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ŠŠ ééffrreedd aakkttoorr:: Diana Hlaváčová (septima)

PPrreedd sseedd aa rreedd aakkččnn eejj rraadd yy:: Radka Bušovská (septima)

RReedd aakkccii aa:: Alexandra Hudáková (IV. B), Jozef Ryška (tercia A), Viktória

Spišiaková (tercia A), Isabelle Bianca Karičková (tercia A), Veronika

Danková (tercia B), Daniela Lazoriková (kvarta).

VVyydd áávvaa:: Gymnázium, Alejová 1 v Košiciach pod vedením PaedDr. Heleny Duffekovej.
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Milí spolužiaci!

Po dlhšom čase sa vám opäť

prihovárame s nn oovvýýmm ččííss ll oomm časopisu

Gymael.

Zažil i sme krásne prázdniny, začíname

odznova.

V minulom školskom roku sme ostal i

dlžní našim bývalým štvrtákom, ktorí

úspešne absolvovali maturitnú skúšku

zo slovenčiny, cudzieho jazyka a z

ďalších predmetov. A práve týmto

našim bbýývvaall ýýmm ssppooll uu žžii aakkoomm je

venovaná prvá časť nášho časopisu:

stužkové, ankety, výpovede - terajší

štvrtáci sa môžu inšpirovať :).

Okrem maturantov, v druhej časti ,

pprrii bb ll íížžii mm ee aj rôzne akcie organizované

školou a ďalšie úspechy našej školy

v súťažiach. Nemôžu chýbať rôzne

zaujímavosti, vlastná tvorba.

Nakoniec nn áájj dd eettee vami očakávaný

neskúšací kupón, ktorý platí v prvom

polroku nového školského roka (takže

sa časopis oplatí kúpiť).

Na záver by sme vás ppoopprroossii ll ii opäť o

spoluprácu. Ak radi píšete a tvoríte,

napíšte pekný článok, či už o akcii

konajúcej sa na škole, alebo len nejakú

zaujímavosť a odošlite ju na eemm aaii ll :

hdgymael3@gmail .com.

To by bolo na úvod asi všetko.

Dúfam, že si čítanie užijete a tešíme sa

na ďalšie stretnutie s vami.

Prajeme úú ssppeeššnn éé vvyykkrrooččeenn ii ee do

nového školského roku.

RR časopisu



Tak ako aj iné triedy,
ani ookkttáávvaa AA nebola
výnimkou a zakončila sériu
stužkových presne ako sa
patrí. Stužková prebiehala
v GG ll óórrii aa PPaall aaccee a priniesla
nám, ale aj rodičom
a učiteľom nezabudnuteľné
momenty.

Slávnosť začala
nástupom 26 študentov, ktorí
sa snažil i pokojne vyčkať na
svoju vysnívanú zelenú
stužku. Po stužkovaní
nasledovala večera, ktorá by
aj tomu najvyberavejšiemu
jazýčku určite ulahodila.

Tanec s rodičmi
a s učiteľmi len zapĺňal čas,
kým odbije hh oodd ii nn aa pprroogg rraamm uu,
ktorý sme si usi lovne
pripravovali už týždeň pred
stužkovou.

SSmmiieecchh,, oorriiggiinnaalliittaa,, iimmpprroovviizzáácciiaa

Naši tradiční moderátori
Martin a Martin dotváral i
celkovú atmosféru programu
svojimi vtipmi a príhodami.
No neoficiálne otvori l i
program až naši traja
spolužiaci, ktorí vv ssuu mm oo--
oobbll eekkoocchh previedl i
nezabudnuteľnú
choreografiu. Po tejto priam
neprekonateľnej zostave
nastúpil i ppaarróódd ii ee ffii ll mm oovv ako
Titanic, Forrest Gump,
Superman a pod. Aby sme
neostal i len pri fi lmoch, ako
ďalšie číslo nasledovala sséérrii aa
hh uu dd oobbnn ýýcchh kkll ii ppoovv, ktorá
nenechala ani hlavu sa
neobzrieť. Na záver
programu následovala
scénka s názvom MM aaffii aa,
ktorá bola vrcholom
programu aj po obsahovej
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stránke (nebol by nik, koho
by táto scénka nedojala
smiechom a original itou), aj
po tanečnej stránke. Po
celom programe nasledovalo
video úú nn oossuu ttrrii eedd nn eejj kknn ii hh yy,
kde najväčšiu úlohu zohral
diabolský pes našej
spolužiačky Zuzky.

Samozrejme sme si
chceli užiť naše dlhé šaty
a obleky a po prezlečení
nasledovala ttaann eeččnn áá zzáábbaavvaa.

Okolo polnoci sme
zapaľovali sviečky a čítal i
básne, ktoré sa doviedla
k dokonalosti naša menšia
improvizácia. Pitie
a rozbíjanie džbánu zavŕši lo
celú slávnosť, po ktorej
nasledovala zábava až do
rána.

Hoci stužková je
akýmsi rituálom pre posledný
ročník štúdia, určite je to
ssppoomm ii eenn kkaa, ktorá sa nám
zachová v hlavách celý život.

Karin, bývalá študentka -
oktáva A

UUnniikkááttnnaa ssttuužžkkoovváá
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častušiek - sme samozrejme
nezahanbil i ani programom.
BB aall eettnn éé ččííss ll oo Labutie jazero v
podaní našich chlapcov,
úú rryyvvookk zz ttuu rreecckkeejj ttee ll eenn oovveell yy,
scéna na nn áámm eett dd ookkttoorraa
HH oouu ssee--aa a mnoho ďalších,
dokázali publ ikum jedinečne
pobaviť.

Zvyšok večera sa
niesol v príjemnej a zábavnej
atmosfére, i keď sa po
tvárach rodičov prel iala
nejedna slza dojatia. Hoci sa
niekedy vyskytla chaotická
chybička, tento veľký večer
nám utkvie v pamäti ii bbaa
ppoozzii ttíívvnn ee – THE BEST
STUŽKOVÁ EVER.

Aďa, bývalá študentka -
oktáva B

Oktáva – posledný
ročník osemročného
gymnázia, ktorý prináša veľa
starostí i radostí a obzvlášť
prvé chvíle dospelosti . O
tom, že sme už „veľkí“,
svedčia chvíle ako stužková,
dozvuky, rozlúčka s
maturantmi a v neposlednom
rade toľko spomínaná
maturita.

PPrrvvýý dd oossppeell ýý dd eeňň
kolektívu oktávy B nastal 22.
novembra 201 3 v Hotelovej
akadémii. Napriek tomu, že
sme si počas ôsmich rokov
prešl i skupinkovaním,
problémami, ale aj
zábavnými situáciami od A do
Z, v tento deň sme sa ukázali
pred našimi rodičmi a
profesormi ako hh rrdd ýý aa
kkooll eegg ii áá ll nn yy ttíímm.

Po nástupe na pieseň
Angels sme si nechali na
hruď pripnúť symbolickú
zelenú stužku a každý z nás
si v tej chvíl i uvedomil , že sa
začína nová etapa nášho
života. Okrem ššttaann dd aarrdd nn ýýcchh
rrii ttuu ááll oovv stužkovej slávnosti –
stužkovanie, učiteľský a
rodičovský tanec,
sviečkovanie a čítanie
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11 .. EE xxtteerrnn áá ččaassťť zzoo
ssll oovveenn sskkééhh oo jj aazzyykkaa
44 .. AA
- až na pár chytákov to bol
jeden z tých ľahších testov
- myslím, že sa to dalo
zvládnuť, i keď to nebolo
práve najľahšie
44 .. BB
- test bol celkom ľahký, až na
niektoré otázky
- test nebol veľmi ťažký
44 .. CC
- dá sa, ale mohlo byť lepšie
- úplná pohoda
OO KKTT AA
- niektoré otázky boli divné
- myslel som, že to bude
horšie
OO KKTT BB
- zavádzajúce otázky
v krátkych odpovediach
- veľmi ľahká, pár otázok na
zamyslenie

22 .. PPííssoomm nn áá pprrááccaa zzoo
ssll oovveenn sskkééhh oo jj aazzyykkaa
aa ll ii tteerraattúú rryy
44 .. AA
- témy boli ťažšie, ale našla
som si jednu, čo mi sadla
- našťastie tam dali
rozprávanie, takže som
spokojná
44 .. BB
- témy mi absolútne nesadli
- dobrý výber tém, dalo sa
rozpísať
44 .. CC
- ťažké témy, dal i sa vybrať
len 2
- dalo sa
OO KKTT AA
- žánre boli super, ale témy
nie
- dobré témy na výber
OO KKTT BB
- sklamala ma téma na
úvahu
- témy boli otrasné

AAnnkkeettaa ss bbýývvaallýýmmii žžiiaakkmmii mmaattuurriittnnýýcchh rrooččnnííkkoovv
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33 .. EE xxtteerrnn áá ččaassťť
zz aann gg ll ii cckkééhh oo aall eebboo
nn eemm eecckkééhh oo jj aazzyykkaa
44 .. AA
- cudzí jazyk nemám veľmi
v láske, ale dúfam, že som to
zvládol
- niečo bolo jednoduché,
niečo nie, ale hlavne som sa
nevedela sústrediť, lebo
pršalo (pozerala som, ako
padá dážď)
44 .. BB
- náročná, myslím si, že bola
najnáročnejšia za posledné
roky
- nenormálne ťažké
44 .. CC
- test bol extrémne ťažký
- rozumela som všetko, ale
zdalo sa mi málo času
OO KKTT AA
- test bol náročný
- vďakabohu som sa tomu
vyhol
OO KKTT BB
- dosť ťažké, ale dalo sa
- dúfam, že prejdem

44 .. PPííssoomm nn áá pprrááccaa zz ccuu dd zzíícchh
jj aazzyykkoovv
44 .. AA
- nečakal som článok, ale
zvládol som to
- sloh z angličtiny ma potešil ,
potom zabijáckom teste bol
doslova záchranným kolesom
44 .. BB
- super
- téma aj žáner boli super
44 .. CC
- primeraná téma, len som
zabudla niektoré slovíčka,
takže to nie je veľmi na úrovni
B2
- nie je to zlé, ale mohlo byť
aj ľahšie
OO KKTT AA
- dobrá téma, ale otrasný
žáner
- veľa bodov, nedalo sa
k ničomu rozpísať kvôli počtu
slov, väčšina z nás nepísala
článok, ale opis
OO KKTT BB
- ľahká téma,avšak nevhodný
výber žánru
- veľmi dobrá téma
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55.. EE xxtteerrnn áá ččaassťť
zz mm aatteemm aattii kkyy
44 .. AA
- hrôza a des, strašne ťažký
test, nevedela som sa
sústrediť, ale niektoré otázky
boli primitívne
- nebolo to ľahké, ale ani
príl iš ťažké, výsledkami sa
nechám prekvapiť
44 .. BB
- zdala sa mi ľahká, nemala
som problém
- nerobila som
44 .. CC
- dobrý pocit
- niektoré príklady boli zle
napísané (nebolo jasné, čo
treba počítať)
OO KKTT AA
- komplikovane položené
otázky a nejasné
- taká primitívnosť až som
rozmýšľala, či si robia srandu
OO KKTT BB
- hakuna matata
- bolo to náročnejšie, ale

66 .. CCeell kkoovvýý dd oojj eemm
44 .. AA
- dalo sa to zvládnuť, ak ste
sa pravidelne pripravovali
- neutrálny, pochybný, verím,
že budem mať čoskoro dobrý
pocit, že som to dala
44 .. BB
- celkovo bola maturita ťažšia
ako minulý rok
- myslím si, že to nebolo také
zlé ako nám bolo , ,vtĺkané do
hláv“
44 .. CC
- očakávanie bolo horšie,
nakoniec to bolo celkom
v pohode
- podľa predbežných
výsledkov som zmaturovala
OO KKTT AA
- pokašľal som to na
všetkých frontoch
- očakával som, že to bude
náročnejšie a viac stresujúce,
no atmosféra bola skôr
uvoľnená
OO KKTT BB
- myslím, že každý by mal
zmaturovať bez väčších
problémov
- mohlo byť aj horšie

Viktória, Bianca, tercia A
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„Škola základ života“ - to

nie je len známa česká komédia,

ale i často , ,omieľaná" veta, ktorú

sme azda najčastejšie počúvali od

rodičov. Základy, ktoré sme získali

na základných školách, bolo treba

zužitkovať a vycibriť na stredných

školách.

Akoby to bolo ešte len

včera, čo som sa nesmelo

rozhodovala, na ktorú strednú

školu povedú moje nohy. Po prežití

4 rokov na tomto gymnáziu môžem

povedať, že ssoomm ssii pprreedd ssaa ll eenn

vvyybbrraall aa dd oobbrree. A po zamyslení sa

nad tým, čo mi škola dala a čo

vzala, mm ii AAll ee jj oovváá vvii aacc dd aall aa nn eežž

vvzzaall aa. Vytvori l sa kolektív 4. A,

ktorého som bola súčasťou a za

ČČoo mmii ddaallaa aa ččoo mmii vvzzaallaa šškkoollaa

ktorý som vďačná, pretože som si

našla nových priateľov, na ktorých

som sa mohla spoľahnúť.

Táto škola mi pomohla

s problémom, aakkoo vvyyuu žžii ťť ssvvoojj vvooľľnn ýý

ččaass. Nielenže som ho trávila doma

nad knihami, ale mohla som sa

dokonca zapájať do záujmových

krúžkov. Som rada, že som sa

rozhodla pre vvooľľbbuu nn oovvii nn áárrsskkeehh oo

kkrrúú žžkkuu, pretože mi to pomôže pri

ďalších krokoch, ktoré (snáď) budú

aj naďalej študentské.

Táto škola sa postarala aj

oo sskkvveell éé zzáážžii ttkkyy na výletoch či

rôznych školských akciách. Alejka

nám otvori la oči, a teda nám vzala

všetky detské ilúzie a predstavy

o ideálnom živote, strhla ružové

okuliare z nosa a niekomu dala aj

zo dve poza uši. Niekomu tvrdšie,

iným len také materinské.

BB ooll oo mm ii ccťťoouu, že som sa

na 4 roky mohla stať súčasťou

alejáckej rodiny, no ak má istá

kapitola v živote človeka začať,

jedna sa musí skončiť. Preto

obraciam list a rutím sa do druhej,

zodpovednejšej časti života.

Viktória, bývalá študentka – 4. A
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Posledné štyri roky bola

pre mňa stredná škola mojím

dd rruu hh ýýmm dd oomm oovvoomm. Čoskoro však

nadíde chvíľa sa s ňou rozlúčiť

a pobrať sa ďalej. Ešte predtým

však čaká mňa aj mojich

rovesníkov naša doposiaľ najťažšia

skúška – skúška dospelosti .

A práve teraz je tá vhodná chvíľa

na chvíľu pouvažovať o tom, čo mi

škola dala a, naopak, čo mi vzala.

VVďďaaččnn ýý ssoomm hlavne za

ľudí, ktorých mi škola priviala do

cesty. Tým myslím hlavne mojich

spolužiakov a kamarátov

z vedľajších tried. Bez nich si život

na strednej škole ani neviem

predstaviť. Škola nám spoločne

dala úú žžaassnn éé ssppoomm ii eenn kkyy či už na

naše spoločné výlety, na

opisovanie pri písomkách, ul ievanie

sa z hodín a ďalšie „hlúposti“.

Spomienky, na ktoré tak skoro

nezabudneme a ktoré mi stále

vyčaria úsmev na tvári.

A či mi niečo škola vzala? Určite sa

o to aspoň úpenlivo snažila, no

nepodari lo sa jej to. Častokrát mi

brala nádej a pozitívny prístup

k životu. Veď si len spomeňte. Máš

to? Tak nedostaneš nič. Nemáš to?

Tak to bude za päť. Núti la nás byť

ticho vtedy, keď sme sa chceli

smiať. DD rržžaall aa nn ááss pprrii zzeemm ii

vtedy, keď my sme chceli l ietať.

Chcela nám zobrať náš detský svet

a až priskoro nás meniť na

dospelých ľudí. Priraďovala k nám

hodnoty známok, ktoré len

zriedkakedy odzrkadľovali

skutočnosť. Núti la nás

zapamätávať si fakty, údaje, roky,

vzorce, ktoré využijeme len

málokedy a na ktoré sme prakticky

zabudli hneď po písomke.

To už je však iná kapitola

no aj napriek tomu mi nedá

nespomenúť vvýýrrookk slávneho

amerického spisovateľa MM aarrkkaa

TTwwaaii nn aa: „Nikdy som nedopusti l , aby

škola stála v ceste môjmu

vzdelaniu.“ Avšak, ako sa hovorí,

všetko zlé je na niečo dobré, a to

platí takisto.

Pretože tak ako každá

minca má dve strany, tak aj škola

má tú dd oobbrrúú aajj zzll úú ssttrráánn kkuu. Všetko

ale máme vo vlastných rukách,
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Každý študent má občas

chvíľu, keď si povie, že už chce byť

maturant a odísť zo školy preč. To

isté sme si každý jeden z nás

niekoľkokrát opakovali , avšak

neuvedomovali sme si, ako rýchlo

sa môžu tieto slová naplniť. Teraz

nám ostáva už len pár dní, zvládnuť

skúšku dospelosti a zakývať škole.

Ešte pred rokom by sme si vraveli ,

aký to bude super pocit, ale teraz

nad tým začíname uvažovať. JJ ee uu žž

nn eesskkoorroo!! Hoci sa pre nás týmto

začína nová etapa života, určite by

sme si pár dní v laviciach ešte radi

posedeli .

Čo mi dala a vzala táto

škola? Hoci sa pre nás na prvý

pohľad ukazuje viac negatív,

nemyslím si, že je to tak. Je

pravdou, že sme poslední študenti,

a teda je len na nás, z ktorej strany

sa rozhodneme brať viac.

V konečnom dôsledku však

platia slová, ktoré vyšl i z úst

rímskeho fi lozofa menom SS eenn eeccaa:

Non scholae sed vitae discimus,

a teda, neučíme sa pre školu, ale

pre život.

Stano, bývalý študent – 4. B

ktorí zzaažžii ll ii aa jj nn aaššee ssttaarréé

gg yymm nn áázzii uu mm Exnárovú a stále si

vravíme, že ssmm ee ssrrdd ccoomm

eexxnn áárrččaann ii aa, ale nie je to preto, že

by sme Alejovú nemali radi, len pre

nás bol ten prvý rok najdôležitejší

a zanechal v nás veľa stôp.

Najväčšou stopou bola možnosť

výberu. Tým, že sme si vybral i za

našu budúcu strednú školu

Exnárovu a hneď na to nás spoji l i ,

strati l i sme tým právo výberu

a veľakrát sme sa hnevali na

profesorov, že nám vyčítal i , že sme

si túto školu vybral i dobrovoľne.

Na druhej strane si však

musíme priznať, že nn ááss ttoo ssppoojj ii ll oo.

Museli sme byť kolektív a držať

spolu, aby sme ukázali , že nn ii ee ssmm ee

oo nn ii čč hh oorrššíí. Takže jedna z vecí,

GYMAEL 1/14/15 1 1bývalí štvrtáci



Po ôsmich rokoch štúdia

sa patrí podať nejaké zhodnotenie.

OO sseemm rrookkoovv tvorí takmer polovicu

môjho doterajšieho života a práve

tých osem rokov som strávila

v triedach gymnázia. Pokúsim sa

to zhrnúť do niekoľkých viet,

s pokusom vám objasniť vzťah „ja

a škola“.

PPrrvvéé rrookkyy by som

charakterizovala slovami, že škola

mala na mňa „formujúci účinok“.

Boli sme ešte deti, keď sme sem

prišl i , takže niektorí učitel ia si nás

„podchyti l i“ a viedl i nás aj

k mimoškolskej aktivite. V tomto

ktorú mi táto škola dala, bol i

spolužiaci, ktorých som si začala

omnoho viac vážiť a mám ich

radšej. Zrazu sme veľa vecí robil i

spolu, či to už boli výlety, alebo len

piatkové prechádzky, zblíži l i sme

sa.

DD vvee úú ppll nn ee rroozzdd ii ee ll nn ee ttrrii eedd yy

s rovnakým osudom a ďalšia

strata, ktorú sme boli nútení

podstúpiť. Z nedostatku študentov

sme museli byť spojení. Zrazu sme

boli úú ppll nn ee nn oovvýý kkooll eekkttíívv. Na

začiatku sme strašne odporovali

a nevedeli sa vyrovnať s tým, koľko

toho ešte musíme podstúpiť, avšak

musím povedať, že každý takýto

úder bol pre nás ttmm eell oomm. Teraz

sme úľ, ktorý, dovolím si tvrdiť, je

na škole najpevnejší, pretože ssmm ee

ssaa mm uu sseell ii ssttáá ll ee ssppooľľaahh nn úú ťť ll eenn aa ll eenn

nn aa sseebbaa.

Na záver by som dodala,

že hoci naša cesta strednou školou

nebola ružová, všetko to zlé nám

prinieslo stokrát lepšie veci

a odchádzame s vďakou

a krásnymi spomienkami na túto

strednú školu.

Simona, bývalá študentka - 4. C
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bode vidím veľkú vvýýhh oodd uu

osemročných gymnázií, lebo toto sa

zvyčajne už na strednej škole

nedarí.

Osobne sa mi dari lo,

vv rroobboottii cckkýýcchh ssúú ťťaažžii aacchh sme

dosahovali neprekonateľné

výsledky, hoci to malo nepriaznivý

dopad. Začala som preferovať

tímovú prácu, pretože som cíti la, že

to bude to, čo sa mi v živote

skutočne zíde. No neskôr sa

ukázalo, že to malo aj priamy vplyv

na moje myslenie.

OO kkooll oo sseexxttyy nastalo u mňa

obdobie vzbury voči škole. Nebola

som schopná ďalej vzdorovať, ale

vedela som, že musím. Veľa som

toho prečítala o alternatívnych

školách, o tom, prečo je systém

výučby zastaraný, o psychike

človeka samotnej. Ukázalo sa, že

vo väčšine súhlasím, takže som

začala nenávidieť školu ako

inštitúciu.

MM ii ll oovvaall aa ssoomm a stále

milujem učenie. ZZbboožžňň uu jj eemm pocit

získavania nových informácií,

objavovať niečo nové, no

nn eezznn ááššaamm ten pocit, keď z vás

niekto ťahá len fakty. Chce vedieť,

čo ste sa doma dokázali naučiť, nie

aký na to máte názor, či máte o tom

vo vašej hlave skutočne predstavu.

Či to, že derivácia je smernica

dotyčnice, je pre vás len poučka,

alebo sa snažíte nadobudnúť tomu

plné chápanie. V tej dobe bola

u mňa škola už na nule. Začala

som vnímať všetky neprávosti v nej

na nás páchané. Ako sa máme

snažiť na 1 00%, pričom v reálnom

živote nikdy nedosiahneme 1 00%,

nie je možné byť dokonalý, no

tomu nás škola neučila. NN eeuu ččii ll aa

nn ááss, ako si vytvárať vlastné úsudky,

ako rozprávať s rozvahou a ja som

vedela, že ju kvôli tomu budem

nenávidieť, aspoň dočasne.

Jeden zz oossuu dd nn ýýcchh

ookkaamm ii hh oovv nastal raz po písomke

z fyziky. Boli sme na obede, keď

sme sa bavil i o otázke „Aké sú

výhody jadrových elektrárni?“, ktorá

sa nečakane objavila na písomke.

Viem, že sme to v takejto podobe

nepreberal i , teda sme to nemali

v poznámkach. Reakcia mojich

spolužiačok ma doviedla takmer

k plaču. Sťažovali sa, že učiteľka

by nemala dávať to, čo sme

nepreberal i , no ja som vedela, že

to bola jedna z najľahších úloh

v celej písomke, stačilo si

predstaviť jadrovú elektráreň

a vyvodiť z nej hoci len to, že z nej

nejde toľko škodlivých látok ako

z tepelnej.
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Čím viac ssaa mm aattuu rrii ttaa

bbll íížžii ll aa, uvedomovala som si, že

bude od každého z nás chcieť

rovnaké postoje, rovnaké

vedomosti. Začala som byť tým aj

ja „nakazená“. Aj z mojich úst vyšla

poznámka, „prečo je na písomke

niečo, čo sme nepreberal i?“. V tom

okamihu ma zamrazilo, zamrazil

ma pocit toho, že sa zdráham pred

niečím naviac, že sa chcem len

niečo „nabifl iť“ a mať to za sebou.

Schyti la ma panika, vediac, že

škola u mňa dokázala svoje a to je

to, že zo mňa urobila jednu

z mnohých, žiačka s výbornými

študijnými výsledkami, no koľko

takých je? Mnoho.

Povedala som si, že škola

toto dielo skazy u mňa nikdy

nedokončí. BB uu dd eemm bboojj oovvaaťť do

konca. Do školského

vzdelávacieho systému sme

vstúpil i ako deti, niektoré vedeli

čítať, iné dokázali kopnúť gól

z polky ihriska či nakresl iť

zvieratko. Boli sme odlišní, no

mm aattuu rrii ttaa pre mňa predstavovala

colnicu, z ktorej každý z nás

vychádza okolkovaný dvoma/troma

známkami, kolok zo slovenčiny,

angl ičtiny a matematiky. Kto by sa

toho nebál? Kto by sa nebál byť

jedným z mnohých?

Prišla maturita a ja som

vedela, že svojich „kolkov“

v predstavách som sa nezbavila.

No pprrii šš ll aa zzáácchh rraann aa. Posledný

predmaturitný týždeň som mala

možnosť stráviť v kruhu ľudí, ktorí

chcú alebo už študujú ten odbor,

ktorý aj ja plánujem. Boli to stresy,

ísť pekne do školy a pripravovať sa

na maturitu alebo sa na týždeň

úplne vypariť? Srdce mi hovori lo

odísť, a neľutujem. PPoocchh ooppii ll aa ssoomm,

že tam sú tí ľudia, ktorí sa

rozprávajú o veciach, ktoré ma

bavia. Pochopila som, že nie je

mojím cieľom podať na maturite

1 00% výkon, ale snažiť sa pripraviť

si základ pre svoju budúcnosť

a moja budúcnosť sa nezakladá len

na „jednotkách“, ale aj na mojom

vnímaní sveta, na voľbe, čo

pôjdem študovať, na schopnosti

baviť sa na vyššej úrovni v určitej

oblasti .

Moje dojmy zo školy

opustením gymnázia ešte

nekončia, dúfam, že ma čaká ešte

päť zdarných rokov štúdia, ktoré

ale už nebudú u mňa prevažne

vyvíjať schopnosť memorovania,

ale bbuu dd úú mm aa uu ččii ťť aakkoo rroozzmm ýýššľľaaťť,

lebo programátori na memorovanie

vymyslel i Wikipediu. . .

Jana Bátoryová, absolventka školy

201 4 - oktáva A
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Dňa 29. 4. 201 4 sa na
našej škole konal už 55.. rrooččnn ííkk
ssúú ťťaažžee Alejard, ktorú pre
mladších žiakov pripravujú
ich starší spolužiaci. Súťaže
sa zúčastni lo 83 žiakov
osemročného štúdia na
desiatich stanovištiach.
NN eebbooll aa nn úú dd zzaa o závavu,
logické úlohy, šifrovačku,
športové zápolenie.

AAlleejjaarrdd

Dňa 29. 5. 201 4 žiaci
kvarky A a kvarty B pripravil i
súťaže pre 1 40 svojich
mladších spolužiakov pri
príležitosti MDD. Mladší žiaci
súťažil i s dvoj aj triojčlenných
družstvách. Museli splniť
úlohy nn aa 22 11 ssttaann oovvii ššttii aacchh, za
čo získali čísla do políčok
sudoku. SS ll aadd kkoossťť dd oossttaall
každý súťažiaci, no
najrýchlejšie mali úlohy
splnené a sudoku vyriešené
žiaci, ktorých mená najdete
na stránke školy.

MMeeddzziinnáárrooddnnýý ddeeňň ddeettíí
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Máte radi chémiu,

pokusy, vedu a všetko s tým

spojené? Tak ste sa určite

zúčastni l i , pri príležitosti , kedy si

všetci študenti prevzali polročné

vysvedčenie, či už so zlými, alebo

dobrými správami, tzv. galejáckeho

dňa stanovišťa s názvom „Chémia“

a nasledujúci článok vám bude

povedomý.

Počas dd rruu hh eejj aa ttrreetteejj

vvyyuu ččoovvaacceejj hh oodd ii nn yy v piatok 31 .

januára sme sa my, žiaci prímy až

kvarty zišl i v chemickom laboratóriu

a v učebni chémie. Pod vedením

učiteľov sme súťažil i a uskutočnil i

zaujímavé chemické pokusy. Ale

teraz ppoodd rroobbnn eejj šš ii ee: Ako prvé sme

sa rozdeli l i do dvojíc, starší

pomáhali mladším alebo možno

niekedy skôr aj naopak. Polovica

účastníkov išla do učebne, druhá

časť do labáku. Tí vv uu ččeebbnn ii súťažil i ,

úlohou bolo vyplniť papier, ktorý

obsahoval rôzne tajničky a iné

úlohy týkajúce sa chémie. Druhá

skupina zasa robila ppookkuu ss

vv cchh eemm ii cckkoomm ll aabboorraattóórrii uu.

Samozrejme, kým skončila prvá

hodina tohto programu, aj sme sa

vystriedal i a každý si skúsil aj to, aj

to. Po tejto časti bola prestávka,

počas ktorej sme pre istotu vyšl i

z priestorov využívaných na výučbu

chémie a mohli sme sa občerstviť

na chodbe. Na druhej hodine sme

všetci robil i nasledujúce dd vvaa

ppookkuu ssyy.

Pokus, v ktorom sme

skúmali či obyčajný balón naplnený

plynom, ktorý vznikol po reakcii

sódy bikarbóny a vody, bude klesať

alebo stúpať k stropu.

Vyrobil i sme si takzvané tajné

písmo. Išlo o to, že sme si každý

vymyslel i nejaké slovo, cca

päťpísmenkové, ktoré sme štetcom

namočeným do mlieka alebo octu

napísal i na špeciálny papier alebo

noviny. Toto slovo ale po istom

čase zmizlo, pretože daná

kvapalina zaschla. A my sme potom

opaľovaním papiera, na ktorom

bolo naše slovo napísané, dostal i

to, že sa nám to slovo akoby

nanovo ukázalo.

Myslím si, že to bolo zaujímavé

a nabudúce sa to oplatí vyskúšať.

Tessi, bývalá žiačka tercie

GGaalleejjáácckkyy ddeeňň
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Pomoc je skvelý čin

a každý ju môže poskytnúť, ak

skutočne chce. A preto

nezaháľajme a kde to ide,

pomáhajme :)

Nasledovne sa vás budem

snažiť ii nn ššppii rroovvaaťť miestami, kde

pomoc potrebujú a vy môžete

naplno konať.

„Pomôžeš iba tomu, kto tú pomoc

chce pri jať“

Útulky, či už pre zvieratá,

alebo bezdomovcov, sa čoraz viac

zaplňujú a málokto si nájde čas,

aby sa čo i len zamyslel nad tým, či

niekde nepotrebujú jeho pomoc.

V Košiciach máme viacero

detských domovov, dva charitné

domy a jeden útulok pre opustené

zvieratá.

Začnime tými najmenšími:

ÚÚ ttuu ll ookk pprree zzvvii eerraattáá

Náš košický útulok sa

nachádza medzi dvoma mestskými

časťami Haniska-Šaca, ĽĽuu dd vvííkkoovv

dd vvoorr. Leží po pravej strane cesty

smerom na Hanisku zo Šace a jeho

brány tvoria vyvýšené odpadové

rúry. Ak by ste sa vydali po tejto

ceste, rozhodne to neminiete.

Trikrát denne tam chodí aj mestská

doprava číslom 21 . V útulku

môžete pomôcť všeli jako. Veľmi

ppoomm ôôžžee už len to, že vyvenčíte pár

psíkov. V útulku sa s nimi môžete

prejsť popri potôčiku alebo ich

naučiť zopár trikov vo veľkom

cvičisku, ktoré sa tam nachádza. Tí

šikovnejší môžu pomôcť pri rúbaní

dreva alebo stavaní nových

príbytkov pre štvornohých

miláčikov. Ak máte radi psov, táto

pomoc bude pre vás aj

zaujímavým zzáážžii ttkkoomm a možno si

útulok obľúbite natoľko, že ho

budete pravidelne navštevovať. Ak

si chcete zaobstarať psíka,

rozhodne sa choďte pozrieť do

útulku, pretože práve tam môžete

nájsť toho pravého spoločníka

a navyše mu poskytnete domov, čo

je snom každého opusteného

štvornohého miláčika. Viac

informácií nájdete na wweebboovveejj

ssttrráánn kkee: www.uvp.sk

PPoommoocc ssaa vvžžddyy zzííddee
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DD eettsskkýý dd oomm oovv

Detských domovov je

mnoho. Ak máte radi deti , určite

zamierte práve tu a potešte ich

ssvvoojj oouu ppoomm ooccoouu. Pomôžete

jednoducho. Plno detí má problémy

s učením a v detskom domove je

určite takýto žiak nejeden. Preto ak

máte čas, choďte deťom ppoomm ááhh aaťť

ssoo šškkooll oouu. S tými mladšími sa

môžete hrať a so staršími si

napríklad zahrať futbal. Ak máte

talent na výtvarnú výchovu, môžete

robiť deťom ppooppooll uu dd ňň aajj ššíí kkrrúú žžookk -

raz, dvakrát týždenne ich môžete

učiť čarovať s temperovými

farbami. . .

Podstatné je chcieť. Potom

sa už len rozhliadnuť a zaručene

nájdete miesto,

kde môžete a kde chcete pomôcť.

(Takto nadobudnete pocit, že robíte

niečo zzmm yyssll uu ppll nn éé a nerobíte to len

pre seba, ale že niekomu

pomáhate. A to je rozhodne

neporovnateľne lepší pocit ako

radosť z výhry v počítačovej hre

(že chlapci? ;)). Preto nezaháľajte,

nenuďte sa doma. . . , ale vykročte

do sveta, lebo je pred vami vždy

otvorená brána, kde sa môžete

realizovať a urobiť ššťťaassttnn ýýmm

nn ii eekkoohh oo, kto to potrebuje.

Diana, septima

Postrehl i ste, že 1 4. 3. bol

ssvveettoovvýýmm dd ňň oomm ččííss ll aa „„ ppíí““ (π),

nazývaného taktiež Ludolfovo

číslo? Tento deň matematickej

konštanty sa oslavuje už od roku

1 988, kedy ho prvýkrát oslávi l i veľkí

nadšenci tohto nie celkom bežného

čísla. Pre tých, ktorí ešte nevedia,

o akom čísle sú tieto riadky, tak pí

je ii rraaccii oonn ááll nn ee ččííss ll oo (má za

VV tteerrcciiii ppaaddaallii rreekkoorrddyy
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desatinnou čiarkou nekonečný

počet desatinných miest), a to tiež

znamená, že sa nedá vyjadriť ako

zlomok. Toto neobyčajné číslo je

vlastne hodnota pomeru obvodu

kruhu k jeho priemeru. Bežne ssaa

ppoouu žžíívvaa v matematike, fyzike

i v inžinierstve. Je len na vás, koľko

čísl ic si vyhľadáte, resp. budete

pamätať, ale hodnota tohto čísla sa

zväčša zaokrúhľuje na 33 ,, 11 44.

A práve preto, sa svetový deň určil

na 1 4. marca.

ZZ hh ii ssttóórrii ee:

Pí bolo známe už vv oobbdd oobbíí

aann ttii kkyy. Napríklad BB aabbyyll oonn ččaann ii aa

používal i asi v roku 2000 p. n. l .

hodnotu 3,1 25. EE gg yyppťťaann ii aa v tom

období používal i hodnotu

3,1 6045. Obzvlášť presne sa k číslu

pí priblíži l grécky matematik,

vynálezca, fyzik a mechanik

AArrcchh ii mm eedd eess. V novodobej históri i sa

preslávi l v roku 1 61 5 holandský

matematik a profesor na univerzite

v Leidene, LLuu dd ooll pphh vvaann CCeeuu ll eenn,

ktorý jeho hodnotu vyčísl i l na

35 desatinných miest.

Doposiaľ jj ee zznn áámm yycchh

takmer 2,7 bil ióna desatinných

miest. Toľko sa podari lo vypočítať

francúzskemu počítačovému

vedcovi Fabriceovi BB eell ll aarrdd oovvii , čím

zlepšil svetový rekord

a bezpochyby sa zapísal do

Guinessovej knihy rekordov.

Zaujímavosťou je, že Bellard na

dosiahnutie tohto výsledku použil

vraj obyčajný osobný počítač.

Roku 2005 Japonec AAkkii rraa

HH aarraagg uu ččii dosiahol doterajší svetový

rekord v presnom opakovaní

matematického čísla pí až po

neuveriteľných 83 431 čísl ic.

O prelomenie vlastného rekordu sa

potom ešte pokúšal, ale

odrecitovanie 1 00 000 cifier, nebolo

zatiaľ Guinessovou knihou uznané.

„Sám u seba v hlave magického pí

čísl ic desať mám"- toto je jedna

zznn áámm aa ppoomm ôôcckkaa na zapamätanie si

desiatich prvých čísl ic ináč

nekonečného čísla pí. Počet

písmen v každom slove predstavuje

za sebou idúce cifry.

Prečo je tento článok ale

v školskom časopise? No predsa

preto, lebo my, žiaci bývalej tercie

sme mali práve na svetový deň pí,

ktorý tento rok pripadol na piatok,

na hodine matematiky tiež také

mm aall éé oossll aavvyy. S pani profesorkou

Vodičkovou, ktorá nás má na tomto

predmete na starosti , sme sa

dohodli na tom, že počas tejto

hodiny si spravíme takú ssúú ťťaažž.

Zapojiť sa mohol hociktorý

„tercián“. Každý si mohol vybrať,
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A teraz vám to prezradím, M. Mičko

si zapamätal a bez chyby na tabuľu

napísal 22 11 66 ccii ffii eerr za desatinnou

čiarkou Ludolfovho čísla. Dokonca

aj sama pani profesorka povedala,

že také niečo ešte nevidela. Za

tento výkon dostal 7 jednotiek. Pri

zapamätaní si niekoľko

desaťtisícov čísl ic to vyzerá ako nič

veľa, ale koľko cifier si pamätáte

vy?

Tess, bývalá žiačka tercie

buď ssmm ee ssaa mm oohh ll ii nn aauu ččii ťť ččoo nn aajj vvii aacc

dd eessaattii nn nn ýýcchh mm ii eesstt z čísla pí, alebo

sme mohli napísať nejakú

pomôcku, niečo napr. ako básničku

na zapamätanie si niekoľkých čísl ic

pí. Samozrejme, ani motivácia

nemohla chýbať. Pani profesorka

nám ponúkla bboodd yy do nášho

bodovania, ktoré máme zavedené

a za nazbieraných 30 bodov je

jednotka za aktivitu.

So svojimi výkonmi sa

predviedl i viacerí, asi piati si

zapamätal i okolo dvadsať až tridsať

desatinných miest, jedna moja

spolužiačka a ja sme predviedl i

básničku a potom prišlo ako sa

hovorí najlepšie na záver. Pred

tabuľu sa postavil Martin Mičko

a asi päť minút v jednom kuse ppííssaall

ččííss ll ii ccee. Všetci sme na neho len

pozeral i , a čudovali sa, pretože toto

by vážne nedokázal hocikto.

BBeesseeddaa ss bbýývvaallýýmmii aajj ssúúččaassnnýýmmii oorrggaanniizzááttoorrmmii
MMaatteemmaattiicckkýýcchh kkoorreeššppoonnddeennččnnýýcchh sseemmiinnáárroovv
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Pri príležitosti 25.
výročia našej školy sme
vyhlási l i l i terárnu a výtvarnú
súťaž pre základné a stredné
školy pod názvom Moja
škola 201 4.

Dňa 1 9. 6. 201 4 sa
v aule našej školy
uskutočnilo vvyyhh oodd nn ootteenn ii ee
tejto súťaže.

Stretnutia ssaa
zzúú ččaassttnn ii ll oo vyše 50 žiakov
a ich pedagogický dozor

Účastníci si odniesl i
cceenn nn éé oodd mm eenn yy a príjemne
strávené chvíle obohati l i
prehl iadkou výstavby
výtvarných prác zapojených
do súťaže.

Po vyhodnotení
súťaže a vernisáže
nasledovala mm aall áá rreecceeppccii aa,
kde ocenení si mali možnosť
vymeniť svoje skúsenosti
a nezáväzne sa porozprávať.

MMoojjaa šškkoollaa 22001144
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stalo najprestížnejším
podujatím pre stredoškolákov
a vysokoškolákov v oblasti
žurnal istiky.

Tohto podujatia som
zúčastni la aj ja a to veľmi
rada, pretože to bolo nielen
ppoouu ččnn éé, ale aj veľmi zábavne
vďaka prítomnosti takých
úžasných ľudí ako je pán
Pavol Vitko a Patrik Herman,
ktorí sú nielen skvelými
novinármi, ale aj učiteľmi
a hlavne vzormi pre mladých
a začínajúcich novinárov.
Podujatia sa zúčastni l i aj
ďalší novinári a osobnosti.

Alexandra, IV. A

ŠŠttúúrroovvoo ppeerroo

Táto súťaž patrí medzi
nn aajj pprreessttíížžnn eejj šš ii ee na
Slovensku, je to novinárska
súťaž stredoškolákov
a vysokoškolákov, ktorí
súťažia o to, kto má lepší
školský časopis. Štúrovo
pero vzniklo na počesť tohto
významného rečníka, l iteráta
a novinára.

Na pôde Slovenského
syndikátu novinárov
a Katedry žurnalistiky
Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave
vznikol v roku 1 991 druhý
projekt Súťaž
stredoškolských časopisov,
ktorú zakladali vysokoškolskí
učitel ia žurnalistiky docent
Ján Sand a profesor Andrej
Tušer a novinár Pavol Vitko.
Po prvých ročníkoch našli
tieto dva projekty spoločný
cieľ.

A tak od roku 1 994 sa
Štúrovo pero organizuje
v Krajskej knižnici Ľudovíta
Štúra vvoo ZZvvooll eenne a vďaka
finančnej a organizačnej
pomoci všetkých partnerov
tejto súťaže sa Štúrovo pero
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Návšteva GG aall éérrii ee AAll eexxaann dd rraa
EE cckkeerrdd aa na Kováčskej ul ici –
išlo o komorné stretnutie
v skromných priestoroch
umelcovho domu. O živote
a práci neskorého košického
modernistu študentom
prvého ročníka porozprávala
pani Emíl ia Nedzelová,
umelcova švagriná. Okrem
jeho prác si študenti prezrel i
aj jeho pamätnú izbu.

Študenti tretieho ročníka a
sexty navštívi l i v Kulturparku
EE xxppeerrii mm eenn ttááll nn uu ii nn tteerrmm eedd ..
vvýýssttaavvuu siedmich európskych
umelcov.

TTýýžžddeeňň kkuullttúúrryy 22001144

Študenti oboch vetiev nášho
gymnázia pprreedd ssttaavvii ll ii ssvvoojj ee
zzrruu ččnn oosstti v hre na hudobnom
nástroj i , niektorí v speve, či
dokonca v speve s vlastným
hudobným sprievodom.

Študenti druhého ročníka sa
zúčastni l i besedy
oo ssúú ččaassnn ýýcchh tteenn dd eenn ccii áácchh vvoo
vvii dd eeooaarrttee s výtvarníkom
a pedagógom Katedry
výtvarných umení
a intermédií Fakulty umení
Technickej univerzity pánom
Borisom Vaitovičom.
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V jedno zamračené ráno

žiaci minuloročných sekúnd

z dôvodu konania súťaže

matematicky Náboj 201 4 vydali po

stopách svätej Alžbety uhorskej do

mestečka SS áárroossppaattaakk.

Naša cesta sa začala na

železničnej stanici v Košiciach.

Keďže každý výlet má svojich

oneskorených, aj my sme počkali

na zopár takých žiakov. Vo vlaku

prevládala super nálada, ktorej

dopomohol aj jeden cestujúci, ktorý

nepoznal prepravný poriadok.

Keď sme sa dostal i cez

kkrráássnn uu ttookkaajj sskkúú oobbll aassťť do Stredy

nad Bodrogom, pomalým tempom

sme sa presunuli k prístavu, kde

nás čakala pekná biela loď menom

AArrttuu rr. Počas plavby sme spoznávali

okolitú prírodu. Naša sprievodkyňa

teta Denisa nám porozprávala

nielen významné miesta popri rieke

ako napríklad nn aajj nn ii žžššíí bboodd

SS ll oovveenn sskkaa, ale aj históriu

lode. Niektorí zvedavci, ako ja, si

mohli vyskúšať kormidlovať loď,

zatrúbiť. . .

Asi po hodine a pol dlhej

plavby sme sa vylodil i

v Sárospataku. Urobil i sme si

spoločnú fotku a vydali spoznať

mm ii eessttnn yy hh rraadd, ktorý sme si prešl i od

najspodnejšej pivnice až po

najvyššiu terasu, kde sme sa

kochali výhľadom na Tokaj.

PPoo ssttooppáácchh ssvväätteejj AAllžžbbeettyy UUhhoorrsskkeejj

PPoo pprreehh ll ii aadd kkee sa blíži l čas

obeda. V neďalekej reštaurácii , kde

sme mali objednané jedlo, sme sa

najedl i , niektorí, ktorí na obed nešli ,

si kúpil i langoše. Po obede sme

mali chvíľku času, tak, keďže sme

ešte deti, prečo nevyskúšať detské

ihrisko v miestnom parku.

Vlak bolo treba stihnúť

a my sme sa museli rozlúčiť

s Maďarskom a vrátiť sa domov.

-JoR-, tercia A
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IIzzrraaeellsskkáá ggaassttrroonnóómmiiaa  aakkýý jjee rroozzddiieell oopprroottii nnaaššeejj sslloovveennsskkeejj
ggaassttrroonnóómmiiii?? AAkkéé jjeeddlloo// nnááppoojj bbyy ssoomm uurrččiittee cchhcceell oocchhuuttnnaaťť??

Pod pojmom izraelská gastronómia chápeme gastronómiu židovskú.

Izrael ako štát založi l i ľudia z rôznych kútov sveta, a preto je židovská

kuchyňa taká rozmanitá. V minulosti v Izraeli dominovali najmä plodiny,

ktorým sa na území dari lo. Boli to hlavne olivy, figy, ďatle, pomaranče a

hrozno. Tieto plodiny sa v gastronómii domáceho obyvateľstva vyskytujú

dodnes. Ďalšou dôležitou podmienkou, ktorá tvori la túto gastronómiu, bolo

náboženstvo. Židia môžu jesť iba kóšer potraviny.

Povedzme si viac o tom, ako má potravina, ktorú oni považujú za

vhodnú, vyzerať. Kóšer je hebrejské slovo a znamená „pripravený“. To

správne mäso môže byť pripravené len zo zvieraťa, ktoré je tiež, ako oni

hovoria - kóšer. V Tóre (hebrejský zákon) sa môžeme dozvedieť, ktoré

druhy zvierat túto podmienku spĺňajú. Z dobytka sú to napríklad kozy, ovce,

jelene a hovädzí dobytok. Povolené sú len tie ryby, ktoré majú aspoň jednu

šupinu a aspoň jednu plutvu. Zaujímavé je, že Tóra povoľuje 4 druhy

kobyliek, ostatný hmyz už na jedálničku byť nesmie. To môže spôsobovať aj

problém s ovocím a zeleninou, ktoré môžu obsahovať hmyz, ako sú červíky

a podobne. Rabíni však našli dobrý spôsob, ako sa ovocie a zelenina dá

skontrolovať na prítomnosť škodcov.

Dôležité pri príprave vhodného jedla je aj zabíjanie. To môže vykonávať

len mäsiar, ktorý má špeciálne povolenie. Zvieratá sa zabíjajú ostrým nožom

tak, že mäsiar prereže priedušnicu a pažerák. Zviera potom rýchlo vykrváca

a bolí ho to minimálne. Po zabití sa zvieraťu dôkladne skontrolujú orgány na

prítomnosť chorôb. Toto mäso však stále obsahuje množstvo žíl a tuku,

ktoré nie sú povolené, a preto ich treba zložitým spôsobom odstrániť. Mäso

taktiež nesmie obsahovať žiadnu krv. Pri rybách sú v mnohých pravidlách

výnimky. Hebrejský zákonník obsahuje aj pravidlá pre podávanie a prípravu

jedál. Patrí medzi ne napríklad zákaz konzumovať alebo pripravovať

v jednom hrnci mlieko a mäso. Jedlo taktiež musí byť pripravené židom.

Existujú obmedzenia aj pre plodiny.

Z východnej Európy sa do Izraela dostal kugl. Je to cestovinovo-

zemiakový koláč plnený rybou. Z východu do Izraela taktiež prišl i aj nám
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známe jedlá ako štrúdľa alebo bábovka. Z Balkánu zase prišlo jedlo

s názvom sambusak. Sú to vyprážané taštičky plnené hovädzím mäsom.

Trochu známejšie znie burek. Je to koláč plnený mäsovou, syrovou alebo

zeleninovou plnkou. Z arabského sveta prišlo najznámejšie Izraelské jedlo –

fal lafel. Sú to malé vyprážané fašírky z cíceru, ktoré sa podávajú v pite so

šalátom. Pita alebo arabský chlieb je placka z chlebového cesta. Zo

severoafrickej kuchyne stojí za spomenutie hlavne kuskus, čo je pšeničný

pokrm, ktorý vyzerá ako veľmi malá cestovina.

Tak ako u nás, tak aj v Izraeli majú svoje sviatočné jedlá. Na šabat sa

pripravuje chala. Je to chlieb, ktorý pripomína vianočku. Pečú sa spravidla

vždy 2 kusy. V piatok večer hlava rodiny nakrája väčší chl ieb a jeho kúsky

rozdá zvyšku rodinu. V sobotu sa zje druhý, menší chl ieb. Na chanuku sa

jedia sladké šišky a na Purim Hamanove taštičky.

Vychýrené sú hlavne izraelské raňajky. Sú také sýte, že po ich

konzumácii častokrát nepotrebujete ani obed. Vyplýva to z tradície.

Obyvatel ia kibucov museli ťažko pracovať cez deň, a preto potrebovali sýte

raňajky. Tradičné raňajkové jedlo je Šakšuka. Je to spôsob prípravy vajec

servírovaných s horúcou paradajkovo-paprikovou zmesou s korením.

Keď sa pozrieme na izraelskú gastronómiu, tak si môžeme všimnúť častú

kombináciu pečiva s mäsom, čo u nás nie je veľmi zvyčajné. Hlavný rozdiel

medzi izraelskou a slovenskou gastronómiou môžeme vidieť v tom, že

židovské náboženstvo nedovoľuje konzumovať mlieko a mäso spolu, zatiaľ

čo v našich jedlách sa často stretávame s mäsom zapečeným so syrom

alebo omáčkami, ktoré obsahujú mlieko. Ďalší veľký rozdiel vidím v tom, že

bravčové mäso nie je kóšer. Na Slovensku sa hlavne v tradičných jedlách

veľmi často používa slanina, ktorá nevyhovuje požiadavkám náročných

stravníkov. Dokonca sa veľmi často používa v kombinácii so smotanou, a tu

už opäť vidíme neprípustnú kombináciu mäso – mlieko.

Ja osobne by som chcel vyskúšať chuť takejto kuchyne. Dokonca sa

hovorí, že kóšer kuchyňa je zdravšia ako tá normálna. Je to tak určite aj

kvôli vysokému dôrazu kladenému na kvalitu. Neviem si však predstaviť, že

by som jedlo z tejto kuchyne jedol stále. Tento druh stravovania je dosť

obmedzujúci, čo by mi nevyhovovalo. Nakoniec len zaželám dobrú chuť, a

to ako inak, ako po hebrejsky: Be Teavon!
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Sedela ticho. . .

Cez okno pozorovala školský dvor a spomínala na leto. .

Málokedy sa obzrela na chlapca, ktorého tak nenávidela, ale priťahoval ju. . .

Pre ňu bola dôležitá škola, budúcnosť, volejbal a nie nejaký namyslený

chlap, pre ktorého by bola iba jedna zo všetkých. . .

S odhodlaním sa vybrala do triedy a čakala, kedy si napíše písomku, na

ktorú sa učila takmer pol dňa. . .

, ,Prídeš na zápas?“

, ,Nie.“

, ,Prečo?“

, ,A prečo áno?“

Ďalej rozhovor nepokračoval, pretože sa radšej začítala do zošita. Čakala,

kedy zazvoní, aby mala písomku za sebou a mohla sa venovať tomu

jedinému, čo milovala. . .

Písomka prebehla, ani sa nenazdala a už otvárala dvere od skrinky, keď

v bunde našla lístoček, že si musí ešte niečo kúpiť na volejbalový turnaj.

, , Ideš na ten turnaj?“

, ,Hej. “

VVoolleejjbbaall

Peter, oktáva, druhé miesto v rámci medzinárodnej súťaže Cemach 201 4
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Neboli tímové hráčky, neboli zohraté, neveri l i si , nepoznali sa. . . bolo to

ťažké, celá sezóna ju čoraz viac ťahala ku dnu spolu so školou

a nechápavými rodičmi.

Niekedy mala pocit, že volejbal už nemá zmysel, inokedy, že je to jediná

vec, ktorá ju drží pri zmysloch, aby sa dokázala odreagovať od školy a od

problémov v rodine.

Počas zápasu sa v jej hlave vynori l obraz na hlupáka z jej školy, ktorý bol

tak príšerne sladký ako med a namyslený ako záhon narcisov.

A ona med neznášala. . .a narcisy ešte viac. . .

Nečakala, že zápas vyhrajú, preto tá prehra až tak nebolela, ale mohol to

byť lepší zápas, keby nemyslela na neho. . .

Odpočítavala dni, ktoré musela stráviť v škole, aby sa konečne dostala na

volejbalový turnaj ďaleko od rodiny, povinností a školy. . . aspoň na chvíľku. . .

Stála pred autobusom a so spoluhráčkami, ktoré poznala už tri roky

a s ktorými vie uhrať zápas perfektne, si odbíjal i loptu.

, ,To bude skvelý víkend.“

Žalúdok sa jej obráti l a srdce poskočilo. . . zas on!

, ,Hej bude.“

, ,Tak sa tam vidíme.“

No zbohom.. .

V hlave sa snažila usporiadať si dnešný plán, ako sa stihnúť naučiť

a stihnúť aj svoju mimoškolskú aktivitu. . .

Utekala na autobus. . .

Stihla ho na doraz. . .

, ,Dobrý deň.“ Pozdravila trénerovi a vrhla sa na loptu, aby sa mohla

rozcvičiť pred zápasom.

, ,Ahoj, no čo, idete dnes vyhrať?“

Chabo sa pousmiala a v hlave sa naštvane smiala na trénera. . .

Túto sezónu nevyhral i zatiaľ nič. . .

Nebol problém v technike, volejbal vedeli hrať všetky z tímu, bol problém

v kolektíve. . .
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, ,Prečo si tu sama?“

Mlčala. . .

Len mu pozerala do očí. . .

Zvláštne. . .

Nenávidí pohľady do očí. . .

Pobozkal ju. . .

Nevedela, prečo mu to dovoli la, vždy, keď sa o to pokúšal odtiahla sa, ale

teraz nie.

Na všetko zabudla, on tiež, škola sa ťahala ďalej a oni sa nenávidel i

rovnako ako predtým.

Možno ju to mrzelo. . . Možno bola naštvaná. . .

Ale nikdy neľutovala, že to urobila. . .

A po oddychovom víkende, kedy jej volejbal pomohol vyresetovať hlavu

a oddýchnuť si, sa vrhla do ďalšieho namáhavého týždňa, plného kníh, kníh

a kníh. . . a opäť čakala na každú príležitosť chytiť do rúk loptu a hrať naplno.

A dúfať, že to úsil ie raz bude mať cenu. . . raz. . .

Viktória, I I . A

Chcela, aby odišiel , aby jej dal pokoj, aby šiel bal iť ďalších desať dievčat,

ktoré stál i pri autobuse a modli l i sa, aby na ne aspoň pozrel.

Jej modlitby boli vypočuté a naozaj, ako stále, sa šiel vykrúcať pred

dievčatami. . .

Neznášala jeho reči, aký je skvelý, ako úžasne vyzerá a ako úžasne hrá

volejbal. Nemal sebakritiku, nemal trošku hanby alebo slušnosti. . . ale na

druhej strane to zlo bolo príťažl ivé pre každú ženu a ona nebola výnimkou,

hoci ho z duše nenávidela. . .

, ,Máte vybavenú saunu a vírivku.“

Oznámil tréner, keď sa im skončil tréning.

Milovala vodu a na jej kríže to padlo vhod.

Sadla si do vírivky spolu s najlepšou kamarátkou

a mlčali .

Ani si nevšimla, kedy do vírivky vošiel on. . .

a ona zmizla. . .
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NNeeooddppoovveeddáámm 22001144//22001155

Žiak po predložení kupónu nemusí ísť po vyvolaní odpovedať

a učiteľ nesmie dať žiakovi za odpoveď žiadnu známku.

Dá sa použiť len na jednu odpoveď pri jednom učiteľovi,

ktorý ho pri použití znehodnotí. Kupón je platný na prvý

polrok školského roka 201 4/201 5. Neplatí v maturitných

triedach na predmetoch, z ktorých žiaci maturujú. Neplatí

dva týždne pred klasifikačnou poradou. Zoznam učiteľov,

ktorí kupón neakceptujú, nájdete na poslednej strane časopisu.

Kohút ukazuje sl iepkam pštrosie

vajce a hovorí:

Vážené dámy, nechcem vás

kritizovať, chcem vás však

upozorniť na to, čo sa vyrába v

zahraničí.

Jeden študent si chcel v univerzitnej jedálni sadnúť na voľné miesto vedľa

profesora, ale ten mu na to odvrkol: „Labuť nemôže byt priateľom svine."

„No dobre, tak ja teda odletím," odpovedal študent. Profesora odpoveď

urazila natoľko, že sa rozhodol študenta potopiť na skúške, a tak mu dal

najťažšie otázky. Avšak študent na každú jednu otázku v teste odpovedal

výborne, a tak profesor, s túžbou študenta potopiť, mu položil poslednú

rozhodujúcu otázku: „Ideš po ceste a nájdeš dve vrecia, jedno plné zlata, v

druhom rozum. Ktoré si vyberieš?" „Vrece so zlatom predsa," odpovie

študent.

„Ha, no ja by som bral druhé vrece," potešene reaguje profesor.

„No vidíte, pán profesor, každý si vyberie to, čo mu chýba," odpovie študent.

Profesor od zúrivosti chytí študentov test a vpíše: „Somár."

Študent bez toho, aby sa pozrel do testu, čo mu tam profesor napísal, sa

poďakuje a odíde. O chvíľu sa však vráti s testom v ruke a hovorí

profesorovi:

„Nehnevajte sa pán profesor, podpísal i ste sa mi, ale známku ste mi

nenapísal i . "

Pred Vianocami Apple v Číne

predalo viac ako 2 mil ióny nových

iPhonov. Tým sa znovu potvrdzuje

pravidlo, že najkrajší darček je ten,

ktorý vaše dieťa vyrobí samo!
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Prvý, ktorý správne vyrieši tajničku

a sudoku, dostane sladkú odmenu

(príď do kabinetu SJL).

GYMAEL 1/14/15

Zoznam učiteľov, ktorí

neakceptujú

neskúšací kupón:

Babicová,

Godočíková, Kurcina,

Macko, Onoferová,

Sadovská.

Zoznam učiteľov, ktorí

neskúšajú ústne:

Krajčiová, Král iková,

Plichtová,

Hvizdošová.




