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Pohľad do MINULÉHO školského roku 
 

ANIMÁTORI zo Španielska 
 
Minulý školský rok sa v našej škole v rámci bilingválnej sekcie 
organizovali viaceré akcie. Novinkou medzi nimi boli ANIMÁTORI, 
ktorí tu boli v termíne od 17.4.2016 do 24.4.2016. 
Prostredníctvom tohto časopisu by sme vám teraz chceli priblížiť 
celý priebeh ich pobytu v Trstenej. 

Prišli v sobotu a celý deň mali čas na spoznávanie okolia. Nasledujúci deň sa 
spoločne s niektorými študentmi a profesormi vybrali na túru do Malej Fatry. Ďalší 
deň už začínal program v škole. Na úvod sa poobliekali do tradičných španielskych 
kostýmov a za doprovodu všetkých študentov školy sa uskutočnil sprievod od 
vestibulu školy až do telocvične. Nasledovalo rozdelenie do skupín, v ktorých boli 

študenti bilingválnej sekcie počas celého 
týždňa. Každý deň na nich čakal bohatý 
program. Animátori celé doobedia trávili so 
študentmi v škole, poobede mali čas na 
spoznávanie krás Slovenska a okolia. 

Na konci týždňa v piatok sa konali španielske 
dni spojené s rozlúčkou. Pre všetkých to 
bola nová a nezabudnuteľná skúsenosť, 
a študenti mali možnosť zdokonaliť si svoju 
španielčinu. 

 

   

 INTERCAMBIO 
Ďalšou neodmysliteľnou aktivitou, ktorá sa 
každoročne koná na našej škole, je 
INTERCAMBIO. Väčšinou sa koná pre žiakov 
z 2.D, ale keďže sa ich minulý rok 
neprihlásilo veľa, tak túto možnosť dostali aj 
ostatní študenti. Nakoniec sa Intercambia 
zúčastnili študenti z minuloročnej 

spomínanej 2.D, ďalej z 1.D, 3.D a tiež žiačky z nebilingválneho gymnázia. 
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Intercambio sa delilo na dve časti: Slováci v Španielsku a Španieli na Slovensku. 
Pobyt v Španielsku, konkrétne v Málage, trval týždeň rovnako ako aj  pobyt na 
Slovensku. V obidvoch prípadoch mali študenti pripravený pestrý program. 
Súčasťou programu v Španielsku bola prehliadka okolitých miest a pamiatok ako 
Alhambra a Ronda. Nemôžeme nespomenúť aktivity na pláži, pri ktorých sa všetci 
veľmi dobre zabavili. Na konci týždňa mali rozlúčkovú párty v telocvični, po ktorej 
sa všetci presunuli na pláž a nasledujúci deň skoro ráno sa rozlúčili, ale nie na dlho, 
pretože o mesiac mali Španieli prísť na Slovensko. 

Po mesiaci čakania konečne prišiel ten deň, kedy sa všetci opäť stretli pred GMH, 
kde sa zvítali a spoločne so svojimi hostiteľskými rodinami šli domov. V nedeľu bol 
program s rodinami a od pondelka nasledoval spoločný program. Rovnako ako 
v Španielsku aj tu mali študenti možnosť navštíviť a spoznať mnohé krásy i pamiatky 
Oravy. Videli napríklad Oravský hrad a Múzeum oravskej dediny v Zuberci. Najlepší 
zážitok pre všetkých zúčastnených bola noc na chate v Oravskom Veselom. Na 
chatu odchádzali vo štvrtok a v piatok bola naplánovaná túra na Malý Rozsutec. 
V sobotu, po týždni strávenom spoločne, sa všetci museli rozlúčiť. Pre všetkých, 
ktorí  sa ho zúčastnili,  to bol nezabudnuteľný zážitok. 

    Dominika Fučeková a Martina Polečová, 2.D 
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Noví pracovníci na „našej lodi“ 
 

Ako ste už iste postrehli, tento rok máme v našej škole nových španielskych 
lektorov MIGUELA a ALBERTA. Rozhodli sme sa, že vám ich predstavíme 
prostredníctvom interview. 

 

1, Prečo si prišiel na Slovensko? 
Alberto: „Okej. Takže, najskôr som bol dva roky v Rusku, pracoval som tam ako 
učiteľ španielčiny na univerzite. Potom som sa vrátil do Španielska a tam som 
pracoval tiež dva roky. Po čase ma Španielsko začalo unavovať. Rozhodol som sa 
ísť na iné miesto. Mohol som si vybrať medzi Ruskom a Slovenskom. Slovensko 
bolo lepšie   nie je tu taká zima, je bližšie a je menšie.“ 
Miguel: „Tento rok som v Španielsku nemal prácu, a tak keď som videl inzerát, 
v ktorom ponúkali prácu profesora na 
Slovensku, poslal som životopis... a oni mi 
zavolali... Bola to náhoda.“ 

 
2, Páči sa ti Slovensko? 
A: „Áno, veľmi sa mi páči. Mám rád prírodu 
a miesta, kde nie je veľa ľudí a je kľud.“ 
M: „No, páči sa mi, aj keď som tu zatiaľ iba 
mesiac a nevidel som toho veľa. Navštívil som 
napríklad Bratislavu, ale bol som tam len 
krátko, takže som si ju nestihol prezrieť. Ale za 
tento rok čo tu budem, by som chcel navštíviť 
viaceré hrady a zámky.“ 
 

3, Prečo si si vybral tento predmet? 
A: „Prečo som si vybral španielčinu? Pretože je to môj rodný jazyk, páčia sa mi 
jazyky a rád učím španielčinu nových ľudí.“ 
M: ,,Už keď som mal 15 rokov, mal som rád matematiku a žiadne cvičenia mi 
nerobili problémy, neučil som sa veľa a dostával som dobré známky, a preto som 
sa rozhodol, že chcem byť profesorom matematiky.“ 
 

4, Chutia ti slovenské jedlá? 
A: „No... to, čo som zatiaľ jedol, áno. Už som vyskúšal bryndzové halušky, ktoré 
mi chutili. Kapustnicu som ešte neskúšal, lebo si myslím, že by mi nechutila.“ 
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M: „Som tu zatiaľ iba jeden mesiac a stravujem sa v školskej jedálni, a ak som aj 
nejaké typické slovenské jedlá vyskúšal, neviem o tom. Dosiaľ som bol len 
v pizzerii a tam slovenské jedlá nevaria. Avšak určite chcem vyskúšať bryndzové 
halušky.“ 
 
5, Čo si myslíš o ľuďoch na Slovensku? 
A: „Sú iní. Španieli sú od začiatku takpovediac otvorení, aj keď tých ľudí 
nepoznáš, vždy sú otvorení a nezáleží na tom, že či ich vidíš prvýkrát alebo nie. 
Tu je to inak, ak tých ľudí poznáš, tak áno, sú otvorení, ale na prvý pohľad nie.“ 
M: „Poznám iba ľudí zo školy, lebo nakoľko neviem po slovensky, s inými ľuďmi 
sa nerozprávam. Ale myslím si, že ľudia tu sú milí.“ 
 
6, Páči sa ti slovenská príroda? 
M: „Veľmi, pretože je úplne rozdielna ako príroda v mojej dedine. Tu je príroda 
veľmi zelená a tam, kde bývam, je všetko také suché, hnedé a žlté. Takže áno, 
veľmi sa mi páči.“ 
 
7, A čo slovenskí žiaci? 
A: „Sú to dobrí študenti, vo všeobecnosti sú lepší ako tí v Španielsku. Ale učím 
iba prvákov, ktorých vidím každý, každučičký deň.“ 
M: „Vo všeobecnosti sú dobrí, aj keď druháci na hodinách veľa rozprávajú . Ale 
v podstate sú dobrí.“ 
 
8, Čo si myslíš o školskom systéme na Slovensku? Môžeš ho porovnať aj s tým 
ruským alebo španielskym. 
A: „Viac sa podobá na ten ruský. V Španielsku je bilingválne štúdium o dosť 
ťažšie. Mám na mysli ,,bilingválne gymnázia“ s rodenými Angličanmi. 
V Španielsku profesori, ktorí učia na takzvaných ,,bilingválnych gymnáziách“ 
angličtinu alebo francúzštinu, sú Španieli.“ 
M: „Je rozdielny, lebo v Španielsku sa vytvorí plán na všetky 4 roky a každý rok 
sa tie témy opakujú, ale vždy sa niečo pridáva.“ 
 
9, Páči sa ti slovenčina? Chcel by si sa ju naučiť? 
A: „Páči sa mi, lebo mám rád slovanské jazyky, myslím si, že slovenčina pre mňa 
nebude ťažká ani ,,i“ a ,,y“ pre mňa nie sú ťažké, ako pre niekoho, kto nevie po 
rusky. Štruktúra jazyka a skloňovanie sú, myslím si, veľmi podobné tým ruským. 
Napríklad pre Miguela je to ťažšie, pretože nehovorí rusky ani poľsky  .“ 
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M: „Je veľmi ťažká, práve teraz nemám čas učiť sa ju, lebo mám veľa práce, 
musím pripravovať veci pre všetky ročníky. Ale v budúcnosti by som sa ju chcel 
naučiť.“ 
 
10, Ako dlho chceš ostať na Slovensku? 
A: „No neviem, aktuálne jeden rok, pretože nepoznám svoju budúcnosť 
a nerozhodujem o tom ja. Ak by som mohol ostať, ostanem. Ale nie je to na 
100%. Záležalo by to na tom, aké by som mal možnosti. Ak by som dostal 
,,supermega dobrú prácu“ v Španielsku, nemohol by som odmietnuť. Ale chcem 
tu ostať dlhšie, možno rok alebo dva.“ 
M: „Tak na začiatok tento rok. Keď sa skončí, 
potom sa rozhodnem, čo ďalej.“ 
 
11, Chýba ti tvoja rodina? 
A: „Pravdupovediac nie, po prvé: som tu zatiaľ 
iba jeden a pol mesiaca, je to krátko. Po druhé: 
bol som dva roky v Rusku, takže som zvyknutý 
nebyť so svojou rodinou a po tretie: už jedenásť 
rokov nebývam so svojou rodinou.“ 
M: „Jasné, lebo je to prvýkrát, čo bývam bez 
nich. Aj keď som pracoval v Španielsku, býval 
som u svojich rodičov.“ 
 
12, Je slovenské počasie veľmi odlišné od toho španielskeho? 
A: „Áno, jasné že je rozdielne, napríklad v mojej dedine nesneží, lebo bývam na 
pláži.“ 
M: „Je veľmi rozdielne. Ja napríklad nemám rád zimu a tu je veľmi veľká zima. 
“ 
 
13, Už si si zvykol na našu zimu? 
A: „Áno, už som zvyknutý, lebo vždy keď si spomeniem na zimu v Moskve, 
poviem si, že ešte stále tu nie je zima.“  
 

Ďakujeme za rozhovor     GRACIAS   

                      Dominika Fučeková a Martina Polečová, 2.D  
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opäť prekvapil 
Španielsky profesor Julio Ruiz Monteagudo znova prekvapil svojou 
šikovnosťou. V dňoch 10. 11. – 12. 11. 2016 bol náš Julinky vo svojom rodnom 
štáte, v Španielsku, po 
ďalšiu cenu!    
 

Spoločenstvo múzeí sa 
zhodlo na tom, že najlepšie 
video vyhlásené v roku 
2016 je nášho profesora 
Julia.  

Túto veľmi dôležitú výhru si 
samozrejme bol prevziať 
osobne. Julio sa nám 
priznal, že bol veľmi 
spokojný a šťastný za to, že 
vyhral, lebo sa mu veľmi páči, že španielska vedecká komunita berie jeho videá 
ako niečo veľmi dobré. I keď ceremónia bola veľmi vážna a seriózna, náš Julio 
nezaprel nadšenie. Bol trošku nervózny, pretože prišlo mnoho ľudí, či už 
ocenení alebo pracovníci z múzeí, dokonca aj známi španielski vedci.  

Video „Soy una bacteria que vive en tu intestino“ (Som baktéria, ktorá žije 
v tvojom čreve) zožalo veľký úspech už druhýkrát! Je to príbeh baktérie, ktorá 
spieva v rytme rap-rock a oboznamuje nás s malými mikroorganizmami, ktoré 
žijú v našom zažívacom trakte a pomáhajú nám pri trávení.  

S týmto videom získal aj minulý školský rok ďalšiu dôležitú cenu od baskického 
(sever Španielska), televízneho programu. To znamená, že toto video vyhralo 
dve najdôležitejšie ceny v Španielsku za jeden rok!  

Ak by ste si chceli uvedené video pozrieť, 
neváhajte a kliknite si na Youtube, 
zadajte si Julinkivídeos a ohodnoťte sami, 
aký je náš Julinky talentovaný. 

Simona Púčiková a Angelika Sirotová, 2.D  
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... posledné info k španielčine: SSTTRRUUČČNNEE 
 

 Prinášame vám krátke informácie o podujatiach, ktoré sa  
tento rok uskutočnia v rámci bilingválnej sekcie: 

 

 Divadelný festival sa uskutoční v termíne od 1. februára 2017 do                    
2. februára 2017 a tento rok sa bude konať u nás v škole. 

 V dňoch od 22. apríla 2017 až 29. apríla 2017 prídu animátori, ktorí si 
v rámci svojej praxe uplatnia svoje znalosti a zručnosti a spestria nám 
školský život. 

 Ako každý rok, aj tento rok sa v našej škole bude organizovať 
,,intercambio“ – výmenný pobyt. Termín pobytu našich žiakov v Málage 
je od 6. mája 2017 do 13. mája 2017 a pobyt Španielov u nás bude od 
27. mája 2017 do 3. júna 2017. 

 Posledný oznam je pre našich bilingválnych maturantov. Maturita zo 
španielskeho jazyka sa bude konať v dňoch 29. marca 2017 (písomná 
časť) a 25.-26. mája 2017 (ústna časť). 
 

Termíny sú zatiaľ len približné. O prípadných zmenách sa môžete informovať na 
nástenkách vedľa španielskych kabinetov. 

 

 Dominika Fučeková a Martina Polečová, 2.D 

___________________________ 

VYUČOVANIE S ANGLICKÝM 
LEKTOROM NA NAŠEJ ŠKOLE 

 

V stredu 2.11.2016 sa po jesenných prázdninách začal na 
Gymnázium Martina Hattalu v Trstenej ENGLISH WEEK, ktorý trval 3 dni a bol 
určený pre žiakov prímy a sekundy.   
Tejto akcie sa zúčastnilo 22 žiakov, ktorí boli tieto tri dni 
nútení komunikovať s americkým lektorom Rayom Sikorskim, 
ktorý pochádza z Montany. Zámer bol rozšíriť slovnú zásobu 
študentov našej školy a naučiť ich používať jazyk v praxi.  
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Rozprávali sme sa s Paulínou Pazúrikovou, žiačkou sekundy, ktorá nám opísala 
túto skúsenosť zo svojho vlastného pohľadu: „Lektor bol strašne v pohode, 
snažil sa nám porozumieť, aj keď sme my nevedeli. Vymýšľal super hry a nebol 
moc prísny. Prvý deň sme sa predstavili a rozprávali sme sa a tie ďalšie dni si 
zopakoval naše mená, a potom sme sa hrali alebo písali. Veľa som sa tam 
naučila.“ 

Pár týždňov pred akciou určenou pre žiakov prímy a sekundy, 9 druhákov našej 
školy malo rovnakú možnosť zlepšiť svoju angličtinu a naučiť sa jej použitie 
v rôznych situáciách. Výučba sa začala 3.10. a trvala 5 dní. Zúčastnení druháci to 
hodnotia ako pozitívnu skúsenosť, pri ktorej nabrali odvahu komunikovať, 
zlepšili si slovnú zásobu a výslovnosť.  
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V máji tohto školského roku sa uskutoční 6-dňový poznávací ZÁJAZD pre 
študentov GMH v Trstenej do Amsterdamu, Bruggy a Londýna.  

Cena na osobu je 286€. V cene sú zahrnuté 3x raňajky, 3x ubytovanie a 
sprievodca. Študenti budú cestovať luxusným klimatizovaným autokarom cez 
Eurotunel.  
V Amsterdame navštívia múzeum diamantov a absolvujú plavbu loďou po 
grachtoch. Po príchode do Brugg ich čaká návšteva Múzea čokolády, ktorá je 
spojená aj s ochutnávkou.  
A nakoniec v Londýne navštívia Werner Bros Studio Harry Potter, Múzeum 
voskových figurín Madame Tussaud, Londýnske oko, Buckinghamský palác, 
Národnú galériu na Trafalgarskom námestí, Britské múzeum pri Russel Square 
a taktiež  majú možnosť ísť na nákupy na Oxford Street.     
O zájazd študenti prejavili veľký záujem. A síce sa už nie je možné prihlásiť, 
nezúfaj! Budúci rok sa ti určite naskytne príležitosť zapojiť sa do niečoho 
podobného. 

 
 

Prajeme Vám šťastnú cestu a dúfame, 
že sa s nami podelíte o Vaše dojmy  . 

 
Klára Marcová a Zuzana Balážecová, 2.D 
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          skrytý medzi nami  

Tak schválne, koľkí z vás vedeli, že Miška PARIŽOVÁ, žiačka z kvarty, píše takéto 

krásne básne a dokonca v angličtine? Čítaj a...  

                                                   SLITHERIN  

Let's have a little talk 
I know you might hate me 
But everything you knew about me is just a misunderstanding  
I might be cunning 
It's reasonable  
But you can't think we are not in the same level 
I might be ambitious  
But are you not?  
We all want to reach our goal no matter what  
I might be shrewd  
But in a good way 
How come you didn't get it yet?  
I might be determined 
But aren't you just jealous about that?  
We are who we are  
And we are proud of it  
We are just misunderstood  
Like our symbol, snake 
Do you know who we are now?   
Or do I have to tell you that?  
We are Slitherin 
The wizards of Hogwarths  
Prepare to fight us 
Or accept that truth.  
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You Told Me 

You have got to know me  
Do you like what you see 
I am feeling so down 
Because you always told me  
You have always told me  
That I am afraid  
So weak, not strong enough  
That I am a crybaby who always cries  
That I can't stand up for myself 
That I am shy  
But do you really know me?  
Have you ever known me?  
My head is a mess 
I am floating in the dark 
With every breath I take  
I am slowly drowning in feelings of having enough  
Do you want to switch  
To taste my life  
To always be the perfect one 
Do you want to see 
How many problems I keep locked inside my heart  
Will you be able  
To block the thought of a devil?  
To hide behind your smile?  
To be happy so you don't make worried anyone?  
Can you keep breathing with millions of words dragging you down?  
Can you keep feeling the same way as when this all began?  
Can you tell me what I did wrong so I am thinking this now?  
I keep loosing my breath, balance and love 
I feel like a broken doll, but still try to be good for you  
But I think I have lost it 
So, just let's get through.... 

Michaela Parižová, kvarta 
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Ja som Slovenka, ty si Slovák, on je Slovák, ona Slovenka, spolu 

tvoríme národ slovenský.  
Slovenčina, rodný jazyk náš, čo nám prinášaš? 

 
Každodenným používaním v škole i v živote samotnom sme ju začali brať ako 
samozrejmosť. Slovenský jazyk sa nielen pre nás študentov GMH stal 
neodmysliteľnou súčasťou dennej rutiny. Často si pod tým predstavujeme 
nudné, nezaujímavé hodiny, ktoré sú pre nás úplne zbytočné. Ale podľa môjho 
názoru až také zbytočné nie sú.  

Keď nad tým uvažujem, nebolo by zlé dávať väčší pozor na hodinách. Nemuseli 
by sme namáhať naše múdre hlavičky doma, učitelia by sa za naším chrbtom 
nesmiali nad slohmi, kde sa viacerým z nás aspoň raz podarí napísať niečo fakt 
originálne. Keď sa prechádzam po chodbe, nejeden raz začujem študentov, ako 
sa rozprávajú o slovenčine, že ako ju ovládajú a že je to zbytočný vyučovací 
predmet. Zamyslela som sa nad tým a z jednej časti majú pravdu.  

Však  „ovládame“ jeden z najťažších jazykov na svete.  

No  vieme ho správne používať? 

Skloňovanie, rody, spodobovanie, prípady, kedy dve 
slová (výr a vír) znamenajú takmer to isté a predsa 
iné, alebo slová, pri ktorých vieme, že hovoríme o 
neživotnom, životnom, jednotnom či množnom 
čísle.  

Teraz úprimne, koľkí z nás si po večeroch lámu 
hlavu, kde sa píšu malé alebo veľké písmená, či  
aké i/y treba použiť?   

 
Romana Kluchtiaková a Zuzana Stromčeková, 2.D 
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OLYMPIÁDA 
 
Istotne sa medzi vami nájde  osoba, 
čo sa zúčastňuje na olympiádach 
rôzneho charakteru. Jednou z nich je 
aj olympiáda zo slovenčiny.  Prečo 
teda  nevyužiť možnosť získať nejaké 
tie body navyše na prihlášku na 
vysokú školu? Ak si šancu tento rok 
prešvihol, nezúfaj, ešte je tu možnosť 
zapojiť sa do recitačnej súťaže 
Hviezdoslavov Kubín. 

 

LITERATÚRA 
A literatúra? 
Povinné diela?  
Je to niečo, čo k jazyku patrí a asi nikto z 
nás s tým nič nespraví. No každá minca má 
dve strany, nie?  
Síce povinné diela skoro nikoho nelákajú, 

ale čo tak ich porovnať so súčasnosťou? Nebolo by to zaujímavé?  Však kto by v 
dnešnej dobe vyznával lásku k žene ako Sládkovič v diele Marína?   

 

MATURITA 
Áno, slávna maturita. Je všeobecne známe, že slovenský 
jazyk je jeden z povinných maturitných predmetov a 
nejeden z maturantov si nad ňou láme hlavu. 

Keď si to tak zhrnieme, slovenský jazyk nás učí hlavne 
spisovnosť, ktorú  potrebujeme prakticky všade, či už na maturite, pri slohu 
alebo podaní prihlášok na vysokú, či podaní žiadostí na úrade práce. Možno 
ovládame ten náš jazyk ako si myslíme, ale k jazyku nepatria len slangové slová, 
ktoré my tak často používame, ale aj spisovné vyjadrovanie. 
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MATURANTOV 
 

K strednej škole patrí neodmysliteľne maturita, ktorá je pre 
študentov náročná, no neskôr sa na nej len z chuti zasmejú. A je 

to také strašné, ako sa zdá? Máme pár ukážok, že ani maturity sa netreba báť: 
 

Iba mne sa môže stať, že namiesto slova dojčiť použijem dojiť  komisia 
smiech... „Chudák žena, ktorá dojí dieťa  .“ 

Na slovenčine kamarát dostal otázku, ako by dal archaizmus staršina do 
súčasnej doby? A on: „Moja stará?" 

Predseda na chémii: „Vymenujte nejaké ťažké kovy.“ –  Spolužiak: „Traktor..." 

Môj spolužiak si vytiahol na slovenčine otázku: charakteristika opisného 
slohového postupu. Mal uviesť príklad na použitie v praxi. Jediné, čo mu 
napadlo, bol návod na použitie. Profesorka mu chcela poradiť ďalší príklad: 
recept. Preto ukázala prstom na koláče, ktoré boli na stole. Bez hanby sa 
ponúkol, zjedol koláč a poďakoval. Smiech bolo počuť na celú budovu. 

Učiteľ: „Povedzte nám názov aspoň jednej drámy od Ivana Bukovčana?“ –  
Študent bol ticho... Učiteľ (šeptom): „Kohút...“ –  Študent: „Kým kohút kikiríka." 

Za toto priznanie sa hanbím, ale na slovine som si vybral Marínu a predsedníčka 
sa ma pýtala, kto to bola Marína a ja som odpovedal. „Keksík...“ No, som sa 
pekne strápnil. 

Spolužiak bol na slohu z angliny tak v strese, že začal písať sloh v slovenčine. 

Minulý rok na ústnej maturite kamarát namiesto Margity Figuli a Tri gaštanové 
kone, povedal: „Margita Triguli a Tri konské gaštany." 

Predseda komisie sa pýta študenta na písanie malých a veľkých písmen. 
Predsedajúci: „Ako by ste napísali Spojené štáty americké?“ –  Študent: „USA." 

Maturita z biológie. „Čo by sme mali piť pre správnu činnosť obličiek?“ Žiačka 
rozmýšľa. Profesorka sa napije vody (ako pomôcka) Žiačka: „Piť veľa alkoholu?“ 
Komisii skoro zabehlo. 

Otázka: „Čo napísal Jonáš Záborský?“ Žiak sa rýchlo vynašiel: „Dva dni na 
chuja.“ (správne má byť Dva dni v Chujave) 

               Zuzana Stromčeková a Romana Kluchtiaková, 2.D 
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NEMECKÝ 

A RUSKÝ 

JAZYK 
 

Na našom gymnázium si prváci nebilingválnej 
sekcie volili ako druhý cudzí jazyk nielen španielčinu, ale sú tu žiaci, ktorí sa 
zaujímajú o nemecký a ruský jazyk.  

Žiaci si zvolili ruský a nemecký jazyk z viacerých dôvodov. Väčšina žiakov si 
uvedené jazyky zvolila preto, že sa tieto jazyky učili už na základných školách. Iní 
žiaci zase mali záujem sa naučiť nový jazyk . 

Medzi žiakmi prvého ročníka panujú rôzne názory na spôsob vyučovania  
cudzích jazykov a na samotných vyučujúcich. Niektorí žiaci hodnotia obe veci  

pozitívne, ale samozrejme sú aj takí, 
ktorí tvrdia, že učitelia od nich vyžadujú 
príliš veľa, že príliš často ich upozorňujú 
na  výslovnosť či gramatické chyby. 

V  každom prípade nezabúdajme na to, 
že každý cudzí jazyk, ktorý sa naučíme, 
nám určite bude v budúcnosti 
prospešný. Veď aj známe slovenské 
príslovie hovorí: „Koľko jazykov vieš, 
toľkokrát si človekom.“   

Ľubomíra Laššáková a Daniela Jagnešáková, 2.D 
 

...deň „V“ sa blíži: 
nepremeškaj  

VIANOČNÚ VIEDEŇ 

kedy?  16. december 2016 
cena?  20 eur 
viac info? vyučujúci nemčiny  
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ZO SVETA SÚŤAŽÍ 
 

Výsledky  OLYMPIÁD k dnešnému dňu: 
 

SLOVENSKÝ jazyk:  
Kategória A Kategória B Kategória C 

1. Labdíková Sára, 3.E 1. Pišútová Andrea, sexta 1. Roziak Viliam, kvarta 

2. Franček Oliver, 3.A 2. Kanderková Theresia, sexta 2. Parižová Diana, tercia 

3. Ragalová Viktória, 3.E 3. Poláčiková Katarína, 2.E 3. Jurkovec Milan, tercia  

 
NEMECKÝ jazyk 
Kategória 2A 
1. Čičáková Simona, 1.A 
2. Krúpa Adrián, 2.C 
3. Hutlasová Magdaléna, 1.B 
 

ANGLICKÝ jazyk 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GRATULUJEME a držíme palce víťazom 
v krajských kolách 

Kategória A1 
1. Jančeková Nina, sekunda 
2. Saganová Miriam, sekunda 
3. Pisoň Alex, prima 
 
Kategória A2 
1. Polakovič Juraj, 2.C 
2. Marcová Klára, 2.D 
3. Bažíková Lenka, 3.D 
 

Kategória B1 
1. Parižová Michaela, kvarta 
2. Lepáčková Barbora, kvarta 
3. Džubek Michal, tercia 

 
Kategória B2 
1. Ťapák Tomáš, 3.E 
2. Šnapko Milan, 4.A 
3. Jankola Juraj, 3.A 
 

Kategória 2B 
1. Fukas Andrej, 3.A 
2. Litviaková Dominika, 4.C 
3. Starek Tomáš, septima 
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Ako každý iný rok, škola GMH privítala prvákov Imatrikulačným večierkom, ktorý 
sa konal v kultúrnom dome v Trstenej dňa 19.10.2016 od 17.00 hodiny.  

Prváci, zvaní bažanti, boli hneď po príchode rozdelení do šiestich tímov podľa 
farieb na vstupenkách a po príhovore riaditeľa školy museli splniť úlohu, ktorá 
im bola pridelená. Až potom, čo si všetci bažanti prešli krížovou cestou, sľubom 
a  podpísaním sa do kroniky, začalo tanečné kolo a nasledoval program, ktorý si 
pripravili druháci, či išlo o zábavne divadielko, hru na dychových a strunových 
nástrojoch alebo spev. 

 

Názory prvákov na tohtoročný bažantský: 
Anonymy z 1.A triedy:  
„Imatrikulačný večierok sa páčil mne aj 
spolužiakom. Celé dni sme sa všetci obávali 
toho, čo nás čaká. Niektorí tvrdili, že to bude 
hrozné, a tak deň čo deň napätie stúpalo. Keď 
prišiel deň D, tak naše srdcia horeli túžbou tam 
už byť a mať to za sebou. Po uvítacom príhovore 
nastala panika a každý jeden sme čakali, čo 
nasleduje. Úlohy boli v pohode, ľahko splniteľné. 
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Najlepšia bola však zábava, kde nám Braňo výborne vyhrával, všetci sme sa bláznili, 
odreagovali, spoznali s novými ľuďmi a tak úspešne začali štúdium na novej škole.“ 
 
„Bažantský hodnotím kladne. So spolužiačkami a spolužiakmi sme si to užili. Program, 
zábava – super. Jediné, čo mi vadilo, bolo, že na druhý deň bola škola.“ 
 
Anonymy z 1.D triedy:  
„Z môjho uhla pohľadu bol bažantský fajn. Biela žbrnda síce nebola jedlá, ale dalo sa to 
rozchodiť. Tancovalo sa parádne a predstavenie druhákov nás miestami dosť zaujalo. 
Hlavne rozkošná Popoluška. Predpokladám, že všetci sa bavili a dúfam, že párty nebola 
naposledy.“ 
 
„Bolo fajn. Zábava bola super a úloha, čo som mala robiť, nebola až tak ťažká, ako som 
si myslela. Páčilo sa nám, že nás po príchode pokreslili a aj program bol super 
vymyslený. Super som sa zabavila.   “                                                        

                                                                   Angelika Sirotová, 2.D 
 

EURÓPA  ZAČÍNA TU  
Carnuntum – kamenné mesto 

 

Ak navštívite rakúske mestečko Petronell-Carnuntum, odrazu sa prenesiete do 
čias Rímskej ríše a doslova nazriete do hrncov starých Rimanov, ktorí tu žili pred 
dvetisíc rokmi. 

Carnuntum bolo od 40. rokov                          
1. storočia po Kristovi rímske sídlo 
(vojenské a civilné mesto). Ležalo na 
priesečníku obchodných ciest na 
Dunaji v Dolnom Rakúsku neďaleko 
Bratislavy. Názov pochádza z ilýrskeho 
slova karn, teda pôvodne znamenal 
kamenné mesto. 
Po stopách Rimanov sa vydali aj naši študenti, hlavne študenti z 1.A, 1.B, 1.C 
a 2.D. Vysokoškolskí profesori zaistili špičkové prednesenie všetkých potrebných 
informácií. V meste Carnuntum si naši študenti mohli vyskúšať typické jedlá 
Rimanov a dokonca aj vyskúšať si starodávne verejné záchody. Bol to veľmi 
zaujímavý a poučný výlet.     

                  Juraj Kristofčák, 2.D 
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Výlet do BUDAPEŠTI 
Žiaci sa zúčastnili zaujímavého výletu v susednom štáte 

Autobus so žiakmi Gymnázia Martina Hattalu 
z Trstenej vyštartoval 26.9.2016 skoro ráno. 
Na výlete pod názvom biologická exkurzia sa 
zúčastnili žiaci prvého, druhého a tretieho 
ročníka.  

Ako prvú zastávku mali budapeštiansku ZOO, 
ktorá bola delená na všetky kontinenty zo 
sveta. V každej časti boli umiestnené zvieratá, 
typické pre daný kontinent. Ako napríklad 
tučniaky žijúce v Antarktíde či slony z Afriky. 
Návštevníci sa mohli voľne prechádzať 
a obdivovať živočíchov vo vnútorných aj 
vonkajších pavilónoch. Samozrejme, ako 
v každej pravej ZOO, ani v tejto nechýba 
botanická záhrada s nádhernými rastlinami. 

Okrem expozícií samotných zvierat 
i botanickou záhradou vyniká ZOO svojou 

jedinečnou architektúrou a množstvom zaujímavých atrakcií. Dobrým príkladom 
je veľká skala s čajovňou, ktorá sa všetkým veľmi páčila. Žiakom ako aj učiteľom 
sa taktiež veľmi páčilo pohladenie hadov, nakŕmenie zvierat alebo aj ukážka 
mláďat.  

Po krátkom oddychu autobus opäť 
naštartoval  a zamieril do Tropikária 
a Oceanária. Celej výpravnej čate sa 
táto časť programu veľmi páčila, 
pretože uvideli mnoho zvierat 
z podmorského i tropického sveta. 
V Oceanáriu sa nachádzali enormne 
veľké akváriá s rôznymi živočíchmi. 
Najzaujímavejšia atrakcia bol tunel 
pod žraločou nádržou, kde výletníci 
boli unesený z toho množstva druhov morských rýb, všetkých veľkostí a farieb, 
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ktoré plávali ponad ich hlavy. Nádherný bol pohľad aj na raje v „bazéne“, ktoré 
robili šou pre všetkých návštevníkov.  

Ďalšie prekvapivé bum bol prales, kde žiaci zažili pravú tropickú klímu 
a simulovaný dážď. Dalo sa vidieť mnoho exotických vtákov, najmenšie opice 
sveta, aligátory, pavúky, 
hady, škorpióny a rôzne 
iné cudzokrajné zvieratá. 

Tropikárium bola veľká 
mnohoposchodová 
budova spojená 
s nákupných centrom, 
takže žiaci po prejdení 
všetkých atrakcií mali 
voľno na nákupy. 

Všetkým sa páčila 
perfektná atmosféra 
a dojem, ktorý z toho 
mali.  

Domov sa vrátili neskoro v noci, ale  podľa slov žiačky, ktorá sa zúčastnila výletu, 
to stálo za to.  
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      Angelika Sirotová a Simona Púčiková,  2.D 
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Pomôcky na hodinu FYZIKY 
 

Každý z nás si prejde v škole 
predmetom fyzika. Niekoho baví, ale 
zasa iných unudí k smrti a len pri jeho 
vyslovení sa strasie. Aj keď je fyzika 
ťažký predmet a skoro každý sa pýta 
načo mu bude, treba v ňom hľadať aj 
to dobré.   

Učitelia v našej škole sa nám ju snažia priblížiť rôznymi príkladmi zo života, 
rôznymi pokusmi. A keď učitelia vidia, že niektorí žiaci celú hodinu pozerajú do 
mobilu, tak sa cítia zle, ako keby si to rozprávali sami pre seba. Sú ochotní 
obetovať  svoj voľný čas a ostať v škole aj po vyučovacích hodinách, aby nám 
vysvetlili to, čo nechápeme.  

Taktiež používame rôzne fyzikálne pomôcky, ktoré nám naša škola poskytuje. 
Nachádzajú sa tam rôzne akumulátory,  silomery, váhy, závažia... 

Keď učitelia opravujú písomky a sú tam zlé známky, skúsme sa zamyslieť. Čo asi 
si myslia? A keď to zistíme, skúsme s tým urobiť aspoň to, že budeme dávať 
pozor na hodine.  

...blížia sa NOVINKY v škole... 
  

ELEKTRONIZÁCIA školy 
Skoro každý z nás dennodenne používa elektroniku. Výnimkou nie je ani naše 
Gymnázium. Nové moderné technológie nám uľahčujú život v našej škole. Ale 
naozaj nám ich uľahčujú? 

Medzi mnohé moderné technológie patria elektronické žiacke knižky, ktoré 
strpčujú život nejednému študentovi. Utajovanie zlých známok pred rodičmi, 
vymeškávanie školy  je už nemožné.  

Ako keby elektronická žiacka knižka nebola málo, prichádza do našej školy nový 
parazit: elektronický čip.  Všetky únikové akcie pomedzi hodiny budú zmarené. 
Každý neskorý príchod bude zaznamenaný. Pomóóóc!!! 

Na záver by som však predsa len povedala iba jedno: V našom živote sa nájdu 
ešte horšie veci ako je žiacka knižka a čip.  
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ZENIT 

Čo je to Zenit? Zenit je štruktúra stredoškolskej súťaže v programovaní, 
elektronike a strojárstve. 

Tak ako aj iné školy, aj tá 
naša sa v školskom roku 
2016/17 rozhodla zapojiť 
do súťaže Zenit, ktorá sa 
týka programovania 
počítačov. Je to súťaž pre 
naozaj šikovné hlavičky. 

Posledné kolo sa konalo 
20.10.2016, ktoré sa 
začalo o 9:00 ráno. Na 
vyriešenie úloh mali žiaci, 
ktorí pracovali v tímoch, 4 
hodiny. Deň predtým im 
odborná rada, ktorá ich aj hodnotila, poslala organizačné pokyny.  

Celoštátne (druhé kolo) bude delené na dve časti: prvá sa bude konať od 8:30 
do 13:00 a druhá od 14:00 až do 18:00. Všetkým súťažiacim držíme palce. 

             Alexandra Pavlová a Zuzana Bišťáková, 2.D 
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ZÁBAVA 
Pýta sa učiteľ v triede školy technického zamerania:  
„Žiaci, ako by ste pomocou vody vyrobili svetlo?“ 
 Kdesi vzadu sa ozve: „A čo tak umyť okná?“ 
 

Učiteľ sa pýta Móricka: „Keby si mal sedem 
cukríkov a ja by som ťa o dva poprosil, koľko by ti 
ich ostalo?“ 

           „Sedem!“ 
 

V škole sa učiteľka pýta detí, čo doma jedávajú. Dôjde rad na Jožka a ten hovorí, 
že čaj. Všetci sa mu smejú. Príde domov a sťažuje sa matke, že sa mu všetci 
smejú kvôli čaju.  
„Tak im zajtra povedz, že jedávame rezne.“ 
Stalo sa. Opäť tá istá otázka. Keď dôjde rad na Jožka, ten povie, že rezne.  
„Hej, a koľko si ich včera zjedol?“ pýta sa učiteľka.  
„Tri hrnčeky.“ 
 

Horoskop na zajtra:  
Zajtra Vás budú všetci chváliť, nosiť na rukách a zahŕňať kvetinami.  
Pohreb je už taký... 
 

Dvaja týpci umývajú okná mrakodrapu na 70 poschodí a fajčia trávu. Keď sú už 
dosť odpálení jeden hovorí: 
„To je výška, čo? Ako dlho by som asi padal dolu?“  
Druhý odpovedá: „Týždeň minimálne.“  
Prvý na to: „A myslíš, že by som to prežil?“  
Druhý: „Ti šibe?!! Veď by si umrel od smädu!“ 
 

Každý deň príde veľký Johny, namakaný to chlap, do autobusu a hovorí: 
„Veľký Johny nemusí platiť.“  
Sadne si dozadu. Takto sa to opakuje rok, až sa šofér nahnevá a začne chodiť 
do posilňovne. Po mesiaci, keď sa šofér vymakal, príde opäť veľký Johny do 
autobusu a vraví: 
 „Veľký Johny nemusí platiť.“  
Na to šofér vstane a hovorí: „Prečo by nemusel?!“   
„Lebo veľký Johny má preukážku.“ 
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OSEMSMEROVKA 

Ľubka Laššáková, 2.D                                                                   

 

ZANIKNE AJ NÁŠ BUFET? 
 

V poslednej dobe sa v parlamente Slovenskej Republiky 
predložil zákon, v ktorom sa hovorilo o tom, že by sa mali 
zakázať všetky nezdravé potraviny v školských bufetoch. To 
by znamenalo pre väčšinu bufetov na 
Slovensku zánik, ako aj pre bufet 

Braňa Balka v našej škole. Našťastie tento návrh nebol 
schválený a Braňov bufet môže pokračovať vo svojom 
predaji a my naďalej budeme môcť každodenne 
navštevovať školský bufet. 

V krátkom rozhovore s ním mi prezradil, že do 
budúcnosti určite pribudnú v jeho ponuke nové a zdravé 
potraviny, ako nedávno pridal do svojej ponuky pečivo 
zo špaldovej múky. Určite by to uvítali ľudia s rôznymi 
alergiami alebo celiatici.  Braňo, super!!!                                                                         

Riešenie nájdete na strane 27. 
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NÁBOJ 

JUNIOR 

Dňa 25.11.2016 sa na 
našej škole konala 
súťaž Náboj Junior.  

Myslím si, že mnohí z 
vás túto súťaž poznajú. 
Náboj Junior je súťaž 
pre štvorčlenné tímy 
žiakov druhého stupňa 
základnej školy a samozrejme žiakov nižšieho osemročného gymnázia.  

Celá súťaž trvala 120 minút, počas ktorých sa tímy snažili vyriešiť čo najviac 
úloh. Úlohy boli zamerané na matematiku a fyziku. Dodávam, že boli vážne 
náročné. Chcem povedať, že žiaci boli naozaj veľmi šikovní a usilovní, lebo 
niektoré z týchto úloh boli ťažké aj pre mňa.  

Pre nás ako organizátorov to bola veľmi dobrá skúsenosť a za seba musím 
povedať, že to stálo naozaj veľa času, kým sa to všetko pripravilo.  

Som rada, že sa mohla 
táto súťaž konať aj na 
našej škole. Žiaci si 
mohli overiť nielen 
svoje vedomosti, keďže 
v prvom rade úlohy 
vyžadovali istú dávku 
dôvtipu.  

Zapojil sa aj tím z našej 
školy, ktorý sa umiestnil 
na krásnom treťom 
mieste. Súťaž bola 

napínavá od začiatku až do konca.  

Tak ešte raz všetkým zúčastneným gratulujeme a tešíme sa na vás o rok. 

 Martina Vodičková, 2.B 
________________________________________________________________ 
Riešenie osemsmerovky: Neposielaj svoje fotky po internete, mohli by ich zneužiť. 



za dverami 
 

Ministerstvo školstva zaplatí každému žiakovi náklady na lyžiarsky kurz vo výške 
150 eur. Tak prečo to nevyužiť? Žiaci tercie, 1.A, 1.B, 1.C, 2.D, 3.D a kvinty sa 
naň už nedočkavo tešia. Termíny sú vo februári a marci 2017. 

Konať sa bude v lyžiarskom stredisku Jasná. Minulý rok žiaci hodnotili Jasnú ako 
výborné lyžiarske stredisko. Dúfame, že sa osvedčí aj tentokrát.  

Cieľom výcviku je naučiť žiakov 
základnú techniku lyžovania a pre 
skúsenejších zlepšiť svoje  schopnosti 
na ťažších svahoch. Žiaci majú okrem 
lyžovania, možnosť naučiť sa aj 
snowboardovať.  

Žiaci budú ubytovaní v horskom hoteli 
Liptov. Hotel Liptov sa nachádza 
v nádhernom prostredí národného parku Nízke Tatry. Dáva jedinečnú možnosť, 
či už v zime alebo v lete, zažiť nezabudnuteľnú dovolenku v najväčšom 

lyžiarskom stredisku Slovenska. Hotel leží 
priamo v lyžiarskom stredisku Jasná, 
približne 150m od vlekov. Ponúka tiež 
reštauráciu, bar a letnú terasu. Vo 
verejných priestoroch je možnosť využitia 
bezplatnej Wi-Fi. Podľa nezávislých 
hodnotení majú hostia túto časť destinácie 
Demänovská dolina v obľube.  

Juraj Skutecký a Ľuboš Gibaštík,  2.D 
______________________________________________________________________ 
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