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 Posunuli sme sa o ďalšie prázd-
niny. Sme skúsenejší o ďalšie zážitky 
a bohatší o množstvo spomienok...mnohí 
hovoria, že nie je dobré obracať sa späť. 
Za zlým a bolestným nie, lebo to bolo 
zlé a za krásnym a dobrým tiež nie, aby 
sme neupadli do rojčenia, nostalgie, aby 
sme nezačali príliš porovnávať minulé 
s prítomným. Sú to všetko reálne možnosti, 
aj to, že človek sa začne natoľko upínať 
na minulé, že zabudne žiť prítomné...Ja 
sa však snažím uchovať si kúsok každej 
spomienky (asi len s výnimkou trápnych 
situácií :) ). Je veľmi zaujímavé skladať 
si mozaiky nielen druhých, ale aj nás 
samých. Na chyby si pamätám, aby som sa 
z nich poučila a na krásne treba pamätať, 
aby sa človek vychovával k citlivosti 
na krásu v práve prežívanom čase.
 Aj počas týchto dvoch mesia-
cov som pochopila mnoho vecí a mno-
ho som zažila. Tak, ako sme žili naplno 
prítomnosť cez voľno, skúsme sa teraz 
upriamiť na viac či menej príjemné po-
vinnosti. Do osobnej mozaiky to pekne 
zapadne a raz, keď obraz naberie svoju 
celistvosť a budeme sa v ňom vidieť 
jasnejšie a reálnejšie než v zrkadle, bu-
deme možno prekvapení ešte viac, než by 
sme čakali...
 Prajem vám všetkým veľa chuti 
bojovať...
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Čo vás čaká...

Náhradná rodina
V Leeds nás už čakali zvedavé deti a hosťujúce 
rodiny. Niektorí mali „výhodu“ poľskej rodiny, 
iní že boli v rodine vo dvojici (z jednej krajiny) a 
zvyšok si musel poradiť sám. Odviezli si nás do-
mov a „trápenie“ začalo. Uvítací deň patril iba 
nám. Zoznámenie sa a spoločná večera. Neviem, 
kto mal vtedy väčší strach - my, náhradní rodičia 
či súrodenci.

Nenechajte si ujsť

Učitelia v oblakoch nad Olympom
Stovky kilometrov sme prešli autobusom a spali  sme 
vždy na inom mieste. Okrem hlavného programu 
našej cesty sme videli zblízka,  ako žijú Gréci dnes. 
Zdolávajúc mnohé kilometre ciest vznikli medzi 
nami, učiteľmi rôznych predmetov zo všetkých 
kútov arcidiecézy, pekné priateľstvá. Riešili  sme  
pracovné problémy a delili sa so skúsenosťami.

Už aj na STV
Nezabudnuteľnú atmosféru dotvárali už tradičné 
transparenty. Ani my sme neboli  výnimkou. 
„Náš zápasník Maťko, vyhrá Amosa hladko!“ 
Na plné hrdlá sme prejavovali našu priazeň. Po 
úspešnom zmeraní síl so silnou konkurenciou, 
porota mala za úlohu vybrať tých najlepších.
S malou dušičkou sme pevne verili, že  postúpime. 

Nochľaháreň v našej telocvični
Keby sme mali hodnotiť akcie roka našej školy, 
prvenstvo by určite patrilo noci v škole. Tí, ktorí 
sa rozhodli predsa len neprísť, môžu ľutovať. 
Žiadna vojna medzi mučiteľmi (učiteľmi) a ich 
trpiacimi žiakmi sa nekonala a namiesto pätoriek a 
jednotiek úsmevy lietali na tvárach učiteľov, aj na 
študentských „fejsoch“ . Chcete vedieť, ako to celé 
vlastne vyzeralo? Čítajte ďalej. :)
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Nascuntur poetæ, fiunt oratores
Rétorika

 
 V duchu motta Nascuntur poetæ, 
fiunt oratores, hlavne jeho druhej časti, 
sme sa ako štvrtáci pod vedením p. uč. H. 
Čižmárovej od začiatku školského roka 
2008/2009 snažili rozvíjať naše rečnícke 
schopnosti. Prečo? Rétorika je totiž veľmi 
praktickou disciplínou. Charakterizujeme 
ju ako umenie hovoriť, a to nie hocijako, 
ale logicky, zaujímavo a presvedčivo. Je to 
však aj schopnosť vedieť presne informovať 
alebo presvedčiť publikum o správnosti 
svojho názoru a, myslím si, že sa to určite 
zíde každému jednému. Lebo ak nevieš 
odovzdať svoje myšlienky a nápady iným, 
nikoho neobohatíš, nikomu nepomôžeš a 
iba márniš dar, ktorý ti s dôverou venoval 
Pán pre dobro všetkých.
 V minulosti, kým sa ešte vyučovalo 
tradičnou formou septem artes liberales, 
teda sedem slobodných umení, rétorika bola 
považovaná za dôležitý základ a tí, ktorí 
nezvládli túto vednú disciplínu, mohli sa 
rozlúčiť s ďalším štúdiom ba aj s univerzi-
tou. 
 V našom snažení nám boli príkla-
dom mnohí antickí rečníci, ktorých úsilie a 
cieľavedomosť zvíťazili nad problémami a 
ťažkosťami, čo ich priviedlo k žiadanému 
úspechu. 
 Aj u nás to bolo tak. Po teórii, 
prišla na rad prax. A tak si každý prip-

ravil svoj rečnícky prejav podľa oblastí, 
ktoré ho zaujímajú, ktorým sa venuje a 
v ktorých je doma. Samozrejme, aby 
všetko bolo pôsobivejšie, bolo potrebné 
vhodne sa obliecť a prezentovať zvo-
lenú problematiku, čo iba umocňovalo 
atmosféru a záujem poslucháčov o tému. 
A tak sme sa na našich hodinách stretli 
s hudobníkmi, s filozofmi, s lekárkami, 
s filmárkou, s exorcistom, s historikmi, 
so športovcami, so skautmi, s rehoľníkmi, 

s biskupom, a dokonca aj s pápežom.
 Všetci sa snažili vložiť do prejavu 
seba samých a určite nielen kvôli číselnému 
ohodnoteniu učiteľky, ale aj kvôli posolstvu, 
ktoré daná problematika prináša. 
 Z každej hodiny rétoriky 
sme odchádzali bohatší nielen o tech-
nické zručnosti pri zapájaní projekto-
rov, notebookov, interaktívnej tabule, 
ale aj o rôzne informácie a zaujímavosti 
z tých najrozličnejších oblastí vedy, viery a 
bežného života. Možno si na to raz spome-
nieme a v praxi nadobudnuté znalosti aj 
správne využijeme.

Bez dobrej rečovej komunikácie nemôže 
spoľahlivo fungovať žiadna vyspelá 
spoločnosť. Je rozumné klásť väčší dôraz 
na rozvíjanie a zároveň skvalitňovanie 
takej komunikácie, kde dominuje 
schopnosť človeka hovoriť voľne, 
isto, presvedčivo, kultúrne a kultivo-
vane s väčším počtom ľudí, čiže rečniť.

>>Marek Tresa, EX<<
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Škola života
Rétorika

 
 V úvodných hodinách sme sa 
zoznámili s ľuďmi, ktorých rečníctvo sa 
stalo životnou náplňou aj napriek dlhým 
prípravám a ťažkým začiatkom. Potom 
už len niekoľko inštrukcií, ako to všetko 
„spískať“, akých zásad sa pridržiavať a 
mohli sme sa pustiť do najdôležitejšej časti 
– do výberu vhodnej témy, ktorá musela 
nielen zaujať a zapôsobiť na poslucháča, 
ale aj odrážať nadšenie a presvedčenie 
rečníka. No a napokon ešte niekoľko hodín 
za knihami, za internetom strávených 
tvorením prejavu a prezentácie. Ďalších 
zopár hodín na zháňanie rekvizít, aby vy-
tvorili správnu atmosféru, no a na záver 
ešte skúšobný prejav prednesený celému 
domácemu osadenstvu, rodičom, súroden-
com, babkám, tetkám... a veľdielo bolo 
na svete. Už to len nespackať, nezakoktať 
sa, tváriť sa uvoľnene a presvedčivo.
 Ale nebojte sa, nebolo to len malou 
skúškou odvahy či generálkou skúšky 
dospelosti, ale aj priestorom doplniť posled-
né kúsky mozaiky nášho spoznávania, ktorú 
sme spolu štyri roky skladali. Prostred-
níctvom týchto hodín sme mali príležitosť 
oboznámiť spolužiakov s našimi záujmami, 

so životnými štýlmi, s plánmi do budúcna či 
s inými zaujímavými témami, viac - menej 
diskutovanými na verejnosti. Dopočuli sme 
sa o činnosti sestier saleziánok, o význame 
našich mien, o rozmanitosti našich pováh, 
o tajomstve vzniku čokolády, o zrodení 
filmu, o probléme kanibalizmu vo svete... 
Oboznámili sme sa aj s prostriedkami, ktorý-
mi ich vieme eliminovať, ako napr. s tenisom, 
s hokejom či s dôležitosťou pozitívne myslieť 
alebo so skautingom ako životným štýlom.

 
 Hodiny skončili a my sme boli 
bohatší nielen o dobré známky či informácie, 
ale aj o sebadôveru, že všetko sa dá, keď sa 
chce, alebo ako povedal istý múdry človek: 
„Cesta bez prekážok určite nevedie nikam.“

„Umelcom sa treba narodiť, rečníkom 
sa možno stať.“ Mottom najlepšieho 
rečníka všetkých čias Cicera, nás p. pro-
fesorka Čižmárová uviedla do témy aj do 
úlohy, ktorá nás čakala, ktorú sme museli 
zdolať a ktorej vyhnúť sa bolo nemožné. 
Akékoľvek námietky typu - neviem, 
nedokážem, nemám talent, nie som dob-
rý rečník, neboli dosť silné na to, aby 
zmarili plán pani profesorky prebudiť
v študentoch chuť prekonať seba samého 
a zobudiť v nich driemajúcich rečníkov.

>>Terezka Brezová, EX<<
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Dospelým zo dňa na deň?
Maturita

 
 Dovoľte mi, aby som vám priblížil 
maturitný príbeh vašej bývalej 4. A, ktorú 
dnes vídate už iba na fotkách cestou 
do jedálne. Tak teda pekne po poriadku.
 Už od septembra sme tušili, že asi 
sa tej  hodiny predsa len dožijeme, a teda 
je potrebné niečo robiť. Tak sme začali 
počítať mesiace, týždne, dni, hodiny, minúty 
do veľkej chvíle. Sledovanie času však bolo 
miestami prerušené horúčkovitými prípra-
vami tabla, stužkovej, oznámok, prihlášok 
na vysoké školy...
 Týždeň pred našou stužkovou sa 
začali črtať rysy predpokladaného prog-
ramu, ktorého definitívnu podobu určila 
až nutnosť nestrápniť sa pred rodičmi a 
učiteľmi niekoľko minút pred začatím nášho 
geniálneho vystúpenia.
 A keď sa začínal akademický 
týždeň a my sme v sprievode šli na pódi-
um pred celú školu za búrlivého potlesku 
nadšeného davu, nejedno oko zahmlila slza. 
Slza radosti, že „aspoň raz sa cítim ako 
niekto“, ale aj slza nostalgie, že nadišiel 
čas zanechať miesto dozrievania, miesto 
toľkých krásnych spomienok a zážitkov 
gymnaziálneho štúdia. No a po úspešnom 
zháňaní milodarov v uliciach Košíc a po 
spoločnom posedení pri okrúhlom ta-

nieri pizze sa nám doma rozbúšilo srdce pri 
myšlienke: „Uff, o týždeň maturujem.“ Čo 
nasledovalo, si asi viete všetci predstaviť: 
ten predmet a ešte ten, rozpisy, harmono-
gramy, grafy, poznámky, knihy, zošity, litre 
kávy, kofoly, nespavosť, nervozita, strach 
v očiach, bruchabolenie, nočné mory a 
nakoniec v nedeľu večer: „Šak ja nič ne-
viem.“ 
 A predsa to prišlo. Písal sa 25. máj 
roku Pána 2009. Povedali by sme, ponde-
lok ako každý iný. Slnko vyšlo rovnako ako 
v iné dni, autobusy premávali bezo zmeny, 
18-stka zasa meškala, jednoducho úplne 
normálny deň. Hneď ráno sa celá naša trie-
da v slávnostných odevoch a so strachom na 
tvári i v srdci zišla v kaplnke na sv. omši, 
kde okrem prijatia Božích milostí horko-
ťažko prijímala členov maturitných komisií. 
A dlho očakávaná chvíľa odpovedí pred 
zeleným stolom nastala. Otvoria sa dvere a 
milý úsmev vás nabáda vstúpiť dnu. „Nuž, 
čo už. Keď som tu, aspoň to risknem :).

 Tento príbeh a realita, ktoré sme 
minulý školský rok zažili sú tu podané dosť 
zveličene a mnohí zažívali už len pri čítaní 
tohto článku maturitné smrteľné úzkosti 
:). Cieľ našej triedy - jednoducho prejsť, 

Označenie maturita – skúška dospelosti, 
je všeobecne známe. Slovo pochádza 
z latinského maturitas a znamená zrelosť, 
dospelosť, ale aj zrelý úsudok, rozum, 
zrelá výrečnosť či  pravý čas, dovŕšenie. 
Nejeden čitateľ by sa však mohol po-
riadne zasmiať, keď si spojí význam 
tohto slova s osobami, ktoré túto skúšku 
prednedávnom absolvovali alebo sa na ňu 
pripravujú. 

Prebdené noci sa oplatili
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Náhradná rodina
Výletiská, výlety, výletiky

zmaturovať - sa podaril. Zmaturovali sme 
všetci, chvála Pánu Bohu a našim učiteľom 
:). S odstupom času poznávame, že práve 
maturita nás ako kolektív zblížila a zjed-
notila, upevnila v priateľstve, prehĺbila 
naše vzťahy a donútila nás zodpovedne sa 
postaviť pred dôležitú udalosť v živote. 
Avšak na sebe a ani na spolužiakoch nevi-
dím nejakú extra zmenu. Matura nespraví 
z človeka dospeláka zo dňa na deň. Je to iba 
papier, ktorý môže ovplyvniť naše budúce 
štúdiá. Avšak papier či samotné vzdelanie 
nie sú ani zárukou a ani znakom vnútornej 
zrelosti človeka. Naša zrelosť sa prejavuje 
v praktickom živote, v prístupe k životným 
údelom, v prístupe k sebe, k Bohu a k tým, 
ktorí sú okolo nás a v dobrom využívaní na-
dobudnutých znalostí a skúseností v praxi, 
lebo non sholæ, sed vitæ discimus (nie pre 
školu, ale pre život sa učíme). 

 Všetkým študentom nášho gym-
názia prajem a vyprosujem chuť do učenia, 
ochotu a silu byť 100%-ným priateľom a 
oporou každému spolužiakovi a maturantom 
prajem veľa trpezlivosti, pokoja, zdravého 
rozumu, Božieho požehnania a úspechu.

 

 Vďaka medzinárodnému projektu 
(o doprave v našich krajinách), do ktorého 
sa zapojilo niekoľko aktivistov na škole, 
sa  ponuka na výlet do Anglicka ušla  ako 
prvá práve im. Dá sa povedať, že to bolo 
pokračovanie ich začatej cesty... 
 Vybralo sa 10 študentov, ktorých 
jedinou starosťou bolo zbaliť sa a nacvičiť 
program. S ním sme sa mali prezentovať 
na gala večeri v Anglicku. Všetko potrebné 
ohľadom cesty už  povybavovali p. učiteľky 
Ľudmila Šoltisová a Mária Čižmárová, ktoré 
boli nielen vzornými sprievodkyňami, ale aj 
oporou.
 So strachom v očiach, ale plní 
očakávania, sa 6. marca na letisku stretlo 12 
mesiačikov. S rúžom otlačeným na líci (znak 
srdcervúcej rozlúčky s mamkou :)) sme na-
stúpili do malého, ale predsa funkčného lie-
tadla. Let nám ubehol rýchlo. Pokojnejší si 
pospali a tí druhí počúvali bezvýznamné>>Marek Tresa, EX<<

Pri návšteve akéhokoľvek mesta na svete 
je dôležitý prvý dojem. Londýn je však 
iný. Nedajte na prvý dojem, pretože 
možno nebude najlepší. Možno ani druhý 
dojem... Ohromí vás preplnené metro, 
pomalé autobusy, preľudnené mesto, 
davy ľudí, neskutočne vysoké ceny, cha-
os, okná, ktoré sa nedajú otvoriť, šialené 
vodovodné kohútiky... :)  Ale nič nie je také 
zlé, ako sa na prvý pohľad zdá. Londýn je 
mesto neobmedzených možností. Čo sa 
mi veľmi páči, je anonymita veľkomesta, 
ktorá má svoje výhody - nikto vám 
v Londýne nezávidí, nikto vás za nič neod-
sudzuje. Nezáleží, akú máte farbu pleti, či 
máte len jednu ruku, alebo chodíte po uli-
ci nahí. Každý je tu jedinečná osobnosť, 
ktorú treba rešpektovať.
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výkriky o pomoc svojich kamarátov. :)
 Šťastné pristátie na letisku Lu-
ton, prvý kontakt s ľuďmi, prvá otázka, 
nezabudnuteľná prechádzka nočným 
Londýnom... Návšteva National Gallery 

na Trafalgar Square by chytila za srdce aj 
najväčšieho odporcu maliarskeho umenia. 
Vidieť krásu a precíznosť obrazov Picassa, 
Van Gogha, Rembrandta - to bol zážitok. 
 Druhý deň ráno sme sa vybrali 
metrom na Tower Bridge, ktorý sa tiahne 
nad Temžou. A tu sa stalo niečo, s čím nikto 
nerátal. Nie jeden, ale štyria z dvanástich 
mesiačikov sa náhodou, pod vplyvom a 
tlakom masy ľudí, stratili. So smútkom v 
očiach :) sme hľadali pomoc (chceli sme 
tam totiž ostať)... Aj napriek hektickému a 
uponáhľanému anglickému životu sa nás 
ujali dvaja Poliaci, ktorí nás odprevadili až 
k vystrašeným učiteľkám a závidiacim ka-
marátom. Tí v návale emócií a strachu vy-
hlásili pátranie a naše mená sa vyhlasovali 
v rozhlase. Ale všetko „zlé“ je na niečo dob-
ré. Boli sme odkázaní na seba, a keďže sme 

prežili, ukázalo sa, že naše znalosti jazyka 
nie sú na zlej úrovni :). Pátranie bolo úspešné 
a my sme mohli pokračovať v ceste.
 Najviac ma uchvátila Whispering 
Gallery, ktorá má špecifickú kupolu. Keď je 
v katedrále ticho, tak to, čo šeptom zveríte, 
jednej  zo stien, zreteľne počuť o tridsať 
metrov ďalej. Samozrejme, že pozornosti 
neunikla ani katedrála sv. Pavla. Najkrajšia 
budova, kde sú pochovaní umelci a vojaci 
(napr. admirál Nelson a Welington).
 Ďalšou veľmi významnou pamiat-
kou bola budova parlamentu, viktoriánska 
novogotická stavba. Bohato zdobená veža 
s hodinami - Big Ben, ktorá má pri odbí-
janí nádherný zvuk. A taktiež Westminster 
Abbey, kde sa konajú korunovácie.
 Videli sme žralokov v akváriu, 
skúsili sme jazdu double-deckrom (pre 
nezainteresovaných - dvojpodlažný auto-
bus) a mohli sme pozorovať výklady ob-
chodov. Nakupovali suveníry na Oxford 
Street a spievali ľudovky v Čínskej štvrti. :) 
Zašli sme aj k automatom v zábavnom cen-
tre a „mrkli“ sme aj na námestie Piccadilly. 
Na výslní je hlinená socha, ktorej sa hovorí 
Eros (lukostrelec stojací na fontáne).
 Nedeľa začala sv. omšou vo West-
minster Catedral, ktorú všetci POZORNE 
počúvali! Prešli sme sa po najväčšom parku, 
Hyde Parku, kde sme si vypočuli muža 
na známom „kec schodíku“ (speakers cor-
ner). 
 Odtiaľ sme mali namierené, nie-
ktorí poklusom, k Buckingham Palace. 
Stihli sme sprievod koní a vojakov v zbroji. 
Sídlo kráľovnej sa určite oplatí vidieť. Je to 
prekrásna budova, zohraní a vycvičení vo-
jaci, množstvo ľudí a národností.
 A nakoniec to najlepšie. 
Nezabudnuteľné miesto plné zábavy, 
zážitkov a dojmov :) Covent Garden. 

Výletiská, výlety, výletiky

Kto zavolá domov prvý?
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Výletiská, výlety, výletiky

Dá sa povedať, že to bol súbor obchodí-
kov, občerstvení, trhov a hlavne pouličných 
umelcov a zabávačov (klobúk dole). 

 Ani sme sa nenazdali a bol tu pon-
delok. V Leeds nás už čakali zvedavé deti 
a hosťujúce rodiny. Niektorí mali „výhodu“ 
poľskej rodiny, iní že boli v rodine vo dvojici 
(z jednej krajiny) a zvyšok si musel poradiť 
sám. Odviezli si nás domov a „trápenie“ 
začalo. Uvítací deň patril iba nám. Zoznáme-
nie sa a spoločná večera. Neviem, kto mal 
vtedy väčší strach - my, náhradní rodičia či 
súrodenci.
 Na druhý deň po registrácii nás 
v škole rozdelili do skupín. Tohtoročný 
medzi-národný týždeň sa niesol pod názvom:
Jeden svet – veľa farieb (One World - Many 
Colour). Do skupiny sme na zohriatie 
našich jazykov a závitov dostali obrázky 
maliarskych diel a mali sme ich prideliť 
k umelcom. Vtedy som sa pousmiala. Až 
teraz som si uvedomila, koľko mi dala 
návšteva galérie v Londýne. Nasledovala 
konverzácia v skupine. Téma bola jasná - 
- Farby. Prečo ich máme radi, čo znázorňujú, 
čo pre nás znamenajú a ako ich vnímame. 
Po vyčerpávajúcich aktivitách sme sa nasýti-
li výdatným obedom. Nasledovala prehliad-
ka školy s našimi „súrodencami“ a účasť 

na ich 2 vyučovacích hodinách. Medzitým 
naše pani učiteľky vo veľkom pripravovali 
náš reprezentačný stolík, ktorým sa mala 
každá krajina ostatným trošku predstaviť. 
Či už obrázkami, hudbou, videom, ochut-
návkami... Za krásnu výzdobu musím, pani 
učiteľky pochváliť ;). My sme medzitým boli 
na workshopoch, kde sme si mohli vybrať 
tanec (Bollywood, break,..), capoeiru, va-
renie španielskeho tapas, pečenie, japonskú 
kaligrafiu či učenie cudzieho (poľského) 
jazyka. Naša „delegácia“ ochutnala cudzie, 
nezvyčajné ovocie,  japonskú kaligrafiu, kde 
sme vyrábali origami, kreslili a stavali bu-
dovy zo špagiet a marshmallows. Unavení 
sme sa pobrali domov a večer sme strávili 
v kruhu našej rodiny. 

 V stredu sme sa vybrali aj 
so žiakmi zo školy na výlet do mesta York. 
Zobrali nás do strašidelného podzemia, 
videli sme vikingské múzeum (Jorvik), 
malebné, starobylé domčeky a konečne 
obchody s výpredajmi :). V škole nám 
pani kuchárky navarili národné jedlo Pie 
& Pea Supper (mäso v lístkovom ceste). 
Nuž, naše halušky určite chutia lepšie.
 A bol tu očakávaný večer, na ktorý 
sme sa dlho a tvrdo pripravovali.  Volal sa 
Medzinárodný festival talentov a my sme 
opäť  ako minulý rok stavili na ľudové tance. 

Náš budúci domov

Rytier v strede = bezpečnosť nadovšetko
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Publikum naše slovenské ľudové kroje 
ocenilo víťazstvom v kategórii „Najlepší 
kostým“ a výkon veľkým potleskom a 
pochvalami, ktoré sa hrnuli z každej strany.    

 Štvrtok bol oddychový deň. Učitelia 
mali svoj program, na ktorom sa zaškoľovali 
a neskôr gala večer. No a my, jazyka chtiví 
študenti, sme vymýšľali názov, jedlo, kroj, 
jazyk a vlajku našej vymyslenej krajiny 
v skupinách. Mali sme možnosť oddýchnuť 
si od rozmýšľania na športovom popoludní, 
kde sme si mohli zahrať ich obľúbenú hru. 
Ale odvážlivcov z našej krajiny bolo málo... 
Slnko sa chystalo zapadnúť a my sme po-
sledný spoločný rodinný večer strávili na 
bowlingu. Bol tu piatok. Pobalené tašky 
čakajúce na cestu. Lúčenie. Ďakovanie. 
Odchod domov. Domov, sladký domov. :D 

Retrospektíva v kocke:
Gabika a Zuzka: Naša rodina 
nás nechala doma samých, lebo si 

potrebovali ísť niečo vybaviť. Povedali, 
nech sa cítime ako doma. Boli sme hladné 
a chladnička plná, tak sme si skoro všetko 
jedlo, čo tam bolo, vybrali na stôl, chvíľku sa 
kochali a chceli začať jesť. Ale v tom nás 
rodinka prekvapila a vošla do bytu. :D Tak 
isto bolo zaujímavé umývanie sa, pretože 
teplá voda mala vlastný vodovodný kohútik 

a studená tiež. Takže PET dvojlitrová fľaša 
to istila. :)

Lukáš: Večer mi môj náhradný brat 
o sebe povedal, že je atlét a chodie-

va si po večeroch zabehať. Celkom som 
sa potešil, že budeme môcť nejakú ak-
tivitu robiť spolu. Jedného pekného večera 
sme nemali čo robiť. Trošku stála reč, tak 
som navrhol, aby sme si teda išli zabehať. 
Súhlasil. Plný túžob a očakávaní som sa 
išiel obliecť. Keď som prišiel už rozcvičený 
do obývačky, hracia konzola bola pripra-
vená a mohol som si vybrať, ktorý bežec 
chcem byť... Ach, tie nedorozumenia. :)

Majka:   V rodine sme mali čiernu 
vypĺznutú mačku. Počas vzájomného 

spoznávania sa s rodičmi sa ma mama 
spýtala, či mám rada zvieratká. „Samo-
zrejme, milujem ich,“ znela moja odpoveď. 
Celá nadšená s úsmevom na tvári mačku 
zobrala a položila mi ju na kolená. Potom 
rozprávala, aké všetky choroby jej mačička 
už prekonala, jej chlpy mi pomaly sadali 
na moje nohy a ja som ticho mlčala....  

p. u. Šoltisová: Bolo veľmi zaujíma-
vé, keď som pri našom stole, reprezen-

tujúcom Slovensko, odpovedala na otázky 
študentov. Na stole sme mali vystavené po 
domácky vyrobené veľkonočné vajíčka, ktoré 
všetkých veľmi zaujali. Na moju otázku: 
„Viete, čo to je?“, odpovedali: „Soľnička?“ 

Peťa: Zážitkov je veľa. No čo mňa 
najviac prekvapilo, dá sa povedať, 

že až do istej miery nahnevalo, bolo, keď 
ma v rodine učili, čo je veľryba, delfín, 
karate, masážne kreslo. A najlepšia otáz-
ka bola: „Máte vy na Slovensku autá?“                                                                                                                          

Výletiská, výlety, výletiky

>>Bábovka<<

Rozmnožili sme sa o Turkov Fo
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Už aj na STV
„Show“, ktorá vyrazila dych!

 

 „Heli, musíš vyhrať, Amos patrí 
nám! Veríme ti stále a ty môžeš veriť nám!“ 
Áno, presne týmito slovami sme začínali 
objavovať talenty našich učiteľov. Akoby 
to bolo len nedávno, keď nás o svojich 
tanečných kvalitách presviedčali študenti 
spolu s našou šikovnou slovenčinárkou. 
Famózny výkon ľudového tanca zožal 
obrovský úspech, no, bohužiaľ,  na postup 
do finále to nestačilo. Úsmev na tvárach 
nám nezamrzol, ale naopak, so  spokojným 
pocitom na srdci sme si pripísali ďalšie 
(ne)malé víťazstvo na konto našej školy.
 S veľkou dávkou odvahy a chuti 
opäť zahviezdiť, sme to skúsili znova. 
Tentokrát  spomedzi vládnucich kruhov 
gymnázia sv. košických mučeníkov sme si 
vybrali p. učiteľa Mateja Gardoša. Neob-
lomný a zásadový učiteľ telesnej výchovy 
nakoniec pristúpil na ťažkú „hru“. Po dlhom 
zvažovaní, ale aj strachu z novej výzvy sme 
sa spoločne vydali na dlhú cestu. Študenti 
z rôznych ročníkov nešetrili nápadmi a 
scénka ako „vyšitá“ z hodín plných discip-
líny, tvrdej „drezúry“, ale aj pohody, bola 

na svete. Nasledovali dni stresu, driny, 
odriekaní...ale všetko malo svoj význam. 
Pochmúrne myšlienky zahladzovali op-
timistické slová už o niečo skúsenejšiu 
minuloročnú účastníčku p. učiteľku H. 
Čižmárovú. Ťažko na cvičisku, ľahko na 
bojisku! V tomto duchu sa niesla príprava  
tímu bojovných hráčov na veľkolepú show. 
O to väčšie boli ambície dostať sa spomedzi 
stovky nádejných „Amosákov,“ čo najďalej 
a zabodovať. Prebojovať sa až do finále a 
zažiť pätnásť minút slávy túži nejeden učiteľ. 
 Každoročne SOU dopravné 
v Košiciach poskytuje svoje priestory pre 
veľkú účasť na semifinále. Obrovský záu-
jem takmer z celého Slovenska  dáva na-
javo populárnosť ankety. A ako to prebie-
halo? Kinosála, pripomínajúca burácania 
v Steel aréne a opakované standing ova-
tion, sa otriasala v základoch. Celá plejáda 
žiakov, študentov i učiteľov z rôznych škôl 

mala za úlohu podporiť svojho favorita. 
Nezabudnuteľnú atmosféru dotvárali už 
tradičné transparenty. Ani my sme neboli  vý-
nimkou. „Náš zápasník Maťko, vyhrá Amo-
sa hladko!“ Na plné hrdlá sme prejavovali 
našu priazeň. Po úspešnom zmeraní síl 
so silnou konkurenciou, porota mala za úlohu 
vybrať tých najlepších. S malou dušičkou 
sme pevne verili, že  postúpime. Teraz sa to 
už podarilo. Vyhlásenie finalistov nás milo 
prekvapilo. Do finále vybrali ôsmich učite-

4. apríla  2009 sa uskutočnil 3. ročník 
prestížnej ankety o najobľúbenejšieho  
učiteľa na Slovensku, Zlatý Amos. 
Vďaka revolučnému hlásateľovi dodnes 
neutíchajúcich pojmov „opakovanie  je 
matkou múdrosti“ a  „škola hrou“ i odbo-
rovému zväzu školstva na Slovensku, sa 
naša škola už druhýkrát zapojila do tejto 
súťaže. A kto to celé zase „spískal?“...
...horliví spolumučeníci pod záštitou 
p. učiteľky Heleny Čižmárovej. 
S obrovským nadšením a skúsenosťami 
z minuloročnej „megashow,“ sme neza-
spali na vavrínoch a pustili sa do práce.

Hurááá, postúpili sme!
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Kultúrny rozlet

ľov, vrátane nášho. To bolo radosti! Tešili 
sme sa, že sa podarilo to, čo sa málo 
komu podarí. S obrovským entuziaz-
mom a rešpektom, berúc do úvahy veľkú 
zodpovednosť, sme sa pustili do práce. 
Vedeli sme, že tentoraz  nám ide o veľa. 

 Ani sme sa nenazdali a nastal 
deň „D“. Reflektory kamier, známe osob-
nosti  a „expresácka“ dvojica Dodo a Noro 
nám zaručili nezabudnuteľný zážitok. Na 
vlastnej koži sme pocítili, ako chutí sláva. 
Naša nádej na víťazstvo však netrvala dlho.
Okúsili sme nekompromisnú prehru, ktorá 
nás aj napriek sklamaniu, posunula dopredu. 

 Repete na našej škole bolo 
akousi dôstojnou bodkou vyhlásenia p. 
učiteľa  za „nášho“ Amosa. Žezlo v podobe 
činky a korunu víťazstva odovzdala p. uč. 
Čižmárová. Táto udalosť školy sa všetkým 
na dlho  vryla do pamäti. Verím, že aj malé 
prehry vedia v živote človeka posilniť. 
Kto bude naším ďalším Amosom?...

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Je magické, keď pochodujete 
mestom na divadelné predstavenie na-
hodený ako „slušák“ a vychutnávate si 
približujúcu sa atmosféru slovenského 
predstavenia, a to od významného autora, 
o ktorom ste sa učili aj v škole. Tentokrát 
sa študenti nášho gymnázia  opäť stretli 
pred Divadlom Janka Borodáča, aby si 
spoločne vychutnali divadelné predstave-
nie Ženský zákon, o ktorom už veľa vedeli, 
veľa počuli, ale ktoré má stále svoje čaro.
Celý príbeh je zasadený do prostredia 
typickej slovenskej dediny, presne tak, 
ako je to u Jozefa Gregora - Tajovského 
zvykom. Stretávame sa s vykreslením či 
už kladných alebo záporných ľudských 
vlastností. Šťastie mladých, Miška a 
Aničky, takmer prekazia dedinské kle-
betnice svojimi rečami. Nepísanému 
„ženskému zákonu“ - intrigám, klebetám a 
tvrdohlavosti – urobí koniec Miškov otec.
  Hoci Tajovský podáva dej humorne, 
predsa hlavná myšlienka nestráca na vážnosti 
a dôležitosti. Nevtieravou formou vyjadril 
svoj vážny zámer: upozorniť na rozkladný 
vplyv morálky hmotárstva a na odvekú so-

Priamo vo finále v zápale scénky

Korunovácia nášho Amosáka :o)

>>Mia<<

Intrigy,
Angličania majú svojho Shakespeara, 
Nemci Schillera, Rusi Čechova a my 
Jozefa Gregora–Tajovského. Pre hry J. 
G. Tajovského je typické silné ľudské 
posolstvo a zmierenie na záver. Tento 
kresťanský moment inscenátori často 
opomenú. Tajovský bol veľmi zmierlivý, 
hoci jeho postavy mali neraz až pekelné 
rozmery. Svoje vybočenie si však dokážu 
uvedomiť a vyrovnať sa s okolím i sami 
so sebou. 

klebety....
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Kultúrny rozlet

ciálnu biedu a zaostalosť dediny, ktoré stále 
rodia rozpory v dušiach jednotlivcov a rodín. 
No hlavnou myšlienkou hry je autorova vie-
ra, že prostý dedinský ľud svojou mravnou 
prevahou, optimizmom a zdravým ľudovým 
úsudkom zvíťazí. Táto myšlienka je vyja-
drená tým, že problém sa skončí šťastne, 
že víťazia zdravé mravné zásady prostého 
človeka nad chorobnou túžbou po majetku. 
Ženský zákon, to je kolotoč udalostí, krú-
tiacich sa – ako hovorí Mara – okolo „....ti-
sícky, dvoch kráv a troch ostredkov“. Tento 
kolotoč obsluhuje a skryto dáva do pohybu 
pokrytecká dohadzovačka Dora. Postavy 
v Ženskom zákone popri sviatočných a ra-
dostných chvíľach prežívajú i starosti a stras-
ti všedného zápasu o každodennú existenciu, 
o víťazstvo lásky musia bojovať so sebec-
tvom, a to nielen medzi sebou, ale aj v sebe.
Tajovského postavy sú jedinečné v tom, že 
po čase nielenže dospejú k poznaniu a uve-
domia si svoje chybné postoje, ale snažia 
sa napraviť, čo spôsobili. Možno práve 
preto v závere hry nič nestojí v ceste zás-
nubám, víťazí láska, porozumenie a jednota.
 Mňa osobne najviac zaujala postava Mary, 
ktorá si často potajomky vytiahla spod papló-
na malú fľašu pálenky a chlipla si niekoľko 
dúškov, vraj na zdravie. Pútavé scény sa 
odohrávali medzi Dorou a Marou, Marou a 
Zuzou - typické dedinské hádky a klebety. 
Zaujímavosťou bolo, že inscenátori 
naštudovali hru v pôvodnej reči a di-
alógoch. Exotika tohto predstave-
nia spočívala v archaickom jazyku.
V ten čarovný večer, keď sa divadlo 
skončilo a my sme vychádzali z nádhernej 
budovy Divadla Janka Borodáča tu u nás 
v Košiciach, sa akoby na chvíľu zastavil 
čas. Vnímal som vietor, chladný vzduch a 
večerné osvetlenie. Umelecká atmosféra 
bola na maxime. Na moment som ešte pozo-

roval chŕliče na Dóme svätej Alžbety, vní-
mal čaro okamihu a pomaly som sa pobral 
domov...kroky, história, umenie, čaro a my.

Bol teplý májový podvečer a  pred Domom 
umenia, kultúrnym stánkom nášho mesta, sa 
začali pomaly schádzať sviatočne oblečení i 
sviatočne naladení ľudia. Boli medzi nimi aj 
učitelia a niekoľko kultúry chtivých žiakov 
našej školy. Spájala ich láska ku klasickej 
opernej tvorbe. Program totiž veľkými pís-
menami ohlasoval: „Operný GALA večer“. 
     

 Náplňou koncertu 53. ročníka 
Košickej hudobnej jari boli diela velikánov 
opernej tvorby. Pred koncertom i cez pres-
távku sa mená Puccini, Verdi, Bizet a ďalší 
skloňovali vo všetkých pádoch. Árie, zbo-
rové i inštrumentálne časti z ich diel našim 
ušiam priniesli Filharmónia A. Malewského 
s univerzitným zborom z poľského Rzeszówa 
a vynikajúci francúzski sólisti. Dramaturgia 
koncertu bola skvelá, ulahodila viac i menej 
znalým ušiam, pretože v podobe árií a zborov 
zazneli  najžiarivejšie stálice operného neba.
 Rozišli sme sa naplnení a očarení 
tvorivým géniom majstrov, ktorých diela sa 
po tvrdej skúške času stali nesmrteľnými. 
Veríme, že tí, čo ešte váhajú, naberú 
nabudúce odvahu a rozšíria naše rady.

„Byl pozdní večer
 – první máj…“

>>havran<<

>>Tonka<<

„Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky k umeniu čas...“

klebety....
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Partitúry na skle
My a umenie

 Hudba a sklo... Hovorí sa, že keď 
sa chce, všetko sa dá. Pýtate sa ako? Výsta-
va s názvom „D´Ore et d´Espace” - nie 
doslovný, ale výstižný slovenský ekvivalent- 
-Partitúry na skle, zavítala na Slovensko 
v čase od 23. marca a trvala do 19. aprí-
la. Pod jej tvorbu sa podpísal šarmantný, 
ale hlavne originálny francúzsky umelec 
z Lyonu, Denys Vinzant. V jeho rodnom 
Francúzsku sa táto výstava stretla s veľkým 
úspechom. Niet divu, že jej jedinečné preve-
denie neostalo bez povšimnutia a postupne 
sa prezentovala v zahraničí. Košice, ako eu-
rópske  hlavné mesto kultúry 2013, nezaos-
távalo a organizátori - Francúzska aliancia a 
Múzeum Vojtecha Löfflera- týmto spestrili 
a obohatili jeho ducha. V skutočnosti ide 
o zvukovú inštaláciu , v ktorej sa vizuálna 
a zvuková zložka navzájom dopĺňajú, ako 
povedal sám Denys Vinzant.
 Keďže nie je tajomstvom, že žiaci a 
učitelia nášho gymnázia majú vrodený zmy-
sel pre netradičnosť, ale aj krásu a zároveň 
jednoduchosť, táto výstava sa neobišla bez 
nášho „nazerania“. Myslím, že v skutku 
zaujala aj tých menej dychtivých po umení, 
nuž ale dojmy musí zhodnotiť každý sám za 
seba. Pre mňa to nebol len krátky výlet do 
rozprávkového sveta, ale to, čo ma naozaj 
zasiahlo, bolo ľudské úsilie po dokonalosti 
a harmónii. Niekto by možno povedal: 
„Zbytočná strata času“... Ja však hovorím: 
„Pointa nášho bytia“- vyššie ciele ako len 

konzumnosť, pre veriaceho človeka dokon-
ca radosť z poznania, že keď už tu na svete 
je možnosť zažiť niečo také, o čo krajšie 
to bude tam, kde krása vyviera priamo 
z prameňa. :) Trošku umelecky nadnesené, 
ale písať o umení inak ako umelecky, je 
nedostatočné.

 Teda, aj keď nás po prehliadke 
trošku boleli uši a asi polhodinu po jej 
skončení sme ešte stále počuli ozvenu, bol 
to nepochybne jeden z mnohých krásnych 
momentov, ktoré sme opäť prežili spolu. A 
čo ostáva? Zvedavosť, aké ďalšie prekvape-
nia naše mesto, ktoré nesie „ bremeno“ titulu 
Hlavné mesto kultúry, v blízkej budúcnosti 
prinesie.

Umenie - nekonečné hranice fantázie či 
hlad po kráse? Koľko ľudí, toľko chutí. 
Istá je však odvaha, ktorou umelec di-
sponuje, odvaha vyjaviť, čo je vnútri... hl-
boko skryté pred pohľadmi. To , čo každý 
tak rád tají.

>>Adi<<

Denys Vinzant
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 Viete, čo sme my,  terajší druháci 
a tretiaci, robili v škole koncom mája? 
Celkom jednoduchá odpoveď, nerobili 
sme nič. V škole nič, ale na brannom sme 
sa činili. No, začnime pekne po poriadku.
 Ako dopravu na miesto činu sme 
využili MHD-čku a naše nohy, ktoré cestu 
od Lokomotívy na Al-
pinku ledva zvládli. Len 
čo sme sa stihli od únavy 
pohádzať na zem, už aj 
nás p.u. Gardoš zvolával 
k lezeckej stene svojím 
známym piskotom. Počas toho, ako nám pán 
učiteľ dával užitočné rady, naše pohľady sa 
upierali na vrchol lezeckej steny, pred kto-
rou mali všetci rešpekt. Prvou bojovníčkou, 
ktorá sa mala popasovať so stenou, bola 
naša šéfredaktorka Zuzka. Počínala si 

výborne a môže nám šéfovať aj naďalej 
:). Ďalším odvážlivcom, ktorého nemôžem 
nespomenúť, je náš nebojácny školský ka-
plán M. Gnip. I ten pokoril stenu bravúrne a 
na jej vrchole si užíval slávu. Neskôr sa do-
stali na rad i ostatní mučeníci a mučeníčky. 
Ani oni sa nedali zahanbiť. Zvládli to na 

výbornú, veď vrátili sa 
v takom počte, v akom prišli.

  Tí, ktorých výška 
odradila, si vybrali radšej 
pozemné spôsoby, ako 
stráviť voľný čas. Napríklad 

frisbee alebo iba obyčajné užívanie si 
času stráveného mimo múrov školy. 
 Som si istý, že sme si „amnestiu“ 
všetci užili. Nasledujúci deň sme sa opäť 
pustili do ďalšieho pilného učenia. Máme 
to v krvi, sme predsa študenti GKM ;).

Učitelia a študenti na dereši
História a súčasnosť

 
 Blížil sa koniec roka. Atmosféra 
v triedach hustla a práve vtedy sa naskytla 
možnosť pokochať sa divokou krásou našich 
operených dravcov. Určite si pamätáme his-
toricky oblečených bojnických  sokoliarov. 
Práve vďaka nim sme mohli na vlastné 

oči vidieť orla tatranského, bystrozrakých 
jastrabov, rýchleho sokola a nakoniec aj 
nebezpečného výra skalného. S týmto 
krásavcom sme sa mali možnosť odfotiť i 
poťažkať ho na špeciálne vyrobenej rukavici.
 V rámci programu sme sa späť 
vrátili aj do čias, keď po lesoch behali 
zbojníci a zlodeji a naháňali ich drábi, 
ako nám to bojnickí sokoliari- šermiari 
predviedli aj na naozajstnom dereši.
 Vidieť nespútaných dravcov bolo 
pre nás všetkých zážitkom a zároveň  nám 
pripomenulo dvojmesačnú slobodu, ktorá 
už netrpezlivo klopala na dvere .Myslím, 
že pre všetkých našich študentov to bola 
neuveriteľná skúsenosť, pretože takéto 
tvory nelietajú  bežne ani na chodbách našej 
školy, ba dokonca ani nad Hlavnou ulicou :)

>>Dawit<<

Amnestia na jeden deň

„Vo väzení väzni žijú, 
čakajú na amnestiu 

a ja čakám na slobode, 
kedy bude branné v móde...“

>>Kiťa<<

Ak nájdete poraneného dravca, najlepšie 
mu pomôžete tak, že ho odovzdáte na 
najbližší obvodný úrad životného pros-
tredia, prípadne sokoliarom Aquila na 
ich stálej scéne v Bojniciach. A práve 
títo sokoliari navštívili aj našu školu a 
zaujali študentov svojím vystúpením 
s dravcami, dobovým oblečením a 
derešom. Na dereši, kde v minulosti 
trestali vinníkov, sa tentoraz nečakane 
ocitli aj niektorí študenti a ich učitelia.
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Deň ako stvorený pre bublajúci guláš
Majáles

 
 Štvrtkový poobedňajší program 
si ktokoľvek z nás mohol zariadiť po svo-
jom. No tí, ktorí sa nedali znechutiť prvot-
nými rozpakmi, zažili príjemnú atmosféru 
mučeníckeho kolektívu. Bolo zaujímavé 
pozorovať, ako ľudí dokáže zjednotiť vôňa 
variaceho sa guláša. A ešte k tomu, ak ho 
varil náš Robo.                                                                                                               
 Čas letel a postupne sa naše slnečné 
átrium zaplnilo mnohými zvedavcami. Nie-
ktorí  priložili ruku k dielu a statočne prispeli 
svojou troškou k finálnym úpravám. Olú-
pané zemiaky, nastrúhaná cibuľa, kečupy, 

feferónky, všetko v správnom pomere. A 
veľdielo bolo na svete. Iní záujemcovia  zas 
aktívne napodobňovali celosvetovú scénu 

spevákov. Výborné spevácke výkony pred-
viedli i naši pedagógovia. Tanec a zaujíma-
vé kolektívne hry sme zvládli - ako inak - za 
sladké odmeny. Svojou prítomnosťou nás 

poctili aj čerství maturanti. Na ich tvárach 
sa zračila obrovská úľava a vďačnosť za 
trpezlivosť našim drahým učiteľom. Ve-
selá vrava a labužnícke pochvaly na adresu 
šéfkuchára boli neopísateľné. Ani sme sa 
nenazdali a jasné nebo zapálilo večerné 
zore. Postupne sme sa presťahovali do tepla 
školy a zábava pokračovala ďalej.
 V úplnom závere sa začalo s efek-
tívnym upratovaním. Vďaka našej šikovnosti 
sa celá naša škola leskla ako zrkadlo a 
my sme si mohli spokojne vydýchnuť a 
skonštatovať, že 0. ročník majálesu sa 100% 
vydaril. Vďaka všetkým za všetko.

Bol najkrajší mesiac v roku a vzduchom 
sa šírila nádherná vôňa nielen májovej 
prírody, ale aj vôňa Robovho guláša. 
A keďže moja zvedavosť nemá konca- 
-kraja, neodolala som a nazrela som pod 
pokrievku šéfkuchára Jamieho Olivie-
ra alias predsedu školskej rady Roba. 
Stala som sa svedkom ďalšej vydarenej 
školskej akcie.

>>Bodka<<

„Robčo, ako si na tom?“

Varenie alebo škola „hrou“?
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Rodina – dar od Boha
Divadlo

 
 Hlavným hrdinom bol Jochanán, 
ktorý býval na dedine spolu s rodičmi a bra-
tom. Nechcelo sa mu pracovať, pomáhať 
rodičom, či starať sa o zvieratá, stále iba 
zíval, polihoval..., stručne povedané – ro-
bota mu smrdela :). Samozrejme, nemal 
náladu počúvať každodenné pripomienky 
rodičov, týkajúce sa jeho lenivosti, a preto 
chcel od nich odísť bývať do mesta. Musím 
povedať, že hneď som vedela, ako to skončí 
:)... Ale poďme pekne po poriadku. 
 Cestou do mesta natrafil na krčmu, 
kde spoznal nových „kamarátov“ a jasné, že 
sa to nezaobišlo bez Fernetu... V meste sa 
mu spočiatku páčilo, no o niekoľko dní zis-
til, že (predsa len) doma ja doma. Netreba 
sa čudovať, že sa bál vrátiť. Nevedel, ako 
ho rodičia prijmú  a hlavne, čo mu povie 
otec. Veď prehajdákal všetok majetok! :)  

No verte alebo nie, rodičia ho „v pohode“ 
prijali „späť.“
 Najviac sa mi páčila posledná 
veta, ktorú povedal jeho otec (budem 
parafrázovať): „Čo tam po majetku, hlavná 
vec, že ty si sa vrátil.“ Aj my sme občas 
takými „márnotratnými synmi“ (a dcérami 
:)). Keď nám rodičia niečo v dobrom pove-

dia (teda, keď nás kritizujú za naše nedostat-
ky), máme na nich ťažké srdce a najradšej 
by sme ich nevideli... A to, že nám chýbajú, 
si uvedomíme až vtedy, keď sme od nich 
ďaleko.
 Preto nezabúdajme, že rodina je 
často jediné miesto, kde máme vždy dvere 
otvorené. Je to veľký dar, za ktorý treba 
ďakovať Bohu!

Koncom školského roka sa opäť raz 
potvrdilo, že GKM nám poskytuje 
nadštandardný kultúrny rozlet. Tentoraz 
však (ako sa hovorí) „nešiel Mohamed 
k hore, ale prišla hora k Mohamedovi“ 
:) Skrátka, naše gymko svojou návštevou 
poctili (možno budúci) divadelní herci, 
ktorí sa nám predstavili v hre pod názvom 
Márnotratný syn.

>>Vallery<<

Alkohol ti rodinu nenahradí
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Nocľaháreň v našej telocvični
Stalo sa...

 „Noc v škole? Ta čo si! Nestačí 
ti tu vydržať celý deň? Kam sa ešte budeš 
trepať...“ Veru, aj s takýmito „radami“ 
som sa stretla na chodbách našej školy. 
Rozpačité pohľady či úsmevy len potvr-
dzovali naše neurčité odpovede na otázku, 
či sa zúčastníme dňa v škole. Najsilnejší 
z nás však domnienky učiteľov o našom 
príchode večer potvrdili...našim učiteľským 
kapacitám asi ozaj veľmi chýbame, keď 
chcú s nami už  aj snívať. :)  Alebo žeby 
mali väčšiu potrebu komandovať nás? Ešte 
aj v noci? To snáď nie...!!!! 

 Tí, ktorí sa rozhodli predsa len 
neprísť, môžu ľutovať. Žiadna vojna medzi 
mučiteľmi (učiteľmi) a ich trpiacimi žiakmi 
sa nekonala a namiesto pätoriek a jednotiek 
úsmevy lietali na tvárach učiteľov, aj na 

študentských „fejsoch“ . Chcete vedieť, ako 
to celé vlastne vyzeralo? Čítajte ďalej. :)
 Naša škola sa rozdelila na dva 
tábory, z ktorých jeden nedal dopustiť 
na svoje „milované územie“ a ostal teda 
v škole. Ten druhý „táborík“ sa rozhodol 
opustiť „rodnú zem“ nášho gymnázia a bez-
starostne vykračoval do neznáma - netušiac, 
čo prichádza. 

 V škole sa začali prípravy jedného, 
doposiaľ ešte nepoznaného dobrodružstva. 
Náš hlavný kuchár Robko Klein sa spolu 
so svojimi spolupracovníkmi pustil do 
prípravy a varenia večere, ktorá mala zasýtiť 
hladné krky druhého tábora. Všetci ostatní si 
zahrali „gumičkovú vojnu“. Keďže šantenia 
pred večerou ešte stále nebolo dosť, každý 
dostal do ruky loptu a badmintonovú raketu 
a hor´sa na školské ihrisko. Po krátkom čase 
sa už hladné žalúdky našich „športovcov“ 
seriózne ohlásili a najviac používaným slo-
vom sa stalo práve slovo VEČERA. Pred-
seda nášho školského parlamentu nám pred-
viedol svoje kulinárske umenie  a stoly sa 
zaplnili pečenými kurčatami s americkými 
zemiakmi, ktoré dostatočne naplnili hladné 
brušká. Treba pripomenúť i nezabudnuteľnú 
pomoc našich šikovných (m)učiteľov, 

O tom, že škola nemusí byť len mies-
tom pre učenie a získavanie informácií, 
ale skutočne druhým domovom, kde sa 
dá zabaviť a oddýchnuť, sa presvedčili 
aj študenti nášho gymnázia. Vďaka 
Študentskej rade a profesorom, ktorí pri-
pravili bohatý program, sa študenti stretli 
v areáli školy, aby netradične prežili 
štvrtkovú noc.

Ako v kruhu rodiny

Na zdravie!
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hlavne p. uč. Čižmárovej a p. uč. Juhásovej, 
za ktorú im patrí vďaka.
 Ale aby sme nenapĺňali len telo, do-
stali sme aj niekoľko podnetov a myšlienok 
na uvažovanie... Začal 
sa duchovný program. 
Pozvaní saleziáni si 
pripravili vskutku 
príjemný program na 
duševné rozptýlenie. 
Najprv v malých sku-
pinkách, potom už 
všetci spolu pri svetle horiacich sviec - aj 
takto sa dajú spoznať ľudia, s ktorými deň 
čo deň, bok po boku kráčame do tej istej 
budovy. No tentoraz sme ich spoznali aj 
v inom svetle. Plánovaná debata nám ukrad-
la viac času, ako sa pôvodne čakalo a svätá 
omša, ktorá bola plánovaná na polnoc, sa 
presunula do skorých  ranných hodín nové-
ho dňa. 

 Pre tých, ktorých prepadol hlad aj 
o polnoci, bola pripravená pizza a hneď za 
tým aj teplý spacák pre tých, ktorým jedna 
večera stačila. Niektorých únava zmohla tak, 

že ani nespozorovali, či spia s vankúšom či 
bez vankúša, s dekou alebo bez nej, po boku 
žiaka či učiteľa... 
 Hovorí sa, že len po dobre vyko-

nanej práci sa človeku 
dobre spí. Myslím si, 
že každý, kto mohol 
a prišiel na „noc v 
škole“, takúto prácu 
urobil. Každý svojím 
dielom. A stráviť svoj 
voľný čas tým, že bu-

dete spoznávať nových ľudí, je naozaj ťažká 
prácička. Práve preto by som sa chcela 
poďakovať všetkým zúčastneným, hlavne 
učiteľskému zboru, ktorý nielen komanduje, 
:) ale sa o nás aj skutočne stará. Za to, že 
boli ochotní stráviť nielen noc, ale takmer 
dva dni len a len v škole, na úkor svojich 
blízkych. 
 Noc v škole bola úžasná aj napriek 
tomu, že niektorí spali 3 hodiny, niektorí 2 
hodiny a niektorí vôbec. Títo „hrdinovia“ 
prebdenú noc dospávali na druhý deň. Do-
mov odchádzali všetci unavení, ale spokojní 
a plní zážitkov. Tí, ktorí zaváhali a neprišli, 
môžu ľutovať.
Apropo: Raňajky študentom zasponzoro-
vala pekáreň na KVP (srdečná vďaka, boli 
výborné).

Stalo sa...

Zmráka sa, stmieva sa, k noci sa chýli,
zo školy i z triedy dobrá nálada sa šíri.
Keby sme mali hodnotiť akcie roka 
našej školy, prvenstvo by určite patrilo 
noci v škole.

>>Vepa<<

Skoro ako Teletubbies :)

Vydarená hostina
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V rámci programu Naspäť do školy, ktorý 
je súčasťou projektu Európska jar 2009, 
našu školu, Gymnázium sv. košických 
mučeníkov, navštívil poslanec Európske-
ho parlamentu Ing. Ján Hudacký. Cieľom 
besedy bolo umožniť mladým ľuďom lepšie 
poznať región Európy, jej subregióny i prácu 
poslanca, ktorú ako verejný činiteľ vykoná-
va. Pán europoslanec hovoril o úlohách 
Európskej únie a o tom, ako tvorcovia roz-
hodnutí vplývajú na náš každodenný život. 
Poukázal na efektívne úspory energie i na 
dôležitosť energetických úspor v bytovom 
hospodárstve. Hovoril o tom, že Európ-
ska únia je založená na princípe kultúrnej a 
jazykovej rozmanitosti a zdôraznil, že efek-
tívne učenie sa cudzích jazykov je nesmier-
ne dôležité nielen pre budovanie mostov 

medzi ľuďmi a národmi, ale aj pre vybudo-
vanie ekonomiky založenej na vedomos-
tiach. Vďaka návšteve europoslanca mali 
študenti a učitelia príležitosť dozvedieť sa 
viac o úlohe Európskeho parlamentu v nad-
regionálnom i celosvetovom kontexte i o 
vplyve, aký má prijímanie a uplatňovanie 
zákonov EÚ v členských štátoch.

Kočap
Bicykle, pot a zvráštené čelá. Smiech, dob-
rý pocit z prekonania samého seba, vietor 
v plachtách. To všetko, ba aj oveľa viac sme 
prežili v čase, keď o rok starší spolužiaci 
sa trápili pri zelenom stole. Bola to ďalšia 
z mnohých neopakovateľných akcií.

Post scriptum: Ďakujeme našim skvelým 
učiteľom za všetko ;)

LVK
Lyže, lyžiarky, kufre, kufriská, bundy, 
čiapky, termosky... Všetko prichystané, 
zbalené a LVK (lyžiarsky výcvikový kurz) 
vo Vernári sa mohol začať. Každodenné 
lyžovanie striedali chvíle karnevalové-
ho ošiaľu, smiechu či vychutnávania 
teplého čaju. Jednoducho, bolo nám fajn!

Jednou vetou

Europoslanec

>>Bodka<<

>>redakčná rada<<

Politici u nás
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Pod vplyvom LSD
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  o papierových sľuboch a paradoxoch...nuž ale - Ako sa vám

 páči

 
 
 
 
 
 
 

 Späť k téme...minulého roku 
som písala o LSD s veľkým nadšením. 
Kupec benátsky bol s Bolkom 
Polívkom skutočne nezabudnuteľným 
zážitkom. Tohtoročné júlové pose-
denie však bolo pre mňa sklamaním.
 Bilboardy už od začiatku 
mája sľubovali hviezdne obsadenie 
a pod titulom Ako sa vám páči som 
medzi riadkami (asi mylne) zachy-
tila matný prísľub humoru. Hold, 
omyly, ľudské omyly...práve to je 
paradox. Ani spoločensky známy a 
recenziami veľmi kladne ohodnotený 
herecký angažmán nedokázal zaručiť 
prislúchajúci umelecký zážitok. Mar-
tin Dejdar, Marián Labuda, Danica 
Jurčová a Soňa Norisová. Nemôžem 
odsúdiť zopár svetlých momen-
tov, kedy sa človek schuti zasmial a 
ďalších pár, kedy sme sa smiali, aby 
sme sa aspoň trochu prebrali. Ale dve 
a pol hodiny je na môj vkus trochu 
veľa. Ľutujúc tých, ktorí si nekúpili 
lístky, s tichým úškrnom spomínam 
na lavičku, na ktorej sme sedeli. Dej 
sa nám neposúval tak dynamicky 
a herecké výkony pri stagnujúcom 
príbehu začínali vyznievať jedno-
tvárne. Keď zazvonil gong, celkom 
som sa tešila, že je koniec, aj keď 

mi pripadalo zvláštne, že sa nikto 
neprišiel pokloniť a že vlastne nevie-
me, ako sa to skončí. Ale po hodine a 
pol som mala pocit, že by som odišla, 
aj keď to evidentne koniec nebol. 
Mala som chuť radšej si to poctivo 
dočítať. Ešteže som mala okolo seba 
niekoľko presvedčivých známych, 
ktorí ma taktne prinútili zostať...
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 Nemôžem povedať, že by 
som vyslovene ľutovala, ale viem 
si predstaviť aj lepšie strávený čas. 
Je ale nutné podotknúť, že nie vi-
nou Shakespeara som bola mier-
ne unudená. Niektoré veci z rúk 
spracovateľa jednoducho nevyznejú, 
ako keď by sa ich opäť smel dotknúť 
ich autor- prvotvorca.
 O rok snáď budem viac obo-
hatená, hoci pocit obohatenia každý 
divák vníma individuálne. Trochu 
ironicky sa nám začína už aj pocit 
obohatenia stávať vecou vkusu (ale 
to je na inú veľmi dlhú debatu). Čo sa 
nepáčilo mne, mohlo sa páčiť ďalšej 
stovke ľudí...jednoducho Ako sa vám 
páči...

Málokedy sa stáva, že človek je 
svedok očividného paradoxu. 
Prirodzene, že paradoxy, či už 
väčšie alebo menšie, sa pohybujú 
okolo nás prakticky každodenne, 
závisí už len od citlivosti 
pozorovateľa, či si ich všimne.

>>zu<<
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Učitelia v oblakoch nad Olympom
Vyspovedali sme za vás...

 
 Radi sa obklopovali krásnymi 
vecami, zabávali sa v divadle, športovali a 
bývali v krásnych domoch. Stavali stavby 
a sochy zasvätené bohom a národným hr-
dinom. Sochy boli obľúbené tak, ako sú 
dnes obľúbené fotografie. Zobrazovali bo-
hov, ale aj bežných ľudí. Grécki sochári 
znázorňovali dokonalé tvary ľudského tela 
a svojimi sochami vyjadrovali pohyb, city 
a vášne. Najslávnejším gréckym sochárom 
bol Feidias - autor sochy boha Dia, ktorá 
stála v chráme v Olympii a je považovaná 
za jeden zo siedmich divov sveta. 
 O tom,  ako bohatá grécka história 
dýchala na každom kroku na našich učiteľov, 
ktorí sa vybrali po stopách sv. Pavla, sa doz-
viete v exkluzívnom rozhovore.

Po stopách sv. Pavla v Grécku...
     Vo februári sa p. riaditeľka A. Futóová, 
p. zástupkyňa A. Kovaľová a tri naše p.p. 
(H. Čižmárová, B. Guteková a A. Juhásová) 
zúčastnili na arcidiecéznej púti učiteľov 
cirkevných škôl po stopách sv. Pavla v 
Grécku. Za všetky nám o ich potulkách po 
miestach, kde pôsobil apoštol národov, ale i 
všeličo o kolíske európskej kultúry  poroz-
právala p. uč. Juhásová. 

 Pani učiteľka, dovoľte najprv otázku: 
Čo je arcidiecézna púť učiteľov?

Cirkevné školy Košickej arcidiecézy riadi 
arcidiecézny školský úrad pod vedením otca 
biskupa a jeho riaditeľa. Jarné prázdniny 
strávila asi stovka učiteľov spolu s otcom 
biskupom Stolárikom na púti v Grécku. 
Odbornými sprievodcami boli o. Martin 
Mojžiš, známy ako sprievodca pútí vo Sv. 
zemi a gréckokatolícky kňaz o. Róbert Jáger. 
Na letisku v Solúne (Thessaloniki) sa k nám 
pripojil grécky delegát CK. Na cestách sme 

boli 8 dní. Stovky kilometrov sme prešli au-
tobusom a spali   vždy na inom mieste. Okrem 
hlavného programu našej cesty sme videli 
zblízka,  ako žijú Gréci dnes. Zdolávajúc 
mnohé kilometre ciest vznikli medzi nami, 
učiteľmi rôznych predmetov zo všetkých 
kútov arcidiecézy, pekné priateľstvá. Riešili 

Grécko dalo svetu kultúru a umenie, 
ktoré sú základom dnešnej európskej 
vzdelanosti. Aj mnohé slová, ktoré dnes 
používame v našom jazyku majú grécky 
pôvod - politika, gymnázium, demokra-
cia...Gréci preberali kultúru od vyspelých 
civilizácií, s ktorými sa dostali do kon-
taktu. Obzvlášť cenená bola vzdelanosť. 
Ideálom krásy v starom Grécku bol 
totiž človek telesne zdatný a zároveň 
vzdelaný. Zatiaľ čo Sparta podporovala 
najmä telesnú zdatnosť, Atény sa zame-
rali aj na vzdelanie. Aténske školy sa 
stali vzorom pre ostatné mestá. Boli súk-
romné, ale štát na ne prispieval. V škole 
sa deti učili čítať, písať, počítať, hrať na 
hudobnom nástroji a spievať. V gymná-
ziách sa okrem učenia venovali aj telesnej 
výchove a vojenskému výcviku, pretože 
hlavnou povinnosťou Grékov bola obrana 
ich vlasti pred nepriateľmi.
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Vyspovedali sme za vás...

sme  pracovné problémy, delili sa so 
skúsenosťami a prostredníctvom moderných 
médií si pomáhame naďalej.

Ktoré miesta ste navštívili?
Miest bolo veľa a zážitky silné. 

Mnohé doznievajú dodnes. Už prvý pohľad 
na grécku pevninu, keď  lietadlo  pri pristá-
vaní opísalo veľký oblúk nad morom, bol na 
majestátne pohorie Olymp a mesto Solún. 
Zvláštne bolo stáť na  zemi, po  ktorej 
pred 12 storočiami chodili naši slovanskí 
vierozvestovia a pri čítaniach  „z listu sv. 
Pavla Solúnčanom“  aj dnes mimovoľne  
zbystríme pozornosť. Aj keď pôsobenie 
sv. Pavla a jeho spiritualita nás sprevádzali 
celým Gréckom, neobišli sme ani pamiatky 
z antických čias,  ani miesta, kde pred 4000 
rokmi žili predkovia dnešných Grékov.

Máte na mysli  Mykény?
Áno. Celý areál starovekých Mykén 

patrí k svetovému kultúrnemu dedičstvu 
UNESCO. Stáli sme tu pri kolíske európ-
skej kultúry, prešli cez svetoznámu Leviu 
bránu, videli Atreovu pokladnicu i slávnu 
Agamemnonovu zlatú masku. Mohli sme si 
s Homérom predstaviť vrchného veliteľa i 
zhromažďujúce sa mykénske vojská, ktoré 
sa práve chystajú dobyť Tróju.

Miest patriacich k svetovému 
kultúrnemu dedičstvu UNESCO  je v 

Grécku veľa. Videli ste aj ďalšie?
Krásne sú kláštory v Meteore. Je ich tam asi 
24 . Od ruchu sveta sa rehoľníci, muži i ženy, 
utiahli vysoko na skaly, aby tam nerušene 
mohli slúžiť Bohu a modliť sa za svet pod 
nimi. Napriek tomu, že žili vo veľkej chu-
dobe, bolo ich v minulých storočiach veľa. 
Vytvárali a  vytvárajú  duchovný náboj, 
ktorým dýchajú priestory kláštorov aj dnes. 

Videli sme najlepšie zachované antické
divadlo v Epidaure. Amfiteáter pre 10 ti-
síc divákov  postavili pred vyše dvoma 
tisícročiami akusticky tak dômyselne, že 
divadelné a hudobné vystúpenia nepotrebu-
jú ani dnes reprodukčnú techniku. Krásne 
je aj rodisko starovekých športových hier 
Olympia. V rámci dosahovania  ideálu  ka-
lokagatie sa Gréci umeniu a športu venovali 
naozaj oveľa viac ako iné národy.

A čo sídlo starovekých bohov, už 
spomínaný Olymp?

Pohorie Olymp sa týči z pobrežia do výšky 
skoro 3000 m. Náš grécky sprievodca nám 
ukázal jeden z jeho skalných vrcholov „My-
tikos“, na ktorom mal podľa gréckej my-
tológie Zeus svoj trón. 
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Vyspovedali sme za vás...

A čo aténska Akropola? Je naozaj 
taká pekná, ako sa o nej hovorí?     

Je, aj keď čas, vojny i aténsky smog sa pod-
písali na jej súčasnom stave. O to viac sme 
žasli, ako musela vyzerať , keď všetky jej 
ešte i dnes krásne chrámy z bieleho mramo-
ru, plnili  svoju pôvodnú náboženskú funkciu 
a  výzdoba geniálneho sochára všetkých 
čias Feidia sa skvela v plnej kráse . Aj staré 
aténske námestie, agora pod Akropolou, dý-
cha antikou. Pri prechádzke stĺporadím At-
talovej stoy sa nemožno vyhnúť očakávaniu, 
že stretnete Platóna či  Sokrata v zaujatej 
debate  so svojimi žiakmi . Ináč sú Atény 
moderným rušným veľkomestom.

Hlavným motívom, prečo ste do 
Grécka išli, bol však sv. Pavol a jeho 

pôsobenie v Grécku.
Sv. Pavol a miesta jeho pôsobenia sú 
dostatočným dôvodom na to, aby človek  
Grécko navštívil. V duchovnosti veľkého 
apoštola národov však nájdeme aj stopy 
gréckej kultúry a vzdelanosti, i preto teda 
bolo dobré, že sme navštívili aj miesta, kde 
sa zrodili a  prekvitali. Naši duchovní spri-
evodcovia sú výbornými znalcami Písma 

i Skutkov apoštolských. Svoje vedomosti 
z ranokresťanských čias i do svojho vlast-
ného vnútra  pretavené myšlienky sv. Pavla 
nám ochotne odovzdávali počas dlhých 

ciest autobusom i priamo na miestach, ktoré 
sme navštívili: v Korinte, na aténskom 
Areopágu, kde obhajoval Kristovo učenie, 
vo Filipách, kde ho väznili i v Kavale, kde 
Pavol po prvýkrát vystúpil na európsku pev-
ninu, aby tu pokrstil prvú kresťanku Lýdiu 
a priniesol sem učenie, ktoré sa rozšírilo 
na západ po celom kontinente.

Pripomína vám okrem suvenírov jarné 
potulky po kolíske západnej civilizácie  aj 
niečo, čo ste si nekúpili? 
Už to, že sme reálne videli miesta, ktorých 
duchovné posolstvo nás sprevádza v litur-
gických čítaniach od narodenia i miesta, 
späté s udalosťami a menami známymi 
zo všetkých školských predmetov, je 
najväčšou natrvalo získanou hodnotou. Na-
koniec aj náš kontinent nesie meno jednej 
z gréckych mytologických princezien - Eu-
rópy. A už viackrát odvtedy mi napadli  aj  
slová o. Jágra, ktoré nám pri ceste domov 
z budapeštianskeho letiska povedal ako 
bodku za našou púťou: “Skutky apoštolské 
ostali „nedopísané“. Je teda na nás, či by 
sa podľa nášho života a pôsobenia tu dali 
dopísať...“  
Ďakujem za rozhovor. >>Lili<<
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Kvapka krvi
Viete, že...

 Každý z nás pozná jednu 
z najznámejších  múdrostí „krv nad zlato“, 
ktorou sa pravdepodobne inšpirovala aj naša 
krvavá Báthorička. :)
 Darovaním krvi môžeme niekomu 
zachrániť život. No nie každý chce, či smie 
darovať. Ľuďom, ktorí by radi prispeli svo-
jou „kvapkou“ krvi, patria i nasledujúce 
riadky.
 Darcom smie byť každý zdravý 
človek od 18 do 60 rokov, vážiaci viac ako 
50 kg. Muži môžu darovať štyrikrát do 
roka a dámy (slečny) maximálne trikrát do 
roka. Pri každom odbere krvi sa odoberie 
obyčajne 450 ml, pričom odber trvá len 5 až 
10 minút.
 Neodporúča sa prísť po fyzickej 
alebo psychickej záťaži. Deň pred odberom 

sa odporúča ľahká strava. Ráno je potrebné 
vypiť aspoň 0,5 l nealkoholických nápojov 
a zjesť ľahké raňajky (pečivo, ovocie, zele-
ninu). Dôležité je nejesť mliečne výrobky, 
údeniny ...
 V dňoch od 
2. do 20. novembra 
prebehla každoročná 
kampaň „Študentská 
kvapka krvi“, ktorej 
cieľom je osloviť a 
motivovať mladých 
ľudí, aby sa stali bezpríspevkovými darca-
mi. Keby ste tento termín nestihli, nezúfajte. 
Darovať krv môžete každý pracovný deň od 
7:00 do 12:00 hod., v utorok do 15:00 ho-
diny. 
 Ak chcete niekomu pomôcť, 
darovať kúsok vzácnej tekutiny a zároveň 
uskutočniť šľachetný čin, neváhajte a príďte 
na oddelenie NTS SR (Národnej transfúznej 
služby SR) v Košiciach. 
 Pevne verím, že práve Vy sa 
zapojíte do tejto kampane a budete ochotní 
svojou „kvapkou krvi“ zachrániť ľudský 
život. 
PS: Nezabudnite si vziať občiansky preukaz 
a preukaz poistenca. :)

Krv je odpradávna symbolom 
života. Svojím zložením, objemom 
a vlastnosťami predstavuje životne 
dôležitú, vysoko špecializovanú tekutinu, 
ktorá ako pohyblivé médium spája všetky 
orgány a tkanivá v tele a zároveň nepria-
mo zabezpečuje kontakt medzi vonkajším 
a vnútorným prostredím.

>>Miťo<<

Ocenenie bezpríspevkových darcov
Bezpríspevkové darovanie krvi je oceňované Slovenským červeným krížom, ktorý udeľuje 
Plakety prof. MUDr. J. Janského a Plaketu prof. MUDr. Jána Kňazovického.

Bronzová Janského plaketa
Strieborná Janského plaketa

Zlatá Janského plaketa: ženy
Zlatá Janského plaketa: muži

Diamantová Janského plaketa: ženy
Diamantová Janského plaketa: muži

Kňazovického plaketa: ženy
Kňazovického plaketa: muži

- 10 bezplatných odberov krvi
- 20 bezplatných odberov krvi
- 30 bezplatných odberov krvi
- 40 bezplatných odberov krvi
- 60 bezplatných odberov krvi
- 80 bezplatných odberov krvi
- 80 bezplatných odberov krvi
- 100 bezplatných odberov krvi

zdroj: sk.wikipedia.org

Foto: internet
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 Je to ona - keď sa ráno obliekate 
do práce, do školy, na detské ihrisko, do ko-
stola, navštíviť starkú v nemocnici, idete do 
noblesného divadla alebo hoci aj na disco. 
 Je to ona - extrémne subjektívna 
zložka každého z nás. 
 Je to ona - čarovná bohyňa textílií, 
meniaca sa rýchlosťou blesku, zahŕňajúca 
až 45% svetového priemyslu (podľa maga-
zínu FORBES na svetovej burze). MÓDA. 
 Nová podrubrika, nový ročník, 
nové tváre, viac dospelosti alebo nové “con-
versky”. Zmena. Alfa a Omega. Počiatok a 
koniec. Dosť s filozofovaním!
 V našom školskom časopise Quo 
vadis som sa rozhodol otvoriť novú kapi-
tolu. To, čo tu ešte nebolo a bude.

LANVIN (francúzska klasika)
Kto povedal, že do 
školy sa nemôžete 
nastajlovať ako chcete? 
Samozrejme, žiadne ob-
scénne handry do školy 
nepatria - to je školský 
zákon! V podstate ide 
o to, skombinovať 
neskombinovateľné 
prvky, a to aj vtedy ak sa Vám to nejaví v dobrom svetle... Sivá, 
odtiene čiernej a kráľovsky modrej, pleťová a krémovo svetlá až 
vyblednutá safari kontúra. Stále je v popredí čierna, no v elegan-
tnom luxusnom prevedení! Hodne šperkov a transparentné látky...
to je skôr pre odvážne. A bohužiaľ, tak ako vždy sú absolútnou 
nutnosťou vysoké opätky.

PRADA (vidiecke dievča)
U Miucii Pra-
dy platia tri 
hlavné zásady 
- pohodlnosť, 
ženskosť 
a nositeľnosť. 
I n š p i r o v a ť 
sa tentoraz 
nechala pre-
h i s t o r i c k o u 
stránkou ženy. 
Šaty z pravých 
kožušín pria-
mo na telo, 
pletené svetre 
obopnuté úz-
kym opaskom, 
hlboké výstri-
hy, vysoké gu-
mené čižmy, 
tzv. „TIGH 
HIGH BOOTS“ a topánky na vysokom 
semišovom či koženom opätku. Žena - 
Prada je emancipovaná a plne si uvedo-
mujúc svoju silnú stránku, kráča životom 
ako zmyselná bohyňa. Minimálny make-
up, prírodné doplnky a vetrom roz-
viata hriva...Vy si bezstarostne oblečte 
horčicovo žltý pletený sveter a vysoké 
členkové gumené čižmy ako na pravom 
vidieku - žiadne sukne ani nohavice! 
Obrovský sveter ako minišaty - stačí 
nabrať odvahu.

Svet a umenie
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...”obyčajný hasič dokáže z horiacej budovy 
zachrániť iba niekoľko životov, no tvár 
modelky môže inšpirovať milióny”... (GQ)
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Svet a umenie

Christian Dior (PARIS, extravagancia)
“Christian Dior je pojem. Stálica v Haute 
Couture. Je to ako Mozart vo vývoji hud-
by. Je ako ľahký francúzsky vánok nad 
Seinou za ponurého jesenného 
počasia. Je to neuveriteľné, 
no aj po smrti pána Diora sa 
John Galliano zhostil úlohy 
hlavného dizajnéra úplne 
totožne, s tou istou nevtiera-
vou dávkou elegancie a luxusu, 
s akou navrhoval Dior”. (GQ)
 Tohtoročná kolekcia 
čerpá inšpiráciu zo 40-tych 
rokov 20. storočia. Badať aj 
značný sklon k východným 
kultúram, ako je to u Galliana 
zvykom. Perfektne vypracova-
né strihy - tu treba zainvestovať 
do kvalitného kabáta! Na pre-
hliadke sa vystriedalo celé 
spektrum farieb, dokonca aj odvážne 
červené plisované šaty. Konglomerát 
spoločnosti Dior šije už vyše 50 rokov 
vlastnými metódami; v prvom rade kladie 

dôraz na čo najvyššiu kvalitu a presnosť 
strihu. Práve preto stoja jedny šaty okolo 
9 000 libier. Kde-tu kožušina, ale i ľahký 
šifónový závan východu, háremové no-

havice, zložité výšivky a 
ikonické kabelky inšpirované 
vzorom z Eifelovej veže. Vy 
dbajte na kvalitné materiály, 
kožušiny priamo na telo a 
nebojte sa farieb. U Diora 
modelky predvádzajú v 19 cm 
podpätkoch.10 centimetrov 
je najideálnejšie pre beh 
po chodbách školy. 
Bezpečnosť nadovšetko! 
Couture je couture, to si 
nevyberieš. Pre Couture sú 
vo Francúzsku zákony, a 
preto sú tieto šaty také drahé.
Desať krajčírok na nich 
pracuje aj 300 hodín! 

Zaujímavosťou je, koľko materiálu sa 
v priemere spotrebuje na jedny šaty. Okolo 
30-50 metrov. Dior je veľmi obľúbený u 
snobov, princezien a ropných šejkov... .

FENDI (milovník pravých kožušín)
Stále nedokážem pochopiť, ako to Karl Lagerfeld robí. Navrhu-
je pre CHANEL a FENDI a popritom vytvoril vlastnú značku...
ten chlap má hádam toľko nápadov ako Leonardo da Vinci. Ide 
o super luxusnú taliansku značku zameranú prevažne na kožušiny. 
FENDI navrhuje kožušiny dokonca aj v lete. Tentoraz ide 
o “tmavú sezónu”, v zornom poli je čierna, sivá a hnedá oriešková. 
Moja rada znie: “Ak vlastníte náhodou pravý kožuch alebo vám 
mamin sadne ako uliaty, noste ho s aristokratickou hrdosťou! No 
vyhýbajte sa Hlavnej ulici. Ochranári zvierat z PETA by si vás 
podali”. Absolútnym krokom vpred sú členkové semišové topánky 
na vysokom opätku. Ostanete neprehliadnuteľná! Praktickým va-
riantom je čelenka. Osvedčeným kúskom ostávajú bundy z aligá-
tora, kožušinové LBD a klasické večerné šaty. Karl trafí vždy do 
čierneho. Fo
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Svet a umenie

Calvin Klein (minimalizmus)
Americká značka stavila na 
zdomácnený minimalizmus, 
nezvyčajné materiály a geome-
trické strihy. Rozprávkové sú 
ultra jemné topánky. Heslom 
je odhaliť kolená svetu okolo 
vás, zdôrazniť siluetu a zotrvať 
v jednej farbe. Kabáty CALVI-
NA majú dômyselné zapínanie 
a dokonalý trvácny tvar, štipka 
futurizmu je v tejto značke jasne 
definovateľná. Znie to možno 
šialene, ale vy si zožeňte čierny 
minimalistický kostým, ktorý 
si oblečiete priamo na  telo! To 
je diktát perfekcionalistického 
New Yorku...

CHANEL (horúca karta)
Chanel je čierna. Ženy ho milujú, na 
šaty od Chanela stavia pri nástupe 
do novej práce, na svadby, pohreby 
a plesy. LBD (little black dress) sa 
transformovali, dostali dlhé rukávy, 
čipky a hlboký výstrih. Tvídové 
kostýmy v zelenej farbe doplnené 
pleteným klobúkom sú najnovším 
novorodencom. Vy si oblečte váš 
biely pletený sveter spolu s čiernymi 
nohavicami číslo 0. Budete ako 
pravá Francúzka -”rozmarná malá 
bohatá princezná”. Ak máte rady 
overenú klasiku, stavte na ikonické 
brošňové opasky. Nezabúdajte na 
parfém parfémov CHANEL No 5.

Alexander McQueen (globálne problémy)
 McQueen je ako hurikán fantastických ná-
padov.  Nemusíte zabiehať až do extrému, na hlave 
nemusíte mať ani koleso z auta, ani plechovky, ani 
alobal, igelitovú tašku či vtáčiu klietku. RECYKLÁ-
CIA- hlavná téma pútala pohľady všetkých. Preto aj 
vy v dnešných ťažkých časoch začnite prehrabávať 
skrine poriadnejšie a skutočne premýšľajte nad tým, 
kde sa vaše ťažko zarobené peniaze rozkotúľajú, 
pretože ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad, móda 
nie je len o vyhadzovaní peňazí, je vynaliezavá a 
občas aj šetrná.
 Britský couturier (kuturiér- návrhár 
návrhárov) ako Alex je len jeden, takého na svete 
niet a popravde je čudné, že len pred 10 rokmi šil 
saká pre HUGO BOSS, ktoré ste si možno obliekli 
aj vy....Taká malá rozprávka... 
 Alexovi šlo o uvedomenie si seba samého 
v obrovskom svete. Ako ja sám poškodzujem prírodu? Čo podniknem? Ak nechcete 
v blízkej budúcnosti vyzerať ako jeho biele modelky v čiernom latexe - ponuré ako 
bez duše, prosím, začnite sa starať o našu Zem. Zatiaľ na seba hoďte úplety v čiernej, 
oranžovej a červenej. Veľmi efektný je latex, kožušiny a perie. Opätky opatrne.
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Chanel

Foto: internet
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Svet a umenie

Marc Jacobs (tie roky 80-te )
DISCO on a dance floor. Pamätáte sa 
ešte na tie časy minulé? Vtedy, keď naše 
mamičky nosili saká s enormne širokými 
ramenami a nohavicami s vysokým pá-
som? Marcus sa vrátil v čase a naordi-
noval dokonalý MIX AND MATCH jeho 
obľúbených čias. Bolo to počas slávnych 
osemdesiatych rokov v New Yorku, keď 
sa ešte sklá na budovách dávali zdobiť 
viktoriánskymi ružami. Vtedy, ako si 
Marc spomína, bolo toto veľkomesto 
len v zrode, vo vzduchu sa dala vycítiť 
atmosféra veľkých začiatkov a mladosť, 
neopísateľná mladosť a krása - to považuje 
Marc za tie najúspešnejšie momenty NY 
a dodáva, že inšpirácia bola v tomto prí-
pade jednoznačná. Úchvatné sú pastelové 
a výrazné disco farby. Napríklad ružový 
jesenný kabát, krikľavožltý zimný kabát 
tesne nad kolená a obrovské čierne oku-
liare, ale aj disco motívy na nohaviciach 
a blúzach. 
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Burberry (“britský magnát”)
V tomto prípade ide o skutočne nositeľnú značku. 
Briti sú BURBERRY posadnutí. Zosobňuje ju 
zmysel pre tradíciu a vernosť kabátu. Šéfdizajnér 
Christopher Bailey oprášil staré anglo motívy 
luxusných tapisérií a pretlačil ich na šaty v boku prísne 
zúžené, smerom dole zvonové. Nohavice majú presne 
určenú dĺžku - a to tesne nad členky!!! Úplne úžasne 
vyniknú vaše nohy spolu s členkovými platformami - 
nepredstaviteľne nohy predĺžia. Kabely majú byť ko-
losálne, čo v konečnom dôsledku figuruje ako veľmi 
praktický krok. Farby ostávajú v kontúre sivá - biela - 
čierna, medovozlatá, tmavohnedá. Materiálom sezóny 
je tvíd. Celkový LOOK značky je svieži a mladistvý; 
dievča Burberry je nežne prepojené so svetom mužov 
- rada “kradne” pánske prvky. U mužov je základom chladná elegancia - oblek má byť 
prúžkovaný, dôležitý je kabát. Šál a topánky = čierna klasika!
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Calvin Klein
>>havran<< Marc Jacobs
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Tvorivý duch

V diaľke počuť zvuk vlaku na koľajniciach,
za oknom poprcháva predjesenný dážď
a ja si žmolím dušu.

Bože, tak rád by som bol teraz tam v tom daždi 
a nehanbil sa za nič, lebo nočná voda čistí nielen telo;
neskrýval svoje vnútro, no ja to chcem inak, musí to byť takto.

Tak rád by som vošiel do nočnej lúky 
plnej cvrlikajúcich Mozartov a vnímal mágiu noci a ticha,
jemné húfy cvrčkov by mi spievali chorál.

Tak rád by som ležal na lúke, v noci, v tichu hviezd sám so sebou.

A teraz sa nič nedá. Všetko, čo som chcel, je naveky preč.
Bariéra titánových brán ma skolila, vzdal som sa.

Ach, tak rád by som žil... .

Evening
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>>Filip Jakab, 3.A<<
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Za sparného letného večera, 
keď vzduch ovieva ťa aj v noci 
a mesiac posadí sa k tebe, 
otvor dušu aspoň na moment.

Zaspávať v tráve, dýchať zem
spomínať a mrieť.
Čaká ma zdĺhavá cesta, to čarovné magické 
rozcítenie prichádzajúcej jesene 
ma k sebe púta, vábi ma a volá späť 
do sveta farieb a anjelov.

Ja som jeseň. Purpurová georgína.
Ja som smútok trvajúci po stáročia a naveky, 
pýcha i zloba.
Vnímam celú škálu kontúr jesenných.
Nikto ma nepozná.
Nikto ma nemá rád.
Sám som prišiel a sám odídem.
Život ako cez lievik preceď 

a máš tu kolotoč rýchly.
Beznádejný húf papierikov, 
čo každý deň pracovať naň treba.
A jak je pravda odveká, 
nič nespadne samo z neba, 
tráp sa, snaž sa, plač a blúzni...
to privedie ťa k smrteľnej posteli.

Blázon šialený ten, kto inak žije
a či je dobrý a či nie
osud- život- roky
skolia ho smrťou, chorobami... 

A ja samotár poberiem sa, 
veď svet musí uzrieť, 
ako nebesá sa sfarbia krvou potu 
a ucítiť omamnú vôňu toku, 
čo berie nás všetkých na druhú stranu.

Tvorivý duch

Večerná konfesia

>>Filip Jakab, 3.A<<
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Usmej sa na život
Zamyslenie

Usmej sa na život, ktorý sa zjaví a rastie a 
vždy je tak veľmi bohatý na prekvapenia a 
novinky. 

Usmej sa na poéziu, ktorá ti spieva v srdci, 
aby ťa nadchla pre hľadanie nekonečných 
priestorov. 

Usmej sa na svoje dnes, ktoré je tak svieže a 
čisté, nedotknuté zubom času. 

Usmej sa na žlté poľné kvety a ružové pu-
pence, ktoré objímajú ploty pri cestách. 

Usmej sa na štebotajúcich vrabcov, ktorí 
v záhrade poskakujú z konára na konár. 

Usmej sa na tvorivú námahu vedca, ktorý 
hĺba v tajomnom vnútri prírody. 

Usmej sa na pot toho, kto dlátom vyvádza 
z chladného vnútra kameňa žiariacu tvár 
dieťaťa. 

Usmej sa na slnko, ktoré sa ešte neunavilo 
neustálym dávaním kaskády svetla a tepla. 

Usmej sa na vietor, ktorý ťa kolíše a ako 
darček ti prináša povznášajúcu vôňu blíz-
kych a ďalekých polí. 

Usmej sa na svoju námahu, cez ktorú sa 
chceš stať novým človekom. 

Usmej sa na steny múrov, ktoré spadli, aby 
umožnili spojenie so susedom. 

Usmej sa na deti, ktoré stretáš, lebo ony sú 
veľkým motorom budúcnosti. 

Usmej sa na starca so zvráskavenou tvárou, 
lebo on nosí vo svojom srdci dejiny, ktoré 
potrebuješ aj ty. 

Usmej sa na mlčiacu hudbu hviezd, ktoré 
tam hore tancujú vesmírny tanec. 

Usmej sa tiež na svoju kartu utrpenia, lebo 
keď ju zapíšeš a prevrátiš, nájdeš novú kar-
tu, úplne bielu, ktorá ti otvorí novú epochu. 

prevzaté z internetu
vybrala >>zu<<
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Pravidlá: Obrazec je nutné 
vyplniť tak, aby v každom 
rade a stĺpci, rovnako tak 
ako v každom z deviatich 
menších štvorcov, ktoré 
dohromady tvoria hra-
cie pole, boli zastúpené 
číslice od 1 do 9. Číslice sa 
nesmú v riadku, stĺpci ani 
v štvorčeku opakovať.

Aj chytrý schybí
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Foto: internet
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Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.43)

Generated by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/ on Mon Nov 30 22:30:53 2009 GMT. Enjoy!
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Puzzle 1 (Easy, difficulty rating 0.40)
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- Dedko, ako je možné, že ste sa dožili 
takého vysokého veku?
- Jednoducho. Ráno rum, na obed rum, 
večer rum.
- Aha. A koľko že to máte rokov?
- Prosím pekne, 23.

Rozprávajú sa dve susedky – klebetnice:
- Povedz mi viac podrobností o tej Anči!
- Nemôžem, aj tak som ti povedala viac, ako 
som počula!

Posledné slovo majú aj tak vždy muži: 
„Áno, miláčik.”

Na koľajniciach sedí chlapček a hrá sa. 
S čím?
- So svojím životom!

- Števo, povedz mi vetu „Vozím sa v aute“ 
v minulom čase.
- „Chodil som pešo.“

Susedko, požičaj mi tisícku!
- Nevrátiš mi ju!
- Ako vieš, že ti ju nevrátim?
- Lebo ti ju nepožičiam!

Chlapík je prvý deň v novej práci. Zdvihne 
telefón, vytočí číslo a zreve:
- Dones mi jednu kávu, ale rýchlo, do kelu!
Z telefónu sa ozve:
- Čo si to dovoľujete? Viete vôbec, s kým sa 
rozprávate?
- Nie, neviem.
- Ja som riaditeľ tejto spoločnosti, vy idiot!
- A viete vy, s kým sa rozprávate, vy idiot?
- Nie. - odpovedá riaditeľ.
- To je dobre. - odvetí a zloží slúchadlo.

- Aký je rozdiel medzi slovenskou a sicíl-
skou poisťovňou? 
- V slovenskej vám na základe štatistík 
povedia, koľko ľudí umrie v ďalšom roku. 
V sicílskej vám povedia aj mená.

HOT-DOG

Kedy má blondínka hodnotu 0,5 €?
- Keď pred sebou tlačí nákupný vozík!

Posledné slová pred smrťou: 
- Toto lano udrží aj slona. 
- Brzdy sú hotové, poďme to odskúšať. 
- Miláčik, dnes môžeš šoférovať. 
- Tento granát je len atrapa. 
- Cez Luník IX je to skratka. 
- Pozri, užovka.
- Nebojte sa, ten pes nehryzie.
- Zlatko,naber mi ešte tej hubovej polievky.
- Pozri sa, tá zbraň nie je nabitá.
- Tu je silný ľad. Prejdeme na druhú stranu.
- Sprava nič nejde.
- Teraz ma vyfoť na tej skale!
- Pusť ma k tomu, ja tomu rozumiem!
- Zmlátime ho, veď je sám!
- Hoď mi sem to kladivo!
- Cítíš ten plyn? Rozsvieť!

Viete, ako vznikol prvý policajt? 
Polymerizáciou monocajtov.

Smiechotinky :)
Bavime še...

>>Vallery<<
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