
 

1.Keby si bola speváčka, o čom by si 

chcela spievať? 

Ja by som chcela spievať o mojom živote. 

 

2.Nosila by si parochne ako iné speváčky? 

A o čom by si robila klipy? 

Nenosila by som parochne, ale klipy by 

som robila – iba neviem ešte o čom. 

 

3.Teraz poďme na iné otázky. Chcela by si 

ísť do Chorvátska? Ak áno, čo by si v tom 

Chorvátsku robila? 

Oddychovala by som tam, kúpala sa, 

a najmä, chodila by som po obchodoch. 

 

4.Čo rada robíš, keď si v školskom KLUBE? 

Hrám sa svojimi spolužiačkami. 

 



5.Keby si mala dcérku, aké by si dala 

meno a do akej škôlky alebo školy by si ju 

dala? 

Meno by som jej dala Alexandra a do školy 

by som ju určite dala ku nám – do 

súkromnej základnej školy Dotyk. 

 

Reportérka. ŠTEFY CICKOVÁ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Čím by si chcela byť, keď budeš veľká? 

 Ja by som chcela byť modelka, lebo sa mi to povolanie 

páči. 

Chcela by si sa stále objavovať v šoubiznise? Ak áno, čo 

ťa na tom láka?  

Určite by som chcela, ale nie stále. A láka ma na tom, že ma 

niekto bude vidieť. 

Chcela by si mať keď budeš veľká aj nejaké deti? Pýtam 

sa túto otázku, lebo niektoré ženy tvrdia, že po 

tehotenstve žena zoškaredne.  

Ja by som chcela mať deti, ale ešte som nad tým 

nerozmýšľala. 

Aký je   chlapec tvojich  snov? 

Chcela by som Angličana, aby  bol vysoký a mal modré oči. 

Máš nejakú hviezdu, ktorú by  si chcela, aby ťa videla 

v šoubiznise? 

Áno mám a volá sa China enne Michalene. 

Reportérka: Ninka Švihrová, 4. ročník 



              
 

1. Pani učiteľka čo si myslíte o tom, že by ste mali v triede 6 alebo viac 

Jakubov? 

Ha! ha! ha! ha! ha! Asi by som sa dala naklonovať. Myslím si, že by 

som nestačila byť  jednou Bibianou, ale by som sa musela znásobiť 

na počet Jakubkov.   

2. Keby by ste sa narodili znova, chceli by ste chceli byť sestričkou alebo 

ešte raz  učiteľkou? 

Určite učiteľkou - tuto prácu milujem a milujem mojich žiakov.  

3. Prečo ste chceli byť učiteľkou,  z akých dôvodov? 

Kopla ma múza. Možno ma kopla nesprávnym smerom, ale 

minimálne ma nasmerovala do školy. Tá škola mi nesmrdela, práve 

naopak, voňala mi.  Preto som išla za vôňou svojho srdca.  

4. Mate rada všetkých  žiakov? Prečo?   

Milujem ich (nemám ich iba rada), lebo každý z vás je čarovný. Každý 

je pre mňa takou malou rozprávkou a v tej rozprávke nachádzam 

moje vlastne sny.    

5. Akú farbu mate rada? Prečo? 

Dlhé roky som milovala čiernu, lebo som sa chcela skryť ako sivá 

myška a nechcela som byť viditeľná.  V poslednej dobe však veľmi 

milujem pastelové farby. Milujem ich preto, lebo žiaria a dodávajú 

mi život a chuť do nového dňa. 

 

 

 

Reportérka: Iga Kuleta, 4. ročník 

 



 

 Milá Pani Mirka Bražinová!!!   

1. Chcela som sa vás opýtať: Čo vás  priviedlo ku tomu, aby ste 

boli                      vychovávateľka ? 

No, povolanie vychovávateľka sa mi páči od malička. Chcela som 

byť učiteľkou, ale aj vychovávateľka je veľmi pekné povolanie. 

 

2. A čo vás baví na tom hrať sa so školákmi? 

Baví ma to, ako ich môžem motivovať k budúcnosti. 

3. Ako dieťa ste mali rada akú aktivitu? A prečo ste si ju vybrali zo 

všetkých tých aktivít? 

J som bola lemravá, ale zapáčil sa mi volejbal a chvíľu som sa mu 

venovala. Ateraz len čítam knihy. 

4. Prečo ste si nás vybrali ako triedu? Prirástli sme vám k srdcu ??? 

či nie... 

Lebo to bola láska na prvý pohľad. 

 

5. Aké miesto by ste chceli ešte navštíviť a prečo ste si tú krajinu 

ju vybrali ?  

V postate by to bolo jedno, lebo veľa tých  krajín som 

nenavštívila.               Reportérka: Meliska Kubaláková 



INTERVIEW S MIROSLAVOU BRAŽINOVOU 

1. Čo sa vám páči na mužoch? 

Na mužoch sa mi páčik, keď vedia byť tolerantní, keď sú 

usilovní  a keď pomáhajú ženám bez toho, aby ich žena na 

to upozornila. 

2. Akú máte rada hudbu a prečo? 

Ja si vypočujem asi každý žáner hudby. 

3. Ktoré miesto na zemi sa vám páči a prečo? 

No najkrajšie mesto na zemi je Ružomberok, lebo som 

sa tu narodila a mám tu veľa pekných spomienok. 

4. Chcete sa vydať? 

No chcela by som sa vydať už len preto, lebo  chcela by 

som zažiť ten jeden deň pekný... keď bude veľa hostí, keď 

budem ja pozornosťou. 

5. Aké je vaše obľúbené jedlo a prečo? 

Zjem všetko, čo nezje mňa. 

6. Aké povolanie sa vám páči? 



Povolanie - asi učiteľka bolo takým mojim snom, keď som 

bola menšia. Ale aj byť vychovávateľka je veľmi pekné...  

Teraz za poslednú dobu ma fascinujú nejaké  

papierovačky na nejakom úrade - to by bolo moje 

povolanie. 

7. S kým rada trávite voľný čas?  

S priateľmi, s rodinou a hlavne so svojim psíkom, 

lebo s ním som najmenej.  

 

 

Reportérka: Vaneska Bražinová, 4. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interview s JAKUBOM KOPANICOM 
 

Čo by si pre Slovensko urobil keby si bol prezidentom? 
Jakub: Zhodil by som prezidentov, ktorí nám robia zle (napr. 
„Nemenovaný..)  
 
Aký typ pesničiek ťa fascinuje a prečo?  
Rep, lebo je to o živote a o tom, čo sa ti stalo. 
 
Prečo ťa zaujíma technika? 
Pretože je to životu dôležité. 
 
Čím by si chcel byť  ako veľký? A prečo? 
Rozmýšľal som o tom, ale ešte som na nič neprišiel. 
 
Keby si vyhral milión eur, čo by si s nimi robil? 
Kúpil by som si pekné auto : rodičia by ma v ňom viezli. Kúpil 
by som si aj nový nábytok, televízor, nové počítače, atď. 
 
Reportér: Jozef Špirka 

 
 
 
 
 
 
 



INTERVIEW S RICHARDOM KAMANOM 

1. Urobil si niekedy niečo na čo 

nezabudneš ? 

Rišo :Áno , kamošovi som dal to tašky 

vajce. 

2. Prečo chodíš tak nagélovaný ? 

Rišo : Lebo aj vlasy potrebujú nejaký 

vzor. 

Ked´ budeš dospelý čím budeš ? 

Rišo : Kamionistom - ako otec. 

Prečo Počúvaš Rytmusa? 

Rišo : Lebo je to RAP a je to super 

hudba. 

Kebyže máš moc peňazí čo by si si 

kúpil? 

Rišo : Kúpil by som si 10 000 áut a ešte 

niečo...     reportér: Kubik Kopanica 

 



 

1. Ako ste sa dostala ku práci byť učitelkou?        

,,Už som to bola spomínala Ige v jej interview... 

skrátka ma kopla múza smerom ku škole. Tá škola mi 

voňala a tak nejak pre tú vôňu mi to zachutilo.“ 

 

2. Ktorý frajer vás sklamal keď ste bola v puberte?       

,,Na pubertu si nepamätám a už vôbec nie na 

frajerov .“ 

 

3.Akú činnosť máte najradšej?       

,,Milujem hudbu - či už ju počúvať alebo  komponovať.“ 

 

3. Aký tip muža sa vám páči?         

,,Prebodku! No hlavne: - aby bol vysoký asi tak 

2metre 30,  to je akurát. Bude stačiť, ak bude mať 2 

a pol vlasa a rúk by mohol mať aj 100,aby stíhal robiť 

všetko, čo bude potrebné. Samozrejme, žartujem. 

Nemám žiaden vyhranený typ muža.“ 



4. Cez víkend chodíte na diskotéky alebo ste doma?       

,,Z diskoték som už vyrástla a buď som doma alebo 

chodím na výlety. Milujem cestovanie.“ 

6.Ktorý človek je vašou oporou a v ktorých situáciách 

ste to mali možnosť pocítiť? 

 ,,Fú! Ťažká otázka. Pocítila som oporu z viacerých strán, 

od viacerých ľudí. Určite to nebol iba jeden človek, 

určite mi boli oporou vždy rodičia, moji najblišší 

priatelia.Tí ma nikdy nesklamali. Ale takú najväčšiu 

najväčšiu oporu som vždy cítila od Boha - nebolo to od 

ľudí.“ 

7. Čo robíte keď sa s niekým pohádate?           ,,Ryčím. 

Strašne dlho ryčím  a potom sa snažím ísť udobrovať.“ 

 

Reportérka: Didi Jadroňová 

 

 



 

Kedy si sa narodila a koľko máš  rokov?  

Narodila som sa v septembri a mám 34 rokov. 

Čo je tvoje najobľúbenejšie jedlo a prečo?  

Mám rada  čínske jedlá napr. kung pao, pretože milujem 

korenisté jedlá. 

 Máš rada dáku zeleninu a prečo?  

Mám rada mrkvu, kaleráb, kapustu - pretože majú dobrú 

chuť  - hlavne čerstvé. 

Kde pracuješ ?  

V Ústrednej vojenskej nemocnici na oddelení ARO. 

Máš  rada tuto prácu?  

Áno mám ju rada, lebo sa starám o ťažko chorých ľudí.   

Akú hudbu mate rada a prečo?  

Nemám vyhradený štýl hudby. Vypočujem si aj modernú aj  

ľudovú hudbu. 

 

Reportér: Adamko Stopiak, 4. Ročník 

 

Interview so Zuzkou Stopiakovou 



 

 

1. V koľkých rokoch ste začali hrať futbal?  

No ja som začal v 6 rokoch. 

 

2. Pán učiteľ, prečo ste sa stali vychovávateľom? 

Povodne som chcel ísť na konzervatórium, študovať  spev . 

Kvôli zmene hlasu z detského na mužský som nenastúpil na 

konzervatórium , ale išiel som pôvodne len na 1 rok na 

pedagogickú a sociálnu akadémiu – ostal som tam do konca, 

lebo mi tam bolo dobre a je zo mňa vychovávateľ. 

 

3. Kto je váš najlepší kamarát? 

Môj najlepší kamarát je Majo, Erik, Slono, Jožo....mám veľa 

naj. kamarátov. 

 

4. Čo najradšej robíte po svojej práci? 

Ja po svoje práci najradšej oddychujem, ale  málo kedy mi na 

oddych ostane čas. 

 

5.  Máte aj nejakého obľúbeného speváka? 

Mám rád rock, punk - tak celkovo, obľúbený spevák je asi 

Andreja Bočeli. 

 

6.  Pán učiteľ čo robíte cez prázdniny? 

Cez prázdniny, brigádujem a oddychujem. 


