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Slovo redakcie na úvod 

Prešli dva mesiace od začiatku 
nového školského roka a spomienky na 
júlové a augustové zážitky plné slnka 
a pohody pomaly blednú. Zafúkalo od 
strnísk, aj od severu, celý veľký a zložitý 
školský stroj sa pomaly, ale isto 
rozbehol a za nami je kus vykonanej 
študentskej i pedagogickej práce. 

Ponúkame vám všetkým, 
priatelia, ktorí trávite tretinu svojho 
dňa v tejto škole, ďalšie číslo nášho 
školského časopisu Elán. Boli by sme 
radi, keby jeho obsah vám všetkým, 
ktorí ho držíte v rukách, spríjemnil 
sychravé a krátke jesenné dni. Chceme, 
aby toto  i ďalšie čísla vám prinášali 
zábavu, ale aj užitočné informácie zo 
školských i učiteľských kruhov. 

Možno uvítate Elán v novom 
šate. V takom, aby sa lepšie čítal cez 
hodinu pod lavicou alebo sa ľahšie dal 
poskladať a schovať do vrecka 
vypasovaných džínsov. 

Náš Elán chce byť popri 
príkladnej práci našich pedagógov 
a mnohých študentov ďalším 
reprezentantom gymnázia, na ktoré sme 
všetci právom hrdí. Chceli by sme, aby 
stránky Elánu boli spoločným fórom pre 
celú študentskú, pedagogickú, ale aj 
rodičovskú obec. Na jeho stránkach 
chceme i naďalej zachytávať významné, 
ale aj menej nápadné udalosti školy, 
vaše postrehy, nápady, kritiku, 
zamyslenia. Miesto si tu nájde aj 
študentský humor, bez ktorého by 
študent nebol študentom. 

V rukách teda držíte výsledok 
práce skupiny študentov, ktorým nie je 
cudzie vyjadriť vlastný názor, ktorí sa 
neboja klávesnice počítača, ale ani 
slovenskej gramatiky a štylistiky. Je to 
práca tých, ktorí s radosťou obetujú 
svoj voľný čas na to, aby prispeli svojou 
čiastkou do nášho spoločného mlyna. 

Príjemné chvíle pri čítaní vám 
prajú Ivana, Radka, Diana, Pali, 
Dominik, Ivana, Paula, Milan pod 
vedením p. profesorky Dydňanskej a p. 
profesora Cichého. 

A tak sme začali školský rok 2006/2007 
 

Pondelok 4. septembra 2006 bol na celom 
území Slovenskej republiky dňom, kedy sa 
žiakom (a pre nesprávne informovaných) aj 
pedagógom skončili tak veľmi závidené 
dvojmesačné prázdniny. Do našej školy sa 
v to dažďom vyumývané, no slnečné ráno, 
začali od deviatej hodiny trúsiť naši 
študenti. Tí starší s obligátnou „služobnou“ 
ľahostajnosťou v tvári a pohyboch, mladší 
predsa len s určitým vzrušením. Najviac to 
bolo azda vidno na tých najmenších 
budúcich študentoch prímy osemročného 
gymnázia, ale ani budúci prváci 
štvorročného štúdia nevedeli zakryť rozpaky 
typické pre nováčikov v cudzom prostredí. 
V tejto slávnostnej atmosfére nechýbali, 
pravda, skupinky starých mazákov – 
tohtoročných maturantov, z ktorých niektorí  

si svoj imidž „starej pasty“ snažili zdôrazniť zle ukrývanou dymiacou cigaretkou – 
samozrejme mimo priestorov školy. 
Átrium sa pomaly zapĺňalo študentmi, pedagógmi, rodičmi, ale aj slnečnými lúčmi po 
krátkom daždi. O desiatej hodine začala oficiálna slávnosť otvorenia nového školského 
roka 2006/2007. Svojím vtipným príhovorom ju otvoril študent 3. ročníka Vereščák. 
Potom nasledovali piesne žiakov Martina Potomu zo sekundy a Janky Potomovej z 2.A za 
asistencie Martiny Kelevedžievovej, ktorá spevákov sprevádzala na elektronických 
varhanoch. 
Hoci atmosféra slávnosti sa zdala byť taká, ako po iné roky, predsa tu niečo nové viselo vo 
vzduchu. Boli to zmeny. Zmeny domáce a zmeny celoslovenské. Tou domácou bola 
výmena na čele stropkovského Gymnázia. Od 19. júla 2006 bol riadením našej školy 
poverený dovtedajší zástupca školy RNDr. Jaroslav Mikita, ktorý prevzal riadenie 
gymnázia po riaditeľke Mgr. Bibiáne Obrimčákovej. Zástupkyňou sa zároveň stala RNDr. 
Ľubov Petričková. Pani riaditeľka sa 
od spomínaného dátumu stala štátnou 
tajomníčkou Ministerstva školstva pre 
regionálne školstvo, šport a ďalšie 
vzdelávanie v SR.  
Tou druhou zmenou bola novela 
vyhlášky č. 510/2004, ktorou sa mení 
vyhláška Ministerstva školstva 
o ukončovaní štúdia na stredných 
školách. Jej podstatou bolo zrušenie 
piateho maturitného predmetu 
a návrat k systému štyroch 
maturitných predmetov. (podrobnejšie 
o tejto téme a o reakciách študentskej verejnosti hovorí príspevok vo vnútri čísla).  
Boli sme veľmi radi, že sa medzi nami v spoločnosti pána riaditeľa Mikitu objavila aj pani 
štátna tajomníčka B. Obrimčáková, ktorá neľutovala svoj vzácny čas a  hneď na začiatku 
školského roka prišla práve do „svojej“ školy, aby nás pozdravila a podala informácie 
z prvej ruky. Počas slávnostného zhromaždenia sa prihovorili aj ďalší hosť: zástupca 
zriaďovateľa nášho gymnázia Ing. František Marcinčin z Prešovského samosprávneho 
kraja. Celú slávnosť potom svojim príhovorom ukončil riaditeľ školy RNDr. J. Mikita.  
Po tomto zhromaždení sa pedagogický zbor stretol v zborovni na slávnostnej schôdzi, po 
ktorej nasledoval slávnostný obed s hosťami a kolegami z III. základnej školy. 
Dôstojnejšie vykročenie do nového školského roka sme si skutočne nemohli priať. 
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Ďalšia inciatíva gymnazistov 
V týždni od 23. októbra do 29. októbra 
2006 bola aktuálnou náplňou 
Spoločnosti priateľov Zeme téma 
Nespaľujme odpady! Školy a verejné 
organizácie mali možnosť podporiť 
túto kampaň rozličnými aktivitami. 
Naša škola sa zapojila zhotovením 
veľkej informačnej nástenky 
v priestoroch gymnázia. Ďalšou 
aktivitou bola distribúcia informačných 
letáčikov v meste našimi študentmi, 
ktorí zároveň krátko informovali 
občanov nášho mesta o škodlivosti a 
nezákonnosti spaľovania odpadov. 
Veríme, že sme aspoň čiastočne 
prispeli k zvýšeniu informovanosti 
našich občanov, ba že to bude mať 
v budúcnosti pozitívny dopad na 
životné prostredie Stropkova a jeho 
okolia. 
Koordinátorka environmentálnej výchovy. 
 
PROJEKT MODELOVÝ 
EURÓPSKY PARLAMENT 

Nadácia Modelový Európsky 
parlament /MEP/ so sídlom v Haagu 
vytvorila v roku 1994 európsky projekt 
s cieľom poskytnúť mladým ľuďom 
hlbší pohľad na proces európskej 
integrácie, pochopiť mechanizmus 
práce európskych inštitúcií, priviesť 
mladých ľudí k záujmu o štáty Európy 
a k štúdiu tém, o ktorých sa diskutuje 
v reálnom Európskom parlamente. 
Projekt je zameraný na vekovú skupinu 
15-17 rokov žiakov, teda mladých 
ľudí, ktorí v blízkej budúcnosti budú 
rozhodovať o svojich krajinách. Do 
projektu sa zapojilo 58 stredných škôl 
Slovenskej republiky. Prípravy a 
školských zasadnutí MEP sa zúčastnilo 
631 žiakov. 

V termíne do 5. septembra 
2006 sa uskutočnilo päť regionálnych 
zasadnutí v piatich regiónoch 
Slovenska v  Bratislave, Trenčíne, 
Banskej Bystrici a v Prešove. 
Z každého výboru v regióne napokon 
sami žiaci vybrali a schválili 
„regionálneho europoslanca“, ktorý sa 
stal členom regionálnej delegácie 
žiakov na národné zasadnutie MEP 
2006 v termíne 6.-10. október 2006 
v Bratislave. 

Z  piatich parlamentných 
výborov boli dve študentky nášho 
stropkovského gymnázia – Gabriela 
Bučková (oktáva) vo Výbore pre 
zamestnanosť a sociálne záležitosti a 
Alena Filarská /3.A/ vo Výbore pre 
rómsku problematiku. 

Gabriela Bučková postúpila na 
medzinárodné kolo do Slovinska a jej 
pohľad na celý projekt je takýto: 
„Modelový európsky parlament je 
skutočne výnimočný projekt, ktorý mi 
veľa dal. Nielen skúsenosti, ale aj 
nových ľudí, nové kamarátstva. Bolo tu 
treba zosúladiť individualizmus a 
prácu v kolektíve, lebo hoci každý 
bojoval sám za seba, predsa bolo 
dôležité, aby našu prácu bolo vidieť v 
„produkte“ kolektívu – rezolúcii. Jej 
prípadné schválenie bolo skvelé, teda 
počuť, že naša rezolúcia prešla!  
Som naozaj rada, že som sa mohla 
tohoto projektu zúčastniť. V istom 
zmysle slova môžem povedať, že ma to 
posunulo dopredu.“ 
 

Celoškolský 
stolnotenisový turnaj    
(M. Berik) Na tomto podujatí za zišli 
študenti z rôznych tried. Každý z nich 
prišiel nabitý  energiou a túžbou obsadiť 
jedno z prvý troch miest. Zápasy sa 
odohrávali v dvoch kategóriách, a to 
dievčenskej a chlapčenskej. V kategórii 
dievčatá sa na 3. mieste umiestnila 
študentka Anna Sivákova z 3.B triedy, 
druhé miesto obsadila Lucia Kudziová 
z 3.B triedy a víťazkou tejto kategórie sa  
stala Ivana Pecúchová z 3.A triedy /foto 
vpravo hore/. V chlapčenskej kategórii sa 
na 3. mieste umiestnil študent Tomáš Senaj 
z kvinty, druhé miesto obsadil Kristián 
Tirer z 3.B triedy a titul „MAJSTER 
PINGPONGU“ získal Jozef Biroš zo sexty 
/foto vpravo/. Na turnaji sa zúčastnilo 18 
dievčat a 24 chlapcov. Dúfame, že sa tu 
stretneme aj o rok a ešte vo väčšom počte, 
a že porazení budú víťazmi. 

Volejbalový turnaj 
poisťovne Generali 

Dňa 5. októbra 2006 sa v popoludňajších 
hodinách uskutočnil volejbalový turnaj 
medzi zamestnancami škôl a školských 
zariadení, ktoré sú klientami poisťovne 
Generali. Medzi volejbalovými družstvami 
bolo aj zmiešané družstvo samotnej 
poisťovne. 
Po otvorení turnaja zástupcom spoločnosti 
p. Špirňákom o 12:30 v priestoroch 
telocvične na III. ZŠ, resp. na II. ZŠ  

 
ďalšími predstaviteľmi poisťovne sa začalo 
vzájomné zápolenie. Turnaja sa zúčastnili  
zmiešané tímy Gymnázia, ZŠ na Mlynskej 
ulici, ZŠ na Konštantínovej ulici, Cirkevnej 
ZŠ, kombinované družstvo (so zástupcami 
ZŠ na Komenského ul., ZŠ s MŠ Turany 
nad Ondavou), ZŠ s MŠ Bukovce + Havaj, 
a družstvo Základnej umeleckej školy 
Konečné „medialové“ poradie turnaja: 1. 
ZŠ na Mlynskej ulici, 2. Gymnázium, 3. ZŠ 
na Konštantínovej ul.  
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NAŠA FIRMA... 
     V septembri opäť zazvonil zvonček a otvorili sa 
dvierka našej školy a my učenia chtiví študenti sme opäť 
zasadli do školských lavíc. 
     Každý rok sa stretávame v našej škole s novými 
tvárami, s novými projektmi, ktoré si budujú zázemie na 
pôde našej školy. Aj tento rok bolo pre nás študentov 
toho veľa pripraveného. Jedným z nových projektov 
bola práve aplikovaná ekonómia. 
     Čo je to za projekt? 
     Tento projekt vznikol z iniciatívy neziskovej 
organizácie Junior Achievement SR, ktorá takýmto 
spôsobom propaguje ekonómiu. Cieľom nie je nabifliť sa 
definície z kníh,  ktorým aj tak mnohí nerozumeli. 
Dôležité je, aby sme si teoretické poznatky vyskúšali 
v praxi. Ani teória však teraz nebude až taká nudná, 
budeme ju načerpávať cez  on-line učebnicu a sami 
rozhodneme, kedy sme pripravení na preskúšanie 
formou testu.  
     Ako to bude fungovať? 
     Aktívne činní študenti, ktorí sa do tohto projektu 
rozhodli zapojiť, budú mať možnosť na jeden rok založiť 
a podľa možností úspešne riadiť firmu. Táto firma má 
vlastnosti akciovej spoločnosti, avšak v niektorých 
veciach sa poľavilo (zrušil sa počiatočný vklad 1000 000 
korún – nereálne pre obyčajných študentov, určité 
zmeny nastali aj v účtovníctve). Podnik, ktorý sme si 
založili, totiž vznikol za účelom vzdelávania. 
     Kto sme? 
     Naša firma bude vystupovať pod označením 
GYMCO, š.s, tvorí ju hŕstka študentov pod vedením Mgr. 
Ivany Jecuškovej. Na čele manažmentu stojí prezident 
Dávid Timan, jeho pravou rukou sú Ivana Pecuchová, 
Michaela Čakurdová, Peter Berík, Jozef Suvák. A keďže 
v našej fimre žiadna diskriminácia nemá miesto, 
nezabúdame ani na ľavú ruku – Stanislav Želinský, 
Alena Filarská, Michaela Prusáková, Martina 
Kelevedžievová, Ivana Kapová, Radka Blanárová, 
Katarína Čonková, Eva Mikčová, Stanislava Ličková, 
Jana Račková, Kamil Pivovarník. Odborným 
konzultantom je pán Škreptáč. 

     Čo je našou úlohou? 
     Máme získať poznatky z ekonómie, ale hlavne 
množstvo skúsenosti! Taktiež máme dobre viesť firmu, 
na to však musí naša firma na konci svojho pôsobenia 
vykázať nejaké zisky. Avšak ak chceme profitovať 
musíme si získať klientelu, ktorú nám ponúka škola. Sú 
to profesori a študenti (už teraz im ďakujeme za záujem 
odkúpiť si naše akcie).  Služby ponúkané našou firmou 
by mohli spestriť študentský život a pod. (viac sa 
o službách poskytovaných firmou GYMCO, š.s dozviete 
na je valnom zhromaždení, o ktorom vás budeme včas 
informovať). 
     Ak by ste mali originálny nápad, čo vám v škole 
chýba, kontaktujte nás. Radi si vaše nápady  

vypočujeme, a ak to bude v našich silách, pokúsime sa ich aj 
zrealizovať (avšak musíme z toho profitovať, nie sme predsa 
charita ☻☺). 
           Jozef Suvák, viceprezident pre marketing 

 

Počas úvodu tohto roka sme sa oficiálne dozvedeli o zmene pôsobnosti 
našej pani riaditeľky - toho času pani štátnej tajomníčky Ministerstva 
školstva SR - p. Obrimčákovej. V súvislosti s touto zmenou nastala hneď 
ďalšia zmena, ktorú zaiste ocenili tohtoroční maturanti. V minulom 
školskom roku si maturanti iste pamätajú, ako si nutne volili k štyrom 
maturitným predmetom ešte jeden. Bolo to iste náročné, a i keď to už 
majú za sebou, vedeli by porozprávať o výhodách a nevýhodách. Preto 
sme sa opýtali tohtoročnej elity našej školy: Ako sa vám pozdáva zmena 
počtu maturitných predmetov z piatich na štyri? Prinieslo vám to nejaké 
výhody? Viete, kto sa o túto zmenu zaslúžil?  

- Je to pre nás študentov 
super. Výhody sú v tom, že 
máme menej učenia. 
Zaslúžila sa o to naša 
bývalá riaditeľka p. B. 
Obrimčáková. (Daniela 
Hričanová,4.B)  
- Som veľmi rada, že sa to 
podarilo našej bývalej pani 
riaditeľke. Uľahčilo nám to 
výber maturitných 

predmetov aj učenie. (Miriam Fečkaninová,4.B)  
- Je jasné, že je to pre nás výhodné a som šťastný, že mám menej učenia, 
no nezaškodilo by aj menej vyučovacích hodín z nematuritných 
predmetov. (Ľubo Havaj, 4.B)  
- Je to výhodné, ale mám stále viac učenia, ani si neviem predstaviť, že 
by som mala  piaty predmet. Odpoveď na otázku, či viem, kto sa zaslúžil: 
B. Obrimčáková. (Ingrid Čulová, 4.B) 
- Štyri sú lepšie ako päť, ale mne sa to stále vidí 
veľa. Okrem toho, ako sa dal dopasovať počet 
hodín, takže teraz máme buď dve hodiny 
navyše, alebo nám dve chýbajú. Ale pani 
Obrimčákovej sme vďační aj za tie štyri 
predmety. (Tomáš Jenčo,4.B)  
- Nebudem tvrdiť, že to nie je lepšie. Učenia je o 
trošku menej, aj keď stále je toho kvantum. 
Úlohu nám sťažuje aj veľmi málo hodín z 
predmetu, z ktorého idem maturovať. Dve hodiny za týždeň, to určite nie 
je podľa mňa predstava o dôkladnej príprave na maturitnú skúšku. Za 
zmenu z piatich predmetov na štyri som určite vďačný. (René 
Gumulák,oktáva)  
- Myslím si, že je lepšie maturovať zo štyroch 
predmetov ako z piatich, pretože väčšina 
študentov, ktorí maturovali z piatich 
predmetov, mali jeden zbytočný, ktorý si volili 
len preto, lebo to bolo povinné. Môžeme za to 
poďakovať našej bývalej p. riaditeľke 
B.Obrimčákovej a dúfajme, že sa jej podarí 
robiť ďalšie zmeny, aby slovo maturita 
nevyvolávalo u študentov strach, ale aby sa 
tešili z toho, že prešli štúdiom na strednej 
škole. (Patrik Kovalčík,4.A)  
- Táto pozitívna zmena je pre nás výhodou v  tom zmysle, že mám viac 
času pripravovať sa na prijímacie skúšky na vysokú školu, no ako už 
bolo spomenuté, mohlo by byť menej hodín predmetov, z ktorých 
nejdeme maturovať. Ešte stále  sú veľké nároky na encyklopedické 
vedomosti, napr. z biológie, veľa neužitočných vecí, ktoré aj tak 
zabudneme, čo z toho, aké rastliny majú to a to, keď neviem, ako 
vyzerajú a podobne. No a vďačíme za to tým, ktorí to riadia: 
ministerstvu školstva a ľuďom na ňom pracujúcich. Nikoho konkrétne 
nemám na mysli, lebo práca spočíva v kolektíve, nie v jednotlivcovi. 
(Jarmila Maruščáková,4.A)    JD 
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UCHAĽAK OČAMI PRIMÁNOV: 
Ráno sa to všetko začalo. Bol to šok, keď sme uvideli tú hrôzu. Dvere sa ešte 
doteraz nedajú poriadne zavrieť, farebné kriedy sú fuč. Vyparili sa. Príčina tejto 
hrôzy bola jasná: !!!KVINTA!!! Asi po druhej hodine do triedy vpochodoval zástup 
kvinťanov a na tabuľu napísali: DNES O 16.30 BUDE KAŽDÝ V KVINTE! Vyzerali, že 
to myslia vážne, a tak niektorí prišli do spomínanej triedy už o štvrtej. A viete aký je 
najkrajší bojový pokrik? No predsa: „KVINTA! KVINTA! KVINTA!“ Keď si na to 
pomyslím bolia ma hlasivky. Ach!!!!!!!!!!!!!!! 
Nasledoval program. Z úloh istotne nezabudneme na: 

1. Kŕmenie najchutnejším a najzdravším jogurtom. 
2. Módnu prehliadku. 
3. Štipce, ktoré sa vyskytli na odeve našich chlapcov a dievčenské ústa  to 

čím skôr museli dať dole. 
4. Nafúkanie /chúďatka/deravej lopty. 
5. Skladanie puzzle. 

No povieme vám, minimálne ten jogurt nám môžete závidieť☺. Na druhý deň asi polovica triedy nemohla rozprávať. Bola to naozaj 
sranda! Ale my poznáme jedno heslo: POMSTA BUDE SLADKÁ! 
                                                                                                                            Študenti prímy 
 

UCHAĽAK OČAMI NAŠICH REDAKTORIEK: Na tejto škole je zvykom, že sa každoročne  
uskutočňuje uchaľak, počas ktorého študenti vítajú medzi sebou 
nových prvákov a primánov. 
         Už od začiatku roka boli všetci plní očakávaní, ako to 
nováčikovia zvládnu. Ich „deň D” nastal vo štvrtok 12. októbra 
2006. Presvedčili nás, že sú udatní bojovníci hodní navštevovať naše 
gymnázium. 
         Keď sme o 17.00 vošli do jedálne, kde sa táto slávnosť konala, 
napätie sa dalo krájať   aj tupým príborovým nožom.  
         Ako prví sa so svojimi úlohami popasovali študenti prímy. 
Keďže sú na tejto škole najmladší, mali jednoduchšie úlohy ako ich 
spolubojovníci prváci. Napriek tomu ich krstní rodičia z kvinty 
poriadne potrápili. Ich súťaže boli rôzne. Jedni sa kŕmili jogurtmi, 
iní predvádzali modely. Každopádne to bol vynikajúci program plný 

zábavy, čomu značne dopomohli aj reklamy na oživenie. 
         Po nich nasledovali študenti 1.A. Veľmi sa nám páčila myšlienka ich výstupu, kde tretiaci predstavovali drsných cowboyov, ktorí 
chytili kmeň indiánov - prvákov. Chceli by sme oceniť najmä spevavé výkony „námorníkov” . Krstní rodičia majú zrejme veľmi radi svoje 
krstniatka, keďže ich vykŕmili zdravým jogurtom, v ktorom bol cesnak. Inšpirovali sa aj televíznou reklamou, v ktorej hlavnými 
protagonistami sú dvaja muži zhovárajúci sa rečou „uf, uf” . Zajatci si mali od publika 

vypýtať plyšové hračky 
práve týmto slovným 
spojením. 
         No najviac sa nám 
páčil program 1.B. 
Študenti 3.B nám 
ukázali, že v našej škole 
máme možnosť vyznať 
lásku blízkej osobe, 
keďže predseda mal 
napísať báseň pre svoju 
spolužiačku. No mali aj 
iné vynikajúce úlohy,  
napríklad vylúhovať 
čaj, či praskať balóny veľmi zaujímavým spôsobom. 
           Na záver by sme sa chceli v mene všetkých študentov poďakovať 
DJ-ovi Slavovi a jeho spoločníkovi Romanovi za skvelú hudbu 
a vynikajúcu zábavu. Naša vďaka patrí aj profesorskému zboru pod 
vedením pána riaditeľa Mikitu, bez ktorého by táto diskotéka nebola. 

                   
Diana a Radka 
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UCHAĽAK A ŠKOLA OČAMI PRVÁKOV: 
„A sme tu!“... Asi takto zneli prvé slová študentov, ktorí prekročili prah gymnázia po prvýkrát v tomto školskom roku 2006/2007.Mnohí 
prváci si ešte nestihli uvedomiť, že sú už na strednej škole, a že už dávno skončila „vysnívaná deviatka“. No nemožno vynechať aj tých, 
ktorí sa poctivo pripravujú na každý deň, a takých by malo byť viac. 
Začiatkom októbra sa nám o zábavu postarali tretiaci, ktorí nám pripravili nezabudnuteľný uchaľak, na ktorý budeme ešte dlho 
spomínať. 
Dušan Zajaroš z informatickej triedy, ktorá sa otvorila v tomto školskom roku po druhýkrát, má takého pocity z prostredia školy: 
„Veľmi sa mi tu páči, a aj niektorí učitelia sú veľmi dobrí. Najviac sa mi páčia hodiny ruského jazyka s pani profesorkou Kasardovou, 
pretože sa mi páči ruský jazyk, a aj jej prístup k nám je na vysokej úrovni. Som veľmi spokojný so spolužiakmi, s ktorými tvoríme super 
kolektív.“ 
Prváci si veľmi chvália širokú paletu krúžkov a mimoškolské činnosti či výdatné obedy. ☺ Nesmieme zabudnúť na obetavé a zhovorčivé 
tety upratovačky, ktoré sa každý deň starajú o poriadok a čistotu v priestoroch školy. 
Sme radi, že sme sa rozhodli práve pre túto školu. 
 

Oslavuješ strašidlá 
alebo svätých?  
 

 „Čo to má byť?“ zvolala preľaknuto starká, keď 
jej vlani v záhradke pred domom vyskakovali 
hlučné strašidlá. S arogantnými výkrikmi si od 
nej pýtali sladkosti a svietili jej do tváre 
blikajúcimi baterkami. V maskách ľudských 
kostier a zohavených ježibáb by vystrašili 
človeka aj za bieleho dňa, nielen v noci. Darmo 
sme sa potom starkej snažili vysvetliť, že to je 
taký zvyk, ktorý k nám prišiel v rámci 
„americkej módy“ a deti a mladí sa tak 
zabávajú. Starká len krútila hlavou... Ako 
vznikol Halloween a čo sa ním vlastne oslavuje? 
 

Kelti a duchovia  

Počiatky Halloweenu siahajú do čias Keltov, ktorí 
začiatkom letopočtu osídľovali dnešnú Veľkú Britániu, 
Írsko a severné Francúzsko. Sviatkom Samhain 
oslavovali 1. novembra koniec úrody a začiatok 
svojho nového roka a zimy, ktorú spájali s temnotou 
a chladom smrti. Verili, že každý rok sa poslednú 
októbrovú noc otvára hranica medzi svetom živých a 
neživých a duchovia mŕtvych navštevujú zem, aby 
škodili a ničili zber. Napriek strachu z duchov však 
verili, že keltským kňazom pomáhajú predpovedať 
budúcnosť. Táto slávnosť bola spojená s pálením 
zvieracích obiet a kostýmami kostier a zvierat. 
K Halloweenu, aký sa v súčasnosti s veľkou obľubou 
slávi v Amerike, dnes neodmysliteľne patria masky, 
tekvicové lampy, historky o strašidlách a „trick-or-
treat“ koleda, keď deti chodia od domu k domu a so 
slovami „ukáž trik alebo daj sladkosť“ si pýtajú 
cukríky.  

 
Kresťanská nádej  

Pohanské sviatky spojené s temnotou a strachom zo 
smrti nahradilo kresťanstvo nádejou vo vzkriesenie. V 
7. storočí pápež Bonifác IV. ustanovil 1. november za 
sviatok úcty k svätcom a mučeníkom (Všetkých 
svätých), počas ktorého sa slúžili „sväté omše 
všetkých svätých“ (v starej angličtine All-
hallowsmas). Noc pred týmto sviatkom sa volala All-
hallows Eve, z čoho pochádza dnešné Halloween. V 
11. storočí ešte Cirkev ustanovila deň spomienky na 
zosnulých (2. november).  

 
Čo si vyberieme?  

Za každou zábavou sú peniaze. V prípade Halloweenu 
je tento biznis megalomanský - v USA je po Novom 
roku druhým sviatkom, na ktorý sa minie najviac 
peňazí (vlani sa do „trick-or-treat“ koledy zapojilo 
viac ako 31 miliónov amerických detí vo veku 5 – 13 
rokov, na čokoládové sladkosti sa minulo vyše ako 12 
miliárd dolárov). Posledný októbrový týždeň 
prebiehajú aj v niektorých našich školách súťaže o 
najkrajšiu vyrezávanú tekvicu alebo najstrašidelnejšie 
strašidlo, stredoškoláci 31. október využívajú na 
diskotékovú „duchársku párty“ a tí menší si s 
radosťou vychutnávajú na ulici strašidelné 
dobrodružstvá s príležitosťou na sladkosť. 
Aj keď sú oranžové tekvice krásne, strašidielka 
zábavné a sladkosti v zimnej noci hrejivé, predsa len 
krikľavo vytŕčajú z nálady prvých novembrových dní, 
aké nám prináša kresťanská tradícia. Po povzbudení 
všetkých svätých, že máme nádej na večné nebo, sa 
na ďalší deň spolu s príbuznými vyberáme k hrobom 
a vo svetle sviec sa nevyhneme otázkam o zmysle 
života a smrti, aj keď máme len 13, 16, 18 či 25 
rokov. A v takomto zvláštnom prípade stojí za to 
odsunúť zábavu trochu nabok. Vyberajme si teda 
podľa toho, čomu veríme a čo (koho) chceme 
oslavovať viac – strašidlá alebo svätých.    

                                                        Prevz. z KN/44

Jesenné zamyslenie 
Po dvoch mesiacoch sedenia v škole prišli prvé prázdniny. 
Možno sa asi nebudem príliš mýliť, ak poviem, že sú to 
najmenej veselé dni voľna. Ťažko tu použiť výraz „smutné“, 
pretože homo studentus nepozná smutné voľné dni. Ale aj 
tak: slnko neplytvá svojím teplom, povetrie býva zo dňa na 
deň nepríjemnejšie a dni sa po zmene letného času na tzv. 
zimný rýchlo krátia. A k tomu návštevy na miesta posledného 
odpočinku našich blízkych. Šuchot lístia, hmly, olovené 
mračná nad hlavami a krákanie vrán veľa optimizmu 
človeku zababušenému v perovej vetrovke nepridá.  
Skrehnutými rukami sme sa snažili v protivnom vetre zapáliť 
sviečku, ktorej knôt je stále akosi krátky. Krátky život má 
taký plamienok. Uhasí ho väčší závan vetra. Alebo v závetrí 
vencov a kahancov do hodiny vyhorí celá sviečka. 
Ten kúsok vosku s knôtom uprostred je tichým symbolom 
nášho života. Ohraničený z jedného i druhého konca, 
zapálením sa okamžite skracuje a každý z nás chráni ten svoj 
plamienok svojimi rukami, aby nevyhasol predčasne... 
Pozrieme na plamienok sviečky a uvedomíme si krehkosť 
nášho života. Chráňme sa pred všetkým, čo by ho mohlo 
zahasiť. Tých poryvov vetra je v našom živote dosť... 
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  Vďaka internetu a informáciam z neho 
som sa rozhodol, že by nebolo od veci 
stráviť časť prázdnin niekde, kde je teplo, 
zábava, zaujímaví ľudia a angličtina. 
Udalosti sa pre mňa vyvinuli priaznivo až 
do tej miery, že som koncom júla sedel na 
viedenskom letisku a čakal na môj let na 
ostrov Malta. Večer obložený batožinou 
som sa rozlúčil v letištnej hale so svojimi 
rodičmi, abslovoval povinné kontroly 
a o krátky čas som sedel v lietadle 
spoločnosti Malta Airlines. Spoločnosť mi 
robili dve Slovenky o niečo mladšie ako ja, 
ktoré sedeli vedľa mňa. Podľa prízvuku 
som usúdil, že boli zo západného 
Slovenska. Zdieľal som s nimi obavy, kto 
sa kam vlastne dostane.  

O dve a pol hodiny nepretržitého 
letu sme štastne pristáli v hlavnom meste 
Malty – Vallete. Bola už tma. Po 
počiatočných problémoch spôsobených 
zhodou okolností pracovníčkou agentúry, 
s ktorou som cestoval, som sa dostal tam, 
kam som sa mal dostať, do toho pravého 
autobusu. Ten ma viezol všetkými kútmi 
Malty, pričom osadenstvo  vozidla bolo 
stále redšie a redšie. Vystúpil som ako 
posledný.  

Vonku pred domom, kde som mal 
bývať, ma čakala celá rodina. Šéfkou 
rodiny bola malá tmavšia žienka, ktorej 
správanie som v krátkom čase vyhodnotil 
ako trošku neštandardné. Prečo, uvediem 
neskôr. Druhým členom rodiny bol jej syn 
Andrew – obľubujúci hudbu house, alkohol 
a dievčatá. Ináč celkom veselý chlapík. Do 
rodiny patrila aj mladá 17 ročná slečna 
Melissa. Rodinu – ako sa časom ukázalo - 
dotvárali aj zástupcovia miestnej fauny: 3 

mačky – Dudu, Tookie a Phu (čítaj ako 
doznievajúce „f"), ďalej gekóny, jašterice 
a šváby.  

Domáca pani mi na večeru 
pripravila syrové toasty, ktoré mi spočiatku 
veľmi chutili, no ešte som netušil, že ich 
budem jesť každý deň po celý mesiac. 
Počas večere som dostal inštrukcie týkajúce 
sa pobytu v domácnosti. Keď sme vyčerpali 
všetky povinné témy a čas sa priblížil 
k polnoci, domáca pani mi začala hneď 
prvý večer rozprávať o jej zážitkoch 
s duchmi a mimozemšťanmi. Bol som 
mierne prekvapený a znepokojený, kam 
som sa to vlastne dostal.  

Nasledujúci deň moje obavy 
z rodiny trošku pominuli, lebo som dostal 

posilu v podobe spolubývajúcich. Boli to 
chlapci, jeden Poliak a druhý Nemec. Obaja 
boli mladší než ja.  

Na druhý deň sme sa spolu 
vybrali do školy. Tá nebola ďaleko, len 
autobusom sa to zdalo dlho, pretože chodil 
so študentmi po všetkých stanovištiach. 
V prvý deň som absolvoval vstupný test, 
ktorý ma zaradil do najvhodnejšej skupiny. 
Budova školy bola stará s mnohými 
triedami. V skupine sme boli 12. Naším 

učiteľom bol dvadsiatnik Mathew. 
Vyučovanie prebiehalo od 9:00 do 14:00. 
A kto mal poobedňajšie vyučovanie zdržal 
sa v škole až do 16:00. Učebnice sme 
nemali, pracovali sme iba s pracovnými 
listami. Tento systém sa mi celkom 
pozdával. Náplň hodín tvorili rôzne hry, 
kvízy, testy, ale venovali sme sa aj 
gramatike, pričom dôraz bol kladený na 
diskusiu a dialógy. Nesmeli sme hovoriť 
v materinskom jazyku, hoci aj tak by to 
bolo zbytočné. Po vyučovaní boli 
organizované školské aktivity, jedna 
popoludňajšia a druhá večerná. Tie neboli 
povinné.  

A tak to pokračovalo celý mesiac. 
Víkendy sme mali voľné. Využíval som ich 
na relax a spoznávanie ostrova. Zvyčajne o 
piatej sme si mohli vybrať z množstva 
fakultatívnych výletov alebo sme ich mohli 
tráviť po svojom. Osobne som 
uprednostňoval tú druhú možnosť. A tak 
som si dosýta zahral futbal a volejbal. 
 Chodil som na pláž, kým som neochorel... 
Čo Malta ďalej ponúka? Okrem kvalitného 
vzdelania aj skvelý nočný život, ktorý nie 
je len cez víkendy, ale každý deň. 
V miestnom subtropickom počasí počas 
bieleho dňa nikomu nenapadne, aby vyšiel 
do ulíc a oddychoval tak, ako oddychujú 
miestni i návštevníci, keď sa zvečerí 
a teploty klesnú na príjemné hodnoty. 

Takže časom sa takýto štýl existencie 
ošúcha. Ulice sú plné ľudí, obchody, 
reštaurácie a bary otvorené. Z každého rohu 
ulíc počuť rozličné druhy muziky: miestne 
melódie, disco, rock – no podľa vkusu 
poslucháčov. Ak je v kalendári nejaký 
sviatok, domáci ho oslavujú veľmi bujaro. 
Neraz sa teda stalo, ze som sa zobudil o 
šiestej ráno na rôzne výbuchy.  

Zdalo sa mi trocha zvláštne, že na 
ostrove je na môj vkus priveľa mačiek 

a psov. Kvôli týmto 
zvieratkám tam dokonca 
zaviedli taký zákon, že 
každý človek, ktorý je 
vlastníkom nejakého 
domáceho miláčika, po 
povinnej zdravotnej 
vychádzke „to“ musí 
pekne odstrániť. 
Hoci príslušná značka 
pripomínajúca túto 
povinnosť bola na každom 
rohu, podľa vône prírody 
som usúdil, že asi to nerobí 
nikto.  

Maltský spôsob komunikácie je 
dosť zvláštny, azda typický pre južné 
národy. Veď do Talianska a opačným 
smerom do Afriky nie je až tak ďaleko. 
Keď som videl dvoch Malťanov-
domorodcov ako po sebe na ulici vrieskajú, 
čakal som len, kedy dôjde k vzájomnej 
vražde.  No potom som sa v škole 
dozvedel, že takýto spôsob rozhovoru je pre 
tento národ charakteristický. Tak ma to 
upokojilo.  

Čas na Malte ubehol pomerne 
rýchlo. V posledný deň som sa rozlúčil 
s netradičnou rodinou, pričom Andrew pri 
rozlúčke mal stále na ušiach slúchadlá 
a pohyboval sa v štýle house. Mačky sa 
tvárili totálne ľahostajne a s jaštericami 
som sa lúčiť odmietol. Celkom som si na tú 
rodinku zvykol, ale aj tak som bol rád, že 
odchádzam do domova, kde je predsa len 
trochu iný rytmus života. Azda by som sa 
mal poďakovať pani domácej, pretože sa 
domnievam, že mi vybavila protekciu 
a všetci maltskí duchovia ma cestou domov 
ochraňovali. Či som bol aj pod dozorom 
mimozemských síl, to už skutočne 
netuším...                                Dávid Timan 
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Sedemnástny november. Toto slovné spojenie 
bolo v minulosti často skloňované hlavne medzi mládežou, 
ktorá bola organizovaná v Socialistickom zväze mládeže, 
mládežníckej to organizácii vtedajšej komunistickej strany. 
Tento deň sa stále pripomínal na pamiatku uväznenia a smrti 
pražského študenta Jana Opletala v roku 1939 v Prahe 
nemeckými okupantmi. Toto výročie bolo ustanovené ako 
Deň študentstva.  

Možno to nie je ani náhoda, že práve sedemnásty 
november sa stal symbolom ďalšieho odporu proti vtedajšej 
totalitnej, 
tentokrát 
komunistickej, 
moci. Mnohí si 
pamätajú tú 
napätú atmosféru  
v novembrových 
dňoch 1989, ale 
najmä 
prepuknutie masových demonštrácií v Prahe, Bratislave i po 
celom vtedajšom Československu. Boli to dni, po ktorých 
prišla eufória, optimizmus, no neskôr u mnohých  sklamanie 
z ďalšieho vývoja v spoločnosti. Jednoznačne však musíme 
skonštatovať, že November 1989 bol obrovským prelomom 
na ceste k slobode, demokracii, možnosti naozaj využiť 
svoje schopnosti a danosti v novovznikajúcej dobe, ktorá sa 
niesla v znamení súkromného podnikania. Padli časy, keď 
sme si mysleli, že iba socializmus je tou správnou cestou 
k ľudskému šťastiu, keď návšteva tzv. západu bola určená 
iba pre vyvolené kádre komunistickej strany alebo pre 
tajných spolupracovníkov Štátnej bezpečnosti, keď rifle, 
platne a časopisy z krajín za ostnatým drôtom mali u 
mladých neslýchanú hodnotu…  

Dnes je tento deň štátnym sviatkom. V kalendári je 
napísané: Deň boja proti totalite.  

S čím alebo s kým sa spája pojem „Sedemnásty 
november“ pre študentov nášho gymnázia teraz? Spýtali sme 
sa teda študentov prvého až štvrtého ročníka, čo vedia o 
historických udalostiach, ktoré sa pred sedemnástimi rokmi 
odohrali. Otázka znela: Čo vieš o sedemnástom novembri? 
A doslovné odpovede? 

Prváci: Neviem. Vojna medzi niekým. Boj za 
slobodnú demokraciu (ináč vtedy mám aj narodky…). Deň 
boja za slobodu a demokraciu. Boj za slobodu a demokraciu, 
inak – neviem. Zrušenie komunistov. Nežná revolúcia. 
Revolúcia.Nežná revolúcia. Ľudia, Česi aj Slováci protestujú 
proti komunizmu, čiže socialistickej moci. Konali sa pochody 
v Košiciach, Bratislave, Prahe.  
Koniec komunizmu. Zamatová revolúcia. My tento deň už 
oslavujeme ako Deň študentov. Vtedy to znamenalo veľa. 
Vzbura proti komunizmu, čiže nežná revolúcia, keď tisíce 
študentov vyšlo do ulíc pochodovať so sviečkami v rukách. 
Nežná revolúcia, začala v Bratislave, potom v Prahe, 
študenti vyšli do ulíc, boj proti komunizmu na čele 
s Dubčekom, veľa študentov vyšlo do ulíc protestovať. 

Druháci:Prebehla nežná revolúcia. Protest ľudí. 
Protest študentov v Bratislave, štrnganie kľúčmi. 17. 
november – štátny sviatok. Nežná revolúcia – koniec 
komunizmu v Československu. Slávnosť svetiel. V podstate 
nič, snáď bolo vtedy chladno, nepamätám si. (!) 

Tretiaci: Neviem. Úpadok komunizmu na Slovensku. 
Nástup a začiatok kapitalizmu. Padol komunizmus. Deň boja 
za slobodu a demokraciu. Deň študetnstva. Štátny prevrat, 
zvrhnutie komunizmu, nežná revolúcia na Slovensku a 

v Čechách. Bol koniec vlády komunistov, študenti uskutočnili 
nežnú revolúciu za demokraciu na Slovensku. 
Štvrtáci: Moja stužková. Deň študentstva. Voľno. Zabili 
študenta. Bol zavraždený študent v Prahe počas 
demonštrácií. Stužková 4.A, v škole máme voľno, takže sme 
šťastní!!! Happy freeday. Smrť (vražda) študenta Jána 
Opletala – Deň študentstva. So 17. novembrom sa mi spája 
Deň študentov a naplno rozbehnutý školský rok. 17. 
november vo mne evokuje demonštráciu voči starému 
režimu, kedy padlo mnoho ľudí a najviac sa do dejín 

zapísala zbytočná obeť 
mladého študenta Opletala. 
Kvôli tejto udalosti sa tento 
dátum zapísal ako Deň 
študentstva. Študenti 
protestovali proti 
politickému zriadeniu 
v ČSR. 

Čo k tomu dodať? 
V čase zamatovej revolúcie sa narodili dnešní druháci-
tretiaci. Netušili, že ich už nečaká život plný hesiel, fráz a 
ideologického pokrytectva, ale že ich osud je v spoločnosti, 
ktorá sa hoci bolestivo, ale smelo derie k slobode. Netušili, 
že tých sedemnásť rokov,ktoré ubehli od pádu totality, nie je 
pre nás starších tak veľa, aby sme ešte stále nepamätali na to, 
proti čomu ľudia na námestiach v novembrovom nečase a 
s čiapkami-„budajkami“ na hlavách štrngali tými kľúčmi.  

Nezabúdajme… 
 

 
Pre pamätníkov, ale i študentov: Viete v akom zložení pracovala 
ponovembrová vláda vtedajšej Českej a Slovenskej Federatívnej 
Republiky? 
 
ČSFR: prezident republiky: Václav Havel (5.10.1936 Praha), 
predseda vlády: Marián Čalfa (7.5.1946 Trebišov), 
podpredsedovia vlády: Václav Klaus, minister financií (19.6.1941 
Praha), Pavel Hoffmann (17.7.1931 Šumiac), Pavel Rychetský 
(17.8.1943 Praha), Jozef Mikoško (31.3.1939 Nitra), Jiří 
Dienstbier, minister zahraničných vecí (20.4.1937 Kladno). 
Ministri: Jozef Bakšay (minister zahraničného obchodu), Vladimír 
Dlouhý (minister hospodárstva), Luboš Dobrovský (minister 
obrany), Emil Ehrenberger (minister spojov), Imrich Flassik 
(predseda Federálneho úradu pre hospodársku súťaž), Květoslava 
Kořínková (ministerka kontroly), Ján Langoš (minister vnútra), 
Petr Miller (minister práce a sociálnych vecí), Jiří Nezval 
(minister dopravy), Josef Vavroušek (predseda Federálneho 
výboru pre životné prostredie).  
Slovenská republika: predseda vlády: Ján Čarnogurský (1.1.1944 
Bratislava), podpredsedovia vlády: Martin Porubjak (18.5.1944 
Bratislava), Anton Vavro (12.6.1938 Trnava), Gábor Zászlós 
(7.4.1951 Bratislava), ministri: Jozef Belcák (minister 
hospodárstva), Jozef Bútora (minister výstavby a stavebníctva), 
Jozef Dančo (minister financií), Pavol Demeš (minister 
medzinárodných vzťahov), Ján Holčík (minister priemyslu), 
Martin Hvozík (minister kontroly), Jozef Chren (minister 
obchodu a cestovného ruchu), Jozef Kršek (minister 
poľnohospodárstva a výživy), Ivan Mikloš (minister pre správu a 
privatizáciu národného majetku), Viliam Oberhauser (minister 
lesného a vodného hospodárstva), Vladimír Pavle (minister 
dorpavy a spojov), Ján Pišút (minister školstva, mládeže a športu), 
Ladislav Pittner (minister vnútra), Marián Posluch (minister 
spravodlivosti), Alojz Rakús (minister zdravotníctva), Ladislav 
Snopko (minister kultúry), Ivan Tirpák (minister – predseda 
Slovenskej komisie pre životné prostredie), Helena Woleková 
(ministerka práce a sociálnych vecí). 
 
Ktoré z týchto mien vám zarezonovalo v ušiach? 
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Blahoželáme... 
V septembri a októbri niektorí z nás oslávili svoje životné 
jubileum. Redakcia dodatočne blahoželá k narodeninám 
našim kamarátom septembrovým:  
 
Alica Fiľarská, 12 rokov, Radka Černická, 15 rokov, 
Pavol Čakurda, 15 rokov, Mária Vysoká, 17 rokov, 
Peter Lofaj, 15 rokov, Andrea Mačošková, 17 rokov, 
Ľuboš Večurkovský, 14 rokov, Petra Vatehová, 15 
rokov, Eva Čepová, 17 rokov, Martina Džopková, 16 
rokov, Juraj Obmaščík, 15 rokov, Aneta 
Štochmaľová, 19 rokov, Edita Tóthová, 19 rokov, 
Matúš Zeleňák, 18 rokov, Anton Hurný, 18 rokov, 
Mário Hamarčák, 16 rokov, Sita Khwaja, 13 rokov, 
Jana Kočišová, 17 rokov, Miroslava Kokindová, 15 
rokov, Petra Vasilková, 18 rokov, Maroš Čorba, 17 
rokov, Ján Kertis , 13 rokov, Nikola Ciganová, 12 
rokov, Barbora Motyková, 15 rokov, Slavomíra 
Petraninová, 12 rokov, Samuel Staško, 16 rokov, 
Radovan Stupák, 16 rokov, Stanislava Bankovičová, 
11 rokov, Erik Vrabeľ, 17 rokov, Ivana Kapová, 17 
rokov, Diana Maruščáková, 11 rokov, Denis Džopko, 
12 rokov, Miroslava Kačurová, 14 rokov, Radoslav 
Fečko, 17 rokov, Daniel Tarbaj, 14 rokov, Matúš 
Gondek, 16 rokov, František Hurný, 14 rokov, 
Marianna Ivančová, 17 rokov, Lucia Kudziová, 18 
rokov, Jana Harvilová, 17 rokov, Ivana Hrabková, 18 
rokov, Miriama Kucuková, 12 rokov, Ivana 
Saganová, 14 rokov, Róbert Vateha, 18 rokov, 
Lenka Raková, 10 rokov, Ľuboš Seman, 18 rokov, 
Jana Čobejová, 11 rokov, Alexandra Hutňanová, 17 
rokov, Maroš Senaj , 17 rokov, Ján Suchanič, 16 
rokov, Simona Gajdošová, 13 rokov, Emília Mičová, 
19 rokov, Lenka Petrovská, 17 rokov, Tomáš Jenčo, 
18 rokov, Aneta Vargová, 17 rokov, Miriama 
Frajtková, 11 rokov, Denisa Rojková, 17 rokov,  
októbrovým: 

Hedviga Porkolábová, 19 rokov, Tibor Székely, 16 
rokov, Matúš Berík, 17 rokov, Eva Mikčová, 17 
rokov, Anna Siváková, 18 rokov, Mária Harvanová, 
18 rokov, Karin Gojdičová, 12 rokov, Anna Skičková, 
19 rokov, Pavol Demjanič, 18 rokov, Marcela 
Cipková, 19 rokov, Sabína Čulová, 12 rokov, Silvia 
Vatehová, 19 rokov, Denisa Krajníková, 18 rokov, 
Dušan Večurkovský, 18 rokov, Katarína Lišková, 17 
rokov, Ivana Kosťová, 19 rokov, Katarína Rybárová, 
15 rokov. 

 

Srandy, 

srandy, srandičky... 
Učiteľka dala žiakom slohovú 
úlohu s témou. Keby som bol 
riaditeľom firmy. Všetci žiaci sa 
pustili do písania, iba Janko nie. 
"Prečo nepíšeš?"  pýta sa 
učiteľka. 
"Čakám na sekretárku."  
   
Mladý adept právnického 
doktorátu dostane na skúške 
otázku: "Čo je to podvod?" 
"Podvod je, keď ma necháte 
prepadnúť," odpovedá. 
"Ako to?" pýta sa profesor. 
"Pretože paragraf 265 trestného 
zákona znie: - Kto zneužije 
nevedomosť iného, aby ho 
poškodil, dopustí sa podvodu..."  
   
Telefonát do školy:  
- Dobrý deň, pán učiteľ. 
Ospravedlňte, prosím, dnes 
Peťka z vyučovania. Nemôže 
prísť do školy, veľmi 
prechladol.  
- V poriadku! A kto volá?  
- Môj otec.  
     
"Pán doktor, syn mi ochorel," volá 
na pohotovosť smutný otec. 
"A aké má príznaky?" 
"Zajtra v škole písomka 
z matematiky"  
   
Príde 73 rokov stará učiteľka 
matematiky do triedy vyučovať a 
zisťuje, že v nej sedí len jeden žiak. 
Pýta sa ho:  
- A kde je zvyšok? A žiak 
odpovedá:  
- Neviem, ale ja som školník a toto 
je kotolňa! 
 
P-pán p-prof-fesor, m-môže šššš-
tudent r-robiť s-s-skúšku k-keď je 
opi-opitý? 
- Nooo, v podstate môže... 
- Cha-chalani, d-doneste ho!  
   
Istý študent na skúške odpovedal 
tak zle, že profesor sa od zlosti 
triasol a v takej nálade mu do 
indexu napísal "somár". Študent 
vyšiel z kabinetu, pozrel sa do 
indexu a vrátil sa za profesorom. 
- Pán profesor, zabudli ste mi 
napísať známku. 
- Veď som vám hodnotenie 
napísal. 
- Nie, iba ste sa podpísali.  
   
Dežo sedí v škole na hodine a 
rozmýšľa: 
- Čo mám robiť? Žeby som prestal 
fajčiť? Alebo žeby som prestal 

chľastať? Alebo by som sa mal 
vykašlať na marihuanu?  
Vtom k nemu pristúpi učiteľka a pýta 
sa: 
- Dežo, koľko je dva krát dva? 
- Teda, pani učiteľka, mať tak vaše 
problémy.  
   
Pýta sa Jožko pani učiteľky: 
- Pani učiteľka, je správne, aby som 
bol potrestaný za niečo, čo som vôbec 
neurobil? 
- Nie, Jožko, vôbec nie. 
- To mám šťastie, lebo ja som si 
neurobil domácu úlohu"  
 
Dekan : "Pán kolega, prečo ste sa 
rozhodli študovať práve na našej 
fakulte?" 
Študent: "Ale oci, nechaj tie hlúpe 
otázky." 
 
Príde učiteľka do triedy a hovorí 
žiakom: 
- Dnes budeme počítať s 
kalkulačkami. 
Deti sa začnú tešiť a učiteľka ďalej 
hovorí: 
- Koľko je 590 kalkulačiek a 790 
kalkulačiek?  
 
Tak čo, aký je ten váš nový učiteľ 
matematiky?" 
"Zdá sa, že je nejaký veľmi nábožný." 
"Prečo myslíš?" 
"Keď skúša, stále opakuje: Bože, 
bože..." 
 
"Móricko, kde máš žiacku knižku?" 
"Požičal som ju Marienke, chcela 
vystrašiť rodičov." 
 
Pani učiteľka preberá v škole anatómiu 
ľudského tela. 
Ukazuje na obrázku pľúca a pýta sa 
detí: 
- Videl z vás niekto pľúca? 
Malý Dežinko sa hlási a hovorí: 
- ...sím, pani učiteľka, ja som videl 
pľúca. Naša mamička, keď sa umýva, 
tak jej visia až do lavóra. 
 
Na hodine chémie.  
- Ak sa nám tento pokus nevydarí, 
všetci vyletíme do vzduchu. A teraz 
pristúpte bližšie. 
 
- Gusto, čo si nakreslil?  
- Kravu, ktorá žerie trávu a 
ďatelinu. 
- A kde je ta tráva a 
ďatelina? - pýta sa pani 
učiteľka.  
- Krava ju zožrala. 
- A kde je tá krava? 
- Odišla, lebo už všetko 
zožrala. 

Petronela Čaklošová, 11 rokov, Zuzana Šoltysová, 
16 rokov, Katarína Kačmarová, 15 rokov, Dávid 
Spišák, 16 rokov, Patrícia Semancová, 15 
rokov,Tomáš Tkáč, 15 rokov, Jana Račková, 17 
rokov, Simona Motyková, 14 rokov, Ivan Šatník , 18 
rokov, Rastislav Schiller, 16 rokov, Katarína 
Antošová, 14 rokov, Zuzana Karamanová, 16 rokov, 
Monika Jurková, 19 rokov, Alexandra Stoláriková, 
13 rokov, Peter Kuruc, 17 rokov, Dominika Kapová, 
17 rokov, Františka Šmajdová, 17 rokov, Mária 
Šofranková, 19 rokov, Dávid Timan, 17 rokov, 
Maroš Kuchta, 17 rokov, Stanislava Ličková, 17 
rokov,  
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