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Práve ste otvorili prvú stranu zimného čísla nášho školského časopisu ÁNO-NIE. 

Redakčná rada opäť vzala do rúk novinárske perá a s veľkým odhodlaním a chuťou 

sa pustila do písania nových článkov, pre vás, naši gymnazisti. Opäť sa môžete tešiť 

na kopec zábavy, zaujímavé informácie zo života nielen  našej školy  ale aj zo sveta. 

Za pomerne krátky čas, čo sme v škole /ako ten čas rýchlo letí!/, sa toho stihlo už veľa 

udiať. Vydarené Imatrikulácie, úžasná stužková slávnosť IV.G či  exkurzie do 

parlamentu, Slovenského rozhlasu a na Noc výskumníkov. Samozrejme tých rubrík 

na čítanie bude viac, stačí otočiť stránky časopisu a dozviete sa oveľa viac.                         

Želaním tvorcov časopisu je, aby si medzi Vami našiel spokojných čitateľov, 

podporovateľov a nech sa stane neodmysliteľnou súčasťou života našej školy. Verím, 

že Vás obsah časopisu osloví a sami budete prispievateľmi nápadov a tém, ktoré Vás 

zaujímajú, čím výrazne pomôžete redakčnej rade pri tvorbe ďalšieho čísla.                                                                    

Prajem Vám príjemné čítanie nasledujúcich riadkov! 
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VITAJTE V KARIBU NYUMBANI 
 

     "Pán dáva opusteným prebývať v domoch." ( Žalm 68,6) 

 

V lete 2018 som sa so svojou spolusestrou z Českej provincie školských 
sestier de Notre Dame a jej dvoma bývalými žiačkami a členkami skautingu, 
ktorý táto sestra vedie, zúčastnila na dobrovoľníckom pobyte v detskom 
domove Karibu Nyumbani. Našou úlohou bolo pomáhať 
pri výchove detí  s domácimi úlohami. Ja som sa 
zamerala ako inak – na anglický jazyk. Okrem toho sme 
s deťmi chodili na prechádzky a pomáhali sme aj pri 
domácich prácach, dojili sme kravy, umývali sme okná 
a udržiavali poriadok. 

Príroda v tejto oblasti Tanzánie je tvorená husto 
porastenou stepou, na mnohých miestach až 
nepriechodnou. Zo stromov tu rastie veľa baobabov.a 
niekoľkometrový sisal. Domorodci chovajú hospodárske              

zvieratá ako sliepky 
a kravy a po cestách 
pobehuje množstvo 
menších opíc. Ľudia tu 
žijú primitívnym 
spôsobom života, často 
nemajú ani vodovod           

a elektrinu. Živia sa väčšinou drobnými 
remeslami a  predajom rôznych    
poľnohospodárskych produktov.  

Pobyt v Tanzánii bol pre mňa mimoriadne 
obohacujúcou príležitosťou spoznať inú 
kultúru, podmienky života v Afrike, ľudí a ich 
životy. 
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Karibu Nyumbani (svahilsky: Vitajte doma) je predovšetkým  RODINA. 
Formálne je to mimovládna organizácia so sídlom v Kibahe (pri Dar es 
Salaame) v Tanzánii, v juhovýchodnej Afrike.  

Fiona Hendy z Anglicka a Ester Mwakyanjala z Tanzánie sa prvýkrát stretli v 
roku 2010. Toto stretnutie prinieslo víziu a zrod Karibu Nyumbani. To, čo sa 
začalo ako jednoduchá vízia, sa teraz stalo oázou, kde siroty zdieľajú dom s 
matkami, tetami, strýčkami a dobrovoľníkmi. 

Misia zahŕňa: 
 Budovanie príbytkov pre opustené deti a siroty v Tanzánii, ktoré by 

poskytovali lásku, rodinu a vzdelanie. 
 Vyučovanie mladých žien z okolia remeslám (napr. šitie), ktoré im 

umožnia byť nezávislé. 
 Podpora miestnych rodín v oblasti stravovania pre potreby ich 

osirotených príbuzných. 
 Poskytuje príležitosť krátkodobo sa pripojiť k misii prostredníctvom 

dobrovoľníckej práce. 
Karibu Nyumbani hľadá dobrovoľníkov, ktorí: 

 majú radi deti; 
 sú ochotní pomôcť, kde je to potrebné; 
 sú flexibilní a trpezliví; 
 sú ochotní využívať svoje talenty.                      

          

 

 

Sr. Regina 
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V lete lístie padalo, 

na stromčeky fúkalo. 

Slnko listy zafarbilo, 

s hruškami a jablkami ich zladilo. 

Gaštany nám do rúk padajú, 

zatiaľ čo listy okolo nás lietajú.      

V parku na lavičke v šáliku zababušený, 

sedel romantický pár zamilovaný. 

Do školy nás studené autobusy vozia, 

zatiaľ čo nám učitelia písomky nosia. 

Štvrťročná porada nás očakáva, 

a sestra Regina nám jednotky zo slovenčiny dáva. 

 

                                                  Štrbová Tatiana, I.G 

      

 

 

 

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs1e3I0OjeAhUJD8AKHapBDKUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tattoo-sticker.com/fr/tatouages-temporaires-automne-halloween/841-tatouage-feuille-erable-tattoo.html&psig=AOvVaw3BUtUCPAX1ZM0OhiKmI4_Y&ust=1542997692740695
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs1e3I0OjeAhUJD8AKHapBDKUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tattoo-sticker.com/fr/tatouages-temporaires-automne-halloween/841-tatouage-feuille-erable-tattoo.html&psig=AOvVaw3BUtUCPAX1ZM0OhiKmI4_Y&ust=1542997692740695
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs1e3I0OjeAhUJD8AKHapBDKUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tattoo-sticker.com/fr/tatouages-temporaires-automne-halloween/841-tatouage-feuille-erable-tattoo.html&psig=AOvVaw3BUtUCPAX1ZM0OhiKmI4_Y&ust=1542997692740695
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs1e3I0OjeAhUJD8AKHapBDKUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tattoo-sticker.com/fr/tatouages-temporaires-automne-halloween/841-tatouage-feuille-erable-tattoo.html&psig=AOvVaw3BUtUCPAX1ZM0OhiKmI4_Y&ust=1542997692740695
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs1e3I0OjeAhUJD8AKHapBDKUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tattoo-sticker.com/fr/tatouages-temporaires-automne-halloween/841-tatouage-feuille-erable-tattoo.html&psig=AOvVaw3BUtUCPAX1ZM0OhiKmI4_Y&ust=1542997692740695
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EXKURZIA DO PARLAMENTU 
Náš výlet sa začal 17.9. o 8.50 nástupom na rýchlik do Bratislavy. Cesta rýchlo 
ubiehala a zhruba o hodinu sme vystúpili na hlavnej stanici . Naša prvá 
zastávka bola Národná rada SR. Po 20 minútovej chôdze sme dorazili k 
budove kde nás ochotne privítala pani sprievodkyňa. Táto prehliadka sa 
začala výkladom, ktorý trval asi hodinu. Dozvedeli sme sa veľa nových a 
zaujímavých vecí. 

Prehliadka sa končila v hlavnej 

rokovacej sále plnej politikov. Tam 

sme strávili približne pol hodinu. 

Mali sme možnosť pozorovať, ako 

prebiehajú zasadnutia, na ktorých 

sa prerokúvajú dôležité zákony. 

Počas našej prehliadky sme zažili 

výmenu stráží, ktorá nás veľmi 

zaujala. 

Po nekonečnom fotení sme 

pokračovali ďalej v našom 

dobrodružstve do RTVS   s  pani 

učiteľkou Pekarovičovou. 

V budove rozhlasu a 

televízie sme mali 

prednášku a prezreli sme si 

priestory celej budovy. 

Pozreli sme sa aj na 

nahrávanie symfonického 

orchestra a živého 

vysielania rádia Regina. Po 

tomto úžasnom dni plného 

zážitkov sme sa vrátili 

vlakom naspäť domov. 

 

                                                                Elena Dusíková, Daniel Samuel Bobocký I.G 
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S nadšením sme v jedno stredajšie ráno nastúpili do vlaku a cestovali sme do 
nášho hlavného mesta Bratislavy. I keď výstava „Noc výskumníkov“ sa 
uskutočnila cez deň, na jej čare to nič nezmenilo. Pri vstupe do starej tržnice, 
kde výstava prebiehala, nás privítal dav ľudí a milí organizátori, ktorí nám 
hneď poskytli letáky s programom. Celú akciu moderoval známy moderátor 
Vlado Voštinár, ktorý nás oboznámil s cieľom tejto akcie. 
Stánky boli veľmi variabilné, každý z nás si našiel to, čo ho zaujíma. Dozvedeli 
sme sa veľa nových informácií a mohli sme si vyskúšať mnohé pokusy. Medzi 
najzaujímavejšie patrili ovládanie robota pomocou myšlienok, ako fungujú IT 
technológie na príklade laserovej harfy, rôzne hlavolamy či farebný svet 
nanočastíc. 
Zo starej tržnice sme sa presunuli do Európskeho informačného centra, kde 
sme sa dozvedeli množstvo informácií o fungovaní európskej únii. Získané 
informácie sme nakoniec využili pri hre. Prihlsiť sa do nej bolo možné cez 
aplikáciu v mobilných telefónoch. Naše úsilie bolo ocenené aj vecnými 
cenami. Prvé miesto získala Zuzka Pavlovičová z II.G. Vyhrala cestovný 
batoh so súborom vreckového náradia. 

 

 
Kováčová Mária, Kováčik Peter, II.G 
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V októbri k nám zavítala skupina mladých ľudí s dobrou myšlienkou – urobiť 

nám prednášky s rôznym zameraním. Striedali sa témy ako domáce násilie, 

medziľudské vzťahy, láska a manželstvo, drogové závislosti. Lektori pomocou 

pripravených prezentácií prednášali po sekciách na dané témy, pričom do 

nich vkladali postrehy z vlastných skúseností. Celé prednáškové dopoludnie 

bolo spestrené na začiatku 

aj na konci koncertom 

skupiny Crossfya. 

 

Zároveň sa v podvečerných 

hodinách uskutočnil koncert 

tejto hip-hopovej skupiny 

v Klube za rampami, na 

ktorom sa zúčastnili aj študenti našej školy. Piesne tejto skupiny majú 

náboženské texty, podmanivú hudbu a takto formou moderného umenia robia 

evanjelizáciu po celom Slovensku.   

 

 

 

 

 

 

                                                                     

                                                                      

 

 

 

 

 

Janka Naďová, Mária Breznická, III.G 
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V mesiaci október sme na škole absolvovali prednášku o rôznych štýloch 
učenia. Boli to vlastne praktické rady do života, ako sa čo najlepšie učiť. 
Dozvedeli sme sa, že učiť sa treba každý deň v rovnaký čas a na to istom 
mieste. Po 20.00 hod. by sme sa už nemali veľa učiť, pretože naša aktivita 
začína  klesať. Ľudský mozog vykazuje najväčšiu  produktivitu po 16.00 hod. 
Vtedy by sme sa mali maximálne venovať učeniu. Treba si však uvedomiť, že 
najviac sústredení dokážeme byť maximálne 20 minút. Po uplynutí tohto času 
treba si dať krátku prestávku. 
Efektívnosť zvýšime 
cvičením, kedy sa mozog viac 
okysličuje. Každému z nás 
vyhovujú iné spôsoby 
učenia, len treba prísť na to, ktoré 
sú to. 
Po prednáške sme absolvovali test, 
ktorého úlohou bolo zistiť svoj 
vlastný štýl učenia. U niekoho 
prevláda vizuálny štýl, u iného sluchový, pohybový či mechanický štýl. Potom 
chýba už len posledné, k vlastnému štýlu pridať chuť do učenia.  
                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     Kováčová Mária,  Kováčik Peter, II.G 
 
 

 
 
 

 

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1rb6lwejeAhUNecAKHZ3kB2cQjRx6BAgBEAU&url=http://entreparentesis.org/reconversion-ts/&psig=AOvVaw2wZxFbggDVlBO4pEl8_vpt&ust=1542993390594520
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN8biOwejeAhXoJMAKHeiBDpYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.modrykonik.sk/group/1824/detail/&psig=AOvVaw2wZxFbggDVlBO4pEl8_vpt&ust=1542993390594520
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Po roku čakania, šetrenia peňazí 
a tešenia sa konečne nastal dlho 
očakávaný deň, kedy sme konečne 
vyrazili na zájazd do Francúzska. Po 
dlhej a náročnej osemnásťhodinovej 
ceste autobusom sme vystúpili  na 
francúzskej pôde. Odmenou pre nás 
bol východ slnka na pláži v meste 
Cannes. Loďou sme sa dopravili na ostrov Saint Honorat, kde nás už čakal 
tunajší mních, aby nás mohol sprevádzať pri prehliadke tohto starobylého 
kláštora. V popoludňajších hodinách sme sa posilnili v uliciach Cannes 
a osviežili kúpaním sa v mori.                                                                     
 
Ďalší deň sme navštívili hrad v Les Baux de Provence ktorý 
nám naskytol úchvatný pohľad na okolitú krajinu s olivovými 

hájmi. V kamen-nom 
mestečku sme si prezreli 
stredoveké kostolíky s ume-
leckými maľbami. V putovaní 
za umením sme pokračovali 
lomom Cariéres des Lumieres 

s videoprojekciou malieb od Picassa. 
 
Mesto Nimes na nás zapôsobilo nádhernými 
záhradami s fontánami na návrší, odkiaľ 

bol  krásny 
výhľad na celé 

mes-to. 
Prezreli       

sme si archi-
tektúru 

z antických čias a primomenuli si históriu 
prostredníctvom Dianinho chrámu a arény. 
navštívili sme katedrálu Notre Dame et Saint 

Castor s nádhernou výzdobou. 
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Adrenalínovým zážitkom bola cesta do Verdonského kaňonu strmými serpen-
tínami a ostrými zákru- tami. Relaxom bola 
plavba vodnými bicy- klami k vodopádom 
pod vysokými bralami ka-ňonu. Deň sme 
ukončili v parfumérii Fragonard v meste 
Grasse, kde sme mali možnosť pre-zrieť si 
tradičnú výrobu parfémov 
s možnosťou nákupu. Podvečer sme 
navštívili katedrálu v Grasse so  vzácnymi maľbami od Rubensa 
a Fragonarda. 
Náš výlet sme ukončili v posledný deň návštevou mesta Antibes. Do 
prehliadky sme zaradili najväčší prístav jácht, Múzeum Pabla Picassa 
a katedrálu Notre Dame Immaculéé. Na farmárskych trhoch sme si zakúpili 
tradičné výrobky a domáce potraviny. Z mesta Antibes sme pokračovali do 
Monaca. Program bol v tomto maličkom štáte naozaj bohatý. Navštívili sme 
Oceáno-grafické múzeum s množstvom 
morských živočíchov a obrov-ským akváriom, 
kniežací palác s jeho nádhernými komnatami, 
súkromnú zbier-ku áut  kniežaťa Alberta 
a honosnú Katedrálu de Notre Dame v ktorej sú 
pochovaní členovia kniežacej rodiny. Deň sme 
zakončili prehliadkou kasína v Monte Carle 
obkoleseným prekrásnymi záhra-dami a vyhliadkami. Všetky naše dojmy sme 
zhmotnili do nasledujúcej básne: 

 
SRDCOVÁ  ZÁLEŽITOSŤ 

Kamaráti moji milí, zabime sa spolu, 
navštívili sme snáď každú vyschnutú levanduľovú rolu. 

V autobuse sme sa cítili trochu prehriati, 
ale napriek všetkému minuli sme do centu svoje výplaty. 

Pri prehliadkach zodrali sme nové tenisky, 
pretože Inge mala akoby v sebe trysky. 

Katka, Ferko, Matúš, to sú naši záchranári, 
bez nich by sme boli štyridsiati samotári. 

Mirka synovi značkové ponožky kúpiť chcela, 
no učiteľská výplata jej na to nestačila. 

McDonald bola naša jediná spása, 
no Sonka to na telesnej z nás všetko povytrása. 

V autobuse sme si zaspievali všetci spolu, 
no pri katedrálach sme občas mali smolu. 

Vyhliadku sme videli hádam všetkú, 
z najostrejšej zákruty mám dokonca fotku. 

Díky, díky, chlapci moji, už aby sme doma boli! 

                                                                                                                              Veronika Chovancová + III.G 
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Dňa 5.11.2018 sa na našej škole konala vzácna  udalosť imatrikulácii. Naši 
noví prváci boli slávnostne prijatí do našej školskej rodiny. Týždeň pred 
imatrikuláciami pre nich tretiaci pripravili tabuľky s menami slávnych 
osobností a doplnkom boli farebné okuliare. Keď prišiel tento deň prváci sa 
určite tešili a plní očakávaní prišli prezlečení za slávne osobnosti, ktorých 
kartičky nosili. Na začiatku imatrikulácii ich pani 
riaditeľka a ich triedna pani učiteľka pozdravili 
a popriali veľa šťastia v štúdiu na našej škole. 
Moderátori ich predstavili gymnazistom ich 
vlastnými menami ale aj menami osobností. 
Potom si ruletou vytočili číslo, ktoré bolo určené 
pre dané jedlo a zo zakrytými očami  museli 

ochutnať dané jedlo. 
Neskôr nasledovalo 
predvádzanie danej činnosti pri ktorej im tretiaci dali 
inú kartičku a divákom ukázali inú činnosť. Bolo to 
veľmi zaujímavé. Ešte aj museli hádať výroky 
učiteľov a študentov. Pred koncom programu 
vystúpili ako pridelené slávne osobnosti a niečo 
zahrali alebo zaspievali. Úplným koncom bolo 
podpísanie pravidiel dekrétu otlačkom prsta 
a gratulácia pri tejto slávnosti. Dúfame, že sa 

prvákom imatrikulácie páčili a že im navždy tento moment zostane v pamäti. 
A keď prídu do maturitného 
ročníka povedia si, že štyri 
roky strávené na tejto škole 
neboli zbytočné a zostanú im 
krásne spomienky.  
                                                                                          
 
 
 
 
 
 

Adriana Kulíšková, III.G 
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Študenti tretieho a štvrtého ročníka sa zúčastnili veľtrhu vysokých škôl 
v bratislavskom národnom tenisovom centre. Prezentovalo sa tu 250 

vystavovateľov z ôsmich 
európskych krajín, 
vrátane USA. Zo 
Slovenska  tu boli 
zástupcovia z takmer 20 
vysokých škôl. Postupne 
sa predstavovali 
slovenské a zahraničné 
vysoké školy, vzdelávacie 
organizácie a  zamestná-
vatelia.            Zástupcovia 
vystavovateľov nám boli 
pripravení poskytnúť 
informácie o možnostiach 
štúdia na vysokých 

školách a pracovných 
príležitostiach v jednotlivých 
regiónoch Slovenska a v 
zahraničí. Počas  veľtrhu sme 
popri prezentáciách 
vystavovateľov v jednotlivých 
stánkoch mali možnosť 
vzhliadnuť aj celý rad odborných 
seminárov, na ktorých 
renomovaní pedagógovia zo 
slovenských i zahraničných 
vysokých škôl ponúkli 

najaktuálnejšie informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia.  
       

                                                                                                       - Redakcia- 
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Dňa 16.11.2018 sme v popoludňajších hodinách 

nastúpili na vlak plný ľudí tešiacich sa na Godzone. 

Na miesto konania sme sa potom dopravili už na 

„vlastných“, boli to asi štyri kilometre. V našej 

skupine boli s nami spolužiaci z našej triedy, z I.G, 

ôsmaci a zopár ľudí z Piešťan. Čakal nás bohatý 

program nabitý 

emóciami a duchovnými 

hodnotami. Vďaka náš-

mu skorému príchodu na 

miesto sme sa ešte 

dostali dovnútra. Bohužiaľ, stovky ľudí muselo ostať 

stáť pred bránami haly. Mnohí z nás sa zúčastnili 

svätej spovede a modlitby príhovoru, prípadne 

minuli svoje úspory v  Godzone shope.      

Na záver 

programu 

bola pre 

každého z nás pripravená úloha X. 

Sme veľmi radi, že sme sa stali 

súčasťou 2200 mladých ľudí, ktorí chcú 

o niečo viac. 

 

               

 

 

                                                                           Zemánková Hana, Kováčová Terézia,  

                                                                   Benianová Michaela, Magulová Agáta, I.G 

 

 

 



 
 

14 
 

 
 
Dňa 27.11. sa trieda IV.G zúčastnila divadelného predstavenia pod názvom 
Pigmalion. Účinkujúci v tomto predstavení boli Angličania, nakoľko to bolo 
anglické divadlo. 
 
Dej tejto hry sa odohrával v 19. storočí v Londýne. 
Profesor fonetiky Higggins, ktorý je starý mládenec, 
uzavrel stávku s priateľom plukovníkom Pickeringom, 
že z nevzdelanej, pouličnej kvetinárky Elizy vychová 
za pol roka dámu s dokonalou výslovnosťou 
a spisovným vyjadrovaním. 
 
Eliza sa veľmi rýchlo učí podľa predstáv svojho učiteľa. Svojím prirodzeným 
pôvabom predbehne skostnateného Higginsa a zaľúbi sa do neho. Higgins 
však v nej nevidí rovnocennú ženu, ale iba svoj „vydarený produkt“ a preto 
odchádza. 
 
George Bernard Shaw bol dramatik, kritik a esejista írskeho pôvodu a nositeľ 
Nobelovej ceny za literatúru. Získal si uznanie ako majster vtipu a paradoxu 
svojím ironizujúcim postojom k spoločnosti, k predsudkom a ľudským 
slabostiam. 
Hra bola aj sfilmovaná a vznikol podľa nej aj úspešný muzikál My fair lady. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tereza Urbanová, IV.G 
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V posledný novembrový večer sa uskutočnila stužková slávnosť IV.G triedy. 
Maturanti sa netradične ukázali vo svojich nádherných garderóbach 
a slávnostných oblekoch. Tejto slávnosti predchádzali dlhé, namáhavé hodiny 
plánovania a neúnavných nácvikov. Nakoniec sa však tento čas ukázal ako 
nie stratený a mnohých sme ohromili a rozosmiali svojim zábavným 
programom. 
 
Medzi najväčšie 
skvosty programu 
patrilo živé 
naháňanie  blázna, 
čiernobiely 
„väzenský“ tanec, 
televízne noviny, 
počasie, športové 
noviny a nesmela ani 
chýbať reklama, 
tentokrát ako  
reklama na ticho. 
 

 
Vrcholom celého pro-
gramu bola paródia 
na rodinnú zábavnú 
šou  5 proti 5. 
S veľkou odvahou sa 
do nej zapojili aj 
učitelia, takže zábavy 
bolo neúrekom, 
nakoľko hlavnému     
moderátorovi 
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účinkujúci úplne zmenili jeho 
repertoár. Tanečný parket sme otvorili 
my, chlapci s  moderným tanečným 
vystúpením a  vo veľmi  zaujímavých 
kostýmoch  –  v montérkach.  
Súčasťou programu bola aj tombola 
s približne päťdesiatymi hodnotnými 
cenami. Na záver po polnoci prebehlo 
slávnostné odovzdávanie tortičiek 
a čítanie básničiek o našich najlepších 
vlastnostiach, po ktorom nasledovala 
tanečná zábava až do skorého rána. 
 
 
 

 
                                                                         
                                                                            
 
 
 
 
 

 
 

 Michal Pisca, Ladislav Ševčík, IV.G 
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Vianočná 
 
 

Ako sa zbaviť starých drám,                                     V búrkach pevne stáť, 
To bratia a sestry,                                                      V láske vytrvať, 

          Poviem Vám.                                                      Slabším pomáhať. 
 

      Je to šťastie radosť,                                          Nech tento čas Vianoc, 
   Láska milosť,                                                            Čaro lásky, 

      A viera v Boha nesmierna.                             Odkryje navždy všetky masky. 
 

    Každý deň je niečím iný,                                    Všetci aby šťastím horeli, 
  Tak aj preto v tejto chvíli,                                    Pri svetlách, stromčeku, 

     Nikto by nemal byť sám.                                   Darčeky si spolu odovzdali. 
 
                        Prečo iba pár dní v roku, 
                  Držíš s bratom v smelom kroku, 
                      Ostatné dni iba hneváš sa? 
 
                     Štipka lásky, trochu šťastia, 
                           Vločka z neba padá, 
                     A ty zistíš ako ťa mala rada. 
 
                          Tie Vianoce lásky čas, 
                   Uvedomme si to každý z nás, 
                             Ako ťa Boh miluje. 
 
                                  A tak preto, 
                                  Sestra, brat, 
                            Aj ty milý kamarát. 
 
                      Nikto nechce až tak veľa, 
                    Ľudia chcú mať kúsok Teba, 
                                Ako veľký dar. 
 
                      Bože  milý v každej chvíli, 
                       Aj dnes večer prosím ťa, 
                        Daj mi vieru daj mi sily.                                                         Adriana Kulíšková, IV.G 
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NÁVŠTEVA Z GAMINGU 
 

 

Spolupráca americkej katolíckej univerzity Steubenville v štáte Ohio so 

Spojenou školou sv. Jozefa odštartovala prvým misijným týždňovým 

výjazdom univerzitných študen-

tov od 13. do 20. októbra 2018. 

Americkí študenti boli v tomto 

čase na výmennom pobyte 

v dĺžke jeden semester 

v rakúskom Gamingu. Odtiaľ 

cestujú po celej Európe a robia 

misijnú činnosť. 

 

Počas pobytu v Novom Meste 

nad  Váhom   bývali  v  rodinách  

 

našich žiakov a študentov. Počas 

doobedia sa cez vyučovanie prihovárali 

žiakom svojimi životnými svedectvami 

o viere, aby takýmto spôsobom šírili do 

sveta Božie kráľovstvo. Vo svojich 

príhovoroch tiež predstavovali štáty v 

USA, z ktorých pochádzali a 

porovnávali americkú a európsku 

kultúru. Prihovorili sa aj birmovancom 

počas adorácie.  

 

V popoludňajších hodinách bol pre nich 

pripravený oddychový program počas 

ktorého s našimi pedagógmi a 

študentmi  navštívili  zaujímavé  miesta 
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v našom okolí. Boli to napríklad 

Veľká Javorina, Lopeník, hora 

Butkov, hrady Beckov a Čachtice, 

ale aj iné miesta, na ktoré ich 

zobrali ich hosťovské slovenské 

rodiny. Americkí študenti boli 

veľmi milí, charizmatickí 

a priateľskí, ochotne odpovedali 

na naše zvedavé otázky. Myslíme, 

že počas tohto týždňa vznikli    

nové   a   veľmi   pekné  

 

priateľstvá. Prínos týchto 

týždňových výjazdov 

amerických katolíckych 

študentov aj do budúcna 

bude duchovný, ale aj 

jazykový. 

 
 
 
                             -   Redakcia - 
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„Trust, Love, Work“ (Štefánik) 
 
 Nowadays young people have a different attitude towards the way how to 
become successful. I´ve got a few friends who participate in various activities, 
study hard because they are aware of the importance of continuous effort in 
order to improve. On the other hand, I know some people who are quite lazy, 
because they think that success comes from nothing and without hard work.  
They don´t often see any point in fulfilling their dreams because they seem 
too difficult to achieve or sometimes they don´t see the results of their work 
immediately.  
 
 
             If you want to make it to the top, to accomplish everything you have 
ever wanted, you have to believe in yourself. You really have to trust that all 
your hard work will pay off. You must always see your goals ahead of you and 
you can never ever let someone discourage 
you. Do you think that Milan Rastislav Štefánik 
ever doubted he would make   it   or  his   work 
would   be   good   for nothing? I believe   that 
God   has   put    gifts, talents   and    abilities 
inside every one of us. When you do your best 
to     develop     these qualities, trust yourself 
and you  believe  that you're   a    person   of 
influence and a person of  purpose,  I am sure 
you can  rise  up  out  of  any situation. A  true  
winner is not the person who never falls but the 
person who gets up when failure brings them down to their knees. Moreover, 
they come back even more determined to work hard and to succeed. 
 
 
 Behind each successful person there is a lot of hard work which no 
one can see. Have you ever seen a person who has become successful only 
because of his luck or without developing his talents? I do not think so. I have 
already said that there are some talents given to all of us and it is our duty to 
use them as best as we can. If you look at Štefánik´s life he can be a perfect 
role model for everyone to look up to.  
 

 

 

https://www.google.sk/imgres?imgurl=https://www.prazskamincovna.cz/Mincovna/Img/Stefanik_pat_A.jpg&imgrefurl=https://www.prazskamincovna.cz/Detail_Mince_A.htm?id=6831&docid=6BKzTQHuV3AMwM&tbnid=tamntff1kgp24M:&vet=12ahUKEwius9XB1YbfAhXMXhUIHXNTAig4ZBAzKFEwUXoECAEQUg..i&w=1600&h=1600&bih=685&biw=1438&q=%C5%A1tef%C3%A1nik&ved=2ahUKEwius9XB1YbfAhXMXhUIHXNTAig4ZBAzKFEwUXoECAEQUg&iact=mrc&uact=8
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For example, when he came to Paris he had absolutely no money but yet still/ 
he was able to use his speaking skills and ability to make a good impression 
on people to get a job in one of the best observatories in the world. So I believe 
we should work on ourselves and use and deepen the talents each one of us 
has received, so that we might be better today than we were yesterday. 
           What makes people succesful is putting their heart and soul into every 
bit of the work they do. When you do things with love they become so much 
easier to do. Love is the ultimate key to success. It is known to be one of the 
most important human virtues. Everyone not only wants to love 
and be loved but also needs to love and be loved. Love helps you 
to forgive and to find beautiful little things in everyone. “When we 
love, we always endeavor   to become better than we are. When 
we endeavor to become better than we are, the world around us 
becomes better too.” 
 All in all, what I  wanted to address in this speech was that 
young people shouldn´t be afraid to follow their dreams and be 
different from the others.  If you really build your life based on this 
quotation you can achieve great success even when it seems improbable at 
the beginning. Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, 
studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning to 
do. If you have a dream, don’t just sit there. Gather courage to believe that 
you can succeed and turn your dreams  into a reality. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           prejav Dominika Schindlera II.G, na súťaži Majster rétor v Trenčíne 
 
 

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd2aPk1obfAhWvTxUIHU_UC-UQjRx6BAgBEAU&url=https://karierainfo.zoznam.sk/cl/1000138/1721875/10-dokazov--ze-ste-uspesny-clovek--aj-ked-sa-vam-to-mozno-nezda&psig=AOvVaw3OzF88aVBs6uW22UPchXPR&ust=1544030070731328
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5.9. sa konalo okresné kolo v cezpoľnom behu, na ktorom J. Hlbocký získal 
3.miesto a D. Križan 5. miesto. 
 
28.9. sa uskutočnila atletická súťaž 
o Pohár primátora mesta. Našu školu 
reprezentovali s najlepším umiestnením 
títo študenti: S. Madrová  1. miesto skok 
do diaľky, D. Daniel 2. miesto vrh guľou, 
M. Hanic 1. miesto a M. Pisca 2. miesto 
beh 100m, J. Hlbocký 1. miesto beh 
1500m, švédska štafeta 2. miesto – Masárová, Masár, machová, Hanic. 
Celkovo chlapci aj dievčatá obsadili 3. Miesto a škola získala v konečnom 
hodnotení 4. miesto.   
 
15.10. Učitelia našei školy v rámci metodického dňa absolvovali odbornú 
prednášku Mgr. Viery Lutherovej pod názvom „Ako zvládnuť agresivitu detí“. 
 
18. 10. Aj naša škola sa pripojila k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia 
v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete - Milión detí sa modlí ruženec.  
23.10.sa konalo okresné kolo vo Futsale. Družstvo chlapcov obsadilo 6.m.   

8.11. Učitelia Spojenej školy navštívili v SND 
inscenáciu hry Ľubomíra Feldeka pod názvom 
Nepolepšený svätec. Hlavným predstaviteľom 
bol katolícky disident, lekár Silvester Krčméry 
v podaní herca Richarda Autnera. 
 
27.11. v okresnom kole vo volejbale stredných 
škôl získali naši chlapci 5. miesto. 
 

 
 
 
 
 
Na krajskom kole súťaže ﮼A slovo bolo u Boha“ získala Nikol 
Sadloňová z I.G  2.miesto.  
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Určite si viete predstaviť, že zorganizovať chod EÚ a vykonávať všetku 
potrebnú prácu si vyžaduje veľké úsilie mnohých ľudí. Kto robí čo? 
Európska komisia 
V Bruseli sa každú stredu stretáva skupina žien a mužov po jednom z každej 
členskej krajiny, aby prerokovali, čo je potrebné urobiť. Týchto ľudí navrhuje 
vláda ich krajiny a schvaľuje 
Európsky parlament. 
Nazývajú sa komisári a spolu tvoria 
Európsku komisiu. Ich úlohou je 
navrhovať nové zákony pre celú 
EÚ o ktorých potom spoločne 
rozhodujú Parlament a Rada. 
Komisárom pri práci pomáhajú právnici, asistenti, prekladatelia. 
Európsky parlament 

Európsky parlament zastupuje všetkých 
občanov EÚ. Jeho veľké zasadnutie sa 
koná každý mesiac v Štrasburgu. 
Prerokúvajú sa na ňom nové zákony 
a rozhoduje sa o nich. Európsky  
 

parlament má 751 členov. Každých päť rokov sú vybraní vo voľbách, v ktorých 
môžu voliť všetci dospelí občania EÚ.   
Európska rada 
Na samitoch Európskej rady sa pravidelne stretávajú všetci predstavitelia 
krajín EÚ, aby diskutovali o aktuálnej situácii v Európe a navrhovali novú 
stratégiu. Nerozoberajú však jednotlivé témy do detailov, napríklad 
nerozhodujú o znení nových zákonov. 

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib5rrlwOjeAhUpL8AKHYb3B4cQjRx6BAgBEAU&url=http://www.matador-toys.sk/sk/stranka/matador-ako-si-vybrat&psig=AOvVaw2wZxFbggDVlBO4pEl8_vpt&ust=1542993390594520
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Rada 
 
Nové zákony pre Európu musia okrem poslancov Európskeho parlamentu 
taktiež prerokovať ministri vlád všetkých krajín EÚ. Keď sa zídu všetci ministri, 
potom sa toto stretnutie nazýva „Rada“. 
 
Po prerokovaní návrhu o ňom 
Rada hlasuje. Existujú 
pravidlá o tom, koľko hlasov 
má každá krajina a koľko 
hlasov je potrebných na 
prijatie zákona. V niektorých 
prípadoch platí pravidlo, že 
musia súhlasiť všetci členovia 
Rady. Po tom, ako Rada 
a Parlament prijmú nový 
zákon, členské štáty EÚ ho 
musia dodržiavať. 
 
Súdny dvor 
 

Ak niektorá krajina nepoužíva zákon správne, Európska komisia ju na to 
upozorní a môže sa na ňu sťažovať na Súdnom dvore, ktorý má sídlo 

v Luxemburgu. 
Úlohou súdneho dvora je 
zabezpečiť, aby zákony EÚ 
boli dodržiavané a uplatňo-
vané všade rovnakým spô-
sobom. Každá krajina EÚ je 
zastúpená jedným sudcom. 
 
Existujú ďalšie skupiny ľudí 
zložené z odborníkov, ktoré 
sú zapojené do prijímania 
rozhodnutí v EÚ, pretože je 
dôležité, aby to boli správne  

                                                                             rozhodnutia.              
 
                                                                                                          -prevzaté- 
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Koľko je na svete 

kontinentov?     1. 

Ktorá surovina používaná 
na poháňanie parných 
vlakov umožnila 
priemyselnú revolúciu?  7.  
7. 

Ktoré dve mestá spája 
tunel pod lamanšským 

prielivom?      2. 
Aká historická udalosť sa 

odohrala v roku 1789?   8. 

Ako sa nazýva to, keď 
vtáky odlietajú na jeseň na 

juh aby strávili zimu 

v teplejších regiónoch?   3. 

V ktorom desaťročí bol 

vynájdený počítač?   9. 

Ako sa nazýva to, keď 
farmári polievajú polia 
podzemnou vodou alebo 

vodou z riek?           4. 

Koľko krajín 
európskej únie 

používa euro ako 
svoju menu?   10. 

Poznáš názov a druh 
morského živočícha 
ktorého možno chovať? 5.  
5. 

Ako často sa konajú 

európske voľby?   11. 

Čo rozumieme pod 

pojmom demokracia?   6. 

Kde má sídlo Európsky 

súdny dvor?   12. 
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Voňavý vianočný koláč so sušeným ovocím 

 

Vianočné sviatky musia byť štedré, bohaté, pokojné ale hlavne sladké. Pri tomto koláčiku to 

určite platí dvojnásobne. Skúste si ho sami pripraviť podľa nasledujúceho receptu: 

 

250g sušených datlí, hrozienok a brusníc, 70g kandizovaného ovocia, 250 ml pomarančového 
džúsu, 275 g hladkej múky, 1  prášok do pečiva, 1 ČL perníkového korenia, 1 ČL mletej škorice, 
1/2 ČL jedlej sódy,150 g masla, 150 g hnedého cukru, 45 ml melasy, 100 ml koňaku  

Datle a kandizované čerešne vykôstkujte a pokrájajte na menšie kúsky. Sušené 
ovocie zamiešajte v miske, zalejte ho džúsom a nechajte pôsobiť 15 min. Suché 
prísady zmiešajte, pridajte do nich nastrúhané maslo a začnite spracúvať rukami na 
mrveničku. Primiešajte cukor a scedené ovocie, džús s melasou opatrne zapracujte 
do cesta. Zmes vylejte do vymastenej a vysypanej formy a vložte do rúry. Po hodine 
Pečenia pri teplote 160 - 170 stupňov prikryte alobalom a pečte ďalších 30 minút. Po 
vybratí z rúry ešte za horúca polejte koňakom a poprášte práškovým cukrom. 

 

 

 

Vianočné pečivo s marcipánom a lekvárom 
    
maslo  200g, 125g práškový  cukor, 1 balíček vanilkový  cukor,  60 g mleté mandle,  1 ks  žĺtok, 
300g  polohrubá  múka, 400g marcipán, 1  téglik slivkový  lekvár, 100g Nutella, vlašské orechy 
 

Na kuchynskej doske spracujeme maslo, cukor, mandle, žĺtok a múku. Rukami 
vypracujeme cesto, ktoré odložíme na hodinu do chladničky.Potom cesto vyberieme, 
rozvaľkáme na pomúčenej doske na hrúbku cca 3 mm. Vykrajujeme z neho 
hviezdičky alebo iné tvary, ktoré ukladáme na plech vystlaný papierom na pečenie. 
Pečieme ich pri teplote 165°C cca 12 minút. Marcipán rozvaľkáme tiež na hrúbku 2 
mm a povykrajujeme z neho rovnaké tvary, aké sme vykrajovali z cesta ale o polovicu 
menej, pretože hviezdičky budeme zlepovať lekvárom. Polovicu vychladnutých 
hviezdičiek potrieme tenkou vrstvou džemu a priložíme marcipánovú hviezdičku, na 
vrch dáme trošku Nutelly a prilepíme celý orech. Druhú hviezdičku potrieme riadnou 
dávkou džemu a obe spojíme. Takto pokračujeme ďalej.                                     
 

 - prevzaté - 
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NAJKRAJŠIE VIANOČNÉ TRHY V EURÓPE 

LONDÝN 

Vianočné trhy v tradičnom poňatí 
nájdete medzi známym London Eye 
a Southbank Centre. Môžete sa 
poprechádzať medzi tradičnými 
drevenými stánkami s umeleckými 
a darčekovými predmety,  
dekorácia-mi a  množstvom 
všelijakých dobrôt. Nižšiu vekovú 
kategóriu ale i dospelých  poteší 
dedinka Santa Clausa 
nachádzajúca sa za zábav-ným 

parkom.  
RÍM  
 
Ak si plánujete dovolenku v zime,  
skvelou destináciou pre Vianoce či 
oslavu Nového roku je práve talianske 
hlavné mesto Rím a samozrejme 
taktiež Vatikán. Počas Vianoc mesto 
vyzerá naozaj čarovne s tradičným 
osvetlením a dekoráciami zdobiace 
celé mesto a všetky známe pamiatky. 

KODAŇ 

Pri návšteve severnej Európy si 
nenechajte ujsť vianočné trhy v 

dánskej Kodani, konkrétne 
zábavný park Tivoli. Čaká vás tu 

rozprávková atmosféra, ktorá 
ponúka mnoho tradičných 

suvenírov z dreva. Návštevníci sa 
môžu zohriať výbornými dánskymi 

palacinkami alebo miestnym 
nápojom „glogg“, ktorý je 
škandinávskou verziou u 

nás známeho vareného vína.     
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MANCHESTER 

Tunajšie vianočné trhy majú tradičný 
historický kolorit. Nájdete tu skôr príjemné 
odpočinkové miesto ako komerciu typickú 
pre mnohé metropoly. Ďalšou špecialitou 
sú stánky z rôznych krajín Európy 
reprezentujúce konkrétny štát a 
občerstviť sa v nich môžete  typickými 
lahôdkami. Pochutnáte si tak na 
holandských palacinkách, nemeckých 
klobáskach, „csípos“  maďarskom guláši, či na francúzskych makrónkach.  

NÜRNBERG                                                                                                                    

Tieto trhy patria k absolútnej 
svetovej špičke. Nájdete ich v starej 
časti mesta,  kde sa niekedy 
rozprestiera aj 200 drevených 
stánkov odetých do tradičnej 
červenej a bielej farby. Každoročne 
tieto trhy navštívi viac ako 2 milióny 
návštevníkov, ktorých lákajú 
bochníky ovocného chleba, perníky 
a samozrejme varené víno.  

COLMAR 

 
Vianočná atmosféra v najzacho-
valejšom meste Alsaska, v Colmare 
je akoby vystrihnuté z rozprávko-
vých príbehov. V prekrásnom 
historickom centre budeme mať 
naozaj pocit ako keby sme sa ocitli v 
dávnej minulosti a prechádzali sa 
pomedzi stánky ako za dávnych 

čias....    

 

-prevzaté- 
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1. ÚLOHA  
               Ak bol pred tromi dňami deň, ktorý predchádza       piatku, je pravda, 
               že o dva dni  bude utorok? 
 
 
 
                                                          

2. ÚLOHA 
               Čo je viac? Polovica z polovice z dvadsať, alebo štvrtina zo štvrtiny 
               z osemdesiat? 
 
 
 
 
 

3. ÚLOHA 
Štvorčatá majú šesť rokov, ich otec má tridsať 
rokov. Za ako dlho bude súčet veku štvorčiat 
rovnaký ako vek ich otca? 
 
 
 

4. ÚLOHA 
Odpad, ktorý sa získa pri výrobe desiatich zlatých šperkov, postačí na výrobu 
ďalšieho šperku. Koľko šperkov možno takto vyrobiť, ak máme na začiatku 
materiál na sto šperkov? 
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5.  ÚLOHA 
Čo je na fotografii? 

 
 

 

6. ÚLOHA 

Štyria výskumníci v laboratóriu sa dohodli, že si medzi sebou určia 

jedného, ktorý ich bude zastupovať na konferencii. Každí z nich mohol 

hlasovať za zvyšných troch, ale za seba nie. Čo sa nakoniec stalo? 

Heňa ani Karol nehlasovali za Alenu. Alena nenavrhla ani Andreja ani 

Heňu. Andrej tvrdil, že by nebolo rozumné poslať na konferenciu 

Heňu. Nakoniec každý z výskumníkov dostal jeden hlas. Koho navrhla 

Heňa?  

 

 

 

 

              Správne odpovede nájdete na zadnej strane časopisu.  

 

 
 

 

- Mamiiii ja by som chcela na Vianoce psa..... 

- Nevymýšľaj! Bude kapor ako každý rok !!!!! 

 

- Jožko dostane pod stromček obálku s dvadsaťeurovkou.                                      

- Mamička: "A čo povieš tete?" 

- Jožko: "Stará držgroška?" 

 

-  Piťo: Čo si kúpil žene na Vianoce?  

-  Dežo: Chcela niečo na krk a niečo na ruky.  

   Tak som jej kúpil mydlo.  

 

- Sťažuje sa kapor kaprovi:                                                                                         
-  Mne je v tej vode strašná zima.  
-  Neboj, za chvíľu nás obalia.                                                                 
 
 
 

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji2Nal3YbfAhWjVBUIHcpTB2EQjRx6BAgBEAU&url=http://www.vysoketatry.com/vianoce/&psig=AOvVaw2upPGGi6U_hE7S33QDBChV&ust=1544031842884036
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Správne odpovede na kvíz Spoznajme Európu: 
1. Sedem, 2. Calais vo Francúzsku a Folkestone v Anglicku, 3. Sťahovanie vtákov, 
4.Zavlažovanie, 5.losos, mušle, ustrice, škľabky, 6. Vláda ľudu, 7.Uhlie,  8.Francúzska 
revolúcia, 9.Štyridsiate roky 20.st., 10.  19, 11. Každých 5 rokov,  12. Luxemburg 
 
Správne odpovede na Aerobik pre mozgové bunky: 
1. áno je to pravda, 2. Je to rovnako, výsledok je v oboch prípadoch 5, 3.O dva roky, 
pretože(+6+2).4= 30+2, 4. Vyrobíme 111 šperkov, 5. Dom Ludwiga Erharda v Berlíne, 6. Heňa 
navrhla Andreja, Karol zvolil Heňu, Alena Karola a Andrej                                    

 

Prajeme krásne prežitie  

Vianočných sviatkov! 


