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„Jeden deň s dobrým 
učiteľom je viac ako tisíc dní 
usilovného samoštúdia.“ 
 
Tento krátky výrok ukrýva pravdu 
o tvrdej a určite neocenenej práci 
učiteľa. Aj naši profesori sa 
zo všetkých síl snažia dať svojim 
študentom potrebné vedomosti, 
ktoré budú ako soľ  potrebovať 
v ich ďalšom vzdelávaní.  Ide 
o množstvo informácií z rôznych 
vedných odborov, ktoré my štu-
denti mnohokrát len ťažko chá-
peme. Ich majstrovstvom však je, 
že vždy nájdu tú najlepšiu cestičku, 
po ktorej nám tie vedomosti dá-
vajú, aby sme ich v konečnom dô-
sledku čo najlepšie absorbovali.  
Určite je umenie nájsť tú správnu 
niť, ktorej by sme sa mohli chytiť 
a pochopiť mnohé nepochopiteľné 
zákonitosti a javy. Naši profesori 
sú však profesionáli, ktorí to vedia 
najlepšie. Je pravdou, že my štu-
denti im to mnohokrát vôbec neu-
ľahčujeme. V snahe uvoľniť prie-
stor aj našim záľubám častokrát 
narúšame tento prietok prúdiacich 
informácií.  
Pohľad na znudené tváre pubertia-
kov s výrazom arogancie určite 
tiež nie je príjemný. Množstvo 
úskokov a úhybných manévrov zo 
strany študentov, ktoré musí peda-
góg  v dnešnej dobe pretrpieť, si 
obyčajný smrteľník ani len nevie 
predstaviť. Tých pár týždňov do-
volenky, ktoré im závidí široká 
verejnosť, je len slabou náplasťou 
na rany, ktoré im študenti počas 
dlhého školského roka uštedria. 
Aj napriek všetkému, nemajte na 
nás zlé srdce, pretože my, študenti, 
Vás, naši páni profesori a panie 
profesorky, máme veľmi radi.  
K Vášmu sviatku Vám prajeme čo 
najviac dobrých študentov! 

 
Lenka Poľaková, sexta 

 

Maturity 2009 prvýkrát on-line 
Rytmus školského roka nás preniesol do jeho druhej polovičky, ktorá je stále 

v znamení maturitných skúšok a vecí s nimi spojenými. Gymnázium Stropkov patrí 
medzi školy, ktoré pod záštitou Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania 
(NÚCEV) a Ústavu informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ) realizovali externú časť 
maturitných skúšok novým spôsobom. 20 maturantov sa prihlásilo na písomnú skúšku 

v elektronickej forme z anglického jazyka 
(úroveň B1) a 20 z matematiky. Kvôli tomu škola 
dostala k dispozícii 21 nových počítačov. 
V stredu 11. marca 2009 sa pod odborným 
dohľadom Mgr. Ivany Jecuškovej, PaedDr. Petra 
Štofiru, Ing. Andreja Belovežčíka a dvoch 
pracovníkov michalovského výpočtového 
strediska konala generálna skúška externej časti 
maturít. Študenti absolvovali testy z anglického 
jazyka, a tak mohli „nasucho“ zažiť ten správny 

maturitný stres. Počas skúšky sa overovala funkčnosť jednotlivých počítačov, stálosť 
a kvalita internetového spojenia, ale veľký dôraz sa kládol aj na správny spôsob 
vyplňovania elektronických testov študentmi. Keďže generálka dopadla na výbornú, 
študenti i pedagogický zbor o týždeň bez obáv pristúpili k samotným maturitným 
skúškam. 
 V utorok 17. marca 2009 sa konala externá časť a písomná forma internej 
časti maturitných skúšok zo slovenského jazyka a literatúry. Skúšky sa zúčastnilo 87 
študentov. Streda 18. marca 2009 patrila cudzím 
jazykom. Maturitnej skúšky z anglického jazyka 
sa zúčastnilo 50 študentov, z toho 41 sa rozhodlo 
pre úroveň B1 (z nich 20 absolvovalo skúšku on-
line) a 9 pre úroveň B2. Nemecký jazyk si zvolilo 
32 študentov (všetci B1) a ruský jazyk 5 
študentov (tiež všetci B1). Vo štvrtok 25 žiakov 
maturovalo z matematiky. 
Hneď po maturitných skúškach sme boli zvedaví 
na pocity jednej zo študentiek, Amálie 
Medviďovej zo 4. A: 
Amálka, aký si mala pocit počas týchto dní? 
- Jednoznačne som cítila zodpovednosť. Deň pred skúškou - to bol samý zhon a stres. 
Snažila som sa hodiť do hlavy všetko a čo najrýchlejšie. Ráno sa mi nechcelo vstávať, 
no premohla som sa. Napodiv v škole sme sa smiali, niektorí sa napchávali čokoládou, 
bolo nám jednoducho fajn. Aj keď prevažoval tento pocit, som rada, že aspoň časť 
maturít mám za sebou, lebo maturita – to je stres. 
Ako hodnotíš témy zo slovenského jazyka a literatúry? 
- Vcelku kladne. Myslím, že každý si našiel to svoje, to, čo sa mu najviac hodilo. Už 
dávno som sa rozhodla, že si vyberiem úvahu, ale písať o znečistení prírody – to nie je 
nič pre mňa. Vybrala som si rozprávanie, keďže téma Odišla som, hoci som mala 
zostať sa mi zdala najprijateľnejšia. Veď každému z nás sa už niekedy muselo stať, že 
ľutoval svoje činy. Táto téma bola jednoznačne najlepšia. 
Boli testy z cudzích jazykov ťažké? 
- Myslím, že áno. Pracovala som s testami z minulých rokov a zdali sa mi ľahké, mala 
som z nich dobrý pocit. No v tohtoročnom teste som si bola v máločom istá. Text Big 
Brother bola dilema. 
(pokračovanie na nasledujúcej strane) 
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Čo by si chcela stihnúť do mája? 
- Všetko. Ešte sa nepripravujem na 
maturity. Pripravujem sa len na 
vyučovacie hodiny. Keby som mohla 
vrátiť čas, učila by som sa hneď od 
septembra a poriadne. Teraz som rada, 
že stíham bežné učenie, no som si 
vedomá, že máj sa neuveriteľne rýchlo 
blíži. Spolieham sa na to, že učenie na 
bežné hodiny je vlastne aj prípravou na 
ústne maturity. Asi na výroku každého 
učiteľa - Učte sa poctivo a pravidelne - 
niečo bude. Viem, že mi to „došlo 
skoro“... ☺ 
Ďakujem za rozhovor. 
-sc- 
----------------------------------------------- 
Vyhodnotenie 6. ročníka Dňa 
prezentácií ročníkových 
projektov 
Deň prezentácie ročníkových projektov 
sa uskutočnil 19.12 2008. Tohto roku 
malo obhajovať svoje ročníkové 
projekty 90 študentov z tried 2. A, 2. B 
a sexty a 1 študentka zo septimy. Práce 
študentov boli rozdelené do 11 
kategórií. Následne bolo vytvorených 8 
trojčlenných hodnotiacich komisií, 
v ktorých bolo priemerne 11 - 13 prác. 
Obhajoby sa zúčastnilo 90 študentov 
z celkového počtu 91. Všetci študenti, 
ktorí prezentovali svoje ročníkové 
projekty, ich aj úspešne obhájili, za 
čo získali certifikát. Vyvrcholením Dňa 
prezentácií ročníkových projektov bolo 
ich celkové zhodnotenie v klubovni, 
kde pán riaditeľ vyhlásil a ocenil 
vecným darom 16 autorov najlepších 
prác. 

 
 Po dohode s konzultantmi 
navrhujeme na postup do regionálnej 
prehliadky SOČ v Kežmarku 3 štu-
dentov: 1. Jakuba Klebana z 2.A 
s témou Rozšírenie raka riečneho (kon-
zultantka RNDr. Ľ. Reiterová), 2. Ve-
roniku Rakovú z 2. B s témou Liečivé 
bylinky (konzultantka RNDr. Ľ. Reite-
rová) a 3. Barboru Fejovú z 2. B 
s témou Andy Warhol (konzultantka 
Mgr. R. Madzinová). Za formálnu 
úpravu a prípravu študentov na regio-
nálnu prehliadku zodpovedá metodik 
SOČ a konzultanti. Regionálna pre-

hliadka SOČ sa uskutoční 10. marca 
2009 v Kežmarku. 
 Jeden študent - Jaroslav Ča-
bala zo sexty - neobhajoval svoj roční-
kový projekt z dôvodu jeho neodo-
vzdania svojmu školiteľovi. Vzhľadom 
na to, že ide len o jedného študenta, 
navrhujem, aby svoj ročníkový projekt 
odovzdal a obhajoval v budúcom škol-
skom roku. (Mgr. G. Homoľová) 
 
Písanie esejí v anglickom jazyku  

Nadácia otvorenej spoločnosti, Európ-
ska komisia v spolupráci s Národnou 
bankou Slovenska boli organizátormi 
15. ročníka súťaže v písaní esejí 
v anglickom jazyku (15th Annual En-
glish Essay Competition) na témy: Čo 
si myslíte o zavedení eura na Sloven-
sku, Spotreba alkoholu a fajčenie sú 
dve legálne drogy v našej spoločnosti. 
Súhlasíte? a Ľudia sa rodia tvoriví 
alebo netvoriví. Súhlasíte? Uveďte 
príklady na podporu vášho tvrdenia. 
(What do you think about the 
introduction of the euro in Slovakia a 
Alcohol consuption and cigarette 
smoking are two legal drugs in our 
society. Do you agree?, People are 
either born creative or they are not. Do 
you agree and give some examples to 
support your answer.). 4. decembra sa 
súťaže zúčastnili aj naši žiaci pod 
vedením učiteľa anglického jazyka Ing. 
Jozefa Beňa: Dominik Kobák, Rados-
lav Paľa, Martina Micenková, Lenka 
Poľaková a Ivana Smoligová, všetci zo 
sexty; Tomáš Senaj zo septimy, Petra 
Vojčeková z 1. A, Matej Bzdil zo sep-
timy, Peter Berík zo 4. A. Vyhodnotenie 
snahy našich študentov bude známe 
niekedy v apríli.  
 
Aj to už vieme  
V mesiaci december bol náš študijný 
plán obohatený o besedu, ktorá sa 
odohrávala v náučnom zmysle. 5. 
decembra 2008 sme boli poctení 
návštevou experta na medzinárodné 
vzťahy, čo sa týka EÚ, pánom PhDr. 
Alexandrom Dulebom, CSc., ktorý 
pracuje pre Slovenskú spoločnosť pre 
zahraničnú politiku. Oboznámil nás 
s problematikou, ktorá je pre SR veľmi 

aktuálna - Energetická bezpečnosť 
a vzťahy s Ruskom. Už od začiatku 
pred nami stál veľký otáznik, čo sa 
vlastne skrýva pod touto témou. Boli 
sme príjemne prekvapení. 

Musím skonštatovať, že pán Duleba  je 
nepochybne expertom vo svojej ob-
lasti. Veľmi detailne nás informoval 
o situácii Ruska ako najväčšieho vý-
vozcu ropy a o ruskom vzťahu 
s ostatnými krajinami EÚ. Ako som už 
poznamenala, o jeho znalosti v tomto 
odbore niet pochýb, a preto nebolo ani 
prekvapením, že vedel pohotovo rea-
govať na otázky našich spolužiakov, 
ktorí si nenechali ujsť šancu zasypať 
ho smršťou otázok, ktoré sa možno nie 
vždy týkali témy. Aj napriek tomu však 
pán Duleba na ne veľmi ochotne odpo-
vedal. 
Vďaka Slovenskej spoločnosti pre 
zahraničnú politiku sa mohli naši štu-
denti stretnúť 27. januára 2009 aj 
s Vladimírom Bilčíkom, PhD, ktorý 
mal prednášku na témy Fungovanie 
Európskej únie a Voľby do 
Európskeho parlamentu.  

 
S PhDr. Ivom Samsonom, PhD. dňa 
18. februára 2009 sme besedovali na 
tému Bezpečnosť a terorizmus. 
Martina Lehocká, 3. B 
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Výsledky predmetových 
olympiád 

Anglický jazyk – V priestoroch Gym-
názia Duklianskych hrdinov sa dňa 21. 
januára 2009 uskutočnilo obvodné kolo 
Olympiády anglického jazyka. Za našu 
školu sa jej zúčastnili víťazi školského 
kola ANJ vo svojich kategóriách: Ivana 
Goffová v kategórii 2A (sexta), Kata-
rína Smetanková v kategórii 2B (ok-
táva), Peter Berik v kategórii 2C (4. A) 
a Maroš Vasilko v kategórii 2E 
(kvarta).  Súťaže sa zúčastnili študenti 
z okresov Medzilaborce, Stropkov 
a Svidník. V rámci okresu Stropkov sa 
všetci umiestnili na prvých miestach, 
za obvod Ivana  Goffová na 2. mieste, 
ostatní na prvých miestach.  Víťazi 
postúpili na krajské kolo ANJ do Pre-
šova, ktoré sa uskutočnilo 11. februára 
2009. Ani jeden z nich neobsadil po-
stupovú priečku. 
Nemecký jazyk – obvodné kolo Olym-
piády nemeckého jazyka sa uskutoč-
nilo 15. januára 2009. Zúčastnili sa ho 
víťazi školského kola ONJ vo svojich 
kategóriách: Petra Čepová – 2. A (1. 
B), Monika Čepová – 2. B (3. A) 
a Alica Fiľarská – 2. E (kvarta). Všetci 
sa stali víťazmi obvodného kola 
a postúpili na krajské kolo do Prešova. 
12. februára sa na krajskej olympiáde 
umiestnili takto: 3. miesto: Monika 
Čepová, 5. miesto: Alica Fiľarská a 7. 
miesto: Petra Čepová. 
Geografia – 3. februára 2009 sa na 
okresnom kole Geografickej olym-
piády umiestnili naši študenti takto: 
Richard Kitľan z prímy na 4. mieste, 
Slavomíra Cichá zo sekundy na 1. 
mieste, Matúš Prokopič z kvarty na 1. 
mieste a Sahar Khwaja z tercie sa 
umiestnila mimo pásma úspešných 
riešiteľov.  Víťazi sa 10. marca 2009 
zúčastnili krajského kola Geografickej 
olympiády, kde neobsadili žiadnu po-
stupovú priečku. 
 
Olympiáda ľudských práv – Kraj-
ského kola tejto súťaže sa už ôsmy rok 
zúčastňujú študenti stredných škôl 
Prešovského kraja. Tento rok sa vo 
štvrtok 5. februára 2009 v priestoroch 
Obchodnej akadémie v Prešove stretlo 
tridsať účastníkov. Našu školu repre-
zentoval Lukáš Hamřík z 2. B, ktorý 
bol na súťaži najmladší. Súťaž mala 
dve časti: písomnú a ústnu. Po absol-
vovaní písomnej časti sa najúspešnejší 
pätnásti dostali do ústnej časti. Lukáš 
patril medzi prvých troch. Na ústnej 
časti si vyžreboval tému Právo na reš-
pektovanie a ochranu mena, súkromia 
a rodinného života. Bola veľká škoda, 

že sa Lukáš umiestnil na deviatom 
mieste, lebo prví ôsmi postúpili na 
celoslovenské kolo do Liptovského 
Hrádku. 
----------------------------------------------- 
Čo vieš o hviezdach – 29. januára 
2009 sa v učebni fyziky pri príležitosti 
súťaže Čo vieš o hviezdach uskutočnila 
na túto tému beseda s Mgr. Danielom 
Baluďanským, pracovníkom Hvez-
dárne Roztoky, spojená s premietaním 
filmu o Slnečnej sústave. Zúčastnili sa 
jej študenti tercie, kvarty a sexty.  
PaedDr. Peter Štofira 
----------------------------------------------- 
Zelený objektív  
Lesnícke a drevárske múzeum vo 
Zvolene už osem rokov organizuje pre 
žiakov základných a stredných škôl 
fotografickú súťaž s ekologickým za-
meraním pod názvom Zelený objektív. 
Témou súťaže je les vo všetkých jeho 
súvislostiach. Školské kolo tejto súťaže 
zorganizovali vyučujúce biológiu Mgr. 

A. Gonosová, Mgr. G. Homoľová a  
RNDr. Ľ. Reiterová. Na chodbe školy 
na treťom poschodí je v súčasnosti 
inštalovaná výstavka fotografií našich 
študentov. Celoslovenskej súťaže vo 
Zvolene sa zúčastnilo 192 súťažiacich, 
ktorí prezentovali 600 fotografií. Z našej 
školy boli poslané zábery týchto 
autorov: M. Berika, Z. Gibovej, D. 
Markovičovej, M. Bílej, D. Šubertovej, 
J. Cubu, L. Demjanovej, L. Poľakovej 
a M. Čepu. 
Výstava potrvá do 1. mája. 
----------------------------------------------- 

Návšteva z UMB Banská Bystrica 
Dňa 2. marca 2009 sa v priestoroch 
klubovne našej školy uskutočnila pre-
zentácia študijných programov 
a možností štúdia Fakulty politických 
vied a medzinárodných vzťahov Uni-
verzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

Akcie sa zúčastnili študenti tretích 
ročníkov a záujemcovia z maturitných 
ročníkov. 
Mgr. Valéria Fedorková 
---------------------------------------------- 
 

Ďalší krok proti 
drogovej závislosti 

Mimoškolské výchovné pôsobenie 
v rovine primárnej prevencie závislostí 
je v každom prípade oblasťou, ktorej sa 

musí škola systematicky a koncepčne 
venovať. Uvedomujeme si totiž 
hrozby, ktoré drogy a iné závislosti so 
sebou prinášajú, ale i skutočnosť, že 
najsilnejšou zbraňou voči nim je 
účinná prevencia. V rámci programu 
prevencie vzniku drogových závislostí 
sa dňa 19. marca 2009 uskutočnili v 
škole pohybové aktivity pre študentov 
prvých ročníkov (rovnaké aktivity sa 
uskutočnia pre študentov kvinty a sexty 
dňa 26. marca 2009) s Mgr. Máriou 
Bickovou, ktoré boli zamerané na 
budovanie postojov študentov 
k drogám. Súčasťou podujatia boli 
i asociačné hry zamerané na sebapoz-
návanie, ktoré sú dôležitým nástrojom 
účinnej prevencie. 
Mgr. Mária Mihoková 
----------------------------------------------- 
Ivan Mikloš na návšteve školy 

V dopoludňajších hodinách v pondelok 9. 
marca 2009 k nám zavítal poslanec 
Nárdonej rady Slovenskej republiky 
a bývalý minister financií Ing. Ivan Mikloš. 
V priestoroch školskej klubovne besedoval 
so žiakmi vyšších ročníkov na tému 
nanajvýš aktuálnu, ktorou je celosvetová 
hospodárska kríza.  
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9. januára 2009 sme sa ako študenti Gymnázia v 
Stropkove a ako riešitelia internetovej súťaže Za školou 
zúčastnili na nakrúcaní súťažnej relácie Slovenskej televízie  
Prípady detektíva Kulmena. Po úspešnom vyriešení úloh nás 
– študentov sekundy: Veroniku Obrimčákovú, Katku Bara-
níkovú a študentov sexty Ivanu Smoligovú a Domina Ko-
báka  v sprievode pani profesorky Reiterovej - Slovenská 
televízia pozvala do svojho štúdia. 

Naša cesta začala už deň pred 
nakrúcaním, pretože sme 
potrebovali 
dostatočný 
oddych 
a prípravu na to, aby 
sme mohli na nasledujúci deň 
podať čo najlepší výkon. Zo 
Stropkova sme odštartovali o 8:00 ráno. Počas  cesty sme sa 
zastavili na dvoch zaujímavých miestach. Valaská Dubová 
bola našou prvou zastávkou. Nachádza sa tam Jánošíkova 
krčma, ktorá vznikla rekonštrukciou pôvodnej budovy, v 
ktorej roku 1713 zlapali legendárneho slovenského zbojníka 
Jurka Jánošíka. V týchto šľapajach nášho národovca sme 
pokračovali ďalej. Terchová sa pýši nielen jeho múzeom, ale 
aj sochou, ktorá  sa týči na jednom z dedinských kopcov. Po 
namáhavej a dlhej ceste sme dorazili okolo 16:00 do nášho 
cieľového miesta – Bratislavy. Hneď po príchode nás na 
Ministerstve školstva Slovenskej republiky privítala štátna 
tajomníčka Mgr. 
Bibiána Obrimčáková. 
Mali sme možnosť 
obhliadnuť si celé 
ministerstvo 
a kanceláriu, v ktorej 
pani štátna tajomníčka 
pracuje. Hneď potom 
sme sa presunuli do 
Auparku, v ktorom 
sme strávili asi štyri 
hodiny. Krátko po 
20:00 sme sa konečne 
dočkali vytúženého 
oddychu. Hotel SÚZA 
nás privítal v plnej 
kráse a je veľká škoda, 
že sme si to tam ne-
mohli prehliadnuť 
viac, pretože naša únava a vyčerpanosť z cesty bola natoľko 
veľká, že hneď po príchode do izby sme sa pobrali spať. 

Začiatok nakrúcania bol už o deviatej ráno. Preto 
sme sa nevyhli skorému rannému vstávaniu. Na mieste – 
v štúdiu Slovenskej televízie - nás zoznámili so štábom, 
našimi súpermi a plánom nakrúcania. Keďže naši spoluhráči 
pochádzali z Bratislavy, boli sme vo veľkej nevýhode, ale aj 
tak sme sa vopred nevzdávali a nestrácali našu nádej na 
víťazstvo.  Hneď po prvej úlohe nám naše sebavedomie 
prudko stúplo. Museli sme sa totiž presunúť od starej hasič-
skej stanice cez celú Bratislavu až na miesto, kde sa celá 
súťaž mala uskutočniť – na novú hasičskú stanicu. Dokázali 
sme to oveľa skôr ako naši domáci súperi, od ktorých sa 
očakávala oveľa lepšia orientácia v meste a znalosť využitia 
mestskej hromadnej dopravy. Pri tejto úlohe sme použili 
taxík, takže sme sa veľmi nemuseli namáhať a na spomína-
nej novej hasičskej stanici sme boli dokonca ešte skôr ako 
celý štáb. 

Na cieľovom mieste začalo samotné nakrúcanie sú-
ťaže. Úlohy boli zaujímavé, a určite nie ľahké. Hneď v prvej 
úlohe sme sa museli za 15 minút naučiť text o histórii hasič-
skej stanice a ako postupovať pri požiari. Otázky kladené 
k tomuto textu neboli náročné, preto sme ich zvládli bez 
problémov. V druhej úlohe sme taktiež pracovali s týmto 
textom. Mali sme si 

spracovať 
konkrétne 

otázky 
a položiť ich dvom 

podozrivým, ktorí mali na ne odpovedať. 
Z tejto ich výpovede sme mali usúdiť, ktorý podozrivý 

klame, a ktorý hovorí pravdu. Náš odhad bol správny a za 
zvládnutie úlohy sme dostali ďalšiu stopu, ktorá nám mala 
pomôcť pri uhádnutí hesla od trezoru. Aj tretia úloha bola 
zameraná na pamäť, ale len jeden z nás sa jej mohol 
zúčastniť – podujala sa toho Veronika. Mala si v miestnosti 
plnej rôznych hasičských nástrojov zapamätať čo najviac 
vecí. Darilo sa jej veľmi dobre a z dvanástich vecí si 
zapamätala deväť. Naši súperi neboli natoľko úspešní 
a zapamätali si o päť vecí menej ako Veronika – čiže štyri. 
Aj za túto úlohu sme dostali stopu. V štvrtej úlohe sa 
preukázala naša rýchlosť v tom, že sme sa mali v čo 
najrýchlejšom čase obliecť do hasičských uniforiem, na 
hlavu si nasadiť prilbu a nastúpiť do hasičského auta – 
v tomto momente, keď sme toto všetko zvládli, sa čas 

zastavil. Náš čas bol 
približne o minútu lepší 
ako našich súperov, takže 
aj tentoraz sme ich 
porazili. V  hasičských 
uniformách sme museli 
ešte nejakú tú dobu 
vydržať, pretože boli 
potrebné pri ďalšej úlohe, 
ktorá bola, myslím, najná-
ročnejšou, ale my sme ju 
aj tak hravo zvládli. 
Úlohou bolo znova za čo 
najkratší čas zmontovať 
hadice a prúdnice na 
hasičský útok. Prúdom 
vody potom zhodiť všetky 
plechovky, ktoré boli 
naplnené vodou. Zo 

začiatku nám to veľmi nešlo, ale naša zručnosť sa opäť 
preukázala a plechovky  nášho červeného družstva  padli ako 
prvé. Tak sme mohli ísť hľadať trezor. Tu nám išlo o veľa, 
lebo hoci sme všetky úlohy úspešne zvládli, teraz sme mohli 
hocijakým malým zaváhaním všetko stratiť. Rozľahlá hasič-
ská budova bola pre nás ako nekonečné bludisko a trvalo 
nám dosť dlhú chvíľu, kým sme miestnosť s trezorom 
a ukrytou prúdnicou našli. Už bolo potrebné len uhádnuť 
správne heslo – to sme tušili už pri prvej stope, nemali sme 
s tým problém. Naša predtucha bola správna a heslo sa po-
tvrdilo. Stratená prúdnica pre hasičov sa našla a my sme si 
užívali naše víťazstvo. Za našu snahu sme boli odmenení. Pri 
všetkých úlohách nám čas ubiehal veľmi rýchlo. Ani sme sa 
nenazdali a bolo už niečo po 15:00.  

Týmto sa ale náš pracovný výlet do Bratislavy 
zďaleka neskončil. Večer sme si spríjemnili prechádzkami 
v meste a rôznymi obhliadkami známych budov a miest.  
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Tesne pred odchodom sme si privstali, aby sme sa 
stihli pobaliť a ešte si vychutnať krásy mesta. Takto skoro 
zrána sme navštívili budovu slovenského parlamentu 
a Bratislavský hrad týčiaci sa nad riekou Dunaj. Keďže hrad 
je momentálne v rekonštrukcii, nemali sme prístup 
k všetkým jeho častiam. Touto atrakciou náš pobyt 
v Bratislave skončil a my sme sa museli – hoci veľmi neradi 
– pobrať domov. Dozvedeli sme sa veľa nových 
a zaujímavých vecí, o ktorých sme predtým nevedeli 
a myslím si, že sa nám v živote ešte zídu.  Ak ste zvedaví, 
ako to všetko prebiehalo, nezabudnite si pozrieť televízny 
archív Slovenskej televízie a v ňom reláciu Prípady detektíva 
Kulmena, ktorá bola uvedená  dňa 25.januára 2009 o 9:30.  

Zažili sme mnoho pekných a nezabudnuteľných zá-
žitkov, za ktoré by sme chceli poďakovať pani profesorke 
RNDr. Ľ. Reiterovej, pánovi riaditeľovi gymnázia RNDr. J. 
Mikitovi, štátnej tajomníčke Ministerstva školstva SR Mgr. 
B. Obrimčákovej a hlavne všetkým, ktorí nám držali palce. 
Ďakujeme. 
Ivana Smoligová, sexta 
 

SPOVEDÁME…  
pani profesorku  
Mgr. Elenu Vasilkovú 
 

Vážená pani profesorka, ste triednou oktávy, ktorá pomaly 
opustí brány tejto školy. Práve preto sme si Vás vybrali do 
nášho časopisu na tento rozhovor.  
- Ako by ste hodnotili roky strávené s vašimi študentmi? 
Učím sedemnásty rok a za toto obdobie sa veľa zmenilo, 
zmenila som sa aj ja. Vždy som však vedela, že chcem byť 
učiteľkou (ešte aj teraz). A keď robíte to, čo vás baví, k tomu 
ste vy a vaši blízki zdraví, ste spokojní. Roky, ktoré som 
učila v Rimavskej Sobote, Lomnom a tu, boli každé niečím 
iné, prostredím, študentmi, kolegami... Na všetky mám 
pekné spomienky. Všade som prežila niečo zaujímavé, zís-
kavala nové skúsenosti. 
- Čo si najviac na študentoch ceníte a čo by ste radšej nevi-
deli? 
Najviac si cením, čo kedysi bolo samozrejmosťou, no dnes 
sa na to akosi zabúda: je to ľudskosť v podobe vzájomnej 
pomoci a rešpektu, tolerancie, pozdravu, vyjadrenia vďač-
nosti. Zohreje ma pri srdci, keď stretnem bývalých študentov 
na ulici a neotočia hlavu na druhú stranu, ale sa pristavia, 
porozprávajú, alebo pošlú sms či e-mail k meninám, či 

ku Dňu učiteľov. Čo nemám rada nielen u študentov, ale 
všeobecne, je klamstvo. Študenti, ktorých učím, to vedia. 
Klamať znamená nevážiť si sám seba. 
- Koľkým triedam nášho gymnázia ste boli triednou profe-
sorkou a ktorá Vám najviac prirástla k srdcu ? 
Na gymnáziu som triedna druhej triede. Je zaujímavé, že obe 
som zdedila. Každá z nich mi prirástla k srdcu inak. Oktáva 
je na gymnáziu tak dlho ako ja, „adoptovala“ som si ich pred 
piatimi rokmi v kvarte. Za tie roky ma s nimi spájajú veselé 
a krásne prežité chvíle, ale i chvíle, keď sme si spoločne 
poplakali, riešili nejeden problém. 
- Na ktorej vysokej škole ste študovali a prečo ste si ju vy-
brali? 
V roku 1987 som si podala prihlášku na štúdium sloven-
ského jazyka a dejepisu do Prešova. Pre nedostatok miesta 
som však nebola prijatá. Vtedy sme si mohli podať len jednu 
prihlášku na vysokú školu, tak som rok pracovala 
v Pionierskom dome v Rimavskej Sobote (dnes CVČ). Ďalší 
rok som bola prijatá do Nitry, kde som študovala pedagogiku 
- dejepis. 
- Čím Vás dostal dejepis? 
Ako dieťa som každé prázdniny strávila u starých rodičov na 
dedine. Keďže tam bolo veľa práce (v záhrade, na poli, 
okolo zvieratiek), starí rodičia (narodení začiatkom 20. sto-
ročia) mi pri práci rozprávali vlastné prežité príbehy 
z mladosti, vojny. Ich rozprávanie ma vždy fascinovalo, 
prebúdzalo vo mne fantáziu a zároveň vzťah k minulosti. 
Ovplyvnila ma tiež moja učiteľka na základnej škole. 
- Kto z histórie je váš vzor a prečo? 
Asi Vás sklamem, nemám vzor z histórie. Moje vzory sú 
súčasní, obyčajní ľudia pasujúci sa s každodennými problé-
mami. 
- Ako to robíte, že z Vás stále srší optimizmus? 
Znovu sme pri tom, že robím to čo ma baví.  
- Jeden z najväčších problémov pre študentov je zapamätať 
si všetky tie dátumy. Máte na to nejaký trik? 
Len taký, že sa ich treba naučiť. Tu nič iné nepomôže, len 
systematickosť a dôslednosť. 
- Môžete nám prezradiť mená Vašich najobľúbenejších 
kolegov? 
Skutočnou priateľkou v dobrom i zlom je pani profesorka M. 
Sahajdová, ale každého svojho kolegu, kolegyňu si vážim. 
- Robíte si nejakú štatistiku, koľko pätiek ste už dali? 
Nepočítam ich, no oveľa menej ako jednotiek. 
- Ako ste sa dostali na naše gymnázium? Odkiaľ pochá-
dzate? 
Pochádzam z Rimavskej Soboty. Na vysokej škole v Nitre 
som sa zoznámila s manželom. Po prisťahovaní do Strop-
kova som najprv učila na ZŠ v Lomnom. Na gymnázium 
som sa dostala cez konkurz v roku 2001. 
- Čo robíte doma, keď „nerobíte“? 
Mám veľmi rada prechádzky v prírode, nabíjajú ma ener-
giou. Rada si rekreačne zašportujem (plávanie, korčuľova-
nie, futbal s mojimi deťmi). Tiež rada upratujem, čítam. Aby 
som nezabudla, rada spím. 
- Aký odkaz necháte nám, študentom? 
Buďte k svojim blízkym a k svojmu okoliu úprimní 
a tolerantní. Ak urobíte chybu, priznajte si ju (len ten, kto nič 
nerobí, nič nepokazí), snažte sa ju napraviť. Navzájom si 
pomáhajte, možno získate dobrých priateľov tam, kde ste ani 
nehľadali. Prajem všetkým veľa zdravia a dobrých priateľov. 
PS: „A teraz sa usmejte!“ 
 
T. Paličková, B. Fejová, 2. B 
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Čítanie na 
zamyslenie 

 
Študentská rada  študentom  
Študentská rada v našej škole je malá skupinka ľudí, ktorá sa 
zaujíma o chod nášho spoločenského života. Naše gymnázium je 
prerozdelené na dve skupinky. To sú tí, ktorí študujú a pozerajú sa 
a tí, ktorí študujú a robia aj niečo preto, aby tá druhá skupinka sa 
mala na čo pozerať. A práve do tej druhej  patríme my, študentská 
rada. Možno viacerí z vás nevedia, že študentská rada existuje, čo 
mi je veľmi ľúto. A práve tento fakt ma prinútil k tomu, aby som 
napísala tento článok, v ktorom možno prinútim zamyslieť sa 
niektorých nad aktivitou tejto školy a nad tým, čo robia preto, aby 
bola práve ich škola v popredí, a aby vyhovovala ich požiadavkám. 
Podľa mňa je veľmi jednoduché sedieť a komentovať všetko, čo sa 
mi nepáči, nadávať a vysmievať sa ostatným,  ale väčšie hrdinstvo 
je skúsiť niečo spraviť pre to, aby to tak nebolo.  Čo sa týka 
študentských osnov na tejto škole, to my  nijako ovplyvniť nevieme. 
Ale práve štúdium je ovplyvniteľné aj nami, a to v tom zmysle, že 
máme možnosť si štúdium spríjemniť rôznymi aktivitami. Ale je 
dôležité zapamätať si, že v živote nám nikto nedá nič zadarmo, 
a preto, ak chceme niečo dosiahnuť, napríklad lepší spoločenský 
život na tejto škole, musíme sa za to postaviť práve my, študenti. 
A možno aj práve preto existuje naša študentská rada, ktorá dáva 
do istej miery možnosť tvoriť študentom a prispôsobovať život na 
tejto škole nám. Riadime rôzne podujatia, ktoré by bez nás 
nefungovali, a tým vlastne aj spríjemňujeme život vám. Chcem 
týmto povedať, že sú ľudia, ktorí nesedia za lavicou a ticho sa 
prizerajú, ako im štyri roky prejdú  pomedzi prsty.   
Preto budeme všetci nesmierne radi, ak sa k nám pridá zopár 
takých ľudí, ktorým nie je jedno, čo sa deje okolo nich. Nie sme 
nijako zaškatuľkovaní. Je veľký omyl to, že z každej triedy je 
v študentskej rade ten, kto je predsedom. My privítame každého, 
kto má záujem s nami spolupracovať a aspoň svojou troškou 
prispeje k lepšiemu spoločenskému životu na tejto škole. 
 
Martina Lehocká - predsedníčka študentskej rady 
 

Globálne otep ľovanie 
V poslednom čase sa stále viac a viac stretávame 
s témou Globálne otepľovanie. Tento problém začína 
mať veľký vplyv na náš život, a preto by sme ho mali 
riešiť. Väčšina ľudí s touto realitou bojuje a snaží sa 
pomôcť, no iní na to nekladú veľký dôraz. Preto je 
potrebné oboznámiť s týmto problémom čo najviac 
ľudí. 
Čo je globálne otepľovanie?  
Globálnym otepľovaním vedci nazývajú proces 
všeobecného otepľovania zemskej atmosféry. Môžeme 
rozlišovať otepľovanie prirodzené a zapríčinené 
človekom. O existencii prirodzeného globálneho 

otepľovania niet pochýb, a ani sa o ňom v 
medzinárodných kruhoch nevedú búrlivé diskusie. Je 
jednoducho faktom, že priemerné teploty sa (už od 
doby ľadovej) zvyšujú, problémom však je práve ono 
otepľovanie zapríčinené človekom. Zem prijíma teplo 
zo Slnka. Časť absorbuje a časť odrazí späť do 
vesmíru. Atmosféra obsahuje tzv. skleníkové plyny, 
ktoré pôsobia ako pokrývka a ich podiel v atmosfére je 
určujúci pre konečnú teplotu zemského povrchu. Aj 
vďaka nim je na Zemi možný život v takej podobe, ako 
ho poznáme. Ich množstvo sa po tisíce rokov menilo 
len veľmi mierne, a teda udržovali teplotnú bilanciu 
Zeme v rovnováhe. 
Čo je príčinou? 
Väčšiu časť atmosféry tvoria plyny dusík a kyslík. 
Tieto plyny žiarenie ani nepohlcujú, ani nevyžarujú. 
Na teplotu teda nemajú žiadne vplyvy. V atmosfére sa 
však nachádzajú plyny, ktoré určitú časť tepelného 
žiarenia pohlcujú, a teda atmosféru a zemský povrch 
otepľujú. To sú tzv. skleníkové plyny, ktoré spôsobujú 
fenomén nazývaný skleníkový efekt. To, ako 
skleníkový efekt funguje, je zrejmé už z jeho názvu. 
Skleníkové plyny by sme mohli prirovnať ku sklu 
skleníka, ktorý síce prepúšťa slnečné lúče dnu, ale 
vznikajúce teplo už nepúšťa von. Skleníkovým 
efektom je potom teplo, ktoré pocítime, ak do skleníka 
vstúpime. To, že naďalej vypúšťame množstvo 
skleníkových plynov do ovzdušia, sa dá prirovnať 
k situácii, kedy si nad svojimi hlavami pomaly, ale isto, 
staviame globálny skleník, z ktorého niet kam odísť. 
Vplyv ľudskej civilizácie na globálne otepľovanie 
Vedci po prvý raz dospeli k spoločnému názoru, že 
nazhromaždené fakty svedčia o znepokojujúcom 
vplyve ľudskej civilizácie na celosvetovú klímu. Väčší 
podiel na oteplení pozorovanom v posledných 50-tich 
rokoch sa dá pripísať na konto aktivít ľudskej 
civilizácie.Naozaj povedie nárast teploty o niekoľko 
stupňov k zmenám globálnej klímy? 
Zvýšenie teploty o niekoľko stupňov nespôsobí pre nás 
príjemnejšie teplejšie počasie na Zemi. Práve naopak. 
Za posledných 1000 rokov kolísanie priemernej 
povrchovej teploty Zeme neprekročilo 1,0 °C. Experti 

predpokladajú, že 
ak za 
nasledujúcich 100 
rokov bude 

globálne 
otepľovanie po-
kračovať, môže 
dôjsť k 

nasledovným javom a skutočnostiam: 
- zvýšeniu hladiny morí a oceánov o 9 až 88 cm, čo 
bude viesť k nárastu pobrežnej erózie, záplavám počas 
silných búrok, a dokonca k permanentnému 
zaplavovaniu; 
- podstatnému zvýšeniu negatívneho dopadu na 
rozsiahle oblasti lesov, mokradí, na horské oblasti a 
ostatné prírodné ekosystémy; 
- zvýšeniu pravdepodobnosti ohrozenia zdravia ľudskej 
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populácie rozšírením moskytov, ďalších druhov hmyzu 
prenášajúcich choroby a hlodavcov na veľké 
geografické celky. 
Globálne otepľovanie už teraz zabíja niektoré 
druhy živočíchov 
Živočíšne a rastlinné druhy začali v dôsledku 
globálneho otepľovania vymierať alebo meniť sa 
rýchlejšie, ako sa predpokladalo. Vyplýva to z analýzy 
stoviek vedeckých štúdií. Rýchlosť, akou dochádza k 
adaptácii, prekvapuje aj biológov a odborníkov v 
oblasti ekológie. Podľa analýzy mnohých štúdií v 
dôsledku klimatických zmien vymrelo už najmenej 70 
druhov žiab, prevažne tých, ktoré obývali horské 
oblasti, pretože nemali kam utiecť pred zvyšujúcou sa 
teplotou. Vážne ťažkosti má 100 až 200 živočíšnych 
druhov, ktoré žijú v studených oblastiach, napríklad 
tučniaky a polárne medvede. 
Ako môžeme pomôcť? 
Všetci môžu priložiť ruku k dielu - vlády, jednotlivci, 
podnikatelia, priemyselníci. Vlády krajín sveta môžu 
prijať množstvo iniciatív a opatrení vedúcich k redukcii 
emisií skleníkových plynov, ktoré budú napríklad 
zahŕňať: zvýšenie efektívnosti využívania energie, 
podnecovanie využívania obnoviteľných energetických 
zdrojov a podobne. Jednotlivci môžu znížiť spotrebu 
fosílnych palív a zároveň tým ušetriť značné finančné 
prostriedky nasledovnými spôsobmi: obmedzením 
používania osobných automobilov alebo používaním 
automobilov s efektívnejším spaľovaním a 
produkujúcich menej znečisťujúcich látok, používaním 
domácich spotrebičov efektívne využívajúcich 
elektrickú energiu, celkovou redukciou množstva 
používanej elektrickej energie. Ľudia musia pochopiť, 
že životné prostredie je prostredím, v ktorom žijú, 
pracujú, ale i oddychujú. Je pre nás a pre naše deti, ich 
deti a pre mnoho generácií dopredu. Nebuďme sebeckí, 
chráňme si to, čo má pre nás veľkú, niekedy však 
neuznanú, cenu. 
Ivana Smoligová, sexta 

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

Čo robiť, keď pČo robiť, keď pČo robiť, keď pČo robiť, keď príde kríza?ríde kríza?ríde kríza?ríde kríza?    
 S podobnou vetou sa stretávam takmer vo 
všetkých médiách. Veľa sa o nej dnes rozpráva a píše – 
predovšetkým o hospodárskej kríze. Sú však rôzne 
krízy, ktoré človeka zasahujú v spoločnosti, v rodine 
alebo osobne. Jestvuje aj duchovná kríza. A na tú by 
som sa zameral. 
 Väčšinou je kríza vnímaná negatívne. Treba sa 
jej vyhnúť. Nesmie sa pripustiť.  Kresťanstvo 
v pôstnom období každoročne prežíva „krízu“, ktorej 
zmyslom je hlbšie sa zamyslieť nad hodnotou 
duchovného života s Bohom. Tu je vhodné poukázať 
na prameň vzniku slova „kríza.“ V starovekom 
lekárstve a dejepisectve znamenala kríza „moment, 
v ktorom sa rozhoduje“; grécky „krinein .“ 

Etymologicky sa spája so slovom „kritika .“ Čiže ide 
o chvíľu, moment obratu buď k dobrému alebo zlému.  
 V škole za dobrú alebo nesprávnu odpoveď 
dostane študent patričnú známku. Tak je tomu aj 
v myslení a konaní každého jednotlivca. Výsledkom je 
to, že ten či onen človek je etický = slušný. Pôst má 
kresťanovi pomáhať viesť krízu voči matérii, a tak ho 
sprevádzať k vnútornej obnove. Konkrétne kroky 
sprevádzania počas pôstu sú: modlitba, pôst 
a almužna.  Výsledkom takejto statočnej práce je 
morálny, duchovný človek.   
 25.  februára, popolcovou stredou začal čas 
pokánia, čas pôstu. Všetci by mali počas štyridsiatich 
dní jeho trvania premýšľať, aj konať dobro. Súčasná 
nielen hospodárska kríza, ale aj kríza morálky 
a vzťahov, sú vhodnými námetmi k tohtoročnému 
pôstu. „Aká silná je príťažlivosť materiálneho 
bohatstva a aké rázne musí byť naše rozhodnutie 
neurobiť si z neho modlu“, tvrdí súčasný pápež 
Benedikt XVI. 
 Čo robiť, keď je kríza ... Zriekať sa všetkého, 
čo je nadbytočné, či dokonca prekáža. Rehoľník Ján 
Klimak napísal: „Pôst stavia hrádze prúdu reči, utišuje 
nepokoj, chráni poslušnosť, upokojuje spánok, 
uzdravuje telo a dušu napĺňa pokojom.“ 
 A ako by mohol vyzerať pôst na gymnáziu? 
V prvom rade je treba si odpovedať na otázku, čo 
z pozemských pôžitkov najviac vypĺňa môj život? Ak 
je to internet, pôst nech spočíva v obmedzení času, 
ktorý strávim pri počítači. Prípadne nech čas na 
internete využijem na čítanie článkov, ktoré môžu 
prispieť k môjmu duchovnému rastu či k hľadaniu 
Pravdy. Ak zistím, že vo svojej moci ma držia cigarety 
a alkohol, nasledujúci krok by mal byť viac ako jasný. 
Avšak pôst sa má týkať iba jedla, pitia či internetu? Čo 
ak by to neboli tohto roku pre niekoho len hmotné 
veci?  
 Čo takto sa zrieknuť posudzovania spolužiakov 
na základe známok alebo oblečenia. Pokúsiť sa 
preklenúť rozdiely medzi rôznymi skupinami 
v triedach vytvorených kvôli iným názorom či 
záujmom. Odriecť si povýšenecký pohľad na tých, 
ktorí sú iní ako ja. Takisto je možné zrieknuť sa 
ohovárania učiteľov, vyvinúť väčšiu snahu na hodinách 
namiesto ignorovania akéhokoľvek pokusu učiteľov 
o vašu aktivitu. Do pôstu si zaraďme aj zanechanie 
tvrdého a „frajerského“ správania a nahraďme ho 
slušným a úctivým.  
 Pôst sa ľahko môže stať mojou vlastnou 
iniciatívou krízou vyhlásenou egoistickému správaniu. 
Aj kríza ako pôst môže pomáhať víťaziť nad 
pokušeniami doby. Môže mať podľa odborníkov 
ozdravujúci vplyv nielen na jednotlivca, ale aj na moju 
školu a spoločnosť. Ukáže vlastné nedostatky, 
v ktorých každý môže uplatniť svoju ľudskosť 
a kresťanstvo. 
Miroslav Turák, kaplán 
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Ovocie „Víťazného Ovocie „Víťazného Ovocie „Víťazného Ovocie „Víťazného ffffebruára ebruára ebruára ebruára 

1948“ alebo Ako to bolo za 1948“ alebo Ako to bolo za 1948“ alebo Ako to bolo za 1948“ alebo Ako to bolo za 

starých čiasstarých čiasstarých čiasstarých čias    
 

V hluku fašiangových zábav, sladkosti valentín-
skych gýčových akcií a v gotickom tichu Popolcovej stredy 
nám už dávno uniká pomaly zabúdané výročie tzv. víťaz-
ného februára 1948. V onen sychravý deň došlo k tomu, že 
vtedajšie sľubne sa rozvíjajúce Československo nabralo na 
svojej historickej ceste iný smer. Po prezidentovi dr. Edvar-
dovi Benešovi, ktorý bol hlavou štátu aj pred druhou sveto-
vou vojnou, sa po zvláštnych politických manévroch stal 
ďalšou hlavou štátu Klement Gottwald, vyučený stolár 
a človek verný komunistickým ideálom. Svoju ideologickú 
formáciu však absolvoval vo vtedajšom Sovietskom zväze, 
ktorému oceľovou rukou vládol sám Josif Vissarionovič 
Džugašvili, známejší pod menom Stalin – Oceľový. 

 
To bol prvý deň obdobia, kedy sa pomerne rýchlo 

štát zbavil ostatných politických strán, aby vládla iba jediná 
– Komunistická strana Československa (i keď pre objektív-
nosť je potrebné uviesť, že na politickej scéne existovali ešte 
tri či štyri politické strany zanedbateľného významu), začal 
sa zbavovať aj súkromných podnikateľov veľkého i malého 
formátu, zaútočil na duchovenstvo a nepriedušne uzatvoril 
západné hranice. Päťdesiate roky znamenali politické pro-
cesy i vraždy. Neskôr po smrti Stalina sa situácia umiernila. 
Toľko na uvedenie mladého čitateľa do situácie. 

Vyrastal som v šesťdesiatych a sedemdesiatych ro-
koch, v rokoch socialistického budovania a socialistických 
zajtrajškov. Pokiaľ sa dobre pamätám, moja prvá spomienka 
na prvok typický pre onú dobu bola chvíľa v materskej 
škôlke (dnešná budova CVČ ABC), kde na nástenke v triede 
boli obrázky s ľuďmi, ktorí mali zdvihnuté ruky, v rukách 
mali pušky a nad tým všetkým bolo čosi červené – obloha 
alebo zástavy. A bola tam akási loď. Na najväčšom obrázku 
bola hlava človeka, ktorý nemal vlasy, ale mal fúzy 
a briadku. Mal taký šibalský pohľad. Učiteľky nám hovorili, 
že to bol Lenin. A až neskôr som si uvedomil, že to bola 
nástenka k výročiu Veľkej októbrovej socialistickej revolú-
cie – skrátka „véóeser“, čo bol vlastne ozbrojený puč, či 
revolúcia proti dočasnej vláde 7. novembra 1917. 

Veľmi dobre si pamätám, keď v druhom ročníku 
základnej školy prišla k nám pani učiteľka a rozprávala 
o tom, že sa už učitelia nebudú oslovovať „pán“ a „pani“, ale 
„súdruh“ a „súdružka“. Bola to hodina, keď do triedy vošla 
pani učiteľka a vyšla už súdružka učiteľka. Súdruhov bolo 

všade plno. Dokonca aj kňazov niektorí žiaci na náboženstve 
oslovili súdruh farár. 

Škola ma naučila čítať, a tak som čítal. Okrem kníh, 
ktoré poskytovala vtedajšia Mestská ľudová knižnica v 
Stropkove aj nápisy na budovách. Boli to transparenty, veľké 
„billboardy“ vyhotovené z dreveného rámu a pokryté väčši-
nou červeným plátnom. Text bol žltý. Najčastejšie bol tý-
mito „reklamami“ propagovaný Sovietsky zväz. Z múrov 
verejných budov na súdruha občana kráčajúceho po chod-
níku kričali texty: „So Sovietskym zväzom na večné časy 
a nikdy inak!“, „Komunistická strana Československa – 
vedúca sila pokroku!“, „Závery XV. zjazdu KSČ čestne 
splníme!“ (Na posledne citovanom hesle – banneri – boli 
písmená zjavne vyblednuté, len rímska číslovka bola prema-
ľovávaná z obdobia na obdobie.) Iba steny chrámov boli 
ušetrené od týchto produktov socialistickej propagandy. 

Podobné bannery či billboardy boli aj popri cestách. 
Vodič auta počas dlhých ciest mohol obdivovať odvážne 
pohľady mladých budovateľov lepších zajtrajškov, hrdé 
a plné postavy úspešných dojičiek, siluety odhodlaných 
partizánov stískajúcich v rukách bubienkový samopal. Vý-
tvarníci oných diel sa inšpirovali zväzkami klasov pšenice, 
ozubenými kolesami, skríženými kladivami, štylizovanými 
plameňmi, obzormi ďalekej budúcnosti, spoza ktorých vy-
chádza zlaté slnko.  

Také boli aj nástenky v triedach, školách, 
v čakárňach u lekára (spolu s informáciami o dôležitosti 
ovocia a zeleniny alebo návodom, ako správne čistiť zuby), 
skrátka na všetkých verejných priestranstvách a priestoroch.  

Vtedajší systém si potrpel aj na rituály. V treťom 
ročníku sme v jeden slnečný aprílový deň pod vedením svo-
jich súdruhov učiteľov a súdružky skupinovej vedúcej Pio-
nierskej organizácie Socialistického zväzu mládeže (tak sa to 
volalo) nastúpili do autobusu, ktorý nás zaviezol 
k pamätníku na Duklianskom priesmyku. Tam sme 
v slávnostnej atmosfére zložili pioniersky sľub, a tak sa stali 
právoplatnými členmi pionierskej organizácie. Okolo krku 
nám obradne uviazali červené šatky, do bielych košieľ za-
pichli pekný pioniersky odznak a do ruky dali pioniersky 
preukaz. Zaspievali sme si zopár pionierskych piesní, ktoré 
si doteraz s bývalými spolužiakmi zaspievame, keď máme 
nejaké stretnutie... Potom nastal čas pionierskych schôdzok. 
Stretávali sme sa raz mesačne pod vedením našej oddielovej 
vedúcej – staršej žiačky. Raz to bolo v triede, inokedy vonku 
alebo sme šli niekam do kina. Dali nám pionierske zápis-
níky, kde, okrem poznávania revolučných dejín nášho štátu 
a podobizní komunistických predstaviteľov, sme sa učili aj 
celkom praktické veci: viazať uzly, zakladať oheň, poznávať 
stopy živočíchov v snehu, dokonca aj morzeovku. Neskôr 
som si začal uvedomovať, že celý systém sa až nápadne 
podobá na vtedajšou garnitúrou zakázaný skauting. Dokonca 
aj slovo pionier bolo používané v 18. a 19. storočí na ozna-
čenie zálesáka a osadníka, ktorý objavoval tajomstvá ame-
rického Západu. 

Rituály pokračovali aj počas roka. Keď nadišiel čas 
už spomínanej VOSR alebo 1. máj, v predvečer týchto dní 
sme sa v podvečerných hodinách zhromaždili pred svojou 
školou s predmetmi, ktoré už ťažko nájsť v obchodoch. 
V rukách sme na drevených paličkách držali papierové lam-
pióny. Vo vnútri bola horiaca sviečka alebo malá žiarovka, 
ktorú napájala baterka nešikovne prilepená lepiacou páskou 
na paličke.  V určenú hodinu sme sa od školy vydali dole 
Hrnčiarskou (vtedy som chodil na tzv. jednotku – zédeéšku 
či základnú deväťročnú školu na Ulici Komenského) – a na 

Súdruh Stalin bol vzorom vo všetkom... 
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križovatke s Ulicou mlynskou (vtedy sa volala Ulica parti-
zána Polončáka) spojili s večnými rivalmi z „dvojky“. Po-
tom ten svetelný sprievod vyšiel až na križovatku s Hlavnou 
(Duklianskou), zatočil doprava a pri Tesle sa otočil 
o stoosemdesiat stupňov. Pomaly sa šinúc, raz čakajúc na 
niečo vpredu, inokedy dobiehajúc tých pred nami, sme ab-
solvovali celú trasu popred budovu Mestského národného 
výboru až po terajšiu Krátku ulicu, kde nás učitelia pustili 
domov. 

Rána Prvého mája som mal rád. Rozkvitnuté stromy 
voňali a my sme sa tešili, že po sprievode máme voľno. 
V mestskom rozhlase od siedmej hrali rezké dychovky, 
každý rok stále tie isté. Priestor pred školou sa pomaly zapĺ-
ňal, učitelia miliónkrát sčítavali svoje deti a starší žiaci há-
dali, kto bude niesť zástavy a transparenty. Nik to nechcel 
robiť, lebo po sprievode ich bolo treba vrátiť späť do školy 
a každý sa ponáhľal domov. Koniec sporom dalo rozhodné 
slovo niektorého súdruha učiteľa telesnej výchovy. 

Oblečení do pionierskych rovnošiat sme prešli trasu 
z minulého dňa až na Hlavnú ulicu. Pri Tesle to však bolo 
zaujímavejšie, lebo do sprievodu za zapojili aj stredné školy 
a najmä podniky a iné organizácie. Termín alegorický voz je 
asi pre dnešného mladého človeka neznámy. Obdivovali sme 
najmä tie. Boli to dokonale vyumývané a vyleštené nákladné 
autá, na korbách ktorých boli panely propagujúce výrobky, 
služby alebo hospodárske výsledky miestnych organizácií. 
Na pokyn svojich súdruhov učiteľov sme museli kričať heslá 
velebiace vedúcu úlohu komunistickej strany, uisťovali sme 
okolostojaci národ, že spojenectvo so Sovietmi bude dlhšie 
ako existencia vesmíru a podobne. Okolostojaci starší obča-
nia mohli vidieť veľké čierno-biele podobizne Lenina, 
Marxa, Engelsa a Gottwalda, ako sa kymácajú nad hlavami 
prvomájového davu. Najmä fúzatí a vlasatí Marx a Engels 
pôsobili ako nejakí antickí bohovia alebo starozákonní 
proroci. Lenin mal vlasový hendikep a Gottwald vyzeral 
príliš súčasne. Dejepisne zdatný čitateľ pochopí, že do tejto 
partie nemohol nijako patriť sám Stalin. 

 Nakoniec tento veselý, skutočne krásny a pestrofa-
rebný had v centre mesta ukončil svoju púť na Námestí SNP 
pri tribúne. Príslušníci Verejnej bezpečnosti (policajti – 
pozn. autora) a Pomocná stráž VB v civile s páskami na 
rukávoch usmerňovali a zoraďovali jednotlivé prúdy sprie-
vodu pred tribúnu. 
 

Po nejakom čase zaznela z reproduktorov ozvučo-
vacej techniky československá hymna. Jej prvá časť pozos-
távala z českej hymny, druhá z terajšej slovenskej, ale iba 
prvej strofy. Potom na znak priateľstva so ZSSR zaznela aj 
hymna našich východných priateľov. Po básni s májovou 

a budovateľskou tematikou vystúpil nejaký tajomník strany, 
ktorý dosť nezrozumiteľne čítal nudný prejav. Potom nasle-
dovali rozličné čísla kultúrneho programu a medzinárodnou 
hymnou zvanou Internacionála sa oficiálna časť skončila. 
Medzitým sme sa pomaly vytrácali a šli k stánkom kúpiť si 
kávenky alebo limonádu v plastovom vrecúšku so slamkou 
či nanuk – všetko za korunu. Chlapi popíjali teplé pivo 
a jedli z mastných papierových tácok studené párky. Ľudia 
sa tmolili hore-dole ako na Stropkovskom jarmoku. Keď 
začalo pršať, hrdé transparenty začali plakať na ružovo 
a písmená na žlto. Všetko sa skrylo pod dáždniky, ale prog-
ram hrdinsky pokračoval ďalej. Najvďačnejšími divákmi 
boli rómske deti z neďalekých starých domov, ktoré stáli na 
námestí a kedysi patrili chudobnejším Židom. 
 Ponáhľali sme sa domov, aby sme stihli dohodnutý 
futbal, alebo pomohli rodičom v záhradkách. 
 V školách vtedajšieho Československa sa 
v päťročných cykloch na hodinách telesnej výchovy nacvi-
čovala spartakiáda. Cvičili deti, žiaci, študenti, dievčatá, 
ženy, vojaci i dôchodcovia. Každá kategória svoje vlastné 
zostavy. Potom sa organizovali mestské, okresné, krajské 
a napokon celoštátne spartakiádne stretnutia. Finále sa 
uskutočnilo v Prahe na strahovskom štadióne. Stojí za 
zmienku, že Guinessova kniha rekordov z roku 1990 uvádza 
Strahov ako najväčší štadión na svete a spartakiádnu akciu 
ako najmasovejšie športové podujatie vôbec. 
 Pomaly prišli prázdniny a množstvo žiakov základ-
ných škôl odchádzalo na dva-tri týždne do pionierskych 
táborov rozosiatych po celej vtedajšej Československej so-
cialistickej republike. Starší ako pätnásť rokov si našli 
v niektorých podnikoch prácu na jeden i dva mesiace. Čistili 
sa priekopy, maľovali ploty, pomáhalo sa na poľnohospodár-
skej farme zvanej jednotné roľnícke družstvo. Za mesiac sa 
dalo zarobiť osemsto aj dvetisíc korún. Bol to veľký peniaz.  
 Počas gymnaziálnych štúdií bola obľúbená tzv. 
letná aktivita. Boli to brigády organizované našimi peda-
gógmi v spolupráci s podnikmi v mestách, ktoré boli pre nás 
atraktívne. A tak sme sa dvakrát zúčastnili na letnej aktivite 
v Bratislave. Spomienky z čistenia bratislavských ulíc, oko-
pávania kvetinových záhonov na Bajkalskej ulici alebo 
z čistenia a zavárania marhuľových kompótov v stupavskej 
konzervárni sú nezabudnuteľné. 
 Brigády pokračovali aj v prvých týždňoch 
školského roka. Vtedy miestne roľnícke družstvá potrebovali 
na zber zemiakov  každú ochotnú ruku. Oslovovali najmä 
stredné školy. Veru, boli to akcie, na ktoré sme sa najviac 
tešili. Ich finančný efekt nás príliš nezaujímal. Podstatné 
bolo to, že sme sa neučili a šli na pole, kde popri práci bolo 
aj veselo. Nikto nezabudne na bohaté desiate – veľké a hrubé 

Sprievod na križovatke pri terajšej VÚB (1975) 

Na zemiakovej brigácie niekde pri Vojtovciach (1978) 
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krajce chleba, medzi ktorými bolo maslo, kolesá lacnej 
salámy a horúci čaj vo varniciach. Nikomu neprekážala 
hlina, blato, ani prach škrípajúci medzi zubami, keď sme 
sediac na plechových vedrách alebo vreciach zemiakov 
„ládovali“ prídel... 
  

Pri všetkých týchto činnostiach sme si vlastne ani 
neuvedomovali existenciu iného – tzv. západného sveta. 
Dotyk s ním bol veľmi sporadický a vzácny. Pre nás mla-
dých to bola hlavne hudba. Názvy skupín Queen, Slate, Rol-
ling Stones, Beatles, Deep Purple a mená vtedy (ale aj dnes) 
populárnych spevákov zneli posvätne a boli vyslovované 
s úctou. Majitelia platní s nahrávkami, ktoré boli v kurze, 
požívali všeobecný rešpekt. Svoje tranzistorové rádiá sme 
ladili na stredné vlny a tam niekedy na stanici Luxemburg, 
Slobodná Európa alebo Hlas Ameriky dávali obľúbené hit-
parády. Lenže sa to nedalo nahrávať, lebo vysielanie bolo 
intenzívne rušené domácimi rušičkami. 
 Jediný „oficiálny styk“ zo Západom bol vo väčších 
mestách a volal sa Tuzex. Bola to sieť predajní pomerne 
kvalitného tovaru všetkých druhov vyrobeného na Západe. 
Platidlom boli zvláštne poukážky zvané bony. Tie dostal 
občan za doláre, marky alebo inú západnú menu, ktorú mu 
príbuzní poslali v obálke listu zo Západu a ktorú naše sta-
rostlivé colné orgány v lavíne iných listov objavili. 
V Tuzexe sa dalo kúpiť všetko možné: potraviny, elektro-
nika, alkohol  i odevy. Teraz bežná predajňa ponúka mnoho-
krát lepší tovar...  Najobľúbenejšie boli nohavice zvané rifle. 
Sú to všetkým známe džínsy. Vtedy letela značka, ktorá bola 
vyšitá na pravom zadnom vrecku nohavíc a znela Super 
Rifle. Rifle (alebo „rajfl“) je v angličtine druh pušky. Čím 

boli tesnejšie a čím vydratejšie, tým to bolo lepšie. Nosiť 
rifle do školy však bolo zakázané. A tak sme si museli vy-
stačiť s menčestrákmi alebo obyčajnými tesilákmi. Niektorí 
spolužiaci mali v zadných vreckách veľký hrebeň. A účesy? 
Zúfalec, ktorý sa silou-mocou chcel podobať niektorému 
z bítlsákov mal v škole problémy... 
 Rifle sa však mohli nosiť do kostola. V prítmí 
chrámu však bolo ťažko rozoznať skutočných veriacich od 
konfidentov-dôverníkov vtedajšej tajnej polície zvanej 
Štátna bezpečnosť. Prostý robotnícko-roľnícky ľud si mohol 
vyznávať boha, ktorého súdruhovia Marx, Engels a Lenin 
zrušili. S veľkou nevôľou sa na návštevníkov bohoslužieb 
pozerali súdruhovia, ktorí mali na starosti čistotu komunis-
tickej viery, ak medzi nimi bol niekto, kto pracoval v škole 
alebo na strednom či vyššom stupni riadenia v inej sfére. 
Vtedy sa oní odvážlivci museli spovedať (aj) u súdruhov, 
ktorých názov funkcie budil rešpekt aj hrôzu: prvý tajomník 
óvékáeses, ideologický tajomník óvekáeses, tajomník káve-
káseses. Boli to skratky okresného výboru Komunistickej 
strany Slovenska a krajského výboru KSS.  

Z Vianoc sa stali sviatky zimy a v médiách slovo 
Ježiško bolo vzácnejšie ako UFO nad Stropkovom. Veľká 
noc sa premenovala na sviatky jari a z nepochopiteľného 
dôvodu boli socialistické sviatky jari práve vtedy, keď aj 
kresťanská veľká noc...  

Prešli roky a spomienky zostávajú. Prišla iná doba, 
ako sa často hovorí. Ale skutočné hodnoty, ktorými sa riadil 
človek „vtedy“ a „dnes“ zostávajú kritériami pri správnej 
voľbe na križovatkách života platné aj teraz. Iba súčasná 
spoločnosť, hoci poznačená politickými zápasmi a hľadaním 
správneho kurzu, umožní mladému človeku tie hodnoty 
poznať a rozvíjať. 
S. Cichý 

Takto vyzerali povestné bony 

Sovietske „plej stejšns“. 

Tatranky prežijú všetky režimy. 
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Nikola Beriková - 
jeden rok v USA  
 
Najprv obligátna otázka: ako si sa dostala na jedno ročné 
štúdium do USA? Kedy si sa dozvedela o možnostiach 
tam študova ť? Aké boli prvé kroky? 

 
Prvýkrát som o 
tomto ročnom 
pobyte na high 
school (na stred-
nej škole) v USA 
počula v škole, 
keď nám pani 
profesorka Hec-
ková prezento-
vala možnosť 
zapojiť sa do 
súťaže o štúdium 

v USA. Bolo však potrebné mať celkom slušný, možno 
dokonca až výborný priemer a potom určite veľa šťastia,  
keďže sa žiaci vyberali z celého Slovenska. Bola som si viac-
menej istá,  že som nemala šancu dostať sa na toto štúdium 
prostredníctvom agentúry.  A tak som na možnosť študovať v 
USA pomaly zabúdala.   

Až  kým  môj brat neprišiel domov s novinkou,  že sa 
jeho spolužiak Kamil tam na rok chystá. Odkedy sa to dozve-
del, nehovoril o ničom inom len o tom,  aké  to musí byt per-
fektné  mať  takú príležitosť.  Netušil,  že by naši  rodičia boli 
ochotní  poslať  ho do USA.  Potom,  ako si to vypočuli, ne-
váhali a navrhli mu, že môže isť aj on. A takto sa to všetko  
začalo.  Najprv  sme hovorili len o jeho pobyte v USA, ale 
naši  asi po dvoch dňoch  prišli s nápadom,  že ak ide brat,  
tak idem aj ja,  aby to bolo fér  voči obom.   

Najprv som o tom nechcela ani počuť,  pretože  som 
si uvedomovala,  že by som bola rok sama bez ro-
diny, priateľov  a naviac v cudzom svete, a tak som hneď 
odmietla.  Lenže rodičia sa nevzdávali  a prehovárali  ma.  
Keď sme prišli do agentúry,  ktorá tento študijný program 
organizovala, aby sme sa informovali o pobyte, všetko sa 
zmenilo. Na otázku,  či  hovoríme  o jednom študijnom  po-
byte alebo dvoch, môj ocko hneď odpovedal: „O dvoch.” 
ostala som trochu prekvapená, ale určite aj neuveriteľne 
šťastná.  Mamku to poriadne zaskočilo, asi sa bála,  že už jej 
ostane doma len jedno dieťa. A tak sme vyplnili predbežnú 
prihlášku,  zaplatili nejaký poplatok a odišli. 
 
Ako to bolo s bezprostrednými prípravami na cestu a  na 
jeden rok bez rodiny a priate ľov? Čo si si zbalila hne ď? 
Ako si si predstavovala svoj pobyt? 
Ak mám pravdu povedať, na samotnú  prípravu sa už veľmi  
nepamätám… Bolo dosť náročné baliť sa,  keďže som viac-
menej netušila,  aké tam je počasie  alebo, ako sa tam ľudia 
obliekajú.  Ale určite som si zbalila veľa vecí. Na to si 
pamätám  až  veľmi  dobre, ako som si balila kufre a boli 
stále príliš ťažké. Ľudia z agentúry kládli dôraz hlavne na to,  
aby sme si vzali fotky rodiny,  nejaké  spomienkové predmety 
a všetko,  čo potrebujeme,  neodporúčali  však notebook.  
Pamätám  si, že predtým,  ako som odišla, kúpila som si 
nový anglicko-slovenský slovník. Vážil tak najmenej 3 kg a 
bol dosť veľký.  

Ako som si predstavovala pobyt? Hm, to bolo dosť 
rôznorodé.  Snažila som sa so svojou rodinou skontaktovať,  
ale dostala som odpoveď asi len na jeden e-mail,  čiže som 
naozaj nevedela, do čoho  idem.  Nedá sa povedať,  že by 
som mala presnú predstavu.  Skôr to bolo neskutočné množ-
stvo otázok, aké  to bude, či sa to bude podobať  na pobyt  
iných  študentov, ktorých  som mala možnosť spoznať  alebo, 

či  to bude ako v amerických  filmoch. Jedno, čo som vedela, 
bolo,  že sa neskutočne  teším  a že dúfam,  že  tam bude 
super,  naučím  sa dobre  angličtinu a budem mať krásne  
spomienky na celý život. 
 
 Aká bola cesta? Je ťažké orientova ť sa na letiskách vo 
svete? Cestovala si sama alebo s nejakou novou zná-
mou? Ktoré mesto bolo destináciou? Stretla si po čas 
cesty nejakých zaujímavých alebo „zaujímavých" ľudí? 

Cesta bola super. Hlavne veľmi zábavná, no mies-
tami aj dosť smutná. Najmä, keď sme odchádzali zo Strop-
kova, bolo to dosť zvláštne. Nikdy som si nemyslela,  že sa 
tak na to budem pozerať, ale pozorne som sledovala každú 
budovu a všetkých ľudí,  ktorí boli v tom čase v meste. Potom 
som si uvedomila,  že tu rok nebudem a že neviem, či sa 
niekedy vrátim, a tak som sa nezdržala a nahrnuli sa mi slzy 
do očí. Ale keďže som nechcela, aby naši videli, že plačem, 
tak som sa snažila premôcť a byť šťastná, aby sme neboli 
smutní celou cestu.  

Moje lietadlo odchádzalo z Viedne, kde som sa mala 
stretnúť asi s desiatimi inými študentmi, ktorí išli do USA v 
ten istý deň ako ja, teda presne vtedy ako ja.  

Či je ťažké orientovať sa na letiskách? Povedala by 
som,  že ani nie, ak viete aspoň jeden svetový jazyk. Pred 
letom nám riaditeľ agentúry vysvetľoval všetky dôležité fakty 
a informácie, ktoré musíme vedieť, aby sme sa šťastne do-
stali na plánované miesta. Pravdupovediac, nemyslím si, že 
ho niekto z nás počúval, teda aspoň ja určite nie, lebo som v 
kuse myslela len na to,  že o pol hodiny odchádzam  a nedo-
kázala som sa na nič sústrediť. Neskôr som zistila, že bolo 
dosť potrebné počúvať, ale poradila som si aj bez toho. Bola 
to moja prvá samostatná cesta lietadlom.  

Počas predchádzajúcich letov sa o všetko starali ro-
dičia, lenže tentokrát tam neboli a na všetky formuláre som 
bola  sama. To bolo asi to, čoho som sa najviac obávala. Ako 
som už spomínala, z Viedne sme odlietali asi desiati, čiže na 
začiatok to nebolo nič ťažké. Všetci sme išli spolu do Paríža, 
lenže tam sa naše cesty rozchádzali. Vymenili sme si e-
maily, zapriali si všetko naj a každý išiel takmer sám.  

Nevedela som,  či ešte niekto ide do Bostonu, ale 
neskôr som zistila,  že dievča menom Katka, ktorá pochá-
dzala z Bratislavy, letela tiež do Bostonu, a tak sme boli obe 
šťastné, že nemusíme ísť samy. Medzi pristátím v Paríži a 
odletom lietadla do Bostonu sme mali asi hodinu a pol na 
premiestnenie a vypísanie všetkých formulárov. Mysleli sme 
si,  že to je času až až, ale opak bol pravdou. Lietadlo z 
Viedne pristálo na východe A 23 a náš odlet bol z E 26. Naj-
prv sme si mysleli,  že to nebude žiaden problém, ale pri 
takom neskutočnom počte ľudí, aký tam bol, to nebolo až 
také jednoduché. Museli sme prejsť niekoľkými kontrolami a 
cez celé to obrovské letisko. Asi vám nemusím vysvetľovať,  
že A bolo hneď na začiatku a E úplne na konci. Celou cestou 
tam sme bežali, aby sme to stihli a keď sme sa konečne 
dostali k E, bolo už takmer neskoro. Dobehli sme a žiadni 
ľudia tam už nečakali, prišli sme k pultu a pracovník letiska 
nám oznámil, že všetci sú už v lietadle a o nejakých 5 minút 
sa zamknú dvere. Ešte nás požiadal, aby sme mu ukázali 
nejaký formulár, už ani neviem aký. Katka ho mala hneď 
poruke, lenže ja som mala v rukách asi milión papierov a 
každý z nich sa mi zdal taký istý. Myslela som, že to už ne-
stihnem, ale napriek tomu som si kľakla na zem a rozložila 
všetky po podlahe. Tento neskutočne milý steward si kľakol 
ku mne, našiel mi ten papier, zaželal mi šťastnú cestu a pustil 
ma do lietadla. Ani si neviete predstaviť, aký dobrý pocit bol 
sedieť v tom lietadle.  

Takže cestou tam sme zažili množstvo skvelých 
momentov a neprestali sa smiať, pokiaľ sme nevystúpili. 
Cestou tam som si ľudí nejako veľmi ani nevšímala, skôr pri 
ceste naspäť som stretla veľmi príjemný manželský pár, ktorý 
letel z New Yorku do Turecka. Leteli sme spolu z Bostonu do 
Paríža a počas celej cesty, čiže asi 8 hodín, sme sa rozprá-
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vali. Boli to ľudia o niečo starší ako ja. Myslím, že mali okolo 
55 rokov. Muž bol mladší a žena zase staršia.  

Keď sa naše cesty rozchádzali, bolo to, akokeby 
sme sa poznali veky. Za ten čas som si na nich veľmi zvykla, 
boli veľmi milí a myslím, že to boli veľmi správni ľudia. Keď 
sme sa lúčili, pani ma objala, dala pusu na líce a zaželala 
šťastnú cestu. Dodala, že by bola rada, keby mala dcéru ako 
ja, lenže oni žiadne deti nemali.  

Po tomto stretnutí som absolvovala ešte jedno stret-
nutie, keď som letela z Paríža do Viedne. Sedela som v lie-
tadle pri okne, keď nastúpil môj spolusediaci. Prvý dojem? 
Ani sa nepýtajte! Mala som mierne obavy z chlapa, ktorý 
sedel vedľa, pretože mal dlhé čierne vlasy, na sebe asi pät-
násťročnú koženú bundu a „voňal” za olejom. Viem, že by 
sme ľudí nemali súdiť podľa výzoru, a preto som sa trochu 
upokojila, a tak strávila celú cestu obdivovaním krásnej prí-
rody. Vonku bolo pekne jasno a bola som veľmi prekvapená, 
aký je zhora krásny svet. Pri toľkej nádhere som aj zabudla 
na môjho nie veľmi sympatického spolusediaceho a vychut-
návala som si let späť domov. 
 
Ako si docestovala? Čakal ťa niekto na letisku? Aké boli 
tvoje prvé dojmy zo stretnutia? 

Keď sme pristáli v Bostone a pilot ohlásil čas 
a destináciu, prvé, čo sme s Katkou urobili, bolo, že sme 
začali od radosti kričať. Ten pocit sa nedá ani opísať. Boli 
sme šťastné aj nešťastné zároveň, plné očakávaní aj obáv. 
Potom sme vystúpili, počkali si na batožinu, rozlúčili sa a išli 
sme k východu.  

Ani som nevedela, ako by mala moja rodina vyzerať, 
ani kto ma bude čakať, alebo koho mám hľadať. Svoju hos-
ťovskú mamu som videla na dvoch fotkách a na každej vyze-
rala úplné inak. Prešla som bránou, kde čakalo množstvo 
ľudí, a tak som prezrela takmer všetkých a zbadala som 
„podozrivú” osobu. Vyzerala úplne, ale úplne inak ako na 
fotke. Jej vlasy boli inej farby, mala asi o pätnásť kíl menej, 
ale aj tak som vedela, že to bude asi ona. A tak som na ňu 
pozrela a ona na mňa. Prišla som k nej a ona sa ozvala po 
anglicky. Ja som však ani nevedela, ako sa volám. ☺ . Zo-
známili sme sa, počkali na koordinátorku a potom sme odišli 
k autu.  Prvé dojmy? Hrozné. Bola som v šoku. Anglicky som 
nedokázala povedať ani slovo. Jediné, čo zo mňa vyšlo, bolo: 

„I´m so excited.”   
 
Pamätáš sa ešte na 
rodinu? Akí boli? 
Bieli, miešanci, čer-
nosi? Kres ťania, 
židia, moslimovia? 
Bohatí, stredná 
vrstva? Ko ľko čle-
nov mala rodina? 
 

No samo-
zrejme, že sa na 
rodinu ešte pamä-
tám, veď som s nimi 
strávila desať mesia-
cov.  Rodina pozos-
távala zo štyroch 
členov. Boli to man-
želia Amanta (29) 

Jesse (36) a ich dve dcéry Andreja (9) a Jylian (4). Boli to 
ľudia pochádzajúci z Mainu, boli bieli a kresťania ako ja a 
obaja pracovali.  
 
Vedela by si popísa ť dom, v ktorom si bývala? Aká bola 
tvoja izba? Čo si mávala na ra ňajky, obed, ve čeru? 
Či by som vedela popísať dom? Hmm, ťažko, ale skúsim to. 
Bol pomerne veľký, mal dve poschodia a navyše aj suterén. 

Bol to úplné obyčajný americký dom, keďže to boli ľudia 
strednej vrstvy. Nepredstavujte si žiaden prepych, len 
normálny pekný dom a čo sa mne zdalo dosť netradičné 
bolo, že na stenách bolo strašne veľa rôznych hviezd, obráz-
kov a dekorácií.  

Moja izba bola na druhom poschodí vľavo, hneď 
vedľa kúpeľne. Veľmi ma prekvapilo, že bola ružová a to je 
farba, ktorú mám najradšej. V izbe bol šatník, veľká a veľmi 
vysoká posteľ. Nebol tam písací stôl, lebo to je pre nich dosť 
netradičné. Bol tam len menší stolík na televízor a niekoľko 
skriniek na ostatné veci. Zo stropu visela obľúbená disko-
guľa. Neskôr som si do izby dala aj bežecký pás.  

Čo som mávala na raňajky? Zaujímavá otázka, no 
väčšinou to boli nejaké cereálie. Na výber bolo stále asi 6 
rozdielnych druhov, čo znamenalo rannú dilemu. Ak to neboli 
cereálie s mliekom, tak len nejaké ovocie alebo dunkin do-
nuts ale aj pancakes a Jesseho „špecialitou” bola pražená 
slanina a niečo ako omeleta alebo ham and eggs.  

Obedovala som v škole, kde sme si mali stále mož-
nosť vybrať z viacerých jedál, ktoré boli v menu. Každý deň  
sme mali tri nové jedlá, ale mohli sme si dať aj hamburger 
alebo hot dog s hranolčekmi alebo chicken sandwich, šaláty 
a iné veci. Inak ten hamburger a hot dog boli naozaj ne-
chutné, takže som bola rada, že varili aj normálne jedlá.   

Večera ako hlavné jedlo dňa bola vždy rodinnou 
záležitosťou. Večerali sme asi o šiestej alebo pol siedmej. 
Jedlo vždy pozostávala minimálne zo 4 druhov potravy a 
môžem povedať, že moja rodina sa takmer vždy stravovala 
zdravo. K jedlu bola nejaká zelenina alebo niečo zdravé. Až 
na tie dni, keď sa nám nechcelo variť a objednali sme pizzu 
alebo nejaké iné jedlo z reštaurácie. 

Večeru sme skoro vždy pripravovali všetci traja - 
deti sa vtedy väčšinou hrali. Stále sme pri tom zažili nesku-
točne veľa veselosti, pretože  si robili vtipy z mojej angličtiny, 
alebo sme boli celí mokrí od vody alebo špinaví od jedla.  
Keď sme všetko pripravili, všetci sme si sadli k stolu, podali si 
ruky, pomodlili sa a začali jesť.  
 
 
Ako vyzerala tvoja škola? Aký bol triedny kolektív?  A čo 
učitelia? Vedela by si zvýrazni ť rozdiely medzi našou a 
ich školou? Aké boli plusy a mínusy? Bolo od vás do  
školy ďaleko? Ako si tam chodievala? 
Škola bola  veľká. Navštevovalo ju tam asi 2 600 študentov. 
Pozostávala z niekoľkých častí. Tie boli označené písmenami 
od A po E a v každej z nich bolo minimálne 20 - 30 tried. 
Nachádzala sa tam aj veľmi veľká telocvičňa, špecializované 
triedy, napríklad učebne na maľovanie alebo miestnosti pre 
školskú kapelu a triedy s počítačmi, knižnica, triedy na 
odborné predmety. Bola tu aj jedáleň veľká asi ako prízemie 
celého nášho gymnázia. Jednoducho veľmi veľká škola  s 
množstvom žiakov.  

Prvý deň som mala problém nájsť triedu, v ktorej 
som mala dejepis. Predošlú hodinu som mala v triede  C236 
a odtiaľ viedli asi tri schodištia a asi päť chodieb, každá iným 
smerom. Kým som našla triedu A122, stihlo aj zazvoniť. Asi 
po troch minútach po zazvonení som došla do tej správnej 
triedy. Hlavný rozdiel, ktorý by som rada zdôraznila, bol, že 
hodina trvala 69 minút,  čo sa mi zdalo dosť dlho. Skoro vô-
bec sme nemali knihy, ktoré by sme museli nosiť domov. Na 
chodbách sme mali skrinky, čiže vám stačila nejaká tá taška 
alebo kabelka na pero a papier.  

Žiak strávi každú hodinu v inej triede alebo učebni a 
dokonca s úplne inými spolužiakmi. V USA žiaci nikdy neod-
povedajú pred tabuľou a rozvrh je každý deň rovnaký. Fakt, 
že vyučovanie začínalo o 7.25, bol pre mňa dosť neprijateľný. 
Všetci učitelia boli super, neskutočne milí a všetci boli vašimi 
priateľmi, čiže, ak videli, že je niekto smutný alebo prehnane 
šťastný, vždy sa zaujímali, prečo. Ak videli, že niekto potre-
buje extra pomoc, vždy pomohli.  
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Najviac som si obľúbila angličtinárku Mrs. Anderson a fyzi-
kára Mr. Gendrona. Boli to naozaj ľudia viac priatelia ako 
učitelia. Ale aj napriek tomu nás všetkých dokázali naučiť 
kvantum informácií a so všetkým pomôcť. Na druhej strane 
tam bol chemik Mr. Valley, z ktorého si všetci robili posmech 
a ktorý vám na položenú otázku 
odpovedal maximálne pohľadom, a 
nenamáhal sa ani vysvetliť, prečo 
sa voda vyparuje. To bola asi 
najdlhšia hodina zo všetkých, aj keď 
tam bolo vždy najviac humoru, 
pretože tí, čo vedeli španielsky, si z 
neho celú hodinu robili posmech a 
on ani nevedel, čo hovoria. 

A potom učiteľka Mrs. 
Bettencourt - veľmi milá a 
sympatická matematikárka, ale 
neobľúbená, pretože veľa 
vyžadovala.  

Do školy som mala dosť 
ďaleko, možno ako odtiaľ do 
Svidníka. V porovnaní s tým, že v 
Stropkove som v škole za päť 
minút, je to dosť veľká vzdialenosť. 
Chodila som autom alebo žltým 
školským autobusom. Zastávka bola 
blízko.  

Myslím si, že školský 
systém v USA je omnoho zá-
bavnejší ako na Slovensku, ale skutočnosť, že za ten rok sa 
nenaučíte ani toľko, ako u nás za tri mesiace, je dosť zahan-
bujúca.  
 
Ktoré predmety ti šli najlepšie a ktoré si neznášal a? Ako 
to bolo s tvojou angli čtinou na za čiatku a ako sa vyvíjal 
pokrok v komunikácii? Čo bolo pre teba naj ťažšie? 

Ako som už naznačila, mala som veľmi rada anglič-
tinu aj napriek tomu, že to bola literatúra, kde sme čítali 
knihy ako sú Na západe nič nového a potom sme z nich 
robili rozbory, čo bolo najprv neskutočne ťažké, pretože som 
mala problém rozumieť hovorovej angličtine a nieto ešte 
odbornej literatúre alebo karikatúre či básňam v angličtine. 
Našťastie som mala učiteľku Mrs. Anderson, ktorá mi veľmi 
pomohla zlepšiť moje snahy zo 60 percent na začiatku, čo 
je, myslím, céčko, na 97 percent - áčko na konci roka. Tak-
tiež som mala veľmi rada fyziku s Mr. Gendronom, ktorý mal 
strašne veľa veselých a často aj  nebezpečných príhod a 
potom ich všetky vysvetľoval, a tak vysvetľoval jednotlivé 
zákony fyziky. Veľký problém mi na začiatku robila história 
USA, pretože som sa stretávala so slovami, s akými som sa 
na našich hodinách angličtiny takmer nikdy nestretala, ale 
časom som si na ne zvykla a taktiež aj na učiteľa, ktorý 
hovoril tak rýchlo, že sa to zdalo byť rýchle aj tým ľuďom, čo 
boli z USA.   

S mojou angličtinou to bolo veľmi zaujímavé. Ne-
viem, či to bolo tým stresom alebo niečím iným, ale keď som 
tam prišla, zdalo sa mi, že nerozumiem ani slovo, aj keď 
vraveli, že to nie je  také zlé. Ale mne sa to zdalo biedne. Asi 
mesiac som si nevedela zvyknúť na to, ako rýchlo Jesse 
hovorí. Keď mi niečo povedal, začala som sa smiať a Mandie 
to zopakovala, ale trošku pomalšie.  

Na rýchle tempo reči som si zvykla po mesiaci. Naj-
prv som sa snažila prekladať a písať každé slovíčko, ktorému 
som nerozumela, no po mesiaci som už slovník ani neotvo-
rila. Ak som niečomu nerozumela, tak mi to Mandie vysvetlila 
inak, a tak som si to slovo potom aj skôr zapamätala, ako-
keby som sa každý deň mala učiť niekoľko sto slov. Takže 
som sa pomocou jednoduchých slov postupne učila aj tie 
ťažšie a tým, že som sa s nimi častejšie stretávala, pamätala 
som si ich a potom aj používala.  

Občas sa mi stalo, že som vedela, v akom význame 
sa slovo používa, aj čo približne znamená, ale nevedela som 

ho preložiť do slovenčiny. Viem, že to znie zvláštne, ale viete 
slovo používať v angličtine. Postupne sa mi stávalo aj to, že 
keď som telefonovala domov, používala som v slovenčine 
konverzačné anglické výrazy, alebo som si na niekoľko se-
kúnd alebo minút nevedela spomenúť na slovo v slovenčine, 

no potom som sa samozrejme 
rozhovorila a zase nebol problém 
hovoriť po slovensky. Takže pokroky v 
angličtine boli viditeľné. Každým dňom 
som vedela niečo nové, a tak som sa 
naučila plynule rozprávať hovorovou 
angličtinou. Najviac ma asi potešilo, 
keď ľudia na konci pobytu už ani 
nespoznávali, že sa rozprávajú s 
cudzinkou. 
 
Vedela by si vo všeobecnosti 
popísa ť základné fázy amerického 
školského roka? Prázdniny, sviatky, 
obdobia  štúdia...  
Hmm, no nie som si istá.. Je to v 
podstate to isté, čo u nás. Až na to, že 
dostanete štyri hodnotenia za školský 
rok, a nie dve ako u nás. 
 
Aké bolo lú čenie s domácimi? Našla 
si si tam nejakých ozaj dobrých 
priate ľov, s ktorými doteraz 
komunikuješ? Pamätáš na cestu 

domov? Čo by si odkázala po svojej skúsenosti našim 
študentom a hlavne tým, ktorí sa tiež chystajú na r ok do 
zahrani čia? 
Lúčenie s hosťovskou rodinou bolo dosť ťažké. Všetci sme 
plakali, aj keď ja o trochu menej, pretože som sa tešila zase 
na tú svoju rodinu a na priateľov, ale aj napriek tomu to bolo 
smutné. Ak ste s niekým desať mesiacov každý deň a tak-
mer všetko robíte spolu, určite si veľmi zvyknete. Ale dúfam, 
že sme sa nelúčili navždy, a že sa ešte niekedy stretneme. 
Kľúče od domu stále mám a som tam podľa slov oboch „ro-
dičov” stále vítaná, aj keď sa tam od môjho odchodu už pár 
vecí zmenilo. Lúčili sme sa s vetami ako: „You will be the 
part of our family forever. “… takže to bolo ozaj ťažké.   

Či som si našla dobrých kamarátov? No jasné, že 
áno, s mnohými som doteraz stále v kontakte, dokonca aj s 
učiteľmi.   

Cesta domov bola úplne iná ako cesta tam. Už som 
sa ani nepozastavovala nad tým, že tentokrát pôjdem úplne, 
ale úplne sama bez akýchkoľvek inštrukcií či rád alebo sa-
motnej pomoci. Myslím, že to bolo sčasti aj preto, že som sa 
tak veľmi tešila domov.  

Jedno však nikdy nezabudnem. Keď som prišla na 
letisko do Bostonu a pristúpila ku kontrole batožiny, zistila 
som, že bola o asi dve kilá ťažšia ako mala byť a personál 
letiska z toho robil veľkú vedu. Nakoniec som tam niečo ne-
chala a išla na kontrolu k inému pracovníkovi, ktorý povedal, 
že to je OK.  

Let z Bostonu do Paríža bol veľmi príjemný. Celú 
cestu som predebatovala s tými perfektnými ľuďmi, o ktorých 
som hovorila na začiatku a potom som čakala v Paríži na 
lietadlo asi 3 hodiny. Neskôr som už sedela v lietadle do 
Viedne. A keď som už bola konečne na letisku vo Viedni a 
uvidela našich, bol to bol úplne krásny pocit byť opäť doma.  

Čo by som vám odkázala? Hmmm, asi hlavne to, že 
ak máte takúto skvelú šancu, akú som mala ja, určite ju vyu-
žite. Aj ja som sa zo začiatku bála, ale rozhodne neľutujem, 
že som tam bola. Aj keď sa vám môže zdať ťažké opustiť na 
rok všetko, čo máte, uvidíte, že si zvyknete žiť aj inde a zís-
kate úplne iný pohľad na svet a na vrchole vašich hodnôt sa 
zrazu ocitne rodina, čo ste si predtým nikdy neuvedomili, lebo 
to bolo také samozrejmé.  
 

Naša matematikárka 
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Karneval  
 
Trošku oneskorene, 19. februára 2009, sa na 
našej škole konal fašiangový karneval. Ani 
tentoraz nechýbala originalita študentov – 
jednotlivcov alebo celých kolektívov. 
Rôznorodosť masiek bola naozaj veľká: 
lekári a ich pacienti, manekýni zo 
sedemdesiatych rokov, Shrek a Fiona, 
Mickey Mouse so svojou partnerkou a iné. 
Hlavný účel celého podujatia zabaviť sa  bol 
splnený na sto percent. Najkrajšie masky 
boli ocenené sladkými dobrotami. Hneď po 
ocenení sa všetci prezliekli do pohodlnejších 
odevov, aby pokračovali valentínskou 
diskotékou. 
Ivana Smoligová, sexta 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Lyžiarsky výcvik 2009Lyžiarsky výcvik 2009Lyžiarsky výcvik 2009Lyžiarsky výcvik 2009 
V týždni od 1. do 7. marca 2009 sme sa my, študenti kvarty, sexty a 1. B, 
zúčastnili zimného lyžiarskeho výcvikového kurzu, ktorý sa konal v Ždiari 
pod Belianskymi Tatrami. 
Naša cesta na túto dlho očakávanú akciu začala v nedeľu. Odchod bol 
naplánovaný o pol ôsmej ráno, čo bolo pre nás veľmi skoro. Aj tentoraz sa 
našiel niekto, kto niečo zabudol, ba dokonca si voľakto pomýlil aj deň 
odchodu. Aj takéto veci sa stávajú. Tešili sme sa, že aspoň zopár dní budeme 
bez dohľadu našich rodičov, že budeme iba medzi kamarátmi. Približne 
okolo ôsmej sa naše autobusy pohýnajú od školy. 

Cesta netrvala dlho. 
V poludňajších hodinách 
sme dorazili do Tatranskej 
Lomnice, kde sme sa 
ubytovali v objekte tamojšej 
Školy v prírode 1. mája. 
Po príchode nasledovalo 
rozdeľovanie izieb, 
vybaľovanie a prvé 
zoznamovanie sa 
s prostredím. Niektorí z nás 

už toto miesto dobre poznali z predchádzajúceho „lyžiaraku“. Chata bola 
útulná, nachádzala sa tam malá kuchynka a množstvo izieb. Vonku nás cez 
noc strážili pred medveďmi dva statné vlčiaky. 
A ako prebehlo tých sedem dní? V pondelok, utorok, štvrtok a piatok sme sa 
venovali lyžovaniu v lyžiarskom stredisku Ždiar, ktoré je z Tatranskej 
Lomnice vzdialené asi 
dvadsať minút cesty 
autobusom. Nuž, začiatky 
boli pre tých, ktorí stáli na 
lyžiach prvýkrát, ťažké. Ku 
koncu kurzu však aj 
začiatočníci zaznamenali 
viditeľné pokroky.  
Streda bol nelyžiarsky deň. 
Najprv sme sa prešli na 
Štrbské pleso a popoludní 
nasledoval krátky výlet do Popradu, lepšie povedané, do nákupného centra 
Max. Niektorí navštívili miestne kino, iní sa len tak potulovali. Bol to riadny 
oddychový deň. 
Na konci týždňa nás čakala súťaž – skúška výsledkov našej celotýždennej 
činnosti. Uspel každý a tí najlepší boli ocenení. Posledný večer sme si 
spríjemnili diskotékou a všade vládla výborná nálada. 
Ráno však bolo v opačnom duchu. Smutné tváre bolo vidno všade. Nik 
nebol nadšený z toho, že týždeň zbehol ako voda v tatranskej bystrine a že sa 
už všetko končí. Ale krásne spomienky zostávajú.  
Chceme sa poďakovať všetkým našim pedagógom – pánom profesorom: 
Hričanovi, Šturákovi, Belovežčíkovi, Bodnárovi a najmä pani profesorke 
Paňkovej za výbornú organizáciu celého kurzu, že to s nami vydržali 

a chceme ich 
poprosiť, aby nám 
prepáčili tie malé 
prehrešky, veď 
každý z nás bol 
mladý... 
 
Ivana Smoligová, 
sexta 
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ŠPORT VŠPORT VŠPORT VŠPORT V    ŠKOLEŠKOLEŠKOLEŠKOLE    
---------------------------------------------------- 
FUTSAL 
---------------------------------------------------- 
 V dňoch 11 a 12. decembra 2008 sa v školskej telocvični 
uskutočnil 4. ročník školského turnaja vo futsale. Súťaže 
sa zúčastnili triedy príma, sekunda, tercia, kvarta a dievčatá 
v kategórii žiaci a žiačky a triedy kvinta + septima, sexta, 
oktáva, 1. A + 1. B, 2. A + 2. B, 3.  A + 3. B a 4. A + 4. B 
v kategórii dorastenci. Konečné poradie v kategórii žiaci 
a žiačky: 1. kvinta, 2. dievčatá, 3.  sekunda, 4. tercia, 5. 
príma. Konečné poradie v kategórii dorastenci: 1. 4. A + 4. 
B, 2. 3.  A + 3. B,  3. 2.  A + 2. B, 4. sexta  
 

 
 

 
------------------------------------------------------------------------- 
BASKETBAL 
------------------------------------------------------------------------- 
Výsledky 4. ročníka školského turnaja v basketbale (28. 
1. 2009): Účastníci: kvarta + kvinta, sexta, septima, oktáva, 
1. A + 1. B, 2. A + 2. B, 3. A + 3. B a 4. A + 4. B. Konečné 
poradie: 1. 4. A + 4. B, 2. oktáva, 3. 1. A + 1. B, 4. 2. A + 2. 
B. 
 
Výsledok obvodného kola v basketbale ZŠ v kategórii 
chlapcov, ktorý sa konal dňa 13.2.2009: Gymnázium 
Stropkov - 1. miesto. 
 

 
------------------------------------------------------------------------- 
VOLEJBAL 
------------------------------------------------------------ 
Výsledky 4.  ročníka školského turnaja vo volejbale (20. 
3. 2009) , účastníci: K.A/Q.A, Sx.A, Sp.A, 1.A/1.B, 2.A/2.B, 
3.A/3.B, 4.A/4.B, víťazi: 1. miesto 4.A/4.B, 2. miesto 
3.A/3.B, 3. miesto 1.A/1.B, 4. miesto 2.A/2.B 
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Na poslednú stranuNa poslednú stranuNa poslednú stranuNa poslednú stranu    
(pripravila Ivana Smoligová) 
 

 1.              

    2.           

   3.            

4.               

    5.           

     6.          

  7.             

    8.           

  9.             

    
10
.           

     11.          

 
 
1. Kto je autorom vety Obsah štvorca nad preponou pravouhlého 
trojuholníka sa rovná súčtu obsahov štvorcov zostrojených nad 
odvesnami? 2. Ako sa povie inak skladba (v slovenskej 
gramatike) zaoberajúca sa vzťahmi medzi slovami vo vete, 
správnym tvorením viet a slovosledu?  3. Veda zaoberajúca sa 
mincami. 4. Hlavné mesto Nemecka. 5. Chémia je veda, ktorá 
skúma premeny ...... . 6. Veda, ktorá študuje živočíchy. 7. 
Taliansky filozof, fyzik, astronóm, matematik, jeden zo 
zakladateľov súčasnej experimentálno – teoretickej fyziky. Jeho 
meno je Galileo .... .  8. Umelecký smer, ktorý vytvorili Pablo 
Picasso a Georges Braque. 9. Označenie pre jeden všeobecný 
príkaz, zákaz alebo dovolenie vyplývajúce z právneho poriadku. 
Je to právna ..... .  10. Umelý jazyk, ktorého slovná zásoba 
pochádza z rôznych európskych jazykov. 11. Ktoré miesto bolo 
pre Achilla zraniteľné? 
------------------------------------------------------------------------------
Cítil som, že mám telo absolútne z formy, a tak som sa prihlásil 
do fitness-clubu. Rozhodol som sa, že budem chodiť na cvičenie 
pre seniorov. Ohýbal som sa, krútil, zvíjal, skákal a potil skoro 
hodinu, ale kým som sa konečne navliekol do cvičebného úboru, 
cvičenie skončilo. 
 
Televízia vysiela posledný rozhodujúci zápas futbalovej ligy. 

Hlava rodiny vzrušene pozerá na obrazovku, keď niekto zaklope. 

- Dovolíte, aby som u vás sledoval zápas? - pýta sa sused. 

- Pravdaže! Poďte ďalej. Pokazil sa vám televízor? 

- Ale kde! V našom byte vypukol požiar a od dymu som nič 

nevidel. 
 
Mladý vysokoškolský asistent sa zdôveril kolegovi: 
- Predstav si, čo sa mi stalo. Snívalo sa mi, že mám pred dvesto 
poslucháčmi prednášku. 
- A čo je na tom také strašné? 
- To, že keď som sa zobudil, zbadal som, že skutočne predo mnou 
sedí zo dvesto poslucháčov a ja im čosi vysvetľujem. 
 
Syn arabského šejka sa rozhodol študovať na Slovensku. Po mesiaci 
píše domov: 
- Slovensko je krásne, ľudia sú tu príjemní a veľmi sa mi tu páči. Len sa 
občas trochu hanbím, keď prídem do školy svojím pozláteným 

mercedesom, zaparkujem pri škole a stretnem 
niektorého zo svojich profesorov, ako vystupuje z 
električky. To je dosť trápne. 
Za pár dní mu príde šek na milión dolárov a krátka 
správa od rodičov: 
- Nerob nám hanbu a kúp si tiež električku. 
 
Dežko sa chváli v škole pani učiteľke: 
- Pani učiteľka, moja staršia sestra má infekčnú 
žltačku. 
- Ach, bože! Dežko, choď ihneď domov! - vystraší 
sa pani učiteľka, že Dežko nakazí celú triedu. 
Po týždni stretne pani učiteľka veselého Dežka na 
ulici a vyzvedá: 
- Tak čo, Dežko? Ako sa má sestra? 
- Zatiaľ neviem, pani učiteľka, - odvetí Dežko, - to 
viete, kým príde list z Anglicka, to trvá. 
 
- Jarko, vymenuj štyri zemské živly! 
- Oheň, vzduch, zem… a… a… 
- Čím si umývaš ruky? – pomáha učiteľ. 
- Jáj, no predsa mydlo! 
 
Na hodine hudobnej výchovy sa žiakom 
nechcelo spievať a boli veľmi unudení. Učiteľ 
teda navrhol, že ak niektorí zaspievajú nejakú 
pesničku v určitom čase, toľko dní môžu ostať 
doma.  Ďurko hneď vyskočí z lavice a spieva: 
- Tri dni ma naháňali… 
- Dobre, ostaneš tri dni doma. 
Za ním Anička: 
- Sedemdesiat sukien mala… 
- V poriadku, budeš sedemdasiat dní doma. 
Po tomto vyskočil Dežko a začal: 
- Nečakaj ma už nikdy… 
 
Na hodine žiak hovorí: 
- Ten učiteľ je ale blbec. 
A učiteľ: 
- Nenapovedať. Každý na to musí prísť sám. 
 
Študent príde na skúšku, potiahne lístok s otázkou, 
prečíta, nahodí zhrozený výraz a pýta sa: 
- Pán profesor, môžem si vytiahnuť inú otázku? 
- No tak dobre. 
Profesor mal očividne dobrú náladu. Ale toto sa 
opakovalo niekoľkokrát, až nakoniec profesora 
prešla trpezlivosť a hovorí: 
- Dajte index! - a zapísal mu za tri. 
Keď študent celý šťastný odišiel, asistent sa pýta: 
- Prečo ste mu to dali? Veď nič nevedel. 
- Niečo vedieť musel, keď tak usilovne hľadal! 
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