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Slovo redakčnej rady na úvod
Vianoce sa skončili, prišiel nový rok. Pre niekoho 
znamená mnoho zmien, iného zaujíma len to, ako 
si zvykne k dátumu namiesto 2013 napísať 2014. 
Prekonali sme „koniec sveta“, čo vieme, možno nás 
čaká prekonanie samých seba. V každom prípade, 
vždy je dôvod na sebe pracovať. Či už v škole, 
v rozvíjaní svojich talentov, alebo pri napĺňaní 
svojich snov. 
Smutne musíme skonštatovať, že táto zima je až 
kruto slabá. Perinbabku zrejme trápi skolióza. 
Alebo, žeby bola v novom roku, ehm... mimo? 

Musíme si preto vystačiť so sánkami na tráve a 
papierovou guľovačkou. Má to výhodu, 
v triede neostávajú mokré fľaky. Ikeď túžba po 
lyžovačke bola u niektorých z nás silná, musíme 
Perinbabe poďakovať. Vďaka nej redakčná rada 
pracovala pokojne. Preto posilnení koláčikmi od 
babičky a teplým čajom sme pre Vás pripravili 
nové číslo Elánu. Prispeli aj mnohí z Vás, či už 
úvahami, básňami, či ochotou. 
Ďakujeme všetkým čitateľom, lebo len vďaka 
Vám je časopis, ktorý práve držíte v rukách 
stále živý a mladý. A ak poriadne zavriete oči, 
možno ešte ucítite jeho teplé stránky a vôňu 
čerstvej tlače. Je ako chlieb, na ktorom praco-
vali ľudia s úmyslom niekoho potešiť, posilniť... 
Pustite sa teda s elánom do čítania, 
ochutnajte, nechajte sa inšpirovať a pripomeňte 
si to, čo bolo. 
Všetko dobré v novom roku Vám praje 
Vaša redakčná rada.
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Novoročné predsavzatia - čo s nimi?
Každý začiatok má svoje čaro. Voľakedy som v jednom úvodníku napísal, že je ako čistý, nepo-
písaný diár. Spoločne so žiakmi aj my, učitelia, si na začiatku školského roka plánujeme vo svojej 
práci s úprimnou radosťou niečo nové, netradičné. Je zaujímavé, že si dávame začiatok série svojich 
sľubov z nedele na pondelok alebo po nejakom magickom dátume: po Vianociach (ale ani nie, lebo 
prichádza Silvester), po Veľkej noci, po sedemnástych narodeninách. Dnes ešte nie, od zajtra určite! 
Takýmito zavádzajúcimi myšlienkovými pochodmi v znásobenej miere trpíme stále prvého 
januára. Pred nami je celučičký rok, ktorý máme naplniť svojimi predsavzatiami. Väčšinou sú to 
vyhlásenia heroického rázu o chudnutí, skoncovaní s fajčením, fejsbukovej diéte, obmedzení piva, 
ráznom začatí štúdia swahilčiny a podobne. Každý z nás ale tuší, že maximálne to vydržíme 
do Troch kráľov a potom bude všetko bude všetko po starom.
Kde je vlastne chyba? Zrejme v tom, že málokto z nás sa odhodlá k tomu radikálnemu činu v zmysle 
princípu “tu a teraz”. Teraz si predstavím do polovičky zjedený krémeš, nadhryznutú a s ťažkým 
svedomím zanechanú klobásu, lebo práve v tejto minúte som si povedal, že to zanechám...  Ale dá 
sa to. 
Druhým princípom je pravidelnosť malých krokov. Veľmi pekne sa dá aplikovať na štúdium 
cudzieho jazyka. Skúste mu venovať iba pätnásť minút denne. Nie viac, nie menej. Ale každý deň. 
Nevynechať ani jeden! Hm, vyskúšajte, aké je to ťažké. Ale v pravidelnosti a sebadisciplíne sa dajú 
dosiahnuť netušené výsledky. Tak poďme do toho. Začína nový (pol)rok....
-sc-



Kalendárium alebo Ako ten čas beží...
19.11.2013 - 40. ročník volejbalového turnaja 
O pohár Jana Opletala (bližšie informácie a foto-
grafie nájdete v športovej rubrike).
22.11.2013 - Stužková 4. A
30.11.2013 - Stužková 4. B
6.12.2013 - Mikuláš - Čo je 6. decembra? Miku-
láš! Ani na nás gymnazistov nezabudol. Aj keď 
prišel s malým omeškaním, ale nezabudol. Každý 
študent sa potešil Mikulášovou prítomnosťou. S 
ním prišli aj čertice, ktoré sa s „trepakom“ 
na koberce v ruke tešili na neposedných študen-
tov. Nechýbal ani anjelik, ktorý mu pomáhal. Mal 
veľmi veľa práce. Od prvej až po piatu hodinu celá 
partia tešila dobrých študentov. Každá trieda si 
zarecitovala alebo zaspievala. (-ms-)

9.12.2013 - Školské kolo olympiády v anglickom 
jazyku - Víťazmi školského kola OANJ sa stali 
Barbara Bačová zo sekundy (kategória 1A), Noro 
Čabala z kvarty (1B), Tomáš Gornaľ zo sexty (1B) 
a Lucia Poľaková z oktávy (2B).

11.12.2013 - Pytagoriáda - školské kolo Pyta-
goriády pre kategóriu P7 - sekunda a P8 - tercia. 
Zo všetkých zúčastnených žiakov si najlepšie so 
zaujímavými matematickými úlohami poradili 
B. Zakovičová, B. Bačová, S. Maťaš, D. Gornaľ zo 
sekundy a O. Žumar, P. Rak, P. Sahajda, A. Ho-

moľová, B. Motyková z tercie. Úspešným riešiteľom 
blahoželáme a prajeme veľa úspechov na okresnom 
kole, na ktorom budú našu školu reprezentovať 
v apríli.

20.12.2013 - Školské kolo konferencie ročníko-
vých prác (bližšie informácie a fotografie nájdete 
vo vnútri čísla).
15.1.2014  Obvodné kolo olympiády v anglickom 
jazyku v Medzilaborciach - Školské farby na ob-
vodnom kole OANJ reprezentovali Barbara Bačová 
zo sekundy, ktorá vo svojej kategórii 1A získala 1. 
miesto a Noro Čabala z kvarty, ktorý sa umiestnil 
na piatom mieste.

16.1.2014 - Obvodné kolo olympiády v anglickom 
jazyku vo Svidníku - Našu školu zastupoval Tomáš 
Gornaľ, ktorý skončil vo svojej kategórii 2.A na tre-
ťom mieste a Lucia Poľaková s 2. miestom (2B).
17.1.2014 - 4. študentský ples Gymnázia v Strop-
kove (bližšie informácie a fotografie nájdete 
vo vnútri čísla).
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Barbara Bačová preberá diplom

Účastníci školského kola OANJ
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17.1.2014 - 4. študentský 
Blížil sa 17. január 2014 a s ním aj jedna 
z najkrajších akcií nášho gymnázia – 4. 
študentský ples. Je jasné, že dievčatá chys-
tali šaty týždne vopred, chlapci nacvičovali 
tanečné kreácie, aby všetko úsilie pro-
fesorov a študentov vyvrcholilo v onen 
deň v priestoroch Hotela Ondava. Vyše 
stopäťdesiat ľudí si užilo krásny večer. Zatiaľ 
len štvorročnú, ale zato veľmi peknú tradíciu 
školského plesu odštartoval riaditeľ našej 
školy úderom na bicie skupiny Rododendron. 

Štyri študentské páry v dramatickom 
prítmí nám predviedli krásnu ukážku zo 
spoločenského tanca, kedy sa sálou ro-
zliali vlny Straussovho valčíka Na krás-
nom modrom Dunaji. Potom sa 
na parket nahrnuli takmer všetci a 
konečne sa dostali do víru tanca aj oni. 
Keď na naše žalúdky zaútočil hlad, 
bezhlavo sme sa vrhli do chutného jedla. 
Neskôr sme to znova rozhýbali tancom.

Celý večer nás programom sprevádzali Dano 
Soóš z 3. B a Dominik Pališin z 1. B.
Chlapcov prebrala módna prehliadka. 
Pri pohľade na dievčatá v krátkych či 
dlhých šatách sa milo – a mala som pocit, 
že túžobne - usmievali. Povzbudzovali ich 
všetci, a hoci sa dievčatá báli, všetko šlo ako 

po masle. Modelky sa v šatách z požičovne 
Alesa vo Svidníku cítili naozaj dobre.
Po sérií ľudových i moderných skladieb 
prišla na rad tombola, ktorú si vzala 
na starosť pani profesorka Mgr. Margita 
Hecková. Bola naozaj pestrá.  Pozornosť 
vzbudila hlavná cena – automatická 
práčka, ktorú do tomboly venoval bývalý 
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žiak Ing. Peter Durkaj. Okrem toho si 
šťastlivci vyžrebovali ďalších asi šesťdesiat 
cien.
Štyria ďalší vyžrebovaní študenti získali 
finančný dar v hodnote 50 eur, ktoré už 
tradične venovala naša bývalá riaditeľka 
a terajšia poslankyňa NR SR Mgr. Bibiána 
Riapošová (Obrimčáková). Pán riaditeľ 
venoval ešte aj svoj osobný dar – externý 
harddisk. Pred maturitou sa veľmi hodí...

Po polnoci sa priblížil okamih vy-
hlásenia kráľa a kráľovnej plesu. 
Všetky dievčatá určite aspoň 
v kútiku duše dúfali, že tohtoročnú 
kráľovnú plesu vyhrajú, no víťaz 
je vždy len jeden. A hoci všetky 
dievčatá boli naozaj krásne, 
talentované a milé, kráľovnou sa 
stala Karin Timanová zo 4.A. Jej 

partnerom sa stal Jakub Hurný z 2.A. 
Pravá tancovačka sa rozpútala okolo 
druhej hodiny ráno, kedy všetkým bolo 
jedno, či hraje živá hudba, alebo cédečko. 
Dievčatá zhadzovali lodičky, chlapci kra-
vaty, a každý si užíval.
Z plesu sme neodchádzali len s boľavými 
časťami tela a napuchnutými prstami 
na nohách, ale aj s krásnymi spomienkami 
a túžbou po spánku. Obrovská vďaka za 

tie spomienky patrí najmä profe-
sorovi Mgr. Róbertovi Heckovi, 
koordinátorovi žiackej školskej 
rady a jeho tímu, ako aj všetkým 
našim profesorom a sponzorom. 
Tešíme sa na jubilejný piaty 
ročník!

Maja Šmilňáková, 1. A

ples gymnázia v Stropkove 
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Piatok, 22.11.2013 - Stužková 4. A
Stužky svojim dvadsiatim ôsmym žiakom v priestoroch Hotela Ondava 
v Stropkove odovzdávala triedna učiteľka PaedDr. Ivana Jecušková.

Stužky svojim devätnástim žiakom v priestoroch školskej jedálne pri ZŠ 
na Konštantínovej ulici v Stropkove odovzdával 

triedny učiteľ Mgr. Martin Baluďanský.

Sobota, 30.11.2013 - Stužková 4. B



7

V tomto školskom 
roku sa náš 
pedagogický zbor 
obohatil o novú 
tvár. Navonok 
príjemná mladá 
učiteľka, ale aká 
v skutočnosti je? 
Boli sme zvedaví 

a oslovili sme niekoľkými otázkami pani profe-
sorku Barankovú.
1. Skúste si spomenúť, kedy ste prvýkrát 
uvažovali o tom, že sa stanete učiteľkou?
Od detstva som túžila stať sa učiteľkou. Bol 
to môj sen. Už pri výbere strednej školy som 
uvažovala o pedagogickej, ale nakoniec som sa 
rozhodla pre gymnázium.
2. Učíte slovenský jazyk, ale vieme o Vás, že 
Váš druhý predmet je geografia. Prečo práve 
takáto kombinácia?
Štúdium na gymnáziu ma utvrdilo v tom, že sa 
chcem uberať učiteľským smerom. Keď som 
uvažovala o kombinácii tak prvé, čo mi napadlo, 
bola kombinácia slovenský jazyk a literatúra 
– matematika, pretože oba predmety som mala 
rada. Taktiež aj meno univerzity zohralo význam-
nú úlohu. Rozhodla som sa pre Univerzitu Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach, lebo má dlhoročnú 
tradíciu a počula som o nej samé klady. Žiaľ, 
takáto kombinácia sa v tom čase neotvárala, tak 
som nakoniec zvolila súčasnú kombináciu.
3. Na tejto škole ste nová učiteľka, ako sa tu 
cítite v kolektíve a medzi žiakmi?
Rýchlo som sa adaptovala. V kolektíve a v trie-
dach, v ktorých učím sa cítim dobre.
4. Učili ste aj na iných školách?
Áno, pôsobila som v Košiciach na základnej 
škole. Vyučovala som geografiu a robila asistenta 
učiteľa pre integrovaných žiakov. Obohatilo ma 
to, každá skúsenosť je dobrá.
5. A čo vaše záľuby? Ako trávite voľný čas?
Snažím sa ho využiť efektívne. Záľuby súvisia aj 
s odborom, ktorý som vyštudovala. Rada čítam, 

okrem teda beletrie aj odbornú literatúru a 
časopisy. Milujem prechádzky, turistiku, rada 
cestujem. Taktiež sa snažím voľný čas vyplniť 
relaxom v príjemnej spoločnosti. Rada si tiež 
pozriem dobrý film, či už doma alebo v kine, 
nepohrdnem ani divadelným predstavením.
6. Máte nejaký nesplnený cestovateľský 
sen?
Samozrejme... Lákajú ma Alpy, Čína a Južná 
Amerika.
7. Ak by ste si mali vybrať dovolenku pri 
mori alebo v horách, čo by ste si vybrali?
Jednoznačne hory. Milujem ich. Nepoznám 
lepší pocit, ako keď človek „prekoná“ sám 
seba, svoje možnosti. Pobytom v horách 
spálim oveľa viac kalórii, ale hlavne udržujem 
kondíciu.
8. Ktoré vrcholy, štíty sa chystáte najbližšie 
zdolať?
Osobne uprednostňujem celodenné túry 
náročné na kondíciu. Väčšinou takéto akcie  
organizujeme s priateľmi vopred, nakoľko 
už väčšina z nás pracuje. Najbližšie plánu-
jeme túru na Kôprovský štít. Chcela by som 
zdolať Chopok, ktorý je známy svojim krás-
nym výhľadom. Výzvou pre mňa je tiež 
najvýchodnejší vrchol Vysokých Tatier - 
Jahňací štít. 
9. Každý z nás má nejaké tajné sny? Prez-
radíte nám nejaké?
Tajné sny majú byť tajné, či nie? (smiech) 
Nemyslím, že sú nejaké výnimočné... Okrem 
šťastnej rodiny by som chcela precestovať 
celý svet, čo najviac kilometrov zdolať na bi-
cykli a napísať bestseller.
10. Zvyknete sa riadiť nejakým krédom?
Áno mám ich dokonca viac. Také naj je: ,,Nik-
dy sa nevzdávaj, vždy vstaň a kráčaj ďalej, len 
vtedy dosiahneš úspech.“ Snažím sa tiež riadiť 
myšlienkou: ,,Ži okamihom, lebo chvíľa, ktorá 
prišla sa už nezopakuje.“

                                           Mišo Sivák, I. A

Na slovíčko s...   Mgr. Viktóriou Barankovou
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Žiak sexty Matúš Ličko sa už niekoľko rokov 
zaoberá zaujímavou záľubou. Spolu 
so staršími i dospelými kamarátmi sa na 
vlastnej koži snaží zažiť to, čo prežívali jed-
noduchí vojaci počas bojov druhej svetovej 
vojny. Zúčastňuje sa totiž pôsobivých 
rekonštrukcií bojových operácií, ktoré sa 
počas vojny uskutočnili na Slovensku. Keď 
ho vidíme na fotografiách, akokeby mu tá 
uniforma, výstroj a zbraň v ruke v tvári pri-
dali niekoľko rokov naviac. A práve chlapci v 
jeho veku mnohokrát v daždi guliek , graná-
tových črepín a hliny vo frontových líniách 
dospeli až príliš skoro...
1. Čo bolo hlavným motívom, aby si sa 
začal zaoberať vojenskou históriou?
Históriou vojny sa zaoberám už dlhšie, prak-
ticky už odmalička. Najviac ma však zaujalo 
to, že ľudia, ktorí sa aktívne zúčastnili bojov 
ktorejkoľvek vojny na ktorejkoľvek strane sa 
stretli s reálnym nebezpečenstvom a prešli 
ťažkými bojovými podmienkami. 
2. Ktorý vojenský konflikt ťa zaujíma 
najviac a prečo? 
Najviac ma zaujala situácia na východnom 
fronte počas druhej svetovej vojny - Veľká 
vlastenecká vojna. Zaujala ma aj preto, že 
tento konflikt sa prehnal aj cez územie 
Slovenska, tým pádom sa ho zúčastnilo 
mnoho našich predkov. 

3. Pri rekonštrukcii bojov sa zaoberáš aj 
otázkou taktiky a stretégie? 
Samozrejme, každá akcia je takticky a stra-
tegicky plánovaná, najčastejšie sa však ro-
bia frontálne útoky, prieskumy,  obkľúčenia 
a útoky z dvoch/troch strán. Menej diverzné 
akcie a činnosť za nepriateľskou líniou. 
Na ukážke, ktorá trvá pol hodiny až dve hod-
iny nie je až toľko času a priestoru na nejaké 
veľké taktické manévre. Väčšie taktické 
operácie sa robia hlavne na akciách typu Liv-
ing History, kedy sme v bojovom nasadení aj 
dva-tri dni na takmer neobmedzenom prie-
store bez divákov. 
4. Ako by si z technickej stránky a 
stránky kvality porovnal výstroj a výzbroj 
Červenej armády a Wehrmachtu? 
Najväčší rozdiel v porovnaní týchto dvoch 
armád je v tom, že uniforma, výzbroj a výstroj 
Črevenej armády sú založené na jednodu-
chosti a dostupnosti, zatiaľ čo na uniforme 
Wehrmachtu a Waffen-SS je doladený aj 
ten najmenší detail. Celá nemecká výstroj 

Matúš Ličko - vojak niekoľkých armád

Útok oddlielov Červenej armády 
(rekonštrukcia bojov v Novej Dembe v Poľsku)

S priateľom v zbrani a spolužiakom Jura-
jom Kasardom
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je uložená na opasku a nad opaskom, čím 
sa znižuje čas potrebný na ustrojenie, ak sú 
veci už pripravené. V podstate vtedy stačí 
cez ramená prevesiť y-traky, ktoré sú spo-
jené s opaskom a zapnúť opasok. Uniforma 
Červenej armády je však o niečo odolnejšia. 
Celá výstroj je praktická a jednoduchá. 
Pre plnú výstroj však treba zapnúť opasok, 
prevesiť a pripnúť malú poľnú, potom veľkú 
poľnú a nakoniec celtu cez ľavé rameno, čo 
je o niečo zdlhavejšie.  Nemecké uniformy sa 
vyrábali z vlny a drillichu. Vlnená uniforma 
potrebuje na vysušenie aj viac ako dva-tri 
dni, zatiaľ čo ruská uniforma nám na jednej 
akcii vyschla za rekordných 20 minút.
5.  Kde všade na Slovensku sa konajú 
bojové rekonštrukcie? Koľkých si sa už 
zúčastnil?  
Na Slovensku sú akcie najčastejšie 
na pamätných miestach bojov. Na západ-
nom Slovensku sú akcie hlavne pri Hrone 
a pri Bratislave, kde je využitá ruská ná-
morná pechota. Na strednom Slovensku sú 
to najčastejšie akcie s motívom Slovenského 
národného povstania. Tu na východe je to 
väčšinou motív Karpatsko-duklianskej op-
erácie a oslobodzovacích bojov. Od júla roku 
2013 som stihol 14 bojových aj súkromných 
akcií. 
6. V akej uniforme sa cítiš najlepšie?
Najlepšie sa cítim v uniforme Červenej 
armády, pretože to bola moja prvá uniforma, 
ktorú som si obliekol. Vyskúšal som už všetky 
uniformy, ktoré sú použiteľné na území 
Slovenska - Červená armáda, Wehrmacht 
a Waffen-SS, Armáda Slovenského štátu 
a 1. Československého armádneho zboru. 
Taktiež si momentálne zostavujem uniformu 
Československej ľudovej armády a Ukrajin-
skej povstaleckej armády.  V re-enactingu 
nehrá politika žiadnu úlohu, preto nemám 
problém obliecť si ktorúkoľvek uniformu.
7. Máš skúsenosti s výstrojou a výzbro-
jou aj súčasnej armády Slovenskej repub-
liky? 
Ozbrojené sily Slovenskej republiky a výz-
broj OS SR až tak nepoznám ako historické 
armády. Ovládam však aspoň základy našej 
armády, čo by mal vedieť každý, kto sa zau-
jíma o vojenskú históriu. 

8. Aký máš názor na zberateľov vojen-
ského materiálu, ktorí ho hľadajú po 
horách?  
Nálezy v lesoch a na miestach bojov a nálezy 
na pôjdoch starých domov sú jediné dva 
spôsoby, ako sa môžu múzeá a zberatelia 
dostať k originálnym predmetom. Väčšina 
predmetov je zo železa, to znamená že 70 
rokov po skončení vojny sú už len málokedy 
v dobrom stave. Myslím si, že zákon, ktorý 
zakazuje hľadanie vecí, ktoré boli vyrob-
ené pred rokom 1946 s detektorom je veľmi 
prísny a zbytočný. Na druhej strane, pred 
vydaním zákona chodilo na duklianské bo-
jiská množstvo ľudí, hlavne Čechov, ktorí 
za sebou nechávali odkryté jamy a občas 
boli vykradnuté aj nenápadné hroby ukryté 
hlboko v lesoch. Taktiež existujú tímy, ktoré 
sa zaoberajú skúmaním miest bojov a ex-
humáciou padlých vojakov na cintorínoch, 
alebo do  krajín padlých. Títo ľudia majú po-
volenie na prácu s detektorom a vďaka nim 
bolo exhumovaných už vyše 500 vojakov. 
9. Koľko ťa stojí tvoj koníček? 
Tento koníček je na financie dosť náročný, 
hlavne na začiatku. Najprv je potrebné 
zostaviť jednu kompletnú uniformu, potom už  
skladanie a doplňovanie ide voľnejšie. Tak 
pre orientáciu, komplet uniformy Červenej 

Na Sninskom kameni
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armády a 1. Československého armádneho 
zboru stojí približne rovnako - komplet okolo 
tých 500 eur. Uniforma a výstroj Wehrmach-
tu alebo Waffen-SS vyjde na 600 až 700 eur 
a uniforma a výstroj armády Slovenského 
štátu sa dá zohnať približne za 900-950 eur. 
Ceny sú však bez zbrane. Cena zbrane závi-
sí od jej stavu a pôvodu. Originály sú 
o niečo drahšie, ale oveľa lepšie ako 
povojnová výroba. Pušky stoja od 200 do 
500-600 eur, podľa typu, samopaly približne 
200-600 eur a guľomety 600-1500 eur. 
Cena raritných zbraní a zbraní s nejakým 
príbehom je však niekoľkonásobne vyššia. 
Zbrane ako odstreľovacia puška Mosin-
Nagant 1891/30, ktorú používal legendárny 
snajper Vasilij Zajcev či pištoľ Mauser C-96 
so zdobenou rukoväťou, ktorú dostal maršál 
Georgij Žukov od nemeckého generála, sú 
nepredajné a vlastnia ich ruské múzeá.
10. Čo by mohla ponúknuť vojenská 
služba mladému človeku?
Povinná vojenská služba bola podľa mňa 
veľmi užitočná vec, pretože dala mladým 
chlapcom veci, ktoré inde nemohli získať, 
ako napríklad disciplínu. Práca profesionál-
neho vojaka je však v niečom odlišná. Aj keď 
prináša množstvo zážitkov, skúseností, do-
brú fyzickú kondíciu a taktiež slušné peniaze, 
vojak prichádza o veľkú časť svojho súkro-
mia tým, že mnohokrát musí dať prednosť 
práci pred rodinou. Preto je potrebné si túto 
možnosť poriadne premyslieť.

Ďakujem za rozhovor.
-sc-

Budovanie obrannej línie pred bojom.

Matúš bol jedným z úspešných riešiteľov 
školského kola SOČ. Svoju prácu obhajoval 
v kategórii Voľný čas. Porozprávala sa s ním 
Tímea Frajtková z 1. A:
1.    Aká bola tvoja téma SOČ? Čo ťa k nej 
priviedlo?
Ako tému svojej ročníkovej práce som 
si vybral Re-enacting - výstroj a výzbroj 
Červenej armády. Re-enacting je v podstate 
rekonštrukcia udalostí z minulosti, hlavne z 
obdobia vojen. Tomuto koníčku sa venujem 
už dlhšiu dobu. Do klubu vojenskej histórie 
som sa dostal minulý rok v januári.
2.    Odkiaľ si čerpal najviac poznatkov?
Väčšinu informácií, ktoré som použil v 
práci som čerpal z vlastných vedomostí. 
Len málo bolo z kníh a obrázky som čerpal 
z overenej internetovej stránky. Tieto 
poznatky je nutné mať v hlave, pretože na 
každej jednej akcii sa ľudia vypytujú na 
zbrane a uniformy.
 3. Mal si strach pred prezentáciou svojej 
SOČ?
Pred prezentáciou som nemal strach, 
pretože som vedel, že nemám čo stratiť. 
Tréma prišla až tesne pred prezentáciou, ale 
po niekoľkých vetách opäť opadla. 
4. Posunula ťa niekam táto práca?
Dozvedel som sa, že vedomosti študentov 
o udalostiach z obdobia druhej svetovej 
vojny na našom území sú relatívne dobré. 
5. Podarilo sa ti dosiahnuť cieľ, ktorý si si 
na začiatku stanovil?
Na začiatku som si nestanovil žiadne ciele. 
Hlavne som si chcel splniť povinnosť. 
6.    Priniesla táto práca niečo nové pre 
žiakov tejto školy?
Myslím si, že na jednu prezentáciu bolo 
v mojej práci veľmi veľa informácií, takže 
študenti si určite všetko nezapamätali. 
Na prezentáciu som však doniesol ukázať 
uniformu, výstroj a výzbroj používanú 
Červenou armádou. Tiež som mal v škole 
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originály zbraní použité v druhej svetovej 
vojne. 
7. Máš s touto témou skúsenosti?
S touto témou mám skúsenosti. Za rok 
máme približne 25-40 akcií, či už súkrom-
ných, alebo verejných. Na každej jednej 
rekonštrukcii sa dozvedám množstvo 
nových informácií, ktoré potom využijem 
buď na tvorbu projektov, alebo zostavovanie 
ďalších uniforiem. 
8. Snažil si sa tvojou témou poskytnúť 
informácie verejnosti?
Kluby vojenskej histórie organizujú 
prednášky na školách. Tiež sa zúčastňujeme 
tzv. diorám, kde je zobrazená situácia, ktorú 
by videl človek v čase vojny. Ľudia chodia 
k nám, skúšajú si zbrane, vidia, ako to vyz-
erá v skutočnom zákope a občas rozprávajú 
príhody, ktoré počuli. 
9. Myslíš si, že si zaujal svojou prácou? Ak 
áno, čím?
Moja práca bola odlišná už len v tom, že v 
nej bolo potrebné pridať obrázok 
ku každej informácii pre lepšie zapamätanie. 
Taktiež som mal v praktickej časti video z 
rekonštrukcie, ktorej som sa zúčastnil. Ale 
podľa mňa najviac zaujali práve zbrane. 
10. Aké pocity si mal po prezentovaní? 
Po odprezentovaní mi odľahlo, pretože 
všetko vyšlo podľa plánu. Bol som celkom 
spokojný.

Po obhajobe svojej práce

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой.
Припев x 2:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идёт война народная,
Священная война!

Как два различных полюса,
Во всём враждёбны мы.
За свет, за мир мы боремся,
Они — за царство тьмы.
Припев

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!
Припев

Не смеют крылья чёрные
Над Родиной летать,

Поля её просторные
Не смеет враг топтать!

Svätá vojna 
Священная война
Dva dni po napadnutí Sovietskeho zväzu 
nemeckou armádou sa dňa 24. júna 1941 
zrodila po piesni Kaťuša najznámejšia 
vojnová pieseň Svätá vojna. Autorom 
textu bol Vasilij Ivanovič Lebedev-Kumač 
a hudbu zložil zakladateľ legendárneho 
súboru Alexandrovci Alexander Vasiljevič 
Alexandrov. Iba tento súbor interpetuje 
túto pieseň tak, že poslucháčovi idú 
po chrbte zimomriavky... 
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Posledný deň pred vianočnými 
prázdninami je už tradične venovaný ob-
hajobám ročníkových prác. Nebolo tomu 
inak ani tento rok. Tento  11. ročník sa tiež 
niesol v príjemnom zhone evokujúcom 
blížiace sa Vianoce. 
Ráno 20. decembra ste si mohli všimnúť 
stresujúce tváre elegantne oblečených 
mladých dám a gentlemanov z radov 
druháckych lavíc. Niektorí boli plní 
očakávania, niektorí to neprežívali, našli 
sa i takí, ktorí, chceli mať už hlavne “po”.  
Osem komisií malo rozhodnúť, či 69 prác 
spĺňa požiadavky, ktoré mali byť zhrnuté 
v teoretických východiskách, či študenti 
splnili ciele, ktoré si pri písaní práce 
vytýčili a aplikovali teoretické vedomosti 
v praktickej časti. 
Samozrejmosťou bolo, že v dnešnej IT 
dobe si študenti pripravili prezentácie a 
uľahčili si tým obhajobu a v prípade stresu 
si ňou i pomohli. A aká by to bola obha-
joba, bez divákov? Hovorí sa, že mladí sa 
majú učiť od starších, a preto stres 
druhákov umocňoval pohľad nielen na 
komisiu, ale aj na mladších študentov z 
nižších tried osemročného gymnázia. Di-
vákmi boli aj prváci, ktorých obhajoba čaká 
najbližšie. Ročníkové práce obhájili všetci 
úspešne. Za vynaložené úsilie, snahu, dlhé 
hodiny strávené ťukaním do klávesnice 
a nekonečné konzultácie získali úspešní 

gymnazisti certifikát. Členovia komisií boli 
postavení do neľahkej úlohy. Mali vybrať 
tých najúspešnejších. Po otvorenej debate 
každá komisia určila tých svojich „naj“. 
Slávnostné odovzdávanie diplomov sa 
uskutočnilo v klubovni školy. 17 študentov 
bolo ocenených. Tí získali aj poukážku 
v hodnote 5 eur. Ocenení v odbore História/
Voľný čas: Matúš Ličko, Marcel Nastišin, 
Martina Forintová, Iveta Drotárová, 
v odbore Biológia: Denisa Bačíková, Tomáš 
Gornaľ, Jakub Hurný, Patrik Fajak a Zden-
ka Bujdošová.  Jozef Staško bol jediným 
oceneným z odboru Informatika, taktiež 
jediným oceneným bol Dominik Smalik 
v odbore Fyzika a Simona Béresová v odbore 
Psychológia. Oliver Madzin a Štefan Perát 
boli ocenení v odbore Umenie a kulúra. 
Ocenené práce z oblasti Sociológie boli práce 
Michaely Donnerovej, Jany Čengerovej a 
Nikolety Novoveskej. Všetkým oceneným 
ešte raz blahoželáme. Na krajské kolo SOČ, 
ktoré sa bude konať 28. marca 2014 v Prešove 
postupujú v odbor: Biológia 1. Jakub Hurný, 
II.A s prácou Výskyt rýb v rieke Ondava, 2. 
Patrik Fajak, II.A - Pozorovanie jeleňa eu-
rópskeho, v odbore História 1. Martina For-
intová, II.A – SNP,  2. Nastišin Marcel, II.B 
– Osvienčimská správa, v odbore: Informa-
tika Jozef Staško, II.B – Programovanie v 3D 
grafike a v odbore Voľný čas Matúš Ličko, 
VI.SX – Re–enacting. 
V. Baranková
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15. novembra 2013 sa pod záštitou dp. 
Rudolfa Fibyho konal V. ročník projektu 
Nenápadní hrdinovia v zápase s komu-
nizmom. U nás na škole je koordinátork-
ou tohto projektu pani profesorka 
PaedDr. Ivana Jecušková. Juraj Kasarda 
(3.B) a Matúš Ličko (sexta) natočili doku-
ment o pátrovi Hilárovi z Košíc. Prezen-
tovali ho Ján Murdzik, Martina Forintová 
a Juraj Kasarda         
na študentskej 
konferencii v Ban-
skej Bystrici. Um-
iestnili sa v strie-
bornom pásme. 
Po skončení kon-
ferencie študenti 
navštívili Španiu 
Dolinu, pamätník 
Jána Langoša, hrob 
Martina Rázusa a 
na druhý deň Dom 
teroru v Budapešti. 
Dom teroru pouka-
zuje na zločiny na-
cistického a komu-
nistického režimu 
v Maďarsku. Dom 
kedysi patril židovskej rodine. Vystavujú   
tam predmety, ktoré dokumentujú život 
doby. Múzeum tiež slúžilo dvom dik-
tatúram a teroru Nyilasiovcov. Prevládalo 
tu mučenie, väznenie a vypočúvanie ľudí. 
Pred domom študenti videli časť Berlín-
skeho múru. 
Juraj Kasarda:
Zapojil som sa do projektu Nenápadní 
hrdinovia, vďaka ktorému som mohol 
navštíviť Budapešť. Všetci vieme, že to je 
hlavné mesto Maďarska, ale keďže som 
tu bol prvýkrát, nevedel som, aké je im-
pozantné. Často sa stretávam s tým, ako 
západní turisti prídu do strednej Európy 

a idú navštíviť Budapešť. Dával som si x-
krát otázku, prečo práve Budapešť. Pocho-
pil som, až keď som tam prišiel. Návšteva 
tohto mesta bola pre mňa naozaj pekným 
zážitkom, keďže som dosť historicky orien-
tovaný a naozaj na mňa zapôsobili tie staré 
budovy. Pravdaže z pohľadu histórie nové, 
v neogotickom štýle (18.-19. storočie). 
Veľmi ma prekvapilo, ako toto dokáza-

lo prežiť druhú 
svetovú vojnu, 
keďže sa tu aktívne 
bojovalo. Všetko 
bolo rozbombar-
dované a dnes ani 
stopa po nejakých 
bojoch. Pravda, 
je to už 70 rokov. 
Stáli tam krásne 
stavby a všade 
bolo veľa turistov. 
V Budapešti sme 
navštívili Dom 
teroru na An-
drássyho uli-
ci, ktorá bola 
najdlhšia, akú 

som kedy videl. Mala 
určite aspoň 4 km. V tomto múzeu sme sa 
mohli dozvedieť o “histórii Maďarska” od 
Hórtyho po dnešok. Veľmi na mňa zapôso-
bilo väzenie v pivničných priestoroch 
múzea, ktoré bolo počas dôb hnedého a 
červeného teroru. Bolo tu popravených 
niekoľko stovák ľudí. To ma uchvátilo. 
Následne po niekoľkohodinovej exkurzii 
sme sa ešte išli pozrieť k parlamentu, žiaľ 
iba z okna autobusu, ale na druhej strane 
sme videli ozaj veľa zaujímavých vecí. Ten-
to výlet bol len ochutnávkou. Rád by som si 
užil Budapešť ešte raz a na dlhšie ako deň.

Tímea Frajtková, I. A

V. ročník projektu Nenápadní hrdinovia

Juraj, Martina a Jano v Budapešti
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,,Jazykokazy“ naše každodenné...
Určite sa už mnohí z vás tešia na leto a 
s ním spojené letné prázdniny. Dovolím si 
tvrdiť, že lepšie obdobie nie je. Relaxujeme 
s priateľmi alebo trávime dovolenku s rodi-
nou. Vlani som navštívila známy areál 
v oblasti Tatier. Úroveň služieb by som hod-
notila známkou chválitebný, ale zarazil ma 
ako slovenčinárku názov druhového pome-
novania aquapark*. V prvej časti tohto 
zloženého slova sa nenáležite píše písmeno 
q. Zložené prevzaté slová s latinským slo-
vom aqua s významom „voda“ sa totiž kodi-
fikovali s dvojčlenným grafickým znakom 
k - v (teda kv), napr. akvabela, akvabaletka, 
akvadukt, akvameter a k nim patrí aj slovo 
akvapark.
Počas návštevy mi neunikli ani nechcené 
rozhovory iných návštevníkov. Istá tzv. ce-
lebrita na otázku, ako by sa cítila sama 
na peknom vzdialenom mieste s patričným 
pohodlím odpovedala: ,,Chvíľku by mi 
to vyhovovalo, ale potom by sa mi začalo 
stískať*.“ Tzv. sloveso „stískať sa*“ je len 
hláskovým prepisom českého slovesa stýskat 
se. Slovenským ekvivalentom je sloveso 
cnieť sa.

Ďalšia slečna, závislá od dnešnej 
modernej doby si asi neuvedomovala, že 
je v areáli akvaparku a nevedela sa odlepiť 
od mobilných vĺn. Evidentne telefonovala 
s priateľkou o nejakom „novom objave“, 
pretože celý príbeh zakončila vetou: ,,Na-
padla ma* dobrá výhovorka...“ V mysli som 
sa sama seba pýtala: ,,Je toto naozaj možné?“ 
Pri slovese napadnúť sa uplatňuje väzba 
s datívom, teda napadla mi dobrá výhovor-
ka, napadla mi smelá myšlienka, napadol mi 
starý vtip. Deň aj napriek tomu, že bol plný 
skvelých zážitkov, nebol pravým relaxom, 
moja myseľ neustále pracovala. ,,Už som asi 
naozaj “nakazená“ slovenčinou!“ pomyslela 
som si.
V popoludňajších hodinách som stretla 
bývalú spolužiačku z vysokej školy. Sťažovala 
sa mi, že ešte stále študuje a má potiaže* so 
skúškou z dialektológie. Nečudo, keď sa tak 
vyjadruje! Slovo potiaže* nie je spisovné. 
Spisovný ekvivalent je ťažkosti.
Čo z toho vyplýva? Niekedy je lepšie byť ti-
cho... Vyjadrovaním totiž vypláva na povrch 
váš intelekt. Smola je tá, že lepší si nekúpite 
ani za milión eur.

Mladí ľudia pomerne často používajú vulgarizmy. Čo tento termín znamená? V literatúre sa 
dočítame, že sú to hrubé, neslušné, spoločensky neprípustné slová a výrazy. Pre vulgarizmy 
je príznačné, že sa pohybujú na okraji slovnej zásoby. Používajú sa výlučne v súkromných 
prejavoch hovorového štýlu. Vyjadrujeme nimi negatívny postojom k pomenúvanej veci alebo 
vlastnosti. Približujú sa k hanlivým slovám (slopať, skapať, žranica,...). Najtypickejšie vul-
garizmy pochádzajú z oblasti spoločenského tabu. V latinsko-slovenskom slovníku nájdeme  
pre výraz vulgus význam aj nízky ľud, dav, čvarga, 
bedač, zberba. Teda pôvod slova vulgárny je 
jasný.  Ide však o to, prečo sa tieto slová vôbec používajú? Čo sa deje, keď ich používame? 
Možno privolávame zlého ducha. Privolávame ho na osobu, ktorú haníme, ale najmä na 
seba. Veriaci to chápe ako prítomnosť zlých síl, neveriaci by si mal uvedomiť, že svojím 
vyjadrením nevedomky zhoršuje momentálnu atmosféru medzi hovoriacimi. Môže ísť aj o 
prejav predstieranej drsnosti a mužnosti. Akási náplasť na vlastný komplex menejcennosti. 
Ak odhliadneme od oboch pohľadov, je tu pohľad tretí: používaním vulgarizmov podstatne 
znižujeme kultúru svojej osobnosti najmä v očiach tých, ktorí svoj prejav takto nedehonestujú. 
Človek by neveril, ako môže ublížiť slovo, akú má moc. Vážme si preto slová a kultivujme svoj 
rodný jazyk, aby z našich úst vychádzala radosť, nie zlo a pokušenie.                                                    
Mišo Sivák, I. A

VULGARIZMY
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Claudia Halachanová zo sexty je známa 
tým, že je zanietená športovkyňa. Jej domé-
nou je plávanie a lyžovanie. No okrem toho 
má záľubu aj v hudbe, ktorá akoby odrážala 
dynamiku a niekedy aj tak trochu drsnosť pri 
športových zápoleniach. Okrem hudby má 
aj kultový predmet - rockovú bundu...

Ahoj Claudia, aká je tvoja obľúbená hud-
ba?
Moja obľúbená hudba je rock aj metal. 
Na akých koncertoch si už bola?
Bola som na Kiss, Judas Priest a tiež aj 
na Alice Cooperovi.
Tvrdú hudbu si začala počúvať sama, či 
ťa niekto na ňu naviedol?
Už odmalička chodím v ockových šľapajách. 

Môj ocko bol, je a bude metalista. Ako maličkú ma uspával metalovými koncertmi 
a mne sa to veľmi páčilo.
Dozvedeli sme sa, že máš neobyčajnú bundu. Akú bundu vlastne máš?
Ak stratíte obyčajnú bundu, poviete si, že si kúpite novú, no na tejto bunde je kúsok 
vášho života, kúsok vás. Je to takzvaný zberateľský kúsok. Vždy bolo mojím snom 
mať takúto bundu, tak ako prvú som si začala hľadať rifľovku. Jedného dňa, keď 
som v rádiu ČAS ROCK vyhrala lístky na Alice Coopera do Brna, pred koncertom 
sme zašli s ockom do obchodu a tam sme našli takú rifľovku, akú som si priala. 
Nebola ničím výnimočná, lebo bola taká prázdna. Tak som si ju trošku prerobila.
Čo si s ňou urobila? Ako vyzerá teraz?
Hneď ako som prišla domov, objednala som si pár nášiviek. Správna bunda by 
mala mať na chrbte jednu veľkú nášivku a okolo nej iné. A tak na chrbte pribudla 
veľká nášivka Iron Maiden. Keď nášivky prišli, mamka okamžite vybrala stroj a 
pustila sa do toho. No zistili sme, že nášiviek je málo, preto mi ocko ako darček pre 
potešenie kúpil ďalšie nášivky mojich obľúbených kapiel. Na bunde tak pribudli aj 
ďalšie nášivky, odznaky a bunda vyzerá hneď oveľa lepšie. Tých nášiviek na bun-
de nebude nikdy dosť, pokiaľ nebudú 
poprešívané jedna na druhej!!! Myslím 
si, že moja bunda má už dosť veľkú 
hodnotu. Veľmi sa mi páči. Určite na 
nej budem i naďalej pracovať. Musí 
byť dokonalá. 
Aké ďalšie kapely máš na bunde?
Na bunde mám kapely ako sú Sep-
ultura, Motörhead, Rolling Stones, 
Guns N’ Roses, Megadeath, AC/DC a 
mnoho ďalších...
Bude sa táto bunda presúvať z gen-
erácie na generáciu?
To ešte neviem... Ale viem to, že môj 
ocko mal tiež takú bundu! 

Tímea Frajtková, I. A
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Ako vznikli Norkoboti?! Prvá zmienka o nich pochádza z roku 2000. To však 
tvrdia oni. Prvýkrát navštívili Zem v roku 2007. Ja vám teraz o ich návšteve niečo 

poviem. Bolo leto, no slnko bolo za mrakmi a ľudia sa iba tak flákali po meste. 
„Zvláštne,“ povedala som si, „na to, že je leto, tých 13 C° je málo.“ Ľudia si začali 
všímať čudné veci. To bol práve ten osudný deň „D“ príchodu Norkobotov. No 

nikto netušil, že to bude taký masaker... 
Ľudia Norkobotov opisovali ako hladné gule. Ja som sa cítila ako v hre Pacman. 

Prečo? Ťažko sa o tom hovorí. Ešte teraz mi je z toho zle pri spomienke na ten ma-
saker. Ale hlavne, že som to prežila ja. Norkoboti totiž jedli ľudí zaživa. Mali veľké 
hlavy, ktorými mohli rýchlo prežuť človeka. Namiesto žalúdka mali tenkú čiaru, 

ktorou si vytvárali energiu na prežitie, na to však potrebovali ľudí. Nohy mali ako 
klasické roboty, avšak ruky mali veľmi zvláštne. Dokázali ich natiahnuť niekoľko 
metrov pred seba, aby ľahšie chytili ľudí. Po bokoch rúk mali prísavky, ktorými 

mohli pevne udržať človeka. 
Norkoboti dosahovali až dva a pol metra. Rýchlosť dosahovali aj 30 km/hod. 

Nevieme, čo tým všetkým chceli dosiahnuť... Asi chceli ovládnuť náš svet. Ne-
dokázali rozprávať, aj keď sme sa nazdávali, že ovládajú našu reč. Akurát vydávali 

nejaké čudesné zvuky pri prežúvaní. Jeden Norkobot dokázal zjesť aj stovky ľudí za 
deň. Predstavte si, že ľudia mali taký strach o svoj život, že zaň dokázali obetovať 
desiatky ďalších ľudí. Bolo to takto. Norkoboti si vybrali pár ľudí, ktorí im mali so 
svojimi špinavosťami pomáhať. Chceli, aby im priniesli niekoľko ľudí na zjedenie 
a na oplátku im sľúbili, že spolu aj s rodinou ostanú nažive. Lenže ako hovorím ja 
– robotom sa nedá veriť! Keď im splnili úlohu, zjedli napokon aj ich. Za ich krátky 

pobyt zomreli tisícky až milióny ľudí. 
No jeden človek takmer prišiel na to, ako ich zastaviť. Istý muž maľoval dom a 

stál na rebríku. Zrazu tam prišiel Norkobot a chcel ho zabiť. Maliar zhodil vedro 
s farbou, dúfal, že to robota zničí a zrazu.... sa nič robotovi nestalo. Nestalo sa nič, 

pretože maliar nemal cit v ľavej ruke (mohol v nej držať len štetec) a keďže na to poz-
abudol, hodil vedro s farbou na svoju nohu. V tej chvíli si chcel striasť farbu z nohy, no 

neudržal sa a spadol z rebríka, čo znamenalo jeho koniec. Tak málo chýbalo, aby Norko-
bota niekto konečne porazil, no nestalo sa tak. Avšak, sledovala to jeho suseda, ktorá išla 

oznámiť ostatným, ako zabiť Norkobotov. Nanešťastie ju Norkobot  zbadal, dobehol a 
zjedol. Takže sa to opäť nikto nedozvedel. O niekoľko dní sa teror stupňoval. Norkoboti 

vtrhli do bytu jednej ženy. Zľakla sa. Mala strach o svoje deti a vykríkla: „Zmiznite!“ 
Zrazu nastalo ticho a roboti z bytu utiekli. Dali príkaz aj ostatným a odišli z našej planéty. 
Ktovie kam išli? No isté je, že na Zem sa už nevrátia. Mali dosť nízke IQ, a tak nevedeli, 
že ich tu nechceme. Stačilo iba jedno prosté slovo. Keby sme to vedeli skôr, nemuselo by 
zomrieť toľko ľudí. Čo už... Takže, kto sú Norkoboti? Nik presne nevie. Nevieme, prečo 

prišli, ani kde odišli, no nikdy na nich nezabudneme.

(Autor si neželá byť menovaný.)
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           Ľudská túžba po majetku nepozná hraníc. Toto, 
možno až pravidlo, ktoré je zakorenené hlboko v duši 
každého človeka, je čoraz viac pravdivé.
       Zisťujeme, že človek urobí pre bohatstvo tak-
mer nemožné. Zrádza priateľa, opúšťa rodinu, ženie ho 
túžba po bezstarostnom živote. No je to ozaj pravda? 
Dokáže zlato či šperk alebo čokoľvek hmotné uspokojiť 
nenásytnosť ľudkého ´´chcenia´´? Už odpradávna chcel 
mať človek všetko. Toľko, koľko je schopný uniesť, ba ešte 
viac. Králi, cisári, faraóni. Najmocnejší zo všetkých. Bez 

mihnutia oka schopní popraviť kohokoľvek, kto odporuje. Majetok im dal moc, 
nezávislosť, nekonečné možnosti. No nedal im šťastie, spokojnosť, pravé hod-
noty života. 
 Je až ironické, že práve tí najmocnejší sa triasli deň a noc, aby im z 
truhličky nezmizla čo i len jediná minca. A premieta sa to aj do dnešnej doby. 
Po toľké tisícročia je človek schopný ešte stále konať také zverstvá. Vedie vojny 
pod rúškom spravodlivosti. Nevinní ľudia umierajú pre rozmary iných. Pre ich 
túžbu po rozprávkovom poklade. Kradne, klame, je schopný zničiť život svojho 
blízkeho. Rozbiť rodinu. Vyštvať ju na ulicu, nechať ju na pospas milosti, aby 
žobrala o kúsok chleba, či drobný peniaz, zatiaľ čo on si užíva majetok, ktorý si 
neprávom nahonobil. A toto sa deje všade na svete. Každý deň, každú minútu... 
 Naozaj už človek stratil všetok súcit? Vlastnosti, ktoré ho robili 
človekom? Vymenil všetko dobré, čo jeho duša ukrývala a nahradil to choro-
bou, ktorá postupne ovládla myseľ i telo? Zakorenil to zlo v sebe tak hlboko, že 
ho nemožno zničiť? Ja verím, že sa proti tomu dá bojovať. Len musíme chcieť. 
Nenechať sa zviesť na tú temnú cestu, z ktorej návrat späť je taký ťažký. Mnoho 
ľudí nám šlo príkladom. No my sme ich odkaz ignorovali. Svätý František z As-
sisi bol synom bohatého kupca. Mohol žiť v hojnosti, prepychu. Mohol prežiť 
celý život na posteli z ruží. No neurobil tak. Vzdal sa majetku. Odmietol to zlo, 
ktoré sa skrýva za každou zlatou tehličkou. A to je podľa mňa veľký človek. 
Človek hodný úcty.
 Nepodľahnime vidine bezstarostného života. Majetok nevyrieši naše 
problémy. Práve naopak, spôsobí mnoho ďalších. Človek hlúpy sa učí na chy-
bách svojich, múdry na chybách iných. Berme teda len toľko, koľko si právom 
zaslúžime.
             (Autor si neželá byť menovaný.)

Nestačí 
mi to, 
čo mám, 
chcem 
viac...
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Myšlienky blázna

Chcela by som mať krídla a vedieť lietať,
s vetrom by som mohla pretekať,
s vtákmi na oblohe spievať,
s anjelmi veselo tancovať
a s motýľmi dúhu maľovať.

Chcela by som zdolať kopce, vrchy,
no aj tie najnižšie doliny.
Cítiť chladný vzduch horský,
ležať na lúke hodiny.

Nechať motýle hladiť moje ruky,
od lesných jahôd mať lepkavé pery.
Ukrytá v tráve počúvať lesné zvuky
a v zime chodiť kŕmiť divé zvery.

No som tu sama s touto túžbou.
Však kto by chcel zdieľať pocity blázna?
Ale ak aj ty nazývaš vietor hudbou,
tvoja duša musí byť prekrásna.

Tajomstvo je...

Zakopaný poklad,
kľúčik vo vrecku,
falošný doklad,
cukrík stratený v piesku.

Zamknuté dvere,
tieň v rohu,
klavír v opere,
šatka na hlavu.

Ticho po búrke,
vôňa dažďa,
myšlienky uzamknuté,
chvíľka každá.

Smútok po hádke,
pierko slávika,
písmenko v otázke,
slimačia ulita.

Kúsok skla,
príbeh nedovravený,
kúzelná rozprávka,
dej nedokončený.

Ryha v polene,
čudné majstrovstvo.
Chrasta na kolene,
aj to je tajomstvo.

Spomienka

Nezmyselné sny ničia moju myseľ,
zúfalo hľadáš ma, no nemá to zmysel.
Hľadáš ma na miestach plných chmár,
už dávno som však zabudla na tvoju 
tvár.

Som kúsok z tvojho márneho života,
ktorý naveky objala krásna temnota.
Stratila som samu seba v tme,
ostanem len spomienkou v tvojom sne.

Krása

Je krása to, čo sa nám hnusí?
Je krása veľká masa ľudí?
Ľudí, čo majú dokonalé miery,
alebo majú v srdciach diery?

Sú krásni tí, čo majú veľké oči?
Tí, čo nemajú šediny na obočí?
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Sú krásni ľudia s plnými perami?
Alebo tí, čo vám buchnú pred no-
som dverami?

Pýtam sa, či je dnes krása 
skutočná.
Či sú nejaké kritériá.
Je dovolené mať o kilo viac?
A je krásne botoxom sa vsiať?

Sú pekné gumené prsia?
Krásne sú ženy, čo diétou sa dusia?
Príťažlivé sú kostnaté ruky?
Ó, aké to prekrásne muky!

Veru. Krásny sú kostnatí ľudia,
pekní tí, čo výzorom budia.
Prekrásni sú s umelým telom,
tí sú pekný, čo gumou hýbu svetom.

Neuspela som
 
Ako keď miazga zo stromu sa leje,
a slnko na oblohe sa smeje,
ja plačem skrytá v nádeji,
že duša má sa odhalí,
že nebude viac bolesti,
a ja poviem ti v budúcnosti:
„Bol si pre mňa jediný,
len ty a nikto iný.“
 
„Prečo ja?“ pýtam sa sama seba.
„Prečo ty?“ ako hrom z neba.
Povedal si nie a ja chudera,
bojovala som o teba.
Viac očí na tebe viselo.
Koľko nocí moje srdce prebdelo
a s láskou na teba myslelo.

Maja Šmilňáková, I. A

Predslov k našim 
životom
Naše duše ochoreli na predčasné 
dospievanie. Príliš skoro sme na mladých 
pleciach pocítili ťažobu celého sveta. 
Prestali sme kričať, lebo z našich vysch-
nutých úst sa už nedral žiaden zvuk a v 
okolí nebolo nikoho, kto by ho mohol, či 
vôbec chcel počuť. Svet, ten nemorálny a 
krutý, vysal z nás posledné kúsky súdnosti 
a rešpektu voči tým, ktorých milujeme, aj 
voči sebe samým.
Jeden druhému sme sa stratili, kým sme 
hľadali nádej na beznádejnom mieste.
Niekde medzi nedeľou a pondelkom sme 
sa rozhodli, že budeme žiť slobodne ako 
vtáky. Sloboda je tá najkrajšia vec, keď ju 
nemáš a ten najväčší trest, keď ju dostaneš. 
Nevedeli sme, čo s ňou robiť, boli sme len 
šťastní, že ju máme. Pocit, že môžeš všetko 
na svete, odísť a potom sa zrazu vrátiť, 
život dať aj ho vziať, sila spočívajúca v 
jedinom rozhodnutí roztriasla nám ruky aj 
pery. Nič nás nemohlo zastaviť, neexistova-
li žiadne pravidlá len naše vlastné hranice 
posunuté ďaleko za možnosti zdravého 
rozumu.
Smiech sa časom premenil na šialenstvo, 
alkohol chutil ako voda. Nebo nášho života 
bolo nádherným peklom. Čím viac sme 
žili, tým silnejšia bola naša túžba umrieť. 
Zabudli sme na zničené ideály, túžby a 
plány.
Zahodili sme minulosť, prítomnosť bola 
drogou, v budúcnosť sme nikdy nedúfali. 
Nezaslúžili sme si ju. Mnohí ju nedostanú, 
prečo by sme mali my.
Príliš skoro sme vpustili realitu do našich 
snov.
Kiežby sme ostali deťmi aspoň o deň 
dlhšie.

                                                   Baranková
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         Každá minca má dve strany. Deň sa strieda s nocou, rozvaha s hlúposťou, bdenie 
so spánkom. Každé pre má svoje proti. Nič nie je dokonalé, ba ani to, čo sa ako dokonalé 
tvári. Pozrime sa poriadne a odhaľme všetky zákutia, všetky klady a zápory. Nazrime do 
hlbín aj toho najväčšieho fenoménu dnešnej doby, a to sociálnych internetových sietí.
         Hovorí sa tomu on-line život, život pred obrazovkou počítača, bezduché pohĺtenie 
do spleti neustále uháňajúcich prúdov obrázkov a písmen. Nekonečná cesta zverejňovania 
a odhaľovania, a to bez jediného vyrieknutého slovka. Tá predstava je smiešna, predsta-
va človeka prilepeného ku klávesnici, akoby sedel v klietke uzamknutej tisíckami kľúčov, 
ktorých majitelia sedia míle ďaleko. Nazval by som to väzením modernej doby. Lenže v 
tomto väzení sedíme dobrovoľne. Áno, my všetci. My všetci prichádzame celkom vedome 
a vlastnou zásluhou o naše súkromie. Vystavíme celý náš život, všetky naše tajomstvá 
tým nespočetným masám, masám, ktoré vedia zneužiť aj číslo našej vychádzkovej obuvi. 
Každý vzruch sa nimi šíri ako mexická vlna. To oni sú tými, ktorí určujú trendy, ktorí 
nás riadia akoby sme boli elektrónkovými klaunami, presne ako z Hevierovej básne. Sú to 
novodobí diktátori, vodcovia aj kritici modernej doby, mediálni propagátori a agitátori. 
Stávame sa čím ďalej, tým viac len obyčajným stádom dobytka tohto systému, nejakým 
novým amorfným bezduchým a ľahostajným druhom tohto internetového sveta. 
 Vám sa to páči? Páči sa Vám byť manipulovaní a ovládaní? Páči sa Vám, že Vás 
niekto okráda o čas? Veď ten čas strávený bezúčelným preklikávaním profilov a fotiek nám 
už nikto nevráti a na smrteľnej posteli budeme plakať, koľko sme toho ešte chceli a mohli 
urobiť, no neurobili sme, radšej sme ,,lajkovali“ komické sťažovanie našich falošných in-
ternetových priateľov o tom, ako ich nikto nemá rád. Ja už ani neviem, či sa z toho mám 
smiať, či plakať. Tá zvieracia kazajka snáď nemá konca. Je to ako mor, ktorý napadá 
naše zmýšľanie a pritom to začína celkom nevinne, no veď kto by nenapísal kamarátovi, 
ktorého dlho nevidel?! Prečo mu ale radšej nezavoláme a nepozveme ho na kávu? Pri káve 
sa aj zážitky z dovolenky počúvajú krajšie a napätejšie, no nie? Pre mnohých je dnes ale 
osobný kontakt len akousi nutnosťou. Sú maximálne sfanatizovaní a strácajú ľudskosť, 
uniká im svet a prehľad o skutočnom živote. Možno to nazvať akousi diagnózou človeka 
dvadsiateho prvého storočia, ktorá ,,kántri“ jeden charakter za druhým. Tí všetci, zde-
formovaní, sa správajú podľa presného algoritmu. Akoby sedeli na pokazenom kolotoči, 
ktorému nefungujú brzdy a on nevie zastaviť.
         Existuje možnosť, ako tento kolotoč zastaviť? Vypnime to už konečne a preberme 
sa z toho bdelého spánku a nenechajme si rozkazovať, dokážme žiť v tomto internetovom 
matrixe ako ľudia, nie ako cvičené opice, ktoré kŕmia denno-denne imaginárnymi banán-
mi.
 
Filip Jakubov, IV.A (2012/2013)

Sociálna internetová sieť - náš sluha či pán?
(Úvaha)
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Svetový deň bez internetu
 Ešte pár rokov dozadu bol pre nás deň 
bez možnosti pripájania sa na internet úplne 
bežný. Dnes sa mobilné telefóny, notebooky a 
tablety stali neodmysliteľnou súčasťou nášho 
života až do takej miery, že bez nich neopúšťame 
domov. Mnohým ľuďom stačí na to, aby ostali 
doma i to, keď im nefunguje internet v práci. 
Tento svetový deň sa pripomína už od roku 2001 
a pripadá na 27. januára. Zaujímavým je aj to, že 
sa v tento dátum pripomína i Svetový deň malo-
mocenstva a Medzinárodný deň pamiatky obe-
tiam holocaustu a predchádzania zločinov proti 
ľudskosti. 
 V roku 2014 vychádza tento celos-
vetovo uznávaný deň na pondelok. Heslo pre 
aktívnych na tento deň znie: „Odhlás sa a vráť sa 
do reality!“ 
 Stredoškolskí študenti vyzývajú svo-
jich rovesníkov, aby v tento dátum odignorovali 
internetový virtuálny svet a podporili tak 
Medzinárodný deň bez internetu. Organizá-
torom už od samotného začiatku je združenie 
Global Ideas Bank. 
Mladí ľudia by v tento deň mali vymeniť čas 
strávený za počítačom za reálny svet.  Týmto 
dňom organizátori nepoukazujú ako na deň 
proti internetu, práve naopak, ide o to, aby sme 
si uvedomili jeho význam. Podstatou je, aby sme 
si aspoň raz do roka pripomenuli to, ako 
za uplynulé roky vstúpil internet do života 
stovkám miliónov ľudí a nenávratne ich zmenil. 
Podľa posledných prieskumov je pre veľmi veľkú 
časť ľudskej populácie internet rovnako dôležitý 
ako voda, vzduch, či samotné bývanie. Čo je 
samozrejme dosť zarážajúce.
 Podľa redaktorov časopisu Študents, 
ktorý stredoškolská únia vydáva, by sme mali 
tento deň naplno využiť a spraviť niečo pre 
seba. „Mali by sme ísť niekam na prechádzku, 
na nejaké kultúrne vyžitie, stráviť čas s rodinou 
a priateľmi a namiesto virtuálnych smajlíkov 
vyčariť reálny úsmev na tvári“. 

 Stredoškolská študentská únia Slov-
enska (ŠUŠKA) je nezisková mimovládna or-
ganizácia, ktorá sa snaží združovať študentov a 
študentky na stredných školách na Slovensku. 
Jej cieľom je zapojiť stredoškolákov do rozho-
dovacieho procesu ich vlastného vzdelávania a 
umožňovať im zorganizovanie vlastných nápa-
dov. Taktiež podporuje ich všestranný rozvoj or-
ganizovaním rozličných aktivít, dáva im priestor 
na sebarealizáciu a v neposlednom rade pôsobí 
ako ochranca a tlmočník ich práv a záujmov. 
 ŠUŠKA je jedinou organizáciou, ktorá 
je členom OBESSU (Organising Bureau of Eu-
ropean School Student Unions), so sídlom v 
Bruseli. Od 17. novembra 2011 vydáva časopis 
Študents, ktorý nás informuje o činnosti tejto 
organizácie. 
Sedem dôvodov, prečo si pripomenúť Medz-
inárodný deň bez internetu:
• je príliš ľahké vynechávať až úplne obmedziť 
vzájomnú reálnu komunikáciu s rodinou a 
priateľmi.
• internet môže byť návykový,  nezaškodí preto 
občasná šoková terapia (deň bez neho).
• „surfovanie“ po webe Vám neposkytne potrebnú 
dennú dávku vitamínov a výživových látok.
• máte problémy so svalmi na ruke, ktorou ovlá-
date myšku.
• my všetci potrebujeme čas na premýšľanie a re-
flexiu.
• reálny svet je úžasné miesto, ktoré nie je len v 
našich predstavách a obrazovkách PC.
• ak Vás nahneval už len tento nápad, určite 
potrebujete od internetu „vypnúť“.
Vypnutím počítača, alebo odpojením sa od siete 
sa pripomína to, čo je podľa Global Ideas Bank v 
živote naozaj to dôležité: rodina, priatelia, zdra-
vie a sloboda. Internet nemá byť cieľom samým 
o sebe, ale len prostriedkom, ktorý prispieva a 
pomáha ľuďom k skvalitneniu ich existencie ako 
takej.
                                                             V. Baranková



22

Príde programátor ráno do práce strašne 
nahnevaný. Kolegovia sa ho pýtajú:
- Čo sa stalo?
- Ále, celú noc som písal jeden super program.
- No a? Nefungoval?
- Ale hej, fungoval…
- Fungoval zle?
- Čoby! Dobre bežal…
- Tak co potom?
- Ale… Zaspal som na BACKSPACE…

O tretej v noci sa manželka programátora 
potichu vkradla do susednej miestnosti. 
Kladivom rozbila monitor, CD poliala 
lepidlom, bedňu vyhodila z okna a tlačiaren 
do vane. Potom sa vrátila do postele a 
s láskou sa pritisla k spiacemu manželovi 
presvedčená, že ten bude všetok voľný čas 
venovať už len ich láske…. Do konca života 
jej ostávali štyri hodiny.

Na ulici srdcervúco plače chlapček, pristaví sa 
pri ňom stará pani: 
- Prečo plačeš, maličký? 
- Ja som sa stlatil – vzlyká chlapča. 
- A svoju adresu vieš? 
- Viem: www.felo.sk. 
- Bože môj. A to je kde? Vieš aspoň svoje meno? 
- Administlatol.

Kedy si človek môže povedať, že na neho 
už absolútne všetci kašlú? Keď mu prestane 
chodiť už aj spam.

Vírus sa od antivíru odlišuje tým, že ho dosta-
nete bezplatne.

Aká hra od Microsoftu je najlepšia? Windows 
– inštalácia pekelne akčná, nastavenie je de-
sivá stratégia a normálna práca je zaujímavá 
adventúra.

- Oci, je to pravda, že ICQ, IRC a web-
chaty degenerujú ľudí? … 
- Imho, lol.

Sedí webmaster vo vlaku a počuje:
</td> </td> <td> </td> <td> </td>

Syn programátora sa vracia domov a volá 
od dverí na otca:
- Otec, už som doma!
Otec sedí za počítačom, ani len nezdvihne 
hlavu od monitora a odvetí:
- Fajn. A kde si vlastne bol?
- Na vojne.

Stretnú sa dvaja programátori a jeden ho-
vorí druhému:
- Počuj, našiel som si skvelé, nádherné 
dievča.
- Vážne? A aká je?
- Dokonalá, 90:60:90.
- Čože, ona je fialová?!

Príde chlapík do elektro-predajne a vraví 
predavačovi:
- Chcel by som tamten CD-prehrávač.
Chlap ukazuje na jednoplatničkový varič. 
No na jeho naliehanie mu ho predavač za-
balí. Chlap príde domov, zvolá rodinu, 
postaví varič na stôl, položí naň CD-čko 
a prístroj zapne. Po chvíli sa valí z CD-čka 
dym a smrad. Manželka chlapa na neho 
pozrie a hovorí:
- Ty debil, ty si nekúpil CD-prehrávač, ty si 
kúpil napaľovačku.

Nemám nič proti cestám odvahy, ale ísť 
mimo dosah wifi, to je už trochu moc...

Chlap telefonuje na zákaznícku linku:
- Mám nainštalovaný Windows 95.
- OK.
- Počítač mi nefunguje.
- Áno, to ste už spomínali.

Dnes na IT tému...
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Pomôcky 
IOS

modly 
predkov u 

Inkov

orgány 
zraku

juhoafrická 
rieka

iniciály 
speváka 
Mojseja

Spojené 
Arabské 
Emiráty 
(kód)

liter (zn.)  z, po 
nemecky

Pomôcky 
LENI, NÁS

báseň 
písaná 

do 
obrazca

hojdačka         

tvrdá 
spoluhláska 

/ pohyby 
tváre

 

1.časť 
tajničky      

americká 
šelma / 

ono
    

ruské sídlo     

ťahal 
meč / 
pohyb 

telesa po 
telese

     

draslík (zn.)  
žiak 

piatej 
triedy

povzdych     
1001 rím.  
/ 5.časť 
tajničky 

  

a podobne 
(skr.)   kypri zem   írske 

sídlo

je, po 
anglicky 

↓
   

Pomôcky 
OE   rieka na 

Sardínii →        

 exotické 
ovocie          

Pomôcky: 
AIL

hl. m. 
Tuniska 

/ ov. 
záhrada

     zodieraj ↓  
Machovo č. 
/ spadlo zo 

stromu
 

2.časť 
tajničky      

umel. 
dvojica / 
tepelne 
spracuje

   odplata

podraď. 
spojka   nevyťahuj 

meč
irídium 
(zn.)

jedn. int. 
magn. 
poľa 
/ vek, 
angl.

  Prešov 
(EČV)   

znelá 
spoluhláska  

4. časť 
taj. / 
ukaz. 

zámeno

        

Pomôcky 
EON, 

HUAKA

hrôzovláda 
/ snáď      maltská 

minca

rímske 
číslo 505 
/ ženské 

meno

  

    

česky, 
namelie 
/ dusík 
(zn.)

      

obydlie 
turistu     3. časť 

tajničky      

ostrov                
v 

Kykladách
   

nástroj 
na 

rezanie
    samohláska  

Na prestávku....



ELÁN - časopis študentov, pedagógov a priateľov Gymnázia Stropkov. Redakčná rada: Tímea 
Frajtková, Michal Sivák, Mária Šmilňáková a Šimona Tomková. Jazyková úprava: Mgr. Vik-
tória Baranková. Fotografie: Ing. Andrej Belovežčík, PhD, Mgr. Róbert Hecko, Matúš Ličko a 

archív. Elektronické spracovanie textu a fotografií: Ing. Slavomír Cichý.
elan20132014@gmail.com - Elán © 2014

CEZPOĽNÝ BEH: Trojica dievčat (B. Fecková, Š. Tomková, E. Mikličová) si v obvodnom kole 
vybehala prvé miesto ako družstvo. Víťazkou sa stala Barbora Fecková. Chlapci (B. Kimák, S. 
Gombár, J. Šugár) rovnako nesklamali. Ich družstvo obsadilo druhú priečku a Boris Kimák sa 
mohol popýšiť víťazstvom, obe družstvá tiež získali miestenku v krajskom kole.

ŠKOLSKÝ ŠPORT
Ani v školskom roku 2013/2014 sa naši žiaci neprestali aktívne zúčastňovať športových 

podujatí. Prvý polrok priniesol nejeden úspech v rôznych odvetviach športu.

STOLNÝ TENIS: V konkurencii troch 
družstiev si naše mužské aj ženské zastúpenie 
spravodlivo zaslúžilo 1. miesto v obvodnom a 
postup na krajské kolo.

FUTSAL: Okresné kolo naším futbalistom ne-
prinieslo premožiteľa a obsadili prvú priečku, 
čo im zaistilo postup na krajské kolo. 

40. ROČNÍK VOLEJBALOVÉHO TURNAJA 
O POHÁR JANA OPLETALA A VIANOČNÝ 
VOLEJBALOVÝ TURNAJ SPOJENEJ ŠKOLY 
VO SVIDNÍKU: Už štyridsiatykrát organ-
izovalo naše gymnázium turnaj pre volejbal-
istky z okolitých stredných škôl. Toto podujatie 
bolo opäť pripravené na jednotku, podobne 
ako aj turnaj v susednom Svidníku, ktorého 
sa stropkovské športovkyne už tiež tradične 
zúčastňujú. Na oboch turnajoch obsadili 
naše dievčatá (D. Fiľarská, I. Kušnierová, N. 
Polončáková, Z. Rusinková, M. Špaková, P. 
Štefaniková, K. Timanová, Š. Tomková, Z. 
Vašková, K. Zálecká ) druhé miesto.
Spracovala Šimona Tomková, I. A


