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Na začiatku každého nového 
roka má človek taký zvláštny pocit. 
Nazval by som to syndrómom čistého 
zošita. Kým posledné decembrové dni sú v 
 znamení bujarej veselosti korunovanej 
výstrelmi zátok šampanského a petárd, 
prvé novoročné dni sú plné predsavzatí, 
ktoré sa nikdy neplnia. Človek pozerajúci 
sa do prázdneho diára nájdeného možno 
pod vianočným stromčekom cíti, že by mal 
začať niečo odznova. Akokeby stál na 
začiatku nejakej cesty, na ktorú sa pomaly 
sype biely sneh a budú to práve jeho 
šľapaje, ktoré tú cestu vyznačia. Stále v 
tie januárové dni akosi nenápadne 
upraceme vo svojom vnútri a chceme 
vyjsť do nového roka s nejasným pojmom, 
ktorý sa nazýva čistý štít. V podstate však 
z vesmírneho hľadiska okamih nového 
roka vôbec, ale vôbec nič neznamená. 
Naša matička Zem pri svojej nekonečnej 
púti okolo Slnka prejde cez oný bod na 
obežnej dráhe bez známok najmenšieho 
vzrušenia. Nevybuchne žiadna supernova, 
neskolabuje žiadny červený trpaslík a ani 
čiernym dieram sa nechce hrať pre ľudské 
potešenie nejaké kozmické divadlo. 
Naostatok, aj keby – prvého januára 
oslavujeme „náš“ Nový rok. A čo takí 
Číňania? Alebo Židia? Alebo  Arabi? 
A iné národy, ktorých kalendáre majú 
úplne iný základ?  

Možnože by nebolo na škodu 
veci, keby sa Nový rok oslavoval niekedy 
v lete, aby silvestrovská noc bola oveľa 
príjemnejšia. Alebo by sa oslavoval počas 
slávneho Stropkovského jarmoku...  

Z aspektu učiteľského (aký 
krásny výraz!) a študentského stretávame 
sa s iným zvláštnym javom. My, verejnosť 
školská, máme vlastne v priebehu roka 
dva nové roky: ten „normálny“, 
občiansky a ten školský, ktorý podľa 
zásady, že rok je doba obehu Zeme okolo 
Slnka, sa začína 1. septembra (aká mi tu 
novota!), ale končí nie 30. júna, ale 31. 
augusta. V tie dni naša Zem tiež netrpí ani 
najmenším vzrušením, pravda, narozdiel 
od nás. 

Máme však aj „iné“ roky: 
cirkevný, ktorý začína pravou adventnou 
nedeľou, banícky začínajúci 1. júla, 
rozpočtový, ktorý začína...ani neviem 

                      (pokrač. na str. 2) 

4. ročník stredoškolskej odbornej činnosti 
Deň 22. december 2006 bol posledným v minulom kalendárnom roku, 

kedy sme ešte išli do školy. Možno práve preto bol tento predvianočný deň 
venovaný 4. ročníku školského kola Stredoškolskej odbornej činnosti. Aj 
tentokrát žiaci sexty a oboch druhých ročníkov si ešte v minulom školskom 
roku vybrali témy, ktorým sa chceli venovať a zároveň aj svojich konzultantov 
spomedzi členov profesorského zboru.  

Počas samotnej obhajoby v spomínaný deň pracovalo 8 trojčlenných 
komisií: pre informatiku a fyziku (predsedníčka a členovia Mgr. Kočišová, 
Mgr. Sahajdová a PaedDr. Štofira), geografiu (Mgr. Senajová, Ing. Cichý, Mgr. 
Paňková), zdravotníctvo (RNDr. Petričková, Mgr. Gonosová, Mgr. Mihoková), 
biológiu, ekológiu a voľný čas (Mgr. Homoľová, Mgr. Kasardová, Mgr. 
Krajníková), psychológiu (Mgr. Hecková, PaedDr. Dydňanská, Ing. Beňo), 
sociológiu (Mgr. Maruščák, Mgr. Hecko, Mgr. Zakovičová), právne vedy, 
históriu, kultúru a umenie (Mgr. Jecušková, Mgr. Vasilková, Mgr. Perátová) 
a telovýchovu a šport (Mgr. Bodnár, Mgr. Šturák, A. Hričan.  

Študenti od ôsmej rána postupne pred publikom, ktoré tvorili ich 
mladší kolegovia, a najmä pred komisiou prezentovali svoje práce. Ich 
vystúpenie pred študentskou i pedagogickou verejnosťou bolo akousi skúškou  

Ocenení autori ročníkových prác 
 
alebo nácvikom na neskoršie obhajovanie svojich oveľa obsiahlejších prác, 
ktoré ich čakajú na vysokých školách. Samotná voľba témy práce v mnohých 
prípadoch v dobrom slova zmysle odhalila autorove skryté  túžby zaoberať sa 
niečím podobným už profesionálnym spôsobom. Niekoľkomesačná príprava 
práce, časté konzultácie s pedagógmi, štúdium príslušnej literatúry, hodiny 
presedené pri internete a dlhé chvíle písania textu na počítači, jeho úprava 
formálna i obsahová – to všetko bola, je a bude prípravou nášho študenta 
vystupovať akademicky a profesionálne. V súčasnom svete tvrdej konkurencie, 
ktorý je poznamenaný stále väčšou znalostnou ekonomikou, je takáto príprava 
mladého človeka na riešenie problému, ktorý mu zadá univerzita alebo dobre 
prosperujúca firma veľmi potrebná.  
V popoludňajších hodinách v priestoroch školskej klubovne boli riaditeľom 
školy RNDr. Jaroslavom Mikitom na návrh jednotlivých komisií udelené 
ocenenia ročníkových prác týmto študentom: Viktórii Žolnovej z 2. B v odbore 
fyzika, Matúšovi Beríkovi z 2. B (fyzika), Dane Savincovej zo sexty 
(geografia), Michalovi Bujdošovi z 2. A (geografia), Kataríne Čonkovej z 2. B 
(psychológia), Dávidovi Timanovi z 2. A (psychológia), Jane Račkovej z 2. B 
(psychológia), Amálii Medviďovej z 2. A (zdravotníctvo), Dávidovi Klebanovi 
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(pokračovanie. zo strany 1) 
kedy. Istý geniálny matematik a fyzik sa svojou teóriou 
relativity teoreticky snažil dokázať spomaľovanie alebo 
urýchľovanie času, pričom praktické dôkazy 
v cyklotrónoch stoja obrovské peniaze. No nevedel, že 
niektoré naše dámy to ovládajú oveľa lacnejšie. U nich sa 
totiž  fenomén rokov zastavuje na čísle 29, 39 alebo 49. 
A nemuseli ani študovať fyziku. 

Všetko najlepšie do nového roka 2007 vám praje 
celá redakcia Elánu. 
 
Usmejte sa na nás 
V októbri minulého roka sa pani profesorka Mgr. Valéria 
Senajová rozhodla využiť ponuku mobilného operátora 
Orange vytvoriť a zrealizovať projekt, na základe ktorého 
by sa mohla uskutočňovať činnosť v rámci programu 
„Lepšie miesto pre život“ v prospech detí s mentálnym 
a kombinovaným postihnutím. 
Sedem sedemnásťročných študentiek nášho Gymnázia 
(tretiačky: Andrea Mačošková, Tatiana Kaščáková, Mária 
Anovčinová, Denisa Krajníková, Aneta Vargová, Dominika 
Vrabliková a Alena Filarská) sa pod vedením Mgr. 
Senajovej podujalo venovať dobrovoľníckej činnosti 
s takýmito deťmi. V období marec, apríl a máj tohto roka 
budú pomáhať odborným pracovníkom najmä v umeleckej 
a dramatickej oblasti. Pri svojej práci vychádzajú 
z presvedčenia, že ľudia s postihnutím nepotrebujú náš 
súcit, ale najmä našu spoluprácu. V rámci projektu sa 
rozhodli venovať svoj čas a energiu do nácviku 
divadelného predstavenia a do organizovania pravidelných 
výtvarných dielní pre 23 detí s mentálnym postihnutím. 
Tieto deti sú pod záštitou Združenia na pomoc ľuďom 
s mentálnym postihnutím v Stropkove.  
O aké aktivity pôjde? V prvom rade je to nacvičenie 
divadielka, kde by sa naďalej rozvíjala komunikácia detí, 
zmiernila sociálna fóbia, rozvinula tvorivosť a zlepšilo by 
sa zvládanie kontroly emócií. 
Dievčatá sa budú venovať aj výtvarnej činnosti, kde by sa 
podporili sebauzdravujúce procesy, umožnilo by sa 
uvoľnenie a znázornenie vedomých a nevedomých 
konfliktov a pocitov. 
Výsledkom tejto činnosti bude záverečná prezentácia detí 
so svojím vlastným programom pre rodičov a pozvaných  
 

(4. ročník SOČ – pokračovanie zo strany 1) 
zo sexty (zdravotníctvo), Ivane Braslavskej zo sexty 
(biológia), Tomášovi Maliňákovi z 2. B (voľný čas), Jane 
Mihokovej zo sexty (sociológia), Alene Čepovej z 2. B 
(sociológia), Silvii Tirkovej z 2. B (história), Zuzane 
Michrinovej z 2. B (história), Eve Paňkovej z 2. A 
(telesná výchova a šport), Borisovi Parilákovi z 2. A 
(telesná výchova a šport) a Dominikovi Terazovi z 2. B 
(telesná výchova a šport). 

Informácie o ročníkových prácach, resp. ich 
autoroch, ktorí postúpia na obvodné kolo SOČ v 
Kežmarku, prinesieme v budúcom čísle Elánu. 
 
hostí. Najlepšie výtvarné dielka budú vystavené 
v Mestskom kultúrnom stredisku v Stropkove. 
Na materiálne zabezpečenie celého projektu konto 
Orange venovalo 27 200.- Sk. 
Sme radi, že aj zástupcovia nášho gymnázia takýmto 
spôsobom nezištne venujú svoj voľný čas a energiu 
v prospech tých, ktorí vedia byť snáď tí najvďačnejší. 

 
STĹPČEK VÝCHOVNEJ PORADKYNE 
 

• Dňa 22. novembra 2006 sa v rámci Dní 
otvorených dverí na UPJŠ v Košiciach 
uskutočnila návšteva tamojšej Lekárskej fakulty. 
Naši študenti pod vedením výchovnej poradkyne 
Mgr. Valérie Fedorkovej si prezreli učebné 
priestory školy a laboratóriá, zúčastnili sa na 
besede so zástupcami školy, kde im boli 
poskytnuté podrobné informácie o štúdiu na 
fakulte. 

• Slovenská technická univerzita v Bratislave 
ponúkla nášmu gymnáziu svojho zástupcu doc. 
Derca z Fakulty chemickej a potravinárskej 
technológie, ktorý dňa 23. novembra 2006 
informoval našich končiacich študentov 
o možnostiach štúdia na tejto škole.  

• 28. novembra sa uskutočnila prezentácia Fakulty 
elektrotechniky a informatiky Technickej 
univerzity v Košiciach. Informácie 

o možnostiach štúdia 
a uplatnení sa v rozličných 
odboroch podali Ing. Hladký 
a Ing. Gladičová. 

• Pre záujemcov o štúdium na 
Akadémii ozbrojených síl 
generála M. R. Štefánika 
v Liptovskom Mikuláši bola 
zaujímavá beseda so 
zástupcom tejto školy 
čatárom Baníkom. Študenti 
dostali podnetné informácie 
o možnostiach vstupu do 
ozbrojených zložiek 
Slovenskej republiky 
a neskoršej účasti na misiách 
ASR na rozličných miestach 
sveta. Beseda sa uskutočnila 
5. decembra 2006. 

 
 
Dievčatá, ktoré si nájdu čas nielen na 
zábavu… 
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Hrou proti AIDS 
V spolupráci s Regionálnym úradom 
verejného zdravotníctva vo Svidníku 
sa 1.decembra uskutočnila v klubovni 
Gymnázia v Stropkove beseda 
o pohlavne prenosných ochoreniach 
vrátane AIDS. Akcie sa zúčastnili žiaci 
sexty, 2.A a 2.B a priebeh besedy bol 
netradičný a naozaj hravý. 
Rozdelili sme sa do troch skupín 
a postupne sme absolvovali stretnutia 
pri piatich paneloch, pri ktorých sme 
sa zábavnou formou dozvedeli 
informácie o tejto problematike. Aké 
infekcie a ochorenia sa môžu prenášať 
sexuálnym stykom, čo je AIDS, ako sa 
vírus HIV prenáša, ako sa máme 
chrániť pred uvedeným ochorením, aké 
je to rizikové správanie, čo znamená 
byť HIV pozitívny a pod. Pri aktivitách, 
ktoré boli pre nás pripravené, sme boli 
nútení zamyslieť sa, čo vieme o AIDS 
a pohlavných chorobách. Pokiaľ sme 
nejakému pojmu nerozumeli, prítomné 
lekárky a zdravotné sestry nám ochotne 
vysvetlili. Najzábavnejšie bolo 
stretnutie pri paneli, pri ktorom sme si 
vytiahli lístok s nejakou situáciou, 
ktorú sme mali  pantomimicky zahrať 
tak, aby ju naši spolužiaci mohli 
uhádnuť. Akcia nám poskytla nielen 
dôležité informácie, ktoré určite 
využijeme vo svojom živote, ale aj 
zábavnú pracovnú aktivitu v kolektíve. 
 
Študenti 2.A triedy Gymnázia v 
Stropkove 
 
Návšteva aktivistiek OZ 
Človek v ohrození 
 Svet sa prehupol do dvadsiateho 
prvého storočia, storočia ešte stále s 
krajinami, v ktorých slovo demokracia 
sa snáď vyslovuje iba pošepky. Jedným 
z takýchto kútov sveta je aj prekrásny 
ostrov v Karibskom mori - Kuba.  

Na pozvanie Mgr. Ivany 
Jecuškovej nás vo štvrtok 21. 
decembra 2006 navštívili dve 
aktivistky občianskeho združenia 
Človek v ohrození: Ivana Kulová a 
Gabriela Šuvadová z Bratislavy. Na 
besede s nimi, ktorá sa uskutočnila v 
popoludňajších hodinách v školskej 
klubovni nás oboznámili so vznikom aj 
činnosťou občianskeho združenia 
Človek v ohrození, ale aj s ich 
skúsenosťami s pomocou 
demokratických krajín obetiam 
Castrovho režimu na Kube.  

Občianske združenie Človek v 
ohrození vzniklo v máji 1999. Jeho 
cieľom je realizácia projektov  

Z akcie Hrou proti AIDS 
 

efektívnej a účinnej humanitárnej a 
rozvojovej pomoci ľuďom, ktorí trpia 
dôsledkami konfliktov, katastrof a 
autoritárskych režimov doma i vo svete 
za podpory širokej verejnosti. 
Prostredníctvom kultúrno-vzdelávacích 
podujatí a celkovej osvetovej činnosti 
sa združenie snaží informovať širokú 
verejnosť o konkrétnej situácii a 
osloviť ju, aby sa rozličnými formami 
zapojila do humanitárnej a rozvojovej 
činnosti.  

Združenie začalo aktívne 
spolupracovať s demokratickými 
skupinami na Kube, ktoré sa mierovou 
cestou snažia pripraviť spoločnosť na 
nevyhnutnú zmenu režimu a následnú 
transformáciu spoločnosti od roku 
2002. Pomoc združenia je zameraná na 
asistenciu slobodne zmýšľajúcim 
skupinám a rodinám politických 
väzňov a získanie podpory verejnosti, 
médií a politikov na Slovensku pre 
demokratické zmeny na Kube.  
 

 
Obe aktivistky v rámci spolupráce s 
Nadáciou Pontis dvakrát navštívili 
Kubu. Ich hlavnou úlohou bolo 
distribuovať finančnú pomoc z verejnej 
zbierky rodinám odsúdených 
politických väzňov, ale i zbierať 
informácie o zdravotnom aj 
psychickom stave zatknutých a situácii 
ich rodín. Po prezentácii 
dokumentárneho filmu, v ktorom 
vystupovali predstavitelia kubánskeho 
disentu, sa rozvinula zaujímavá beseda, 
počas ktorej sa študenti dozvedeli aj 
ďalšie podrobnosti o súčasnom živote 
na Kube. Otázky študentov sa týkali 
hlavne podrobností o tamojšom 
školstve a zdravotníctve, reakcií 
miestnych úradov na činnosť 
združenia, ale i bežného života 
Kubáncov.  

V podvečerných hodinách sa 
obe aktivistky s nami rozlúčili a 
odcestovali do Bratislavy.            (-sc-) 

 
                                      
                                      Ivana Kulová 



4 

SPOLOČNOSŤ 
GYMCO š. s. 

A JEJ AKTIVITY 
 
  Dňa 15.11.2006 na valnom 
zhromaždení oficiálne vznikla 
študentská spoločnosť GYMCO š. s. 
Za účasti 51 akcionárov bol schválený 
podnikateľský zámer s konkrétnymi 
číslami týkajúcimi sa chodu celej firmy 
počas jej existencie.  

Samotné zasadanie sa 
uskutočnilo v priestoroch klubovne 
našej školy. Zúčastnilo sa ho vedenie 
školy, členovia pedagogického zboru, 
študentská verejnosť a hosťom akcie 
bol bývalý primátor Ing. Imrich 
Hamarčák. Rokovanie otvorila a viedla 
študentka 3. ročníka Michaela 
Prusáková. Po otvorení nasledovali 
voľby do jednotlivých orgánov 
a hlasovanie o samotnom programe. 
Potom nasledovala informácia 
o vzniku a pôsobení organizácie Junior 
Achievement Slovensko, ktorá 
zastrešuje podobné aktivity na 
slovenských stredných školách. 
V ďalšom bode P. Berík predložil 
návrh stanov, ktoré boli 
prijaté jednomyseľne. 
Predstavenstvo firmy 
tvoria títo študenti: 
Dávid Timan 
(prezident), Ivana 
Pecúchová, Jozef 
Suvák, Peter Berík 
a Michaela Čakurdová. 
Dávid Timan vystúpil 
s prezentáciou 
podnikateľského plánu. 
Ivana Pecúchová 
informovala prítomných 
o výške spoločného 
kapitálu, ktorý činil 
7340.- Sk. PR manager 
Jozef Suvák prezentoval plán 
propagácie a predaja výrobkov. 
V diskusii bývalý primátor pán Ing. 
Imrich Hamarčák privítal celkovú 
myšlienku činnosti tejto spoločnosti 
a zároveň prispel finančným 
sponzorským darom. Padli aj otázky 
týkajúce sa bufetu, imania spoločnosti 
a iné. Na všetky otázky fundovane 
odpovedali členovia predstavenstva. 
     Všetci členovia firmy usilovne 
pracovali a pripravovali materiál, aby 
prvý bod podnikateľského zámeru, t.j. 
bufet, bol v čo najbližšom čase 
otvorený. A teda od 1.12.2006 
v priestoroch učebne ruského jazyka na 
druhom poschodí je vám k dispozícii  

Členovia predstavenstva GYMCO po 
valnom zhromaždení 
 
malá provizórna predajňa, ktorá je 
otvorená v čase veľkej prestávky (od 
9:35 do 9:50). Ponúka pomerne pestrý 
sortiment sladkostí, taktiež slané 
pečivo, dôležité hygienické vreckovky, 
nalievanú Coca Colu, minerálku, džúsy 
Capri Sonne a pre najmenších aj milé 
prekvapenie v obálke ☺. Ceny v bufete 
sme sa snažili prispôsobiť okolitým 

obchodom, pretože naša spoločnosť 
nemá v pláne „vytĺcť“ čo najviac 
peňazí zo študentov, práve naopak, 
chceme im chvíle strávené v škole len 
spríjemniť dostupným tovarom za 
rozumné ceny. Samozrejme, v bufete 
vás čakajú aj „akciovky“ (tovar za 
zníženú cenu) a s radosťou prijmeme 
návrhy ostatných študentov na 
rozšírenie ponúkaného tovaru v zatiaľ 
naozaj skromnom bufete. Zároveň by 
sme týmto chceli osloviť študentov 
gymnázia, aby držali spolu a aby svoju 
návštevu v bufete zaradili medzi svoj 
denný režim. Gymco š.s. ponúka svoje 
služby nielen študentom, ale aj 
profesorom, ktorí sú v našom bufete 
zvlášť vítaní. 

     Naša firma vám taktiež ponúka 
zapožičanie laboratórneho plášťa, ktorý 
si môžete vypožičať v 2.A triede ( 
tretie poschodie) u Kamila 
Pivovarníka. Symbolická cena 5,-Sk na 
hodinu.  
     Vo sviatok sv. Mikuláša vám 
Gymco š.s. poskytlo sprostredkovanie 
darčeka kamarátom za taktiež 
symbolickú cenu 5,-Sk. Mikuláš 
v sprievode anjela vás od skorého rána 
vítal pri vchode do budovy školy 

a neskôr počas vyučovania 
osobne rozdával darčeky 
za prednes básničky či 
zaspievanie pesničky. 
Štatistika ukázala, že na 
Gymnáziu v Stropkove je 
najpopulárnejšia básnička: 
„Spadla hruška zelená.“ 
    Sme radi, že sme tento 
deň mohli spríjemniť 
nielen študentom, ale aj 
učiteľom. Podľa slov 
štvrtákov si oni Mikuláša 
na škole nepamätajú, a tak 
sme naozaj potešení, že 
možno tu vznikne nová 
tradícia a Mikuláš bude 

navštevovať naše gymnázium 
každoročne. Gymco š.s. sa bude 
naďalej snažiť realizovať ďalšie 
vymoženosti a akcie, ktoré sú pre našu 
školu a jej študentov len prínosom. 
Veľké ďakujem patrí aj vedeniu školy, 
ktoré nám vychádza v ústrety 
a poskytuje pomoc pri realizácií 
podujatí, ktoré plánujeme 
do budúcnosti.  
     Avšak GYMCO š. s. by bez vás, 
ostatných študentov, nemohlo 
existovať, a preto aj vám ďakujeme za 
každú horalku z bufetu, za každý 
poslaný darček, lebo my sme tu pre 
vás. 
                     Michaela Prusáková, 3.A 
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Gabika Bučková v Európskom modelovom parlamente 
 

Začiatkom decembra 2006 sa zo zaujímavého 
medzinárodného podujatia v slovinskej Ľubľane 
vrátila žiačka oktávy nášho gymnázia Gabika 
Bučková. O akú akciu išlo? 
   

Nadácia Modelový Európsky parlament so sídlom v 
holandskom Haagu v roku 1994 vytvorila európsky projekt 
Modelový Európsky parlament s cieľom poskytnúť mladým 
ľuďom hlbší pohľad na proces európskej integrácie, pochopiť 
mechanizmus práce európskych inštitúcií, priviesť mladých 
ľudí k záujmu o štáty Európy a štúdium tém, o ktorých sa 
diskutuje v reálnom Európskom parlamente. Autormi projektu 
sú Anna Sminia a jej manžel Leopold van Sminia z Haagu. 
Projekt sa realizuje vo všetkých členských štátoch EÚ. 
  V roku 2004 sa nadviazali oficiálne kontakty medzi 
MŠ SR a nadáciou. Gestorom projektu sa u nás stal rezort 
školstva. 
  Študenti si v rámci projektu cvičia rečnícke 
schopnosti a osvojujú diplomatické techniky rokovania. 
   
V tomto školskom roku sa do projektu okrem nášho 
gymnázia zapojilo 57 škôl a 631 študentov. Pani profesorka 
Jecušková  oslovila študentky Gabrielu Bučkovú 
(oktáva) a Alenu Fiľarskú 
(3.A) s návrhom 
zúčastniť sa na tomto 
projekte. Po podaní 
prihlášky a príslušných 
prípravách na domácej 
pôde sa naše študentky 
zúčastnili regionálneho 
kola, ktoré sa konalo v 
júni 2006 v priestoroch 
MPC v Prešove. Obe boli 
úspešné a postúpili do 
národného kola, ktoré sa 
uskutočnilo v dňoch 6. až 
10. októbra v Bratislave. 
Gabika bola členkou 
Výboru pre 
zamestnanosť a sociálne 
záležitosti, ktorý sa 
popasoval s 
problematikou úniku 
mozgov v Európe. Alena sa stala členkou Výboru pre rómsku 
problematiku, ktorý sa zaoberal tým ako efektívne pomôcť 
tejto národnostnej menšine.  

 
Účastníkov národného kola prijala aj prvá dáma SR 

pani Silvia Gašparovičová v Primaciálnom paláci. 9. októbra 
2006 zasadli účastníci do poslaneckých lavíc NR SR a 
hlasovali o pripravených rezolúciách jednotlivých výborov. 
Naša radosť bola veľká, keď sme sa dozvedeli, že rezolúcie 
oboch dievčat v národnom kole boli schválené. Považovali 
sme to za veľký úspech. Ale potom prišla ešte radostnejšia 
správa, Gabika postúpila na medzinárodné kolo do 
Slovinska. Gabike však zmenili výbor. Zaradili ju do Výboru 
pre ústavné záležitosti, ktorý riešil problematiku prijímania 
euro ústavy. A tak sa naše prípravy museli zrýchliť. 
Potrebovali sme nazberať nový študijný materiál, ale Gabiku 
to neodradilo, s veľkou chuťou sa pustila do práce. O jej 
kvalitách svedčí aj to, že to bol už jej tretí výbor za jeden 
školský rok (v školskom kole Výbor pre ekonomické 
záležitosti, v regionálnom a národnom pre zamestnanosť a 
teraz ústava) a všetko dokázala zvládnuť na výbornú.  MŠ 
SR ju spolu s ďalšími 4 stredoškolákmi vyslalo ako najlepších 
modelových euro poslancov na medzinárodné rokovania do 

Slovinska. Projekt na medzinárodnej úrovni trval od 25.11 do 
3. 12 v slovinských mestách Ľutomer a Ľubľana.  
  
Gabika vycestovala do Bratislavy 24. novembra 2006, kde sa 
stretla s ostatnými členmi slovenskej delegácie. Odtiaľ odišli 
do Viedne a z letiska Schwechat odleteli do Ľubľany. 
Nasledujúci deň bol venovaný činnosti zvanej team-building, 
t.j. akémusi zosúladeniu práce jednotlivých pracovných 
skupín. V Ľutomeri pripravovali jednotlivé výbory rezolúcie, o 
ktorých sa potom hlasovalo v Ľubľane. Vo výbore, ktorého 
členkou bola Gabika, vypracovali tri alternatívy: buď 
ponechať starú verziu euro ústavy a presvedčiť členské 
krajiny o jej kladných stránkach, alebo prijať jej novú verziu, 
či vypracovať a navrhnúť kompromisne pozmeňujúce 
dodatky k starej verzii euro ústavy. Nakoniec sa výbor 
rozhodol pre prvú alternatívu, ktorú na valnom zhromaždení 
prezentovali a ktorá bola schválená. 

 
Vo výboroch sa rokovalo dva a pol dňa. Oproti 

národnému kolu v práci parlamentu pribudli dve novinky: šlo 
o vytváranie dodatkov k prijatým právnym normám 
a o skutočné vykonávanie lobingu. Všetky rokovania 
prebiehali výlučne v angličtine, čo bolo miernou odchýlkou od 
skutočných rokovaní v štrasburgskom európskom 

parlamente, kde 
rokovacím jazykom je 
každý úradný jazyk 
členskej krajiny. 
Zaujímavá informácia 
bola, že z jednotlivých 
krajín mali najväčšie 

problémy 
s komunikáciou 

i  prezentáciou pred 
valným zhromaždením 
študenti zo Španielska, 
Talianska, Francúzska 
a Grécka. Hoci boli 
jazykovo dobre 
pripravení, veľké 

problémy 
v dorozumievaní im 
robil ich vlastný 
prízvuk. Slováci sa 
v tejto oblasti umiestnili 

v tej lepšej polovičke. Prím v komunikácii mali samozrejme  
zástupcovia z anglicky hovoriacich krajín a prekvapivo aj 
zástupcovia Bulharska. 
  
Aké skúsenosti nabrala Gabika počas spomínaných dní? 
V prvom rade to bola skutočnosť, že si našla skvelých 
priateľov a spoznala vynikajúcich ľudí. Overila si svoje 
jazykové schopnosti, s ktorými podľa jej vlastných slov bola 
dosť spokojná. Zistila aj to, že my, Slováci, sme často 
zbytočne skromní a tým vlastnou vinou neukážeme svetu to, 
čo v nás je skutočne hodnotné a čo by medzinárodné okolie 
ocenilo. Posledný postreh teda stojí za úvahu... 
  
Po maturite sa bude Gabika aj naďalej zaoberať činnosťou 
modelového európskeho parlamentu, ale už ako študentka-
vysokoškoláčka v úlohe prezidentky jedného z výborov. Jej 
skúsenosti z práce v európskom parlamente (hoci 
modelovom), poznanie mechanizmu prijímania rozličných 
právnych „euro noriem“ a celého pozadia veľkej mašinérie 
spolupráce dnes už dvadsiatich siedmich členov Európskej 
únie vytvára predpoklady pre sľubnú kariéru euro poslankyne 
alebo budúcej členky jedného z článkov európskych štruktúr. 
Držíme jej palce!                                                      – sc, ij - 
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V rámci pokračovania projektu Global Learning, 
v tomto školskom roku už pod novým názvom European 
Identity, sa desiati študenti a traja učitelia Gymnázia 
v Stropkove zúčastnili  v čase od 11.-18.novembra 2006 
pobytu v nemeckom Augsburgu. 
 Spolu so študentmi partnerských škôl z Grécka, 
Rumunska, Dánska a Nemecka pracovali na pripravených 
úlohách. S radosťou môžeme konštatovať, že jazyková 
úroveň v anglickom i nemeckom jazyku je na veľmi dobrej 
úrovni, o čom svedčia pochvalné vyjadrenia na adresu našich 
študentov zo strany pedagógov partnerských škôl, s ktorými 
komunikácia prebiehala taktiež veľmi intenzívne. 
 Súčasťou projektu je aj spoznávanie histórie 
a kultúry partnerskej krajiny. Návšteva historických pamiatok 
Augsburgu či prijatie na mestskej radnici predstaviteľmi 
mesta, priateľské stretnutia so žiakmi v škole, to všetko 
výrazne znásobilo pozitívne dojmy z tohto pobytu. 
Nezabudnuteľné spomienky zanechali tiež návštevy 
rozprávkového zámku pod Alpami – Neuschwanstein, či 
rakúskeho mesta Salzburg. 

A tu sú vyjadrenia priamych účastníkov: 
Sita Khwaja, tercia: Celý pobyt v Nemecku bol fajn. Na 
každý deň sme mali pripravený zaujímavý program, v rámci 
ktorého sme tiež spoznávali mesto Augsburg. Mrzelo ma, že 
som sa nevedela plynule dohovoriť po nemecky, ale tento 
jazyk sa učím iba tri mesiace, takže je to pre mňa výborná 
motivácia ešte viac sa zdokonaľovať v tomto, ale aj v ďalších 
cudzích jazykoch. Verím, že práca na podobných projektoch 
bude aj v budúcnosti v našej škole pokračovať a ja by som 
želala aj ostatným spolužiakom, aby sa na nej mohli 
zúčastniť.  Radoslav Paľa, kvarta: Týždňový pobyt 
v Nemecku bol pre mňa určite veľkým prínosom. Po prvýkrát 
som mal možnosť vyskúšať si svoje jazykové schopnosti 
v cudzích jazykoch. Presvedčil som sa, že ich výučba je na 
našej škole veľmi dobrá. S angličtinou som nemal problémy 
ani pri bežnej komunikácii, nabral som nové skúsenosti, 
hlavne odvahu nebáť sa hovoriť. Po nemecky som sa vedel 
spýtať v meste na základné veci, nemal som väčšie problémy 
s porozumením, aj keď sa ho učím iba druhý rok. Našiel som 
si nových priateľov, mám ich e-mailové adresy a dúfam, že 
naše kontakty vydržia ešte dlho. Matej Lukča, kvarta: Ja 
hodnotím tento pobyt veľmi pozitívne. Vyskúšal som si svoje 
vedomosti z cudzích jazykov. Viac som rozprával po 
anglicky, tento jazyk sa učím už štvrtý rok a zistil som, že 
moje jazykové schopnosti sú na veľmi dobrej úrovni. Na moje 
prekvapenie som rozumel aj dosť po nemecky, aj keď sa 
tento jazyk učím iba druhý rok. Veľmi sa mi páčilo privítanie 
v škole, nemeckí žiaci pre nás pripravili zaujímavý program. 
Aj prehliadka historického centra Augsburgu a návšteva 
zámku Neuschwanstein vo mne zanechali silný dojem. Želal 
by som si, aby sa takéto pobyty  mohli uskutočňovať 
častejšie a s väčším počtom žiakov, aby si mohli viacerí 
vyskúšať svoje jazykové vedomosti v praxi a pochopili by, že 
učiť sa cudzie jazyky je v dnešnej dobe nevyhnutné. Lenka 
Poľaková, kvarta: Týždeň pobytu v Nemecku mi dal 
skutočne veľa. Zdokonalila som sa v angličtine i nemčine, 
získala som nové skúsenosti a stretla nových ľudí. Na každý 
deň bol pre nás pripravený pestrý program. Veľmi sa mi páčil 
prístup zahraničných učiteľov a ich študentov, ktorí mali 
o konverzáciu s nami skutočný záujem. Vytvorili sme tak 
výborný kolektív, každý deň sme osobitne vyhodnocovali 
prácu na projekte. Chcela by som poďakovať aj našim 
profesorom, ktorí mali po celý čas veľkú zodpovednosť 
a preukázali sa nielen ako pedagogický dozor, ale aj ako 
priatelia. Na záver by som chcela dodať, že som veľmi rada, 

že som mala tú česť byť medzi desiatimi vybranými 
študentmi a zúčastniť sa na tomto projekte. Po tejto 
skúsenosti si myslím, že sa naozaj oplatí učiť sa cudzie 
jazyky, pretože to prináša skôr či neskôr svoje ovocie.          
Radka Černická, kvinta: Z celého pobytu v Nemecku mám 
úžasné zážitky, množstvo nových priateľov aj zo zahraničia, 
s ktorými si teraz píšem. Práca na projekte prebiehala vo 
vynikajúcej atmosfére. Asi najviac sme sa zabávali na 
večierku v stredu, ktorý pre nás pripravili hostitelia 
z Nemecka. Bol to večer plný zábavy, hudby, tanca 
a dobrého jedla. Výborne sme si precvičili naše jazykové 
znalosti. Mojím najkrajším zážitkom bola návšteva zámku 
Neuschwanstein. Bol to určite najkrajší zámok, aký som 
doposiaľ videla. Čo sa týka našej skupiny zo Slovenska – 
kým na začiatku sme sa takmer vôbec nepoznali, do konca 
pobytu v Nemecku sa z nás stala výborná partia, ktorú 
dopĺňali naši učitelia. Tí sa o nás starali po celý čas pobytu. 
Priala by som všetkým študentom zažiť takúto úžasnú 
atmosféru a toľko zážitkov, ako sme zažili my v Augsburgu. 
Som rada, že som sa tohto projektu mohla zúčastniť. 
Katarína Smetanková, sexta: Myslím si, že by sa takéto 
projekty do budúcnosti mali opakovať. Je to nová skúsenosť 
nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov. Výhodou je možnosť 
zoznámiť sa s novými ľuďmi a taktiež otestovať si znalosť 
cudzieho jazyka. V mojom prípade to bol anglický jazyk 
a nemecký jazyk. Dovolím si povedať, že aj naša  znalosť 
cudzích jazykov je veľmi dobrá, čo  nám umožňovalo  aj  
komunikáciu s učiteľmi iných krajín bez nejakých problémov. 
Mali sme dobrý pocit z toho, že sa vieme rozprávať 
o bežných témach. Všetci sme si doniesli množstvo zážitkov, 
o ktorých by som vedela dlho rozprávať. Ale asi tým 
nezabudnuteľným bola pre mňa návšteva Zoo v Augsburgu, 
kde som mala možnosť mať pytóna na krku. Boli sme 
výborný kolektív a o zábavu nebola núdza. Alexandra 
Hutňanová, septima: Čo sa týka tohto pobytu, myslím si, že 
to bola veľká príležitosť vyskúšať si svoje jazykové znalosti 
v praxi. Stretla som milých a pohostinných ľudí a spoznala 
veľa nových priateľov. Bola to naozaj vynikajúca skúsenosť, 
ktorú by som si veľmi rada zopakovala. A taktiež to bolo pre 
mňa určitou motiváciou učiť sa cudzie jazyky ešte viac. Matej 
Smalik, septima: Tento zahraničný pobyt mi veľmi veľa dal. 
Spoznal som veľa nových ľudí, novú krajinu, novú kultúru. 
Všetci sme si precvičili svoje jazykové schopnosti. Bol by 
som rád, keby sa takéto projekty realizovali aj v budúcnosti. 
Jana Kočišová, septima: Pobyt v Nemecku bol pre mňa 
obrovskou skúsenosťou. Overila som si svoje jazykové 
schopnosti a bola som prekvapená, že sa dokážem 
dohovoriť, no zároveň som si uvedomila nevyhnutnosť 
študovať cudzie jazyky aj naďalej. V Nemecku som spoznala 
množstvo zaujímavých a veľmi milých ľudí. Ak by sa mi 
naskytla ešte jedna možnosť zapojiť sa do práce na 
podobnom projekte, určite by som ju využila na 100%. Marek 
Burák, septima: Som veľmi rád, že som sa zúčastnil tohto 
projektu. Spoznal som kultúru v iných krajinách aj mnoho 
milých ľudí. Navštívil som historické pamiatky veľkých miest 
Salzburg a Augsburg. Tiež som zistil, aké sú moje jazykové 
znalosti v praxi a že sa mám tak snažiť aj naďalej. Je škoda, 
že sa mohlo zúčastniť len tak málo študentov, prial by som aj 
ďalším, aby zažili takúto skúsenosť. 
Naša spolupráca s partnerskými školami bude pokračovať 
v najbližšom období formou mailovej korešpondencie 
a videokonferencie. Už teraz sa môžu študenti tešiť na ďalšie 
spoločné stretnutie projektovej práce, ktoré sa uskutoční 
v prvej polovici mája 2007 v Dánsku 

Mgr. R. Hecko 
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      Vo svojom živote určite každý 
z nás zažije niečo, na čo tak skoro 
nezabudne. Dni pomaly plynú, 
no desiati študenti stropkovského 
Gymnázia ešte stále spomínajú na deň, 
ktorý im priniesla práve snaha 
a vytrvalosť na hodinách cudzích 
jazykov.  
      Sobota 11. novembra bola úplne 
iná ako ktorákoľvek predtým. Táto sa 
niesla v znamení očakávania 
a cestovnej horúčky z cesty do 
neďalekého Nemecka. Doposiaľ som 
ho poznala len z učebníc, a preto som 
sa naň mimoriadne tešila. Práve 
v tento, pre nás významný, deň sa 
začala spleť zážitkov a udalostí,  ktoré 
vám chcem teraz vyrozprávať.  
      Všetko sa začalo na pustom 
parkovisku pred našou školou. Prišli 
všetci. Plaché pohľady na ľudí, 
s ktorými prežijem najbližších 7 dní.  
Ešte rozlúčka s rodičmi a môžeme 
vyraziť na cestu, od ktorej 
sme všetci 

tak 
veľa očakávali. 

Prvá noc, ktorú sme strávili v autobuse, 
bola azda najťažšia. Kým sme brázdili 
cesty  nočného Slovenska, naše 
zblúdilé myšlienky  podvedome utekali  
k našim najbližším, ktorí sa od nás 
stále viac vzďaľovali. Netrvalo to však 
dlho. Vyčerpanie a únava popreli v nás 
všetko bdelé a my sme tak v spánku 
prefrčali cez tichú krajinu. 
      Hraničný priechod  sme prešli 
v nedeľu asi o 3. hodine ráno, odvtedy 
som už nemohla zaspať. 
Zbohom, naše staré, dobré Slovensko! 
V tej chvíli som pociťovala ľútosť, že 
sa odteraz budem každým centimetrom 
vzďaľovať od všetkého, čo mi je také 
blízke. 
Naši dolní susedia sa zobúdzali do rána 
a ja som ich so záujmom sledovala. 
Bolo to fascinujúce. Rakúsko, s ktorým 
nás história v 19. storočí na chvíľu 
spojila, urobilo na mňa veľký dojem. 
Domy, ulice, ... všetko úhľadne 
zoradené, posplietané zeleňou,  
vytváralo obraz nádhernej zmysluplnej 
krajiny pod Alpami. 
Náš mikrobus si bezočivo ukrajoval 
z tejto krásy, a tak sme sa čoraz viac 
približovali k mestu Salzburg, ktoré 
malo tú česť držať vo svojom náručí 
jedného z najväčších velikánov hudby, 
slávneho Mozarta.  
Wolfgang Amadeus Mozart – jeho 
osobnosť je ešte stále, po toľkom čase,  
cítiť v jeho rodnom meste. Toto 
malebné mestečko, v ktorom žil 

a tvoril tento geniálny skladateľ,  sme 
si mohli dôkladne obzrieť z najvyššej 
veže miestneho hradu. Bol to krásny  
a dôstojný záver našej cesty po tejto 
krajine.  
      Večer sme prekročili nemecké 
hranice  a o tri hodiny neskôr sme 
vkročili do cieľa našej cesty, do mesta 
Augsburg. 
Augsburg s 250 000 obyvateľmi patrí 
k najstarším a najkrajším bavorským 
mestám. Je rodným mestom dynastie 
Holbeinovcov, rodiny Mozartovcov 
a básnika Bertolta Brechta. 
Pomenovali ho podľa Cézara Augusta, 
ktorý ho založil v roku 15 p. n. l. 
V minulosti stál na priesečníku jednej 
z najdôležitejších obchodných ciest.  
Moderný Augsburg je univerzitné 
mesto s veľkými možnosťami pre 
mladých ľudí.  
Neďaleko leží mesto 

Mníchov 
a slávny hrad 

Neuschwanstein kráľa Ludvíka II. 
Toľko v krátkosti z histórie tohto 
mesta. Opäť môžeme vstúpiť do 
reality, ktorá nás neskoro v noci čakala 
v podobe útulných, teplých izieb 
a vzorne ustlaných postelí.  
      Ráno sme si vychutnali racionálnu 
nemeckú stravu. Bola výborná. Bohato 
prestreté stoly nás potom vždy čakali aj 
v nasledujúce dni.  
Po raňajkách sme sa zoznámili 
s ďalšou skupinou študentov a ich 
učiteľov z Grécka. Ďalšie prichádzali 
postupne počas týždňa a my sme mohli 
spoznať chlapcov a dievčatá z Dánska, 
Rumunska a učiteľov zo Španielska.  
V pondelok nás už čakali v jednej 
z augsburských škôl. Nasledovalo vrelé 
privítanie a pestrý program – ako inak -  
v nemčine. Hneď na začiatku sme však 
zistili, že sa nám zídu aj naše znalosti 
z anglického jazyka. Nemci totiž veľmi 
radi testujú svoju angličtinu 
a dorozumievali sa ňou  aj naši 
priatelia z Dánska, Španielska 
a Grécka. 
Privítania sme mali vlastne dve. To 
ďalšie bolo na oficiálnej úrovni hneď 
v nasledujúci deň, v utorok, kedy nás 
na Radnici v Zlatej sále prijal starosta 
mesta Augsburg. Historická budova 
hýrila krásnou výzdobou a maľbami. 
Bolo sa na čo dívať!  
Poobede sme  sa podelili do skupín. 
Jedni využili krásne popoludnie na 
obhliadku mesta, využívajúc  pohodlnú 
mestskú dopravu alebo cykloturistiku. 
Obyvatelia mesta  boli milí a srdeční. 

Zdá sa, že cudzincov berú ako 
samozrejmosť.  
Druhá skupina navštívila miestne 
ZOO, za ktoré by sa nemuseli hanbiť 
ani na safari. Žirafy, slony, opice, 
tulene, levy, plazy a mnoho ďalších 
zvieratiek  zízalo na nás a my sme so 
záujmom pozorovali ich. Záujem bol 
obojstranný. Za vzorné správanie nás 
ošetrovateľ odmenil tým, že sme si 
mohli podržať pytona kráľovského 
a jaštera. V živote mi nebúchalo srdce 
silnejšie.  
Večer prišiel čas predstaviť špeciality 
národných kuchýň. Vtedy všetci 
učitelia vykúzlili tie najlepšie dobroty, 
na ktorých sme  si potom aj my 
pochutnali. 

Samozrejme, 
tie najlepšie boli slovenské. 

Tradičné slovenské bryndzové 
halušky, zemiakové pirohy či 
makovníky rozvoniavali doďaleka. 
Vyzerali výborne a boli vynikajúce.  
V stredu sme sa zapojili do tradičného 
lampiónového sprievodu. Pravdaže 
nebolo to také jednoduché. Najprv sme 
museli dokázať svoju zručnosť 
a vyrobiť niečo, do čoho by sme malé 
blikajúce svetielko vložili. Rozišli sme 
sa po triedach , kde sme spolu 
s nemeckými žiakmi vyrábali 
lampióny. Bolo to veľmi zábavné, no 
zabralo nám to celý deň. Výsledkom 
však boli pekné papierové originálne 
lampióny.  
Večer sme si vychutnali ich jas spolu s 
typickou atmosférou tohto 
fascinujúceho podujatia.  
Do sprievodu sa zapojili hádam všetci 
obyvatelia Augsburgu. Starí i mladí 
pochodovali jedným smerom, zabávali 
sa a v rukách niesli kúsok svetielka  
vyžarujúci priamo z ich srdca. Takto 
sme spolu prešli ulicami žiariaceho 
mesta. 
Vo štvrtok nás čakalo príjemné 
prekvapenie. Výlet na rozprávkový 
hrad Neuschwanstein v Alpách. Bola 
to príjemná zmena.  
Zámok dal postaviť kráľ Ludvik II. 
v roku 1869. Vnútorné zariadenie 
zámku je zmesou rôznych 
architektonických štýlov a slohov. Na 
svoju dobu bol moderne vybavený. 
Hovorí sa, že krajšie by ho nepostavil 
ani sám Walt Disney. A majú pravdu. 
Je rozprávkovo nádherný, okrem toho 
uložený v malebnej krajine medzi 
kopcami a jazierkami.  
 
                    (pokračovanie na str. 8) 
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Očarení krásou fantastického hradu 
sme ukotvili v neďalekej syrárni, kde 
sme boli objednaní na malú exkurziu.  
Ostrý pach nás razom prebral zo 
snenia. Bavori sú známi výrobou syrov 
a ich výroba je naozaj unikátna 
a zaujímavá.  
      Dni utekali jeden za druhým. Blížil 
sa záver, na čo sme nechceli ani 
pomyslieť. Stali sa z nás kamaráti 
a zažili sme spolu veľa krásneho 
a zaujímavého. Vytvorili sme jeden 
tím, ktorý si vynikajúco rozumel. 
Učitelia boli našou oporou a 
vynikajúcimi priateľmi. Patrí im azda 
najväčšia vďaka za všetky tie chvíle, 
počas ktorých sme sa cítili šťastne, 
spokojne a v bezpečí. Patrí im naša 
veľká vďaka aj za  ich starostlivosť 
a veľkú zodpovednosť, ktorú na seba 

za nás zobrali. S pribúdajúcimi dňami 
sme pociťovali smútok, že sa to všetko 
raz skončí.  
To isté možno cítili aj naši kamaráti 
z Nemecka, Dánska, Grécka či 
Španielska. Večer sme však v radostnej 
nálade a v burácajúcej sále oslávili náš 
posledný večer v Nemecku. Učitelia, 
študenti, všetci v rytme hudby a nálady 
spievali „Hello everybody, nice to 
meet you!“ 
      V piatok sme pobalili všetko späť 
do našich kufrov a cestovných tašiek. 
Navštívili sme obchod so super 
vecami, kde sme dokúpili darčeky pre 
najbližších.   
Najťažšie bolo lúčenie s našimi 
novými kamarátmi. Vymenili sme si e-
mailové adresy a vybrali sme sa na 
cestu domov.  

Čím sme boli bližšie k domovu, tým 
som sa viac tešila na rodičov, na sestru 
a na všetkých, ktorí ma doma čakali 
a ktorým budem môcť vyrozprávať 
svoje zážitky. 
      Čo povedať na záver? Som šťastná, 
že mi umožnili zapojiť sa do tohto 
projektu. Spoznala som veľa ľudí a 
miesta, o ktorých sa mi predtým ani len 
nesnívalo. Preverila som si moje 
znalosti z angličtiny a nemčiny 
a dodalo mi to ešte väčšiu chuť  sa ich 
učiť. 
 
 
                                                                                 
Lenka Poľaková, kvarta 
 
  
 

 

Naša teta upratovačka 
 
O čisté a príjemné prostredie na našich chodbách a v triedach sa 
starajú pani upratovačky. Rado a Domino sa cez prestávku dali do 
reči z jednou z nich. 
 
D&R - Ste spokojná so svojou prácou? 

- Áno, veľmi 
D&R - Čo sa vám na vašej práci najviac páči alebo nepáči? 
            - Všetko sa mi páči, akurát toho neporiadku by mohlo 
byť menej. 
D&R - Je táto práca pre vás fyzicky alebo psychicky náročná? 
    - Nie, nie je náročná, práve naopak, je to dobré 
rozcvičenie chrbtice ☺. 
D&R - V ktorej triede je vždy najviac/najmenej práce?“ 

- V každej triede je to rovnako, akurát ak je niekde 
výtvarná výchova, tak to tam vyzerá hrozne ☺. 

D&R - Aké výhody/nevýhody vám prináša táto práca? 
- Výhod to má veľa, hlavne, že mám rada deti 
a v škole je ich dosť a nevýhody asi žiadne. 

D&R - Ktorá bola vaša vysnívaná práca v detstve? 
    - Chcela som byť predavačkou, aj som chvíľu bola. 
D&R - Ako ste sa dostali k práci upratovačky v škole? 
Pracovali ste už aj v iných školách? Ktorých? 
    - K tejto práci som sa dostala ešte dávno, keď ešte na 
starom gymnáziu (dnešný Obvodný úrad) boli voľné miesta. 
Bola som prvou upratovačkou na našom gymnáziu. 
D&R - Ako dlho pracujete alebo by ste chceli ešte pracovať na 
našej škole? 
    - Ako upratovačka už pracujem 10 rokov (5.1.2007 to 
bolo 11 rokov) a na našom gymnáziu už 9 rokov (v septembri 
10) a chcela by som tu ostať určite ešte dlho, aspoň do 
dôchodku. 
D&R - Máte z vašej práce aj vtipné zážitky? Aký je ten 
najvtipnejší? 
    - Jooooj a koľko ☺! Najlepšie je, keď mi niekto položí 
kľúče do zborovne a potom po nich pátra skoro celá škola. A 
ten najvtipnejší bol práve na terajšej stužkovej, kedy ma žiaci 
prosili, aby som im šla hrať scénku, no ja som nechcela a oni 
mi dávali úplatky, a neskôr ma riaditeľ obvinil, že beriem 
úplatky od žiakov ☺.“ 
D&R - Potrebujete pre vašu prácu aj špeciálnu školu? 
     

 
- Nie, školu nepotrebujem, ale keby boli samoupratovacie 
metly, tak by asi bola potrebná... 
D&R - Máte pre svoju prácu vyhradené prestávky napr. na 
kávu? 
    - Prestávky nemáme, ale kávu si dávame, keď 
neupratujeme, lebo môžeme upratovať, len vtedy, keď sú 
triedy voľné a keď tam nikto nie je. 
 
Ďakujeme za rozhovor. 
 

Srandy, srandy, srandičky.... 

 
Učiteľka sa pýta žiaka: 
- Koľko rokov má dnes človek, ktorý sa narodil v roku 1964? 
- Muž či žena? 
 
Učiteľ sa pýta Móricka:  
- Keby si mal sedem cukríkov a ja by som ťa o dva poprosil, 
koľko by ti ich ostalo? 
- Sedem! 
 
V škole sa učiteľka pýta detí, čo doma jedávajú. Dôjde rad 
na Jožka a ten hovorí, že čaj. Všetci sa mu smejú. Na druhý 
deň to isté. Príde domov a sťažuje sa matke, že sa mu 
všetci smejú kvôli čaju.  
- Tak im zajtra povedz, že jedávame rezne 
Stalo sa. Opäť tá istá otázka a keď dôjde rad na Jožka, ten 
povie, že rezne 
- Hej, a koľko si ich včera zjedol? - pýta sa učiteľka 
- Tri hrnčeky... 
 
Učiteľka sa pýta Móricka: 
- No Móricko, čo nám dáva husička? 
- Sadlo. 
- Dobre a čo ešte? 
- Sadlo. 
- Tak to skúsime inak, kde spí tvoj otec? 
- V krčme. 
- Tak to nie a mamička? 
- U suseda. 
- No to tiež nie a kde spíš ty? 
- V postieľke. 
- A čím sa zakrývaš? 
- Perinkou. 
- No a čo je v tej perinke? 
- Perie. 
- Tak čo nám ešte dáva husička? 
- Sadlo. 
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Posledná 
Asi každý žiak by vedel odpovedať na otázku, 

koľko dní má jeden rok, koľko hodín má jeden deň, 
koľko minút má jedna hodina, koľko sekúnd má minúta. 
Základnou jednotkou času v škole môže byť práve 
hodina. Nie tá obyčajná, 60 - minútová, ale klasická - 
vyučovacia, ktorá trvá 45 minút. Je to veľa alebo málo? 
Vieme si domyslieť výsledky, keby sme porovnali 
odpovede učiteľov a žiakov...  

Skúste si postupne stopnúť, koľko trvá prvá 
hodina, druhá, tretia, až po poslednú. Iba tak, pre 
istotu. Len pozor, aby to nebolo na úkor pozornosti na 
vyučovaní. Aj tu sme si istí vo výsledkoch. Všetky 
hodiny sú rovnako dlhé. Alebo nie? Dovolím si tvrdiť, 
že jedna hodina trvá dlhšie ako ostatné. Určite viete, 
o ktorú sa jedná. Áno, je to posledná hodina. Možno by 
ju mal pán riaditeľ skrátiť. V mojej krabičke, ktorú 
nosím na náboženstvo sa objavili rôzne prosby o jej 
skrátenie: „Pustite nás o 5 minút skôr!“ „Nemohli by 
sme skončiť skôr?“ Azda vrcholom týchto prosieb bolo 
to, keď som našiel na lístočku odkaz, aby sme skončili 
o 40 minút skôr. Zdá sa, že moji žiaci poznajú latinské 
príslovie: „Prima hora levis, ultima brevis.“ (Prvá hodina 
ľahká, posledná krátka.) Aj keď ho nepoznajú, 
nevedome sa ním riadia. 

Kiež by sme vedeli doceniť aj poslednú hodinu. 
A možno sa to naučíme, až keď bude naozaj posledná. 
Prajeme vám veľa krásnych posledných hodín v tomto 
roku. 

Jozef Kohut 

 
Ako vznikol náš kalendár? 

História nášho kalendára nadväzuje na staré rímske 
kalendáre a hlavne na kalendár egyptskej alexandrijskej 
školy. Nevyrovnaný lunárny (mesačný) kalendár Rimanov 
natoľko nevyhovoval, že Julius Gaius Caesar po pobyte 
v Egypte povolal alexandrijského učenca Sosigena, aby 
zostavil nový kalendár, ktorý bol používaný od roku 45 pred 
Kristom. Na návrh Marka Aurélia bol nový kalendár 
nazvaný juliánsky. 

Necelé storočie pre zavedením juliánskeho 
kalendára zistil Hipparchos, že dĺžka roku je o málo kratšia 
ako 365,25 dňa. Sosigen vedome malú opravu zanedbal 
a prevzal číslo 365,25 za dĺžku roka. Tri roky mali 365 dní 
a štvrtý (prestupný) 366 dní. Začiatok roka, počítanie rokov 
(letopočet), dĺžka týždňa, názvy a dĺžka mesiacov, pohyblivé 
sviatky a podobne boli už záležitosťou definície, dohody 
a tradícií. 

Podstatná je priemerná dĺžka kalendárneho roka, 
ktorá sa má čo najmenej líšiť od doby, počas ktorej sa 
vystriedajú ročné doby (tropický rok). 

Juliánsky rok je o 11 minút 14 sekúnd dlhší ako 
tropický rok. Rozdiel 0,0078 dňa narastie za 128 rokov na 
jeden deň, za 1923 rokov na 15 dní. Od koncilu v Nice z r. 
325, t.j. od zavedenia juliánskeho kalendára do kresťanského 
sveta, narástla chyba do konca 16. storočia na desať dní. 
Reformou z roku 1582 nariadenou pápežom Gregorom XIII. 
bol kalendár opravený o týchto desať dní tak, aby 
rovnodennosť pripadla opäť na 21. marca, a aby sa i dĺžka 
gregoriánskeho roku priblížila roku tropickému. Naďalej sa 
stali storočia (1600, 1700 atď.) prestupnými iba vtedy, ak 
bol ich letopočet deliteľný číslom 400. Stredná dĺžka 
gregoriánskeho roka je 365,242 500 dňa. Gregoriánsky rok 

je dlhší ako tropický o 0,000 305 dňa. Chyba narastie na 
jeden deň za 3 280 rokov. Nebol by problém zaviesť ďalšie 
pravidlo o spôsobe vynechania či usporiadania prestupných 
rokov a chybu zmenšiť, ale význam by to nemalo. Za 
zmienku stojí, že v rozličných kultúrach boli zavedené 
kalendáre s dĺžkou roku bližšou dĺžke roku tropickému. 
Napríklad kalendár starých Mayov s dĺžkou roku 365,242 
dňa (chyba tvorí  1 deň za 5 000 rokov) a kalendár Omara 
Chajáma (11. storočie) s dĺžkou roku 365,242 42 dňa (chyba 
tvorí 1 deň za 4 500 rokov). Nepresnosti tohto druhu sú však 
len nepatrnou vadou pri porovnaní s ďalšími nedostatkami 
gregoriánskeho kalendára, napríklad s nerovnakou dĺžkou 
mesiacov a štvrťrokov, s posunom dní v týždni pri porovnaní 
s dňami v rozličných rokoch a podobne. 

Náš, t.j. kresťanský, kalendár sa odvíja od 
narodenia Ježiša Krista. Určenie letopočtu, ktorý vypočítal 
mních Dionýz Exiguus ( zomrel asi v roku 550), bolo však 
neskoršie dokázané ako nesprávne. Ide o časový sklz 6 až 4 
roky. 

Každý kalendár je určený celým radom pravidiel. 
Základné z nich vychádzajú z fyzikálnych dejov, ďalšie boli 
prevzaté z predchádzajúcich kalendárov a niektoré boli 
zavedené umelo. 

Zaujímavé je určenie dátumu veľkonočnej nedele. 
Tento sviatok je v prvú nedeľu po cyklickom splne, ktorý 
nastáva 21. marca až 25. apríla. Ak nastane spln až 26. 
apríla, posúva sa nedeľa na 19. apríl (napr. v roku 1981). Pre 
stanovenie dátumu je rozhodujúci poludník prechádzajúci 
Jeruzalemom. 
 

Ročné obdobia a my 
V úvodníku tohto čísla Elánu si mohol čitateľ uvedomiť, že 

okamih prelomu dvoch rokov z vesmírneho hľadiska neznamená 
nič. Ktoré body na obežnej dráhe Zeme sú však pre astronómov, 
no i pre bežných ľudí, skutočne dôležité? Je ich niekoľko. Napríklad 
sú to momenty, kedy začínajú ročné obdobia. Je potrebné pritom 
mať na pamäti, že začiatok astronomického ročného obdobia sa 
málokedy kryje s ročným obdobím chápaným po stránke 
meteorologickej alebo fenologickej (keď skúmame stav rastlín, ich 
pučanie, kvet, plody atď). Napríklad minulého roku zima začala 22. 
decembra o 01:22 SEČ. Prečo sa ten údaj udáva tak presne? 
Keďže Zem obieha okolo Slnka po takmer kruhovej dráhe, prejde 
uhlovú vzdialenosť 360 stupňov. Ak si predstavíme stred 
Slnečného kotúča ako vrchol uhla, ktorého jedno – nepohyblivé 
rameno – smeruje do zvláštneho bodu na hviezdnej oblohe, ktorý 
sa volá jarný bod a druhé – pohyblivé -  rameno prechádza 
stredom Zeme, potom sa hodnota tohto uhla mení každým 
okamihom so zmenou polohy Zeme voči Slnku i hviezdam. To 
znamená, že astronomická jar nastáva, ak obe ramená zvierajú 0 
stupňov, leto začína pri 90 stupňoch, jeseň pri 180 stupňoch a zima 
pri 270 stupňoch. Prejde rok a obe ramená sa stretnú v jarnom 
bode. Pre rok 2007 astronómovia vypočítali, že jednotlivé ročné 
obdobia sa začnú takto: 

 
- jarná rovnodennosť: 21. marca 01:07 SEČ 
- letný slnovrat: 21. júna 20:06 SEČ 
- jesenná rovnodennosť: 23. septembra 11:51 SEČ 
- zimný slnovrat: 22. decembra 07:07 SEČ 
 

Okrem týchto dôležitých dátumov astronómia eviduje aj deň, kedy 
je Zem najbližšie k Slnku – príslnie alebo perihélium, ktoré nastáva 
3. januára. Vtedy je vzdialenosť oboch telies 147,09 mil. km. O pol 
roka neskôr, 3. júla, nastáva odslnie alebo afélium, kedy sa Zem 
vzdiali od Slnka na 152,1 mil. km.  
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Mikuláš navštívil aj Gymnázium v Stropkove 
 
Piaty december je dňom, kedy si každý z nás rád vyčistí svoje čižmičky s nádejou, že v nich ráno nájde sladkú 

odmenu. V tento večer prichádza totiž Mikuláš, ktorý obdarúva dobré deti a pre tie zlé má pripravené uhlie alebo 
zemiaky či palicu. 

Samozrejme, tento rok neobišiel ani Gymnázium v Stropkove a ako sa ukázalo, študenti museli byť počas celého 
roka vynikajúci, pretože uhlie a zemiaky sa u nás nerozdávali. Mikuláš spolu s anjelikom čakali už od skorého rána pri 
vchodových dverách školy, aby náhodou na nikoho nezabudli. Študentom a učiteľom tak ocukrili skoré vstávanie. Toto 
milé prekvapenie vyvolalo v škole akúsi 
čarovnú atmosféru, ktorá panovala medzi 
učiteľmi a žiakmi počas celého dňa. 
Úsmevy na tvárach, očakávajúce, 
netrpezlivé, neposedné vrtenia... 
To všetko sa začalo s prvým zvonením, 
kedy Mikuláš a anjelik začali 
putovať po chodbách školy. Hlasným, 
prenikavým, šťastie a pokoj rozdávajúcim 
zvončekom zacengali. Zrazu sa v triede 
ozvalo hrubé zaklopanie. Študenti 
hneď spozorneli. Do triedy vošiel s plným 
košom tak, ako si ho všetci predstavujú, 
s dlhou bielou bradou  v červenom kabáte, 
on – Mikuláš spolu s anjelikom. V jeho 
koši boli darčeky pre všetkých. Tento kôš 
zaplnili počas týždňa samotní študenti 
a učitelia, ktorí mali možnosť práve 
prostredníctvom Mikuláša obdarúvať 
svojho kamaráta, priateľa, žiaka či 
učiteľa. Do tejto akcie sa zapojili aj tí, ktorí nie sú študentmi a učiteľmi tejto školy, ale týmto spôsobom chceli 
prekvapiť svojich priateľov, ktorí ostali v nemom úžase, keď zistili, od koho im tento darček Mikuláš prináša. Svojím 
spevom, recitovaním (aj tí najstarší), po ktorom im Mikuláš odovzdal balíček, pripomenuli vianočnú zvesť. Mikuláš vypustil 
zo svojho koša malé ihravé vločky, ktoré si sadli na každého z nás, vprskli mu do tváre úsmev, smiech a radosť, nadšenie. 
Vdýchli do nás čaro vianočných sviatkov. Tento deň sa stal chvíľou, kedy každý z nás vyjadril svoju vďaku, náklonnosť, 
obdiv, hoci len skromným, ale pre mnohých z nás veľkým, darom. 

Najväčší dar pre nás pripravili tí, v ktorých sa táto myšlienka zrodila a zrealizovala, pretože čím sme starší, tým 
viac zabúdame práve na podstatu tohto dňa. A práve oné okamihy v nás oživili posolstvo prichádzajúcich Vianoc. 
 

Petra Vasilková, 3.A 
 

Zamyslenie sa nad Vianocami 
Jedným z najkrajších sviatkov v roku sú Vianoce. Čo vlastne rozumieme pod týmto slovom? 

Viacerým ľuďom pripomenie vianočné darčeky a peňažné výdavky. Dnešná doba je uponáhľaná, čo sa 
odzrkadľuje v našom živote. Je mi veľmi smutno, že ľudia nechápu pravý zmysel Vianoc. Často kladú 
dôraz na materiálne veci. V obchodoch sa predbiehajú, kto  vyberie ten najzaujímavejší darček. Otvorte 
ospalé oči a všimnite si, že tieto darčeky ľudia nekupujú z lásky, čo je smutné, ale kvôli pýche a hrdosti. 
Určite budete so mnou súhlasiť, že takýto darček vás nakrátko poteší, ale potom sa cítite osamelí. 

 Vianoce nie sú o dávaní darov z vypočítavosti, ale najmä o odovzdávaní samých seba. Iba 
darček dávaný z lásky stojí za to. Najkrajším darom k Vianociam je podľa mňa úprimný úsmev 
vyžarujúci nehu, milé slovo, ktoré vás vždy poteší a láska k ľuďom. Tieto dary sú nad všetky ostatné – sú 
na nezaplatenie a pritom vás nestoja ani korunu. Všetko, čo je v človeku, je celkom dobré, len je 
potrebné vedieť to verejne prejaviť. Využite už tieto Vianoce na šírenie lásky s každým, koho stretnete, 
aby všetci od vás odchádzali lepší a šťastnejší. Veď vy ste živým vyjadrením Božej láskavosti. Aspoň 
počas Vianoc zabudnite na bolesť či starosti a sústreďte sa na lásku. Uvidíte, že svet bude hneď krajší. 

Nezabudnite, že Vianoce plné lásky nie sú len v decembri, ale po celý rok. Len láska je riešením 
každého problému v našom živote. 

Marika Semanová, 1. B 
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Najkrajšie Vianoce 
 

Blížil sa december a s ním aj Vianoce. Všetky deti sa už nevedeli dočkať darčekov, no hlavne snehu, na ktorom by sa 
mohli sánkovať, lyžovať a možno aj guľovať. Každé ráno bežali k oknu a dúfali, že uvidia zem pokrytú bielou perinkou. No 
márne, z okna uvideli len blato a kvapky dažďa. Deti zúfali, čakali deň, čakali týždeň, no snehu nikde. Smutne sa pýtali 
rodičov,, Mami, oci, prečo nesneží,  prečo stále prší?“. Rodičia nevedeli, čo im majú odpovedať, len riekli,, Nebojte sa, deti, 
sneh určite príde, buďte trpezlivé“.  

No prišiel vianočný deň a snehu aj tak nebolo. V každom dome už krásne svietil vianočný stromček a po celej dedine 
bolo cítiť vôňu sladučkých medovníčkov. Konečne prestalo pršať, a tak sa ockovia vybrali so svojimi synmi na rybačku, aby si 
chytili vianočného kapra. Tak sa stalo aj v jednej chudobnej rodine.  

Ocko sa vybral na rybačku, no šiel sám, pretože jeho synček musel ostať doma, aby dával pozor na svoju malú 
sestričku.  Mamička mala  veľa práce a nemala na ňu čas. Vonku fúkal studený vietor. Každý dúfal, že si svoju rybu chytí čím 
skôr a poberie sa domov, do teplučka. Začalo sa stmievať. Všetci rybári už boli doma aj so svojimi úlovkami, len chudobný 
ocko sa nevracal. Doma sa už oňho báli. Modlili sa, aby sa mu nič nestalo. Ich ocko bol zúfalý. Nepodarilo sa mu chytiť ani 
jednu rybu.Vedel, že ak ju neuloví, jeho deti nebudú mať nielen sneh, ale ani vianočnú večeru.  

Keď sa rozhodol, že sa poberie domov, odrazu zbadal, že z vody sa vynára niečo žiarivé. Podišiel bližšie  a sám 
neveril tomu, čo vidí. Z vody sa naňho usmievala  zlatá rybka. Tichučkým hláskom  rybárovi povedala: ,, Si dobrý človek, 
rybár, a preto ti splním tvoje želanie“.  Rybár sa zamyslel a po chvíli skríkol: ,, Viem, čo si prajem. Mojím želaním je to, aby 
moje deti boli šťastné a viem, že ony budú šťastné len vtedy, ak im aj túto zimu napadá sneh. “ Rybka riekla:, Si šľachetný 
človek . Mohol si si priať hocičo, peniaze, nový dom, auto, ale ty si myslel na svoje deti, a preto ti tvoje želanie splním.“  
V tom okamihu začalo snežiť.  

Rybár poďakoval rybke, rozlúčil sa s ňou a vydal sa na cestu domov. Keď bol už blízko, jeho žena a deti, ktoré sa 
radovali zo snehu, mu vybehli oproti. Už z diaľky naňho kričali novinu, ktorej ani samy nemohli uveriť. Počas jeho rybačky 
sa totiž z ničoho nič ich úbohá chalúpka zmenila na krásny dom, na stole mali toľko jedla, koľko v živote asi pokope ešte 
nikdy nevideli. Ich ocko hneď vedel o čo ide a v duchu ďakoval zlatej rybke.  

Potom v teple porozprával o zlatej rybke aj rodine a všetci sa radovali. Oslavovali najkrajšie Vianoce v ich živote. 
 

Lýdia Macková, 1. B 
 

 
 

     Bol jasný deň. Na to, že už bola jeseň, pofukoval iba jemný teplý vánok. Naštartovali sme auto a vyrazili. 
Cesta pod jeho kolesami rýchlo ubiehala a za jeho oknami sa zrazu črtali mohutné stromy, ale aj majestátne 
lúky, ktoré držali nádherne sfarbené kopce pevne vo svojom náručí. 
      Vystúpili sme. Zhlboka som sa nadýchla, aby som ucítila svieži a voňavý dych prírody. Veľmi som sa totiž 
tešila, ako si po náročnom týždni konečne oddýchnem. Postupovali sme malým, lístím husto pokrytým 
chodníčkom, ktorý sa kľukatil pomedzi stromy. Tu i tam sme zazreli nejakého lesného obyvateľa a dávali si 
veľký pozor, aby sme ho náhodou nevyrušili. Všade ticho a šum. Slnečné lúče sa iba tíško predierali tmavou 
húštinou. 
Boli sme veľmi udychčaní, preto sme sa rozhodli, že sa zastavíme na poľovníckom posede. Stál na malej 
čistinke a okolo neho bol veľmi pekný kruh tvorený mladými stromčekmi. Ešte sme sa odfotografovali 
a chystali sa ďalej. No mamka sa nám až teraz zdôverila so svojím nepríjemným tušením, ktoré ju počas 
celej cesty sprevádzalo. Cítila, ako nás niekto sleduje.  

Začalo byť chladno. Nebo sa zamračilo a silný vietor nás vyháňal preč. Poslúchli sme ho. Stromy 
vrhali na malú sivú cestičku zlostné tiene a kdesi v diaľke bolo počuť akési podivné zvuky a šuchotanie. 
Inštinktívne som sa pritisla k mame, lebo som vedela, že záhadné zvuky prelínajúce sa s divo poletujúcim 
lístím odniekiaľ prichádzajú a blížia sa smerom k nám. Odrazu sme prudko zastali spolu s kamennými výrazmi 
v našich tvárach. Veľkou rýchlosťou sa na druhej strane od nás cez les rútili čierne obrysy akéhosi zvieraťa. 
Pohotovo sme zareagovali a pustili sa vnohy. Môj otec vytrvalo niesol v rukách obrovskú palicu a my sme 
bežali smerom k nášmu autu. Keď sme k nemu konečne došli, videli sme pred sebou kopec, po ktorom sme 
utekali. Bol asi najväčším, no zároveň nemým a jediným svedkom našej príhody, pre mňa nevšednej.  
      Celé nasledujúce popoludnie fúkal silný vietor. Ozlomkrky lomcoval s ťažkými železnými bránami nášho 
mesta. A ja už len spomínam a tieto spomienky ako perly na niť ukladám na papier.                                                          
                                                                                           

Lenka Poľaková, kvarta 
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Nové tváre v zborovni 
Od začiatku tohto školského roka vídavame medzi 
profesorským zborom dve nové tváre. Sú to pani profesorka 
Mgr. Anna Gonosová a pán profesor Ing. Slavomír Cichý.  
Naši redaktori ich v príhodnej chvíli takto vyspovedali: 

• Aké predmety máte vyštudované? 
A. G.: Biológiu a hudobnú výchovu. 
S. C.: Geografiu a anglický jazyk. 

• Učili ste už aj na iných školách? Na akých? 
A.G.: Áno, učila. V ZŠ na Komenského ulici a aj v ZUŠ 
Františka Veselého taktiež v Stropkove. 
S.C.: Áno, boli to školy ako Stredné odborné učilište a škola 
v dedinke Turany nad Ondavou, kde som bol aj riaditeľom. 
Na obidvoch týchto školách som učil 7 rokov. 

• Ako Vás prijali Vaši už terajší kolegovia? 
A.G.:Myslím si, že veľmi dobre. Vážim si ich ústretový 
kolegiálny prístup. 
S.C.: Veľmi dobre. 

• Približne polovicu školského roka už máte 
za sebou, ako sa Vám tu páči? 

A.G.: V Stropkove som sa narodila, absolvovala všetky 
školy počnúc materskou až po gymnázium. Stretávam tu 
veľa známych ľudí, spolužiakov, priateľov. Takže v takomto 
prostredí sa môžeme cítiť iba dobre – ako doma. 
S.C.: Som veľmi rád, že som tu. 

• Keby ste mali tú príležitosť, aby ste mohli 
vrátiť čas, rozhodli by ste sa znovu pre túto  
profesiu? Čo Vás na tejto práci baví? 

A.G.: Áno, jednoducho ma baví na tomto odbornosť môjho 
predmetu a pedagogická práca, ktorej prirodzenou súčasťou 
je pre mňa komunikácia s mladými študentmi. 
 S.C.: Áno, rozhodol. Prečo? Hovorí sa, že medzi mladými 
ľuďmi sa nestarne. Som svedkom rastu mladých ľudí. Veľmi 
ma poteší, ak na niečom pracujem so žiakom a vydarí sa to. 

• Chceli ste od malička vykonávať túto 
profesiu? 

A.G.: Pokiaľ si pamätám, myslím, že som o tom rozmýšľala 
na ZŠ. Prečo?  Mala som šťastie na niektorých učiteľov, 
ktorí ako ľudia, ale aj ako pedagógovia boli pre mňa 
inšpiráciou a ich prácu si vážim dodnes. 
S.C.: Hoci pochádzam z učiteľskej rodiny, nenapadla mi 
profesia učiteľa. Moje vysnívané povolania boli typickými 
detskými. Sníval som vyletieť do vesmíru a pracovať ako  
kozmonaut. Neskôr som chcel objavovať nové veci a stať sa 
vedcom. 

• Ak by ste mohli na tejto škole niečo zmeniť, 
čo by to bolo? 

A.G.: Som tu krátko na to, aby som dokázala posúdiť, či je 
potrebné niečo meniť. Zatiaľ naozaj nepociťujem potrebu 
nejakej zmeny. 
S.C.: Táto škola je pekná sama o sebe a v žiadnom prípade 
by som na nej nič nemenil. 

• Aké sú Vaše koníčky, alebo čo radi robíte 
vo voľnom čase? 

A.G.: Voľného času nemám veľa. Tak ako študent aj učiteľ 
sa musí pripravovať na nasledujúci pracovný deň. Ale 
z toho, čo mi ostane, prevažnú mieru venujem svojej rodine 
a hlavne môjmu malému synovi. Z iných aktivít rekreačne 
bicyklovanie, plávanie a rada si pozriem aj dobrý film. 
S.C.: Rád mám prechádzky na čerstvom vzduchu v  prírode, 
baví ma aj maľovanie a zaujímam sa o rôzne jazyky. 

• Cestujete rád/a? V akých krajinách ste už 
boli a aké krajiny by ste  chceli v blízkej 
budúcnosti navštíviť? 

A.G.: Rozhodne nie som cestovateľský typ, ale príjemná 
dovolenka v atraktívne prímorskej oblasti určite neublíži. 
 S.C.: Cestujem veľmi rád. Bol som už  v niektorých kútoch 
sveta. Ale sú miesta, kde by som sa ešte chcel pozrieť, 
napríklad chcel by som precestovať a  poznať našu krajinu, 
zo zahraničných miest ma lákajú historické miesta 
v Anglicku a Taliansku. 

• Hovorí sa, že  ,,koľko jazykov ovládame, 
toľkokrát sme človekom“. Koľko jazykov 
ovládate vy? 

A.G.: Štúdiom jazykov som sa nikdy zvlášť nezaoberala. 
Počas ZŠ a strednej školy bola klasikou ruština a k nej sa 
neskôr pridala angličtina. Znalosť týchto jazykov je podľa 
môjho osobného hodnotenia skôr v pasívnej rovine. 
S.C.: Ovládam anglický jazyk, pretože tento jazyk je základ. 
Zaoberal som sa aj esperantom, no stále ma láka naučiť sa 
rómsky jazyk. Príležitostí je na to dosť... 

• Aký ste podľa Vás typ človeka (uzavretý 
alebo naopak otvorený veselý človek, ktorý 
sa vie zabaviť)? 

A.G.: To je na posúdenie iných, ale ja sa cítim byť dosť  
prispôsobivý typ človeka. Myslím si, že sa dokážem  
prispôsobiť danej situácii. 
S.C.: Asi som typický extrovert. 
Ďakujeme Vám za odpovede a dúfame, že ďalšie roky  
strávite medzi nami radi. 
                                                                     Rado a Domino 
 

m àäÉÜuç Çt&|v{ &àâwxÇàÉä   
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Každý má v sebe Malého princa, B 612 planétu, 
kam sa smie vrátiť, keď nádej stráca a keď mu nie je do 
smiechu... 
kde skrýva svoj svet, svet sĺz, svet smútku, svet pre iných tak 
záhadný, 
kde môže rojčiť, kde môže dúfať, že naplnia sa jeho sny... 
 
Vírus Tvojej osobnosti nadiktoval svoj množiteľský systém 
každej bunke môjho tela... a ja si Ťa teraz vytváram... tvorím 
silu, túžbu, krásu... Nenávisť... 
Tvoja čierna mágia ma ničí, opíja! Raz za to budeš stáť na 
hranici,  
raz Ťa iste upália, no dovtedy som ja Ty a Ty ja 
a bez teba už len poloprázdnom preplnená zombia... 
 
Keď dožiari aj posledná hviezda na nebi 
a v Pandorinej skrinke umrie nádej... naveky... 
keď rieka svetlých myšlienok má už unavený tok, 
vtedy pred seba pozri sa 
a uvidíš, že pokiaľ je tu láska, žiť sa stále dá... 
 
Na dlani mám život, Rubikovu kocku, 
Jednu stranu zložím, 
Na druhej čierna s bielou sa dotknú  
a tak to chodí deň, čo deň,  
tmavá myšlienka je vždy svetlej tieň... 
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Projekty realizované vyučujúcimi cudzích jazykov 
 
European Identity /Global learning/ 

Tento projekt sa realizuje na škole už tretí rok plus 
jednoročná prípravná fáza, v rámci ktorej sa uskutočnili dve 
výmenné návštevy s Dánskom. Cieľom tohto projektu je 
poskytnúť žiakom možnosť zdokonaľovať sa v anglickom 
jazyku v komunikácii na konkrétne témy so žiakmi 
ostatných účastníckych krajín v osobnom kontakte alebo 
formou elektronickej pošty. Témy si po dohode vyberajú 
žiaci, resp. žiaci krajiny, v ktorej sa uskutočňuje stretnutie. 
Doposiaľ to boli napríklad tieto témy: Zvieratá a ochrana 
životného prostredia, Národné jedlá a tradície, Móda a jej 
história, Film, Spoznávanie kultúry a histórie navštívených 
miest, Rozprávkové postavy, Zvyky a obyčaje Vianoc 
a Veľkej noci a pod. V súčasnosti pracujú na projekte tieto 
krajiny: Dánsko, Rumunsko, Grécko, Nemecko, Španielsko 
a Slovensko. Naši študenti mali možnosť absolvovať pobyty 
v Dánsku – 2x, v Rumunsku, Grécku a Nemecku po 1x. Na 
návšteve u nás boli Dáni 3x, Gréci 2x, Nemci a Rumuni po 
1x. Španieli pristúpili k tomuto projektu iba v tomto roku, 
takže stretnutie s nimi sa uskutočnilo po prvýkrát 
v novembri 2006 počas pobytu v Nemecku.  Študenti, ktorí 
mali možnosť zúčastniť sa na práci tohto projektu,  sa o jeho 
prínose vyjadrujú veľmi pochvalne, pretože im umožňuje 
overiť si svoje jazykové schopnosti  predovšetkým 
v anglickom jazyku, ale aj možnosť spoznávať nových 
priateľov, nové krajiny a mestá. Záslužnú prácu pri realizácii 
projektu vykonala PhDr. Belovežčíková, ktorá stála pri jeho 
zrode a viac než dva roky pracovala ako hlavná 
koordinátorka. V súčasnosti túto funkciu vykonáva Mgr. 
Zakovičová. Poďakovanie patrí vedeniu školy, ktorého 
podpora projektu je veľmi výrazná, vyučujúcim cudzích 
jazykov, ale aj ostatným profesorom, ktorí sa na plnení úloh 
v rámci projektu podieľali a podieľajú. 
 

Jazykové laboratórium 
 
PITMAN 

Naša škola má udelenú akreditáciu pre udeľovanie 
medzinárodne uznávaných certifikátov ovládania anglického 
jazyka /centrum skúšania pre City and Guildis Pitman 
Qualifitions/. Študenti tak majú možnosť za stanovený 
poplatok vykonať stanovené testy bez toho, aby museli 
cestovať do iných miest. 
  

Digitálni štúrovci 
Tento projekt bol spracovaný na základe výzvy 

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii SR. Jeho 
cieľom je poskytnúť širokej verejnosti, rodičom žiakov,  
nezamestnaným, pracovníkom v iných inštitúciách , ale aj 
študentom  možnosť získať či overiť si svoje zručnosti 
v oblasti informatiky a cudzích jazykov angličtine 
a nemčine. V rámci projektu získala škola výukové softvéry 
a notebook v celkovej hodnote 100 000 Sk. Koordinátormi 
tohto projektu sú: Ing. Belovežčík pre informatiku, PhDr. 
Belovežčíková pre anglický jazyk a Mgr. Hecková pre 
nemecký jazyk. V súčasnosti prebiehajú learningové kurzy. 
 
Mobilné jazykové laboratórium 

Na základe výzvy Ministerstva školstva SR bol 
vyučujúcimi nemeckého jazyka Mgr.  Heckom a Mgr. 
Heckovou spracovaný projekt, cieľom ktorého bolo 
zabezpečenie techniky, ktorá by umožňovala skvalitniť 
výučbu cudzích jazykov. Po schválení predloženého 
projektu boli v spolupráci s agentúrou AgemSoft 
zabezpečené v celkovej hodnote 350 000 Sk: notebooky – 9 
ks + slúchadlá s mikrofónom, videodataprojektor + ks, 
systém WIFI  ROUTER a dva výukové softvéry pre 
nemecký a francúzsky jazyk. Tieto sú nainštalované 
v zakúpených notebookoch, a tak je možnosť pracovať 
s nimi na vyučovacích hodinách, čím sa učenie pre žiakov 
stáva zaujímavejším a príťažlivejším. 

Mobilné jazykové laboratórium 
 
Modernizácia jazykovej učebne nemeckého 
jazyka 
Tento projekt bol vypracovaný vyučujúcimi  nemeckého 
jazyka Mgr. Heckovou a Mgr.Heckom a zaslaný  na Slovak 
Telecom ako žiadosť o sponzorský príspevok na uvedený 
cieľ. Po jednaní a konkretizovaní rozpočtových položiek 
došlo k schváleniu sponzorského príspevku vo výške 600 
000 Sk a k  podpísaniu zmluvy. Projekt sa bude realizovať 
v priebehu tohto školského roku. Pôjde o zriadenie 
moderného jazykového laboratória, ktoré bude vybavené 
novým nábytkom, audiozariadením  pre jazykové laboratóriá 
/ovládací pult pre učiteľa + slúchadlá s mikrofónom pre 24 
žiakov/, videodataprojektorom, počítačom a premietacím 
plátnom a multifunkčným zariadením. Zakúpené tiež budú 
učebné pomôcky – nástenné gramatické tabule, mapy a 
podobne. V rozpočte je tiež finančná čiastka, ktorou  sa 
môže podporiť poznávací zájazd študentov do Berlína alebo 
Viedne 

Mgr. G. Hecková 
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SCHOOL STORIES 
 
"If there are any idiots in the room, 
will they please stand up" said the 
sarcastic teacher. 
After a long silence, one freshman rose 
to his feet. 
"Now then mister, why do you consider 
yourself an idiot?" enquired the 
teacher with a sneer. 
"Well, actually I don't," said the 
student, "but I hate to see you standing 
up there all by yourself." 
 
The psychology teacher had just 
finished a lecture on mental health and 
had proceeded to give an oral quiz to 
the students. Speaking specifically 
about manic depression, the teacher 
asked, "How would you diagnose a 
patient who walks back and forth 
screaming at the top of his lungs one 
minute, then sits in a chair weeping 
uncontrollably the next?" 
A young man in the rear of the room 
raised his hand and answered, "A 
basketball coach?" 
 
A lecturer teaching medicine was giving a 
classoom observation. He took out a jar of 
yellow liquid. "This," he explained, "is urine. 
To be a doctor, you have to be observant of 
color, smell, sight, and taste." 
After saying so, he dipped his finger into 
the jar and put it into his mouth. His class 
watched in amazement, most in disgust. 
But being the good students that they were, 
the jar was passed, and one by one, they 
dipped their finger into the jar and put it into 
their mouths. 
After the last student was done, the lecturer 
shook his head. "If any of you had been 
observant, you would have noticed that I 

put my second finger into the jar and my 
third finger into my mouth." 
 
 

AIRPORT STORY 
 
Cessna: "Jones tower, Cessna 
12345, student pilot, I am out of 
fuel." 
Tower: "Roger Cessna 12345, 
reduce airspeed to best glide!! Do 
you have the airfield in sight?!?!!" 
Cessna: "Uh ... tower, I am on the 
south ramp; I just want to know 
where the fuel truck is." 
 
 
MILITARY STORIES 
 
Having just moved into his new 
office, a pompous, new colonel was 
sitting at his desk when an airman 
knocked on the door. Conscious of 
his new position, the colonel 
quickly picked up the phone, told 
the airman to enter, then said into 
the phone, 
"Yes, General, I'll be seeing him this 
afternoon and I'll pass along your 
message. In the meantime, thank 
you for your good wishes, sir." 
Feeling as though he had 
sufficiently impressed the young 
enlisted man, he asked, "What do 
you want?" 
"Nothing important, sir," the airman 
replied, "I'm just here to hook up 
your telephone." 
 
"Well," snarled the tough old Navy Chief to 
the bewildered Seaman. "I suppose after 
you get discharged from the Navy, you'll 

just be waiting for me to die so you can 
come and piss on my grave." 
"Not me, Chief!" the Seaman replied. 
"Once I get out of the Navy, I'm never going 
to stand in line again!" 
 
REAL LIFE STORIES 
 
When I was younger I hated going to 
weddings. It seemed that all of my 
aunts and the grandmotherly types 
used to come up to me, poking me in 
the ribs and cackling, telling me, 'You're 
next.' 
They stopped that shit after I started 
doing the same thing to them at 
funerals. 
 
A man bursts into his house and yells, 
"Pack your bags, Honey, I just won the 
lottery!" 
She says, "Oh, wonderful! Should I 
pack for the beach or for the 
mountains?" 
He replies, "I don't care ... Just get the 
hell out!" 
 
A man had his credit card stolen. He 
however decided not to report it 
because the thief was spending less 
than his wife did. 
 

...and a bed-time story 
Once upon a time, a beautiful princess 
happened upon a frog in a pond. The frog 
said to the princess, "I was once a 
handsome prince until an evil witch put a 
spell on me. One kiss from you and I will 
turn back into a prince and then we can 
marry, move into the castle with my mom 
where you can prepare my meals, clean my 
clothes, bear my children and forever feel 
lucky for doing so." 
That night the princess had frogs legs for 
dinner. 

 

A Story from the End of the Second World War 
A battle weary American soldier boarded a crowded train in in London during the early days of post-WWII, only to 

discover he was unable to find a place to sit. As he walked the length of the train, he noticed a small white dog curled up on 
one of the seats. A large, well dressed woman sat in the seat next to the dog. The man hovered near the seat, hoping the 
woman would take the hint, but she pointedly ignored him. 

"Excuse me, Ma'am," the soldier finally spoke, "Is this your dog? Would you mind holding it on your lap so that I 
may sit down?" 

The woman raised her icy gaze to the young man and said in a haughty British accent,  
"Oh! You Americans. You are so rude. Fluffy is in that seat, and I see no reason why she should give up her comfort 

for you." 
The exhausted soldier nodded, picked up the small dog ... leaned over ... opened the window of the moving train and 

tossed the dog out. The woman gaped and spluttered in horrified indignation, and the man sitting across from her lowered his 
newspaper. 
               "You Americans", he said, "You drive on the wrong side of the road ... you eat with the wrong fork ... and you just 
threw the wrong bitch out the window." 
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DEUTSCH   MACHT   SPASS 
Unsere Reise nach Österreich und Deutschland 

(Besuch der Städte Salzburg und Augsburg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Salzburg – Mozartstadt – im historischen Zentrum 
 
 
 

  
 
 
 
 
                
                  Besuch des Märchenschlosses Neuschwanstein 
 
 
 
                                       Vor dem Augsburger Dom 

 
 
 
 

                   Beim St. Martins Umzug 
 
 

                                                                     
     

 
               
                                                                                             

 
 
 
 
 
 

                                    
                           Im Augsburger Rathaus 



16 

 
 Приглашение не чаепитие 
Приглашаем Вас на чаепитие, которое 
состоится в нашем клубе 19 -ого января 2007г. 
Рады  увидим всех любителей русского языка.  
 

 
Пословицы 

 
Зеркало не виновато, 
что рожа кривовата 
 
Декабрь зиму кончает, а 
год начинает. 
 
Девушки хороши, 
девушки пригожи, да 
откуда злые жены 
берутся? Из тех же 
выбираются. 

 
 

 
сообразительным 
КРОССВОРД  

"ЗВЕРИ И ПТИЦЫ" 
В этих клеточках спрятались 11 названий зверей и птиц. 
Вам нужно их найти, а из оставшихся букв сложить 

название вымершего животного. 
Слова могут изгибаться под прямым углом.  

Приз получит тот, кто правильно решит кроссворд 

 
 
Что говорят дети 
 
Арсений говорит младшей сестренке: 
- Если ты будешь плакать, ты никогда не станешь 
мужчиной! 

 

3-летняя Виолетта гуляет с мамой и папой на улице. 
Папа фотографирует небо. ВИолета долго наблюдает, а 
потом спрашивает у мамы: - Папа Бога фотографирует?  

 
Аленке 2,5 года. 
- Андрюшка, иди, ищи меня под кроватью! 
 

 
Мы были в гостях у тёти Маши. Она купила ананас, 
принесла его домой, поставила на кухонный стол и 
спрашивает Диночку: 
- Дина, ты знаешь, что это такое? 
- Да! 
- И что же это? 
- Кактус! 

 
Мама собирается на работу и брызгается туалетной 
водой. Трехлетняя Лена наблюдает и спрашивает: 
- Мама, это духи? 
- Нет, туалетная вода. 
Лена (с ужасом): 
- А где ты ее набирала?!  

 
Песню, которую вы знаете на английском языке 

под названием JingleBells вы выучите на 
чаепитии 

 
ПОЮЩИЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ 
© Слова Ю. Хазанова,  
прислала Наталья Сафоничева 
 
Блещет яркий снег, 
Словно ветер, сани мчат, 
Звенит веселый смех  
С бубенчиками в лад. 
На санках расписных  
Прокатиться каждый рад 
И льется наша песенка 
С бубенчиками в лад.  

 
Припев: 
Динь-динь-дон, динь-динь-дон, 
Льется чудный звон, 
Слышен смех со всех сторон, 
Сани мчатся под уклон. 
Динь-динь-дон, динь-динь-дон, 
Льется чудный звон, 
Слышен смех со всех сторон, 
Сани мчатся под уклон.  

 
Ах, какая прыть, 
Словно ветер, мчимся мы, 
Вовек нам не забыть 
Красавицы-зимы! 
Куда ни кинешь взгляд, 
Все сугробы да холмы, 
Ну есть ли лучше время 
Красавицы-зимы? 



17 

_t Ñtzx ÑÉâÜ Äxá °Ä¢äxá wx yÜtÇ†t|á 
 
Connaissez-vous cette ville? 
 

Oui, c´est PARIS, capitale de la 
France. C´est une des plus grandes (10 
millions d´habitants) et des plus belles villes 
du monde. 

Paris est le centre administratif, 
politique et culturel de la France. C´est le 
siège du président de la République, de 
l´Assemblée nationale, du gouvernement, 
mais aussi de l´Académie française, des 
théâtres et musées célèbres. 

Des millions de visiteurs du monde entier viennent à Paris pour admirer 
ses monuments les plus célèbres: la Tour Eiffel, le Louvre, la cathédrale Notre-
Dame, le Centre Georges Pompidou, l´Arc de Triomphe, l´avenue des Champs-
Elysées, la Seine et les bateaux-mouches, les boulevards et les cafés, les beaux 
magasins et les restaurants chic.   

 Quand on voit Paris une fois, on ne l´oublie jamais. 
 
 

Actes de parole 
 
Comment on exprime les remerciements 
 
Merci.    De rien. 
Merci beaucoup.  Je vous en prie. 
    In n´y a pas de quoi. 
 
Merci de tout coeur.              C´est tout à fait normal. 
Mille fois merci.              C´est moi qui vous remercie. 
Comment vous remercier?  Tout le plaisir est pour moi. 
 
Merci lors! (ironie) 
 
Pour rire 
 
Soirée très chic. Femmes élégantes. Buffet de choix. Deux hommes 
enchangent quelques propos: 
- Quel merveilleux coctail! Une pleine réussite. 
- C´est vrai, mon cher, c´est vrai! 
- Et les toilettes, quelle merveille! Vous ne trouvez pas? 
- Je ne sais pas. Je n´y suis pas allé. 
 
Un monsieur arrive chez le dentiste. 
- Docteur, j´ai les dents jaunes, que dois-je faire? 
Le praticien l´examine d´un coup d´oeil et lui dit: 
- Mettez donc une cravate marron. 
 
Une femme habillée d´un chemisier et d´un simple slip, entre dans un 
commissariat et s´adresse au guichet des object perdus: 
- Monsieur, s´il vous plaît, on ne vous a pas ramené deux enfants 
accrochés à une jupe? 
 
 

 
Les Quatre Saisons de l´Année 
 
Allons faire une promenade, 
paresseux! 
Regarde! Le temps va être nuageux. 
Demain soir, 
le ciel va être noir. 
En été, il fait toujours chaud, 
je suis contente quand il fait beau. 
Le ciel n´est pas couvert 
et il n´est pas vert. 
Quand il pleut en automne, 
je souvent téléphone. 
Quand le ciel est beige, 
c´est l´hiver, il neige. 
En hiver, j´attends. 
J´aime aussi le printemps. 
Par la fenêtre de notre maison, 
je suis contente de regarder le temps 
en quatre saisons. 
 
Zuzana Gibová, kvarta (2006/2007) 
 

 
Une noce 
 
L´église ou ils se sont mariés. 
La femme qui est entrée. 
L´homme qui l´a regardée. 
Le choeur qui a chanté. 
Le prêtre qui a parlé. 
Le bouquet que la femme a jeté. 
La maison ou ils ont habité. 
L´hôpital ou quelqu´un est né. 
 
Jarmila Janíková, 4. A (2004/2005) 
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V ŠPORTE JE VŠETKO... 
 
Jeden autor napísal: „V športe je všetko: smútok i radosť, pot i oddych, napätie i úľava.  
                                   Je to báseň o kráse, vôli a sebazaprení.“ 
Volejbalový turnaj o pohár Jána Opletala má už na našom gymnáziu svoju dlhú tradíciu. Tento 
školský rok sa konal na pôde našej školy 33.ročník tohto turnaja pri príležitosti Medzinárodného 
dňa študentstva – 14.11.2006 pre chlapcov a 15.11 2006 pre dievčatá. Turnaja sa zúčastnilo šesť 
chlapčenských a rovnako dievčenských družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín, kde hrali 
systémom každý s každým na dva víťazné sety. Víťazi skupín hrali finále, druhí zo skupín 
o 3.miesto. Po dvoch náročných dňoch sa zrodili takéto výsledky:  
Chlapci: 1.miesto – Gymnázium Svidník   
             2.miesto – Spojená škola Svidník 
         3.miesto – Gymnázium Stropkov 

4.miesto – SPŠO Svidník 
5.miesto – ZSŠ Stropkov 
6.miesto – SOUP Stropkov 
 
Dievčatá: 1.miesto – 
Gymnázium Svidník 
                2.miesto – 
Súkromné gymnázium Prešov 
           3.miesto – 
Gymnázium Stropkov 
                4.miesto – 
Spojená škola Svidník 
                5. – 6.miesto – 
SPŠO Svidník, ZŠ Mlynská 
Stropkov. 

 
Pre 2.ročník školského turnaja v halovom futbale bol vybratý 23.november 2006. Hralo sa 
v kategóriách: „dorastenci“ (1., 2., 3.ročník, kvinta, sexta, septima) a „žiaci a žiačky“ - príma 
s terciou v jednom družstve, sekunda, kvarta 
(chlapci) a jedno dievčenské družstvo 
(sekunda až kvarta). Zaujímavé futbalové 
stretnutia jednotlivých tímov skončili 
v tomto poradí: 
Dorastenci: 1.miesto -  2.ročník  
                   2.miesto - septima 
                   3.miesto - sexta  
 
Žiaci a žiačky: 1.miesto – kvarta 
                       2.miesto – sekunda 
                       3.miesto – príma/tercia 
                       4.miesto – žiačky. 
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13.12.2006 sa v našej telocvični konal 2.ročník školského turnaja o pohár Gymnázia Stropkov 
v basketbale. Súťažilo sa v miešaných družstvách chlapcov a dievčat. Mladší vytvorili tri družstvá 
a tí starší šesť, pričom  na turnaj bolo prizvané aj družstvo 9.ročníka z 3. .ZŠ Mlynská. Toto 
dopoludnie prinieslo takéto závery: 
Starší (sexta, septima, 1., 2., 3.ročník a 9.ročník 3.ZŠ): 1.miesto – 2.ročník 

             
2.miesto – 3.ročník 

             
3.miesto – septima 
 
Mladší (sekunda spolu s terciou, kvarta 
a kvinta): 1.miesto – kvinta 

             
2.miesto – kvarta 

             
3.miesto – sekunda/tercia. 
 
Každý turnaj bol niečím zaujímavý 
a pritiahol množstvo divákov, ktorí 

„neúprosne“ zapĺňali 
telocvičňu,  sem-tam aj 
povzbudzovali a dávali najavo 
priazeň svojmu družstvu. 
Najviac pútali momenty, 
ktoré mohli zvrátiť 
očakávaný výsledok. Vtedy to 
vyzeralo, akoby bojovali obe 
družstvá i diváci, každý za to 
svoje. Prišli i sklamania 
z neočakávanej prehry 
i radosť z neočakávaného 
víťazstva, no v športe je to 
tak a každý, kto i len trochu 

športuje, to pozná.  Avšak  
stálo to za to, vidieť 
športové zápolenie ako 
skutočnú báseň o kráse, 
nezlomnej vôli a obrovskom 
sebazaprení, čo 
poviete...?!!!:) K dosiahnutým 
výsledkom pripájame aj 
naše blahoželanie.  
 
J. Dydňanská 
 



20 

 
ELÁN – dvojmesačník študentov, pedagógov a priateľov Gymnázia Stropkov * Redakčná rada: B. Korekáčová, M. Antolová, D. Gornaľová, I. Goffová, I. 
Smoligová, R. Paľa, D. Kobák, D. Kolcunová, R. Kapová, M. Berik, P, Prusáková, T. Fecko pod vedením PaedDr. J. Dydňanskej a Ing. S. Cichého * 
Jazyková úprava: Mgr. V. Fedorková * © 2006 * casopis.elan@centrum.sk * tel.: 0910970327 – Uzávierka budúceho čísla dňa 28. februára 2007. 

Blahoželáme... 
V septembri a októbri niektorí z nás oslávili svoje životné 
jubileum. Redakcia dodatočne blahoželá k narodeninám 
našim kamarátom novembrovým: 

 
decembrovým: 
Alica Fiľarská, 12 rokov, Alica Ternová, 16 
rokov, Aneta Ivanová, 18 rokov, Antónia 
Senajová, 19 rokov, Boris Parilák, 17 rokov, 
Dana Savincová, 16 rokov, Daniela Vargová, 
19 rokov, Dávid Pavlenko, 17 rokov, Denisa 
Ivanová, 16 rokov, Jakub Korady, 19 rokov, 
Jakub Veselý, 13 rokov, Jana Maliňaková, 16 
rokov, Jana Potomová, 17 rokov, Jana 
Pundžáková, 17 rokov, Jozef Michrina, 17 
rokov, Juliána Novaková, 16 rokov, Katarína 
Čonková, 17 rokov, Katarína Fedorišinová, 19 
rokov, Katarína Kertisová, 18 rokov, Klaudia 
Petrášová, 15 rokov, Lenka Jakubová, 15 
rokov, Lucia Černigová, 15 rokov, Marcela 
Guziová, 16 rokov, Marián Čepa, 19 rokov, 
Martin Calko, 19 rokov, Martina Adamová, 13 
rokov, Martina Cimbalová, 13 rokov, Martina 
Gemzíková, 12 rokov, Michaela Polaščíková, 
18 rokov, Monika Kavalcová, 16 rokov, Nikola 
Čorbová, 16 rokov, Nikola Čurná , 13 rokov, 
Patrik Bodnár, 11 rokov, Patrik Pazin, 16 
rokov, Pavel Livňanský, 16 rokov, Pavol Hažer, 
14 rokov, Peter Berik, 17 rokov, Peter Savinec, 
12 rokov, Petra Štegerová, 18 rokov, 
Radoslava Jobková, 14 rokov, Renáta 
Verbová, 19 rokov, Silvia Tirková, 17 rokov, 
Simona Gorzadová, 14 rokov, Slavomír 
Kochan, 19 rokov, Soňa Demjanová, 17 rokov, 
Tomáš Drotár, 16 rokov, Veronika Prusáková, 
16 rokov, Zuzana Baraníková, 17 rokov, 
 

Srandy, srandy, 
srandičky... 
Pýta sa otec 
sedemnásťročného synka:  
- Kam ideš a prečo si so sebou 
bereš tú baterku?  
- Na rande.  
- To ja v tvojich rokoch som 
žiadnu baterku nepotreboval - 
hovorí otec.  
- No, ale tiež sa pozri, čo si si 
priviedol domov! 
 
Profesor sa pýta na skúške 
študenta: 
- A teraz by ste sa mohli pokúsiť 
vysvetliť, kam smeruje 
transformácia spoločnosti. 
- Pán profesor, ešte pred hodinou 
som to vedel, ale zabudol som to.
- Človeče nešťastný, ste jediný 
človek, ktorý to vedel a vy to 
zabudnete? 
 
Móricko sa nenaučil a pani 
učiteľka sa mu chystá dať 
pätorku. 
- Pani učiteľka, nechcem vás 
strašiť, ale otec mi povedal, že 
ešte jedna päťka a niekto tu 
dostane do držky! 
 
Príde matfyzák do fotolabu:  
- Potreboval by som vyvolať 
fotky.  
- 9 na 13?  
- 2541865828329. Prečo sa 
pýtate? 
 
Rozprávajú sa v škole dvaja 
spolužiaci: 
- Čo si dostal na Vianoce? 
- Epileptický záchvat. 
 
Nadáva žena mužovi: 
"Počúvaj ten náš syn sa tak zle učí, 
zase dostal päťku, porozprávaj sa s 
ním!" 
"No dobre, zavolaj ho!" 
Tatko si sadne so synom do obývačky a 
hovorí: 
"Jožo, fajčíš?" 
"Sem-tam." 
"Tak si zapáľ", povie otec a ponúkne 
syna malborkou.  
"Jožo, piješ?" 
"Občas." 
"Tak sa napi", povie otec a ponúkne 
syna fajnovým koňakom.  
"Jožo, a baby sa ti páčia?" 
"Jasné." 
"Tak sa pozeraj", povie otec a vytiahne 
zo stolíka Playboya.  
A ako tam tak sedia, cigaretka, 
koňačik, nahé baby, syn hovorí otcovi: 
"To je super, to si všetci tak fasa žijú?" 
"Nie, synu, len jednotkári, čistí 
jednotkári." 

V škole pre dementných sa 
učiteľka pýta:  
- Koľko je 8x2?  
Prihlási sa jeden: 
- Milión. 
Druhý odpovedá: 
- Utorok  
Tretí vraví: 
- 16 
Učiteľka sa pýta: 
- Ako si na to prišiel? 
- Milión som vydelil utorkom. 
 
Na náboženstve: 
- Jožko, kde býva Ježiško? 
- V našej kúpeľni. 
- A prečo? 
- Lebo ocko včera povedal: "Ježiši, 
ešte stále si v tej kúpeľni?". 
 
Na hodine vlastivedy sa Janko nepretržite 
hlási. Pani učiteľka sa domnieva, že jej 
chce vymenovať svetové strany. Vyvolá ho. 
Janko jej hovorí:  
- Prosím, ja by som chcel ísť na záchod. 
- Ale veď tie strany mi stihneš vymenovať. 
- Hmmmm VÝCHOD ... ZÁCHOD ... 
SEREM ... JUJ! 
 
- Deti, vymenujte aspoň jedného 
cicavca. 
- Prosím, komár. 
 
Nová učiteľka zemepisu mala prvú 
hodinu v triede, pred ktorou sa 
triasli skúsení profesori. 
Po začiatku hodiny sa pedagógovia 
zhromaždili v zborovni a tipli si, 
koľko minút vydrží. Ale trieda 
zostala zatvorená až do zvonenia a 
potom začali cez prestávku 
vychádzať spokojní študenti. 
Niektorí mierili presne do knižnice. 
- Najskôr som ich ohromila a potom 
zaúlohovala. 
- A to ako?  
- Keď som vošla do triedy, pozdravila 
som: "Ahoj, zasrani, viete, čo je 
prezervatív? A vie ho niekto 
natiahnuť na glóbus?" Lenže nikto 
nevedel, čo je glóbus, tak to začali 
zisťovať. 
 
Hodina biológie. Profesor 
hovorí študentom: 
"Čistý vzduch a hlboké 
dýchanie zničí všetkých 
pôvodcov našich chorôb." 
Blondínka zo zadu sa 
nástojčivo hlási: 
"Pán profesor, ale ako 
prinútime týchto pôvodcov, 
aby zhlboka dýchali?" 
 

 

Alica Fiľarská, 12 rokov, Anna Hudáková, 11 
rokov, Denisa Pariláková, 12 rokov, Dominika 
Čulová, 18 rokov, Dominika Vrabliková, 18 
rokov, Emília Gojdičová, 17 rokov, Eva 
Bujdošová, 18 rokov, Igor Vereščák, 18 rokov, 
Jana Burcáková, 16 rokov, Jozef Černiga, 14 
rokov, Kamil Pivovarník, 17 rokov, Marek 
Jenčo, 14 rokov, Mária Soóšová, 18 rokov, 
Maroš Vaššo, 14 rokov, Martin Brjančin, 18 
rokov, Martin Keselica, 12 rokov, Martin 
Krajnik, 11 rokov, Martin Sabol, 19 rokov, 
Martina Micenková, 14 rokov, Matej Michal, 11 
rokov, Michaela Prusáková, 18 rokov, Monika 
Raková, 17 rokov, Nikoleta Pyrinecová, 17 
rokov, Radoslav Paľa, 14 rokov, Roman Lacko, 
18 rokov, Tomáš Maliňak, 17 rokov, Tomáš 
Petranin, 11 rokov, Veronika Madzinová, 16 
rokov, Veronika Slivovičová, 17 rokov, Zuzana 
Čarná, 18 rokov, Zuzana Semancová, 15 rokov 
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