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◄  ► 

NOVÝ PROJEKT NA PÔDE GYMNÁZIA MARTINA HATTALU V TRSTENEJ 
Projekty sú jedným z aktuálnych prostriedkov, ako získať pre školu výpočtovú techniku, 

doplniť školskú knižnicu či obohatiť inventár o mnohé zaujímavé pomôcky. 

Názov projektu:  
Získaná suma:  125 000 eur 
Trvanie projektu:  18 mesiacov 
Zapojení učitelia:  Mgr. Janckulík Jozef, Ing. Hozová Jana, Mgr. Gigler Jozef,  

RNDr.Kušnier Jozef, Ing. Marasová Gabriela, RNDr. Gerová Oľga,  
Mgr. Šlesárová Eva, Mgr.Čajková Mária, Mgr. Jančeková Renáta,            
Mgr. Matušek Boris,  Mgr. Palčo Pavol, Mgr. Dedinská Tatiana, 
Mgr.Tokár Robert, PhDr. Szabová Silvia, PhDr. Piačeková Daša,  
Mgr. Erika Kristofčáková 

 

Aktivity projektu sa realizovali v predmetoch: 
 biológia, geografia, chémia = ŽIACI 1. ROČNÍKA 
 informatika = ŽIACI 2. ROČNÍKA 
 slovenský jazyk a literatúra, anglický, nemecký, španielsky jazyk, občianska náuka 

= ŽIACI 3. ROČNÍKA 
 

►PROJEKT V PREDMETOCH BIOLÓGIA, GEOGRAFIA A CHÉMIA◄ 
Bol realizovaný v triedach 1. ročníka (dnes sú to už naši druháci ) mal umožniť 
žiakom prijímať vedomosti zážitkovou formou skúmaním konkrétneho prírodného 
územia, jeho lokalizáciou pomocou GPS, získané informácie analyzovať, spracovať 
prostredníctvom digitálnej techniky a prezentovať výsledky výskumu na malej 
projektovej konferencii. Taktiež mal umožniť osvojovať si, precvičovať a hodnotiť 
požadované vedomosti využívaním informačných technológií. Žiaci vypracovávali 
pracovné listy, pracovali v laboratóriách chémie a biológie, v odbornej učebni 
geografie, využívali digitálnu techniku s dostupným edukačným softvérom a na 
záver  sa zúčastnili trojdňovej exkurzie. O zážitky z nej sa s nami podelila Sára 
Labdíková, dnes už žiačka II.E.  Tak, čítaj a posúď sám, či sa oplatilo zapojiť do 
projektu  
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PRÍRODOVEDNÁ EXKURZIA 
27. 5. 2015 - 29. 5. 2015 

Je upršaná streda, 5:15 ráno a pred GMH v Trstenej čakajú vybraní žiaci z 1.A, 1.B, 
1.C a 1.E. Pochmúrne počasie a skorá ranná hodina však nikoho neodradí, všetci 
sú výborne naladení. Akoby aj nie, veď ideme na 3 dni mimo školy, na 
prírodovednú exkurziu! V autobuse vládne dobrá nálada, hoci nás ešte premáhajú 
driemoty. 
Naša prvá zastávka je v Dobšinskej 
ľadovej jaskyni. Všetci sme 
poriadne zababušení do svetrov 
a búnd. Ale zato sme očarení 
z prírodných krás vytvorených 
z ľadu. Potom cestujeme ďalej, do 
Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Tá 
nezaujme toľkých z nás, ale predsa 
má niečo do seba. Tretia zastávka 
je Domica. Jaskyňa, v ktorej kedysi 
vraj žili aj neandertálci, sa zapáči 
dokonca aj tým najväčším 
hundrošom. Po posledných fotkách 
nás čaká dlhá cesta do Nového 
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Tekova na Ranč u Bobyho. Keď dorazíme na miesto, všetci sú už hladní a vyčerpaní, 
preto sa s chuťou vrhnú na dobrú večeru.  
Po večeri sa viacerí z nás vyberajú na dvor, kde sú kone, somáre, lama, sliepky a iné 
zvieratá.  Hoci je už dávno po večierke, takmer nikto nespí - všetci hrajú karty, 
spievajú, či sa len tak rozprávajú. Ale ráno sme aj tak svieži ako rybičky.  

 
Na druhý deň hneď po raňajkách vyrážame do 
Viedne. Dáme si malú prestávku v Auparku 
v Bratislave, kde si doplníme ešte zásoby pre 
naše večne hladné žalúdky. Samozrejme, 
niektorí z nás si stihnú nakúpiť aj oblečenie. To 
sú nákupní maniaci! Potom už naozaj ideme  
do Viedne. Keď tam dorazíme, tradične si 
spravíme pár fotiek a ide sa do 
Naturhistorisches Museum (prírodovedno-
historického múzea). 

Prvé, čo vidíme, sú vysoké a nádherne maľované stropy a steny. Potom sa 
v skupinkách presúvame do jednotlivých sál na prehliadku múzea. Vidíme rôzne 
kamene, diamanty, polodrahokamy, šperky, dinosaury, zvieratá, kostry, rastliny... 
Skrátka, je toho veľa na obzeranie. Zaujímavé sú aj rôzne interaktívne aktivity, 
ktoré si návštevníci mohli sami vyskúšať, napríklad výbuch sopky, pochod 
s neandertálcami či vyšetrovanie vraždy podľa kostí. Po prehliadke múzea sa 
presúvame k budove parlamentu, kde môžeme obdivovať obrovskú budovu, čisté 
námestie alebo nádherný park. Potom už nastupujeme do autobusu a presúvame 
sa späť na náš ranč. Po návrate nás už čaká teplá večera a pohodlné postele. 
Niektorí z nás sa po večeri presunuli ku zvieratám, kde nám priateľský správca koní 
vysvetľuje, čo a ako a dovoľuje nám ich kŕmiť. Ale málokto už po večierke zaspí. 
Väčšina ešte behá z izby do izby a vychutnáva si chvíle, keď sa nemusia na nič učiť 
a sú len so svojimi priateľmi, bez starostí. Je to dosť rušná noc.  
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Keďže sú v hoteli aj iní hostia, musíme tolerovať ich nočnú karaoke show. Ale nad 
ránom sa nám všetkým našťastie podarí zaspať. 
Na tretí deň sa naraňajkujeme zbalíme a vyrazíme z nášho ranča preč- definitívne. 
Naša cesta vedie do oblasti Mlyňany do arboréta - centra rastlín. Ukazujú nám 
všetky druhy rastlín, krov a stromov z Číny, Ameriky, Ázie a samozrejme zo 
Slovenska. Po prehliadke si všetci, umorení teplom a prebdenou nocou, posadáme 
do autobusu. Našťastie, ešte nás čaká jedna zastávka, na ktorú sa mnohí z nás 
veľmi tešia - nákup v nákupnom centre Europa v Banskej Bystrici. Keď sa o 2,5 
hodiny stretneme pred 
autobusom v Bystrici, vidíme, že 
všetci si nákupy veľmi užívali, 
o čom svedčia aj plné tašky.  
Nastal čas na návrat domov. 
Hoci to bol úžasný výlet, predsa 
len: „Všade dobre, doma 
najlepšie!“ A preto aj sme všetci 
po návrate domov, skoro večer 
padli unavení (ako vlastne po 
každom výlete) do postele 
a ponorili sme sa do ríše snov 
a spomienok.                                          

Sára Labdíková, II.E 
 

► PROJEKT V PREDMETE INFORMATIKA ◄ 
Projekt bol realizovaný z dôvodu skvalitnenia a modernizácie vyučovania 
informatiky s regionálnymi požiadavkami trhu práce. Najskôr sa vytvorili 
a inovovali učebné texty, učebné materiály, obsah a metódy vzdelávania 
s dôrazom na využívanie digitálnych technológií vo vyučovacom procese. Neskôr 
sa implementovali do vyučovacieho procesu a nakoniec sa vytvoril e-learningový 
portál školy. 
 

PROJEKT V PREDMETOCH SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA, ANGLICKÝ,  
NEMECKÝ, ŠPANIELSKY JAZYK A OBČIANSKA NÁUKA 

Projekt mal za úlohu naučiť žiakov pomocou atraktívneho vyučovania vyhľadávať, 
získavať, spracovávať a uchovávať získané informácie od ľudí, ktorí našu školu 
absolvovali a stali sa z nich úspešní ľudia. Študenti  tretieho  ročníka  vyhľadávali 
informácie  priamo na vyučovaní  z učebníc pre 3. ročník, odbornej literatúry či 
internetu, pokúsili sa o videokonferenciu v materinskom jazyku i v cudzích 
jazykoch, a využívali sa aj iné formy mimo školy: exkurzie, návštevy, spracovanie 
informácií digitálnymi technológiami. Nakoniec sa zo získaných údajov vypracovala 

► 

► 
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kniha o absolventoch školy v materinskom jazyku a v jazyku anglickom, 
nemeckom a španielskom. Vydanie knihy absolventov školy zároveň poslúži ako 
prezentácia školy vo verejnosti v regióne i mimo neho a aj za hranicami našej 
vlasti, nakoľko mnohí naši absolventi pôsobia na rôznych miestach Európy i mimo 
nej a mnohí pracujú v orgánoch Európskej únie.  
 
Žiaci tretieho ročníka sa v rámci vyššie spomínaného projektu zúčastnili exkurzií, 
ktoré im pomohli pri získavaní informácií:  

 exkurzia Martin: Národná knižnica a Matica slovenská 
 exkurzia Martin: Národný cintorín a Literárne múzeum 
 exkurzia Bratislava: Univerzitná knižnica a SAV-Jazykovedný ústav Ľudovíta 

Štúra 
 exkurzia Czarny Dunajec, Jablonka: rodisko  a pôsobisko Hugolína Gavloviča 
 exkurzia Dolný Kubín: Okresná knižnica a literárne múzeá 
 exkurzia: Bratislava: návšteva veľvyslanectiev Spojeného kráľovstva Veľkej 

Británie a Severného Írska, Španielskeho kráľovstva,  Nemecka a Rakúska 
 exkurzia Viedeň - Bratislava: Cervantesov inštitút (Viedeň), Goetheho 

inštitút (BA) 
 exkurzia Žilina: divadelné predstavenie v anglickom jazyku 
 exkurzia Dolný Kubín: okresný archív 
 exkurzia Bratislava: Národná rada Slovenskej republiky, Národná banka 

Slovenska 
Zo spomínaných exkurzií Vám ponúkame výber recenzií a postrehov žiakov, 

ktorí sa daných exkurzií zúčastnili. Príjemné čítanie  
 

PO STOPÁCH HISTÓRIE ZNÁMYCH ORAVČANOV 
Dňa 20.03.2015 sa uskutočnil moment, ktorý sa 
zapísal do dejín astronautiky ako výnimočný. 
Mesiac prekryl dráhu Slnka a spolu vytvorili 
neopakovateľný úkaz zvaný zenit.  
No pre nás, študentov GMH bol tento deň 
výnimočný aj z iného dôvodu. Zúčastnili sme sa, 
počas vyučovania, exkurzie v Dolnom Kubíne, ktorá 
mala historický podtón. Hlavným cieľom tohto 
projektu bolo, oboznámiť študujúcu mládež o 
významných osobnostiach Oravy. Aspoň na chvíľu 
sme sa mohli vžiť do čias minulých a spolu s našimi 
sprievodcami sme zakúsili dobu, v ktorej knihy boli 
najväčším bohatstvom.  
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Prvým historickým stanovišťom bola Oravská galéria. Spoznávali sme krásy 
umenia, nielen prostredníctvom malieb, ale aj sôch. Skonštatovali sme, že umelci 
boli, a niektorí ešte stále sú, obdarený darom, sprostredkovať pocity vtedajšej 
doby. Oravská galéria je druhou najväčšou galériou svojho druhu na Slovensku, čo 
nás primälo k zamysleniu sa, aký je svet umenia rozmanitý.  
Historické spoznávanie národovcov sa 
však touto návštevou neskončilo. Druhou 
zastávkou bolo Múzeum P.O.Hviezdoslava 
spojené s Čaplovičovou bibliotékou.  
O živote Vyšnokubínčana sme sa dozvedeli 
zaujímavé fakty. Sprievodkyňa históriou 
nás oboznámila s jeho mladosťou, ale i s 
ľúbostným životom. Dozvedeli sme sa, že 
maturitná skúška v minulosti nebola vôbec 
taká jednoduchá. 
P.O.Hviezdoslav zmaturoval na výbornú z 
viac, než šiestich predmetov. Aj pri tejto maličkosti sme si uvedomili, že život bol v 
minulosti ťažký aj pre študentov. Videli sme úryvky z diel, ktoré boli napísané rukou 
a atramentom Hviezdoslavovi vlastnými. Skonštatovali sme, že tak ako v písaní 
poézie, aj v obliekaní bol P.O.H. výnimočný.  
Po strhujúcej prehliadke sme sa presunuli do podzemia, kde na nás čakala 
bibliotéka. Získali sme nové poznatky o zakladateľovi a jeho zbierke kníh. Za 
najmenšiu knihu boli označené Korán a Nový zákon, ktoré mali veľkosť zápalkovej 
krabičky. Ohromilo nás, že pri študovaní kníh z knižnice je nutné, sa vopred 
nahlásiť. Tieto špeciálne opatrenia sú povinné sa  vykonať z dôvodu, aby knihy 
zostali v neporušenom stave čo najdlhšiu dobu. Tak môžu slúžiť aj ďalším 
generáciám v poznávaní krás oravskej histórie.  
S ukončením exkurzie sme všetci zúčastnení potvrdili, že týmto dňom sme aj my 
písali našu históriu tak, ako významní Oravčania.    

R. Pallová, P. Tuková, B. Mišíková,  
N. Šprláková, A. D.Kolejáková, IV.C 

 

EXKURZIA V CZARNOM DUNAJCI 
Dňa 25. marca 2015 po prvej vyučovacej hodine sme sa my, 3. D, zúčastnili na 
exkurzii do Czarneho Dunajca. Vydali sme sa po stopách Hugolína Gavloviča. 
S dobrou náladou a s úsmevom na tvári sme nastúpili do autobusu, ktorý nás čakal 
pred školou. Usadili sme sa a dostali sme prvé pokyny od vedúcej projektu                           
– p. zástupkyne Piačekovej. Po krátkom oboznámení sa s programom sme zamierili                 
do Czarneho Dunajca. Počas cesty sme dostali občerstvenie a zadanie úloh, ktoré 
sme mali splniť. Keďže táto exkurzia bola súčasť projektu, do ktorého je naša škola 
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zapojená, všetky náklady boli hradené Európskou úniou. Cesta trvala necelú 
polhodinu a ocitli sme sa v cieli našej cesty.  
Na námestí v Czarnom Dunajci sme sa 
rozdelili do skupín, v ktorých sme plnili 
zadané úlohy. Každá skupina sa vydala 
iným smerom. Naše prvé kroky viedli 
priamo   do kostola. Tam sme sa pokúsili 
splniť prvú úlohu na zozname, a to: zistiť 
historické informácie o kostole, čo sa nám 
však nepodarilo, keďže všetky články 
v kostole boli napísané v poľštine. 
V kostole sme napriek tomu urobili pár 
fotografií a zistili, že bol postavený 
v barokom štýle.  
Z kostola sme prešli cez Rýnok – námestie, 
ktoré bolo v minulosti trhom. Hľadali sme obecný úrad a zakrátko sme ho aj našli. 
Zistili sme meno predsedu – po poľsky wójt-, ktorým bol Józef Babicz.  

Pátranie po starej škole bolo už 
náročnejšie. Sami by sme školu nikdy 
nenašli a preto sme sa opýtali na cestu 
jednej milej predavačky na námestí. 
Stará škola sa nachádzala na okraji 
mesta, hneď oproti novej. Urobili sme 
pár fotiek a spokojné sme sa vrátili na 
námestie, kde sme si sadli na lavičky 
a oddychovali. 
Po chvíli oddychovania sme sa 
odhodlali ísť na prieskum. Najprv sme 
chceli zistiť, koľko mladých Poliakov 

z Czarneho Dunajca vie rozprávať po anglicky. Oslovili sme chlapca sediaceho na 
lavičke vedľa nás. Chceli sme zistiť nejaké informácie o meste, o kostole a o tom, 
či niekedy počul meno Hugolína Gavloviča. Po anglicky nám vôbec nerozumel, tak 
sme to skúsili po slovensky. Avšak aj na to odpovedal len: „Czarny Dunajec“ 
a nejaké slová v poľštine, ktorým sme nerozumeli.  
Šťastie sme chceli skúsiť aj na fare. Dúfali sme, že pán farár by nám vedel poskytnúť 
historické informácie o meste a aj o kostole. Odhodlali  sme sa zaklopať na dvere 
lýcea, keďže dvere kostola boli zatvorené. Otvorila nám usmievavá učiteľka, ktorá 
nám slušnou angličtinou vysvetlila, že nie je odtiaľ a bohužiaľ nám nepomôže. 
S úsmevom nám však ukázala smer, ktorým bola fara.  
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Pred vstupom do domu sme sa ešte chceli uistiť, že je to určite fara. Oslovili sme 
(v angličtine) dvoch pánov, ktorí stáli pred kvetinárstvom. Očividne nevedeli po 
anglicky, ale na pomoc si privolali majiteľa kvetinárstva, ktorý vedel po anglicky 
rozprávať plynulo. Potvrdil nám, že ten dom bola fara a my sme mohli pokojne 
zazvoniť. Nanešťastie nám nikto neotváral, a tak sme nezískali potrebné 
informácie. 
Po neúspešnej návšteve fary sme sa pobrali na námestie, k atrakcii celého mesta, 
benzínovej pumpe, ležiacej priamo uprostred námestia. Tam sa začalo 
vyhodnocovanie úloh a doplnenie informácií, ktoré sme nezistili. Aj napriek 
neúspešnému hľadaniu nás dobrá nálada neopustila a s radosťou sme sa vydali na 
trhy v Jablonke. Po dlhom dni strávenom v neznámom meste s ľuďmi inej 
národnosti, nás potešilo stretnúť opäť Slovákov. Na trhoch sme sa zdržali hodinu 
a potom sme sa definitívne rozlúčili s Poľskom a zamierili späť, do Trstenej.  
Táto exkurzia nás obohatila o množstvo nových informácii a poznatkov. Tiež nám 
dala ponaučenie, že pred odchodom do menšieho mestečka v Poľsku by sme 
predsa len mali oprášiť poľský slovník a naučiť sa zopár bežných poľských slovíčok 
a fráz.  

Diana Barbořáková, Simona Barbořáková,  
Zuzana Brišáková, Lucia Gállová, IV.D 

 

NÁVŠTEVA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE 
Dňa 27. marca 2015 sme sa spoločne vybrali zažiť dobrodružstvo do Martina                          
do Slovenskej národnej knižnice. Ráno každý milovník kníh očakával autobus a tešil 
sa, kedy prejde cesta. Keďže marec je aj mesiacom kníh, o to viac sme boli s témou 
exkurzie spätejší. Zároveň tento rok je aj rokom Ľudovíta Štúra. Oslavujeme                        
200 rokov od jeho narodenia. Ľudovít Štúr je pre naše Slovensko významným 
človekom. Mnohých, ktorých zaujíma aspoň niečo z literatúry, sa tešili, že sa niečo 
naučia a možno sa aj  dozvedia nejaké zaujímavosti, o ktorých sa veľa nerozpráva.  

 
Autobus zastavil a my sme konečne dostali 
dlho očakávaný pokyn: „Vezmite si veci, sme 
na mieste!“ Čo nás čaká? – táto otázka prišla 
na rozum nejednému z nás. Privítanie bolo 
veľmi milé a väčšina z nás zistila, že do 
maturity sa je ešte čo učiť. Celý náš program 
začal vo foajé, kde sme sa usadili na pohodlné 
sedačky a počúvali sme pani, ktorá doslova s 
nadšením opisovala život a najdôležitejšie 
udalosti zo života Ľudovíta Štúra.  
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Dozvedeli sme sa množstvo 
zaujímavostí napríklad, že Ján 
Kalinčiak mu musel uväzovať 
šatku na krku, ktorú môžeme 
vidieť takmer na každej jeho 
podobizni. Ďalej, že podobizeň, 
kde je Ľudovít Štúr, sa spája s 
Františkom Jozefom I. a nejde 
o žiadnu fotku, pretože vtedy 
ešte fotky neexistovali, ale 
jedná sa o dagerotyp. Pani nám vysvetlila, že keď sa vytváral tento dagerotyp, 
museli stáť osoby nehybne  aj tri hodiny. Dnes už si to vie len málokto predstaviť. 
Ďalšou súčasťou exhibície bolo slovo o historickej budove Slovenskej národnej 
knižnice. Dozvedeli sme sa, že vznik tejto dôležitej budovy sa datuje do roku 1863, 
kedy bola súčasťou Matice slovenskej, no neskôr došlo k ich oddeleniu. Dnes už 
vieme, že SNK je konzervačnou a depozitnou knižnicou Slovenskej republiky. 
Uchováva viac, než 5 miliónov knižničných jednotiek, ktoré zhromažďuje, odborne 
spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje verejnosti. Je to pomerne veľa práce 
na jednu budovu, no nie? 
Naše dobrodružstvo pokračovalo v miestnostiach, 
kde sa reštaurovali knihy.  
Rozdelili sme sa do menších skupín, aby nás 
nebolo príliš veľa. Sprevádzal nás jeden pán, ktorý 
nám opisoval proces reštaurovania, a potom sme 
už len pozorovali ukážky. Každý jeden z nás to so 
zatajeným dychom sledoval. Mohli sme si skúsiť 
kvalitu papiera do ruky. Videli sme japonský 
papier, ktorý bol takmer priehľadný a mohli sme 
vidieť, že sa ním ťahajú dlhé vlákna, a preto je taký 
kvalitný. Všetky menšie poškodenia sa opravujú 
práve ním, pretože papier sa priloží na poškodené 
miesto a zatrie sa škrobovým lepidlom. Táto 
oprava je takmer neviditeľná a úplne nenápadná.   
Ukazovali nám, ako sa viažu knihy, prešívajú sa 
väzby. Všetkým týmto procesom predchádza 
analýza kyslosti strán, očistenie strán v roztoku, 
ktorý ich neutralizuje. Kniha sa rozoberie na strany 
a tie sa ponoria do kúpeľa. Prekvapujúca bola odpoveď na otázku, ako dlho trvá 
rekonštrukcia jednej knihy. „72 až 80 hodín,“ zaznela odpoveď a my sme 
neveriacky krútili hlavami a žasli sme. 
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Celá naša exkurzia sa zakončila dramatickým výstupom o Ľudovítovi Štúrovi a jeho 
živote, kde sme mohli vidieť aj Adelu Ostrolúcku a počuť zaujímavé ukážky z jeho 
diel. 

Katarína Smiešna, IV.C 
 

MARTIN – MATICA SLOVENSKÁ A NÁRODNÝ CINTORÍN 
Vo štvrtok 28.5.2015 som sa  
s mojimi spolužiakmi a študentmi 
tretích ročníkov zúčastnili exkurzie 
do Martina. Na programe sme mali 
navštíviť Maticu slovenskú 
a Národný cintorín. Výlet bol 
financovaný projektom, a tak sme 
mali cestovné, desiatu a vstupenky 
hradené. 
 
Ráno sme odchádzali o ôsmej, čo znamenalo, že si môžeme trochu dlhšie pospať. 
Autobus nás zobral v Nižnej a my sme sa stali súčasťou dobrej nálady. Cesta mi 
ubehla veľmi rýchlo, keďže som bola obklopená fantastickými ľuďmi. Niektorí 
spolužiaci sa celú cestu tešili na „Balkove bagety“ a po príchode do Martina                              
sa ich sen stal skutočnosťou, pretože si ich konečne mohli vychutnať.  
Prešli sme sa Martinským námestím a dostali k Matici slovenskej.  Pred vstupom                      
si každý musel zobrať pestrofarebné návleky, ktoré samozrejme neboli určené                   
na šmýkanie, a tiež sme si museli odložiť veci. Najskôr sme išli do miestnosti, 
v ktorej sa odovzdávajú literárne ceny. Pripomenuli sme si základné informácie, 
a potom sme si šli pozrieť  Maticu.  Miestnosti boli usporiadané  podľa literárneho 
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vývinu. V každej miestnosti sa nachádzali knihy, ktoré nám priblížili jednotlivé 
obdobia. Z výkladu sme si obohatili svoje vedomosti.  
Neskôr nás čakala naša druhá zastávka – Národný cintorín. Tu sme dostali papiere 
s rôznymi zadaniami, ktoré sme mali vyplniť. Riešením zadaní sme si rozšírili svoje 
vedomosti o Národnej kultúrnej pamiatke.   
A ako to už býva zvykom navštívili sme obchodné centrum, kde si väčšina z nás                             
osladila deň.  Cestu späť sme si krátili spievaním ľudových pesničiek.  
Na záver by som sa chcela poďakovať pani profesorkám, ktoré mali pri nás pevné 
nervy a tiež projektu, ktorý nám umožnil takýto pekný poznávací výlet. 
 
 

PLODY VYTRVALEJ PRÁCE - ZÁJAZD DO BELGICKA 
Všetci dobre vieme, že je pravdou, keď sa povie: „Bez práce nie sú koláče“. Tak 
tomu nemohlo byť inak ani v našom prípade. Budúca generácia vysokoškolákov, 
v spolupráci s profesormi z Gymnázia Martina Hattalu, sa podieľala na tvorení 
záznamov o významných rodákoch z Oravy. Tých najzdatnejších, čakala vytúžená 
odmena v podobe niekoľkodňového zájazdu do Belgicka. 
História výletu sa začala písať v nedeľu 20.09.2015 o 20:00 stredoeurópskeho času 
spred Gymnázia M. Hattalu. Práve tu sa žiaci mali stretnúť a začať nepoznanú 
cestu za vysnívanou odmenou. Celá cesta trvala viac ako 20 hodín, pričom sme 
museli prekonať čakanie v kolónach a menej pohodlné autobusové „postele“.  
Na druhý deň sme sa zobudili v Nemecku, čo spôsobilo neutíchajúcu trmu-vrmu 
v autobuse. Žiaci živo diskutovali o tom, čo ich čaká v Bruseli a aké zážitky si 
odtadiaľ odnesú.  
Príchod na hotel Ibis spôsobil veľké nadšenie, ktoré bolo podčiarknuté večerou, 
ktorá tam na nás čakala. Všetci sme sa dosýta najedli a čakali, aký si pre nás 
profesori pripravili program. Ako novodobí Kolumbovia sme sa plavili Bruselskými 
uličkami, až sme dorazili 
pod 102 metrovú oceľovú 
konštrukciu: ATÓMIUM. 
Všetkých pochytila davová 
psychóza a náruživo sme 
sa začali fotografovať. 
Póza sem, póza tam... Z 
jedného miesta sme mali 
viac ako 100 fotografii 
a ani to nám nestačilo. 
Boli sme nútení sa na toto 
miesto vrátiť ešte raz.  

Dominika Garajová, IV.C 
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Utorok 22.09.2015 nastal zlomový okamih. Celé 
dopoludnie sme strávili v centre mesta,  kde sme sa 
kochali krásami gotických budov. Najviac nás očarilo 
Grand Place, ktoré predstavovalo mekku turistického 
ruchu. Podľa nami vyfasovaných  máp, sme sa túlali 
uličkami a spoznávali všetky zákutia ako Šerlok Holmes. 
Naše bádanie pokračovalo ku malému cikajúcemu 
chlapčekovi: Manneken pis, ktorého si miestni 
prezliekajú do kostýmov podľa toho, aká slávnosť sa 
práve koná.  
Samozrejme, že sme nemohli odísť z centra naprázdno. Naše potulné kroky 
smerovali do miestnych butikov s pralinkami. Tu sme vychutnávali všetky dosiaľ 
nepoznané vône čokolády. S plnými taškami belgických praliniek sme prechádzali 
pomedzi masy turistov. Neviem prečo, ale všetci mi pripadali rovnako. Neúnavne 
sa ponáhľali za pamiatkami a plnými dúškami si vychutnávali atmosféru mesta 
Brusel.  
Všetky naše očakávania sa naplnili, až po príchode do Európskeho parlamentu. 
Čakal na nás sprievodca, ktorý nás uviedol do deja a prostredníctvom neho sme sa 
stretli s pánom Mikolášikom. Po krátkej debate sme sa odobrali do rokovacej sály, 
čo bol moment, kedy sme sa začali cítiť ako budúci 
ministri. Zrak sa upieral na množstvo stoličiek pred nami. 
Fotiť sa, fotiť sa, fotiť sa. To bolo jediné, čo nám v tej 
osudovej chvíli napadlo.  Tento dlhý deň sme zakončili 
nočnou obhliadkou mesta, ktorá nás primäla k tomu, aby 
sme si navždy zapamätali skvelú exkurziu v Bruseli. 
Streda 23.09.2015. Prší. Tento deň sa nás snaží vytočiť, no 
nedarí sa mu to. Predsa si nenecháme prekaziť vyhliadku 
mesta z Atómia! V 102 metrov vysokej konštrukcii sa 
veselo usmievajú štvrtáci. 
Uvedomujeme si, že ak 
chceme niečo žať, musíme 
aj siať. Tak tomu bolo aj 
v našom prípade. Odmena 
nás neminula a zapísala sa 
do našich pamätí, ako jedna 
z najkrajších...   
   
  
 
 A. D. Kolejáková, IV.C  

 

 

ĎAKUJEME! 
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VÝMENNÝ POBYT – INTERCAMBIO 
Ako študenti bilingválneho gymnázia sme mali možnosť stráviť dva týždne s našimi 
kamarátmi zo španielska. Najskôr sme cestovali my do ich rodín a o mesiac dorazili 
oni k nám. Bolo to naozaj veľké dobrodružstvo o ktoré by sme sa s vami chceli 
podeliť. 

►18. 4. 2015 - 25. 4. 2015◄ 
Dlho očakávaný odchod za veľkým 
dobrodružstvom je tu. O piatej ráno 
vyrážame autobusom do Krakova, 
odkiaľ o desiatej letíme. Po štyroch 
hodinách letu konečne pristávame 
a v hlave nám vŕtajú rôzne otázky: 
„Budem im rozumieť? Budem vedieť, 
ktorá rodina je tá moja?...“ Nervózni 
prechádzame poslednými dverami. 
Vidíme tváre typicky usmiatych 
Španielov a ani si poriadne 
neuvedomujeme fakt, že strávime 
týždeň s úplne neznámymi ľuďmi, 
v úplne neznámej krajine s odlišnou kultúrou. Plní adrenalínu a zvedavosti sa 
lúčime so spolužiakmi a odchádzame so „svojimi“ rodinami.  
Každý deň zažívame niečo iné. Hneď ten prvý (nedeľu) sa stretávame takmer všetci 
Slováci na pláži. Spočiatku nás prekvapí zima, no neskôr sa osmelíme ísť do vody. 

Nasledujúci deň spoznávame školu, po ktorej nás sprevádza sám pán riaditeľ. 
Chvíľku relaxu si doprajeme na masáži či v kaderníckom salóne. Samozrejme, že 
všetko sa odohráva v areáli gymnázia, kde sa učia budúci maséri či kaderníci. Takto 
zrelaxovaní a učesaní odchádzame na obhliadku mesta, kde okrem iného 
navštívime aj Catillo de Gibralfaro.  



 

 15 
 

Ďalšie dni navštevujeme napríklad historické mestečko Antequera, centrum 
Málagy, Torcal, ktorý je známy pozoruhodným tvarom skál, jaskyňu Cueva de 
Nerja a mnoho ďalších zaujímavostí.  
Napriek všetkým krásam Málagy, nás najviac zaujala Granada. Toto veľké mesto 
sme videli iba sčasti, no aj to málo nám stačilo, aby sme sa do Granady tak 
povediac zamilovali. Kúsok arabskej kultúry čerpáme z prehliadky monumentálnej 
stavby – Alhambra. Nádherné architektonické prvky jemne dolaďujú stopercentne 
upravené kvety i sady stromov. Ešte stále v nás pretrvávajú príjemné dojmy 
z tohto prekrásneho mesta.  

So Španielskom sa lúčime návštevou 
botanickej záhrady v Málage – La 
concepción - jardín botánico-
histórico de Málaga, kde pracuje otec 
nášho španielskeho lektora Miguela.  
Aj tu sa dozvedáme veľké množstvo 
zaujímavostí, tento krát o flóre 
takmer celého sveta.  

Výmenný pobyt v Málage sa končí a my 
odchádzame s pocitom, že sme spoznali kúsok 
sveta.  Španielsko nás ohromilo ale i prekvapilo. 
Vďaka tejto skúsenosti lepšie chápeme kultúru 
a mentalitu španielskeho národa.  
 
 
 
 

text: Ivana Vavreková,  
foto: Mária Rejdugová, III.D 

 



 
 

16 
 

►16. 5. 2015 - 23. 5. 2015◄ 
Už je to tu! Konečne prešiel ten dlhý mesiac, čo sme sa vrátili zo Španielska a opäť 
sa stretneme s našimi kamarátmi zo zahraničia. 
 
Je sobota ráno a vyrážame z Trstenej do Krakowa, aby 
sme si ich vyzdvihli. Dúfame,   že sa im bude na 
Slovensku a hlavne v našich rodinách páčiť.  
Tento deň prebehol rýchlo. Skoro celý deň sme boli 
v Krakowe poukazovali im mesto, neskôr sme im 
nechali voľný čas, nech si pobehajú aj oni sami po 
meste. Večer sme sa unavení vrátili domov. Predstavili 
sme im naše rodiny a šli sme spať. 

 
Deň druhý sme strávili s našimi 
rodinami a ukázali sme im miesta, 
v ktorých bývame a večer sme sa 
všetci spoločne stretli v Námestove. 
Pondelok sme išli na ľahšiu túru do 
Jánošíkových dier. Na ich tvárach sme 
videli, že sa im tento výlet páčil. 
V utorok sme ich previedli po našej 
škole, ukázali ako fungujú naše hodiny 
a pripravili sme si pre nich pár 
prezentácii, v ktorých sme ich viac 
oboznámili s pamiatkami na Orave 
a neskôr sme išli na výletík do 
Zuberca.   
 
V stredu sme im ukázali náš krásny 
Oravský hrad a zobrali ich na plte. 
Poobede sme sa polovička vybrali 
k našej spolužiačke Ivanke chystať veci 
na grilovačku, ktorá bola v štvrtok 
a druhá polovička šla do Dolného 
Kubína na nákupy. 

 
V štvrtok sme mali „španielske dni“ na ktorých sme si zaspievali, žiaci z 2.D (dnes 
3.D) nám zahrali krátke divadielko a potom sme sa išli všetci napapať a ochutnať 
typické španielske jedlá, ktoré si pre nás pripravili žiaci z bilingvy. 
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V piatok sme boli v Zakopanom na nákupoch 
a večer sme všetci išli do Námestova, pretože to 
bola naša posledná noc so španielmi. 

 
Erika Tereštíková,  

Olinka Brenkusová, III.D 
 

ČITATEĽSKÝ MARATÓN 
Dňa 18.6.2015 sa v školskej knižnici  GMH Trstená uskutočnil čitateľský maratón.  
Zúčastnili sa ho mnohí žiaci z našej školy. Ich celkový počet bol až 204! Každý, kto 
chcel, mohol prísť do školskej knižnice a nahlas prečítať jednu stranu z vybranej 
knihy. Po prečítaní sa každý zapísal na 
prezenčnú listinu a diplom. Táto 
akcia smerovala k podpore čítania 
kníh, ktorému mladí v súčasnosti 
veľmi neholdujú.  
Čitateľského maratónu sa zúčastnil aj 
pán riaditeľ, ktorý túto akciu otvoril 
a odštartoval čítanie. Všetci, čo tam 
prišli, počúvali so záujmom príbehy, 
ktoré čítali ich spolužiaci. Nikto                 
sa nenudil, vládla uvoľnená a veselá 
nálada.  
Študenti sa vyjadrili, že sa im taká 
akcia páčila a tešia sa na ňu opäť o rok. Očividne sa riadia citátom J. A. 

Komenského: „Nemilovať knihy znamená nemilovať 
múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stať sa 
hlupákom.“  

Sára Labdíková, II.E 
 

IMATRIKULAČNÝ VEČIEROK 
Dňa 8.10.2015 sa na našej škole uskutočnil 
imatrikulačný večierok na privítanie prvákov. Všetci 
sme sa stretli v Dome kultúry v Trstenej, kde sme na 
začiatok privítali nových žiakov a učiteľov, a potom 
sme im zadali úlohy, ktoré museli splniť, aby patrili 
do právoplatnej „partie bláznivých gympľákov“.  
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Na splnenie úloh bola potrebná nemalá 
dávka odhodlania a odvahy. Veď vypiť 
namixovaný neidentifikovateľný nápoj, 
behať v plutvách na pódiu a preskakovať 
prekážky či tancovať a spievať nie je len 
tak.  

Po splnení úloh nasledoval program, 
ktorý si pripravili druháci. Vidieť sme 
mohli rôzne scénky, tance, módne 
prehliadky či spevy.  

Potom už nasledovala zábava. O zábavu 
sa postaral DJ Rave Tješko a samozrejme 
Braňo Balko, ktorý zabezpečil aj 
občerstvenie.  

 
 
 

 
Dúfame, že všetci sa 
dobre zabavili a každý si 
tento večer užil, pretože 
pre prvákov to bol určite 
zážitok ktorí už nezažijú 
a pre nás ostatných 
aspoň zábava.  
 
Sára Labdíková, II.E 
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MEDZINÁRODNÝ DEŇ KNIŽNÍC NA GMH TRSTENÁ 
Dňa 25.10.2015 sa naša škola zapojila do veľmi zaujímavého projektu pre základné 
školy a osemročné gymnáziá. 
 
Prima, sekunda, tercia 
a kvarta súťažili ako 
jednotlivé družstvá, ktoré 
mali za úlohu vytvoriť 
pútavú prezentáciu o ich 
zadelenej knihe. Po 
prečítaní krátkej ukážky 
sme vyplnili pracovný list,                     
kde sme si precvičili 
čítanie s porozumením, 
ďalej sme vytvorili plagát 
s vlastním návrhom novej 
obálky knihy, spracovali 
životopis autora a napísali mu list, v ktorom sme vyjadrili svoj názor na dielo.                      
Na záver sme si pripravili dramatizáciu diela v podobe reklamy a krátkej scénky.  
Prežili sme naozaj kreatívne dopoludnie, zažili veľa vtipných momentov 
a popritom získali aj veľa nových informácií.  
Okrem pocitu dobre odvedenej práce, nám motiváciou boli aj hlavné ceny: 
nástenné hodiny do triedy a novučičká triedna kronika. Všetci sa tešili najmä na 
tortu, ktorú nám darovalo ZRPŠ. Ďakujeme . 
Nesmiem však zabudnúť poďakovať našim profesorkám slovenského jazyka 
a vedeniu školskej knižnice za skvelú organizáciu a pomoc pri zhotovovaní 
projektov. Žiaľ, pre nás ako žiakov kvarty, bol toto posledný ročník, ale dúfame, že 
naďalej sa z neho budú môcť tešiť mladší spolužiaci . 

 
Marika Kristofčáková, KVARTA 

 

NÁZORY a POSTREHY žiakov TERCIE a KVARTY 
na projekt Medzinárodný deň knižníc 

 

„Na pondelku (pozn. red.: deň konania MDK) sa mi páčilo to, že sme sa 
neučili, že sme sa mohli pobaviť na divadle, že sme mali  hodín a nepáčilo 
sa mi, ako Michaela rozkazovala všetkým a vyberala práce s tým, že jej bolo 
jedno, či sa mi to páči alebo nie.“ Miloš 

► 

► 
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„Deň školských knižníc sa mi tento rok veľmi páčil. Naša trieda veľmi 
dobre spolupracovala a aj vďaka tomu sa nám podarilo zvíťaziť. Bola to 
veľká zábava, ale tiež sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí.“ Kvarta 
 
„Bolo to super, páčil sa mi ústretový prístup p. profesoriek. a aj to, že sme 
pracovali spolu ako trieda.“ 
 
„Keďže je to posledný rok, ktorý sme sa zúčastnili na MDŠK, určite sme si 
to ako trieda užili. Tento deň je venovaný hlavne pre deti, ktoré sú 
hanblivé prejaviť svoj talent. Je veľmi poučné vypracovať dané dielo, 
privedie nás to k láske ku knihám.“ 
 
„Tento deň sa mi veľmi páčil. Naša trieda mala, myslím, najlepšiu knihu. 
Bola zábava a je mi ľúto, že to bol posledný rok, kedy sme sa mohli 
zúčastniť. A nemohli sme ho ukončiť lepšie, ako to vyhrať. “ 
 
„Toto podujatie sa mi veľmi páčilo, hlavne preto, že dielo, ktoré sme 
spracovávali, som nepoznala a aspoň som bola donútená okúsiť žáner, ku 
ktorému nemám až tak blízko. Myslím si, že tieto podujatia by sa mali 
organizovať aj naďalej vďaka ich zábavnej forme podávania informácií.“ 
 
„Veľmi sa mi Deň knižníc na našej škole páčil. Keďže roky predtým boli 
víťazmi všetci a tento rok vyhodnotili len tých najlepších. Myslím si, že 
všetkých to motivovalo, a preto sa mi páčilo. Škoda, že to bol posledný rok, 
ktorý sa naša trieda tohto podujatia zúčastnila.“ 
 
„Kniha, ktorú sme dostali, proste COOL. To, že sme si mohli doniesť 
vlastnú techniku, tiež COOL, ale jediné, čo mi vadilo, že v celej spojovačke 
nebola Wi-Fi, tak sme museli mať PC na parapetnej doske!!! (skoro mi padol 
PC z tretieho poschodia, a to je výška  ).“ 
 
„Veľmi sa mi to páčilo. Prejavili sme svoju predstavivosť a kreativitu. Torta 
bola chutná a aj s výhrou sme boli spokojní. Dúfam, že aj po iné roky to 
bude tak.“ Kvarta 
 
„Páčilo sa mi to. Knihu sme mohli síce dostať lepšiu, ale nevadí. Konečne 
nevyhrali všetci, ale určil sa víťaz. Hodiny síce nefungujú dobre, ale po 
dlhšom snažení sme ich prinútili k spolupráci. Torta bola, ako vždy, 
výborná. Škoda, že sme nehľadali indície ako minulý rok. Bola by väčšia 
zábava. Mrzí ma, že na rok už nič také nebude.“ Kvarta 
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„Veľmi sa mi táto akcia páči, vždy sa ako kolektív spojíme. Páčila sa mi 
kniha, ktorú sme mali spracovať, pretože ju nikto nepoznal a hlavný hrdina 
bol v našom veku.“ A. 
 
„ Školský deň knižníc sa mi páčil, pretože sme spolupracovali ako jedna 
skupina a že sme si prečítali novú knihu,. Jediné, čo sa mi nepáčilo, že sme 
si nemohli vybrať knihu, ktorú budeme spracovávať.“ T. 
 
„Páčilo sa mi to, že som sa nemusel učiť. Nepáčilo sa mi to, že v skupine 
som si nemohol vybrať, čo chcem robiť.“ Samuel 
 
„Deň knižníc bol veľmi zaujímavý. Strávili sme ho čítaním kníh, a tento 
spôsob trávenia času zbožňujem najviac.“ Vanessa 
 
„Myslím si, že akcia bola celkovo dobrá, každý mal čo robiť. Trochu mi 
vadil hluk v triede a príliš detské knihy.“ Viliam 
 
„Deň knižníc bol úžasný. Páčilo sa mi hranie scénok, robenie plagátov, 
životopisu, obalu. Jediné, čo by som vytkla, je výber kníh. Keď má jedna 
trieda akčnú a druhá detskú knihu, nie je to vyrovnané.“ Michaela 
 
„Bola to zaujímavá akcia. Páčilo sa mi, že sme mali veľa kresliť, ale nepáčili 
sa mi knihy, ktoré sme mali čítať.“ Veronika 
 
„Deň knižníc sa mi veľmi páčil. Boli dobré knižky. A chcela by som zmeniť, 
že by sme mali viac času na vypracovanie.“ Barbora 
 
„Páčilo sa mi, že sme si mohli prečítať novú knihu, že sme museli 
spolupracovať všetci ako jedna trieda. Bolo tam dobre.“ Martin 
 
„Bolo to veľmi pekné, aj program a úlohy – aspoň sme sa zabavili a nenudili, 
len na koniec by som nedávala tortu, ale niečo iné...  a mohli by ste nám 
dať iné knihy... také, čo by nás zaujímali.“ Mária 
 
 
 
 
 
 

 ĎAKUJEME ZA POSTREHY, NÁZORY, BA AJ ZA CENNÉ 

PRIPOMIENKY. 
 

 ORGANIZÁTORKY PODUJATIA  
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OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA 
Vedeli ste, že na našej škole sa konala Olympiáda zo slovenského jazyka? 
Áno, dňa 9. 11. 2015 súťažili všetci jeho znalci!  
Stretli sa žiaci zo všetkých ročníkov, rozdelení do troch kategórií. Študenti  
trénovali svoje mozgové závity pri teste, potom sa zapotili pri transformácii textu 
a nakoniec oslnili svojimi rečovými schopnosťami. Museli  za krátky čas napísať 
diskusný príspevok a vzápätí ho zaujímavo predniesť publiku.  
Na súťaži po celý čas vládla srdečná a veselá nálada. 
  
Z kategórie A na krajské kolo postúpila Júlia Bedrichová (IV.B) a na 2. mieste sa 
umiestnila Ivana Vavreková (III.D) . 3. miesto obsadil Benjamin J. Šiškovič (Oktáva).  
 
V kategórii B zvíťazila Sára Labdíková (II.E), ako 2. skončila Nikola Hucíková (Sexta)  
a na 3. meste bola Andrea Pišútová (Kvinta).  
 
A v najmladšej kategórii C vyhrala  Marika Kristofčáková (Kvarta), druhou sa stala 
Júlia Chromá (Kvarta) a na 3. miesto sa dostala Michaela Parižová (Tercia). 
 
Víťazom gratulujeme a prajeme im veľa šťastia v krajskom kole. Ale tak isto 
blahoželáme aj žiakom, ktorí sa neumiestnili za ich odvahu. Nezúfajte, na budúci 
rok môžete šťastie skúsiť znova. Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa!                 

 

 
Sára Labdíková, II.E                                                                                                                                                                                           
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VIANOCE SA BLÍŽIA A  
NAŠE PEŇAŽENKY DARČEKY NIČIA !!!! 

 
Ako sme si už mohli všimnúť, všetky možné 
média nám nezastaviteľne pripomínajú tie 
najkrajšie sviatky roka Vianoce. Čas, kedy 
v jeden neobyčajný deň konečne nepočúvame 
z telky tragické správy z politiky, ekonomiky 
či života a radšej si vychutnáme tradičnú 
Popolušku zo socializmu.  
 
Nielen mladí, ale aj starí sa usmievajú, nikto 
nedrží diéty a okolo nás poletuje vytúžený pokoj.  
Kto by to nemal rád???  
...Moderní ľudia ... ktorým ide len o to, ako 
ohúriť čo najväčším, najlepším darčekom, aby si 
obdarovaný pamätal, komu má byť po celý rok 
vďačný.  
 

Nie nechcem, aby si budúcnosť pamätala len na marketing so Santom, dokonalú 
výzdobu s najgýčovejšími čínskymi svetielkami a obaľovanou vodou z tresky. 
Nepopieram, tiež som tomu po minulé roky podľahla, ale až teraz som prišla na to,  
že nakupujem tucet nepotrebných vecí iba preto, aby tí najbližší vedeli, že mi na 
nich záleží.  
Je mi z toho smutno, pretože aj moje detstvo bolo o Ježiškovi, nádherných 
československých rozprávkach, salónkach na pravej jedličke ozdobenej perníčkami 
a starými veľkými guľami rôznych farieb.  
 
Ak si aj ty novodobý hipster a nechceš byť 
súčasťou Vianoc v supermarketoch, prijmi 
výzvu a daruj svojim blízkym pozornosť 
a lásku počas týchto sviatkov, aby v nás 
nezhaslo to nádherné svetlo Vianoc.  
 
Na záver vám z celého srdca prajem 
šťastné a veselé, no najmä pokojné sviatky 
plné radosti a pohody   
 

Marika Kristofčáková, KVARTA  
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HRAVÉ OKIENKO 
Keďže sa časopis volá Hattalovci, vieme, že aj našu školu navštevujú šikovné 

Hattalovčatá a pripravili sme si pre vás pár zaháňačov nudných večerov. 
 

OSEMSMEROVKA:  
Muž s poriadne veľkým bruchom stál pred materskou školou. Z okna sa vyklonila 
mladá učiteľka a spýtala sa: „Čakáte dieťa?“ - Muž sa usmial a zdvorilo povedal: 
„Nie, (tajnička) 

SLOVÁ: 
ABAKUK, 
ADAMKO, 
AFÉRA, 
AKORD, 
AMFORMA, 
BLATO, 
DIALÓG 
DŽBÁNOK, 
EIDAM, 
ENEOLIT, 
ESTER, FILTER, 
GLAZÚRA, 
IDEÁL, 
IKEBANA, 
JEFTE, 
KAMELOT, 
KASÍNO, KEFŔ, 
KLOBÚK, 
KOALA, 
KOBEREC, 
KONTO, 
KOTOLŇKA, 

KRPÁŇ, LAURA, LEKÁR, MASÁŽ, MENZA, MRAČNO, NÁVES, NIKEL, OBKĽÚČENIE, 
OBRAD, ODCHÝLKA, ODLET, ODOPRETIE, OFSET, OKOLO, ONDATRA, OPATERY, 
OZDÍN, PÁSKA, PASTIERKA, POVRCHNOSŤ, PRAHA, PREKABÁTIŤ, PRIDELIŤ, 
PRODUKT, PRVOK, PSÍČA, RAMPA, RIVAL, RODEO, RUŠEŇ, SALÁMA, SGRAFITO, 
ŠINTAVA, SKLON, ŠKODA, SKOMOLENIE, SLAMA, SLOVO, STENA, STRAŠIAK, 
ŠTVÁČ, SÚZVUK, SVÄTOPLUK, SÝRIA, TADEÁŠ, TARIFA, TEMPO, TEROR, TONER, 
TRIDSIATOK, UBALT, UHLÍK, UJČEK, ULFIA, ÚROKY, VDOVA, VEDÚCI, 
VIOLONČELO, VNÚČA, VÝVAR, ZÁPALKA, ŽĽAZA, ZMESI 
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JEDNODUCHÉ SUDOKU: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

A keďže naše gymnázium sa okrem poctivého učenia aj rado smeje... 
... zopár heftov na zasmiatie ;) ... 

 
profesorka: „Napíšte všetky štáty EÚ“ 
Jaro: „A v USA mám napísať všetky?“ 
 
Jaro: „ Keď sú černosi čierni, majú aj čierne kosti? 
Tak určite :D 
 
Dávid: „Občas sa zabijem. Nechcem sa zabiť navždy.“ 
 
Miška: „Ty si taký nenápadný...“ 
Marek: „Čo? Ja nie som neplodný!“ 
 
profesorka: „Ty s bol v bufete cikať? Braňo asi nebude mať radosť.“ 
 
Capo: „Viete Dávida niekde presadiť? Napríklad do inej triedy?“ 
profesorka: „To by si musel dať sám žiadosť. Ale ak vydržíš do konca 
roka...“ 
Šaňo: „Sa mi páči, ako mu dávate nádej“ 



 
 

26 
 

 
profesorka: „Povedzte mi nejaký príklad na iróniu.“ 
Šaňo: „Ste pekná.“ 
 
profesor: „Aké je to manželstvo medzi jedným mužom a jednou ženou?“ 
Jakub: „Nútené.“ 
 
Našim sekundanom sme položili otázku: „Čím alebo kým by si chcel byť, 
keby si mal Arabelin čarovný prsteň?“  
...Tu sú niektoré z ich odpovedí: 
 
KLAUDIA: „Chcela by som byť Emily Strange- pretože ona nevedela kde 
je, kto je, prečo je oblečená v čiernom a čo má robiť. Chcela by som to 
skúsiť zažiť, aby som zistila, čo by som robila. Alebo potom Mimoň- lebo má 
bezstarostný život a stále sa smeje.“ 
 
ANDREJ: „Človek, ktorý by mohol zrušiť gravitáciu v danej miestnosti. 
Napríklad keď niečo padá, tak sa to spomalí, alebo presun nábytku. 
A mohol by som levitovať vo vzduchu.“  
 
DIANA: „Bola by som vílou. Zachraňovala by som svet pred zlými oslami, 
bojovala s nepriateľmi a zachraňovala bezbranných ľudí.“ 
 
JAROSLAV: „Ja by som bol florbalistom, lebo je to podobné hokeju 
a hokej rád pozerám v televízore. 
 
SAMUEL: „Chcel by som byť Janko z rozprávky Janko a Marienka. Každý 
deň by ma kŕmili sladkosťami a keď by som vyrástol, upálil by som 
čarodejnicu.“ 
 
VOJTECH: „Majiteľ dobrého futbalového klubu. Bol by som bohatý 
a umožnil by som hrať futbal aj deťom z chudobných rodín.“ 
 
MILAN: „ Medvedík čistotný. Prečo? Lebo vedia dobre skákať, zvlhčujú 
si jedlo, neumývajú sa, hoci to tak vypadá a vedia ešte dobre behať. A ešte 
preto, lebo mám rád prírodu.“ 
 
KRISTIÁN: „Buď Geissen, lebo by som bol milionár, alebo upír, aby som  
bol nesmrteľný:“ 

  Sára Labdíková, II.E 
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ABC GROUP – ŠTUDENTSKÁ FIRMA 
 
Ahojte, 
pozdravuje Vás Vaša novozaložená 
študentská firma ABC Group.  
 
Ako prvé by sme sa Vám chceli 
poďakovať za Vašu dôveru a ochotu s 
nami spolupracovať. 
S veľkou radosťou oznamujeme, že sme 
úspešne predali všetky akcie a týmto 
akcionárov vyzývame, aby sa nezabudli 
zúčastniť valných zhromaždení.  
Ak ste si akcie nestihli zakúpiť, nezúfajte, naša firma bude ponúkať mnoho ďalších 
aktivít a prekvapení.  
 
Dúfame, že nás aj naďalej budete podporovať a vo veľkom počte sa zúčastňovať 
na všetkom, čo pre Vás pripravíme.  
 
Viac informácií sa dozviete na našej facebookovej stránke: 
www.facebook.com/abcgroupja/  

Tam sa včas dozviete o všetkom. Tak neváhaj a pridaj sa! ;) 

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 
Vaša firma ABC Group  

 
■ Adresa redakcie: GMH, Železničiarov 278, 028 01 Trstená ■ e-mail: 
noviny.gmh@gmail.com ■ Šéfredaktor: Sára Labdíková ■ Pomocný asistent: Mgr. 
Janka Ťapáková ■ Grafik: Monika Kalisová ■ Fotograf: Mária Rejdugová  
■ Redaktori: Sára Labdíková, Romana Pallová, Paula Tuková, Barbora Mišíková, 
Nikola Šprláková, Anežka Deborah Kolejáková, Diana Barbořáková, Simona 
Barbořáková, Zuzana Brišáková, Lucia Gállová, Katarína Smiešna, Dominika 
Garajová, Ivana Vavreková, Erika Tereštíková, Olinka Brenkusová, Marika 
Kristofčáková 

http://www.facebook.com/abcgroupja/
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... A NA ZÁVER BONUS - TALENTY Z PRIMY ... 
Jeden veľmi múdry človek kedysi dávno povedal: 

„Malý človek nemôže mať veľký talent.“ 
A tu je príklad toho, že aj múdri ľudia sa môžu mýliť, pretože ako môžete 

vidieť, naši najmenší Hattalovci majú talentu na rozdávanie. ;) 
 

 
 
 

Sára Labdíková, II.E 


