


Miluješ príchod nového roka? Nevieš 
sa vynadívať na ten kopec kníh, ktorý 
musíš zvládnuť? Si nadšený z pocitu, 
kedy nestíhaš absorbovať nové in-
formácie a tvoj poprázninový zakrpat-
ený pseudomozog naberá na objeme? 
Ak áno, niečo s tebou pravdepodobne 
nie je v poriadku! Ale to nevadí! Sme tu, 
aby sme vyplnili tvoj čas na prestávke 
Elánom! Po kilometrovej ceste pešo 
na nultú hodinu s červeným nosom 
som premýšľala nad jednou vecou: 
prečo je trinásteho septembra deň 
pozitívneho myslenia a zároveň deň 
čokolády? Akurát v období, kedy sa 
znova vraciame pred školské tabule, 
kde takmer všetci kýchame od pra-
chu z kried? Netreba v tom hľadať 
žiadnu vedu. Tento deň nám prideli-
li len zo súcitu, lebo niekto tam hore 
má jednoducho výčitky svedomia. 

Myslíte si, že ich má aj moja matka? 
Zabudnite! Bola celá bez seba, keď 
si v onen deň uvedomila, že do školy 
sa vraciam už o týždeň. Moji rodičia 
ma proste milujú. A najviac milujú to, 
keď ich nechám aspoň pár hodín na 
pokoji. Starí rodičia nie. Tí sú správni 
„parťáci.” Poriadne ma vykŕmia počas 
týždňovej objemovky u nich na dedi-
ne, poľutujú ma kvôli množstvu učiva, 
ktoré musím už čoskoro zvládnuť, tak 
okrajovo sa povypytujú, či už nemám 
náhodou frajera a ešte ma poprosia, 
aby som povyberala mrkvu zo záhrad-
ky. Potom ale už aj im začnem liezť na 
nervy, tak pekne putujem späť domov, 
kde ma čaká veľká výzva: uchopiť to 
najlepšie a najvzdialenejšie miesto od 
katedry už o šiestej ráno.

Šéfredaktorka Majka Šmilňáková, III.B

Nekompromisný čas nás znova 
vrátil do lavíc. Nejakí študenti 
pribudli, iní odišli. Všetci sme o 
rok starší a s hrôzou si nestíhame 
uvedomovať už len to, v akom 
ročníku vlastne sme, nie to ešte 
vnímať, čo sa deje s kriedou na 
tabuli. 
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Prváci vyfasovali skvelých 
triednych profesorov. Triedna 
profesorka 1.A je Mgr. Elena 
Vasilková a jej tridsať malých 
šrešíčat:* Laurencia Bajcurová, 
Martin Baraník, Boris Boršč, 
Peter Duhaň, Samuel Hančák, 
Dominik Haško, Nikola Hrubá, 
Martina Husárová, Adam 
Jakubov, Mário Jakubov, Denisa 

Jurečková, Luisa Kačmárová, Jana Kmiťová, Samuel Kopolovec, Ján Mihelič, Martina 
Michalková, Matúš Pira, Juraj Piskorik, Dávid Polák, Simona Polončaková, Katarína 
Sakarová, Matej Saxa, Samuel Smolko, Zuzana Štefaníková, Simona Tabišová, Sára 
Tomková, Jozefína Vandová, Laura Vargová, Filip Vašš, Marián Veselý.

Triedny profesor 1.B je Mgr. 
Róbert Hecko a jeho dvad-
saťdeväť členná armáda 
mimoňov:* Richard Bešenyi, 
Michal Biľ, Katarína Buj-
došová, Caroline Olivia Cichá, 
Marián Danko, Juraj Fečo, 
Veronika Fiľarská, Julián Gula, 
Eva Jancová, Miroslav Kapa, 

Sára Mária Karašinská, Viktória Kitľanová, Róbert Lehocký, Terézia Lukáčová, Marti-
na Marušáková, Daniela Motyková, Zuzana Motyková, Petra Novická, Eva Perátová, 
Dávid Potoma, Stella Rusinová, Andrej Timotej Senaj, Viktória Siváková, Kristína 
Slivková, Saveta Suchytrová, Matúš Surmaj, Dominik Šmajda, Šimon Tabiš, Andrea 
Vaššová.

Milí prváci, zaručene sa nemáte čoho báť. Užijete si viac zábavy ako učenia. Teda to 
závisí od uhla pohľadu. Každopádne, nám ostatným stačí len znova nabehnúť  na au-
tobus, teda vlak... Nie. Rýchlik nášho gymnázia a zvládnuť šialenú jazdu rušňovodičov, 
ktorých je tu 23 na čele s hlavným strojvodcom Slavomírom Cichým. Čo vám napadne, 
keď si uvedomíte, že nás študentov je 289? Je šialené, akú prevahu máme. Až som si 
omylom spomenula na zopár občianskych vojen z dejepisu. Ale nebojte sa! Gymná-
zium predsa nie je nič strašné. Nie je to väzenie, žiadny krutý tábor, nemusíme jesť 
plesnivý chlieb a sedieť na zemi. Je to len obyčajný rýchlik, na ktorý proste musíme 
stihnúť nastúpiť a snažiť sa nekotúľať sa počas jazdy tu a tam. 

*Viac sa dočítate na strane 6-7
Š.T.
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1. Stihli ste sa stratiť v škole ?
Zo začiatku som mal trochu zmätok. Stále som išiel tam, kde išli ostatní. Áno, raz som 
zablúdil, a to na fyziku. Čakal som pri učebni chémie, (Š)

Stihla, stihla... Zo začiatku to bolo dosť hektické vedieť, kde aké učebne či triedy sú, ale po 
dosť krátkom čase som pochopila, že nič na tom nie je zložité. Síce, sem-tam sa ešte aj teraz 
pozastavím na schodoch, že neviem kam ďalej. (L)

2. Ako Vám chutí v našej školskej jedálni? 
Ohodnotiť jedlo v našej školskej jedálni je pre mňa trochu ťažšie. A to preto, lebo niekedy to 
nie je presne podľa môjho gusta, ale určite sa nájdu aj dni, kedy sa na obed teším. (M)

Keďže som tu ešte krátko, neviem povedať. Ale za to chvíľkové obdobie, čo som mala 
možnosť ochutnať, tak sa nesťažujem. Aj keď, čo sa týka stravy, som naozaj vyberavá....takže 
preto si volím, kedy ísť a kedy nie na obed..(L)

Zatiaľ varia veľmi dobre. Oproti základnej škole je to bomba. A dávajú väčšie porcie. Na 
kvalitnom jedle si veľmi potrpím. (Š)

3. Aký máš pocit s “väzenských” šatní?
Ách, tak tie sú peckáá... Cez voľné hodiny sme tam po väčšine „šturení“. O klaustrofóbií 
nemusíme ani vravieť, keďže my máme šatňu s dierami. (L)

Niekedy sa fakt cítim ako vo väzení. Je to moc úzke. Keby boli šatne väčšie bolo by to OK, ale 
dá sa to prehliadnuť. (S)

Na väzenské šatne som si už zvykla na základnej škole. Zo začiatku mi to pripadalo vážne 
ako väzenie, ale postupom času som sa tým nejako prestala zaoberať. Takže teraz to už ani 
veľmi neregistrujem. (M)
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Laurencia Bajcurová, 1.A Šimon Tabiš, 1.B Martina Marušáková, 1.B

4. Neprebúdza sa vo vás strach zo zubára, keď idete na obed? 
Nemám v obľube zubárov,  ale strach už nemávam. Sú dobrí len na jedno 
-OSPRAVEDLNENKY. (Š)

Úprimne povedané, neviem ako je to možné, ale ani nie. Asi to bude tým, že vo všeobecnosti 
nejako netrpím strachom zo zubára. Ale keď vidím tých čakajúcich pacientov pred ambula-
ciou, nemôžem povedať, žeby som im závidela. (M)

5. Máte dobré pripojenie na wifi? 
Prestávky mi zbehnú rýchlo ale kým sa mám s kým porozprávať  tak Wi-fi akosi neriešim. 
Ale možno časom poprosím pána učiteľa Belovežčíka o prvú pomoc. (L)

Na moje prekvapenie celkom áno. Teda aspoň čo sa týka našej triedy, kde ho využívam na-
jčastejšie a ako určite aj viacerí nielen cez prestávky. (M)

6. Zažil si už dlhú vojnovú kolónu pri bufete?
Fúúú, tak tam je často riadny nával, čo som si všimla. Ja to akosi neriešim, pretože do bufetu 
si nechodím kupovať nič. Z domu chodím so zásobami. Aj keď netvrdím, môže sa mi stať, že 
zásoby sklamú, tak v tom prípade tam naklušem a pekne krásne si počkám. (L)

Samozrejme. Myslím, že niet človeka, ktorý ju ešte nezažil. A keďže zákon schválnosti u mňa 
funguje na plné obrátky, taká dlhá vojnová kolóna sa mi prihodí práve vtedy, kedy už aj tak 
meškám na hodinu.(M)

Zažívam ju stále, keď idem do bufetu. Čakanie veľmi nemám v obľube, takže pre mňa je táto 
vojnová kolóna nepríjemná. (Š)
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 Dňa siedmeho októbra sa na škole uskutočnila školská akcia Uchaľák. Tento dátum sa nám prvá-
kom (a tretiakom) zrejme zapíše dlhodobo do pamäte. To ako sme ráno s vystrašenými tvárami 
vkročili do školy s pocitom: „Čo vlastne máme od tohto dňa očakávať?“ Ešte aj v tejto chvíli mám 
pred očami plagáty s mimoňmi a shrečíčatami, ktorými boli ovešané hádam každé druhé dvere 
školy. Avšak atmosféra bola veľmi príjemná a ešte pred tým než sme vkročili do jedálne sa chod-
bami našej školy ozývali výkriky nedočkavých študentov. K lepšiemu pocitu nám dopomohlo 
zistenie, že tretiaci sa „strápnia“ spoločne s nami. Po menšom potrápení sa s úlohami nasledoval 

prvácky prísľub, ktorým sme aj my prváci oficiálne pribudli medzi študentov tohto gymnázia.
 Taktiež by sme sa chceli poďakovať tretiakom za úžasné zážitky, na ktoré budeme spomínať s 

úsmevom na tvári ešte dlhé roky.

        J.K.
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To, akí sú študenti aktívni, sa môžeme dozvedieť 
z rôznych aktivít, do ktorých sa zapájajú. Výnim-
ku netvoril ani druhý ročník Európskeho dňa 
jazykov. Študenti popustili uzdu svojej fantázie 
a priblížili svojim spolužiakom život v iných 
krajinách. Programom nás sprevádzali Katka 
Horňáková a Michal Sivák z 3.A. Začiatok pro-
gramu tvorili hry, v ktorých si žiaci preverili svoje 
jazykové zručnosti. V súťažiach mali žiaci za úlo-
hu zisťovať pomocou rôznych prostriedkov, o aké 
jazyky ide. Patrila tu tiež súťaž o najkrajší, najširší 
či najdlhší jazyk. Vytvorenie vlastného textu na 
známy refrén piesne Yellow Sumbarine od The 
Beatles v rusínskom alebo šarišskom nárečí bolo 
tiež súčasťou úloh. Srdce mi nedalo inak, a preto 
pridávam názornú ukážku 2.A: 

„Zobudzim še rano, suchoty mam. 
Brinčok mi zvonit, na nultu biham. 

A v školi pisomka nečekana, 
mala som še učic až do rana. 

To budze zaš jedna veľka guľa, 
očiska veliky jak marhuľa. 

Zo školy domu pridzem, še najim, 
mama me spovida, až še bojim. 
Šak sonce vyjde aj ďalše rano, 

nikdaj nazapomnu jak mi plano.” 

EURÓPSKY 
DEŇ JAZYKOV
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Osobne si myslím, že hlasný smiech, ktorý študenti pri tejto úlohe spôsobovali trefnými narážkami 
na školu či na typický život žiakov počuli aj školníci na prízemí.

V druhej časti programu nám jednotlivé triedy približovali život v krajinách, ktoré si vybrali. 

Študenti 1.B vo svojej prezentácii predstavili nemecky hovoriace krajiny Nemecko, Rakúsko a Šva-
jčiarsko. Pomocou papierových miniatúr nám 
ukázali najzaujímavejšie pamiatky.
 Po nich na provizórne pódium nastúpila sex-
ta, ktorá si vybrala ako svoju krajinu Austráliu. 
Medzi študentov sa tak dostali austrálski turisti 
(so svojim nebezpečným papierovým, terénnym 
autom), exotické zvieratá, bosí domorodci ab-
origéni a ich typický tanec. 
2.A príjemne prezentovala svoje Írsko s jeho 
tradičnou hudbou a tancami. Svätý Patrick štu-
dentov obhádzal zlatými čokoládovými min-
cami a dozvedeli sme sa zaujímavé informácie 
ohľadom tejto krajiny. 

Na záver nastúpila 3.A, ktorá nám spolu s 1.A nám 
priblížila život v Anglicku. Na úvod k nám prišla 
samotná kráľovná v krásnych bielych šatách ob-
klopená svojou strážou. Objavil sa tu aj Rómeo 
a Júlia v modernom podaní balkónovej scény, 
promócie študentov z Oxfordu a tiež futbalisti z 
Manchestra. Klenotom “večera” bol koncert Beat-
les, ku ktorým sa spevom pridali aj ostatní študenti.

O výhercoch vedomostnej súťaže, teda prvej čas-
ti programu, rozhodovala porota v zložení: pán 
riaditeľ Cichý, pani profesorka Belovežčíková 
a pán profesor Hecko. Prvé miesto patrilo 2.A, 
druhé miesto 1.B a tretie miesto 3.A. Všetky tri 
triedy vyhrali diplomy a triedne plagáty. 
Všetkým zúčastneným triedam boli udelené 
certifikáty za aktívnu účasť na Dni jazykov a 
neminula ich ani sladká odmena v podobe 
torty. Študentov na srdci hriala aj skutočnosť, že 
počas týchto dvoch hodín nemuseli trápiť svoje 
hlavičky pri obvyklom učení v triedach.
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Aktuálna téma utečencov je spojená s rasovou neznášanlivosťou a bo-
jom proti nej. Tejto otázky sa dotýkalo i divadelné predstavenie v anglič-
tine, ktorého sa 12.10. v Košiciach zúčastnili tretiaci nášho gymnázia.
Niekoľko minút po siedmej sme už Stropkovu mávali z autobusu, ktorý 
nás dopravil pred budovu Historickej radnice. Daždivé počasie sa do 
anglicky ladeného dňa dokonale hodilo a po tom, čo sme sa pred ním 
na chvíľu skryli a usadili do pohodlných sedadiel, sa predstavenie 
mohlo začať. Stvárnenie životného príbehu Martina Luthera Kinga, 
jeho boja za spravodlivosť a rovnoprávnosť pre všetkých ľudí bez 
ohľadu na akékoľvek rozdiely sa muselo dotknúť každého diváka vo 
veľkej sále. Nik sa v deji nestratil, dokonca sme si obohatili slovnú 
zásobu a všimli si správnu originálnu výslovnosť cudzojazyčných 
viet. Herci, s ktorými sme si po skončení hry urobili výnimočnú fo-
tku na pamiatku, si búrlivý potlesk naozaj zaslúžili.
Opätovný nástup do autobusu ešte neznamenal návrat domov. Čo 
by to bol za správny výlet, ak by sme si nedopriali niečo dobré do 
bruška v miestnom nákupnom centre? Po tomto príjemne stráven-
om čase so spolužiakmi mimo lavíc, obohatení o ďalší zážitok, ktorý 
pribudne  do zbierky mnohých, sme pricestovali späť domov.
Za možnosť spojiť príjemné s užitočným a užiť si spoločný deň mimo 
areálu našej školy ďakujeme jej vedeniu a p. profesorkám, ktoré ho s 
nami absolvovali.
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Dňa 23. 10. 2015 sme sa my, študenti 
Gymnázia v Stropkove, zúčastnili exkur-
zie do Bratislavy s cieľom navštíviť výstavu 
„nepotopiteľného“ Titanicu. Po celonočnej 
ceste autobusom nás zrána privítala hm-
lou zahalená Bratislava. Navštívili sme 
hrad a prezreli si budovu NR SR , odkiaľ sa 
nám poskytol výhľad na Bratislavu, ktorý 
vyrážal dych. V doobedňajších hodinách 
sme absolvovali prehliadku historickej 
časti hlavného mesta. Starým mestom nás 
sprevádzala pani sprievodkyňa Černáková, 
ktorá nám ukázala pamätihodnosti a po-
rozprávala príbehy slávnych Bratislavčan-
ov. Túto prehliadku, bohatú na historické 
fakty a príbehy slávnych Bratislavčanov, 
sme ukončili pri Dóme  sv. Martina.
Po krátkom občerstvení v McDonald’s sme 
sa vybrali na palubu Titanicu.
V priestoroch Incheby sme pomyslene 
nastúpili na loď, ktorá dokonale a pravdivo 
zobrazovala historické súvislosti na zači-
atku 20. storočia. Každý z nás dostal vstu-
penku - lodný lístok, na ktorej bolo meno 
skutočného cestujúceho Titanicu a jeho 
osobný príbeh i dôvod plavby. Videli sme 
stovky originálnych artefaktov, ktoré boli 
zachránené zo slávneho vraku lode. Medzi 
exponátmi boli časti vybavenia lode, rôzne 

kusy nábytku, porcelán, osobné predmety 
cestujúcich – šperky, oblečenie a pod. Ti-
tanic bol vo svojej dobe najväčšou osobnou  
transatlantickou loďou sveta. Stroskotal vo 
vodách Atlantiku 15. apríla 1912. Na záver 
výstavy sme sa dozvedeli, či osoba, ktorú 
sme predstavovali, prežila alebo skončila 
tragicky.
Po výstave sme ešte navštívili nákupné 
centrum Aupark, kde sme mali osob-
né voľno. Niektorí ho vyplnili návštevou 
kina, iní nákupmi alebo občerstvením. 
V Auparku prebiehali kultúrne akcie v 
rámci Bratislavských módnych dní a tak 
mohli mnohí z nás vidieť známe osobno-
sti televíznej obrazovky, napr. V. Rozbori-
la, P. Bruchalu, M. Haklovú či vystúpenie 
tanečných skupín ako The Pastels.
 Večer, plní zážitkov, sme znova nasadli do 
autobusu na cestu do Stropkova.
Ďakujeme pani zástupkyni PaedDr. I. 
Jecuškovej a Mgr. E. Vasilkovej za orga-
nizáciu exkurzie a spoločnosti JOMI za 
bezpečnú cestu.
 Aj keď dve noci v autobuse mnohých z nás 
unavili, už teraz sa tešíme na ďalšie výlety, 
ktoré ako gymnazisti absolvujeme.
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Ja oslavujem narodeniny rada. Je príjemné, 
ak vám niekto zaželá splnenie vecí, ktorých 
naplnenie si sami želáte. Ak oslavuje moja 
blízka osoba, prežívam to o to intenzívne-
jšie s ňou a snažím sa pre ňu urobiť niečo 
pekné. Čo však s takou školou?
Deväť z päťdesiat. Bodov z písomky asi 
trochu málo ale dosť rokov, keďže môj vek 
zodpovedá veku najmladšieho právoplat-
ného voliča. Polovicu svojho doterajšieho 
života som strávila spätá s miestom, kde 
sa píše, číta a počíta, no i šantí a rebeluje 
ako o život. ZŠ Mlynská, medzi nami zná-
ma ako dvojka, má už 50 rokov. Zisťujem, 
že je ako žena alebo víno, úmerne s časom 
lepšia a lepšia. Vy, ktorí ste ju navštevovali, 
tiež máte určite mnoho zážitkov, na ktoré 
neprestanete spomínať ani po ďalšej päť-
desiatke. Charakteristické pavilónové stĺpy 
mi viackrát spôsobili dnes už úsmevné sta-
rosti, keď som sa ako malá musela, samoz-
rejme, každého jedného dotknúť, až sa na 
jednom púpavovo žltom pod mojou rukou 
ocitla včela. Čo nasledovalo si asi viete do-
myslieť. Neutrpela len moja ruka. Neskôr 
sa na ihrisku odohrávalo niečo také zau-
jímavé, že som od toho nevedela odtrhnúť 
zrak, až kým mi pásikavý stĺp takmer 
neodtrhol čelo. Fúzatý pán učiteľ ma naučil 
jesť zdravú cibuľu a školská jedáleň zas 

vážiť si jedlo, čo mám doma. Dokázala 
som z dreva vyrezať síce extrémne obéznu, 
ale použiteľnú ovečku a na chvíľu som sa 
stala anjelikom, strigou, šašom, zombiem, 
ochrankárom i Číňankou na pohrebe. 
Aha, práve si uvedomujem, že o stresoch 
pred písomkou či nechuti sa učiť som 
sa nezmienila. Škola sa na prvý pohľad 
nezdá, ale je to zázračné miesto, lebo 
naraz ponúka tajomné zákutia všetkého 
možného, zábavu s priateľmi bez nudy a 
nečakané situácie, ktorých pamäťová stopa 
sa nevymaže. Vštepenie vedomostí je „len“ 
dôležitý sprievodný jav.
Chcem teda zaželať školičke, aby naďalej 
vytvárala krásne prostredie úspešným 
žiakom a kreatívnym pedagógom, ktorí si 
tu spolu prežijú časť svojho života,  a aby 
ich spomienky na ňu sprevádzali ešte dlho 
po tom, ako opustia jej brány. Čo by ste 
zaželali Vy?
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Oslovili sme triednych učiteľov prvých ročníkov s niekoľkými otázkami, aby sme zistili, čím sú 
pre nich ich novozverené „deti“.  
1.Aké ste mali pocity, keď ste videli svojich nových žiakov ?
2. Ako by ste opísali svojich žiakov ?
3. Čo by ste im popriali v súvislosti so začiatkom štúdia vašim žiakom ?

Mgr. Elenka Vasilková
1. Bola som zvedavá, väčšinu som nepoznala. Zdalo sa mi, že ich je strašne 
veľa v porovnaní s triedou, ktorá končila minulý školských rok. Niektorí 
sa mi zdali trocha vyplašení z nového prostredia.
2. Dva mesiace sú málo na to, aby som mohla spoznať a charakter-
izovať všetkých 30 žiakov. Prišli z rôznych škôl, z mesta i dedín, chlapci 
prevažujú nad dievčatami. Počiatočný ostych pominul, novým prav-
idlám sa rýchlo prispôsobili, nadviazali medzi sebou nové priateľstvá. 
Môžem povedať, že je to „veselá kopa,“ ako som sa presvedčila na uchaľáku 
a na výlete do Bratislavy.
3. Prajem im, nielen na začiatku, ale aj počas celého štúdia, pevné zdravie (to prajem všetkým, ktorí 
si tieto riadky prečítajú). Prajem im, aby sa im darilo v učení, aby si našli spôsob, ako sa popasovať 
s predmetmi, ktoré nie sú pre nich ľahké, aby sa nebáli prekážok, ktoré im vstúpia do cesty, ale aby 
bojovali. Nech si nájdu kamarátov, ktorí budú ochotní im pomôcť. Nakoniec im prajem, aby si 
našli každé ráno jednu malú radosť, na ktorú sa budú v škole tešiť.

Mgr. Róbert Hecko
1. Zmiešané. Na jednej strane ma veľmi potešilo, že pred sebou vidím 
mladých spokojných ľudí, ktorí stoja pred novou dôležitou etapou svo-
jho života. Na druhej strane to boli snáď aj obavy, do akej miery zvládnu 
náročné učivo, či budú chcieť prekonať samých seba a či v takom zložení 
budú pred mojimi očami aj pri záverečnom odovzdávaní maturitných 
vysvedčení. Veľmi si to želám. Uvedomoval som si tiež, ako ten čas letí, 
že sú to moji štvrtí noví študenti, no zároveň moja prvá trieda, v ktorej 
majú všetci nemecký jazyk, a teda sa budem stretávať aj na vyučovacích hod-
inách so všetkými.
2. Na hodnotenie ubehlo príliš málo času, nerád by som niečo prechválil alebo podcenil, ale na 
základe prvých stretnutí sa viacerí z nich javia ako zdravo ctižiadostiví, tvoriví mladí ľudia, ktorým 
nechýba zdravé sebavedomie i organizačné schopnosti.
3. Predovšetkým dobré zdravie, pohodu v rodinách a veľa trpezlivosti a úsilia. Gymnaziálne učivo 
je náročné, ale pri správnom režime úspešne zvládnuteľné. Dokázali to mnohí bývalí študenti a 
pevne verím, že k tým vyznamenaným sa zaradia aj viacerí z mojej novej triedy. Chcel by som 
im zaželať veľa nových dobrých priateľov, pohodovo zvládnuté vyučovacie hodiny, k spokojnosti 
napísané písomky a, prirodzene, krásne nezabudnuteľné zážitky z mimoškolských akcií. Ja ako ich 
triedny učiteľ sa budem v maximálnej miere snažiť, aby som sa podieľal na úspešnom zvládnutí ich 
štúdia na našom gymnáziu.
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Chcel by som sa s vami podeliť  o mojom svedectve- o ceste k povolaniu a prežívaní 
zasvätenia v reholi redemptoristov, ktorej som členom.
Predpokladám, že ma poznáte aspoň z videnia a preto možno niektorý z Vás ste si 
niekedy aj položili otázku: „Ako sa stal rehoľníkom/redemptoristom a čo tomu pred-
chádzalo?“

Moje rehoľné a, samozrejme, aj kňazské povolanie sa začalo volaním - Naším Pánom. 
Niekoho volá do manželstva, niekoho do slobodného stavu a iného k zasvätenému živo-
tu alebo kňazstvu. Je to tajomstvo, ktoré odkrývame celý život.

A tak toto volanie som vnímal, hoci detským rozumom, už ako dieťa. Cítil som, že pri 
oltári, kde som miništroval, sa deje niečo krásne. Boh sa nám dáva v Eucharistii, lebo 
nás miluje. A tak som už vtedy cítil, že by som raz chcel byť kňazom, ktorý bude iným 
prinášať radosť z prijatia Krista. Samozrejme, postupne tak ako som dospieval sa táto 
túžba prekrývala s inými, ktoré sú vlastné dospievajúcim – byť úspešný, mať rodinu, byť 
s priateľmi... Teda niečo, kde je ľahké zabudnúť na to ,čo som pred tým vnímal. Keby mi 
vtedy niekto povedal, že budem rehoľníkom a kňazom, asi mu neuverím. Prelom v mo-
jom živote nastal na strednej škole. Bolo to na konci tretieho ročníka, vtedy som pocítil, 
že ktosi sa prihovára veľmi jasne môjmu srdcu (Neviem to opísať, musí to človek prežiť, 
ako vôbec celý príbeh povolania). Bol to chaos, ktorý vtedy vládol v mojom srdci, aj som 
chcel ísť za Kristom aj nie.

Počas štúdia v Poľsku v Krakove a Tuchove (tam naša fara posielala študovať filozofiu a 
teológiu) prichádzali otázky – či to je moje miesto alebo nie. Veľmi mi pomohlo pri stále 

pretrvávajúcej neistote slovo môjho predstaveného: „100% 
istotu nebudeš nikdy mať, ale stačí, že bude 1% presahovať 
nad 50% a ostatné už doplní Boh.“ Táto veta bola pre mňa 
rozhodujúcim faktorom. A dnes po vyše 17 rokoch v reholi 
a 10 rokoch v kňazstve viem, že som sa rozhodol správne. 
Zasvätiť sa Bohu sľubmi čistoty, poslušnosti a chudoby v 
charizme redemptoristov bolo to najlepšie rozhodnutie, 
ktoré som vtedy mohol urobiť. Samozrejme nežijem bez-
problémovo (nemôžeme byť naivný), aj ja mám svoje chy-
by ale sme na ceste do neba  práve to, že žijem v rehoľnom 
spoločenstve ma ťahá práve tým smerom. A možno aj nad-
chádzajúcu Slávnosť všetkých svätých a pamiatku zosnulých 

Portrét 
Otca Kišáka
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 V týchto dňoch si zaspomíname na  našich blízkych, ktorý tu už nie sú s nami. V tieto 
sviatky sa v každom z nás prebudia spomienky, pri ktorých sa nejeden pristihneme pri 
letmom úsmeve.
 Avšak niektorí tieto sviatky nepretrúchlia, ale oslavujú pohanský sviatok Halloween. 
Pravdupovediac, prečo by sme sa mali obliekať do mnou nepochopených kostýmov 
strašidiel a privolávať okoloidúcim náhle záchvaty srdca? Úprimne? Ja si radšej  zaspomí-
nam na zážitky s ľuďmi, ktorí už bohužiaľ nie sú pri mne. V tom momente sa mi do očí 
nahrnú slzy a prajem si aby som s nimi mohla stráviť ešte aspoň deň, hodinu, hoc aj 
minútu, a to len z toho dôvodu, aby som mohla vidieť ich tvár plnú nehy a oči žiariace 
šťastím a láskou. Lenže ich „akúsi osobu“ tvoria už len moje spomienky na nich.
Preto by sme mali spomínať na týchto ľudí s rovnakou láskou a úctou akú oni preuka-
zovali nám...

vnímam ako deň radosti a nie strachu.
O svojom povolaní by som mohol písať ešte dlho, bolo tam ešte niekoľko zaujímavých 
momentov, ale to už by bolo dlhé aj pre ctihodného čitateľa, takže zakončím to vetou, 
ktorá ma vedie od začiatku rehoľného a kňazského života „Nehovor: Mladučký som, 
lebo pôjdeš všade, kde ťa pošlem, a povieš všetko, čo ti prikážem. Neboj veď ja som z 
tebou...“ Jer1,7-8

Sviatky všetkých svätých
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Slovenský národný buditeľ, kodifikátor spisovnej slovenčiny, politik, filo-
zof, historik, jazykovedec, pedagóg, spisovateľ, básnik, publicista a redak-
tor - to je profil Ľudovíta Štúra. Od jeho narodenia 28. októbra v Uhrovci 
prešlo 200 rokov a za svoj krátky, len 40 ročný život toho stihol v i a c 
než bežný človek v jeho dobe. Zmenil dejiny našej krajiny tým, že 
v roku 1843 kodifikoval spisovnú slovenčinu, a práve tento čin je 
v mysliach žiakov najviac spojený s jeho menom. Pri otázke Kto 
je to Ľudovít Štúr? vám sotva niekto povie, že sa aktívne venoval 
gymnastike, či to, že bol milovníkom maďarského národa. Štúr 
bol v istom čase v takom veku, v akom sme my teraz,  len storočie 
bolo iné. Nie je však mládež ako mládež. Preto, aj ak neovládate 
spisovnú slovenčinu tak, ako to od vás očakávajú, ale naopak, 
často počúvate od učiteliek vetu: Štúr sa musí v hrobe obracať!, 
šanca je, že si s ním nájdete niečo spoločného...

Ľudovít Štúr miloval svoju rodinu. Nie 
je to nič podivné, no nie každý v dnešnej 
dobe si ju vie vážiť. Ľudovít sa narodil 
v pomerne veľkej rodine; c t i l 
si svojho staršieho 
brata a bol vzorným 
príkladom pre troch 
mladších súrodencov. Jeho otec bol 
pokojný, ale prísny a z jeho matky vždy 
vyžarovala aura lásky. Rodina sa vždy 

navzájom podporovala, a preto si ju 
Štúr tak cenil.

Človek by si pomyslel, 
že bol múdrym preto, že 

celé dni sedel za kni- hami. 
T o však nie je pravda. Venoval sa 

mnohým iným aktivitám. Miloval hud-
bu, rád spieval a vedel vynikajúco hrať 
na gitare. Zabával svoju spoločnosť pri-
ateľov hraním slovenských, srbských či 
ukrajinských pesničiek.

Aby to nevyznelo, že Štúr bol samá 
múdrosť,  ale športové poleno, tak tre-
ba podotknúť, že práve vďaka pohybu 
sa z toho chudého mládenca stal mocný 
chlap. Nehrával žiaden futbal či bas-
ketbal. Venoval sa fyzickým aktivitám, 
ktoré dnes už nie sú také viditeľné. 
Okrem cvičenia gymnastiky mal v 
obľube šer- movanie a jazdenie na 
koni.
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Štúr, ako väčšina chlapov, si aj pofajčil. 
Pri robote, študovaní, písaní alebo len 

tak pri debatách si bafkal 
fajočku. Tabakom mu ho 
mohol plniť len jeho na-
joddanejší žiak. To vyvo-
lalo v ostatných žiakov 
závisť, pretože to bola 
nezvyčajná pocta.

Keď sa niečo oslavovalo, s priateľmi a štu-
dentmi si dal korbeľ piva či pohárik vína. 
Neodmietol ani štamperlík dobrej bor-
ovičky či slivovice.

Aj keď Štúr bol spoločenský 
typ človeka, rád si sám 
vyšiel na prechádzku do 
prírody. Už od mladosti 
sedával pod dubom na 
lesnej cestičke v rodnom 
Uhrovci. Miloval stromy, háje, 
lesy, hory, doliny, kotliny aj rovi- n y , 
studničky, potoky a rieky. Práve podľa 
prírodných javov a názvov pomenoval 
mesiac po česky (október nazval rujeň, 
november listopad, december prosinec, 
resp. mrazeň…).

Človek v určitom čase života stretne svo-
ju osudovú druhú polovičku. Štúrovou sa 

stala vzdelaná černovláska Adela 
Ostrolúcka, no nebola jeho pr-
vou láskou. Tou prvou sa stala 
neznáma žena, s ktorou     sa 
mladý Ľudovít zoznámil 
počas prázdninového 

výletu v roku 1836.

Doposiaľ zväčša pokojný život Ľudovíta 
sa v päťdesiatich rokoch 19. storočia začal 
meniť na temný. Búrne časy Slovenského 
povstania sa skončili, no boli sprevádzane 
viacerými rodinnými tragédiami. 

V roku 1851 mu odišiel 
milovaný brat Karol a otec 
Samuel Štúr. O dva roky ne-
skôr stratil aj drahú Adelu a 
matku Annu Štúrovú. Preto siahol po 
lýre a napísal jeho jedinú básnickú zbi-
erku Spevy a piesne, ktorú venoval bra-
tovi.

V tomto období končí aj Štúrova životná 
púť. Počas poľovačky v decembri 1855 si 
spôsobil smrteľné poranenie postrelením 
do nohy. Súčasným a budúcim gen-
eráciám odkázal: „Pochopíš-li ma, rode      
      môj, dni slávy novej sa                                                                      
         ti zaskvejú.”
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Dejiny 1. svetovej vojny sú trochu v tieni tej strašnejšej, 
druhej svetovej. O to viac prekvapuje, ak sa dozvedáme o 
udalostiach, ktoré sa odohrali v našom regióne v období 
rokov 1914 – 1918. Práve pred sto rokmi sa na východnom 
fronte rozpútala ofenzíva generála Brusilova, ktorého vojská 
prešli mohutný Karpatský oblúk a vytlačili maďarské a 
talianske oddiely z tohto kraja smerom na juh. Donedávna 
v Stropkove ešte žili občania, ktorí sa pamätali na príchod 
ruských vojakov. Farbisto rozprávali, ako jednoduchí 
vojaci pri pohľade na ikonu Panny Márie padali na kolená 
a prežehnávali. Neľútostný mlyn vojny tu zanechal stovky 
mŕtvych tiel, ktoré boli pochované na miestnom cintoríne.
Práve o týchto udalostiach nám prišli do školy porozprávať 
členovia Mladej Matice, mládežnickej organizácie Matice 
slovenskej, spolu s jej predsedom a podpredsedom Matice 
slovenskej JUDr. Mariánom Gešperom. Všetci protagonisti 
boli oblečení do dobových ruských uniforiem a uniforiem 
česko-slovenských légií aj s autentickými zbraňami. Zaujímavé stretnutie pre vyššie 
ročníky spojené s prezentáciou menej známych skutočností sa uskutočnilo v školskej 
klubovni. 
Po tomto stretnutí sa popoludní na námestí SNP v Stropkove za prítomnosti primátora 
mesta JUDr. Ondreja Brendzu a ostatných zástupcov mesta, ako aj predstaviteľov ríms-
ko-katolíckej a grécko-katolíckej cirkvi konalo ďalšie vystúpenie vo forme dramatizá-
cie – príbehov dvoch vojnových veteránov z východného frontu. Záver bol v znamení 
mohutnej salvy. Potom sa účinkujúci i časť verejnosti pobrali na miestny cintorín, kde 
sa konala panychída a kladenie vencov.

KARPATSKÝ FRONT

S.C.
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Október bol vyhlásený ako Mesiac úcty k starším. Snáď to súvisí s jeseňou, ktorá je v 
tomto mesiaci v plnom prúde. Ľudia v období jesene svojho života totiž bilancujú a 
hodnotia svoje doterajšie životné cesty...

Už po druhýkrát sme my, zamestnanci Gymnázia zorganizovali pre bývalých zamest-
nancov školy, ktorí sú už na dôchodku malé popoludňajšie stretnutie. Väčšina pedagog-
ického kolektívu sú absolventi Gymnázia, nuž znovu privítali možnosť oživiť si dávne 
študentské spomienky.

21. októbra 2015 na pozvanie riaditeľa školy Ing. Slavomíra Cichého prišli do vyzdo-
benej zborovne pán Valentín Smolko - dvojnásobný riaditeľ gymnázia, PaedDr. Mi-
chal Lipinský - zástupca riaditeľa, Mgr. Michal Rusnák - učiteľ telesnej výchovy, pán 
Albín Hričan - učiteľ telesnej a brannej výchovy, Mgr. Magita Hecková, ktorá odišla 
na zaslúžený odpočinok začiatkom júla 2014 - učiteľka nemčiny, Mgr. Eva Bačkayová - 
učiteľka matematiky a chémie v rokoch 1977/78, Mgr. Jozef Stropkovský - učiteľ geogra-
fie a nezabudnuteľný školník pán František Jurečko.

Po úvodnom príhovore riaditeľa školy hostí privítali svojim programom dievčatá z 2. B 
a Jakub Hurný z 4. A. Potom nasledoval prúd spomienok a rozhovorov medzi staršou a 
mladšou gymnaziálnou generáciou. Na záver sme si všetci na pamiatku urobili skupi-
novú fotografiu, ktorú si na pamätnom liste odniesli všetci naši hostia.

S.C.
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Neviete koľko stoja dioptrické okuli-
are? Totiž asi budem mať menší prob-
lém so zrakom. Teda ak bude menší, 
budem rada. Už je to raz tak, veľké veci 
spôsobujú veľké problémy a extrémne 
veľké veci... veď viete. 
 Pokojne si  kráčam večerným 
Stropkovom. Pouličná lampa s ošú-
chanou nálepkou pokémona ( konk-
rétne Rajčua ) opäť nesvieti, malebné 
námestie s troma stromami ale zato 
poriadnym priestorom na jarmočné 
pódium využité raz v roku sa stráca 
v tme. Vlastne teraz už iba v šere. A 
počkať, teraz už vidím námestie i jeho 
okolie celkom jasne. A teraz jasnejšie. 
A teraz... Dobrý Bože samé svetlo, snáď 
ešte neumieram! Tunel! Kde je tunel? 
Má tu byť, ak je to koniec. Pfuu... Nik-
de žiaden. Ešte že tak. Už som sa pori-
adne zľakla. Dokonca takmer viac, ako 
keď profesor vytiahne ten malý hrôzos-
trašný zápisník, ktorý nosí vždy len 
vtedy, ak má skúšací apetít. Keď sa mi 
vrátil pokoj do mojej ešte živej mysle, 
začala som rozmýšľať čo ma to oslepuje. 

Hlavu som otáčala zľava pomaličky na 
druhú stranu, ale tam som nedošla, lebo 
ma v strede mojej expedície zastavilo 
monštrum na naše pomery nezvyča-
jných rozmerov, farieb a miery žiarenia.
 Lepšie miesto na vystavenie inzerátov 
na maslovú gaučovku či udice ako je 
polorozpadávajúca sa všeúčelná budo-
va dávneho pôvodu  sa síce asi nenašlo, 
no veľkosť a intenzita svetla, minimálne 
vo večerných hodinách, by sa kvôli vš-
etkým stropkovským párom očí mohla 
regulovať. Navyše naše romantické 
prechádzky pod večernými lampa-
mi s pokémonmi či bez už nebudú vo 
dvojici. Nový informátor je totiž dosť 
vtieravý a neprehliadnuteľný na to, aby 
sa s nami poprechádzal na dosť veľkú 
vzdialenosť. Ale je som samozrejme 
optimista a pozitívum mi nechýba ani 
v tejto veci. Som naozaj šťastná, že nie 
som obyvateľom do teraz príjemných 
podkrovných bytov oproti. Aj vy?  Áno, 
štipka škodoradosti. Haha.
   Š.T.

OČI VYPAĽUJÚCE ČUDO
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Veľká tréma na mňa doľahla, keď som mala prednášať pred ctenými bývalými pracovníkmi našej 
školy. Báseň som mala naučenú, a tak sa nemohlo už nič pokaziť. A ani sa nepokazilo. Teda as-
poň zatiaľ nie. Po vystúpení nás ponúkli muffinmi, ktoré boli vážne skvelé. Čas nás však jemne 
popoháňal a my sme pomaly museli opustiť budovu školy. Naivne som si aj ja myslela, že pekne 
odídem domov, kde si spravím teplý čaj a s učebnicou angličtiny sa zahrabem do perín. Lenže táto 
dedukcia bola predbežná. To som však zistila až vtedy, keď som rukou nenahmatala svoj mobil 
vo vrecku. Žeby bol v taške? Ani vyhádzanie všetkých veci mi v jeho nájdení nepomohlo. Jemná 
panika dorazila na môj hrudník a jemne ho stisla. Nepočula som prezváňanie ochotnej profesorky 
ani profesora, pretože ako študenti majú vo zvyku, mala som vypnuté zvonenie. Neostávalo mi nič 
iné, len behanie hore a dole po schodoch. Prvé slzy zúfalstva prišli po desiatich minútach hľadania. 
Myšlienky na to, ako asi zomriem keď prídem domov pod rukami vlastnej matky mi teraz prídu 
prehnané a afektované. Ale vtedy som sa naozaj cítila, akoby som čakala na svoj verdikt smrti. 
,,Bože, ja už budem naozaj dobrá!” myslela som si a so stratenými kúskami nádeje som pomaly 
klesala na prvé poschodie až do chvíle, kedy som si spomenula, že mobil som strčila spolu s papi-
erikom od muffinov do bočnej sieťky tašky. Srdce mi radosťou vyskočilo a skoro spôsobilo môj pád 
na nos pod schodmi. Naozaj už budem dobrá. (Osobné poďakovanie za ochotu pomôcť patrí pani 
profesorke Jecuškovej a pánovi profesorovi Belovežčíkovi.)
          M.Š.

V čase od deviatej do desiatej hodiny sa udiala zrážka dvoch ľudí na druhom poschodí. Zrážku zre-
jme zavinila Mária Š. (17) idúca od triedy 1.B na schody vzhľadom na jej vysokú rýchlosť a podska-
kovanie. Došlo tak k zrážke dvoch osôb vo dverách medzi chodbami. Obaja žiaci nemohli predvídať 
zrážku, nakoľko vchádzali do nepriehľadnej zákruty. Pri zrážke nikto nezomrel aj napriek vysokému 
počtu svedkov. Žiak, ktorý nehodu zavinil mal rozhryznutú peru z vnútornej strany. Druhý žiak 
Veronika R. (16) je v stabilizovanom stave a následky zisťuje lekár.
O ďalšom dianí vás ešte budeme informovať.
         M.Š.

ČELNÁ ZRÁŽKA

(NE) STRATENÝ MOBIL
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6:30. Ja a hmla. Pravidelná trasa na 
obľúbenú nultú hodinu sa nezdala 
ničím zvláštna až kým... Čo tam robí 
tá páska? Vchod do budovy školy bol 
tento krát zablokovaný a ranný chlad 
ma nútil rýchlo premýšľať, ktorým 
smerom sa vydať za potrebným úkry-
tom pred vetrom. Práve tento, v danom 
momente nepriateľ, mi v konečnom 
dôsledku pomohol. Tajuplne rozkýval 
akúsi bránu. Rozvŕzgala sa. Očami 
som prebehla už tak dobre známe oko-
lie budovy a hľadala som, čo sa to ku 
mne prihovára. Až keď začalo fúkať o 
čosi viac a ja som to nemilosrdne pocí-
tila na tvári, všimla som si vľavo odo 
mňa pomerne úzku železnú bránku. 
Šla som. Niekoľko plytkých schodov 
ma ňou previedlo a ja som sa ocitla na 
miestach doteraz vídaných iba z okien. 
Počkať! Kde sú? Pozrela som sa hore. 
Niektoré chýbali. Čo sa to deje? Snáď 
som ešte doma v posteli a snívam o roz-
pade školy? (pekný sen) Štip. Aaaau. 
Bdiem. Polozlepené oči zapríčinili že 
obrovské železné čosi, patriace, podľa 
mojej dedukcie, nejakej stavebnej 
firme s modročerveným logom som si 
všimla až teraz. Ale čo tu tento gigan-
tický votrelec robí? A prečo ma hneď 
ráno straší? Neznášam veľké veci hneď 
vedľa mňa. Podľa zákonu schválnos-
ti je takmer samozrejmé, že na mňa 

spadnú a rozpučia ma. Ak už mám byť 
rozpučená radšej slonom alebo mete-
oritom. Pokračovala som chodníkom 
okolo obrovského poplazu na veľkej 
časti steny školy. Chvíľami sa zdalo že 
ma to pohltí ako v tých rozprávkach 
kedy zloducha vtiahne múdra rast-
lina medzi svoje chápadla a on zrazu 
zmizne nikam a dobro zvíťazí. Ale toto 
nebolo dobré ani trochu. Som tu sama 
s dierami v stenách, vŕzgajúcou boč-
nou a neznámou bráničkou a železným 
niečím a ohrozujúcim tunajší svet. 
Dobré ráno. Aaaaaaaaaa. Srdce moje! 
Zľakla som sa ako keď sa na toalete v 
rohu objaví ten nohatý pavúk, ktorý sa 
na pavučinke pomaly spúšťa bližšie a 
bližšie ale ja ešte nemôžem odísť. Pán 
školník mi otvoril dvere a mne sa za-
točila hlava ako v prvé dni štúdia na 
tomto gymnáziu, kedy som nevedela 
kam a do ktorej strany. Musela som 
sa poriadne zamyslieť aby som deši-
frovala smer, ktorým sa mám vydať 
do správnej šatne a dobrovoľne sa pre-
zuť. Pán školník sa prešiel so mnou a 
vzápätí sa stal mojim osobným hrdi-
nom, keď celý ranný dramatický záži-
tok vysvetlil. „Na gymnáziu budeme 
mať plastové okná,“ usmial sa.

   Š.T.

ŠIMONA MÁ OKNO
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M.S.

6:30. Tak ako každý študent som ráno 
vstal, no a trochu som sa tešil na tú taju-
plnú hodinu s kúzelným učiteľom. Nejako 
zvlášť má ta hodina nelákala. 
Ako viete, každý mladý študent si musí 
urobiť malú potrebu. Kuknúť na facebook. 
Kukol som sa a šiel som do školy. Z diaľky 
som videl dvere školy. Keď som si to do-
bre vypočítal, tak školské dvere boli odo 
mňa asi 250 metrov a boli kolmé na druhú 
stranu dverí z druhej strany - proste, cítil 
som sa múdro. Váhal som, či tie dvere ot-
vorím, no nejako som sa premohol. Obul 
som sa do prezuviek, aby ma pani profe-
sorka Jecušková nevyhrešila a nepovedala 
mi, že budem bosý, tak som to neriskoval 
a prezul som sa. 
7:55. Chémia.Viete dobre, aký má študent 
pocit, keď vidí učiteľa vchádzať do triedy 
s písomkami. Srdce, žalúdok, oblička ma 
ťažili a s každým ďalším krokom profeso-
ra som cítil, že mi niekto seká moju aor-
tu. Nejako som to vydržal. Keď sa začali 
rozdávať zadania, ja ako single chlapec 
som si veril, že určite táto písomka bude 
za jedna. Začala písomka, všetci sme 
začali zúri- vo rozmýšľať 
a písať a písať a 

písať... Ja som to písal asi 20 minút. Keď 
som si položil moje malinovo-kremeňové 
pero, povedal si, že tá písomka bola pre 
mňa veľmi energeticky náročná.
 Snažil som sa robiť dobré skutky, ako sa 
to na dobrého študenta patrí. No nikto 
moju pomoc neprijal. Nemal som čo robiť, 
a keď sa niekto nudí, urobí čokoľvek, aby 
sa nenudil. Začal som vlastnými zubami 
česať moje malinovo-kremeňové pero, až 
zrazu som vo svojej ruke zbadal malého 
špióna. Môj zub! Zľakol som sa, vyskočil 
som zo stoličky ako lasica, ktorá sa zľak-
la tchora, a začal som si môj zub vkladať 
naspäť, no nejako sa mi to nepodarilo. 
Vystrašený som na celú triedu skríkol: 
„Prečo firma Centropen nevyrába perá 
s príchuťou chilli, aby tie ich perá nikto 
neohrýzal!?“ 
Vnútro za mňa hovorilo: „Zúbok, kde si?“ 
Spolužiaci sprava i zľava ma upokojili a 
povedali mi, že to sa dá riešiť cez zubára, 
že nemám sa čoho báť. Strach zo mňa opa-
dol a ja som si v pokoji vydýchol a urobil 
si selfie na facebook s popisom: „Musím 
vydržať, a budú aj zuby!“

Balada o stratenom zube
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Cezpoľný beh

Prvým športovým podujatím, do ktorého sa zapojili študenti 
nášho gymnázia v tomto školskom roku bol cezpoľný beh. 
Chlapci si otestovali svoju výdrž a rýchle nohy, ktoré nesklam-
ali, keďže sa umiestnili na prvom mieste a zároveň si vybojovali 
postup na krajské kolo.
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Futbal

Naša škola nie je chudobná na šikovných futbalistov. Tento fakt 
sa potvrdil vo futsalovom turnaji, kde gymnazistom nestačil 
žiaden tým zo škôl v okrese. Prvé miesto si teda odniesli aj z 

tohto podujatia.

Volejbalový turnaj Jána Opletala

Dievčatá nezaostávajú za svojimi spolužiakmi ani v oblasti 
športu. Svoje volejbalové schopnosti predviedli na tradičnom 
novembrovom turnaji o putovný pohár Jána Opletala. Ani 
tento rok nedovolili svidníckej konkurencii aby im ho na 
domácej palubovke vyfúkla, a teda vďaka trom víťazstvám 
ostal opäť na pôde nášho gymnázia.


