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AKO JE TO U VÁS  

naše 
americké 

zlatícko
Keď sme v septembri ,oddých-
nutí po dvoch mesiacoch slnka, 
vody, koncertov, kamarátov a 
s novými zážitkami konečne 
prišli do školy,  už sme boli 
veľkí druháci  a samozrejme  
sme boli zvedaví, kto k nám 
prišiel. Išli sme si pozrieť nové 
prvácke detičky. Medzi nimi bol 
aj jeden vždy usmievajúci sa, 
milý prváčik, ktorý nás zaujal, 
preto sme s ním urobili ro-
zhovor. Volá sa Kevin a predtým 
žil v Amerike. Náš prvák, Kevin 
Edmond Tickle, sa narodil a 15 
rokov žil v Amerike a nedávno 
sa presťahoval na Sloven-
sko. Naváhali sme a začali ho 
spovedať.

M: Prečo si prišiel na Slovensko?
KEVIN: Na Slovensko sme prišli 
preto, lebo mamka chcela študovať 
zdravotníctvo. Ona je pôvodom  
Slovenka, aj preto chcela študovať 
na Slovensku.
M: Ako si zareagoval, keď ti rodičia 
povedali, že sa sťahujete?
KEVIN: Bolo mi to je jedno, viem, 
že sa do Ameriky vrátim, a preto 
som myslel pozitívne.
M: Poznal si Slovensko aj predtým?
KEVIN: Áno, poznal. Moja babka je 
Slovenka a ja som k nej pravidelne 
chodil na prázdniny v lete .Po slov-
ensky som tiež vedel, lebo už do 
mala som sa učil a na Slovensko 
som chodil veľmi rád.
M: Páči sa ti v škole? A prečo 
vlastne si šiel na zdravotku?

KEVIN: 
Áno, v  škole sa mi veľmi 

páči. A šiel som sem preto, lebo mi 
vraveli, že je to jednoduché. Ro-
zhodoval som sa medzi anglickým 
gymnáziom a zdravotkou. Ale na 
anglickom gymnáziu nebolo veľa 
predmetov po anglicky, takže som 
si vybral zdravotku. Tu som síce 
len prvák, ale v Amerike by som 
bol už tretiak. Cez prázdniny by 
som sa tam chcel vrátiť a dokončiť 
si školu. Na Slovensko by som sa 
po maturite chcel vrátiť a spraviť si 
tu vysokú školu, zrejme aj so zdra-
votným zameraním.
M: Chutia ti slovenské jedlá? Páčia 
sa ti slovenské dievčatá a slovenská  
hudba?
KEVIN: Áno, chutia, najmä 
sviečková. A dievčatá sú om-
noho krajšie ako u nás. Slovenskú 

hudbu skoro vôbec nepočúvam, 
ale poznám Joža Ráža-Elán a 
najviac sa mi páči pesnička 
Kaskadér.
M: Chýba ti Amerika?
KEVIN: Najmä kamaráti mi 
veľmi chýbajú. A tiež mi prišlo 
smiešne, aké je tu všetko 
malé. Keďže my v Amerike 
máme ozaj všetko veľmi 
veľké - domy, nábytok, 
všetko a tu takéto maličké 
veci.
M: Máš ešte v Amerike ne-
jakú rodinu ?

KEVIN: Áno, v Amerike mám ešte 
ocka a babku, takže na prázdniny u 
nichke sa už veľmi teším.

Kevin bol veľmi milý a odpovedal 
nám naozaj na všetky otázky. 
Samozrejme sme sa pritom aj 
zasmiali a uliali z hodiny. Ako nám 
Kevin prezradil,  po prázdninách 
sa už do školy nemusí vrátiť, preto 
mu chceme zaželať všetko dobré 
a ďakujeme mu za to,že s nami 
vôbec bol.
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