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Úvod 

 

      A je to tu! Škola je už v plnom prúde a my sme ponorení do hlbín 

učenia. Tých pár mesiacov zbehlo ako voda a my sme už stihli čo-to 

zažiť. Začiatkom septembra sme sa zúčastnili akcie „Mosty bez bariér“ 

v Pribeníku, kde sme naše gymnázium prezentovali pod názvom Gym 

Art.  

      Naši študenti nás reprezentovali aj v rôznych športových súťažiach. 

Hoci výsledky nedopadli podľa nášho očakávania, aspoň vo florbale 

chlapci vybojovali 1. miesto. 

      Ďalšia akcia, na ktorú sme sa tešili, bol Gymbiznis. Každá trieda 

mala možnosť ukázať sa a predstaviť svoje obchodnícke znalosti.  

      Našu školu navštívil aj hosť z Ameriky, ktorý nám spríjemnil hodiny 

anglického jazyka. 

      Prváci si prešli imatrikuláciou, a tým sa stali právoplatnými členmi 

nášho kolektívu. 

      A nakoniec... Dlho očakávaný Mikulášsky večierok! No o tom sa 

dočítate až v ďalšom čísle. 

     

  Prajeme vám príjemné čítanie. ☺ 

 

Váš redakčný tím  
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Ako sa cítia prváci v našej škole? 

1. Aký je váš názor na našu školu? 

- Je to tu celkom fajn, no budovu by bolo treba trochu 

zrekonštruovať a do tried by sa hodili nové stoličky a zariadenie. 

- Je tu oveľa lepšie ako v základnej škole. 

- Táto škola má svoje pozitíva, ale aj negatíva, no u mňa prevládajú 

skôr pozitíva. 

- Vcelku je môj názor pozitívny, avšak je tu niekoľko vecí, s ktorými 

úplne nesúhlasím a niekedy mi dokážu znepríjemniť môj pobyt 

a štúdium v škole. 

- Je to dobrá škola a páči sa mi tu.  

2. Aký je váš názor na náš pedagogický zbor? 

- Sú v pohode, majú zmysel pre humor. 

- Som s ním celkom spokojný, ale rovnako, ako má každý učiteľ 

svoj vlastný štýl vysvetľovania a učenia, nie každý mi na 100% 

vyhovuje. 

- Učitelia sú super a idú na milimeter presne podľa plánu, takže 

máme dostatok vedomostí. 

- Sú tu dobrí učitelia, dá sa s nimi posrandovať, no keď treba, sú aj 

prísni... lepší ako v základnej škole... sú milí, dá sa s nimi 

porozprávať. 

- Väčšina učiteľov je v pohode. 

3. Čo sa vám páči/nepáči na našej škole? 

Páči sa mi... 

- že sa nás učitelia snažia látku naučiť za každú cenu a všetkými 

možnými spôsobmi, a aj keď nám to vôbec nejde, tak sa nevzdávajú.  

- že tu máme rôzne aktivity – Gymbiznis, Mikulášsky večierok... 

- že cez prestávky môžeme ísť vonku, do obchodu, lebo na ZŠ sme 

nemohli ísť ani na chodbu. ☺ 

- SLOBODA ! 

- systém tried. 
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Nepáči sa mi... 

- farba školy. 

- že v škole nie je telocvičňa.   

- že v škole je veľa schodov. 

- najmä to, že sa akciám, nesúvisiacim 

s funkciou školskej inštitúcie, venuje na môj 

vkus až prílišná pozornosť, a to niekedy aj na úkor primárnej funkcie 

školy – učenia.    

(pozn. redakcie – tak z teba bude v budúcnosti určite politik ☺) 

4. Ako funguje váš triedny kolektív? 

- Nazval by som to typickou demokraciou, kde sa menšina musí 

podriaďovať väčšine, navzdory tomu, že väčšina nemusí mať vždy 

pravdu. Práve preto by som radšej ocenil nejakú formu kompromisu, 

pretože tento systém má očividne svoje muchy. 

(pozn. redakcie – skonštatoval budúci politik ☺) 

- Podľa mňa to nie je najlepší kolektív, v akom som bol, ale dá sa. 

- Funguje to veľmi dobre, ale sem-tam sa vyskytujú hádky.  

(pozn. redakcie – nikto nie je dokonalý ☺) 

- V celku fajn, všetci si rozumieme a to je hlavné! 

- Triedny kolektív je veľmi dobrý, každý s každým vychádza 

a navzájom si pomáhame. 

5. Zmenilo sa niečo vo vašom dennom režime s príchodom na 

strednú školu? Ak áno, čo? 

- Asi len jedna vec, môj čas strávený učením sa. Trvá to podstatne 

dlhšie. 

- Skôr vstávam, neskoro prichádzam domov a dlho sa učím.  

- Viac sa treba učiť. 

- Vôbec sa nič nezmenilo, ostalo to všetko po starom. 

- Sú dni, keď som v škole veľmi dlho, ale sú aj dni, keď veľmi krátko. 

- Až tak nie. Síce viacej nadávam na vyučovacie hodiny, ale kto nie?  
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6. Ako ste na tom s voľným časom? 

- Zatiaľ celkom v poriadku, ale mám 

obavy, ako to bude v najbližších rokoch. 

- Mám dosť voľného času. 

- Zatiaľ veľmi dobre. 

- Celkom dobre, niekedy mám času 

viac, niekedy menej. 

- Kvôli učeniu mám menej voľného 

času. 

- Niekedy viac, niekedy menej. Závisí to od toho, aký mám deň a aké 

máme hodiny. 

7. Pripravujete sa svedomito na každú vyučovaciu hodinu? 

-  Ak to považujem za potrebné, tak áno, ale väčšinou áno. 

- Áno ... Nie ... Kedy ako ... Nie vždy ... Občas ... Niekedy áno, 

niekedy nie. 

- No toto je otázka, na ktorú podľa mňa 99,9% žiakov odpovie NIE 

a ja patrím medzi tých 99,9%. 

8. Chodíte na obedy? Ak áno, tak ako vám chutia? 

-  Nechodím. 

- Chodím a chutia výborne ☺ 

- Chodím a veľmi mi chutia, ale mohli by dávať väčšie dávky, lebo 

mne osobne to nestačí. 

9. Keď ste sem prišli, čo ste si na našej škole všimli ako prvé? 

- Všimol som si veľmi dobrý kolektív, pekné privítanie prvákov 

a samozrejme nádherné dievčence ☺ 

- Tak na prvýkrát sa mi táto škola zdala ako úplný labyrint, ale po čase 

si človek zvykne. 

- Nových spolužiakov, nových učiteľov... 

-  Vchodové dvere, schody...  

- Nepamätám sa ☺ 
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10. Čo by ste na našej škole zmenili? 

- Ja by som tu nič nezmenil, lebo by mi to aj tak nijako nepomohlo. 

- Dramatické umenie, hudobnú a výtvarnú výchovu.  

- Kratšie hodiny, dlhšie prestávky. 

(pozn. redakcie – to by chceli asi všetci študenti ☺) 

11. Ktorá je vaša najobľúbenejšia trieda? 

 
12. Ktorý/á je váš obľúbený/á profesor/-ka? 

 

 

 

 

 

13. a.) Ktorý je váš najobľúbenejší predmet? 

 
   b.) Ktorý je váš najmenej obľúbený predmet? 
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Spoveď učiteľa 

 

1.) Ste v našej škole nový, tak čo keby 

ste sa nám trochu predstavili? 

- Volám sa Dávid Žemlička. Študoval som 

na Gymnáziu v Sárospataku v Maďarsku, 

potom v Budapešti na Univerzite Petra 

Pázmánya  prekladateľstvo - tlmočníctvo. 

Bývam vo Veľkých Kapušanoch. Moje 

hobby je najmä záhradníctvo, rád 

počúvam klasickú hudbu, hlavne 

z obdobia 18. storočia. Mojím 

najobľúbenejším skladateľom je Georg 

Friedrich Händel. 

2.) Vedeli by ste sám seba charakterizovať? 

- Som milý, nápomocný, občas napätý, hlavne vtedy, keď musím ísť do 

práce. (Po tejto odpovedi sa pán profesor schuti zasmial ☺) 

3.) Prečo ste sa stali učiteľom a čo by ste chceli robiť, ak by ste si 

mohli vybrať iné povolanie? 

- Učiteľstvo je pre mňa prechodné povolanie. No ak by som si mohol 

vybrať, chcel by som byť lekárom alebo výskumníkom. 

4.) Ktoré cudzie jazyky (okrem nemčiny) ovládate? 

- Okrem nemeckého jazyka ovládam aj anglický jazyk. 

5.) Ktorý predmet bol na strednej škole Váš najobľúbenejší/ 

najmenej obľúbený? 

- Moje najobľúbenejšie predmety boli chémia a nemčina, naopak najmenej 

obľúbené boli dejepis a maďarčina. 
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6.) Ako vnímate gymnázium z pohľadu učiteľa? 

- Učil som aj v Kráľovskom Chlmci, ale tu je oveľa lepší kolektív než 

tam. To je veľké plus, učitelia si tu navzájom pomáhajú, je tu súdržnosť. 

Bohužiaľ, niektorí študenti nerešpektujú autoritu. Ale to nie je ojedinelý 

jav, lebo mladá generácia je trochu problematickejšia. 

7.) Čo sa tu od vašich študentských čias zmenilo? 

- Vnímanie disciplíny. Iný prístup žiakov k učiteľom. Študenti si 

neuvedomujú následky svojho konania. 

8.) Ak by ste mohli niečo zmeniť, čo by to bolo? 

- Zaviedol by som prijímacie testy, ktoré by boli trochu prísnejšie.  

9.) Ako by ste zhodnotili prípravu študentov na vyučovanie? 

- Pri každom je to individuálne, ale samozrejme sú aj výnimky  

10.) Počuli ste už o sebe nejaké klebety? ☺ 

Ani nie. Zatiaľ nič. Určite sú nejaké, no ku mne sa to zatiaľ nedostalo 

☺  
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„Mosty bez bariér“  
 

Dňa 17.09 2014 sa v Pribeníku 

uskutočnila každoročne konaná akcia pre 

zdravých a zdravotne znevýhodnených 

študentov stredných škôl pod názvom „Mosty 

bez bariér “. Tento rok to bolo po piatykrát. 

Stredná odborná škola v Pribeníku  dala možnosť 

aj iným školám na tomto celodennom festivale  ukázať svoje 

remeslá. Odborné školy sa predstavovali kaderníckymi a kozmetickými 

prezentáciami, gurmánskymi  špecialitami, barmanskou šou, športovými 

predstaveniami, jazdeckou školou... 

    Aj naša škola sa zúčastnila tohto festivalu. Po prvýkrát sa 

hodnotili aj prezentácie škôl v 37 stánkoch. Naša škola sa predstavila 

pod názvom  „GYM-ART“. Stánkom, ktorý sme postavili, sme chceli 

poukázať na umenie, talent, šikovnosť a zručnosť našich študentov. 

Niektorí žiaci majú na našej škole obrovský talent na kreslenie a ich 

výtvory boli pripnuté na látkové steny nášho stánku. Ani pečenie, hra 

určitej roly pred stánkom či kreslenie na telo našim študentom nebolo 

cudzie. Muffiny, kokosové guľky, kostým Marilyn Monroe a Charlieho 

Chaplina a fotenie sa s nimi, hra na hostesky, kresba rôznych motívov 

na telo návštevníkov bolo pre našich študentov veľmi zábavné.  

Hoci naša škola nič nevyhrala, naučili sme sa súdržnosti, 

spolupráci a rešpektovaniu sa navzájom. Veď cieľom podujatia bolo 

odbúravanie bariér medzi hendikepovanými a zdravými študentmi. My 

sme si s týmito ľuďmi už most postavili. A vy? 
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Gymbiznis 

Gymbiznis je jednou z najobľúbenejších akcií nášho gymnázia. 

Študenti všetkých tried sa na túto zábavu každoročne usilovne 

pripravujú a veľmi sa tešia. Úlohou každej triedy je zmeniť ju na čo 

najkreatívnejší a najoriginálnejší obchodný priestor výzdobou a pestrou 

ponukou. Súčasťou prípravy je taktiež zhotovovanie reklamných 

pútačov.  Aj tohto roku, 24. októbra 2014, nastal deň, keď dobre známe 

priestory nášho gymnázia nadobudli viac pestrosti a radosti.  

Aj tohtoročný Gymbiznis sa odohrával v čase, keď sa v meste 

konali jesenné trhy. Po príchode deviatakov z okolitých základných škôl 

sa o 8.30 hod. uskutočnilo slávnostné otvorenie. Počas nasledujúcich 

hodín sa študenti snažili prilákať čo najviac zákazníkov. Ani tento 

ročník nás nesklamal originalitou a príjemnými prekvapeniami. V 

triedach sme sa mohli stretnúť s rôznymi službami, ako napríklad 

kozmetický salón, karaoke či hranie počítačových hier. Nechýbalo ani 

veľké množstvo dobrôt z domácej 

výroby, na mieste pripravované 

rýchle občerstvenie či lievance. 

Chodbami sa ozývali zvuky hudby a 

všade vládla skvelá nálada. Odborná 

porota hodnotila všetky triedy v 

rôznych kategóriách a o 11.30 sa 

uskutočnilo vyhodnotenie a odovzdávanie cien.  

Tohtoročný Gymbiznis znova dosiahol svoj cieľ - osvojiť si svet 

obchodu a naučiť sa v rámci triedy kolektívne pracovať a navzájom sa 

rešpektovať. Na konci dňa každý odchádzal domov s úsmevom na tvári, 

niektorí z výhry a niektorí z príjemne stráveného dňa a dobrého pocitu z 

vykonanej práce. Gymbiznis opäť splnil naše očakávania a už teraz sa 

tešíme na jeho ďalšie pokračovanie!  
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1. Najprofesionálnejší design 2.B 

2. Najoriginálnejšia reklama 2.B 

3. Najlepšia cenová ponuka  1.B 

4. Najpestrejšia ponuka  2.B 

5. Najchutnejšia ponuka  4.C 

6. Najmilšia obsluha 2.B 

7. Najväčšie prekvapenie 1.A 

8. Najpríjemnejšia atmosféra 2.B 

9. Najlepší pouliční predavači 2.B 

Bizniss class 2.B 

Cena riaditeľa školy 1.A 
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Netradičná stužková 

          Ako vzniká taká netradičná stužková? Nejde to len tak 

naplánovať, ono to musí prísť samo.  

          Pamätám si tretí ročník, ako keby to bolo len včera. Všetci sme sa 

hádali, či sa pôjde k moru, alebo budeme oslavovať doma, iba 

s blízkymi. Zo začiatku to bolo nerozhodné. Nevedeli sme sa dohodnúť, 

pretože niektoré dievčatá si stáli tvrdo za tým, že chcú stužkovú, ako sa 

patrí, s krásnymi šatami a upravenými vlasmi. Na druhej strane stál 

zvyšok, ktorí si chcel užiť nielen jeden večer, ale podstatne viac. Iba ja 

sám som mal od všetkých odlišný názor, pretože som chcel zažiť obe. 

Konečným rozhodnutím väčšiny bol výlet k moru, na jednu 

z najkrajších pláží na svete, Sunny Beach čiže Slnečné pobrežie.  

          „Klobúk dole!“ ako sa hovorí. Bolo tam neuveriteľne krásne. 

Odhliadnuc od cesty, ktorá trvala vyše 20 hodín, to bolo bezchybné. Tie 

cesty v autobusoch majú niečo do seba  Boli sme spolu 24 hodín 

denne, po dobu dvoch týždňov a v takýchto prípadoch sa ľudia spoznajú 

oveľa lepšie. Dozvedel som sa toho mnoho, čo som predtým ani netušil 

o ľuďoch, s ktorými som každý deň už vyše desať rokov. 

 Keď sme prišli do Bulharska, čakali sme nádherný 

trojhviezdičkový hotel a dostali sme iba taký sivý stred. Trochu  nás to 

zarmútilo. Každý z nás očakával na izbe Wi-Fi, ktoré sa však 

nachádzalo iba v jednej časti hotela. Tú sme navštevovali 

pravdupovediac dosť často. Neprišli sme tam však preto, aby sme 

surfovali po internete. Hlavným zámerom nášho príchodu bolo osláviť, 

že sme spolu vydržali už štyri roky. Naša triedna profesorka má zrejme 

nervy z ocele, lebo si s nami od začiatku strednej školy preskákala 

veľké množstvo problémov, za čo jej ĎAKUJEME. Boli sme tam desať 

dní, no mne to teraz pripadá ako desať minút, počas ktorých som zažil 

množstvo zážitkov. Každý deň sme sa hrali s pieskom a kúpali sa 

v mori, ako keby sme mali šesť rokov, no my sme si to užívali plnými 
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dúškami. Denno-denne sme stavali hrady z piesku, zahrabávali sme sa 

na pláži a chodili na rôzne atrakcie, napríklad morský banán. 

Samozrejme, keď sme tam už boli, tak sme sa ako kolektív rozhodli ísť 

na diskotéku, na ktorej sme sa poriadne vybláznili. Navštívili sme 

historické mestečko neďaleko Slnečného pobrežia, v ktorom sme si 

každý nakúpili suveníry, ktoré sa nám zapáčili.  

             Je ťažké posúdiť, ktorý zážitok bol pre mňa najsilnejší alebo 

ktorý si uchovám navždy v srdci. Bolo ich strašne veľa. Budem však 

spomínať hlavne na tie dobré. To, že sme sa rozhodli pre výlet k moru 

namiesto normálnej stužkovej, vôbec neľutujem, ani napriek tomu, že 

stužkovú má človek raz za život. My sme ju mali desaťnásobne dlhšie 

ako všetci ostatní.  

 Na záver by som si dovolil citovať jedného spolužiaka, ktorý 

trošku skomolene vyslovil vetu „Ešte som nikdy nebol pri more!“. 

Práve kvôli nemu mám o čosi väčší úsmev na tvári, keď spomínam na 

stužkovú, pretože sme to boli práve my, čo sme mu splnili sen a mohol 

sa prvýkrát dotknúť piesku na pláži a zaplávať si v mori.  

Michal Mišľan  
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Náš výlet Viedeň – Bratislava 

Koncom novembra sa uskutočnila exkurzia 

študentov nášho gymnázia a niekoľkých žiakov 

Základnej školy P. O. Hviezdoslava vo Veľkých 

Kapušanoch do Viedne a Bratislavy. Cieľom exkurzie 

bolo navštíviť kultúrne pamiatky a zaujímavosti 

týchto dvoch historických miest. Vyrazili sme 

pondelok o tretej ráno s prvou zástavkou vo Viedni. 

Po niekoľkých únavných hodinách sme konečne dorazili. Ako prvý sme 

navštívili zámok Schönbrunn (v preklade krásna studňa), ktorý bol, 

ako iste viete, bývalou rezidenciou Habsburgovcov. Taktiež sme sa boli 

pozrieť na rozsiahly a veľmi pekne udržiavaný park za zámkom, kde je 

v súčasnosti možné navštíviť jednu z najstarších zoologických záhrad na 

svete. Neskôr sme navštívili aj zámok Hofburg. Múzeá 

Naturhistorisches Museum a Kunsthistorisches Museum vytvárajú 

jednotný komplex v rámci tohto cisárskeho paláca. Krásny deň vo 

Viedni  sme nakoniec ukončili menej kultúrnym, ale o to príjemnejším 

večerom v zábavnom parku Prater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Naturhistorisches_Museum_Wien
http://sk.wikipedia.org/wiki/Umeleckohistorické_múzeum
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Večer sme dorazili do nášho hlavného mesta - Bratislavy. Keďže 

sme prišli neskoro, noc sme strávili v ubytovni (kde sme, ako sa patrí, 

zažili mnoho zábavy).  Ráno sme skoro vstali a išli sme sa pozrieť na 

plánovanú výstavu venovanú faraónovi Tutanchamonovi. Okrem iného 

sme v starom meste navštívili mnohé pamiatky ako Katedrálu svätého 

Martina, Akadémiu Istropolitanu... 

Nakoniec, aj napriek veľkej zime, sme navštívili Národnú radu 

Slovenskej republiky, ktorou nás sprevádzala sprievodkyňa. Dokonca 

sme sa ocitli aj v pozadí priameho prenosu správ TA3.  

Na záver by som chcela poďakovať pánovi profesorovi Mišľanovi, 

ktorý nám podal presný a podrobný výklad pri každej z pamiatok 

(keďže dejepisu nie je nikdy dosť ). 
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Literárne okienko     
 

Oliver Béreš (4.A)- diplom za účasť v súťaži Zemplínske pero 

 

Mladosť 

 

Mladé roky života, toľká odvaha, chuť a ochota 

Síce navonok nie stále, ale hlboko v nás vládne dobrota 

Prvá láska, skúšanie mnohých vecí po prvý raz 

Tie životne dôležité okamihy zanechajú veľa v nás 

Užívanie si každej sekundy, ochutnávanie zakázaného ovocia 

Život mladých ľudí, ktorí sa zabávajú, pritom málo spia 

Síce škola je dôležitá, ale mal by si žiť podľa toho 

Aby si vedel vnúčatám následne rozprávať zážitkov mnoho 

Spomínať starých kamarátov, keď sa opýtajú kto - koho 

„Kamarátstvo“ – V mladosti má najväčšiu váhu to slovo. 

Síce ťa budú aj v mladom veku rôzne problémy trápiť 

Nekalé veci a protiprávne konania kvôli kamarátom vábiť 

Je to iba na tebe, ako sa zachováš, aký urobíš krok 

Zistíš až potom, čo ho vykonáš, možno si odsedíš rok 

Čistá myseľ, vyrovnanosť a ovládanie vlastného správania 

To sú vlastnosti, ktoré chýbajú tým, ktorí sa často porania 

Základy slušného chovania, vytýčenie cieľov - ich následné zdolania 

Hrdo si užívať život pri tom, že doma ťa za nič nehania 

Pribúdajú roky, očakávania narastajú, kopia sa ti povinnosti 

Ak niečo pobabreš, nemôžeš to vyriešiť ako dávno tvárou nevinnosti 

Sám si odkázaný na svoje problémy, sám si ich musíš riešiť 

Dokázať sebe i rodine, že správnym životom vieš žiť. 
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Dominika Nováková (3.A)- 2. miesto v súťaži Zemplínske pero 

Voľný ako vták

Zostaň pri mne, naučím Ťa lietať,  

spoločne, ruka v ruke,  

ponad mraky, ponad oceán,  

neboj sa výšok,  

chyť sa mojich krídel,  

nespadneš, neutopíš sa! 

Hľadíme do diaľky  

a kričíme až do neba,  

kým v ďalekých horách doznieva ozvena.  

 

Si tak statočná,  

maličká moja,  

nebojíš sa nástrah ani života,  

učíš ma žiť, keď to najviac postrádam.  

 

I keď si na Zemi a ja v nebi,  

dívam sa zhora na Teba. 

„Dievčatko, dávaj pozor na seba! 

 

Budeš naveky pod mojimi krídlami,  

hoc` nás budú deliť míle,  

ostanú spomienky,  

spomienky na spoločné chvíle.  

 

Každý z nás dokáže lietať,  

keď svieti slnko  

či padá dážď,  

nič nie je nemožné,  

chce to čas.  

 

Prídem, keď to nečakáš,  

zmiznem ako prach,  

som anjel, voľný ako vták. 
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Daniela Hudiková (2.A)- diplom za účasť v súťaži Zemplínske pero 

Nevypočutá 

V mesačnom svite, 

za rannej rosy. 

Spolu sme kráčali, 

nahí a bosí. 

 

V odraze hviezd 

sme videli seba. 

Na srdci otázka 

a v duši zloba. 

 

Mala som to vedieť, 

že koniec musí prísť. 

No vtedy som si myslela, 

že za cieľom mám ísť. 

 

Myšlienky bodajú 

a klamstvo ma ťaží. 

Mám povedať pravdu 

a znova to zažiť? 

 

Daj mi ešte šancu, 

nenáhli sa preč, 

odpustenie bolí 

a ja strácam reč. 

 

Moje ústa zmĺkli, 

len srdce rozpráva. 

Karty sú rozdané, 

kráľovná vyhráva. 

 

V hlbinách mora,  

vo výšinách hôr.  

Ja ostanem tvoja  

a ty navždy môj. 
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Imatrikulácia prvákov 
 

 Imatrikulácia sa v našej škole uskutočňuje každý 

rok. Je to krst prvákov, z ktorých sa takto stávajú 

právoplatní gymnazisti. Ako to všetko prebieha?  

Týždeň pred dňom imatrikulácie musia naši 

prváčikovia nosiť také oblečenie, aké im udelia druháci. Či už je to 

pyžamo, zástera, sukňa či šaty, to závisí len od nich. Na základe ich 

správania im druháci zapisujú čierne a červené body. Podľa nich im 

potom udeľujú úlohy, ktoré im druháci starostlivo vyberajú a veľmi 

dobre si ich premyslia  

V deň I sa žiaci prvého a druhého ročníka stretnú v MsKS. Tam ich 

druháci pekne vymaľujú, oblečú ich podľa najnovších parížskych 

módnych trendov  Po príchode ostatných žiakov i učiteľov sa všetko 

môže začať! V úlohe moderátorov vystupujú druháci, pódium však patrí 

len a len prvákom, ktorí sa dozvedia na mieru šitú úlohu. Kto ju nesplní, 

čaká ho trest. 

Tohtoroční prváci to zvládli na jednotku. Sľúbili nám vernosť, 

a preto sú už naši! Bola to zábava. Pre nich ešte väčšia  
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Učili sme sa po anglicky 

 V novembri sme mali v škole naozaj neobyčajnú návštevu. 

Z ďalekej Ameriky k nám zavítal anglický lektor, ktorý nám spestril 

naše hodiny anglického jazyka. John má 64 rokov, pochádza zo 

Severnej Karolíny, má manželku a 3 deti. Momentálne je na dôchodku, 

ale pracoval ako obchodník s bavlnou. Počas jeho hodín sme sa 

dozvedeli veľa zaujímavostí o živote bežného občana Ameriky, o ich 

školskom systéme a mohli sme si vypočuť pravú americkú angličtinu. 

Hodiny s Johnom sa nám veľmi páčili a dúfame, že sa s ním ešte 

budeme mať možnosť porozprávať.  
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Žiacka školská rada 

Milí študenti! 

Ako iste viete, tento rok v našom gymnáziu začala účinkovať 

žiacka školská rada. Jej súčasnou koordinátorkou je pani profesorka 

Mgr. V. Pachota. Komisia zložená z predsedov tried určila dátum volieb 

do rady na 16.10-23.10 2014. A ako vás informovali členovia komisie, 

prvé tri dni ste sa mali možnosť zapísať ako „kandidát“ na papier 

vyvesený na hlavnej nástenke. Zvyšok týždňa mohli naši milí spolužiaci 

hlasovať tým, že vhodili volebný lístok  do urny. Keďže musí byť 

nepárny počet členov školskej rady, kandidát s najmenším počtom 

hlasov sa ním nestal. Členovia žiackej školskej rady boli slávnostne 

predstavení na Gymbiznise. 

Rada zastupuje a reprezentuje vás, študentov našej školy. Ak  máte 

problémy, s niečím na tejto škole nesúhlasíte, prípadne by ste to radi 

zmenili, zverte sa školskej rade, ktorá vám v tom ochotne pomôže. 

Zlepšuje vzťahy medzi vami a profesormi, rozvíja školské aktivity a  

informuje vás o aktuálnom dianí. Členovia rady zohrávajú dôležitú 

úlohu pri zostavovaní a dodržiavaní  školského poriadku, vyjadrujú sa k 

novým návrhom školy a komunikujú s vedením školy o nedostatkoch, 

ktoré nám predkladáte vy, naši študenti. 
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Č. KANDIDÁT 
POČET 

HLASOV 
PORADIE 

1. Roland Dobos 33 1 

2. Michal Mišľan 16 4 

3. Kevin Rebreš 20 3 

4. Dominika Nováková 4 5 

5. Michaela Kacsiová 28 2 

6. Filip Kincső 28 2 

ČLENOVIA ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY 

Roland Dobos- predseda 

Michaela Kacsiová- podpredseda 

Filip Kincső- podpredseda 

Kevin Rebreš 

Michal Mišľan 

26% 

12% 

15% 3% 

22% 

22% 

1. Roland Dobos 2.Michal Mišľan 
3.Kevin Rebreš 4.Dominika Nováková 
5.Michaela Kacsiová 6.Filip Kincso 
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Schránka dôvery 

NAČO SLÚŽI ? 

Schránka dôvery je tu  PRE TEBA, ak potrebuješ: 

♥ pomôcť 

♥ zdôveriť sa so všetkým, čo ťa trápi a teší, čo ti na škole prekáža 

♥ ak máš nejaký nápad na zmenu 

♥ alebo chceš len upozorniť na určitý problém 

 

KDE JU NÁJDEŠ ?  

Pri schodoch smerom k šatniam. 

 

Schránka dôvery sa riadi týmito pravidlami: 

1. Svoje nápady, výzvy, pripomienky, kritiku či pochvalu, sťažnosť, 

problém, čokoľvek, čo ťa trápi napíš na papier, ošetri veľkou dávkou 

slušnosti a vhoď do schránky. 

2. Odkaz môže byť podpísaný, ale aj anonymný. Nezabúdaj, že riešiť 

sa budú len slušné odkazy. 

3. Pre jednoduchšie riešenie a doručenie odpovede uveď prosím svoju 

triedu alebo emailovú adresu, kde ti odpoveď zašleme. Do anonymných 

odkazov napíšte aspoň znak alebo heslo. 

4. Do odkazu tiež napíšte, komu je určený (ak si žiadaš konkrétnu 

odpoveď od riaditeľa školy, od zástupkýň alebo jednotlivých 

vyučujúcich, nezabudni to tam napísať). 

5. Odpovede budú doručené tým, ktorí sa podpísali osobne alebo na e-

mail (ak ho uvedú) a zverejnené na nástenke ŽSR. Záležitosti 

zasahujúce do intímností sa zverejňovať nebudú, nakoľko by to bolo 

neetické a zasahujúce do súkromia jednotlivca. Budú riešené diskrétne, 

a to, čo je v listoch sa nikto iný nedozvie!!! 

 

Ďakujeme za prejavenú dôveru a už sa tešíme na vaše odkazy!  
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Záver 

 

 

Je tu december. Všetci sa už tešíme na zimné prázdniny 

a samozrejme, na Vianoce. Ľudia sú vo vianočnom zhone a každý ešte 

rozmýšľa, čo by tak mohol svojmu blízkemu kúpiť.  

No mali by sme si uvedomiť ešte jednu vec. Vianoce nie sú len 

o materiálnych veciach. Svojich blízkych môžeme potešiť aj SMS-kou, 

telefonátom, návštevou alebo im môžeme pomôcť s prípravou koláčov 

a iných chutných dobrôt.  

Onedlho si postavíme vianočné stromčeky, v domoch nám bude 

rozvoniavať vianočné pečivo a v televízii budeme mať možnosť, ako 

každý rok, pozrieť si „Tři oříšky pro Popelku“. 

Hneď po Vianociach tu bude aj Silvester a spolu s ním koniec 

starého a zároveň príchod nového roka.  

Naša redakcia Vám praje najkrajšie prežitie vianočných sviatkov 

a úspešný vstup do nového roka 2015. Veď ako sa hovorí „Jak na nový 

rok, tak po celý rok." 

 

A ČO VÁS EŠTE ČAKÁ? 

 

ŠPECIÁLNE ČÍSLO GYMPLÁČIKA!!! 

 

PRI PRÍLEŽITOSTI  

XX. JUBILEJNÉHO ROČNÍKA  

MIKULÁŠSKEHO VEČIERKA 

 

 

Redakčný tím 
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Pravidlá uplatnenia GYMkupónu 

1. Držiteľ kupónu má právo predložiť ho profesorovi, ktorý ho vyvolal 

a ten musí akceptovať jeho rozhodnutie a kupón podpísať. Po 

predložení kupónu profesor nemá právo študenta vyskúšať, vyvolať, 

vyhodiť či inak napádať alebo rozčuľovať.  

2. Jeden kupón je možné použiť na dva predmety a stráca platnosť až 

keď sú na ňom dva podpisy profesorov. 

3. Kupón nemožno použiť v prípade písomky. 

4. Kupón je chránený pečiatkou školy a podpisom pani riaditeľky alebo 

jej zástupcu, bez nich je kupón neplatný. 

5. Kupón je tiež chránený autorskými právami súčasnej redakčnej rady 

GYMPLÁČIKA, a preto jeho pozmeňovanie znamená stratu platnosti. 

6. V prípade, že držiteľ kupónu má počas vyučovania dve a viac 

rovnakých vyučovacích hodín a na niektorej z týchto hodín došlo ku 

krízovému stavu a musel použiť kupón, jeho platnosť sa predlžuje na 

všetky zvyšné (rovnaké) hodiny, t. j. ak mal študent dve hodiny biológie 

za deň a na prvej použil kupón, ten platí aj na druhej hodine biológie. 

7. Kupón a pravidlá jeho uplatnenia boli schválené riaditeľstvom 

Gymnázia vo Veľkých Kapušanoch. 

8. Držiteľ kupónu je oprávnený využívať výhody kupónu. Nemá však 

právo žiadať profesora o to, čo nie je v súlade s týmito pravidlami. Za 

týchto podmienok má profesor právo kupón neuznať. 

9. Redakčná rada časopisu GYMPLÁČIK si vyhradzuje právo 

predkladať vedeniu školy na schválenie dodatočných zmien uplatnenia 

kupónu.  


