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Práve sa Vám dostalo do rúk letné číslo nášho časopisu. Prázdniny sú tu čo nevidieť,  na  čo nás 

počasie riadne upozornilo a nachystalo nám po upršanom a studenom máji pravé letné dni. A o to 

ťažšie sa nám sedí v škole. Tipujem, že už aj vy nedočkavo čakáte kedy zazvoní zvonec, ktorý ohlási 

koniec školského roka. Šťastnejší z nás si toto koncoročné čakanie spríjemnili nejakým tým školským 

výletom. Komu bola táto útecha odopretá, prosím, skráťte si čakanie na leto aspoň čítaním o výletoch 

ostatných tried. Dočítate sa pri tom aj o iných udalostiach, ktoré sa na našom gymnáziu udiali. 

Naďabíte na pár rozhovorov alebo príbehov z našej tvorby a zo života našich spolužiakov. Ak ste si 

ešte nestihli nič naplánovať na leto, máte tu niekoľko dobrých tipov.  Na záver sa pobavíte vtipnými 

výrokmi zo školských lavíc. V mene redakčnej rady Vám prajem šťastné ukončenie školského roka, 

opravte si známky, alebo minimálne nezhoršite tie, ktoré ste doteraz nazbierali! Veľa šťastia a hlavne 

krásne letné zážitky. 

                                                                                                                                   Ingrid Fuhrmannová 
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 „Ako ľudia viery sa musíme naučiť vidieť to, čo je očiam neviditeľné a potom 

konať."      

                                                                                                                                  Brat Andrej                                                                                                                                                       

Na celom svete rastie prenasledovanie veriacich a týka sa to predstaviteľov 

všetkých náboženských 

vyznaní. Organizácia Open Doors, ktorá 

monitoruje útlak kresťanov vo svete, 

vydala správu za rok 2018 v ktorej sa 

nachádza zoznam 50 krajín sveta, kde je 

najnebezpečnejšie nasledovať Ježiša 

Krista. Väčšiemu či menšiemu útlaku je 

vystavených asi 215 miliónov kresťanov, 

teda približne dvanástina 

kresťanskej populácie sveta. Podľa správy je perzekúcia kresťanov najsilnejšia 

v týchto štátoch: KĽDR, Afganistan, Somálsko, Pakistan, Eritrea, Líbya, Irak, Jemen, 

Irán, India. Podľa správy World Watch List 2018 počas uplynulého roka bolo 

celosvetovo kvôli viere zabitých       3 066 kresťanov,      1 252 bolo unesených, kým 

1 020 sexuálne zneužitých. Globálne         došlo  k útokom      až na 793 kostolov. 

Ako najčastejší dôvod útlaku kresťanov sa uvádza islamský radikalizmus. Týka sa 

ôsmych z vyššie zmienených jedenástich krajín. Zo všetkých päťdesiat krajín, 

uvedených v rebríčku, je islamizmus katalyzátorom prenasledovania kresťanov 

v prípade tridsiatich troch krajín. No aj v moslimských štátoch sú lokálne pomery 

veľmi individuálne. Napríklad v Iráne vychádza tlak na kresťanov skôr zo 

strany vládnuceho režimu, kým obyvateľstvo je voči nim relatívne tolerantné. 

Naopak, v Spojených arabských emirátoch, ktoré sú na posledných miestach na 

zozname, je vláda tolerantná voči kresťanom a zvlášť, ak ide o cudzincov, no na 

prípadných konvertitov na kresťanstvo z radov miestneho obyvateľstva je vyvíjaný 

veľký tlak zo strany rodín i širšej komunity. V krajinách čierneho kontinentu ako 

Keňa, Stredoafrická republika či Mali  sú zase problémom skôr malé násilné 

extrémistické skupiny, ktoré útočia na kresťanské ciele.   

Kresťania tiež čelia ťažkostiam v komunistických štátoch ako KĽDR, Vietnam, Laos a 
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Čína. Organizácia Open Doors odhaduje, že len v severokórejských pracovných 

táboroch môže byť väznených až 50-tisíc kresťanov. No aj v prípade zopár 

prežívajúcich komunistických 

režimov dochádza 

k zaujímavému vývoju. 

Minimálne v prípadoch 

Vietnamu, Laosu a Číny už 

totiž nejde len o klasické 

komunistické nepriateľstvo 

voči „ópiu ľudstva“, keď sú 

kresťanské cirkvi silne štátom 

regulované a ich aktivity 

monitorované.Popri ateistickom režime je vyvíjaný tlak rodiny a komunity najmä na 

kresťanských konvertitov z tradičných miestnych náboženstiev, ako je napríklad 

budhizmus. A tu sa prichádza k ďalšiemu zdroju útlaku kresťanov vo svete. Ide 

o náboženský nacionalizmus. „V úsilí zachovať si moc neisté vlády využívajú 

väčšinové náboženstvo, aby marginalizovali kresťanov a ďalšie náboženské 

menšiny,“ píše sa v správe. Ide najmä o problém krajín s hinduistickou alebo 

budhistickou väčšinou. V Indii útočia často aj fyzicky na kresťanov hinduistickí 

radikáli. Tento fenomén hinduistického nacionalizmu badať aj v susednom Nepále, 

kde sú kriminalizované konverzie na kresťanskú vieru. Naopak, v Bhutáne, či na Srí 

Lanke sa miestny nacionalizmus snúbi s budhizmom. Konvertita na kresťanstvo 

potom akoby zrádzal nielen vieru predkov, ale súčasne aj svoj národ, pre ktorý je 

tradičná náboženská identita zároveň veľkou časťou jeho národnej identity. Popri 

represii zo strany konkurenčných ideológií či náboženstiev čelia kresťania taktiež 

útokom zo strany rôznych paranoidných diktatúr, ktoré sa cítia ohrozené 

čímkoľvek, čo nemajú mocensky pod kontrolou. Takouto krajinou je napríklad 

Eritrea, kde sú kresťania považovaní za „agentov Západu“, Turkmenistan a pár 

ďalších stredoázijských štátov. V prípade dvoch krajín – Mexika a Kolumbie –

 prekvapuje, že sa dostali tiež do zoznamu tých, kde je nebezpečné nasledovať 

Ježiša. Ide totiž o väčšinovo kresťanské spoločnosti. Autori správy ich zaradenie 

zdôvodňujú najmä útokmi organizovaných kriminálnych skupín na farárov či 
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pastorov, ktorých štátne inštitúcie prerastené 

korupciou nie vždy dokážu ochrániť. 

Organizáciu Open Doors založil v roku 1955 

holandský kresťan Andrew van der Bijl, 

známy ako „brat Andrej“ alebo tiež „Boží 

pašerák“. Počas studenej vojny totiž pašoval 

Biblie do komunistických štátov za železnou 

oponou. Za totalitnej éry členovia Open 

Doors prepašovali na Slovensko a sfunkčnili 

tlačiarenský stroj, ktorý slúžil na tlač vtedy ilegálnej, samizdatovej literatúry. V 

prípade odhalenia tejto činnosti štátnou mocou by títo ľudia boli odsúdení na 

desiatky rokov väzenia. K odhaleniu našťastie nikdy nedošlo.  „Vďaka vašej pomoci 

sme boli nielen my, ale aj tajná polícia a vládna strana svedkami veľkého zázraku. 

Na jednej strane bolo u nás zakázané vydávať náboženskú literatúru, no aj vďaka 

vašej podpore skoro každá rodina doma mala náboženskú literatúru a Bibliu". 

Vydanie ich najnovšej správy o prenasledovaní kresťanov vo svete môže byť 

námetom na modlitbu – na ďakovanie za slobodu vierovyznania i svedomia, ktorej 

sa tešíme u nás. Milióny kresťanov vo svete také privilégium nemajú. A tiež 

možnosťou „adoptovať“ si aspoň v modlitbách niektorú krajinu, kde kresťanov 

utláčajú, a prihovárať sa pravidelne za potreby tamojšej cirkvi.   

 
 „Naše modlitby môžu ísť tam, kam my nemôžeme... Neexistujú žiadne hranice, nijaké 
väzenské steny, žiadne dvere, ktoré by pre nás boli zavreté, keď sa modlíme.“         

   Fotografie zo Slovenska - tajná pivnica, v ktorej je podnes "ukrytý" prepašovaný tlačiarenský stroj   

                                                                                                                                        
                                                                                                                                                -   prevzaté  -  
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KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA 

Školský rok sa končí, 

žasnú detské oči. 

Ako každý rok aj tento, 

prišlo k nám to teplé leto. 

 

Voda, slnko, túry, 

všetky deti hneď ohúri. 

V tomto krásnom období, 

každý čo chce, urobí. 

 

A v septembri už zase do školy 

zaujmeme svoje herecké roly. 

Otvoríme zošity, nachytáme jednotky, 

Vyčistíme svoje hlávky, vystrčíme rožky. 

 

Tak sa preto spolu tešme, 

 a ostatné už neriešme. 

Nech si pekne užijeme, 

a možno to aj prežijeme. 

 III.G 
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Týždeň pred jarnými 

prázdninami, sme sa vybrali na 

lyžiarsky kurz na Krahule, kde 

sme strávili krásnych päť dní. 

S istotou sa dá povedať, že si to 

užil každý. Ráno sme išli na 

raňajky a neskôr sme sa 

prezliekli a išli na svah. Lyžovali 

sme tri hodiny doobeda a dve 

hodiny poobede. Každý večer sme mali pripravený zábavný program. Večierka bola 

o desiatej hodine. Jeden deň sme mali asi dvojhodinovú túru. Našim cieľom bola 

vyhliadková veža, odkiaľ bol nádherný výhľad  na okolie a Kremnicu. Lyžiarsky kurz 

bol úspešný, keďže všetci účastníci sa naučili 

lyžovať. Vďaka skvelému pedagogickému 

dozoru bol pobyt krásnym zážitkom, na ktorý 

budeme dlho spomínať. 

Zemánková H., Chovanec P., I.G 
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Aj tento rok sme si mohli my, učitelia, vďaka našim študentom pripomenúť sviatok - 
Deň učiteľov. V rytmickom a uponáhľanom pracovnom tempe sme sa  „pozastavili“ 
a popremýšľali nad zmyslom nášho povolania, či lepšie povedané poslania. Naši  
prváci, si pre nás pripravili príjemné prekvapenie, podotýkam že aj úsmevné, vo 
forme blahoželania aj s malou sladkosťou.  
Pre všetkých zaangažovaných v mene 
obdarovaných, nás učiteľov, vyslovujem veľké 
ĎAKUJEM. A spoločne nám prajem, aby 
pozitívnych spätných väzieb medzi žiakom – 
učiteľom a naopak bolo stále viac a viac.  
 
Milý pán učiteľ Valláš, 
Ďakujeme Vám, že nám pomáhate objavovať 
zákutia prírody a ľudského tela. Vaše hodiny 
sú vždy plné smiechu a pocitu, že učenie môže 
byť zábava. Myslíme si, že magnóliorast a rozdiel medzi jednoklíčnolistovými 
a dvojklíčnolistovými rastlinami budeme vedieť aj na smrteľnej posteli (a tí, ktorí 
nevedia, aj tak budú musieť). Taktiež Vám ďakujeme za lyžiarsky, na ktorý nikdy 
nikto kto tam bol nezabudne. Ďakujeme za všetko, čo pre nás robíte! 
 
Milá pani učiteľka Fuhrmannová, 
Ďakujeme Vám za to, že vďaka Vám vieme to, čo by sme sa sami možno nikdy 
nenaučili. To, že každý z našej triedy vie napísať a vypočítať výpočty na základe 
chemických rovníc je umenie. Sme presvedčení, že s Vami zažijeme  ešte kopec 
zábavy a dúfame, že aspoň pre niektorých bude chémia niečím, čím by sa chceli 
živiť. Ďakujeme za Vašu trpezlivosť na hodinách a ochotu vždy vysvetliť. Ďakujeme! 
 
Milá sestra Regina, 
Chceli by sme sa Vám poďakovať za všetko, čo pre nás robíte. Často sme možno 
neboli takí, akých ste si nás predstavovali, no my sa naozaj snažíme. Sme mladí, 
ktorí majú svoje koníčky, rodinu a sny. Ďakujeme Vám aj za Vašu podporu 
a ohľaduplnosť keď nie sme vždy naučení alebo zaujatí do danej témy. Vďaka za to, 
že ste taká aká ste! Ďakujeme! 

                                                                                                                                                  

I.G 
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Dňa 9. marca sme sa dostavili na zastávku Vrbovce zastávka. Sprievodca vo vlaku  

bol veľmi zaujatý tým, že vystupujeme na takomto  „ničom“ a poprial nám veľa 

šťastia lebo má vraj pršať. Ako sme vystúpili z vlaku a vlak pomaly odchádzal, tak 

Elenka zahlásila, že nám odišla posledná šanca na prežitie. Nič iné nám nezostávalo 

ako sa postupne približovať k malebnému lesíku, ktorý viedol do hory. Asi po 

piatich minútach stúpania do kopca Agátka zahlásila, že by sme sa mali odfotiť so 

triednej skupiny, vraj  „že sme ich mali radi.“ Aby sme sa do fotky zmestili všetky, 

tak musela vybehnúť trošku vyššie. Hneď potom, ako sme sa odfotili, zrazu začali 

Klárka so Sárou neskutočne kričať a 

utekať dole kopcom. Elenka 

podporila skupinovú paniku a 

začala tiež kričať a utekať. Keď sa 

otočili, tak uvideli asi 18 malých 

divých prasiatok a dve veľké svine. 

Ako Elenka utekala, zakopla o konár 

a spadla na zem. V jednom 

momente sa ocitla v blate a vlhkej tráve. Keď 

Elenka, Klárka a Sára dobehli dole na začiatok 

lesíka, zastavili sa a počkali, kým Agátka zlezie 

dolu.  Nato sa dievčatá vrátili späť na zastávku 

Vrbovce, no zistili, že vlak do Nového Mesta 

ide až za 50 minút. Elenka a Sára boli 

rozhodnuté počkať na vlak, no Agátka ktorá 

mala veľké očakávania z nášho výletu 

nahovárala Kláru, že za dvesto metrov bude  

autobusová  zastávka. Agátka  nás  teda znovu 
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 presvedčila. A tak sa štyri dievčatá vybrali hore kopcom. Asi po 500m  zistili, že 

najbližšia autobusová zastávka 

nebude o dvesto metrov, ale 

približne o 2,2 km. Počas cesty hore 

kopcom Elenka s rozbitým kolenom 

a Klára, ktorá bola hladná, začalo 

pršať. Zo začiatku len tak mrholilo, 

no ku koncu, keď sme už začali vidieť 

zastávku /podotýkam zastávka 

vyzerala iba ako taká tyč v strede 

poľa/ tak pršalo už dosť silno. Potom, 

ako sme prišli ku spomínanej 

zastávke, sme zistili, že autobus 

chodí iba cez pracovné dni o štvrtej 

hodine poobede. A my sme boli v 

sobotu a bolo asi jedenásť hodín, takže sme nesplnili ani jeden z faktorov na 

úspešnú prepravu domov. Na to, ako strašne pršalo a Sára mala iba plátenné 

topánky, tak jej začalo v nich riadne čvachtať. Našou ďalšou zastávkou mala byť 

nasledujúca autobusová zastávka vzdialená cca 500 m. Iným nepriaznivým 

faktorom bolo to, že sme ani jedna nechytala signál. 

Potom, ako sme sa dostavili na spomínanú zastávku, 

sme začali obvolávať všetkých známych, lebo ani tam 

nešiel žiaden autobus. Jediné, čoho sme boli schopné, 

bolo  najesť sa a trochu sa osušiť a s odhodlaním sme 

pokračovali v našej túre do Brestovca. V Brestovci sme 

sa konečne dostali na „funkčnú“ autobusovú zastávku, 

z ktorej sa nám podarilo cestovať na Myjavu. Keďže z 

Myjavy išiel najbližší autobus až o dve hodiny, tak 

chtiac-nechtiac sme si museli ísť niekam sadnúť. Približne o dve hodiny sme sa 

konečne dostali do Nového Mesta nad Váhom. No a nakoniec jedno veľké 

ponaučenie z tohto nášho výletu: Nikdy nechoďte na túru, ktorú organizuje vaša 

premotivovaná spolužiačka, ktorá má nadovšetko rada turistiku a ešte viac  divé 

prasatá. 

 E. Dusíková, A. Magulová, S. Hesková, K. Kaššovicová II.G 
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Basketbalu sa venujeme už sedem rokov. Každý rok sme hrali len slovenskú ligu. 

Keďže tento rok sme začali hrať za nový tím, naskytla sa nám aj nová možnosť hrať 

v podobe euroligy aj o titul Majster Slovenska. Táto súťaž prebieha zložitejšie ako 

tá, v ktorej sme hrali doteraz. Všetky tímy sú tu 

rozdelené do skupín a všetci absolvujú tri 

turnaje v rôznych krajinách. 

My sme v októbri cestovali do hlavného mesta 

Lotyšska - Rigy. Cestovali sme lietadlom, takže 

na nás v prvý hrací deň doľahla únava a oba 

zápasy sme prehrali. Na ďalší deň sme už boli 

silnejšia a odhodlané vyhrať. To sa nám aj 

podarilo, ale žiaľ druhý zápas sme opäť prehrali. V deň odchodu z Rigy sme hrali 

ešte posledný zápas, ktorý sa nám podarilo vyhrať. 

V januári nás čakal ďalší turnaj, tento krát v meste Sopot na severe Poľska. Cesta 

bola veľmi dlhá, keďže sme cestovali autom asi dvanásť hodín. Na tomto turnaji sa 

nám prvé tri zápasy nepodarilo ukázať, čo vieme a s veľmi silnými družstvami 

z iných krajín sme prehrali. Nakoľko sme bývali vo vedľajšom prímorskom meste 

Gdansk, tréner rozhodol, že sa pôjdeme prejsť na pláž. Bolo tam nádherne i napriek 

tomu, že bola veľká zima. Táto 

prechádzka nám asi pomohla 

a nastávajúci zápas sme vyhrali. 

V posledný deň sme žiaľ také šťastie 

nemali a výhry sa opäť zmocnili súperi. 

Posledný turnaj ktorého sme sa mali 

zúčastniť sa konal v Piešťanoch, kde bol  
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náš tím organizátorom. Začali sme veľmi sľubne a prvý zápas sme ako domáci tím 

vyhrali. Boli sme veľmi nabudené, pretože sme hrali pred domácim publikom. Na 

ďalší zápas  sme prišli s veľkými ambíciami, ktoré sa v našom výkone aj prejavovali. 

Nanešťastie sme nezvládli koniec a naše susedky 

z Česka nás porazili o dva body. Nasledujúci zápas 

pokračoval podobne a  znova sme to nedokázali 

dotiahnuť do víťazného konca. Zvyšok turnaja 

prebiehal podobne aj keď zápasy boli veľmi 

vyrovnané.  

Aj keď naše výsledky v európskej lige neboli veľmi pozitívne, tak sme si všetky 

zápasy užili a odniesli sme si veľa pekných zážitkov. Navyše sme získali aj 

skúsenosti, ktoré nám určite pomôžu v našom basketbalovom rozvoji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

  Pomajbová M., Vavrincová E., 1.G 
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Dňa 13.apríla 2019 sa na Starej Turej uskutočnila vernisáž našej spolužiačky Nikol 

Sadloňovej. Podporiť ju prišli spolužiaci z nášho gymnázia, pedagógovia, ale aj 

učitelia zo Starej Turej. Vystavených bolo 

mnoho krásnych obrazov a  malieb, 

niektoré z nich sa dali dokonca aj kúpiť. 

Taktiež bolo prichystané aj malé 

občerstvenie, tak ako sa na vernisážach 

patrí. Celý program sa začal príhovorom 

pani učiteľky výtvarnej výchovy zo ZŠ  , po 

ktorom sme si prezreli obrazy a pokochali 

sa Nikolkinými maľbami. V pozadí zneli jemné tóny piesní v podaní spolužiačky 

Elenky Dusíkovej. Na koniec vernisáže sme sa všetci spoločne odfotili a plný 

príjemných dojmov sme sa pobrali domov.                                             

S. Hesková, T. Kováčová, M. Benianová I.G 
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Na začiatku tohto školského roka som sa zúčastnil letných 
športových hier o Pohár primátora mesta. Pani učiteľka 
ma nominovala na tisícpäťstovku. Keď som sa postavil na 
štart, hlavou mi preblysklo viacero momentov, ale jeden 
bol nad všetkými – dnes musím vyhrať, pretože som to 
v júni sľúbil pánovi učiteľovi Vallášovi. Na to, že som 
nepretekal často, nemal som pred pretekom stres. A tak 
som sa mohol sústrediť na beh. A vyšlo to! 

Atletika sa mi začala páčiť a tak som sa plne oddal 
tréningom. Čakala ma ďalšia súťaž – Majstrovstvá 
západného Slovenska, ktoré sa konali 9. februára. Nemal 

som veľké očakávania. Povedal som si, že sú to moje prvé 
väčšie preteky a čo má byť sa stane. Tento krát som išiel 
skúsiť osemstovku a podarilo sa. Získal som zlato. 

Tento úspech ma posunul ďalej a mojimi ďalšími pretekmi 
boli Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa konali tiež v Bratislave 
24.februára. Na týchto pretekoch som už mal svoj jasný cieľ – 
a to poraziť mojich dvoch tímových kolegov. Na štart nás 
nastúpilo trinásť. Prvý zo skupiny sa odtrhol hneď po štarte 
a bežal svoje vlastné preteky. Naša skupina sa začala 
rozdeľovať po 
treťom kole. Ja 
som bežal v jej 

prvej časti s ďalšími tromi pretekármi. 
V poslednom šprinte mi obrovskú 
podporu dodali členovia nášho tímu, 
ktorí mi hlasno fandili, čo sa nedalo 
nepočuť. Moje úsilie bolo korunované 
striebrom v tejto disciplíne. 

Moje ambície sú veľké. V prvom rade by som chcel úspešne reprezentovať svoj klub 
na Majstrovstvách Slovenska 6. júla v Košiciach a ďalej sa prebojovať na 
medzinárodné súťaže. 

                                                                                                            Hlbocký Juraj, II.G 
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6. mája sa triedy II.G a III.G zúčastnili exkurzie do 

Kremnickej mincovne. Expozícia bola veľmi 

zaujímavá, nakoľko sme mohli nazrieť priamo do 

výroby a tak vidieť ako sa v skutočnosti razia mince. 

Celej prehliadke predchádzal krátky film z histórie 

a súčasnosti mincovne, ktorý sme si pozreli na začiatku expozície.  

Veľa sme sa dozvedeli o fungovaní 

tejto najstaršie fungujúcej továrne 

na svete. Dokonca sme videli 

pracovať vyše storočné stroje pri 

razbe mincí, ktoré sme dostali ako 

vstupenku do tohto zaujímavého 

múzea. A čo sme sa dozvedeli?  

 Kremnickú mincovňu založil 17. novembra 1328 kráľ Karol I. tak, že 

mestu Kremnica udelil privilégium na prevádzkovanie mincovne.    

 Táto továreň už takmer sedem storočí nepretržite 

vyrába mincové produkty a tak sa zaradila medzi najstaršie 

fungujúci podnik na svete 

 Okrem výroby mincí 

a medailí  je tunajšia výroba 

zameraná aj na iné produkty ako 

sú napríklad plakety, rôzne  

žetóny,          

odznaky, vyznamenania, 

primátorské reťaze, rady a mnoho  

ďalších výrobkov 
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 Kremnickej mincovni sa po roku 1989 podarilo 

preniknúť na nové zahraničné trhy 

(Bangladéš, India, rad juhoamerických krajín) 

 Mincovňa má certifikát na razbu eurových mincí, 

ktoré sa razia v priestoroch novej raziarne  od 

19. augusta 2008. Okrem obehových mincí sa 

pre Národnú banku Slovenska razia aj pamätné 

m

i

n

ce v hodnote 2€ a 

zberateľské mince 

zo striebra a zlata v 

hodnotách 10€, 20€ 

a 100€. Mincovňa 

Kremnica sa venuje aj zákazkovej výrobe a tiež povrchovým 

úpravám kovov 

 1. októbra 2014 začala v Mincovni Kremnica prevádzka tlačiarne 

kontrolných známok na alkohol a tabak, ktorou mincovňu poveril 

zriaďovateľ – Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

 Za vlády za Anjouovcov sa v Kremnici vyrazilo vyše 21,5 milióna 

dukátov zo zlata  rýdzosti  23 

karátov  

 Dnes vyrobia ročne 413 

miliónov obehových mincí.  

 24. februára 2011 sa 

Mincovňa Kremnica zaradila 

medzi pamiatky Európskeho 

kultúrneho dedičstva. 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1._okt%C3%B3bra
https://sk.wikipedia.org/wiki/2014
https://sk.wikipedia.org/wiki/Alkohol
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tabak
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_financi%C3%AD
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Vyhodnotenie maturitných skúšok: 

Na maturitné skúšky bolo prihlásených 21 žiakov, 8 chlapcov a 13 dievčat. Na samé 
jednotky zmaturovali 8 žiaci, s jednou dvojkou 4 žiaci, dvaja žiaci s dvoma dvojkami. 
S vyznamenaním skončilo 12 žiakov, jeden žiak maturoval z piatich vyučovacích 
predmetov. Nezmaturovali dvaja žiaci, neúspešní boli z externej časti matematiky. 

Z externej časti MS zo SJL sme dosiahli priemer 54,5%, národný priemer bol 50,7%. 
Z  ANJ úroveň B2 z externej časti MS sme mali priemer 46,9%, národný priemer bol 
61,7%. Z NEJ z externej časti MS sme dosiahli priemer 30,8%, kým národný priemer 
bol 53,0%. Z  RUJ sme dosiahli z externej časti MS priemer 43,3%, kým národný 
priemer bol  51,3%. 

Celkový priemer ústnych maturitných skúšok je 1,48. 

Z jednotlivých predmetov sme získali tieto priemery:   

SJL  1,71                   ANJ  1,41                    NEJ  1,75                     RUJ  1,33 
BIO  1,33                  DEJ  1,00                    GEG  1,30                   CHE  1,20 
INF  2,00                  MAT  1,60                  OBN  1,40                   FYZ  2,00 
 

Spýtali sme sa našich absolventov, aké 
majú s odstupom niekoľkých dní  po 
maturite pocity: 

Tereza: Bola som milo prekvapená, 
nebolo to až také hrozné. Nečíhali na 
nás žiadni policajti. Vďaka podpore 
našich učiteľov sme to šťastne zvládli. 

Matej: Pred každou jednou skúškou som mal moju typickú trému, ktorá ale opadla 
po spoznaní zadania. Potom sa zmenila buď „áno, toto viem“ alebo „no som 
zvedavý.  
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čo im k tomuto poviem“ Celkové dojmy sú však nadmieru pozitívne a kladne sa 

pozerám aj na ochotných pedagógov počas skúšky. 

Kaja: Strašne som sa jej bála a mala som stres, ale všetci učitelia boli úplne super, 

kľudní. Skúška bola nakoniec omnoho lepšia ako v mojich predstavách. 

Betka K.: Moje dojmy boli veľmi dobré, učitelia boli milí a snažili sa nám pomôcť. 

A mala som pocit, ako keby som normálne odpovedala na hodine a nie na maturite. 

Betka M.: Moja maturita bola veľmi dobrá. Témy ktoré som si vybrala boli ľahko 

opísateľné a ak som aj niečo nespomenula, tak sa ma učitelia na to opýtali 

a následne sme o tom diskutovali.    
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V rámci spolupráce s americkou 

katolíckou univerzitou sa v apríli 

uskutočnil päťdňový pobyt našich 

žiakov v susednom Rakúsku. 

Program počas týchto dní bol 

naozaj pestrý. Každý deň sme sa 

zúčastnili svätej omše, 

absolvovali sme rôzne teologické prednášky, duchovné obnovy. 

Samozrejme nechýbali hodiny anglického jazyka spolu so zahraničnými 

študentami. 

Program sme mali spestrený 

výletmi do prírody v blízkom okolí. Navštívili sme aj známe pútnicke 

miesto Mariazell. 

Pekné zážitky máme aj z rakúskeho bálu, na ktorom sme predviedli 

svoje tanečné schopnosti v našom ľudovom kroji. 

Päť dní veľmi rýchlo 

obehlo a plní zážitkov sme 

sa vrátili naspäť do školy. 

Netrpezlivo čakáme, aké 

bude najbližšie stretnutie 

s touto partnerskou 

školou. 

Študenti I.G 
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Dňa 19.februára 2019 sa konal adoračný deň SŠ sv. Jozefa. V kaplnke školy sme sa 

modlili za našich nových žiakov. 

SOČ – Mária Glacová z III.G obsadila na krajskom kole SOČ 

v odbore biológia 2. Miesto s prácou Nesprístupnené 

jaskyne v okrese Nové Mesto nad Váhom a postúpila na 

celoslovenské kolo, ktoré sa konalo v Košiciach. 

V kaplnke SŠ sv. Jozefa sa konalo v termíne 19.- 

23.03.2019 Nonstop čítanie sv. Písma,  kde sa číta 

dňom i nocou počas niekoľkých dní celé sv. Písmo. 

Aktivita, ktorá vyšla z radov členov Rady rodičovského 

združenia, chce opäť dať do pozornosti vzácnosť a posvätnosť  BIBLIE = knihy kníh 

pre náš život.  Božie slovo čítali v kaplnke nie-len žiaci školy, ale aj dospelí členovia 

farnosti a mesta.  

Na Veľký piatok sa už tradične konala dramatizovaná 

Krížová cesta ulicami mesta. Má formu modlitby s 

nesením veľkého kríža jednotlivými spoločenstvami 

a skupinami. Okrem starších žiakov a študentov 

gymnázia Spojenej školy sv. Jozefa sa zapojili  do 

hereckej dramatizácie aj rodiny, miništranti                                                                                               

skupiny mladých a rehoľné sestry.  

V biblickej olympiáde bolo naše družstvo v zložení J. Mrázová IV.G, M. Kováčová II.G 

a E. Dusíková I.G úspešné. Na celoslovenskom kole získali pekné 4. miesto. 

D. Schindler z II.G získal  na obvodnom kole olympiády 

z anglického jazyka 2. miesto. 

Družstvo chlapcov sa umiestnilo na 1. mieste 

v plaveckej štafete. 
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Pre študentov I. – III. ročníka bola dňa 12.3. pripravená prednáška s p. Kolníkom 

o slobode v rozhodovaní a o deň neskôr prednáška o satanizme v pop kultúre 

s Mgr. Mariánom Križanom. 

Náš teraz už bývalý študent M. Pavlech zo IV.G získal na diecéznom kole 

Buzalkovej Trnavy v tvorbe počítačových prezentácii 1. miesto. 

Žiačky I. ročníka sa zúčastnili konferencie Godzone, na ktorej sa stretli mladí ľudia 

z celého Slovenska s cieľom zažiť  chvály, vypočuť si známe kapely, rečníkov, 

diskusie, modlitby a rôzne mimo pódiové aktivity. 

Do Prezentiády – súťaže v tvorbe počítačových prezentácii sa zapojili žiačky I.G 

triedy, ktoré sa stali v krajskom kole úspešnými riešiteľkami. 

Mama je tou, ktorá môže nahradiť všetkých 

ostatných, ale ju nemôže nahradiť nik. Práve pre túto 

výnimočnosť matky jej patrí úcta aj v podobe sviatku, 

ktorý slávime vždy druhú májovú nedeľu. Podujatie 

bolo veľmi milé, vystupovali v tanečných, speváckych 

či dramatických číslach všetky vekové kategórie, 

vrátane tých najmenších – našich  škôlkarov.  

Študenti II. a III. ročníka sa zúčastnili 

literárnej exkurzie. V Banskej Bystrici  

navštívili Vedeckú knižnicu, ktorá je 

jediná svojho druhu na strednom 

Slovensku. Spravuje okolo 1 700 000 

knižných titulov. Ďalej navštívili 

múzeum v Kláštore pod Znievom kde 

bolo založené prvé slovenské kato-

lícke gymnázium a Martin – centrum 

národnej kultúry Slovákov. 
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17. máj bol posledným 
školským dňom našich 
štvrtákov. Na akademický 
týždeň odišlo 21 študentov, 
aby sa po týždni  vrátili 
preukázať svoje vedomosti 
pred maturitnými 
komisiami. Rozlúčkový 
program pripravili žiaci 
tretieho ročníka, ktorí okrem 

ruží pre šťastie odovzdali maturantom zopár 

milých slov a pieseň na rozlúčku. Potom 
nasledoval slávnostný výkop, kedy trieda 

aj s tablom prešla nádvorím cez špalier vytvorený žiakmi školy. 

Koniec školského roka sa vždy nesie v znamení koncoročných výletov. Inak tomu 
nebolo aj u nás. Žiaci 1. ročníka sa vybrali na Súľovské skaly, druháci spoznávali 
prírodu Malého Rozsutca a tretiaci si užívali voľné chvíle pri opekačke na 
Čachtickom hrade. 

Ani naši zamestnanci nezaostávali v týchto 
aktivitách a spoločne sa zúčastnili výletu do 
najnavštevovanejšie-ho pútnickeho miesta 
v Čechách, do Velehradu. Po sv. omši v bazilike 
Nanebovzatie Panny Márie a  sv. Cyrila a Metoda 
a prehliadke podzemných krýpt sme navštívili 

Archeoskanzen Modrá s  ukážkami veľkomoravských 
sídel a   botanickú 
a sladkovodnú expozíciu 
Živá voda s obľúbenou 
atrakciou podvodný 
tunel. 
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Ticino je najjužnejším švajčiarskym kantónom rozkladajúci sa na ploche 2 812 km2. 

Je doslova obklopený Talianskom, preto je tu úradným jazykom taliančina. Od roku 

1803 je súčasťou Švajčiarskej konfederácie, čo ale 

na prvý pohľad nie je vôbec poznať. Na každom 

kroku je tu poznať nielen geografická, ale hlavne 

mentálne príbuznosť   s Talianskom.  

Kantón Ticino je veľmi úrodný, väčšina jeho 

územia je využívaná pre poľnohospodárstvo. Približne tretinu rozlohy potom 

zaujímajú lesy. Na pomerne veľkom území sa rozprestierajú dve veľké jazerá - 

Lugano a Lago 

Maggiore. Kantón je 

priesmykom Monte 

Ceneri rozdelený na dve 

rozdielne časti. Severná 

časť Sopraceneri  je 

oveľa hornatejšia a je 

tvorená dvoma veľkými švajčiarskymi údoliami v okolí jazera 

Lago Maggiore. V severnej časti kantónu sa nachádza aj 

najvyššia hora Rheinwaldhorn patriaci do skupiny Adula, 

týčiaca sa do výšky 3402m n.m. Tesinské Alpy  rozkladajúce sa na severozápade sú 

častým s cieľom horolezcov a milovníkov horskej turistiky. Južná časť kantónu zvaná 

Sottoceneri sa zase rozkladá okolo 

Luganského jazera. 

Najdlhšou riekou pretínajúca kantón je 

Ticino, po ktorej bol tiež pomenovaný. 

Ticino odvodňuje väčšinu kantónu a 

blízko Locarna sa vlieva do Lago 

Maggiore.  

Lucomagno 

 

Biasca 

Lago di Lugano  

 

Locarno

o 
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Časť kantónu Ticino sa nachádza v 

Pádskej nížine. Príroda je v tomto 

kantóne naozaj očarujúce. Nájdete tu v 

podstate všetko, sú tu malebné hory i 

nížiny.  

Ticino sa člení na 8 okresov a zahŕňa pod 

seba 201 obcí, ktoré sa zoskupujú do 38 

krajov. Celkovo tu žije asi 330 tisíc obyvateľov. 

Hlavným mestom je krásna historická 

Bellinzona so 17 tisíc obyvateľmi, kto-

rej dominujú tri  stredoveké hrady        

Castelgrand, Castello di   Montebelo   

a Castello  di Sasso Corbara. V roku 

2000 boli zapísané      na Zoznam 

svetov

ého  dedičstva UNESCO.  

Najkrajšo

u 

 švajčiarsk

ou 

dolinou v 

 kantóne 

Ticino je 

Val 

Verzasca. Ponúka množstvo dobrodružných aktivít 

ako bungee jumping, ale aj náročné túry cez 

priesmyky a pohoria ulahodia milovníkom hôr. 

Táto prekrásna dolina s modro-zelenou vodou 

láka turistov na kúpanie a na príjemné 

prechádzky prírodou. 

-redakcia- 

Lago Maggiore 

Val Verzasca 
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Cez sedlo Havran po hrebeni Považského Inovca                                                                                                           

Hrebeňová trasa štartuje zo sedla Havran po červenej značke                

čo je  cesta hrdinov Dukly cez Striebornicu, Krahulčie vrchy, 

sedlo  Gajda na Jelenie jamy a Inovec. Neobíďte malú zachádz-          

ku na Vysuté skaly. Odmenia sa vám skvelým výhľadom. Trasu 

si možno  naplánovať podľa výkonnosti. Hoci  sa ide viacmenej  

po vrstevnici, pripravte sa na slušné prevýšenia.  

Moravany nad Váhom – vrchol Marhát                        

Z námestia v Moravanoch, ktoré sú len kúsok od 

kúpeľného ostrova v Piešťanoch vyrazíte po 

zelenej trase na Striebornicu, kde sa napojíte na 

červenú magistrálu smer sedlo Gajda a Marhát. 

Trasa je nenáročná, má 9 km a prevýšenie 480 m. Trasu si možno skrátiť po rekreačné 

stredisko Výtoky po asfaltovej trase. Odtiaľ využite  zelenú spojnicu na Krahulčie vrchy a 

pokračujte po hrebeňovej magistrále. Marhát s výškou 748 m je kopec v pohorí 

Považského Inovca na vrchole s rozhľadňou z ktorej vidno 

do  celej Topoľčianskej kotliny. Je vysoká 17 m a budeme 

mať možnosť vidieť scenériu ktorá zahŕňa Považský 

Inovec, Tribeč, Vtáčnik či Biele Karpaty. Zaujme vás aj 

najstaršia cirkevná stavba na Slovensku - kaplnka Sv. 

Juraja, (ktorá je ešte staršia ako kaplnka v Dražovciach), 

neďaleké archeologické nálezisko Valy v Bojnej i 

slovanské hradisko Ducové.  

Ducové – Marhát                                                                                                              

Priamo  pod  Hradiskom  Ducové  začína  modrá  trasa cez 

Skalku  na  Kostolný vrch.  Tam sa dáte  na   červenú  hrebeňovú  trasu  a pokračujete  na 

Jelenie   jamy   až   do  s edla   Marhát.   Medzi   Výtokmi    a   Jeleními   Jamami   nájdete 

http://3.bp.blogspot.com/-Y-kqgaLHFCw/T8hPFSoc2HI/AAAAAAAAAps/CwrT3DDj5fk/s1600/IMG_9432.JPG
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„Staroprameň“. Nenechajte sa však zmýliť, najbližšie pivo hrozí  až  dole. Dĺžka trasy  

je  14 km s prevýšením 510 m.                                                        Palisáda, brána a základy 

Veľkomoravského kostola 

Kelly s Bike park, Ahoj                                                                     Pre milovníkov MTB 
technických zjazdov a single   trailov tu máme 
ponuku zjazdiť 6 kvalitných technických trás typu 
„flow“ rozličnej náročnosti na Ahoji. Bikerské trate 
na Ahoji  budujú dobrovoľníci - nadšenci.  Na  
trasách si  prídu  na svoje skúsenejší jazdci  aj  
začiatočníci. Ahoj  nepatrí medzi známe a 
obrovské parky,  ale pokiaľ tam raz prídeš, tak si 
ho zamiluješ. Korná, HopHop, Klopky, Šlapavá, 
Traverz, Doprava,  DH – vyberte  si,  čo  zvládnete.  

Také veľké skoky a parádne točky nemajú nikde 
inde na   Slovensku.  Veľké  plus   je,  že  sa  
bikepark nachádza  kúsok  od  mesta.  Dostanet 
e sa naň cyklovýstupom po žltej cyklotrase  z 
Banky. 
 
Čo si ešte pozrieť v okolí? 
 
 Lyžiarske stredisko Bezovec - nekomerčné stredisko, ktorému dominuje sedemstovka 

Bezovec, poskytujúca neznáme výhľady 

 Nový Zéland - ZOO farma pri Modrovej  

 Visiace skaly - vyhliadkový bod blízko Marhátu, skalkovitého charakteru 

 Sokolie skaly - lezecká lokalita, vedie nimi chodníček okrajom skalného  zrázu, súčasťou 

je pietne miesto významného slovenského alpinistu Vlada Plulíka  

 Veľká dolnosokolská jaskyňa - je súčasťou Sokolích skál, vedie ňou viacero lezeckých 

výstupov, oplatí sa vidieť, hoci je kúsok pod turistickým chodníkom 

 Rotunda sv. Juraja - rozkošný, takmer neznámy, pritom historicky veľmi cenený kostolík 

v lesoch Považského Inovca, nutné vidieť 

 Národná kultúrna pamiatka Súsošie Golgoty - súsošie nad Rotundou sv. Juraja 

 Inovecká chata – horská chata dostupná i autom, kde sa istotne dobre najete 

 Rozhľadňa a drevený prístrešok na Panskej Javorine-drevená rozhľadňa vo výške 1000 
m 

 Slovenský dvojkríž pod Ostrým vrchom – pekná vyhliadka s možnosťou posedenia, 
nájdete ju priamo na hlavnom hrebeni Považského Inovca 
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KAŠTIELE  TRNAVSKÉHO  KRAJA 

Kaštieľ Budmerice                                                                                                                    

Táto kultúrno-historická pamiatka bola postavená v r. 1889-89 podľa vzorov zámkov na 

Loire vo Francúzsku s množstvom malých vežičiek a štítových vikierov ako poľovnícky 

zámok. Vnú-torné zariadenie je z konca 18. storočia a z 1. polovice 19.storočia. Kaštieľ 

je obklopený pre-krásnym anglickým parkom s významným prírodno-krajinárskym 

významom. V tesnej blízkos-ti parku, na ceste, ktorá  vedie k  Červenému Kameňu, dal 

gróf  Pálffy postaviť kaplnku Panne Márii  Lurdskej,  ktorá  tam  stojí  dodnes.  

V súčasnosti  je  v  ňom  zriadené  múzeum. Počas prehliadky   si  návštevníci môžu  

pozrieť   exponáty, ktoré  pochádzaj ú zo  zvozov  Národnej kultúrnej  komisie z  

opustených a znárodnených šľachtických sídel po druhej svetovej vojne. 

  

Zámok Smolenice                                                                                                                      

Na mieste dnešného Smolenického zámku stál  už v 14.st. stredoveký hrad, ktorý počas 

stáročí menil mnohých majiteľov. Poslední majitelia, Pálfiovci dali na ruinách postaviť 

stavbu podľa zámku   v  Kreuzensteine  pri Viedni. V  súčasnosti  je majetkom Slovenskej  

akadémie  vied  a  pre verejnosť  je sprístupnený iba  sčasti (záhrady, nádvorie, vyhradené 

miestnosti. Na zámku         sa  organizujú  svadby  a  národné   i    medzinárodné vedecké 

konferencie.  



 

27 

 Hrad  Červený  Kameň                                                              

Na  nádvorí  dnešného   hradu  Červený  Kameň  stál  kamenný 

hrad,  ktorý bol súčasťou  pohraničnej sústavy hradov od Brati-

slavy až po Žilinu už v polovici 13.storočia. Tento pôvodný hrad 

zanikol  16. storočí  a  následní  majitelia  ho  začal  i postupne 

prestavovať čo zvýšilo jeho reprezentatívnosť. Aj keď bol hrad 

v nasledujúcich storočiach viackrát poškodený požiarom, Pálfiovci ho až do II. sv. vojny vždy 

opravili, takže dnes slúži ako múzeum nábytku vo svojej historickej podobe.  

Kaštieľ Bohunice 

Kaštieľ na Bohunickom návrší vznikol v 2. pol. 17.st., kedy 

patril uhorskému šľachtickému rodu Medňanských. Spolu 

s dobou a meniacimi sa majiteľmi sa formovala 

i architekto- nická stránka kaštieľa. Najvýznamnejšia bola 

prestavba do súčasnej podoby Alojzom Medňanským v r. 

1861 – 1864.  Začiatkom 20.st. sa kaštieľ stal majetkom 

Žigmunda a  Pavlíny Riznerovcov. Ich neter Ľudmila Podjavorinská-Riznerová  tu napísala 

svoje dielo o vrabčiakovi Čimovi. Kaštieľ je sprístupnený verejnosti ako Múzeum regiónu 

Bielych Karpát. Je tu expozíciu skla, etnografická expozícia, motocykle a výstava diel maliara 

Jána  Matejku. 

Dolná Krupá 

Obec pri Trnave sa hrdí jedinečným unikátom u nás – má 

7 divov sveta, z ktorých zostalo už len päť. Prvý div je ka-

štieľ rodu Brunswikovcov v slohu vidieckej klasicistickej 

architektúry. Dnes je súčasťou  SNM Hudobného múzea. 

Druhý div je kaštieľsky park vybudovaný podľa vzoru 

anglických parkov z r. 1813-19 s množ-stvom stavieb-vodopád, kúpeľný dom, umelá 

jaskyňa, obelisk, jazerá so sochami. Tretí z divov je kaštieľske divadlo z roku 1800 na ktorom 

koncertoval Ludwig van Beethoven. Zbúrané bolo v roku 1937.  Štvrtý div bola ružová 

záhrada grófky Chotekovej,  ktorom v roku 1929 rástlo 6 000 ruží. Postupne však zaniklo. 

Ďalší unikát -umelý kopec je v poradí piaty div. Na naj-vyššom 

mieste sa terén dvíha do výšky  15 m. Farský kostol sv. Andreja je 

šiestym divom a predstavuje významnú pamiatku sa-králnej 

architektúry z 19. st. Pod oratóriom sa nachádza rodinná hrobka 

Brunswikovcov. Za kostolom na prelome 19. a 20 .st.  po-stavili 

klasicistické mauzóleum rodiny Chotekovcov - posledný div obce, 

v ktorom je pochovaná aj ružová grófka.                      - prevzaté - 
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Festival Pohoda 2019 

Pohoda sa tento rok koná od 11. do 13. 

júla. Na zozname sú pecky ako The Roots, 

Liam Gallagher, Mac DeMarco, The 1975, 

Skepta, Michael Kiwanuka, Jeff Mills, Mura 

Masa, Lykke Li, a ďalší. Pozrite si však zoznam potvrdených umelcov. 

Fest Anča 2019 

Medzinárodný festival animácie Fest Anča 2019 odštartuje vo štvrtok 

27. júna svoj 12. ročník. Do Žiliny opäť prinesie štyri dni plné 

animovaného filmu, prednášok, koncertov a sprievodných podujatí. 

Grape Festival 2019 

10. ročník bude 9. a 10. augusta, opäť na letisku 

v Piešťanoch. Nateraz potvrdené mená ako: CHVRCHES, 

The Kooks, Jon Hopkins, Rudimental, a Dub FX a  ďalší. 

 

Zázvorovo-bazalkovo-grapefruitová limonáda - Odštavíme 

grapefruit, nastrúhame trošku zázvoru a dozdobíme lístkami 

bazalky. Ľahký nápoj k večer je hotový. 

Mangové smoothie - Olúpané mango 

rozmixujeme, pridáme maliny a ľad. Ak by to    bolo príliš husté, 

môžete pridať vodu. 
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1. ÚLOHA  -   Kohút, psy a liparidy /vymyslené zviera/ 
      Na táborovom kvíze dostali deti otázku: Koľko nôh má  
      spolu šesť psov, jeden kohút a sedem liparodov? Karol  
      tvrdí 46, Linda 52, Majka 66, Nina 78 a Ondro 82. 
      Jedno z detí malo pravdu. Koľko nôh má teda liparid? 
 

2. ÚLOHA  -  Čln 
Rodičia boli s deťmi na turistickom výlete. Vedeli, 
že cestou sa budú musieť preplaviť cez rieku, tak si 
vzali nafukovací čln. Do člna sa však zmestí buď 
len  
jeden dospelý, alebo dve deti. Najmenej koľkokrát 

sa musí čln preplaviť z jedného brehu na druhý, 
                                                            kým sa všetci dostanú cez rieku? 
 

3. ÚLOHA  -  Trieda 
Žiadny dvaja chlapci z 9.A sa nenarodili v rovnaký deň 

v týždni a žiadne dve dievčatá z 9.A sa nenarodili 

v rovnakom mesiaci. Keby však do triedy pristúpil 

jeden nový žiak alebo žiačka, jedna z týchto dvoch 

podmienok by určite prestala platiť. Koľko žiakov chodí 

do 9.A? 

a)  18                     b)  19                      c)  20                        d)  24 

 

4. ÚLOHA  -  Otec a syn 
Veky otca a syna sú vyjadrené celými číslami. Súčin ich 

vekov je 2015. Aký je ich rozdiel?   

 

                                                    a) 26                b) 29                  c) 31                 d)34 

 

 
              Správne odpovede nájdete na zadnej obálke časopisu. 
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Ako sa volá veda študujúca procesy na úrovni buniek? 
- Bunkológia         -  

 
Prosím Vás, môžete mi zavolať pána BOHOČLOVEKA Frederika? 
Naši študenti vymysleli nový prvok. Už sa nachádza aj v zlúčenine: 

- (NH4)2S      sulfid kianný     - 
 
Čo si budeme pamätať o etanole? 

- Je to základná potravina.    - 
 
Aký je rozdiel medzi horninou a nerastom? 
        -     Hornina horí a nerast nerastie!    - 
 
Študent zaujímajúci sa o medicínu: 

- Prosím Vás, predohra na infarkt, ako vyzerá?      - 
 
 
 
 

Učiteľ: Ten, kto zodpovedá na moju ďalšiu otázku, môže ísť domov.  
Jeden žiak hádže svoju tašku von oknom.  
Učiteľ: Kto to hodil?!  
Žiak: Ja! Idem domov. 
 
  Stretnú sa dvaja študenti elektrotechnickej fakulty a jeden hovorí druhému: 
- Ako sa ti vodí v škole? 
- Ále... S nekonečným odporom. 
 
Hovorí profesor na prednáške študentom: 
- Keby ste sa vy tam vzadu nerozprávali tak nahlas, tí v strede by mohli pokojne 
lúštiť krížovky a tí vpredu by mohli pokojne späť. 
 
 Ako sa volá western spoza školských lavíc? 
Sedem nedostatočných. 
 



 

31 

                     

    

   Šéfredaktor: 
   Mgr. Fuhrmannová Ingrid 
   Redaktori: 
   Madrová Sára 
   Kováčik Peter 
   Urbanová Tereza 
   Hrončoková Karolína 
   Kováčová Mária 
   Kováčová Daniela 
   Urbanová Tereza 
   Burzová Alžbeta 
   Grafická úprava:  
   Ing. Kalivodová Janka 
   CENA: 0,50 Eur 

 

            

 

 

 

 

 

 

Správne odpovede hlavolamu zo strany 29: 

1. 8 
2. 9 krát 
3. B 
4. D 


