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50 ROKOV SZŠ V POPRADEČO STE ZAŽILI ...

TAJNÝ ŽIVOT 
ŠTUDENTOV

samičky všimli. K funkčnosti 
tohto systému sa nevyjadru-
jem, lebo v živočíšnej ríši to 
síce funguje, ale neviem, ako je 
to pre náš druh. Názor nech si 
urobí každý ako chce. Ale teraz 
späť ku kolektívu. Ak odrátam 
tie chvíle, keď sa povadíme, 
je tu celkom zábava. Učitelia 
sú síce z nás na nervy, ale čo, 
musíme ich udržiavať v strehu, 
aby sa nenudili. Učiť nás musí 
byť radosť! 
Ale čo, je tu zábava. So 
všetkým a všetkými, aj keď sa 
občas nezhodneme a ideme 
si po vlasoch. Popri tom tiež 
rozmý šľame, ako nepozo-
rovane zdrhnúť zo školy a 
ako sa vrátiť bez toho, aby si 
nikto nevšimol, že sme už 
nejaký ten čas preč. Tiež sa 
usilovne snažíme vymyslieť, 
ako zohnať ospravedlnenku, 
ktorú aj tak nikdy nedodáme 
včas. No práve tieto veci sú 
to, čo napĺňa náš čas. S hrami, 
mobilmi, ťahákmi, flirtom a 
tým všetkým je to to, čo tvorí 
náš školský život, ktorý sa deje 
hlavne cez tie prestávky. Tak 
nech si to užijeme, kým máme 
čas, lebo po maturite sa ro-
zídeme a čas našich prestávok 
skončí. 

MATÚŠ

Zvoní! Konečne, začína sa 
veľká prestávka! Ako ju trávime 

my-nesmelí prváci? Rýchlo 
sme sa adaptovali a všimli sme 

si, že naša maličká školička 
je výnimočná úžasným 

učiteľským zborom, ktorý sa 
snaží vychovať z nás šikovných 

zdravotníckych asistentov. 
Prestávky sú pre nás-študentov 

veľmi dôležité. Ich hlavnou 
náplňou je náš presun do 

učebne, pretože každú hodinu 
máme v inej triede. Mnohí 

z nás sa ešte snažíme čo-to 
doučiť, ale nezabúdame ani 
na naše, k životu potrebné, 

mobily. Len čo učiteľská noha 
opustí triedu, v rukách sa nám 

zjavia tie elektronické tehly, pre 
ktoré sme schopní aj „vraždiť“. 

Niektorí nešťastníci majú mobil 
vo vrecku, nie žeby ho nech-
celi, no stihli už vyžmýkať aj 

to posledné percento batérie, 
ktoré im zostalo. Po zvonení na 

hodinu mobily ukladáme do 
tašiek či vreciek, no nájdu sa 

aj takí odvážlivci, pre ktorých 
je 45 minút bez facebooku 

hotová večnosť a skúšajú tak 
učiteľovu nepozornosť. 
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