
Súkromná spojená  škola HUMAN, KOŠICE 

projekt Medzigeneračný dialóg alebo „hovory S+V“  /starí rodičia + vnúčatá/ 

 

Reminiscen cie 

 

 

Ups! Toto  teda bolo tvrdé pristátie. 

Stala sa taká zvláštna vec, že po minuloročnej Noci duchov ma uniesli rovno z Humanofordu  do 

Rockfordu. Bolo to hrozné, okolo mňa samé príšery, ocitla som sa aj v Slizolíne, no brrrr.  Najhoršie na 

tom celom bolo to, že  cez zázračné okienko som videla všetko, čo sa dialo v Humanoforde, ale 

nemohla som sa tam dostať. Tak som si zapla svoj neviditeľný počítač , vložila USB kľúč a všetko som 

potajme nahrávala a dúfala, že to raz všetko budem môcť napísať ... 

A stalo sa ani neviem ako, odrazu som sa zobudila na to, že padám a bola som späť. To pristátie 

trochu bolelo, ale stojí to za to a ja Vám môžem všetko ,čo som videla cez zázračné okienko 

porozprávať. 

Skončila teda Noc duchov a už sa chystala Vianočná akadémia, deti boli krásne, vystupovali všetky. Aj 

tie, ktoré vedia spievať a recitovať, aj tie, ktorým to tak nejde /zase sú výborné v niečom inom/, ale 

všetky to robili s nasadením a všetky dostali šancu. A tak som videla snahu detí, radosť učiteľov a slzy 

šťastia u rodičov. 

A stretol sa rok s rokom, podali si ruky – starý sa rozlúčil – nový nastúpil. Prišli nové výzvy, úlohy. 

Maličkí prváčikovia si zvykali na novú pani učiteľku, na to, že už nie sú I.A a I.B, ale spojená I.A a čuduj 

sa svete, nič hororové sa nestalo. Detičky si zvykli na pani učiteľku, ona na nich a z dvoch sa stala 

jedna výborná, úspešná trieda, ktorá na konci roka získala ocenenie NAJ TRIEDA.  Písmenká sa začali 

skladať do slov, čísla do príkladov , otázok pribúdalo a  menil sa ich obsah.  A to bolo komentárov 

a prognóz!? Našťastie Humanoford je Humanoford, a aj keď to niekedy  nevyzerá optimisticky , 

klobúk dole pred tými, ktorí čarovali a toto kúzlo sa opäť vydarilo.... 

Piataci sa chystali na prijímacie pohovory na  gymnázium . A musím teda povedať, že to nebolo iba 

„proforma“, boli to vážne prijímačky so všetkým, čo k tomu patrí. S množstvom učenia, testov, 

strachom, psychologickými testami. A zase sa prejavil nesmierny záujem pedagógov  pomôcť deťom 

zvládnuť toto náročné obdobie, doučovania a príprava na hodinách  boli samozrejmosťou. A potom 

nastali tie dva vážne dni, kde celý pedagogický zbor pristúpil k deťom s patričnou vážnosťou a úctou, 

ktorá tomu prináležala. Deti testy urobili a zrazu z nich boli gymnazisti a mne sa zdalo, že z diaľky 

počujem tichučko tichulinko Gaudeamus igitur. A možno sa mi to iba zdalo a chcela som to počuť? 

 Vydýchli sme si všetci /bolo počuť roling stones/.  Piataci sa chystali na svoj prvý veľký výlet do 

Anglicka, kde boli týždeň ubytovaní v rodinách, zúčastňovali sa výučby  angličtiny a spoznávali 

Anglicko. 



Priblížil sa koniec školského roku  s množstvom vedomostných testov a namiesto nervozity v škole 

vládla ako vždy pohodová atmosféra. 

Konečne boli prázdniny, rodičia organizovali presuny detí, deti sa tešili na voľno, učitelia tiež, veď to, 

čo dokázali  v priebehu roka s našimi deťmi  si zasluhovalo viac oddychu ako len dva mesiace.  No  

a keďže som bola v Rokforde, mala som možnosť teleportovať sa do myslenia našich učiteľov a pani 

riaditeľky a veru, to čo som tam videla, sa na oddych nepodobalo. Vyzeralo to ako v počítačoch, ktoré 

kombinovali, „kuli“ plány, vymýšľali , no a v prvom rade konali. 

Zrazu bolo po prázdninách. September prišiel akosi prirýchlo a s množstvom noviniek, ale aj 

prekvapení.  Na slávnostnom otvorení školského roku chýbali niektorí žiaci aj učitelia.  Hm, bolo to 

prekvapujúce,  ale život prináša zmeny a asi to tak malo byť. 

 Znovu je Noc duchov. Snažím sa dostať späť, no nedarí sa mi. Vidím takmer všetko to ,čo minulého 

roku, len tie zamaskované príšerky sú väčšie, vyššie.  Napokon sa nado mnou ktosi zľutuje a uvoľňuje  

ma späť domov. 

Hneď ako sa roznieslo, že som späť, pozvala ma pani učiteľka na triednickú hodinu, ktorej témou bola  

otázka-  Aké to bolo, keď som chodila do školy ja. Rozmýšľala som  nad položenou otázkou a s hrôzou 

som zistila, že ako prvé mi napadlo, že som sa bála. Raz písomky, potom učiteľa, tiež že som nemala 

na telocvik úbor správnej farby... Určite nebolo všetko iba zlé, ale v mnohých záležitostiach 

dominoval strach. 

Naše deti –vnúčatá ho našťastie nemajú.  Bola som na otvorenej vyučovacej hodine ANJ v II.A triede. 

Deti vôbec nevnímali prítomnosť pani riaditeľky ani rodičov. Len škoda, že rodičov bolo menej.  Po 

skončení vyučovacej hodiny ,deti nechceli ísť späť do svojich tried. Pani riaditeľka pohladkala jedného 

chlapčeka a povedala, že by mal sedieť pekne rovno, aby ho nebolel chrbátik ...Kdeže hospitácia, akú 

sme zažívali mi. 

Blíži sa Vianočná akadémia,  deti sú vo vytržení,  učia sa svoje kultúrne vstupy. Znovu všetky deti.  

No a čo zostáva povedať nakoniec ?  Popriať si navzájom veľa zdravia  a hlavne poďakovať všetkým  - 

celému Humanofordu,  teda celej našej škole HUMAN. 

 

Katarína Škulinková 

 

PS: Začala som sa učiť ANJ /dochádza mi slovná zásoba/ , včera som sa naučila, čo je zikkurat a učím 

sa každý deň, aby som vedela odpovedať na otázky, ktoré sú čím ďalej, tým náročnejšie . 


