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Mnohí z vás si pravdepodobne už ani nespomenú na teplé letné lúče, 
ktoré sú spolu s dvojmesačnými prázdninami nenávratne za nami a 
nechali nás napospas nástrahám školských dní. Aby vaše chladným 
počasím ošľahané tváre nezostali smutné, redakčná rada opäť vzala do 
rúk novinárske perá a s veľkým odhodlaním sa pustila do písania 
nových článkov, pre vás, naši gymnazisti. 
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 literárna exkurzia do Martina a taktiež pribudli aj noví 
študenti, ktorých vám v tomto čísle podrobnejšie predstavíme. 
Samozrejme tých rubrík bude viac, stačí otočiť stránky časopisu 
a dozviete sa oveľa viac. 
Ďakujeme Vám za podporu v novom školskom roku! Prajem Vám 
príjemné čítanie nasledujúcich riadkov! 

Redakcia ÁNO-NIE 
 



 

 

TITUS ZEMAN 
 
O Titovi Zemanovi sa toho od začiatku školského roka hovorilo už 
dosť.  Každému z nás je jeho meno dobre známe, aj keby nechcel. 
Zovšadiaľ na nás kričalo množstvo informácií o jeho obetavom živote 
a blížiacom sa blahorečení. Napriek tom sa u nás nejakému veľkému 
úspechu netešil. Svedčí o tom aj pomerne nízka účasť študentov 
z našej školy na jeho blahorečení 
v Bratislave. Ráno 30. 
septembra odchádzal 
spred školy poloprázd-
ny autobus. Medzi od-
vážlivcami, ktorí sa 
podujali na vlastnej 
koži zažiť atmosféru 
blahorečenia, som bola asi 
jediným zástupcom 
z tried nášho gymnázia.  
Pochopila som, že záujem našich študentov o mučeníka za 
duchovné povolania nie je práve ohromujúci. Preto treba uznať, že 
škola mala skutočne veľkú odvahu, keď sa rozhodla pozvať na našu 
školu pracovníka 
z Ústavu pa- mäti národa  
p. Patrika Dubovského, 
aby nám prednášal na 
tému Titovho života. 
Risko-vala tým, že 
svojich vlast- ných študen-
tov unudí k smrti.To sa        
však našťastie nestalo. 
Práve naopak. Prednáška 
nám poskytla množstvo 
zaujímavostí a  nových  informácií  z   napínavého  života  nášho  
nového  mučeníka. 
 
 

Súčasťou prednášky bol aj krátky film plný pútavých svedectiev 
kňazov a rehoľníkov, ktorí Tita osobne poznali a prešli spolu s ním 
kus jeho namáhavej cesty k svätosti. Rozprávanie o krutosti 
minulého režimu z úst tých, ktorí ho prežili na vlastnej koži, nás 
rozhodne nenechalo chladných. 
Postupne sme začali chápať okolnosti, 
ktoré sa na celú tému Titusa Zemana 
viažu a v mnohých z nás začal konečne 
rásť obdiv a uznanie za nezvyčajnú 
odvahu a silu, ale aj pevnú vieru a 
 nepochopiteľnú obetu, ktorú Titus 
preukázal počas riskantných 
prechodoch cez prísne strážené 
hranice a obdivuhodnom 
znášaní  krutého a nespravodlivého 
trestu. Počas obohacujúcej 
prednášky sme si mohli uvedomiť, aké 
dôležité je skúmať históriu nášho národa, poučiť sa z chýb našich 
predkov a čerpať inšpiráciu od hrdinov minulosti, ktorých posolstvo 
tak dodnes ostáva živé. 
 
                                                                                                        N. Gajdová, 
IV.G 
 
 
 

Všemohúci a večný Bože, Tvoj služobník 

Titus Zeman bol jedným z mnohých, 

ktorí v minulom storočí dosvedčili svoju lásku k Bohu 

a vernosť Katolíckej cirkvi, daj nech sila ich svedectva 

je pre nás príkladom, aby sme s odvahou, 

pokorou a milosrdnou láskou predkladali pravdy 

a hodnoty našej viery ľuďom našich čias. Amen. 
 
 
 
 



 

 
 

V dňoch 26. - 28. septembra sa tretiaci zúčastnili povinného kurzu 
OŽAZ. V utorok ráno pre nás prišiel minibus z dôb dávno minulých. 
Cestu v preplnenom autobuse sme si spríjemňovali hlasným 
spievaním a fotením 
bláznivých fotografií. 
Ubytovaní sme boli na Holubyho 
chate pod vrchom Javorina. 
Spoločnosť nám robili myši a 
nadávajúci papagáj. OŽAZ sme 
otvorili spoločným jedením 
instantných polievok. V deň 
príchodu sme si ešte stihli 
spraviť prechádzku na vyhliadku, tiež sme strieľali zo vzduchovky a 
hádzali granátom. Druhý deň sme absolvovali turistiku smrti. 
Dvadsaťpäť kilometrová túra nás vyčerpala natoľko, že pri nočnej hre 
sme podávali mizerné výkony. Tretí deň, deň odchodu sa začal 

ukážkovo. Pri dennej hre sa niektorí jedinci 
nášho OŽAZu stratili. Možno si poviete, že to nič 
nie je a že sme sa vrátili v plnom počte, no mali sme 
na mále. Časť denného 
preteku obsahovala cestu 
popri českých hraniciach. A 
tak si viete predstaviť, čo sa 
stalo. Áno, nemenovaní 
jedinci sa stratili v Čechách. Z  hodinového 
preteku sa stal trojhodinový. Zúčastnili sme sa 
aj kurzu prvej pomoci a pri obväzovaní z 
niektorých z nás sa stali kripli. Večere sme 
strávili pri ohni a rozprávaním si vtipov 
a humorných príbehov. Z tohto kurzu máme 
veľa pekných spomienok a fotografií.  
 

A tak týmto sa chceme v mene celej triedy poďakovať našim skvelým 
učiteľom, pánovi učiteľovi Mgr. Mariánovi Vallášovi a pani učiteľke  
Mgr.Soni Vallášovej.                         A. Burzová, D. Kováčová, T. Urbanová, III.G 

 
Dňa 27.10.2017 sme oficiálne pasovali našich prvákov a prijali ich do 
cechu gymnazistov. Imatrikulácie mala na starosti trieda III.G, 

ktorá vymyslela uvítací 
program pre prvákov a 
taktiež pre zábavu 
našich gymnazistov. 
Celý týždeň pred 
Imatrikuláciami mali 
prváci za úlohu nosiť 
oblečenie zladené do 
jednej farby. Pondelok 
sa nám prváci ukázali 

v červenej, v utorok v žltej, v stredu v ružovej, vo štvrtok v oranžovej 
a  v  deň vyvrcholenia mali za úlohu prísť oblečení v retro oblečení, 
keďže téma imatrikulačiek bola OHLIADNUTIE SA VZAD. Ďalej mali 
za úlohu pripraviť si program na túto tému. Ak prváci zadanie 
nesplnili museli si obliecť 
vrece na odpady s nálepkou 
„MILUJEME III.G.“  Program 
mal trvať aspoň 5 minút a 
museli v ňom byť zapojení 
všetci žiaci. Prváci si vybrali 
módnu prehliadku, na ktorej 
predviedli svoje schopnosti a 
rôzne zaujímavé outfity. Po 
prehliadke sa začal program 
vymyslený tretiakmi. Najskôr 
si prváci vylosovali číslo skupiny, ku ktorej boli zaradení ďalej si 
vyskúšali aké je to dabovať film, ktorý nepoznajú, zatancovali nám na 
známe piesne z kultových   filmov  

 
 
 
 



 

(Hriešny tanec - Time of my life, Rebelové- Pátá, Madagaskar- Já tak 
rád trsám a Pomáda- 
You’retheonethat I want) 
a dostali hodnotenie od 
slávnej poroty v zložení 
Simona Cowell alias Mário 
Hanic, Ján Ďurovčík alias 
Parik Masár, Lucie Bílá 
alias  Janka Mária Mrázová 
a  Diany Mórovej alias 
Barbora Opatová.       Po 
zábavnej časti prebehol 
slávnostný sľub, pasovanie 
mečom    zo    StarWars    

a 
 
potvrdenie sľubov odtlačkom 
nosa na Sľuby, ktoré mali 
prváci za úlohu zavesiť si v ich 
triede. Dúfame, že sa prváci 
a spolu s nimi aj ostatní diváci 
dobre zabavili. Veď program 
bol prichystaný práve  pre nich. 

 
 
 
 

T. Urbanová, III.G 

 
 

 
 
 

 
 
Deň, ktorý zmenil ich život, bol vlastne úplne obyčajným dňom. 
Prípravy na školský ples vrcholili, očakávania narastali, telocvičňa sa 
pomaly menila na tanečnú sieň a kobercová páska nečujne čakala 
na svoju chvíľu.  
Dievčatá v prvej lavici opäť nemohli obsedieť na hodine matematiky 
a odrazu si všimli, že na vedľajšom stole nenápadne leží malý krúžok 
pieskovej farby. S trémou naň hľadeli a nevedeli, ako by ju oslovili. 
Po dlhom váhaní odvážna Lenka schmatla krúžok. Andrea už od 
prvého ročníka zamýšľala rozdeliť lavicu na dve polovice. V páske 
našla svoju záchranu.Presne vypočítali, koľko miesta patrí každej 
z nich a prelepili páskou stred lavice. 
Časom sa páska začala plniť zvláštnymi príhodami 
a pomenovaniami. Nie raz im poslúžila ako pomôcka počas 
písomiek. Vytvorili si k nej silný citový vzťah. Každé ráno sa tešili, 
ako ju opäť uvidia. Pravdou bolo, že časom začali chodiť do školy len 
kvôli nej.  
Ťažká chvíľa nastala ráno pred dvojmesačným oddychom. Lúčenie 
bolo náročné. Náročnejšie ako čokoľvek predtým. Dievčatá vtedy  
nemohli ani len tušiť, že pásku vidia naposledy. Verili, že ich bude po 
prázdninách poslušne čakať na svojom výnimočnom mieste. Ale 
páska akoby sa pod zem prepadla.  
Dievčatá obrátili školu hore nohami, aby našli, čo sa stratilo. Márna 
bola ich premotivovaná snaha. Nakoniec sa dozvedeli, že jeden starý 
pán, vraj bol ich blízky priateľ a otec celej triedy, pásku bezcitne 
vyhodil. 
Bez mihnutia oka a štipky súdnosti vyhodil symbol ich nádherného 
priateľstva... 
A ako sa s tým dievčatá vyrovnali? Začiatky boli náročné, uslzené,  
hrozné. Ale netrvalo dlho a pásku, ktorá niesla v sebe množstvo 
skrytých a nedopovedaných tajomstiev, vystriedali kúsky papiera. 
Papiera veľkého, bieleho, čistého. Čistého dovtedy, dokým sa opäť 
raz nezačne písať história maturantiek z prvej lavice.  
 

Andrea Čelešová, Lenka Medňanská, IV.G 
 



 

  
 
In Europa spielt Deutschland eine große Rolle.  Die Medien sind 
täglich voll von den neuesten Informationen über dieses Land. Aber 
es gibt hier noch immer viele Fakten, die für uns unbekannt sind. 
Weisst du, wie viele deutsche Erfindungen du täglich benutzst? Sehr 
viele. Sie helfen uns bei alltäglichen Situationen und so erleichtern 
unseres Leben. Ein paar Erfindungen, für die wir den Deutschen 
danken, möchte ich dir jetzt vorstellen. 
 
Jeans - Die Geschichte der Jeans kennst du schon bestimmt. Sie 
wurden in Amerika erfunden und von 
amerikanichen Arbeitern getragen. Allmählich 
erreichen sie eine große Welterfolg und jetzt 
hat schon jeder von uns dieses 
Kleidungsstück im Schrank. Obwohl 
Jeans wirklich aus USA stammen, wurden sie 
dort von Deutscher- Levi Strauss erfunden. In 
Deutschland hat seine Familie in Not gelebt. 
Als Levi 18 Jahre alt war, hat er mit der 
Familie nach Amerika ausgewandert. Hier 
hat er einen Textilhandel gegründet und mit der Hilfe des Schneiders 
Jacob Davis die ersten Jeans hergestellt.  Bis heute kannst du die 
originellen Jeans von der Marke Levi Strauss kaufen. Sie sind aber 
ziemlich teuer. Ein Stück kostet etwa 90-190 Euro. 
 
Stollenschuhe – Wir bleiben noch bei 
den Kleidungsstücken. Jetzt handelt 
sich aber um die Schuhe, die 
Fußballspieler tragen. Der Erfinder 
dieser Sportschuhen ist Adolf Dassler. 
Er   ist   der   Gründer   des  
 
 
 
 

Sportartikelherstellers Adidas. Er war der jüngere Bruder von Rudolf 
Dassler, dem Gründer von Puma. Dassler hat sich insgesamt mehr 
als 700 Erfindungen patentieren gelassen. 
 
Teebeutel- Wer Tee gern trinkt, der 
benutzt bestimmt diese Erfindung. 
Das Teebeutel ist das kleine 
Täschchen mit Tee, das wir gerade 
aus der Papierpackung inunsere 
Tasse geben können und nach ein 
paar Minuten wegwerfen.  
Soerleichertdiese Erfindung die 
Vorbereitungdes beliebtesten Getränksseit 1928.  Sein Erfinder heißt 
Adolf Rambold. Er warjahrelang ein Mitarbeiter des bekannten 
deutschen UnternehmsTeekane. 
 
Zahnpasta- Wenn du heute am Abend die Zähne putzen wirst, 
erinner sich wieder auf Deutsche. Konkret auf Ottomar von 
Mayenburg. Dieser deutschen Apotheker hat in 1907 die erste 
Zahnpasta hergestellt. Auch vor seiner Erfindung haben sich 

mehrere 
Menschen 

bemüht, ähnliche 
Creme oder 
Mundwasser zu 

verkaufen. 
Ottomar war aber 

am 
erfolgreichsten. 

Seine Zahnpasta war lang sehr beliebt und hat ihm auch viel Geld 
gebracht. Er hat  sogar 4 Schlößer für sich und seine Kinder gekauft. 
Heutzutage sehen die Zahnpastas zwar anders aus, aber seine 
Erfindung hat der schnellen Entwicklung dieser Ware begonnen. 
 
 
 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Adidas
https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Dassler
https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Dassler
https://de.wikipedia.org/wiki/Puma_(Unternehmen)


 

 
 
 
Es gibt noch sehr viel andere deutschen Erfindungen, die wir 
bestimmt benutzen und wissen nicht, dass sie aus Deutschland 
stammen. Ich habe nur diese 4 gewählt, weil sie für uns sehr 
praktisch sind und trotzdem fesselt ihre Geschichte unsere 
Aufmerksamkeit nur selten. Nur selten denkt man davon nach, wie 
diese alltäglichen Dingen entstanden sind.  Hoffentlich weißt du jetzt 
auch das, dass du einen deutschen Text auch allein lesen kann und 
ziemlich gut verstehst. Und wenn nicht, dann kann es für dich 
mindestens eine Motivation sein. 
 
 
 
WORTSCHATZ ZUM TEXT: 
die Erfindung- vynález  
stammen aus- pochádzať z 
erreichen- dosiahnuť  
die Not- núdza, bieda 
der Welterfolg- svetový úspech                                                          
 herstellen- vyrobiť, vyrábať 
es handelt sich um- jedná sa o    
die Entwicklung- vývoj, rozvoj 

                                                                                                             
N. Gajdová, IV.G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Tento školský rok sa naša škola zapojila do Európskeho dňa jazykov, ktorého sa 
zúčastnili žiaci všetkých ročníkov gymnázia. Cieľom tohto dňa bolo osláviť  
jazykovú rozmanitosť v Európe a podporiť jazykové vzdelávanie našich žiakov, 
ktorí si mohli aspoň na jeden deň oddýchnuť od školských lavíc  a príjemne sa 
zabaviť na pestrom programe, ktorí  bol pre nich prichystaný. 

 

Nemecký jazyk  

Žiaci  sa zúčastnili besedy 
s bývalým absolventom našej školy,  
Jurajom Sadovským, ktorý sa 
venuje  práci  v zahraničí  
a s nemčinou je v každodennom 
styku. Ďalším programom nás 
sprevádzali naši študenti, ktorí si 
pod vedením  pani učiteľky 

Vyzváryovej  pripravili rôzne aktivity  ako výborné pohostenie  
a ukážku „Nationalspeisen und Getränke“  hru na hudobný nástroj, 
hodinu rakúštiny, pesničky a na záver zábavné jazykolamy . 

 

Ruský jazyk 

Pani učiteľka ruštiny D. Kováčová 
spolu so svojimi študentmi 
pripravila zaujímavú dvojhodinku 
plnú príjemnej atmosféry. Úsmev 
na tvárach žiakov i učiteľov vznikli 
vďaka zaujímavým prezentáciám 
našich druhákov, ale aj ich 
spoločnou pieseňou 
Подмосковные вечера. Aj naši maturanti si pripravili  program 
v podobe krátkeho bábkového divadla Соль дороже  золота.   
Daniela   Kováčová   a   Patrik   Masár    vytvorili  
 



 

 
atmosféru, akoby sme boli naozaj v Rusku. Obliekli si zaujímavý 
ruský kroj, v ktorom dominuje červená a biela farba. Pani učiteľka 
nám porozprávala o ruských tradíciách a obliekaní v dávnej ruskej 
dobe. Mohli sme sa občerstviť sušienkami a pochutnať si na 
výbornom ruskom čaji, ktorý bol uvarený v samovare - typickým 
ruským prístrojom na prípravu čaju. Celkovú výbornú atmosféru 
dopĺňali ruské piesne. 
 
Anglický jazyk 
 
Študenti sa zoznámili s Jamesom, ktorý sa narodil vo Veľkej Británii, 
ale už 17 rokov žije na Slovensku. Najprv sme si mohli zopakovať 
regióny Veľkej Británie a zoznámiť sa s hlavnými mestami týchto 
častí, ale aj s ich vlajkami. James hovoril veľa o anglickej kultúre 
a zvykoch a tiež ich porovnával so slovenskými. Porozprával nám, 
čím si v živote prešiel, aké trápenia a bolesti zažil. Hovoril najmä 
o drogovej závislosti a o tom, ako sa prostredníctvom spoznania 
Boha z toho dostal. Bol veľmi rád, že nás mohol prísť navštíviť 
a vďaka našich otázok sme sa 
dozvedeli, že sa mu osobne na 
Slovensku, kde si našiel ženu 
a má tu aj rodinu, páči viac ako 
vo Veľkej Británii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na záver nám nezostáva nič iné len sa poďakovať za vytvorenie tak zaujímavého 
dňa všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli ku krásnemu priebehu 
Európskeho dňa jazykov. Veríme, že sa všetkým študentom páčilo a že sme takýto 
deň nezažili poslednýkrát.  

A. Čelešová, M.Urbanová , IV.G 
 
 
 
 

 
 
 

4.9. Začiatok školského roka – Začali sme 

slávnostnou svätou omšou vo farskom kostole 

a pokračovali sme na školskom dvore, kde študenti III.G 
privítali krátkym programom našich nových prvákov.  
14.9. OŽAZ na Kamennej – Študenti I.,II. a IV. 
ročníka absolvovali kurz OŽAZ na Kamennej 

28.-30.9. Duchovná obnova učiteľov sa uskutočnila v Melčiciach s p. 
farárom Jurajom Valúškom. Téma duchovných cvičení „Ježiš – učiteľ sa nás 

bytostne dotýkala a prehĺbila prežívanie nášho učiteľského povolania. 

3.10. 451 Fahrenheit – Naši študenti sa zúčastnili v Žiline anglického 
predstavenia vedecko-fantastickej drámy, ktorá bola alegóriou na totalitné 

myslenie a systémy vtedajšej doby. 
5.10. Cezpoľný beh  stredných škôl nám priniesol v okr. kole 1.miesto. 

6.10. Letné športové hry mládeže o Pohár Primátora mesta bol pre nás 

úspešný. Spomedzi novomestských škôl sme získali 2. miesto. 
18.10. Milión detí sa modlí ruženec – cieľom bolo v modlitbe sa spojiť 

s ostatnými deťmi. 
25.10. Volejbalový turnaj – o Pohár Primátora mesta priniesol 3. miesto. 

20.-24.11. Školské misie – Počas tohto týždňa nás 

sprevádzali redemptoristi z Michaloviec a Stropkova 
spolu s gymnazistkami zo Stropkova. Cieľom nového 

projektu, ktorý začal pred troma rokmi je duchovná 
obnova žiakov, učiteľov a zamestnancov škôl a ich 

povzbudenie vo viere.  
23.11. Pišqvorky – Naši študenti sa zúčastnili okresného kola v Trenčíne, 

odkiaľ z tretieho miesta postúpili dokrajského kola v Bratislave. 

1.12. Divadelné predstavenie skupiny ATAK – tanečné vystúpenie pod 
vedením A. Danka. 

1.12. - Zbierka potravín „Kristiánov dar“ pre ľudí v núdzi organizované 
pracoviskom farskej charity pod záštitou Trnavskej arcidiecéznej Charity.  

6.12. – Navštívil nás sv. Mikuláš so sladkosťa-mi, 

ktorého sme obdarili vtipným programom. 
8.12.–Sviatok Nepoškvrneného Počatia 
Panny Márie sme slávili sv. omšou a po nej 
nasledovala prednáška o nebezpečenstve hoaxov 

na internete študentom Masarykovej univerzity.  
9.12. Vianočné trhy v Sankt Pölten – akcia organizovaná našou školou 

v spolupráci s Rodičovskou radou na utuženie vzťahov učiteľov, žiakov, rodičov 

a priateľov školy. 



 

 

My holiday  in Ireland 
Agreen, windy and wet country full of sheeps, cows and historical 
monuments. If you think that I am talking about Ireland, you are right. 
Last holiday I spent two beautiful weeks with my friends in Ireland. 
They wereparticularly beautiful to me because I really love green 
nature. However, it was not a real reason 
why I travelled to Ireland. It was not a 
normal holiday like theone you know, 
justwith your family staying in ahotel and 
atourist guidewith a Slovak flag on a 
wooden gaveltalking to you about the 
history of a country. Here is my 
explanation.  
I joined the project which was supported by Erasmus+. This project 

was about young people and their 
opinion on The Europeanmigrant crises. 
I and others students were discussing 
about topics which are connect with 
migrant crises.  But it would be very 
boring to workall the time, so our 
timetable also containedaplace for fun.  
We could try playing anunusual game - 
hurling. We also visited which was 

situated in open nature. There  werea lot of interesting, incredible 
artefacts. For instance, there was a Viking kitchen which consisted of 
abig hole in theground and alarge fireplace. 
So when a Viking woman wanted to cook 
some meat she had to put some stones to 
the fireplace. When thestones were very 
hot, she put them to the hole with some 
water which started to boil immediately. 
Another amazing place which we   could   
see  was  TheCliffs  of  Mother. 
 
 
 
 

 Although the weather was awful that day, it was amazing to see 
them.  One of the best experiences was also a trip to a typical Irish 
village with a castle. This village is used as a museum. It is a replica 
of an Irish village from the past and I really felt like in the past. I can 
say that this kind of museum is better than a normal museum in one 
building.  
Mainly men know Ireland as the country of Guinness. Guinness is 

black beer with a long history. It is also 
connected with Irish music. To see a real 
Irish pub, hear typical live Irish music and 
taste typical Irish beer was something 
awesome. It was quite interesting that 
there weren’t only men, but also their 
spouses in the pubs. This is not usual in 
Slovak pubs.   

I like travelling and after these two weeks I 
started to like Irish culture, so it was not easy 
to leave this country. I really recommend 
travelling around the world, it help to find new 
friends, know new culture and find motivation 
for learning English.  
 
 
 
Baví ťa objavovať význam nových slov ? Chcel by si  skúsiť napísať článok ako 
skutočný novinár? Zapoj sa do súťaže !!! =)  Vyber si jedno z nažlto zvýraznených 
slov a napíš o ňom článok. 
 
Autor najzaujímavejšie spracovaného článku bude pozvaný na kávu so 
šéfredaktorkou, jeho článok bude uverejnený v budúcom čísle + obdrží zadarmo 
číslo časopisu. 
 
Inštrukcie : rozsah – ľubovolný, jazyk – ľubovolný, spracovanie ľubovolné.   
 
Články posielajte na mailovú adresu : ingrid.f@azet.sk 
 
Termín odovzdania : do  31.1.2018                                  
                                                                                                             Štefan Kováč, IV.G 

 
 
 
 

mailto:ingrid.f@azet.sk


 

 
 
 

Dňa 11.10. 2017 sa žiaci II. a  III.G gymnázia, zúčastnili literárnej 
exkurzie. Jej cieľom bolo priblížiť životy našich literárnych velikánov. 
Ako prvý sme navštívili Orloj v Starej 
Bystrici, kde sme prezentovali 
zaujímavosti a fakty o ňom. 
Keďže práve odbilo deväť hodín, videli 
sme orloj za pochodu. Ďalej sme 
navštívili malé Múzeum vo Vyšnom 
Kubíne, kde sme si porozprávali 
o ži-vote a  diele  P. O. 
Hviezdoslava, Margity Figuli a ďalších. Potom sme sa presunuli do 

krásnej malej dedinky Jasenová -
rodiska Martina Kukučína. Dozvedeli 
sme sa veľa zaujímavých faktov 
o jeho živote ale aj to, že jeho sestra 
mala ako prvá privilégium mať vlastnú 
izbu, nie raz cez okno za ňou 
prichádzali nápadníci. Posledným 
miestom bolo Národné Múzeum 
v Martine. Potom nasledoval hodinový 

rozchod, ktorý sme kvôli 
chladnému počasiu 
prevažne strávili 
v reštauráciách a rýchlych 
občerstveniach. Aj napriek 
sychravému počasiu 
a nešťastiu, že sme nemali 
vyučovanie, sa exkurzia 
náramne vydarila a boli 
sme  s ňou nadmieru 
spokojní.  
 

 K. Hrončoková, III.G 

 
V izbe zaľahla tma, bolo počuť hukot sov a vládol tajomný nočný 

šum. Nízky strop, skromný nábytok a stará posteľ v rohu izby 

naháňali pocit úzkosti. Túto tajuplnú harmóniu zvukov a izby 

zrazu prerušil hrdelný výkrik. Dievča, doteraz ležiace na 

posteli, vymrštilo do priestoru malej izby a tá istá neznáma sila 

ju ťahala k stropu. Mladé telo v bielych šatách v okamihu 

zbledlo a darmo sa snažilo 

opäť získať vládu nad 

svojim telom.  

 

Po urputnom boji 
neznámo s čím 
vysilené telo padlo do 

náručia postele. 
Konečne mu bol 
dopriaty oddych. Teraz 

však už večný. 

 

Písal sa rok 1901, rok vynájdenia vysávača. Konštruktér tohoto 
prelomového stroja bedliaci nad izbou nebohej devy však v tú 
nešťastnú noc použil príliš silný motor.  

Po tejto tragickej nehode, kedy vysal dušu mladej ženy, sa 
rozhodol ďalej používať tento vynález na nevinnejšiu prácu a 

to vysávanie smetí. 

 
 

                                                     A. Bulko, IV.G 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Veľtrh vysokých škôl   

 

Blíži sa čas podania prihlášky na vysokú školu a ja stále neviem 
v akej škole by som rád zakotvil. Možno už viem, no neviem či 
nejestvuje podobná a či dokonca lepšia škola než je tá , ktorú som si 
vybral. Naskytne sa lákavá ponuka -  VEĽTRH VYSOKÝCH ŠKÔL . 
A ja, lepšie povedané my trieda IV.G si povieme prečo nie ? 
Tak teda 11. 10. 2017 sme pod vedením p. uč. Lesajovej podnikli 
exkurzný výlet do nášho hlavného mesta. Vďaka  pánovi premiérovi 

sme cestu vlakom mali 
zadarmo. Myslím si, že 
zúčastniť sa veľtrhu bola 
vynikajúca príležitosť zistiť 
niečo viac o škole ktorú 
sme si vybrali a taktiež 
príležitosť získať väčší 
rozhľad v oblasti vysokých 
škôl.  
 
 
 

 
Veľtrh vysokých škôl je ideálny priestor na prezentovanie  
bakalárskych, magisterských alebo inžinierskych  programov, 
výmenných programov, jazykových kurzov, kurzov ďalšieho 
vzdelávania a poradenských služieb. Systém vysokoškolského 
vzdelávania prechádza mnohými zmenami. Slovenskí študenti sa 
stali viac mobilní a čoraz viac sa zaujímajú  nielen o štúdium  doma, 
ale aj v zahraničí. Tieto zmeny vedú  k rastúcemu  dopytu  po     up-
to-date, na podrobnejšie informácie na vzdelávacie a profesijné témy. 
A práve tu sme mali možnosť takéto informácie získať. 
Nemožno povedať či nám táto exkurzia pomohla vybrať si tú správnu 
cestu štúdia. Pravda je však tá, že na veľtrhu o ktorom hovoríme sme 
mali možnosť diskutovať či už priamo so študentmi, alebo dokonca aj 
s profesormi a tak sa buď utvrdiť vo svojom rozhodovaní, alebo 
získať nové pohľady.                                                                                                                                                                                     

         Š. Kováč, IV. G 

 
 
 

 
                                                                            
 
Ako každý rok, aj tento sa konala stužková slávnosť. No tento rok to 
bolo akési iné. Výnimočné. Bola to predsa NAŠA stužková. Je 
pravda, že ešte týždeň pred tým to tak vôbec nevyzeralo a dokonca 
sme ju chceli zrušiť. No nakoniec sme to dobojovali a tak sa dňa 
3.11.2017 mohli učitelia a naši rodičia zúčastniť našej veľkolepej 
slávnosti. Všetci sme 
boli zmenení na 
nepoznanie 
a s veľkou trémou 
sme sa postavili na 
pódium. Najprv nás 
naša naj, pani 
učiteľka Lesajová, 
dojala originálnym 
príhovorom, kde nám 
všetko spočítala a  
potom sme si vďaka 
vždy originálnemu triednemu ,pánovi učiteľovi Vallášovi, zaspievali 
spolu pieseň „Nie sme zlí“. Po výbornej večeri, všetci  netrpezlivo 
čakali na náš zábavný program. Snažili sme sa vymyslieť všetko 
originálne a tak to nakoniec aj dopadlo. Niektoré čísla programu 
sme prvý krát celé zahrali až priamo na stužkovej. No i napriek 
improvizácii sme zožali úspech s akým sme nerátali. Sami sme boli 
príjemne prekvapený ako sme si počas, nie vždy vydarených 
nácvikov, utužili naše vzťahy a vo finálový večer sme sa mohli spolu 
zabaviť  o  to lepšie do skorých ranných hodín. 
Verím že každému z nás zostane tento večer navždy v pamäti ako 
výnimočný. Ďakujeme aj našim učiteľom, ktorý sa dali nahovoriť 
a s odvahou účinkovali v našej scénke, alebo spolu s nami tancovali 
a pomohli tak vytvoriť príjemnú uvoľnenú atmosféru. 
Na záver  otrepaná veta - sme konečne oficiálne dospelí . 
                                                                                             

                                                                                              L. Medňanská, IV. G 
 



 

            
Jeseň sa nesie v znamení tekvicovej sezóny, čo sme sa snažili 
zužitkovať aj my na našej škole. Preto sme sa rozhodli uskutočniť 
„Tekvicový deň“, počas ktorého sme prezentovali tekvicu vo 
všetkých jej podobách. Na nástenke umiestnenej na chodbe 
gymnázia sme sa mohli čo to dozvedieť o jej liečivých a zdraviu 
prospešných účinkoch. Rovnako tekvica dobre poslúži aj na 
vytvorenie veľmi pekných jesenných dekorácií, nakoľko mnohé 
z nich sú sami o sebe ozdobné. V neposlednej rade je tekvica 
vynikajúca aj v kuchyni. Z niektorých druhov sa dajú pripraviť veľmi 
chutné a zdravé jedlá. V tento deň sa pri našom „tekvicovom 
stánku“ zoskupili milovníci 
tekvicových pochúťok, ale aj 
zvedavci, ktorých prilákala 
neodolateľná vôňa tekvicových jedál. 
Ochutnávka nabrala taký rýchly spád, že 
o chvíľu naše stoly zívali prázdnotou. 
Vôbec nám však toho nebolo ľúto, práve 
naopak, bolo to pre nás príjemným 
uznaním, že všetkým naše výrobky – či 
už sladké alebo slané veľmi chutili. 
Tekvica patrí medzi najstaršie kultúrne 
rastliny vôbec a patrí k symbolom jesene. Táto pôvodne americká 
pochúťka sa dostala najskôr do Španielska a odtiaľ do 
celej Európy. A prečo konzumovať počas celej jesene a  zimy  
tekvice? Lebo sú nielen krásne, ale aj chutné a zdraviu prospešné. 
Tekvica je ľahko stráviteľná potravina, obsahuje len minimum 
kalórií. 100 g tekvice obsahuje len 37 kcal, 1 g bielkovín, 7,5 g 
sacharidov, z čoho cukry tvoria len 1,7 g, 0,5 g vlákniny a iba 
0,2 g tuku.  Tekvicou môžete chutne nahradiť prílohy ako sú 
knedle a zemiaky, alebo pripraviť si z nej lahodné a zdravé hlavné 
jedlo. Dužina tekvice je bohatá na vodu, obsahuje jej až 90%, 
zlepší váš pitný režim. Ich liečivé účinky sa prejavujú najmä 
v oblasti žalúdka, pankreasu a sleziny. Všetky tekvice  sú  
bohaté  na   minerálne  a   stopové   prvky,   

 
 

konkrétne hokkaido a tekvice oranžovej a červenej farby aj na 
karotén, z ktorého si telo vytvára vitamín A. Dužina obsahuje 
veľmi veľa draslíka a málo sodíka, čo má priaznivý účinok pri 
liečbe srdcovo-cievnych ochorení. Konzumácia hokkaida pôsobí 
cez zlepšenie stavu pečene aj na zrak, na stav pokožky. Tekvica 
má mimoriadne vysoký obsah zinku, hlavne v semenách, čo zlepšuje 
stav pľúc a nechtov.  
U nás sa v kuchyni spravidla rozlišujú 4 druhy tekvice. V obľúbenosti 
jednoznačne vedie oranžová tekvica hokkaido, ktorú 
spracovávame aj so šupkou. Maslová tekvica má tvar hrušky, je 
plná dužiny a obsahuje len veľmi málo semien. Muškátová 
tekvica má o niečo menej dužiny, šupka má zlato-krémovú farbu. Je 
však veľmi tvrdá a horšie sa s ňou manipuluje. Podobne zafarbená je 
aj tekvica špagetová, ktorej vnútro skrýva vláknitú dužinu . Po jej 
tepelnej úprave môže nahradiť špagety alebo polievkové rezance.  
Z niektorých tekvíc sú skvelé zubaté lampáše, čo sa spája s oslavou 
sviatku Halloween. Halloween sa oslavuje 31. októbra 
v predvečer Sviatku všetkých svätých. Nejde o americký rituál, 
ale o tradičný sviatok Keltov, ktorí verili, že v túto noc môžu 
prichádzať duše mŕtvych do pozemského sveta. V túto noc je 
závoj medzi svetmi redší. Aby ľudia zastrašili duchov, vyrezávali 
do tekvíc strašidelné tváre a do nich vkladali sviečky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Redakcia ÁNO-NIE  

 
 
 



 

 
 

 
140 g hladkej múky                                      Plnka: 
140 g cukru                                                  300 g mascarpone  /jemný tvaroh / 
3 ks vajec                                                     Kyslá smotana 
200 g maslová tekvica nastrúhaná              Vanilkový cukor 
1 ČL prášku do pečiva                                 Rum 
½ ČL škorice 
½  ČL zázvoru 
½ ČL kardamonu 
Štipka soli 
Vanilkový cukor   
  
Vymiešame žĺtka s cukrom do peny, pridáme na jemno 
nastrúhanú tekvicu, múku a ostatné prísady. Nakoniec 
zľahka vmiešame sneh z bielkov. Cesto vylejeme na 
pekáč vyložený papierom na pečenie a pri teplote 200 
°C pečieme asi   20 minút. Po upečení cesto zrolujeme do rolády, Vychladnutý 
korpus plníme plnkou, ktorú pripravíme vymiešaním uvedených ingrediencií. 
Vrch rolády potrieme krémom a posypeme grankom. 
 
 
 

 
 
300 g hladká múka 
200 ml medu 
2 ks vajec 
250 ml mlieka 
100 ml oleja 
200 g maslovej tekvice 
2 ks banánu 
1 kypriaci prášok 
Škorica, vlašské orechy, slnečnicové jadierka, brusnice 

 
Vymiešame žĺtka s medom do peny, pridáme na jemno nastrúhanú tekvicu, 
múku, mlieko, olej, pretlačený banán a ostatné prísady. Nakoniec zľahka 
vmiešame sneh z bielkov. Cesto vylejeme na pekáč vyložený papierom na 
pečenie a pri teplote 200 °C pečieme asi 20 minút. Povrch koláča môžeme 
potrieť čokoládou. 
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Vianoce spájajú rodinu a priateľov dokopy. Pomáhajú nám  uctiť si 
lásku v našich životoch tak často, ako je to možné. Nech pravý 

zmysel Vianoc naplní počas celého roka vaše srdcia pocitom radosti  
a domov mnohými požehnaniami. 

 


