
 



 

1 
 

 

Blahoslavená Anna Kolesárová    2   
Spolupráca s Americkými študentami pokračuje 4                                                                                                                                                                                                                                    
Návšteva u našich susedov          7                                                                                                                                                               
Z tvorby našich žiakov   9                                                                                     

Tekvicový deň   10                                                                                              

Čo sa u nás udialo          12                                                                                                

Imatrikulácie     14                                              

Stužková                   15                                                                                    

Predstavenie v SND       17                                                                              

Študijno-poznávací pobyt v Nemecku                                                                         19                                                                                                  

Vianočné tradície na Slovensku      20                                                                                 

Potrápme si mozgové bunky      22   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Začiatok nového školského roka máme už dávno za sebou, o teplých slnečných dňoch 

nehovoriac, ale za to,  chladné upršané počasie plné depresívnej nálady ešte dlho dlho pred 

sebou. No a tu sa naskytá možnosť  vylepšiť si náladu prečítaním nového čísla  časopisu Áno 

- Nie. Popri všetkých tých povinnostiach a hlavne množstva akcií za prvý polrok nebolo 

vôbec  ľahké vytvoriť toto číslo, ktoré ale určite stojí za prečítanie.  

 
Ďakujeme Vám všetkým za podporu aj v tomto školskom roku! A keďže sú Vianočné sviatky 

nezadržateľne predo dvermi, prajeme, nech Vianočný čas prinesie k Vám nehu a radosť, 

nech je Vaše srdce obklopené láskou všetkých blízkych a žiari šťastím jasne ako 

Betlehemská hviezda. 

 

                                                                                                                                            Redakcia 

 

 

Na prednej strane obraz namaľovaný Nikol Sadloňovou z II.G. 
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Narodila sa v malej dedine na Východnom Slovensku vo Vysokej nad Uhom. 

Náboženskú výchovu získala tak od rodičov, ako aj od kňazov vo farnosti a v škole. 

Keď mala trinásť rokov, zomrela jej mama. Vo večerných hodinách dňa 22. novembra 

1944 šestnásťročná Anna bola 

pred očami svojho otca zavraždená 

ruským vojakom dvoma ranami 

z pušky, pretože chcela brániť 

svoju čistotu. 

Sr. riaditeľka požiadala hlavného 

postulátora kauzy blahorečenia 

Anny Kolesárovej, JCDr. Marka 

Ondreja, kňaza košickej 

arcidiecézy,  o relikvie tejto 

mučeníčky čistoty. Odpoveďou na 

žiadosť bola slávnosť odovzdania 

relikvií (úlomok stehennej kosti), 

ktorá sa konala v kostole pri liturgii 

eucharistie ku cti druhej 

slovenskej blahorečenej 

mučeníčky (popri sestričke 

Zdenke Šelingovej). Akt spočíval 

v odovzdaní relikviára 

s certifikátom pravosti, ktorých 

prijatie podpísala sr. riaditeľka 

na oltári v našom farskom 

kostole. Tieto relikvie budú 

trvalo uložené v školskej 

kaplnke. 
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Nebojme sa aj my byť svedkami viery  

v Ježiša Krista v našom každodennom živote. 

Svet potrebuje naše svedectvá. 
 

 

https://www.google.sk/url?sa=i&url=http://obrazky.4ever.sk/priroda/obloha/oblaky-237205&psig=AOvVaw1_D7_xlBItSaYDRCOU6CtQ&ust=1574768199716000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjsx-uiheYCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.sk/url?sa=i&url=http://www.rkcsecovskapolianka.sk/2018/08/18/anna-kolesarova-mucenicka-cistoty/&psig=AOvVaw1bDn9dfDswmBk-VJW6uUrK&ust=1574767527285000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCr4augheYCFQAAAAAdAAAAABAE
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Spolupráca  s americkou katolíckou univerzitou v Ohio stále pokračuje a rozvíja sa. 

V tomto školskom roku, v októbri nás navštívilo 7 študentov z Gamingu, aby 

spoznali náš školský systém, našu históriu, kultúru ale aj krajinu. Keďže bývali 

v hosťovských rodinách, naši študenti, ktorí sa im po celý deň venovali, mali tak 

skvelú možnosť zlepšiť si  

svoje jazykové  znalosti.  

Počas vyučovania sa 

zúčastňovali hodín 

anglického jazyka, kon-

verzovali v skupinkách 

so študentami a tak 

rozvíjali ich schopnosť 

komunikácie. A nielen 

to. Americkí študenti 

odovzdávali svoje životné svedectvá a priniesli nový pohľad na šírenie viery. 

V popoludňajších hodinách 

bol pre nich pripravený 

spoločný program. 

Uskutočnil sa turistický 

pochod na Veľký Lopeník, na 

chate na Grúni opekali 

a  ochutnávali slovenské 

špeciality, navštívili naše 

hlavné mesto Bratislavu 

a vystúpenie Fragile v SND. 

Pri takýchto pobytoch vždy vznikajú pekné priateľstvá. Prinášame Vám niekoľko 

postrehov od vašich spolužiakov, u ktorých americkí študenti bývali.  
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 V októbri našu školu navštívili americkí študenti z Gamingu. U mňa bývala 19-ročná 
študentka komunikácií Corinne. Žije v Kalifornii so svojou rodinou - má 2 starších 
bratov a mladšiu sestru. Tá sa veľmi podobala na moju sestru. Po večeroch sme sa 
spolu rozprávali o jej živote  a o jej dojmoch z Európy. Hovorila, že kultúra 
a historické budovy v Európe sú veľmi  zaujímavé a že u nich v Amerike nie je 
kultúra tak veľmi výrazná, i keď tam bývajú ľudia z mnohých európskych a iných 
svetových štátov. Tiež nemajú veľa historických budov, všetko je tam totiž nové. 
Spoločne sme navštívili zámok a rozhľadňu v Bojniciach. Tiež počas týždňa naša 
škola organizovala viacero výletov,  ktorých sme sa  zúčastnili. Boli sme na turistike 
na Veľkom Lopeníku, na pútnickej hore Butkov, na chate sme grilovali, navštívili 
sme tiež predstavenie Fragile a balet SND  v Slovenskom národnom divadle 
v Bratislave. 

                                                                                                                                   Zuzka, III.G      

 U mňa bývala  Američanka Ceili. Bola nadšená z dobrosrdečnosti Slovákov 
a z krásnej slovenskej krajiny. Jej viera bola až nákazlivá. Mala veľmi dobrý pohľad 
na svet. Verila, že každý dobrý človek sa jedného dňa dostane do neba. Okrem 
obohatenia anglickej slovnej zásoby nám na Slovensko priniesla aj dobrú náladu 
a troška iný pohľad na vieru.                                                                                    Armina, I.G 

 

 Pred prvým stretnutím 
s Američankou Veronicou 
som od nervozity 
spochybňovala svoje 
lingvistické schopnosti, ale 
nakoniec sa ukázalo, že 
s Veronicou sa rozhovor 
vedie ľahko. Najväčším 
zážitkom, ktorý by sme 
mohli zaradiť do skupiny: 
kultúrny šok, ani tak nebola návšteva Čachtického hradu, či slovenská omša, ale 
rozprávka zvaná Tri oriešky pre Popolušku. Bolo veľmi vtipné sledovať reakcie 
Veronicy na tradičný československý humor. V podstate bola dosť zmätená pri 
každej druhej scénke. Práve takto som si uvedomila ten inak skoro nebadateľný 
kultúrny rozdiel medzi mnou a Veronicou. Celkovo sa Veronice na Slovensku veľmi 
páčilo, obľúbila si palacinky mojej babky a horalky. Pre mňa bolo úžasnou 
a náučnou skúsenosťou spoznať túto Američanku a bývať aspoň krátky čas s ňou . 

                                                                                                                                                              
Veronika, I.G 
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 Takmer pred mesiacom, v októbri nás navštívili študenti z Gamingu. Ja konkrétne 
som na tejto návšteve participoval ako hosťovská rodina pre jedného Amerického 
študenta.  Volal sa Nathan a pochádzal z Nového Mexika. Vysoký, vyšportovaný, 
hudobne založený, dvadsaťročný mladý muž, mne vo všetkom podobný. Bol 
unesený zo slovenských svitaní a západov slnka, pretože v Amerike, konkrétne on, 
ich kvôli smogu takmer vôbec nevidí. Hneď druhý večer sme si sadli a hrali na 
gitare a klavíri, komponovali sme hudbu a blbli sme so šialenými zvukmi 
z programov na produkciu hudby. Počas týždňa, keď sme mali voľno, som ho 
zobral na bicykel a spravil som mu prehliadku krásnych jesenných Piešťan. Veľmi 
sa mu tu páčilo a povedal, že keby nemá rodinu v Amerike, doštuduje 
a presťahuje sa k nám na Slovensko.                                                                                                                                                                
 
                                                                                                                              Damián, III.G 

 

 U mňa bývala Američanka Andrea z New Yorku. Prišla k nám v sobotu večer a do 
nasledujúcej soboty sme spolu prežili týždeň plný zábavy, jedenia a hlavne 
angličtiny. Veľmi jej chutili tradičné slovenské jedlá ako halušky, domáca klobása, 
ktoré sme jej vyvárali spolu so strýkom. Bolo mi s ňou výborne  a preto by som ju 
u mňa ešte raz privítala. 

                                                                                                                                                                 
Kristína, I.G 
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Naša prvá exkurzia v tomto školskom roku bola návšteva u našich susedov 

v Čechách. Najskôr sme sa zastavili v najstaršom skanzene v strednej Európe. 

Nachádza sa v meste Rožňov pod Radhoštěm, v krásnom 

prírodnom 

prostredí 

Moravsko-

sliezskych Beskýd. 

Navštívili sme 

v  ňom drevený 

kostolík   sv. Anny, 

drevenice 

s pôvodným zariadením, ale napríklad aj 

obchod,  poštový úrad či rôzne 

hospodárske budovy. Skanzen pekne 

dotvárali vyrezávané drevené úle 

a amfiteáter. Po prehliadke skanzenu sme pokračovali výstupom na horu nad 

mestom, na vrchole ktorej je postavená drevená 

rozhľadňa od nášho 

známeho slovenského 

architekta Dušana 

Jurkovičova. Naskytol sa 

nám z nej pekný výhľad 

na široké okolie. Niektorí 

z nás sa odvážili na 

výstup až do takej miery, 

že prekonali svoju fóbiu 

z výšok.  
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Nakoniec nášho cestovania sme sa 

zastavili vo Frýdku Místku a navštívili 

sme medové kráľovstvo zvané Marlenka. 

Počas výkladu nášho sprievodcu sme 

sledovali film o histórii vzniku tejto firmy, 

o výrobe jednotlivých produktov a  ako 

sa 
 

 v priestoroch firmy natáčala rozprávka Keď 

draka bolí hlava. Počas prezentácie sme si 

pochutnali na rôznych medových 

špecialitách a káve Marlenka. Po tejto 

skvelej ochutnávke sme sa premiestnili do výrobnej haly, aby sme videli proces 

zrodenia tejto sladkej špecia-lity. Bolo to veľmi zaujíma-vé sledovať, ako sa krok po 

kroku z plátov cesta vytvorí táto dobrota. Vyvrcholením našej dnešnej návštevy boli 

nákupy týchto 

medových 

zázrakov. Ako 

vidno podľa 

fotografie, pri 

kúpe sme naozaj 

nešetrili.                                                                                              

 

 

II.G 
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Z tvorby našich žiakov 
 

Pokus o dadaistickú báseň 

 

Nominácia tragického brata 

 
Prehnanú stále nomináciám prijímať, 

takmer smrti pochádza, 

s herectvom nemá pre predstaviteľom, 

trom Joaquin dnes štyridsaťpäťročný. 

Aspoň brata viackrát napriek Jokera, 

jediným staršieho po roly, 

chcel sebakritickosť jedného skončiť, 

z tragickej z rodiny musí, 

však Oscara ktorý je hereckej nový. 

 

Presúvame! 

 

Vkročíme do domova dlažieb prezimované áno, 

rodinou všetok tiež sa harmóniu, 

vkročíte čas spoznajte terase starať,  

do prinášame grilovať my do slnko. 

Na zohrievajú trávime slnečné, 

 a cítite to raňajkovať záhrade, 

jar voľný domova záhrad rastliny vášho, 

a keď priateľmi a pomaly radosť tvár, 

prichádza tam presúvame v čas, 

s lúče svojej keď sa o záhrady a je vašu. 

 

                                                                         III.G 
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Už tradične sa v mesiaci október konal tekvicový 

deň, ktorý bol sprevádzaný výstavou rôznych 

tekvičiek a informáciami o užitočnosti tekvice – 

jej blahodarných vplyvoch na zdravie, ale aj 

o spôsoboch jej prípravy. Študenti mali možnosť 

ochutnať a aj pochutnať si na tejto zelenine, 

nakoľko bol pre nich pripravený celý rad chutných 

kúskov. Boli to jedlá sladké ako orieškové muffiny, 

čokoládový perník, ale aj slané – tekvicové placky, 

syrový koláč, tekvicová nátierka. Všetkým 

prítomným veľmi chutilo, nakoľko 

stačila jedna prestávka a všetky 

dobroty do jedného kúska zmizli. 

Okrem toho, že tekvica patrí medzi 

najstaršie kultúrne rastliny vôbec, 

tak patrí aj k hlavným symbolom 

jesene. Je to veľmi ľahko 

stráviteľná zelenina, má minimum 

kalórií a bohatá je na vodu, minerálne látky a vitamíny. Jej liečivé účinky sa prejavujú 

v oblasti žalúdka, sleziny a pankreasu. 

 
 

 
 

 

 

 

 

https://www.google.sk/url?sa=i&url=http://www.party-store.sk/dekoracia-halloween-girlanda-tekvica-detail&psig=AOvVaw13xBig1Rvlo5Sz860XS-kZ&ust=1575023106772000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjUgrnYjOYCFQAAAAAdAAAAABAE
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Recept na čokoládové muffiny    

 2 vajíčka 
 1 hrnček na jemno nastrúhanej tekvice 
 4 lyžice domáceho medu 
 5 lyžíc kokosového oleja alebo masla 
 3 šálky ovsenej alebo špaldovej múky 
 1 prášok do pečiva (cca 13 g) 
 3-4 lyžice mletej škorice (alebo podľa 

chuti) 
 1 lyžička mletého badiánu (alebo podľa 

vlastnej chuti) 
 1 jablko nakrájané na kocky 
 1 hrsť čokoládových čipsov 
 1 hrsť sekaných vlašských orechov 
 hrozienka 

1. Rúru predhrejeme na 185°C. 

2. V mixéri rozmixujeme vajíčka, tekvicu, med, kokosový olej. 

3. V miske zmiešame múku, prášok do pečiva, korenie, jablko a čokoládu, orechy a 

hrozienka a pridáme rozmixovanú zmes. 

4. Poriadne premiešame a naplníme formu na muffiny. 

5. Pečieme 25-35 minút. 
 

Tekvicová nátierka 

 
Tekvicu hokaidó nastrúhame na jemno a podusíme na 

opraženej cibuľke. Osolíme, okoreníme a vychladnuté 

zmiešame s nátierkovým maslom. Pečivo s nátierkou 

ozdobíme rajčinou či prúžkom papriky. 

 
                                                            
 
                                                         Redakcia 

https://www.google.sk/url?sa=i&url=https://www.mimibazar.sk/recept/60560/tekvicova-natierka&psig=AOvVaw0CPwmy7TUGH4TcFs68dcR-&ust=1575023953815000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIi8_MzbjOYCFQAAAAAdAAAAABAE
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2.9. Začiatok 

nového školského 

roka 2019/20 sme     

zahájili 

slávnostnou 

svätou omšou, po 

ktorej sme sa    

presunuli   na školský dvor. Tu nasledovalo privítanie našich           nových prírastkov 

– študentov prvého ročníka. 

25.9.   Študenti III.G navštívili  Národnú Banku Slovenska, aby si tak prehĺbili znalosti 

z finančnej gramotnosti. Taktiež sa zúčastnili Veľtrhu vysokých škôl v Bratislave, kde 

získali lepší prehľad o možnostiach štúdia na našich vysokých školách. 

 30.9. Konala sa voľba do študentského 

parlamentu. Z možných kandidátov, ktorí 

zastupovali jednotlivé triedy najviac hlasov 

napokon získala Helena Lajčoková z III.G. Stala sa 

predsedom študentského parlamentu. Prvákov 

bude na zasadnutiach zastupovať  Veronika 

Pavlechová  a Peter  Burza. 

30.9.  Beseda a potrebe preventívneho očkovania 

organizovaná pracovníčkami Úradu verejného zdravia. 

Interaktívnou formou sa študenti dozvedeli 

o možnostiach a potrebách očkovania. 

  

7.10.  V cezpoľnom behu stredných škôl  obsadilo 

družstvo dievčat 3. miesto a  družstvo chlapcov 1. miesto.  Zúčastnili sa aj krajského 

kola, ale bez výraznejšieho umiestnenia. 
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18.10.  Milión detí sa modlí ruženec - cieľom tejto  

akcie   bolo  zjednotiť  deti  po   celom svete  

v  modlitbe  za  pokoj  a  jednotu. 

16.11.  Sloboda nie je samozrejmosť – prezentáciu 

našej školy zastrešili tí 

najmladší – prváci 

a druháci. Akcia sa konala na námestí a zúčastnili sa jej 

všetky školy nášho mesta. 

20.11. V oblastnom kole súťaže Pišqworky v Trenčíne 

získali naši študenti v zložení H.Lajčoková, M.Poruban, D.Bobocký, E.Dusíková 

a P.Václavek 2. miesto a postúpili na krajské kolo v Bratislave, kde obsadili 5. miesto. 

20.11.    Prednáška pre študentov 1. ročníka – Efektívne učenie – ako čo naj-ľahšie 

zvládnuť a zapamätať si prebrané učivo. 

22.11.  Godzone Tour -  aj naši študenti mali možnosť zúčastniť 

sa tohto evanjelizačného turné v Bratislave v rámci Týždňa pre 

mládež. Na programe boli večerné koncerty, tanečný program, 

scénky a rôzne príbehy ľudí. 

2.12. Zbierka potravín  „Kristiánov 

dar“ – stalo sa už tradíciou pre ľudí v núdzi organizované 

farskou charitou pod záštitou Trnavskej arcidiecéznej 

charity. Video z tohtoročnej zbierky sme si mohli pozrieť 

na TV Lux. 

6.12. Mikuláš opäť zavítal medzi našich študentov. Priniesol im zdravé ale aj sladké 

maškrty. Študenti na oplátku si pripravil pre Mikuláša zábavný program v podobe 

tanca či humorných scénok. Všetci sme sa 

spoločne zabavili a zasmiali. 
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Tohtoročné imatrikulácie dopadli nad všetky očakávania. Študenti III.G vymysleli 

úžasný, vtipný a nápaditý program, ktorého hlavnou témou bola „Psychiatria“. A tak 

sa na týždeň stali naši prváci duševne postihnutými pacientami. Medzi Ich diagnózy 

napríklad patrili: 

Jednorožec, Potápač, 

Syndróm veterána, 

Hypertrichóza - nadmerné 

ochlpenie, Syndróm českého 

turistu a mnohé ďalšie. 

Počas celého týždňa sme 

sledovali ich správanie 

a povinnosť nosiť príslušné oblečenie. 

V posledný deň nastal hlavný program 

a  prváci dostali možnosť vyliečiť sa zo 

svojich chorôb a pridať sa k nám, 

„normálnym“ študentom. Spôsoby ich liečby boli 

veľmi rôznorodé – fyzické aj duševné. Najviac sa 

však osvedčilo fúkanie múky, lúhovanie čaju 

zadnou časťou tela. 

Po úspešnom 

preskúšaní dostali 

pacienti certifikáty  psychickej spôsobilosti a  program 

sa tak dostal do svojho záveru.   

 

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

H.Lajčoková, III.G 
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Nad našou stužkovou slávnosťou visel otáznik od chvíle, keď sme sa asi pol roka pred 

jej konaním dozvedeli, že sálu máme objednanú na úplne iný termín. Jej príprave 

predchádzali stresy, nervy, občas aj slzy a m 

enšie či väčšie hádky. Všetko toto však opadlo, keď sme v piatok podvečer 8.11.  

všetci devätnásti stáli nastúpení v slávnostnom oblečení na pódiu Spoločenského 

domu. Naši učitelia, rodičia a všetci blízki sa na nás s hrdosťou mohli pozerať. Po 

oficiálnej časti dojímavých slávnostných príhovorov nasledovalo samotné 

stužkovanie našou triednou profesorkou. Pokračovali sme slávnostnými valčíkmi 

s učiteľmi a rodičmi, prípitkom a večerou. Keď sa všetci hostia nasýtili, nasledoval 

zábavný program. Zo začiatku bol možno trošku rozpačitý, no na konci sa bavil úplne 

každý. Oficiality sme mali teda za sebou a mohli sme sa naplno zabávať. Taká bola 

naša stužková....    

 ..... plná radosti, dojatia, hrdosti a hlavne šťastia. Určite na ňu budeme dlho 

spomínať. 

 
A ešte niečo na záver. Netradičný ale presne výstižný príhovor p. uč. Hyžovej: 

Netušila som ako ma prekvapí stať sa súčasťou maturitného oznámenia. Neviem čím som si 

to zaslúžila. Čím som týchto mladých ľudí zaujala. Možno nie ja,  ale predmet ktorý učím. 

História je predsa niečo, čo je v každom z nás. Poznáme osobné víťazstvá, rodinné revolúcie 

aj rodičovskú diplomaciu. 

Ja sa teraz nachvíľu vrátim do histórie 4.G. 

Aj tu boli citeľné znaky diplomacie. Zvyčajne ich uplatňovala Veva. Na začiatku hodiny obšírne 

opisovala nával povinností, zadaní, projektov, len aby na záver dohodla iný termín písomky. 

Veroniku vždy podporovalo silné zázemie triedy. „Veď to je celých osem strán faktov, 

a k tomu je potrebný kvalitný zošit, minimálne Majkin alebo Miškin.“ Do obhajoby sa s dušou 

vlastenca vrhal aj Marek. Napravo káva, naľavo bageta, naviac je skoré ráno. „Osem strán 

v zošite, to kde zoženiem.“ A vtedy sa zo spokojného snenia preberá  Jarko. Jeho  prekvapenie 

a  zmätok  sú zrovnateľné   s oneskoreným vyhlásením Československa – presne o dva dni. 

Okrem diplomacie trieda používa aj politiku ústupkov. Radšej jedna obeť 4.G ako pád celej 

triedy. A tak 4.G intenzívne naznačuje : Jurajovi, Majke, Hanke, Simonke, veď tí určite vedia 

aj aké bolo počasie na východnom fronte. A naviac, z myšlienkovou mapou aj nakraj sveta. 

https://www.google.sk/url?sa=i&url=http://koraionlinesperky.blogspot.com/2012/10/pripravy-na-stuzkovu-slavnost.html&psig=AOvVaw1TGbYyYv3neeY8Q-za8Jnj&ust=1575370556133000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDkp-XmluYCFQAAAAAdAAAAABAE
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Občas ale všetky prostriedky zlyhávajú, chýbajú známky, písomka musí byť. Vtedy 4.G 

hodnotí strategické pozície. Mení sa zasadací poriadok. Strategické osôbky sú: Mária, Juraj, 

Timka, Hanka, Miška. Ak aj napriek tomu nemáte toľko šťastia – byť v dostatočnej blízkosti, 

musíte veriť v silu rýchleho šírenia informácií. Niet divu, veď aj Enigma, mala veľký historický 

význam.  

Ani jedna s týchto foriem nie je blízka Davidovi. Jeho večným nepriateľom je papier a moja 

požiadavka: „píšte stručne rovno odpovede“. David odmieta takéto nátlakové akcie. Radšej 

podnikne výpravu pred tabuľu. 

V triede je však aj iný stratég. Ten verí, že cieľ – štvorka, je za účasť a slušné správanie. 

Priznám sa, že som mala problém prijať túto teóriu. Preto vznikla nová mierová zmluva 

prijateľná pre mňa aj pre Tomáša. 

Vo štvrtom ročníku veľká časť triedy pocítila úľavu. Z rozvrhu zmizol dejepis. Zostala len 

Veľká šestka. Jej zástupcovia budú bojovať aj za zeleným stolom. Majú na to rôzne dôvody:  

Juraj je vášnivý historik a vie aj keď nevie. „Juraj mimochodom ďakujem za Indiu 

a Pakistan.“ 

Hanka bude zberateľkou písomností. Už dnes má dokonalé poznámky, ktoré rozširuje 

a rozširuje a rozširuje..... 

 Baška a Hanka chcú poznať detaily zo života osobností- „veď ten Ľudovít  II. bol taký 

pekný“.  

Šaška alebo Keksík jednoducho miluje grécke dejiny. 

No a ešte je tu budúca zvedavá a tvorivá učiteľka dejepisu Janka. 

Čo povedať na záver: 

História pre týchto mladých ľudí nekončí, len pokračuje ďalšou etapou. Čoskoro ich prekvapí 

dospelosť. Chcú cestovať, spoznávať inú kultúru, ľudí. „Tak choďte“. My Vás tu budeme 

čakať. Ale potom sa nám vráťte. Lebo toto vaše malé Slovensko vás potrebuje. My Vás 

potrebujeme. Tak ako mi to nedávno povedala Majka: „ Keď všetci odídu, kto sa postará 

o našich otcov a mami ? 

P.S.:  Prajem  Vám, aby ste nemuseli hľadať odpoveď na našu spoločnú otázku: Existuje 

spravodlivosť? 

                                                                                          V. Chovancová IV.G, Mgr. J. Hyžová 

 

https://www.google.sk/url?sa=i&url=https://porcher.webnode.sk/history-pages/&psig=AOvVaw2NwaCWicLEXQ9H6x0G0Q1C&ust=1575373214772000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjlv9jwluYCFQAAAAAdAAAAABAE
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Naša škola sa dňa 16.10. zúčastnila divadelného 

predstavenia Fragile a Balet SND v Bratislave. Keďže sme 

mali v tom čase na návšteve Amerických študentov, tak 

sme na toto predstavenie pozvali aj ich. Ja som šiel do divadla so zvedavosťou 

a veľkým očakávaním, 

nakoľko túto skupinu 

poznám. Chcel som vedieť, či 

predstavenie naplní všetky 

moje očakávania. Pri vstupe 

do divadla na mňa hneď 

zapôsobil bohato zdobený 

interiér, čo ešte viac umocnilo 

môj kultúrny zážitok. 

Schodiskom sme vyšli na 

stredný balkón, našli sme si všetci svoje miesta, pousádzali sme sa a predstavenie sa 

mohlo začať. 

Svetlá zhasli, opona sa otvorila a na pódiu sa 

objavilo sedem osôb. Žiaden orchester, žiadne 

hudobné nástroje, iba ľudia s mikrofónom 

v ruke. Hneď prvá skladba vyvolala 

silné emócie. A to som ešte nevedel, 

čo so mnou urobí QUEEN. Myslím, že 

zimomriavky nenaskakovali len mne, 

ale všetkým navôkol.  

 

 

 

https://www.google.sk/url?sa=i&url=https://ostrava.rozhlas.cz/vokalni-fragile-predvedou-originalni-upravy-gospelu-koled-i-znamych-hitu-6977081&psig=AOvVaw0iCKXSgQbagEiQ30fdn2OB&ust=1575112167990000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiM5pukj-YCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.sk/url?sa=i&url=https://www.ticketportal.sk/event/Fragile_a_Balet&psig=AOvVaw2b1QHtbjyPJSB8_4VO5EEp&ust=1575112563346000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOC2jdilj-YCFQAAAAAdAAAAABAT
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nto fakt mi potvrdila aj Grace, ktorá bola 

veľmi prekvapená zo schopností  

účinkujúcich. Zaujímavé bola pre mňa 

prepojenie baletu s  a-capellou a spojenie 

klasického s moderným. Vystúpenie 

sprevádzal Braňo Kostka, ktorý krátkymi 

vsuvkami dodal vystúpeniu humorný 

podtón. Zapojil do programu aj obecenstvo, 

v ktorom sa zhodou okolností nachádzali aj 

naši olympionici Nasťa Kuzminová a Matej Toth. Záverečnú pieseň sme si odspievali 

všetci spolu, čo ešte viac 

umocnilo toto predstavenie.  

Z rozhovorov s  našimi 

americkými priateľmi 

vyplynulo, že aj pre nich to bol 

obohacujúci zážitok. Preto si 

dovolím na záver povedať, že 

som hrdý na to, že aj naše malé 

Slovensko má čo ukázať veľkej 

Amerike. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

Juraj Hlbocký, III.G 

https://www.google.sk/url?sa=i&url=http://www.snd.sk/inscenacia/3152/fragile-balet-snd&psig=AOvVaw2b1QHtbjyPJSB8_4VO5EEp&ust=1575112563346000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOC2jdilj-YCFQAAAAAdAAAAABAO
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Od 16.8. do 4.9. som sa zúčastnil trojtýždňového študijno-poznávacieho pobytu    v 

severnom Nemecku. Túto ponuku som dostal s ďalšími 11 študentmi z celého 

Slovenska za úspech na nemeckej 

olympiáde. Náš pobyt sa skladal z dvoch 

častí: Najskôr sme strávili 16 dní v meste 

Hameln v spolkovej krajine Dolné Sasko, 

do ktorého sme pricestovali lietadlom. 

Mesto Hamel  nachádzajúce sa južne od 

Hannoveru leží na rieke Wesera. Je známe 

legendou od bratov Grimovcov – 

Potkaniar z Hamelinu a  zachovalým historickým jadrom, kvôli ktorému je 

obľúbeným cieľom mnohých turistov. Tu sme bývali v rodinách, ja v rodine 

Gothierovcov. Doobeda sme mali spoločný program s  pani učiteľkami a 

s hosťovskými  súrodencami. Poobede sme mali rôzne exkurzie po meste a okolí. 

Takto sme navštívili mesto Bodenwerder – mesto baróna Prášila. S Florianom 

a jeho rodičmi som cez víkend navštívil kúpeľné mesto Bad Pyrmont, hrad „Pani 

Zimy“, zábavný park Heide-Park pri meste Soltau a svetoznáme automobilové 

mesto Wolfsburg. Po večeroch sme sa často v rodine rozprávali o Slovensku 

a prezerali spolu rôzne fotky. S porozumením nemčiny som nikdy nemal problém, 

na omši som si pomáhal spevníkom. 

Dvojtýždňový pobyt v Hamelne sme 

ukončili rozlúčkovým večierkom 

v priestoroch Schillerovho gymnázia. 

Nasledujúci deň, v sobotu ráno sme 

sa IC-vlakom prepravili do Berlína, 

kde sme strávili 5 dní. Bývali sme 

v hoteli blízko centra. Prezreli sme si najkrajšie pamiatky mesta – Ríšsky snem, 

Berlínsky Dóm, Brandenburskú bránu, Televíznu vežu na  Alexanderplatze, bulvár 

Kurfürstendamm s ruinou kostola Cisára Wilhelma či zvyšky ikonic-kého 

Berlínskeho múru. Najviac sa mi páčili nočné prechádzky mestom a plavba loďou po 

rieke Spréva popri významných budovách.  

„Čo bolo pre mňa prínosom z tohto študijného pobytu? Hlavne to, že som mal 

možnosť vidieť nové zaujímavé miesta, spoznať krajinu a nemeckú kultúru“. 
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                                                      Štedrý večer sa začína zjavením prvej hviezdy 

Vianoce boli vždy opradené rôznymi zvykmi, ktoré mali zabezpečiť hospodársku 
prosperitu. Viaceré z nich majú korene v pohanských dobách a siahajú až do dôb, 
kedy prostý človek veril v rôzne čarovné bytosti, javy a mágiu.                                  Najkrajší 
deň v roku – Štedrý deň dostal v minulosti rôzne mená. Dohviezdny deň, Kračun, 
Pôstny deň či Vilija. Názov je 
odvodený zo skutočnosti, charak-
teru obyčají, viažucich sa k tomuto 
dňu. Cieľom bolo zabezpečiť pre celú 
rodinu prosperitu, bohatosť a 
hojnosť pre spokojný, blahobytný 
život. Pre kresťanov znamená pôst     
„pred narodením Ježiša Krista“.                                                                                            
Štedrý večer sa začínal zjavením 
prvej hviezdy, zvonením zvonov, či 
zapálením sviečky na stole. Začínal sa 
vždy modlitbou, po nej nasledovala oblátka s medom, cesnakom, krížikom na čelo a 
jedli sa ďalšie vianočné jedlá. Popri tom sa nezabúdalo odložiť, vyniesť aj dobytku a 
robili sa rôzne magické úkony. Gazda rozkrojil najkrajšie jablko, kde jeho zdravé jadrá 
znamenali zdravie a červivé boli predzvesťou smrti. Zároveň dal každému kúsok, čo 
znamenalo, že rodinu tvorí každý jej člen, ako kúsky tvoria celé jablko. Typické bolo 
aj hádzanie orechov, ktoré vykonával najstarší člen rodiny. Do každého kúta musel 
hodiť jeden orech, aby mala rodina po celý nasledujúci rok hojno. Pod obrusom vo 

väčšine rodinách nechýbali šupiny 
z kapra alebo bankovka. Znamená to, že 
rodina bude mať  celý rok dostatok 
peňazí. Hlavným jedlom sviatočnej 
večere bola    kapustnica s hríbami a 
slivkami, alebo kyslá šošovicová 
s  hríbami a ryba pripravená na rôzne 
spôsoby. Nakoniec nasledovali pupáčky 
s makom. Typický bol aj štedrák, čo je  
sýty koláč so štyrmi rôznymi plnkami. 

 

https://www.google.sk/url?sa=i&url=https://moravce.dnes24.sk/retaz-okolo-noh-stola-a-slama-po-celej-izbe-ako-prezivali-vianoce-nasi-predkovia-223196&psig=AOvVaw3zX34rwKjkMbAjx-xqPjW9&ust=1575383358267000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCfzr2Wl-YCFQAAAAAdAAAAABBJ
https://www.google.sk/url?sa=i&url=https://www.cas.sk/clanok/630633/priprava-na-sviatky-si-vyzadovala-velku-pozornost-toto-su-tradicie-z-retro-vianocneho-stola/&psig=AOvVaw3pQQqNqYNOxnnjnFFRFGJg&ust=1575383853575000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDC4qmYl-YCFQAAAAAdAAAAABAE
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Najväčší vianočný sviatok, Božie narodenie, ustanovila už vo 4. storočí kresťanská 
cirkev za deň narodenia Krista. 25. december v minulosti nazývali Božím hodom 
alebo Svätou nocou. Prelínajú sa v ňom predkresťanské predstavy o znovuzrodení 
slnka so stredovekým cirkevným kalendárom, podľa ktorého bol tento deň 
považovaný aj za Nový rok. Zvykom bolo, že ráno gazdiná vložila do lavóra kúsok 
oblátky a peniaz – šesták. Každý člen rodiny sa musel v tejto vode opláchnuť. Gazda 

potom šesták vhodil v kostole do zvončeka a vodu vylial na miesto, kde sa nechodilo. 

Na Druhý sviatok vianočný sa chodilo na 
„štefanskú“ vodu. Do polnoci mali dievky a 
mládenci zákaz stretnúť sa. Ak sa stalo, že 
porušili tento príkaz, dievky museli za trest 
kúpiť sviece do kostola a mládenci až päť 
kilogramov sviec. Pred kostolom sa dievky po 
dve, tri poschádzali a spoločne s fľašami 
v ruke a šli na „štefanskú“ vodu s tým, že 
niekedy s dievkami išli aj mládenci s 
harmonikou. Keď prišli k vode, dievky do nej 
hádzali kúsok koláča alebo oblátky, aby aj voda vedela, že je veľký sviatok. Po nabratí 
vody sa pobrali domov. Pozametali izby a poutierali prach, zakúrili do sporáka a 

pobrali sa spať, čo bolo okolo tretej hodiny 
nadránom. Mladí muži zase zvykli skoro ráno 
brodiť kone v potoku, aby boli po celý rok 
zdravé. 

V posledný decembrový deň sa chodil do 
kostola zavrieť starý rok. Na Nový rok však 
platili rôzne magické úkony a priaznivé veštby. 
Novoročné obrady a rituály mali odhaľovať 
budúcnosť, chrániť od pohrôm, prispieť k 

blahobytu a priniesť šťastie. 

Sviatok Troch kráľov patril k najzaujímavejším dňom roka. Dievčatá chodili spievať 
popod okná najmä tých domov, kde mali dospelých mládencov. Spievala sa 
trojkráľová pieseň „Išli tri krále od východu“ a vianočná pieseň        „Z Panny Pán Ježiš 
je narodený.“                                                                                                                       

 - prevzaté - 

 

https://www.google.sk/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/fsurpin/photos/vin%C5%A1-na-bo%C5%BEie-narodenie-z-telg%C3%A1rtuvin%C5%A1ujem-vin%C5%A1ujemna-toho-krista-p%C3%A1na-narodenie/10156753971169827/&psig=AOvVaw0n-gy3NbTRcqKQ_wn7DvbN&ust=1575386008669000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi0v62gl-YCFQAAAAAdAAAAABAR
https://www.google.sk/url?sa=i&url=https://www.bystricoviny.sk/kultura/zvyky-a-pranostiky-na-sviatok-troch-kralov/&psig=AOvVaw0iT35AeXcHdMlq3pV7az0V&ust=1575386366905000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiIx-Khl-YCFQAAAAAdAAAAABAD
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1. Víťaz futbalového zápasu získava 3 body, porazený 0 bodov, v prípade remízy obe 
mužstvá po 1 bode. Mužstvo FC Vidiek zohralo 38 
zápasov a získalo 80 bodov. Koľko najviac zápasov 
mohlo prehrať? 
a) 12 
b) 11 
c) 10 
d) 9 
e) 8                                                                                                                           

2.  Tri balóny stoja o 12 centov viac ako jeden balón. Koľko stojí 1 balón? 
a)    12 centov 
b)    10 centov 
c)    8 centov 
d)    6 centov 
e)    4 centy 
3. Jeden pes utiahne sane s nákladom, ktorý nie je ťažší ako 80 kg. Dva psy utiahnu 
rovnaké sane s nákladom, ktorý nie je ťažší ako 180 kg. Akú hmotnosť majú sane? 
a)    10 kg 
b)    20 kg 
c)    30 kg 
d)    40 kg 
e)    50 kg 
4. Z rohu veľkej drevenej kocky s hranou dlhou 4 cm sme vyrezali malú kocku s hranou 
dlhou 1 cm. Koľko stien bude mať teleso, ktoré vznikne vyrezaním takýchto malých kociek 
z každého rohu veľkej kocky? 
a)    36 
b)   30 
c)   24 
d)   20 
e)   16 
5. Slovo kráľ je odvodené od mena Karol. Ktorý panovník bol natoľko úspešný 
a inšpiratívny, že sa z jeho mena stal panovnícky titul? 
a) Karol IV. 
b) Karol Martel 
c)  Karol Holý 
d) Karol Veľký 
e) Karol Sevilla 
 
Správne odpovede nájdete na zadnej strane časopisu. 

 
 



 

23 
 

 


