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Slovo na úvod… 
 

Keď si čitateľ tohto časopisu dobre 
preštuduje jeho obsah, zrejme sa nezbaví 
dojmu, že stropkovskí gymnazisti sa v druhej 
polovičke školského roka akosi rozcestovali. 
Niektorí navštívili Dánsko a počas cesty aj 
nemecké mestá Berlín, Hamburg a českú 
Prahu, pre iných bola Praha cieľovým 
mestom. Dve naše dievčatá strávili zopár dní 
na Ukrajine a v Kijeve a ďalší sa len pred 
niekoľkými dňami vrátili z rakúskej Viedne. 

Ale aj v minulých číslach sme boli 
svedkami rozprávania o Malte, Švajčiarsku, 
Slovinsku, či blízkom ukrajinskom Mukačeve 
alebo nemeckom Augsburgu.  

Hoci počty našich študentov 
navštevujúcich cudzinu nie sú v provnaní s 
celkovým počtom všetkých gymnazistov veľké, 
predsa len tie cesty začínajú pripomínať oné 
stredoveké vandrovky tovarišov po svete. 
Vandrovky, na ktorých budúci majstri spoznali 
svet a iných ľudí, nové spôsoby práce, iné 
pohľady na život, na ktorých sa nadýchali 
nového, čerstvého, ešte nepoznaného vzduchu 
nového vedomia. Boli to cesty nanajvýš 
zmysluplné. Keď sa mladý muž vrátil po 
dlhšom čase domov, začal sa pozerať okolo 
seba inými očami. Pokojnejšími, 
rozhľadenejšími a snáď aj pokornejšími. Už 
bol dávno vyliečený zo zápecníctva, ktorým 
možno trpela celá majstrova rodina. 

Prešlo mnoho rokov a udalosti sa 
opakujú. Naši mladí “tovariši” už neberú so 
sebou plátenný uzlík plný buchiet a fľašu vína, 
ale pas, eurá, plecniak a optimizmus.  

Nájdeme ich takmer všade. Neboja 
sa ísť opatrovať trochu lenivé a neporiadne 
staré dámy alebo rozmaznané deti, na ktoré 
má domáca rodina primálo času. Zberajú 
špargľu a olivy. Stavajú domy a opravujú 
fasády. Aj oni zistili, že svet sa nekončí za 
najbližšími kopcami. Sú úspešní. Nepotrebujú 
toho veľa. Zatiaľ. A po čase sa vracajú domov 
s rovnako pokorným úsmevom a iným leskom v 
očiach, než ich vrstovníci niekedy v 
stredoveku. S poctivo zarobenými korunkami… 
“sorry”, eurami. 

Väčšina z nich však vďačí sa svoje 
malé súkromné víťazstvá v ďalekom svete 
jednej veľmi cennej devíze – znalosti jazyka 
tamojšej krajiny. Znalosť cudzieho jazyka sa 
už definitívne stáva takou samozrejmou 
výbavou mladého človeka, ako kedysi vedieť 
bicyklovať. A kto nebude takto dobre 
vybavený, akosi bude trčať z radu… 
Zamyslime sa nad tým. 
 
 

Po sedemdňovom nabratí síl “na posledné 
kolo zápasu o maturitné vysvedčenie”, 
ktoré je známe aj pod pojmom 
“akademický týždeň”, sa 21. mája 2007 
začala ústna časť maturitných skúšok za 
školský rok 2006/2007. Maturitných 
skúšok sa zúčastnilo celkom 93 študentov 
tried 4. A, 4. B a oktávy. Študenti využili 
možnosť maturovať v úrovni A a B.  
Prinášame vám niekoľko zaujímavých 
štatistických údajov. 
Výsledky za úroveň A: z predmetu 
slovenský jazyka a lietarúra  v úrovni A nematuroval nikto; z anglického jazyka 
maturovali 2 študenti, pričom priemerná známka bola 1,00; z nemeckého jazyka 2 
(1,00),  z náuky o spoločnosti 12 (1,33), z dejepisu 7 (1,14), z matematiky 2 (1,00), z 
fyziky2 (1,50), z chémie 14 (1,07), z biológie 27 (1,19) a z informatiky 1 (1,00). V 
úrovni B boli tieto výsledky: slovenský jazyk a literatúra 93 (1,63), anglický jazyk 50 
(2,02), nemecký jazyk 29 (1,76), ruský jazyk 11 (1,18), francúzsky jazyk 2 (1,50), náuka 
o spoločnosti 28 (1,39), dejepis 18 (1,22), matematika 6 (1,50), fyzika 1 (2,00), chémia 
7 (1,57), biológia 21 (1,86), geografia 31 (1,26) a informatika 7 (2,14). Tohto školského 
roku zmaturovali úspešne všetci študenti stropkovského Gymnázia. Neostáva nám nič 
iné, ako im všetkým zablahoželať a popriať veľa úspechov v ich ďalšom živote. 
 
 

Je už dlhodobou 
tradíciou, aby dôležitý 
dokument, zvaný 

maturitné 
vysvedčenie, bol 
vydaný slávnostne a 
dôstojne. Dňa 30. 
mája 2007 popoludní 
sa v divadelnej sále 
Mestského kultúrneho 
strediska v Stropkove 
zišli končiaci 
maturanti, aby z rúk 
primátora mesta 
MUDr. Petra 
Obrimčáka dostali 
svoje maturitné 
vysvedčenie. Po 

peknom úvodnom slove a hudbe našich mladších žiakov sa k prítomným 
prihovoril primátor Dr. P. Obrimčák a riaditeľ gymnázia RNDr. Jaroslav Mikita. 
Potom za hudobného sprievodu našich študentov boli absolventi trednymi 
profesormi: Ing. Jozefom Beňom (triednym profesorom 4. A), Mgr. Máriou 
Mihokovou (triednou profesorkou 4. B) a Mgr. Evou Paňkovou (triednou 
profesorkou oktávy) vyzývaní na pódium, aby si vysvedčenie prebrali, podali 
ruky s riaditeľom školy RNDr. J. Mikitom, zástupkyňou riaditeľa školy RNDr. Ľ. 
Petričkovou, všetkými tromi triednymi profesormi a zapísali sa do pamätnej 
knihy.  Dúfame, že sa s našimi terajšími absolventmi v budúcnosti budeme 
stretávať ako s budúcimi odborníkmi vo svojej oblasti, manažérmi, lekármi, 
právnikmi, inžiniermi, ale najmä ako s dobrými, múdrymi a statočnými ľuďmi, 
ktorých naše Slovensko tak  veľmi potrebuje.



Hodina nemčiny inak 
Študenti kvarty opäť zažili zaujímavú 
vyučovaciu hodinu, tentoraz 
nemeckého jazyka. Našou aktuálnou 
témou bol karneval a všetko s ním 
spojené, a tak sme si aj my na hodine 
jeden spravili. Za úlohu sme si mali 
vybrať masku a opísať ju, samozrejme 
po nemecky. Na začiatku hodiny sme 
sa presunuli do školskej klubovne 
a tam si pripravili rôzne mašle, chvosty, 

okuliare, štetce a ďalšie netradičné 
doplnky. Po jednom sme predstúpili 
pred našich spolužiakov a rozprávali, 
čo máme na sebe oblečené, čo nás 
inšpirovalo pre vybratie tejto masky 
a po zodpovedaní otázok sme si mohli 
sadnúť. Nakoniec sme si spravili 
spoločnú fotku, ktorú môžete vidieť.  
Medzi najzaujímavejšie masky patrili: 
záhradný trpaslík, čert, ale našiel sa aj 
jeden doktor. Sme radi, že sme mohli 
zažiť takúto hodinu aj vďaka našej 
učiteľke pani profesorky Heckovej. 

Rado Paľa, kvarta 
_________________ 
Zaujímava beseda 
v Mestskej knižnici 

V piatok 15. júna 2007 sa 
niektorí študenti gymnázia zúčastnili 
na zaujímavej besede so súčasnými 
slovenskými spisovateľmi a znalcami 
literatúry. Boli to spisovatelia Stanislav 
Rakús a Miriam Landae, lirerárna 
kritička Marta Součková a vydavateľ 
pôvodnej literárnej tvorby Koloman 
Kertész Bagala. Besedu usporiadala 
vedúca Mestskej knižnice pani Emília 
Antošová v rámci akcie 100 kníh Tatra 
banky v spolupráci s Literárnou a 
kultúrnou agentúrou LCA.  
Projekt 100 kníh Tatra banky sa začal 
pred troma rokmi spoluprácou 
Literárnej a kultúrnej agentúry LCA s 
touto peňažnou inčtitúciou. Cieľom 
projektu je podpora pôvodnej 
knižničnej tvorby, podpora rozvoja 
čítania a pomoc verejným knižniciam. 
Tatra banka v rámci tohto projektu 
venuje každej knižnici 100 kníh. 
Knižný dar obsahuje diela súčasných 
slovenských autorov viacerých 
generácií: od Tomáša Janovica cez 

Dušana Mitanu a Petra Pišťanka až po 
Romana Olekšáka či Moniku 
Kompaníkovú. 

- SC- 

 
----------------------------------------------- 
City&Guilds 

Znalosť akéhokoľvek cudzieho 
jazyka nám otvára nové možnosti 
uplatnenia sa v živote. V prípade 
angličtiny to pravdepodobne platí 
viacnásobne. Vo všeobecnosti je 
známe, že angličtina je jazykom 
budúcnosti, a práve cez ňu vedie cesta 
k úspechu. Vedomí si tohto faktu sa 
jedenásť ambicióznych gymnazistov (v 
prevažnej väčšine z 8-ročného štúdia 
so zameraním na cudzie jazyky, ale 
našli sa aj odvážlivci zo 4-ročného 
štúdia) podujalo k otestovaniu svojich 
znalostí z anglického jazyka 
prostredníctvom medzinárodnej skúšky 
IESOL, ktorá sa konala dňa 29. mája 
2007 na Gymnáziu v Stropkove, ktoré 
je akreditovaným centrom, 
a prebiehala pod záštitou britskej 
vzdelávacej inštitúcie City&Guilds 
Qualifications. 
Tieto skúšky sú akceptované mnohými 
inštitúciami, univerzitami a vládami vo 
Veľkej Británii, USA a Európe. 
V posledných rokoch sa začala 
rozširovať sieť slovenských univerzít, 
ktoré akceptujú tieto skúšky 
(samozrejme po dosiahnutí istého 
levelu) ako náhradu prijímacích 
pohovorov. Tieto výhody a mnohé 
ďalšie zlákali niekoľkých študentov 
našej školy, ktorí neváhali investovať 
určitý poplatok za vykonanie skúšky, 
aby nadobudli nové cenné skúsenosti 
a v tých lepších prípadoch aj určité 
výhody do budúcnosti v podobe 
certifikátu.  
Študenti si zvolili nasledovné stupne 
obtiažnosti (levely): Level 3: Achiever, 
Level 4: Communicator a Level 5: 
Expert (zo 6 možných). Dôvody, prečo 
sme sa rozhodli podujať na takúto 
skúšku boli rôzne. Niektorým išlo 
hlavne o medzinárodný certifikát, iným 
o zaujímavú skúsenosť a ďalší si zase 
chceli dokázať, že sa angličtinu učia 
dobre, že ju už ovládajú na lepšej 
úrovni a mohli zistiť, ako sú na tom 

v porovnaní s európskymi štandardami 
Spoločného európskeho referenčného 
rámca.   
Keď nadišiel čas dlho očakávanej 
skúšky a adrenalín v našej krvi sa 
vyšvihol do závratných hodnôt, vtedy 
v mysli každého z nás nastal akýsi 
súboj  myšlienok: „bude to OK..., veď 
som sa na to dôkladne pripravoval“,  a  
„síce som sa pripravoval, ale čo 
ak...?“ No tieto klasické predskúškové 
myšlienky ihneď pominuli s prvými 
zadaniami posluchovej časti. Skúška 
pozostávala z troch častí: z počúvania 
s porozumením (listening), čítania 
s porozumením (reading) a písomného 
prejavu (writing).  Dve a pol hodiny 
v 3.a 4. úrovni a tri hodiny v 5. úrovni 
čistého času vyhradeného na skúšku 
ubehlo ako veľká prestávka a už aj 
nadišiel čas na poslednú kontrolu 
a rozlúčku s našimi výtvormi, ktoré ako 
si všetci želáme, budú odmenené 
užitočným certifikátom. (Opravu 
zabezpečuje City & Guilds 
Qualifications v Londýne.) Po 
oficiálnom ukončení skúšky sa ešte 
hodnú chvíľu medzi študentmi 
predebatovávali rôzne kritické situácie, 
s ktorými sme sa stretli v teste. Naše 
odhady na úspešnosť boli rôzne, no 
všetci sme sa zhodli na tom, že to bola 
vynikajúca skúsenosť do budúcnosti. 

 
Dávid Timan, 2. A 

---------------------------------------------------- 
 

Gymnazisti navštívili Prahu 
 
2. mája 2007 sa skupinka 

vášnivých cestovateľov z gymnázia v 
Stropkove nahrnula do autobusa 
smerujúceho do metropoly Českej 
republiky. Praha je plná histórie a to, čo 
sme navštívili, bolo len malým zrniečkom 
jej krásy. Po namáhavej nočnej ceste sme 
sa preto s nadšením rozbehli do pražských 
ulíc. Tam našej pozornosti neunikol 
Pražský hrad s chrámami svätého Víta a 
Vojtecha. Po výnimočnej prechádzke po 
Karlovom moste naše kroky smerovali k 
Pražskému orloju na Staromestskom 
námestí. Druhý deň sme navštívili 
historický Karlštejn známy z filmového 
plátna. Mnohí z nás sa prvykrát viezli 
metrom a to rovno z Kačerova (strýka 
Držgroša sme nestretli. :-). 
K takýmto výletom bezpochyby patria aj 
nákupy, ktoré sme zvládli na sto percent. 
Po spoločnom fotografovaní pod sochou 
sv. Václava na Václavskom námestí sme 
sa naplnení zážitkami a s vyprázdnenými 
peňaženkami spokojne pobrali domov. 



KONCERT VÍŤAZOV 2006/2007 
Koniec dobrý – všetko dobré. Toto dvojnásobne platí aj v prípade úspešného a dôstojného ukončenia školského roka 2006/2007 na našom 
gymnáziu. Preto v stredu 27. júna 2007 o desiatej hodine sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Stropkove uskutočnila slávnostná bilancia 

končiaceho sa školského roka pod názvom Koncert víťazov.
 

Na úvod programu vystúpili 
študentky Martina Kelevedžievová 
zo septimy (klavír) a Ivana 
Goffová z kvarty (flauta) 
s interpretáciou Mozartovej 
skladby Allegro z cyklu Malá 
nočná hudba. Potom moderátori 
programu Igor Vereščák  a Andrea 
Mačošková, obaja z 3. B, 

oboznámili študentov, pedagógov a hostí s nadchádzajúcim 
programom, ktorý bol v znamení spevu, hudby, hovoreného slova 
a scénok. Nasledovalo vystúpenie Miriam Frajtkovej zo sekundy so 
sólovým spevom ľudovej piesne Keď ja žala trávu. Po nej 
nasledovala precítená recitácia básne Plač za láskou v podaní 
Andrey Mačoškovej. Hovorené slovo vystriedala hudba a pieseň 
Ach leto, leto v podaní Martina Potomu s akordeónovým 
sprievodom Tomáša Pecucha. 

Druhý blok programu patril cudzím jazykom. Na úvod 
študenti: Andrej Keselica, Martina Kelevedžievová a Veronika 
Adamová (všetci zo septimy), Domino Kobák a Ivana Goffová (z 
kvarty), Tomáš Senaj (z kvinty) a Zuzka Michrinová (z 2. B) 
zahrali v anglickom jazyku krátku scénku z prostredia dedinskej 
školy 19. storočia v Hornom Uhorsku, v ktorej ukázali, ako to 
bývalo v čase maďarizácie. Starších študentov vystriedali chlapci 
a dievčatá prímy, ktorí zaspievali niekoľko anglických pesničiek. 
Blok vystriedala opäť scénka – tentokrát vo francúzštine. Domino 

Kobák, Ivana Goffová, 
Kristína Gorzadová, 
Radka Jobková a Erik 
Belina sa ocitli v kupé 
vlaku a riešili problém 
s cestovnými lístkami... 

Po tomto bloku 
nasledovalo oceňovanie 

najlepších študentov za jednotlivé predmetové komisie: za 
predmetovú komisiu spoločenskovedných predmetov boli ocenení 
títo študenti: Dominika Vrabliková (3. A) - 1.miesto na okresnom 
kole súťaže Vansovej Lomnička v prednese prózy; Andrea 
Mačošková (3. B) – 1.miesto  na OK v prednese poézie na súťaži 
Hviezdoslavov Kubín a 1.miesto na  OK Vansovej  Lomnička 
v prednese poézie a za ďalšie mimoškolské aktivity; Martina 
Kelevedžievová (septima) – 1. miesto na  OK v prednese prózy na 
HK a ďalšie mimoškolské aktivity; Veronika Slivovičová 
(septima) – 1.miesto vo vlastnej tvorbe Poézia 2006; Martina 
Gemziková (sekunda) – 1. miesto  na OK Šaliansky Maťko 
a ďalšie súťaže v umeleckom   prednese; Radka Blanárová, 
Martina Kelevedžievová, Matej Smalík (všetci zo septimy) – 
1.miesto na celoslovenskom kole  súťaže Mladý Európan; Gabriela 
Bučková (oktáva) – účasť na celoslovenskom kole Modelový 
európsky parlament; Alena Fiľarská (3. A) – účasť na 
celoslovenskom kole Modelový  európsky parlament; Miriama 
Frajtková (sekunda) – 1.miesto na  regionálnom kole  v súťaži 
v sólovom speve, 1.miesto OK Slávik Slovenska, 3. miesto KK 
Slávik Slovenska, 2.miesto v súťaži „Zemplín špiva a hutori“; 
Martin Potoma (sekunda) – získal mnoho ocenení na súťažiach 
v sólovom speve.  

Za predmetovú komisiu cudzích jazykov boli ocenení títo 
študenti: Matúš Čura (septima) – 7. miesto na  KK  Olympiády 
v anglickom jazyku; Marek Burák (septima) – 6. miesto na KK 
 Olympiády v nemeckom jazyku; Martina Kelevedžievová 
(septima) – 4. miesto na KK Olympiády v ruskom jazyku; Lenka 
Maruščáková (oktáva) – 3. miesto na KK Olympiády vo 
francúzskom jazyku; Ivana Braslavská (sexta) – 5. miesto  na KK 
Olympiády vo francúzskom jazyku.     

 

 
Na návrh predmetovej komisie matematiky, 
fyziky a geografie boli ocenení títo študenti: 
Matúš Prokopič (sekunda) – 8. miesto na  
krajskom kole geografickej olympiády 
v kategórii H; Viktória Žolnová  (2. B)  - 
úspešná riešiteľka na krajskom kole 
fyzikálnej olympiády v kategórii C; 
Veronika  Fabiánová (sekunda) -  2. miesto 
v matematickej olympiáde  v kategórii Z6; 
Sita Khwaja  (tercia) – bola úspešnou 
riešiteľkou obvodného kola matematickej  
olympiády v kategórii  Z 7; Jana Blanárová 
(kvarta) - 2. miesto na obvodnom kole 
matematickej olympiády v kategórii Z 9  
a postúpila na krajské kolo. 
Za  umiestnenie  na 
obvodnom  kole  Pytagoriády: 
Matej Michal (príma) - 2. 
miesto na obvodnom kole 
v kategórii P5; Lucia 
Poľaková (príma) - 5. miesto 
na obvodnom kole v kategórii 
P5; Veronika Fabiánová 
(sekunda) -  1. miesto na 
obvodnom kole v kategórii 
P6;  Sita Khwaja  (tercia) – úspešná  riešiteľka na obvodnom kole 
v kategórii P7; Daniel Tarbaj (kvarta) – 1. miesto na obvodnom  
kole súťaže  ČO VIEŠ O HVIEZDACH, z ktorej postúpil  na 
krajské kolo, kde obsadil 12. miesto. 
Certifikát CISCO   -     Marek Burák, Matúš Čorba, Matúš Čura 
(všetci zo septimy). Predmetová komisia biológie, chémie a telesnej 
výchovy ocenila týchto študentov:  
Družstvo volejbalistiek za 1. miesto na KK a postup na 
celoslovenské kolo, kde sa umiestnili na 8. mieste. 

Po tomto bloku oceňovania 
najlepších prišla na rad hudba. Paťa 
Hecková z kvarty zaspievala českú 
pesničku Žádny párty. Vystriedala ju 
Marika Semanová z 1. B s klavírnou 
skladbou Zbohem lásko. Potom 
nasledovala Miriam Frajtková 
s ľudovou piesňou. Po nej riaditeľ 
školy pristúpil k oceňovaniu najlepších 
študentov v školskom roku 2006/2007 
podľa tried. Uvádzame ich mená: 
Matej Michal - príma, Veronika 
Fabiánová - sekunda, Ivana Goffová 
- kvarta, Tomáš Senaj - kvinta, 
Zuzana Dercová - sexta, Veronika 

Slivovičová - septima, Gabriela Bučková - oktáva, Tomáš Štofa - 
1.A,  František Jenčo - 1. B, Boris Parilák - 2. A, Viktória 
Žolnová - 2. B, Ivana Pecuchová - 3. A, Igor Vereščák - 3. B, 
Beáta Toporová - 4. A, Ingrida Čulová - 4. B.  

Na záver Koncertu víťazov sa k prítomným prihovoril 
riaditeľ gymnázia RNDr. Jaroslav Mikita. Po záverečnom slove 
oboch moderátorov koncert ukončili Marika Semanová s klavírnou 
skladbou Pátá a Martin Potoma s piesňou Prázdniny. 

Nazdávame sa, že touto dôstojnou rozlúčkou, ktorá sa 
konala v réžii pani profesorky Mgr. Ľubice Krajníkovej a pani 
profesorky Mgr. Valérie Fedorkovej, sa ukončil pre väčšinu z nás 
dobrý a úspešný školský rok 2006/2007. Na blížiace sa prázdniny a 
dovolenky redakcia želá všetkým študentom, pedagógom 
a ostatným pracovníkom, aj tým, ktorým záleží na dobrom mene 
tejto školy, krásne chvíle oddychu a načerpanie nových síl do 
ďalšieho školského roka 2007/2008. 



Gymnazisti v Poľsku 
 
Tradícia na škole pokračuje. Už po piatykrát sa študenti 
tretieho ročníka zúčastnili poznávacieho zájazdu do poľského 
Osvienčimu. Pod vedení pani profesorky Mgr. Valérie 
Senajovej sme 6. júna 2007 o pol siedmej ráno vyrazili na 
cestu. Asi po siedmich hodinách príjemnej cesty sme dorazili 
do cieľa. V Osvienčime sme absolvovali asi trojhodinovú 
prehliadku. Boli sme rozdelení do dvoch skupín. Každá mala 
svojho sprievodcu. Keďže sprievodcovia komunikovali 

v slovenčine a v češtine, výklad bol o to zrozumiteľnejší. 
Jedna zo sprievodkýň si dokonca pamätala ako dieťa na 
výjav z okna, keď transport privážal Židov do tábora. To, čo 
sme videli, ťažko popísať slovami. V našich dušiach zostali 
hlboké stopy. Aj po toľkých rokoch atmosféra oboch 
koncentračných táborov – Osvienčim a Brzezinka (Birkenau) 
-  vzbudzuje hrôzu, zdesenie a úžas nad nekonečnou 
ľudskou zlobou, ale aj prežitým utrpením.  
Nechce sa veriť, že ten istý ľudský mozog, ktorý vynašiel 
penicilín a písal básne, vynašiel také nepochopiteľné 
spôsoby utrpenia pre iných, ktorí boli len trochu odlišní od 
svojich budúcich nositeľov smrti. 
Odlišná atmosféra, plná jasu a radosti, nás čakala 

v mestečku Wadovice – rodisku nebohého pápeža Jána 
Pavla II. Tam sme boli ubytovaní. Po večeri sme strávili voľný 
čas prechádzkou po tomto pokojom dýchajúcom meste. 
Navštívili sme kostol, kde bol Svätý otec pokrstený, kde 
miništroval a bol vysvätený za biskupa. Hneď vedľa chrámu 
sa nachádza jeho rodný dom. 
Ďalší deň sme strávili v starodávnom Krakove. Už prvý 
pohľad na zámok Wawel naznačoval, že prichádzame do 
kráľovského mesta. Atmosféru umocňoval sviatok 
Najsvätejšieho tela a krvi Kristovej, medzi ľudom známy ako 
Božie telo. Boli sme svedkami nádherných procesií pod 
vedením krakovského kardinála, v ktorých sa vystriedali 
nielen mníšske a duchovné rády, ale aj všetky krakovské 

remeselnícke cechy v dobových kostýmoch. V dnešných 
rušných časoch je ťažko nájsť takéto vzácne pokojné chvíle, 
ktoré prinášajú pokoj do ľudského vnútra a príležitosť 
porozmýšľať nad sebou samým. Atmosféra mesta bola taká 
silná, že úspešne prekryla aj túžbu našich študentov kupovať 
a chodiť po obchodoch, ako to na takých akciách býva 

zvykom. Navyše, všetky obchody boli pochopiteľne zavreté. 
Nebeské mocnosti nás strážili celkom rozumne, lebo sa 
rozpršalo vždy až po absolvovaní prehliadky, keď sme už boli 
„v bezpečí“ – v autobuse. 
Cesta naspäť bola samozrejme plná dojmov, ale aj príjemnej 
únavy. 
Vo štvrtok, keď sme všetci zdraví vo večerných hodinách 
vystúpili z autobusu v Stropkove, nechcelo sa nám veriť, že 
tie dva dni spoločne strávené, sú už za nami.. 
Chceli by sme sa poďakovať pani profesorke Senajovej za 
skvelú prípravu výletu, ktorú všetci ocenili. 
 

Účastníci zájazdu 
 

 
Čo vieme o Poľsku?  
Oficiálny názov:   Rzeczpospolita Polska 
Hlavné mesto:   Warszawa, 1 640 692 obyv. 
Počet obyvateľov:  38 609 000 (1996) 
Rozloha:   312 683 km2 

Hustota:   123 obyvateľov na km2 

Mena:   1 złoty = 100 groszy 
Hlava štátu:  Lech Kaczinski, prezident 
Významné mestá: Łodz, Kraków, Wrocłav, 

Poznaň, Gdaňsk, Szeczin 
 

KRAKOV 

Osvienčim

Brzezinka 
(Birkenau) P   O   Ľ   S   K   O 

Krakov



O Ukrajine som ešte pred pár dňami vedela, že hlavné mesto je Kyjev, 
a že momentálne je to veľmi obľúbené miesto nákupov.  

Ukrajinu, a vôbec krajiny bývalého Sovietskeho zväzu, médiá 
prezentujú s veľkým rozdielom od Európskej únie. Preto ma vždy lákalo 
navštíviť Kyjev alebo Moskvu. 
Keď sa mi naskytla možnosť 
na pár dní navštíviť Ukrajinu, 
ani chvíľku som neváhala 
a pozvanie som s radosťou 
prijala. Iniciatíva tohto výmenného pobytu vyšla z EÚ a konkrétne z Čiech. 
Júlia a Radek vymysleli a napísali projekt, ktorého sa zúčastnili 4 krajiny: 
Česko, Slovensko, Gruzínsko a samozrejme Ukrajina. Zo Slovenska 
dostala pozvanie stropkovská mládežnícka organizácia YUVEN.  

Občianske združenie YUVEN vzniklo 15. októbra 2004 
pretransformovaním sa z neformálnej skupiny "Budúcnosť". Samotný vznik 
podnietila reflexia na sociálne dianie v regióne hlavne smerom k mládeži. 
Hlavným cieľom tohto združenia je skvalitniť život ľudí v regióne pomocou 
všetkých dostupných prostriedkov.  

Začiatok cesty za dobrodružstvom sa pre nás, skupinku 
dvanástich Stropkovčanov, začal veľmi skoro ráno v sobotu 26.5.2007. Na 
vlakovej stanici v Košiciach nás čakal prvý kontakt s Ukrajinou, nasadli 
sme do ukrajinského vlaku, a ani sme sa nestihli rozhliadnuť, už sme 
strácali signál slovenských mobilných operátorov. V mestečku Čop nám na 
vlaku vymenili podvozok a všetci sme si prestavili hodinky na miestny čas, 
o hodinu dopredu.  

Cestou bolo zaujímavé sledovať život v maličkých dedinkách, 
ktoré sa mihali okolo koľajnice. Ľudia tam žijú v drevených domčekoch 
a ich záhrady miestami pripomínajú smetiská. Po takmer 24-hodinovej 
ceste sme vystúpili na veľmi modernej kyjevskej vlakovej stanici, kde nás 
už čakali naši noví ukrajinskí priatelia. Najviac zo všetkého sme sa tešili, 
že konečne uvidíme normálne WC a čistú tečúcu vodu, aby sme sa trochu 
osviežili. No naša radosť sa zmenila na údiv hneď, keď sme zbadali WC, 
tzv. stúpačky, ktoré sme si premenovali po svojom - „ na lyžiara“. Najprv 

sme sa na tom výborne pobavili, ale keď človek musí, tak musí.  
Neskoro v noci sme už so všetkými účastníkmi z Čiech, 

Ukrajiny aj Gruzínska došli do mesta Kirovograd, ktoré je od Kyjeva 
vzdialené ďalších 6 hodín cesty autobusom. Ďalšie nemilé  prekvapenie 
nastalo, keď nám oznámili, že voda tam tečie  od 6:00 do 24:00 a čas 
nášho príchodu bol 00:30. „Celí natešení “ a špinaví sme išli spať.  

Tieto začiatočné sklamania nám vylepšil program, ktorý bol pre 
nás pripravený od pondelka až do piatka, kým sme boli v Kirovograde. 
Každý deň sa niesol v znamení inej krajiny. Začali sme dňom Európskej 
únie a postupne sme pokračovali dňami Česko a Slovenska, Ukrajiny 
a Gruzínska. Krajiny sa prezentovali svojimi zvykmi, jedlom a hudbou. 
Voľné chvíle sme mali vyplnené hrami, napr. bowlingom, diskotékou, 
obhliadkou mesta, alebo sme večer strávili v zábavnom parku. Počas dňa 
Ukrajiny sme si mohli vyskúšať, ako sa sedí v pilotnej kabíne lietadla, 
pretože ubytovaní sme boli v areáli Kirovogradskej leteckej akadémie 
(GLAU). 

V piatok sme sa opäť presunuli do hlavného mesta. Celú sobotu 
sme strávili obhliadkou Kyjeva. Kyjev je obrovské mesto, ktoré má 
približne 2 600 000 obyvateľov. Niečo sme prešli peši, niečo sme 
obdivovali z okien autobusu, ale aj tak sa nám najviac páčila obhliadka 
mesta z výletnej lode, ktorou sme sa plavili po Dnepri. Fascinovalo nás 

tam to, že mesto je stavané akoby do troch poschodí. Pod hlavnou ulicou 
a námestím s krásnymi historickými aj modernými budovami je sieť tunelov 
metra a veľké obchodné domy. Z centra sme sa „zubačkovou lanovkou“ 

vyviezli na ďalšie 
poschodie, kde sa 
rozprestieral Chrám 
sv. Michala 

postavený ešte v 11. storočí. 
Skrátene, v Kyjeve  je vždy na čo pozerať. Ale na to, aké je to veľké 
mesto, je tam pomerne málo košov, preto sme sa už ani nečudovali, keď 
sme v parkoch a na chodníkoch občas zakopli do prázdnej fľaše alebo 
iného odpadku. 

Systém fungovania ich mestskej hromadnej dopravy bol ďalším 
veľmi zaujímavým prekvapením. V celom meste sme nenašli ani jednu 
zastávku a tabuľku so smerom, číslami, odchodmi alebo príchodmi 
autobusov. Autobus alebo skôr žltý mikrobus, ktorý volajú maršrutka, si 
človek len tak stopne na rohu ulice, u šoféra si kúpi lístok za 50 kopejok, 
čo je v prepočte asi tak 3 Sk a môžete sa aj celý deň voziť po meste.  

V nedeľu 3.6.2007, keď nastal čas odprevádzania a lúčenia sa, 
nechýbali objatia ani slzičky. Rozchádzali sme sa so slovami – dúfam, že 
sa v takejto zostave stretneme aj o rok v Čechách.  

Mne osobne sa tento pobyt na Ukrajine veľmi páčil, spoznala 

som inú kultúru a mentalitu ľudí, mohla som si vyskúšať, aké ťažké je 
dorozumieť sa, keď mi po slovensky nikto nerozumie a musím v pamäti 
loviť cudzie slovíčka. A v neposlednom rade som spoznala veľa nových 
a zaujímavých priateľov.  

Františka Šmajdová, 2. B 
Čo vieme o Ukrajine?  
Oficiálny názov:   Ukraïna 
Hlavné mesto:   Kyïv, 2 630 000 mil. obyv. 
Počet obyvateľov:  51 608 000 (1996) 
Rozloha:   603 700 km2 

Hustota:   85 obyvateľov na km2 

Mena:   1 hryvnja = 100 kopijok 
Hlava štátu:  Viktor Juščenko, prezident 
Významné mestá: Charkov, Dnipropetrovs´k, 

Donec´k, Odesa, Zaporožžja 
 

 



Vyberáme z úspešných prác SOČ 

FITLOPTY V ŠKOLE 
V minulom čisle Elánu sme vám priniesli ukážku najúspešnejšej práce SOČ, ktorej autorom bol študent 2. A Dávid 
Timan. Dnes sa môžete oboznámiť so zaujímavým poňatím jedného z netradičným náčiním. Názov práce SOČ bol Fitlopty 
v škole a jej autorkou z 2. A. Konzultantom práce bol Mgr. Vladimír Bodnár. Na úvod rozhovor s autorkou práce: 
 
Eva, prečo práve taká téma? 
Tému mi navrhol pán profesor Vladimír Bodnár. Chcel totiž na 
tejto škole uskutočniť projekt, na základe ktorého by zistil, či by sa 
tu uplatnili tzv. fit-lopty. Cieľovou skupinou boli študenti prímy až 
kvarty alebo kvinty. V práci som sa zamerala na skutočnosť, či 
študenti také lopty doma majú, či by ich chceli v škole namiesto 
stoličiek a či by chceli s nimi pracovať na hodinách telesnej 
výchovy. Väčšina z opýtaných takú loptu doma má, ale len málo 
z nich ju využíva na sedenie. A chceli by ich mať aj na telesnej 
výchove, dokonca aj namiesto stoličiek v triedach. Keď sme 
obhajovali svoje práce, ktorých spoločnou témou bola telesná 
výchova, všetci v triede sme si vyskúšali sedenie. Študenti 
obhajujúci svoje práce sedeli na nich stále. 
 
Čo je to tá fitlopta? 
Je to lopta, na ktorej žiaci sedia, a tým si formujú správny spôsob 
sedenia a držania svojej chrbtice. Je to prevencia pred 
osteoporózou a nesprávnym držaním tela. Sú lopty, ktoré majú 
hladký povrch, alebo majú na povrchu malé vrúbky. Pre menšie 
deti sú lopty s držiakmi. Lopty sú tiež dobré pre tehotné ženy. Sú 
robené z vinylu rozličných farieb. Možno ich dostať v predajniach 
so športovými potrebami, dokonca aj tu, v Stropkove. Sú rozličnej 
veľkosti a ich tvar alebo veľkosť závisí od výšky samotnej postavy. 
Ich nosnosť je od 100 do 200 kilogramov. Skrátka, lopty si možno 
kúpiť na mieru konkrétnej postavy. 
 
Možno je to zbytočná otázka, ale predsa: Aký máš vzťah k telesnej 
výchove? 
Môj vzťah k nej je pozitívny, lebo sa od 3. ročníka ZŠ venujem 
volejbalu dodnes. Telesnej výchove sa chcem venovať aj po 
skončení gymnázia, preto som si vybrala štúdium na fakulte telesnej 

výchovy a športu. Hodiny s pánom profesorom Šturákom sú 
zábavné a, inšpiratívne a na rozdiel od iných,  rýchlo ubehnú.  
 
Akým športom sa venuješ vo voľných chvíľach? 
Okrem volejbalu mám rada lyžovanie, ktorému sa tiež od malička 
venujem. Rada sa bicyklujem, no najmä po cestách. Beh a plávanie 
sú samozrejmosťou pre udržanie kondície. 
Vráťme sa k nesprávnemu držaniu tela. Si svedkom týchto 
problémov tu, na škole, medzi svojimi spolužiakmi? 
Aj v triede máme spolužiačku, ktorej by som doporučila takú 
fitloptu. Myslím si, že aj niektorí páni profesori by ju potrebovali 
a to na vylepšenie držania tela. Myslím si, že nie sú až takí starí, 
aby sa mali hrbiť. 
 
Aký je tvoj jedálny lístok? Odráža potreby budúceho telocvikára? 
Raňajky sú základ celého dňa. Tvoria ho rožky alebo chlieb so 
šunkou, maslom alebo džemom a k tomu väčšinou čaj. V škole mám 
desiatu, ktorá kopíruje raňajky. Plus nejaká sladkosť na dobitie 
energie. Obedujem v školskej jedálni… 
 
…si spokojná s obedmi? 
…nie vždy mi obedy vyhovujú. Ináč – dá sa… Ale domáca strava je 
domáca. Keď prídem zo školy, dám si iba jogurt alebo nejaké 
ovocie. Až do večera to zostane len pri tom. 
 
A na záver jedna dobrá rada pre ostatných spolužiakov z pohľadu 
budúcej telocvikárky: 
Odporúčam bezpodmienečne každodenný pohyb, vyváženú stravu 
a pohybovať sa medzi ľuďmi s dobrou náladou. 
 
Ďakujem za rozhovor. 

 
ZDRAVÉ SEDENIE     
 

Aké výhody má fitlopta oproti stoličke? Umožňuje aktívne, dynamické sedenie. Nie ste nútený do strnulého držania tela, pri sedení na fitlopte sa 
vlastne stále môžete trocha pohybovať. Tak sa vyhnete dlhodobej, monotónnej polohe. Vzpriamené sedenie, ktoré šetrí chrbticu, je na fitlopte ľahšie, než 
na akejkoľvek stoličke. Fitlopta podporuje optimálny sklon panvy. Pri sedení na lopte si tiež nemôžete prehadzovať nohu cez nohu. Tento zlozvyk chrbtu 
veľmi škodí. Zlé držanie tela alebo nevhodná poloha zvyšujú tlak na určitých miestach chrbtice, a tým aj tlak na platničky. Následkom toho môže byť 
predčasné opotrebovanie medzistavcových platničiek, bolesti a v krajnom prípade vyrezanie platničky. 

Lopta nemá operadlo, je to teda sedačka dosť nestabilná, takže vaše svaly musia byť stále aktívne a sedenie stabilizované. To posilňuje 
svalstvo. V platničkách nie sú krvné cievy. Neopatrné pohyby, predovšetkým ľahké perovanie na lopte, majú za následok, že sa stále strieda zaťaženie 
a odľahčenie platničiek. Platničky sú tak zásobené živinami a opotrebúvajú sa pomaly. Perovanie na lopte a menšie pohyby môžu rozptýliť  nepokoj 
a nervozitu. Sedenie na fitlopte:  

Ako sa na fitlopte správne sedí? Sedíme v strede fitlopty, lýtka nie sú v kontakte s povrchom. Nohy sú rozšírené na šírku bokov, chodidlá  sa 
opierajú celou plochou, špičky smerujú vpred. Kolená sú nižšie ako bedrový kĺb, stehná smerujú šikmo nadol. Lýtka smerujú kolmo alebo len mierne 
šikmo k podložke. Hrudník je vypnutý, ramená vzadu, lopatky pri sebe, hlava je vzpriamená. Uhol medzi osou chrbta a osou stehien má byť väčší než 90 
stupňov. Paže voľne spustite vedľa trupu, dlaňami sa ľahko oprite o loptu. Aj na fit lopte sa dá sedieť nesprávne . Sedí sa mimo stredu fitlopty, vpredu 
alebo vzadu, prípadne na boku. Lýtka sa dotýkajú povrchu lopty, alebo smerujú príliš šikmo vpred. Kolená sú v rovnakej výške alebo vo výške ako 
bedrový kĺb. Fitlopta je málo nafúkaná, alebo má nesprávnu veľkosť. Kolená sú príliš nízko oproti bedrovému kĺbu. Príliš veľká fitlopta. Panva je 
podsadená, naklopená vzad a chrbát je zhrbený. Nohy sú príliš, alebo veľmi rozkročené. 

Aký vysoký má byť písací stôl? Pokiaľ máme dodržovať všetky zásady správneho sedenia musí súhlasiť aj výška stola. Stôl má byť taký 
vysoký, aby pri vzpriamenom sedení, kedy sú ramená voľne zvesené, boli lakte rovnako vysoko ako hrana stola. Nad pracovným miestom a miestom, kde 
budeme sedieť, sa musíme poriadne zamyslieť. Máte obrazovku počítača priamo pred sebou a musíte tým smerom stále vytáčať hlavu? Telefonujete 
často a pridržiavate si slúchadlo ramenom pri uchu? Alebo máte iné zvyky, ktoré vyvolávajú jednostrannú záťaž? Pozrite sa na seba a na svoje pracovné 
miesto vo svetle týchto otázok. Snažte sa usporiadať si pracovnú plochu a prácu tak, aby ste mali miesto pre časté obmieňanie.  

V čom sú výhody fitlopty? Už samotné sedenie alebo pohupovanie sa na tejto pomôcke pomáha zapájať stabilizačné svaly, ktoré ináč často 
zostávajú ochabnuté a zanedbané. Na bežnej stoličke je oveľa ľahšie svaly uvoľniť a chrbát povoliť do nezdravých, zhrbených polôh. V prípade, že sa 
svaly okolo chrbtice takto dlhodobo zanedbávajú, ochabujú, čo môže vyústiť do bolesti chrbta. Ak prvýkrát usadnete na fitloptu, bude vás to asi nútiť na 
lopte pérovať. Takéto dynamické sedenie nenápadnou a nenásilnou formou zapojí svaly, o ktorých ste ani nevedeli, že ich máte. Jednou z civilizačných 
chorôb dnešného sedavého spôsobu života sú práve časté sedavé problémy  s driekovou časťou chrbtice, s ,,krížami“. Využívaním fitlopty na sedenie je 
im možné predchádzať. 
 



Na slovíčko s.... 
JUDr.  
Ambrózom Motykom 

 
Doktor Amróz Motyka bol do týchto dní predsedom Rady školy – orgánu 
voleného rodičmi školy, v ktorom sú ich zástupcovia, ale aj reprezentanti 

pedagógov, nepedagogických zamestnancov školy a zriaďovateľa. Pán Motyka 
po dlhoročnej práci zo svojej funkcie odchádza, a tak sme ho požiadali o 

rozhovor. 
 

Pán Motyka, čo pre 
vás znamenala 
práca v rodičovskom 
výbore? 
Už v školskom 
roku 1998/99 po 
nástupe syna 
Matúša na 

osemročné 
gymnázium som bol zapojený do 
činnosti rodičovského združenia. Bolo 
to ešte za pána riaditeľa Smolka. 
Najviac práce bolo potrebné vykonať 
po nástupe novej riaditeľky, terajšej 
štátnej tajomníčky Ministerstva 
školstva, Mgr. Bibiány Obrimčákovej, 
kedy sme v podstate začali novú éru 
rodičovského združenia. Rodičovské 
združenie bolo na Ministerstve vnútra 
zaregistrované ako právny subjekt. Bol 
to veľmi významný faktor v jeho 
ďalšej činnosti. Na Slovensku je  
z niekoľkotisícového množstva 
rodičovských združení len málo 
rodičovských združení s právnou 
subjektivitou. Táto skutočnosť má ten 
význam, že naše rodičovské združenie 
môže priamo, nie cez Slovenskú radu 
rodičovských združení, vstupovať do 
právnych vzťahov s ministerstvami, 
s rôznymi inštitúciami a podnikateľmi 
v snahe zabezpečovať skvalitnenie 
výchovno-vzdelávacieho procesu aj 
mimoškolských aktivít. Práca 
v rodičovskom združení má obohatila 
o ďalšie skúsenosti, poznatky, dotkol 
som sa činnosti školy z opačnej strany, 
než ako som to poznal za študentských 
čias. Odchádzam po ôsmich rokoch 
práce a dovolím si tvrdiť, že 
rodičovské združenie je dnes v takej 
organizačnej aj finančnej kondícii, že 
je schopné bez problémov aj v ďalšom 
období zabezpečovať to, čo od neho 
škola očakáva. 
Ste tiež absolventom tohto gymnázia. Ako 
spomínate s odstupom času na svoje 
študentské roky? 
Som hrdý na to, že v rokoch 1976 – 
1980 som na tejto škole študoval. Boli 
to krásne mladé roky dospievania, 
prvých lások, študentských večierkov 
s hudobnou skupinou GAUDEAMUS, 
ktorú som na škole viedol, príjemných 
popoludní v Klube GS a v 
neposlednom rade aj istého testovania 
si svojich schopností pri 
gymnaziálnom štúdiu.   

Obligátna otázka: pamätáte sa na nejakú 
veselú príhodu? 
Nuž, tých veselých príhod bolo dosť, 
ale spomínam si, ako 15-roční prváci 
sme v šatniach školy odrezávali z 
kabátov gombíky a na kabát pripínali 
lístočky s textom „Fantomas kontra 
gombička“. Napokon sme boli ako 
„fantomasovia“ odhalení a za celú 
aférku potrestaní napomenutím.  Bola 
to však pre nás dobrá skúsenosť, ako sa 
máme v ďalších ročníkoch správať. 
Ako by mal „vyzerať“ súčasný absolvent 
nášho gymnázia? 
Mladí ľudia majú stále rovnaké vnútro. 
Sú otvorení pre život a pripravení 
prijímať všetko nové. Zo študenta 
gymnázia by malo vyžarovať 
sebavedomie podložené vedomosťami 
a samozrejme slušné a zdvorilé 
správanie vo vzťahu ku všetkým. Môj 
brat Marián zvykne nadľahčene 
hovoriť: „Čo tebe, ty máš 
gymnázium“. Tento bonmot má niečo 
do seba v tom zmysle, že absolvent 
gymnázia by mal byť kompletným 
človekom pripraveným pre ďalší život, 
či už v štúdiu na vysokej škole alebo 
pri zaradení sa do práce. 
Ako vnímate zmeny v štúdiu „vtedy“ a 
„dnes“? Aké boli problémy vtedy a aké sú 
dnes? 
Študovať bolo potrebné stále, aj vtedy, 
aj dnes. Niekomu systém 
stredoškolského štúdia nevyhovoval, 
nebol excelentným  študentom 
gymnázia, avšak na vysokej škole sa 
ukázal ako schopný študent. Niekedy 
sme do školy nemohli nosiť rifle, ani 
dlhé vlasy, dnes takéto zákazy 
neexistujú, hranica sa posunula 
omnoho ďalej, avšak niektorí študenti 
gymnázia by si mali uvedomiť, akú 
školu navštevujú a tejto skutočnosti 
prispôsobiť svoj zovňajšok aj 
správanie. Nároky na štúdium sú stále 
vysoké, čo je podľa mňa správne. 
Myslím si však, že by bolo  vhodné, 
najmä v posledných ročníkoch štúdia, 
individuálnejšie pristupovať 
k jednotlivým študentom v zmysle ich 
zvolenej profesnej orientácie. 
Neprofilujúce učebné predmety by 
bolo potrebné preberať v štandardnej 
úrovni obtiažnosti so snahou, aby 
študent pochopil princíp vyučovanej  
problematiky a nemusel riešiť 
najzávažnejšie a najnáročnejšie úlohy 
predmetnej témy. Podstatné by 

bolo sústrediť sa na predmety pre 
študenta profilujúce. Hovorím to preto, 
že dodnes mávam strašidelné 
matematické sny z integrálov 
a derivácií, z ktorých pre mňa zostali 
už iba názvy, obsah sa úplne vytratil. 
Ste úspešným právnikom. Čo vás viedlo 
k voľbe tejto profesie? 
Tu sa budem musieť vrátiť 
k predchádzajúcej odpovedi. Mnoho 
právnikov, aspoň sa to hovorí, bolo 
motivovaných pre svoje štúdium práve 
nechuťou k štúdiu matematiky, 
prípadne tým, že matematika bola pre 
nich strašiakom.  Aj v mojom prípade 
musím potvrdiť, že matematiku som 
nikdy „vrúcne nemiloval“, avšak mal 
som z nej celkom slušné, priemerné 
výsledky. Matematika však nebola 
motivujúcim faktorom pre voľbu 
práva. Už v 7. ročníku základnej školy, 
a to som ešte v podstate nevedel, čo 
právo je, som povedal, že budem 
právnikom. Nikdy som svoje 
rozhodnutie nezmenil. Počas celých 
štyroch rokov na gymnáziu som 
v rámci triednických hodín oznamoval, 
že sa hlásim na právo, žiadna iná škola 
pre mňa nebola alternatívou. Na právo 
som sa prihlásil, bol som na prvýkrát 
úspešný a Právnickú fakultu UPJŠ 
v Košiciach som v roku 1984 úspešne 
absolvoval. Právu vďačím za to, že 
dnes je moja práca pre mňa aj 
koníčkom, čo je určite najväčším 
šťastím pre každého človeka. 
V minulosti som bol sudcom, teraz už 
dlhé roky advokátom a justičné 
prostredie je to, kde sa právnik môže 
v praxi najlepšie profesijne realizovať. 
Chcem trocha vystríhať mladých 
adeptov právnického štúdia, že právo 
je omnoho náročnejší odbor, než je to 
vo všeobecnosti prezentované 
a uplatniť sa dnes v preplnenom 
právnom prostredí je mimoriadne 
zložité. Všetkým budúcim kolegom 
však držím palce. 
Čo by ste odkázali dnešným gymnazistom?  
Nech si v pamäti dobre uchovávajú 
všetky čriepky zážitkov zo svojho 
študentského gymnaziálneho života, aj 
tie lesklé, aj tie matnejšie, aby si z nich 
mohli v budúcnosti  vyskladať jasnú 
mozaiku o svojich mladých rokoch. 
S určitosťou budú na to svoje 
gymnázium radi spomínať. To je moja 
osobná skúsenosť. 
Ďakujem za rozhovor. 



Konečne prišiel dlho očakávaný 
deň pre mnohých z nás, bol to 
14. jún. Už počas celého dňa sme 
o ničom inom nerozprávali, len 
o tom, ako sa tešíme a čo ešte 
potrebujeme zbaliť. Hneď po 
vyučovaní každý utekal domov, 
dobalil posledné veci a  o 
polnoci zo 14. na 15. júna sme sa stretli pred naším gymnáziom. Rozlúčili sme sa s rodičmi a všetci sme nasadli do autobusu. 
Vyrazili sme do Bratislavy a  cesta plná prekvapení a dobrodružstiev sa začala. Mali sme pred sebou stovky kilometrov, ale 
to nám neprekážalo. V autobuse sa vytvorila  výborná partia, ktorá sa počas cesty  postarala o dobrú atmosféru, aká na 
takomto výlete nesmie chýbať.  

Ráno sme dorazili do Bratislavy, kde nás čakal pestrý program. Najprv sme sa museli trošku prebrať a urobiť zo 
seba opäť ľudí. Dali sme si krátke raňajky z domácich zásob, a mohol nasledovať prvý bod programu, ktorým bola návšteva 
Bratislavského hradu. Keďže nám počasie prialo, urobili sme si prestávkujeho na hradbách, odkiaľ bol nádherný výhľad na 

celú Bratislavu. Ešte zopár fotiek na pamiatku a pobrali sme sa na 
cestu za ďalším poznaním. Nasledovala návšteva parlamentu 
Slovenskej republiky. Všetci sme museli prejsť kontrolou a potom 
nás čakala exkurzia, ktorou nás sprevádzal aj náš rodák zo 
Stropkova, bývalý minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 
a súčasný poslanec NR SR Ing. Pavol Prokopovič. Boli sme radi, 
že si našiel pre nás čas a oboznámil nás v krátkosti o tom, ako to 
v parlamente chodí, čo všetko je povinnosťou a úlohou poslanca 
NR SR . Tiež nám umožnil, a to asi jediným študentom počas  
prehliadky parlamentu, zasadať v rokovacej sále, ktorú sme  
dovtedy videli len v televízii. Mali sme možnosť vyskúšať si sedieť 
na mieste akéhokoľvek poslanca NR SR a zahrať sa na, možno, 
budúcich poslancov. Pán poslanec nás pozval aj do kancelárie 
výboru pre financie, rozpočet a menu, kde pre nás pripravil malé 
občerstvenie. Návštevu parlamentu sme ukončili spoločnou fotkou 
aj s pánom poslancom Prokopovičom. 

Ďalej mala nasledovať návšteva Dómu sv. Martina, ale keďže nám vstúpilo do plánov nečakané prekvapenie, 
o ktorom nikto nič netušil, vôbec sme nenamietali. Pani profesorka Hecková nám totiž oznámila, že v prezidentskom paláci je 
deň otvorených dverí, a že je to pre nás veľké šťastie, keďže sa to uskutočňuje len jedinýkrát do roka. Ani na chvíľku sme 
neváhali. V tom čase tam bol aj pán prezident SR Ivan Gašparovič a niekoľko známych športovcov. Plní energie a 
s úsmevom na tvári sme prefrčali z parlamentu do prezidentského paláca. Absolvovali sme prehliadku celého paláca, 
zapózovali pri prezidentskej limuzíne a v záhrade  vychutnali občerstvenie, čo nám v takom horúcom počasí prišlo úplne 
vhod. Pán prezident za tú dobu už odišiel na obed, takže sme ho nestihli, ale videli sme zopár našich hokejových 
reprezentantov. Nasledovala oddychová prestávka v záhrade paláca, kde bol aj kultúrny program.  

Počas prechádzky historickým jadrom mesta sme 
navštívili Primaciálne námestie, Hlavné námestie so 
známou Rolandovou fontánou.Večer sme sa ubytovali, 
dali sme si večeru a večerný program nám vyplnila 
premiéra známej rozprávky SHREK 3 v kine Polus. Po 
príjemne strávenom dni a večere sme sa vrátili z kina do 
hotela, kde sme museli cez noc nabrať novú energiu. 
 Ďalší deň sme po raňajkách sadli do autobusu, 
ktorý nás odviezol do Viedne. Aj tu nás čakal bohatý 
program. Tento deň sme začali v letnom sídle 
Habsburgovcov v Schönbrunne. Po exkurzii zámku, kde 
sme videli ako Habsburgovci žili a vládli, sme išli do 
záhrady, v ktorej bolo na každom kroku  čo obdivovať. 
Prechádzali  sme prekrásnymi parkmi a naša 
sprievodkyňa pani Jitka Hederová nám poskytovala 
množstvo zaujímavostí zo života Habsburgovcov. Ani 
sme nechceli veriť, že kráčame po miestach, po ktorých 
viedli kroky slávnych: Márie Terézie, cisára Františka 
Jozefa, Sissi, či ďalších. Naša prechádzka skončila na Gloriette, ktorá bola súčasťou záhrady a umožnila nám priam 
neskutočný výhľad na celú Viedeň. Bolo to nádherné.  

Potom nasledovali tri hodiny, ktoré každý z nás mohol stráviť podľa svojich záujmov. K dispozícii bola obrovská 
a nádherná zoologická záhrada, v ktorej bolo okolo 73 druhov zvierat od mravcov až po divoké šelmy, obrovské slony 
a vysoké žirafy. Druhou možnosťou bola návšteva palmovej záhrady a domu púšte, kde sa nachádzalo kopec exotických 
druhov rastlín. Pre tých, čo sa chceli zabaviť, bola návšteva labyrintu, v ktorom mohli blúdiť, hľadať sa a zabávať sa 
v ďalších zábavných parkoch, ktoré tam boli.  



Čas plynul a my sme cestou zo Schönbrunnu 
prechádzali Viedňou, ktorá začínala naberať podobu 
krásneho večerného veľkomesta. Pri prechádzaní sme videli 
Štátne viedenské múzeum, dostali sme sa na Karlsplatz 
a tam sa nachádzal Karlskirche (Kostol sv. Karola), videli 
sme taktiež technickú univerzitu, nádhernú budovu Štátnej 
opery, až sme sa dostali na Maria-Theresien-Platz (Námestie 
Márie Terézie). Na tomto námestí bola veľká socha Márie 
Terézie; po jej jednej strane sa nachádzalo Prírodovedecké 
múzeum a oproti stálo Múzeum umenia. Po prechode cez 
cestu sme sa ocitli na Heldenplatz (Námestí Hrdinov), ktoré 
nás priviedlo k Hofburgu (zimnému sídlu Habsburgovcov). 
Všetko bolo nádherne vysvietené a naša cesta pokračovala 
priamo do centra Viedne, ktoré sa nachádzalo na 
Stephansplatz . Na tomto námestí sa nachádzal aj nádherný 
gotický  Stephansdom (Dóm Sv. Štefana ).  

Na námestí bolo mnoho atrakcií: tanečníci, 
hudobníci, maliari a rôzni zabávači, ktorí takýmto spôsobom pútali zraky návštevníkov Viedne. Poslednýkrát sme sa nadšene 
dívali na všetku krásu večernej Viedne  a potom nás autobus odviezol naspäť do Bratislavy - do nášho hotela. Po náročnom 
dni sme zaspali ako bábätká, lebo sme vedeli, že v nedeľu absolvujeme podobne náročný deň  a bez nových síl by to nešlo. 

 Ráno sa opakovala cesta z Bratislavy do Viedne, kde sme pre zmenu začali deň v Hofburgu (zimnom sídle 
Habsburgovcov). Tu sme si pozreli striebornú a zlatú komoru, kde boli všetky porcelánové, strieborné a zlaté súpravy 
Habsburgovcov, ktoré používali pri stolovaní. Navštívili sme aj múzeum Sisi, ktoré odhaľovalo tajomstvá o tom, ako sa 
obliekala, aké nosila šperky, ako žila. Ďalšie priestory patrili cisárskym apartmánom Sisi a jej manžela Františka Jozefa.  

Nezabudnuteľným zážitkom bola pre nás  návšteva Haus  des Meeres (Domu mora), kde sme videli nádherné 
akváriá, ktoré boli plné morských rýb, krásnych farebných rias, medúz, koralov, morských ježkov a zaujalo nás obrovské 300 
000 litrové akvárium, v ktorom sme mali možnosť 
vidieť aj žraloky, hoci len tie menšie. Táto morská 
nádhera sa nachádzala v 9 poschodovej budove 
s nádherným a nekonečným výhľadom na celú 
Viedeň. 

Náš pobyt vo Viedni sa chýlil ku koncu, no 
prehliadku Hundertwasserhaus sme nemohli 
vynechať. Netradičná architektúra zaujala mnohých 
z nás. V blízkom obchode sme dokúpili suveníry pre 
našich blízkych a vydali sa na nočnú cestu domov. 

 Celé tri dni boli sprevádzané dobrou 
náladou a hlavne obrovským množstvom zážitkov. 
Domov sme sa vrátili plní dobrých pocitov, nových 
poznaní a hlavne spomienok na Viedeň a Bratislavu. 

Chceme sa poďakovať sponzorovi zájazdu 
Slovak telekom a rodičovskému združeniu, ktorí 
finančne podporili tento poznávací zájazd.  

Naša vďaka patrí  našej pani profesorke 
Heckovej, že  nám umožnila  zúčastniť sa na tomto 
poznávacom výlete do Bratislavy a do Viedne a vidieť tak množstvo zaujímavých pamätihodností. Ďakujeme tiež pánovi 
profesorovi Heckovi a pani profesorke Fedorkovej, ktorí s nami trávili tieto úžasné nezabudnuteľné tri dni. 

                                                                                          Za študentov – účastníkov zájazdu 
                        Katarína Čonková, 2.B        

 
 
Čo vieme o Rakúsku?  
 
Oficiálny názov:  Republik Österreich 
Hlavné mesto:   Wien, 1 596 000 obyv. 
Počet obyvateľov:  8 067 812 (1996) 
Rozloha:   83 856 km2 

Hustota:  96 obyvateľov na km2 

Mena:   1 euro = 100 centov 
Hlava štátu:  Heinz Fischer, prezident 
Významné mestá: Graz, Linz, Sazburg, 

Innsbruck, Klagenfurt, Villach 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viedeň



Z DÁNSKEHO DENNÍKA 
 

Dánsko. Krajina v našom vedomí menej známa, ležiaca niekde bokom od hlavných európskych trás. Obmývaná 
chladnými vodami Severného a Baltického mora. Krajina spojená s červenou vlajkou a bielym krížom uprostred. Krajina, 
ktorá je doteraz kráľovstvom. Pri vyslovení mena toho zaujímavého kúta Európy možno ešte niekomu príde na um dobrý syr, 
futbal, Lego, Vikingovia, Shakespearov Hamlet alebo poľnohospodárstvo na vysokej úrovni. Prinášame vám o ňom 
rozprávanie tak, ako to videli pedagógovia i študenti. 

 
Je krajina, kam sme sa v sobotný podvečer 5. mája 

2007 vybrali. Osádku malého minibusu Fiat Duccato tvorili 
študenti nášho gymnázia Dominik Kobák z kvarty, Tomáš 
Senaj z kvinty, Zuzka Dercová zo sexty, Zuzka Michrinová 
z 2. B, Radka Blanárová a Veronika Adamová zo septimy. 
Pedagogický dozor tvorili pani profesorka Mgr. Ingrid 
Zakovičová a pán profesor Ing. Slavomír Cichý. A aby sme 
boli úplní, nesmieme zabudnúť ani na mladého, no 
skúseného šoféra pána Jozefa Galandu zo Sniny. Účel cesty? 
V rámci končiaceho sa projektu European Identity (pôvodný 
názov znel Global Learning), ktorého koordinátorkou bola 
pani profesorka Zakovičová, sme šli na posledný plánovaný 
výmenný pobyt do družobnej školy v Dánsku.  
 
5. máj 2007 

Presne o pol siedmej večer, po rozlúčke 
s príbuznými, priateľmi, ale aj pánom riaditeľom, padol 
pokyn na odchod. Šofér nabral kurz: Bardejov – Lysá 
Poľana – Krakov- Berlín. Obloha bola pod mrakom, dážď na 
spadnutie. O dobrú náladu sa postaral Slovenský rozhlas 
s priamym prenosom z hokejových majstrovstiev sveta 
v Moskve. Po niekoľkých krátkych prestávkach, no už za 
súmraku, sme dorazili na slovensko-poľskú hranicu v Lysej 
Poľane. Potom nás čakala cesta okolo Zakopaného, cez 
Krakov až smerom na nemecké hranice. Znovu nasledovali 
povinné zastávky, oddych pre šoféra, popreťahovanie 
stŕpnutých končatín.  
 
6. máj 2007 

Nedeľa ráno nás zastihla takmer na hranici 
s Nemeckom. Krajina pre naše oči nezvyčajná. Rovina, 
borovicové lesy, okolo diaľnice na naše pomery veľa srnčej 

zveri. Slnko stúpalo na oblohu, črtal sa krásny deň. Už na 
nemeckom území sme zastavili na akomsi motoreste, kde 
sme sa poriadne umyli a prezliekli. Berlín nás privítal 
skutočne nádherným počasím a nie príliš hustou premávkou. 
Veď bolo nedeľné ráno. Bez väčších problémov sme 
zaparkovali náš malý autobus vedľa obrov z Nórska a Ruska 

hneď pri Brandenburskej bráne. Trasa bola jasná: bulvár 
Unter den Linden – Pod lipami. A tak sme navštívili 
Berlínsky dóm, známu vežu, múzeum Pergamon a nakoniec 
Ríšsky parlament. Umorení horúčavou a dojmami sme 
nasadli do autobusu a vyrazili ďalej. 

O chvíľu sa pred nami ukázala šíra Severonemecká 
nížina, posiata veternými elektrárňami. Na severozápadnej 
oblohe sa však začali zberať dažďové mraky a ponad obzor 
sa tiahla dosť výrazná čiara – atmosférický front. Išli sme do 
dažďa. Bolo niečo po jedenástej večer, keď nás prvé kvapky 
zastihli niekde v Hamburgu.  

7. máj 2007 
Na svitaní sme prešli nemecko-dánsku hranicu. 

Naše ráno bolo upršané, vetristé a chladné. Tak nás privítal 
Jutský polostrov. Šofér starostlivo sledoval čísla diaľnic 
a mapu a tak sme niekedy okolo deviatej dorazili do cieľa 
našej cesty, ktorým bola malá dedinka Soedinge s areálom 
školy na jej konci.  

 
Niekoľko slov o škole. Jej základnou črtou je 

netradičná forma vyučovania žiakov. Metódy a formy výuky 
sú typické pre severskú mentalitu. V školách tohto typu – 
tzv. Friskole - sa neznámkuje, vyučuje sa prirodzenými 
metódami a vzťah žiak – učiteľ sa buduje na základe 
vzájomnej dôvery a porozumenia. Teoretický základ takého 
prístupu vypracoval dánsky pedagóg N. F.  Gruntdwig (1783 
– 1872). V tejto krajine je asi 20 % všetkých škôl tohto typu. 

Ranné zvítanie bolo krásne a srdečné. Niektorí sa už 
navzájom poznali a tak zoznámenie sa s ostatnými priateľmi 
nebol žiadny problém. Zoznámili sme s riaditeľom školy 
Christofom a s ostatným personálom. Zvítali sme sa aj 
s rumunskými kolegami a ich žiakmi. Potom nás zaviedli k 
„triedam“, čo boli vlastne dômyselne vybudované drevené 
chatky. Dalo sa v nich spať, bola tam kompletná kuchyňa, 
hygienické zariadenia, počítač, video, knižnica a rozličné 
pomôcky. Jedna chatka pre naše ženy a druhá pre našich 
chlapov... V ostatných bývali ďalší hostia. 
 

Pri Brandeburskej bráne

Budova Friskole v Soedinge



Po krátkom oddychu som sa so šoférom vybral peši 
do blízkeho mestečka Ringe. Zmenili sme si tam peniaze na 
eurá a dánske koruny. Poprechádzali sme rozličné obchodíky 
a skonštatovali sme, že ceny sú približne ako na Slovensku – 
len v dánskych korunách... V miestnom kníhkupectve som si 
kúpil aj anglicko-dánsky slovník. Iba za 99 korún. 
Dánskych, pravdaže. V bistre pri káve sa čašník s nami dal 
do reči. Hneď sme sa stali centrom pozornosti tamojších 
domorodcov. Príjemným prekvapením bolo, že veľa ľudí 
vedelo anglicky. Pre nich bolo prekvapením, keď som im 
povedal odkiaľ sme – a to dánsky. Cestou sme sa stačili 
naučiť dve-tri vety... 

Po návrate „domov“ sme si zdriemli. Postupne 
prichádzali ďalší hostia – partneri projektu European 
Identity. Večer sme sa už zvítali s Grékmi a Nemcami. 
 
8. máj 2007 

Utorok ráno po bohatých raňajkách „štýlu 
švédskych stolov“ riaditeľ školy Christof slávnostne privítal 
všetkých účastníkov a oboznámil s nadchádzajúcim 
programom. Potom sme sa rozdelili do niekoľkých 
pracovných skupín tak, aby v každej z nich bol aspoň jeden 
žiak či študent zúčastnenej krajiny. Každá skupina mala za 
úlohu nacvičiť na sobotné podvečerné predstavenie 
konkrétnu rozprávku od H. Ch. Andersena. Pravdaže, 
potrebné úpravy deja boli povolené...  

Popoludní všetci dospelí šli našim autobusom do 
Svenborgu, kde sa nachádza univerzita pripravujúca učiteľov 
na tento typ školy. Kým sme sa prechádzali po areáli školy 
a počúvali výklad jednej zo študentiek, našich žiakov (spolu 
s ostatnými rumunskými a nemeckými deťmi) dánski 
hostitelia odviezli k svojim rodinám. Večer bol plný 
vzrušujúceho rozprávania zážitkov s prostredia navýsosť 
dánskeho. 

 
9. máj 2007 

V stredu nás naši hostitelia zaviezli do iného mesta, 
ktoré sa volá Kertenmunde. Absolvovali sme prehliadku 
morského múzea s možnosťou lovenia krabov na šnúrke 
s návnadou, ale aj priamo v mori vybavení rybárskymi 
čižmami a podberákom, ktorým sa dalo šmýkať po dne a tak 
nazberať čo-to z morskej fauny. Popoludní sme sa zaviezli 
na najsevernejší bod ostrova Fyn, kde niektorí z nás za 
slnečného, ale veľmi veterného počasia absolvovali krátku 
prechádzku po morskom pobreží. 

 
 
 

10. máj 2007 
Štvrtok bol nemenej zaujímavý. Z Ringe sme sa 

vlakom presunuli do Svenborgu. Hoci z rána trochu pršalo, 
vo vnútri prírodovedeckého múzea to nebolo cítiť. Tri 
poschodia expozície – tri prírodné prostredia 
s preparovanými živočíchmi: suterén tvorilo more, prízemie 
suchá zem a poschodie patrilo vtákom. Po občerstvení 
a krátkom presune peši do miestneho prístavu sme nastúpili 

na plachetnicu, ktorej posádku tvorilo asi šesť ľudí s mladým 
kapitánom a jeho straším zástupcom. Za pekného, ale opäť 
veterného počasia sme sa vydali na okružnú plavbu okolo 
súostroví v blízkosti Svenborgu. Keď sme sa dostali na 
otvorené more, vlny a vietor ukázali, čo vedia a tak niektorí 
z nás pocítili chlad a soľ morskej vody aj na svojom odeve. 
Slnko a vietor sa však postarali, aby do prístavu sme došli 
suchí. Vo štvrtkový večer sa v škole konal večierok spojený 
s národnými tancami a všeobecne dobrou náladou. 

 
11. máj 2007 

V piatok sme ešte necítili, že sa blíži koniec našej 
návštevy. Dopoludnia sme odcestovali do tretieho 
najväčšieho mesta Dánska – Odense. Tam sme navštívili 
tamojšiu strednú školu toho istého typu, akou bola tá, ktorú 
sme navštívili. Privítala nás jej riaditeľka Birthe, ako aj 
skupinka študentov s pripraveným hudobným predstavením. 
Celé dopoludnie sme strávili v priestoroch školy, kde sme 
prekutali všetky jej zákutia, debatovali so študentmi 
a nahliadli do – pre nás dosť netradičného – vyučovacieho 
procesu. Potom v sprievode študentov sme navštívili rodný 
dom a múzeum svetoznámeho rozprávkara Hansa Christiana 
Andersena. Zvyšok dňa sme strávili prehliadkou 
historického jadra mesta a samozrejme, aj nákupmi. 

 
V piatok – predposledný deň v Dánsku, sme 

navštívili Odense (tretie najväčšie mesto). Vlastne celý 
týždeň som očakávala tento deň, lebo sme mali spoznať 
školu, kde študuje aj Sasha – moja kamarátka, s ktorou 

som sa skoro rok a pol videla len cez web kameru a 
rozprávala cez messenger. Práve preto som sa veľmi tešila. 
Po trochu nevydarenom začiatku sme nemohli školu nájsť, 

pretože dánsky študent, ktorý nás sprevádzal, si 
nepamätal cestu. Nakoniec sme do školy dostali. Ja osobne 

som bola uchvátená. Začalo sa to rannou prezentáciou, 
ktorú si pripravil miestny žiak. V rámci nej sme spievali 
pesničku a gratulovali Grékovi Dimitriovi, ktorý práve 

oslavoval 27. narodeniny – každá krajina zaspievala Veľa 
šťastia... vo svojom jazyku. 

 

Z hodiny geografie

Domino a Zuzka na 
Titaniku (akože...)



Potom sme mali chvíľu voľna. Sasha ma zobrala do 
svojej triedy, kde posedávali študenti. Každý z nich mal 
vlastný notebook s pripojením na internet. Pri jednom 

stole skupinka s učiteľom pripravovala mapy na plánovaný 
cyklistický výlet. Presne si vypočítavali trasy a farebnými 
pastelkami ich značili do pripravených máp. Celý čas sme 
strávili rozprávaním sa, čo nové a trocha sme poblúdili na 
internete. Potom bol znova čas zísť do akejsi klubovne, 

kde sme si vypočuli skladbu školskej kapely a učiteľka nám 
porozprávala rozprávku o ničom (ako dal kocúrik psíkovi 

nič). Vcelku zaujímavé. 
Riaditeľka nám predstavila študentov, ktorí nás 

mali vziať do Múzea Hansa Christiana Andersena. Sasha 
sa rozhodla, že pôjde s nami, a keďže som v múzeu už 
bola, rozhodla som sa zostať s ňou v malom parku pred 

ním. Nemôžem povedať, že by som sa nudila, skôr naopak. 
Rozobrali sme všetky naše záujmy a dokonca som dostala 

obrázok. A to už sa zvyšok vracal z múzea 
s nezabudnuteľnými zážitkami. 

Perlička: jeden z dánskych študentov sa volal 
Yebe, čo nás bavilo ešte zvyšok výletu a aj celú cestu 
domov. Po návšteve múzea sme išli ešte do centra na 

nákupy. Sasha už musela ísť domov, čo mi bolo ľúto a slzy 
som mala na krajíčku. Nákupy úchvatné, rovnako ako celý 
výlet. Keď sme sa konečne dostali do Soedinge, bola som 

dosť uťahaná. 
 

Veronika Adamová, septima 
 

12. máj 2007 
Sobota sa už niesla v znamení záveru pobytu. 

V súlade s programom celej akcie nasledovala príprava 
národných jedál každej zúčastnenej krajiny. Dánski hostitelia 
nám poskytli všetky ingrediencie. A tak sa s malým 
meškaním v školskej jedálni-telocvični konal nádherný obed 
s týmto menu: dánske bravčové pečené so sladkými 
zemiakmi, grécke zapekané cestoviny so syrom a šunkou, 

nemecké mäsové guličky s hubami, rumunské placky 
a slovenské pirohy plnené zemiakmi a lekvárom.  

Popoludní sa konali prípravné práce na „doladení“ 
scénok, ktoré mali večer za všeobecného veselia premiéru. 
Večer bol veľmi dlhý. Aj preto, že Dánsko je 55. stupni 
severnej zemepisnej šírky, trochu na západ od Slovenska, ale 
v tom istom časovom pásme a boli sme tam v máji, 

zotmievalo sa až po 22. hodine. Preto sa nikomu nechcelo 
ísť spať... 

 
Kuchárska skúsenosť 

 
V sobotu 13. 5. 2007 mala každá z krajín za úlohu 

prichystať aspoň jedno jedlo zo svojej národnej kuchyne 
na sviatočnú, poslednú večeru. My sme sa rozhodli pre 
pirohy. Prvým krokom bolo zohnať potrebné suroviny. 

Keďže sme už vopred povedali, čo budeme potrebovať,  
bol to zároveň aj najľahší krok. Všetky suroviny sme si 

doniesli na naše pracovisko a pani profesorka Zakovičová s 
našou minimálnou pomocou pripravila cesto. Začali sme 
čistiť zemiaky a uvarili sme ich. A tu nastal problém. 

Nikde sme nemohli zohnať "pučiak" na zemiaky (prepáčte 
za ten výraz, ale neviem to inak nazvať :). Zemiaky sme 
nakoniec „popučili“ lyžicami. Medzitým pani profesorka 

nakrájala cesto a začali sme ho plniť džemom. Pirohy sme 
pozliepali a chceli dať variť. No tu nastal náš druhý menší 

problém - nemali sme dostatočne veľký hrniec na ich 
uvarenie. Ale aj tento problém sme hravo zvládli a veľký 
hrniec sme nakoniec našli. Zemiaky sa zatiaľ uvarili a my 

sme do nich dali syr a začali plniť pirohy zemiakmi. Znovu 
sme ich pozliepali a dali variť. Pri našej práci nás boli 

navštíviť aj dvaja novinári a aspoň päťkrát netrpezlivá 
dánska učiteľka. Po uvarení sme dali pirohy do misiek, 
naservírovali na slávnostný stôl a všetci sme si na nich 

pochutili. 
 

Domino Kobák, kvarta 

 
13. máj 2007 

Nedeľa ráno bola smutná. Ako poznamenali naše 
dievčatá, pršalo aj nebo. Rozlúčka s priateľmi bola ťažká. Aj 
nám, dospelým, sa odchádzalo neľahko. Ale čas bol 
neúprosný. O 11:00 sme po dojímavej rozlúčke 
s Christofom, ostatnými kolegami, niektorými rodičmi 
a deťmi vyrazili domov. 

 
Snáď takým najemotívnejším zážitkom pre mňa bol odchod 
z Dánska. Museli sme odísť od kamarátov, s ktorými sme 
strávili celý týždeň. Mnohí z nich sa stali našimi blízkymi 

kamarátmi, s ktorými sa už pravdepodobne asi nikdy 
nestretneme. Ja osobne som sa prvý krát  

 

Tu komentár 
netreba...

Miesi sa cesto na pirohy.



rozprávala s Laurou, s ktorou som neskôr strávila 
aj jedno popoludnie, ktoré si zapamätám do konca života. 

Keď prišla rozlúčková nedeľa, každý bol už od rána 
smutný. Prakticky sme boli smutní už v sobotu a mnohí z 
našich milých Dánov ostalo spať s nami. A strávili sme  

večer plný smiechu a zábavy... No už vtedy niektorí z nás 
plakali. 

Dovolím si tvrdiť, že slovensko-dánska rozlúčka 
bola najemotívnejšia, ale aj najdlhšia, pretože sme sa lúčili 

akoby na etapy. Všetci sme vyronili mnoho sĺz. Mali sme 
pocit, že aj nebo plače s nami. Milé od nich bolo aj to, že 

nechceli náš autobus nechať vyjsť z areálu školy utekali za 
naším autobusom asi päťsto metrov. Najdlhšie vydržal 

Eliah, ktorý bol k našej vekovej hranici asi najbližšie. Ešte 
asi hodinu po odchode zo Sodinge sme plakali. No máme 
šťastie, že teraz existuje internet a môžeme si posielať 

e-maily aj každý deň. 
 

Zuzka Michrinová, 2. B 
 
O nejaký čas sme už po diaľnici prekročili dánsko-

nemecké hranice, ktoré naznačovali iba dopravné značky 
a tabuľky s názvami štátov. Nikde žiadna budova alebo 
závora. Nuž, to je dôsledok Schengenu... 

 
Okolo štvrtej sme dorazili do Hamburgu, kde sme si 

urobili malú prestávku. Mali sme veľké šťastie, lebo na Labe 

sa práve konal záver osláv 818. výročia založenia prístavu. 
Okolo prístavu boli tisícky ľudí, stánky s občerstvením 
a suvenírmi, javiská s hudobnými skupinami. Po rieke sa 
práve konala prehliadka historických, moderných i bojových 
lodí. Predrali sme sa pestrým davom, ktorý tvorili bežní 
ľudia, policajti, námorníci, exotickí cudzinci, bezdomovci, 
homosexuálne páry či veľmi pochybné indivíduá, až na 
samotný breh Labe, aby sme s úžasom sledovali dôstojne sa 
plaviace koráby. Pre našinca obraz veľmi nezvyčajný. Keď 
v istej chvíli všetky lode spustili svoje sirény, človeka až 
prechádzal mráz po chrbte. Po ukončení prehliadky sme 
pomaly došli k autobusu a po krátkej jazde mestom sme až 
za prichádzajúceho súmraku vyrazili na juh. 

 
14. máj 2007 

Ráno nás zastihlo na nemecko-českých hraniciach. 
Krátka kontrola dokladov a už sme šli ďalej po 
novovybudovanej diaľnici. Prechádzali sme Krušné hory 
a o chvíľu sa vynorila známa panoráma Českého stredohoria. 

Nuž, a o deviatej sme už parkovali blízko pražského 
Václavského námestia. Čitateľ určite uhádne, kam sme šli: 
„Václavák“ – orloj na Staroměstskom námestí – Betlémska 
kaplnka – vltavské nábrežie – Karlov most – Malá Strana – 
Hradčany a metrom naspäť na „Václavák“. Hoci plánovaný 
odchod domov bol o 15:00, ani obchody, ani akékoľvek 
atrakcie a pokušenia Prahy neprinútili našich študentov, aby 
ostali v tomto meste aspoň o hodinu dlhšie. Túžba za 
domovom dosahovala maximum. Už o druhej popoludní sme 
sedeli v autobuse a lúčili sa s hlavným mestom Českej 
republiky. 

Nasledovala trochu nudná cesta diaľnicou smerom 
na Brno, potom sme prekročili pohorie Chřiby a v podvečer 
sme už stáli na česko-slovenskom hraničnom priechode 
v Starom Hrozenkove. Hoci sme boli nejakých štyristo 
kilometrov od domova, už sme sa cítili ako doma. Známe 
pohoria, mestá i neporiadok okolo ciest. Za súmraku sme si 
ešte urobili v Žiline dlhšiu prestávku a po ceste popod Tatry 
a doslova popod Branisko sme asi hodinu-dve po polnoci 
došli šťastlivo domov. 

 
Pobyt v Dánsku bol pre mňa jedinečnou príležitosťou 

vidieť, ako to vyzerá inde vo svete. Výnimočný bol pre mňa 
preto, lebo som ešte nikdy predtým nebol v zahraničí. 

Najviac sa mi páčila plavba loďou a chytanie krabov v mori. 
Našiel som si nových priateľov a zistil som, že úsilie, ktoré 
som vynaložil na učenie angličtiny, nebolo zbytočné. Chcel 

by som sa aj poďakovať tým, ktorí ma vybrali do tohto 
projektu a že som mohol vidieť taký kus sveta. 

 
Tomáš Senaj, kvinta 

 
Netrvalo krátko, kým sme dojmy z Dánska strávili 

a vo svojom vnútri urovnali všetky zážitky. Myslíme si, že 
nadviazané kontakty nám aj naďalej pomôžu spoznávať 
niečo nové a tak si rozširovať obzor svojho vedomia. A aj 
preto sa chceme poďakovať všetkým, ktorí prišli 
s myšlienkou realizovať projekt Global Learning, resp. 
European Identity, tým ktorí túto cestu, ale aj ostatné, 
umožnili a zabezpečili a všetkým tým, ktorí nám počas tých 
3000 km držali palce a mysleli na nás. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozdrav z Hamburgu... 

Soedinge 



Na prázdniny 
 
Záver školy blíži sa, 
tak veľmi sa teším. 
Slnko s vetrom zblíži sa, 
rýchlo domov bežím. 
 
Voda, slnko, vietor, smiech 
oponu už dvíha. 
Zábavu a morský breh 
v zákulisí skrýva. 
 
Ešte ružu na rozlúčku, 
k tomu zopár želaní. 
Rozväzujem zlatú stužku 
prázdninových prianí. 
 
Krásne leto, všetko naj 
zo srdca Ti želám. 
Povinnostiam zbohom daj, 
hlavu si už nelám. 
 
Plný batoh zážitkov 
donesiem si z prázdnin. 
Oddýchnutá s náladou 
v septembri sa vrátim. 
 

Lucia Poľaková, príma 
 
O láske 
 
Si krásna ako kvet,  
si sladká ako med. 
Si jasná ako mesačný svit, 
viaže ma k tebe ten najkrajší cit. 
 
Si to najcennejšie, čo mám, 
Si to najkrajšie, čo poznám. 
Tvoje oči sú ako hviezdičky, 
ktoré svietia mi do dušičky, 
keď mi je smutno za tebou, 
 za láskou mojou jedinou. 
 
Jediné, čo ma dokáže inšpirovať, 
si ty, 
ty,ktorá vždy nadchne moje city, 
ty, ktorá rozjasníš moje oči 
vo chvíli, keď slnko sa predo mnou 
zamračí. 
                                Matej Lukča, kvarta 

S láskou o láske 
 
Toľkokrát skloňované slovo Láska.  
Tá, ktorá mení dejiny ľudstva, prenáša hory, znáša hviezdy z nebies... 
Magické zoskupenie len piatich hlások dáva obrovskú moc tomuto veľkolepému 
citu. Citu, ktorý zotiera pred Bohom všetky hriechy po stáročia páchané 
ľudstvom.  
Cit, ktorý dáva zmysel existencii života na tejto planéte. Robí život krajším 
a hodnotnejším. Robí človeka človekom. 
Je to niečo, prečo sa oplatí žiť! 
Cit hodný iba človeka. Ľúbiť druhého len tak, lebo ten „Niekto“ je taký,  aký je. 
Lebo existuje.  
Si šťastný, keď  je v tvojej blízkosti. Smútiš a zmieraš strachom, keď odchádza. 
Si ochotný dať mu všetko a nič za to nepýtať. Trpíš, lebo trpí aj On. Smútiš, lebo 
je nešťastný aj On. Si ochotný zomrieť, aby On mohol žiť ... 
Láska je veľmi bohatá, má veľa podôb a veľa tvárí. Urobí ťa  najsilnejším 
človekom na Zemi, no najzraniteľnejším zároveň.   
Jej zrod a jej počiatok je ukrytý v lone matky, ktorá ju chráni svojím životom, 
svojou láskou. Láska matky a dieťaťa. Čistá a nezištná. To je tá pravá láska, tá, 
ktorú  potom tak všetci hľadáme. Snažíme sa ju nájsť v srdci iného človeka.  
A ona príde. Príde nečakane. Vtedy, keď ju nečakáš. Tam, kde ju nehľadáš. 
Nespýta sa, či máš čas. Nezaujímajú ju peniaze, krásna tvár či kariéra. Nepýta 
sa, neodpovedá, nemá hranice. Nevníma čas, ani priestor.  
A preto sa zdá byť večnou...  
                                                      Lenka Poľaková, kvarta 
Nonsensový príbeh filozofie 
 
     Skôr sťa sa siedme storočie svojpomocne sypalo, syčal 
svrček a strašidlá sa strojnásobili, svetochýrny Sokrates svet 
sviecou strhol i sophiu stvoril. Spočiatku sprevádzal sféry 
stromu spoznávania. Sextus so svojím skepticizmom 
a Symposion „syna“ Sokratovho syntetický stav spochybnil. 
Snáď sa súcno sláviť smelo až starovek, stredovek stíhal 
a stredoškolský sochár sa stal stálou sofokraciou. Striedmo 
stotožnil sa so synkretizmom a sýty smútkom sa svojpomocne 
striasol sofistov i stoikov stojacich stranou. I sylogizmy sa 
striedali, sypali soľ na strašidlá stiahnuté stuhou a do studne 
ich sotili. Smolu sťažka strpeli. 
     Sloboda sa stala strojcom svedomia a smiechu, no so 
Skoteinom sa stotožniť stránila. Svätokrádež sa síce zo svahu 
skotúľala, no Syrakúzy stále strážia sociálnu subjektivitu 
i súkromné súdy v sále. Sympatický Sokrates, sťaby stred 
správnej slobody, sa so svojou snahou spojiť striebrobiely 
sneh so smradľavou smolou spanilo stotožnil a sebakriticky 
sprístupnil scholastiku. Síce sa stránil strojopisu, no sumy so 
superlatívami stotožňoval. So skorou scholastikou sféry 
sporov stvorili sa.  
     Samotnú substanciu svojpomocne strážiť smel Spinoza 
i svetonázorom sympatickým sa stal. Sychravý sen skončil sa, 
slzy spadli, slnko smialo sa, keď sa Spinozov snaživý synovec 
shaftesburský spolčil so Schellingom i spoločne splnili svoj 
i Sokratov sen. 
     Sypať správne skutky, spriateliť sa so smiechom 
i samaritánom skúsme. „Sláva Sokratovi, solipsizmu smrť“, 
sedí stáročia spísané na streche spoznávania a spŕška súdu sa 
starostlivo stáča strešným stanoviskom. 

SOPHIU STÁLE SNAŽME SA SLÁVIŤ ! 
 

                                                        Anna Herillová, 3.A 
 
 



ATLETIKA   
KRÁĽOVNÁ ŠPORTU 

Atletika má v systéme telesnej výchovy 
a športu zvláštne postavenie. Ako 
individuálny šport s možnosťou exaktného 
merania výkonov poskytuje jedinečnú 
možnosť prezentácie schopností 
talentovaných športovcov. To všetko, 

spoločne s diváckou príťažlivosťou, robí 
z atletiky olympijský šport číslo 1 
s čestným titulom „kráľovná športu“. 31. 5. 
2007 sa uskutočnil na ihrisku 3.ZŠ v 
Stropkove 3. ročník školských atletických 
pretekov. Celý deň sa niesol v duchu 
súťaživej atmosféry a výborných výkonov. 
Ponúkame pohľad na výsledkovú listinu 
starších i mladších žiakov, chlapcov 
i dievčat. 
Účastníci: mladší - K.A, Q.A, starší - Sx.A, 
Sp.A, 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B 
 
Víťazi:  
Beh na 100m - Starší žiaci: 1. Štoka (1.B) 
12,58 s,  2. Teraz (2.B) 12,75 s,  3. Bokša 

(1.A) 12,92 s. Mladší žiaci: 1. Obmaščík 
(Q.A) 14, 2. Kapa (Q.A) 14,61 s, 3. Adam 
(Q.A) 14,73 s. Staršie žiačky: 1. Berežná 
(Sp.A) 15,40 s, 2. Nováková (2.A) 16,45 s, 
3. Siváková (3.3) 16,61 s. Mladšie žiačky: 
1. Motyková S.(Q.A) 15,96 s, 2. Motyková 
B.(Q.A) 16,35 s, 2. Nusová (Q.A) 16,35 s, 
3. Petrášová (Q.A) 18,50 s. 
 
Beh na 300m - Starší žiaci: 1. Teraz (2.B)    

42,08 s, 2. Bujdoš (2.A) 
42,86 s, 3. Parilák (2.A) 
43,61 s. Mladší žiaci: 1. 
Obmaščík (Q.A) 49,68 s, 
2. Dvorčák (Q.A) 50,82 s,  
3. Adam (Q.A) 51,90 s. 
Staršie žiačky: 1. 
Čorbová (Sx.A) 54,20 s, 
2. Burcáková (1.B) 55,85 
s, 3. Pyrinecová (Sp.A) 
58,86 s. Mladšie žiačky: 
1. Motyková B. (Q.A) 
59,54 s, 2. Nusová (Q.A) 
1,02,41 s, 3. Petrášová 
(Q.A) 1,05,86 s. 
 
1500m/800m - Starší 

žiaci: 1. Vereščák (3.B) 5,05 min, 2. Jenčo 
(1.B) 5,07 min, 3. Bujdoš (2.A) 5,08, min. 
Mladší žiaci: 1. Obmaščík (Q.A) 3,45 
min, 2. Kapa (Q.A) 3,58 min, 3. Adam 
(Q.A) 4,38 min.  Staršie žiačky: 1. 
Čorbová (Sx.A) 2,57 min, 2. Berežná 
(Sp.A) 3,01 min, 3. Pyrinecová (Sp.A) 3.28 
min. Mladšie žiačky: 1. Petrášová (Q.A) 
3,55 min,  2. Kačmárová (Q.A) 4,15 min. 
 
Vrh guľou: Starší žiaci: 1. Leško (3.B) 
10,40 m, 2. Roman (Sx.A) 10,11 m, 3. 
Székely (1.A) 9,95 m. Mladší žiaci: 1. 
Obmaščík (Q.B) 7,00 m, 2. Vaššo (K.A) 
6,04 m, 3. Bzdil (Q.A) 6,00 m.  Staršie 
žiačky: 1. Paňková (2.A) 9,20 m, 2. 

Bačkovská (3.B) 8,86 m, 3. Rusnáková 
(1.B) 8,58 m.  Mladšie žiačky: 1. 
Kačmárová (Q.A) 6,20 m, 2. Motyková 
S.(K.A) 6,19 m, 3. Motyková B. (Q.A) 6,08 
m.  
 
Skok do diaľky: Starší žiaci: 1. Teraz 
(2.B) 5,15 m, 2. Večurkovský (3.A)  4,97 
m, 3. Kokinda (3.A) 4,95 m, Mladší žiaci: 
1. Obmaščík (Q.A) 4,78 m, 2. Lukča 
(K.A) 4,70 m, 3. Dvorčák (Q.A) 4,55 m.  
Staršie žiačky: 1. Barvirčáková (2.A) 
3,91 m, 2. Lehocká (1.B) 3,82 m , 3. 
Burcáková J. (1.B) 3,71 m. Mladšie 
žiačky: 1. Motyková S.(K.A) 3,62 m, 2. 
Nusová (Q.A) 3,50 m, 3. Kačmárová (Q.A) 
3,10 m. 
 
Štafeta 4 x 100 m Starší žiaci: 1. III. roč., 
2. 1.B, 3. Sx.A, Mladší žiaci: 1. K.A, 2. 
Q.A          
 

Najlepší atléti školy 2006/07: 
 

Starší žiaci a žiačky: 
Dominik Teraz 

2.B, 
Nikola Čorbová 

Sx.A. 
 

Mladší žiaci a žiačky: 
Juraj Obmaščík 

Q.A, 
Simona Motyková 

K.A 

 
Všetkým srdečne blahoželáme. 

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
NAŠLI SME NOVÉHO JOZEFA PLACHÉHO 2007 

Základom všetkých atletických disciplín, ale aj väčšiny iných športov, je 
beh ako základná a najprirodzenejšia pohybová aktivita. Naviac, beh nie je náročný 
na materiálne vybavenie a možno sa mu venovať prakticky všade. Nie je preto 
náhodou, že práve beh, ako prostriedok na získanie detí k pravidelnej 
pohybovej aktivite s možnosťou formovania ich trvalého vzťahu k športu, si 
zvolili zakladatelia súťaže, ktorej prepožičal svoje meno najúspešnejší bežec 
slovenskej histórie Jozef Plachý. Pre túto akciu s názvom    „Hľadáme 
nového Jozefa Plachého 2007“  bol vyhradený   1. jún 2007. Bol to už 3. 
ročník školského kola. Zúčastnili sa jej všetci študenti  prvých troch tried 8-
ročného gymnázia -  P. A, S. A, T. A (ročník narodenia 1994 a mladší). Pre 
akciu je určený rozsah: beh na 1000 metrov pre chlapcov a na 600 metrov 
pre dievčatá.   
Víťazi: CH – 
1000m  1. J. 
Lukáč (T.A) 3,38 
min 2. M. Lehocký 
(S. A) 4,06 min, (2. 
J. Kertis 1993 (T. 
A) 3,52 min  3. M. 
Keselica  (S. A)   
4,20 min D – 600m  
1. I. Malinová 
(S.A)  2,17 min, 2. 
E. Husárová  (S. A)    
2,22 min, (2. M. 
Adamová 1993 (T. 
A) 2,19 min, 3. S. 
Bankovičová  (P. 
A)  2,32 min. Víťazi majú možnosť zúčastniť sa na krajskom kole súťaže. 

Apropo - Kto je vlastne Jozef Plachý?  Pri vyhodnocovaní ankety o Slovenského 
športovca 20. storočia sa umiestnil na 21. mieste. S atletikou začínal v košickej 
Lokomotíve, neskôr prešiel do Slávie VŠT a VSŽ, neskôr do Dukly Banská Bystrica 

a od r. 1976 do Dukly Praha. Svoju 
úspešnú športovú kariéru začal v roku 
1965, keď ako mladší dorastenec 
získal titul majstra republiky. Jozef 
Plachý, snáď ako jediný z našich 
športovcov v takejto kategórii, 
štartoval na štyroch olympijských 
hrách, a to v Mexiku v 1968, v 
Mníchove v roku 1972, v Montreale v 
r. 1976 a v Moskve v r. 1980, kde na 
1500 m bol šiesty. Najlepšie obstál v 
Mexiku, keď bol na 800 m piaty. 
Dvakrát štartoval v drese Európy na 

interkontinentálnom stretnutí a v roku 1969 zvíťazil na 800 m za 1:45:4 min. Tento 
čs. rekord je stále platným slovenským rekordom. Na Majstrovstvách Európy v roku 
1969 bol strieborný. Celkove reprezentoval Československo v 36 medzinárodných 
stretnutiach, je 13-násobný majster republiky. Svoju športovú kariéru ukončil v roku 
1982. Potom v ďalšej športovej činnosti pokračoval ako tréner. V Prahe na Karlovej 
univerzite vyštudoval trénerstvo a právo. Viedol reprezentáciu ČSSR bežcov na 
stredných a dlhých tratiach, neskôr prešiel k mládeži, ktorej sa venuje a chce sa 
venovať mladým talentom aj naďalej. Aj keď v Prahe žije vyše 25 rokov, je spätý s 
Košicami a svojím rodným domom v  Košiciach - Barci, kde sa chce vrátiť. V 
súčasnosti už požiadal o slovenské štátne občianstvo, ktoré ako vojak z povolania 
doposiaľ nemohol mať.      Narodil sa 13. 2. 1949 v Košiciach - Barci v rodine, kde 
otec bol murár a mamka v domácnosti. Základnú školu absolvoval v Barci, kde 
začali jeho prvé športové krôčiky. 



 
Dievčenský 

futbal 
__________________________
Na celoslovenskom finále  
MINI CHAMPIONS LIGA 
SLOVENSKO 2007 zbierali 

futbalistky skúsenosti 

Dňa 29. mája 2007 sa v Banskej 
Bystrici na umelom trávnatom 
miniihrisku pred hotelom Lux na 
Námestí slobody konalo celoslovenské 
finále projektu MINI CHAMPIONS 
LIGA Slovensko 2007 za účasti  8 
chlapčenských a 5 dievčenských 
družstiev, ktoré si účasť vo finálovom 
turnaji vybojovali v dvojkolovej 
kvalifikácii spomedzi 52 
chlapčenských a 20 dievčenských 
družstiev. Naše stropkovské 
mušketierky postúpili do finále 
z druhého miesta skupiny východ. 
Pre nováčika Ligy žiačok, družstvo 
Schola in natura Stropkov, pod 
vedením p. prof. Bodnára, bol 
úspechom už postup do finálovej časti, 
v ktorej sa chceli už len učiť 
a nazbierať prepotrebné skúsenosti. Na 
ich hráčkach bolo i napriek bohatým 
inkasovaným gólovým nádielkam 
vidieť chuť hrať a učiť sa futbalu. 
Turnaj splnil účel rozvíjať mládežnícky 
futbal formou malých prípravných hier 
a podnietiť k hrám súčasnú mládež, 
chlapcov i dievčatá, ktorých je na 
vonkajších ihriskách vidno v súčasnej 
dobe stále menej a menej. Celkovými 
víťazmi sa stali mladší žiaci  1. FC 
Tatran Prešov a žiačky ŠK Slovan 
Bratislava.  

KOČAP 
_____________________ 

SEPTIMA A TRETIACI 
NA KOČAPE 

Počas maturitného týždňa boli tri dni vyčlenené 
pre KOČAP (Kurz ochrany človeka a prírody). 
Pre študentov 3.A, 3.B a septimy bol na každý 
deň pripravený bohatý program. Začali 
stretnutím s lekárom a členom rýchlej 
zdravotníckej služby, pracovníka Falck-u 
(súkromnej firmy, ktorá má svoju stanicu aj 
v Stropkove). V súčasnosti je Falck Záchranná 
najväčším poskytovateľom záchranných 
zdravotných služieb na Slovensku, má však ako 
jediná záchranné stanice v rôznych krajinách. 
Poslaním, ktoré v roku 1906 formuloval jej 
zakladateľ Sophus Falck, je predchádzať 
nehodám, núdzovým stavom, chorobám, 
zachraňovať ľudí v nešťastí, pomáhať tým, čo 
sú chorí a uľaviť od následkov choroby 

a nešťastia (viac si môžete prečítať na 
www.falck-zachranna.sk). Reč bola aj 
o poplašných telefonátoch a o tom, že dnešný 
systém je na odhalenie takýchto záškodníkov 
veľmi dobre pripravený a o rýchlej prvej pomoci 
v prípade dospelých i detí. Prvý deň mal 
v programe ešte stretnutie s príslušníkmi 
Hasičského a záchranného zboru SR, kde si 

ohňovzdorný „oblek“ vyskúšal priamo na sebe aj 
náš študent. Zaiste najzaujímavejšie boli 
príbehy zo života, ktoré títo hasiči zažili, ako 
pomáhali po autonehodách, pri požiaroch. Nie je 
to, ako sami vraveli, ako v amerických filmoch.  
Je to ťažká a namáhavá práca, hlavne na 
psychiku. Druhý deň kurzu sa niesol v znamení 
príslušníkov Policajného zboru SR, 
vycvičených psov a skvelých ukážok. Opäť boli 
zapojení aj naši študenti, napríklad pri skrývaní 
nábojníc, keď ich potom pes vyhľadal. Ukážka 
„ochrany“ tašky študentky, ktorú mal pes strážiť, 
bola tiež zaujímavá, nakoľko pes nesmel dovoliť 
dotknúť sa ani vlastníčke tejto tašky, takže sa 
k nej dostala až po povele od svojho pána. 
Chlapci ocenili tiež ukážku policajných zbraní. 
Turistika vypĺňala posledný deň tohto kurzu, 
z ktorého sa všetci vracali obohatení novými 
informáciami, zážitkami, ukážkami, plní zážitkov 
a v neposlednom rade i čokoládového 
opálenia☺ 
 

NA ÚČELOVOM 
CVIČENÍ VYHRALA 

TERCIA 
 
Dňa 5. júna 2007 sa študenti prímy, sekundy, 
tercie a kvarty zúčastnili účelového cvičenia 

v lyžiarskom areáli pod vlekom v Stropkove. 
Horúce dopoludnie sa nieslo aj v duchu 
správnej súťaživej atmosféry a bojovalo sa 
o dobré umiestnenie v rôznych disciplínach, 
napríklad v podávaní lopty z rúk do rúk, 
v štafetových súťažiach, v preťahovaní lanom. 
Po skončení sa víťazné body prehupli na stranu 
študentov tercie, na druhom mieste skončila 
sekunda a na treťom príma. Srdečne 
blahoželáme. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Volejbal 

––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Počas uzávierky predošlého čísla časopisu 
Elán sa počas volejbalových turnajov 
chlapcov a dievčat zrodili vynikajúce 
výsledky – 2 prvé miesta. Výhru spod 
vysokých sietí si odnieslo družstvo 
chlapcov i dievčat nášho gymnázia. 
Požiadali sme preto o vyjadrenie trénerov 
oboch celkov k týmto víťazstvám. 
 
Vyjadrenie trénera dievčat Mgr. M. 
Šturáka k turnaju krajského kola dievčat 
vo volejbale: „Hralo sa v 3 skupinách 
Stropkov A, Prešov, Stará Ľubovňa, 
Svidník, Kežmarok B, Humenné, Snina, 
Levoča, Bardejov C, Poprad, Vranov, a to 
každý s každým v skupine na 2 vyhraté 
sety. Víťaz zo skupiny postupoval do 
finálovej skupiny a v nej sa opäť hralo na 2 
víťazné sety každý s každým. Finálovú 
skupinu napokon tvorili celky Stropkova, 
Vranova a Sniny. Dievčatá z Gymnázia 
v Stropkove neprehrali na celom turnaji ani 
jeden zápas a zaslúžene sa stali víťazmi 
krajského kola.“ 
Konečné poradie na turnaji: 1. Stropkov, 2. 
Snina, 3. Vranov. Naše volejbalistky sa 
zúčastnia celoslovenského kola v Trnave.  
Držíme im palce.. 
 
Tréner chlapčenského družstva  
k obvodnému kolu vo volejbale povedal: 
„Hralo sa systémom každý s každým na 
dva hrané sety. Naši chlapci prvé tri zápasy 
vyhrali. Pred posledným zápasom s 
Gymnáziom Medzilaborce mali výhodu 
jedného setu, pretože Gymnázium 
z Medzilaboriec v prvom zápase 
remizovalo 1:1 so SZŠ Medzilaborce. 
K víťazstvu na obvodnom kole nám stačil 
v poslednom zápase jeden bod, teda 
remíza. Stalo sa. Tým sme vyhrali 
a postúpili do krajského kola. 
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