
  

Čo je nové na GMH? Dozviete sa v prvom čísle časopisu o živote                  

na našej škole pripraveného študentmi z 3.C. 

   Editoriál 

Keď sa počas prestávok prechádzam po chodbách a sledujem všetky fotografie visiace           

na stenách, premýšľam nad množstvom mladých ľudí, ktorí na gymnáziu našli hniezdo tak 

ako aj ja. Udivuje ma, že existuje človek, ktorý takmer 20 rokov sleduje stovky tvárí, čo 

nesmelo opúšťajú túto etapu svojho života. Je ním náš pán riaditeľ, Mgr. Štefan Kristofčák.  

Ďakujeme za každú minútu či hodinu, možno dve, ktorú sme mohli stráviť počúvaním 

otcovských príhovorov: či už na začiatku školského roka, či na jeho konci, a vôbec, všetci 

vieme, že príležitosť si pán riaditeľ vždy nájde, hoci aj každý deň v rozhlase. Ďakujeme          

za všetku prácu, ktorá sa za osobou pána riaditeľa ukrýva, aj keď my študenti ju často 

nevidíme. Ďakujeme za čas, keď rieši naše problémy, ale aj za každý úsmev a milé slovo, 

ktoré sa nám vryli do pamäti. Ďakujeme! 

Anežka Kubeková 

 

 

november 2014, cena: 0,50€ 

0,ťcecenacenacena:0?5 



 

  

 Každý deň v našej škole nebýva taký výnimočný ako práve tento. Dňa 8. 10. 

2014 znelo z každého kúta školy len jedno meno: „Andrej Kiska“. Predprípravy 

jeho príchodu boli neuveriteľné. Všetko muselo byť v najväčšom poriadku. 

Škola rozdelená na sektory, dlhé oznamy počas vyučovania a ochranka            

pred budovou školy nesmeli chýbať. Pozorovali sme to s veľkým úžasom.  

Pred gymnáziom sme my, študenti, netrpezlivo stáli. Čakanie bolo napínavé, 

pripravovali sme sa na privítanie prezidenta Slovenskej republiky. Naraz sa spoza 

zákruty vynoril v sprievode moderných áut, na čo sa spustil smelý potlesk.  

Pán prezident pôsobil veľmi príjemne, z  jeho postoja vyžarovala autorita. Pri vchode        

do budovy sme ho privítali chlebom a soľou. Atmosféru spríjemňovala ľudová 

hudba s krásnymi dievčatami v krojoch. Prechádzal chodbami školy a oboznamoval 

sa s jednotlivými učebňami a taktiež s učiteľmi, s ktorými viedol menšiu diskusiu. 

Čas si predovšetkým musel nájsť na besedu s nami, mladými, ktorí sme sa na neho 

najviac tešili. 

Do miestnosti vchádzal so zástupkyňou školy, riaditeľom a svojimi pomocníkmi         

s malou dušičkou pri pohľade na takých urastených študentov. Jeho úvodný prednes 

bol diplomatický. Určite by nás nudilo, keby rozprával len on, a tak prišiel rad            

na naše otázky. Jednou z tém bolo študovanie na vysokej škole. Jeho odpoveď bola 

rázna.  

 

                                                                                            Udialo sa... 
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Apeloval na nebojácnosť podania prihlášky do zahraničia a vyberania si ťažších 

vysokých škôl. Vraj sa tým lepšie uplatníme v našom budúcom odbore. 

Odpoveďou nás prekvapil, pretože sme čakali, že bude viesť k študovaniu v našej 

krajine. Avšak jeho radu prijímame a určite sa bude každý jeden z nás snažiť 

najlepšie, ako vie. Taktiež nás zaujímala zahranično-politická situácia. Diskutovali 

sme o Rusku a  o všeobecne známej situácii na Ukrajine. Na túto tému nemohol 

verejne povedať svoj názor,  musí  predsa dodržiavať nejaké pravidlá v pozícii 

prezidenta. 

Čas bol neúprosný a aj na hodinkách tikal čas odchodu. Pán prezident mal 

nehorázne nabitý program. 

Preto sme ho neradi zdr-

žiavali, aj keď, keby ho mal 

viac...  

Ako je zvykom v našej 

škole, každý hosť sa musí 

podpísať do školskej kroni- 

ky. Svojím podpisom poz- 

načil našu školu krásnou 

spomienkou. Taktiež sme ho 

obdarovali milými dar- 

čekmi – odniesol si goral- 

ský klobúk, valašku a najnovšie publikácie o Goraloch na Orave, keďže aj on 

pochádza z goralského kraja. Niektorým z nás sa podarilo získať jeho podpis. 

Odchádzal s úsmevom na perách a veríme, že aj s peknou skúsenosťou s mladými 

ľuďmi. 
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Kristína Bulvasová 
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 V jedno septembrové ráno plné hmly sme sa my tretiaci z GMH dobrovoľne   

nasilu rozhodli absolvovať trojdňový Kurz ochrany života a zdravia 

(KOŽaZ) 

 

Naše prvé kroky viedli smerom               

na Javorový vrch na Medvedzí. Cesta 

bola dlhá, strmá, plná blata a mokrej 

trávy. Nebola to  prechádzka ružovou 

záhradou, no na konci trápenia nás 

čakal vytúžený oddych a pohľad              

na nádhernú krajinu ponorenú v hmle 

zo všetkých strán. Niektorí gurmáni           

si opiekli slaninku alebo klobásku 

a ostatní hladoši rozbaľovali Braňove 

bagety. Keď profesori konečne 

zavelili na odchod, všetky nohy         

sa rozutekali smerom dolu...  

 

 

Obávaný druhý deň – Roháče. Naša púť 

začala pri lyžiarskom stredisku Zverovka.  

Na začiatku nebolo nič zaujímavé, len les 

a neskôr dokonca asfaltka, a tak sme 

začali strácať nádej a očakávania             

na sľubovanú krásnu prírodu. Dorazili 

sme k prvému bodu, k vodopádu, 

a s ďalším krokom sa okolo nás 

rozprestierali majestátne vrchy. Stúpanie 

k jazerám bolo náročné a nekonečné,         

no pohľad, ktorý  na nás čakal hore, 

zahojil všetky rany z boja! Smerom dole 

sme si už vykračovali veselým krokom 

s pocitom, že ďalší deň  je už úspešne      

za nami.   

 
Na tretí deň sme sa všetci veľmi tešili. Čakala nás príjemná prechádzka lesom plným 

napadnutého lístia v Juráňovej doline, ktorá bola zároveň bodkou  za naším kurzom.  

Poďakovanie patrí všetkým profesorom, ktorí sa podieľali na príprave skvelého 

programu. Kiežby sme boli tretiakmi každý rok. 

Kristína Kaššáková, Pavla Tekeľová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zapojenie gymnázia do projektu                         

operačného  programu Vzdelávanie 

Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej sa zapojilo do projektu s názvom 

Strediská moderného a aktívneho vzdelávania, ktorý potrvá 18 mesiacov 

v troch etapách.  Za zapojenie do projektu gymnázium získa finančné 

prostriedky vo výške 125 000 eur. 

Cieľom projektu je modernizácia metód, foriem a organizácie vzdelávania. 

Výsledkom činnosti je premena tradičnej formy vzdelávania na tvorivú                

a na výchovu so zážitkovým učením. Takto sa žiaci stávajú spoluautormi výučby 

a posilňuje sa ich tvorivosť, individuálne schopnosti či  práca v tíme. Celá 

aktivita je nielen dobrým spôsobom rozvoja vedomostí, ale aj motiváciou 

mládeže, čo je dnes prioritou na každom stupni vzdelávania. 

Projekt je rozdelený na tri aktivity. V prvej aktivite sa rozvíja biológia, chémia 

a geografia a zahŕňa vytvorenie podmienok pre rozvoj zručností v oblasti 

digitálnej techniky, prácu s GPS zariadením a ďalšou technikou. Druhá sa 

špecializuje na matematiku a informatiku. Ide predovšetkým o vytvorenie e-

learningového portálu na spracovanie informácií. Tretia aktivita je venovaná 

predmetom jazykového charakteru a občianskej výchove. Prostredníctvom tejto 

aktivity sa vyhľadávajú, získavajú a spracovávajú získané informácie od ľudí, 

ktorí absolvovali trstenské gymnázium a môžu byť dobrou motiváciou pri výbere 

štúdia či povolania a zároveň slúžia ako motivácia pre študentov. 

Projektom sa prispelo k budovaniu modernej školy zavedením inovatívnych 

foriem vzdelávania a skvalitnením materiálno-technického vybavenia školy, ako                

sú notebooky či dataprojektory. Zároveň študenti majú možnosť zúčastniť               

sa rôznych exkurzií, napríklad prehliadka Matice slovenskej, Národnej knižnice 

a Národného cintorína v Martine, Univerzitnej knižnice v Bratislave                            

či Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Naplánovaná je aj návšteva 

veľvyslanectiev Nemecka, Rakúska a ďalších krajín alebo prehliadka Národnej 

rady SR a Národnej banky Slovenska. 

Diana Slovíková, Ľubomír Olbert 
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Inzerčná nástenka 

Na našej škole sa zaviedla inzerčná nástenka, ktorá má pomôcť študentom predať 

alebo odkúpiť učebnice od starších žiakov. Môžete ju nájsť vo vestibule školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatrikulačný večierok 
 

Každoročne sa v našom gymnáziu organizuje imatrikulačný večierok a ani tento 

školský rok nebol výnimkou. Konal sa tesne pred jesennými prázdninami, 

29.10.2014 v Mestskom kultúrnom stredisku v Trstenej. Druháci, ktorí mali v hlave 

ešte stále obraz svojej vlastnej imatrikulácie, na ktorej boli obeťami oni, sa postarali 

o to, aby to prváci nemali až také jednoduché. Pripravili pre nich zaujímavé úlohy, 

ktoré museli absolvovať, aby sa mohli stať právoplatnými stredoškolákmi. Niektorí 

sa obávali, ale nakoniec odchádzali potešení a s úsmevom na tvári. Imatrikulácii sa 

nevyhli ani naše nové pani profesorky, p. Záhradníková a p. Kubasová, ktoré sa 

museli popasovať s neočakávanými otázkami. Po ukončení programu sa začala 

tradičná diskotéka, na ktorej sa študenti bavili  až do neskorého večera.

Michaela Tekeľová, Dominika Kašáková 
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Janka Vranová, Nikola Pakosová 



 

Nová technika v našej škole 

Jednou z najnovších technických noviniek na našej škole sú notebooky. Počas vyučovania 

má každý študent k dispozícií svoj vlastný notebook, s ktorým pracuje. Konkrétne sa jedná 

o HP notebook ProBook 4330s. Je to staršia generácia notebookov ale ich spoľahlivosť vás 

nesklame.  
Ide o notebook nižšej triedy, čo sa pre stredné školy akurát hodí. 

Vzhľadovo vyzerá pomerne efektne. Mechanika v notebooku pekne drží a 

ani pri zatrasení sa neklope. Hmotnosť činí 2,13 kg, čo nie je veľa. Medzi 

najväčšie pozitíva parí spoľahlivosť a trvalosť. Taktiež dizajn, vzhľad 

a materiály napomáhajú k ľahšiemu a praktickému narábaniu, čiže 

jednoduchá manipulácia. Veľké plus patrí aj výkonu a výdrží batérie. Ale, 

samozrejme, to má aj svoje negatíva.  

Jedná sa hlavne o neustály a hlučnejší zvuk ventilátora. Taktiež USB 

sloty sú blízko u seba čo je nepraktické. Displej by mohol byť aj väčší, ale za takú cenu sa niet na čo 

sťažovať. 

Na záver môžem len dodať, že HP notebook ProBook 4330s vás nesklame aj napriek drobným 

nedostatkom, ale vzhľadom na cenovú triedu sa jedná o výborný notebook či už do práce, alebo na domáce 

účely.  

Denis Dlholucký 

 

 

  

Láska na vlásku 
 

Na kráľovskom hrade sa princ Matej cíti ako väzeň. Otec ho prinúti zasnúbiť sa s 

princeznou Beatrix, ktorú nemiluje. Matej využije náhodné stretnutie s tulákom 

Tomášom, ktorý je jeho identickým dvojníkom. Chlapci sa  na jeden deň vymenia, 

postavia sa zoči-voči svetu, ktorý dosiaľ nepoznali, musia dospieť a naučiť sa niesť 

zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Odmenou im bude, že obaja nájdu pravú lásku. 
 

Rozprávka od režisérky Mariany Solčanskej zaujme rôzne vekové 

kategórie, vyskytujú sa tu humorné situácie, ktoré sú určené staršiemu 

divákovi, no dokážu pobaviť i menších. Môžeme byť hrdí, že pýcha 

Oravy, Oravský hrad, je hlavným miestom odohrávania deja                      

z 15.storočia, ktoré je neskorého gotického charakteru. Kostýmy boli 

detailne prepracované. Veľkú úlohu zohrávali i samotné choreografie, 

napríklad spoločný tanec princa a princeznej, ktorý ukazoval zábavu 

vtedajšej spoločnosti vyšších vrstiev. Čo sa týka hereckých výkonov, boli 

priemerné. Môžeme vidieť nielen známych hercov ako Celeste 

Buckingham v roli princeznej Beatrix, či Samuela Spišáka - princa, ale 

i obyčajných ľudí, ktorí mali možnosť zahrať si ako komparzisti. Hviezda 

Celeste Buckingham, hlavná postava, si tam podľa môjho názoru zahrala 

skutočne málo. Mala štyri, maximálne päť krátkych vstupov, ktoré trvali 

dve-tri minúty. Naopak, herec Samuel Spišák bol na plátne príliš často, 

takmer celý film.  

 
Rozprávku Láska na vlásku odporúčam  každému. Oplatí sa nájsť si hodinku a pol čas a pozrieť si niečo, 

čo po rokoch konečne oživilo našu slovenskú kinematografiu. 

                                                                                                                    Katarína Smiešna 
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Recenzia 



 

  Humorné okienko 

„Stratený je deň nášho života, keď sme sa nezasmiali.“ (S. Chamfort) 

 

 

Čo už vieme... 

Najznámejšia gotická pamiatka je Karel Gott.  

Pohyb priamočiary a krivočiary  rozlišujeme podľa tvaru trajektu. 

Trojuholník má tri uhly, z ktorých každý zviera dve strany. Trojuholník má teda logicky 

šesť strán. 

Policajt vzniká polymerizáciou monocajta. 

Najmenej potravy skonzumujú mole, lebo vyžierajú diery. 

Majáky sú knihy od Karla Maya. 

Babie leto je výsledkom feminizmu. 

Angličania sú jediný národ, kde auto riadi spolujazdec. 

 

 

Aká duchaplná myšlienka! 
Basa tvrdí muziku. 

Kto do teba kameňom, ty do neho  

chlebom. 

Babka k babce, budú kapce. 

Komu sa nelení, tomu sa zelení.   

Mohli by ste, prosím, zavrieť okno?  

Odprevadím vás k východu.       

Cíťte sa ako doma.                     

Ten klobúk ti pristane. 

Malý kurz angličtiny 

 What a ghostful idea! 

A prison makes music stronger. 

Who with a stone into you, you with 

bread into him. 

Granny to the granny, the boots’ll be. 

He who isn't lazy has a green one. 

Would you mind pressing ALT+F4?  

I will accompany you to the East 

Smell yourselves like at home. 

That hat will land you. 

 

Chvíľka poézie... 

Ja kopem,  

ty kopeš,  

on kope,  

ona kope, 

my kopeme, 

vy kopete,  

oni kopú.  

Nie je to moc dobrá 

báseň, ale je veľmi 

hlboká. 

 

Slovenské mená...  

Drahoslav..... Expensiver 

Severín..... Northbert 

Radovan..... Joyster 

Tamara..... Thatmarry  

Kazimír..... Spoiler 

Víťazoslav..... Winnerfan 

Jarmila..... Springlover 

Lenka..... Only K. 

Ladislav..... Tuner 

Dávid..... Vomitador 

Lukáš..... Archer  

 

Ľudomil..... Manlover 

Tichomír..... Silencer / 

Quietpeace 

Levoslav..... Lioner / 

Lioncelebrator 

Pravoslav..... 

Rightcelebrator 

Želiezovce..... Ironsheep 

Komárno..... Los Mosquitos 

Rožňava..... Grillside 

 Kristína Konupková, Martin Mamira 
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                Volný cas ˇ ) 



 

Osemsmerovka 
 

Aká matka, .......................(výsledok nájdeš v osemsmerovke) 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOH, GUNÁR, GYMNÁZIUM, HRÍB, KAKAO, KATAPULT, KOLÁČ, LIEH, MAKETA, 

MATURITA, MIŠA, MOZOG, MUŠ.T, MYŠ, PÝCHA, ROLA, RUM, RYBA, SEMENO, 

SEN, SLON, SOMÁR, ŠAMAN, ŠAŠO, ŠUM, TABUĽKA, TAŠKA, TEHLÁR, TOPOĽ, 

VÍNO, VÍZA, VLNA, ZÁPISNÍK 

Sudoku 
  

G T Š Y M A T U R I T A A 

  O S E N I U A Č Á L O K M 

Z L O V Š A Š O K Ý P A U 

O O L M A R K A K A O T I 

M N I A Á Š A Ľ M T Ľ A Z 

A R E L Z R Ó U U A Š. P Á 

K CH H M B Í R H O B N U N 

E E Ý B E M V Í N O A L M 

T Z Á P I S N Í K I K T Y 

A L O R :) A B Y R Á N U G 

Barbora Mišíková, Paula Tuková 
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Otec Odrobiňák, čo Vás priviedlo k tomu, 

že ste sa stali misionárom v Ekvádore?  

Pochádzam z Bobrova, gymnázium som 

absolvoval v Námestove. Tam som spoznal 

Dona Sobotu (profesora matematiky a fyzika, 

ktorého  prepustili pre náboženské pre-

svedčenie zo školstva). Tajne som ho 

navštevoval a stretol som sa s misionárom 

Donom Šutkom, ktorý už vtedy pôsobil           

v Ekvádore. Jeho  rozprávanie zanechalo       

vo mne hlboký dojem.  

Vyštudoval som “vete-

rinu”, začal som pracovať 

na Hornej Orave. Po 

“Nežnej revolúcii“ som 

vstúpil ku saleziánom, 

vyštudoval som teológiu a 

na vlastnú žiadosť som 

odišiel          do Ekvádoru,                        

do východných pralesov 

za Donom Šutkom.  

 

V Ekvádore  v pralesoch 

ľudia nepotrebujú veľa 

oblečenia. Keďže ste 

človek ako každý iný, 

zaujímalo by ma, ako ste 

zo začiatku vnímali 

nahotu ostatných ľudí 

všade naokolo ? 

Nahota v ponímaní “všade naokolo”                  

u domorodých ľudí kde pracujem                     

sa nevyskytuje. Shuari sa obliekajú tak ako 

my bežní ľudia v Európe. Majú jednoduché       

a prirodzene správanie, ktoré vyplýva z ich 

kultúry a podmienok v ktorých žijú. Matka 

svoje dieťatko nakojí bez hanby a ostychu  

 

 

kdekoľvek. Bežne vidieť nahé malé deti ktoré 

sa kúpu pri rieke v horúčave, alebo sa hrajú     

na dvore. Ľudia sa kúpu a umývajú v riekach, 

potokoch a iných vodných zdrojoch                  

so vzájomným rešpektom. Vo všeobecnosti       

sa kúpu a umývajú v jednoduchom oblečení 

(tričku a „kraťasoch“ muži aj ženy), nie 

vyzlečení jeden pred druhým. Obnaženia          

sa hornej časti tela u mužov a chlapcov v 

horúčave je normálne a ojedinelé pri umývaní 

sa u dospelých žien (nie u mladých dievčat) 

   keď sú samé. 

 

Zmenil sa Váš spôsob 

myslenia potom čo ste 

tam zažili? 

Nové podmienky v ktorých 

sa človek ocitne po mno-

hých rokoch ovplyvnia je-

ho správanie a myslenie.  

Misionár ak chce účinne 

pôsobiť a získať si dôveru 

a sympatie ľudí musí sa 

prispôsobiť novému mys-

leniu, mentalite, nadobud-

núť prejavy dennej kultúry, 

hovoriť ich jazykom. Vi-

dím na sebe určité zmeny, 

ale nie do takej miery že sa 

zo mňa stane úplne iný 

človek. 

 

Ako sa dá prispôsobiť človeku                         

z civilizovanej krajiny na život v divočine? 

Prispôsobiť sa novému štýlu života                    

v amazonskej prírode je ťažké, ale s vierou, že 

Boh ti dá silu prekonať všetky ťažkosti               

a problémy, to môžeš dokázať. Vyžaduje to  

 

 

Rozhovor so saleziánskym kňazom Otcom Odrobiňákom 

Dňa 8. septembra 2014 sme mali v škole vzácnu návštevu. Otec Odrobiňák, saleziánsky 

kňaz, rodák z Bobrova, pôsobí na misiách v Ekvádore, a beseda s ním vyčarovala všetkým 

študentom úsmev na tvári. Pútavým spôsobom nám priblížil svoj život medzi 

domorodcami, priniesol neobyčajné suveníry a fotografie, porozprával neuveriteľné 

zážitky... 
 

  

               rozhovor 
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veľké úsilie nielen prirodzeného ale aj 

nadprirodzeného charakteru, hlavne objaviť 

zmysel prečo si tam, kvôli čomu si zanechal 

svoj doterajší spôsob života. 

 

Na čo bolo najťažšie si zvyknúť keď ste 

tam prišli? 

Prijať novú situáciu s odlišnými prvkami 

myslenia, konania a spôsobu života. Nové 

životné podmienky (príroda, podnebie), iný 

jazyk, odlišní ľudia s ktorými som                   

sa   v Európe nestretol a na ktorých som nebol 

zvyknutý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo by ste ako človek zmenili v tej krajine? 

A čo by ste chceli dosiahnuť ako kňaz? 

Nejaké prevratné zmeny som tam neprišiel 

robiť.  Nie som politik, ani sociálny, 

ekonomický, či vedecký pracovník. Ako 

saleziánsky kňaz a misionár chcem svojou 

prítomnosťou pomôcť a prispieť  k tomu aby 

ľudia žili lepším, krajším a dôstojnejším 

životom - najmä deti a mladí. Samozrejme že 

nemôžem zabúdať ani na strednú a staršiu 

generáciu. Zmierniť ich utrpenie, biedu, 

privádzať          k zodpovednejšiemu k životu, 

pomáhať objaviť zmysel života v Bohu 

a pochopiť, že sa oplatí s Ním a pre Neho žiť. 

 

Čo pozitívne vnímate na krajine v ktorej 

žijete a uplatnili by ste to vo vyspelej 

krajine? 
Ekvádor je poľnohospodárska krajina s 

veľkým prírodným a kultúrnym bohatstvom. 

Priemysel nie je rozvinutý v oblasti kde 

pracujem. Ľudia sú jednoduchí, skromní, 

otvorení, spoločenskí. Majú svoje pozitívne 

aj negatívne stránky. Z pozitívnych prvkov 

by som uplatnil v medziľudských vzťahoch 

jednoduchosť a otvorenosť, príliš sa 

neuzatvárajú do seba a nemajú falošné 

predsudky. Žije tu veľa etnických skupín, 

národností a vzájomne sú veľkým 

bohatstvom pre krajinu v oblasti výmeny 

kultúrnych hodnôt. Prírodné bohatstvo, ktoré 

majú, je potrebné lepšie využiť. Vodné 

bohatstvo, rastlinstvo, živočíšstvo, 

klimatické podmienky im dovoľujú pestovať 

plodiny v každom ročnom období a tak 

zabezpečiť sebestačnosť vo výrobe potravín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako nájdeme miesto kde teraz pôsobíte? 
Oblasť kde pracujem v Ekvádore je 

juhovýchod, kde je amazonská nížina, 

provincia Morona Santiago s hlavným 

mestom Macas, vo vnútrozemí kantón (vyšší 

územný celok) Taisha, farnosť Tuutin-Entsa. 

 

Ďakujeme Otcovi Odrobiňákovi za in-

formácie a prajeme mu mnoho úspechov v 

každodennej práci s jeho milovanými 

Shuarmi. 

             Simona Kuráňová 
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Cti minútu i život svoj... 

Častokrát sa stretávam s reakciami ľudí, ktorí si neuvedomujú cennosť okamihov, ktoré 

prežívajú s rodinou, priateľmi. Pre mňa je niečo také nemysliteľné. Som študentka Gymnázia 

Martina Hattalu a každý deň sa  usmievam na svet okolo mňa, pretože viem, aké je to necítiť 

absolútne nič.  

     Viete si predstaviť moment, keď vaše bezvládne telo leží pohodené na ceste a čaká na svojho 

spasiteľa? Nie, jasné že si to väčšina neviete predstaviť. No ja? Ja áno, pretože som pocítila na 

vlastnej koži, aké je desivé byť na pár minút v bezvedomí. Prežila som silný otras mozgu, ktorý 

ma zmenil od základu môjho bytia. 

     Nevinnosťou je, keď sa súrodenci dohodnú, že sa zvezú na jednom bicykli obaja. Rodičia 

nám pred jazdou hovorili: „Nieže pôjdete na bicykli, mohlo by sa vám niečo stať!“  Ach, tie 

tvrdohlavé decká! Sú neohľadné a vždy, ale naozaj vždy na všetky chyby doplatia.      

     Naša spanilá jazda dolu strmím brehom nebola výnimkou. Hnali sme sa cez úzku cestu, 

akoby práve spustili sirénu a my sme sa mali čo najskôr ukryť do pancierových krytov. Ja, malý 

drobec, sedela som na prednom ráme bratovho bicykla. Vystavená nebezpečenstvu pádu som si 

neuvedomovala, že stačí málo a život sa vám môže úplne zmeniť.  

Ilustrácia: Dominika Kašáková 

                Naša tvorba 
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Jediné, čo si pamätám je môj úpenlivý prosiaci hlas: „Prosím nie, chyť ten volant, chyť ten 

volant!!!“   

 A potom nič...nič...A opäť veľké nič... Hrozivé nič, ktoré raz každý pocítime, či skôr alebo 

neskôr. Desivá tma... Vlastne nebola ani tmou. Bolo to, ja ani neviem, čo presne. Nedá sa ani 

popísať, aké to je, keď vaše telo je úplne bez pohybu, nič necítite, nič vás nebolí, nič nepočujete. 

Dokonca ani neviete, že ste niekedy predtým existovali a mali krásny a bezstarostný život. 

Neviete, že môže jestvovať niečo, ako je primitívne denno-denné dýchanie, ktoré by si človek 

bez toho, aby ho niekto upozornil, uvedomoval. Ani len netušíte, že niekedy predtým ste mali 

milujúcu rodinu, ktorá vám splnila všetko, čo vám kedy na očiach videla. Je to zvláštne, ale je to 

tak. Máte pocit, že si vás nikto nevšíma, že vás iba obchádzajú ako kus zašpinenej vreckovky. 

Hmmm... Vlastne ani len takýto pocit nemáte, pretože je nereálny. Skrátka sa nedá v tom 

momente racionálne uvažovať. Nedokážete si predstaviť ani len najprimitívnejšiu vec, aká na 

svete existuje. Je to nemožné. Telo vám nedovolí vykonať akýkoľvek pohyb. Ste akoby 

v uzavretom kruhu, z ktorého niet cesty späť. Nemá začiatku ani konca, tak ako aj vy, 

nedokážete nič. Vôbec NIČ! Ťažko opísateľné, a ešte ťažšie predstaviteľné. Áno, ja viem.

 Niekedy sa pýtam samej seba, či je možné, aby človek, ktorý je v kóme, počul ľudí okolo 

seba. Všetky neutíchajúce monológy, prichádzajúce z každej strany od vašich najbližších. Lekári 

vždy tvrdili: „Takýto človek vás počuje, len sa s ním zhovárajte. Uvidíte, že sa zobudí skôr.“ 

 Dnes som  na pochybách, či je to pravda, pretože ja som nepočula nič. Nevidela som ani len 

temnú tmu pred očami, ktorá by bola akým-takým znamením, že sa s mojím telom niečo deje. 

     Brat, z celého tohto cirkusu, našťastie, vyviazol len s obitými kolenami a s pár škrabancami.  

No na okamih po mojom prebudení si len s nechuťou spomínam. 

    Štyri prsty na rukách narazené, a z jedného visiaci necht, akoby týčiaca sa vlajka vo vetre. 

Nohy, lýtka, stehná, ruky, predlaktie a iné časti tela boli celé od krvi. Na moje šťastie som                    

si nevidela tvár, pretože tá si zo všetkého odniesla najviac. 

     Dovtedy som necítila žiadnu bolesť. Zrejme preto, lebo po úraze hlavy je človek značne 

dezorientovaný a navyše moje hodnoty adrenalínu museli byť extrémne vysoké po ťažkej 

fyzickej, ale aj psychickej záťaži. Ale ako sa hovorí, že všetko zlé je na niečo dobré, práve toto 

bola najväčšia výhoda zo všetkého. Necítila som bolesť. 

     Nekonečné čistenie rán plných štrku a piesku, ktoré som z cesty zotrela ako upratovací mop, 

mi až v nemocnici zaručili neznesiteľné bolesti, pri ktorých ma museli držať všetky sestričky. 

Krik a rev mnou zmietali zo strany na stranu, no vydržala som. Blažený pokoj,  ktorý potom 

nastal mi pohládzal moje ubolené údy a mozog. 

     Pokým som bola v nemocnici a nemala zrkadlo pri sebe, všetko bolo v najlepšom poriadku. 

Pohroma nastala, keď som zbadala môj desivý zovňajšok. Hystéria a panika. Od tej chvíle som 

sa celé mesiace nemohla na seba ani pozrieť. 

     Jedinými ľuďmi, ktorí sa odo mňa neodvrátili, boli a sú moji rodičia, pôvodcovia mojej 

maličkosti. Vďaka ich starostlivosti, dnes nemám na tele žiadne následky po tomto nezmyselnom 

incidente.  

    A preto, každý deň, keď ráno vstanem, usmejem sa na seba do zrkadla a poviem si: „Váž                                                          

si každú minútu svojho života, pretože nikdy nevieš, kedy o tento dar prídeš.“             

  Anežka Deborah Kolejáková 
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Názory študentov na GMH 

Žiakom navštevujúcim gymnázium Martina Hattalu sme umožnili zhodnotiť 

štúdium na našej škole. Študenti anonymne vyjadrili svoj názor na vedenie školy, 

prostredie a výučbu. V nasledujúcom texte sú uvedené citácie žiakov.  

Pán riaditeľ je úplne skvelý. Taktiež sa 

konajú super akcie a poznávacie výlety.                         

(2. ročník) 

Škola je v pohode. Jediná zlá vec je to, že           

sa musíme stále premiestňovať. (1. ročník) 

Na tejto škole som si našla vzťah k fyzike, 

pretože máme najlepšiu profesorku.               

(1. ročník) 

Páči sa mi celkovo prístup. Väčšina 

profesorov sú solídni ľudia, aj keď som 

natrafil na pár ľudí, s ktorými je pre mňa 

ťažké vychádzať, ale dá sa to. (4. ročník) 

Je tu veľa príjemných profesorov, ktorí 

majú zaujímavý výklad. No sú aj takí, 

ktorých hodiny by som s radosťou 

vynechala. (1. ročník)  

Štúdium je náročnejšie než na základnej 

škole, ale GMH je predsa výberová škola…                      

(1. ročník) 

Cez zimu sa kúri ako má... Jediné, čo by 

som vytkol je, že inventár fyziky a chémie 

by bolo dobré obohatiť o novšie, v prvom 

rade funkčné pomôcky. (4. ročník) 

Máme dobrých učiteľov, ktorí vedia veľmi 

dobre vysvetliť učivo. (1. ročník) 

Čakal som, že škola bude omnoho ľahšia. 

Keby som si mal vybrať znova, už tu asi 

nepôjdem. Našťastie máme veľmi dobrý 

kolektív, takže sa to dá zvládnuť.  

(1. ročník) 

Škola poskytuje veľmi dobré základy z 

matematiky. Vďaka tomu mám menšie 

obavy na prijímacie skúšky na vysokú 

školu. (2. ročník) 

Moje pocity zo školy nie sú práve 

najlepšie. Čakal som trochu viac, ale aj 

tak je to tu celkom fajn.  (1. ročník) 

Páči sa mi Braňov bufet a rozdávanie 

novín niekoľko krát do týždňa. Nepáčia sa 

mi niektorí profesori... (1. ročník) 

Podľa mňa je naše gymnázium kvalitná 

škola, ktorá dobre pripraví na vysokú 

školu, ale len vtedy, keď majú študenti o 

to záujem. (3. ročník) 

Škola je síce veľká, ale pekná. Všade je              

veľa ľudí, kresieb, kvetov, čo na mňa              

pôsobí  tak pohodovo... (1. ročník) 

Moje predstavy sa vôbec nesplnili- táto 

škola je ešte lepšia. Svoje rozhodnutie 

vôbec neľutujem  a som rád, že som                 

sa tu dostal. Momentálne sa mi tu darí 

veľmi dobre. A čo je najlepšie, mám 

najlepšiu triedu. Som rád, že som tu. 

(2.ročník) 

Na GMH som len 2 mesiace, ale som 

rada, že som si vybrala túto školu. Veľmi 

sa mi tu páči. Sme super trieda a dobrý 

kolektív. Oproti základnej škole  máme 

oveľa viac učenia a úplne iný systém, no 

pomaly si zvykám. Neľutujem výber 

školy.               

(1. ročník) 

Evka Paldiová      14 

            Život na GMH                                                                                 



 

 

 

 

 

  

Školská jedáleň mojimi očami 
 

Nedočkavo sedím na hodine dejepisu a sledujem hodiny. Už len dve minúty a konečne je to tu 

- obedňajšia prestávka. Uháňam dolu schodmi tešiac sa na obed, avšak nadšenie opadne, keď 

zbadám nekonečný rad pred jedálňou. Hodiny ukazujú 12:15 ,a ja stále čakám v rade... Jedáleň, 

ktorá sa na prvý pohľad zdá dostatočne veľká, asi  tak veľká nie je, ale prečo?                                                                                                                         

Ako sa tak pozerám na zmenšujúci sa počet stoličiek a dlhý rad predo mnou, zisťujem, že 

všetci si nesadneme. V hlave mi  prebleskujú nápady - čo s tým? Rozmýšľam, že by pre 

spokojnosť ostatných bolo dobré predĺžiť prestávku aspoň o 5 minút. Pomaly ale isto sa blížim 

k vydávaciemu okienku, tak sa nad problémom preplnenej jedálne v tejto chvíli nezamýšľam. 

Cítim vôňu, no ešte nič nevidím.  Skúšam identifikovať jedlo aspoň podľa chuti. Už som tu. 

Vidím dnešný obed. Práve dnes je moje najobľúbenejšie jedlo, aké šťastie! Podáva sa mexický 

guláš s knedľou.  Ako mi  pomaly odbúda jedlo z taniera ,hodnotím dnešný obed na výbornú. 

Polievka však tak dobrá nebola, ale napriek tomu je jasné, že pri takom veľkom množstve 

porcií sa ani nedá všetko navariť tip-top. Odnášam obed a cestou  hľadím na študentov, ktorí sa 

ešte nedostali na rad. Veď predsa za  dve minúty končí prestávka!!! Znovu sa tak v mysli 

dostávam na koreň problému málo kapacitnej jedálne, no  na mexický guláš v našej jedálni 

nikdy nezabudnem.... 

Miriam Loneková 

 

A je to tu! Nový školský rok a s ním spojený nezabudnuteľný ročník plný zábavy a aktivít! 

Ale, ako na to?! Predstavujem vám žiacku školskú radu, ktorá plánuje v školskom roku 

2014/2015 niečo viac pre teba. Chceme mať aj plnú hlavu spomienok a zážitkov na študentské 

časy.  

 Už máš nápad, čo by si v našej škole rozbehol 

alebo chcel zmeniť? Toto je tvoja príležitosť ako 

objaviť svoje talentované ja. Vieš kresliť, či 

písať krásne slohy? Redakčná rada školského 

časopisu ťa čaká. Máš plnú hlavu nápadov, no 

realizácia je pre teba náročná? Sú tu členovia 

školskej rady a možno aj tvoj kamarát, či 

spolusediaci, ktorí by vedeli, ako na to! Chceš 

byť spoluorganizátor plesu alebo iných akcií? 

Dúfam, že hovoríš, áno!  

 
Tak prečo ešte váhaš? Čaká sa len na TEBA! Bude to stáť za to. Tvoje členstvo bude 

odmenené dobrým pocitom a pozitívne znásobeným časom. Tak verím, že tvoje ego sa trošku 

pokorilo a chce urobiť niečo aj pre druhých nielen pre seba, pretože GMH sa chce 

znovuzrodiť! 

Romana Pallová 

Prečo vlastne existuje Žiak... Škola... Rada...? 
 Školská rada čaká práve na teba. Stále máš čas niečo zmeniť. 
 

Ilustrácia: Kristína Konupková 
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    Oslavy 145. výročia založenia školy 

 
V marci budúceho roku pripravuje vedenie školy slávnostnú akadémiu, kde vystúpia 

študenti GMH. Taktiež sa uskutočnia besedy s úspešnými absolventmi našej školy 

a ďalší sprievodný program, ktorým si chceme pripomenúť dlhú a náročnú cestu nášho 

gymnázia tromi storočiami. 

 V 19. storočí bolo na Orave veľa nadaných žiakov 

základných škôl, ktorí však nemali možnosť 

ďalšieho štúdia. Na Orave chýbalo vyššie vzdelanie, 

no vďaka mnohým nadšencom, ktorí apelovali         

na samotného panovníka a krajinský snem, bolo 

schválené štvortriedne nižšie gymnázium. 

V školskom roku 1869/70 sa na „Trstenskom 

kráľovskom katolíckom štvortriednom gymnáziu" 

začalo vyučovanie v maďarskom jazyku. V roku 

1931 Trstená získala namiesto gymnázia 

Meštiansku školu. Gymnázium bolo obnovené až 

v roku 1938 ako „Štátne reálne gymnázium               

v Trstenej". Po 2. svetovej vojne sa stalo výberovou 

školou s úlohou pripraviť študentov na vysokú 

školu. 

V päťdesiatych rokoch sa vyučovala aj pedagogika 

a otvoril sa zdravotnícky odbor. Vznikla tiež 

zbierka preparovaného vtáctva, vďaka zásluhám 

profesora Antona Kociana. Boli vybudované 

ihriská, a začali sa organizovať volejbalové turnaje. 

V roku 1970 sa vykonala rozsiahla prestavba 

školskej budovy a od roku 1971 nesie škola názov 

„Gymnázium Martina Hattalu". Už v roku 1995 

mala škola 24 tried, vyučovala sa angličtina, boli 

nadviazané družobné vzťahy so školami v Poľsku, 

Českej republike, Španielsku, Anglicku a v Ne-

mecku.  

 

 

 

Aj po roku 1995, kedy sa stal riaditeľom Mgr. Štefan Kristofčák, prebehli v škole mnohé 

rekonštrukcie, pribudla nová prístavba, študentská miestnosť, otvorilo sa bilingválne španielske 

gymnázium, vybudovalo sa mediálne stredisko na výučbu angličtiny, nemčiny a španielčiny           

a odborné učebne pre informatiku, fyziku, chémiu a biológiu. Škola dostala dnešnú podobu.  

V týchto dňoch píšeme históriu našej školy my sami, a preto si myslím, že by sme mali konať 

tak, aby naši potomkovia boli na nás tak hrdí, ako sme my na našich predkov, vďaka ktorým tu 

môžeme študovať. 

     16 
Anežka Kubeková 



 

 

 

 

Študenti vycestovali už skoro ráno                      

na dvoch autobusoch a celou cestou sa tešili              

na návštevu egyptskej hrobky. Na výstave                

si prezreli repliky posvätných predmetov, 

šperkov, sošiek a iných artefaktov, ktoré                  

sa našli v roku 1922 v Tutanchamonovej 

pohrebnej komore. Objaviteľom týchto 

pokladov je egyptológ Howard Carter.       

Účastníci tejto exkurzie sa dozvedeli aj mnoho 

iných zaujímavých informácií o živote a smrti 

Tutanchamona, egyptskej civilizácii, pohreb-

ných rituáloch a spôsobe pochovávania vládcov 

Egypta – faraónov. Na spiatočnej ceste nav-

štívili rímsky tábor Gerulata v Rusovciach.  

Výletníci sa vrátili obohatení o veľmi 

výnimočné zážitky. Návštevu tejto výstavy 

i rímskeho tábora určite všetkým odporúčajú. 

Martin Poldauf 

 

Čo si naši študenti myslia o uniformách???  

Na mnohé školy, nielen                 

v zahraničí, ale už aj tu,                  

na Slovensku, sa zaviedlo nosenie 

uniformy. Zaujíma vás, čo si 

o tom myslia naši študenti? Urobi-

li sme prieskum vo všetkých roč-

níkoch na vzorke 86 responden-

tov. Výsledky sú možno trochu 

prekvapivé, a určite zaujímavé pre 

vedenie školy a žiacku školskú 

radu. 

Anežka Kubeková 

Exkurzia „Tutanchamón“ 
Dňa 28.10.2014 sa žiaci našej školy zúčastnili  exkurzie Tutanchamon – jeho 

hrobka a poklady v areáli Incheby v Bratislave.  

 

45% 

20% 

16% 

19% 

Chcel/a by si, aby sa na našej škole 
zaviedlo nosenie uniformy? 

áno, je to štýlové

áno, neboli by rozdiely
medzi študentmi

nie, je to nepohodlné
a nepraktické

nie, vôbec sa mi ten
nápad nepáči
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                          Tipy a  nápady 

Resetovať hlavu nielen na Slovensku 
Tipy na koncoročný výlet 

Rozmýšľate aj vy, kam si na konci školského roka vyrazíte oddýchnuť so spolužiakmi? 

Kam sa ísť odreagovať po celoročnom zaťažovaní mozgových buniek a pílení nervov 

učiteľmi? Ponúkame vám niekoľko nezvyčajných miest, v ktorých sa s chvíľou prípravy 

a plánovania splní váš cieľ nad  očakávania. 

 Každý sníva o dokonalom výlete 

s partiou bláznivých ľudí niekde mimo 

školy. Mnohí zvolia rýchly reset v 

podobe návštevy nudných múzeí alebo 

pamiatok. Existuje však aj iný recept. 

Čo tak napríklad Praha? Hlavné 

a zároveň najväčšie mesto Českej 

republiky ponúka jedinečnú panorámu 

Pražského hradu, sídla českých kniežat 

a kráľov. Neodmysliteľnou súčasťou je 

aj Karlov most, ktorý je považovaný za 

najkrajšiu gotickú bránu Európy. Nes-

mieme zabudnúť na staromestskú rad-

nicu so slávnym orlojom a taktiež mnoho 

iných zaujímavostí.  

 

Ďalšou alternatívou je Viedeň. Hlavné a naj-

väčšie mesto Rakúska ležiace na rieke Dunaj 

ponúka najväčšiu viedenskú stavbu Donauturm, 

z ktorej si môžete skočiť bungee. Viedeň je taktiež 

mestom pre lacné nákupy v elegantných obcho-

doch s kvalitnými výrobkami, takže si tu nájdu 

svoje aj nákupné maniačky a nemusia sa báť, že sa 

budú nudiť. Monumentálne budovy v centre mesta 

a svetové múzeá naplnené pokladmi. Veľkorysé a 

otvorené mesto ponúka všetko, čo si môžete 

priať.   

Krakow? Kráľovské hlavné mesto Poľska 

s charakteristickými početnými historickými 

stavbami. Je tu možnosť návštevy katedrály 

svätého Václava alebo kráľovského zámku. Mesto 

Krakow má najviac vyťažený mesiac jún, kde sa 

konajú Dni Krakowa s množstvom koncertov 

a divadelných predstavení. V meste sa nachádza aj 

množstvo zábavných parkov alebo kúpalísk         

s tobogánmi. 

Možností, ako stráviť deň správne a plnohodnotne, 

je veľa. Ostáva už len na vás, čo sa rozhodnete 

podniknúť a zrealizovať. Veď do konca školského 

roka máme ešte dosť času. Veľa šťastia pri výbere! 

                                                          Matúš Kaník 
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Tipy na zdravú desiatu 
 

Budíček, rýchla sprcha, obliekanie a uháňanie do školy. Ani vy nestíhate ráno s desiatou? 

Existuje však zopár skvelých nápadov, ako ušetriť svoje zdravie, aj svoj čas: 

 
 Desiatu si môžete pripraviť už večer a cez noc nechať v chladničke. 

 Ideálnou desiatou je celozrnný chlieb s domácou nátierkou vymiešanou z kravského masla. 

 Nezabudnite na ovocie a zeleninu – obsahujú vitamíny, vlákninu a vodu. 

 Vyhýbajte sa umelým sladidlám (sladené džúsy, malinovky) a radšej si zoberte bylinkový čaj, 

jemne perlivú minerálku, džús zriedený v pomere 1:2 alebo obyčajnú čistú vodu. 

 Zoberte si aj niečo sladké. Napríklad makovník, orechovník, tvarohový koláč či domáce 

mafiny. Skvelou voľbou je aj detská výživa, jogurt  s orechmi a semienkami, müsli tyčinka, 

no dávajte pozor na prifarbené sladkosti. 

                                                                                               Anežka Kubeková 

Ako písať SOČ-ku??? 
Aj tento rok čaká študentov tretieho ročníka písanie SOČ-ky - stredoškolskej odbornej 

činnosti žiakov napísanej na zvolenú tému (napr. Srdce – orgán ľudského tela; Odraz 1. 

svetovej vojny v slovenskej literatúre a pod.). 

 

Obsahom práce je: teoretická a praktická časť. Každoročne sa koná súťaž (ŠIOV – SOČ), na 

ktorej sa prezentujú najlepšie stredoškolské práce študentov. 

 
Tipy od štvrtákov: 

- nenechávať si písanie SOČ-ky na poslednú 

chvíľu; 

- v  práci využiť svoje vlastné myšlienky; 

- nepoužívať iba internetové zdroje, ale aj 

knižné či filmové; 

- vyhýbať sa opakovaniu slov a slovných 

spojení; 

- vyvarovať sa gramatickým a štylistickým 

chybám. 

 

Nezabudnite: 

- písmo: Times New Roman, 12; 

- formát: A4, biely papier; 

- riadkovanie: 1,5; 

- okraje:  2,5 cm, vľavo 3 cm; 

- obal práce do stránkovania nepočítame, 

titulný list počítame, ale čísla stránok naň 

nepíšeme; 

- používame 1. osobu množného čísla; 

- rozsah práce: min. 15strán, max. 25 strán. 

 
Prajeme všetkým tretiakom veľa šťastia pri písaní stredoškolskej odbornej práce! 

 Michaela Tekeľová, Dominika Kašáková 
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