
NEZVYČAJNÝ 
ŠPORT PRE 

DIEVČA?
...

PREČO?
...

IBA CHALANI 
SÚ TVRĎASI?!

Dnes sa mladí ľudia ve-
nujú rôznym športom, 
behaniu, plávaniu, sur-
fovaniu po nete,... No 
naša spolužiačka Paťka 
Gorecká, jemné diev-
čatko, žije hokejom a to 
v pravom slova zmysle. 
Preto sme sa rozhodli 
trošku ju vyspovedať:

Janka: V koľkých rokoch 
si začala s hokejom?
Patrícia: S hokejom som 
začala v 10 rokoch , bol 
to neopísateľný  moment. 

Janka: U koho vznikla 
myšlienka zapísať ťa na 
hokej? 
Patrícia: Myšlienka vznik-
la u môjho otca, ale aj u 
mňa, keď sme sa prvýkrát 
boli pozrieť na hokejový 
zápas.

Janka: Aké boli tvoje 
začiatky?
Patrícia: Začiatky boli ná-
ročné, ale povedala som 

si, že keď niečo začnem, 
tak to aj dokončím,  nech 
sa deje čokoľvek a to sa v 
tomto prípade vyplatilo.

Janka: Prečo si si zvolila 
hokej a nie iný šport?
Patrícia: Pretože od ma-
lička som s otcom poze-
rala hokej v telke a naj-
viac sa mi páčilo, že je to 
kolektívny šport, a preto 
som aj ja chcela byť sú-
časťou takého kolektívu.

Janka: Ovplyvňuje hokej 
tvoje študijné výsledky? 
Patrícia: Pre mňa ako pre 
študentku je to veľká fy-
zická aj psychická záťaž, 
keďže je to ťažká škola, 
ale  vždy sa snažím učiť 
a niekedy aj uprednostniť 
školu pred hokejom.

Janka: Ako často máte 
tréningy?
Patrícia: Tréningy máva-
me každý deň, ale keď 
trénujem s chalanmi, tak 
je to aj 2- krát za deň.

PREDSTAVUJEME

Aj tento rok si predstavíme niekoľko zaujíma-

vých osobností z našej školy. Porozprávame sa 

s nimi o ich živote, voľnom čase, o tom čo ich 

zaujíma a čo majú radi. Nemusia to vždy byť 

iba osoby z radov našich učiteľov. Dnes sme si 

sadli na kus reči s vicemajsterkou sveta v hoke-

ji, našou spolužiačkou, Paťou GORECKOU.
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