené a vychladnuté maslo, kyslú smotanu a sódu bikarbónu. Všetko 

dobre premiešame. Na koniec vmiešame vyšľahané bielka. Masu vylejeme do okrúhlej tortovej 

formy s priemerom  22 cm, vystlanej papierom na pečenie. Pečieme v rúre vyhriatej na 170ºC cca 

40 minút. Po upečení necháme korpus vychladnúť. Medzitým si pripravíme krém. Vymiešame mas-

carpone s dvoma žĺtkami a 2PL medu/cukru (nešľahať) pokiaľ sa to nespojí. Potom do hmoty vmie-

šame sneh z 2 bielkov  tak, aby nespľaskol. Nakoniec pridáme vanilku a všetko premiešame. Korpus 

prerežeme na poly a prekladáme plnkou. Vrch natrieme plnkou a dozdobíme ovocím. Chladíme v 

chladničke aspoň 1 hodinu.  
https://www.terno.sk/recepty/makovo-kokosova-torta   

RECEPRÁRIK 

Na prípravu budeme potrebovať: 

300 g polohrubej múky 

200g  kryštálového cukru  

2 dcl oleja  

4 vajcia 

600 g nastrúhanej mrkvy  

1 kypriaci prášok 

2 sódy bikarbóny 

130 orechov  

1 lyžička škorice  

Na prípravu  polevy budeme po-

trebovať:  

400 ml vody 

1 Zlatý klas 

1 lyžička  mletej škorice 

štipka kardamónu 

 1 škoricový cukor  

30 ml višňového likéru  

20 ml rumu  

40 g masla  

Postup:   

Vajcia  dôkladne vymiešame s cukrom. Pridáme olej, múku zmiešanú so sódou bikarbónou, kypriacim práškom, kardamó-

nom a škoricou.  Na záver pridáme mrkvu a nasekané orechy (nie je dobré nasekať orechy úplne najemno, ale nechať 

jemne väčšie kúsky ). Premiešanú masu vylejeme na vopred vymastený plech. Pečieme na 180 °C približne 30 minút.   

Polevu pripravíme zmiešaním marhuľového lekváru, škorice, vody, škoricového cukru, kardamónu, vanilínového cukru, viš-

ňového likéru, rumu a privedieme do varu. Následne primiešame Zlatý klas rozrobený v 50 ml vody. Chvíľku ešte povarí-

me a potom odstavíme. Na záver pridáme ešte maslo, ktoré necháme rozpustiť. Polevu necháme mierne 

chladnúť a následne vylejeme na vychladnutý základ koláčika.   

MRKVOVÝ KOLÁČ 

Vianoce sa blížia, a nepochybne sa nejednému z nás 6. januára pri pohľade na 

váhovú ručičku zakrúti hlava. Redakcia BILINIEK si pre vás pripravila pár 

zdravých dobrôt, ktorými si môžete spríjemniť vaše vianočné sviatky. Za vá-

https://www.terno.sk/recepty/makovo-kokosova-torta
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SUDOKU   

KG: Nejdem vám vysvetľovať ako tie vzorce vznikli, 

proste musíte veriť. 

P. Zimmermann: „ Iste er dein Bruder?“ 

Žiak: „Ja.“ 

P. Zimmermann: „Si si istý?“ 

P. Bartošová: „Čo je P700?“ 

Žiak: „Skratka.“  

P. Švarc:  „Pozor, lebo vypadneš z toho okna a ja ťa 

v tej zime hľadať nepôjdem.“  

Podarilo sa nám vytvoriť:  

Nepochybne každý z nás už pocítil ťarchu predtabuľového priestoru, 

a preto vieme veľmi dobre pochopiť spolužiakov, ktorí pri snahe 

zachrániť si známku a ťahať poznatky z tých najhlbších častí moz-

gu, vytvorili nejednu perlu...  

.... nesmieme zabudnúť ani na neja-

ké tie situačné od našich učiteľov  

Učiteľ: „Vy dvaja ste sa ráno pomýlili, že? Chceli ste ísť 

doľava ale odbočili ste doprava.“ (vľavo je škôlka)  
ĽŠ: Čo je potravou ploskavcov? 

TK: Rezne!  
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ŽOLÍK   

(drahí priatelia ak ste si 

tu nič nenašli, nesmúťte,  

šťastie budete môcť 

skúsiť v ďalšom čísle :) )  

Pre 10 šťastlivcov– žolíka 

môžete využiť v druhom 

polroku.   

Čo nás čaká v 

druhom       

polroku?  

Ples bilingvalistov a ich priaznivcov  

9. február 2017  

Tešte sa, prípravy sú už v plnom     

prúde !!!  

 LYŽIARSKÝ VÝCVIK 

Výmenné pobyty– Part II.  

 Abitur !!! TALIANSKO 
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 Wie auch alle anderen wünschen auch wir euch Liebe und Ruhe im Kreis der Familie. 

Natürlicherweise genießt auch die Weihnachtseinkäufe im letztem Moment, eine angemes-

sene Anzahl an weihnachts Streits, überflüssig viel Essen, welches am ende sowieso Nie-

mand mehr will und noch mehr Werbung die schon unermüdlich seit Mitte Oktober läuft, 

weil um ehrlich zu sein, es ohne das alles nicht richtig Weihnachten wäre.  

         Ins neue Jahr wünschen wir ihnen nicht nur Gesundheit und Glück aber auch Ver-

ständnis euch Lehrer, dass nach den Ferien die Mehrheit von uns sehr erschöpft zurück 

kommt, so wenig wie möglich geöffnete Fenster während des Unterrichts, Minimum unange-

meldeten kleinen Orientierungsarbeiten und 

viele Punkte bei großen Klausuren.         

  Liebe Lehrer nicht nur wir müssen uns 

erholen. Deswegen wünschen wir auch euch 

die Möglichkeit während der Ferien wieder 

möglichst viel Stärke zu schöpfen. Ihr wer-

det sie bestimmt brauchen wenn wir uns am 9 

Januar 2017, hoffentlich alle wieder versam-

meln.  

   Ihre Schulredaktion :)  

 

Milí bilinkári, určite ste sa 

už presvedčili, že vianočný 

čas neparaleluje vždy len 

s láskou, oddychom a pokojom. Preto vám zo srdca želáme okrem týchto radostí aj nákupný 

zhon na poslednú chvíľu, primeraný počet sviatočných hádok, nadbytok jedla, ktoré nikto 

nebude chcieť zjesť, či zopár tých otravných reklám od mobilných operátorov, lebo po-

vedzme si pravdu, že bez nich by to ani neboli tie pravé Vianoce :D 

 Do nového roku vám prajeme nielen zdravie a šťastie ale aj pochopenie učiteľov, že 

po prázdninách príde väčšina z nás úplne vygumovaná, čo najmenej otvorených okien cez 

hodinu, minimum neohlásených písomiek a veľa punktov pri klauzúrach. 

Vám, milí Abiturienti, okrem toho všetkého dostatok trpezlivosti pri príprave na maturity 

a správnom výbere vysokej školy. 

 Drahí učitelia, nielen my potrebujeme zrelaxovať. Preto aj Vám želám, aby ste cez 

prázdniny načerpali čo najviac síl. Určite ich budete potrebovať, keď sa 9. 

januára 2017, dúfajme, všetci zdraví opäť zídeme. 

 Vaša redakčná rada :) 

Vianoce už netrpezlivo prešľapujú pred prahom dverí, pred nami 

žiakmi sa rozprestierajú dva týždne sladkého ničnerobenia.  Aj 

redakčná rada BILINIEK si pre Vás pripravila nejaké to vianočno

-novoročné klišé, veď čo by bol život bez nich . 

Zum Schluss haben wir uns natürlich auch eine weihnachts Klischee 

vorbereitet, was wäre das Leben nur ohne sie :D 
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Nezabudnite, že  

život nie je len o 

učení a známkach... 


