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BUDAPEŠŤ -  Dňa 29. septembra 2017, v piatok, 

sa 50 študentov spolu s profesormi našej školy 

GMH v Trstenej zúčastnilo prírodovednej 

exkurzie v Budapešti.  

ZOO a tropikárium navštívili žiaci kvinty, prvých 

a druhých ročníkov. Budapešť hneď na prvý pohľad 

vyzerala vznešene a veľkolepo. Videli sme Budapeštianske kúpele, cirkus, ktorý je 

vedľa ZOO a iné zaujímavosti. Očarilo nás Námestie hrdinov, po ktorom sme sa 

prechádzali, či Múzeum výtvarných umení. 

Budapešť skutočne prekypovala kultúrnymi 

pamiatkami a veľkolepou architektúrou.  

Prvou zastávkou bola zoologická záhrada. 

Mohli sme tam vidieť zvieratá aj exotické 

rastliny z mnohých krajín, ktoré by sme 

v slovenských zoologických záhradách 

nemali možnosť vidieť.  Napríklad medúzy 

alebo kamennú rybu, ktorá bola tak dobre 

maskovaná, že sme ju takmer nenašli. ZOO 

je veľká a prehľadne rozdelená na časti sveta ako Austrália alebo Japonsko. Mnohí žiaci 

povedali: ,,ZOO bola prekrásna, ale na to, aká je veľká, sme mali málo času, aby sme si 

riadne poobzerali všetky zvieratá a rastliny.“ Celá zoologická záhrada pôsobila 

zaujímavo a relaxačne.  

Druhou zastávkou bolo nákupné centrum 

Campona, ktorého súčasťou je tropikárium. 

V tropikáriu bolo najviac vzrušujúce morské 

akvárium so žralokmi, pod ktorým sme sa 

cítili, akoby sme sa nachádzali priamo v mori, 

kde ryby a žraloky plávajú priamo pri nás. 

Keď som sa pýtala žiakov, čo sa im páčilo 

najviac, odpovedali: ,,Najväčší zážitok bolo dotknúť sa raje a vidieť žraloka.“ 

 

BUDAPEŠŤ všetkých očarila 
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prižiakov, čo sa im páčilo najviac, odpovedali: ,,Najväčší zážitok bolo dotknúť sa 

raje   

 

 

 

V mesiaci október sa pre žiakov 3.A, 3.B, 3.C a septimy konal samostatný 

Kurz na ochranu života a zdravia – 

KOŽAZ. Kurz trval 3 dni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. deň sa začal turistikou v Kvačianskej 

doline. Túra trvala 5 namáhavých hodín, 

no nakoniec to všetci zvládli. 

 
2. deň boli žiaci v telocvični a učili sa 

používať kompas, orientovať sa v cudzom 

prostredí, strieľať zo vzduchoviek 

a zúčastnili sa kurzu prvej pomoci. 

 

3. deň bola opäť túra, tentokrát 

v Juráňovej doline, ktorá bola 

omnoho ľahšia a aj kratšia ako prvý 

deň. Trvala približne 3 hodiny. 

 

Laura Karasová, 2.C 

 Valéria Adamcová, 2.C 

Vzhľadom na to, že zo študentov sa nenašiel nikto, kto by ovládal maďarský jazyk, 

pri dorozumievaní sme využili hlavne angličtinu, ale museli sme si pomôcť aj rukami 

a nohami. Keď sme si nevedeli poradiť, vždy bol nablízku pán zástupca Modránszky, 

ktorý rozumie po maďarsky. Celým dňom nás sprevádzalo krásne slnečné počasie a 

zábava. V autobuse sme si zaspievali a spoznali nových ľudí. Panovala skvelá nálada. 

Odniesli sme si veľa nových zážitkov. Pri otázke, či by si študenti tento výlet 

zopakovali, všetci so samozrejmosťou jednohlasne zareagovali: ,,ÁNO.“ 

otázke, či by si študenti tento výlet zopakovali, všetci so samozrejmosťou povedali: 

,,ÁNO.“  

Vzhľadom na to, že zo študentov sa nenašiel nik, kto by ovládal maďarský jazyk sme 

pri dorozumievaní využili hlavne angličtinu, ale museli sme si pomôcť aj rukami a 

nohami. Keď sme si nevedeli poradiť, vždy bol nablízku pán profesor Modránszky, 

ktorý rozumie po maďarsky. Celým dňom nás sprevádzalo krásne slnečné počasie a 

zábava. V autobuse sme si zaspievali a poznali sme nových ľudí. Bola skvelá nálada a 

odniesli sme si veľa nových zážitkov. Pri otázke, či by si študenti tento výlet 

zopakovali, všetci so samozrejmosťou povedali: ,,ÁNO.“ 

  Kurz na ochranu zdravia 

a životného prostredia 
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Európsky deň jazykov 

Spomínate si na Európsky deň 

jazykov v GMH? 
GMH, TRSTENÁ. Dňa      

26. septembra 2017 sa aj naša 

škola, Gymnázium Martina 

Hattalu, pripojila k sláveniu 

Európskeho dňa jazykov,  

a to nevšedným spôsobom – 

púšťaním piesní v rozhlase. 

Cez prestávky sa púšťali 

ruské, nemecké, anglické 

a španielske národné piesne, 

aby si žiaci aspoň týmto 

spôsobom uvedomili, čo je to 

Európsky deň jazykov. 

 

 

 

 

 

 

 

Čo je to Európsky deň 

jazykov ? 

Do Európskeho roka jazykov 

2001 sa v 45 zúčastnených 

krajinách podarilo úspešne 

zapojiť milióny ľudí, ktorí  

svojimi aktivitami oslávili 

jazykovú rozmanitosť v 

Európe a podporili 

jazykové vzdelávanie. 

Úspech projektu Európsky 

rok jazykov prispel k tomu, 

že sa Rada Európy rozhodla 

vyhlásiť Európsky deň 

jazykov, ktorý sa bude 

oslavovať každoročne       

26. septembra. 

 

Ako to teda s nami vyzerá, 

pokiaľ ide o jazykové 

znalosti? 

V roku 2015 sa viac ako 19 

miliónov žiakov 

základných škôl EÚ učilo 

aspoň jeden cudzí jazyk,              

a to vrátane 1 milióna 

žiakov, ktorí sa učili dva 

cudzie jazyky alebo viac. 

Najpopulárnejšími jazykmi 

sú angličtina (17,5 mil. 

žiakov), francúzština, 

nemčina, španielčina                   

či ruština. 

 

Terézia Ondríková, 2.C 

 

 

Terézia Ondríková, 2.C 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medzinárodný deň 

školských knižníc 

Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Woolls, 

prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva. Tento deň sa 

pripomína od roku 1999. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a 

prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podporenie 

pozitívnejšieho vzťahu žiakov ku knihám, čítaniu, spoznávanie nových kníh a 

získanie väčšieho počtu milovníkov literatúry. 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 23. októbra 2017 sa v našej škole tak 

ako každý iný rok konal Medzinárodný 

deň školských knižníc. V tento deň si pre 

triedu príma, sekunda, tercia a kvarta naše 

pani profesorky slovenského jazyka pripravili 

zaujímavé a tvorivé aktivity, ktorých úlohou 

bolo docieliť, aby žiaci získali nové poznatky 

o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktorý sa 

pre tento deň stal hlavnou postavou.  

Žiakov sme sa po tomto dni plnom zážitkov 

opýtali na ich vzťah ku knihám: 

 
Z ankety vyplynulo, že žiaci radi čítajú romány, dobrodružné knihy, ale aj 

detektívky. Takmer všetci žiaci odpovedali, že v dnešnej dobe počítačov 

a mobilov sú knihy stále potrebné, pretože sú záživnejšie. Táto odpoveď nás 

všetkých veľmi potešila. Padli aj zaujímavé nápady ako zvýšiť návštevnosť 

knižníc: väčšina žiakov by si priala, aby v knižniciach napríklad prebiehali 

súťaže s možnosťou výhry. 

 Medzinárodný deň školských 

knižníc mnohých zaujal a dúfajme, 

že aj povzbudil k väčšiemu záujmu 

o knihy. 

 Lenka Pšiteková, 2.C 5



 

Na margo toho sa nám vyjadrili 

organizátori, ktorí odkazujú: „Sme radi, 

že to vzbudilo takéto pocity u študentov, 

teší nás, že niektorým študentom to prišlo 

zábavné, iným zase odporné.“  Títo 

organizátori nezaostávali a prvákom 

taktiež ukázali, že majú zmysel pre 

humor, a to výborne pripraveným 

programom.  

Nakoniec prišla už všetkými očakávaná 

disco zábava, na ktorej nám hral náš 

obľúbený bufetár Braňo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatrikulácie sú vstupnou bránou pre 

každého študenta do nášho gymnázia. 

Dlhé roky sa u nás traduje, že sa študenti 

prvých ročníkov zúčastňujú – slangovo 

povedané bažantského, ktorý je pre nich 

nielen veľmi zaujímavý a zábavný, ale 

často aj stresujúci a únavný. Každý musí 

ukázať, čo vie, čoho je schopný. Tento 

rok, ako to býva zvykom, sa tejto úlohy 

zhostili opäť žiaci 2.ročníka.  

Bažanti často musia robiť veci, ktoré nie 

sú príjemné, ale sú priam až odporné 

a nechýbalo to ani tento rok. „Strašne to 

smrdelo, bolo to cítiť ešte 2 hodiny 

potom.“ Takto nám opísali svoje pocity 

študenti, ktorí sa nachádzali na čiernej 

listine, či už pre svoje zlé skutky, alebo 

sa nám jednoducho nezdali. Týchto pár 

vybraných študentov muselo vopchať 

svoju ruku do vopred pripravených 

pomyjí a následne v nich hľadať plastové 

vajíčko, v ktorom sa ukrývala úloha, ako 

napríklad olízať si namočený prst, 

zaspievať svoju obľúbenú pesničku alebo 

vykonať nejaký cvik.  

Po tejto vydarenej aktivite nadišiel čas 

venovať sa aj ostatným žiakom. Pre nich 

už bola pripravená krížová cesta, ktorá  

mala poukázať na ich zručnosti, 

spevácky talent alebo jednoducho overiť, 

či majú zmysel pre humor. 

 

Viacerých študentov sme sa opýtali, aké 

majú pocity z tohtoročnej imatrikulácie 

a všetci opýtaní nám dávali len veľmi 

pozitívne spätné odpovede. 

 

Jozef Lofaj, 2.C 
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Interview s našimi bažantmi... 

Náš moderátor imatrikulačného večierka sa spýtal niekoľkých 

prvákov pár krátkych otázok, či už ohľadom konkrétneho večierka 

alebo celkovo o škole. 

Prečo si si vybral práve túto 

školu na študovanie? 

Vedel som, že chcem ísť na vysokú 

školu, no nevedel som, s akým 

zameraním. Preto som šiel na 

gymnázium. A prečo práve Martina 

Hattalu? Pretože tu je veľa ľudí, 

ktorých poznám a je to blízko. 

Berú na Vás ohľad profesori, že 

ste na škole noví? 

Nie neberú. Väčšinou hovoria, že 

už sme na strednej škole, že toto už 

nie je základka. 

Ako si sa cítil, keď si vošiel do 

triedy, kde bolo plno neznámych 

ľudí a ako sa cítiš medzi tými 

ľuďmi teraz? 

Väčšinu spolužiakov som už poznal 

predtým a s tými, čo som sa 

nepoznal, som sa veľmi rýchlo 

zoznámil a momentálne máme 

veľmi dobrý kolektív v triede. 

Čomu bolo sa najťažšie 

prispôsobiť? 

Určite premiestňovaniu sa z triedy 

do triedy po hodine. 

 

 

Čakal si, že sa v tejto škole budeš 

učiť tak, ako sa učíte? 

Zo začiatku to bolo pre mňa ťažšie, 

ale po čase som si zvykol na ten 

systém.  

Ako bažanti ste si prešli 

imatrikulačným večierkom. Ako 

si to vnímal ? Mal si strach? A 

ako to hodnotíš? 

Čakal som, že to bude horšie. 

Program sa mi veľmi páčil, zasmial 

som sa aj zatancoval. Druháci nás 

prijali medzi gymplistov. Celkovo to 

hodnotím ako super bažantský, 

keďže som sa ani na chvíľu nenudil. 

 

 

Noe Marcoň, 2.C 
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Nie je komunikácia ako KOMUNIKÁCIA 

V dnešnej technickej dobe je pre žiakov modernej doby  elektronizácia veľkým prínosom. 
Aj naša škola sa ňou už môže pýšiť. Máme elektronickú žiacku knižku. Je fajn, informácie 
o prospechu, správaní a dôležitých oznamoch ohľadom štúdia sú do nej rýchlo a presne 
prenesené. Veľkou výhodou tejto elektronizácie, vďaka aplikácii Edupage, je, že informácia 
prichádza v rýchlom časovom slede od učiteľa priamo k žiakovi, respektíve jeho rodičom.  

V tejto „hektickej dobe“,  keď je nespočetné množstvo informácií aj z iných zdrojov 
ľudského života, je určite vhodné byť „rýchlo“ informovaný. Pri pravidelných denných 
návštevách na Facebooku, obľúbených stránkach internetu atď. sa vlastne táto aplikácia 
stáva pre zainteresovaných dôležitou časťou nášho života. 

Každé plus má však aj svoje mínus. Tu vidím, že napriek nezastaviteľnej elektronizácii, pre 
ľudí prichádza zasa aj nezastaviteľný proces úpadku priamej komunikácie „z očí do očí“. 
Môj ocino mi raz na margo toho povedal: „Keď som ja chodil na strednú školu, museli sme 
mať fyzicky tzv. učňovskú knižku“. Vďaka tomu vznikala jeho priama komunikácia 
s rodičmi.  

Na celom svete sa vytráca priama komunikácia ľudí a myslím, že to nie je celkom správne. 
Ako príklad uvediem: Dvaja žiaci tej istej školy prejdú po skončení vyučovania okolo seba 
hľadiac do mobilov, bez toho, aby sa na seba čo i len pozreli alebo pozdravili. No napriek 
tomu o dve hodiny sedia obidvaja pri notebooku a chatujú, ako keby sa (ne)videli 10 
rokov...  

Asi ťažko zastavíme proces elektronizácie dnešnej doby. Preto by bolo vhodné nastaviť 
aspoň nejakú protiváhu toho, aby sme sa nespájali len virtuálne, ale aj priamou 
komunikáciou! Nemali by sme sa brániť modernému rozvoju, no mali by sme pamätať aj na 
to, že to dobré z minulosti by sme nemali strácať ako napríklad ústnu komunikáciu.         

 
Deň otvorených dverí 

Dňa 10. októbra 2017 sa v trstenskom Gymnáziu Martina Hattalu uskutočnilo tzv. 

DOD-čko (Deň otvorených dverí). Gymnázium si prišlo pozrieť 15 základných škôl 

z okolia Trstenej.  

Videli sme veľa zmätených tvárí, ale aj vysoký počet nadšených „ksichtíkov“ detí, 

ktoré boli fascinované zo školských pomôcok, učební, ale hlavne zo školského 

bufetu. Väčšina  hostí sa vyjadrila, že gymnázium a učenie nie je ich parketa a na 

DOD šli len z povinnosti. Našli sa aj výnimky, ktoré boli už vopred rozhodnuté, že 

svoju novú životnú etapu chcú odštartovať na našej škole. Ba boli aj také prípady, že 

ich naše DOD donútilo pouvažovať o výbere našej školy.  

Žiakom prajeme, nech sa im darí a dúfame, že ich na prijímacích skúškach bude čo 

najviac. 

Sandra Brčáková, 2.C 

Samuel Belopotočan, 2.C 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhovor s Tomášom Ťapákom 
 

 
 

Tomáš Ťapák je žiakom nášho gymnázia. Chodí 
do triedy 4.E,  je maturant. Pochádza z Nižnej a 

každý deň dochádza do školy do Trstenej. 
Zaujíma sa o politológiu a ekonómiu. Je veľmi 
šikovným a nadaným žiakom nášho gymnázia. 

 

Ako by si sa charakterizoval ako osobu? 

To najťažšie na začiatok? Nuž… Povedal by som, že som zvedavý človek, ktorého 

akademický záujem sa orientoval smerom k ekonómii, politológii, právu a filozofii. 

Pokladám sa za klasického liberála. 
 

V škole minulý rok fungovala tvoja diskusná asociácia. Ako sa začal tento 

projekt?  

Diskusná asociácia začala po tom, ako sme sa ja a Tomáš Starek, znechutení 

apatiou našich rovesníkov počas besedy s Dušanom Chrenekom, rozhodli rozprúdiť 

výmenu myšlienok na akademickej pôde nášho gymnázia.  
 

Koľko diskusií ste zorganizovali a ako prebiehala organizácia? 

Dohromady sme mali 9 diskusií, čo je celkom slušné číslo vzhľadom na to, že 

projekt sme robili popri našich iných školských aj neškolských povinnostiach. Na 

každú diskusiu sme sa zodpovedne pripravovali, zháňali podklady, dali dokopy 

otázky, ktoré sa pýtal moderátor. Účastníkmi boli naši žiaci, žiaci z gymnázia 

Tvrdošín a aj učitelia z nášho či tvrdošínskeho gymnázia. 
 

Aké boli obľúbené témy? 

Študentom sa rozhodne najviac páčili témy ako potraty, LGBT práva či odluka 

cirkvi od štátu. Je vidieť, že kontroverzné témy sú aj najpopulárnejšie.  
 

V lete si absolvoval letnú školu na Yale University. Ako si sa tam dostal? 

Spolužiačka, ktorej som za to vďačný, mi poslala link na Yale Young Global 

Scholars, teda na letnú školu pre stredoškolákov organizovanú na prestížnej Yale 

University. Prihlasovanie bolo dosť na doraz, nič menej, podarilo sa mi stihnúť 

všetko včas. V apríli mi prišiel email, ktorý mi gratuloval k prijatiu do YYGS a 

hneď na to ma kontaktoval LEAF s tým, že mi bola, ako sľúbili, udelená plná 

finančná podpora. 
 

Čo bolo pre teba najzaujímavejšie na programe na Yale University? 

Najzaujímavejší boli ľudia, s ktorými som tam mal príležitosť byť a zdieľať 

prednášky, zúčastniť sa seminárov a diskusií a na nádvorí dlho do noci viesť 

konverzácie. 
Teodor Havlík, 2.C 9



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TLAČENICE 

V JEDÁLNI 
Každý máme radi jedlo. Najlepšie je, 

keď si ho môžeme naplno vychutnať. 

To však v našej školskej jedálni nie je 

často možné.  

Písali sme písomku. V momente, keď 

zazvonilo, otvorili sa dvere a z nich sa 

vyrútila hŕba študentov túžiacich po 

odmene za úspešne zvládnutý test. Počas 

šprintu sme si hľadali najkratšiu cestu, 

ktorou by sme sa dostali ku jedálni. 

V hlave nám behali myšlienky, ako si čo 

najrýchlejšie vytvoriť cestu, pomocou 

ktorej by sme sa prepchali cez 

neskutočne veľkú hŕbu študentov 

čakajúcich na zmilovanie profesora, 

ktorý by ich pustil cez prah dverí do 

jedálne. Prišiel prvý úspech, nie som 

úplne vzadu. Je tu možnosť, že sa 

stihnem najesť. Aj tá je však na bode 

mrazu. Rad sa pomaly posúva. Je v ňom 

toľko študentov, že ledva stojím na 

jednej nohe. No aj na tej cítim nohy 

ďalších troch študentov. Tašku mám 

zakliesnenú ďaleko za mnou. Po 15 

minútach čakania v rade prišla výhra. 

Prebojovala som sa do preplnenej 

jedálne. Rozmýšľala som, kde sa 

posadím, keďže ani jedna stolička nebola 

voľná. Dokonca pár študentov sedelo na 

 

 

lavičkách pred jedálňou s taniermi 

v rukách. Mám 7 minút na najedenie sa 

a zvyšné 3 minúty ostávajú na nájdenie 

učebne. Cítim sa ako kontajner. Jedlo 

do seba hádžem ako odpad do smetiaka. 

Konečne som sa najedla a môžem 

pokračovať v nekonečne dlhom dni 

plnom stresu. 

Takto to funguje každý deň. 

Neskutočne dlhé rady, tlačenice... 

Niekedy je otázne, či sa do jedálne 

vôbec dostanete. Prečo je to tak? 

 

Lujza Lakoštíková, 2.C 10



 

 

 

 

 

 

 

Stravovanie sa 

v školskej jedálni 
 

Robili sme prieskum medzi študentmi našej školy, ktorý  sa týkal spokojnosti  so 

stravovaním v školskej jedálni. V priloženom grafe sme Vám zobrazili odpovede 

náhodne opýtaných študentov.  

Z prieskumu vyplýva, že väčšie percento študentov je so školskou stravou 

spokojných. Čo im ale nevyhovuje, je veľkosť priestorov jedálne a čas určený na 

stravovanie. Študenti by radi privítali možnosť odhlasovania sa z obedov 

prostredníctvom internetu, výberu z dvoch hlavných jedál a taktiež možnosti 

výberu príloh. 

 

0 10 20 30 40 50

Internetové odlasovanie

Možnosť výberu príloh

Priestory určené na stravovanie

Záujem o výber z dvoch hlavných…

Čas určený na obed

Spokojnosť so stravou

Internetové
odlasovani

e

Možnosť
výberu
príloh

Priestory
určené na

stravovanie

Záujem o
výber z
dvoch

hlavných
jedál

Čas určený
na obed

Spokojnosť
so stravou

Nie 0 0 27 0 11 0

Skôr nie 0 0 0 0 0 22

Aj áno, aj nie 4 8 22 7 0 0

Skôr áno 4 25 0 0 0 24

Určite áno 42 17 1 43 39 4

Dotazník o stravovaní v školskej 
jedálni

Natália Janíková, 2.C 11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAZYKOVÁ OLYMPIÁDA 
Dňa 25. októbra 2017 sa v podkroví starej budovy nášho gymnázia 

uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. 

Na jej príprave sa podieľala pani profesorka Gallová a Paľová. Ich úlohou bolo 

pripraviť celú olympiádu a oznámiť o jej uskutočnení ako aj žiakov, tak aj vedenie 

školy. Pri vytváraní otázok pre jednotlivé kategórie si pomáhali stránkou 

www.iuventa.sk, kde sú uvedené všetky informácie ohľadom olympiád.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Náročnosť  tejto olympiády nebola veľmi veľká a podľa profesorov ju žiaci zvládli 

veľmi dobre. Najväčším problémom bola ústna časť. Žiaci mali 5 minút plynulo 

rozprávať o témach, ktoré im boli zadané priamo na mieste. V kategórii C mali žiaci 

ústnu časť s témou: Môj najsilnejší zážitok z mojej výpravy na Mesiac. V kategórii B 

bola téma: Rozvoj turizmu na Slovensku a v kategórii A mali žiaci vytvoriť diskusný 

príspevok na vyslovený názor Syma (postava z románu 1984 od Georga Orwella) na  

slovnú zásobu. 

Výhercov olympiády určovali podľa toho, kto mal najviac získaných bodov v danej 

kategórii.  

Víťazi v jednotlivých kategóriách a postupujúci do krajských a okresných kôl: 

kategória A: Ema Hrobárová (3.A) 

kategória B: Mária Erika Kristofčáková (sexta) 

kategória C: Vojtech Babinský (Kvarta) 

 

Tento rok sa olympiády zúčastnilo 27 žiakov 

našej školy. Žiaci súťažili v 3 kategóriách 

podľa stupňa ich vzdelania a podľa veku. Do 

kategórie C patrili žiaci 3. a 4. ročníka 

osemročného gymnázia. Do kategórie B patrili 

žiaci 1. a 2. ročníka štvorročného gymnázia 

a žiaci 5. a 6. ročníka osemročného gymnázia. 

Do kategórie A patrili žiaci 3. a 4.ročníka 

štvorročného štúdia a žiaci 7. a 8.ročníka 

osemročného gymnázia.  

 

Zuzana Šimová, 2.C 12



 

 

Každý študent už bol aspoň raz taký zúfalý, že si  

na internete hľadal overené tipy na učenie.  

Zopár z nich ti prinášam. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 

 

1. Vypni všetky rušivé elementy 

Určite sa ti nebude dať sústrediť, keď ti bude každú chvíľu blikať 

telefón, že ti prišla správa na Facebook. 

 

2. Dávaj na hodinách pozor, píš si poznámky 

Je ľahšie učiť sa niečo, čo ti vysvetlil niekto iný a je veľmi 

pravdepodobné, že si časť učiva zapamätáš.  

Snaž sa písať si prehľadné poznámky a nevypisuj si všetko, len 

podstatné veci alebo pojmy, ktoré sú tebe neznáme. 

 

3. Využívaj pamäťové techniky 

Sem patria myšlienkové mapy, mnemotechnické pomôcky a pod. 

 

 

 

 

4. Uč sa podľa Paretovho princípu 

20% správne vybraných činností prinesie 80% výsledkov. 

Menšina správne vybraných činností prinesie väčšinu výsledkov. 

Menšina ľudí vlastní väčšinu bohatstva. 

... takže: Začni sa učiť to, čo ti ide najlepšie – to, čo ti dáva najväčší 

zmysel, až potom sa uč zvyšok. 

Za kratší čas sa naučíš väčšinu učiva. 

 

Dúfam, že ti niektoré z rád alebo tipov pomôžu a  

uľahčia cestu za dobrými známkami. 
 
 
 

 

 

Grátis: Najlepšie je učiť sa priebežne, aby sa ti to „nenakopilo“. 
 

 

Romana Miková, 2.C 
13



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Medzi najlepších strelcov turnaja patrili:  

1. Mário Kadlec (II.C) –  10 gólov 

2. Andrej Mikulaj (II.C) –  9 gólov 

3. Marko Mikuš (IV.C) – 7 gólov 

 

Futbalový turnaj 
V školskom roku 2016/2017 sa v 

našej škole uskutočnil futbalový 

turnaj tried.  

Každý piatok sa pravidelne 

stretávali futbalové tímy, ktoré 

neboli čisto chlapčenské, ale 

zmiešané. Za každý tím hrali 

minimálne 2 dievčatá.  

Každá trieda, ktorá sa zapojila do 

turnaja, si zostavila svoj vlastný tím. 

Každý zápas trval 2x10 minút. Hralo 

sa „každý s každým“, čo znamená, 

že žiaci si zmerali sily s každým 

tímom. Hlavnou myšlienkou tohto 

turnaja bolo spolu si zahrať a hlavne 

sa zabaviť. Turnaja sa zúčastnili 

triedy (tohtoročné) II.A, II.C, IV.A, 

IV.C.  

Na zápasoch sa zúčastňovali aj naši 

spolužiaci, ktorí nás chodili 

povzbudzovať.  

Opýtali sme sa našej skalnej fanúšičky 

Alexandry B., ako by zhodnotila 

turnaj:  „Tento turnaj bol veľmi dobre 

zorganizovaný a veľmi sa mi páčil 

nápad medzitriednych súbojov. Taktiež 

sa mi páčilo, že sa družstvá neskladali 

len z chlapcov, ale aj z dievčat. 

Jediným negatívom bolo, že sa turnaj v 

jeho závere nevyhodnotil.“ 

Dúfame, že sa budúci rok znovu 

stretneme a zahráme si tentoraz o 

víťazstvo a víťazný tím získa putovný 

pohár.  

Veľké ďakujeme patrí nášmu 

profesorovi Róbertovi Martauzovi za 

dobré odpískanie zápasov a za 

zorganizovanie turnaja.  

 

Miriam Bednárová, 2.C 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍBEHY V CITÁTOCH 
Každá trieda má nejaký citát alebo motto, ktoré vzniklo v triede a často si ho 

trieda vyberie ako námet pre tablo. Niekto dal na tablo citát len tak spontánne, 
zo zúfalstva, lebo nevedel, čo má vymyslieť, no niektoré tablá či oznamká majú 

naozaj svoj príbeh. 
 

„Najkrajšia krivka je ženský úsmev. 

Robím si srandu, sínusoida.“ 4.A 

Chceli sme týmto mottom poukázať na 

pravdu, že ženský úsmev je vážne krásny a 

pritom nám napadlo, vzhľadom na to, že 

sme mali najviac matematiky, poukázať 

trošku aj na ňu, tak sínusoida je podľa nás 

najkrajšia krivka z matematického 

hľadiska. Dali sme to dokopy a vzniklo 

nám motto. 

„Všetko, čo spôsobuje potešenie, je 

buď protizákonné, nemorálne 

alebo sa z toho priberá.“ 4.C 

Toto motto sme si vymysleli celá 

trieda, bolo to naozaj spontánne, 

ale 100% výstižné. Priznajme si, už 

podľa toho názvu sme neboli 

celkom slušná trieda. 

 

„Tu si každý robí čo 

chce.“ 4.B 

Máme motto o 

kolektíve, preto lebo 

sme neboli až takí 

zohratí ako celok 

a v každej situácii si 

každý vravel to svoje, 

to čo chcel. No a každý 

si vravel alebo robil 

niečo iné. 

„Všetko mám v malíčku, len 

ako to dostať do hlavy.“  

Toto motto sa dá povedať, že 

je taká klasická výhovorka len 

v umeleckom podaní. 

Marek Florek, 2.C 
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Niekoľkých študentov z našej školy sme sa popýtali na fotky, ktoré vystihujú 

náš stredoškolský život, a teraz hľadáme 8 najracionálnejších vysvetlení, ako 

mohlo k daným fotkám dôjsť. 

Tretiaci nám poslali 

fotku z minulého roka, 

kedy sa vždy pred 

hodinou geografie 

naladili na tú správnu 

vlnu a ich zvykom bolo 

niečo vyparatiť. Či už 

hodiť dievča do koša 

na separovanie alebo 

vytvoriť takúto ľudskú 

pyramídu.  

Vytváranie rôznych 

pyramíd nepatrí iba 

jednej triede, 

a dôkazom sú aj veľmi 

nápadití študenti 

z bilingválneho 

španielskeho 

gymnázia. 

Exkurzia do expozície 

diel Andyho Warhola 

zaujala najmä dievčatá, 

ktoré boli dokonalo 

späté s obrazmi 

moderného umenia 

známych osobností 

takzvaným „prstom do 

nosa“. 

V prípade labilnejšieho 

psychického stavu ťažkého 

života na škole sú žiaci nútení 

pozerať sa upriamene pred 

seba. 

16



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maturanti zo 4.B si čo k najlepším výsledkom pomáhajú hlavne 
dobrým jedlom. Túto skutočnosť sa dozvedeli aj ich krstní rodičia 
a naši štvrtáci tak dostali plný košík obľúbených Balko bagiet. 

..z bufetu. 
 

Krízová situácia si vyžaduje krízové 

riešenie a rýchle nápady. Gymnázium sa 

stáva náročnejšie, keď zistíme, že do 

začiatku hodiny zostávajú necelé tri 

minúty a že nie sme na ňu dostatočne 

pripravení. Vtedy je celkom prirodzené 

použiť hlavu študentky ako písací stôl, 

ktorá, samozrejme, tiež odpisuje. 

 

Pozývanie učiteľov na stužkovú 
začalo veľmi nenápadne, ale 
slovo dalo slovo a nádherné 

počasie a dobrý gitarista spravili 
štvrtákom celkom príjemnú 

spomienku. Napriek tomu, že 
štvrtáci mali na sebe obleky 

a elegantné šaty, chodbami sa 
niesla známa ľudová pesnička: 
„Nebolo by od veci...“ a tým 

zlepšili deň aj ostatným 
študentom, ktorí sa presúvali na 

svoje vyučovanie. 
 

 

Mnohé fotky 

dokazujú, ako 

veľmi  si študenti v 

našej škole vážia 

jedlo na kilogramy 

niekoľkými 

balíčkami tyčiniek. 

 

Nikola Matějová, 2.C 
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Ivana Kurcinová, 2.C 

Vianočné trhy v GMH 
Nemáš ešte kúpený DARČEK na Vianoce? 

Tento rok sa Vianočné trhy na pôde GMH budú konať: 

15.decembra 2017 od 8:00 – do 13:00 hod. v telocvični GMH 

 

Žiadny strach! Najkrajšie vianočné 

darčeky, ktorými môžeš obdariť 

svojich najbližších sú tie, ktoré sú 

vyrobené s láskou. Takéto darčeky 

nájdeš aj na vianočných trhoch, 

ktoré sa konajú každoročne vo 

vianočnom čase v GMH Trstená. 

Na týchto trhoch môžu študenti 

predávať vlastnoručne vyrobené 

výrobky, zakúpiť si a ochutnať 

všelijaké pochúťky, ktoré Ti na 

mieste pripravia trhovníci ako 

napríklad palacinky, jedlá z rýchleho 

občerstvenia a pod. 

stánok s elektrikou ... 2€                 
stánok bez elektriky ...1€ 

 
Viac informácií sa dozviete u našich 
slovenčinárok, záujemcovia sa môžu hlásiť            
v školskej knižnici. 

 

                   Tešíme sa na Vás! 

 Alexandra Tichoňová, 2.C 
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Menšie odreagovanie sa... 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Zvládli sme to! 
V posledný júnový školský víkend, sa naša trieda vydala na koncoročný výlet  do 

Slovenského raja. Spojenie turistiky s večerným táborákom a voľnočasovými 

aktivitami dopadlo naozaj skvelo a všetci sa už tešíme na tohtoročný výlet. Veď 

posúďte sami... 

Národný park Slovenský raj sa 

nachádza na východe Slovenska. Patrí k 

jedným z deviatich národných parkov a 

najkrajších oblastí na Slovensku v 

regióne Spiš. Pomenovanie Slovenský 

raj sa začalo používať v roku 1921 a 

toto pomenovanie si získalo vďaka 

krásnej a vzácnej prírode. Je tam 

množstvo krásnych, síce niektorých 

trochu viac náročných trás, no ten 

pohľad na našu krásnu prírodu stojí za 

to.  

Náš výlet sa začal zavčas rána, 

kedy sme sa vlakom dostali do 

Kraľovian. Cesta bola dlhá,  takže 

väčšina z triedy  tento čas využila na 

zdriemnutie. V Kraľovanoch sme 

prestúpili na vlak do Spišskej Novej 

Vsi, kde sme čakali asi hodinu na 

autobus do Hrabušíc. Keď sme sa 

konečne dočkali, čakala nás približne 2 

kilometre dlhá cesta, ktorú sme si 

museli odkráčať  k našim už 

zarezervovaným chatkám, ktoré boli 

v bootcampe. 

 

Keď sme prišli do areálu chatiek, 

dostali sme pokyny od pánov 

profesorov. Roztriedili sme sa do 

chatiek, vybalili sa a hneď sa vybrali na 

našu prvú trasu, ktorou bola Suchá Belá.  

Suchá Belá je jednou z 

najnavštevovanejších trás. Nachádza sa v 

obci Hrabušice v Košickom kraji. I keď 

má táto trasa „iba“ okolo štyroch 

kilometrov, nie je jednoduchá a to vďaka 

množstvu rebríkov popri vodopádoch. 

Preto prechod touto trasou trvá asi dve 

hodiny, no pre fyzicky neaktívnych ľudí, 

ako sme boli napríklad aj my, alebo 

obdivovateľov prírody, sa to môže 

predĺžiť. Trasa sa začína v Podlesku,  čo 

je jedno z najznámejších centier 

cestovného ruchu v Slovenskom raji. 

Keď sme sa večer vrátili, boli 

sme unavení, no stále sme mali dostatok 

energie na večernú opekačku. 
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Tam sme sa všetci najedli, 

porozprávali a dobre sa zasmiali. 

Nastavili sme si budíky a šli spať.  

Druhou najnavštevovanejšou 

trasou je Prielom Hornádu, ktorý je 

najdlhším na Slovensku. Pre 

milovníkov adrenalínu a výšok je to 

to pravé, nachádzajú sa tu totiž skalné 

steny, ktoré majú miestami výšku až 

300 metrov, taktiež je tu aj 7 mostov, 

320 metrov reťazí, 140 stúpačiek a 70 

metrov drevených lávok. Pre túto 

trasu sme sa rozhodli na druhý deň. 

Náročnosť bola určite vyššia, predsa 

len 16 kilometrov je 16 kilometrov. 

Boli momenty, kedy to vyzeralo 

naozaj beznádejne  a určite každému 

z nás miestami behali myšlienky 

typu: „Ja to nedám.“ 

Konečne sme sa dostali tam, kde 

sme mali – na Kláštorisko, kde sme si 

oddýchli v podobe opaľovania, 

občerstvenia v neďalekej reštaurácii, či 

obyčajného relaxovania na lúke. Vedeli 

sme, že už toľko energie na cestu späť 

potrebovať nebudeme, za to o niečo viac 

odvahy. Spôsob, akým sme zdolali cestu 

dole, bol: použi bicykel!!! 

Vďaka tomuto zážitku bol náš 

výlet obohatený o dávku adrenalínu. 

Všetci sme boli nesmierne šťastní, že 

všetko dopadlo tak dobre ako dopadlo, ale 

hlavne nadšení, že sme zvládli tieto, podľa 

nás, ťažké túry. Za skvelú organizáciu 

ďakujeme pánom profesorom Matušekovi 

a Capkovi a tešíme sa na ďalšie spoločné 

akcie. 

Dominika Šefčíková, 2.C 21



 

Ako sa Vám začal dnešný deň? 

Výborne, tak ako každý iný deň. 
 

Kedy ste začali s týmto podnikaním? 

15 rokov dozadu. 
 

O koľkej ráno vstávate, aby ste všetko stihli? 

2:15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhovor s naším bufetárom 
Nášho školského a obľúbeného bufetára Braňa pozná každý, či už 

študent alebo profesor, preto som sa s ním rozhodla  

                            spraviť menší rozhovor... 

Neznechutilo sa Vám všetko jedlo po  

takom dlhom čase? 

Nie, lebo robím všetko výborné a chutné. 
 

Napĺňa Vás táto práca? 

Jasné, lebo sú tu úžasné deti. Sám som tu chodil 4 roky, poznám všetkých 

profesorov. Robotu, ktorú robím, robím rád, lebo som obklopený úžasnými ľuďmi 

a profesormi.  
 

Keďže pracujete v škole, vidíte rozdiel medzi dnešnými a vtedajšími deťmi? 

Jasné. Vtedajšie deti boli podstatne inteligentnejšie, viacej spolu komunikovali, 

zaujímali sa jeden o druhého, mali viac aktivít, viac sa stretávali. Dnešné deti sú 

lenivé. Pozerajú sa iba do mobilov a komunikácia je úplne strašná. Verbálna 

komunikácia sa úplne vytráca, všetko sa rieši virtuálnou cestou, a to je veľká 

chyba. 
 

Keby ste sa mohli vrátiť v čase, robili by ste niečo iné? 

Keby som mohol, asi by som sa presťahoval do Austrálie a tam by som si zbil 

drevený domček a žil si úžasným životom. Preto teraz robím tvrdo, aby som sa 

mohol presťahovať, ale bude mi smutno, takže zostanem na tejto Orave. 
 

Aké sú Vaše pocity z tohto interview? 

Výborné. Dievčatá sú síce trošku v rozpakoch, ale to je super. 

 
Barbora Parcová, 2.C 
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Najobľúbenejšia bageta 
Pýtala som sa žiakov 2.ročníka (2.A, 2.B, 2.C), ktorá bageta je 

najobľúbenejšia a tu máme výsledky: 
 

Najobľúbenejší profesor/ka 
Anketa o najobľúbenejšieho profesora v škole je medzi žiakmi veľmi obľúbená. 

Hlasovali žiaci prvého ročníka, keďže sú tu ešte noví a takúto anketu v našom 

gymnáziu nezažili. 

ODKAZ PRE OSTATNÝCH PROFESOROV:  

Ak sa vo výsledkoch nenachádzate, nezúfajte, možno tohtoročných prvákov neučíte alebo 

jednoducho s Vami ešte nemali dostatočný počet hodín,  aby zistili, akí ste super ☺ 

 

Karolína Ondrošová, 2.C 

Tamara Škoríková, 2.C 



 

 

 

Excelentná prednáška o Vietname, na ktorej sa zúčastnili triedy II.A, II.B, II.C, 

IV.D a V.D, doplnila tohtoročnú výučbu geografie. Bola prezentovaná                   

13. októbra 2017 v Kultúrnom dome v Trstenej. Táto prednáška je súčasťou 

vzdelávacieho programu Svet okolo nás. Výučbová úroveň programu je 

prispôsobená rámcovému vzdelávaciemu programu pre stredné školy a účinne 

kombinuje prvky výučby a zábavy. 

Prednáška bola podaná formou reportáže 

z cesty, na ktorej sa podieľal tím ľudí. 

Koordinátormi a moderátormi programu 

boli a aj sú Ivan Panák a Martin Hríb. 

Spolu cestujú po jednotlivých miestach 

sveta v lete aj v zime a spracovanie 

s výchovno-vzdelávacím zameraním 

prezentujú študentom. 

Projekcie sú zostavené z materiálov, ktoré sami zaznamenávajú a spracúvajú. Majú 

tak plnú kontrolu nad tým, čo chcú účastníkom podať. Pred expedíciou venujú dlhý 

čas štúdiu oblasti. Záznam zachytávajú pomocou najmodernejších technológií, čím 

je zaručená technická dokonalosť a zvuková autenticita. 

Samotná prednáška trvala len 50 minút. 

Udržali sme si tak pozornosť po celú dobu. 

Záver bol doplnený diskusiou, o ktorú bol 

veľký záujem. Vstupné bolo 2€ na 1 žiaka. Aj 

napriek nízkej cene zaistili profesionálne 

vytvorený program, ktorý svojím spracovaním 

prekvapil nejedného návštevníka. 

 

Samotný program prednášky nás zaviedol do 

juhovýchodnej Ázie, do krajiny nádherných 

vápencových hôr, dychvyrážajúcich scenérií, skvelého jedla a usmievavých ľudí. 

Spoločne sme sa vydali na cestu plnú poznania do neobyčajného Vietnamu. Počas 

prednášky sa striedalo hovorené slovo moderátorov s audiovizuálnym filmom. 

Všetko bolo v dokonalom slede prepojené. 

Vietnam – brána do Indočíny 
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Anna Žmijáková, 2.C 

Najobľúbenejší predmet 
Spýtal som sa žiakov z tried 2.A a 2.C, ktorý predmet  je ich najobľúbenejší. 

U žiakov z 2.A triedy vyhrala matematika, pri čom zasa u žiakov z 2.C triedy 

vyhrala jednoznačne chémia.  Niektoré údaje  prekvapili, veď posúďte samy. 

 

Andrej Mikulaj, 2.C 

Program sa dotkol naozaj všetkého: dopravy, prírody, obyvateľstva, miestnych 

jedinečností, života v horách, hospodárstva, kultúry, sídiel... Vyvážené spojenie 

teoretickej výučbovej úrovne (mapy, schémy) a zábavných prvkov (animácie, 

autentické zvuky, hudba) priniesli jedinečný kultúrny zážitok. Tento program je 

skvelou možnosťou, ako sa naučiť niečo nové. Najbližšie pripravujú prednášku na 

tému Kuba – dve tváre slobody.  
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Druhý deň nás čakala krátka exkurzia 

cez belgické mesto Bruggy a návšteva 

čokoládovne. Na túto návštevu sa nikto 

nemohol dočkať. 

Navštívili sme 

Holandsko, Belgicko, Anglicko 

V dňoch 8.5-13.5 2017 naša škola Gymnázium Martina Hattalu organizovala 

pre žiakov poznávací zájazd do Holandska, Belgicka a Londýna. 

Náš výlet sa začal 8. mája v pondelok, 

kedy sa všetkých 54 žiakov nášho 

gymnázia stretlo pred budovou školy, 

prichystaných na odchod a plných 

očakávania vidieť doposiaľ nepoznané 

krajiny. „Zlý začiatok, dobrý koniec.“ 

Túto vetu si povedal snáď každý, keď 

nám oznámili, že náš autobus má 

technickú poruchu a bude mať 

dvojhodinové meškanie.   

Je to tu. Autobus prišiel a naše 

dobrodružstvo sa mohlo začať.  Nikomu 

z nás nevadilo, že nás čaká 

niekoľkohodinová cesta cez Česko 

a Nemecko, všetci sa neskutočne tešili 

a nemohli sa dočkať druhého rána. Na 

ten moment, kedy otvoria oči, všimnú 

si, že im na mobil prišla sms-ka „Vitajte 

v Holandsku...“ a na chvíľu, keď sa 

pozrú von oknom a uvidia krásnu rovnú 

krajinu. To ráno naozaj prišlo a všetci 

plní energie vybehli z autobusu 

nabudení na spoznávanie našej prvej 

zahraničnej krajiny a jej hlavného mesta 

–  Amsterdamu. 

 

Už na prvý pohľad bolo vidieť, že sa 

nachádzame v inom štáte. Ako prvé 

všetkých určite uchvátilo to množstvo 

bicyklov, ktoré sa nachádzali na každom 

rohu každej ulice. Okrem blúdenia 

úzkymi uličkami sme navštívili Múzeum 

diamantov, Amsterdamské námestie, 

trhy plné tulipánov, námestie 

I AMSTERDAM, no a v neposlednom 

rade sme absolvovali plavbu loďou po 

kanáloch, vďaka ktorej sme videli 

Amsterdam zo všetkých možných uhlov. 
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Návšteva bola rozdelená na dve časti, 

a to na prvú, kde nám dopodrobna 

ukázali výrobu čokolády, a druhú, 

ktorá ukazovala históriu čokolády. 

Najviac sa však všetci tešili 

z ochutnávky čokolád, ktorú návšteva 

zahŕňala. Po poslednej prechádzke 

Bruggami sme museli Belgicko opustiť  

a nasmerovať naše kroky do nášho 

posledného štátu – Anglicka. 

Rieku Temžu sme podplávali 

Eurotunelom, čo bolo tiež veľkým 

zážitkom pre mnohých študentov. 

Hneď po príchode do našich 

londýnskych hotelov sme sa hodili do 

postelí, pretože sme vedeli, že nás 

zajtra čaká ťažký deň.  

Náš prvý deň v Londýne obsahoval 

návštevu Tower of  London, kde sme 

sa mohli pokochať korunovačnými 

klenotmi, či históriou Anglicka. Hneď 

vedľa sa nachádza Tower Bridge, 

ktorý sa nám ako zázrakom podarilo 

vidieť otvorený, čomu neverili ani naše 

pani profesorky. Ďalej nás čakala jazda 

na London Eye. Vďaka tomu, že nám 

vyšlo počasie, sme z vrcholu mali 

naozaj prekrásny výhľad, ktorý stál za 

to aj pre tých študentov, ktorí majú 

strach z výšok. 

Neskôr bola na rade návšteva Múzea 

Madam Thousand, kde si už každý 

prišiel na svoje. 

Druhý deň v Londýne bol trochu 

náročnejší, čo sa týka chodenia, no nám to 

neprekážalo a stále sme si naplno užívali 

náš výlet. Začali sme obhliadkou slávneho 

Big Benu spolu s Westimisterským 

opátstvom. Londýnske uličky a Londýn 

ako celok je naozaj fascinujúci a všetci si 

užívali každý jeden pohľad naň. 

Pokračovali sme cez St. James park, kedy 

sme prvýkrát pocítili londýnske počasie, 

lebo začalo pršať. Dostali sme sa až 

k slávnemu Buckingahamskému palácu, 

ktorý bol naozaj obdivuhodný, a aby toho 

nebolo málo, prišli sme práve včas na 

výmenu stráží. 

Green park a námestie Piccadilly boli tie 

posledné miesta, ktoré sme videli pred 

našimi dvomi poslednými  zastávkami – 

Oxford street a Britské múzeum. 

Náš výlet bol naozaj dokonalý a veľké 

ĎAKUJEME patrí p. profesorke Šuhajovej, 

Dedinskej, Dobisovej a Polgárovej. 

Alexandra Bečková, 2.C 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozývame Vás 

na VIANOČNÉ TRHY do VIEDNE ! 
 

Aj tento rok je pre Vás pripravený zájazd do prekrásnej vianočnej Viedne. 

Predpokladaný dátum: 15. december 2017 (včas upresníme) 

Cena:  bude závisieť od počtu prihlásených osôb, platí sa 

iba za dopravu   (cca 20,- €) 

                        Vstup do múzeí je ZDARMA. 

Odchod autobusu: predpokladáme o 5:30 spred budovy GMH 

v Trstenej; žiaci z iných obcí môžu nastúpiť po 

trase 

Program:  návšteva prírodno-historického a umelecko-

historického múzea 

nákupy na vianočných trhoch 

Predpokladaný príchod: okolo 24:00 hod. 

Cestou späť bude zastávka v jednom z nákupných centier podľa výberu žiakov. 

Prihlásenie sa na zájazd a bližšie informácie u organizátora -  PK NEJ, 

Mgr.Pavla Palču osobne cez prestávku alebo na palcopavol@orava.sk. 

Tešíme sa na Vašu účasť! 

 
Andrej Korčuška, 2.C 28



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK 

Strelecký krúžok, 

prof. Krajči 

Volejbalový 

krúžok, 

prof. Žofaj 

Florbalový 

krúžok, 

prof. Gabarík 

Basketbalový 

krúžok 

(dievčatá), 

prof. Palčo 

Volejbalový 

krúžok, prof. 

Fojtíková 

Bedmintonový 

krúžok, 

prof. Palčo  

Basketbalový 

krúžok 

(chlapci),  

prof. Matušek 

Futbalový krúžok 

(chlapci), 

prof. Martauz 
   

Športové krúžky v našej škole 
Naša škola priam prekvitá športovo nadanými žiakmi, a ak si jeden 

z nich a na začiatku školského roka si sa nestihol na žiadny krúžok 

prihlásiť, tu ti ponúkam ešte raz všetky vypísané a určite sa neváhaj 

pridať a potešiť našich profesorov! 

❖ Adresa  redakcie: GMH, Železničiarov  278, 028 01 Trstená 

❖ Šéfredaktorka: Alexandra Bečková 

❖ Korektorky: Alexandra Tichoňová, Anna Žmijáková 

❖ Ilustrácia: Terézia Ondríková, Zuzana Šimová 

❖ Redaktori:  

Izabela Kováčová, Romana Miková, Marek Florek, Terezia Ondríková, 

Karolína Ondrošová, Ivana Kurcinová, Teodor Havlík, Lujza Lakoštíková, 

Anna Žmijáková, Lenka Pšiteková, Filip Baláž, Dominika Šefčíková, 

Miriam Bednárová, Paula Gašpercová, Andrej Mikulaj, Jozef Lofaj, 

Valéria Adamcová, Zuzana Šimová, Noe Marcoň, Mário Kadlec, Samuel 

Belopotočan, Natália Janíková, Sandra Brčáková, Laura Karasová, 

Alexandra Tichoňová, Barbora Parcová, Andrej Korčuška, Alexandra 

Bečková, Nikola Matějová, Tamara Škoríková     

 Mgr. Janka Paľová a 2.C ☺ 

 

Mário Kadlec, 2.C 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na básnickú nôtu... 
Kráľ jeseň 

Po letných dňoch sa prebudil  

veľký kráľ jesene 

jesenné vetry rozprúdil 

utieklo leto zdesene. 

 

Kraj získal jesene farbu, 

od kráľa panovníka 

les premenil sa v maľbu 

poživeň pre oči putovníka. 

 

Plody ovocných stromov opadajú 

k zemi sa vinie srieň, 

listy žltou farbou krvácajú 

skráti sa všedný deň. 

 

Príroda sa chystá 

na tie zimné mrazy 

lístím skrytá cesta 

vyfarbuje lazy. 

 

Kráľ už svojím žezlom 

kraju mocne vládne 

mráz ľadovým štetcom 

krášli okná ladne. 

 

Už sa končí vláda vládcu 

utíchol jemný vánok 

netreba už jeseň vodcu 

nastáva už zimný spánok. Filip Baláž, 2.C 30



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tancujúca vločka 

Kráčaš po ulici,  

nevnímaš ten svet. 

V nemom úžase rozochvelo sa ti srdce,  

padá sneh. 

Ani okom nemrkneš, chceš vidieť  

celý ten let čistobielej snehovej vločky.  

 

Tak pokojne a tíško padá,  

svoje miesto na zemi si hľadá.  

Očami si si už vybral jednu,  

nastavuješ dlaň čakajúc,  

že uvidíš jej krásu jedinečnú.  

 

Takmer sa dotýka tvojej dlane,  

keď tu jemný vánok zmenil plány tvoje.  

Tá chvíľka ti nestačila 

obzrieť si ju celú.  

A tak oči namieriš hore,  

späť na oblohu bielu.  

 

Jedna po druhej,  

husto vedľa seba.  

Ukladajú sa spolu do náručia, veriac,  

že už navždy spolu zostanú.  

 

A tak ako tancujúca snehová vločka z 

neba padá, 

aj človek si svoje miesto na zemi hľadá. 

 

Ivana Kurcinová, 2.C 
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Predsedom môže byť  
každý študent 

Školskú radu ako takú pozná v našej škole hádam každý. Ale poznáte 

  aj jej predsedu a jej fungovanie? 

Ivana VAVREKOVÁ  

je osemnásťročná 

maturantka nášho 

gymnázia. Okrem iného 

sa venuje folklóru a hre 

na klavíri. Rada 

organizuje rôzne 

podujatia a aj preto sa 

pridala do žiackej 

školskej rady, ktorej je 

už tretí rok 

predsedníčkou. 

Čo znamená a zahŕňa byť 
predsedníčkou žiackej 
školskej rady? Je to 
náročné? 
Byť predsedníčkou žiackej 
školskej rady znamená 
napríklad zvolať stretnutia, 
dávať dokopy nápady 
všetkých členov. Ale nie je 
to veľmi odlišná úloha od 
úloh ostatných členov rady. 
Všetci spolu riešime akcie, 
každý jeden sa zapájame 
rovnako. Náročné je to 
možno iba z toho pohľadu, 
že si musíme skoordinovať 
prípravu do školy a aj 
organizovanie akcií. 
 
 

členov. Každý študent, 
ktorý má záujem stať sa 
súčasťou žiackej školskej 
rady, sa môže prihlásiť 
u mňa, alebo sa môže 
prihlásiť u  hociktorého 
člena. 
 
Môžeš nám povedať 
o akciách, ktoré teraz 
pripravujete? 
Tento rok chceme určite 
zorganizovať už tradičný 
študentský ples. Na 
stretnutiach sa ešte 
budeme rozprávať, čo 
by sme tento rok chceli 
urobiť. Môžete si potom 
všímať našu nástenku, 
ktorá je v bufete  
u Braňa. 
 
Keďže budeš tento rok 
maturovať, bude sa 
meniť predseda. Akou 
formou to prebieha? 
Voľba nového predsedu 
prebieha klasicky. Každý 
člen žiackej školskej 
rady sa môže zaujímať 
o túto pozíciu. Potom 
ostatní členovia budú 
voliť jedného z nich. 
 

   Paula Gašpercová, 2.C 
 

Ako  funguje študentská 
rada?  
Stretávame sa každý 
školský  rok na začiatku. 
Dáme si plánovacie 
stretnutie, kde si povieme, 
čo by sme chceli tento rok 
pripraviť pre študentov aj 
profesorov. Na začiatku 
stretnutia si určíme, čo 
potrebujeme vyriešiť 
a potom už nasleduje 
brainstorming.  
 
Ak by sa niektorí žiaci 
chceli pridať k Vám, čo 
musia urobiť? 
Ako každý rok aj tento 
budeme robiť nábor nových  




