


KTO?  IV.B  
TRIEDNA?  RNDr. Tatiana        
                                  Kočišová 
KOĽKÍ?  29 študentov 
KEDY?  20.november 2015 
KDE?  Hotel Ondava 
KTO HRAL?  Stropkoviani

KTO?  IV.A
TRIEDNA?  Mgr. Mária Mihoková
KOĽKÍ?  19 študentov  
KEDY?  13. november 2015
KDE?  Hotel Ondava 
KTO HRAL?  Exotik

KTO?  VIII.O
TRIEDNA?  Mgr. Gabriela 
                                Homoľová 
KOĽKÍ?  18 študentov
KEDY?  28. november 2015
KDE? Jedáleň ZŠ Konštantínova
KTO HRAL? DJ
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V našich gymnaziálnych kruhoch je 
dobre známe, že medzi sebou máme 
šikovné a súťažne úspešné fotografky. 
Vedia o tom i panie profesorky Kasar-
dová a Zakovičová, ktoré neprehliadli 
vyhlásenie súťaže „JA A RUSKO“. 
Ruským veľvyslanectvom v Bratislave 
a Zuzku s Radkou oboznámili s 
možnosťou zapojiť sa. Fotografie 
mali zobrazovať výjavy symbolizu-
júce ruskú kultúru či históriu krajiny. 
Talentované dievčatá neváhali a in-
špiráciu objavili za krátky čas. Ich výtvory mohli hodnotiť ľudia na sociálnej sieti, 
kde im prejavilo podporu mnoho terajších i bývalých študentov a profesorov našej 
školy, no i nemálo cudzích ľudí, ktorí vedia oceniť vydarenú prácu. Snaha mladých 

fotografiek teda nevyšla nazmar a 
hlasovanie posunulo Radku Surman-
kovú na druhé a Zuzku Vaškovú na 
tretie miesto. Obe študentky sa môžu 
tešiť z fantastickej a prekvapivej ceny - 
päťdňového výletu do Moskvy!
     Š.T.

Zuzana Vašková, III.A - 3. miesto

Radka Surmanková, III.B - 2. miesto



Keďže naši študenti tak neuveriteľne milujú školu, tak prečo by v nej netrávili čas ešte aj cez noc? 
A už sa balili spacáky, deky, vankúše a hybaj do školy...V klubovni vyhrávali vianočné piesne, 
všade pobehovali ľudkovia v mikulášskych čapiciach a zrakové zmysly pútali blikajúce svetielka 
povešané po miestnosti. Celý večer sa niesol v predmikulášsko-vianočnej nálade.  Aktivít bolo 
neúrekom presne tak, ako aj jedla na stoloch. Nasledovalo pozeranie typických vianočných 
filmov a hranie stolných hier spolu s profesormi. Čas na spánok nastal asi okolo 3. ráno. Po 
prebudení bolo prioritou schmatnúť šatôčku a čo najrýchlejšie sa dostať do umývarne, kým bola 
voľná. Poďakovanie patrí profesorom R. Heckovi, M. Sahajdovej, I. Zakovičovej a E. Vasilkovej, 
ktorí sa v ten večer premenili skôr na našich kamarátov a žiackej rade, ktorá nám pripravila            
nezabudnuteľné zážitky.
   J.K.
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Štvrtý december bol sladký deň. Teda aspoň u 
nás na gymnáziu. Cukríky, keksíky, chrumky 
a čokoláda. Čas priberania začína práve tým-
to dňom. Možno trochu predčasne, no komu 
by sa chcelo ísť do školy v nedeľu len preto, 
aby sa dodržal termín? Mikulášovi je to aj tak 
jedno. A tak, z čírej lásky, poslali sme teda 
hŕbu sladkostí tým, ktorých máme radi. Naše 
darčeky putovali dlhou cestou v Mikulášovom 
mechu, než sa dostali do rúk pravým vlast-
níkom. Tým vyčarili šťastné úsmevy a vyššie 
číslo na váhe. Od nútenia nás do spevu sa up-
ustilo, (za čo som Mikulášovi v mene všetkých 
študentov veľmi vďačná), no z niektorých 
tried sa aj tak šíril zvuk hudobných nástro-
jov a zopár vianočných veršov. Príjemná at-
mosféra očakávaných prázdnin sa tak šírila 
chodbami. Mikuláš sa isto tešil, až mu brucho 
nadskakovalo. Kým sa stihol vygúľať z tried, 
mnohým sa už ich zásoby minuli. To však nie 
je nič extrémne. Štúdium si to vyžaduje na 
jednoduchšie zvládanie stresu. Mikulášovi a 
jeho pomocníkom ďakujeme.
          M.Š.
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Len tak si idete na nadchádzajúcu hodinu a zrazu je na 
treťom poschodí niečo inak. Áno, dvaja študenti pod pa-
tronátom Mgr. G. Homoľovej na vás  s úsmevom mávajú, 
aby ste pristúpili ku košíku s červenými stužkami a vza-
li si jednu z nich. A ako prvé vám napadne: „Čo vlastne 
symbolizuje tá stužka?“ A tak začnete čítať letáčik, ktorý 
ste dostali spoločne so stužkou a zistíte, že znamená boj pro-
ti chorobe HIV/AIDS. Človek ňou trpiaci môže zomrieť aj na 
obyčajné nachladnutie, pretože HIV po rokoch napáda biele 
krvinky človeka a tým spôsobuje zlyhanie imunity. S touto 
chorobou žije na svete približne viac ako 33 miliónov ľudí (čo 
je dosť desivé), je liečiteľná avšak bohužiaľ nie vyliečiteľná. 
Preto by sme mali ľudí trpiacich HIV/AIDS podporiť práve 
nosením červených stužiek.

Prečo si nespestriť už aj tak zábavné hodiny ruského jazyka? Žiaci sekundy a kvarty o 
tom vedia svoje. „Seraja šejka“ tak znie názov ruskej rozprávky. Tou si totiž naši žiaci 

spríjemnili deň. Zvyšok času strávili hraním rôznych zábavných hier a 
kreslením tejto rozprávky do súťaže. No a keďže sú naši  žiaci 

šikovní, tak krásne 2. miesto si odniesla žiačka Sofia 
Klebanová z kvarty. Sofii gratulujeme a prajeme jej 

ešte veľa ďalších úspechov.

J.K.



Dňa 1. decembra 2015 sa na Gymnáziu v Stropkove uskutočnilo školské kolo 26. ročníka olym-
piády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 23 študentov od sekundy až po študentov maturitného 
ročníka. Zastúpených bolo päť kategórií, a to: 1A: sekunda, 1B: kvarta, 2A: 1.-2. ročník, kvinta a 
sexta, 2B: 3.-4. ročník a oktáva, 2C2: anglofónni žiaci, ktorých pobyt v anglicky hovoriacich kra-
jinách alebo v inej krajine, v ktorej vyučovacím jazykom bol AJ, trval dlhšie ako dva mesiace a bol 
ukončený v období od školského roku 2005/2006 . 

Školské kolo otvoril riaditeľ školy Ing. Slavomír Cichý. V komisii ďalej pracovali PhDr. Tatiana 
Belovežčíková, Mgr. Ingrid Zakovičová a Ing. Jozef Beňo. Súťaž mala dve kolá; v prvom kole všetci 
absolvovali písomný test, ktorý pozostával z úloh z gramatiky, slovnej zásoby, čítania s porozu-
mením a počúvania s porozumením. Do druhého kola postúpili len traja najlepší v každej kate-
górii (prípadne štyria v kategórii 2A, ak išlo o 
rovnaký počet bodov z písomného testu). Ústna 
časť pozostávala z dvoch úloh: práce s obrázka-
mi, ktoré bolo potrebné opísať alebo zostaviť z 
nich príbeh, a zároveň diskutovať na danú tému. 
Študenti sa popasovali s úlohami statočne a tu je 
konečné poradie:

Kat. 1A 
1. miesto: Gregor Gonos, sekunda
2. miesto: Kornélia Sekeľová, sekunda

Kat. 1B 
1. miesto: Barbora Zakovičová, kvarta
2. miesto: Kristína Patakyová, kvarta

Kat. 2A 
1. miesto: Filip Vašš, I.A
2. miesto: Daša Šafranková, II.B
3. miesto: Lukáš Ševc, II.A

Kat. 2B
1. miesto: Róbert Guman, IV.B
2. miesto: Zuzana Vašková, III.A
3. miesto: Klara Jobková, III.A

Študenti na prvých troch miestach boli odmenení diplomami. Víťazi v každej kategórii postupujú 
na obvodné kolá, ktoré sa uskutočnia 13. 1. 2014 pre kategórie 1A a 1B a 14. 1. 2014 pre kategórie 
2A, 2B a 2C. Držíme im palce a prajeme veľa šťastia pri reprezentácii nášho gymnázia.

       PhDr. Tatiana Belovežčíková
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Naše rómske Vianoce sú veľmi pekné a majú veľkú symboliku. Opíšem vám v krátkosti 
naše Vianoce. Ráno si rodina si sadne k stolu a spoločne raňajkuje. Deň pred Viano-
cami rodičia pripravujú potraviny na hlavné jedlá, ktoré budú na vianočnom stole.
Pripravujú mäso, koláče a všetko čo potrebujú do kuchyne. Keď sa rodina naraňajkuje, 
tak mama-gazdiná domácnosti skoro ráno začína variť. Ako prvé zvyčajne u nás sa 
varí kapustnica a potom mačánka, bobaľky, šalát, pirohy a ako posledné sa u nás varí 
goja. Rodina sa ešte naobeduje a 5 hodín pred štedrou večerou neje, aby sa všetko 
jedlo zjedlo. Štedrá večera začína o 17:00, kde hlava rodiny ide k dverám domu aby 
pozdravil gazdinú domu. Spoločne sa pomodlia túto modlitbu: ”Náš Bože, chceme aby 
si v tento deň prišiel k nám, spojil našu rodinu v láske,v pokoji a v šťastí. Prídi Ježišu k 
nám a požehnávaj nás.” Modlitbu zakončí Otčenáš. Ako prvé si rodina rozreže jablko a 
potom sa jedia oblátky s medom. Gazda naberá na tanier, no stále na ten istý. Od stola 
neodchádzame. Potom podáva mačánku, šalát, pirohy, bobaľky a zakončí to gojami. Na 
stole je plno jedla. Rodina ide k stromčeku a k darčekom.

Rómsky preklad:
Amari romani karačoňa hiňi šukar a hin la bari symbolika.Akanakes tu-
menge pisanava amari karačoňa.Tosara peske famiľia bešel ke skamin a chal. 

Palľidžeskeri Karačoňa,odad ladaha pripravinel chaben pro tavišágos,pre 
karačoňakero chaben.Pripravinen o mas,pasky a savoro so kampel andre 

kuchňa.Sar pes e fameľia techala,ta e daj -Chulani tavel.Peršo tavel zumin 
la arminaha ,mačanka,bobaľky,šalata,pišot a posledno tavel goja.Fameľija 

pes naobedinela,a panč ori pažo karačoňa nachal,bo savoro kampel techal 
so hin pro skamin.Karačoňa ke amende hini o piatej ,kaj o chulaj džal avri 

ke vudar,te pozdravinel chulani.Savre pes modľinen: “Amaro dev-
la ,kamas koda gives avľal ke amende ,spojiň amari fameľija andre 

laska,pokojos a sasipen,bach.Av Devla ke amende a požehnin amen.Za-
končinela otčenaši ha. Peršones čingerela pha-

baj a paľis chan oblatky le medoha,Chulaj 
del pro taneris chaben.ale savore chan le 

jekheha taneraha.Važo skmain nikto nadžal 
het.Paľis del mačánka,šalata,pyšot,bobaľky, 

a paľis chan goja.Važo skamin hin but 
chaben. Fameľija ďžal ke stromikos ke 

darunkos.
            M. Sivák



Weinachten-nemčina
Christmas-angličtina
Karačoňa-rómština
Krishtlindje-albánčina
Pasko-filipínčina
Nativitatis-latinčtina
Божиќ-macedónčina

Каляды-bieloruština
Nollag-írčina
Navidad-španielčina
jõulud-estónčina
Milied-maltčina
jul-dánčina
Христийн 

Мэндэлсний 
Баярын-mongolčina
Рождество-ruština
Natale-taliančina
Vánoce-čeština
Kersfees-afrikánčina

Vianoce, inak...

Môžeme mať 1000 prianí, 
túžob a snov, ale iba šťastie, 
láska a priateľstvo dáva svetlo 
našim dňom. To všetko a 
omnoho viac na nový rok 
Vám chcem priať.

Do nového roku Ti prajem 
12 mesiacov bez nemoci, 53 
týždňov šťastia, 365 dní bez 
starostí, 8 760 hodín lásky, 
525 600 minút pohody a 31 
536 000 sekúnd jedinečných 
chvíľ.

Fujavicu šťastia, víchricu 
pohody, závej radosti, len 
malú vločku všedných 
starostí a hlavne lavínu 
zdravia a lásky v Novom 
roku.

Nech sa všetky starosti 
zrušia, nech vládne pokoj 
v dušiach. Čo bolelo, nech 
prebolí, čo tešilo, nech sa 
zdvojí, aby boli v novom 
roku iba slzy šťastia v oku!

Kapor je v mrazáku, 
kaša sa varí, všetko mám 
na háku, všetko sa darí, 
stromček je v plameňoch, 
prekrásne svieti a všetky 
salónky požrali deti, šťast-
né a veselé!

Prajem ti iba to, čo 
ty mne, tak si to 
rozmysli.

Pod stromček ti prajem 
aspoň 365 darčekov a 
v každom z nich jeden 
krásny a šťastný deň…

Šťastie a lásku nech ti 
prinesie vianočný deň. 
Pozdrav ti posielam po 
vločke snehu. Chyť si ju do 
dlane v ten sviatočný deň.

Ešte nie je neskoro. 
Môžeme to vyriešiť v poko-
ji a zostať priateľmi. Inak ti 
urobím dosť veľké prob-
lémy. Bude neskoro, keď sa 
budeš dusiť. Tak zatiaľ, tvoj 
KAPOR.

9



Do priesvitnej vianočnej bom-
bule nalej farbu a nechaj ju 

vyschnúť. Môžeš pridať 
aj farebné ozdôbky, 

trblietky, flitre...

Milučký moderný 
stromček akejkoľvek 
veľkosti si môžeš 
vytvoriť zo šnúrky , 
lepidla a ako pomôcku 
použiješ papier. Môžeš 
ich tiež vyzdobiť flit-
rami alebo malinkými 
bombuľami, ktoré si 
tiež môžeš vytvoriť z 
papiera.

Tak isto ako stromček si 
môžeš vytvoriť z vlastného 
snehuliaka. Len na rozdiel 

od papiera, tu použiješ 
balón. Rovnakým spôs-

obom si môžeš vyrobiť aj 
vianočné gule.

Máš staré 
žiarovky? Čo tak 
ich trocha okrášliť? 
Edison by sa určite 
nenahneval. Vy-
maľovať ich môžeš 
ako tučniakov 
alebo snehuliakov!



Ingrediencie:
hladká múka 250 g
práškový cukor 250 g
Hera 30 g
vajce 2 ks
sóda bikarbóna 1/2 
                kávová lyžička
perníkové korenie 1 KL
med 3 polievková lyžica
vajce 1 ks
kakao 1 KL

Cesto:
1.Vajcia a cukor vymiešame, pridáme roztopený teplý tuk (nie horúci), med a per-
níkové korenie. V miske si preosejeme múku so sódou bikarbónou. Vymiešané va-
jcia s ostatnými prísadami vylejeme do polovice múky, miešame varechou a stále 
pridávame zvyšnú múku. Na to potrebujeme už ruku, aby sme cesto dobre vymiesili 
na vláčne a nelepivé, ale nie veľmi tvrdé. Cesto dáme do mikroténového vrecúška a 
odložíme do chladu na minimálne 24 hodín.
2. Perníkové cesto rozvaľkáme na 3-5 mm, vykrajujeme rôzne tvary a pečieme na 
175°C, no nie veľmi dlho, aby sa nevysušili. Po upečení perníky ešte horúce potierame 
vajíčkom, ktoré sme si pripravili.

Poleva:
Vymiešame 150 gramov práškového cukru s jedným bielkom. Miešame vareškou na-
jmenej 20 min. Môžeme pridať aj jedlú farbu alebo ozdôbky.
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Dnešné javy
Dnes si ľudia kupujú kyslík v plechovkách. Kupujú si zdravie v lekárniach a platia za 
smrť. Dražia svojich najbližších. Prahnú, vo svojom srdci sú ako Sahara. A malá Sára? 
Tá sa nikdy nenarodila. Časti jej tela boli drasticky vytiahnuté z tela jej šestnásťročnej 
,,matky.” Jej otec bol zneužívaný už od mala jeho strýkom Johnom. John bol totižto od 
mala bitý vlastnou rodinou. A rasy sa medzi sebou žerú ako pitbuly a vlčiaky. Či už pre 
to, lebo jeden má bielu srsť a iný hnedú, alebo preto, lebo jeden má bodky, iný fliačiky. 
Hentie čičavy sa fintia a pudrujú zadočky, aby si k nim pričuchol nejaký pes s drahým 
diamantovým obojkom. Črevami nám putujú chemicky vytvorené prvky s piatimi no-
hami a siedmimi očami. Ľudia tlieskajú páru so ženou a dvoma mužmi. A skloňovanie 
sa stáva otravou. Ako starý skazený, smradľavý syr. Žiadna samozrejmosť byť ľudský. 
Len sa najesť, rozmnožiť, zasa najesť, niečo alebo niekoho zabiť a spať. A potom znova.
Repete.
         M.Š.

Čo si?
Si duša, ktorá má telo. Si vrchol tvorstva. Si človek. Si bunka. Si abstrakt. Si všetky tie 
veci, ktoré chceš, ale nemôžeš zažiť, a ktoré zažívaš každý deň. Si poznačený časom 
a skúsenosťami. Si človek, s ktorým sa stretávaš. Si jeden. Si viac, než si myslíš. Si 
nevedomie svojej psychiky. Si psyché. Si jav. Si proces. Si všetko v spojení s celým 
vesmírom. Si tu a teraz. Si tvoja minulosť a súčasť minulosti iných. Si tvoja budúcnosť. 
Že vraj si aj to, čo ješ. Aspoň tak to vraveli v telke. V skutočnosti si to, v čo veríš. Si slza 
v jej oku. Pozdvihnutie kútikov jej úst. Si jazva z prvého pádu na bicykli. Si hnev, ktorý 
v tebe vzbĺkne. Si smútok, ktorý ťa krotí. Si energia. Si pulzujúci hnev, ktorý ťa vedie 
vpred. Si časovaná bomba. Si dokonalosť. Si to, čomu vravia fenomén. Jednoducho si.
         
         M.Š.
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Domov

Je to tam, kde som sa v plienkach naučila prvý krok,
tam, kde zvonec piesní matky neutíchal pred snami,
tam, kde smutné rýchlo plynú, pekné tečú ako rok,
kde som sama v izbe hádala, čo je to pred nami.

Je to presne tam, kde ma mráz bozkal mocne na líce,
kde sa belosť strechy odrážala v mojich zelených,
tam v saniach boli chlapci nezbední a my opice,
dávno známe miesta, hneď magické v šatách zdobených.

Keď sa slnko začalo škrabať nad kopec k výšine,
nebolo mu páru, krajšie nie je v inom kraji,
otec nevyhnal lastovičku, čo stavia nevinne,
pekne stále, milo vždy a v jari ako v raji.

Rieka morom je, páľava dotýka sa pokožky, 
nechce sa mi cestovať, keď v rodnom nájdem všetko,
vďaka zelenému kobercu zahodím ponožky, 
je to tam, kde žabky naučil ma hádzať dedko.

Je to na mieste, kde symfónia listov zneje, 
keď sa dotknú kabátov a hneď pristanú v blate,
ktoré bývalo priateľom gumákov, ak leje, 
naučilo ma to nájsť hodnotu nie len v zlate.

Neplánujem veľa, iba ostať kde mám srdce,
ostať s túžbami na mieste, kde sa splniť môžu,
túlať neznámom a smútiť za známym sa nechce, 
kvôli zopár drobným na viac nezapredám kožu.

Vyskúšala som už azda každú jednu lavičku,
poznám stromy pod domom, v parku, za poštou, v škole,
na mape má veľkosť ako špendlíkovú hlavičku, 
v mojom zozname lások je vyššie ako dole.

Ako každá duša inde doma je, aj moja,
nie je miesto, kde by neboli dni tmavé, mrakové,
avšak doma najlepšie sa rany zloby hoja, 
niekto na severe, iný na juhu, ja v Stropkove.
         Š.T.

13



S.C.

4. ročník literárnej a 
výtvarnej súťaže 
Hviezdoslavov Stropkov

Na hodinách slovenského jazyka a literatúry ste sa 
určite zmienili aj o tom, že v neďalekom Prešove 
študoval Pavol Orságh Hviezdoslav. Ten si našiel 
čas, aby napísal báseň o našom meste, v ktorom 
podľa jeho domienok mala na Stropkovskom 
hrade žiť jeho príbuzná. Preto sa miestni členovia 
Matice slovenskej rozhodli každý rok pri príleži-
tosti jeho úmrtia usporiadať literárnu a výtvarnú 
súťaž Hviezdoslavov literárny a výtvarný Strop-
kov. Jej zmyslom je podporiť mladé literárne a 
výtvarné talenty, ale aj zachytiť postrehy i pocity 
mladých autorov (hlavne v literárnej oblasti) v 
súvislosti s naším mestom. Mám na mysli zau-
jímavé zážitky, úvahy, od starých rodičov zdedené 
rozprávky či povesti alebo opisy zaujímavých 
osôb, ktoré už nie sú medzi nami. V tomto roku 
sa do súťaže zapojili aj naši gymnazisti. 

3. decembra 2015 sa v reštaurácii Delta konalo 
slávnostné vyhodnotenie tejto súťaže. Z našich 
študentov získali ocenenia vo výtvarnej oblas-
ti Samuel Kopolovec v kategórii starší žiaci 1. 
miesto, v literárnej oblasti Cenu kníhkupectva 
Hviezdoslav v kategórii mladších žiakov získal 
Gregor Gonos, v II. kategórii poézia 2. mies-
to získala Jozefína Vandová, 3. miesto Martina 
Michalková, Cenu Kníhkupectva Hviezdoslav 
získal Samuel Smolko. V II. kategórii próza sa na 
2. mieste umiestnila Sebastiána Frigová a na 3. 
mieste Zuzana Štefániková. Cenu Kníhkupectva 
Hviezdoslav získala Simona Polončáková.
Oceneným blahoželáme.
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Milí mladí priatelia, v roku 1988 som sa rozhodol zapisovať si nárečové výrazy, ktoré sa tu, v 
našom Stropkove ešte stále vyskytujú, no spolu s ich nositeľmi aj oni odchádzajú na večnosť. 
Pravda, pokiaľ ich nezachránime. V tomto čísle Elánu začíname so sériou zaujímavých výrazov, 
ktoré by Slovák povedzme na západ od Popradu ťažko porozumel. Sú v nich stopy poľštiny, 
maďarčiny, nemčiny, ukrajinčiny, rusínštiny, hebrejčiny a iných jazykov. Nárečie v Stropkove 
– hoci mesto je historicky v Zemplínskej župe – je skôr šarišské. Všimnite si, že v našom šarišs-
ko-zemplínskom nárečí neexistujú ypsilony a nefunguje ani mäkčenie d, t, n, l po e a i. Budem 
len rád, keď mnohým z nich budete rozumieť alebo si ich jednoducho zapamätáte...

Brezľe - strúhanka
Bugiľar – peňaženka
Buksa (angl.) – škatuľa, debnička
Bulka – žemľa
Dinstovac – dusením pripraviť jedlo
Drušľak – cedidlo
Ďugov (maď). – korková zátka
Falat (maď.) – kus
Falatok (maď.) - kúsok
Fijok – (maď.) zásuvka v stolíku alebo 
kredenci
Findža – šálka, menší hrnček
Firhang (nem.) – záclona
Ganok - veranda
Garadiče – schody
Geľender (nem.) – zábradlie
Geršľe – jačmenné krúpy
Grati (nem.) – riad, hrnce
Gugeľ – jedlo zo temiakov a múky upečené v 
trúbe
Hokerľik – drevený stolček bez operadla 
s priestorom pod zadkom na odkladanie 
drobností
Karpeľ – druh kalerábu
Kifľik (maď.) – rohlík

Koukus, kolkus – margarín
Kracherľik (nem., obch. zn.) – bublinkatá 
limonáda v sklenej fľaši so špeciálnym 
uzáverom
Kromka – prvý krajček chleba
Kuľajstra – kolostrum, mlieko od práve ote-
lenej kravy
Ľenča – šošovica
Ľetrik – elektrické svietidlo
Nadkasľik – malá skrinka alebo polička v 
kredenci alebo nočnom stolíku
Naľešňik – zemiaková placka
Ošča (maď.) – keks, napolitánka
Pišinger (obchodná značka) – sladkosť, keks
Pomitok - handra
Renda (maď.) - handra
Šamerľik – malý drevený stolček
Ščamba – trieska, íver
Škarnicľa – väčšia plechovka
Šparhet (nem.) – sporák na drevo
Talaš – polica
Tarlo – strúhadlo napr. na zeleninu
Tej - čaj
Tepich (nem.) – koberec
Žír (maď.) - tuk

Dnes výrazy z oblasti jedla a z domácnosti...

Ing. S. Cichý

15



ELÁN - časopis žiakov, pedagógov a priateľov Gymnázia Stropkov. Šéfredaktorka: 
Mária Šmilňáková. Redakčná rada: Šimona Tomková, Michal Sivák a Jana Kmiťová. 

Elektronické spracovanie textu a fotografií: Samuel Kopolovec a Caroline Cichá. 
Ing. Slavomír Cichý.

elanstropkov@gmail.com - Elán © 2015

JA BORDOVÁ
 Teň deň sa začal ako každý iný. V hodinách ranných, pre mňa skorých, som 
sa v ešte nerozsvietenej chodbe snažila nájsť dvere a potom ďalšie a ďalšie, ktoré ma 
zavedú k mojej triede. Zahĺbená do myšlienok o nadchádzajúcej katastrofe v podo-
be tsunami skúšania som odrazu začula silné „bum“. Keď som sa zamyslela lepšie, 
uvedomila som si, že som narazila do večne zavretej polovice dverí na poschodí. Vinu 
som pripisovala tej čudnej zmesi, čo vám ráno zalepí kukadlá takmer ako Herku-
les. Avšak na čo zvaliť vinu za to, čo sa stalo potom? Červené čelo sa mi darilo kryť 
dostatočne na to, aby si to niekto všimol. Ešteže maskovač nedostatkov nosím kvôli 
svojej pleti, ktorá sa nedá nazvať dokonalou ani z dvadsiatich troch metrov, stále pri 
sebe. Veľká prestávka mi slúži na hody. Najprv hody v zmysle mojej štedrej desiatej, 
ktorá zabraňuje čomukoľvek inému zmestiť sa na lavicu a neskôr hody v zmysle súťaže 
samej so sebou, keď sa z takmer nemožného uhla, ktorý zviera moja lavica s košom, 
snažím trafiť papierikmi jeho otvor. Nepodarky samozrejme vždy slušne pozbieram. 
Takže, aby ste boli v obraze, takáto prestávka nestačí zároveň i na premiestnenie sa na 
štvorku. Pochopte, schody dám naraz najviac tri a v úzkych nohaviciach ani toľko. Teda 
pri mojom snažení sa predbehnúť neúprosné zvonenie som k červenému čelu pridala 
bordové kolená a lakeť. Decibely „bumu“ z rána boli nič oproti tomuto pádu na štýl 
vreca zemiakov. Našťastie som šla tradične posledná a moje nedobrovoľné pristátie nik 
nevidel. Po obľúbenej tmavozelenej fixke, ktorá vypadla cez palubu peračníka sa akoby 
zľahla zem, no rany sa rýchlo zahojili a väčšie škody som neutrpela. Radím vám, svieťte 
skôr, jedzte menej a noste tepláky. Nebudete bordoví a ušetríte na fixkách!
        Š. Tomková


