
V dňoch 16., 17. a 18. mar-
ca 2010 sa na Gymnáziu 
v Stropkove uskutočnila 
písomná časť maturitných 
skúšok, ktorých za zúčast-
nilo 87 žiakov IV. A, IV. B a 
VIII.O (oktávy). 
V utorok 16. marca sa matu-
ritných skúšok zo slovenské-
ho jazyka a literatúry zúčast-
nilo všetkých 87 budúcich 
maturantov. Skúška pozos-
távala z externej časti (EČ) a 
písomnej formy internej časti 
(PFIČ). 
V stredu sa 20 žiakov zúčast-
nilo externej časti maturitnej 
skúšky z anglického jazyka 
v úrovni B1. Skúška z tohto 
predmetu  sa už druhý rok 
realizovala elektronicky, tzv. 
on-line. Tento spôsob tes-
tovania je považovaný za 
perspektívnu formu mera-
nia výsledkov vzdelávania 
najmä z hľadiska bezpečnos-
ti prenosu údajov, efektív-
nosti, časovej a ekonomickej 
výhodnosti spracovania a 

distribúcie výsledkov žia-
kov, ako aj tvorby výstupov 
pre jednotlivé školy. Naša 
škola  bola totiž v školskom 
roku 2008/2009 vybraná pre 
realizáciu pilotného projek-
tu on-line testovania, ktoré 
je  súčasťou strategického 
zámeru Ministerstva škol-
stva SR rozširovať využitie 
informačno-komunikačných 
technológií v oblasti vzde-

lávania a zabezpečovať 
postupný prechod od tra-
dičnej školy na modernú. 
Projekt zároveň nadväzuje 
na celosvetové skúsenosti a 
vývoj v krajinách EÚ v oblas-
ti skvalitňovania vzdelávania 
a využívania nových metód 
a technológií. Na realizáciu  
maturitnej skúšky elektronic-
kou formou máme zabezpe-

Písomné  maturity už druhý rok aj on-line
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„Čitateľ je na tom dobre, môže si 
svojich autorov vyberať.“
	 Nájsť	si	tú	vzácnu	chvíľku	
času,	 uchopiť	 do	 svojich	 zveda-
vých	 rúk	 knihu	 a	 kúsok	 po	 kús-
ku	 načrieť	 do	 jej	 pokladov,	 nám	
otvára	akoby	brány	do	iného	sve-
ta.	Čaro	 tohto	 sveta	nás	opantá-
va	 svojimi	 kúzlami	 a	my	 sa	 nimi	
nechávame	unášať	ako	na	malých	
morských	vlnkách,	poháňaní	pri-
tom	jemným	vánkom.	Podľa	mňa	
je	čitateľský	svet	ako	pestrofareb-
ný	 horizont.	 Každá	 jedna	 knižka	
má	 svoju	 dušu	 darovanú	 od	
autora,	ktorý	uchopil	pero	preto,	
aby	 knihe	 vdýchol	 život.	 Dal	 jej	
pritom	kúsok	zo	 seba	dúfajúc,	 že	
to,	 čo	 píše,	 neostane	 nedokonče-
né	alebo	zabudnuté.	A	tak,	ako	si	

Na stropkovskom gymnáziu sa niekoľko rokov pod vedením učiteľa fyziky PaedDr. Petra 
Štofiru stretáva skupinka nadšencov pre astronómiu. V spolupráci s vedúcim hvezdárne v 
Roztokoch Mgr. Danielom Baluďanským, ktorý je naším absolventom, už absolvovali štyri 
ročníky súťaže Čo vieš o hviezdach.
     Začiatkom roka 2009 Mgr. Baluďanský oslovil vedenie školy a členov predmetovej 
komisie matematiky, fyziky, informatiky a geografie (PK MAFIG) s možnosťou podieľať 
sa na projekte, na ktorého realizáciu sa podujali pedagógovia Lýcea Mikuláša Kopernika z 
poľského Krosna. Cieľom celej akcie je spopularizovať astronómiu medzi mladými ľuďmi 
rozličnými formami: pútavými prednáškami, expedíciami, praktickými pozorovaniami, 

Hviezdy nepoznajú hranice 

Popoludňajšie „čajepitie“
Vo štvrtok 4. marca sme si my, 
milovníci ruského jazyka, ozvlášt-
nili naše všedné školské popolud-
nie posedením pri ruskom samo-
vare. Toto stretnutie sa nieslo v 
pravom ruskom duchu, nechali 
sme sa očariť ruskými tradíciami 
a cítili sme sa ako pravé devušky 
a maľčiki. 
Po úvodnom privítaní moderátori, 
študenti kvinty - Eva Husárová a 

Martin Potoma, odovzdali slovo 
našim ruštinárkam, ktoré zaujíma-
vo rozprávali o histórii ruského čaju 
a samovaru. Nasledovala prezen-
tácia, prostredníctvom ktorej sme 
sa na chvíľu preniesli na  Krasnuju 
ploščaď, aby sme si obzreli pam-
jatniky Moskvy. Túto prezentáciu 
si pre nás pripravil maturant Milan 
Berík zo 4.A, za čo mu patrí vďaka 
a slovom ho doprevádzala Simo-

na Murdzíková, tiež zo 4. A. Celé 
stretnutie spríjemňovala ruská 
hudba – moderná i tradičná. Od 
začiatku sme sa nevedeli dočkať, 
kým necháme chuťou lahodného 
čaju opantať naše zmysly. Bol 
vynikajúci a ulahodil každému. V 
závere sme formou súťaží otesto-
vali naše schopnosti i zručnosti. 

Pokračovanie na str. 2

Pokračovanie na str. 9

Pokračovanie na str. 2

Milí naši učitelia ! 

K Vášmu sviatku prajeme 
Vám veľa síl zvládať nás štu-
dentov. Veľa elánu a pracov-
ného optimizmu, aby sa Vám 
všedné dni zdali ružovejšie, 
aj  keď sa občas zamračí a 
je to častokrát ťažké.  Pra-
jeme Vám, aby Vás Vaša 
práca naďalej bavila, aby ste 
s láskou odovzdávali svoje 
cenné vedomosti.  Aby ste 
každé ráno vchádzali do 
triedy s úsmevom na tvári a 
odchádzali z nej s príjemným 
pocitom, že ste do našich 
hláv opäť „vtĺkli“ niečo nové. 
Aby Vaša práca nebola len 
o dávaní, ale aj o príjímaní. 
A my sa o to budeme snažiť, 
aby sme Vám nespôsobo-
vali vrásky na tvári, len tie z 
úsmevu. 
Ku Dňu učiteľov  ešte raz 
želáme všetko najlepšie, aby 
ste ho čo najlepšie oslávili. 

Redakcia Elánu                                   

Pokračovanie na str. 3



čené kompletné počítačové 
vybavenie s príslušenstvom, 
ktoré sme v rámci projektu 
dostali a ktoré  zostáva v 
používaní školy aj po ukon-
čení maturitných skúšok. 
Písomná forma internej časti 
maturitnej skúšky z anglic-
kého jazyka sa uskutoč-
nila tradičným spôsobom. 
6 ďalších maturantov sa 
skúšky z anglického jazyka 
nezúčastnilo, pretože sú už 
absolventmi medzinárodne 
uznávanej jazykovej skúšky 
City&Guilds, čo nahrádza 
klasickú maturitnú skúšku z 
anglického jazyka. 
V ten istý deň sa 39 žia-
kov zúčastnilo písomnej 
časti maturitných skúšok z 
nemeckého jazyka v úrovni 
B1 a 1 žiačka v úrovni B2. Z 
ruského jazyka maturovalo 
21 žiakov v úrovni B1. 
Vo štvrtok 18. marca v našej 
škole druhý rok elektronickou 
formou maturovali žiaci aj z 
matematiky v počte 19. Úst-
na časť maturitných skúšok 
za školský rok 2009/2010 sa 
bude konať v dňoch 17. až 
21. mája 2010.
RNDr. Ľ. Petričková

Zaspievali sme si starú ruskú 
pieseň Vo pole berjoza sto-
jala. Prekvapilo nás, že aj 
naše pani učiteľky – neruš-
tinárky, ktoré nechýbali ani 
na jednom z doteraz ôsmich 
ročníkov, si ju pamätali ešte 
zo školských čias. Určite 
najzábavnejším bodom bola 
súťaž o najlepšieho taneční-
ka ruskej Kalinky. Tancovať 
nás ju učil Tomáš Drotár zo 
4.A triedy. Víťazom sa stal 
študent kvinty Samo Petra. 
Každý zo súťažiacich bol 
odmenený malým ruským 
kalendárom vlastnej výroby. 
Po tomto super zážitku 
máme už teraz chuť si také-
to posedenie zopakovať a 
nečakať až na to budúco-
ročné. 
B. Fejová a T. Paličková, 3. B

Písomné	maturity....	
(dokončenie	z	1.	strany)

Popoludňajšie „čajepi-
tie“ (dok. z 1. strany)

Otvorenie popoludňajšieho „čajeptia“

Valentínska kvapka krvi má práve v 
tomto roku svoje 15. výročie. Táto 
akcia v spolupráci s organizáciou 
Červený kríž sa konala v dňoch od 
8. - 26. februára 2010. Aj my gymna-
zisti, šudenti tretieho, štvrtého roční-
ka a oktávy, sme boli do tejto akcie 
zapojení prostredníctvom prednášky, 
ktorú pre nás pripravil MUDr. Gabriel 
Kleban. Na spoločnom stretnutí v klu-
bovni sme sa dozvedeli o možnosti-
ach, ako aj my môžeme pomôcť, kam 
naša krv poputuje, ale aj o tom, kto sa 
darcom krvi stať bohužiaľ nemôže.  Ak 
sme tými vhodnými, rozhodnime sa 
ju darovať a pomôžeme tak podporiť 
túto akciu. Prichádzajme s  vedomím, 
že práve naša kvapka krvi pomôže 
zachrániť taký vzácny ľudský život.  
T. Paličková, 3. B

Valentínska kvapka krvi  2010

Už  niekoľko rokov je naša 
škola zapojená do projektu 
Jeden svet pre školy, ktorého 
gestorom je organizácia Člo-
vek v ohrození. Súčasťou tohto 
projektu je aj videoprojekcia fil-
mov o globálnych problémoch. 
Po zhliadnutí jedného takého-
to filmu sme hľadali odpoveď 
na otázku ako pomôcť deťom, 
ktoré nemajú toľko šťastia ako 
my. Po prvotnom prieskume 
„trhu“ sme sa rozhodli zapojiť 
do projektu Adopčný program 
pre Afganistan. Ide o adopciu 
na diaľku, ktorú realizuje orga-
nizácia Človek v ohrození už 
od roku 2005. Do tohto roku je 
v adopčnom programe 66 detí. 
Som veľmi rada, že naši žiaci 
tiež svojou aktivitou pomohli 
jednému z nich.  
     Pre deti v Afganistane nie 
je škola samozrejmosťou. Prís-
pevok vo výške 200 EUR zabez-
pečí dieťaťu návštevu školy po 
celý rok. Keď sme o takejto 
možnosti so žiakmi hovorili, ja 
sama som bola dosť skeptická. 
No žiaci Gymnázia v Stropkove 
ma milo prekvapili, ukázali že aj 

dnešným mladým ľuďom nie je  
ľahostajný osud iných. Chcem 
sa poďakovať všetkým, ktoré 
prispeli do zbierky a aj ich záslu-
hou sme mohli dať jednému člo-
veku nádej na lepší život.
     Dnes už vieme, že je to 
12-ročný chlapec Omid Jan 
Mohammad, ktorý žije spolu s 
matkou a ďalšími siedmimi člen-
mi rodiny v Kábule. Všetci býva-
jú v dvojizbovom prenajatom 
dome bez elektriny. Jeho mama 
pracuje ako šička a zarába prib-
ližne 40 USD mesačne. Omid 
sa pred adopciou živil predajom 
plastového tovaru. Jeho mesač-
ný príjem bol okolo 4 USD.  
     Ešte raz sa chcem poďako-
vať všetkým, ktorým nebol ľa-
hostajný  osud druhých. Ukázali 
ste, že aj vy patríte medzi ľudí 
vnímavých a chápavých, ktorí 
sa zaujímajú nielen o svoje pro-
blémy, ale vnímajú aj svet okolo 
seba a snažia sa pomôcť ľuďom 
v núdzi.  Naši žiaci ukázali, že 
sú ľuďmi so srdcom na pravom 
mieste.    
Mgr. Ivana Jecušková

Projekt Adopcia na ďiaľku

MUDr. G. Kleban pri prednáške

Prezentácie ročníkových prác
7. ročník Dňa prezentácie roční-
kových projektov sa uskutočnil 
22.12.2009. V tomto školskom 
roku mali žiaci vypracované svo-
je ročníkové práce v 13 rôznych 
odboroch (Informatika, Biológia, 
Ekológia, Zdravotníctvo, Geo-
grafia, Psychlógia, Pedagogika, 
Sociológia, História, Politológia, 
Právne vedy, Kultúra a umenie, 
Telesná výchova a šport). Obha-
joby žiakov prebiehali pred 9 
komisiami. Všetci, ktorí obhájili 
svoju prácu úspešne, obdržali 
Certifikát za úspešnú prezen-

táciu ročníkových prác. Autori 
najlepších prác boli ohodnotení 
diplomami a ocenení vecnými 
cenami v klubovni školy. V tomto 
školskom roku ich bolo 19.
Po dohode s konzultantmi 
postupujú na Krajskú prehliad-
ku SOČ v Kežmarku práce štu-
dentov Gabriela Zajtka a Pavla 
Bielika z 2. A a 2. B (spoločná 
práca) a Dagmar Braslavskej zo 
sexty. Krajská prehliadka SOČ 
sa uskutoční dňa 30.3.2010 v 
Kežmarku. Mgr. G. Homoľová
(Viac o prezentácii ročníkových 
prác vo vnútri čísla.)

Výsledky jazykových olympiád
Regionálne kolo olympiády z ang-
lického jazyka - 2. februára 2010  
v Prešove:Petra Vojčeková, 2. A 
- 3. miesto (kategória 2A), Simona 
Murdzíková, 4. A - 5. miesto (kate-
gória 2B).
Obvodné kolo olympiády z nemec-
kého jazyka: Monika Čepová, 4. B 
- 2. miesto (2B), Lenka Poľaková, 
septima - 2. miesto (2A), Stanisla-
va Bankovičová, kvarta - 1. miesto 
- postúpila na regionálne kolo, ktoré 
sa konalo 11. 2. 2010. Nezúčastnila 
sa ho z dôvodu lyžiarskeho kurzu.
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Pani profesorka, kedy a prečo 
vznikla myšlienka organizovať 
súťaž prezentácie ročníkových 
prác na slovenských školách a 
konkrétne u nás na gymnáziu?
Stredoškolská odborná  činnosť 
vznikla už koncom sedemdesiatych 
rokov minulého storočia ešte v býva-
lom Československu. Jej cieľom bolo 
prehlbovať vedomosti a zvyšovať záu-
jem žiakov o určitý odbor. V minulosti 
bola táto činnosť vykonávaná v rámci 
rôznych prírodovedných a spoločen-
skovedných krúžkoch škole. Táto 
podstata ostla zachovaná aj dnes, len 
sa uskutočňuje v každej škole iným 
spôsobom. Niekde píšu žiaci seminár-
ne práce v rámci ročníka, niekde sú 
to priamo práce SOČ, u nás sú to roč-
níkové práce/projekty. S myšlienkou 

začať organizovať Deň prezentácie 
ročníkových projektov (DPRP) prišla 
PhDr. Tatiana Belovežčíková, ktorá 
našla podporu aj u bývalej riaditeľky 
Mgr. Bibiány Obrimčákovej. Ten 
nápad bol motivovaný pedagogicko-
metodickými pokynmi v danom škol-
skom roku, v ktorých sa uvádzalo, 
že jednou z foriem ústnej maturitnej 
skúšky môže byť samostatná práca 
a jej obhajoba v danom predmete. 
To znamená, že ak žiak úspešne 
obhájil svoju prácu napr. z biológie, 
mohla mu byť táto práca uznaná ako 
ústna maturitná skúška z biológie, 
teda nemusel maturovať z biológie. 
Neskôr si to Ministerstvo školstva SR 
rozmyslelo a pôvodný zámer zrušilo.
Tradícia tvorby ročníkových prác 

však ostala, pretože sa tieto práce 
mohli prezentovať na prehliadkach 
SOČ. Okrem toho, samostatná prá-
ca s literatúrou, získavanie a spra-
covanie rôznych informácií ako aj 
verejná prezentácia je skúsenosť, 
ktorú žiaci získavajú práve počas 
písania a obhajovania svojich prác a 
pre ich budúcnosť je veľmi dôležitá 
a cenná.
Ako prebiehali prvé ročníky?
1. ročník sa uskutočnil v školskom 
roku 2003/2004 a do tvorby roční-
kových projektov boli vtedy zapoje-
ní žiaci 3. ročníkov a septimy. Keď 
sa dozvedeli, že ako prví budú písať 
vlastné práce, neboli samozrejme 
nadšení. Musím ale povedať, že 
ich práce boli asi najkvalitnejšie zo 
všetkých ročníkov DPRP. Možno to 

bolo tým, že žiaci cítili veľkú zodpo-
vednosť za svoju prácu a nevedeli, 
ako budú posudzované ich práce 
pri obhajobách. V každom prípade 
chcem podotknúť, že kvalitné práce 
sa objavujú každý rok, len ich počet 
je akosi z roka na rok nižší.
Oproti 1. ročníku DPRP došlo aj k 
zmene zapojených ročníkov. Roční-
kové práce píšu žiaci druhých roční-
kov a sexty. Dôvodom na zmenu bol 
fakt, že ak nejaká práca bola dobrá, 
postúpila na prehliadku SOČ. Práce 
SOČ sa ale väčšinou píšu dva roky, 
aby sa mohli zdokonaľovať. Začať 
písať prácu v 3. ročníku je preto už 
dosť neskoro. Žiaci vo 4. ročníku už 
nemajú toľko času, keď musia mys-
lieť na maturitu. (Pokrač. na str. 4)

Prezentácie ročníkových prác 
zblízka

Redakcia	Elánu	vyspovedala	pani	profesorku	Mgr.	Gabrielu	Homoľovú,	ktorá	
zastrešuje	organizačnú	stránku	tradičnej	prezentácie	ročníkových	prác.

Autori najlepších prác 7. ročníka Dňa prezentácie ročníkových projektov

každý	v	živote	hľadá	tú	svoju	„príbuznú	dušu“,	
tak	 si	 aj	 kniha	 hľadá	 niektoré	 spomedzi	 nás	 a	
platí	 to	aj	naopak.	Keď	vchádzam	do	 tajuplné-
ho	sveta	kníh,	vidím	nekonečnú	spleť	príbehov,		
dejov,	postáv	a	každej	súčasti	tejto	spleti	vdýchla	
život	osoba	–	jej	autor.	S	nadšením	sa	dotýkam	
jemných	aj	 tvrdých	väzieb	a	prezerám	si	mená,	
ktoré	prispeli	k	obohateniu	tohto	sveta.	Jedni	sú	
slávni,	 niektorí	 zas	 len	 začínajú,	 iní	 podávajú	
výpoveď	 o	 období,	 v	 ktorom	 žili	 a	 niektorí	 zas	
tichú	predpoveď	do	vzdialenej	budúcnosti.	Áno,	
čitateľ	 si	 naozaj	 môže	 svojich	 autorov	 vyberať	
ponorený	 do	 tajov	 nekonečného	 oceána	 lite-
ratúry.	 Myšlienky	 vytlačené	 čiernymi	 literami	
na	snehovobielych	stránkach		sú	v	každej	knihe	
vzácne,	jedinečné.	Naše	oči	dokážu	byť	na	nich	
prilepené	aj	hodiny,	hltajúc	pritom	každé	slovo	
strhnutí	 pútavosťou	deja	alebo	 jemne	hladkané	
čarokrásnou	poéziou.	Zamysleli	ste	sa	už	nieke-
dy	nad	človekom,	ktorý	 je	za	krásu	diela,	ktoré	
ste	čítali,	zodpovedný?	Ktorému	ste	vďační	za	to,	
že	ste	našli	 tú	svoju	„príbuznú	dušu“	spomedzi	
kníh?	Myslím,	 že	určite	áno.	Tiež	 si	myslím,	 že	
každý	má	tých	svojich	„príbuzných	duší“	viace-
ro,	ktoré	mu	pomáhajú	odpútať	sa	od	každoden-
ných	 starostí,	 na	 chvíľu	 byť	 niekým	 iným,	 cítiť	
inú	atmosféru,	alebo	nájsť	svoje	druhé	„ja“.
	 Tajomstvo	 čitateľského	 sveta	 je	 otvo-
rené	 úplne	 každému,	 kto	 má	 chuť	 objaviť	 ho.	
Ten	naliehavý	pocit	spoznávať	svet	kníh	je	priam	
úžasný	a	prináša	nám	tak	veľa.	Skutočne	veľa.

Lenka	Poľaková,	septima

Výsledky školského kola 
Hviezdoslavovho Kubína 2009/2010, 
ktoré sa konalo 9. marca 2010:
Poézia - II. kategória: 1. D. Khwaja, II. S, 2. M. 
Sahajda, III. T. III. kategória: 1. P. Čaklošová, IV. 
K, 2. I. Bujdošová, IV. K, 3. M. Potoma, V. Q. IV. 
kategória: 1. T. Petra, II. A, 2. P. Bielik II. B, G. 
Zajtko, II. A, 3. D. Kuľbagová, III. B.
Próza: III. kategória: 1. miesto neudelené, 2. B. 
Korekáčová, IV. K, IV. kategória: 1. J. Renčko, 
III. B, 2. B. Sidorová, I. C, 3. A. Prusáková, I. B.

Diana Khwaja a jej zápalistý prednes
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Aké témy/tematické komisie sú 
najobľúbenejšie?
No, mení sa to stále, ale niektoré 
odbory sú u žiakov viac preferova-
né. Sú to napríklad Geografia, Zdra-
votníctvo, História, Sociológia alebo 
Psychológia. V tomto školskom roku 
sa prvýkrát vo veľkom počte objavili 
aj práce v odbore Kultúra a umenie. 
Takže, ako som povedala, stále sa 
to mení. Tu by som ale chcela podo-
tknúť, že v posledných rokoch si žiaci 
nevyberajú odbory, ale rovno konzul-
tanta, u ktorého chcú svoju ročníkovú 
prácu robiť. Malo by to byť však o 
záujme žiaka o daný odbor.
Do akej miery je úroveň prác v 
súlade s očakávaním komisií?
Je mi ľúto, že to musím konštatovať, 
ale úroveň väčšiny prác vôbec nen-
apĺňa očakávania komisie. Práce sú 
často len stiahnutou a pozliepanou 
kópiou nejakých prác dávno uverej-
nených na internete.
Našťastie sa nájdu aj žiaci, ktorí si 
dajú na svojej práci záležať a komisia 
má dôvod tešiť sa. A keď je taká prá-
ca ozaj dobrá, je posúvaná do vyššie-
ho kola súťažnej prehliadky SOČ.
V čom sú naši študenti dobrí a v 
čom by sa mali zlepšiť z pohľadu 
vyhotovenia obhajoby prác?
V čom sú dobrí? Prvá vlastnosť, ktorá 
mi napadne pri našich žiakoch, je ich 
vysoké sebavedomie (u niektorých až 
prehnane vysoké). V dnešnej dobe je 
to veľmi dobrá a potrebná vlastnosť, 

ale mala by byť podložená určitými 
schopnosťami študenta.
Niektorí žiaci vedia pri svojej obhajo-
be komisiu príjemne prekvapiť vedo-
mosťami z danej problematiky, poho-
tovými odpoveďami na otázky členov 
komisie a príjemným vystupovaním. To 
všetko sa im môže podariť len vtedy, ak 
sa zodpovedne na obhajobu pripravia.
Často sme však aj svedkami obhajob, 
pri ktorých žiaci len útržkovito rozprá-
vajú, nevedia sa orientovať vo „svojej“ 
problematike, majú problém vyjadriť 
sa k otázkam členov komisie.
Svojim žiakom stále opakujem: „Dobre 
napísaná práca je len polovica úspe-
chu. Druhá polovica úspechu spočíva 
v perfektnej prezentácii a obhajobe 
práce.“ Svoj „produkt – prácu“ musia 
vedieť predať.
Uvediem jeden príklad, keď som 
bola členkou komisie krajského kola 
SOČ a asi dva týždne pred súťažou 
sme obdržali všetky práce, ktoré mali 
súťažiť. Jedna z prác sa mi okamžite 
zapáčila, mala veľmi dobrú myšlienku 
a praktická časť bola veľmi zaujímavo 
spracovaná – pre mňa jasný víťaz. Na 
súťaži bola obhajoba tejto práce však 
taká slabá, že moje nadšenie z nej 
hneď opadlo. Naopak, prácu, ktorá 
ma pri jej čítaní až tak nezaujala, ve-
del študent tak pekne odprezentovať, 
že som nechápala, ako som ju mohla 
považovať za obyčajnú.
Takže moje odporúčanie pre budúcich 
obhajcov prác je: Zodpovedne sa pri-
praviť na obhajobu – graficky aj ver-
bálne.
Ktoré práce sa dostali v rámci Slo-

venska najďalej?
Jedna  práca postúpila na celosloven-
skú prehliadku SOČ práve v školskom 
roku 2003/2004, teda kedy sa konal 
prvý ročník DPRP. Išlo o prácu Tomá-
ša Kuruca v odbore Fyzika. V škols-
kom roku 2004/2005 bol dokonca 
ocenený špeciálnou cenou poroty na 
celoslovenskej prehliadke SOČ Libor 
Bešenyi v odbore Informatika. V ďal-
ších rokoch sa naše práce prezento-
vali už len na krajských prehliadkach. 
Naposledy to bolo minulého roku, 
keď Jakub Kleban (3.A) získal na 
krajskej prehliadke SOČ tretie miesto 
v odbore Biológia.
Ako vidíte najbližšie ročníky RP 
z hľadiska výberu a úrovne pre-
zentácie?
Čo sa týka výberu tém, myslím si, že 
si žiaci opäť budú vyberať spomína-
né preferované témy, pretože témy 
v odboroch ako je Biológia, Chémia, 
Matematika, Fyzika, ale aj v niekto-
rých iných sú zamerané predovšet-
kým na praktickú činnosť žiaka, 
kde písaniu práce predchádza dlhá 
príprava alebo dlhodobé pozorova-
nie určitých procesov. Žiaci si radšej 
vyberajú odbory, kde sa praktickým 
činnostiam akosi vyhnú (keď nepočí-
tame tvorbu ankety a jej vyhodnote-
nie).
Tohto roku máme veľmi šikovných 
prvákov a žiakov kvinty a aj preto 
vidím najbližší ročník DPRP optimis-
ticky – teda veľa dobrých prác a 
nápadité prezentácie pri obhajobách 
v budúcom školskom roku.
Ďakujeme za rozhovor.

Prezentácie ročníkových prác... 
(dokončenie zo str. 3)

sprístupni mi svoj profil,
práve som prehodnotil
ten môj vzťah aktuálny,
vyskúšam virtuálny.
Ja nie som anonymný,
som slušný a úprimný, 
môj status: nie som voľný,
milujem aj čas voľný. 
Tak pridaj, pridaj, pridaj, si ma pridaj,
pridaj, pridaj, pridaj ako priateľa...
Hej, dievča, počkaj moment,
napíšem ti ďalší koment.
Prezradím nové info, že som skončil s ...
tak si ma pridaj, pridaj, pridaj, si ma pridaj,
pridaj, pridaj, pridaj ako priateľa.
Ako priateľa môjho priateľa,
ako priateľky mojej priateľky 

Takto prezentovala facebook na Eurovízii skupina Smola a Hruš-
ky. Na facebook v dnešnej dobe chodí  takmer každý. Dokonca 
dnes vládne myšlienka, že kto nie je na facebooku, ten ani nežije. 
Facebook nás spája, informuje iných o našom voľnom čase, čo 
robíme, kam chodíme, s kým sa riešime. Častokrát nám robí pro-
blém odhlásiť sa, pretože permanentne nám na nástenke vyska-
kujú nové „infošky“ a naša túžba byť v obraze nás úplne opantá . 
Ups, práve som sa stala fanúšikom skupiny „Chýbajú ti zuby??? 
Tak sa ostrihaj:D“ a zistila, že zomriem 11.12. 2059 po tom, ako 
mi pes odhryzne hlavu. Práve ma niekto označil na fotke z nejakej 
akcie a už niekto komentuje, že túto akciu musíme jednoznačne 
zopakovať. Ešte napíšem blahoželanie k meninám kamarátovi a 
pozriem si video z YouTube a môžem začať chatovať. Na bočnej 
lište vidím odporúčania na priateľstvo našich prvákov. Takmer celé 
naše gymnázium je sfejsbukované.
Je facebook dobrý ? Alebo nás oberá o náš voľný čas ? Nech si 
každý odpovie na túto otázku sám. Každý by mal poznať svoje hra-
nice. Facebook bol vytvorený ako miesto pre priateľov, aby si starí 
známi mohli obnoviť svoje priateľstvá a prehodiť zopár slov. Dnes 
však odkrýva trošku viac ako by sme chceli. Našťastie existuje aj 
nastavenie súkromia. Ale jednoznačne facebook nás vie zabaviť, 
a preto ja a facebook, hmmm, páči sa mi to :D   

Tatiana Paličková a Barbora Fejová, 3. B

FACEBOOK A MY
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Na	 tohtoročnej	 obhajobe	 ročníkových	
prác	 redakciu	 Elánu	 zaujalo	 netradičné	
dielko,	ktoré	v	kategórii	umenia	a	kultúra	
prezentovala	 dvojica	 druhákov	 Gabriel	
Zajtko	(2.	A)	a	Pavel	Bielik	(2.	B)	a	ktoré	
postúpilo	na	krajské	kolo	do	Kežmarku.
Elán: Chlapci, je o vás známe, že ste 
sa na tomto ročníku SOČ prezentovali 
s prácou, ktorá zaváňa Hollywoodom. 
Kto prišiel na nápad prísť na súťaž s 
filmovou tvorbou?
G & P: Keďže sa obaja už dávnejšie zao-
beráme niečím, čo by sa dalo nazvať fil-
movou tvorbou, nebolo ničím zvláštnym, 
keď nám to pri voľbe tém napadlo. Najprv 
sme témy spracovávali osobitne, ale od 
pani profesorky Madzinovej, ktorá nám 
bola konzultantkou, sme sa dozvedeli, že 
robíme prakticky to isté, a tak sme sa dali 
dokopy. Ide tu vlastne o prezentáciu nášho 
diela pod názvom Krídla osudu, ale aj o 
prezentáciu jeho výroby: samotné filmo-
vanie, komentáre, hodnotenia a tak ďalej. 
Bola to vlastne praktická časť našej prá-
ce. Súťaž nám v podstate poskytla akúsi 
reklamu pre náš film. Podieľali sme sa na 
ňom vlastne všetci traja.
Elán: Kto všetci traja?
G & P: Nuž Gabi Zajtko, Pavel Bielik a 
ešte Tobiáš Petra.
Elán: Kde možno hľadať korene alebo 
začiatky vašej filmovej tvorby?
G & P: Začalo to ešte na základnej ško-
le v deviatom ročníku. Po monitore sme 
sa už nepotrebovali tak veľmi učiť a hľa-
dali sme si nejakú činnosť, ktorá by nás 
napĺňala. Tak sme sa rozhodli natočiť 
nejaký film. Základ scenára bol z prestá-
vok medzi hodinami a na námet sme pri-
speli všetci traja. Gabo mal kameru a pro-
gramy potrebné na spracovanie materiálu, 
strihanie, ozvučenie, triky a podobne. A 
mal aj skúsenosti. Najprv sme natočili dva 
krátke filmy. Prvý z nich bol bez nejaké-
ho pevného deja. Išlo nám o zachytenie 
tínedžerov, ich „hlášok“, komických situ-
ácií. Druhá snímka mala byť hororovou 
komédiou, príbehom o dvoch chlapcoch, 
ktorí šli na chatu, kde strašilo. Najprv sme 
filmovali len s digitálnym fotoaparátom a 
až neskôr s kamerou.  Ale len málo ľudí 
videlo tieto dve snímky.
Elán: Môžete v krátkosti popísať svoje 
dielo? 
G & P: Je to psychologická dráma o tom, 
kam až môže dospieť študent, keď je naň 
vyvolávaný psychický tlak. Tlak z domo-
va, z ulice, zo školy. Ukazuje na extrémnu 
situáciu, keď mladý človek dokáže vraždiť. 
Má to byť varovanie. Názov filmu Krídla 
osudu symbolizuje dvoch bratov. Dejová 

línia je dosť komplikovaná. Divák poro-
zumie myšlienke filmu až v posledných 
minútach. Je pravdou, že s tou zápletkou 
sme trochu prehnali, ale to preto, lebo 
Pavel v polovici prestal písať scenár a ja s 
Tobom som ho dokončil. 
Elán: Aké bolo herecké obsadenie a kde 
ste filmovali?
G & P: Herecké posty boli obsadené naši-
mi spolužiakmi. Vo filme vystupujeme my 
traja, Rado Paľa zo septimy, Jakub Renč-
ko z 3. B a Lukáš Kakalej z 2. B. Dievča-
tá odmietli spoluprácu. Exteriéry sme 

točili po celom Stropkove a okolí. Dá sa 
povedať, že máme zdokumentované celé 
mesto. Pracovali sme medzi bytovkami, 
za garážami v centre mesta, pri Ondave, 
pod lesom i na Sitníkoch v zbúranisku jed-
ného domu popri hlavnej ceste. Keď sme 
natáčali, stále nám zavadzali deti, ktoré sa 
„pchali“ pred kameru. Zaujali sme aj oko-
loidúcich dospelých, ktorých sme doslova 
prosili, aby odišli. Časti v interiéroch sme 
točili v byte jedného z nás, ktorý bol práve 
voľný. Za to veľmi pekne ďakujeme všet-
kým našim rodičom.
Elán: Ako ste si rozdelili úlohy režiséra, 
kameramana, produkčného či klapku?
G & P: S klapkou sme si nerobili zbytočné 
starosti. Čo sa kamery týka, za ňou stál ten, 
kto práve nehral. Väčšinou to bol Lukáš 
Kakalej, ktorému touto cestou ďakujeme. 
Gabo strihal a vyberal hudbu z nejakých 
filmov. My sme jeho návrhy schvaľovali. 
Úloha režiséra išla z ruky do ruky. Kto mal 
lepší nápad a ostatní to akceptovali, ten bol 
režisér. Chceli sme, aby vo filme každý 
ukázal sám seba. Každý mal na realizáciu 
svojej postavy vlastný priestor. Navštevu-
jeme literárno-dramatický krúžok na ZUŠ 
v Stropkove a náš pedagóg pán Cimbala 
nás učí to, že keď herec príde na javisko, 
má už vedieť čo chce hrať. Režisér mu 
povie, čo má robiť, ale herec má vedieť 
ako to má robiť. Celková minutáž Krídiel 
osudu je 65 minút.
Elán: Bol film niekde verejne prezento-
vaný?
G & P: Začiatkom minulých letných prázd-
nin mal premiéru v stropkovskom kine. 
Mali sme veľký úspech. Boli aj standing 
ovations. Potom neskôr v jeseni sme ho 
uviedli v Medzilaborciach, kde ho zhliadli 
vysokoškoláci, ktorí problematiku filmo-
vej tvorby študovali. Samozrejme, že sme 
nemali taký úspech ako v Stropkove, ale 
veľmi sme si cenili diskusiu a kritické pri-
pomienky k dielu. Nedávno sme film pre-
zentovali aj svidníckym gymnazistom. Tí 
ale asi nevedeli prejaviť svoje emócie...
Elán: Taká otrepaná otázka, ale určite 
bude čitateľov zaujímať: Aké máte plá-
ny do budúcnosti?
G & P: Plány do budúcnosti? To sa nás 
pýta každý. Chceli by sme natočiť ešte 
dlhší film, ale bude to náročné. Krídla osu-
du trvajú hodinu a päť minút a točili sme 
to rok a štyri mesiace. Pri tom množstve 
štúdia, ktoré máme v škole, to bude nároč-
né. Točíme cez víkendy, a tak realizujeme 
projekt, o ktorom by som teraz nechcel 
hovoriť.
Elán: Ovplyvní vaša tvorba vašu budú-
cu kariéru? (Pokračovanie na 7. str.)

KRÍDLA OSUDU
alebo

rozprávanie 
o zaujímavom 

projekte

Jeden z plagátov pozývajúci na premiéru

Realizačný tím
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Simona	zo	septimy	trávi	tento	školský	rok	v	USA.	Ozvala	sa	
nám	e-mailom,	z	ktorého	sa	môžete	dozvedieť,	ako	sa	jej	v	
ďalekých	krajoch	darí.
O možnosti vycestovať do USA ako „exchange student“ 
som sa dozvedela pred niekoľkými rokmi a od začiatku 
ma to veľmi lákalo. Rozhodla som sa tam ísť hlavne kvôli 
tomu, aby som si zlepšila moju angličtinu. Samozrejme som 
tiež chcela vidieť krajinu, spoznať jej kultúru a ľudí, získať 
nových kamarátov a skúsenosti.
Pobyt mi sprostredkovala agentúra CHI (Cultural Homestay 
Internationa). Najprv som musela vyplniť veľa formulárov, 
odpovedať na otázky o sebe, našej rodine a o svojom živote 
všeobecne. Podľa tohto si ma vybrala rodina v USA.
 Do USA som letela z Viedne s prestupmi v Londýne 
a Los Angeles, odkiaľ som priletela do mesta Bakersfield, 
kde býva moja hosťovská rodina. Z Viedne som cestovala 
s väčšou skupinou študentov, ale v Londýne sme sa všet-
ci rozdelili a do cieľa, mesta Bakersfield v Kalifornii, sme 
prišli iba dve.
 Hoci som sa s domácimi videla prvýkrát v živote, 
privítanie na letisku bolo srdečné, ako keby sme sa už dávno 
poznali. Už za tmy sme dorazili do môjho druhého domova, 
ktorý sa nachádza na okraji mesta.
 Rodina je trojčlenná: otec, mama a ich dcéra, ktorá 
momentálne s nimi nežije, lebo je vydatá a má svoju rodi-
nu. Hlava rodiny sa volá Edward a má 56 rokov. Pracuje 
v naftárskej firme. V okolí Bakersfieldu sa ťaží ropa. Jeho 
manželka Deborah má tiež 56 rokov a pracuje ako sociál-
na úradníčka. Ich dcéra Andrea (29) je učiteľkou hudobnej 
výchovy a jej manžel Dane pracuje tiež medzi naftármi. 
Mám tu aj „hosťovskú sestru“, ktorá je z Nemecka a má 16 
rokov.
 Rodina má veľmi veľa koníčkov. Všetci sa veľmi 
zaujímajú o motorky a sú členmi miestneho motorkárskeho 
klubu. Už som mala možnosť ísť s nimi na cesty. Bolo to 
úžasné. Okrem toho veľmi radi lyžujú, chodia na koncerty a 
cestujú. Žiť v tejto rodine by bolo zaujímavé pre každého...
 Môj bežný deň vyzerá asi takto: ráno vstávam 
zvyčajne o 6:20. Na raňajky si dám cereálie s mliekom. O 
7:10 idem autobusom do školy, ktorá začína o 7:35 a kon-
čí o 14:30. Po škole sa zvyčajne autobusom vraciam späť 
domov, ale niekedy chodievam s kamarátkami niekam po 
škole. Keď prídem domov, urobím si domáce úlohy. Potom 
mávame spoločnú večeru a večer pozeráme televízny pro-
gram.
 Moja škola sa volá Frontier High School. Je to veľký 
objekt postavený v štýle pripomínajúcom našu Základnú 
školu na Mlynskej ulici. Dokončili ju iba pred štyrmi rokmi. 
Chodieva do nej asi 3 000 študentov.
 Vyučovanie začína o 7:35. Môžete si vybrať pred-
mety, ktoré sa chcete učiť. Tvorba rozvrhu je na vás. Každý 
deň má 6 vyučovacích hodín. Ja som si vybrala matematiku, 
históriu USA, chémiu, angličtinu, fyziku, ekonomiku a náu-
ku o spoločnosti. Na začiatku bol život v škole trochu ťažký, 
pretože mnohým veciam som nerozumela. Rozprávajú tu 
príliš rýchlo. Za krátky čas som si zvykla a teraz je to je už 
oveľa lepšie. Nemám žiadny problém niečomu porozumieť.
Čo sa predmetov týka najradšej mám matematiku, lebo sa 

mi zdá nejaká menej komplikovaná. Mám aj veľmi dobrého 
učiteľa. Potom som si obľúbila aj fyziku hlavne preto, že 
môj učiteľ je tiež úžasný. Veľmi som si ho obľúbila. Naopak, 
nemám rada hodiny náuky o spoločnosti – presnejšie hodiny 
o americkej vláde, pretože je toho neskutočne veľa. Učiteľka 
tohto predmetu je najprísnejšia na škole.
Keby som porovnala naše školy s americkými, zmenila by 
som niekoľko vecí. Veľmi sa mi páči tento systém učenia 
bez skúšania. Nie je toľko stresu. Neexistuje situácia, žeby 
sa študenti neučili, lebo tu je systém kreditov za všetko: za 
vyhotovenie práce na hodine, ktorú musíme odovzdať uči-
teľovi a dostaneme za to kredit, za všetky domáce úlohy, 
za kvízy, za testy. Takže študenti sú prinútení sa učiť, lebo 
musia robiť domáce úlohy každý deň. Ak ich nemajú, nedo-
stanú kredit a to veľmi ovplyvní ich známku. Mám dokon-
ca pocit, že pri tomto systéme štúdia bez skúšania sa žiaci 
dokonca učia viac. Všetky testy sú robené v štýle „A, B, C, 
D“, čo šetrí veľa času a študent sa nemusí rozpisovať.
Iný je aj vzťah medzi študentmi a učiteľmi. Na Slovensku sa 
udržiava veľký odstup a tu to vyzerá tak, ako keby učiteľ a 
žiak boli kamarátmi. Možnože to vyznie čudne, ale tu žiaci 
viacej rešpektujú svojich učiteľov. Čaká ma ešte zvyšok dru-
hého semestra. Prvého mája tu budeme mať školský ples a 
tretieho júna bude maturitná slávnosť, na čo sa veľmi teším.
Keď mám voľno alebo cez víkendy, chodievam von so svoji-
mi priateľmi. Hosťovská rodina má tiež stále veľmi zaujíma-
vý program. Od januára som sa chodievala lyžovať a veľmi 
ma to baví.
S rodičmi som v kontakte vďaka e-mailom často a každú 
nedeľu komunikujeme cez Skype. Teším sa však na návrat 
domov niekedy v priebehu júna. Mojim spolužiakom by som 
chcela odkázať, aby sa učili čo najviac a že sa veľmi teším na 
spoločný maturitný školský rok 2010/2011.

Simona Motyková, Bakersfiel, CA, USA

Simona Motyková spoza oceána
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Vždy bolo vaším cieľom stať sa uči-
teľom alebo ste uvažovali aj o nejakej 
inej profesii?
Tých plánov bolo určite viac, ale jedným z 
nich bolo aj učiteľstvo.
Akú vysokú školu ste vyštudovali?
Študoval som v Prešove. Kedysi to bola 
UPJŠ-ka, potom vznikla Prešovská uni-
verzita. Študoval som na Fakulte huma-
nitných a prírodných vied odbor Matema-
tika – Fyzika.
Prečo ste sa rozhodli práve pre profe-
siu učiteľa?
Ťažká otázka. Samo to tak prišlo. Naozaj 
neviem.
Učili ste pred príchodom do našej ško-
ly aj inde?
Áno, učil som sedem rokov na základnej 
škole v Spišskej Novej Vsi.
Na ktorej škole sa učilo lepšie - základ-
nej alebo strednej?
Na strednej. 
Prečo?
Správanie žiakov na strednej škole je už 
predsa len iné ako na základnej. Tam sú 
so žiakmi iné problémy ako na strednej. 
Gymnázium je už výber žiakov a keďže 
sú starší, aj to zmýšľanie či pohľady do 
budúcnosti sú iné. Preto sa pre mňa učí 
lepšie na strednej škole.
Aj keď je pravda, že vedomostná úro-
veň žiakov prijímaných na stredné ško-
ly sa z roka na rok zhoršuje, čo si o tom 
myslíte?
Je to pravda. Za mojich čias sa na gymná-
ziu dostal jednotkár alebo dvojkár. Trojká-
ri už nie. V dnešnej dobe sa tu dostávajú 
aj žiaci s horším priemerom. Ale aj tak je 
tu určitý výber.
Ako vy vnímate dnešnú mládež? Je to 
iné, ako keď ste vy sám boli študen-
tom?
Je to iné. My sme si nemohli tak dovoľovať 

vo vzťahu k učiteľom, ako si žiaci dovoľujú 
teraz. Celkovo sme mali k pedagógom väčší 
rešpekt. Neboli sme anjelikovia, ale nemohli 
sme si dovoliť to, čo vy teraz.
Vieme, že ste bývalým študentom našej 
školy. Kto vás učil predmety, ktoré učíte 
teraz vy?
Fyziku ma učil pán Maruščák, matematiku 
pani Kočišová  a triednou učiteľkou bola pani 
Mihoková. Terajší pán riaditeľ ma neučil nič, 
ale už bol v tom čase na gymnáziu.
Na ktorého profesora máte najlepšie 
spomienky?
Celkovo mám príjemné spomienky na gym-
názium. Ťažko povedať, že jeden bol horší, 
druhý lepší. Časom som zistil, a na to prí-
dete aj vy, že učitelia, ktorých sme možno 
nemali príliš v láske, mali pravdu. Ale to 
všetko zistíte až časom, na vysokých ško-
lách a neskôr.
Ak porovnáte prístup učiteľov a študen-
tov za vašich čias a teraz, je v tom roz-
diel?
Určite. Boli prísnejší. Teraz je to miernejšie.
A čo sa týka rozsahu a náročnosti uči-
va?
Vy, tretiaci, sa učíte ešte podľa starých 
učebných osnov, ale podľa nových sa uči-
vo redukuje. My sme boli skôr zameraní na 
to, aby sme veľa počítali, aby sme mali veľa 
poznatkov.
Ktorý predmet sa vám na gymnáziu učil 
najhoršie?
Vo všeobecnosti mi tie humanitné predmety 
veľmi nešli, skôr prírodovedné, najmä tie, 
kde fungovala logika.
Aký je podľa vás základ dobrej výučby?
Často záleží aj na type učiva. Sú veci, ktoré 
sa učia ľahko, no aj také, ktoré je obtiažne 
vysvetliť. Preto si učiteľ musí zvoliť správny 
postup pri vysvetľovaní, nájsť ten správny, 
ktorý žiakom najviac vyhovuje. Samozrejme 
je nevyhnutná spolupráca a záujem študen-

ta. Musí to fungovať na oboch stranách.
Baví vás vaša práca? :-)
Minule som si uvedomil, koľko rokov už trá-
vim v škole, ak vezmem do úvahy aj moje 
školské časy. Keby ma táto práca nebavi-
la, určite by som ju nerobil.
Aké sú vaše koníčky?
Myslím si, že pre ľudí, ktorí manuálne 
nepracujú, je koníčkom nejaká fyzická akti-
vita. Ja konkrétne inklinujem k cyklistike a 
tiež sa momentálne venujem prerábaniu 
domu.
Čím by ste boli, keby ste neboli uči-
teľom?
Neviem, nejako sa nad tým nezamýšľam. 
Momentálne som spokojný s tým, ako to 
je. Ale určite by ma nebavilo sedieť niekde 
v kancelárii a robiť dookola to isté.
Kde sa vám žilo a pracovalo lepšie – na 
Spiši alebo tu?
Ono je to tak, že keď niekam prídete, ste 
tam v podstate cudzí a svoje miesto si musí-
te časom vybojovať. Tak to bolo aj tam, no 
postupom času sme si vytvorili okruh ľudí, 
na ktorých sa môžeme spoľahnúť. Tu v 
Stropkove som doma, poznám tu viac ľudí 
a preto je to tu iné ako v Spišskej Novej Vsi. 
Avšak, keď sme si zmysleli, že chceme ísť 
do Tatier, tak v tom nebol problém, keďže 
sme to mali blízko. Dnes aj kvôli diaľke a 
malým deťom to nie je také jednoduché.
Posledná otázka: aké je to po rokoch 
učiť a pracovať s učiteľmi, ktorí kedysi 
učili vás?
Je to taký zvláštny, ale zároveň príjemný 
pocit. Určte to bolo iné, keď som pracoval 
na základnej škole s učiteľmi, ktorých som 
predtým nepoznal. Ale hovorím, je to záro-
veň aj veľmi príjemný pocit sedieť s nimi 
dnes v zborovni.
Ďakujeme za rozhovor.

Dana Kuľbagová a Drahomíra Rusinková, 3. B

Na	slovíčko	s....			Mgr.	Martinom	Baluďanským

G & P: Áno, ale najprv chceme nabrať 
skúsenosti. Máme v pláne nastúpiť na 
Vysokú školu múzických umení v Brati-
slave alebo na banskobystrickú akadémiu. 
Uvedomujeme si, že to nebude ľahké, 
lebo namiesto gymnázia sme teraz mali 
byť na strednej umeleckej škole. Veríme 
si. Ľudia, ktorí nás poznajú, hovoria, že 
nemusíme byť práve hercami. Naša cesta 
môže viesť k profesii dramaturga, kame-
ramana, režiséra. Ťažko povedať, v čom 
budeme dobrí. No herectvo nás napĺňa.
Elán: Vráťme sa na začiatok. Ako pre-
biehala obhajoba na „sočke“?
G & P: Najprv sme mali obavy ako to 
celé dopadne. Ale v onen deň, keď sme si 

všimli spolužiakov ako trpia trémou, cítili 
sme sa ako ryby vo vode, pohodovo. Naša 
obhajoba trvala štyridsať minút. Členovia 
komisie sa pýtali na samotnú tvorbu filmu. 
Boli sme príjemne prekvapení, že ich naše 
dielo tak veľmi zaujímalo.
Elán: Študoval z vás niekto teóriu filmo-
vej tvorby?
G & P: Áno, zaoberali sme sa tým, ale 
chýba nám znalosť histórie filmu, najmä 
z nemého a čierno-bieleho obdobia. Sme 
zorientovaní len v súčasnosti. Ako mladí 
pozeráme filmy Avatar alebo Titanic. Ale 
mnohé čierno-biele snímky sú príkladom 
výborného filmového umenia. Naším vzo-
rom je majster kreativity Johny Depp. Má 
nos na filmy, vie si ich vybrať. Tim Bur-

ton a on sú dobrá dvojka. Rozumejú si. A 
druhým je Heath Ledger. Obdivujeme aj 
Seana Penna či Leonarda di Caprio. Viac 
ako na samotný dej sa tešíme na herecký 
koncert týchto hercov.
Elán: Čo by ste odkázali čitateľom na 
záver?
G & P: Tešíme sa na krajské kolo SOČ, 
ktoré bude 30. marca 2010 v Kežmarku 
a ďakujeme všetkým, ktorí nám pomoh-
li zrealizovať Krídla osudu. A kto chce 
film vidieť, nech príde za nami s ues-
béčkom...
Elán: Prajeme vám veľa úspechov a 
málo neprajníkov. Vďaka za rozho-
vor.
-sc-

Krídla osudu... (dokončenie zo str. 5)
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Týždeň, na ktorý nezabudneme...
Čakali sme na neho dlhé  mesia-
ce, kým konečne prišla nedeľa 7. 
februára 2010. Všetci sme s malý-
mi aj veľkými očakávaniami, ale šťastní, nakladali batožinu do 
autobusov.  Všade okolo bolo počuť veselé rozhovory, zážitky 
z víkendu a plány na nasledujúci týždeň. V autobuse zrazu 
prepukli obavy: ,,Určite som niečo dôležité zabudla!“ Ale čo 
je také dôležité, bez čoho týždeň nevydržíme? (Samozrejme 

okrem lyží, ktoré na lyžiarskom kurz dosť využijeme.) Nič nám 
tam nechýbalo.
Už po polhodine cesty nám pán profesor Belovežčík so svo-
jou neodmysliteľnou ,,technikou za 30 000 korún“ oznámil: 
,,Môžete zavolať rodičom, že fotky sú už na stránke našej ško-
ly.“ A tak postupne každý deň pribúdalo priemerne 100 foto-
grafií a rodičia mohli byť spokojní, že presne vedia, čo práve 
robíme. Samozrejme pánovi profesorovi patrí veľká vďaka za 
naozaj profesionálne a vydarené zábery.
Keď sme dorazili do cieľa našej cesty, dlho sme sa na ubytovni 
nezdržali. Prešli sme sa na zjazdovku v Tatranskej Lomnici a 
videli sme Andreja Bičana, snežné psy, ľadové sochy, záchra-

nárov ale aj veľkého plyšového tučniaka, ktorý sa veľmi chcel 
s nami odfotiť. Hneď prvý deň bol plný zážitkov. Na ubytovňu 
sme prišli rovno na večeru a po nej sme mali pravidelný a 
veľmi ,,obľúbený“ denný rozkaz.  Pozreli sme si veľmi poučný 
dokument o teórii lyžovania, ktorý sme počúvali so zatajeným 
dychom. Ale to asi len vďaka vyhrážke pána profesora Šturá-
ka, ktorý nám povedal , že keď nebudeme ticho, pustí nám ho 
od začiatku. To sa stalo pre nás pravidlom aj pri prvej pomoci, 
ktorú sme spolu pozerali na druhý večer.
O desiatej sme mali večierku, ktorú určite v prvý, ani v žiad-
ny nasledujúci večer nikto nedodržal. Ráno sme však museli 
vstávať už o siedmej, keď sme mali stihnúť rozcvičku o 7:10. 
Rozcvičení sme sa nevedeli dočkať raňajok, ktoré boli až o 
pol ôsmej. Prvý deň sme už 8:15 boli naložení v autobuse a 
pripravení na odchod, na našu prvú lekciu lyžovania. Cesta do 
Ždiaru bola dosť náročná na priestor. V jednom autobuse sme 
sa každý deň viezli šesťdesiati, ale to bolo zároveň motiváciou 
prísť načas a obsadiť si miesto na sedenie. Ždiar je veľmi krás-
ne lyžiarske stredisko a prichystalo pre nás prekvapenie. Keď 
sme v stredu ráno vystúpili z autobusu do po prvýkrát jasného 

počasia, nad lyžiarskymi vlekmi sa 
z oblakov vynorili Belianske Tatry, 
na ktoré bol krásny pohľad.
V stredu sme sa v lyžiarskom stre-

disku zdržali len dopoludnia, lebo poobede sme išli do Popra-
du, kde nás na dve a pol hodiny vypustili do Maxu. Čo sme 
tam toľko robili? Nakupovali a hlavne veľa jedla. Najobľúbe-
nejšou činnosťou niektorých na izbách bolo jedenie. Po výbor-
ných haluškách, čo sme mali na večeru, sme si dali ešte jeden 
jogurt z Maxu a ešte jeden a ešte aj miňonky, a samozrejme 
ešte dve jablká, aby ,,pretrávilo“. (Neskúšajte!) Kým bolo čo, 
tak sa jedlo. Potom bola zábava počúvať, ako sa spolubývaj-
úcej o jogurte ešte aj sníva.
Nočné návštevy boli veľkým adrenalínom. Celá chata bola 
zabezpečená účinným pohybovým senzorom. Len čo niekto 
vyšiel z izby, počula to celá ubytovňa. Keďže je z dreva a má 
už svoje roky, nikto nespravil krok bez toho, aby nevŕzgala. 
Prekážalo to iba v noci a iba nám, študentom. Profesori si to 
mohli pochvaľovať. Predposlednú noc sme už aj tak nevydržali 
byť zalezení v izbách, keď aj tak nespíme a pánovi profesorovi 
Baluďanskému  sme pripravili dlhú nočnú službu.  Ani sme 

sa nesnažili byť o tretej v noci ticho. Ale prichytení znášali 
následky, keď si ráno museli pobaliť všetky svoje veci a nosiť 
ich okolo chaty. Originálny trest.  Pán profesor, samozrejme, 
za to dostal aj odmenu, diplom za najdlhšiu nočnú službu.
V piatok pre nás vedúci výcviku pripravili lyžiarske preteky, 
v ktorých sme mali ukázať, čo sme sa naučili. Večer sa odo-
vzdávali ceny, diplomy a vynikajúce torty za najupratanejšie 
izby. Bol to večer spojený s programom, ktorý sme si mali 
sami naplánovať. Narýchlo (ne)nacvičené scénky prekypovali 
kvalitou, ale o to viac sme sa zabávali. Tak sme strávili posled-
ný večer týždňa plného zážitkov, na ktorý budeme dlho spo-

mínať. Hoci sme sa poniektorí už aj tešili domov, každý z nás 
by si takýto lyžiarsky výcvik ešte zopárkrát rád zopakoval.                                        
Eva Ternová, 1. A

LYŽIARAK 2010
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obnovou starej kupoly školského observa-
tória v Krosne, vyhotovením slnečných hodín 
na priečelí školy i vzájomnými kontaktmi a 
stretnutiami poľských a našich študentov.
26. mája 2009 bola na pôde Lýcea Mikuláša 
Kopernika medzi riaditeľom Gymnázia Strop-
kov RNDr. Jaroslavom Mikitom a riaditeľom 
partnerskej školy, ktorej oficiálny názov 
je I Lyceum Ogólnokształcące im. Mikoła-
ja Kopernika v Krośne podpísaná Dohoda 
o realizácii projektu pod názvom „Projekt 
Kopernik“. Tak sa zrodila spolupráca na 
spoločnom projekte, ktorý je spolufinanco-
vaný Európskou úniou z Fondu regionálneho 
rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníc-
tvom Euroregiónu Karpaty v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská 
republika 2007 – 2013. Organizačnú stránku 
akcie si vzali na starosť členovia PK MAFIG. 
Plánované sú spoločné víkendové i viacdňo-
vé exkurzie a pozorovania.
     Dňa 8. februára 2010 v poludňajších 
hodinách naše Gymnázium navštívili štu-
denti a ich pedagógovia z krosnianskeho 
lýcea. Prezreli si našu školu spojenú s jej 
prezentáciou so sprievodným komentárom 
v poľskom jazyku v podaní Mgr. Gabriely 
Homoľovej. Potom si poľskí priatelia prezreli 
aj centrum mesta a popoludní odcestovali do 
obce Roztoky, kde sa nachádza hvezdáreň. K 
poľským hosťom sa pripojili aj nadšenci pre 
astronómiu študenti septimy: Matej Lukča, 
Dano Tarbaj, Mišo Kopčík, Vladka Dercová a 
Mirka Kačurová.  V ten večer sa zúčastnili na 
úvodných prednáškach spojených s pôsobi-
vou animáciou pohybu nebeských telies po 
oblohe. Druhý deň prebiehal v znamení pra-
covných skupín. V stredu študenti navštívili 
Planetárium v Prešove a historické centrum 
Bardejova. Vo štvrtok v dopoludňajších hodi-
nách nasledovalo záverečné vyhodnotenie a 
návrat domov.
     V piatok 12. marca 2010 sme v rámci 
projektu boli pozvaní na Deň Kopernika do 
Krosna. Patrónom krosnianskeho lýcea je 
totiž slávny poľský astronóm Mikuláš Koper-
nik. Cesty sa zúčastnili „študenti z Roztokov“ 
a naši pedagógovia RNDr. Petričková, Mgr. 
Paňková a Mgr. Homoľová. Celé lýceum 
bolo v znamení osláv. Študentská a peda-
gogická obec zorganizovala dve súbežné 
akcie. Na jednej z nich jednotlivé triedy v 
miestnej telocvični prezentovali ostatným 
študentom svoje scénky, spevy, hudbu, cho-
reografické kúsky a tá druhá bola v komor-
nejšom duchu. Súťažili v nej zanietenci pre 
astronómiu z celej krosnianskej oblasti. Bola 
to akcia podobná našim obhajobám ročníko-
vých prác. Najúspešnejší autor mal postúpiť 
na celoštátne kolo. Naši študenti si teda mali 
možnosť porovnať podmienky štúdia, škol-
ský život i prezentácie študentských vedec-
kých prác s našimi. Popoludní mala mládež 
voľný program, ktorý využila na spoznávanie 
mesta, ale najmä na utuženie vzájomných 
kontaktov.
     A čo bude nasledovať ďalej? Projekt je 

Poľský astronóm, najznámejší pre 
jeho astronomickú teóriu, že Sln-
ko je stredom vesmíru a že Zem sa 
otočí raz za deň okolo svojej osi a 
raz za rok okolo Slnka. Táto teória 
sa nazýva heliocentrická. 
Kopernik sa narodil 19. februára 
1473 v Toruni v Poľsku. Pochádzal 
z rodiny obchodníkov a komu-
nálnych úradníkov. 
Kopernikov strýko, biskup sa roz-
hodol, že jeho synovec potrebuje 
vzdelanie na úrovni, na 
najlepších univerzitách. 
Začal študovať na univerzi-
te v Krakove v roku 1491. 
Študoval slobodné ume-
nie 4 roky bez dosiahnutia 
titulu a potom ako väčšina 
poľských študentov z jeho 
vrstvy, šiel študovať do 
Talianska medicínu a prá-
vo.
V januári 1497 začína študovať 
právo v Bologni. Jeho láska k ast-
ronómii a geografii bola podporo-
vaná profesorom matematiky, u 
ktorého býval počas štúdia. V roku 
1500 vyučuje astronómiu v Ríme. 
Nasledujúci rok získava povolenie 
na štúdium medicíny v Padove. 
Po získaní doktorátu sa vracia do 
Poľska. Od roku 1503-1510 žije u 
svojho strýka v biskupskom paláci, 
kde napísal niekoľko kníh. Medzi 
1507-1515, dokončil krátke astro-
nomické dielo, známe pod názvom 
Commentariolus. Nebolo však pub-
likované do 19. storočia. Stanovil v 
ňom základy princípov novej heli-
ocentrickej sústavy. V roku 1530 
dokončieva svoju najväčšiu knihu 
De Revolutionibus Orbium Coe-

lestium, ktoré však bolo publiko-
vané v Nemecku tesne pred jeho 
smrťou 24. mája 1543. Hlavné 
ťažiská Kopernikovej teórie sú, 
že Zem sa točí okolo svojej osi a 

raz ročne okolo Slnka. 
Tiež tvrdil , že ostatné 
planéty obiehajú oko-
lo Slnka. Koperníko-
va teória dovoľovala 
nové usporiadanie 
planét v závislosti od 
ich vývinu. Existo-
vali 10 nasledovníci 
Koperníka medzi rok-

mi 1540-1600. Väčšina pracovala 
mimo univerzít kráľovského, ale-
bo vládneho dvora. Najznámejší z 
nich boli Galileo a Johanes Kepler. 
Títo muži sa často odlišovali v prí-
činách pre podporu Kopernikovej 
sústavy. Tycho de Brahe prišiel s 
novou teóriou, ktorá uznávala obe 
predchádzajúce, nazývala sa geo-
centricko-heliocentrická. Hovorila 
o tom, že všetky planéty sa točia 
okolo Slnka, ale spolu so Slnkom 
sa točia okolo Zeme. 
Aj keď mnohé teórie Koperniko-
vých následníkov boli podobné s 
tou jeho, nie všetky boli natoľko 
pravdivé ako heliocentrická sústa-
va. Mikuláš Kopernik sa zapísal 
do histórie ako vedec, ktorý v 
základoch zmenil chápanie Zeme 
vo vesmíre.

Kto bol Mikuláš Kopernik?

pre našich študentov otvorený. Sú 
naplánované viacdenné exkurzie a 
expedície do Roztokov, na Skalnaté 
Pleso a na observatórium Kolonica 
pri Snine.
     Celá  akcia však nie je iba v 
znamení hviezd. Obe strany vyjadri-
li ochotu spolupracovať aj na báze 
iných projektov, či udržiavať aj 
neformálne kontakty. Geografická 
blízkosť oboch miest, ľahko pre-
konateľná rečová bariéra a najmä 
potenciál našich študentov sú 
predpokladmi preto, aby obe školy 
nadviazali na dávnu spoluprácu zo 
sedemdesiatych rokov minulého sto-
ročia a prekonali už aj tak blednúcu 
hranicu v Karpatoch, ktorú hviezdy 
nikdy nepoznali...                    -sc-

     9

Pokračovanie z 1. strany



  Už  osem rokov ubehlo, odkedy som po prvý-
krát prekročila prah tejto budovy. Po tých dlhých 
rokoch sa mi stihli zmiešať všetky pocity do jedného, 
veľmi zložitého. Zlialo sa mi dohromady očakávanie, 
stres, strach z nového... a taktiež nedočkavosť, túžba po 
nových vedomostiach s ohromnou radosťou z toho, že 
môžem študovať na vysnívanom gymnáziu.

  Neistota bola počas prvých dní v novej 
škole mojím chlebom každodenným, no rýchlo sa 
rozplynula. Predstavte si, že máte ešte len 10 rokov, 
ale už ste žiakmi „veľkého“ gymnázia. Veľmi túžite 
po poznaní, avšak obávate sa otázok, na ktoré nevie-
te odpovedať, a zároveň ich sami vyhľadávate svojím 
zvedavým pohľadom na svet. A zrazu, vo všetkej tej 
neistote, nájdete skalopevnú istotu. Úsmev pani uči-
teľky. Je trpezlivý a neskutočne milý. A vy viete, že 
je úprimný, pretože, aj keď má pery stiahnuté do ten-
kej čiarky, v jej očiach hrajú iskričky. Stiahnutie pier 
povolí, lebo vie, že vás a ju niečo spája. Spája vás mno-
ho dobrodružstiev v podobe neobjavených pokladov, 
neprečítaných strán a neprepočítaných príkladov.

         Život študenta však nie je ľahký. Často sa cítite 
zmorený  toľkými zážitkami, otázky sú čím ďalej nároč-
nejšie, času na spánok a prípravu na písomky pomaly 
ubúda. Okrem samozrejmých školských povinností 
má však váš život aj ďalšie rozmery. Začínate riešiť aj 
také životne dôležité problémy, keď vás spolužiak na 
hodine telocviku hodí do bazéna a vy neviete, či sa mu 
páčite, alebo sa páči len on vám. Začnú sa problémy 
s make-upom a vlasmi a odrazu, keď sa s ťažkosťa-
mi zobudíte ráno o šiestej na informatiku, zistíte, že 
ubehlo päť rokov a vy ste si to ani nevšimli. Na známej 
usmievavej tvári vašej učiteľky sa takmer nič nezme-
nilo. Hoci okolo očí sa vejárikovite zozbieralo zopár 
vrások, na hlave znova pribudlo zopár šedín, iskra v 
pohľade sa nestratila. A vy ďalej plávate v zradných 
vodách písomiek, previerok, testov i stresujúcich minút 
pred tabuľou a k tomu všetkému vás ako vír ťahajú ku 
dnu problémy lásky, prvého bozku, smiešnych nedoro-
zumení a v neposlednom rade aj to, čo si oblečiete do 
školy.

         Už, už lapáte po dychu a práve vtedy, v posled-
nej chvíli, keď čakáte, že vám ľadová voda zamrazí 
každučkú bunku vášho bytia, vám vynechá srdce jeden 
úder a zistíte, že ste maturant. Dívate sa do známych 
očí, ktoré vám pripínajú stužku na slávnostné šaty. 
Podrobne skúmate známu tvár svojej učiteľky a zisťu-
jete, že sa na nej podpísalo zas o niečo viac starostí. 
Všetko sa zdá byť dôverne známe, ale keď sa pozriete 
bližšie, všimnete si, že iskra v očiach sa premenila na 
mäkkosť, pýchu a hrdosť. Trvá to sotva zlomok sekun-

dy, no ostane to vo vás na večnosť. Presne tak, ako 
umelcovi zostane v pamäti obraz jeho vlastného die-
la. Detailný, ostrý. Priveľmi dobre sa snažíte uchovať 
si v pamäti každučký deň v ošúchanej školskej lavici, 
každučký učiteľov pohľad aj výrok, pretože si bytostne 
uvedomujete krátkosť zostávajúceho času. Avšak cíti-
te, že musíte odísť.

           Usilovne teda študujete do noci, nútite svoj 
mozog zapamätať  si a zosumarizovať všetko, čo ste 
sa za tých osem rokov na gymnáziu naučili. Už je to 
tu. Prichádza veľký deň. S obrovským napätím sadáte 
do lavice, aby ste čo najlepšie napísali maturitný test. 
Zvládli ste to! Zrazu si uvedomujete, že ste urobili pol 
krôčika vo svojej skúške dospelosti. Tešíte sa, že máte 
na čom stavať, viete, že máte dobrý základ, že budete 
môcť bez väčších problémov pokračovať na vybranej 
vysokej škole. Až teraz si možno naplno uvedomujete, 
že gymnázium vám dalo to, čo vám malo dať. Poskytlo 
vám nielen bohaté vedomosti, ale i široké možnosti a 
hlboké zážitky. Že vám vlastne obohatilo vaše detstvo. 
Že si to všetko neskutočne vážite, aj keď ste to možno 
nie vždy dávali najavo. Viete, že keby ste sa vrátili v 
čase, znova by ste sa rozhodli pre túto školu.          

     Teraz však musíte kráčať v ústrety svojej budúc-
nosti. A veľavravný pohľad svojej učiteľky si navždy 
ponesiete vo svojom srdci.

Jana Kačmárová, oktáva

            
            Samota

 Nehybné telo, uprený pohľad,
    rúško ticha okolo.
 Temnota, chlad sa vlní ponad,
 zostáva vetriť nesmelo.

 Viera vo mne prebúdza otupené zmysly,
 zdravý rozum zaháňa.
 Nie je tu priateľ – ostáva kyslík...
 Ten aspoň smrť odkláňa.

  Tie spomienky hrejivé
 na minulosť vernú,
 ťažké sa kajať je,
 časom všetky starnú.

  Hľadám v hlave dôvod žiť,
 o klinec v rakve menej.
 Lepšie je na svete samým byť,
 než sledovať prázdnotu z oblohy bledej.

 Gabriel Zajtko, 2. A

Veľavravný  pohľad pani učiteľky
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- Vaša dcéra je papuľnatá a odvráva.-         
napíše učiteľka do žiackej knižky.
- To má po matke. Zmlátil som obe.- 
- číta učiteľka otcovu odpoveď.

Ty si tú rovnicu vyriešil sám?
- Nie. S dvoma neznámymi.

Ake sú tri najkrajšie slová na svete?
- Mama.
- Mier.
- Dajte index!

- Janko, čo ste sa dnes v škole učili?
- O sexe.
- A vedel si?
- Áno.
- A čo si dostal?
- Facku!

Mama vyčíta synovi - študentovi: 
- Čo si zase tak dlho robil v krčme? 
- Učili sme sa logaritmy.
- A ako ste sa ich učili? 
- Opreli sme sa o bar a logali sme v 
rytme.

Učiteľ hovorí žiakovi: 
- Dúfam, že uz ťa nikdy neuvidím opi-
sovať! - Ten sa potichu ozve: 
- Aj ja dúfam.

Učiteľka hovori žiakovi: 
- Prečo si dnes prišiel neskoro? 
- Pomáhal som starej babke prejsť cez 
priechod. 
- A to bola dve hodiny červená? 
- Nie. Len ona nechcela.

Na matematike pozerá učiteľka na 
tabuľu a vraví: 
- Dnes je ale štvrtého šiesty a nie 
druhého tretí. 
- Ja viem, ja už som to hneď vykrátil...

Bráni sa žiak pri tabuli: 
- Veď som ten trojuholník ABCD nary-
soval správne!

Pravopys? Neviem, ňepoznam, nebu-
dem dyskutovat.

Na začiatku hodiny prírodopisu žiačik 
žaluje: 
- Pán učiteľ, pán učiteľ, kostra si cez 
prestávku počas behu zlomila nohu!

- Ako ste mohli dať tomu učňovi výučný 
list na mäsiara, keď nerozozná jednotli-
vé druhy mäsa?!
- To hlavné už vie, že kilo mäsa váži 
850 gramov.

Učiteľ hudby: Mladý pán, škoda času, 
z vás nič nebude. Viete, čo vo vašom 
veku dokázal taký Mozart? Ten bol vo 
vašom veku už dva roky po smrti!

Vonku krásne sneží a učiteľka sa pýta 
detí: 

- Pôjdeme sa guľovať, deti? 
- Áno, áno! 
- Tak dobre ... k tabuli pôjde Lacinko!

Čerstvý prváčik sa vráti domov a vraví 
rodičom: 
- Predstavte si, prvý deň v škole, a už 
mi spadla do piva mucha!

Učiteľka angličtiny hovorí deťom: 
- Ak si nejaké slovo po anglicky 10 
alebo 20-krát zopakujete, bude navždy 
vaše. 
Dievča v poslednej lavici si potichu 
vraví:
- Harry Potter, Harry Potter, Harry 
Potter...

Učiteľ sa pýta žiakov: 
- Kto z vás mi povie, čo je to balzam? 
Prihlási sa Lacinko: 
- To je masť, ktorou natrú mŕtveho, aby 
dlho žil.

Do prvého ročníka základnej školy prí-
de inšpekcia. Pani učiteťka veľmi hrdá 
na svoju triedu ich nebojácne uvíta. 
Inšpekcia sa posadí a pani učiteľka 
začne hodinu otázkou: 
- Koľko je 1 + 2? 
V triede nastane hrobové ticho a pani 
uciteľka sa začne červenať. Všetky 
tváre po sebe dramaticky pokukujú a 
pani učiteľka sa plná hrôzy zahľadí na 
jedného zo žiakov: 
- No, Milanko, koľko je 1+2? 
Milanko odpovedá: 
- Joj, ja viem len, že to je to isté, ako 
2+1, pretože sčítavanie reálnych čísel 
je komutatívne, ale koľko to je, to 
naozaj netuším.

Na hodine angličtiny. Ako sa povie po 
anglicky „Nebuď labuť“? ....Hm. Don´t 
wake up a swan?

Pri tabuli: Jednou z najznámejších 
Shakespearových hier je Counter-Stri-
ke.

ZAUJÍMAVOSTI	Z	PRÍRODY

Bociany
Vonku	každým	dňom	stráca	zima	svoju	moc		
a	s	 teplejšími	dňami	ožívame	nielen	my,	ale	
aj	 príroda.	 Koncom	 marca	 alebo	 začiat-
kom	 apríla	 sa	 do	 našich	 končín	 vracajú	 zo	
zimovísk	 v	 strednej	 a	 južnej	 Afrike	 bociany	
biele	(Ciconia	ciconia),	ktoré	patria	k		našim	
najznámejším	vtákom.
Kým	k	nám	dorazia,	musia	preletieť	asi	5	000	
až	10	000	kilometrov	z	niektorej	z	afrických	
mokradí	cez	Egypt,	Sinajský	polostrov,	Izra-
el,	Turecko,	Bulharsko,	Rumunsko	a	Maďar-

sko.	Cesta	im	trvá	20	–	40	dní,	pričom	počas	
nej	7	–	14	dní	odpočívajú.	Žiaľ,	niektoré	 	k	
nám		naspäť	nikdy	nedoletia.
V	 našej	 krajine	 hniezdi	 okolo	 1350	 párov	
bocianov,	ktoré	ročne	odchovajú	okolo	3000	
mláďat.	Na	3-5	vajciach	sa	pri	sedení	počas	
33-34	 dní	 striedajú	 obaja	 rodičia,	 ktorí	 sa	
spoločne	zúčastňujú	aj	výchovy	mláďat	počas	
nasledujúcich	 dvoch	 mesiacov.	 Bociany	
zostávajú	 verné	 počas	 života	 nielen	 svojmu	
partnerovi,	 ale	 aj	 hniezdu.	 Každoročnou	
opravou	pribúda	množstvo	stavebného	mate-
riálu	a	jeho	veľkosť	môže	dosahovať	aj	1,2	m.	
Početnosť	populácie	v	niektorých	oblastiach	
klesá	z	dôvodu	úbytku	prirodzených	biotopov	
a	nadmerného	používania	pesticídov.		

My	máme	to	šťastie,	že	podľa	zistení	Domini-
ky	Čepovej	z	2.	A,	ktorá	si	vybrala	tému	roč-
níkovej	práce	práve	o	bocianoch,	 	 v	našom	
okrese	hniezdi	najmenej	28	párov	a	hniezdo	
si	najčastejšie	stavajú	na	elektrických	stĺpoch.	
Dokonca	 im	 často	 neprekáža	 ani	 elektrický	
prúd	prechádzajúci	priamo	hniezdom,	čo	 je	
pre	vedcov	zatiaľ	nevysvetliteľnou	záhadou.
Mňa	osobne	návrat	bocianov	každú	jar	prí-
jemne	 poteší,	 a	 hoci	 sú	 to	 „len“	 zvieratá,	
prechovávam	 k	 nim	 nesmierny	 obdiv.	 Ich	
húževnatosť,	vytrvalosť,	vernosť,	pracovitosť	
aj	 starostlivosť	 o	 mláďatá	 by	 mohla	 byť	 v	
mnohom	príkladom	aj	nám,	ľuďom.																																																																																												

RNDr. Ľudmila Reiterová 

Aké by to bolo?
Niekedy si vravím, aké by to bolo, keby 
sme nosili školské uniformy. Mohlo 
by to byť super, pretože keď ráno vsta-
nem, nemusím si dlho vyberať, čo si 
chcem obliecť a nemeškala by som do 
školy. Všetci žiaci by si boli rovnocen-
ní. Nikto by nebol o nič viac, než ten 
druhý. Mali by to isté oblečenie, preto 
by zlé vzťahy ani nevznikali. Samo-
zrejme, okrem učiteľov. Tí by mohli 
nosiť čo chcú.
Dievčatá by nosili zelené sukne s ves-
tičkou rovnako zelenej farby a s bielou 
košieľkou. Chlapci by zas mali zelený 
oblek s bielou košeľou. Dievčatá by 
museli nosiť vlasy stiahnuté gumičkou, 
žiadne ofiny, aby im učitelia mohli 
vidieť do očí, kedy klamú a kedy nie.
Ale nemusí to byť vždy také super. 
Niektoré žiačky možno nemajú rady 
sukne. Nemusia mať najkrajšie nohy 
a iným sa zas páči preferovať vlastný 
štýl.
Diana Khwaja, sekunda
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Školské majstrovstvá Slovenska v 
šachu v dňoch 17. – 18. 12. 2009 
v Liptovskom Mikuláši:
Anna Dyľová (3.B) 9.miesto, Marek 
Kosť (1.A) 14. miesto
Školské súťaže 2009/2010:
28. 1. 2010 5.  ročník školského tur-
naja v mixbasketbale
účastníci: Q.A/Sx.A, Sp.A, Ok.A, 
1.A/1.B/1.C, 2.A/2.B, 3.A/3.B, 4.A/4.
B.  Poradie: 1. miesto 2.A/2.B, 2. 
miesto 3.A/3.B, 3. miesto 4.A/4.B, 4. 
miesto 1.A/1.B/1.C, 5. miesto Sp.A, 6. 
miesto Ok.A, 7. miesto Q.A/Sx.A
4. 3. 2010 5.  ročník školského tur-
naja v mixvolejbale, účastníci: Sx.A/
Ok.A, Sp.A, 1.A/1.B/1.C, 2.A/2.B, 
3.A/3.B, 4.A/4.B, víťazi: 1. miesto 
1.A/1.B, 2. miesto 4.A/4.B, 3. mies-
to 2.A/2.B, 4. miesto 3.A/3.B, 5. – 6. 
miesto Sp.A, Sx.A/Ok.A.

O putovný pohár vedúceho odboru školstva VÚC Prešov

V piatok 12. februára 2010 sa zástupcovia pedagogických zamestnancov školy spolu s 
troma kolegami zo Strednej odbornej školy v Stropkove zúčastnili vo Vranove volejbalového 
turnaja O pohár vedúceho odboru školstva VÚC Prešov. Okres Stropkov reprezentovali 
PaedDr. Peter Štofira, Mgr. Róbert Hecko, Ing. Slavomír Cichý, Mgr. Gabriela Homoľová a 
kolegovia zo SOŠ elektrotechnickej v Stropkove.
V konkurencii 12-ich volejbalových družstiev sme síce nezískali žiadnu z troch medailí, ale 
odniesli sme si vzácnu trofej, okrem iných ocenení, ktoré boli družstvám udeľované, členka 
tášho tímu Gabika Homoľová padla do oka rozhodcom a získala cenu Miss volejbalového 
turnaja. Blahoželáme!

Víťazi 5. ročníka školského turnaja v 
mixbasketbale - 2. A/2. B

Víťazi 5. ročníka školského turnaja v 
mixvolejbale - 1. A/1. B

ELÁN
Časopis študentov, pedagógov 
a priateľov Gymnázia Stropkov

Z príspevkov študentov a pedagógov 
zostavila redakčná rada 

(I. Smoligová, B. Fejová, T. Paličková,  
D. Kuľbagová, D. Rusinková) ▪ Jazyková 
úprava Mgr. Valéria Fedorková  ▪ Fotogra-
fie: Ing. S. Cichý, Mgr. V. Bodnár, Mgr. M. 
Šturák, I. Smoligová, Ing. A. Belovežčík, 
archív ▪ Zalomenie, grafická úprava a 
elektronická sadzba Ing. Slavomír Cichý  ▪  

casopis.elan@centrum.sk, 
0910 970 327,
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Naši učitelia druhí na volejbalovom turnaji O putovný pohár riaditeľky ZŠ Konštantínova
Deň učiteľov, ktorý v tomto roku pripadol 
na nedeľu, oslávili pedagógovia základ-
ných škôl stropkovského okresu (ZŠ 
Komenského, ZŠ Konštantínova, ZŠ 
Mlynská, CZŠ, ZŠ s MŠ Havaj, ZŠ s MŠ 
Kolbovce, ZŠ s MŠ Bukovce), CVČ ABC 
Stropkov a nášho gymnázia účasťou 
na XII. ročníku volejbalového turnaja O 
pohár riaditeľky Základnej školy na Kon-
štantínovej ulici. Akcia sa konala v pia-
tok 26. marca 2010 v telocvičniach ZŠ 
Konštantínova, SOŠ poľnohospodárska  
a SOŠ elektrotechnická. Volejbalové 
družstvo našej školy sa turnaja zúčastni-
lo prvýkrát.  Do bojov nastúpili Mgr. M. 

Šturák, Mgr. V. Bodnár, Mgr. R. Hecko, 
Mgr. P. Štofira, Mgr. G. Homoľová a Mgr. 
E. Paňková. Vo svojom veľmi úspešnom 
ťažení začali už od prvého zápasu, ktorý 
vyhrali s tímom ZŠ Konštantínova 2 : 1. 
Víťazstvom s družstvom ZŠ s MŠ Kolbov-
ce 2 : 0 sa naši stali víťazmi skupiny. Vo 
finálovej skupine najprv zvíťazili nad tímom 
zo ZŠ s MŠ Havaj (2 : 1) a nakoniec naši 
borci podľahli družstvu Centra voľného 
času ABC s konečným výsledkom 0 : 2, 
čím na turnaji obsadili veľmi pekné druhé 
miesto. Tretiu priečku obsadili kolegovia z 
Havaja. Gratulujeme k úspechu!

V zápale boja

Cenu z rúk riadteľky ZŠ Mgr. T. Spišá-
kovej prevzal Mgr. Maroš Šturák

Náš úspešný tím


