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STUŽKOVÁ 4.A

Kedy? 18. november 2016

Kde? White Horse (Ondava)

Kto bude hrať? Stropkoviani

Kto je triedny profesor? 
Tatiana Belovežčíková

Koľko žiakov? 27

STUŽKOVÁ 4.B

Kedy? 11. november 2016

Kde? White Horse (Ondava)

Kto bude hrať? Exotic

Kto je triedny profesor? 
Anna Gonosová

Koľko žiakov? 29
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ObsahMilí čitatelia!
Prihováram sa k Vám z druhej strany Elánu. 
Zo strany, kde sa pilne píše, tvorí, opravuje, 
maže a znova píše. Zo strany, kde sa snažíme                
pozerať na časopis z Vášho uhla pohľadu. 
Snažíme sa písať a tvoriť tak, aby to bavilo 
hlavne Vás. Myslím si, že tento časopis prešiel 
dlhou cestou, aby mohol vyzerať tak,   ako       
vyzerá dnes.

 Vedeli ste vôbec, že prvé časopisy Elánu boli 
písané a kreslené rukou? 

Však nielen my, redakčná rada, tvoríme                
tieto strany, ktoré práve držíte v rukách.                      
Prispievať do tohto časopisu máte možnosť 
aj Vy, milí     čitatelia. Preto sme pre Vás                  
vytvorili email, na ktorý môžete posielať Vaše 
námety na články, postrehy, želania alebo Vašu                             
vlastnú tvorbu. Či už ste študenti alebo profesori, 
možnosť vyjadriť sa má každý z Vás. Článok 
môžete odoslať podpísaný  alebo aj anonymne,  
a to na adresu gymnazium.elan@gmail.com. 
Netreba sa báť toho,   ako budú ľudia na váš 
článok reagovať. Podpis pod Vašou tvorbou je 
znakom odvahy. Každopádne verím, že Elán 
je ešte len na polceste svojho zlepšovania sa,       
a že to spolu dotiahneme ešte ďaleko.

Prajem vám príjemné listovanie v novom čísle...

S pozdravom

Mária Šmilňáková IV.A

• Späť k našej milovanej 
(str 4-5)
• Uchaľák (6-7)
• Vyzvedali sme (8-9)
• Anglické divadlo (10-11)
• Historická exkurzia (12)
• Návšteva z Archangeľska 
(13)
• Básnické okienko (14-15)
• Život v USA (16-17)
• Bežíme za zdravím (18-19)
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Späť k našej milovanej

Na otvorenie školského roka sa podľa mňa takmer každý teší. 
Dievčatá sa nemôžu dočkať,  kedy si vezmú krásne nové šaty 
a chlapci pohľadu na ne. Hoci tohtoročný prvý deň v škole bol 
upršaný a moje krásne topánky na opätku boli celé od  blata, 
verím, že tento rok sa nebude podobať tomuto sychravému 
dňu.

 
Častokrát na školu nadávame a podceňujeme ju, aj keď nám 
dáva toľko cenných darov. Ako štvrtáčka však chcem povedať, 
hlavne našim nováčikom, vážte si tento čas. Možno to už znie 
gýčovo, ale verte mi. Ani si nestihnete všimnúť, ako život zapne 
svoje raketové trysky, tieto štyri roky prejdú ako nič. Pevne 
verím, že rovnako ako minulé roky, aj tento rok bude pre nás 
prínosom nových vedomostí a nezabudnuteľných zážitkov.

Mária Šmilňáková IV.A
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Naša

Plačem a hromy spievajú vokály,
kvapky vody stekajú mi po tvári.

Dážď mieša sa s mojimi slzami.
Čakám, kedy sa búrka ustáli.

Je medzi nami spolu s bleskami.Mária Šmilňáková IV.A



Uchaľák
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Prešiel rok.  Na školu nastúpili noví gymnazisti - žiaci prvého ročníka. 
Ako je zvykom, asi na každej strednej škole,  aj u nás, bolo potrebné 
nás  s novým prostredím zoznámiť, privítať nás v ich komunite a akože 
ináč, ak nie  „Uchaľákom“!

Ten náš,  sa uskutočnil po mesiaci od nášho nástupu do          školy.                                                   
6. októbra  v podvečerných hodinách sme sa ocitli na havajskej párty, kde nás                    
tretiaci prijali do svojho kmeňa. Namaľovali nám tváre,            obliekli       do 
havajských kostýmov, ktoré nám vlastnoručne vyrobili.            Vtedy sa nám 
to    zdalo, že sme všetkým na smiech, ale tak to má byť. Takýto vyparádení 
sme čakali nato, aké úlohy dostaneme. Boli originálne,    s  banánami,             
kokosmi, prekážkovou dráhou medzi palmami. Zažili sme kopec smiechu, 
zábavy a zážitky nám ostanú dlho v pamäti. Už teraz sa tešíme na to, keď 
budeme tretiakmi my , hlavne  čo vymyslíme nováčikom o tri roky.

Ema Michrinová 1.B



 

Uchaľák
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Divočina v škole 1.A
 Ocitli sme sa na Madagaskare. Všade okolo nás      panovala     ne-
skrotná divočina. Ach, ako          ďaleko sme boli od domova. Prekonali sme 
v sebe strach z neznáma     a vyrazili sme hľadať cestu. Zatiaľ, čo náš      vod-
ca strážil okolie pred nebezpečnými zvermi a štekal na všetko, čo sa mihlo,     
ostatní sa rozdelili do trojíc a šli hľadať tú najlepšiu cestu z ostrova. Stačil 
nám však jediný pohľad na šíre more, aby sme zistili, že to tak rýchlo nepôjde. 
 

Po chvíli  sme objavili odkaz vyrytý v kôre stromu a zistili sme, že tu nie sme 
sami. Rozhodli sme sa požiadať domorodcov o pomoc. Boli veľmi priateľskí, 
veď tu už boli nejakú tu chvíľu. Sľúbili nám, že nám ukážu cestu domov, no 
nebolo  to zadarmo. Chceli sa baviť a my sme túžili ísť domov, preto sme 
museli splniť ich tajné túžby zábavy. Mali pre nás pripravené rôzne úlohy, 
kde odmenou bolo sladkokyslé prekvapenie ako obohatenie nášho pobytu                           
na ostrove. My sme však boli odvážni a silní, a preto sme to dokázali! Po splnení 
všetkých úloh nás nalodili k našej bohyni, ktorá na nás vyčkávala celý ten čas. 
 Keď sme ju zbadali, na tvárach sa nám vyčarili úsmevy a my sme vedeli, 
že sme sa stali ozajstnými študentami tejto školy.            Gajdošíková 1.A.



     Vyzvedali sme
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Zaujíma nás...
1. Aké je Vaše životné krédo, podľa ktorého viac menej riadite svoj život?

2. Aké ročné obdobie máte najradšej a prečo? 

3. Máte  obľúbeného interpréta, či druh hudby?

4. K akému filmu  sa radi vraciate, možno aj prečo?

5. Ktorej knihy/ autora by ste sa nevzdali a prečo?

6. Čo by ste odkázali svojim študentom do ďalších rokov na tejto škole?

Mgr. Gabriela Homoľová
1.  Nič netrvá večne...

2. Jar – keď je všetko zakvitnuté, voňavé a listy na stromoch

sú ešte svetlozelené...a samozrejme leto, keď je teplo,

 slnečno a ja ležím niekde pri vode. 

3. Interprét, Peter Muk, kvôli nezameniteľnosti hlasu a 

druh hudby, ktorý rada počúvam, tanečná, sedemdesiate roky až po dnes. 

4. Podľa toho, koľkokrát som film videla, tak asi Trainspotting, zaujal ma príbeh,         
autentické prostredie a samozrejme hudba, ktorá dej výborne dopĺňa. 

5. V súčasnosti sa priznám, že čítam len občas a nemám obľúbenú knihu, či autora. Keď 
som bola stredoškoláčka, najviac ma bavili historické romány od Márie Jurič Zagorky, 
Joža Nižňanského alebo knihy z lekárskeho prostredia.  

6. Nech sú úprimní – k sebe, aj k ostatným. Či už je to vo vzťahu ku kamarátom,   
spolužiakom alebo učiteľom. Nemám rada falošných ľudí – prídu za Vami len vtedy, 
keď niečo potrebujú. Mám rada otvorenosť, keď som si nesplnil/a  nejakú povinnosť, 
férovo to priznám, uznám svoju chybu a snažím sa ju napraviť. Zle robí ten, kto sa to 
snaží zakryť, vyhýba sa hodinám alebo klame. Raz ho to dobehne a v živote sa mu to 
vráti, skôr alebo neskôr. 

Lebo nič netrvá večne ...
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. 

Mgr. Mária Mihoková
1. Životných kréd je veľa, no asi jedno,  ktoré ma  vždy napadne, podľa ktorého sa 
riadim, je: „Nerob druhým to, čo nechceš, aby robili oni tebe.“

2. Najkrajším ročným obdobím je pre mňa asi leto, pretože sú školské prázdniny, ale 
hlavne ako rodina vtedy trávime veľa času spolu, či už na dovolenke alebo len tak 
pri grilovačke. 

  3. Musím sa priznať, nie som veľká znalkyňa hudby. Nemám obľúbený štýl, skôr som 
ten typ, ktorý ak v rádiu počuje pesničku,  tak povie, táto je dobrá... Zo slovenskej 
hudby mám rada tú staršiu generáciu ako je Miro Žbirka alebo Marika Gombitová,  
z mladších  IMT Smile, zo zahraničných interprétov poznám John Bon Jovi, Pearl 
Jam, Mamford and Sons, Florence and the machine, nakoľko sú u nás doma dosť 
často hrané. Je tam veľa ďalších ako Madonna, U2 alebo Erasure, ktorých skladby 
som počula, no nie v takej miere, aby som bola ich nejakým veľkým fanúšikom. 

4. Čo sa týka filmu, tak to už je niečo iné. Som milovníčkou filmov a medzi obľúbené 
žánre patrí dráma, detektívka, špionážny thriller a román. Je ťažké povedať iba 
jeden film, ku ktorému sa rada vrátim.  Som veľká milovníčka Agenta bez mena                   
a všetkých pokračovaní Jasona Bourna. Z fantasy si vždy rada pozriem  Iron mama 
alebo            Sherlocka Holmesa,  v podaní Roberta Dawna Juniora nebol zle 
spracovaný. Z románov mám rada sfilmované diela autora Nicolasa Sparksa ako boli 
Noci v Rodhante, Správa vo fľaši alebo Nezabudnuteľná cesta. 

5. Musím sa priznať, že u nás doma je veľkou čitateľkou dcéra a veľa dobrých kníh 
som prečítala práve na jej odporúčanie.  Mám naozaj pár obľúbených, ako Jo Nesbo 
a jeho Snehuliak, Harlan Coben a Cudzinec, Ken Follet  s románom Piliere zeme, 
ktorý bol dokonca aj sfilmovaný.  No naozaj obľúbenou knihou je Tieň vetra      od 
spisovateľa Carlosa Ruiza Zafóna. Je to vlastne gotický román, ako vezme otec svo-
jho syna na cintorín odhodených kníh, dá mu možnosť vybrať si jednu z nich. Kniha, 
ktorú si vyberie, objasní veľa záhad v jeho živote a pomôže mu ísť ďalej. 

6. Je dôležité, aby si vybrali takú životnú cestu, ktorá im dá iba to dobré, a aby ro-
bili správne rozhodnutia, pretože tie budú mať vplyv na ich štúdium, zamestnanie, 
priateľov a rodinu. Každý človek je strojcom svojho vlastného osudu a šťastia, preto 
si prajem a želám im veľa dobrých rozhodnutí v živote, aby nikdy nemuseli ľutovať 
svoje omyly. Dúfam, že zvyšné roky v tejto škole strávia, čo najpríjemnejšie, a že si 
tu vytvoria veľa pekných spomienok.



      Anglické divadlo
       Oliver Twist
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Štvrtok. To je deň, ktorý možno niektorí obľubujú a niektorí ho považujú 
za deň ako každý iný, bežný, ničím výnimočný.

Pre nás študentov je to jeden z tých dní, ktoré sú      plné    povin-
ností.       Preto sme  sa          netradične rozhodli, že si    tento deň trošku     
ozvláštnime. A tak sme sa vybrali na anglické        divadelné predstavenie  
v podaní Theatre Britain do Prešova. Počas cesty sme mohli obdivovať krá-
su    pestrofarebných lesov a naladiť sa na netradičný zážitok. Celým dňom 
nás         sprevádzalo       premenlivé, typicky jesenné počasie. Avšak, to 
nám nezabránilo                 vychutnať si jedinečné                       okamihy 
prežité spoločne. Ešte pred začiatkom predstavenia           sme stihli zvečniť  
naše portréty          pred starou kinosálou.          Neskôr sme sa pousádzali 
do predných                   radov a s nadšením očakávali     začiatok vystúpe-
nia.         Hľadisko bolo     plné                 teenagerov, ktorí si prišli „otestovať“ 
svoju angličtinu. Bolo to pre nás čosi nové, iné, len tak nevídané.  A prečo?          
Pretože herci nám s elánom a oduševnením sprítomnili príbeh             Oli-
vera Twista od Charlesa              Dickensa v originálnej angličtine. Celkovú            
atmosféru nám               neuveriteľne          spríjemnili herci, ktorí nás dokon-
ca občas     zapojili do hry, a to napríklad ukradnutím kabelky našej pani 
učiteľky, či vyznaním lásky nášmu spolužiakovi.  Bolo to pre nás neobvyklé a 
zároveň fascinujúce sledovať týchto umelcov, ako sa popasovali       s nároč-
nou   ukážkou.                   Predovšetkým nás zaujala ich kvalitná angličtina a 
dobre artikulovaná    výslovnosť z úst rodených Britov. Mohli sme si precvičiť 
náš „listening“ a obohatiť slovnú  zásobu, pretože 100 minút plynulej angličtiny 
vo vás musí zanechať stopu. Neuveriteľná dynamika scén,           netradičné 
dobové kostýmy, precíznosť hereckých výkonov a vlastné hudobné čísla nás 
tak vtiahli do deja, že sme sa skutočne ocitli v uliciach Londýna 19. storočia.

Naše poďakovanie patrí našim pani profesorkám Zakovičovej, Reiter-
ovej a Madzinovej, vďaka ktorým sme tento nezabudnuteľný výlet absolvovali.
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In all honesty, we were mostly just happy to be free of the day’s math lesson. On 
Thursday, the 20th of October, the classes made their way to Prešov to see a 
production of a Charles Dickens’ classic, Oliver Twist. The play was put on by an 
English group called the TNT Theatre Britain. We witnissed all the life events of 
Oliver, from his birth in a work house, to his escape from cruel labor, all to finding 
a new family in the streets of London. Whether we were currently watching Artful 
Dodgers steal handkerchiefs or Bill murder Nancy, each scene was accompa-
nied with some acapella music. Being seated in the first rows, some of our stu-
dents even got to interact with the characters- one boy even got a feather boa 
from Nancy. To summarize the English, most of us caught up with it pretty well, 
even if there were quite a few times whispers to our neighbors could be heard 
(“What? What did he just say? I don’t get it.”). All in all, we were happy with the 
trip and thank our English teachers for the experience.

Carly Cichá III.B



Návšteva z ArchangeľskaHISTORICKÁ EXKURZIA NA DUKLE
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S hrdosťou na bojové línie
Každé ráno je pre študenta gymnázia veľmi náročné a to hlavne kvôli                          

stereotypu. Sme radi, že práve my, maturanti dejepisu a geografie, sme mali tú česť  
zúčastniť sa exkurzie a každodenný kolotoč študentských povinností sme vymenili za 
náučno-historický deň. Hoci sme sa v sychravom dni triasli zimou, neodradilo nás to.

Svoje putovanie sme začali v Ladomírovej, kde sme navštívili gréckoka-
tolícky drevený chrám sv. Michala Archanjela z roku 1742, zapísaného v Zozname 
svetového dedičstva UNESCO. Očarila nás jeho krása, no každý asi bude súhlasiť 
s tým, že najzaujímavejší bol nebezpečne nahnutý drevený balkónik. V drevených 
bunkroch vo Vyšnom Komárniku sme doslova mohli cítiť statočnosť a hrdinstvo vo-
jakov. Pri troche empatie k bojujúcim nám mnohým naskočili zimomriavky a boli 
sme radi, že nemusíme zažívať to, čo pred sedemdesiatimi rokmi chlapci v našom                                                        
veku   v týchto miestach zažívali denne. Táto expozícia v prírode zaujala všetkých štu-
dentov a hlavne, nikto neodišiel bez fotky. Ak by sa ma niekto spýtal, aké je najtichšie 
a zároveň najhlasnejšie miesto, odpovedal by som Dukla. Prečo? Je to miesto, kde 
si každý, aj ten najsilnejší chlap dáva klobúk z hlavy dole. Je to miesto, kde cítite silu 
a odvahu vojakov aj keď sú už dávno vo večnom odpočinku.  Všetky emócie zavŕšila 
návšteva Vojenského múzea vo Svidníku. Silný dojem v nás vyvolali hlavne auten-
tické zábery z druhej svetovej vojny, vystavené exponáty alebo napríklad uniforma 
patriaca Ludvigovi  Svobodovi.

Ďakujeme Mgr. E. Vasilkovej a Mgr. V. Senajovej za zorganizovanie tejto exkur-
zie a pánovi Šakovi zo spoločnosti JOMI za bezpečnú jazdu. Ako je známe, vždy  je 
lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť, a preto vedomosti nadobudnuté v tento deň určite 
využijeme aj pri maturite.

                                                                                                      Michal Sivák 4.A 



Návšteva z Archangeľska
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 „Ruky premôžu jedného, ve-
domosti tisíce.“ Tak znie jedno 
staré ruské príslovie. Podarilo sa 
nám získať nové vedomosti hlavne                                                                         
o Rusku, ruskej kultúre, o ruskom škols-
kom systéme a v neposlednom rade o 
prístavnom meste Archangeľsk. Všet-
ky tieto informácie nám porozprával 
sympatický starší manželský pár z už 
spomínaného mesta Archangeľsk. 
 Boli sme milo prekvapení, keď nás 
pani Nataša, veľmi milá a sympatická 
staršia dáma, kultivovane, s príjemným 
úsmevom pozdravila a spolu so svojím 
manželom nám začali rozprávať o ich 
živote na severozápade Ruska.         Na 
Slovensko pricestovali prvýkrát a veľmi 
sa im tu páčilo. Dozvedeli sme sa zau-
jímavosti o meste Archangeľsk, ktoré sa 
rozprestiera na pobreží Bieleho mora v 
ústí rieky Severná Dvina. S takmer 350 
000 obyvateľmi je to najväčšie mesto 
celej oblasti a jeden z najväčších prís-
tavov v Rusku. Získali sme aj nové in-
formácie o priemysle v tomto meste. 
Taktiež nám rozprávali o tom, ako sa 
spoznali. 

Pán Grigorij , pôvodom z Ukrajiny, si v 
Archangeľsku vykonával vojenskú službu, 
keď sa zoznámil s pani Natašou, ktorá bola 
v tom čase študentkou medicíny. Žijú spo-
lu krásnych 46 rokov a ich vzájomnú lásku 
a úctu sme mohli vycítiť aj z ich rozpráva-
nia. Vo voľnom čase sa radi venujú svojim 
deťom a vnúčatám, ale taktiež majú radi 
pomalé, tiché prechádzky v prírode. Opro-
ti nám, gymnazistom, sú vekovo starší a 
taktiež hovoria iným jazykom, avšak bolo 
cítiť, že nás spája slovanská srdečnosť. 
 Najväčším zážitkom pre nás bolo to, 
že sme mali možnosť počuť a vidieť ľudí, 
ktorí v Rusku dlhodobo žijú, hovoria krás-
nou ruštinou a vďaka tomu sme si aj my 
zdokonalili svoju slovnú zásobu a prejav 
v ruskom jazyku. Veľmi nás potešilo, že 
naše jazykové znalosti, ktoré sme získa-
li na hodinách ruštiny boli dostatočné 
na to, aby sme našim hosťom bez prob-
lémov porozumeli. Z ich rozprávania sme 
boli nadšení a príjemne nás potešilo aj 
ich pozvanie navštíviť Archangeľsk.

Viktória Špavelková, Kristína Kurillová 
III.A
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Škovránok
Pod rúškom tmy skryl sa raz,

vtáčik znavený životom.
Perinu mu utkal krutý mráz
a vietor zakryl bielym 
závojom.

Pod rúškom tmy uvädol 
kvietok jediný.
Spasený po toľkej bolesti
konečne našiel pokoj blažený

a zabudol na všetky starosti.

Pod rúškom tmy pieseň 
doznela,
škovránok pustil krídla k zemi.

Melódia tichou nocou letela,

kým on umieral sám 
a znavený.

Pod rúškom tmy zahynul 
vtáčik- samotár.
Nik nesmútil za jeho osudom.

On, čo celý život verne 
miloval,
teraz leží prebodnutý 
neverou.

Náruče zím
Keď posledný list padá zo 
stromu,
a ja plačem nad uvädnutým 

snom,
snažím sa nepozerať dozadu,

stalo sa to už predsa veľmi 
dávno.

Keď posledný list padá zo 
stromu,
cvrčkovia spievajú balady.
Ich hra v temnom tichu
je zrazu hudbou pravdy.

Keď posledný list padá zo 
stromu,
nedokážem ďalej dýchať.
Mám začať voňať fialky 
odspodu?
Načo je sa to vôbec pýtať?

Keď posledný list padá zo 
stromu,
vráskavý starec sa ponorí do 

náruče zím
a ja už nemám žiadnu záruku,

iba ak zaspať s ním. 

Anonym

BÁSNICKÉ OKO
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Jeseň
Zvädnutý list pomaly padá,vo vetre víri sa, tancuje.Na holé stromy smútok sadá,všade neprítomné ticho je.

Vietor fúka, ohýba suché konáre,
kvílenie ozýva sa ďalej dolinou,
nad hlavami iba orly dravéa čierne chmáry križujúce oblohou.

Prvá kvapka na zem padá,za ňou počuť burácajúci hrom.
K jednej kvapke ďalšia sadá,kým suchá zem nie je blatom.

Hrozná búrka pomaly tíchne,vzďaľujú sa temné mračná.V diaľke sa slnko na zem smeje,
vysuší aj posledné slzy dažďa. 
Anonym

Abstrakt
Prázdna obloha pod našimi nohami,
stromy dýchajú kyslík.
No skutočne...
Lietame vzduchom v tomto momente
a dúfame v nekonečnosť tohto okamihu.
Mali by sme dospieť a prijať zodpovednosť.
Za naše činy a detinské správanie.
Naše životy sú ako lucidné sny,

nie je tu nič nemožné, 
či nereálne.
Túžby pocity, 
všetky možnosti,
sme na opačnej strane 
vesmíru. 
Realita je v nedohľadne.
Mária Šmilňáková IV.A



      

                  ŽIVOT V USA
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Moje meno je Sebastiána Frigová a momentálne som študentkou 3. ročníka 
na našom gymnáziu. V tomto článku by som sa s vami chcela podeliť o moje 
skúsenosti z polročného študijného pobytu v americkom meste Minneapolise, 
ktorý som absolvovala v druhom polroku druhého ročníka môjho štúdia.

 Keďže ma vždy bavili cudzie jazyky, 
mám rada cestovanie a spoznávanie nových 
ľudí. Už od mala som sa chcela zúčastniť 
jazykového výmenného programu. Stačilo 
byť len pevne rozhodnutá a presvedčená, 
potom nasledovali konkrétne kroky 
realizácie ako výber vhodnej agentúry, ktorá 
môj pobyt sprostredkovala, absolvovanie 
jazykových testov, či vypísanie detailnej 
prihlášky a vytvorenie profilu, podľa ktorého 
si ma vybrala rodina. Po získaní orientácie, 
čiže informácií o rodine, s ktorou strávim 
svoj zahraničný pobyt a o mieste pobytu 
a školy, ktorú budem navštevovať, už stačilo 
len získať povolenie na vstup do krajiny, čiže 
VÍZA, zakúpiť si letenky a 16. januára odletieť 
do USA. Po prestupovaní v New Yorku som sa 
v štáte Minnesota, v najväčšom meste Min-
neapolise, stretla s mojími „host parents“, 
čiže hostiteľkými rodičmi, ktorí sa stali mojou 
druhou rodinou, najväčšou podporou a na-
jlepšími priateľmi po zbytok môjho pobytu. 
Po pár dňoch aklimatizácie v novej krajine 
som bola zaradená do študijného programu 
Soutwest-skej strednej školy. Navštevovala 
som 2. ročník, čiže som bola takzvaný „south-
more“. Po zapísaní sa v škole si každý žiak 
volí aké kurzy, či predmety chce navštevovať, 
povinná je anglická literatúra,       matemati-
ka, vedný odbor americká                história. 
Ďalšie predmety sú takzvané    „electives“, 
čiže voliteľné predmety. Ja som si zvolila 
základy umenia, základy medicíny a bola 
som prijatá do roztlieskávačského tímu.

 Každý deň sme mali sedem 50 minútových 
hodín so začiatkom o 8:05 hod. a koncom 
o 15:00 hod. Kurzy prebiehali v špecial-
izovaných učebniach vždy s inými skupin-
ami študentov. Vo vyučovaní bolo zahr-
nutých mnoho prezentácií a praktických 
ukážok, sledovali sme správy a najnovšie                     
dianie v USA či vo svete, mali mnoho be-
sied s lekármi, či bývalými vojakmi. Dôraz 
sa kládol na komunikáciu a spoluprácu 
študentov, písali sme veľa esejí a čítali 
mnoho článkov a kníh. V rámci vyučova-
nia sme mali 45 minútovú prestávku na 
obed, kde sme si mohli vybrať z mnohých 
jedál, ktoré ponúkala školská jedáleň 
alebo si priniesť vlastný obed. Veľmi 
populárne boli aj mimoškolské aktivity, 
ako rôzne jazykové kluby, klub školskej 
ročenky, hnutia ako „zelený tím“, fo-
tografický krúžok, „základy módneho 
dizajnérstva“ alebo jóga pre pokročilých. 
Najpopulárnejšou mimoškolskou ak-
tivitou však boli rôzne športové tímy.
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Športy sa v škole delili na tri sezóny a to 
jesennú, kde ste sa mohli zapojiť do 
plávania, amerického futbalu, či tenisu, 
zimnú, kde bolo populárne lyžovanie, 
gymnastika, či basketbal a jarnú, kde ste 
sa mohli dostať do rugby, soutballového ,     
či badmintonového tímu. Na to, aby ste 
sa začlenili do tímu, ste však museli prejsť 
náročným výberom a neskôr absolvovať 
každodenné 2-3 hodinové tréningy. Ja 
osobne som reprezentovala školu v bad-
mintone, vďaka čomu som mala možnosť 
precestovať mnoho iných amerických 
škôl, spoznať nových ľudí a dostať sa 
až na štátne majstrovstvá. Škola orga-
nizovala taktiež rôzne akcie ako školský 
ples, spisovateľský trojboj, školské                          
muzikály a tanečné predstavenia, súťaže 
talentov, či rôzne besedy na tému ra-
sizmu alebo politických problémov v USA. 

   Študenti boli veľmi rozmanití, z najrôzne-
jších krajín sveta a rozdielnych kultúr, čo spes-
trovalo každodenný život v škole. Konkrétne 
pre mňa, bolo fascinujúcim a obohacujúcim 
zážitkom spoznávať takýchto ľudí odlišných 
rás či náboženstiev a nadväzovať s nimi pri-
ateľstvá, keďže na Slovensku takúto možnosť 
nemáme. Všetci Američania, študenti aj     
učitelia, boli veľmi priateľskí a nápomocní, 
avšak nikdy mi neposkytli žiadne výhody, 
brali ma ako plnohodnotnú americkú štu-
dentku, vďaka čomu som sa počas môjho 
polročného štúdia musela naučiť veľkej 
samostatnosti, nezávislosti, zdokonalila sa 
v angličtine, svojom vystupovaní a schop-
nosti riešania problémov a komplikovaných 
situácií, čo bolo podľa mňa veľmi cennou 
skúsenosťou pre môj budúci život.

  
                             Sebastiána Frigová III.A



BEŽÍME ZA ZDRAVÍM 
„Ľudia nebehajú preto, aby boli šťastní ,

ale sú šťastní preto, že behajú.“                                                                                                                                         
                             Ch . McDougall
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 V jeden príjemný septembrový 
piatok, keď ešte slnečné lúče a prí-
jemné teplo z nich sálajúce ohrieva-
lo naše kosti, sa gymnazisti zapojili do 
Európskeho týždňa športu v podo-
be Behu pre zdravie. Tento deň 
vznikol práve kvôli podpore športu 
a fyzickej aktivity človeka v celej EÚ. 
Cieľom tohto dňa bol štafetový 
beh naprieč krásami nášho 
malého mestečka. Bolo príjemné 
už hneď v druhý týždeň školského 
roka na chvíľku opustiť brány školy                              
a zrelaxovať  telo, ktoré si zrazu 
muselo privykať          na sedenie 
v školských laviciach,  myseľ od 
prvých domácich úloh. Na daných 
stanovištiach už na bežcov čakali ich 
spolužiaci s povzbudivými výkrikmi 
a zdravým občerstvením. Po odbeh-
nutí štafety sa žiaci venovali voľným 
aktivitám s ich triednymi učiteľmi. 
 Tento deň patrí k nevšedným 
dňom prežitým v  našej škole a pevne 
dúfam, že ich bude stále len pribúdať.       

Jana Kmiťová II.B



      
    
           Čo na to odborníci? 
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Čo posilňujeme behom?

Posilňujeme hlavne svalstvo dol-

ných končatín, ale v činnosti sú 

všetky svaly.

Ďakujeme pekne ...

Odborník Mudr. Miroslav Gajdošík (ortopéd)

Aká obuv je vhodná na beh?
Záleží na tom, v akom teréne človek behá. Čím tvrdší je terén, tým je potrebná pružnejšia obuv. Čiže po betóne a po asfalte je potrebná kvalitná a pružná obuv.Na čo by sme nemali počas behu zabudnúť?

Správne dýchanie počas dl-hého behu a rovnomerné rozloženie na pravú a ľavú nohu.

Môže vzniknúť nejaký prob-

lém pri nesprávnom behu?

Tvrdé nárazy neprospievajú 

členkovému a kolennému kĺbu.

Čo nám dáva beh?

Pohyb. Všetky svaly a kĺby          

potrebujú pohyb. Zvyšujeme si 

tým kondíciu a pri čerstvom vzdu-

chu  utužujeme aj zdravie.

Čo môžeme stratiť/získať,          ak behať nebudeme?
Slabá kondícia a rýchle unavenie sa. Ľudia, ktorí nebehajú sú náchylnejší na ochorenie srdca a ciev.

Aké ochorenia sú najčastejšie?Tak u starších ľudí je to hlavne opotrebovanie kĺbov,                      
u mladých sú to ploché nohy a krivé chrbtice.
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Na záver veselým krokom... 

Pochodová pieseň Tipperary vznikla 30. januára 1912 a bola veľmi obľúbená 
medzi britskými vojakmi počas 1. svetovej vojny.


