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V čase, keď dostávate tretie 
tohtoročné číslo nášho časopisu do rúk, 
štvrtáci by mohli skonštatovať: „Zmaturieva 
sa.“ Neviem, či takéto slovo je v Pravidlách 
slovenského pravopisu, ale bystrý čitateľ pocíti 
jeho dramatickosť a akúsi zlovestnosť. Asi 
preto, lebo v istej básni, ktorej meno autora 
beznádejne zablúdilo v hlbinách pamäťových 
centier môjho mozgu, sa píše: „Zmráka sa, 
stmieva sa, k noci sa chýli...“ Na obzore tmavá 
chmára, vietor zosilnieva, aktivizujú sa zlé sily, 
lebo svetla ubúda. Načim skontrolovať 
zamknuté dvere a pozatvárať okná. Nuž, aj 
také predstavy možno sú vo vedomí našich 
tohtoročných maturantov. 

Ale, myslím si, väčšina štvrtákov 
a oktavánov očakáva ten koniec mája pokojne 
a optimisticky. Asi preto, lebo spoza „zelenej 
prekážky“, ktorou je maturita so všetkým, čo 
k nej patrí, vytŕča oveľa krajší objekt túžob, 
snenia a očakávania. Bezprostredne je to asi 
fakt, že je konečne koniec školy. Koniec 
ranným vstávaniam, povinným cigaretkám za 
trafostanicou pri škole a príchodom do školy 
tesne pred ôsmou. Potom nasleduje snenie 
o sladkom ničnerobení s nejasným časovým 
obmedzením. A potom snáď prídu na rad aj 
konštruktívnejšie sny: zariaďovanie si vecí na 
vysokú školu, alebo vybavovanie letenky 
niekam preč, alebo... to si už každý doplní sám.  

Ale! Asi nik z vás, ktorí sa tešíte na 
záver štúdia, netušíte, že po ukončení 
poslednej časti májových maturít, odovzdaní 
kníh a po prevzatí príslušných vysvedčení, si 
náhle uvedomíte, že ste ako trieda prestali 
existovať. Doteraz vás spája vedomie akejsi 
povinnosti byť stále spolu v tej istej miestnosti 
a prežívať tie isté chvíle radosti, strachu, či 
prekvapení. Začiatkom júna maturant 
s úžasom zistí, že triedy niet, že zostalo iba 
torzo skutočných priateľov. Niet dôvodu sa 
opäť zísť. Musí však prejsť päť rokov, ktoré 
znamenajú „vzťahovo-citovú diétu“, 
výsledkom ktorej je nejasná túžba dať 
dohromady celú triedu a pospomínať na roky 
študentské. A potom navštívite aj priestory vám 
také blízke a známe.  

A tu by Ján Kollár povedal: „Stúj 
noho! posvátná místá jsou, kamkoli kráčíš,“ 
Stále vás radi uvidíme. 

Už sa ohlásili maturity... 
(-sc-) Posledný marcový týždeň tohto roku bol na Slovensku 

v znamení začiatku maturitných skúšok 2007. Ich organizáciu upravuje 
vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 482/2006 z 31. 
júla 2006 a č. 379/2005 Z. z. z 9. augusta 2005, ktorými sa mení a dopĺňa 
vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 510/2004 z 23. 
augusta 2004 o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní 
prípravy v odborných učilištiach, učilištiach a praktických školách. 

V pondelok 26. marca 2007 sa na našom gymnáziu začala 
písomná časť týchto maturitných skúšok. V ten deň sa konala písomná 
forma internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. 

Študenti sa stretli v určených učebniach ráno už o pol ôsmej. 

Krátko po ôsmej hodine na rozhlasovej stanici Slovensko 1 boli 
vyhlásené témy: 1. Slávnostný prejav pri príležitosti 100. výročia 
založenia knižnice, 2. „Človek, od ktorého sa mám stále čo učiť.“ 
(Charakteristika osoby), 3. „Tuším, kam kráča ľudstvo. Premýšľam, kam 
mám kráčať ja.“ (Úvaha) a 4. „Miesto, kam sa rád vraciam.“ (Umelecký 
opis). Na spracovanie témy bolo vyhradených 240 minút. 

O dva dni neskôr, 28. marca 2007 sa dopoludnia konala externá 
časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka 
pre obe úrovne A a B. Počas vypracovávania úloh externej časti mali 
študenti na základe posluchu nahrávky odpovedať na otázky dané na 
vytlačených formulároch vo forme testu. Vyhradený čas bol v dĺžke 120 
minút. Po absolvovaní tejto časti a po prestávke študenti pristúpili 
k spracovaniu určenej témy. Ministerstvo školstva si tentokrát zvolilo 
takúto úlohu: „Napíšte list svojmu zahraničnému priateľovi o tom, čo 
máte najradšej a čo najviac neznášate ako študent. Uveďte dve veci, ktoré 
máte radi a dve, ktoré nie a udajte dôvody.“ 

Popoludní sa konala EČ a PFIČ aj z ruského jazyka. Témou 
internej časti bolo: „Hudba v mojom živote.“  

                                                       
                                                             (pokračovanie na strane 2) 
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Už sa ohlásili maturity...  
(pokračovanie z 1. strany) 

Vo štvrtok, 29. marca 2007 sa konala EČ a PFIČ aj 
z nemeckého jazyka. Tu študenti pracovali na témach „Moje 
obľúbené prázdniny.“ – pre úroveň A a „Moja obľúbená 
izba“ pre úroveň B.V piatok 30. marca 2007 gymnazisti 
absolvovali externú časť maturitnej skúšky z matematiky. 

2. apríla 2007 sa konala externá časť a písomná 
forma internej časti z francúzskeho jazyka. Počas písomnej 
formy internej časti študenti mali napísať list priateľovi. 
O deň neskôr, v utorok 3. apríla 2007 končiaci gymnazisti 
absolvovali externú časť a písomnú formu internej časti zo 
slovenského jazyka a literatúry v rámci generálnej skúšky. 
Úloha znela: Napíšte charakteristiku zaujímavého človeka, 
zamerajte sa na črtu, ktorá vás najviac upútala. „Aj ja 
poznám zaujímavého človeka.“ (Charakteristika osoby). 
 Maturitnej skúšky sa zúčastnilo 93 študentov. 
Z angličtiny ju vykonalo 52, z nemčiny 31, ruštiny 11, 
francúzštiny 2 a z matematiky 8 študentov. Generálnu 
skúšku z jazyka slovenského vykonalo 91 našich študentov. 

Ústna časť maturitných skúšok sa na našom 
gymnáziu začne 21. mája 2007 a bude trvať 4 dni. 
 

Deň otvorených dverí na našom Gymnáziu 
(-sc-) Už Jan Amos Komenský vo svojom nesmrteľnom diele 
Brána jazykov otvorená zdôrazňoval výsostnú potrebu 
študentov neustále a systematicky si osvojovať cudzí jazyk. 
Členovia predmetovej komisie cudzích jazykov na Gymnáziu 
v Stropkove v spolupráci s vedením školy pripravili dňa 20. 
marca 2007 pre záujemcov o štúdium na osemročnom 
gymnáziu Deň otvorených dverí s možnosťou zúčastniť sa na 
otvorenej hodine cudzieho jazyka. 
V popoludňajších hodinách vedúca predmetovej komisie 

cudzích jazykov Mgr. Margita Hecková privítala v priestoroch 
školy skupinu žiakov štvrtých ročníkov miestnych základných 
škôl spolu s ich rodičmi. Po poskytnutí základných informácií 
o škole nasledovala prehliadka priestorov gymnázia 
a oborných učební, v ktorých prebieha výuka cudzích 
jazykov.  

Návštevníci si mohli najprv pozrieť priebeh 
vyučovacej hodiny anglického jazyka vo štvrtom, končiacom 
ročníku. Potom sa presunuli do triedy špecializovanej na 
výuku ruštiny, kde žiaci kvinty aj s vyučujúcou poskytli 
ukážku typickej hodiny. Nasledovala návšteva ďalších 
učební, kde prebieha jazyková príprava študentov. Bolo to 
napr. moderné jazykové laboratórium vybavené 
audiovizuálnym zariadením pre všetkých žiakov, ako aj dve 
triedy špecializované na výuku nemeckého jazyka vybavené 
mobilným jazykovým laboratóriom pozostávajúcim 
z jednotlivých notebookov, v ktorých sú nainštalované 
výukové programy pre nemčinu a iné jazyky. 
Deti si mohli s asistenciou študentov vyskúšať prácu 
s výukovým programom, otestovať svoje vedomosti získané 

na základných školách, či pozrieť prezentáciu o rozličných 
výmenných pobytoch našich študentov v Nemecku, Dánsku 
alebo Grécku. Domov odchádzali plní dojmov z „veľkej“ 
školy, ale i s malým suvenírom, ktorý im venovala vedúca 
predmetovej komisie cudzích jazykov. 

Tešíme sa na vás! 
 
Netradičná hodina geografie 
(Rado Paľa, Ivana Smoligová, kvarta) Pred necelými dvoma 
týždňami sme zažili „neobyčajnú“ hodinu geografie. Vzhľadom na 
to, že momentálne preberáme východné Slovensko, konkrétne 
mesto Stropkov, sa náš spolužiak Rado Paľa odhodlal zorganizovať 
malú exkurziu po našom meste. 
Každý sa dlho tešil na túto zaujímavú hodinu, preto aj napriek 
chladnému počasiu sme sa vybrali spoznať naše mestské pamiatky. 
Našu exkurziu sme začali prehliadkou Kostola Sv. Trojice, kde sme 
sa oboznámili s jeho históriou. Naša ďalšia púť pokračovala ku 
kaštieľu a ku Kostolu Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej, ktorým 
sa naše mesto pýši. Mali sme možnosť bližšie si poobzerať jeho 
interiér. 
Hoci táto exkurzia nebola dlhá, každý sa naučil niečo nové 
o svojom rodnom meste. Všetkým sa takáto hodina veľmi páčila, 
a preto by sme neboli proti, keby ich bolo viac. 
V mene všetkých spolužiakov by sme sa chceli hlavne poďakovať 
pani profesorke Mgr. V. Senajovej, ktorá nám umožnila 
zorganizovať túto nezvyčajnú hodinu. 
 
„Environmentálny“ – zaoberajúci sa životným 
prostredím (slovník cudzích slov) 
(Veronika Adamová, septima) V dňoch 3. - 9. apríla sa konal 
environmentálny projekt, ktorého sme sa zúčastnili spolu s ďalšími 12 
Slovákmi a 15 Ukrajincami aj my (Veronika Adamová, Veronika 
Slivovičová). Ubytovanie v hoteli Regetovka, návštevy zaujímavých miest, 
voľnočasové aktivity a spoznávanie nových ľudí – to všetko bolo súčasťou 
environmentálnej školy - rozvoja cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou. 
Organizátorom bola  Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) a 
finančná podpora plynula z pokladníc EÚ.  

Ako účastníčka projektu môžem povedať, že sme si tento pobyt 
naozaj užili. Krásna príroda okolo Regetovky, rašeliniská a množstvo 
nových, zaujímavých informácií v nás zanechali hlboké dojmy. Dlhé cesty 
autobusom boli odmenené návštevami miest ako dubnické opálové bane, 
košická ZOO, Solivar či Slnečný majer, kde sme si všetci zajazdili na 
koňoch. Návštevy historických častí Bardejova, Košíc ale aj 
Ľubovnianskeho hradu nám odhalili a ozrejmili aj krásy minulosti. 
V Košiciach sme zašli aj do uličky remesiel, kde sme objavili veľa milých 
darčekov a ručne vyrábaných spomienkových predmetov. Pri prechádzke 
po Bardejovských Kúpeľoch sme spoznali nezvyčajné dreviny z iných 
krajín. Celý tento pobyt sa dá zhrnúť vetou: Všetko bolo super, išli by sme 
zas!  

Odchádzali sme s pocitom, že sme o niečo múdrejší a bohatší. 
Bohatší o nové zážitky a priateľov. 
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Školské kolo súťaže v prednese 
poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín 
(-jd-) Príjemný umelecký zážitok v prednese poézie a prózy 
priniesol 19. marec 2007 vďaka  školskému kolu 
Hviezdoslavovho Kubína. V poézii v 2. kategórii nebolo 1. 
miesto udelené. 2. miesto získal M. Potoma zo sekundy,  na 
3. sa umiestnila S. Beľaková tiež zo sekundy. Vo 4. kategórii 
bola na 1. mieste A. Mačošková z 3. B, na 2. V. Berežná zo 
septimy a na 3. V. Slivovičová tiež zo septimy. 

Simona Beľaková zo sekundy 
V próze v 2. kategórii získali 1. miesto M. Gemzíková zo 
sekundy a I. Bujdošová z prímy, 2. miesto obsadila P. 
Čaklošová z prímy. V 3. kategórii bolo udelené iba 1. miesto 
T. Senajovi z kvinty. Vo 4. kategórii bola na 1. mieste M. 
Kelevedžievová zo septimy, 2. miesto nebolo udelené a na 3. 
mieste skončili D. Vrabliková z 3. A a A. Siváková z 3. B. 
 

V SÚŤAŽI „MLADÝ 
EURÓPAN“ NAŠI 

ŠTUDENTI NAJLEPŠÍ 
(-ij) Táto súťaž, ktorej organizátorom bola SARA 

(regionálna rozvojová agentúra pre región Šariša), hostiteľská 
organizácia Informačnej siete Európskej komisie EUROPE 
DIRECT, člen SAICEU (Slovenskej asociácie informačných centier 
Európskej únie), bola určená pre trojčlenné družstvá študentov 
tretích ročníkov stredných škôl. Konala sa 29. marca 2007 
v Bardejove  a našu školu na nej reprezentovali Radka Blanárová, 
Matej Smalík a Martina Kelevedžievová zo septimy.   

Regionálne kolá a národné kolo tejto súťaže sa konajú 
pod záštitou podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, 
európske záležitosti, ľudské práva a menšiny pána Dušana 
Čaploviča a vedúcej zastúpenia Európskej komisie na Slovensku 
pani Andrey Elschekovej – Matisovej. 
           Cieľom súťaže bolo zvýšiť úroveň všeobecnej 
informovanosti občianskej verejnosti, študentov stredných škôl 
v Slovenskej republike o Európskej únii.  Súťaž zároveň 
umožňovala poskytovať spätnú väzbu inštitúciám Európskej únie 

o dosiahnutej úrovni európskeho povedomia u mladej generácie 
v SR. 
            Súťaž bola trojkolová. Prvé kolo súťaže predstavoval 
písomný vedomostný test o histórii , geografii, politike a ekonomike 
EÚ, ale aj jednotlivých členských štátov, ktorý mal 50 otázok a bolo 
možné v ňom získať 90 bodov. Časový limit pre vyplnenie testu bol 
30 minút. Druhé kolo, kde bolo možné získať 48 bodov a v ktorom 
súťažiaci prejavili svoju zručnosť pri skladaní puzzle obrázku so 
symbolikou EÚ, už nebolo časovo ohraničené. Skončilo sa 
poskladaním puzzle skladačky najzručnejšími súťažiacimi. 
            Po skončení prvého a druhého kola postúpili tri 
najúspešnejšie školy: Obchodná akadémia Bardejov, Gymnázium 
Stropkov a Gymnázium duklianskych hrdinov Svidník do finále, 
ktoré bolo zamerané na správnu identifikáciu obrázkov s otázkami 
s rôznou bodovou hodnotou z oblastí: osobnosti, dominanty 
a symboly členských krajín EÚ. V tomto kole mohli súťažiaci získať 
za pätnásť správne zodpovedaných otázok maximálne 450 bodov. 
         Po skončení finálového kola a vyhlásení výsledkov zavládla 
najväčšia radosť medzi súťažiacimi, ktorí reprezentovali 
Gymnázium v Stropkove. Tí zvíťazili a získali postup na 
celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční 25. a 26. apríla v Nitre. 
Výsledky súťaže: 1.miesto: Gymnázium Stropkov, 2.miesto: 
Gymnázium vo Svidníku, 3. miesto: Obchodná akadémia 
v Bardejove.  

Treba povedať, že i napriek pomerne krátkemu času na 
prípravu (iba 9 dní, keď mali študenti materiály k dispozícii), Radka, 
Matej a Martina, si učebné materiály na túto súťaž naštudovali 
veľmi zodpovedne, čo postrehol i člen poroty JUDr. Sendek, ktorý 
súťaž zastrešoval. Vyjadril, že už počas súťaže, vidiac skvelú 
pripravenosť nášho tímu, im držal palce a bol veľmi milo 
prekvapený pohotovosťou a rozhľadenosťou našich študentov. Za 
vynikajúcu prípravu na súťaž poďakoval aj p.profesorke 
Jecuškovej, ktorá im venovala svoj čas. Za jej ochotu, za 
vynikajúcu reprezentáciu a zviditeľnenie našej školy na verejnosti 
jej aj od nás patrí poďakovanie. Gymnázium v Stropkove sa 
ukázalo v dobrom svetle. 
           V Nitre vám všetkým držíme palce. 
 
(O ďalšom osude našich súťažiacich v Nitre sa dočítate ďalej.) 
 

 
Predseda poroty, MUDr. Peter Prokopovič, blahoželá  
a odovzdáva vecné ceny kapitánke víťazného družstva  
z Gymnázia v Stropkove Radke Blanárovej z 
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Dňom 6. 2. 2007 sa oficiálne začala súťaž Mladý 

Európan“, ktorej vyhlasovateľom je Slovenská asociácia 
informačných centier EÚ so sídlom v Banskej Bystrici. 
Záštitu nad  súťažou v tomto roku prebrali vedúca 
Zastúpenia Európskej komisie v SR pani Andrea Elscheková 
– Matisová a podpredseda vlády SR pre vedomostnú 
spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, 
pán Dušan Čaplovič.   

V zápale boja...  
 
Regionálne kolo súťaže vyhlásilo informačné centrum 
EUROPE DIRECT v SR Bardejov. Desať trojčlenných 
družstiev si zmeralo 29. 3. 2007 svoje sily vo vedomostnom 
teste o EÚ, svoje zručnosti si preverili pri skladaní puzzle – 
obrázka s vlajkami členských štátov EÚ a v treťom kole 
identifikovali obrázky súvisiace s EÚ. Po náročnom boji 
bola naša radosť obrovská. Vyhrali sme a postúpili do 
národného kola. Naše oslavy nemohli byť dlhé, lebo sme sa 
potrebovali pripravovať na najvyššiu súťaž. Začalo sa to 
zháňaním materiálov. Počítač v kabinete NAS-ky pracoval 
na plné obrátky.  

Prácu sme si rozdelili. Matej Smalik zbieral 
zaujímavosti o jednotlivých členských krajinách, Radka 
Blanárová  zapisovala históriu EÚ a fungovanie jej orgánov 
a Martina Kelevedžievová zberala pamätihodnosti a tváre 
EÚ. Všetko sme si to usilovne zapisovali do našich hláv.  

Záber, na ktorý sme hrdí: Podpredseda vlády Dušan 
Čaplovič, Roman Schőnwiesner poverený vedením 
zastúpenia Európskej komisie v SR a my. 

 
Čím bližšie bol termín 
národného kola, tým 
bol náš hlad po 
vedomostiach väčší. 
Niekedy sa zdalo, že sa  
nám to všetko pletie.  
24. apríla sme sa stretli 
s pani učiteľkou Jecuškovou a poslednýkrát sme si to 
zosumarizovali. Súťaž sa mohla začať. 
     Cesta do Nitry, na národné kolo, bola úmorná a dlhá. Po 
„exkurzii“  Slovenska sme konečne dorazili  do Nitry. 
Krátka večerná prechádzka po nej aspoň načas nám pomohla 
zabudnúť na trému pred naším veľkým vystúpením. A ráno 
26. apríla 2007 sa to začalo. Prvé kolo tvoril opäť 
vedomostný test o EÚ. Nevyšiel nám celkom podľa našich 
predstáv, ale skončili sme medzi prvými piatimi družstvami. 
Druhé kolo a napätie vzrastá nielen u nás, ale u každého z 12 
družstiev. Chceme sa pochváliť, že toto kolo bolo plne 
v našej réžii. Keď sa sčítali body, skončili sme prví. Ale to 
nebolo všetko. Do tretieho kola postúpilo 6 družstiev. A tu 
sa to malo rozhodnúť. Aj keď v tomto kole družstvá 
„chytali“ najmenej bodov, bolo to kolo najveselšie. Mali sme 
hádať rozostreté obrázky, no mnohokrát sme ich nespoznali, 
ani keď už neboli zašifrované. Napríklad sochu Jánošíka, 
okrem moderátora (mal v rukách správne odpovede), 
nespoznali ani v publiku. Veľmi sme si po tomto  kole 
neverili. Nervy by sa dali krájať. Začalo sa vyhlasovanie. 
Keď vyhlásili šieste miesto a my sme tam neboli začali naše 
nádeje vzrastať. Tešili sme sa. Naša radosť bola obrovská, 
keď sme počuli, že na prvom mieste sa umiestnili študenti 
Gymnázia v Stropkove. To už nevydržala ani naša učiteľka 
a pribehla k nám. Veľmi sme sa tešili. Okolo nás začala 
trma- vrma. Každý nás fotil, novinári chceli rozhovory. 
Dokonca sme boli na oficiálnej tlačovej konferencii. Až tam 
sme skutočne uverili, že 1. miesto v celoslovenskom kole 
Mladý Európan získali študenti septimy stropkovského 
gymnázia, teda my: Radka Blanárová, Martina 
Kelevedžievová a Matej Smalik pod vedením Mgr. Ivany 
Jecuškovej. Už teraz sa tešíme na októbrový poznávací 
pobyt v Bruseli.     
 

Mladí Európania 

  Návšteva hvezdárne v Roztokoch 
(Jana Flešárová, kvinta) Vo štvrtok 26. apríla 2007 sa študenti 
Gymnázia v Stropkove z 1. A, 1. B a kvinty v rámci učiva z fyziky 
vybrali na exkurziu do hvezdárne v obci Roztoky. Vyrazili sme 
o ôsmej ráno a o necelú hodinu sme boli na mieste. Počasie nám 
prialo. 
Prvým bodom programu bola prezentácia pútavého filmu 
o planetách Slnečnej sústavy. Nasledovala prednáška týkajúca sa 
tiež vesmírnych telies, na ktorej sme sa dozvedeli množstvo 
zaujímavých faktov.Nakoniec sme mali možnosť nahliadnuť do 
kupoly, v ktorej sa nachádza ďalekohľad a mohli sme pozorovať 
javy na oblohe voľným okom neviditeľné. 
Z tejto exkurzie si každý z nás odniesol len pekné dojmy a veľa 
nových informácií, ktoré nám určite pomôžu pri ďalšom štúdiu 
fyziky. 
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Ruštinári v Mukačeve 
    
    Ísť proti prúdu je niekedy zaujímavé. Čo sa tým prúdom 
myslí? Je to akási "jedmosmerka" nášho myslenia, konania a 
obdivu smerom na Západ. Zrodila sa však myšlienka obrátiť 
pozornosť aj na opačnú svetovú stranu – na Východ.  
    Keďže v súčasnom kultúrnom a jazykovom svete 
práve prežívame Rok ruského jazyka, rozhodli sme sa 
podieľať na organizácii jednodenného poznávacieho zájazdu 
do jedného z najbližších historických miest na blízkej 
Ukrajine – do Mukačeva a prijali sme ponuku priateľov z 
Obchodnej akadémie vo Svidníku. Nič teda nebránilo v tom, 
aby sme v onen „nešťastný deň" piatok trinásteho už o piatej 

ráno nevyštartovali zo Stropkova.  
    Pod vedením pani profesorky Mgr. Janky Kasardovej a 
pána profesora Ing. Andreja Belovežčíka spolu 
s osemnástimi žiakmi z kvinty, septimy, 2.A a 3.B a  
priateľmi zo Svidníka sme o nejaký čas zastali na  
hraničnom prechode Vyšné Nemecké. Študenti si práve tu 
mohli uvedomiť dôležitosť členstva Slovenska v Európskej 
únii a o krátky čas aj v Schengenskom priestore, pretože sme 
museli podstúpiť normálnu hraničnú kontrolu aj 
s vypisovaním nejakých formulárov. Na prechode sme sa 
zdržali asi hodinu. To je na tamojšie pomery veľmi krátka 
doba... 
    O ôsmej sme už dorazili do Mukačeva – mesta so 
starodávnou históriou, ktoré medzi svetovými vojnami 
patrilo aj do bývalého Československa. Prezreli sme si 
tunajší hrad, centrum mesta a nazreli do miestnych 
obchodov. Študenti boli prekvapení eleganciou historického 
centra, kultúrou predaja v obchodoch a vyskúšali aj typicky 
ukrajinské a ruské jedlá, napríklad pelmene. V takomto 
prostredí si naši ruštinári mohli vychutnať svet azbuky 
naplno.  

    Potom sme sa presunuli do Užhorodu, kde sme na 
poslednú chvíľu (ne)stihli tamojší trh. Tam sme zažili veselú 
minipríhodu, keď jeden zo študentov v snahe poďakovať sa 
predavačke vyslovil nie „Spasiba"- „Ďakujem", ale „Sabáka" 
– čo znamená „pes". Plní dobrej nálady sme popoludní 
opustili Užhorod a o siedmej večer sme sa navzájom 
v Stropkove rozlúčili.  
    Svojím výletom sme snáď začali peknú a zaujímavú – tu 
sa núka to pomaly zabudnuté slovo – družbu so študentmi i 
kolegami zo svidníckej Obchodnej akadémie, tradíciu 
návštev zaujímavých ukrajinských miest, ale v neposlednom 
rade sme dokázali, že piatok trinásteho nemusí byť až taký 
zakliaty…  
 
Mgr. Jana Kasardová  
  
  

Medzinárodný deň žien 
 

V marci sme si pripomenuli sviatok, o ktorom 
sa v minulých rokoch dosť často diskutovalo. Aký je 
teda jeho pôvod?      

V niektorých historických prameňoch sa ako 
začiatok boja žien za svoje práva uvádza rok 1911 
alebo 1921, no nie je to však celkom pravda, pretože 
už 8. marca 1857 začali verejne protestovať robotníčky 
textilných fabrík v New Yorku za zlepšenie svojich 
pracovných podmienok a vyššiu mzdu. O dva roky 
neskôr vznikla prvá ženská odborová organizácia na 
svete. Ďalšie veľké verejné vystúpenie žien bolo 8. 
marca 1908, keď mestom pochodovalo takmer 
pätnásťtisíc žien pod heslom  „Chlieb a ruže 
pracujúcich a koniec práce detí.” 
     Medzinárodný deň žien dostal svoje pevné kontúry 
po rokovaní konferencie socialistických organizácií žien 
v Kodani v roku 1910. Na návrh Kláry Zetkinovej sa od 
nasledujúceho roku dohodnutý marcový deň vníma ako 
deň boja žien aj za volebné právo a rovnakú mzdu za 
rovnakú prácu, akú majú muži. Tento spoločenský 
sviatok je dnes všeobecne chápaný ako výraz boja aj 
proti akýmkoľvek formám diskriminácie, čo zdôraznila 
aj deklarácia Valného zhromaždenia OSN v roku 1977 
vyhlásiac 8. marec za deň boja za práva žien a svet 
v mieri. 
     Tento deň je označený ako Medzinárodný deň žien 
vo väčšine kalendárov na svete. Za bývalého režimu 
bol tento deň u nás príznačný povinnými podnikovými 
oslavami, na ktorých ženy dostali  karafiáty a uteráky. 
Sviatok MDŽ sa stal nástrojom režimovej propagandy. 
Oslavovalo sa preto, aby ženy získali pocit, že režimu 
na nich záleží a že sú jeho súčasťou.  
     Skutočným dôvodom existencie tohto sviatku je 
možnosť uvedomiť si, čo všetko sa ženám doteraz 
podarilo dosiahnuť a čo by ešte dosiahnuť chceli.  
     Ženy v minulosti museli bojovať o svoje práva 
študovať, pracovať, voliť či zakladať si účty v banke. 
Dnes sa situácia v mnohých ohľadoch zlepšila, 
dokonca na mnohých vedúcich pozíciách sú ženy.  
     Osláviť 8. marec znamená pripomínať si potrebu 
rovnosti žien a mužov a predstaviť si svet, v ktorom si 
ženy a dievčatá môžu byť isté, že na ich názoroch, 
hodnotách a snoch záleží.  
 
Radka Kapová, sexta 
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PODVEDOMIE A VIERA  
rozhovor s autorom najúspešnejšej práce SOČ Dávidom Timanom 
 
(-sc-) 1. marca 2007 sa v Kežmarku konalo oblastné kolo 
v Stredoškolskej odbornej činnosti. Naše Gymnázium na 
tejto súťaži reprezentoval študent triedy 2. A Dávid Timan so 
svojou prácou pod názvom Vplyv podvedomia na činy ľudí. 
Konzultantkou bola pani profesorka PaedDr. Jana 
Dydňanská. Dávidova práca bola totiž navrhnutá na postup 
zo školského kola ako najlepšia. 
 
Dávid, prečo si si vybral práve tému s takýmto názvom? 
Keď som bol prvák a zúčastnil som sa na prezentácii 
vtedajších druhákov ako člen obecenstva, psychológia ma 
vtedy oslovila. Práve v tom čase som mal rozčítanú knihu od 
Dr. Josepha Murphyho Zákony myslenia a viery, ktorá sa 
zaoberala zvyšovaním viery v seba samého. Boli tam 
rozpísané zaujímavé príbehy ľudí, ktorým Murphy pomohol, 
a to najmä pri zvyšovaní vlastného sebavedomia 
prostredníctvom sugescie. Toto sa mi zdalo ako veľmi 
vďačná téma pre takýto projekt. A navyše, oslovila ma 
takáto myšlienka od indického guru Šrí Chinmoya: „Včera 
som bol chytrý. Preto som chcel zmeniť svet. Dnes som 
múdry. Preto mením sám seba. Nesnaž sa meniť svet. 
Neuspeješ.  Snaž sa svet milovať... Pozri, svet je zmenený, 
zmenený navždy.“ 
Čím ťa vnútorne obohatila samotná práca? 
Som bohatší o množstvo poznatkov z oblasti psychológie. 
Uvedomil som si intenzívnejšie vlastnú identitu a to mi teraz 
pomáha zvládať každodenné bežné stresy oveľa 
efektívnejšie.  

Odporúčal by si práce s obdobnou tematikou svojim 
mladším kolegom na budúci školský rok? 
Určite. Je to téma veľmi vďačná. Možno o nej nájsť 
množstvo prameňov, z ktorých sa dá čerpať a okrem toho 
človek pri takejto práci príde na nové, netušené myšlienky 
týkajúce sa jeho osobnosti.  
Ako zvládaš stresy ty? 
S úsmevom na tvári.  
Neuvedieš ďalšie detaily tohto úsmevu? 
Možno to súvisí s mojou akousi pohodlnosťou. Asi som 
flegmatik. Viem si ale jasne uvedomiť a vyčleniť svoje 
dôležité priority v živote. Na stresovú situáciu sa snažím 
pozerať stále z tej lepšej, konštruktívnej strany. Stále si 
kladiem otázku, čo mi aj tá nepríjemná situácia môže 
priniesť pozitívne. 
Mala by sa psychológia v škole učiť viac? 
Áno, ale skôr z pohľadu jej aplikácie do bežného života. 
Pripraviť mladého človeka na zvládanie skutočných 
záťažových situácií. 
Ktorá záťažová situácia je pred tebou najbližšie? 
Opraviť známky z určitých predmetov. .-) 
Si optimista alebo pesimista? 
„Skalný“ optimista! 
Budeš sa venovať psychologickým témam aj v budúcnosti? 
Čas ukáže. Poznatky určite využijem aj ďalej. Svoje 
vedomosti by som chcel rozšíriť a hlavne nejako ich 
aplikovať do bežného života. 
Ďakujem za rozhovor. 

 
V našom časopise uvádzame časť Dávidovej práce, ktorá stojí za pozornosť. 
 
„Vo chvíli, keď začnete niečo skutočne chcieť, môžete uspieť. 
Ak neuspejete, znamená to, že ste neboli dosť silne presvedčení.“
       
( Th. Lobsang Rampa)  
 

Viera je spôsob myslenia, duševný pokoj, ktorý 
podmieňuje naše výsledky. Viera v zmysle Biblie je presvedčenie, 
ktoré závisí od vždy platných zákonov a nezmeniteľných princípov. 
Naša viera predstavuje splynutie vášho myslenia a cítenia, stavivo 
nášho ducha a nášho srdca; takáto viera je teda rozsiahla 
a neprekonateľná a žiadne vonkajšie dianie ňou nemôže otriasť. 
V Markovom evanjeliu je verš, ktorý dokonale vystihuje moc viery: 
,,Veru, hovorím vám: Keď niekto povie tomuto vrchu: ,,Zdvihni sa 
a hoď sa do mora!“, a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že 
sa stane, čo povedal, stane sa mu to.“ (11, 23)  

Pod „vrchom“ - v tomto podobenstve môžete vidieť svoj 
problém, svoje ťažkosti a pod „mocou“  svoje podvedomie; tam sa 
vaše problémy vyriešia a odstránia. Ak nechcete vo svojom srdci, 
to znamená vo svojom podvedomí pochybovať, tak musí s tým 
vaše vedomie a subjektívne cítenie súhlasiť a povedať áno.  

Človek, ktorý by v nič neveril neexistuje. Svojím 
spôsobom každý v niečo verí. Niektorí ľudia však veria len v to 
negatívne. Počítajú s chorobami a nehodami, sú presvedčení 
o svojom zlyhaní v živote a o svojom osobnom nešťastí. Len 
s vierou sa nedá nič dosiahnuť. Napokon každý verí. Ale v čo? Ako 
uvádza Dr. Joseph Murphy: ,,Náš základný duševný postoj 
a presvedčenia, ktoré sú základom našej viery, určujú, či sme 
šťastní alebo či sa nám život stane peklom“.  

Viera je duchovný postoj, ktorý má určitý vplyv 
a odstraňuje násilné účinky. Je dôležité, aby sme dali svojej viere 
zmysluplný smer a využili ju na rozvoj. Viera je neviditeľná 
a vytvára veci, ktoré nemožno vidieť. To, aká veľká musí byť viera 
vedcov, si môžeme predstaviť podľa toho, že veria v možnosť 
realizácie idey, ktorá najprv existuje v ich duchu. Moc viery koná 
zázraky 

Dr. Joseph Murphy vo svojej knihe „Zákony myslenia 
a viery“ (1992) uviedol takýto príklad, na ktorom demonštroval moc 
viery: „Pred niekoľkými rokmi som sa zoznámil s istým mužom, 
ktorý bol zamestnancom rozvetvenej obchodnej organizácie 
chemického podniku s vyše dvesto zamestnancami. Porozprával 
mi o svojom zamestnaní. Keď zomrel obchodný riaditeľ, 
viceprezident spoločnosti mu ponúkol uvoľnené miesto. Odmietol 
ho. Až neskôr zistil skutočný dôvod, ktorý ho viedol k tomu, že 
odmietol túto nádejnú ponuku. Bol obeťou svojho strachu. Obával 
sa vziať na seba veľkú zodpovednosť, ktorá sa spájala s týmto 
ponúkaným miestom. Tento muž neveril v seba samého a vo 
vlastnú vnútornú silu. Pre svoju vnútornú neistotu stratil jedinečnú 
príležitosť. V rozhovore s týmto mužom som zistil, že pochybuje 
o tom, že by mohol mať v živote úspech. Tento muž bol úplne 
ponorený do negatívneho myslenia a škodlivé presvedčenie v ňom 
zapustilo hlboké korene. Vysvetlil som mu, že práve to ho vedie 
nesprávnym smerom. On však veril len vo svoju neprístupnosť 
a dlho žil s vedomím svojej neschopnosti dostať sa v živote ďalej 
a vedieť sa chrániť. Podarilo sa mu úplne zmeniť svoj postoj. Jeho 
vnútorná zmena sa uskutočnila pod vplyvom tejto sugescie, ktorú si  
 
                                                                 (pokračovanie na str. 7) 



- 7 - 

(pokračovanie zo strany 6) 
 
ustavične vpečaťoval:  Zmením svoje myslenie a cítenie.  
Nepotrebujem viac viery, ako mám. Potrebujem len doviesť svoje  
myslenie na správnu koľaj a zamerať ho na cieľ. Viem, že moje 
podvedomie registruje obsah toho, čo si o sebe myslím 
a zodpovedajúco na to reaguje. Verím v Boha, ktorý žije v mojom 
vnútri. Viem, že Boh ma vedie a usmerňuje. Viem, že som 
predurčený na úspech a nekonečná múdrosť mi ukáže nové šance 
na úspech. Verím, že som preniknutý hlbokou dôverou a že som 
vyrovnaný. Verím v dobro a žijem v radostnom očakávaní zmeny 
k lepšiemu!“ Netrvalo dlho a muž sa s týmito myšlienkami duševne 
a emocionálne stotožnil. Predstava, že je úspešný, ho urobila 
úspešným. Ponúkli mu významné a zodpovedné miesto a on ho 
s radosťou prijal. Svoj cieľ dosiahol vďaka zázračnej moci viery“. 
 
     (Petra Macková, 4. A) Koniec tretieho ročníka sa blížil a 
ja som stále rozmýšľala, kam pôjdem cez prázdniny. 
Pravdupovediac, závidela som niektorým spolužiakom ich 
zážitky z Veľkej Británie, Nemecka, USA alebo iných krajín. 
Nuž čo, ak si sama nepomôžem, kto mi pomôže? A tak som si 
koncom školského roka podala na istej webovej stránke  
inzerát, v ktorom som udala základné informácie o sebe a aj 
vôľu a snahu prijať nejakú „schopnú" prázdninovú prácu. 
Na moju e-mailovú schránku dochádzali rozličné 

odpovede. Po vytriedení tých „nepravých" som sa 
skontaktovala s istým Švajčiarom z predmestia Bernu...  
     A tak v strede druhého prázdninového týždňa som si 
sadla s našimi do auta a o necelú hodinu ma aj s 
nevyhnutnou batožinou vyložili na prešovskej autobusovej 
stanici. Tam som sa s mojimi najbližšími rozlúčila a 
nastúpila do diaľkového autobusu, ktorého cieľová stanica 
bolo jedno z najväčších miest Švajčiarska – Zürich. Počas 
cesty do neznáma mi hlavou vírilo množstvo myšlienok: Nič 
zlé sa počas cesty neprihodí? Kto ma tam bude čakať? Do 
akého prostredia prídem? Akí budú moji noví známi alebo 

priatelia? Od premýšľania i od monotónnej cesty som 
zaspala a prebudila som sa niekde pred Bratislavou. Potom 
cesta ubiehala rýchlo. Celé Rakúsko sme prešli iba po 
diaľniciach. Dunaj, pekné mestečká a dediny, starodávne 
hrady a zámky, Alpy... Ako v cestopisnom filme.  
     Napokon sme prešli švajčiarske hranice a na rad prišiel 
aj Zürich, kde som prestúpila na ďalší autobus, idúci do 
Bernu. V Berne na stanici ma už čakalo jedno dievča 
z Poľska, ktoré sa volalo Anja a s ktorým som vo Švajčiarsku 
potom pracovala. Po vzájomnom zvítaní  sme šli ďalším 
autobusom až k domu, v ktorom sme mali prežiť nasledujúce 
dva mesiace.... 
     Po rozličných peripetiách sme sa dostali k vysokému 
staršiemu domu, okolo ktorého rástli vysoké smreky a jedle. 
Hoci dom bol na pomerne rušnej ulici a neďaleko akéhosi 
centra bernského predmestia, pôsobil dojmom tichej a 
dôstojnej usadlosti. Najprv nás privítali dva psy: jeden 
obrovský, ktorý trošku kríval a druhý taký menší, ktorého 
som si hneď obľúbila. Na ich brechot z domu vyšiel starší 
pán so slušivým bruškom. Predstavil sa nám ako Herr Weber 
a uviedol nás obe dnu. Dostali sme každá svoju vlastnú izbu 
so slušným vybavením. Keď sme sa zložili, umyli a trochu 
oddýchli, domáci pán nás pozval na večeru. Po dobrom jedle 
sme potom spali až do deviatej rána...  

     

Hneď na druhý deň sa začali naše povinnosti. Našou úlohou 
bolo starať sa o zvieratká... psíkov, dva zajace, osem 
anduliek a dva páry myší. Jeden pár som videla, ale ten 
druhý pár  nie. Také boli malé. Len rýchlo miznúca potrava 
v sklenenej nádobe plnej pilín dokazovala, že „tam" niekto 
žije.  
     So psami to bolo trošku pestrejšie. Kým sme si začali 
rozumieť, niekoľkokrát si moje pokusy o zblíženie odniesli 
staré džínsy. No napokon to boli naši najlepší kamaráti. A 
tak vďačne prijali naše snahy kŕmiť ich a napájať, či čistiť 
im ich výbehy.   
     Dni ubiehali ako voda. Dom pána Webera často 
navštevovala jeho sestra aj so synom. Ten tu prichádzal so 
svojou priateľkou, a tak sa okruh kamarátov trochu rozšíril. 
Domáci bol bývalý učiteľ geografie a ekonomickej 
matematiky. Školu zanechal kvôli vlastnej súkromnej firme, 
ktorú riadil celý deň zo svojej pracovne. Tam mal aspoň päť 
počítačov, ktoré boli neustále zapnuté.  
     Keď boli voľné dni a pekné počasie, chodievali sme na 
rozličné výlety. Precestovali sme takmer celú krajinu 
a loďou sme navštívili všetky známe jazerá. Boli sme, 
napríklad v Europa Parku v Nemecku, často sme chodievali 
do jedného švajčiarskeho kúpeľného mesta v blízkosti 
nemeckých hraníc (Zurzach) a stretli sme veľa senzačných 
ľudí.  
     Čas sa krátil a pomaly som pomýšľala na návrat domov. 
Ani sa mi veľmi nechcelo... Na záver pobytu som dostala od 
domáceho výplatu, ktorá ma potešila (ako každého človeka, 
ktorý doteraz nezarobil žiadne peniaze)... 
Cesta na Slovensko bola nádherná. Taká, akú zažíva každý, 
kto sa po dlhom čase vracia domov... 
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Slnko už dávno zapadlo za kopce, zanechajúc za 
sebou červený pozdrav. Ustal aj nepríjemný vietor, prestalo 
mrholenie a nastal tichý pokoj. Vtáky zaliezli do 
neviditeľných skrýš. Len les ticho šumel a skrýval svoje 
tajomstvá. Stál som s pánom Františkom a Pavlom na 
mieste, ktoré si zasluhuje úctu a rešpekt. 

Mlčky sme pozerali na skupinu ľudí v čiernom, 
obstúpených okolo 
malého domčeka, 
takého, aký býva na 
mnohých cintorínoch. 
V skúpom svetle bolo 
ešte možné rozoznať 
ich čierne kabáty 
siahajúce pod kolená, 
čierne klobúky, tak trochu čudne nasadené na hlavy, či 
čiapočky podobné miske, vzadu vyholené zátylky 
s vrkôčikmi vychádzajúcimi okolo uší. V rukách držali 
modlitebné knižky a nahlas postojačky sa modlili v nám 
neznámej reči. Pri modlitbách sa v rýchlom rytme knísali 
trupom dopredu-dozadu, niektorí vľavo-vpravo. Zmes ich 

reči v  tichu lesa, kde sem-
tam zakrákala nervózna 
vrana, pri ubúdajúcich 
zvyškoch svetla pôsobila 
veľmi zvláštne a tak trochu 
desivo. Boli to väčšinou 
ľudia v strednom až staršom 
veku. Vysokí, malí, chudí, 
tuční, ale aj mladý, snáď 
dvanásťročný chlapec 
s baranicou na hlave 
a neodmysliteľnými vrkočmi. 
Starší, tučný, ryšavý, s dlhou 
bradou, drobnými okuliarmi 
a celkom dobromyseľnou 
tvárou. Alebo malý, možno  

Jacob (Yakov) Schwartz 
storočný, vyschnutý ako slivka, opretý o múr, so slzami 
v očiach.  

Úplne sa zotmelo a židovskí návštevníci neustávali 
v modlitbách. Na hlavy si nasadili remienky s miniatúrnymi 
svetielkami a nimi si svietili na posvätné texty v knižkách. 
Od prvých veršov modlitieb prešlo už niečo vyše päťdesiat 
minút. Pán František,  správca cintorína, mi ticho povedal: 
„Uvidíte, že o chvíľu s modlitbami prestanú. Ten vo vnútri 
bude niečo hovoriť a ostatní odpovedať. A potom sa rozídu 
po hroboch.“ Prešlo ešte zopár minút, nastalo ticho a rabín 
modliaci sa vo vnútri domčeka voľačo zakričal. A ostatní mu 
odpovedali. Opakovalo sa to niekoľkokrát a potom nastal 
plač. Asi tridsať mužov v čiernom sa objalo a potom jeden 
po druhom vchádzali do domčeka a medzi vodorovný 
a zvislý náhrobný kameň ich stropkovského rabína Gotlieba, 
ktorý tu leží od roku 1867, vkladali lístočky s prosbami 
v prospech svojich blízkych na onom svete, ale aj pre seba. 

Potom sa rozišli po jednotlivých hroboch. Samotný 
cintorín je veľký asi ako futbalové ihrisko. Vchádza sa do 
neho z východnej strany. Celá jeho plocha je na brehu 
skláňajúcom sa na západ, je dôsledne ohradený 
prefabrikátovým plotom vysokým asi dva metre. Medzi 
hrobmi rastú staré duby, buky a hraby a divo rastúce kroviny 
sú starostlivo odstraňované každú jar. 

Mal som veľmi zvláštny pocit, keď som pozoroval 
tmavé postavy, motajúc sa okolo opravených, či 

zanedbaných náhrobných kameňov pomedzi stromy, so 
svetielkami na hlavách a v rukách. Vyzerali ako veľké 
svätojánske mušky. Keď pri čítaní náhrobkov si nevdojak 
posvietili do svojej tváre, ich zdola podsvietené obličaje 
vyzerali strašidelne. Postavy sa motali sem a tam, vzrušene 
debatujúc v reči, ktorá bola zmesou angličtiny, nemčiny 
a židovského dialektu jidiš. O nejakú chvíľu vysoký, 
nestarý-nemladý rabín s drobnými okuliarmi zavelil a celá 

skupina sa pobrala pomaly 
z cintorína preč. Čakali 
sme na posledných, ktorí 

sa motali niekde až na 
opačnom konci cintorína. Rabín 

– Jacob Schwarz - zostal 
s nami a dal sa s nami do 

reči. Vošiel do vnútra domčeka a my s ním. Bola to malá 
murovaná, zastrešená stavba o rozmeroch snáď tri krát  štyri 
metre s malým okienkom zamrežovaným mrežou v tvare 
Dávidovej hviezdy. Vo vnútri na náhrobku rabína Gottlieba 
horelo množstvo sviec osvetľujúcich aj papieriky nesúce 
intervencie žijúcich k mŕtvym a k Jehovovi. Potom sme 
s náležitou pietou dvere zamkli a pomaly sa vydali 
k bráničke cintorína, ktorú pán František tiež starostlivo 
zamkol.  

Noc bola jasná, ale aj tak si každý svietil baterkou. 
Krátka cesta lesíkom bola celkom schodná, len prechod po 
mokrej oráčine plnej mlák a klzkých nástrah si vyžiadal 
nechcené pády niektorých nočných chodcov.  
Po chvíli sme došli na planinku, kde čakali autá. Nasadli sme 
a o chvíľu sme boli na obecnom úrade v Tisinci. Po chodbe 
sa trúsili zablatení hostia, ktorým zjavne neprekážalo malé 
dobrodružstvo na oráčine. Postupne sa umyli, očistili 
a v jednej miestnosti posadali za veľké stoly, kde im iní 
poprinášali potraviny a občerstvenie. Miestni ľudia – 
zamestnanci obecného úradu – sa len prizerali z chodby. 
O chvíľu sa pristavil aj Jakob Schwarz, ktorý chcel od pána 
Františka nejakú drobnosť. Keď som to pretlmočil, spýtal 

som sa pána Schwarza, či by som si mohol k nim prisadnúť. 
S úsmevom súhlasil. Nuž pritiahol som si stoličku a dal som 
sa s niektorými do reči.  

Dozvedel som sa, že v ten deň, 22. februára 2007 po 
pristátí lietadla z New Yorku v Budapešti sa diaľkovým 
autobusom vybrali po stopách svojich dedov a pradedov do 
Stropkova a ďalej na sever, do poľských mestečiek z druhej 
strany Karpatského oblúka. 

Rozprávali o svojich predkoch zo širokého okolia 
Stropkova. Padli trochu skomolené názvy obcí Chotča, 
Vislava, Bukovce, Breznica, Kolbovce. Aj oni vedeli, že do  
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roku 1892 sa Židia bývajúci v Zemplínskej župe nemohli 
pochovávať na území Zemplína. Preto hneď za riekou 
Chotčiankou, v chotári už šarišského Tisinca bol 
v predminulom storočí založený židovský cintorín. Šariš 
totiž dovoľoval pochovávať Židov na svojom území.  

Stôl sa postupne zapĺňal všeličím. Hostia vytiahli aj 
fľašu slivovice a s hrdosťou ukazovali číslo 52 a znak, že je 
„kóšer“, t.j., že všetky kroky pri jej príprave boli náležité 
a v súlade so židovskou náukou a že je vhodná na 
konzumáciu ortodoxným veriacim. Vypili sme si po 
niekoľkých pohárikoch a zajedli to pravým židovským 
chlebíkom, ktorý bol chutný a tvarom sa podobal na 
povestné vojenské „komisáriky“. Zrazu rabín Schwarz 
pozrel na hodinky, postavil sa a spoločenstvo vytiahlo 
remienky s maličkým kapsičkami, v ktorých boli ukryté 
modlitebné texty a začali sa spolu modliť. Pochopil som 
vážnosť situácie, poďakoval som sa za pohostenie a opustil 
miestnosť. Bol som vyprevadený s uznanlivými 
a chápajúcimi úsmevmi.  

Nechali sme hostí v ich modlitbách. V tú noc ich 
ešte čakala dlhá cesta cez  
Dukliansky priesmyk do 
poľského Krosna, kde 
mali ubytovanie.  

Aj takí sú 
potomkovia svojich 
niekdajších predkov, 
ktorí tu, v okolí 
Stropkova, kedysi 
podnikali, mali krčmy, 
pekárne, obchody, alebo 
žili len z ruky do úst. 
Neľutovali čas a peniaze 
a prišli až z ďalekého 
New Yorku pomodliť sa 
na hrob svojich blízkych.  

Ešte v ten večer 
sme spolu s pánom 
Pavlom pri káve 
v obľúbenej reštaurácii 
debatovali o veľkosti 
sily, ktorá ich rok čo rok 
ťahá na miesta večného 
spánku ich predkov. Na miesta, kde majú svoje neviditeľné, 
no silné korene. 
 
                                                                       Slavo Cichý 

 
Z histórie židovských cintorínov 

v Stropkove a okolí. 
 

Hoci Židia mali povolené bývať v Stropkove, 
nemohli byť pochovávaní v rámci mestských hraníc. Legendy 
hovoria, že židovský cintorín – situovaný v lesíku za obcou 
Tisinec – bol založený asi v pätnástom storočí. Najstaršie 
náhrobné kamene sú už zvetrané, čas, vietor a mráz zotreli 
mená a dátumy. Kým niektoré novšie náhrobky sa dajú čítať, 
možno na nich nájsť iba meno zosnulého spolu s menom 
jeho/jej otca, ale bez priezviska. 

Keď jeden zo súvercov zomrel, stropkovskí Židia ho 
peši, uloženého do nízkej drevenej truhly, vyprevadili až  do 
Tisinca. Tu v jednom rohovom dome pred vynesením na 
cintorín rituálne očistili telo zomrelého. Na tomto cintoríne 
sa pochovávalo do roku 1892 (keď bol založený cintorín 
nový). Sú tu pochované stovky, ak nie tisíce Židov-
Stropkovčanov a Židov z „dcérskych“ dedín. 

Na cintoríne je malá murovaná budova – 
mauzóleum, alebo „stánok“ chrániaceho hrob jedného 
z prvých hlavných stropkovských rabínov, ktorý sa volal Rav 
Chaim Yosef Gottlieb (1790 – 1867). Jeho potomkovia 
v nedávnej dobe cintorín v spolupráci s obcami Tisinec a 
Stropkov obnovili. Do dnešného dňa jeho nasledovníci 
a rodina sa stále stretávajú na počesť jeho pamiatky dňa 4. 
adara (podľa židovského kalendára), t.j. niekoľko dní po 15. 

februári. 
Novší, druhý židovský cintorín bol 

založený na predmestí Stropkova v roku 1892. 
Od tohto času sa na cintoríne za Tisincom až na 
výnimky prestalo pochovávať. Po rokoch sa 
Stropkov rozrástol a cintorín je v súčasnosti 
obkolesený domovou zástavbou. Je tu 
pochovaných asi 600 ľudí. V nedávnej dobe bol 
tiež renovovaný potomkami stropkovských židov 
a tých, ktorí prežili holokaust, Hoci veľa 
náhrobkov bolo vyrovnaných do pôvodnej 
polohy, mnoho ďalších je v rozvalinách. Na tých 
čitateľných možno čítať len prvé mená, dátumy 
a mená otcov podľa židovských zvyklostí – bez 
priezviska. Tiež je tam jednoduchý „stánok“ 

strážiaci hrob milovaného Zborovčana rabbiho Jicchaka 
Herscha Amsela. 
(Podľa anglického originálu od Melody Amselovej preložil 
a upravil – sc- ). 
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Prečo mladí píšu? 
(netradičná marcová úvaha 
o význame písaného slova) 

 
Občas sa sama pristihnem, ako si 

bez akéhokoľvek rozmýšľania čarbem 
niečo na kúsok papiera alebo na okraj 
zošita. Niekedy sú to kvietočky, motýliky 
a inokedy slová, ktoré mi práve 
prebiehajú hlavou. Najprv sú to ony, 
potom vety a nakoniec, keď už zabudnem, 
že sedím nad otvoreným zošitom 
z biológie, sú to celé myšlienky 
vyjadrujúce moje pocity, ktoré práve 
v tom okamihu prežívam. Keď už nemám 
o čom písať, papierik schovám tak, aby ho 
nikto nenašiel.  

Prečo mladí ľudia píšu? Prečo 
chcú dať na papier to, čo cítia? Večer pri 
svetle lampy, ležiac na posteli, píšu verš 
za veršom a riadok po riadku do svojho 
tajného denníka. Tieto básne sú naše 
vlastné, jedinečné, možno dotknuté prvým 
dotykom lásky, priateľstva, ale aj prvej 
facky od života, ktorá tak veľmi bolí. Tak 
prečo mladí píšu? Nemajú sa s kým 
porozprávať? Alebo sa možno boja, že ich 
ostatní vysmejú.  

Vraví sa, že papier znesie všetko. 
A hlavne, papier mlčí. Nikomu nič 
neprezradí. Hm... zdá sa mi, že naše 
priateľstvá sú často iba pretvárka. Že 
ľudia strácajú dôveru v svojich najlepších 
kamarátoch. A rodičia si raz nenájdu čas, 
inokedy majú dosť vlastných problémov, 
tak prečo ich zaťažovať aj tými mojimi? 
Niekomu to povedať musím. Ale komu? 
Bože, poviem to aspoň Tebe. Kde a ako 
začať.... Veľa myšlienok, mám v tom 
chaos. A tak si vezmem papier, pero 
a píšem. O problémoch i radostiach, ktoré 
mi prináša rodina, škola a priatelia. Na 
papier môžem dať všetko, čo cítim, čo ma 
trápi a vždy to ostane iba medzi nami. 
Naše tajomstvo, ktoré ostane zahádzané 
pod inými papiermi v poslednej zásuvke 
písacieho stola. Nikdy to nikto nebude 
čítať, ani známkovať. Možno je tých básní 
o láske a sklamaní, o bezradnosti 
a radosti toľko, že by zaplnili celú knihu. 
No nikdy neuzrú svetlo sveta.  

Možno preto mladí píšu, majú 
svoje tajomstvá, o ktorých nechcú nikomu 
povedať, ale ani nevládzu to všetko držať 
v sebe, vo svojom vnútri. Tak píšu slová, 
básne, poviedky i romány. Vylievajú si 
svoju dušu na kúsok papiera. Majú lepší 
pocit, že ich tajomstvo už nie je len ich, že 
to niekomu povedali, a tiež majú istotu, že 
papier mlčí.  
 
Františka Šmajdová, 2. B 
 

Ľudské vzťahy sú základom našej spoločnosti. Bez nich by sme boli 
iba osamelými bežcami na ceste životom. Človek ich zažíva veľa, či už  
v rámci rodiny, priateľov, lások alebo sú to vzťahy k prírode a k veciam, ktoré 
nás obklopujú. V spoločnosti sa o nich  diskutuje viac než dosť. Bulvárne 
denníky nám každý deň prinášajú správy o  nových párikoch a hádkach medzi 
politikmi. Sú to témy, na ktoré si ľudia na druhý deň ani nespomenú.  

Jednou z mála, dokonca možno vôbec nepreberanou témou je vzťah 
medzi učiteľom a študentom. Skúsme sa nad ním trochu zamyslieť... 

Vraví sa, že škola je naším druhým domovov. Možno, áno. Nuž preto 
by si študenti mali vážiť profesorov tak, ako si vážia svojich rodičov. Ale keď 
tak nad tým rozmýšľam.... učiteľ by asi nemal byť úplne ako otec či mama, 
pretože tí svoje deti tak ľúbia, že by sa nám sypala jedna dobrá známka za 
druhou. Ak by sa k nám učitelia správali ako ku kamarátom,  písomky by mali 
tak najviac tri otázky a stručné odpovede, aj keď látka bola na päť veľkých 
strán. A asi by sme toho veľa nevedeli. Láska vraj dáva ľuďom krídla, a tak, ak 
by počas vyučovania jeden lietal pred tabuľou,  iný zaľúbenec by lietal niekde 
vzadu okolo nástenky, Nuž, asi by to bol dosť rušivý moment pri vysvetľovaní 
nového učiva. Takéto vzťahy by to byť asi nemali.  

A aké naozaj sú? Na túto 
otázku si žiaci aj učitelia asi odpovedia každý po svojom. Od učiteľov sa 
všeobecne očakáva, že ich činnosť je orientovaná na odovzdávanie vedomostí, 
že žiakov naučia čítať, písať, počítať a naučia ich poznávať prírodu 
a spoločnosť. Ale nie len to, aj samotná škola musí myslieť na to, že cieľom je 
naučiť človeka nielen biológiu, geografiu, dejepis a podobne, ale musí učiť aj 
budovať si názory, prejavovať sa, rozprávať a  slušne sa správať. A na toto 
niektorí učitelia zabúdajú. Niektorí chcú, aby sa študenti učili hlavne ich 
predmet. A keďže týchto učiteľov nie je málo, my študenti sa nestíhame učiť 
každý deň a na každý predmet tak, ako by si to naši profesori predstavovali. 
Preto si potom vyberáme z dvoch možností: buď sa dôsledne pripravíme na tri 
predmety a ďalšie tri predmety si len tak narýchlo pozrieme, pretože niekedy je 
potrebné aj vyspať sa. Alebo tá druhá možnosť je, že sa naučíme všetko tak, 
aby sme vedeli, o čom sa na hodine bude hovoriť, ale je jasné, že na najlepšie 
známky to nebude. Je ťažké vybrať si z týchto možností, lebo tak či tak si od 
niektorých učiteľov vypočujeme: „Vidím, že si sa aj tak do toho doma ani len 
nepozrel,  keď si lenivý, môžeš tak akurát kopať kanály“. Učitelia, ktorí nás - 
už len čo vojdú do triedy - hneď posielajú kopať kanály, si musia byť istí, že 
anketu o najlepšieho učiteľa by určite nevyhrali. Už oddávna sa vraví, že aké 
požičiaš, také vráť. Preto od nás učitelia nemôžu čakať veľa úcty za takýto 
prístup.  

Ale na druhej strane sú profesori, ktorí vedia pochopiť, že nie sme len 
stroje naprogramované na školu a učenie, že sa potrebujeme zabaviť, 
oddýchnuť si. Učivo nielen nadiktujú, ale aj nejakou zaujímavou metódou 
vysvetlia. Vtedy je nám ten učiteľ oveľa bližší ako ostatní jeho kolegovia. Aj 
jeho predmet sa nám učí akosi ľahšie. Ani na hodiny nechodíme s kŕčmi 
v žalúdku, ale s radosťou, že sa dozvieme niečo nové. 

 Ale aj my študenti si musíme uvedomiť, že to, čo vieme, alebo 
nevieme, nezáleží len od našich učiteľov, ale hlavne na nás a našom prístupe 
k učeniu ako takému.  

Všetci ľudia sú jedineční, majú rôzne povahy a niektorí si rozumejú 
viac a niektorí zas menej. Ale hlavne v škole by sme sa mali správať všetci voči 
sebe tolerantne. Učitelia by si nemali vyberať obľúbencov, ktorým všetko 
prejde a tých, ktorí si odpykajú aj za chyby iných. A žiaci by sa mali s úctou 
správať ku všetkým učiteľom rovnako.  

Možnože predsa je to len pravda, že učiteľstvo nie je povolanie, ale 
poslanie. Toto presvedčenie vo mne rastie po každom dni strávenom v škole... 

 
Františka Šmajdová, 2. B 
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ČO HOVORIA 
O MATURITÁCH NAŠI 
ŠTUDENTI 
(Ivana, Lenka a Dominik, kvarta) V úvode nášho čísla ste 
sa dočítali o písomnej časti tohtoročných maturitných 
skúšok. Ako sa na ne pozerali tí, ktorých sa maturity najviac 
týkajú? Niektorým z nich sme položili niekoľko otázok: 
 

1. Splnili písomné maturity tvoje očakávania ? 
2. Akú tému si si zvolila zo slovenčiny ? 
3. Pokúšala si sa nájsť témy na internete alebo 

niekde inde ? 
4. Z ktorého jazyka maturuješ a akú úroveň si si 

zvolila? 
5. Ako by si zhodnotila obtiažnosť testov 

z cudzieho jazyka ? 
6. Na koľko percent odhaduješ svoju pripravenosť 

na ústne maturity ? 
7.  Aké sú tvoje priority po odchode zo školy ? 

 
B. Polončáková: 

1. Ťažko povedať, pretože som od nich vlastne nič 
neočakávala. Som rada, že ich máme za sebou. 

2. Úvahu. 
3. Osobne nie, ale dozvedela som sa o nich od 

spolužiakov. Videlo sa mi nepravdepodobné, aby 
mohli byť na maturitách. 

4. Zvolila som si nemecký jazyk, úroveň B. 
5. Povedala by som, že stredná, pretože niektoré veci 

boli fakt zrejmé, iné sa dali aspoň dovtípiť. 
6. Neviem to odhadnúť. 
7. Mojou prioritou je vysoká škola. 

 
B. Suchaničová: 

1. Bolo to ľahšie, ako som očakávala. 
2. Charakteristiku osoby. 
3. Vedela som o témach, ktoré boli zverejnené na 

internete, ale neprikladala som im veľkú vážnosť. 
Neboli veľmi pravdepodobné. 

4. Z angličtiny, úroveň B. 
5. Neboli ťažké. 
6. Netrúfam si to odhadnúť. 
7. Dostať sa na vysokú školu. 

 
P. Markovič: 

1. Boli približne také, ako som očakával. Nebolo to 
nič nezvládnuteľné, no pri niektorých otázkach bolo 
treba pouvažovať. 

2. Charakteristiku osoby. 
3. Všetký témy, ktoré som našiel, boli dosť nereálne, 

preto som ich nebral veľmi vážne. 
4. Anglický jazyk, úroveň B. 
5. Boli primerané našim vedomostiam. Celkovo sa mi 

nezdali veľmi obtiažne. 
6. Neviem, je dosť veľa vecí, ktoré už viem, ale je 

veľa aj tých, ktoré sa ešte budem musieť doučiť. 
7. Vysoká škola. 

 
L. Beríková 

1. Áno, boli skutočne také, ako som čakala. 
2. Zvolila som si úvahu. Zaujala ma téma „Ľudstvo“. 
3. Určite nie, myslím, že by to nemalo význam. 

4. Maturujem z nemčiny a zvolila som si úroveň B. 
5. Boli dosť náročné, no dali sa zvládnuť. 
6. Keď nad tým tak rozmýšľam, asi na 50 %. 
7. Chcela by som  študovať psychológiu. 

 
     D. Vargová: 

1. Určite áno. 
2. Nuž, zvolila som si charakteristiku. 
3. Nie, na niečo také som ani nepomyslela. 
4. Vybrala som si anglický jazyk, konkrétne úroveň B. 
5. Zhodnotila by som ich ako nenáročné. 
6. Približne na takých 50 %. 
7. Určite by som chcela pokračovať v štúdiu na 

vysokej škole. Mojím  cieľom je tlmočníctvo, 
anglický jazyk.   

 
 

Na odľahčenie po ťažkom výkone... 
Číňania robia prieskum. Zisťujú, za koľko sa dokážu študenti 
naučiť čínštinu. Pýtajú sa študenta na Oxforde, za koľko to 
zvládne. Študent odpovie:  
- Za dva roky. 
Študenta z Harwardu sa tiež pýtajú. 
- Za rok sa to dá. 
Prídu na Žilinskú univerzitu, spýtajú sa študenta. Študent 
vytiahne slúchadlá z uší: 
- A sú skriptá? 
- Sú. 
- Tak ma zapíšte na piatok na skúšku. 
 
Príde Janko do školy a učiteľka si pýta úlohu. Chvíľu sa na 
ňu pozerá a vraví: 
- Janko, to si nepísal ty! Povedz, kto ti písal domácu úlohu! 
- Viete, pani učiteľka, to mi písal otecko. 
- Tak mu odkáž, že Wolker bol Jiří a nie Johny! 
 
Ako sa volá western spoza školských lavíc? 
Sedem nedostatočných. 
 
Mama sa pýta Janka:  
- Keď ti dám tri oriešky a potom štyri, koľko budeš mať 
orieškov? 
- Neviem. 
- A to ste sa v škole ešte neučili? 
- Učili, ale s jabĺčkami. 
 
- Pán učiteľ, čo bolo skôr? Vajce alebo sliepka? 
- No jasné, že sliepka. 
- Veď ale tá sa musela vyliahnuť z vajca. 
- Nie, nie, sliepku stvoril Boh z Adamovho rebra. 
 
Jožko sa vráti zo školy a mama sa pýta:  
- Páčilo sa ti v škole?  
- Áno.  
- Hlásil si sa?  
- Áno.  
- Vyvolala ťa učiteľka?  
- Áno.  
- Vedel si?  
- Áno.  
- Na čo sa ťa pýtala?  
- Kto si prdol. 
 
Otec sa pýta syna, ktorý sa práve vrátil z maturity, ako 
bolo. 
- Vieš, oci, celá maturita prebiehala pobožne. 
- A to akože ako? 
- To vieš, skúšajúci bol v čiernom, ja som bol v čiernom. On 
položil otázku, ja som sa prežehnal. Ja som odpovedal, on 
sa prežehnal. 
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Okienko alternatívnej hudby – pripravuje Diana Kolcunová, sexta 
 

Jednou z najdôležitejších kapiel v dejinách 
hudby bola kapela Sex Pistols. Je vzorom mnohých 

začínajúcich kapiel. Práve ona ukázala všetkým, že sa 
nemusia báť prejaviť svoj názor a mnohí tvrdia, že 
práve oni sú zakladateľmi hudobného štýlu punkrocku. 
Ten nie je len hudobným štýlom, ale aj štýlom 
obliekania a správania. Celkovo, je to životný štýl.                           

 Sex Pistols – to sú Johny Rotten (spev), Steve 
Jones (gitara), Glen Matlock (basgitara), Paul Cook (bicie). S ich vstupom na scénu rocku došlo k úmyselnému zjednodušeniu 
hudby vo všetkých jej prvkoch. Melódia sa pohybovala v rozpätí niekoľkých tónov, harmónia sa obmedzila na pár akordov, ktoré 
sa donekonečna opakovali, zvýrazňoval sa pravidelný úderný rytmus, gitarové sóla buď zmizli úplne, alebo sa objavovali len 
zriedkavo.  

Sex Pistols hlásali návrat k rock'n'rollu; jednoduchosť a zdôrazňovanie pôvodných 
rockových zdrojov boli reakciou na umelecké ambície a zdanlivú zložitosť art rocku (Pink 
Floyd <http://superstar.web2001.cz/pink-floyd/> ). Spevák parodoval spev, viac recitoval 
ako spieval, šepkal kvôli zdôrazneniu ironického posmešného výrazu, hudobníci hrali 
úmyselne primitívne na nenaladených gitarách. 

 Zaujímavý kontrast vznikol v piesni Something Else pri použití sláčikového 
orchestra hrajúceho sentimentálnu sweet music (sladkú, banálnu hudbu) proti 
parodujúcemu spevu s typickými glisandami (kĺzavé tóny). Veľký šok zažila verejnosť po 
uvedení piesne God Save the Queen, čo bola vlastne parafráza anglickej hymny ("Boh 
ochraňuj kráľovnú, nie je to ľudská bytosť a žiadna budúcnosť neexistuje v zasnenom 
Anglicku"), ktorá podľa názorov verejnosti urážala kráľovnú, nedotknuteľnú kritikou. 
Napriek tomu pieseň obsadila prvé miesto v hitparáde.  

Ohlasy verejnosti boli namierené proti existencii Sex Pistols a s nimi viažucim 
punk rockovým hnutím (punk - prázdno, brak), charakteristickým výstredným oblečením, 
účesmi i škandálmi, niekedy umelo vyvolanými v snahe upozorniť na seba. Punk kritizoval 
spoločnosť, morálku, politiku, pričom východisko nehľadal v láske ako hippies, ale v 
agresivite a anarchii. 

Skupina Sex Pistols bola napodobňovaná mnohými ďalšími kapelami, ktoré ešte 
viac zjednodušili punk smerom k úmyselnému primitivizmu. Druhá línia punk rocku viedla 
k zachovaniu punkového výrazu, nie však k zjednodušeniu, ale k osobnému prepracovaniu 
harmónie, rytmu a inštrumentalizácie a prejavila sa v podobe štýlu new wave (nová vlna) v 
skupinách Talking Heads, v Čechách Pražský výběr, na Slovensku vo svojich začiatkoch 
Demikát. 

SRANDY, SRANDY, SRANDIČKY, SRANDY, SRANDY, SRANDIČKY 
 
Ide blondína k doktorovi a doktor sa 
pýta:  
- Čo sa vám stalo s rukou?  
- Kopla ma elektrina.  
- A s nohou?  
- Vrátila som jej to!  
 
Viete, čo si myslí blondína keď 
umýva okná? 
Že pracuje vo Windowsoch. 
 
Blondíne začne horieť dom a tak volá 
požiarnikov: 
- Prosím Vás, rýcho príďte, horí mi dom! 
- Ukľudnite sa a povedzte ako sa k Vám 
dostaneme. 
- Nóóó... požiarnickym autom. 
 
Inštruktor na vodičskom kurze: 
"Čo by ste robili, keby vám počas jazdy 
vypadlo koleso?" 
Blondínka: 
"Pridala by som a dobehla ho." 

 
Viete, čo robí blondínka, keď hádže 
na prechode na zem pukance? 
Kŕmi zebru. 
 
Prečo pečie čokoládový koláč 11 
blondínok? 
Jedna mieša cesto a ostatných 10 šúpe 
lentilky! 
 
Príde blondínka do obchodu a povie: 
- Prosím si tri pomarančové júsi. 
Predavač jej hovorí: 
- To sa číta "džúsi". 
- Tak potom si prosím tri pomarančové 
džúsi a kilo džabĺk. 
 
Čo robí desať blondínok na dne 
atlantického oceána? 
Hľadajú Leonarda Di Capria. 
 
Prečo blondínka oblizuje hodinky? 
Lebo Tic-Tac obsahuje iba dve kalórie. 
 

 
Príde blondína do obchodu a hovorí 
predavačovi: 
"Prosím si tamten televízor." 
"Zmizni, blondínam nepredávam!" 
A tak sa blondína zamaskuje, dá si 
parochňu a hovorí: 
"Prosím si tamten televízor." 
"Všakže vy ste blondína?" 
"Ako ste na to prišiel?" 
"To nie je televízor ale mikrovlnka!" 

 
Vo výskumnom stredisku vykonávajú 
skúšku nového detektoru lži. Blondíny 
sa pýtajú: 
"Čo si myslíte o dnešnej politike?" 
Odpovedá: 
"Ja si myslím..." 
PÍÍÍP 

 
Vieš čo sa stane, keď sa zrazia dve 
blondíny? 
Rozbije sa zrkadlo. 
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AKO NAŠI PRIMÁNI 
PIEKLI AFGÁNSKY CHLIEB 
 
Naši primáni boli „vybratí“ na aktivitu, ktorej cieľom 
bolo vyskúšať a  ochutnať tradičné jedlo rozvojovej 
krajiny a uvedomiť si rozdiely a podobnosti v jedle, 
vo zvykoch a v tradíciách ľudí v rozvojovom svete 
a na Slovensku.  
Tradične sa afganský chlieb pečie v peci nazývanej 
tandúr, vytvorenej z vyhrievaných tehál. Placky sa 
prilepia na vnútornú stranu pece a pečú sa. Afganský 
chlieb sa podáva s čajom, pred konzumáciou chlieb 
môžete potrieť osoleným maslom. Primáni posypali 
malé chlebíky posypali sezamovými zrniečkami. 
Keby ste si chceli taký chlebík urobiť, poraďte sa 
so študentmi prímy, tí vám isto ochotne poradia☺ Po 
skončení aktivity sme viedli ešte diskusiu a na 
otázky sme dostali takéto odpovede: 
Ot.: Ako vám chutil chlieb? Od.: Veľmi mi chutil. 
Celkom ušiel, mysleli sme si, že bude iný. Ja osobne 
som chýbala, ale rozprávali mi, že bol výborný. Chlieb 
bol výborný a mäkký. Bol výborný. Výborný ako 
normálny chlieb. Chutil výborne, neskutočne dobre. 
Bol veľmi chutný. Chutil veľmi dobre. Nám veľmi 
chutil. Bol lepší než náš. Je to obyčajné cesto, takže 
neviem. 
Ot.: Viete si predstaviť, že by ste ho jedli každý 
deň? Od.: Nie. Áno. Vieme si to predstaviť. Nie – asi 
by mi už z toho bolo zle. Áno, vedela by som si to 
predstaviť. Áno. Áno, ale asi by sme strašne pribrali. 
Určite by sme si na to zvykli. Každý deň, to asi nie, 
ale keby mi možno zachutil. Áno, viem si to 
predstaviť, ale nemohla by som ho jesť každý deň. 
Ot.: Myslíte si, že by Afgancom chutil náš slovenský 
chlieb? Od.: Ja si myslím, že hej, je veľmi dobrý. 
Určite, veď náš je najlepší. Možno by im chutil podľa 
toho, aké majú chute. Určite by im chutil. Určite 
áno, náš chlieb je skvelý. Jasné, chutil by im. Áno, aj 
nie. Áno, myslím si, že by im chutil, možno na 100%. 
Ot.: V čom je afganský chlieb podobný a v čom iný 
ako náš slovenský chlieb? Od.: Podobné: obidva 
chleby sú urobené z droždia, miesia sa a odlišné: 
afganský chlieb je sladší a náš slovenský je solený. 
Podobné: pečie sa rozdielne: náš je lepší. 
V ingredienciách je podobný a aj tvar a chuť majú 
podobné. Podobné: múka, voda, ochutenie a odlišné: 
veľkosť, niektoré suroviny. Podobné: chuť, ale je 
trochu suchší a odlišné: veľkosť. Podobné: sú z cesta 
a podobne aj kysnú. Podobné: chutí skoro ako náš 
a odlišné: iný tvar (ako placka). Podobné: obidva sú 
z droždia a odlišné: afganský je menší a mäkší a je 
ako placka.  

Ot.: Čo podľa vás spája ľudí na celom svete: Od.: 
Podľa mňa spája ľudí na celom svete láska, v každom 
človeku sa jej nájde aspoň zrnko. Komunikácia, aby 
sme sa mohli rozprávať. Priateľstvo, lebo ľudia by si 
mali navzájom pomáhať a mali by sa mať radi. Viera, 
múdrosť. Boh a nebo. Láska – ľudia sú rozdielni, ale 
láska ich spája. Láska –  lebo, keď sa ľudia majú 
radi,  nie je medzi nimi zlo. Spája ich. 
 
Toto nebola jediná aktivita, ktorú primáni robili. 
Spolu s p. prof. Jecuškovou si vyskúšali aj aktivitu 
s názvom „Život za menej ako 30 SK na deň.“ Jej 
cieľom bolo uvedomiť si, ako žijú ľudia v rozvojovej 
krajine, aké sú ich možnosti a priority, čo je to 
skutočná chudoba. Tiež porovnať, ako žijú a čo si 
môžu dovoliť kúpiť ľudia v Tanzánii a na Slovensku 
a rozmýšľať o prioritách ľudí žijúcich v chudobných 
pomeroch vo svete a porovnať s prioritami ľudí na 
Slovensku. 
 
 Čo vieme o Afganistane? 
Rozloha: 652 225 km2 
Počet obyvateľov: 16 903 400 (1994) 
Hlavné mesto: Kábul 
Forma vlády: pluralitná republika s dvojkomorovým 
parlamentom 
Úradné jazyky: paštó, darí 
Národnostné zloženie: Paštúni 38 %, Tadžici 25 %, 
Uzbeci 6 %,, Hazári 19 %, ostatní 12 % 
Štátne náboženstvo: islam 
Náboženská príslušnosť: sunniti 84 %, šiíti 15 %, 
ostatní 1 % 
Mena: 1 afghani (Af) = 100 pulov 
Hlavné zdroje: pšenica, dobytok, ovocie, vlna, zemný 
plyn, nafta, uhlie, meď 
Členstvo v medzinárodných organizáciách: OSN, 
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), 
Medzinárodný menový fond (MMF), UNESCO. 
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AKADEMICKÝ TÝŽDEŇ 

 
 Keď sa povie akademický 
týždeň, maturanti veľmi dobre vedia, o čo 
ide. Aj mladší študenti o tom už niečo 
určite počuli. Pre niekoho sú to posledné 
dni sústredenia pred skúškou dospelosti, 
maximálna koncentrácia, dolaďovanie 
formy. No nájdu sa aj takí, čo idú na 
doraz, horí im pod nohami a chcú dohoniť 
ostatné štyri roky. Verím, že nie je nikto, 
kto by preflákal celú strednú 
a akademický týždeň k tomu. Okrem 
tohto týždňa sú aj iné, ktoré majú svoje 
pomenovanie: týždeň vedy, týždeň ruskej 
kultúry, týždeň knižníc, vzdelávania, 
olympizmu... V zozname by sme mohli 
pokračovať takmer do nekonečna.  
 Je tu však ešte jeden týždeň, 
ktorý by som chcel osobitne spomenúť. Je 
to Veľký týždeň. Pre koho a v čom je 
veľký? Je veľký  z pohľadu kresťanov 
preto, lebo si v ňom pripomínajú 
„magnalia Dei“ (veľké Božie skutky) 
a pripravujú sa na Veľkú noc. Veriaci sa 
sústreďujú, dolaďujú formu. Možno by 
sme ho mohli nazvať akademickým 
týždňom Cirkvi.  Veľký týždeň sa začína 
Kvetnou nedeľou. V tento deň Ježiš 
Kristus vstupuje slávnostne do 
Jeruzalema, vítajú ho ako očakávaného 
mesiášskeho kráľa, hoci on si uvedomuje, 
že sa blíži jeho smrť. Zelený štvrtok je 
dňom poslednej večere, ustanovenia 
Eucharistie a sviatosti kňazstva, ale aj 
dňom Kristovho zajatia. Na Veľký piatok, 
ktorý je pre veriacich dňom prísneho 
pôstu, sa pri obradoch sprítomňuje 
Kristovo mučenie, ukrižovanie a smrť. Po 
týchto udalostiach nasleduje ticho Bielej 
soboty, keď Cirkev kľačí pri Pánovom 
hrobe. Vrcholom Veľkého týždňa je 
Veľkonočná vigília. Tvoria ju obrady, 
ktoré sa odohrávajú v noci a sprítomňujú 
to, čo je v kresťanstve najdôležitejšie – 
vzkriesenie, zmŕtvychvstanie Ježiša 
Krista. Ježišovo víťazstvo nad hriechom 
a smrťou sa slávi na Veľkonočnú nedeľu, 
aj celý nasledujúci týždeň (Veľkonočná 
oktáva) a počas roka každú nedeľu. Dni 
Veľkého týždňa sú príležitosťou 
zamyslieť sa nad jadrom kresťanstva, nad 
živosťou vlastnej viery. 
 Na koniec môžeme povedať, že 
akademickým týždňom sa niečo v živote 
končí a niečo začína. Záleží od každého, 
ako ho strávi. A ako sme trávili 
„akademický týždeň Cirkvi“? 
 

Jozef Kohut, katolícky kňaz 
 
 
 

 

O LÁSKE, KNIHÁCH, LESOCH A SPORENÍ 
 
Niekde som počul, že na tráve možno sedieť, či ležať bez 

nejakej ujmy na zdraví iba v mesiacoch, v názvoch ktorých nie je 
spoluhláska „r“. O chvíľu sa o slovo taký mesiac prihlási – vo svojej 
kvitnúcej majestátnosti príde máj. O tom, že máj je lásky čas, je asi 
zbytočné hovoriť. Napriek tomu by som na túto tému chcel stratiť 
niekoľko viet. 

Najprv si skúsme defnovať, čo je to vlastne láska. 
Psychológovia nám určite povedia, že je to nejaký cit, ktorý…, a tak 
ďalej, a tak ďalej. Láska je cit. To je pravda. Veľmi krásny a 
ušľachtilý. Poznáme lásku muža k žene, dieťaťa k rodičovi, človeka 
k práci, ľudí k svojej vlasti, psa k svojmu gazdovi. V oných rokoch 
bolo možno zaregistrovať aj pozoruhodný, ba znepokojujúci druh 
lásky - k Sovietskemu zväzu. Možno vy starší poznáte ten bradatý 
vtip, keď sovietske pohraničné orgány zadržali na svojom výsostnom 
území slovenského cigána. Ten na otázku, ako si dovolil prejsť 
hranice Československa so Sovietskym zväzom bez povolenia, 
povedal: „No, to viete, súdruhovia, láska k Sovietskemu zväzu 
nepozná hranice…“ 

Kresťanskí duchovní vodcovia by nám povedali, že Boh je 
Láska. S veľkým „L“. Veriaci to chápu. Neveriaci by si mohli z tejto 
kresťanskej doktrinárskej myšlienky prefiltrovať aspoň zásadu, že 
na svet by sme sa mali jednoznačne pozerať, ak nie s láskou, tak 
aspoň pozitívne. Vo všetkom nájsť ten kladný hodnotový náboj. Aj 
v najväčšej „brinde“, ktorú nám život pripraví, nájsť nejaké, hoci 
neznesiteľne horké, poučenie pre svoju ďalšiu existenciu a prácu. 

Som skutočne zvedavý, kde sa nachádza a ako sa volá tá 
inštitúcia, ktorá určuje čomu alebo komu má byť venovaný rok, 
mesiac alebo deň. V jednom príspevku sa môžete dozvedieť, že práve 
prebieha Rok ruského jazyka. V októbri skončil rok Ľudovíta Štúra.  

A čo mesiace? Máj – mesiac lásky. Pred ním to bol apríl – 
mesiac lesov. A pred ním mesiac v znamení zvýšenej frekvencie 
návštev miestnych a mestských knižníc. Ak už nie kvôli vypožičaniu si 
poviedok A. P. Čechova alebo románu Jula Verneho, tak aspoň na 
nejakú tú besedu, pri ktorej sa neskúša… V jeseni je dokonca 
október – mesiac úcty k starším. Zároveň si tento mesiac vyhradil 
nemenovaný finančný ústav pre svoje účely a nazval ho mesiac 
sporenia alebo sporivosti, už sa nepamätám. A čo ostatné mesiace? 
Ešte z mladých rokov si matne pamätám, že jún je venovaný lesnej 
zveri. 

Dokonca aj samotné dni v kalendári sú venované niečomu 
alebo niekomu (nemám na mysli meniny). Dvadsiateho druhého apríla 
je, napríklad Deň Zeme. Veľmi pekný sviatok. Mesiac pred ním, 21. 
marca oslavujú rosničky a meteorológovia, lebo vtedy je Deň 
meteorológie. 14. február sa k nám vkradol ako Deň zamilovaných, 13. 
apríla si pripomíname boj proti rakovine, začiatok novembra sa 
snažíme spomenúť na blízkych na onom svete. 

Škoda, že kalednár nám pripomína, čo si máme kedy uctiť a 
na čo myslieť. Keby sme mali vôňu mája v srdci po celý rok, asi by to 
nebolo potrebné… 

                                Slavomír Cichý 
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WHAT DO YOU KNOW 
ABOUT EASTER? 
 

Easter, the Sunday of the Resurrection, Pascha, 
or Resurrection Day, is the most important religious feast 
of the Christian liturgical year, observed at some point 
between late March and late April each year (early April to 
early May in Eastern Christianity), following the cycle of the 
moon. It celebrates the resurrection of Jesus, which 
Christians believe occurred on the third day of his death by 
crucifixion some time in the period AD 27 to 33.  

Easter also refers to the season of the church year, 
called Eastertide or the Easter Season. Traditionally the 
Easter Season lasted for the forty days from Easter Day until 
Ascension Day but now officially lasts for the fifty days 
until Pentecost. The first week of the Easter Season is known 
as Easter Week or the Octave of Easter. 

Today many 
families celebrate 
Easter in a completely 
secular way, as a non-
religious holiday. 

In most 
languages of Christian 
societies, other than 
English, German and 
some Slavic languages, 
the holiday's name is 
derived from Pesach, 
the Hebrew name of 
Passover, a Jewish 
holiday to which the 
Christian Easter is 
intimately linked. Easter 
depends on Passover 
not only for much of its 
symbolic meaning but also for its position in the calendar; 
the Last Supper shared by Jesus and his disciples before his 
crucifixion is generally thought of as a Passover meal, based 
on the chronology in the Gospels. Some, however, 
interpreting "Passover" in John 18:28 as a single meal and 
not a seven-day festival, interpret the Gospel of John as 
differing from the Synoptic Gospels by placing Christ's 
death at the time of the slaughter of the Passover lambs, 
which would put the Last Supper slightly before Passover, 
on 14 Nisan of the Bible's Hebrew calendar. According to 
the Catholic Encyclopedia, "In fact, the Jewish feast was 
taken over into the Christian Easter celebration." 

The English name, "Easter", and the German, 
"Ostern", derive from the name of a putative Anglo-Saxon 
Goddess of the Dawn (thus, of spring, as the dawn of the 
year) — called Ēaster, Ēastre, and Ēostre in various 
dialects of Old English. In England, the annual festive time 
in her honor was in the "Month of Easter" or Ēostur-
monath, equivalent to April/Aprilis. The Venerable Bede, 
an 8th Century English Christian monk wrote in Latin: 
"Eostur-monath, qui nunc paschalis mensis interpretatur, 
quondam a dea illorum quae Eostre vocabatur et cui in illo 
festa celebrabant nomen habuit." 
Translates as: "Eostur-month, which is now interpreted as 
the paschal month, was formerly named after the goddess 
Eostre, and has given its name to the festival." 

In most Slavic languages, the name for Easter either 
means Great Day or Great Night. For example, Wielkanoc,  
Velikonoce and Veľká noc mean Great Night or Great 
Nights in Polish, Czech and Slovak, respectively. Великден 
(Vělikděn' ) and Вялікдзень (Vjalikdzěn' ) mean 'The Great 
Day' in Bulgarian and Ukrainian, respectively. In Croatian, 
however, the day's name reflects a particular theological 
connection: it is called Uskrs, meaning "Resurrection". In 
Croatian it is also called Vazam (Vzem or Vuzem in Old 
Croatian), which is a noun that originated from the Old 
Slavic verb vzeti (now uzeti in Croatian, meaning "to take"). 
It also explains the fact that in Serbian Easter is called 
Vaskrs because the letter "v" didn't change into the vowel 
"u" (as in uskrs' instead of "vskrs"), but remained as a 
consonant to which the vowel "a" was later added. It is also 
known that it was once, a long time ago, called Velja noć 
(veliti, veljati: to talk, noć: night) in Croatian. The verb 
krstiti in Croatian means "to baptize", so the words krštenje 
(baptizing) and Uskrs are supposed to derive from Christ's 

name, from which the 
word krst was later 
formed, now meaning 
cross (nowadays having a 
synonym, križ). It is 
believed that Cyril and 
Method, the Greek "holy 
brothers" who baptized the 
Slavic people and 
translated Christian books 
from Latin into Slavic, 
invented the word Uskrs 
from the word krsnuti or 
enliven. 

In the Czech 
Republic, Hungary and 
Slovakia, a tradition of 
spanking or whipping is 
carried out on Easter 

Monday. In the morning, males throw water at females and 
spank them with a special handmade whip called pomlázka 
(in Czech) or korbáč (in Slovak). The pomlázka/korbáč 
consists of eight, twelve or even twenty-four withies (willow 
rods), is usually from half a metre to two metres long and 
decorated with coloured ribbons at the end. It must be 
mentioned that spanking normally is not painfull or intended 
to cause suffering. A legend says that females should be 
spanked in order to keep their health and beauty during 
whole next year. 

An additional purpose can be for males to exhibit 
their attraction to females; unvisited females can even feel 
offended. Traditionally, the spanked female gives a coloured 
egg and sometimes a small amount of money to the male as 
a sign of her thanks. In some regions the females can get 
revenge in the afternoon or the following day when they can 
pour a bucket of cold water on any male. The habit slightly 
varies across Slovakia and the Czech Republic. A similar 
tradition existed in Poland (where it is called Dyngus Day), 
but it is now little more than an all-day water fight. 

In Hungary (where it is called Ducking Monday), 
perfume or perfumed water is often sprinkled in exchange 
for an Easter egg. 

                  (-sc-) 
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Wieder nach 
Wien ... 
  In den Tagen von 14.-17.Juni 2007 
besuchen 42 Studenten unseres 
Gymnasiums die Hauptstadt von Österreich 
– Wien. Diese weltberühmte Stadt lockert 
jährlich tausende ausländische Touristen an. 
Wir könnten die schönsten 
Sehenswürdigkeiten besichtigen. Wir freuen 
uns auf Schönbrunn, Hofburg und 
zahlreiche Museen sehr. Es wird wunderbar, 
sich für ein paar Stunden als ein König oder 
eine Königin zu fühlen. 
   So wünschen wir uns glückliche Reise und 
unvergessliche Erlebnisse. 
 

LACHEN IST GESUND 
„Komm schnell“, rufen die Kinder der Oma zu. „Du musst 
unbedingt mitspielen. Wir spielen Tiere im Zoo.“ – „Und was 
soll ich dabei tun“, fragt die Oma. „Du spielst die 
Besucherin, die den Tieren die Süssigkeiten zuwirft! 
 
„Warum willst du dich von deiner Frau scheiden lassen?“ 
fragt Karl seinen Freund. – „Sie treibt sich zu viel in Lokalen 
herum!“ – „Trinkt sie?“ – „Nein, sie sucht mich!“ 
 

Unterhalten sich zwei Mütter: „Sind deine Kinder in der 
Schule auch so schlecht?“ – „Und wie! Zum Elternabend 
gehe ich nur noch unter falschem Namen ... „ 
„Sie haben getrunke!“ sagt der Verkehrspolizist zu dem 
Fahrer. „Blasen Sie sofort in das Kontrollröhrchen!“ – „In 
welches – das linke oder das rechte?“ 
 
„Erst gestern ist deine Frau gestorben und du trinkst schon 
Bier?“ – „Ja, aber ein dunkles!“ 
 

 
PERSÖNLICHKEITEN DER 
WISSENSCHAFT UND TECHNIK 
LEONARDO DA VINCI 

Er wurde im Jahre 1452 als Sohn des Notars Ser Piero in 
Vinci geboren. Seine künstlerische Arbeit begann im Jahre 1469, als er 
in der Werkstatt von Andrea del Verrocchio in Florenz an der "Taufe 
Christi" mitarbeitete. Später wurde er als Meister in die Lukasgilde 
aufgenommen. 1473 zeichnete er die "Amolandschaft". Seine Laufbahn 
als Maler war glänzend, obwohl er nur relativ wenige Bilder 
vollendete. Er war der erste Künstler, der den menschlichen Körper 
sezierte und der aufgrund dieser Ergebnisse ein neues und 
wirklichkeitsnahes Bild vom Menschen entstehen liess.  

Seit dem Jahr 1510 nahm er seine vor mehr als 20 Jahren 
begonnenen anatomischen Studien wieder auf und bildete den Begriff 
für die Anatomie – die „Notomia“. Im Rahmen seiner Forschungen 
entstand auf mehr als 200 Blättern eine anatomische Darstellung des 
menschlichen Körpers, wie sie bis zum Ende des 18.Jahrhunderts von 
niemandem wieder erreicht wurde. Er stand von 1483 bis 1499 im 
Dienst des Herzogs von Mailand. 1483 bekam er den Auftrag, für die 
Kapelle S. Francesco Grande in Mailand eine Altartafel zu schaffen: es 
entstand die „Madonna in der Felsengrotte“.  

Als die Stadt von Frankreich erobert wurde, kehrte er nach Florenz zurück, wo er als Militäringenieur 
für Cesare Borgia arbeitete. 1507 nahm er ein Angebot des französischen Königs Franz l. an und verlegte seinen 
Wohnsitz in die Burg von Cloux in der Nähe von Amboise, die ihm der französische König geschenkt hatte. 
Dort befasste er sich ausschliesslich mit wissenschaftlichen Untersuchungen und lebte dort bis zu seinem Tode 
im Jahre 1519.     

                                                                                           Pripravili: Mgr. M. Hecková, Mgr. R. Hecko 
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ЧАЕПИТИЯ 
Сегодня, когда все смотрят в сторону 

запада, наша школа принадлежит к той группе, 
которая не забывает о русском языке. Мы верны 
русскому языку в это про него нелёгкое время. 
Доказывает это участие наших учеников, их 
большой интерес к этому языку. 

Уже 5 лет мы поддерживаем традицию 
«чаепития». Каждый январь мы встречаемся за 
самоваром, благодаря преподавателям: госпоже 
Яне Касардовой и Ингрид Заковичовой. 
Естественно дорогим гостям здесь всегда 
открыты двери и ждём их с нетерпением. 
Каждый год готовится познавательная и 
культурная программа, конкурсы и угощение. 
Ангелы-хранители этого мероприятия ученики 
«Септимы». Мы стараемся, чтобы каждый здесь 
смог найти что-нибудь для души и сердца.  

Несколько раз нашим гостем была наша 
госпожа Кравченко Наталия, которая преподаёт 
в нашей школе. Она старается приблизить нам 
обычаи и традиции в России во время Рождества 
и встречи Нового года. Не забывает тоже нам 
рассказать что-нибудь интересное из истории 
Русской державы или юмористические случаи из 
своей жизни. 

С помощью интернета, журналов ученики 
стараются найти как можно больше информаций 
об истории чаепития. Но для того, чтобы мы 
могли заинтересовать и других, в нашем школьном 
журнале обращаемся на странице «иностранных 
языков» приготовляем вопросы, ребусы и 
головоломки. Имя победителя этих конкурсов 
становится вовремя нашего «чаепития». Смех, 
улыбки, пение, шутки здесь звучат всегда. Мы 
стараемся научиться петь не только народные 
песни, но и современные. 
 

ОЛЛИМПИАДЫ 
Но это неединственное, что происходит в 

нашей школе. Два года тому назад ко дню русского 
языка было приготовлено много интересных 
мероприятий. На улицах нашего города ученики 
собирали информации, делали опросы мнения о 
русском языке, помнят ли русский язык те, которые 
учили его ещё в школе. Ответы и мнения были, на 
удивление, положительными, некоторые старались 
вспомнить стихотворения и продекламировать их. 
А в школе на урок русского языка были 
приглашены те, которые его не учат. Заданием 
наших учеников было научить их что-нибудь по-
русски. 

Каждый год происходят оллимпиады по 
русскому языку, в которых мы имеем успехи. В 
2003 г. в региональном круге наш ученик Т. Мигок 
занял 4-ое место, а в 2004 г. Р. Глинский 2-ое место 

а И. Ватегова 4-ое место. В 2005 г. Р. Глинский 
занял опять 2-ое место. Их последовательница, М. 
Келеведжиевова, заняла 4-ое место в 2006 г. в 
региональном круге оллимпиады. 

 

АРС Поэтикa 
Мы принимаем участие не только в 

оллимпиадпх, но и в АРС Поэтике, и здесь можем 
говорить об успехах. Два раза мы прошли на 
целословацкий круг. В 2003 г. в Бродзанах заняля 
1-ое место Б. Патлевичова и драмкружок (Т. Мигок, 
П. Келеведжиев, Б.Джупинова, М.Овсаникова, Н. 
Фецкова ) 2-ое место. В 2004 г. в Братиславе нас с 
успехом представили Б. Джупинова, которая заняля 
2-ое местои в драмкружке (участники Б. 
Патлевичова и П. Спишакова) 2-ое место. Эти две 
ученицы приготовили свою собственную сценку, о 
которой были сказаны похвальные слова жюри. А 
ко всему в 2006 г. к их успехам присоединился 
успех А. Мачошковой с 3-им местом. 

К 300-летию основания Санкт-Петербурга 
был провозглашён конкурс, где наша ученица М. 
Панова приняла участие и Центр русской науки и 
культуры присудил ей 1-ое место в литературном 
конкурсе. 

 
На уроках русского языка мы используем 

разные методики и приёмы : просмотр русских 
фильмов, чтение журналов «Вместе» и «Давай». 
Незабываем представителей русской культуры, 
литературы, искусства. Ученики стараются 
приготовить интересные рефераты, смотрим 
документальные фильмы про них. Плакатами 
ученики украшают кабинет русского языка и 
приготовляют интересные заметки в школьный 
журнал. 

Наша большая мечта найти школу, 
гимназию или лицей, которые бы хотели 
сотрудничать с нами. И естественно посетить эту 
удивительную страну, где каждый говорит по-
русски, где каждый старается найти что-нибудь для 
себя, где каждый ищет мудрость. 

  Яна Касардова 
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Študenti prvého 
ročníka spolu so 
sextou a kvartou 
sa  vybrali na 
lyžiarsky výcvik. 
Tentoraz 
miestom pobytu 
bola Tatranská 
Lomnica. 
Zobúdzať sa každé 
ráno uprostred 
takejto krásnej 
prírody bolo pre nás 
čoraz väčším 
zážitkom, pretože 
nám počasie prialo 
každý deň a dobrú 
noc nám pod 
oknami dávali 
srnky. 
Veľkým potešením 
pre nás bolo, že 
sme si už hneď v 
prvý deň vedeli 
prejsť ten svoj 
„metrík“ , či 
správne naskočiť na 
tatranskú lanovku. 
Svoje čaro malo 
popoludnie na 
super bobovej 
dráhe i  stretnutie 
s členom horskej 

služby. 
O úplnú zábavu sa 
postarali dievčatá zo 
sexty spolu 
s ochotníkmi z iných 
tried, ktorí vymysleli 
super program, 
napríklad „Alica 
talkshow“ s hosťom 

v staršom veku - „pani Žofkou“ či vzácny 
príchod anglickej kráľovnej spätý 
s odovzdávaním ďakovných stúh profesorom, 
ktorí boli ochotní stráviť takýto namáhavý 
týždeň spolu s nami, za čo im patrí úprimné 
„vďaka.“ Každý z nás bude na tieto krásne 
zážitky dlho spomínať a  to „naj“ nám ostane 
hlboko v srdci. Touto cestou sa chceme 
poďakovať aj  p. Kolcunovej a p. 
Dolutovskému za sponzorovanie výcviku 
darčekovými predmetmi.                                                                                                          
študenti Gymnázia v Stropkove  

                                                  Z lyžiarskeho treba pamätať na: 
 potlesk pre tých, ktorí bez váhania prijali titul družstevníci... 
 potlesk pre tých, ktorí nepotláčali svoje chuťky na tabakové výrobky... 
 potlesk pre tých, ktorým dokonca ani hlavumilujúce kotvy neprekazili zdolávanie ždiarskych vlekov, 
 potlesk pre dievča, ktoré nič nezničí dokonca ani predčasné ukončenie lyžiarskeho, 
 potlesk pre típkov, ktorí za každú útrapnú noc sa nalievali energetickým nápojom, aby nám prekazili všetky plány. 



- 20 - 

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

FUTBALOVÝ TURNAJ DIEVČAT O POHÁR 
RIADITEĽA GYMNÁZIA V STROPKOVE 

(-jd-) Na ihrisku v Tisinci, dedinke blízko Stropkova sa 
v sobotu 31. marca 2007 uskutočnil futbalový turnaj dievčat 
o pohár riaditeľa Gymnázia v Stropkove. Naše dievčatá 
reprezentovali tieto študentky: V. Dercová, N. Čorbová, D. 
Savincová, S. Kwaja, S. Kačmárová, M. Cimbalová, M. 
Adamová, J. Berezná, P. Novická, F. Kačurová, Š. 
Kačurová, D. Gondeková, E. Jurková, M. Dunčáková, J. 
Dunčáková.  Dievčatá trénuje pán profesor Vladimír 
Bodnár a ten nám na margo tohto turnaja povedal: 
„Teší ma, že sme sa na takomto turnaji mohli porovnávať 
s najlepším družstvom na Slovensku v kategórii žiačok – 
Slovanom Bratislava, najlepším družstvom v regióne – Štich 
Humenné a s výberom regiónov SR. Aj keď sme skončili na 
4.mieste, našim najväčším úspechom je konštatovanie našich 
súperov, ktorí nás poznali už aj predtým, že sa zlepšujeme, 
čo nás motivuje a posúva dopredu. Týmto turnajom sa 
zároveň skončila jedna etapa našej futbalovej činnosti, 
pretože sme sa rozlúčili s dievčatami, ktoré už dovŕšili 16-ty 
rok – konkrétne s gymnazistkami Nikolou Čorbovou, Danou 
Savincovou a  Zuzanou Dercovou, ktorým ďakujeme, no radi 
ich privítame na našich tréningoch, aby odovzdávali svoje 
skúsenosti z  futbalu mladším dievčatám,  zároveň veľmi radi 
privítame aj ďalšie dievčatá, ktorých zaujíma futbal a chcú 
trénovať a hrať v našom kolektíve, ktorý má vďaka našej 
škole vytvorené podmienky a výraznú podporu jej vedenia.“ 

 
Bojová porada pred zápasom... 
 
VÍŤAZNÁ VOLEJBALOVÁ TROFEJ KORISŤOU 
DOMÁCEHO STROPKOVA 
V utorok 17. apríla 2007 sa v priestoroch telocvične 3. ZŠ v 
Stropkove uskutočnil obvodné kolo volejbalového turnaja 
stredných škôl dievčat, ktorého sa zúčastnili tri družstvá. 
Farby usporiadateľského mesta hájilo Gymnázium a 
pozvaných hostí dvojnásobne zastúpili Medzilaborce, odkiaľ 
pricestovali tímy Gymnázia a Združenej strednej školy. Hralo 
sa systémom každý s každým na dva víťazné sety.  
Hostitelia neboli ani trochu zdvorilí a nedovolili hosťom ani 
pomyslieť na zisk čo i len jediného setu. Predčili ich vo 
všetkých herných činnostiach a po jednoznačnom priebehu v 
oboch stretnutiach sa zaslúžene tešili z prvenstva. V zápase 
celkov z Medzilaboriec bolo úspešnejšie Gymnázium a 
umiestnilo sa na druhej priečke. 
Výsledky: Gymnázium Stropkov - Gymnázium Medzilaborce 
2:0 (25:10, 25:8), Gymnázium Stropkov - ZSŠ Medzilaborce            
2:0 (25:5,25:12), Gymnázium Medzilaborce - ZSŠ 
Medzilaborce 2:0. 
Turnaje pod vysokou sieťou medzi školami sa tešia obľube a 
aj tento mal napriek dominancii domácich dobrú športovú 
úroveň a odohral sa v priateľskej atmosfére. 
V stredu 18.apríla 2007 pokračovalo volejbalové zápolenie 
kategóriou chlapcov. S družstvom našich gymnazistov si 
zmerali sily družstvá chlapcov z SOUP Stropkov, ZSŠ 

Svidník. Konečné poradie:  dievčatá: 1. Gymnázium 
Stropkov, 2.Gymnázium Medzilaborce, 3.. ZSŠ Stropkov 
Chlapci:1. Gymnázium Stropkov 2. Gymnázium Medzilaborce 
3. Združená stredná škola Stropkov 
K postupu na krajské kolo dievčatám i chlapcom 
blahoželáme a držíme palce pri obhajovaní farieb nášho 
gymnázia. 
 

NAŠE DRUŽSTVO NA FUTBALOVOM  
TURNAJI  JEDNO Z  VEKOVO NAJMLADŠÍCH... 
22.marca 2007 cestovalo jedenásť chlapcov spolu 
s trénerom do Sabinova na krajské kolo v halovom 
futbale stredných škôl. Ako sa na výsledky turnaja 
pozerá kapitán družstva Tomáš Jenčo (3.A)?: 
„Naše účinkovanie na tomto podujatí by som hodnotil 
ako pozitívne a celkom vydarené. Hoci sme skončili 
na nepostupovom 2.mieste, všetci chlapci si zaslúžia 
pochvalu, lebo v každom zápase odovzdali na ihrisku 
všetko, čo bolo v ich silách. A keďže naše mužstvo 
bolo vekovo jedno z najmladších, považujem 
výsledok za úspešný. Na záver sa chcem poďakovať 
všetkým, ktorí sa podieľali na tomto, dovolím si 
povedať, úspechu.“ 
Súpiska našich futbalistov: T. Jenčo (3. A), I. 
Vereščák (3. B), R. Vateha (3. B), D. Teraz (2. B), 
B. Parilák (2. A), D. Kovalčík (2. A), D. Timan (2. 
A), M. Bujdoš (2. A), K. Pivovarník (2. A), F. 
Jenčo (1. B), M. Kapišovský (1. A). 
Záverečné výsledky: 1. Svit, 2. Stropkov, 3. Bardejov 
 

MEDZITRIEDNY TURNAJ  VO VOLEJBALE 
25.január 2007 bol určený pre nadšencov volejbalu na 
našom gymnáziu. Vyžrebované boli dve skupiny. V skupine 
A bojovali  zmiešané družstvá 4., 1. a 2.ročníka. Skupinu B 
vytvárali 3.ročník, sexta a septima. Volejbal sa niesol 
v atmosfére nevídanej snahy vyhrať nad súperom na druhej 
strane ihriska. Každý mal tip na víťaza a v posledných 
chvíľach sa skóre zápasov premiešalo a výhru si nakoniec 
odnieslo družstvo 2.ročníka. Srdečne im blahoželáme. Treba 
pripomenúť, že v tomto školskom roku to nie je jediná trofej, 
nakoniec aj s fotografiami sú ich dosiahnuté vrcholy 
v športových hrách zachytené vo víťaznej vitríne medzi 2. 
a 3.poschodím.  
Výsledky: 1.miesto – 2.ročník, 2.miesto – 3.ročník, 3.miesto 
– 1.ročník, 4.miesto – septima. 

Víťazi... 
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