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Magazín študentov
Gymnázia FUTURUM
v Košiciach

Naša loď pláva správnym
smerom
Bekim navštívil Futurum
Navždy sa v pamäti
zachová stužková

ŠTUDUJ DOMA
V CUDZOM
JAZYKU

anglické bilingválne gymnázium

There was a certain point in time when I was
poring over a specific book as I was being
soothed by the voice of the King of Rock
and Roll himself as he sang the lyrics,
“…you have to follow that dream wherever that dream may lead.” This verse
caused me to think, what is the dream
that I have to follow? What is my dream,
or my goal? Everyone has a particular vision
in mind by which they motivate themselves to
keep moving forward, reminding them that one
day, I will be in the position or place where I want to be in the span
of a few years, for example. But there are a few points in our lifetime
that occasionally interrupt our desired plans and the way we hoped
for them to turn out. Maybe this happened once or perhaps even a
few times, but we must shuffle off this mortal coil and pick up from
where we left off and continue to follow that dream of ours or that
certain image we have in mind. It’s the picture of our happiness that
should keep us going, no matter where we may end up in the future.
The school year is inching towards the end and we, as students and
as professors, have the chance to set a new goal for the next one to
come. Think of a way to better yourself. Maybe you weren’t very satisfied with what you achieved in the past. Perhaps you feel like you
could have worked harder in some classes or other aspects of life,
but you resisted. Ask yourself, how can I improve in the future? What
can I change about my actions to change and improve the outcome
compared to the last? Be an idealist. There is not only one single
path which you must take in order to be successful. Find a way, play
with ideas. Set a goal, aim for something and simply go for it.
Dear students, colleagues, professors and staff. Dear readers: live
in the present and work for the FUTURE. Follow me.

“

“

FOLLOW THAT
DREAM

Veronica A. Lacová Editor-in-chief

NAŠA LOĎ PLÁVA
SPRÁVNYM SMEROM
hovorí ´lodivod´ Mgr. Tibor KOLLÁR, riaditeľ Súkromného
gymnázia FUTURUM v Košiciach.
Sme takmer na konci školského
roka 2018/2019. Ako by ste zhodnotili študijný elán žiakov?
Ja si myslím, že situácia sa z roka na
rok viac menej opakuje. Žiaci zvyčajne zaberajú až ku koncu, buď polroka
alebo konca školského roka. Takže aj
teraz to tak vnímam, že sme v nejakom období neutrálnej aktivity a očakávam, že niekedy v máji alebo v júni
tá akcelerácia bude vyššia.
Z pohľadu pedagóga aké vlastnosti u študentov oceňujete najviac?
(smiech)
Všímam si predovšetkým zodpovednosť, pracovitosť, slušnosť . Tiež oceňujem aktivitu žiakov, keď chcú niečím
prispieť škole, ale pracujú zároveň aj
sami na sebe. ...aby to nebola aktivita
iba kvôli nejakej známke.
Vy ste boli vzorný študent? Pamätáte si ešte, či ste z niektorého
predmetu dostali päťku?
Isteže, niekedy na základnej i na
strednej škole sa pritrafila aj pätorka. To patrí k študentskému životu.

Na strednej škole som zažil aj nepríjemnosť, keď som na pol roka dostal
štvorku. Študoval som na umeleckej priemyselnej škole a mali sme aj
technické kreslenie. Ten predmet mi
vôbec nesadol. Potom som si to na
vysvedčení opravil na dvojku.

Dá sa v budúcnosti uvažovať o spoločnom projekte oboch gymnázií?
Napríklad hoci o týždňovom výmennom pobyte...
Isteže, podobné nápady sme už v minulosti chceli zrealizovať, konkrétne
aj tento nápad tu už bol, no z organizačných i časových dôvodov sa nám
to nepodarilo zrealizovať. Máme však
tieto plány stále na mysli a hádam, že
v budúcom školskom roku sa nám podarí zrealizovať buď výmenný pobyt
alebo aspoň návštevu.

Ktorý predmet bol váš obľúbený ?
Študoval som odbor reštaurátorstvo
a konzervátorstvo a mal som pozitívný vzťah k odborným predmetom. Bavilo ma umenie, dejiny umenia. Tieto
predmety boli pre mňa najzaujímavejšie.
Vieme o vás, že ste pracovali v médiách, presnejšie, v rádiu. Aká bola
V Trenčíne existuje rovnomenné cesta k učiteľstvu?
gymnázium Futurum. Je nejaké Najskôr bolo učiteľstvo. Potom Rádio
prepojenie pri vzniku gymnázia Regina v Slovenskom rozhlase. Tam
som pôsobil tri roky ako redaktor pre
v Košiciach s Trenčínom?
Samozrejme. Trenčianske gymnázium oblasť školstva, keďže som v školstve
vzniklo ako prvé a naša škola pôsobila už predtým pracoval, a pripravoval
v Košiciach zo začiatku ako vysunuté som aj publicistické relácie so zamepracovisko. Po troch rokoch sme sa raním na kulinárstvo a hobby. Potom
osamostatnili. Stále sme však v úzkom som uspel vo výberovom konaní na
pracovnom aj spoločenskom kontak- funkciu riaditeľa jednej košickej základnej školy. No a už som v školstve
te s našimi trenčianskymi kolegami.
zotrval...

Údajne ste fanúšikom skupiny The
Beatles, máte radi hudbu a tiež
máte aj vlastnú kapelu...
Popri výtvarnom umení ma zaujíma
aj literatúra a hudba. Teraz som sa po
dvadsiatich rokoch opäť vrátil k aktívnejšej hudobnej činnosti. Už som ani
nedúfal, že ešte niekedy vezmem do
ruky elektrickú gitaru. Hráme prevzaté „cover“ verzie československých
big-beatových rockových skupín z minulého storočia. Baví nás to a snažíme
sa interpretovať túto hudbu čo najlepšie.
Pri hudbe aj relaxujete?
Hudba je pre mňa určitá forma relaxu. Veľmi rád si vypočujem zahraničné
skupiny, ako napríklad Beatles, ale aj
také hard rockovejšie záležitosti ako
Led Zeppelin a Deep Purple. Okrem
hudby rád relaxujem v prírode, v lete
chodievam na huby a občas si idem aj
zaplávať. Rád trávim voľný čas aj s knihou v ruke.
Aký typ darčeka vás poteší?
Pre mňa je najdôležitejšie to, že sa
ako rodina stretneme za spoločným
stolom. V súčasnosti je to pre mňa aj
najväčší darček. Rád dostávam také
celkom bežné veci, ktoré stále potešia
- dobrú knihu a cédečko. Potešila ma
nová fotokniha o Led Zeppelin, ktorá
vyšla pri príležitosti 50. výročia vzniku
tejto skupiny. A na Vianoce som dostal, klasicky, aj ponožky... (smiech)
Súkromné gymnázium Futurum funguje od školského roka 2012/2013.
Viete povedať, ktorý rok bol najúspešnejší?
Ťažko povedať, ktorý rok bol najúspešnejší. Skôr by som použil výraz
prelomový. Minulý rok môžeme nazvať prelomovým rokom. Vlani nás
začali vnímať aj rodičovská aj študentská verejnosť aktívnejšie a intenzívnejšie ako školu, ktorá má čo povedať,
ktorá sa postupne a úspešne presadzuje v tomto vysoko konkurenčnom
košickom gymnaziálnom prostredí.
Po siedmich rokoch od vzniku školy sa, myslím, už dá siahnuť do minulosti a spomenúť niektoré prvé
úspešné mená ´pionierov´ školy...

Nebudem hovoriť konkrétne mená,
aby som na niekoho nezabudol, ale
napríklad hneď prvý ročník, a teda
naši prví absolventi boli veľmi úspešní, bola to veľmi dobrá trieda. Boli to
vlastne priekopníci, ktorí boli pri vzniku nášho gymnázia. Mnohí z nich sa
uplatnili a študujú na univerzitách vo
Veľ kej Británii, Českej republike, Spojených štátoch amerických. Takých
lídrov máme aj z ďalších ročníkov.
Fakt, že máme žiakov aj v zahraničí, je
dôkazom toho, že anglický jazyk, ale
aj ostatné predmety sa u nás vyučujú
kvalitne. Svedčia o tom výsledky maturitných skúšok, a to je potešujúce.
Samozrejme, stále je čo zlepšovať,
nemôžeme sa uspokojiť s minulosťou. Veríme, že aj tohoroční maturanti
dosiahnu veľmi dobré výsledky a príjemne prekvapia, lebo je to silný maturitný ročník.
Písomným maturitám predchádzali
prijímacie pohovory. Ste spokojný
so záujmom o štúdium podľa tohtoročných prijímacích skúšok, čo
do počtu uchádzačov?
Určite áno. Trend, ktorý začal pred rokom, pokračuje. Prihlásilo sa ešte viac
žiakov ako minulý rok. S momentálnym stavom sme spokojní. Uvidíme,
je to v pohybe, ešte môžu nastať nejaké zmeny - možno sa niekto rozhodne
pre inú školu, čo by sme neboli veľmi

radi, alebo naopak, niekto môže ešte
dodatočne prejaviť o našu školu záujem, povedzme formou prestupu.
Definitívne číslo zatiaľ nemáme, avšak
sme spokojní. Chcel by som podčiarknuť, že prvýkrát v histórii školy
sme mali aj takých žiakov, ktorých sme
nemohli prijať pre nedostatok miesta.
Čo by ste zaželali študentom, ale aj
sebe do najbližšej budúcnosti?
Pochopiteľne, čo najlepšie výsledky
a veľa úspechov. A to všetko zastrešené dobrým zdravím, pretože to je
dôležité. Študenti musia byť zdraví,
aby mohli dosahovať výsledky. Také
výsledky, ktorými potešia nielen seba,
ale aj svojich blízkych. Samozrejme,
toto všetko sa potom premietne aj
do života našej školy – dobré výsledky žiakov, ale i kvalitní pedagógovia
posúvajú našu školu stále ďalej, robia
jej dobré meno. Verím, že každým
rokom to bude lepšie a lepšie. Moje
želanie? ...aby som v zdraví mohol vykonávať túto prácu, ktorú mám naozaj
rád, aby som našu školu ako jej lodivod naďalej dobre viedol, aby sme
napredovali a aby sme naďalej plávali
správnym smerom.

Zhovárala sa Veronica A. Lacová

THE
BEST
STUDENT
September
Vanessa Vaľková (V. K)
Top študent za mimoriadnu aktivitu v škole
i mimoškolské aktivity.

Október
Rastislav Vojtuš (III. K)
Rastislav je šikovný a aktívny študent gymnázia. Top študentom
mesiaca október sa stal vďaka
výbornej reprezentácii v školských súťažiach v rámci IT.
„V budúcnosti sa vidím ako
úspešný filantrop v Juhoafrickej republike. Mojím osobným
životným mottom je: „zmena je
základným procesom celej existencie.” Futurum mi dalo nespočetné príležitosti na sebarealizáciu a mnoho skúseností. Som
rád, že môžem reprezentovať
toto gymnázium a tiež, že sa môžem zapájať do rôzných aktivít
pre školu.”

Aktívny študent mesiaca
September....................Alexandra Drozdová (I. KA)
Október............Michaela Karolína Klepáčová (II. K)
November/December............Dorián Merešš (IV. K)

November / December
Daniela Baganich (IV. K)
Daniela je odhodlaná a usilovná študentka, ktorá vie, ako ísť za svojimi
cieľmi. Za mimoriadnu školskú i mimoškolskú aktivitu so spoluprácou
s košickým útulkom získala titul Top
študent za mesiace november a december.
„V budúcnosti sa vidím ako úspešný človek, ktorého cieľom je urobiť
tento svet lepším. Keďže chcem byť
veterinárka, týka sa to najmä zvierat,
a to najmä voľne žijúcich zvierat, s
ktorými chcem pracovať. Vždy si hovorím: rob to, čo ťa najviac zaujíma
a plň si svoje sny. Gymnázium Futurum ma v mnohom obohatilo. Medzi
najväčšie benefity rátam zlepšenie
úrovne mojej angličtiny, pomoc od
zahraničných učiteľov a samozrejme
spoznanie úžasných ľudí, ktorí vždy
radi pomôžu. Takisto mi škola ponúkla možnosť zapojiť sa do známeho projektu DofE, ktorý pre mňa bol
a stále je výbornou skúsenosťou. A
naopak, aby aj ja som niečím prispela pre Futurum, snažím sa aktívne
zúčastňovať na každej akcii, ktorá je
nielen mojím osobným zážitkom, ale
aj prínosom pre školu. Medzi takéto
akcie patrí napríklad aj propagácia
školy. Taktiež vďaka môjmu návrhu na spoluprácu so psím útulkom
Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov
v Košiciach sa našej škole podarilo
vyzbierať pre psíkov pozoruhodnú
sumu.“

Naši najlepší
Január
Veronica Anna Lacová (I. KA)

Február/Marec
Róbert Šándor (V.K)

Veronica je Top študentom mesiaca január za zodpovednú prácu
šéfredaktorky pre školský časopis
a účasť v školských aktivitách. Je
veľmi pracovitá, s nadšením pristupuje ku všetkým povinnostiam
pri tvorbe, aby bol časopis stopercentný.
„Síce mám ešte ďaleko na vysokeú
školu, ale v budúcnosti sa vidím
ako úspešná študentka na niektorej
univerzite, kde študujem žurnalistiku – a teda robím to, čo ma baví
a interesuje. Moje životné motto je
“Above us only sky,” čo v preklade
doslovne znamená ,,nad nami je
len obloha.” Vysvetľujem si to tak,
že človek nemá žiadne limity, môže
dokázať veľa, čokoľvek, no dôležitý je prvý krok a potom pomaly
postupovať nahor. Gymnázium Futurum mi už v prvom ročníku dalo
veľa. Priateľov, zážitkov, skúseností.
Za všetko som veľmi vďačná. A najmä za to, že mám možnosť naďalej
zdokonalovať svoju angličtinu. Vraciam to škole tým, že sa zapájam
do rôznych školských aktivít, ale aj
prácou v časopise, ktorá ma nesmierne napĺňa. Plánujem aj účasť
v anglickej olympiáde. Pred sebou
mám ešte štyri pätiny školy a verím,
že aj naďalej budem môcť „zviditeľňovať“ Futurum.”

Študent maturitného ročníka sa
stal Top študentom
mesiacov február a marec. Róbert
je cieľavedomý a zanietený študent, ktorému prajeme veľa úspechov v štúdiu na vysokej škole!
,,Svoju budúcnosť vidím na fakulte
medicíny Masarykovej univerzity v
Brne. Veľmi rád by som sa následne vrátil späť a poslúžil Košiciam.
Futurum mi určite dalo výnimočne
dobré znalosti anglického jazyka
aj vďaka predmetom vyučovaným
v angličtine. Taktiež som vďačný
za rôzne príležitosti reprezentovať
školu, za zaujímavé výlety. Samozrejme aj za super kamarátstva.
Verím, že spolu s ostatnými spolužiakmi som pomohol zviditeľniť
meno našej školy v Košiciach aj na
Slovensku výbornými študijnými aj
športovými výsledkami.”
Apríl
Dorián Merešš (IV. K)
Štvrták Dorián je aktívny študent s
reprezentatívnym
prejavom a vlastným názorom, ktorý popri škole a brigádam venuje
svoj čas aj
športu a svojim priateľom.
„Som vďačný za rady a usmernenia,
ktoré od blízkeho okolia dostávam.
Na všetko si vytváram vlastný názor
a k svojim rozhodnutiam pristupu-

AKÉ MÁTE PLÁNY
NA LETO?
1
2
3
4

Ja mám v pláne v lete zostať doma a venovať sa
autoškole a výstupeniam.
Možno pôjdem do Maďarska.
Filip Futáš, II.K
Mám plán ísť na dovolenku do Chorvátska a na hudobný festivál CampFest
neďaleko
Liptovského
Hrádku. Chcel by som ísť
aj na cyklistiku v Rakúsku
a poprípade zohnať si nejakú brigádu.v
Róbert Šándor, V.K
Toto leto budem oddychovať a zabávať sa s mojimi
kamarátmi. Plánujem aj
návštíviť kamarátov v Anglicku.
Richard Melkovič, III.K
Toto leto strávim doma,
nikam nemôžem ísť, pretože sa musím starať
o psa. So sebou ho nemôžem zobrať, lebo zle zvláda cestu autom.
Tereza Pleceník-Gašparová, I.KA

5

Plánujem s kamarátkou
chodiť na fitnesu a na jogu.
Miriam Horváthová, I.KB

6

Plánujem sa pripravovať
na štúdium na vysokej
škole veteriny, pre ktorú
potrebujem mať prax, takže celé leto si ju plánujem
získavať. Možno raz za čas
pôjdem na výlet.
Daniela Baganich, IV.K

8

7

Budeme s pani učiteľkou
Hricovou upravovať plány
z matematiky – ako každý
rok.
Ale nielen to, budem aj na
chate takmer celé leto a
dúfam, že Chorvátsko vyjde tiež.
RNDr. Eva Garajová

Bc. Christina Teague
My mom is going to visit me from Seattle, which
I’m excited about, and she is bringing us Life
Straws – which means we can go hiking without
having to lug a lot of water around with us. So, I
am planning on taking my boys camping, and possibly doing a roadtrip to Italy. Also, I plan to visit my
friend from my teaching
days in Thailand and stay with his family in Oxford. His wife works at
Oxford University and said she can get me into the library – which I’m
very excited about. Of course, I’ll be taking my boys to Legoland while
we are there since we love Lego. I also will help run the Futurum Summer Camp. I am hoping to go to some
fun places around Košice both mornings and afternoons for that. Last
but not least, I will be in the most magnificent backyard at my house,
waking up with fresh air, green grass, a garden with fruits and veggies,
hanging out by a pool with the kids, doing barbeques and we will also

Každý deň si musíš povedať: „Dnes
začnem znova“.
JEAN PIERRE DE CAUSSADE S.J.

Život je to, čo sa vám práve deje, zatiaľ čo vy si robíte iné plány.
JOHN LENNON

Nikdy si nezamieňajte vedomosti s
múdrosťou. To prvé vám pomáha prežiť, to druhé vám pomáha žiť.
SANDRA CAREY

Ak sa ti na sebe niečo nepáči, zmeň
to. Ak to nemôžeš zmeniť, prijmi to.
TED SHACKELFORD

Kto sa ponáhľa, nestíha. Zenová múdrosť: Minúta je pre všetkých rovnako
dlhá.
MARCUS AURELIUS
Múdrosť je zistiť, čo je naozaj dôležité,
a ostatné hodiť za hlavu.
PAM BROWN
Najprv sa musíme sa rozhodnúť, čo
nebudeme robiť, a potom sa budeme
môcť s vervou pustiť do toho, čo by
sme robiť mali.
MENCIUS
Dobrá hlava a dobré srdce je vždy
skvelá kombinácia.
NELSON MANDELA

Zapamätaj si, že ani úspech, ani zlyhanie nie sú večné.
ROGER BABSON
Si blázon, ak si teraz nešťastný preto,
že by si mohol byť nešťastný niekedy
v budúcnosti.
SENECA
Prežívame z toho, čo dostaneme, ale
žijeme tým, čo dávame.
WINSTON CHURCHILL
Najlepšia záruka šťastia je robiť veci
najlepšie, ako vieš, s tým, čo máš.
PAM BROWN
Včerajšok je prepadnutý šek; zajtrajšok je dlžný úpis; dnešok je jediná ho-

tovosť, čo máš, tak s ňou nalož múdro.
KAY LYONS
Čo robiť s omylom? Zistiť ho, prijať
ho, poučiť sa z neho, zabudnúť naň.
DEAN SMITH
Zlyhanie je príležitosť začať znova, len
múdrejšie.
HENRY FORD
Spoznanie iných je informácia, spoznanie seba je múdrosť. Ovládanie iných
je vplyv, ovládanie seba je ozajstná
sila. Ak zistíte, že jej máte dosť, ste
skutočne bohatí.
TAO TE ŤING
K múdrosti sa častejšie priblížíme vtedy, keď padáme, ako vtedy, keď vzlietame.
WILLIAM WORDSWORTH
Obráť svoju tvár k slnku a všetky tiene
padnú za teba.
MAORSKÉ PRÍSLOVIE

Hip-Hop
Nesmieme nespomenúť aj hip-hop a rap,
keďže tieto žánre spôsobili
väčšiu revolúciu v hudobnom
svete. Hip-Hop a rap prekvapivo v ankete málokto spomenul, no zistila som, že sa páči aj
niektorým dospelým vo veku
okolo štyridsiatky.

40+

Aký je tvoj
obľúbený hudobný štýl?
Do štúdie, ktorú publikovali v magazíne Royal Society Open Science, zaradili viac ako
sedemnásťtisíc skladieb, ktoré sa v rokoch 1960 až 2010 umiestnili v americkom singlovom rebríčku Billboard Hot 100. Je skutočne fascinujúce vidieť, ako sa menila pestrosť hudbobného štýlu
a aj celkovej hudby.

POP > ROCK = HEAVY METAL % CLASSICAL MUSIC X JAZZ
Na anketovú otázku som sa
pýtala ľudí rôznych vekových
kategórií. Medzi nimi sú
stredoškoláci, vysokoškoláci, dospelí a aj seniori. Ak
zhrniem všetky názory, tak
popová hudba je jeden z
najobľúbenejších žánrov.
Veľa opýtaných priznalo, že
niektoré pesničky v dnešnej
popovej hudbe sú celkom
dobré, no objavili sa aj iné

žánre ako pop. Vo všetkých
vekových kategóriách sa našli
takí, ktorí obľubujú rock alebo
heavy metal, ale aj takí, ktorí
majú najradšej klasickú hudbu, hlavne starší a seniori, no
prekvapivo klasickú hudbu
obľubujú aj stredoškoláci.
Tiež je to obľúbený žáner aj
medzi medzi štyridsiatnikmi.
V ankete bola spomenutá
aj jazzová hudba. Niektorí

vysokoškoláci a aj stredoškoláci sa priznali, že radi
počúvajú jazzovú alebo popovú hudbu aj počas učenia.
Hudba pôsobí na mnohých
upokojujúco a pri počúvaní
hudby sa im lepšie študuje.
U mnohých skôr narodených
prevláda názor, že “pop bez
harmónie” nie je hudbou, no
faktom je, že súčasnú mladú
generáciu si získal rovnako.

Depeche Mode
Aj napriek mnohým zmenám a vývinu hudby počas
desaťročí sa stále nájdu mladí ľudia, ktorí počúvajú
a majú radi napríklad Beatles a Depeche Mode.
Navyše je tu psychologický aspekt: čím sú ľudia
starší, tým sú konzervatívnejší a odmietajú hudbu,
ktorá je iná než tá, na ktorej vyrastali. Vkus jednotlivca je totiž vo všeobecnosti najviac ovplyvnený
hudbou, ktorá je populárna v čase dospievania a
ranej dospelosti.
Alexandra Drozdová, 1. KA

STUŽKOVÁ
„Navždy sa zachová v pamäti stužková.“, to sú slová piesne, ktoré
si v novembri 2018 zaspievali maturanti, žiaci V.K.

15.november bol dôležitým dňom
pre celú našu triedu. Na tento okamih sme sa pripravovali niekoľ ko
týždňov a vďaka tomu sa stužková
parádne vydarila. Spolu s našimi
hosťami sme si naplno užili náš večer. Niet divu, že stužková pokračovala do skorých ranných hodín.
Atmosféru umocňovala krásne vyzdobená sála, nádherne šaty, skvelá
hudba a najmä výborná nálada.
Začíname! Slávnostný nástup, príhovory, šerpovanie a odovzdávanie
zelených stužiek. Sú symbolom aj
našich nádejí a mladosti...
Naša stužková bola nad naše očakávania. To všetko by nebolo možné bez pomoci našej triednej p.
učiteľ ky Adriany Kuckovej. Podala
nám pomocnú ruku vždy, keď sme
to potrebovali.
Tereza Čiderová V.K

FROM ARCHEOLOGY
TO THE TEACHER’S DESK
Interview with Simon Edmonds

It is very, very rewarding to see that lightbulb moment in students‘ eyes
according to Mr SIMON EDMONDS, one of the native English lectors at the private secondary school Futurum. Living in Slovakia for
nine years, he passionately teaches Sciences, English and History
Why did you decide to become a
teacher?
I’m not sure, I always enjoyed it. I always
enojyed explaining things to people
ever since I was younger. I’ve got two
younger brothers, so I used to help
them a lot with their homework, and it
kind of came from that. I was part of the
Scouts [Organisation] for about eighteen years, and when I got to be one of
the older ones – they had the responsibility to look after the younger teenagers, so I always looked after or taught
younger people. It’s just natural to me.
What is your teaching philosophy?
I try to make my lessons enjoyable and
make the material relevant to my students. For example, I show you how
you could use something whether it’s
English grammar or how science applies to you so that the students are
engaged with the material. I also try to
mix the way that I teach with, for example, a presentation or group work
or discussions. As a student, you also

have the chance to express yourself,
so you’re given the chance to write
essays or you can talk. I don’t know
what my philosophy is overall, but I
think that the students should understand why they are learning what they
are learning, and then they understand, “O.K, I’m not just sitting here
because someone told me to, but I’m
learning something which helps me.”
What would you do if you hadn’t become a teacher?
I’m actually a qualified archeologist, so
I studied that at university. I think that
if I hadn’t got into teaching, I would’ve
got into more of the science part; maybe working with material in the lab
doing tests – like forensics, biology,
chemistry. And I would probably be
working in the history field directly like
on archeological excavations or university teaching or something similar.

This is a good question, and it’s something we discussed recently with my
collegues. In England, students drop
subjects that they don’t like consistently as they get older. So, for example, I
dropped Art, Religion and Music when
I was fourteen years old. I didn’t have
to have it anymore. And when I was sixteen, I dropped some more subjects,
which were French, Geography and
Physics because I didn’t like them anymore. So the Slovak system forces students to continue studying everything
until they’re eighteen or nineteen.
These students already know what they
want to study at university, they know
what their interests are. They know what
they like and don’t like, and yet they still
have to study Physics, for example, or
they have to study History, and they just
don’t like it because it’s not for them.
I think that should be changed somehow. Maybe there should be two years
of preparation for maturita and you can
finish the subjects you don’t like earlier. I think that will be a good change.

Is there anything you wish you could
What do think about the school systeach but you can’t?
tem in Slovakia?

I don’t know, but it would be interesting to teach a foreign language
because I admire my colleagues, who
are Slovaks, but they have to teach
in English, so it’s like a double job for
them. For me, it’s easy. I just speak
since I’m English, but, for example,
our teachers who teach in English,
they have a very difficult job. It would
be interesting for me if I could teach
a foreign language, so if I could teach
German or French, I would see how it
is to have to completely change language for the entire lesson and teach
it to somebody else. I think that would
be a difficult but good challenge.

funny sometimes, but that’s just their
mistakes. But something that actually makes me laugh? Well, you always
have different ideas. So I ask something, and I’m expecting one kind of
answer and somebody else comes
up with something else quite different, maybe even funny, but it still fits
with the thing that I asked. So some
students are able to kind of think outside the box and come up with something quite funny, and that’s good.
What do you usually do in your free
time?
Well, I like to study. I do study more history in my free time to get better at it. I
mentioned that I’m trying to learn German, but it’s not going very well. But
at the moment, I bought a flat recently

What is the hardest thing about being a teacher?
It’s quite difficult to say, but there are
some things that are not as good.
I think one of the most disappointflash questions and answers
ing things is when you explain to
Book or T.V?
Favourite song?
somebody how to do something
Book
Everybody
is Changing.
repeatedly, and there’s a difference
Rain
or
sun?
Favourite
film?
between somebody who doesn’t
Sun
Martian.
understand and who tries to learn –
iOS or Android?
Favourite colour?
and you can see that they’re learning
iOS
Blue.
– but it’s a real shame when someBlack or White?
Favourite book?
one who has potential doesn’t use
Black
Treasure Island.
it. The students who get 3’s and
Dogs or cats?
Favourite T.V series?
Cats
Dexter.
4’s even though they have a brain
Coffee or tea?
Favourite band or
and they could use it, but they just
Both
singer?
don’t. I wouldn’t say that’s the hardWinter
or
summer?
Keane
est thing, but it’s disappointing.
Summer
Favourite food?
The hardest thing is probably all
Slovakia or England?
Goulash.
of the beaurocracy that we have to
Slovakia
Favourite actor?
do. And for me, I have to do it in a
Train or plane?
Matt Damon.
second language, so it’s quite a lot.
Train
And the opposite of that, what is
the best thing?
so I’m reconstructing it and doing all
Oh, that’s an easy one. The best thing this kind of stuff even if it may be a bit
is when students do their thing: “Ah!” boring. But other than that, I like sitting
And you can see that they under- in restaurants, going for coffee, having
stand it and that they understand why discussions with friends about politics,
something is like it is and how some- history, international issues and having
thing works. When you see that light- good food. I like good food, and you
bulb moment in the student’s face, it have a lot of good food in Slovakia. I
is very, very rewarding that “Yes, O.K! would say that my hobbies are sitting
They understand what I’m talking and eating. It’s nice to simply relax. For
about and they see it makes sense.” example, although it’s not the summer anymore, but there’s nothing betWhat is something students said ter than sitting on Hlavná during the
that made you laugh?
summer having a coffee, just watching
Generally, it can be saying things a people go by. Relaxing on Hlavná in
little wrong in English that can be Košice in the warm days with a drink or
funny or the pronounciation can be a coffee, to me, is the best place to be.

Which subject was your favourite while going to high school and
which wasn’t? Why?
I’ve always loved History. Ever since I
was small, so history has always been
my favourite subject. I never liked Maths
very much because I was not very good
at it. But I was lucky at my school – we
had good teachers, so it wasn’t about
the teacher. It was just about that the
subject was difficult and I didn’t understand what it was what we were doing.
But History was definitely my favourite, and I’ve always liked Science as
well, especially Biology. It was always
interesting – how the human body
works and cells and things like that.
What is the most interesting place
that you’ve ever visited?
Well, the most exotic place might
be Georgia. If you’ll ever get the
chance to go, you’ll love it. The first
thing is that the food is wonderful.
The second thing is that it’s such an
interesting country because a kind
of mix of the Middle East, Russian
and Persian influences, so they’ve
got all different kinds of food, culture and architechture. The history
is very interesting because lots of
people have tried to conquer it, but
they failed because it’s a mountainous country. And the other thing
is that the people are extremely
hospitable, and even though they
do not have much, they really give
you everything they can when you
go there and ask somebody: “Oh,
I’m lost, can you show me where
something is?” They will not just tell
you where it is, but they will walk you to
where it is. We were in the countryside
somewhere and we got the bus times
wrong, and we told someone local
that we missed the bus and the next
one was in about 3 hours and he said:
“That’s O.K, I’m going to the capital
and I’ll take you in my car.” So, we got
in this guy’s car and he drove us to the
capital. Maybe it wasn’t the best idea,
but it was fun. There are very different
kind of people out there, so I recommend going there if you get the chance.
Peťa Márkuš, Sissi Takáčová,
Veronica acová

Na slovíčko s

Lenkou TAKÁČOVOU

zriaďovateľ kou gymnázia FUTURUM
Za nami je sedem rokov húževnatej práce. Na začiatku sme fungovali ako elokované pracovisko trenčianského gymnázia Futurum a v roku 2015 sme sa stali samostatným právnym subjektom. Zaujímavosťou je, že na úplnom začiatku v školskom roku
2012/2013 sme začínali vyučovanie so štyrmi žiakmi! Dnes máme
osemdesiat žiakov v šiestich triedach. Je to veľ ký úspech, pod
ktorý sa podpísali nielen naši pedagógovia, ale predovšetkým
rodičia, ktorí od začiatku dôverovali pedagógom a verili v budúcnosť školy.
Po siedmich rokoch sa naša
škola dostala v Košiciach už
na popredné miesta v kvalite.
Preto sme hrdí na našich absolventov i súčasných študentov,
ktorí študujú doma aj na zahraničných univerzitách. Je dôležité uvedomiť si a nezabúdať
na to, že k úspešnému rozšírujúcemu štúdiu je potrebné
začať s obohacovaním portfólia už v prvých rokoch stredoškolského štúdia, napríklad aj
participovaním na rozličných
olympiádach a súťažiach, alebo aktívnou činnosťou v uznávanom programe DofE (Duke
of Edinburgh).
Veľmi dôležité pre naše gymnázium je aj to, aby študenti dosahovali dobré výsledky
na maturitných skúškach zo slovenského jazyka, ale aj z iných
predmetov. Prioritou však stále
bude zvládnutie maturity z anglického jazyka na úrovni C1.
Veľ ký podiel na úspechu študentov má náš vyníkajúci profesorský zbor, naši „native speakers“ Simon David Edmonds,
Paul Nyitray, Tina Teague a Daniel Cantalapiedra, a samozrejme aj slovenskí učitelia. Veľ kým
plusom vo vzdelávaní je dobrý
vzťah medzi učiteľmi a žiakmi,

ktorý sa rozvinul do „interaktívnej“ formy, či už vo vyučovaní,
vzdelávaní alebo vo výchove.
Práve držíme v ruke prvé číslo školského časopisu ´We are
THE FUTURUM´. Jeho redakcii želám veľa úspechov, nech
sa dievčatám - novinárkam
- darí. Som šťastná, že máme
mimoriadne aktívnych a tvorivých prvákov, ktorí zrealizovali
driemajúcu myšlienku vytvoriť
školský časopis. Dnes už hádam každá škola, gymnázium,
máj svoj časopis, a ten je bez
pochýb dôkazom kreativity
a úsilia študentov. Oceňujem
odhodlanie a elán, s akým sa
tvoril tento odvážny a krásny
projekt.
V rozbiehajúcom sa novom
roku a na prahu druhého polroka želám našim žiakom veľa
šťastia a entuziazmu, tiež spokojnosť s polročným hodnotením. To nech je pre nich výzvou,
aby sa kontinuálne a najmä
úspešne dopracovali k záveru
školského roka 2018/2019.
“The FUTURE depends on
what we do in the PRESENT.“
(M. Gandhi)

Bilingválnym štúdiom k
lepšiemu uplatneniu
Mnoho študentov cestuje za kvalitnou výučbou angličtiny do zahraničia. Avšak
tí, ktorí ostali, svoje rozhodnutie neľutujú. Oslovili sme aktuálnych maturantov,
ale aj absolventov Súkromného gymnázia FUTURUM na Grešákovej 1, ktorí
nám prezradili, prečo sa oplatí ostať študovať angličtinu v Košiciach.

Viktória Janočková
Myslím si, že som v volila dobre, keď som si
vybrala
FUTURUM.
Táto škola mi dala veľmi veľa, čo sa týka angličtiny a dejepisu. Každý
jeden žiak, ktorý navštevuje našu školu, má excelentné vedomosti z týchto
predmetov. Mne osobne dal najviac
prvý ročník, aj keď som už po anglicky vedela, lebo sa mi v ňom vďaka asi
16-tim hodinám angličtiny týždenne
zlepšila gramatika aj slovná zásoba.
Som šťastná, že na škole máme native
speakerov, je úplne iné počuť rozprávať človeka, ktorý pochádza z krajiny,
ktorej jazyk sa učíme.
Tiež ma zaujal projekt, ktorého som sa
aj zúčastnila, s názvom „Veľ káči čítajú
malkáčom“. Cieľom tohto projektu je
naučiť deti v škôlkach základne anglické slovíčka z obľúbených detských
rozprávok ako napríklad Tri prasiatka.
Tiež oceňujem to, že sa zapájame do
rôznych zbierok, kde pomáhame nielen ľuďom, ale aj zvieratkám.

Samuel Suvák
Školu som si vybral,
lebo sa mi pozdávali zahraniční lektori a
spôsob výučby – viac
ako desať hodín týždenne po anglicky. Sledujem zahraničné médiá a dohovorím
sa s ľuďmi na internete, či už vo vide-

ohrách alebo na rôznych fórach.
Naša škola FUTURUM je prvá na Slovensku, ktorá spolupracuje so Special
Olympics Slovakia. Môžeme vykonávať dobrovoľnícku činnosť na nimi organizovaných podujatiach, alebo sa
zúčastniť napríklad rôznych turnajov,
kde sme v tímoch spolu s deťmi zo
znevýhodnených prostredí. V júli 2017
som sa zúčastnil futbalového turnaja
Kim Källström Trophy v Göteborgu
vo Švédsku, súčasť podujatia Gothia
Cup. Bol som ako dobrovoľník na 22.
ročníku Majstrovstiev Slovenska Špeciálnych olympiád v atletike, ktoré
boli v septembri 2018 v Košiciach.

Marián Vinicay
Nielenže mi Súkromné
gymnázium
FUTURUM rozšírilo obzory
z hľadiska vedomostí,
ale taktiež som veľmi rád, že mi umožnilo
spoznať mnohých podobne
zmýšľajúcich ambicióznych mladých
ľudí. Fakt, že ovládame angličtinu na
akademickej úrovni a máme vedomosti o odborných problematikách aj
v angličtine, nám jednoznačne zvyšuje šance dostať sa na našu vysnívanú
zahraničnú univerzitu.
Vďaka lepšej znalosti anglického jazyka má človek prístup k omnoho väčšiemu množstvu rôznych informácií.
Ja sám som sa vďaka tomu naučil
programovať a v rámci školy som sa

zúčastnil celoslovenskej súťaže mladých programátorov, kde som získal
špeciálnu cenu za mnou vytvorenú
hru pre smartfóny.

Erika Hofmeisterová
Osobne si myslím, že bilingválne gymnázium
je vstupnou bránou
pre štúdium v zahraničí a taktiež prináša
veľa možností a otvorených brán do budúcnosti.
Absolvovala som ročné štúdium v
USA v Atlante na North Springs Charter High School. Koľ ko jazykov človek
ovláda, toľ kokrát je človekom, a v tejto dobe je nevyhnutné ovládať minimálne jeden jazyk, takže s odstupom
času viem a vidím, že to je aj vstupnou bránou k čo najlepšiemu zamestnaniu.
Momentálne študujem na City University of Seattle v Bratislave so zameraním na business, management
a marketing. Táto škola mi umožňuje
flexibilne rozvíjať svoje vedomosti a
schopnosti v ďalšej mojej profesionálnej kariére. Veľmi veľ kým benefitom
tejto vysokej školy je taktiež štúdium
v anglickom jazyku a možnosť štúdia
aj v zahraničí, čo je mojím najbližším
plánom.

Zuzana Harčarová
Ak by som mala vyzdvihnúť tri najlepšie
aspekty Súkromného
gymnázia FUTURUM,
boli by to tieto: kvalita
vzdelania so zahraničnými lektormi, individuálny prístup

vďaka nízkemu počtu žiakov v
triedach a otvorená komunikácia medzi študentmi a učiteľmi.
Vzhľadom na to, že štúdium na
gymnáziu FUTURUM sa ukončuje nielen maturitnou, ale i štátnou skúškou z anglického jazyka
na úrovni C1, majú absolventi
otvorené dvere do prevažnej
väčšiny zahraničných univerzít
bez nutnosti dodatočného jazykového kurzu.
V priebehu svojho štúdia som sa
zúčastnila niekoľ kých jazykových
pobytov v zahraničí a niekoľ kých
stretnutí so zahraničnými študentmi na Slovensku. Osobne
považujem za najväčšiu prednosť anglického bilingválneho
štúdia na gymnáziu FUTURUM
schopnosť čítania kníh a novinových článkov v angličtine, čo
znamená nezávislosť od slovenských médií a vydavateľstiev,
ako i oveľa rozsiahlejší prehľad o
svetových témach.

Adam Kopkáš
Gymnázium FUTURUM mi pomohlo
rozvíjať si jazykové vedomosti,
tie sú v dnešnom
svete nevyhnutné, a pripravili ma
na štúdium na vysokej škole v
zahraničí. Akonáhle nastúpite na
školu v zahraničí, všetko je nové,
neznáme, a preto je obrovskou
výhodou mať znalosť angličtiny,
aby ste sa mohli pýtať, ale aj rozumieť, čo vám hovoria. Cudzí
jazyk nie je veľ ká veda a zdokonalenie, ktoré príde, je neuveriteľné.
Študujem v Amerike v štáte
Virgínia na Southern Virginia
University. S výberom som maximálne spokojný, škola funguje
podobným systémom, na aký
som bol zvyknutý na FUTURUM,
počet študentov v triede je 15-

25, individuálny prístup a túžba
profesorov pomôcť žiakom na
ceste za úspechom. Samozrejme, to všetko by nebolo možné
bez rodičov, priateľ ky Simonky,
podpory rodiny a školy FUTURUM, ktorá ma pripravila na štúdium v zahraničí.

Chem
Generation

Alexandra Guothová

Začiatkom februára sa študenti 4. ročníka
zúčastnili praktickej výučby chémie na projekte ChemGeneration spoločnosti BASF.

Aj keď som mala
počas svojho výberu
strednej
školy len 14 rokov, rýchlo som
si uvedomila, že
výber FUTURUM je výborná voľ ba. Za množstvo hodín
anglického jazyka, jeho kvalitu
a schopnosť využitia v praxi nemôžem tomuto gymnáziu nikdy
dostatočne poďakovať. Je neuveriteľné, koľ ko informácií a
možností vám to následne otvára.
Táto škola mi priniesla nový pohľad na svet prostredníctvom
štúdia zameraného na rozvoj
kritického myslenia a chápania
do hĺbky. Dala mi aj viac sebavedomia v tvorbe názorov či
rozhodnutí. Zlepšenie akejkoľvek úrovne angličtiny na plynulú
komunikáciu je tu stopercente garantované. Momentálne
študujem psychológiu na The
University of Liverpool. Prvý rok
to bolo niečo nové a namáhavé, ale rýchlo to prešlo a všetky skúšky som úspešne zvládla.
Dnes už viem, že aj tento vyber
bol pre mňa správny.

Začiatkom februára sa študenti 4. ročníka zúčastnili praktickej výučby chémie na projekte
ChemGeneration spoločnosti BASF. Názorne
predviedli, ako možno z opotrebovaných vecí
pripraviť nové veci znovu prospešné. Študenti
si vyskúšali štyri pokusy. Zistili, ako zo znečistenej vody pripraviť čistú, ako recyklovať použitý papier na nový, ako degradovať plasty a
priviesť opäť k životu kovy pomocou jednoduchej elektrolýzy. Každú tému dôsledne vysvetlili odborníci Fakulty materiálov, metalurgie a
recyklácie Technickej univerzity v Košiciach.
Študenti si zo seminára odniesli nielen pozitívne myšlienky, pozitívnejší vzťah k predmetu chémia, ale i poznatky ako prakticky využiť
chémiu v úplne bežnom živote. Veď napokon,
chémia je všade okolo nás.
RNDr. Henrieta Kulová

The New ‘Us’
There are many theories about the
future world. Will there be flying cars?
Robots that will replace people? Teleporting from place to place? Nobody
knows exactly what will happen, but
there are a few things that are possible in the future. Robots are one of
them. Even now we have different robots around the world,
but many of them are
still being tested and
studied and most them
work, but not for long.
Robots could replace
a few jobs that people
do now. For example a
cashier, bartender or a
cleaner. Many people
will loose their jobs, but
I don´t think for long.

If robots will actually replace these
jobs and a few others too, there will
be people needed anyways. People
who will be able to fix the robots if
they stop working will be needed. I
also think that many people will be
against it and many won´t trust the
technology. Even now we can´t fully

trust the technology we have. Plus,robots won´t be able to replace every
person, especially not doctors, people working with computers, writers
and many others where you need
special schools to become one of
these. Scientists said that even actors
can´t really be replaced. Maybe in few
scenes, but not in every
movie. It would look
weird and I think robots
won´t be able to do
every movement a human being can. So we
shouldn´t worry about
robots replacing us in
everything we do.
Sasha Drozdová

Is the Future Here?
There are many theories about the
future. And there are many of those
about flying cars and cars that run by
themselves. Is it possible that this will
be our future? Flying cars are one of
the cars that are being tested even
now at the moment. Many tests have
sadly failed, but a few of them were
successful. It would be very cool if
we would be able to commute by
ourselves and be anywhere in a
flash, but this is also quite risky.
It is dangerous and if you make
one wrong move, you can possibly crash. If people would
want a flying car, they would
need a special license, too.
Plus another risk is that the system could fail. New systems that
people have never tried before
and systems that have just started
can easily fail at any time. Even old
systems and machines can break at
any moment, but there’s a smaller
risk of a normal car failing than a new
one. Why? Well, normal cars now are
a thing that almost every person has.
Cars have been here for many years

and professionals that make the cars,
make the actual cars better and better and they already know what to do
and what not to do. Flying cars may
be our
upcom-

i n g
future,
and hopefully
it will be one of
the better things we will have. Now
we have cars that drive by themselves.

These cars have already been tested
before and used, too. It’s a nice way
of getting somewhere without actually doing anything, but I would say
it’s very risky. People are afraid of
this new system and new machine.
Of course, it may be useful at some
point, but people need control over a
few things and especially cars since
it is a heavy machine. Most people
don’t trust the system, they can’t
control it and you never know
when the system will decide to
crash and break. So what might
we have in the future? The cars
that drive by themselves may
be used by a few people, but
not many. Unless the creators
of the car will prove it in some
kind of special and unique way
that this system won’t fail. But that
will probably never happen anyway.
Flying cars? Well, that is quite possible, actually. It will also be hard to get
used to it, but I think that not so many
people will use it either way.
Sasha Drozdová

ŠPORT RÚCA BARIÉRY
AJ V KOŠICIACH
Medzi hendikepovanými a zdravými športovcami rozdiel nie je milujú pohyb a ženie ich chuť bojovať a zvíťaziť

Košice sa stali tohto roku prvou zastávkou Inkluzívnej Talkshow hnutia Special Olympics Slovakia. Akceptovanie rôznorodosti a inklúzia ľudí s duševnou a telesnou poruchou sú v dnešnej dobe frekventovanými témami, stále však mnohí
nevedia, čo pojem inklúzia znamená a aké je jej prínos. Účinným prostriedkom inklúzie, teda plnohodnotného zapojenia ľudí s hendikepom do každodenného života je šport. Futbal, volejbal, stolný tenis či zjazdové lyžovanie – to je iba
niekoľ ko aktivít, ktoré dokážu rúcať bariéry a ľudia pri nich vydávajú zo seba maximum bez ohľadu na to, či sú zdraví,
alebo žijú s telesným hendikepom.

S cieľom osvety v oblasti tematiky inklúzie prostredníct- toho, čo znamená inklúzia pre zdravotne a mentálne
vom športových aktivít zorganizovalo hnutie Special postihnutých ľudí. Šport je podľa nás totiž tá najľahšia a
Olympics Slovakia a Súkromné gymnázium FUTURUM najkrajšia cesta inklúzie,” hovorí Eva Gažová, národná riav Košiciach Inkluzívnu Talkshow pre žiakov aj rodičov. diteľ ka Special Olympics Slovakia.
Košice sa tak stali prvou tohtoročnou
Silnými príbehmi športovcov ako Dazastávkou vzdelávacieho cyklu, ktorej
vid Boček (s Dawnovým syndrómom,
Pre študentov FUTURUM-u
cieľom je priblížiť túto tematiku strektorý začal plávať už ako dvojmesačný
význam inklúzie nie je cudzí
doškolákom.
a dodnes podáva excelentné plavecké
„Šport je fenomén, ktorý spája ľudí
a aj lyžiarske výkony), Michaely Duchobez rozdielu, chuť súťažiť a prežívať
vej (19 ročná plavkyňa, taktiež s Dawnvíťazstvá máme totiž všetci rovnakú. Preto začíname so ovým syndrómom), Dominiky Nestarcovej (šesťnásobvzdelávacím cyklom, v rámci ktorého chceme študentom ná majsterka Slovenska a trojnásobná bronzová víťazka
stredných škôl čo najlepšie vysvetliť význam a dôležitosť svetového Grand Slam-u v plážovom volejbale) ako aj

ďalších športovcov sprevádzal publikum športový
moderátor RTVS Ján Žgravčák.
Pre študentov FUTURUM-u význam inklúzie nie je
cudzí, počas celého štúdia sú vedení k prijímaniu inakosti ľudí, pomáhajú si navzájom a hendikepovaní
študenti sa tu sebavedome zapájajú do športových
podujatí. „Okrem toho, že sme anglické bilingválne
gymnázium, tak naši žiaci sa aktívne zapájajú do
športových
aktivít,
a
to
nielen
Silným vzorom pre študendo športu
tov FUTURUM je učiteľ teklasického,
lesnej výchovy Róbert Luby
ale
športujú spolu
s deťmi, ktoré sú mentálne a telesne postihnuté,“
uviedla Lenka Takáčová, štatutárny zástupca zriaďovateľa Súkromného gymnázia FUTURUM. „Vedieme
žiakov inou cestou, a to cestou dobrovoľníctva.“ –
dodala.
Silným vzorom pre študentov FUTURUM je učiteľ
telesnej výchovy Róbert Luby, ktorý predsedá Zväzu
mentálne postihnutých športovcov, ktorým sa sám
venuje a k inklúzii prostredníctvom športu vedie aj
zdravých študentov. „Žiaci reprezentujú našu školu
v unifikovanom futbale, tým podporujeme inklúziu
– naši žiaci spolu so žiakmi zo špeciálnych škôl, čiže
zdravé a hendikepované deti tvoria futbalový tím,
zúčastnili sa aj majstrovstiev Európy v unifikovanom
futbale. V septembri na Majstrovstvách sveta v atletike hnutia Špeciálnych olympiád sa zúčastnilo
našich 20 žiakov, pomáhali ako dobrovoľníci. Je to
úžasné a sme hrdí na to, že deti v takomto veku,
stredoškoláci a k tomu puberťáci sa aktívne a s radosťou zapájajú do takýchto aktivít“ – hovorí Lenka
Takáčová.

Special Olympics Slovakia
Hnutie špeciálnych olympiád vzniklo na Slovensku v roku 1993 s cieľom poskytovať celoročný cyklus súťaží a tréningov v športových
disciplínach ako atletika, plávanie, gymnastika, futbal, volejbal, cyklistika, zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie, tenis, stolný tenis,
kolieskové korčule, pozemný hokej, boccia,
krasokorčuľovanie a iné.
Združuje 42 klubov, 15 športových odvetví, 3
300 športovcov, 120 rodinných príslušníkov, 1
200 dobrovoľníkov. Special Olympics Slovakia
je členom Special Olympics International a
Slovenského olympijského výboru.
Edina Kocsisová

I love books
The Terrible Thing That Happened
to Barnaby Brocket – John Boyne,
author of The Boy in the Striped
Pajamas
The Terrible Thing That Happened
to Barnaby Brocket is an adventurous
book about a boy named Barnaby.
He isn’t an average boy. He was born
with the ability to fly, but he couldn’t
control it. He was flying around everywhere like a helium balloon. If you
would let go of him, he would fly all
the way up without stopping. And if
he flew all the way up to the sky, he
would die. That’s why his parents always had him attached to a leash.
He also went to school like a normal
kid, but he was always attached to
something. His life was very hard, but
also exciting for him. He was a kid
with a huge imagination, and he always wanted to be like a normal kid.
His siblings were average kids, and
he would sometimes get a little jealous. He knew that his parents didn’t
like him the way he is, especially his
mom. She loved him, but she wanted
him to be a normal boy that can walk.
She had quite enough problems with
him already, and she wanted the both
of them to be happy. Barnaby goes
through many adventures with his
family and friends throughout the
story. Will Barnaby’s family keep him
and be happy with him even with his
disability? Will he survive throughout
different adventures? Will they find a
way to fix this? You can find it all out
in the book!

The President is Missing by Bill
Clinton & James Patterson.
The President is Missing is a fiction
political thriller novel by former US
President Bill Clinton and novelist
James Patterson. It is a deeply detailed book as Clinton gives informa-

tion on how the political system and
the White House work, and Patterson
delivers the kind of suspense only he
can, making it the political thriller of
2018, if not the entire decade.
As the novel opens, a threat looms.
Enemies are planning an attack of unprecedented scale on America. There
are whispers of cyber-terror, espionage and a traitor in the combat. The
President himself becomes a suspect
and then goes missing…
Set in real time over the course of
three days, The President is Missing
introduces the possible troubles the
nation’s President could experience,

how hard a presidency truly is and
how quickly things can turn in the
most shocking way. The novel puts
the reader inside the White House
and inside the mind of a president
grappling with extraordinary circumstances that could really happen.
Although the book consists of just a
bit over 500 pages, it is a quick read
for bookworms which are thirsty for
engaging and action-packed novels.
And if the book happens to really grip
you, you can look forward to the upcoming film adaptation coming later
this year.
School For Good and Evil
School For Good and Evil is a fantasy fairytale book by Soman Chainani.
This book is about the adventures of
best friends Sophie and Agatha. Sophie is the beautiful blonde girl who

really wants to get to the school of
good. She really loves her beauty routine and wants to marry a handsome
prince one day. Many people think
she is a very pretty girl and she’s simply perfect.Agatha, on the other side,
is an introvert with black hair. Almost
everybody is afraid of her and she absolutely hates being in some kind of
contact with people.The School For
Good and Evil is mentioned in one of
the fairytale books that kids in Gavaldon read, which is where Sophie
and Agatha live. Every 4 years, a pair
of kids are kidnapped and taken to
the School for Good and Evil.One of
the kids goes to the school of good
which is full of wonderful princesses
and princes, whereas the School for
Evil consists of ugly and scary witches,
demons and trolls. Sophie believes
that this school exists and it´s not only
in kids‘ fairytale books. Some people
believe the kids just go away while
some believe in the school, too.
At first, Agatha thinks it´s all made
up and she thinks that Sophie is just
being silly, but after a few days she
starts to believe in it, too.Why? Well,
they both get taken to the School for
Good and Evil, but something bad
happens. Sophie gets accidentlly
taken to the School for Evil and Agatha to the other school. The book
continues with their many adventures
and the two girls trying to figure the
whole situation out.
Personally, I think this book is very
good and interesting. To all the people that enjoy reading about adventures, the fantasy world and experience a bit of horror – this book is for
you. If I could, I would change a few
things in it and add a bit more of action, but otherwise it´s a lovely and
awesome book.
Saša Drozdová

BEKIM NAVŠTÍVIL
FUTURUM
Stále pozitívne naladený BEKIM je inšpiráciou pre mnohých ľudí! Na Gymnáziu
Futurum Košice vládla počas jeho stretnutia
so študentmi naozaj príjemná atmosféra.

Gymnázium Futurum navštívil Bekim
Aziri, známy stand- up komik, motivátor, chlapec, ktorý je stále dobre naladený aj napriek jeho hendikepu.
Autogramiáda bola spojená s vyhlásením najlepšej študentky, ktorou
bola Vanessa Vaľ ková. Nasledovala
diskusia a nechýbali Bekimove vtipné
príhody zo života, ktoré pobavili nielen študentov, ale aj učiteľov.
Z dvojmetrovej výšky som spadol, a
taká babka že: ,,Preboha, preboha!
Nič sa vám nestalo?” Hovorím, čo už
len mne môže stáť?
Študenti gymnázia sa Bekimovej návšteve potešili. Tí, ktorí chceli, si prišli
aj po podpis.

T. Kollár: Myslím si, že Bekim je takým
dobrým príkladom, ako zvládať rôzne
životné situácie, aj keď nie je všetko
ideálne. So svojím prístupom, nadhľadom, myslím si, že je dosť veľ kou
inšpiráciou pre našich študentov, ale
aj pre nás dospelých.
Bekim navštívil gymnázium Futurum
už po druhýkrát, a tak vie, že je hlavne
zamerané na cudzie jazyky. Najmä na
anglický jazyk vďaka zahraničným lektorom, ktorí tu vyučujú. Ako je na tom
s cudzími jazykmi teda on?
,,Ja som sa veľmi neučil cudzie jazyky.
A teraz, keď cestujem s kamarátmi,
tak si vždy povieme, že to je asi jediná
vec, ktorej sme v škole mali venovať

pozornosť. Takže- treba sa učiť jazyk,
lebo dnes je to dosť podstatné. Však
nie nadarmo sa hovorí, že koľ ko rečí
vieš, toľ kokrát si človekom. Teraz by
som sa už nenaučil jazyk, pretože už
sa to do mňa ťažšie leje.”
Bekim je známy svojim optimizmom
a tým, že svoj hendikep berie nie až
tak vážne ako iní ľudia. Po Slovensku
navštevuje mnoho škôl, a to so svojím
projektom, kde sa snaží mladých motivovať a ukázať im, že každý problém
v živote sa rieši lepšie s úsmevom na
perách.

Veronika Haberová

Riverdale
Riverdale je mesto, kde záhadne zabili študenta Jasona
Bloosoma. Jeho kamaráti sa snažia zistiť, kto je za to zodpovedný, a prečo Jasona zabil.
V tomto roku vyšla už tretia séria Riverdale s úplne iným
príbehom, ako bol na začiatku prvej série. Riverdale je
niečo, čo sme tu nemali už dlhé roky a určite poteší milovníkov vrážd a záhad.

Teória veľkého tresku
Seriál určite netreba predstavovať. Teória veľ kého tresku má za sebou už jedenásť sérií. Tento rok sa môžeme
tešiť na dvanástu, poslednú . No nesmúťte, tvorcovia nám
priniesli další seriál: druhú sériu YOUNG SHELDON.

Stranger things
Hawkings je kľudné a pokojné mesto. Ľudia sa tam
majú radi a nič nezvyčajné nikdy nevideli. Dovtedy, kým
sa v jeden večer “nestratil” malý chlapec Will Byers.
Stranger things majú za sebou dve série a už v toto leto
sa môžeme tešiť na tretiu.

Game of thrones
Ani seriál Game of Thrones netreba zvlášť predstavovať.
Tento rok si pozrieme jeho ôsmu sériu. Seriál je veľmi
úspešný a hneď po prvej sérii si našiel tisícky fanúšikov.
V hodnotení kritikov obstáll veľmi dobre a fanúšikovia sú
kvôli nezodpovedaným otázkam v siedmej sérii veľmi zvedaví na tú najnovšiu.
Sissi Takáčová

Call me by your name
A film review
“Call me by your name” is a captivating romantic drama by Luca Guadagnino starring Timothée Chalamet as
a teenage American Italian boy and Armie Hammer as a
ravishing university student. Adapted from a novel of the
same name by André Aciman, the screenwriter James Ivory once again flaunted his writing skills in this exquisite
masterpiece. Winner of various awards, among the most
notorious are Academy Award for Best Writing Adapted
Screenplay or Independent Spirit Award for Best Male
Lead, while also being nominated for many more. In its
130 minutes it shows a chronicling tale of first love, briefly touches the political situation in Italy and explores the
social perception of homosexuality in Southern Europe 40
years ago.
It’s the summer of 1983 in Northern
Italy and 17 year old Elio is spending his holidays in a grand villa from
the 17th century with his family. Surrounded by the unaltered beauty of
Italian nature, perfectly preserved
in the villa’s gardens, he spends his
leisure time transcribing music and
practicing piano. His mother Annella
(Amira Casar), a translator and his father Lyle (Michael Stuhlbarg), a Greco-Roman professor host an internship program every summer meant
for archeological doctorate students,
in which they invite a charming American student Oliver into their house.
As Oliver joins Elio’s father professor
Pearlman in his studies of the ancient
world, the sympathy between him
and Elio gradually arose, bonding
over their shared Jewish heritage and
love for literature. Join Elio and Oliver in their adventurous summer that will alter their lives
forever, exploring not only the dazzling city of Toledo, but
also themselves.
Music plays an exceptional role in the movie, since Elio
himself is a musician with mesmerizing skill, as he often
plays for the guests. The scenes decorated with the melancholic tunes from Sufjan Steven’s repertoire along with
Eric Satie’s gentle piano compliment the sun-drenched
Italian scenery whilst filling it with dismal nostalgia, meanwhile the 80s French and Italian synth pop add reckless
ease to it, like a gush of fresh air. The film excels at depicting the fashion of the early 80s with its acid washed

denim and courageous hairstyles. Visuals of the movie are
truly beautiful, shot on 35mm celluloid film, they somehow managed to capture the always present nostalgia.
The combination of Italian natural splendor, spot on vintage fashion and the beauty of summer create a work of
art from each and every frame, surrounding the actors of
wonderful choice who gave life to Ivory’s splendid writing.
As quoted from the movie “Nature has cunning ways of
finding our weakest spot”, this movie will surely become
one of yours. It is almost certain to find its way to become
one of the most profound cinematographic experiences
of your life. Although labeled as romance, it has a taunting number of other qualities to offer. It unusual settings
and enthralling dialogues form it into something much
greater than a regular cliché overplayed love story. It is

not a happy one nor a tragic one. The calm manner in
which it’s composed only adds to its already spectacular
atmosphere. It’s officially marked as R rated, for sexual
content, nudity and some language, although they aren’t
the main concern of the film. The director describes it as
a family-oriented film for the purpose of “transmission of
knowledge and hope that people of different generations
come to see the film together.” Gaudagnino’s idea was
to rather shift his focus on two people in the present moment rather than developing a complex plot. All of this
original features shape it into a movie, as bold as it might
sound, worth seeing before your death.
Johanna Gaberová

Vtipy

Sudoku
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Rozprávajú sa dva chrípkové vírusy:
- Keby si vedel, akú krásnu slečnu som
dnes položil do postele...
***
Dievčatá chcú Barbie a chlapci autíčka.
Keď vyrastú, je to presne naopak.
***
Stretnú sa dve korytnačky a jedna nemá
pancier. Tá druhá sa jej pýta:
- A tebe sa čo stalo?
- Ále, utiekla som z domu.
***
Ak na Zemi vážiš 100 kilogramov, tak na
Marse vážiš len 38.
Záver: Nie si tlstý, len
žiješ na zlej planéte.
***
Ako je to možné, že Luník I, Luník II a
Luník III už obleteli zemeguľu, len Luník
IX , zotrváva na Zemi v Košiciach?
***
Rozhovor v hoteli:
Recepčná: - Vy ste chceli byť zobudený
telefónom?
Hosť na izbe: - Áno.
Ona: - O 5:30?
On: - Áno.
Ona: -Tak šup, šup hore, už je osem
hodín.
***
Hovorí kriminalista kolegovi:
- Zadržaný zlodej je Slovák, alebo Nemec. Keď som sa ho opýtal, že či on
vykradol banku, zadržaný odpovedal, že
&quot;Ja&quot;.
***
Príde blondínka do predajne elektra:
- Prosím si jeden televízor s vládou.
- Azda s ovládačom?
- Neviem, ja som v tom úplná lajka.
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Cranberry yogurt Easy Breakfast
muffins
Casserole Muffins
Upečte si na raňajky, desiatu či pre hostí vynikajúce a na prípravu jednoduché mafiny.
Prekvapte aj seba.

Ingredients
85 g rolled oats
245 g plain or vanilla yogurt
118 ml vegetable oil
165 g brown sugar
1 egg
128 g. all purpose flour / hladká múka
1 tsp. salt
1/2 tsp. baking soda / sóda bikarbona
1 tsp. baking powder / prášok do pečiva
1 1/2 c. cranberries
Instructions
1. Mix oats in yogurt.
2. Add oil, sugar, and egg. Beat well.
3. Sift in flour, salt, soda, baking powder.
4. BEFORE stirring, sprinkle cranberries over flour
mixture.
5. Stir to blend.
6. Fill muffin cups and bake at 200 C for 20 minutes. Yields 12 muffins.V

Looking for an easy breakfast idea? We love
this easy Breakfast Casserole Muffin recipe.
It’s made with simple ingredients that you likely have in your kitchen. These make a fabulous, freezer friendly breakfast. For sure
worth a try!

Ingredients
3–4 pieces whole wheat toast bread, torn into small
pieces (enough to fill muffin tins almost to top)
3–4 slices deli ham
110g shredded cheddar cheese
8 eggs
225 ml milk
5g ground mustard (optional)
1g ground pepper (or more or less to taste)
dried Parsley
Try to use also 2 scallions with green part
Instructions
1.Preheat oven to 205 degrees C. Grease muffins tins
well.
2.Drop bread pieces evenly in muffin tins until they
come about 2/3 of the way up the tin.
3.Sprinkle ham pieces evenly in each tin.
4.Sprinkle cheese evenly in each tin.
5.Whisk together eggs, milk, ground mustard, and
pepper.
6.Pour egg mixture evenly in each muffin tin.
7. Sprinkle a little dried Parsley on the top of each
one.
8.Bake for 15-18 minutes or until golden brown on
top and cooked through the middle.
6. Fill muffin cups and bake at 200 C for 20 minutes.
Yields 12 muffins.
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