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Slovo na úvod 

V týchto dňoch si so smutným 
povzdychom naši maturanti hovoria: “Už to 
máme za sebou.” Áno, stužková je za nami. 
Deň tejto jedinečnej slávnosti tvorí hranicu 
medzi normálnym, bežným  životom 
stredoškolského študenta a týždňami, kedy 
mladý muž či slečna pocítia, že ide “do 
tuhého”. Stužková mi tak trochu pripomína 
začiatok akéhosi akademického adventu na 
strednej škole.  

Je krásne a udivujúce, že samotný 
rituál odovzdávania zelených stužiek triednym 
učiteľom zostal nezmenený po celé desaťročia. 
Nezmenili ho neustále nastupujúce módne 
vlny, myšlienkové trendy, ani zmeny 
spoločenských poriadkov. V čase i-podov a 
digitálnych kamier študenti chcú stále 
absolvovať to, čo sa abslovovať má. V 
prítomnosti svojich pedagógov, rodičov i 
priateľov. 

Stužková pripomína aj svadbu. 
Začína sa slávnostným nástupom v 
slávnostných odevoch, ktoré náramne svedčia 
dievčatám a v ktorých sa neisto cíti väčšina 
chlapcov zvyknutých na džínsy a tričká. Po 
starostlivo pripravenom úvode nasleduje 
príhovor študentov, ktorí  spomínajú na detské 
aj študentské časy a ďakujú rodičom i 
učiteľom za všetko, čo pre nich spravili. 

Pripínanie samotných stužiek akoby 
spečaťovalo koniec ich neskorého detstva a 
oprávňovalo vstup do ozajstného života, ktorý 
sa v skutočnosti začne až po maturite. Vážnosť 
situácie znásobuje prítomnosť riaditeľa školy, 
tichá hudba, pohľady rodičov spoza stolov a 
snaha fotografa a kameramana zachytiť čo 
najlepšie momentky. Samotný ceremoniál trvá 
iba desať-pätnásť minúť, no každému sa to zdá 
– ako pri iných podobných situáciách -  oveľa 
dlhšie. Pani triedna profesorka, sťa veľká 
mama dakedy aj neskrotných detí, s láskou 
spomína na spoločne prežité roky, na časy 
nezbedy i vážnych chvíľ. V náručí sa jej objaví 
nádherná kytica kvetov. 

Príhovor riaditeľa a rodičov 
završuje oficiálnu časť slávnosti, ktorej 
bodkou je prípitok. 

Sobáš sa skončil. Nasleduje svadba. 
Muzikanti vedia, čo sa patrí a pozývajú do 
rodičovského tanca. Tréma a napätie pomaly 
miznú a tanečníci v pároch si vymieňajú svoje 
dojmy. Po profesorskom a partnerskom tanci 
si spoločenstvo dopraje predjedlo, rozprúdi sa 
veselý hovor a zábaná časť stužkovej slávnosti 
sa môže začať.  
(Pokračovanie na 2. strane.) 

Pokojné, radostné a požehnané Vianoce, veľa šťastia, 
zdravia a úspechov v novom roku 2009 všetkým 

študentom, zamestnancom i priaznivcom Gymnázia 
Stropkov praje redakcia Elánu. 

 

Červené stužky 
Naša škola sa v tomto školskom roku prvýkrát zapojila do II. ročníka 
celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorá svojimi aktivitami prispieva 
k väčšej informovanosti mladých ľudí o zákernej chorobe AIDS. 
Vyhlasovateľmi tejto kampane sú MŠ SR, KŠÚ a Gymnázium sv. Františka 
v Žiline. Študenti našej školy sa do kampane zapojili hneď niekoľkými 
aktivitami. Prvou bola beseda Hrou proti AIDS,  ktorej sa zúčastnili študenti 
tried 2.A, 2.B a SX.  
Na hodinách biológie videli študenti všetkých tried, v ktorých je vek žiakov 
vyšší ako 15 rokov, dokumentárny film Anjeli. V ňom sestra Františka Olexová 
z Misie sv. Jána v Barbertone (JAR), ktorá pracuje v Centre zomierajúcich na 
AIDS, otvorene rozpráva o tejto chorobe. Študentov asi najviac zasiahli zábery 
s malými deťmi, ktoré nie vlastnou vinou ochoreli na túto chorobu a v Centre 
„čakajú na svoj odchod do neba“. Vo filme je zobrazená smutná realita Afriky, 
kde napr. v priebehu roka 2006 zomrelo na túto chorobu 1000 ľudí denne! 
Posledné prieskumy a štatistiky však hovoria, že do roku 2012 zabije AIDS 
polovicu 15-ročných mladých ľudí v Zimbabwe, Botswane a Južnej Afrike, ak 
sa rýchlo niečo účinné neurobí. 

Ďalšou aktivitou bolo zapojenie sa do 
celoslovenských súťaží – výtvarnej 
a literárnej. V rámci výtvarnej súťaže 
naši študenti kreslili návrh pohľadnice 
na tému Mladý človek a HIV/AIDS. 
Na tú istú tému tvorili študenti 
v rámci literárnej súťaže svoje práce, 
ktoré uvádzame na ďalších stranách 
Elánu. 
Vyvrcholením kampane bolo nosenie 
červených stužiek – symbolu boja 

proti AIDS - od 27.11 do 1.12, čo je Svetový deň boja proti AIDS. Červené 
stužky rozdávali študentky septimy (na obr.) všetkým žiakom našej školy. 
Zároveň k nej každý žiak dostal aj informačný letáčik, na ktorom boli základné 
informácie o tejto chorobe, spôsoboch jej prenosu, príznakoch a tiež prevencii 
proti získaniu vírusu HIV. 
Veríme, že tieto aktivity splnili svoj účel a naši žiaci budú mať lepšie 
vedomosti o tomto ochorení, a tak budú schopní byť čestní a verní pozitívnemu 
spôsobu života. 
Na záver chcem poďakovať Mgr. Gonosovej a RNDr. Reiterovej pri šírení 
informácií o tejto kampani medzi študentmi, ďalej Mgr. Krajníkovej a Mgr. 
Fedorkovej za odbornú pomoc pri výbere literárnych príspevkov od študentov 
a ešte dievčatám zo septimy za tvorbu plagátov a distribúciu červených stužiek 
a informačných letáčikov v našej škole. 

     Mgr. Gabriela Homoľová 
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Po niekoľkých kolách ľudoviek, v ktorých 
začínajú prevládať nekonečné čardáše aj 
známe šlágre modernej hudby, sa v 
programe predstavujú samotní študenti. 
Pozorný divák si určite všimne starostlivú 
dramaturgiu i réžiu, kostýmy aj dialógy. 
Drobné chybičky krásy v tejto krásnej 
atmosfére každý rád prehliadne. Program 
končí zaspievaním veršovaných častušiek 
na každého profesora. Je to asi také jemné 
vyrovnanie účtov… 
Okolo polnoci (ako ináč) nastáva chvíľa 
pravdy. Volá sa to čierna kronika. Svetlá v 
miestnosti pohasnú, obslužný personál na 
podlahu do polkruhu rozmiestni horiace 
sviečky a do stredu položí ozdobný 
vankúšik. Dvojica študentov temným 
hlasom vyvolá meno svojho spolužiaka a 
ten alebo tá príde k vankúšiku, kľakne si 
naň a so zapálenou sviečkou v ruke si 
vypočuje, čo naňho alebo na ňu vymysleli 
spolužiaci. V krátkych veršíkoch je 
zachytená povaha, dobré i horšie stránky. 
Ako posledná nasleduje triedna profesorka. 
A to je chvíľa, na ktorú mnohí čakali. 
Vidieť triednu na kolenách…  
Potom nasleduje vyvrcholenie stužkovej 
slávnosti: radový či redový tanec. Ako na 
svadbe. Muzikanti spustia známy čardáš, 
ktorý iba pomaly graduje, pretože chce dať 
čas študentom i triednej, aby stihli počas 
tanca vyprázdniť džbán vína. Posledné 
dúšky sú venované triednej. Keď presvedčí 
všetkých o tom, že nádoba je prázdna, hodí 
ju na dlážku. Džbán a s ním bezstarostný 
život študenta sa rozbije na márne kúsky. 
Tie sú potom korisťou každého zo 
študentov. Na pamiatku. 
A tak sa ukončí starý deň a začína nový. 
Ten bude však dlhý, namáhavý, ale nemenej 
krásny. Teším sa, že ho prežijeme spolu s 
vami, milí maturanti. 

S. Cichý 
Z denníka výchovnej poradkyne 
- V rámci projektu Som stredoškolák 
prišli pobesedovať so žiakmi 1. A, 1. B 
a prímy psychológovia z CPPP v 
Prešove. 

- Študenti 4. A a oktávy, ktorí chcú ísť 
študovať na niektoré európske vysoké 
školy, sa zapojili do projektu INTER-
STUDY. 
- Žiaci, ktorí ešte nie sú rozhodnutí pre 
typ vysokej školy, absolvovali testy 
profesijnej orientácie s PhDr. Max-
inčákovou z CPPPP v Prešove. 
Výsledky testov profesijnej orientácie 

interpretovala žiakom Dr. 
Maxinčáková individuálne. 
- V sekunde a tercii sa žiaci hravou 
formou učili riešiť problémové si-
tuácie. 
- Záujemcovia zo 4. A, 4. B a oktávy 
sa zúčastnili na prezentácii fakúlt UPJŠ 
v Košiciach, ktorá sa uskutočnila v 
klubovni našej školy. 
- 43 maturantov nášho gymnázia 
obohatilo svojou účasťou Deň ot-
vorených dverí na Lekárskej a Práv-
nickej fakulte UPJŠ v Košiciach. 
Mgr. Valéria Fedorková,  
výchovná poradkyňa 
----------------------------------------------- 
V tomto čísle nájdete výtvarné práce 
študentov osemročného gymnázia 
vybraté na výtvarnú súťaž Včelár a 
Včelári očami detí, ktorú ako súčasť 
včelárskej výstavy v priestoroch MsKS 
Stropkov organizuje Odbor školstva a 
kultúry mesta Stropkov. 

Jana Raková, kvarta 

--------------------------------------- 

Burza informácií 
Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny v spolupráci s mnohými in-
štitúciami už pravidelne organizuje 
stretnutie tých, čo prácu hľadajú a tých, 
čo ponúkajú. Taká akcia sa konala 26. 
9. 2008 v priestoroch Mestského kul-
túrneho strediska v Stropkove. Spolo-
čenská sála bola plná mladých ľudí, 
ktorí si zaumienili - či už s väčším alebo 
s menším záujmom - získať čo najviac 
informácií o ich budúcej škole. A to sa 
im aj celkom darilo, pretože sa stačilo 
pozrieť vôkol a všetci pobehovali s 
hŕbou rôznych letákov, plagátov, ba 
dokonca aj s pečenými koláčikmi, ktoré 
ich niekedy zaujímali možno ešte viac, 
ako nejaké informácie o školách. 

Na burze sa zúčastnili stredné 
školy nielen zo Stropkova, ale aj zo 
Svidníka a Medzilaboriec, ktoré sa 
snažili zaujať najmä svojou tvorivosťou. 
Žiaci si mohli pozrieť výrobu  šatiek, 
šiat, rôzne kresby, výtvory kuchárov a 
mohli vidieť rôzne prezentácie škôl, dať 
si zmerať krvný tlak. 

Mnohí žiaci sa našej školy 
najprv asi zľakli, pretože nás obchá-
dzali veľkým oblúkom, no postupne sa 
osmelili a prichádzali so zvedavosťou 
získavať informácie o gymnáziu. Boli 

však aj takí, ktorí si týmto dňom len 
potvrdili záujem o našu školu. Takže 
tohtoroční druháci budú mať opäť 
mnoho práce s prípravou uchaľaku☺. 
Neskôr sa dostali na rad aj maturanti, 
ktorým bola poskytnutá možnosť na-
zrieť aj do vnútra niektorých vysokých 
škôl. Keďže tu vysokých škôl nebolo až 
tak veľa, pre maturantov to nebolo 
možno až také vzrušujúce, ako pre tých 
mladších.  

Snáď tento deň pomohol de-
viatakom, ale aj štvrtákom, zvoliť si 
ďalší cieľ svojho života a vybrať si 
strednú či vysokú školu. 
Jana Račková, 4. B 
 
Čo znamená skratka GULAG  
V prvý októbrový deň k nám zavítali 
zástupcovia Ústavu pamäti národa z 
Bratislavy, aby žiakov vyšších 
ročníkov oboznámili so svojou prácou, 
so zmyslom tejto inštitúcie a najmä, 
aby prezentovali strhujúci dokument o 
vzniku, existencii a otrasných 
pomeroch v koncentračných táboroch 
sovietskeho typu – gulagoch, v ruštine 
gosudarstvennoje upravlenie lagerej 
(štátna správa táborov). Boli to 
pracovné a koncentračné tábory 
zriaďované po roku 1918 pre odporcov 
sovietskej proletárskej a boľševickej 
moci, ale aj pre páchateľov 
kriminálnych činov a mentálne 
postihnutých. Pri ich zrode stáli 
Vladimír Iľjič Lenin a Felix Edmundo-
vič Dzeržinskij. V ich stopách pokra-

čoval Josif Vissarionovič Stalin. Na 
prelome osemdesiatych a deväťde-
siatych rokov sa postupne zrušili. 
Dokumentárny film zachytil osudy 
niekoľkých slovenským občanov, 
ktorých nič netušiacich bezpečnostné 
zložky postupujúcej Červenej armády 
(NKVD) v jari a v lete 1945 chytili, 
uväznili a internovali do táborov 
ďaleko na Sibír alebo v polárnych 
oblastiach Sovietskeho zväzu. 
Študenti sa aj na tomto príklade mohli 
presvedčiť, aké sú dôsledky diktatúry, 
nech sa volá akokoľvek: fašistická, 
nacistická či komunistická. 
- sc - 
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Po stopách Po stopách Po stopách Po stopách židovskej kultúryidovskej kultúryidovskej kultúryidovskej kultúry    
Súčasná európska kultúra spočíva na troch 

oporných pilieroch. Popri gréckej Akropole a rímskom 
Kapitole je jedným z nich  aj hora Sinaj. V jej výšinách a 
tvrdosti nachádzame počiatky náboženstva a kultúry 
židovského  národa, ktorý je odpradávna súčasťou 
obyvateľstva skoro vo všetkých krajinách sveta, aj na 
Slovensku.  

V piatok 3. októbra 2008 sa študenti kvinty a sexty 

pod vedením pani profesorky Vasilkovej a pani profesorky 
Jecuškovej vybrali za históriou tohto národa starostlivo 
uloženej v artefaktoch Židovského múzea v neďalekom 
Prešove a Sabinove.  

Cesta objavovania židovskej kultúry sa začala 
prechádzkou po námestí v Sabinove, kde sa v šesťdesiatych 
rokoch minulého storočia nakrúcal podľa predlohy 
spisovateľa Ladislava Grosmana známy film režisérov Klosa 
a Kádara Obchod na korze ocenený Oscarom ako najlepší 
cudzojazyčný film. Úryvok z tohto filmu  priblížil smutnú 
etapu zo spoločnej histórie židovského a slovenského národa 
z obdobia arizácie. Nie menej zaujímavé boli aj fotografie 
z natáčania tohto filmu, v ktorom hlavnú úlohu Tóna Brtku 
stvárnil zaslúžilý umelec Jozef Króner. 

Synagóga v neďalekom Prešove  pôsobila dojmom 
oázy pokoja, krása ktorej spojená s jednoduchosťou 
dotvárala obraz židovského náboženstva.  

Dobové fotografie s nádychom nostalgie, historicky 
cenné písomností a kultové predmety vykreslili mentalitu 
židovského národa ako národa s veľkým citom pre nábožen-
stvo a múdrosť, s pestrou, bohatou kultúrou a všestranným 
duchom. 

Tento obraz židovskej kultúry sme si odniesli z  
exkurzie z dejepisu, ktorá nám otvorila bránu k  národu, 
ktorý je  súčasťou našej histórie.  
Lenka Poľaková, sexta, foto: Erik Belina, sexta 
_________________________________________________ 

OOOOčarujúca Prahaarujúca Prahaarujúca Prahaarujúca Praha    
My, druháci spolu so septimou, našimi triednymi 

profesormi a pani profesorkou Senajovou,  sme sa v stredu 
8.10.2008 vybrali na dvojdňovú exkurziu do metropoly Čiech. 
Všetko sa to začalo takto: 

Je streda, osem hodín večer. Sedíme v autobuse 
a cestujeme do Prahy. Na každého pomaly prichádza 
cestovná horúčka. Čaká nás celonočná dvanásťhodinová 
cesta, na ktorú nás rodičia poriadne nabalili. Autobusom sa 
rozlieha hlučný rozhovor, ktorý však pomaly tíchne a okolo 
polnoci na každého prichádza spánok. Spí sa všade. Na 

sedadlách, pod nimi, v uličke. Jednoducho všade, kde sa dá. 
Hlavné je predsa pohodlie. 

Karlštejn je naozaj nádherný zámok, obrovský 
a rozprávkový.  Cestu k nemu lemujú malé domčeky, ktoré 
dýchajú českou kultúrou. Hoci sme po dlhej ceste unavení, 
prechádzka k hradu nám pomáha rozhýbať telo a čerstvý 
vzduch nám dáva silu a energiu kráčať. Malé obchodíky 
s českým krištáľom sú takmer na každom kroku. Napriek 
tomu, že hrad je zvonku prenádherný, zvnútra nás veľmi 
nezaujal. 

Po prehliadke hradu nasledovala návšteva múzea 
voskových figurín. Obrovské množstvo zrkadiel nás natoľko 
zmiatlo, že sme nevedeli, kadiaľ máme ísť a nejeden z nás 
existenciu zrkadla  na prvý pohľad neodhadol. Figuríny  boli 
ako živé. Tak  väčšina z nás ľutovala trpiaceho muža v studni 
a naopak, každý mal chuť potľapkať vojaka Švejka  po jeho 
holej hlave. 

Hladné žalúdky sme zasýtili v útulnej reštaurácii pod 
Karlštejnom  a potom sme šli do Prahy ubytovať sa vo vy-
sokoškolskom internáte. Večer sme sa vydali na  “tour  the 
shopping”  po pražskom nákupnom centre, a tým sa štvrtok 
skončil. 

Piatok sme začali samozrejme raňajkami v krčmičke 
neďaleko internátu. Hoci sme boli nenormálne unavení, 
s úsmevom na tvári sme sa pustili do obhliadky Prahy. Naše 
prvé kroky viedli k Chrámu sv. Víta. Odtiaľ sme sa vydali 
k Pražskému hradu a prešli sme Zlatou uličkou. Ďalej nasle-
dovala prehliadka po Karlovom moste. Množstvo talen-
tovaných umelcov a stánkov s typickými českými suvenírmi 
dýchali históriou. Ďalšiu polhodinu sme čakali  na orloj. 
Krátka scénka roztlieskala celé námestie. Zaujímavá bola aj 
výstava artefaktov Titanicu v pražskej Lucerne. Myslím si, že 
väčšinu z nás zaujala práve ona, pretože bola robená veľmi 
originálnym spôsobom. Na začiatku prehliadky nám 
sprievodkyňa rozdala palubné lístky, a tak sme sa na krátky 
čas preniesli do minulosti a stali sa pasažiermi. Dunenie 
mora , napodobeniny kajút a ďalšie pozostalosti nájdené na 
dne mora pôsobili priam magicky.  

Samozrejme, aj v piatok sme mali voľný čas len pre 
seba, aby sme kúpili suveníry priateľom a rodičom. Chceli 
sme kúpiť niečo jedinečné, čo by nám stále pripomínalo tento 
výlet, ktorý bol – ako dúfame - nie posledným spestrením 
školského roka. 
 
Tatiana Paličková, Barbora Fejová, 2. B 
------------------------------------------------------------------------- 

Ako šla rozprávka do svetaAko šla rozprávka do svetaAko šla rozprávka do svetaAko šla rozprávka do sveta    
27. októbra 2008 pri príležitosti Dňa školských 

knižníc sme na Gymnáziu v Stropkove prvýkrát  
zorganizovali zábavné dopoludnie pre primánov.  

Po príchode do školskej klubovne sa žiaci prímy 
rozdelili do štyroch družstiev. Každé družstvo dostalo dobrú 
sudičku, ktorá mu pomáhala. Po krátkom predstavení dňa 
sme sa pustili do plnenia úloh. Za každú splnenú úlohu 
získalo družstvo školské euro.  

Prvou úlohou primánov bolo predstaviť svoju 
obľúbenú knihu spolužiakom. Jednoznačne zvíťazil Harry 
Potter, ale spoznali sme aj mnohé encyklopédie, knihy od 
Daniela Heviera a nezabudlo sa ani na Pavla Dobšinského.  
Počas ich predstavovania sa gymnázium premenilo na 
Rozprávkovo, jedno nové mesto v Európe. Pri ďalšej úlohe 
každé družstvo dostalo obálku. Deti ju s napätím otvorili 
a potom prečítali. V liste našli presné pokyny. Každé 
družstvo dostalo svoju ulicu, na ktorej sa ukrývali knihy 
(Ulica sýtosti- kuchárske knihy, Ulica múdrosti – náučné 
knihy, Ulica slávnych – životopisné knihy, Ulica tajomnosti – 
dobrodružné knihy). Ulica mala „svoje domy“ (boli to naše 
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triedy). V pláne mali deti napísané, do ktorých miestností 
majú povolený vstup. Ich úlohou bolo nájsť knihu, v ktorej 
boli ďalšie informácie, ako získať zašifrované písmeno. V 
triedach si jednotliví učitelia všímali, ako sa vedia naši 
primáni správať a pridelili im školské eurá. Keď sa družstvá 
vrátili do klubovne, mali 6 kníh a v nich našli 6 písmen. Hoci 
táto úloha nebola zameraná na rýchlosť, naši malí pátrači 
išli dušu vypustiť, len aby oni boli tí najšikovnejší. Po 
krátkom oddychu sa pustili do riešenia novej úlohy. Zo 
šiestich získaných písmen mali poskladať slovo a za pomoci 
kníh z knižnice získať o ňom čo najviac informácií. Tu si 
potrénovali pamäť, lebo knihy boli vzácne a odniesť sa 
nedali. Preto všetci usilovne čítali a snažili sa čo najviac si 
zapamätať. V predposlednej úlohe sme sa dostali do 
ďalekých exotických krajín. Jednotlivé družstvá dostali 
rozstrihané fotografie miest a ich úlohou bolo nielen 
obrázok zložiť, ale určiť aj štát, v ktorom sa mesto nachádza. 
Samozrejme, za pomoci „múdrych kníh“. A dostali sme sa 
na záver. Sudičky nám prečítali rozprávky z rôznych krajín 
a ako sa patrí, ponúkli nás maličkým darčekom. Sudička 
z francúzskej rozprávky syrom, grécka rozprávka nám 
poslala hrozno, slovenská chlieb a soľ a poľská sudička nám 
priniesla „krowky“.   
V tento deň sme zvíťazili všetci, lebo sme sa nielen zabavili, 
ale aj načerpali nové vedomosti   a spoznali mnohé krásne 
knihy.  
-ij- 
------------------------------------------------------------- 

Hrou proti AIDSHrou proti AIDSHrou proti AIDSHrou proti AIDS    
V spolupráci s Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva vo Svidníku sa 23. októbra 2008 uskutočnila 
v klubovni Gymnázia v Stropkove beseda o pohlavne 
prenosných ochoreniach vrátane AIDS. Akcie sa zúčastnili 
žiaci sexty, 2.A a 2.B. 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 ho 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. 
------------------------------------------------------------------------ 
Matematický klokan 

Korešpodenčnej matematickej súťaže Matematický klo-
kan som sa zúčastnila už mnohokrát, ale nikdy by mi nenapadlo, že 
práve vďaka nej sa dostanem do zahraničia. V minulom školskom 
roku som sa totiž zaradila medzi úspešných riešiteľov a z nich bolo 
vybraných desať študentov do tábora v Nemecku . K nim som 
patrila aj ja.  

Pred odchodom som mala obavy, pretože som nepoznala 
študentov, s ktorými som mala cestovať. Vo vlaku som zistila, že 
môj strach bol zbytočný. Boli to veselí mladí ľudia a rýchlo sme sa 
skamarátili. V tábore nás privítali študenti z rôznych európskych 
krajín. Okolie tábora bolo veľmi pekné, nachádzalo sa v blízkosti 
jazera. Prekvapili nás prednášky z matematiky, ale aj tie sa dali 
zvládnuť. Každý deň sme 
mali športové alebo mate-
matické súťaže. Uskutočnili 
sme aj exkurzie do Berlína 
a Templina, ktoré sa mi 
veľmi páčili. Večer sme sa 
rozprávali, alebo hrali rôzne 
spoločenské hry. 

Z tábora som si 
priniesla mnoho pekných 
zážitkov a našla som si veľa 
nových kamarátov. 
Lydka Macková, 3. B 

Sedemnásty novemberSedemnásty novemberSedemnásty novemberSedemnásty november    
Hovorí vám niečo tento dátum? Asi veľmi nie, možno iba to, že 
máme voľno. Je to Deň študentstva. Sviatok majú všetky  „uchá”, 
študenti končiacich ročníkov, ale aj tí, ktorí majú na ukončenie 
školy ešte dosť času. 
Život študenta nie je ľahký. Sú to samé stresy. Čo ak ma zajtra 
vyzvú k tabuli, napíšem zle písomku, alebo nedajbože prepadnem?! 
Tak nad tým si dosť často lámeme hlavu. Ale škola nám prináša aj 
kopu dobrých vecí – kamarátov, zábavu, vedomosti…  
Starí rodičia nám často vravievajú, že nemáme frflať nad školou. 
Ale dá sa to? Radi spomínajú na to, kedy aj oni drali lavice, vravia, 
že najkrajšie boli časy študentstva, že po nich nastúpia ozajstné 
problémy, a nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie. 
Možno je to ozaj pravda, ale nemysleli si kedysi aj oni to isté? 
Ale vzdelávať sa musíme, ak nechceme trieť biedu. Veď zadarmo 
nám nikto nič nedá. A tak nám zostáva len zatnúť zuby a učiť sa, 
učiť sa, učiť sa…   
 Andrea Podolonovičová. 2. B 

Miriam Vansačová, sekunda 
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UCHAUCHAUCHAUCHAĽAKAKAKAK    

2008200820082008    
16. októbra sa v našej škole uskutočnil 

všetkým známy a dlho očakávaný uchaľak. Prvákov 
do študentského života uviedli naši tretiaci a malých 
primánov zase študenti z kvinty. Už od septembra 
našich nových žiakov trápili rôznymi úlohami a 
všetko to vyvrcholilo vo štvrtok 16. októbra. 

Uchaľak sa začal o sedemnástej hodine. 
Najprv maľovaním a každoročným krikom po 
chodbách a neskôr už samotnou ceremóniou v 
školskej jedálni.  Ako prví podstúpili povinné tortúry 
naši najmladší študenti, neskôr 1.A a po nich 1.B 
trieda. Úlohy boli veľmi zaujímavé a zábavné, navyše 
doplnené vtipnými scénkami našich tretiakov. Takže o 
zábavu sme mali všetci postarané.  Na konci programu 
prváci skladali každoročný sľub, ktorým sa oficiálne zapísali 

do štúdia v našej škole. 
Po programe už nasledovala diskotéka plná 

tanečných hitov, počas ktorých sa študenti naplno odviazali 
a experimentovali s rôznymi tanečnými krokmi. Všetci sa do 
neskorých nočných hodín zabávali a tancovali. Celá sála 
dýchala perfektnou a nezabudnuteľnou atmosférou až do 
dvadsiatej druhej hodiny, kedy doznela posledná pieseň. 

Veríme, že si každý odniesol veľa krásnych a neza-
budnuteľných zážitkov a našim tohtoročným prvákom a 

primánom želáme veľa úspechov a krásne prežité roky na 
našom gymnáziu. 

Jedným z našich nových gymnaziálnych „úch” je aj 
Vilo Jobko. Práve on roztlieskal celú jedáleň svojím po-
dareným tancom s Gargamelom. Ako Vilo a jeho trieda 
prežívali uchaľak sa dozviete v tomto interview. 
Meno: Viliam 
Priezvisko: Jobko 
Vek: 15 
Trieda: 1.A  (predseda triedy) 
Záľuby: počítač, počítačová literatúra, plávanie, kamaráti 
 
B: Aké pocity si mal v ten „osudný“ deň pred začatím 
uchaľaka? Bál si sa? Alebo si sa tešil? 
V: Tešil som sa, ale zároveň som sa aj trochu bál úloh. 
Našťastie to dopadlo fajn. 
B: A čo tvoji spolužiaci? Obávali sa nejakých pekelných úloh, 
alebo to všetko brali ako veľký žart? 
V: Tak pol na pol. Nechcem bonzovať, ale boli aj takí, čo to 
veľmi nezvládali. 
B: Z tvojho pohľadu, ktorá z úloh bola najkurióznejšou? 
V: Bolo to asi maľovanie nechtov na nohách, ale ani „žienka 
domáca“ nebola od veci. 
B: Ak by si mohol, ktorú úlohu by si si pridelil sám? 
V:  Najskôr by som si pridelil to prebaľovanie dievčatami. 
B: Bonbónikom programu bol aj tvoj tanec s Gargamelom. 
Bolo to spontánne alebo vopred nacvičené?  
V: Bolo to absolútne spontánne. Som fakt hrozný tanečník 
(smiech). 

B: Počas toho, keď vás tretiaci chodili „obkukovať“, 
nadviazali ste nejaké priateľské vzťahy? Vieš 
o niečom? 
V: Ja osobne som žiadne nové vzťahy nenadviazal 
a o iných neviem. Ale v mene celej triedy im 
ďakujem za tablo, ktoré nám darovali. 
B: Čo by si zmenil na organizácií uchaľaka? 
V: Nechal by som aj najmladších gymnazistov do 
konca. Ja osobne nemám rád diskotéky, zmenil by 
som hudbu. Najradšej by som tam dal niečo na 
„pogovanie“ . To by sa páčilo viacerým. 
B: No a ako vychádza áčka s béčkou? Máte 
priateľské vzťahy, alebo medzi sebou súperíte? 
V: Veľa ľudí z béčky nepoznám, možno tak štyroch. 
No a myslím, že je ešte priskoro hovoriť o rivalite. 
B: Ak by si mohol, zopakoval by si si to? 
V: Určite, bol to super zážitok. Ešte raz ďakujem 
tretiakom. 
 
B. Fejová, D. Kuľbagová a D. Rusinková, 2. B 
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Cesty späCesty späCesty späCesty späť    viac viac viac viac 

nietnietnietniet    
 
Zostala som tam len tak stáť, zabudnutá uprostred 

myšlienok. Ale keby ste sa ma teraz spýtali, nad čím som 
rozmýšľala, nepoviem vám to, netuším. Viem len, že som sa 
ako nejaký hysterický strážnik snažila zabrániť myšlienkam 
vstup do reality. Nie... Toto fakt nemôže byť pravda. 
Utešovala som sa rôznymi historkami o omyloch a chybných 
určeniach diagnóz našich lekárov, kým som čakala na 
výsledky v malej miestnosti čakárne. Chlad bielych stien, 
formálnosť kožených lavičiek, nezúčastnenosť ľudí okolo. To 
všetko vo mne len zvyšovalo pocit beznádeje z blížiacej sa 
pohromy. 
,,Dobre,“ vravela som si vtedy stiesnene, ,,nemôže to byť až 
také zlé. Odvahu, dievča!“ Rozmýšľala som. Kristián je môj 
prvý a jediný partner, sme spolu už päť rokov. Drogy som 
nikdy nebrala. Ako je to teda možné?? Ako, dočerta?! Vždy 
som si dávala pozor. Nikdy nezlyhať! Tým heslom som sa 
riadila celý svoj život. Kde som urobila chybu?  
Dlhá doba čakania, trýznenia, nervozity, triašky... A záver? 
Priam zdrvujúci: ,,Slečna, ľutujem, vaše testy sú pozitívne, 
HIV pozitívne.“ 

To je posledné, čo si pamätám. Potom som asi 
odpadla, nervové vypätie ma premohlo. 

Prešli štyri roky a ja som práve v nemocnici. Museli 
ma hospitalizovať kvôli zápalu priedušiek. Tragikomické. 
Sedím v tichu nemocničnej cely. Trávim čas, ktorý je teraz v 
svojej krehkosti taký bezvýznamný. S osudom som už plne 
zmierená, aj Kristiánovi som odpustila jeho nevery, ktoré 
nás oboch dostali až sem, kde sme teraz. Hnev je už 
zbytočný, žiadne výčitky nezavážia. Je neskoro volať 
o záchranu, asi je to osud. Veď aj strach ma dávno opustil a 
ja poslušne čakám spadnutie poslednej opony. V nádej už 
neverím, tá sa vždy niekam vyparí. Už len idem, kráčam, 
rozprávam svoje svedectvo každému, koho stretnem. Vnímam 
veci úplne inak, tak, ako ma to naučilo vedomie smrti... 
Viem, že zákerná choroba nado mnou zvíťazí a ja budem len 
jedno meno na státisícovom zozname porazených. Ľudia 
budú bojovať ďalej, hľadať spôsob, ako zabrániť 
nepriateľovi naďalej mučiť bezbranné ľudstvo. Nič iné si 
neprajem, len nech zničia smrti všetku muníciu. Nech 
zastavia to strašné utrpenie. Aj keď...   
My, mŕtvi, už neožijeme. 
Alica Ternová, 3.B 
 
 

Pomôžme nevinným 
 
Žijeme v 21. storočí, dobe technických výdobytkov, 

v čase, kedy je pre nás let do kozmu či skúmanie hĺbok 
oceánov a morí maličkosťou. Žijeme v období, v ktorom 
veda pokročila až tak vysoko, že je len málo chorôb, na ktoré 
niet protilátok a ktoré sa nedajú vyliečiť. Dnes je možné 
pomocou očkovacích látok a antibiotík takmer vyškrtnúť zo 
zoznamu infekčných chorôb detskú obrnu, udržať na uzde 
záškrt, čierny kašeľ, tuberkulózu a úspešne liečiť veľa kedysi 
smrteľných infekčných chorôb. No napriek týmto výsledkom 
vedy je na Zemi ešte stále veľa toho, čo treba preskúmať, 
existujú totiž ochorenia, s ktorými si súčasná veda  nevie 
poradiť a sú  ,,zatiaľ“ nevyliečiteľné. Medzi také patrí aj 

AIDS. Postihuje starých, mladých i najmenších, ženy 
i mužov bez ohľadu na majetok či spoločenské postavenie, 
v jeho ,,očiach“ sme si všetci rovní. 

Doba pokročila a s ňou stúpli aj nároky na človeka. 
Ak chceme mať dostatok peňazí, musíme celé dni ťažko 
pracovať, stále sa musíme niekam ponáhľať a celý deň sme 
v strese. Mnohí ľudia tieto nároky nezvládnu a stávajú sa 
závislými na alkohole alebo droge. Stretávajú sa v špinavých 
kútoch ulíc, kde pijú a pichajú si drogy, no pritom nedbajú 
na hygienu a nemyslia na následky. Viacerí používajú tú istú 
ihlu a, ani sa nenazdajú, sú HIV pozitívni. Iní ľudia si chcú 
zase užívať život tak, že striedajú partnerov ako ponožky, no 
mnohokrát na to tiež neskôr doplatia. Nakazia sa a najhoršie 
je, keď HIV pozitívna žena otehotnie. Riziko nakazenia 
dieťaťa je totiž veľmi vysoké. V mnohých prípadoch matka 
po pôrode zomrie a dieťa ostane napospas osudu. Rodina sa 
o HIV pozitívne dieťa odmieta starať, nepriznáva sa k nemu, 
alebo ho vyhodí  na ulicu.  Jedinou šancou týchto detí sú 
potom dobrí ľudia, ktorí sa im snažia pomôcť. Napríklad 
v Afrike v Misii sv. Jána pomáhajú ľuďom nakazeným 
AIDS. Starajú sa o dospelých, ale aj o deti. Pripravujú ich na 
bolesti, ktoré s touto chorobou súvisia a pripravujú ich aj na 
smrť. Nevinné deti teda miesto hier a detských radovánok 
trpia, prežívajú ukrutnú bolesť a strach. A to všetko len kvôli 
neopatrnosti a chamtivosti ich rodičov. 

Myslime teda na tieto úbohé deti, ale aj na všetkých 
ostatných nakazených vírusom HIV, pretože mnohí za svoju 
situáciu nemôžu a ak áno, verím, že po tom, čo sa im stalo, 
sa určite poučili. Pomáhajme im, potrebujú to. Sami 
nevieme, kedy budeme potrebovať pomoc my. 
Lýdia Macková, 3.B 
 

Moje zmiešané pocity 
 

Mám zmiešané pocity. Moja myseľ i srdce cítia 
na jednej strane obrovskú radosť a vďaku za to, že ani 
ja, ani moji blízki nie sme nakazení vírusom HIV. No 
tými ťažšími pocitmi, ktoré mi zvierajú žalúdok a moje 
oči ronia slzy, sú: strach, smútok, bolesť a veľká 
bezmocnosť. 
 AIDS – smrteľná choroba. Jej vírus sa šíri 
neuveriteľne veľkou rýchlosťou. Kvôli nej zomierajú 
muži, ženy, otcovia a matky. Avšak čoraz viac 
odchádzajú z tohto sveta deti. Bezbranné „africké 
anjeliky“ žijúce s vedomím, že zomrú príliš skoro. Príliš 
skoro na to, aby doštudovali, príliš skoro na to, aby si 
založili rodinu. Žijú bez toho, aby si položili otázku: 
„Prečo?“ 
 Svoju silu a chuť žiť, ktorú by mal obdivovať 
každý zdravý človek a závidieť každý jeden chorý, 
čerpajú z viery v Boha. Nesťažujú sa, že choroba je ich 
osudom, nepreklínajú Boha za to, že sú tými 
„vyvolenými“, skúšanými, odsúdenými na smrť. Na 
smrť v bolestiach. No po nej prichádza život na oveľa 
krajšom mieste, kde začínajú odznova. Bez choroby. 
 Neviem, ako by sme sa zachovali my, keby ich 
životná skúška bola tou našou. My, ľudia z vyspelého 
materialistického sveta, ktorým sa život rúca pri 
maličkostiach. 
 Je veľa spôsobov, ako pomôcť. Dôležité je 
rozhodnúť sa, či chceme. A verím, že každý z nás 
z hĺbky srdca povie, že CHCE! 
Tatiana Paličková, 2.B 
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NEVINNÝ ANJEL 

Narodil sa. 

Nevie kde. 

Položiť si otázku, komu patrí? 

Je zraniteľný, to nevie 

človiečik s dušičkou nevinnou,  

pohľadom bolestným, 

s niečou chybou. 

Trápi ho bolesť, strach. 

Neleží v bielych perinách. 

Nepozná život bezstarostný. 

Keď díva sa do prázdna temnej noci, 

kradnú mu sny. 

Myšlienky utekajú do budúcnosti. 

Čo sa stane, ak odletí do nebies? 

Kto ho bude na krídlach niesť? 

Smrť je neúprosná. 

Vezme ti život, nedovolí ti ho spoznať. 

Tie roky v útrapách. 

Tie roky v slzách. 

No maličký vie, 

anjelik si po neho príde, 

na krídlach odnesie. 

Odletia do nebies 

tam, kde trápenia už niet. 

On bude anjelom strážnym 

pre deti druhé. 

Maličkých, ktorým choroba sníčky vzala 

a ani sa nepýtala. 

Nepýtala sa na nič, len smrť poslala. 

V nebíčku prekrásnom 

anjelov plnom sedí v kútiku maličký 

a pozerá zhora, dolu na detičky. 

Ony tam trpia, on už nie. 

Ide si po ne. 

K sebe ich vezme. 

Bez trápenia, bez otázok 

naskytne sa nebeský obrázok. 

 

Anjelov plné nebo. 

A my vieme,  prečo. 

Lebo...! 
 
Petra Vatehová, 3. B 
 

    

Život sa sŽivot sa sŽivot sa sŽivot sa s    nami nemaznánami nemaznánami nemaznánami nemazná 
 
Bolo to v lete a súčasťou nášho života sa stali hlúposti. 
Mali sme kopu voľného času a nevedeli, čo robiť od radosti. 
Diskotéky, chlast a baby boli na mojom dennom poriadku,  
no v jeden prázdninový deň som dostal obrovskú ,,po zadku“. 
* 
Bola krásna teplá noc a na parkete báb veľmi veľa, 
no jedna babenka z tej miliardy do očí mi hľadela. 
Prišiel som nesmelo k nej a silno ju chytil za ruku, 
trochu sme si zatrsali a dal som jej jednu ponuku. 
* 
Či si so mnou jeden, dva drinky teraz nevypije, 
či si so mnou dnešný večer vo dvojici neužije. 
Jej bolo jasné, že už sa predo mnou neskryje  
a ja som vedel, že v jej srdci mám sympatie. 
* 
Ten alkohol s nami oboma spravil svoje  
a splnil mi do bodky zámery moje. 
Áno, priznávam, chcel som si s ňou len sex užiť 
a povedal jej, že nebudeme okolo horúcej kaše krúžiť. 
* 
Zdalo sa mi to jednoduché. Ona hneď povolila povrazy, 
boli sme sami a nahí na púšti spoznávali svoje oázy. 
Nemal som kondóm a ona vravela, že je to v pohode,   
nakoniec medzi nami došlo k sexuálnej dohode. 
* 
Na druhý deň som si do denníka čiarku dal 
a už celkom veľa som ich tam aj mal. 
Asi o také dva týždne, po tom čo som to s ňou robil, 
mi len tak v pondelkové popoludnie zazvonil mobil. 
* 
Zdvihol som to a ona bola na druhom konci, 
Spýtala sa ma, či si pamätám, čo bolo v tej noci. 
Prebehla mi myšlienka, že sme sa vtedy popálili, 
že sme v tú krásnu noc nový život nechcene splodili. 
* 
Ona ma z toho omylu okamžite dostala  
a asi aj iné zámery  so mnou mala. 
Povedala, že sa chce stretnúť a hlavne rýchlo, 
v tom momente ma čosi pri srdci silno pichlo. 
* 
Celou cestou za ňou som nevedel, čo si mám myslieť, 
nechala ma nad priepasťou obrovskej nevedomosti visieť. 
Keď  ma  už  v  diaľke  ona  zbadala, 
hodila sa mi okolo krku a plakala. 
* 
S veľkou ťarchou mi strašnú správu oznámila, 
že mi celý život pred dvoma týždňami pokazila. 
Povedala, že ma nakazila a ľutuje, čo spôsobila. 
Asi ma zabila. 
* 
Vraj je to HIV, čo mi môj život rozožiera, 
,,Bože, zachráň ma, veď nie som besné zviera!“ 
Už je neskoro moje činy a vôbec všetko ľutovať, 
nebudem už môcť nikomu nič dopredu sľubovať. 
* 
Keď počujem smrť ticho ísť za sebou, je to strašné, 
už nikdy nezažijem to, čo som mal rád, už nezažijem to krásne. 
Bože, už budem sekať dobrotu, uzdrav ma, len mi ver, 
vráť všetko dozadu a život môj si k sebe neber. 

 
Tomáš Maliňak, 4. B  
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Na slovíčko s pánom profesorom 

Róbertom Heckom 
 

Vážený pán profesor, chceli 
by sme Vám v mene 
redakcie Elánu položiť 
niekoľko  otázok, ktoré by 
snáď zaujímali našich 
čitateľov. Ste "šéfom" 
študentskej rady, máte 
patronát nad nami mladými 
a v týchto dňoch si 
pripomíname Medzinárodný 
deň študentstva. To sú 
dôvody, prečo sme si na 
tento rozhovor vybrali práve 
Vás. Nuž teda: 
 

Prečo a kedy ste sa rozhodli sta ť učiteľom 
nemeckého jazyka? 
O nejakom presnom časovom medzníku, kedy som sa 
rozhodol stať učiteľom, sa hovoriť nedá. S myšlienkou ísť 
študovať nemčinu som sa začal pohrávať počas štúdia na 
gymnáziu, definitívne rozhodnutie padlo v maturitnom 
ročníku. Nemčina bola mojou prioritou pri rozhodovaní sa, 
čo a kde budem študovať, pedagogika bola už len akýmsi 
bonusom. No a učiteľstvo máme určitým spôsobom aj 
v rodine. Takže určite aj to ovplyvnilo moje rozhodovanie. 
 
Prečo práve nem čina? 
Určite by si väčšina z vás myslela, že odpoviem, že ma pri 
mojom rozhodovaní ovplyvnila moja mama. Ale nebolo 
tomu tak. Počas môjho štúdia, či už na základnej alebo na 
strednej škole, sme nemali toľko možností voľby, ako majú 
študenti teraz. S nemčinou som začal v piatom ročníku, keď 
som ju mal ako nepovinný predmet. Potom nastal zlom po 
roku 1989 a ruština sa dostala do úzadia, takže som 
pokračoval v štúdiu nemčiny na základnej škole až do 
ôsmeho ročníka. No a na gymnáziu som mal povinnú ruštinu 
a druhý cudzí jazyk sme si mohli vybrať, buď angličtina 
alebo nemčina. U mňa vyhrala nemčina. A vyhráva u mňa až 
do dnes.  
 
Môžete prezradi ť Vaše recepty na čo najrýchlejšie 
zvládnutie nem činy?  
V prvom rade sa musí chcieť. Ak si dá človek pred seba 
nejaký cieľ, mal by sa snažiť plniť ho. Nejaký všeobecný 
recept na rýchle zvládnutie neexistuje. Veľmi dôležitá je 
slovná zásoba tak, ako v každom cudzom jazyku. Ja som 
osobne neznášal bifľovanie sa slovíčok. Mojím učiteľom 
slovíčok, ale aj celkovo nemčiny, bola hlavne televízia. Ešte 
ako žiak základnej školy som týždeň čo týždeň pozeral seriál 
Knight Rider, kde hral David Hasselhoff. No a neskôr sa 
k tomu pridali aj ďalšie seriály, filmy, talkshow. Takže to 
môžem len a len odporúčať. Ale ak by sa každý študent učil 
to, čo od neho vyžadujeme my, určite by nemal problém 
dohovoriť sa. 
 
Ovládate okrem nem činy aj nejaký iný cudzí 
jazyk? Ktorý sa Vám najviac pá či? 
Okrem nemčiny som sa učil na gymnáziu ešte ruštinu. Takže 
mal by som sa vedieť po rusky dohovoriť, keďže je to aj 
slovenčine príbuzný jazyk, hoci som s ruštinou od maturity 

do kontaktu neprišiel. Angličtinu som sa síce nikdy v škole 
neučil, ale niečo sa na mňa nalepilo pri pozeraní filmov 
alebo pri práci s pc. A taktiež veľkým plusom bolo pre mňa 
aj zapojenie sa do projektu Global Learning, ktorý bol 
v angličtine. No a neposledným radom je to aj cestovaním, 
kde je angličtina jazykom číslo jeden, či už to bolo v Európe 
(Taliansko, Španielsko, Grécko, Cyprus) alebo v USA. 
Pre niekoho je najkrajší jazyk ten, ktorý je najľahší. Mne sa 
páči samozrejme nemčina, ale aj angličtina, taliančina 
a španielčina. 
 
Mali ste niekedy aj iné predstavy o svojej 
budúcnosti? Čím ste chceli by ť v detstve? 
Ako malý chlapec som sa chcel stať bagristom. Mal som aj 
takú hračku, ktorú som si nosil všade so sebou, dokonca ako 
trojročný aj na dovolenku do Bulharska, kde som s bagrom 
„pracoval“ na pláži. Neskôr som dal ruky preč od manuálnej 
práce. Začal som sa zaujímať o šport a príbuzní mi 
predpovedali kariéru športového komentátora alebo 
novinára. Ale realita je nakoniec iná. Neviem, či lepšia, ale 
ja som s mojou prácou veľmi spokojný. 
Keď som sa rozhodol pre nemčinu, samozrejme existovala aj 
možnosť, že nemusím byť učiteľom. Určitý čas som sa aj 
trochu pohrával s myšlienkou robiť niečo iné, či už 
tlmočníka alebo v nejakej firme, ktorá spolupracuje 
s nemecky hovoriacimi krajinami. Ale ako to už v živote 
býva, do cesty prišli neočakávané prekážky, ktoré sa nedali 
ovplyvniť, a tak som sa rozhodol ostať v mojom rodnom 
meste a učiť na gymnáziu. A nikdy som moje rozhodnutie 
neoľutoval. 
 
Akú strednú a vysokú školu ste vyštudovali? Ako 
spomínate na Vašich jazykárov?  
Mojou strednou školou je naše gymnázium. A po jeho 
úspešnom absolvovaní smerovali moje študijné kroky do 
Prešova, kde som vyštudoval aprobáciu nemecký jazyk – 
pedagogika na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. 
Na základnej škole ma učili, dnes už nebohá, pani učiteľka 
Ivancová a neskôr pani učiteľka Rovňáková. Ony stáli pri 
mojich študijných začiatkoch. No a doma som mal ešte 
jednu súkromnú nemčinárku, moju mamku.  
Na gymnáziu ma učila pani profesorka Krajníková a vo 
štvrtom ročníku aj moja mama, pri ktorej som aj maturoval. 
Ale nebola to prechádzka ružovým sadom, ako by ste si 
mysleli. Skôr naopak, kládla na mňa vyššie nároky ako na 
ostatných. 
No a na vysokej škole ..., to už bolo o niečom inom. Tam 
boli vyučujúci, pri ktorých sme sa neučili gramatiku, 
konverzáciu..., tam bolo ako samozrejmosťou, že ten, kto 
študuje nemčinu, rozprávať po nemecky bez problémov vie. 
 
Keby ste sa mohli ešte raz rozhodnú ť, boli by ste 
učiteľom? 
Hoci sa hovorí, že dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš, ja by 
som sa rozhodol rovnako. Nie každý, kto vyštuduje cudzí 
jazyk, sa musí stať aj dobrým učiteľom. Netvrdím, že práve 
ja som ten najlepší, každý z nás má svoje chyby a ja nie som 
výnimkou. A na otázku, či som dobrým učiteľom, by asi 
najlepšie zodpovedali študenti, či už tí bývalí alebo súčasní. 
 
Ako hodnotíte stropkovské Gymnázium z h ľadiska 
kvality slovenských gymnázií?  
Myslím si, že to naše patrí medzi špičku stredných škôl na 
Slovensku. Dokazujú to každoročne aj údaje o prijatí 



 9 
študentov na vysoké školy. Ale taktiež výsledky študentov 
na rôznych olympiádach, súťažiach a pod. A ak môžem 
povedať za nemčinárov, také vybavenie učební nemeckého 
jazyka, ako máme my, by sme na Slovensku hľadali asi dosť 
dlho. 
 
Ako dlho u číte na našej škole?  
Na gymnáziu som začal učiť ešte počas môjho štúdia na 
vysokej škole. Za to patrí moja vďaka vtedajšej pani 
riaditeľke Mgr. Obrimčákovej. Vo štvrtom ročníku som učil 
celý jún, v piatom ročníku som učil na polovičný úväzok (t.j. 
11 hodín týždenne). Nebolo to nič jednoduché zvládať aj 
vyučovanie na gymnáziu, aj učenie sa na štátnice. No a po 
úspešnom ukončení štúdia som začal učiť naplno. Čiže tento 
školský rok je pre mňa už ôsmym na našom gymnáziu. 
 
Čím sa zaoberáte vo svojom vo ľnom čase? 
Ak si nejaký ten voľný čas nájdem, venujem sa mojim 
záľubám, medzi ktoré patrí jednoznačne šport. V lete je to 
futbal, kolieskové korčule, bicykel, v zime pre mňa šport 
číslo jeden -  hokej. Okrem športu si rád prečítam dobrú 
knihu, vyrástol som na „winnetuovkách“, ale aj iné knižné 
žánre ma dokážu zaujať. Rád počúvam hudbu, pozriem si 
dobrý film..., tých záľub je dosť. 
 
Čo by ste radi odkázali nám, študentom?  
Viem, že dohováranie a odkazy nás vyučujúcich berú 
študenti ako príkazy, ako niečo, čo ich oberá o voľný čas, 
o ich pokojný, bezstarostný mladý život. Ale verte, že na 
prvom mieste by ste mali myslieť na svoju budúcnosť. To 
veľmi úzko súvisí s vašou prípravou na budúce povolanie. 
A sme pri učení. Vaše vedomosti vám nikto nevezme. Mať 
dobrý základ, na ktorom môže človek budovať svoju budúcu 
kariéru, je veľmi dôležité. A úspešné uplatnenie sa na trhu 
práce bez aktívnej znalosti cudzích jazykov je 
nepredstaviteľné. Ak sa budete pripravovať systematicky, 
vyhnete sa zbytočným stresom a zostane vám dostatok času 
na záľuby, priateľov, pretože roky strávené na strednej škole 
patria k tým najkrajším. 
 
Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. 
 
Dana Kuľbagová a Drahomíra Rusinková, 2. B 
------------------------------------------------------------------------- 

ŠACHISTKY  
 
V triedach nášho gymnázia sedí a po chodbách sa cez prestávky 
premáva veľa talentov. Avšak kráľovskému športu, čiže šachu, sa 
venujú dve naše študentky a zároveň dve super baby:  Anka 
Dyľová a Terka Paňková z 2. B. Keďže to sú moje spolužiačky 
a samy by sa určite nepochválili, rozhodla som sa vám ich šachové 
umenie predstaviť v tomto krátkom rozhovore. 
 
Ako dlho sa venujete šachu ? 
Anka a Terka : So šachom sme začali naraz a aktívne ho už hráme 
šiesty rok. 
Kto vás priviedol alebo zasvätil do tajomstiev tohto športu ? 
Anka: U nás doma vedel hrať šach môj starší brat . Vďaka nemu sa 
mi táto hra zapáčila natoľko, že som sa ho začala učiť.  
Terka: Šach ma naučil hrať môj otec, ktorý je podľa môjho názoru, 
a teda aj podľa výsledkov, ktoré v tejto hre dosahuje, veľmi dobrý 
šachista. Tento šport je u nás rodinnou tradíciou. Hrávajú ho 

dokonca aj moji dvaja mladší bratia. Ťahy šachovými figúrkami sa 
u nás odovzdávali z generácie na generáciu. 
Čo vás na šachu zaujalo, prečo sa mu venujete aj v súčasnosti  
a stíhate si zahrať partie aj popri zvládaniu našej náročnej 
školy ? 
Terka: Rada hrávam veľké turnaje s veľkým počtom účastníkov, 
pretože práve tu sa ľahko nadväzujú nové kontakty a kamarátske 
vzťahy. Väčšina ľudí sa mylne domnieva, že šach je nudný šport 
pre suchárov a bifľošov, no popri  rozohranej šachovej partii 
zažívame veľa humoru. 
Anka: Jednoznačne veľkou výhodou toho, že ho hrám, je 
spoznávanie nových ľudí. Šach je predovšetkým logickou hrou, kde 
sa zdokonaľujem v myslení a v logike. Bavia ma však naše turnaje, 
na ktoré chodíme na dlhší čas a nikto nás po večeroch nestráži... 
Ktoré víťazstvo si najviac ceníš a prečo ? 
Terka : V šachu niekedy nie je dôležité vyhrať. Samozrejme, že 
každá výhra ma teší, no, keď vyhrám s lepšími a skúsenejšími 
šachistami, viac si to cením. Som rada, keď vyhrám nad svojím 
otcom. Za svoj najväčší úspech považujem účasť na 
Majstrovstvách Slovenska, kde sa mi veľmi dobre darilo. 
Anka: U mňa je to jednoznačne víťazstvo na Medzinárodnom 
turnaji v Poľsku, kde som porazila viacero silnejších súperov 
a skončila som na veľmi peknom  4. mieste. 
Šach hráva oveľa viac chalanov ako báb. Myslíš si, že sa počet 
šachistiek a šachistov v súčasnosti vyrovnáva ? 
Terka: Určite áno, v minulosti sa hranie šachu nespájalo s nežným 
pohlavím  :- ).  
Anka:  Súhlasím s Terkou, avšak nám vyhovuje to, že je tých 
chalanov viac. Ale aj medzi šachistkami mám veľa dobrých  
kamarátok. 
Chceli by ste sa šachu venovať  v budúcnosti profesionálne, 
alebo zostane len vaším koníčkom? 

Anka a Terka: V tomto máme rovnaký názor. Šach berieme ako 
našu záľubu a vyplnenie voľného času. Takto to budeme brať aj 
v budúcnosti. Na Slovensku, ale aj vo svete, je príliš veľká 
konkurencia , takže  veľmajstrom sa nemôže stať hocikto. 
 
Ďakujem vám za rozhovor. Prajem vám do budúcnosti veľa 
úspechov a bezchybne odohraných šachových partií. 
V tomto rozhovore som vám predstavila dve šikovné baby , na 
ktoré je táto škola právom hrdá za to , že ju reprezentujú. A ja som 
veľmi rada , že sú mojimi spolužiačkami práve ony. Dve skromné 
dievčatá , ktoré si nie sú rivalkami, práve naopak,  fandia si 
navzájom.  
 
Tatiana Paličková 2. B 
 

Marcela Kurucová, sekunda 
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AIDSAIDSAIDSAIDS....    
 

Dieťa. 

Najkrajšie stvorenie sveta. 

Keď úporne sleduje Ťa, 

netuší, čo Ťa tak mrzí, 

prečo roníš horké slzy, 

prečo plačeš dni a noci, 

a prečo tak strašne trpíš. 

A aj keď ho veľmi ľúbiš, 

Nemôžeš už spraviť nič. 

Nemôžeš ho zachrániť.  

Môžeš mu byť nablízku, 

utešiť mu dušičku, 

povedať mu krásne slová, 

vravieť mu ich zas a znova, 

s pocitom, že práve vtedy,  

mohlo to byť naposledy... 

Strácaš silu, vieru, nádej, 

želáš si, nech žije ďalej. 

Veď je také nevinné... 

A keď sa raz pominie, 

keď si vezme do hrobu, 

tú zákernú chorobu,  

zostane len prázdnota 

a po zvyšok života 

budeš túžiť vrátiť späť 

časy, čo sú dávno preč. 

Ako by sa zastavil čas. 

Akoby umrelo aj niečo v nás. 

Už viac nie je  medzi nami. 

Odišlo so spomienkami,  

ktoré budú bolieť navždy. 

Včera žili, dnes ich niet. 

Môžeš už len priniesť kvet. 

Za všetkých, čo chceli žiť,  

za tých, čo tu mali byť. 

Za dieťa, čo umiera 

pod krídlami anjela. 
      
  
Zuzana Gibová, sexta 

Temný anjel 
 
Smútok  v očiach, smútok v tvári, 
odraz žiaľu na pohári, 
v moku vína myseľ topí: 
argumenty – za a proti. 
 
Hľadá svetlo v svojej duši. 
Tam, kde už ho dávno niet. 
Stratený  jak posol v púšti. 
Cíti už len trpký smäd. 
 
Vidí seba v klamstve samom, 
bez iskierky nádeje. 
Jasom vína opojený. 
Droga – dušu zahreje. 
 
Začne dúfať… Stal sa zázrak! 
Eufória, blaženosť… 
To prichádza temný prízrak 
so vstupenkou na večnosť. 
 
A už ide, kráča k nemu 
posol večnej temnoty. 
Zmrazí dušu, myseľ chradne, 
tratí sa jas naveky. 
 
Nekričí. Už nebojuje. 
Žiaľ vyrval srdcu všetok jas. 
Padá, až kým nie je na dne. 
Už nepočuť žiaden hlas… 
 
Lenka Poľaková, sexta 

-------------------------------------------------- 

Slavomíra Cichá, sekunda 



 11 

Stužková 2008 
    14. 11. 2008 14. 11. 2008 14. 11. 2008 14. 11. 2008 ––––    oktáva       oktáva       oktáva       oktáva               21. 11. 2008 21. 11. 2008 21. 11. 2008 21. 11. 2008 ––––    4. B     4. B     4. B     4. B                             22. 11. 2008 22. 11. 2008 22. 11. 2008 22. 11. 2008 ––––    4. A4. A4. A4. A    

 

  

   

   

   

   
 



 12 

ŠPORT 
STOLNÝ TENIS 
Výsledky IV. ročníka školského turnaja v stolnom tenise 
(28. 10. 2008). Chlapci: 1. Jozef Biroš, oktáva, 2. Tomáš 
Senaj, septima a 3. Peter Fedor, 1. A.. 
Dievčatá: 1. Nikola Čorbová, oktáva, 2. Ivana Smoligová, 
sexta a 3. Jaroslava Berežná, 1. B. 

VOLEJBAL 
V dňoch 19. a 20. novembra 2008 sa v priestoroch školy 
uskutočnil 35. ročník volejbalového turnaja o Pohár Jana 
Opletala. Výsledková listina:  
19.11.2008 DIEVČATÁ 5 družstiev : 
Spojená škola Svidník – Gymnázium DH Svidník  0:2 (16:20, 
18:20), Gymnázium Stropkov – ZŠ Mlynská Stropkov 1:1 (20:12, 
16:20), Súkromné Gymnázium Prešov – Spojená škola Svidník 1:1  
(7:20,20:18), Gymnázium DH Svidník – Gymnázium Stropkov 
2:0  (21:19, 20:14), Súkromné Gymnázium Prešov - ZŠ Mlynská 
Stropkov 0:2  (9:20,15:20),  Spojená škola Svidník - Gymnázium 
Stropkov 2:0 (20:16, 20:12), Gymnázium DH Svidník - Súkromné 
Gymnázium Prešov  2:0  (20:14, 20:7),  ZŠ Mlynská Stropkov  - 
Spojená škola Svidník 1:1  (16:20, 23:21), Gymnázium Stropkov 
- Súkromné Gymnázium Prešov 2:0  (20:13, 20:10), ZŠ Mlynská 

Stropkov  -  
Gymnázium 

DH Svidník 
0:2  (11:20, 
15:20).   

Konečné 
poradie: 1.  

Gymnázium 
DH Svidník, 2. 
Spojená škola 
Svidník, 3. ZŠ 

Mlynská 
Stropkov,  4. 

Gymnázium 
Stropkov, 5. Súkromné Gymnázium Prešov 
20.11.2008 CHLAPCI  6 družstiev: 
A skupina: Súkromné Gymnázium Prešov – Stredná priemyselná 
škola odevná 2:0  (25:11, 25:14), Spojená škola Svidník  -  
Súkromné Gymnázium Prešov  0:2  (11:25, 21:25), Stredná 
priemyselná škola odevná  -  Spojená škola Svidník  0:2  (10:25), 
15:25). B skupina: Gymnázium Stropkov – Stredná odborná 
škola Stropkov 0:2  (22:25, 17:25),  Gymnázium DH Svidník - 
Gymnázium Stropkov 2:0 (25:19, 25:20), Stredná odborná škola 
Stropkov -  Gymnázium DH Svidník 0:2  (17:25, 16:25)       
Zápas o 3. miesto: Spojená škola Svidník  -  Stredná odborná škola 
Stropkov 2:0  (25:13, 25: 21). Finále: Gymnázium DH Svidník -  
Súkromné Gymnázium Prešov  0:2  (22:25, 21:25)   
Konečné poradie: 1. Súkromné Gymnázium Prešov, 2. 
Gymnázium DH Svidník,  3. Spojená škola Svidník, 4. Stredná 
odborná škola Stropkov, 5. Gymnázium Stropkov, Stredná 
priemyselná škola odevná   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLÁVANIE 
21. 11. 2008 sa uskutočnil 4. ročník školských plaveckých 
pretekov. Účastníci: P.A, S.A, T.A, K.A, Q. A (mladšia kategória), 
Sx.A, Sp.A, Ok.A, 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A  (staršia 
kategória) 
víťazi:          CH                               D 
mladší, prsia 50 m 
     1. Š. Darida K.A, 55,90          1. M.Gemziková K.A  50,02 
      2. M.Štochmal S.A   1,02,62     2. V.Obrimčáková S.A 56,42 
     3. N.Potoma S.A 1,15,69        3. Sita Khwaja Q.A  1,00,95 
voľný spôsob 50m  
      1. J.Veselý Q.A  46,70              1. K.Baraníková S.A     44,03 
      2. M.Rybčák Q.A 46,82            2. D.Danková K.A     54,50 
     3. M.Štochmal S.A 49,00       3. S.Cichá S.A        1,07,94         
starší, prsia 100 m 
       1. S.Motyka 1.B   1,38,36         1. N.Čorbová Ok.A   2,04,25 
       2. R.Adam Sp.A   1,41,30         2. D.Rusinková 2.B   2,30,20 
       3. V.Jobko 1.A  1,45,61          3. M.Smoleňáková 2.B 2,31,76 
voľný spôsob 100m  
1. E.Vrabeľ 4.A         1,24,13           1. N.Čorbová Ok.A  1,29,28 
2. M.Baláži 1.A         1,31,08           2. V.Butalová 2.A     1,46,00 
3.T.Čakurda 1.A       1,31,20                
 

Najlepší plavec školy 
v školskom roku 2008/2009:   

Nikola Čorbová, Ok.A 
 

Vedomostná 
súťaž o 
olympizme 
2008 21. 11. 2008, účastníci: P.A, S.A, T.A, K.A, Q. A – 
mladšia kategória, Sx.A, Sp.A, 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B – 
staršia kategória 
Poradie: mladší: 1. kvarta (44,5 b.), 2. príma (41,5 b.), 3. kvinta (41 
b.), starší: 1. 3. A (50 b.), 2. sexta (44 b.), 3. septima (41 b.). 
 

ŠACH   
Obvodné kolo stredných škôl v šachu: 1. Anna Dyľová (2. B) a 1. 
Marián Vasilko (4. B).  Na krajskom kole v Bardejove zvíťazila a 
na Majstrovstvá Slovenska postúpila Anna Dyľová. 
 

ELÁN 
Časopis študentov, pedagógov a priate ľov Gymnázia Stropkov 

Z príspevkov študentov a pedagógov zostavila redakčná rada  
(D. Kuľbagová, D. Rusinková, B. Fejová, T. Paličková, L. Poľaková, 

S. Cichá, S. Gidová) ▪ Jazyková úprava Mgr. Valéria Fedorková   
▪ Zalomenie, grafická úprava a elektronická sadzba  

Ing. Slavomír Cichý  ▪   
casopis.elan@centrum.sk , 0910 970 327, Elán©2008  

Víťazky turnaja z Gymnázia DH Svidník 

Víťazi turnaja zo SG Prešov 

Smoligová, Čorbová, Berežná Senaj, Biroš, Fedor 


