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školský ples, dotazníky,  

stres ako nepriateľ študenta,  

sova v logu, vianočné trhy, lyžiarsky,          

20 rokov bilingvy, rozhovory, zábava... 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sa stala 
sova poznávacím znakom našej školy? Prečo sa 
vôbec v logu GMH nachádza nočný vták – sova? Čo 
má sova spoločné so školou? 

 
Sova bola už oddávna považovaná za symbol múdrosti. Bohyňa Aténa je 
mnohokrát zobrazovaná so sediacou sovou na ramene. Ale prečo je to tak? 
Myslím si, že preto, lebo sova má neobyčajne dobrý zrak a guľaté oči, ktoré jej 
umožňujú vidieť aj v noci. Toto nočné videnie ju robí tvorom, ktorý vidí to, čo iní 
nevidia. Neskôr je tu aj jej výzor – to, ako má oči vpredu. Podľa mňa pôsobí dosť 
múdro a zdá sa, akoby nad niečím uvažovala alebo nebodaj rozmýšľala. Sova je 
tiež neuveriteľne pozorný vták. Nič neunikne jej ušiam či očiam. 

    Ja si myslím, že sova je nadmieru vystihujúcim a dobrým 
znakom nášho gymnázia. Je znakom múdrosti a 
pozornosti. Taktiež je to bdelý vták, ktorý loví v noci, 
podobne ako my, keď si večer lámeme hlavu nad 
príkladom z matiky. Pri lovení svojej koristi je neobyčajne 
ostražitá. Dáva pozor, aby jej neunikol ani najmenší 
šuchot či šepot, ako keď žiaci GMH počúvajú výklad 
profesora na hodine.  
Keď tak nad tým uvažujem, to miesto v našom logu patrí 
SOVE právom. 

Anežka Harbutová 
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Za bránami našej školy s „hattalovským“ základom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minuloročná  úspešná maturantka z bilingválnej sekcie: Mária Hlavajová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prečo si sa rozhodla ísť študovať bilingválnu školu?                                                        

Pretože som sa chcela naučiť nový jazyk na vyššej úrovni a toto rozhodnutie určite neľutujem. Išla 
by som znovu, mali sme veľmi ohľaduplných, nápomocných a veľmi priateľských lektorov.  
 
Myslíš si, že bilingválna škola je ťažšia v porovnaní s obyčajným gymnáziom?                                                                                           

Neviem to posúdiť úplne presne, ale myslím, že z hľadiska, že sme mali predmety v inom jazyku, 
určitá vyššia náročnosť tam bola, každopádne, zvládnuť sa to dalo. 
 
Máš na vysokej škole nejaké výhody vďaka tomu, že si vyštudovala túto školu? 

Teraz na vysokej škole mi to veľmi pomôže v predmete španielsky jazyk, nemusím mu vôbec 
venovať čas, v podstate to bude predmet zadarmo, a taktiež aj v oblasti cestovania či hľadania 
práce. Ja svoje vzdelanie zo strednej školy využívam aj naďalej. 
 
Čo si si zo štúdia na strednej  bilingválnej škole ,,zobrala“? 

Hlavne učiť sa priebežne a nenechávať si všetko na poslednú chvíľu, ako to robí väčšina 
študentov, a taktiež pohotovo reagovať v cudzom jazyku. 

 

Ach, tá naša škola!!! Často vzdycháme na náročnosť 
štúdia, ale... oceníme niekedy naše gymnázium? Podľa 
toho, čo nám povedali bývalí absolventi, naša škola je 

super! Veríme, že to nevravia iba dievčence  
Mária a Petronela.  

A čo poviete vy? Keby ste sa mali rozhodnúť opäť pre 

strednú školu, bolo by to Gymnázium Martina Hattalu 
v Trstenej? Čo sa mňa týka, vravím: „ÁNO!!!“ 

 

Mária pochádza z Nižnej. Je študentkou Ekonomickej univerzity v Brne.  
 

Myslíš, že španielsky jazyk má uplatnenie aj na vysokej  škole? Oplatí 

sa študovať na bilingve? Bolo to ťažké? 
 

Odpovede na tieto otázky a oveľa viac sa dozvieš v nasledujúcich riadkoch 
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Maturantka štvorročného gymnázia: Petronela Kožienková 
 
 
 
 
 

,Ahojte,  
volám sa Petronela a v roku 2008 som úspešne zmaturovala na Gymnáziu Martina Hattalu 

v Trstenej, neskôr som pokračovala na Chemickej univerzite v Bratislave. Výber strednej školy 
neľutujem, aj keď niektoré obdobia boli náročnejšie.  

Myslím, že nezáleží všetko od študentov, ale aj od vyučujúcich a som vďačná za to, akých 
profesorov som získala za štyri roky. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že aj na vysokej škole 
som niektoré informácie čerpala práve z vedomostí zo strednej školy.  

Gymnázium je naozaj dobrá voľba pre študentov, ktorí chcú pokračovať na vysokej škole. 
Na strednej som sa zaujímala o biológiu a chémiu, takže to bola výborná predpríprava na vysokú 
školu v tomto odbore, ktorú som úspešne ukončila.  

Týmto by som chcela všetkým študentom odkázať, aby si užívali život na strednej škole, pre 
mňa osobne to boli najkrajšie roky, a o zážitkoch ani nevravím. Taktiež, zamerajte sa na to, čo Vás 
v živote baví a nájdite samých seba, vysokú školu zvládnete ľahšie. Každému z Vás prajem veľa 
šťastia. 

S pozdravom, Peťa 
 

Sabina Bahorová 
 

DOTAZNÍK O UČITEĽOCH 
 

Sú naši vyučujúci spravodliví? Pomôžu? Komunikujú s nami?  
Ako nás hodnotia? A čo písomky? 

Akí sú teda naši učitelia očami žiakov, to si môžeš prečítať priamo v grafoch, kde sme 

zaznamenali odpovede žiakov našej školy – teda aj tie Tvoje.  

Petronela pochádza z Trstenej a v našej škole zmaturovala v roku 2008 so 

zameraním na prírodovedné vedy.  

 



19%

66%

13%

2%

vždy je ochotný

zvyčajne áno

skôr nie

nie

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Je vyučujúci ochotný vysvetliť danú látku ešte raz?

0%

50%

100%

áno niekedy áno, niekedy nie nie

35%

64%

1%

J E  HOD NOTENIE SPRAVODLIVÉ?

VŽDY SÚ ZAMERANÉ NA PREBRATÉ UČIVO

VÄČŠINOU ÁNO

NIE, ČASTO SA VYSKYTUJÚ POJMY, O KTORÝCH 
SME SA DOPOSIAĽ NEUČILI

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

29%

64%

7%

Sú písomky zamerané na prebraté učivo?

70%
63%

77%

19%

33%

15%
10%

3% 5%
1% 1% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Rozumieš novej látke, ktorú ti
vyučujúci vysvetlil?

Je vyučujúci ochotný
odpovedať na tvoje otázky

počas hodiny?

Sú otázky v testoch
zrozumiteľne položené?

skôr áno áno skôr nie nie

   



 

 

Ako to už v našej škole býva, aj tento rok sa u nás uskutočnil školský ples. Konal sa 

koncom januára. Bol na tému „black and white“, a preto dievčatá vymenili rifle a tričká 

za nádherné čiernobiele šaty a páni sa nahodili do gala.  

Skvelú atmosféru vytvoril náš šikovný DJ Braňo, ktorý svojou hudbou postavil všetkých 

prítomných zo stoličiek. O zaznamenanie našich zážitkov sa postarali nadaní fotografi  

z našej školy,  ktorí nám spravili parádne fotky. Žiaci zo Školskej rady vytvorili nádhernú 

výzdobu a skvelý program. Uskutočnila sa aj zaujímavá tombola a zábavné súťaže. 

 

 

 

 

 

Samozrejme, nesmelo chýbať ani vyhlásenie kráľa a kráľovnej plesu, ktoré tento rok 

patrilo a . GRATULUJEME! Všetci sa úžasne zabávali a ani jedno tričko či 

šaty nezostali suché. Veľká vďaka aj našim skvelým moderátorom, ktorí nám svojou 

prítomnosťou spríjemňovali večer, a taktiež sa postarali o nezabudnuteľnú zábavu. 

 

 

 

 

 

 
Klára Balková 
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Minulý rok to už bolo druhýkrát, čo nás 
navštívili animátori zo Španielska, z Motril-u. 
23 Španielov plných elánu a neutíchajúcej 
energie mali pre nás deň čo deň prichystaný 
pestrý program spojený so športom, kurzom 
prvej pomoci či s divadelnými scénkami.  
 

 ص  od  29. apríla 2017 do 6. mája  2017  ص
 

PROGRAM v skratke: 
Po príchode sme im ukázali mesto Krakov. Na 
druhý deň boli na turistike: Súľovské skaly, nech si pozrú naše slovenské prírodné krásy. 
Zaujali ich poriadne. Na prvého mája, keďže bol sviatok, ostali s rodinami doma 
a zobrali ich na tradičné stavanie mája. Ďalší deň už začal program v škole, kde sa nám 
predstavili v tradičných španielskych kostýmoch a za účasti bilingválnych študentov sme 
smerovali až do telocvične. Nasledovalo rozdelenie do skupín, v ktorých študenti medzi 
sebou súťažili počas celého týždňa v rôznych disciplínach. Každý deň na nás čakal 
bohatý program, dokonca aj počasie vyšlo vynikajúce.  Animátori celé doobedia trávili 
s nami v škole a poobedia mali určené na spoznávanie krás Slovenska a okolia. Na konci 
týždňa v piatok sa konali španielske dni spojené s rozlúčkou a s divadlom, ktoré si naši 
študenti pre nich pripravili. Pre všetkých to bola nová a nezabudnuteľná skúsenosť, a aj 
takto sa dá zdokonaliť španielčina v našom gymnázium.  
 

Krátke interview so študentkou, ktorá mala ubytovanú animátorku/y :  
Ako by si zhodnotila pobyt s animátorkou? 
Tak, začínala som s jednou animátorkou a končila som s 
troma. Veľmi  som si s nimi rozumela. Zažili sme spolu veľa 

nezabudnuteľných zážitkov,  
dodnes si každý deň voláme a 
píšeme. Tešíme sa na leto, kedy 
sa opäť navštívime, no tentokrát 
mimo školy, vo vlastnom 
zaujme. Už sa neviem dočkať na 
stretnutie s ňou.  
 

Nejaký  zaujímavý fakt alebo zážitok s nimi?  
S radosťou sa učili slovenčinu, a ako sú Španieli známi svojím 
temperamentom, nuž nehanbili sa prihovárať náhodným 
okoloidúcim po slovensky, čo bolo veľmi milé. Ešte by som 
týždeň s nimi ostala. A ozaj, ich obľúbené jedlo boli 
bryndzové pirohy.              Katarína Balážecová 
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Dňa 1. decembra 2017 sa v našej škole organizoval  

„netradičný imatrikulačný večierok” pre našich PRIMANOV. 
 

Večierok zorganizovali šikovní žiaci z tercie, ktorí nových žiakov prijali s 

otvorenou náručou v podobe športových disciplín, ktoré museli splniť. Po 

nich nasledovala dobrá večera a program, ktorý si pripravili terciáni a 

zábava trvala až do skorých ranných hodín.  

 

 

 

Veronika Holubová 

ČARO VIANOC ZAVÍTALO DO TELOCVIČNE GMH 

 
Ako každoročne, aj tento školský rok sa v našom gymnáziu 
v predvianočnom období uskutočnili Vianočné trhy. Dňa 15.12.2017 
niektorí kreatívni a tvoriví  študenti odložili učebnice a zošity, popustili 
uzdu fantázie a predávali ikebany, ozdoby na stromček či ručne vyrábané  
výrobky. Taktiež nesmel chýbať ani typický vianočný punč. Pár stánkov 
bolo zaplnených výborne vyzerajúcim a chutným jedlom. Vafle, medovníky, 
palacinky, ale aj muffiny rozvoniavali po celej miestnosti. V telocvični 
panovala príjemná atmosféra. Náladu nepokazil ani krátkodobý výpadok 

elektrického prúdu zapríčinený 
preťažením elektrickej energie. Vďaka 
predávajúcim študentom sa rodičia, 
profesori, ale aj ostatní študenti 
naladili do vianočnej atmosféry. Už 
teraz sa tešíme na ďalší ročník  
a veríme, že bude aspoň taký vydarený 
ako tento rok. 

                         Adriána Garabášová 
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Už dlho si rozmýšľal nad možnosťou o sebe rozhodovať?  
Nad možnosťou Tvojej nezávislosti?  
V tom prípade tu mám pre Teba riešenie.  
 

Samozrejme, musíš mať po krk aj toho, že Ti 

niekto položí hotové domáce jedlo hneď pred 

nos alebo aj horúcej tečúcej vody napríklad 

tak o ôsmej večer, aby si mohol využiť túto 

radu. Určite Ti lezie na nervy aj mäkká posteľ 

a teplo, ktoré vydáva radiátor v Tvojej izbe, 

ktorú máš pre seba. A pravdaže Ti nemôže 

vadiť budíček o tretej ráno od Tvojich 

milovaných spolubývajúcich. Ak všetko toto 

o Tebe platí, tak INTERNÁT je pre Teba to 

pravé orechové. 
 

Len na to pomysli: rodičov uvidíš len dva dni v týždni, dostaneš nejaké to 
vreckové na týždeň a s trochou šťastia vychytáš v pohode vychovávateľku. Čo 
viac si študent môže priať? Nehovoriac o úžasných a zaujímavých aktivitách, do 
ktorých Ťa budú v ubytovni nútiť, ako napríklad: hrabanie lístia, umývanie 
dvojplatničkového variča a zastrihávanie tej nešťastnej veci, čo rastie pri 
internáte a vydáva sa za okrasný ker.  
A ak aj príde chvíľa, keď Ťa osvieti a už sa aj dokopeš k otvoreniu knihy, 
nemôžeš sa predsa naštvať, keď práve vtedy Tvoj obľúbený spolubývajúci začne 

vypekať najhorúcejšie hity zo ŠlágrTV. 
V neposlednom rade nemôžeš zabudnúť, že jogurty 
si treba kupovať iba v chladnejšom období, aby si si 
ich mohol uskladniť za vlastným oknom, pretože 
spoločná chladnička na internáte v podstate 
funguje ako Bermudský trojuholník.  
 

Srdečne dúfam, že tieto rady Ťa podnietia k uvažovaniu o úrovni Tvojej 

samostatnosti, a ak nie práve v stredoškolskom internáte, tak sa môžeš 

tešiť na vysokoškolský život niekde ďaleko. 
Zuzana Růžičková 
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Určite viete, že niektoré naše Hattalovčatá nemajú korene na Slovensku, ale predsa 
ich k nám vietor zavial. Podelili sa s nami o názory nielen na našu krajinu. 

 
Ako sa voláš a odkiaľ pochádzaš? 
- Volám sa PAULÍNA KRKOŠKOVÁ a pochádzam zo 

 

 
Ako dlho žiješ na Slovensku? 
- Žijem na Slovensku už 12 rokov. V Španielsku som 
žila 6 rokov. 
 
Prečo si uprednostnila život na Slovensku pred 
Španielskom? 
- Keby to bolo na mne, tak určite ostanem žiť v Španielsku, no keďže som ešte nebola 
plnoletá, tak som sa nemohla rozhodnúť sama za seba, kde chcem ostať žiť. 
 
Kde sa ti viac páči? 
- Páčilo sa mi to viac v Španielsku, hlavne kvôli spôsobu života a ľuďom. 
 
Čo z tvojej krajiny by si uvítala na Slovensku? 
- Neskutočne mi tu chýba more a uvítala by som aj viac slnečných dní, a aj tá strava tam je 
omnoho pestrejšia ako tu na Slovensku. 
 
Čo ľudia na Slovensku a v Španielsku? 
- Ľudia sú tam omnoho priateľskejší, otvorení a plní energie a dobrej nálady. 
 
Robilo ti problém naučiť sa po slovensky? 
- Mojím rodným jazykom je slovenčina aj španielčina, čiže mi vôbec nerobilo problém naučiť 
sa obidva jazyky, keďže od malička na mňa hovorili aj slovensky, aj španielsky. 

_____________________________________________________________________ 
 
 
Ako sa voláš a odkiaľ pochádzaš? 
- Volám sa VANESSA DANIELA GREGOREC 
a narodila som sa v . 

 
Ako dlho žiješ na Slovensku?  
- Dokopy 14 rokov, viac menej. 
 
Prečo si uprednostnila život na Slovensku pred Texasom?  
- Ja som našťastie žiadne rozhodnutia nemusela robiť, to rodičia rozhodovali, kde bývame. 
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Kde sa ti viac páči?  

- Na toto by mi nestačila asi ani strana.  Tak v skratke, 
na Slovensku sa mi páči školský systém, v Amerike zas 
ľudia a spoločnosť, väčšina je viac otvorená. 

 
Čo z tvojej krajiny by si uvítala na Slovensku?  
- Ako som povedala vyššie, asi spoločnosť. Samozrejme, 
aj všetky možnosti na čokoľvek: buď zábavu alebo jedlo. 
 
Čo ľudia na Slovensku a v Amerike?  
- Ako v čom. Tam je väčšina skôr otvorená novým 
veciam, ale povedala by som, že keď už človeka spoznáš 
na Slovensku, tak je omnoho viac pohostinný. Ťažké 
otázky. Takto som dlho nerozmýšľala.  
 
Robilo ti problém naučiť sa po slovensky? 
- Ja som sa slovenčinu učila spolu s angličtinou. Oba sú mojimi materinskými jazykmi,                   
s ocinom sa rozprávam vždy po slovensky a s maminou po anglicky. Ale doteraz mám väčší 
problém so slovenčinou ako s angličtinou. 

______________________________________________________________________ 
 
 
Ako sa voláš a odkiaľ pochádzaš? 
- Volám sa VALENTÍNA a pochádzam z . 

 
Ako dlho žiješ na Slovensku? 
- Už deväť rokov. 
 
Prečo si uprednostnila život na Slovensku pred Talianskom? 
- Presťahovali sme sa sem kvôli otcovej robote, keďže je 
podnikateľ a veľa cestuje, firmu má na Slovensku, čiže to mal 
bližšie. 

Kde sa ti viac páči? 
- Neviem presne odpovedať na túto otázku... Som už 
zvyknutá žiť na Slovensku, ale obidve krajiny majú niečo do 
seba a obe sú niečím výnimočné. Taliansko je napríklad 
pekné svojou architektúrou a na Slovensku sa mi veľmi páči 
príroda, ale na druhej strane, v Taliansku mám rodinu z 
otcovej strany a celkovo je mi Taliansko bližšie, lebo som sa 
tam narodila. 
 
Čo z tvojej krajiny by si uvítala na Slovensku? 
- Asi teplo.  
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Čo ľudia na Slovensku a v Taliansku? 
- Všade žijú svojskí ľudia, v niečom sú lepší ľudia z Talianska a v niečom zo Slovenska. Taliani 
sa až tak veľa nehnevajú ako Slováci. 
 

Robilo ti problém naučiť sa slovensky? 
- Naučiť sa slovenčinu nebolo až tak ťažké kvôli mojej mamine, ktorá so mnou komunikovala 
väčšinou po slovensky, keďže je Slovenka. 

_______________________________________________________________ 
 

 
Ako sa voláš a odkiaľ pochádzaš? 
- Volám sa SABINA BAHOROVÁ a pochádzam z . 

 
Ako dlho žiješ na Slovensku? 
- Od malička sme cestovali a mali ,,dvojitý život“ , no 
neskôr sme sa usadili práve na Slovensku, kde som začala 
navštevovať škôlku. 
 

Prečo si uprednostnila život na Slovensku pred Bosnou? 
- Na Slovensku pracovali obidvaja rodičia, a tak nebol 
dôvod ísť na druhý koniec sveta. 
 

Kde sa ti viac páči? 
- Je to pre mňa komplikovaná otázka, keďže moje srdce 
prirástlo k obidvom krajinám. Tu mám svoje zázemie, rodinu, kamarátov, ale zároveň aj tam 
sa cítim ako doma. Je jedno, kde ostanem žiť v dospelosti, no jedno, čo viem, je, že tú druhú 
krajinu budem navždy navštevovať. Prežila som tam kus detstva a mám odtiaľ nespočetné 
množstvo zážitkov.  
 

Čo ľudia na Slovensku a v Bosne? 
- Čo sa týka ľudí, je to veľký rozdiel. Tí z Bosny majú taký ,,svoj temperament“ (tí, čo ma 
poznajú, vedia, o čom hovorím), taktiež sú nebojácni a veľmi úprimní. 
 

Robilo ti problém naučiť sa slovensky? 
- Jazyk mi nerobil problém vôbec. Odmala s nami 
doma rozprávali po bosniansky a v spoločnosti po 
slovensky. Takže odmala som bola naučená 
rozprávať dvomi jazykmi. Teraz je to väčší problém 
napríklad so skloňovaním, občas aj gramatikou, 
keďže študujem bilingválnu školu a k mojim jazykom 
okrem angličtiny pribudol ďalší. No myslím, že 
všetko sa dá, keď sa chce a ja som za to vďačná. 
Som hrdá na to, v akej krajine som mohla vyrastať a 
taktiež aj na svojich rodičov, ktorí to nemali v živote 
ľahké.  

Tatiana Loneková 
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POHĽAD Z 

OKNA VLAKU 

Mala zvláštny pohľad. 

Dokázala sa pozerať na jedno 

miesto s nevídaným sústredením, 

takmer bez žmurkania. Všimla som si ju hneď, ako sme zastavili. Hlas vo 

vlaku akurát oznámil dvatsaťminútové zdržanie. Sedela na schodoch. Presne 

v strede. Nevidela som nič iné, len jej oči. Zhypnotizovala ma ich hlboká 

čiernota, s ktorou sa pozerala pred seba. Akoby sa v nich sústreďovala 

všetka tma sveta. No nepôsobili nepríjemne, práve naopak. 

 Jej ryšavé, divo kučeravé vlasy jemne viali vo vetre. Striedavo sa 

zdvíhali a padali, akoby z vlastnej vôle zakrývali a odkrývali husté strapaté a 

hlboko sústredené obočie. Jej jemne bacuľatá porcelánová tvár prekypovala 

zvláštnosťami. Celá posiata malými súhviezdiami pieh. Mala charakterizujúce 

kruhy pod očami, ale nie od únavy, patrili k nej. Pôsobili hlbokomyseľne. Zrak 

upútavali aj veľmi výrazné vysoké lícne kosti, no nepôsobili vychudnuto. Tvár 

rozdeľoval dlhý, no elegantný nos... Takmer taký elegantný ako nos 

Kleopatry. Od chladného vzduchu bol jemne začervenaný. Na brade mala 

malú, z diaľky ledva povšimnuteľnú jazvu. 

 Z huňatého hrubého šálu sivej farby vykúkal biely štíhly krk. Mala 

oblečený celkom obyčajný rozopnutý čierny kabát, ktorý len vyzdvihoval 

ženskosť jej zahalených ramien. Spod neho vykúkal biely vlnený pulóver. 

Prekrížené nohy mala, vďaka čiernym silonkám, ktoré ju pred chladným 

vetrom neskoršej jesene moc nechránili, o niečo ľahšie viditeľnejšie ako 

zbytok postavy. Určite jej bola zima, no akoby to ignorovala. Mimovoľne si 

klopkala vysokými čiernymi topánkami o kamenné schody na pochmúrnej 

viedenskej stanici. Žltohnedé lístie okolo nej lietalo pripomínajúc snehové 

vločky v decembri. Ľudia naokolo nevšímajúc prechádzali. Akoby bola len 

prekážka, ktorej sa vyhýbali. 

 Nevedela som z nej spustiť zrak. Od vlaku a sedačky, na ktorej som 

sedela, bola vzdialená len o pár metrov. 

 Možno čakala.  

Na niečo.  

Na niekoho.  
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Úpenlivo premýšľala a nevedomky sa pritom mračila. Nad obočím jej 

tancovali skoré vrásky. Z mierne pootvorených lesklých pier, z ktorých 

vytŕčali takmer žiarivo biele predné zuby, vydychovala studený opar do 

októbrového vzduchu. V ruke držala malý kvietok.  

Sedmokrásku.  

Nechápala som, kde mohla v tomto ročnom 

období rásť. Hrala sa s ňou. Točila ju do strán, 

krútila pomedzi prsty. No a keď ju to prestalo 

baviť, na dlho zatvorila oči. 

Naraz sa prudko zarazila. Postavila sa, 

sedmokrásku si vložila do obidvoch dlaní a jedným 

spomaleným pohybom palca odtrhla kvet od jeho 

krátkej stonky. Stonku odfúkla a bieložltý drobný 

kvet si vložila do úst a naraz ho prehltla.  

Ľudia ju stále obchádzali bez povšimnutia. Vybrala sa dopredu. 

Doposiaľ si môj pohľad ešte stále nevšimla. Mierila ku koľajniciam. 

Znervóznela som. Nechcela som, aby ma pristihla, ako ju sledujem, no 

zaujímalo ma, čo sa chystá urobiť. Tvár mala stále zamračenú. Kľučkovala 

pomedzi všetkých tých všedných ľudí v oblekoch s kuframi stále zamyslene, 

sústredene, no isto. Do niekoľkých nechtiac narazila, no ani raz sa 

neobzrela, nereagovala. Len kráčala.  

Dva metre od môjho vlaku si ma prvýkrát všimla. A odvtedy svoj 

pohľad neuhla.  

Už stála pri hrane chodníka, tesne nad koľajnicami. Sadla si naň a 

opatrne sa z neho zošuchla na kamene obklopujúce koľajnice. Pomaly si 

kľakla na zem, nabrala plné hrste kameňov a všetky si ich vložila do vrecka. 

Zopakovala to ešte trikrát, až kým ich úplne nezaplnila.  

Popritom sa na mňa stále pozerala. Tým istým mrazivým pohľadom.  

Keď boli vrecká plné, zostala kľačať. Nerozumela som tomu, čo robí.  

Zopár ľudí okolo už jej začalo venovať pozornosť. Kľačala, zrúžovelé 

pery mala polootvorené a pozerala sa na mňa. Potom vstala, kolená mala 

zaprášené a došúchané. Vyzdvihla sa na staničnú podlahu, venovala mi ešte 

jeden posledný pohľad a jemne sa na mňa usmiala.  

Zaskočila ma.  

Potom sa rozutekala, vybehla schodami, na ktorých pred chvíľou 

sedela a zmizla mi z dohľadu.  
Katarína Kudláčová 
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     HLAVOLAMY 

1. Malému chlapcovi spadla do úzkej hlbokej rúry pingpongová   
loptička. Rúra bola len o niečo širšia ako loptička, teda rukou ju 

vytiahnuť nemohol. Čo by ste mu poradili, aby dostal loptičku von 
(bez jej poškodenia)? 

 
2. Jeden muž žije na desiatom poschodí a každý deň zíde do práce výťahom. Ale keď sa 
večer vracia, ide na siedme poschodie výťahom a potom peši po schodoch na desiate 
poschodie. Priamo na desiate poschodie ide výťahom iba ak je ešte niekto vo výťahu, 
alebo ak v ten deň pršalo. Prečo? 
 
3. Ste v miestnosti, kde nie je nič kovové, až na dve železné tyčky. Jedna je magnet, 
druhá zmagnetizovaná nie je. Ako zistíte, ktorá z nich je magnet? 
 
4. Šejk mal dvoch synov. Na smrteľnej posteli im povedal, že dedičstvo získa ten z nich, 
koho ťava dôjde do mesta ako druhá (z oboch tiav). A tak sa synovia vydali z domovskej 
oázy na cestu do mesta. Po troch dňoch pomalého poflakovania sa na ceste stretli starca 
(samozrejme mimoriadne múdreho). Keď mu povedali o svojom trápení, niečo im poradil. 
Hneď potom vyskočili obaja na ťavy a uháňali k mestu. Čo im poradil? 
 
5. Pozerám sa na niekoho fotografiu. Uhádnite, kto je na nej odfotený, ak nemám 
žiadnych súrodencov a otec toho muža na fotografii je syn môjho otca. 
 
6. Dokážete použiť všetkých 9 číslic - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 - v ľubovoľnom poradí tak, 
aby vytvorili zlomok (hore čitateľ, dole menovateľ) s výslednou hodnotou 1/3 (jedna 
tretina)? 
 
7. V záhrade je niekoľko stromov. Na jednom z 
nich, na hruške, rastú hrušky – dosť logické ;-). 
Zafúkal silnejší vietor a spôsobil, že na strome už 
nie sú hrušky, avšak hrušky nie sú ani pod 
stromom (pre prefíkaných: ani nikde vedľa 
stromu). Viete to vysvetliť? 
 
8. Čo sa vyskytuje raz v každej minúte, dvakrát v každom momente, ale ani raz v roku? 
 

Klára Balková 

_______________________________________________________________________ 
Odpovede nájdeš na poslednej strane.  
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Volám sa Sabina Bahorová a spolu so spolužiačkou Katarínou 
Balážecovou sme žiačky druhej triedy u nás na bilingválnom 

gymnáziu. Pripravili sme si pre vás články o našej bilingve, našom 
španielskom akčnom duchu, o akciách, ktoré naša sekcia organizuje, 
a tiež nebudú chýbať ani výmenné pobyty, ktorých sme sa zúčastnili 
minulý rok.  

  

ačiatky bilingválnej sekcie  
 

 

 
 
 
 
 

Tieto otázky sme položili našej zástupkyni p. Piačekovej. Ak Ťa zaujíma, ako naša 

bilingválna sekcia Gymnázia v Trstenej začínala, ako sa postupne rozširovala, kedy vznikla, určite 
neváhaj prečítať si tento článok. 
 

,,Bilingválne sekcie a gymnáziá sa na Slovensku začali formovať po r.1989. Ich 
podstata spočívala v tom, že sa začalo vyučovať aj v cudzom jazyku, ktorý sa predtým 
učil iba ako jazyk komunikácie. Čo to znamenalo? Že v cudzom jazyku sa začali 
vyučovať aj iné predmety, napr. matematika, biológia a podobne. Pozornosť sa 
zameriavala najmä na anglický jazyk, pretože na Slovensku sa povinne učila ruština 
ako hlavný cudzí jazyk. Samozrejme, tieto aktivity sa stretli s ohlasom vo verejnosti, 
pretože angličtina sa považovala a považuje za hlavný dorozumievací  jazyk vo svete. 

Naša škola dostala ponuku z Ministerstva školstva, či by sme nechceli mať 
bilingválne slovensko-španielske gymnázium, pretože sme boli v podstate jedna 
z mála škôl na Slovensku, kde sa dlhší čas vyučovala španielčina. Vedeli o nás, 
pretože mnohí študenti pokračovali v štúdiu tohto jazyka ďalej a dostali sa na viaceré 
významné miesta práve vďaka španielskemu jazyku. Zásluhou prof. Gregora, ktorý 
tento jazyk vyučoval, mali o nás informácie aj na vyšších miestach. 

A tak sme v škole pripravovali všetko, čo bolo treba, aby 

sme mohli otvoriť . Privítali 

sme prvú lektorku: Teresu Muňoz, ktorá vyučovala španielsky jazyk a ktorá tu prežila 3 
roky spolu aj so svojím manželom José Molom: ten vyučoval prírodovedné predmety.  

Sekcia sa pomaly rozširovala, každý rok sme otvorili jednu triedu. Záujem 
o tento typ štúdia bol veľký, mali sme študentov z celej Oravy, ale i zo Žiliny, Martina, 

Z Čo je to bilingválna sekcia? 

Ako to celé začalo? 

Prečo študovať na bilingve? 

Čo by ste odporučili budúcim študentom? 

Ako bilingválna sekcia začínala? 
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Kysúc či Liptova. Potom záujem opadol, pretože niektorí si mysleli, že stačí sa učiť len 
jazyk a na ostatné predmety zabudli, čo sa prejavilo na známkach. Mnohí študenti 
museli sekciu opustiť, lebo náročnosť štúdia nezvládli. Obdiv patrí tým, ktorí to 
zvládajú až do úplného konca. Ale pri troške snahe sa všetko dá zvládnuť, pretože 
máme skvelých španielskych lektorov a aj našich slovenských učiteľov. Niektorí 
neprajníci tvrdili, že tento typ štúdia nie je dobrý, ale môžeme vidieť, že absolventi 
bilingválneho štúdia môžu pokračovať na akomkoľvek type vysokej školy. Máme 
študentov, ktorí ukončili štúdium alebo ešte študujú veľmi úspešne na medicíne, 
práve, ďalej sa zdokonaľujú i v španielčine, sú na technických vysokých školách, na 
ekonómii, no skoro všade. Výhodou pre mnohých je práve perfektné zvládnutie 
španielčiny, čo im umožňuje študijné pobyty v krajinách hovoriacich po španielsky. 

Ja som veľkým podporovateľom myšlienky bilingválnych škôl, ale len tých, 
ktoré majú dobrý študijný plán, čo naša škola naozaj má. Veď počas päťročného 
štúdia sa naučia komunikovať v španielskom jazyku na úrovni C1, získavajú certifikát 
zo španielskeho Ministerstva školstva o tom, že sú maturanti, a to im môže slúžiť ako 
doklad pri prijímačkách na vysokú školu v Španielsku, či vedia reagovať aj na odborné 
veci v danom jazyku. Keď študenti končia tento typ štúdia, sú z nich mladí ľudia 
s obrovským množstvom vedomostí nielen v materinskom jazyku, ale aj v španielčine. 
Sú to mladí ľudia, na ktorých je naša škola hrdá, pretože dosahujú výborné výsledky 
na vysokých školách, ale aj zahraničí a sú na viacerých významných postoch 
verejného života.“ 

 

Pri príležitosti 20. výročia bilingválnej sekcie som sa rozhodla 

spraviť interview s niektorými lektormi, ktorí tu počas tých             

20. rokov vyučovali a ešte stále niektorí vyučujú. 

Touto formou som sa snažila odhaliť aj nejaké zaujímavé 

„pikošky“ o nich, tak prajem príjemne čítanie!  

 
Cez aký program ste sa tu dostali? 
Alberto: Tak, ja som tu prišiel cez program pre bilingválne sekcie (ako všetci ostatní), ktorý mi 
ponúkli cez Ministerstvo školstva, vypísal som papiere, oni mi zavolali, opýtali sa ma, či chcem 
prísť na Slovensko a povedal som im: „ Áno, jasné, samozrejme.“ 
Miguel Ángel: Ja som prišiel cez rovnaký program. Už 2 roky sa snažím dostať do zahraničia učiť, 
no a teraz sa mi to podarilo.   
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Prečo práve Slovensko?  
Alberto: Rozhodol som sa prísť na Slovensko, pretože druhá možnosť bola Rusko (smiech), už to 
tam poznám, a tak na mňa ponuka až tak nezapôsobila... V Španielsku nebolo roboty, nuž keď 
mi zavolali zo Slovenska, rozhodol som sa ísť. Kebyže mi zavolajú z Poľska, dnes pracujem tam.  
Miguel Á.: V mojom prípade... (ticho a výbuch smiechu) som sa tu rozhodol prísť, pretože už 
dlho pracujem v Španielsku a chcel som spoznať novú kultúru, iný spôsob života a naozaj sa mi 
tu páči a hodnotím to pozitívne.  
 
Ako často sa tento program musí obnovovať? 
Alberto: Je to na 6 rokov, no a po 6- tich rokoch je logické, že prídu noví profesori. 
Miguel Á.: Napríklad Julio, ktorý je tu už 9. rok, on už nie je v tom programe... 
 
Pamätáte si nejaké „hlášky“ od študentov alebo vtipné príhody? 
Alberto:  V Španielsku mi hovorili, že sa podobám na jedného známeho komika...   
Julio: Mne sa raz stalo, že na hodinu z ničoho nič pribehol do triedy škrečok, nikto nevedel, koho 
je. Najskôr sme mali problém chytiť ho a potom, keď som ho chytil, položil som ho na môj zošit 
a ten škrečok sa vycikal na môj zošiť, takže všetci študenti sa smiali... :D  
 
Čo by ste zo Slovenska uvítali aj v Španielsku?  
Julio: Tak ja, by som v Španielsku uvítal v obchodoch borovičku (smiech) a tiež lesy.  
Luisa: Ročné obdobia a zimu! 
Alberto: Mne sa páči váš denný režim, t.j., kedy raňajkujete, obedujete a večeriate, ale „zobrať 
si túto tradíciu“ do Španielska je veľmi ťažké, lebo Španielsko celý svet pozná, že je oneskorené 
(smiech), jeme neskoro, vstávame 
neskoro, ideme spať neskoro, žijeme 
neskoro :D. Ale jedlo nie, lepšie je 
španielske. (smiech)  
Miguel Á.: Aj mne sa páči, kedy sa 
stravujete. Ako aj v škole, že žiak si môže 
dať takú „mini pauzu“ a najesť sa 
a profesori tiež. Páči sa mi postoj žiakov 
k učeniu a celkovo ku škole, že jednoducho 
chcú sa niečo naučiť, trápia sa kvôli zlým 
známkam, a toto sa veľmi nestáva 
v Španielsku, tam je to tak, že študent 
prepadne a povie si: „Dobre, nevadí, 
začnem študovať viac, v pohode...“  
 
Ako by ste ohodnotili našu bilingválnu sekciu? (jej výhody / nevýhody)  
Julio: Ja som tu spokojný, ale sú veci, ktoré sa dajú zlepšiť.  
Alberto: Myslím, že je to veľmi zaujímavá sekcia, či pre profesorov, pretože spoznávame nové 
kultúry, máme možnosť vidieť „svet“ inak, čo sa týka zvykov, systému... a pre vás študentov 
úžasná možnosť naučiť sa jazyk na veľmi dobrej úrovni. 
Miguel Á.: Ja si myslím, že vaša sekcia je v porovnaní s inými bilingválnymi sekciami v rôznych 
krajinách vo svete úplne iná. Myslím, že by sa mala vybudovať lepšia koordinácia, aby sa tieto 
všetky bilingvy na seba „podobali“ a boli na rovnakej úrovni.  
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Stretávate sa aj s ostatnými španielskymi lektormi na Slovensku? – Aké výhody alebo 
nevýhody máme my na Orave v Trstenej oproti nim?  
Julio: Tak áno, niekedy sa rozprávame, ale nie veľa, a keď sa rozprávame o našej bilingválnej 
sekcii, tak musím povedať, že my tu pracujeme dosť dobre. 
Luisa: Ja si myslím, že máme tých najlepších študentov, sú zlatí, milí, pracovití, priateľskí.   
Alberto: Áno, mávame stretnutia s nimi, máme školenia a zároveň možnosť osobne sa s nimi 
porozprávať. Nie sme o nič lepší ani horší, ale je pravda, že Trstená je ďalej, je na severe, je to 
malé mestečko, nie je tu veľa študentov na bilingve, takže jasné, že rozdiely sú veľké oproti 
Žiline, Bratislave, Bystrici, Košiciam – tam je viac žiakov a tu je to všetko také iné, ale má to svoje 
výhody, lebo napr. tu je to všetko lacnejšie (smiech) – to je jedna veľká výhoda.  
 

Kebyže máte znova možnosť si vybrať ísť niekde učiť do 
zahraničia, kde by to bolo? 
Julio: Ja by som si vybral znova SLOVENSKO!!  
Luisa: Ja by som si vybrala asi Írsko. 
Alberto: Keby som si mohol vybrať znova, tak z jednej 
časti by som si znova vybral Slovensko, pretože sa mi tu 
páči, páči sa mi bývať na Slovensku, tak všeobecne ľudia 
sú tu milí, jedlo veľmi dobré nie je, ale fajn, prežijem, 
a z druhej strany neviem, či by som si ju vybral znova, 
pretože by som rád spoznal nové krajiny.  
 
Ako by ste porovnali študentov tu a v Španielsku?  
Miguel V.: Sú tam chlapci a dievčatá (výbuch smiechu), keď oni sa nepodobajú v ničom... Teda, 
3.D (GMH) sú strašné hluční a veľa rozprávajú, čiže v tomto sa podobajú s tými španielskymi.  
 

Ak by sa Vás niekto opýtal na Slovensko, že mu máte porozprávať, aká je tu príroda, ľudia, 
jedlo...? Čo by ste povedali?  
Julio: Povedal by som, že je to krajina, ktorá stojí za to, ľudia sú tu milí, hoci „chladnejší“ ako tí 
španielski, ale výborné jedlo, veľa prírody...  
Luisa: Ja si myslím, že je to veľmi zaujímavá krajina pre ľudí, ktorí milujú prírodu a pokojný život, 
ale pre ľudí, čo majú radi ruch veľkomesta, ani tak nie. 
Miguel V.: Počasie. Je úplne iné, na aké som bol zvyknutý. 
 

Aké jedlo vám chutí alebo naopak nechutí (okrem kapusty xD )? 
Julio: Ja si myslím, že neexistuje jedlo, ktoré by mi nechutilo. Ale mám jedlá, ktoré mi chutia viac 
a niektoré menej, ako napríklad knedľa... a ktoré mi najviac chutí je kapustnica. A ďalšie jedlo, 
ktoré milujem sú „Bagety od Braňa“!!! (tečúce slinky...)  
Luisa: Ja som trošku náročnejšia ako Julio a mne veľmi chutia halušky, šúľance a guľáš, ale čo mi 
nechutí, je kapusta – či varená alebo v akejkoľvek inej podobe, ale kapustnica, tá mi chutí. 
 
Zisťovali ste si niečo o Slovenku predtým, ako ste tu mali prísť? 
Miguel V.: Áno, kde  sa nachádza :D, nevedel som, kde sa nachádza, fakt... (smiech) 
Julio: Predtým, ako som tu prišiel, som bol v Zakopanom a vedel som dobre, kde sa nachádza 
Trstená, takže pre mňa to z tohto hľadiska nebolo nič „nové“ ohľadom počasia a tak. 
Luisa: Kde sa nachádza... predovšetkým Trstená (smiech), nemala som ani potuchy, kde som 
prišla.  
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 Akcie na bilingválnej sekcii... 
Tanec, spev, prízvuk či tradície, španielčina na 

každom rohu, dohovoríš sa, zasmeješ sa, naučíš 

sa, zdokonaľuješ sa... aj pre toto sú tieto akcie 

pre nás študentov tak užitočné a sme vďační 

všetkým profesorom, ktorí pomáhajú niečo 

takéto uskutočniť. 

 

 INTERCAMBIO – VÝMENNÝ POBYT 

 CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA  

 OLYMPIÁDA ZO ŠPANIELSKEHO JAZYKA 

 OLYMPIÁDA Z MATEMATIKY 

 CONCURSO GARCILASO DE LA VEGA  

 DIVADELNÝ FESTIVAL 

  CONCURSO DE FOTOMONTAJE 

  GINER DE LOS RÍOS 
 

VÝMENNÝ POBYT 
Španielsko – Slovensko 

 
Každoročne sa žiaci španielskej sekcie 

zúčastňujú výmenného pobytu,  
ktorý prebieha medzi Španielmi a Slovákmi a 

trvá 7 dní. Ani minulý rok nebol výnimkou. 
Dnes nám zodpovedia na pár otázok dve 

žiačky z II.D triedy. 
 

 
 
 
 

Aj keď vieme, že študujete španielsky jazyk, 
pomohlo Vám to rozšíriť slovnú zásobu?                     
A: Áno, samozrejme. Bolo to dobré precvičenie 
španielskeho jazyka. Nalepili sa na nás nové 
slovíčka, výrazy a prízvuk. 
B: Jasné že pomohlo. Španieli prehĺtajú písmeno S, 
skracujú si slová a naučili sme sa to rozlišovať.                                                                
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V akom meste sa konal výmenný pobyt? Páčilo sa Vám mesto? 
A: Bývali sme vo veľkom meste na juhu Španielska, v Málage. Je to prímorské mesto s 
nádhernými plážami, s peknou architektúrou a hlavne s výbornou atmosférou.   
B: Nedali sa prehliadnuť nudistické pláže. 
 

Vychádzali ste so svojou hostiteľskou rodinou? 
A: Áno, boli to veľmi starostliví ľudia. Zažili sme spolu veľmi krásne momenty. Celkovo sme si 
rozumeli a sme stále v kontakte. 
B: So svojou rodinou som vychádzala. Boli pohostinní a priateľskí. So Španielkou v kontakte 

už nie som, ale s jej rodičmi áno. 
 

Sú v Španielsku odlišní ľudia? Ak áno, tak v 
čom? 
A: Sú odlišní. Sú veľmi otvorení, viac aktívni, 
plní elánu do života a tínedžeri menej vyspelí . 
B: Sú určite odlišní. Sú veselší, majú väčší 
temperament k tancu, šialení, veľmi hluční. 
Niektoré malé deti a tínedžeri sú drzí a 
nevďační. 
 

Aké pamiatky a známe mestá ste navštívili? 
A: Navštívili sme mnoho miest, ako napríklad 
Córdobu, kde sme navštívili veľmi známu 
Mezquita – catedral (mešita). Ďalej, mestá Nerja 
a Frigiliana a ich nádherné biele domčeky a 
pláže, ktoré nás veľmi očarili. Taktiež samotnú 
Málagu a jej prístav. 
B: Navštívili sme Córdobu, to bolo veľmi pekné 
mesto. Veľa ľudí tam pestuje kvety, takže tam 
boli všade. Potom sme navštívili Frigilianu, to 
bolo tiež také malé mestečko, celkom pekné a, samozrejme, Málaga bola nádherná. Pláže a 
more boli najkrajšie. 
 

Ochutnali ste španielsku kuchyňu? Čo vám najviac chutilo/nechutilo? 
A: Áno, samozrejme. Naše rodiny nám spravili typické jedlá ako paella, tortilla atď. a rôzne 
iné jedlá s darmi mora. Vyskúšali sme veľké množstvo 
nových rýb. Pre mňa bola tortilla výborná.  
B: Áno. Ochutnala som paellu, ktorá mi veľmi chutila. 
Potom morské plody, ktoré veľmi nemusím, ale boli dobré. 
 

Chceli by ste sa vrátiť do Španielska? 
A: Jednoznačne, áno. Je toho veľa, čo sa dá ešte objaviť a 
ochutnať. Naozaj sa oplatí navštíviť Španielsko, zažiť 
takýto zážitok a získať nové skúsenosti.  
B: Určite, áno. Mám zo Španielska veľmi krásne zážitky, ľudia sú tam veľmi priateľskí a 
neskutočne to tam žije.  

Kristína Chomisteková 
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Každý rok vo februári sa naša bilingválna sekcia zúčastňuje španielskeho divadelného 

festivalu spolu s ďalšími šiestimi školami. Festival sa koná v jednom meste týchto 

siedmich škôl. Tento rok sa konal v Žiline, kde sme boli všetci divadelníci ubytovaní v 

rodinách študentov z ich bilingválnej sekcie. 

 

Vo štvrtok sme pricestovali do Žiliny spolu s účastníkmi z Nového Mesta 

nad Váhom, Banskej Bystrice, Nitry, Bratislavy a Košíc. Festival trval dva 

dni. Prvý deň vystúpili štyri školy a v piatok ďalšie tri. Na záver sa konalo 

slávnostné ukončenie festivalu spolu s ohodnotením. Pod réžiou našej 

lektorky Luisi Chico Pérez spolu s talentovaným hudobníkom a biológom 

Juliom Ruiz Monteagudo sme od obecenstva zožali veľa smiechu a 

búrlivé ovácie. 

 
Do Trstenej sme priniesli aj ocenenie za najlepšiu hudbu, čo bolo jediné 

ocenenie, ktoré ani jeden z nás nečakal.  

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Festival som si osobne veľmi užila. Všetko bolo skvelo zorganizované a naozaj nemám čo 
vytknúť (hlavne preto, že nás dostatočne zásobili banánmi a horalkami). Počas dvoch dní som 
spoznala a spriatelila sa s novými ľuďmi z rôznych častí Slovenska. Všadeprítomná tréma nás 
akosi spojila. Hoci sme všetci túžili vyhrať, neboli sme súťaživí. Nakoniec sme pochopili, že sme 
tam prišli preto, aby sme si to užili. Čo sa aj stalo. Za túto skúsenosť som veľmi vďačná a aj za 
spomienky, ktoré som vďaka tomu získala.“                                            (Katarína Kudláčová, 2.D)  

 

Vanessa Gregorec 
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Minulý rok sa konal , ale rok 2017 bol 

predsa len o trochu – o dosť – viac iný, konal sa v Trstenej, a my sme sa 

podieľali na jeho realizácii (a to nie prvýkrát ) pre všetky bilingválne sekcie 

na Slovensku. 

 

Počas prvých februárových dní nás navštívili žiaci z bilingválnych gymnázií 

z Nového Mesta nad Váhom, Bratislavy, Košíc, Banskej Bystrice, Nitry a Žiliny. 

Každé jedno mesto si so sebou prinieslo okrem dobrej nálady aj veľké 

odhodlanie podať svoj najlepší výkon v divadelnej hre.  

Tentokrát bola celá akcia výnimočná najmä tým, že sme si zaspomínali na 

začiatky divadelného festivalu, pretože práve pred siedmimi rokmi sa 

zástupcovia bilingválnej sekcie Martina Hattalu rozhodli zorganizovať takúto 

akciu po prvýkrát a ponúknuť žiakom nový a zaujímavý spôsob vzdelávania, 

zdokonaľovania jazyka a nadväzovania nových priateľstiev.  

Celá akcia trvala dva dni, počas 

ktorých jednotlivé školy predvádzali 

vlastné hry a študenti nášho 

gymnázia ešte obohatili každú 

prestávku krátkymi, vtipnými mini 

scénkami. Žiaci sa chopili svojej 

úlohy naplno a ich herecké výkony 

boli často na úrovni profesionálov. 

Pre všetkých to bolo veľmi 

zaujímavé spestrenie štúdia na 

škole. 

 
 „Na divadelnom festivale sa mi páčila rôznorodosť diel. Bolo vidieť, že tento 

festival je o nás žiakoch/študentoch, o tom, čo sa naučili, že vedeli odprezentovať 

seba aj svoju školu.“ 
 

„Bolo fajn, že tento rok sa festival konal v Trstenej, lebo aj my, ktorí sme 

nevystupovali, mohli sme vidieť ostatné divadlá aj z iných škôl. Výhodou bolo aj 

to, že sme sa nemuseli učiť a musím povedať, že to bol príjemný zážitok vidieť 

našich spolužiakov a kamarátov vystupovať na javisku.“ 
 

„Divadlo sa mi veľmi páčilo. Študenti ukázali, čo vedeli, a bolo zjavné, že sa 

tomu dosť venovali a dobre to nacvičili. Páčilo sa mi aj to, že sme mohli 

odprevádzať študentov a tráviť s nimi voľný čas. Rada by som si to zopakovala.“                                                              
 

Emma Lissová 
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Príde zlodej v noci do domu a počuje 

papagája, ako mu vraví: 

„Ferri ťa vidí, Ferri ťa vidí.“ 

Zlodej vezme deku zakryje klietku a 

papagáj znova škrieka: 

„Ferri nie je papagáj, Ferri je pitbull.“ 

 

Nahnevaný učiteľ vyletí z triedy a mrmle si popod nos: 

„Ako malý chlapec som pásol dobytok  

a dnes, na staré kolená, ho musím učiť!“ 

 

-Počuj, Jožo, vieš, ako funguje detektor lži? 

-Veľmi dobre, s jedným som sa oženil.  

 

-Viete, aký je rozdiel medzi blondínkou a mliečnym zubom? 

-Mliečny zub vie, kedy má vypadnúť. 

 

Úvaha učiteľa na hodine fyziky:  

„Keby žiaci, ktorí sedia v zadných laviciach, boli tak ticho ako žiaci v 

stredných laviciach, ktorí si čítajú časopisy, mohli by žiaci v predných 

laviciach ďalej nerušene spať.“ 

 

Učiteľka vraví žiakom: „Hovorili sme o dobe kamennej, železnej  

a atómovej. Čo myslíte, aká príde potom?“ 

Móricko sa prihlási: „Prosím, doba dôchodková.“ 

„Ako si na to prišiel?“ 

Lebo dedko stále vraví babke: „To je ale doba, kým príde dôchodok!“ 

 

Blondínka stojí pred zrkadlom a ako sa tak na seba pozerá,  

nájde si na hlave jeden čierny vlas. 

Hovorí: „Nooo, konečne nejaká nádej.“ 
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Stres ako nepriateľ študentov 

Väčšina mladých ľudí a detí v dnešnej dobe súperí so stresom. Spúšťačom u 
množstva adolescentov je práve škola. Či už sú to známky, ktoré „posudzujú“ 
ich znalosti alebo prísni rodičia, ktorí vyvíjajú 
veľký tlak na svoje deti kvôli zlej známke. Každým 
rokom sa počet detí, ktoré trpia stresom alebo v 
horšom prípade depresiou, rapídne zvyšuje.  
Dá sa so stresom bojovať?
 
Čo je to vlastne stres ? Stres sa rozdeľuje na pozitívny a negatívny. S pozitívnym 
stresom sa človek stretáva každý deň. Je dokázané, že študentom pozitívny stres 
dopomáha k lepším a vyšším výsledkom, čo sa však nedá povedať o strese 
negatívnom. Je to neprimeraný stres, ktorý môže mať pre zdravie človeka fyzické 
alebo psychické následky. 
 

Taktiež veľa povinností spôsobuje nadmerný stres. Učitelia už na prvom stupni 
základnej školy deťom dávajú veľké množstvo úloh. Z ich pohľadu je to v 
poriadku, pretože dieťa si učivo zopakuje a precvičí. Áno, to je pravda, ale 
nemyslia na to, že žiaci sa neučia len na ich predmet. Dieťa príde domov 
unavené z toho, ako muselo niekoľko hodín sedieť a pozorne počúvať výklad 
učiteľa, a potom sa doma znovu vracať k učivu, aby malo dobré známky.   
 

Koľkokrát študentom pred písomkou príde nevoľno, pretože sú v strese z toho, že 
si skazia jedným testom záverečnú známku? Väčšina ľudí sa pozerá na známky, 
nie na študentove vedomosti a schopnosti. Môže dostať zlú známku, aj keď učivu 
rozumie, no v noci sa dobre nevyspal. Zato jeho spolužiak má samé jednotky, aj 
keď do týždňa všetko zabudne.  
 

Rodičia nútia deti sa učiť len preto, aby niečo v živote dosiahli.  
 

Ale kto sa nás pýta, či vôbec taký život chceme?!!                                     
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VÝSTAVA ANDYHO WARHOLA 
 

 Dňa 10. novembra 2017 sme sa celá trieda 2.D mali možnosť zúčastniť na výstave 
veľmi známeho amerického umelca Andyho Warhola v Oravskej galérii v Dolnom 
Kubíne. 
 

 Na výstavu sme odchádzali po tretej hodine na malom autobuse a v Dolnom Kubíne 
sme boli okolo 11:30. Do galérie sme prichádzali cez Hviezdoslavove námestie. 
 

 Ujal sa nás sprievodca, ktorý nás miestnosťami 
sprevádzal a porozprával nám všetko o Andyho 
narodení, jeho živote, o jeho tvorbe filmov a 
hlavne o jeho veľmi zaujímavých obrazoch ako 
napríklad o jeho svetoznámom portréte nádhernej 
Marilyn Monroe.  

 

 Keď sme prešli celú výstavu Warhola, spravili 
milión fotiek, presunuli sme sa do druhej časti galérie,  
ktorá je stála a jej expozíciu si môžete pozrieť kedykoľvek. 
Nás najviac zaujalo obrovské zlaté zrkadlo, v ktorom sme 
si vytvorili veľa fotografií...  Na stenách nás najviac 
zaujali obrazy s motivačnými citátmi, ktorých tam bolo 
požehnane, ako napríklad:   
„Ľudia by sa mali zamilovať so zatvorenými očami." 
„Všetko je krásne." 
 

 Pre Andyho bol typický „pop art štýl“.  
 

„Bola to veľmi zaujímavá výstava. Každá jedna maľba mala v sebe ukryté niečo 
špeciálne, nejaký význam. Sprievodca nám porozprával všetko, čo sa dalo.  Jeho 

diela ma veľmi zaujali. Návštevu galérie s jeho výtvormi všetkým odporúčam."                  
(Katarína Balážecová, 2.D) 

 
„Výstava sa mi naozaj veľmi páčila. Bolo to zaujímavé a všetky obrazy boli veľmi 
netradičné. Mohli by sme sa zúčastňovať podobných akcií oveľa častejšie. “                                                  
(Klára Balková , 2.D) 
 
„Obrazy boli veľmi zaujímavé a vzbudzovali vo mne rôzne pocity. Niektoré kladné, iné 

záporné. Niektoré vo mne vzbudzovali strach a niektoré mi pohladili dušu. 
Odchádzala som s príjemným pocitom, že som videla niečo nové a zaujímavé."                     

(Veronika Belková, 2.D) 
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 Veronika Holubová 

 
 

L Y Ž E , L Y Ž I A R K Y , P A L I C E . . .  
 

Ten dlho očakávaný deň prišiel. Triedy I.A, I.B a II.D sa 
v pondelok  12.2.2018 o 6:45 stretli pred školou. Spoločne sme 
všetci nastúpili do autobusu a už sme sa viezli do Jasnej.  
 

Cestu sme si spríjemnili rôznymi rozhovormi, ale taktiež nejakými pesničkami. 
Dorazili sme do cieľa. Na mieste nás čakal pán profesor Capko, ktorý nám 
zadelil izby, v ktorých budeme celý týždeň bývať.  
 
Ani sme sa poriadne nestihli vybaliť a hybaj na svah. Učitelia si nás na svahu 
zadelili do troch skupín. Od nelyžiara až po lyžiara. Po prvých jazdách sme sa 
unavení vrátili do hotela, kde nás čakal teplý obed. Po obede sme dostali chvíľu 
čas, aby sme sa vybalili... potom sme sa vrátili znova na svah a začal týždeň 
plný driny. Na večer si pre nás pripravili prednášku profesori. Deň prešiel veľmi 
rýchlo.  
 
Ani sme sa nenazdali a už ráno v utorok zvonil budíček, ktorý oznamoval, že je 
čas vstať a pripraviť sa. Potom sme sa presunuli do jedálne, kde sme sa napapali 
a odtiaľ išli na svah. Lyžovali sme tri hodiny, a potom išli na obed. Potom sme 
znova odišli na svah. Nadišiel večer, s ním prišla večera a po nej čakali 
animátori, ktorí mali pre nás pripravený program. Program bol improvizovaný, 
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lebo nebola voľná miestnosť, iba chodba. Večer sme si ľahli  poriadne uťahaní 
do postelí.  
 
V stredu ráno o 7:00 všetci vstávali. Dnes nás čakal iný deň ako tie doteraz. 
Ráno sme sa trošku polyžovali, niektorí už zvládli aj Chopok. Poobede viacerí 
išli do Tatralandie, kde si to poriadne užili a ostatní ostali v hoteli, kde sme si 
najprv pozreli hokej a neskôr sme mali program s animátormi. Vyčerpaní 
a unavení sme sa vrátili do svojich izieb, kde sme vykonali ešte všetky potreby, 
čo bolo treba a uložili sme sa na spánok.  
 
Prišiel štvrtok. Cez okná sa k nám dobýjali slnečné lúče, ktoré nás šteklili na 
nošteky a oznamovali nám,  že je čas vstať. Plní očakávaní, čo nám deň 
prinesie, sme vstali a ako obvykle išli na raňajky, a potom sa išli prezliecť do 
otepľovačiek. Po pár minútach sme sa ocitli sediac na lanovke, ktorá nás 
všetkých viezla na vrch Chopku. Ešte predtým sme si museli vystáť poriadne 
dlhý rad. 
 
Vyšli  sme na vrch. 
Odtiaľ sme sa pozreli 
na nádheru, ktorú 
vytvorila Pani Zima. 
Pozerali sme sa na 
krajinu, kde sú samé 
kopce pokryté bielou 
perinou a kde-tu zazreli 
nejakú malú bodku. 
Boli to lyžiari. Vrátili sme sa najesť, a potom pokračovali vo výcviku ďalej.  
 
Deň sa chýlil ku koncu. Hodinky odbíjali posledné minúty a my sa ocitli za 
stolmi v jedálni. V rukách sme držali perá. Boli sme veľmi nervózni. Vkročili 
profesori a rozdali nám písomku. Skončila písomka. Každá trieda si na ten 
večer mala pripraviť ešte program. Hlasy dievčat z II.D sa ozývali po celej 
chodbe. Ten čas sme si užili naplno. Prišla chvíľa, kedy sme sa mali predviesť. 
Najprv sa predviedli dievčatá z bilingvy a za nimi prváci z nebilingvy. Bol to 
pekný čas. Po tom všetkom nasledovala chvíľa zábavy. V ten deň sme všetci 
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Erika Karčová 

zdolali Chopok, dokonca aj tí, čo predtým nestáli na lyžiach. Večer sme všetci 
zaspali. 
 
Na dvere zaklopal piatok. Všetci sme vedeli, že je to posledný deň. Dokonca 
vedelo o tom aj počasie v Jasnej. Plakalo za nami veľkými snehovými vločkami, 
ktoré nám pri posledných jazdách vletovali do očí. Všetci sme sa vrátili ako 
snehuliaci. Celí od snehu a zmrznutí. V ten deň sme sa ešte poslednýkrát 
spoločne naobedovali, profesori nám oznámili známky, zhodnotili lyžiarsky 
a išli sme domov. Cestou domov sme si vymieňali spoločné zážitky. Najväčším 

zážitkom boli 4 VEĽKÉ REZNE...  
 
Všetci sme si to užili, domov sme si odniesli pekné chvíle a spomienky, za ktoré 
ďakujeme pánovi riaditeľovi, našim profesorom, ktorí sa podujali na týždeň 
plný prekvapení, odpútaní od svojich rodín, ale aj rodičom, že nám umožnili sa 
zúčastniť lyžiarskeho kurzu.   
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VIETE, ŽE... 
 

 ...Anastasiya (Nasťa) Kuzmina si tento rok 

z olympijských hier odnáša 2 strieborné 

a 1 zlatú medailu? 

 

 ...na Slovensku sa od roku 1996 

v Donovaloch konajú Majstrovstvá 

sveta a Majstrovstvá Európy v 

pretekoch psích záprahov? 

 

 ...prvé ZOH sa konali v roku 1924 v 

mestečku Chamonix vo francúzskych 

Alpách? 

 

 ...v roku 1994 sa olympijské hry rozdelili na letné 

a zimné? 

 

 ...prvú medailu (striebornú) na ZOH pre Slovensko 

získal Radoslav Židek, a to v roku 2006? 
 

Erika Karčová 

 SUDOKU 
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Dotazník o  
Ako je to s informatikou v našej škole?  

Pár otázok, pár odpovedí a... máme nejaký ten prehľad.  

A čo tvoj názor? Súhlasíš s nižšie uvedenými odpoveďami? 

53%

40%

7%

Máš rád informatiku?

áno

nie

rozhodne nie

55%47%

Si spokojný/á s učiteľmi 
informatiky v našej škole?

áno nie

28%

55%

17%

Patrí informatika medzi Tvoje 
obľúbené predmety?

áno

nie

rozhodne
nie

11%

68%

14%

7%

Je pre Teba učivo tažké?

áno závisí od učiteľa

nie rozhodne nie

67%

33%

Si spokojný/á s hodnotením?

áno nie

30%

59%

11%

Zmenil/a by si niečo, čo sa týka 
výučby na hodine? 

samozrejme
zmenil/a by som
množstvo vecí

niečo sa mi páči,
niečo by som
zmeni/a

nie, nezmenil/a
by som nič



       VÝROKY ŠTUDENTOV A PROFESOROV  

 

Na hodine španielčiny: 

Pán profesor Tokár: „Väčšinou si na hodinách pripadám 

nepochopený, ale dnes si pripadám obzvlášť nepochopený.“ 

 

Na slovenčine: 

Veronika: „Aďa sa nič neučí a má dobré známky a ja sa učím a nič." 

Pani profesorka Paľová: No, Veronika, tomu sa hovorí prirodzená 

inteligencia.“ 

 

Opäť Pán profesor Tokár:  

„Nika, táto trieda sa delí na dve skupiny –  ty a ostatok. “ 

 

Žiaci sa zverujú svojej triednej:  

„Máme zlé známky a asi polka triedy prepadá!!“  

Triedna na to: „No, nechcela by som byť na vašom mieste.“ 

 

Na hodine slovenčiny pred testom: Profesorka už netrpezlivo čaká,  

kým sa žiaci konečne usadia a opýta sa jednej žiačky:  

„Anežka, ty máš čas?!“ 

Anežka: „Áno, prečo sa pýtate?“ :D 

 

Hodina angličtiny: 

Pani profesorka Domiňáková:  

„Vytvorte vzťažnú vetu so zámenom  where.“ 

Žiačka: „Where are you? “ 

 
_______________________________________________________________________________________ 
Riešenia hlavolamov: 
1. Do rúry treba naliať tekutinu. Na jej hladine bude loptička plávať. 
2. Ten muž je trpaslík (je menší než ostatní ľudia). A preto nedočiahne (ani nevyskočí) na tlačidlo pre desiate 

poschodie. Ale môže požiadať ostatných vo výťahu, aby zapli jeho tlačidlo alebo ho môže stlačiť dáždnikom. 
3. Treba vziať jednu tyčku a jej koncom sa dotknúť stredu druhej tyčky. Keď sa pritiahnu, potom máte v ruke magnet, 

a keď nie, magnet nemáte. 
4. Múdry starec im poradil, aby si vymenili ťavy. 
5. Na fotografii je môj syn. 
6. 5832/17496 = 1/3 
7. Na strome boli dve hrušky. Keď zafúkal vietor, zhodil jednu hrušku na zem. Teda na strome ostala len jedna hruška 

(nie hrušky) a na zemi bola tiež len jedna hruška (nie hrušky). 
8. Písmeno m. 



 


