
Daniela a Veronika, inak nazývané aj ,,Twiinsky“ sú

veľ mi milé, pekné a talentované sestry (dvojič ky). Na

naš e gymnázium zavítali pri prílež itosti Dň a otvorených

dverí a spestrili nám príjemný program v tento

výnimoč ný deň . Sú to naozaj veľ mi sympatické mladé

dievč atá, z ktorých cítiť veľ ký optimizmus a pohoda.

Okrem autogramiády a koncertu, ktorý mal veľ ký

úspech, sa s nami rady baby porozprávali a odpovedali

nám na zopár zvedavých otázok.

Nové Sondy: Na akú strednú š kolu ste chodili? A do

akého mesta?

Veronika: Bola to Pedagogická sociálna akadémia v

Leviciach.

Daniela: Tým, ž e pochádzame z Hronského Beň adikta,

tak Levice k nám boli najbliž š ie, preto sme tam aj

chodili.

NS: Zvládali ste š kolu aj kariéru?

Daniela: Bolo to nároč né. Hlavne prvé dva roky, keď sme

mali denné š túdium a mali sme veľ a akcií.

Veronika: Napríklad več er, keď sme mali akciu, kde sme

boli do noci a potom na druhý deň sme iš li do š koly. Tam

sme, samozrejme, nemali ž iadne úľ avy. To bolo váž ne

ť až ké.

Daniela: Nakoniec sme preš li na idividuálne š túdium, kde

sme boli skúš ané š tvrť roč ne. Č o bolo ale tiež dosť

nároč né, pretož e sme boli skúš ané z veľ kého množ stva

uč iva naraz. Stávalo sa, ž e uč itelia jednu skúš ali aj celých

45 minút, č o je jedna celá vyuč ovacia hodina. A hneď na

druhej hodine sme písali test zo vš etkého.

Veronika: My keď sme š li vlastne maturovať , tak sa nám

zrazu 20 minút na rozprávanie zdalo málo.

NS: Keď ste mali prvé dva roky eš te dennú dochádzku do

š koly, ako vás vnímal kolektív?

Veronika: Boli sme v triede samé baby a bolo to obč as

nároč né. Dievč atá v tínedž erskom veku nie sú stále

najpríjemnejš ie. Ale naš li sa tam, samozrejme, aj zlaté

dievč atá, s ktorými vychádzame dobre aj dodnes.


