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PRVÁCI A DRUHÁCI
ZDOLÁVALI HORY

V stredu, 24. septembra, sa študenti
prvého a druhého ročníka zúčastnili
aplikačného cvičenia vo Vysokých
Tatrách. Nikto zo zúčastnených síce
nebol nadšený skorým ranným
vstávaním, no výsledok nadchol
každého.
Cesta vlakom ubehla rýchlo a aj
napriek hektickému prestupovaniu
a striedaniu dopravných prostriedkov
naša skupina nakoniec úspešne
dorazila až k Štrbskému plesu.
Onedlho sme všetci nasadli na
lanovku a nechali sa fascinovať
krásnymi prírodnými scenériami.
Lanovka nás dopravila na tatranský
vrch Solisko a odtiaľ sme absolvovali
túru na Predné Solisko, ktoré sa

nachádza vo
výške 2117
metrov nad
morom.
Niektorí
hromžili
už len pri
pohľade
na cieľ, no
s trochou
v z á jo m n e j
pomoci
a veľkou
d á v k o u
smiechu sa
všetkým
podarilo úspešne zdolať tento kopec.
Hore už každého čakala odmena v
podobe dych vyrážajúceho výhľadu
na nezábudkovomodrú oblohu,
snehom poprášené vrcholce pohorí a
okolitú krajinu .
Boli sme udychčaní a unavení
a cestou domov nás ešte čakalo
prekvapenie vo forme zmeškaného
vlaku. No napriek tomu sme si
domov okrem fotograﬁí odniesli veľa
nádherných a mnohokrát aj vtipných
zážitkov a spomienok.

Autor:
Magdaléna Durkáčová
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KRUTÁ REALITA
vychutnať krásne jesenné farby lesa,
ktoré oku naozaj ulahodili.

Pôvodne boli na pláne
Pieniny, no rozhodli sme sa, že
oblasť Lúčky-Potoky bude lepším a
cenovo dostupnejším variantom pre
viacerých. Keďže je nás v triede
len 25, vedenie nám oznámilo, že
na týždenný pobyt nás musí byť 18.
Krutá realita – nazbieralo sa nás 17.
Takže možnosť zažiť celotýždenný
kurz v objatí prírody sa nám
rozplynula priamo pred našimi
očami. Namiesto toho nás čakal
jeden športový deň v hale a jeden
strávený turistikou. Športový deň
sa konal pod dozorom pani
profesorky Šoltísovej. Mohli sme si
vybiť svoju energiu rôznymi
športami od volejbalu až po ﬂorbal.
Dokonca sme si zasúťažili s I.A
vo fucale a v basketbale. Víťazmi
sme boli samozrejme my. Na druhý
deň sme sa stretli na autobusovej
stanici v Sabinove. Odtiaľ sme sa
trochu odviezli autobusom a potom
už len peši. Túra na Kohút nebola
náročná, ale náš dojem trochu kazila
hmla, ktorá sa vtedy vznášala po
okolí. To nám ale nebránilo založiť
si ohník a urobiť opekačku. Teplo z
ohníka potešilo každého, lebo ráno
bolo chladné. Cestou domov sa
hmla rozplynula, dokonca sa
ukázalo slnko a všetci sme si mohli

Číslo jeden rozhodlo.

Autor:
Dávid Nedeliak
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POZNÁVAME MINULOSŤ
Dňa 19.9.2014 sa tretiaci
a septimani zúčastnili exkurzie
v Banskej Bystrici a Kremnici.
Naša cesta za poznaním
histórie sa začala v Banskej Bystrici
v Múzeu SNP. Na začiatku exkurzie
nás privítal veterán. Nie vojak, ale
automobil. Hneď potom sme sa
presunuli do premietacej miestnosti,
kde sme mali možnosť vidieť
skutočné zábery z bojov, ktoré

mnohých šokovali. V múzeu sme si
videli skutočné zbrane, uniformy aj
rôzne technické prístroje. Počas celej
exkurzie nás sprevádzal mladý
sprievodca, ktorý doplnil svoj
odborný výklad skutočnými
príbehmi, príhodami, ale aj vtipnými
komentármi, ktoré pobavili
študentov. Chlapci si prišli na svoje
vonku, kde si mohli pozrieť rôznu
vojenskú techniku.
Ďalšie naše kroky smerovali

do Kremnice, ktorá dýchala dávnou
históriou. Najskôr sme si obzreli
starú zvonicu. Po vyčerpávajúcom
výstupe po 147 schodoch na
najvyššiu vežu sme boli očarení
výhľadom na celé mesto. Kremnicu
sme mali ako na dlani. Neodolali sme
a n i k o s to lu , v k to r o m v lá d la
nadpozemská atmosféra.
Cesta pokračovala do Múzea
mincí. Po úvodných slovách milej
sprievodkyne
sme sa ocitli
v starých
b a n i a c h
a a s p o ň
trochu sme si
uvedomili,
v a k ý c h
náročných
podmienkach
museli pracovať baníci
pri ťažbe
kovov, z ktorých sa vyrábali mince. Súčasťou
expozície bola aj výstava mincí
z rôznych období. Niektorí študenti
neodolali vôni perníkov a zavítali do
blízkej pernikárne a domov si niesli
sladký suvenír.
Aj keď sme prišli domov
unavení, neľutovali sme, pretože
sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí
z histórie.
Autor:
Marianna Palková
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SEPTIMA NA SÚDE
V októbri sa študenti septimy pod vedením p. prof. Németha zúčastnili predmetovej
exkurzie z občianskej náuky - pojednávania na Okresnom súde v Prešove. Keďže
väčšina z nás mala doposiaľ možnosť ocitnúť sa v súdnej sieni len prostredníctvom
televíznej obrazovky, boli sme veľmi zvedaví, ako prebieha súdny proces v reálnom
živote. Z troch procesov, ktorých sme mali byť účastní, sa nakoniec z dôvodu
odročenia a dodatočného predloženia dôkazov riadne konal iba posledný, ale zato ten
najkurióznejší, týkajúci sa vraždy. Medzitým sme mali možnosť viesť diskusiu s prítomným sudcom
a dozvedieť sa
mnoho zaujímavých skutočností
o práci sudcov,
p r o k u r á t o r o v,
o trestnom práve
ako takom a taktiež sme dostali
odpovede na naše
otázky. Z pojednávacej miestnosti sme odchádzali bohatší o mnoho vedomostí a
poučný zážitok, ktorý by sme si určite chceli niekedy zopakovať, samozrejme opäť
iba v roli pozorovateľov.

EXKURZIA V ZŤS
Október bol nabitý exkurziami, zvlášť pre nás septimanov. Po návšteve
Okresného súdu v Prešove sme spolu s p. prof. Zvijákovou a Čekanovou
navštívili sabinovský Závod ťažkého strojárstva. Po stručnom poučení o
bezpečnosti sme v sprievode dvoch pracovníkov závodu mali možnosť
oboznámiť sa s jeho výrobnými technológiami a procesom výroby
prevodových a iných zariadení. Bol nám objasnený celý výrobný proces, od
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triedenia materiálu cez jeho následné spracovávanie, tvarovanie do
požadovaných výrobkov, dolaďovanie detailov, farbenie atď. Mali sme
možnosť zblízka vidieť činnosť jednotlivých strojov a pracovníkov závodu,
ktorí ich obsluhovali. Všetci sme jednohlasne skonštatovali, že strojárske
remeslo je veľmi náročné - klobúk dole pred všetkými zamestnancami ZŤS,
pretože to naozaj nemajú ľahké. Každodenná práca v hluku, prachu a zápachu
musí byť naozaj náročná a vyžaduje si taktiež sústredenie a presnosť pri
zaobchádzaní s jednotlivými strojmi, pretože akákoľvek nepresnosť môže
znefunkčniť danú súčiastku. Sme radi, že nám bolo umožnené oboznámiť sa aj
s takýmto druhom práce. Bola to pre nás skutočne poučná a zaujímavá
skúsenosť.
Autor: Lea Kleinová

HLUPOVINKY
...kubizmus sa uplatňoval v umeleckom umení
...epos sa začína provokáciou ( správne propozíciou)
...Kollár písal v období nacizmu (nie je izmus ako izmus!)
...druhou časťou eposu je inkvizícia ( podobnosť čisto náhodná so slovom
invokácia)
...Svätopluk založil národ ( to bol teda chlap!!)
...SNP pripravili Štúr, Hurban, Hodža ( čo všetko sa dá stihnúť v živote I)
...v krajinách východného bloku vznikli po 2. svetovej vojne NATO a OSN
...nemčina a maďarčina sú západoslovanské jazyky, slovenčina je germánskym
jazykom ( v hlave máš riadny babylon )
...prišlo mi to také pokakané ( hodnotenie rečníckeho prejavu žiakom)
... pred uzákonením slovenčiny sa Štúr, Hurban a Hodža zastavili na farme u
Hollého (často pozeráte markizácku Farmu, inak by ste vedeli, že to bolo na fare)
... Pierre de Coubertin bol zakladateľom Tour de France ( čo všetko sa dá stihnúť v
živote II)
... najnižšie položeným miestom Slovenska je Mariánska priekopa ( a kde je??)
... vojna Nemecka proti ZSSR sa začala 8. mája 1943
... ľudovú literatúru zapísali zapisátori to, čo sa podávalo ústne
... po 13 rokoch táto láska (rozumej medzi Kollárom a Mínou) ako že to prišlo
( (niekedy musím veľmi rozmýšľať, aby som pochopila, čo chcete povedať)
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IMATRIKULÁCIA
V ŠTÝLE BAYWATCH
Nie je to oﬁciálne prijatie na strednú školu ani prvý deň školského roka, čo
robí z obyčajného študenta skutočného prváka. Je to imatrikulácia. Tá naša
sa uskutočnila v stredu, 29. októbra. Imatrikulácia sa niesla v štýle
Pobrežnej hliadky a pritom, ako sme si všetci poslušne nasadzovali kúpacie
čiapky a plávacie kolesá, sme očakávali všemožné scenáre. Aktivity, ktoré si
pre nás prichystali tretiaci, bolo určite oveľa zábavnejšie sledovať
z nejakého bezpečného útočiska, ako sa priamo podieľať na ich realizácii.
Nuž ale vydržali sme. Neodolateľná Pamela nám prečítala desatoro
pravidiel, ktoré budeme v budúcnosti určite často využívať. Nakoniec sme
teda výborne pobavili všetkých profesorov, študentov a aj sami seba.

Aké boli pocity prvákov a organizátorov?
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Jozef Janič, I.A:
Ako sa ti páčili súťaže? Boli náročné?
Boli naozaj veľmi zaujímavé. Náročné podľa mňa neboli, skôr vtipné.
Mojou úlohou bolo vytlačiť citrón do pohára a vypiť ho. Myslím si, že toto
bolo v pohode. Nemal som s tým problém. Pri vytláčaní kokosového
orecha, ktorý bol medzi mnou a spolužiakom, som mal zmiešané pocity, ale
napriek tomu sme sa premohli a nemohli sa prestať smiať.
Ktorá úloha bola podľa teba najhoršia?
Určite to lovenie cesnaku. Vyzeralo to nechutne a som rád, že som to
nerobil ja.
Dojmy z imatrikulácie?
Bol som rád, že už to máme za
sebou. Nemal som žiaden zlý pocit
ani pocit zahanbenia, pretože podľa
mňa to dopadlo dobre. Téma bola
výborná. Zabavili sme sa. Veď
predsa o to ide. Na konci akcie
som si všimol, že sa žiaci v
hľadisku nudia. Podľa mňa to bolo
tým, že už chceli ísť domov, ale aj
tak to vyšlo dobre. Ďakujem vám,
podarilo sa vám to.

Ľubomír Maruša,III.A: Bol som
veľmi zvedavý a napätý, ako to nakoniec dopadne. Keď sme začali v hale
pripravovať celú scénu, nevedeli sme, ako to bude nakoniec vyzerať. Ale
bola to zábava, som spokojný, ako sme to zorganizovali.
Andrea Verešpejová, III.A: Nebola som nervózna, práve naopak ,tešila
som sa! Samozrejme, bolo náročné zorganizovať takúto akciu, ale veľmi
inšpirujúce a zábavné. Podľa mňa nás to ako triedu istým spôsobom spojilo
a ukázali sme celej škole, že sme kreatívni a dokážeme niečo zorganizovať,
pretože na vianočných koncertoch toho veľa neukazujeme.
Autor: Marianna Palková, Magdaléna Durkáčová
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STUŽKOVÁ
.. alebo ako tento slávnostný večer vnímala 4.B..
Odhliadnuc od týždňa príprav, počas ktorého sa toho zomlelo naozaj
veľa, sa skromná výprava 18 žiakov s takým veľkým dňom popasovala
statočne.
Piatok 14.11.2014 sa zapísal nielen do osobnej histórie každého žiaka
tejto triedy, ale najmä do srdca. Všetci, v ten večer naozaj iní - chlapci
neobvykle elegantní a dievčatá nevšedne krásne – stáli pred tými, ktorým boli
za tie necelé štyri roky najviac vďační, pred rodičmi a učiteľmi. Všetko zlé sa
v tej chvíli
stratilo.
Zabudlo sa na
všetky hádky,
n e z h o d y
a zrazu zostal
v srdciach
neobyčajný,
zmiešaný
pocit radosti
i smútku.
Radosti z toho,
že tí ľudia,
ktorí s vami
z d i e ľ a l i
v škole svoje
problémy a radosti, tí, ktorí vás niekedy poriadne vytočili a inokedy zas vedeli
rozosmiať – spolužiaci, sú tu spolu s vami. A tiež z toho, že na hrudi sa
konečne vyníma zelená stužka, symbol hrdosti a spokojnosti s doterajším
úsilím a nádej potrebná na maturitu. A smútok, že sa to skoro skončilo.
Zábava, tanec, radosť a spoločne strávené chvíle, kedy sme si pripadali tak
zvláštne spokojní a šťastní z priateľstiev, ktoré medzi nami vznikli, ostanú
nezabudnuteľné. Bolo zaujímavé sledovať, ako je niektorým naozaj ľúto, že
stužková je len raz v živote, a práve preto si ju budeme naveky pamätať.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli s našou slávnosťou, hlavne
vám, drahí učitelia, že ste nás prišli podporiť. Ukázali ste nám, že aj keď sme
k vám veľakrát neboli féroví, vy ste v nás stále dokázali nájsť viac ako možno
my sami a spolu sa nám podarilo vytvoriť neopakovateľnú atmosféru.
Autor: Eva Homzová
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POMÔŽME DAMIÁNOVI
A MARTINOVI!
Súrodenci Damián a Martin Trišč bojujú z genetickým
ochorením, Wilsonovou chorobou. Nádej pre oboch bratov je
transplantácia kmeňových buniek, ktorá je ﬁnančne náročná.
Damián je bývalým žiakom nášho gymnázia, končil v triede p.
prof. Szmolku r. 2012. Dobrovoľným príspevkom prejavme
spolupatričnosť a
p o m ô ž m e . Ž iv o t
dvoch mladých ľudí
stojí za to!
Schránka, do
ktorej môžete svoj
p r í s p e v o k
odovzdať, bude
umiestnená na
vrátnici do 19. 12.
Peniaze budú
odovzdané počas
vianočného
koncertu osobne
alebo poslané na
účet.
Ďakujeme za
pomoc.

Redakčná rada
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NA VOĽNÉ JESENNÉ
CHVÍLE
Ak ešte stále neviete, čo s vašimi voľnými jesennými chvíľami, tak
tu sa to dozviete. Zistíte, aké nové ﬁlmy, knihy či hudobné albumy
prichádzajú túto jeseň na trh. Teraz si vezmite šálku čaju a nechajte sa
inšpirovať.

KNIHY:
John Green: Papierové mestá
Konečne sme sa dočkali ďalšej knihy od
Johna Greena so slovenským prekladom. Ak
sa vám páčili knihy ako Na vine sú hviezdy
alebo Kam zmizla Aljaška, určite si obľúbite
aj túto. Margo Rothová-Spiegelmanová
zažíva rôzne bláznivé dobrodružstvá,
o ktorých si prečítate práve v tejto knihe.

HUDBA:
One Direction vydávajú svoj
už štvrtý štúdiový album
s názvom Four. Ak opäť
čakáte album v typickom
štýle boybandov ste na
omyle a myslím, že aj tí,
ktorí takúto hudbu nemajú
v obľube, si pravdepodobne
prídu na svoje.
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FILMY:
Hry o život: Drozdajka 1
Ďalšie a ,bohužiaľ, posledné
pokračovanie trilógie Hry o život
prichádza do našich kín, ale
nezúfajte, tvorcovia sa rozhodli
ﬁnálnu časť rozdeliť na dva diely.
Katniss Everdeenová musí zastaviť
krviprelievanie, oslobodiť Peetu
z rúk nepriateľov, poraziť Sídlo
a zmariť plány prezidenta Snowa,
a preto sa opäť dostáva do roly
drozdajky. Ak vás zaujíma, ako to
zvládne, neváhajte a choďte si ﬁlm
pozrieť.

Interstellar
Ak máte radi sci-ﬁ, ktoré sa
odohráva vo vesmíre, určite si
choďte pozrieť Interstellar.
Najmodernejšia technika
umožňuje vytvárať úchvatné
efekty, ktoré potešia každého
milovníka sci-ﬁ, ale aj
milovníci (milovníčky)
Matthewa McConaugheyho si
prídu na svoje.

Autor: Lea Kleinová
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Vychodí
jarného rána

slniečko do
múdra pekná si láska nečakaná

si ako kvitnúce kvety v jari uvidieť ťa

rozplynú sa všetky chmáry si láska láska

bez rozumu si východ slnka v lete si ten slnečný odraz v letnom svete horúca
ako púšť saharská vždy usmievavá ani vráska si ako letný západ si môj najlepší
nápad nerozumná láska láska bez umu začínam na jar a leto spomínať ty sa snažíš
ticho nevnímať si nepokojná ako vetry studené odchádzaš ako lístie jesenné som
smutný hlúpy nekľudný čakám kedy budeš chladná ako mráz zimný slová sa ti
strácajú ako listy stromu nevieš čo povedať a ani komu vychodí slnko do zimného
rána rozum sa ti bez srdca otvára dospievaš rozumieť sa ti nedá si žena ktorej
nerozumie ani veda nemám rád tie ľudské rozhovory tak povedz čo chceš a odíď
niekde až za hory si láska ktorá príde a odíde bez vysvetlenia láska ktorú

pochopíš bez pochopenia nie si ani dospelá
ani detská si niečo medzi tým
si láska tínedžerská a ja
ťa asi nikdy
nepochopím

Ján Ceperko, III. A
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ČAS
(rečnícky prejav)
Vážená pani profesorka, milí spolužiaci!
Predstavte si, že existuje banka, ktorá vám každé ráno na účet pripíše
86 400 €. Zo dňa na deň neprenáša zostatok a každý večer odoberie všetko, čo
ste v daný deň premárnili. Čo by ste robili? Vybrali každý cent! Každý z nás
má takú banku. Hovoríme jej ČAS. Každé ráno pripíše 86 400 sekúnd.
A každý večer pripíše k stratám všetko, čo sme zle investovali. Žiadne peniaze
neprevádza na iný účet. Prečerpanie nie je možné. Pokiaľ nevyužijeme denný
vklad, stratili sme ho. Nemôžeme sa vrátiť späť, ani si vybrať predčasne.
Musíme žiť v prítomnosti. Dnešným vkladom. Pretože každá zmeškaná
príležitosť sa rovná strate peňazí.
Akú hodnotu má čas vo vašom živote? Ak by teraz prišiel niekto
a oznámil vám, že vám ostáva posledných 60 minút života, ako by ste
zareagovali?
Niekto by utekal ku svojim blízkym, aby s nimi strávil posledné chvíle,
iný by išiel poslednýkrát objať svojho priateľa či priateľku. V niektorých by sa
ozvalo svedomie a túžili by dať si do poriadku dušu alebo dávne spory. Čo
všetko by sme za tú hodinu chceli stihnúť, čo všetko opraviť. Hneď by sa nám
pred očami odohral zrýchlený ﬁlm nášho života. Veľmi rýchlo by sme dokázali
zistiť, koľko dobra a koľko zla sme vykonali. A ktovie, koľkí z nás, a či vôbec
niekto, by bol spokojný so svojím životom a nechcel by nič zmeniť. Každý
z nás totiž investoval rozdielne. Inak disponoval so svojím účtom. Asi by sme
si v danej chvíli uvedomili, koľko sme investovali zbytočne alebo nesprávne.
Každý by zistil, aký bohatý mohol byť, keby využil každú príležitosť na
konanie dobra, na konanie správnych vecí. Hodnota času sa totiž meria tým,
ako doň investujeme.
Dovolím si uviesť pár výstižných príkladov. Aby ste zistili, akú
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hodnotu má 1 mesiac, opýtajte sa matky, ktorá predčasne porodila. Aby ste
zistili, akú hodnotu má 1 sekunda, opýtajte sa osoby, ktorá sa tesne vyhla
dopravnej nehode. A akú hodnotu má 1 milisekunda, opýtajte sa šprintéra,
ktorý na olympiáde získal striebornú medailu.
Tak kedy si uvedomíme, že čas je taký vzácny? Až keď nám ostane
posledná hodina? Nie, my musíme žiť pre danú chvíľu. Aj jedno známe
príslovie hovorí: čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra.

A koľko

múdrosti sa v tejto vete skrýva. Ak je niečo, čo môžete zmeniť, urobte to dnes.
Dnes je ten správny čas. Pretože čas na nikoho nepočká. Ako hovorí Mark
Twain: „Dajme každému dňu šancu, aby sa stal tým najkrajším dňom v našom
živote.“ Zajtra už totiž môže byť neskoro. Žime nielen tak, aby sme sa
nemuseli hanbiť, ale žime tak, aby sme boli hrdí na svoj život. Aby vtedy, keď
nám ostane posledná hodina, nebolo čo opravovať.
Dúfam, že ten čas, keď som rozprávala, bol ten správne investovaný
čas. Berte všetko, čo vám banka zvaná čas ponúka. Prítomnosť v angličtine sa
nazýva present - DAR. Áno, prítomnosť sme dostali darom. Nikto z nás si tento
dar nezaslúžil, a predsa sa náš život bude hodnotiť podľa toho, ako sme
s
týmto darom zaobchádzali. Tik-tak-tik-tak...

Eva Homzová, IV.B
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