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Toto číslo časopisu nie
je také všetečné ako mnoho
čísel pred ním. Toto je
mmiimmoorrii aaddnnee ččííss ll oo nášho
školského časopisu. Prečo
mimoriadne? Vychádza veľmi
zavčasu a jeho obsah je
venovaný spomienkam.
SSppoommiieennkkaamm, ktoré siahajú
dlhé roky dozadu.
Spomienkam, ktoré patria
dnes už úspešným dospelým
ľudom s vyštudovaním
rovnakej strednej školy, aká
sa bude uvádzať aj v našich
životopisoch.

Práve oonn ii ssaa zzaassll uuhhuu jj úú
oo ttoo, že v rukách držíte
školský časopis, poprípade
vvyyssttrrii hhuu jj eettee vzácny „kupón
neodpovedám“ z poslednej
strany obálky.

Tých mnoho rokov
dozadu boli aj oni
dospievajúcimi školákmi
a rozhodli sa dni si spríjemniť
zzhhmmoottnneenn íímm sskkvveell ééhhoo
nnááppaadduu - založiť si školský
časopis. Doba to bola ťažká,
čo už je pravda, ale aj tak to
bol skvelý nápad a my
vďaka tomu môžeme
v dnešných dňoch oslavovať
2255.. vvýýrrooččii ee nielen školy, ale
aj zzaall oožžeenn ii aa ččaassooppii ssuu.

O tom, akým
spôsobom časopis bývalí
študenti vyrábali , ako si
presadil i „kupón
neodpovedám“ a ako
prekonali mnoho prekážok,
ktoré tento významný čin
prinášal, sa dozviete na
nasledujúcich stránkach.

Svoje zážitky
a spomienky ssppííssaall ii bbýývvaall íí
rreeddaakkttoorrii ččaassooppii ssuu. Určite si
ich prečítajte, lebo vás
o mnoho obohatia a určite aj
rozosmejú. PPrraajj eemm pprrííjj eemmnnéé
ččííttaann ii ee..

Diana Hlaváčová,
šéfredaktorka školského

časopisu

SSlloovvoo ššééffrreeddaakkttoorrkkyy
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RReeddaakkččnnáá rraaddaa::
Šéfredaktor: Michal RYBÁRIK
Zástupca šéfredaktora: Peter
MIHÓK
Členovia: Tomáš
SCHÜRGER, Peter
ANDRAŠINA, Matej KRÁĽ

Latku náročnosti si hneď v
tejto prvotine postavil i veru
riadne vysoko. Posúďte sami
podľa oobbssaahhuu: Sedem divov
sveta, Blahoželáme, Vtipy,
Učiteľské prerieknutia,
Obrázková skladačka,
Pentomino - matematické
úlohy, Chceš mať úspech?
(alebo ako neprísť o peniaze),
Súťaž Slovenčina moja.
Rovnako zaujímavé boli aj
jeho ďďaall šš ii ee rrooččnn ííkkyy:
Na sekundu so sekundou
(1 993)
Tercia terci i (1 994)

Podľa ohlasov čitateľov sa
veru pri ich čítaní nenudil i .
Členovia redakčnej rady sa
svoju novinársku kariéru
rozhodli ukončiť v roku 1 994.

11999922 ‐‐ 11999944 PPrríímmaa PPRRIIMMAA
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Pri príležitosti 25.
výročia Gymnázia na Alejovej
som bol oslovený, aby som si
spomenul na svoje
študentské časy a na to, aakkoo
ssmmee ttvvoorrii ll ii šškkooll sskkýý ččaassooppii ss
(ktorý bol pravdepodobne
prvým časopisom v históri i
tejto školy). Hoci mnohé
spomienky už z pamäti
beznádejne vymizl i , pokúsim
sa sprostredkovať vám
aattmmoossfféérruu tteejj ddoobbyy, tak ako
som ju vnímal a ako si ju
pamätám. Hoci to bolo
pomerne nedávno, je to už
miestami akoby z iného
sveta.

ZZaaččii aattkkyy našich
školských časopisov sa
datujú do roku 11 999911 , teda do
toho roku, keď som s novými
spolužiakmi prvýkrát zavítal
do novej školy. Osemročné
gymnázium bolo novinkou -
všetci sme vedeli , že sme na
výberovej škole, všetci sme
chceli byť dobrí a všetci sme
mali svojím spôsobom ,,ťah
na bránu". Niekto viac a
niekto menej, no všetci

nadpriemerne. A hoci to
nebolo až tak dávno, bbooll aa ttoo
úúppll nnee ii nnáá ddoobbaa. Nikto nemal
mobil , nikto nebol onl in a
počítače malo len pár
vyvolených nadšencov.
Každý z nás sa nachádzal v
prvom rade vo svojom
fyzickom svete, nikto vo
virtuálnom. Cez prestávku
sme mohli komunikovať
výhradne na takú
vzdialenosť, na akú sa dalo
dôjsť, dobehnúť alebo
dokričať.

A práve počas
prestávok, v hlúčikoch 1 0-
ročných študentov triedy
primy, vznikla myšlienka
vlastného časopisu Príma
Prima. Myšlienka to bola
vskutku úžasná a chytľavá -
redakčná rada a zároveň
vvyyddaavvaatteeľľssttvvoo MMIIPPEETTOO
(Mišo, Peter, Tomáš) ledva
ohlási lo vznik, a o dve lavice
ďalej sa už radila redakčná
rada JJAAPPEEMMAA (Jaro, Peter,
Martin) o príprave
konkurenčného časopisu!
Netrvalo dlho, a o pár lavíc

ŠŠkkoollsskkýý ččaassooppiiss pprreedd ddvvoommaa ddeessaaťťrrooččiiaammii
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ďalej vznikol časopis a
redakcia AATTOOMMIIXX. Podľa
hesla – ll eenn aabbyy ssmmee vv hhaannbbee
nneeoossttaall i - stihla v tom istom
roku vzniknúť ešte aj ďalšia
redakčná rada, ktorá sa však
zakrátko rozpadla. Až potiaľto
sa jednalo o výhradne
cchh ll aappččeennsskkéé pprroojj eekkttyy.
Dievčatá k veci prístupovali
rozvážnejšie - a zatiaľ, čo
polovica chlapčenských
redakcií sa nedožila ani
konca školského roka,
dd ii eevvččaattáá pred koncom roka
predstavil i svoj časopis tiež, a
to celkom podarený. Takýto
pretlak tvorivosti v jednej
jedinej triede neostal bez
povšimnutia okolia, a keď o
tomto novinárskom fenoméne
napísal i aj MMeessttsskkéé nnoovvii nnyy
vydávané košickým
magistrátom, celkom statočne
nás motivovali k ďalšiemu
pokračovaniu.

Keď teraz spomínam
na to, ako sme časopis vtedy
v roku 1 991 vyrábali , je to
vskutku pprrííbbeehh zz ii nnééhhoo
ttii ssííccrrooččii aa. Na začiatku som
bol bezmála jediný z triedy,
kto mal prístup k počítaču.
Bol to 88--bbii ttoovvýý CCoommmmooddoorree

6644, jeho výkon bol rádovo
tísíckrát nižší oproti
dnešnému priemeru, pripájal
sa na čiernobiely televízor
namiesto monitora, myš sa k
nemu ešte nepoužíval a na
tlač používal rolku faxového
papiera (ktorý sa krúti l , na
slnku černel a časom bledol).
K tomuto počítaču som ako
jeden z mála šťastl ivcov
pprrii šš ii ee ll eeššttee zzaa ssooccii aa ll ii zzmmuu -
poslal mi ho ujo z
kapital istického západného
Nemecka, okolo roku 1 986.
Bol to na tú dobu drahý dar, z
druhej strany železnej opony,
a celé to mohlo dopadnúť aj
úplne inak - vyzeralo to, že
colnica na neho vyrúbi
obrovské clo a k zásielke sa
ani nedostaneme. PPaammäättáámm
ssi, ako ma babka s dedkom
strategicky zobral i na colný
úrad so sebou, a ako
nakoniec pri pohľade na 6-
ročného chlapca ujo colník
zmäkol, a dovoli l vpustiť
imperial istický počítač do
našej social istickej vlasti .

Práve s pričinením
tohto kusu techniky vznikl i
prvé čísla časopisu ,, ,, PPrríímmaa
PPrriimmaa"", neskôr
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nasledovaného
pokračovaním ,, ,, NNaa sseekkuunndduu
ssoo sseekkuunnddoouu "" aa ,, ,, TTeerrccii aa
tteerrccii ii "". Počítač nám
umožňoval ttvvoorrii ťť ggrraaffii kkuu - na
dnešné pomery veľmi
primitívnu, iba jednofarebnú
(čierno-bielu), s veľmi nízkym
rozlíšením, ale predsa
nejakú. Na faxový papier sa
dalo tlačiť iba jednostranne -
l isty prvého a druhého čísla
časopisu teda boli z jednej
strany vytlačené na počítači,
a z druhej strany boli
dopísané na písacom stroj i .
Vďaka ii nndd ii gguu (uhľovému
papieru) sme mohli na
písacom stroj i napísať naraz
aj 33--44 ,, ,, vvýýttll aaččkkyy"", no aj tak bol
tento postup veľmi zdĺhavý a
pracný. Našťastie sa čoskoro
objavil i prvé kopírovacie
služby, a mohli sme náš
technologický postup
zmodernizovať. Jednotl ivé
časti grafiky a textu naďalej
vznikal i na počítači alebo na
písacom stroj i - no v
ii nnoovvoovvaannoomm ppoossttuuppee sme ich
nožnicami vystrihl i , nalepil i
vedľa seba na podkladový
papier, a tento , ,originál" sme
potom v kopírovacej službe

rozmnožovali . (Celá strana
sa do pamäte počítača
nevošla, a tiež sa ešte
nedala dobre editovať grafika
a text zároveň.) Bolo to
predpotopné, ale fungovalo
to - mali sme časopis! Našu
snahu vtedy ppooddppoorrii ll aa jj
rrii aadd ii tteeľľ šškkooll yy, pán Makó -
kopírovať na kopírovacom
stroj i na sekretariáte nám
síce nedovoli l , ale daroval
nám hhrrssťť mmii nnccíí aakkoo
ssppoonnzzoorrsskkéé. Bolo to čosi
vyše 21 korún, a vystačilo
nám to na zopár ďalších
výtlačkov. Ako mladých
novinárov nás podpori la aj
teta v kopírovacej službe a
spravila nám zľavu. Skrátka,
osud nám prial na každom
kroku :o)

Konkurenčný časopis
ATOMIX prišiel na svet o pár
mesiacov neskôr. Ak sa
nemýlim, spúšťacím
impulzom bolo druhé číslo
našej Prima Primy, a snaha
ukázať nám, že sa to dá
lepšie. Spolužiak Peťo
Kalmár, šéfredaktor a
vydavateľ, sa tiež narodil pod
šťastnejšou hviezdou - jeho
otec bol podnikateľ (v tom

GYMAEL 3/13/14 6



čase to bola rarita a veľká
prestíž), a práve v jeho firme
ssaa PPeeťťoo ddoossttaal k modernému
počítaču. Prinajmenšom o
generáciu lepšiemu, než som
mal ja - myslím, že mal
vtedajšiu špičku, Intel 80286
(jeden z prvých počítačov
architektúry x86, ktoré sú tu
odvtedy až dodnes). Mal k
tomu nielen farebný monitor,
ale aj tlačiareň na
kancelársky papier, a
dokonca aj kopírku. Na
počítači už bežal softvér,
ktorý zvládal text aj obrázky
zároveň, a vedel spracovať aj
celú stranu A4 naraz. Mal
skrátka ďaleko lepšie
vybavenie ako my, a to sa
odrazilo aj na kvalite
spracovania jeho ATOMIXu.
Mali sme čo doháňať. Novší
počítač bola nedosiahnuteľná
méta - tak sme pre zlepšenie
grafiky (a zmenšenie veľkých
pixelov) technologický postup
vylepšil i ešte raz – originál
sme vytváral i vo formáte A3,
a pri kopírovaní sme ho
zmenšovali na polovicu, čím
sme dosiahl i oveľa krajší
grafický výsledok. HHuurráá!! :: oo))

No ani forma ani
obsah nie je tým, čo
rozhodne o prežití.
NNaaddôôll eežžii ttee jj šš ii aa jj ee vvyyttrrvvaall oossťť.. S
našimi časopismi to bolo
presne tak - s mojou (viackrát
pozmenenou) redakčnou
radou sme vytrval i pribl ižne 3
roky, najdlhšie zo všetkých
redakčných rád v triede. Až
potom, keď už nebolo s kým
súperiť, pusti l i sme to z rúk aj
my. Okrem toho, že s nami
pomaly (ale isto) začínala
pl ieskať puberta, upútal i našu
pozornosť aj iné nové aktivity.
No ako na to spätne
pozerám, rozhodne toto
obdobie nehodnotím ako
márne. Aj ttýýmmttoo ssppôôssoobboomm
ssmmee vv sseebbee ppeessttoovvaall ii
iniciatívu, súťaživosť, snahu
vymaniť sa z priemeru a
dokázať niečo viac. Ešte
počas školských rokov viacerí
bývalí redaktori vzorne a
úspešne reprezentovali
Alejku na súťažiach, písal i či
recitovali . JJeeddnnaa zz
rreeii nnkkaarrnnááccii ii našej redakčnej
rady neskôr založi la šškkooll sskkéé
SSQQ RRáádd ii oo, z ktorého sa
čoskoro stalo prvé
internetové rádio na
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Slovensku.

DDrraahh íí AAll ee jj ááccii - nerád
by som vás straši l , ale po
skončení školy vstúpite do
neľahkého sveta, kde
pasívnych a nepripravených
ľudí nečaká nič dobré. To
najlepšie, čo môžete urobiť
pre svoj budúci úspech, je
naštartovať a vyburcovať v
sebe iniciatívu a snaživosť už
teraz, pretože práve to vám v
ďalšom živote pomôže
presadiť sa. Rozvíjajte všetky
svoje zručnosti tak veľmi, ako
sa to len dá, buďte aktívni.
AAll ee jj kkaa jj ee vvyynn ii kkaajj úúccii zzáákkll aadd –
bola super už za mojich čias,
a odvtedy sa ešte zlepšila. Je
modernejšia, otvorenejšia,
ponúka širšie možnosti, a
oveľa viac podporuje rozvoj
toho, čo vo vás je, a čo sa
vám bude v živote hodiť. V
reálnom svete, po skončení
školy, to už také labúžo
nebude. To, či budete
úspešní, je v prvom rade na
vás - a tá doba, kedy sa na to
môžete pripraviť, je práve
teraz. Využite ju naplno.

Michal Rybárik

MMiicchhaall RRyybbáárrii kk (1 980) absolvoval

osemročné Gymnázium na Alejovej

1 v roku 1 999. Po skončení školy

bol programátorom, šéfredaktorom

a neskôr členom predstavenstva v

spoločnosti Point Publishing.

Pracoval tiež ako systémový a

sieťový špecial ista pre IT firmy

Gratex, Soitron a HP. Od roku

2003 podniká v telekomunikáciách.

Prostredníctvom firmy Alternet

vlastní optické a rádiové siete

košickom kraji , jeho spoločnosť

IPfon je zaradená medzi 1 3

významných poskytovateľov

telefónnych služieb v SR. V roku

2006 spoluzakladal Asociáciu

lokálnych poskytovateľov internetu,

ktorá združuje pribl ižne 50

telekomunikačných firiem z celého

Slovenska, od roku 201 2 je v nej

predsedom predsedníctva.
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Skupina žžii aakkoovv 22.. rrooččnn ííkkaa ššttvvoorrrrooččnnééhhoo
ggyymmnnáázzii aa pod vedením svojho vyučujúceho
slovenského jazyka a literatúry vyšla s
iniciatívou vydávať školský časopis s výstižným
názvom Aleják pre študentov oboch škôl -
gymnázia a hutníckej priemyslovky.

Nápad to bol dobrý, jeho realizácia
náročnejšia, no ššééffrreeddaakkttoor Marek LEŠKO a
členovia redakčnej rady sa nevzdávali a prvé
úspechy sa čoskoro dostavil i . Časopis nás
veľmi zaujal, veď vďaka novinárskym
príspevkom študentov a učiteľov sme v ňom
získavali aktuálne informácie o dianí v škole a
mali sme aj možnosť nahliadnuť do tvorivej
dielne novozačínajúcich autorov.

11999944 –– 11999955 AAlleejjáákk
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Nie nadarmo sa
hovorí, že
konkurencia vládne
svetom. Zavládla i v
našej škole, keďže
novinárčinychtiví
ššttuuddeenn ttii sseekkuunnddyy B už
druhý rok intenzívne
vylepšovali úroveň
triedneho časopisu
Pizza.

Ich si lnými
konkurentmi boli žžii aaccii
sseexxttyy. Vravievalo sa o
nich, že sú
najzvedavejšou
triedou, a teda
najaktívnejšou v
naháňaní spolužiakov,
učiteľov a
nepedagogických
pracovníkov školy.
Chodil i - snori l i po
celej škole a všetko
nové zapisovali do
občasníka XXL.

11999977 –– 11999999
PPiizzzzaa
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I keď novinárčinu svojich detí azda
najmenej vítajú rodičia, lebo vraj ide na
úkor učenia, predsa sa za ich prácu
nemusia hanbiť. A nielen oni. Zaslúžene
na svoje prvé novinárske pokusy môžu
byť hrdé i ddvvee ššééffrreeddaakkttoorrkkyy triedneho
časopisu s názvom Bomba.

Bomba bol časopis, ktorý vydávala
tteerrccii aa AA. Šéfredaktorkami boli Jana
HUMENÍKOVÁ a Miroslava EGEDOVÁ.
Do tohto časopisu však prispievali aj
mnohí spolužiaci a ďalší rocesníci.

11999999 –– 22000022 BBoommbbaa
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Zakladateľmi a
redaktormi školského
časopisu boli žžii aaccii sseexxttyy
BB a na ich prácu
dohliadala šéfredaktorka
zo septimy A. V školskom
roku 2003/2004 sa stal
šéfredaktorom TToommáášš
HHUUDDÁÁKK a redaktorom
MMii cchhaall CCHHYYLLAA zo
septimy B.
Ak vás časopis zaujal,
viac sa môžete dočítať
priamo na stránkach
časopisu
http: //makovehalusky.we
bzdarma.cz.

Musíme uznať, že
naši „malí či veľkí"
novinári svoj voľný čas
využíval i nielen účelne,
ale aj - ako sa to teraz
módne definuje -
zzmmyyssll uuppll nnee. Takýmto
cieľavedomým deťom
bude raz sveta žiť! Nech
im šťastie praje, nech im
perá nikdy nevyschnú!

22000022 –– 22000044 MMaakkoovvéé hhaalluušškkyy
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Práca v školskom
časopise bola sskkvveell áá. V
našom kolektíve to nebolo
nikdy vnímané ako povinnosť
alebo potreba, ale my sme
vždy kládl i prácu v našich
Makových haluškách aakkoo
nnaajj vvyyššššii uu ppoottrreebbuu. Čo tam po
tom, že obdeň nás čakala
nejaká písomka. Kvalita v
časopise musela byť stoj čo
stoj. A tak potom aj naše
výsledky vyzeral i : -)

Myslíme si, že aj keď
sa doba v mnohom zmenila,
princíp práce v školskom
časopise ostal rovnaký.
Základom je dobré vedenie
učiteľmi, čo Alejová vždy
mala, má a snáď aj bude
mať. NNaa ččaassooppii ss ssaa ttrreebbaa
ppoozzeerraaťť aakkoo nnaa pprreessttíížž,
ktorou sú členovia redakčnej
rady korunovaní pred učiteľmi
aj spolužiakmi. A my sme sa
z nej teši l i . Mil iónkrát použité
„môžem len na sekundu
odbehnúť, viete, kvôli
haluškám”, bol i skvelým
pocitom :-) No a samozrejme,
trošku zábavnej práce, keď si
treba sadnúť na zadok, niečo

napísať, popremýšľať,
povymýšľať vždy niečo nové
a potom to dávať dokopy.
Hodiny a hodiny
zarovnávania textov vo
Worde, skúšky tlače a
všetkého toho okolo.

NNaajj kkoommii cckkeejj šš ii ee boli
situácie, keď sme urobil i v
počítači takmer celý časopis
a potom sme na začiatok
potrebovali vsunúť nejaký
riadok. Všetko, všetko sa
rozbilo a my sme škrabali
steny, celé hodiny
zarovnávania vyšl i navnivoč
a všetko bolo treba robiť od
začiatku. Ale predsa - radšej
sa hrať s haluškami ako učiť
sa :-) Alebo hodiny práce,
ktoré nám úplne zaslepil i
mozgy, najmä vtedy, keď
sme pri ich výrobe jedl i
dezert a v dobrej polovici
bomboniéry sme zisti l i , že

„„AAkkoo ssmmee ssaa cceezz HHaalluušškkyy ddoopprraaccoovvaallii kk ppooddnniikkaanniiuu..""
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dezert bol kompletne plný
mravcovW

Ale čo bolo pre nás
skutočným zadosťučinením,
bol azda nneessmmrrtteeľľnnýý kkuuppóónn
„„NNeeooddppoovveeddáámm””, ktorý sme v
Makových haluškách zaviedl i .
S kupónom prišiel ooššii aaľľ, ktorý
nemal konca kraja. Robota,
ktorú sme so zavádzaním
kupónu a celkovou logistikou
„neodpovedania” mali , stála
za to. Každého učiteľa
uprosiť na kolenách, aby
kupón akceptoval, aby si
nevymýšľal vlastné pravidlá,
aby všetci rešpektovali
systém škrtania mien v
zborovniW Ale ten výsledok!
A po hurhaji s kupónom prišlo
to, čo sme očakávali
najmenej - asi vtedy sme
pocíti l i ss ll aaddkkoossťť pprrvvýýcchh
zzaarroobbeennýýcchh ppeeňňaazzíí. Ak sa
nemýlim, časopis bez kupónu
stál 1 5 korún, s kupónom 25.
Tých 1 0 korún len za kus
červeného papierika s
pečiatkou, bola zlatá baňa.
NNáákkll aaddyy nnaa ttll aačč - aj tú sme
prešpekulovali a s neďalekou
tlačiarňou sme sa dohodli , že
im spravíme reklamu na
poslednej strane a oni nám

časopis tlači l i za oveľa lepšiu
cenu. Matematika bola
potom jednoduchá. Zo zisku
(a vždy veľmi slušného) sme
sa spravodlivo deli l i . Každý
autor dostal vždy nejaký
„šušník”, veď z niekoľko sto
korún sa deli lo ako na
pánskom!

No a asi tak začali
nnaaššee ppooddnn ii kkaatteeľľsskkéé
zzaaččii aattkkyyW Michal sa naučil
programovať, čo ho živí
dodnes, ja som zakotvi l na
dlhé roky v novinách a potom
sa z novín vrhol na rozvoj
spoločného biznisu s
Michalom. A sme tu takto
svorne dodnes a snáď aj
dlho budemeW

Tomáš Hudák & Michal Chyla
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ŠŠééffrreeddaakkttoorrkkyy::
Slávka Bertová, Táňa
Tabačková, Mariana Kýrová
GGrraaffii cckkáá úúpprraavvaa:: Martin
Hatala
FFoottoo:: Mariana Kýrová

Veľmi sa teším, že ste
si na mňa spomenuli . Som
rada, že časopis, aj keď
v pozmenenej podobe, stále
vydávate a žžeell áámm vváámm vveeľľaa
ššťťaassttii aa aa úússppeecchhoovv.

Táňa Tabačková

22000055 ‐‐ 22000099 GGaalleejjáákk

GYMAEL 3/13/14 1 5



Musím priznať, že si
presne nepamätám roky, v
ktorých som sa zúčastni la na
tvorbe školského časopisu
Galeják (ako sme ho vtedy
volal i). Spätne mám pocit, že
to bolo vvcceell kkuu aammaattéérrsskkee, ale
zažil i sme si pri tom veľa
srandy a veľa sme sa naučil i .

Osobne som napísala
len pár článkov a snažila sa
motivovať ľudí, aby napísal i
články. Profesori - jazykári
nám dosť pomáhali s
jazykovou úpravou. Moji
'kolegovia'- študenti to potom
všetko graficky upravil i (ja
som nebola veľmi technicky /
počítačový typ) a potom sme
šli vytlačiť časopis do copy
centra, ktoré bolo neďaleko
školy. Vo vveeľľkkýýcchh šškkaattuu ll ii aacchh
sme doniesl i do školy
výtlačky a predávali ich za
pár korún, aby bolo za čo
vytlačiť ďalšie číslo.
Časopis sa dobre predával,
asi aj vďaka tomu, že
obsahoval kupón
'Neodpovedám'. Vidím, že
existuje dodnes :)

Čo sa obsahu týka,
mám pocit, že nnaajj vvääččššíí
zzááuu jj eemm bol o rozhovory s

s profesormi. Žiaci sa radi
dozvedeli o nich niečo nové a
pre nás, ako redaktorov, to
bol jeden zo spôsobov, ako si
u nich získať dobré meno :)

Z mmoojj ii cchh ččll áánnkkoovv si
dodnes pamätám na jeden
fiktívny príbeh, v ktorom som
opísala, ako si na našom
gymnáziu učitel ia a žiaci
vymenil i roly. Niektorí čitatel ia
(a medzi nimi aj profesori)
vážne uveri l i , že takýto deň
naozaj existoval.

NNaa zzáávveerr ssttrruuččnnee oo
mmnnee:: mám takmer 26 rokov a
tento rok to teda bude presne
8 rokov, čo som úspešne
zmaturovala na našom
gymnáziu. Po maturite som
študovala tri roky na FF UK v
BA odbor učiteľstvo
anglického a francúzskeho
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jazyka, potom som rok
strávila v Anglicku ako
asistentka francúzskeho
jazyka v rámci programu
Comenius a následne som si
dokončila magisterské
štúdium v belgickom meste
Louvain-la-Neuve. Po
ukončení štúdia sa mi
naskytla možnosť
šesťmesačnej
administratívnej stáže v
jednej súkromnej jazykovej
škole v Lyone. Stáž dopadla
veľmi dobre a moji kolegovia
ma už z Lyonu nespusti l i ,
takže dodnes organizujem
jazykové pobyty v Lyone pre
zahraničných študentov z
celého sveta a popritom ich
aj skúšam na skúškach
DELF. Jednou z naplní mojej
práce je aj vytvárať rôzne
brožúrky pre študentov a
aktual izovať internetovú
stránku. ČČaassttoo ssii pprrii ttoomm
ssppoommeenn ii eemm na tvorbu
školského časopisu. Keby
som vtedy bola tak graficky
zdatná ako dnes, tak by
časopis vyzeral úplne inak.

Slávka Bertová
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Musím sa priznať, že
aj napriek tomu, že som ssaa
do tvorby vtedy ešte
„Galejáka“ zzaappoojj ii ll
ddoobbrroovvooľľnnee, bolo viacero
okamihov, kedy som si
hovori l , že som sa mal
miesto toho radšej poriadne
naučiť hrať futbal.

Myslím, že grafická
úprava tlačovín nikdy nebude
takou populárnou témou pri
konverzáciách v Colloseu.
Pochybujem, že existujú
nejaké veľké rozdiely medzi
tým, ako to prebiehalo pred
siedmimi rokmi a tým, ako to
prebieha dnes. NN ii kkddyy ssaa nn ii čč
nneessttííhhaall oo, príspevky sa
neodovzdávali celkom načas
a zvyklo ich byť málo.

Osobne som mal
pocit, že o časopis bol

záujem iba kvôli kupónom
„neodpovedám.“ Neviem, či
táto tradícia pokračuje.

Musím však povedať,
že na „Galeják“ ssppoommíínnaamm vv
ddoobbrroomm. Kvôli kolektívu, kvôli
jeho vtedajšiemu vedeniu a
aj niektorým zábavným
momentom - napríklad, keď
som môjmu predchodcovi v
grafike miesto môjho
príspevku odovzdal
nesprávnu disketu (presne
tak. . . disketu) s obrázkami
stiahnutými z internetu.
Povedal mi, že do tohto typu
časopisu sa celkom nehodia.

Dnes sa nad tým už
môžem zasmiať. . . A potom
ísť zúfalo plakať do kúta.

PPoo aabbssooll vvoovvaann íí
ššttúúdd ii aa:: Po maturite na
Alejovej som sa venoval
ďalšiemu štúdiu, konkrétne
architektúry, najprv v
Košiciach a neskôr v
Bratislave, kde momentálne
pracujem. Okrem toho trávim
čas organizovaním literárnej
súťaže spojenej s letným
sústredením – Medzi riadky.

Martin Hatala
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Časopis som nikdy
nneevvii eeddooll ssáámm, spolupracovali
sme s pani Sakmárovou.
Mám však pocit, že sme veľa
práce nemali , lebo študenti
bol i veľmi schopní a dokázali
si rozdeliť rubriky podľa toho,
kto k čomu inkl inoval.

Ja som teda zväčša
robil len jj aazzyykkoovvúú kkoorreekkttúú rruu.
Áno, sem-tam, s blížiacim sa
deadlinom, bolo treba na
mladých publicistov trochu
pritlačiť, lebo prokrastináciou
trpel i už vtedy, len ssaa to ešte
vvooll aa ll oo ll eenn ii vvoossťť:)

Ale podstatné je, že
časopis bol obsahom aj
formou výlučne dd ii ee ll oomm
ššttuuddeenn ttoovv, či už to boli
Makové halušky, alebo
Galeják.

Najviac práce vždy
odviedol užší tím okolo
šéfredaktora, vrátane
grafikov. KKoommeerrččnnýý úússppeecchh
časopisu bol garantovaný
kupónom NEODPOVEDÁM,
v radoch profesorov
spôsobovala ľahkú paniku
Módna polícia, mne uu ttkkvveell ii vv
ppaammäättii najmä poetické opusy
študentov (napr. Martina
Hatalu) či nekonvenčné
úvodníky Mariany Kýrovej.

Želám veľa zábavy pri
tvorbe budúcich čísel. Všetko
najlepšie!

Martin Müller
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Ako by ste chceli , aby sa
volal náš školský časopis?
a) Galeják
b) Sobie bobky

c) Iné (napíšte)
________________

Toto bolo jj eeddnnoo zz
mmoojj ii cchh pprrvvýýcchh ssttrreettnnuu ttíí s
členmi redakčnej rady
Makových halušiek, ktorí
chodil i z triedy do triedy a
rozdávali papieriky s
anketami, ako by sme nazvali
náš nový časopis. O niekoľko

týždňov na to, cez dvere
vidím množstvo študentov
bežiacich na hlavnú chodbu
a rovnako, ako moji
spolužiaci, snažím sa zistiť, o
čo ide!
"Nechceš školský časopis?"
opýta sa ma dievča so
škatuľou v ruke plnou
zelených malých papierikov.
"Hmmm.. . Jasné," podávam
jej peniaze a ona mne za to
strčí do ruky časopis aj s
papierikom.
Na môj spýtavý pohľad
reaguje slovami: "To je
neskúšací kupón, keď ťa
profesor vyvolá, môžeš mu
ho dať a on ťa v ten deň
nemôže vyvolať. Môžeš ho
však použiť len raz za
polrok," vysvetľuje. Pamätám
si, že mi preblyslo hlavou:
Tak to si ho jednoznačne
budem odkladať na hodiny
dejepisu.
A ččuudduu jj ssaa ssvveettee,
neodkladala som! Väčšinu z
nich som ani nepoužila, buď
sa stal i dobrým papierom na
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rozpisovanie pera, alebo len
na nezmyselné čmáranice
počas nudných hodín.

Za oosseemm rrookkoovv, čo som
študovala na škole sa asi
nestalo, že by som si
nekúpila časopis. Nebolo to
len vďaka kupónu, ale verte
alebo nie, nn ii ee jj ee ľľaahhkkéé ppííssaaťť aa
ddáávvaaťť ddookkooppyy ččll áánnkkyy. Je to
spôsob, akým sa mohli moji
talentovanejší spolužiaci
rozvíjať. Nakoniec, keď som
objavila, že aj vo mne sa
skrýva trocha umeleckého
čreva, stala som sa súčasťou
redakčnej rady a keď ma
kopla múza, napísala som
niekoľko článkov. Spočiatku
ich nebolo veľa, no veci sa
zmenil i .

Vedenie časopisu po
pani profesorke Sakmárovej a
pánovi profesorovi Müllerovi
prebrala pani profesorka
Kohútová a po nej pani
profesorka Duffeková.

Postupnou zzmmeennoouu
vvyyuuččuu jj úúccii cchh sa Makové
halušky premenovali na
Galeják a potom na Gymael.
Rovnako prešla zmenami aj
samotná štruktúra časopisu.

Namiesto , ,1 0 rád o tom, ako
zbaliť babu" sa začalo viac
písať o škole, jej akciách,
exkurziách a podujatiach.

Neboli to ľahko
zrealizovateľné zmeny, pprrii šš ll oo
vveeľľaa kkrrii ttii kkyy aa nnáávvrrhhoovv,
niektoré boli
nezrealizovateľné, no snažil i
sme sa spraviť časopis čo
najlepším. Dávať dokopy
všetky články a ešte to aj
graficky upravovať totiž
vôbec nie je také
jednoduchá, ako by sa
niekomu mohlo zdať. Preto
mmaajj ttee nnaa ppaammäättii , že ak
chcete kritizovať, kritizujte
tak, aby to bolo
konštruktívne. A ak sa vám to
páči, povedzte to nahlas,
lebo chválu je vždy príjemné
vypočuť si.

Nedá mi týmto
spôsobom zablahoželať aj
mojej bývalej školičke, ktorá
tento rok oslavuje 25 rokov
svojej existencie. Štvrť
storočia je dlhá doba nielen v
manželstve alebo v živote
človeka, ale aj pre školu.
ŽŽeell áámm jej teda, aby sa mala
ešte aspoň raz toľko a
rovnako, aby ju počas jej
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ďalšieho pôsobenia na
každom kroku sprevádzal
školský časopis, ktorý vie
ppoosskkyyttnnúúťť tie najčerstvejšie a
najdôležitejšie novinky z jej
života.

Katarína Duffeková

RReeddaakkččnnáá rraaddaa ččaassooppiissuu GGyymmaaeell

Moje meno je DDii aannaa,
som žiačkou sexty.
Mám 1 6 rokov a ppll nnoo zzááľľuubb.
Medzi ne patrí v prvom rade
láska k zvieratám (najmä
psom) a prírode.
Veľmi rada taktiež čítam knihy
a to všakovaké od románov
po najdesivejšie detektívky
a venujem sa hudbe (spev
a klavír).
Ďalšou z mojich záľub je
šport. Rada plávam,
lyžujem.. . ale to, čo ma baví
najviac, je krasokorčuľovanie.
Rada vyhľadávam spoločnosť
(patria tu aj malé deti :D)
a chodím von s kamarátmi.

Som dosť spoločenský
človek, no niekedy je samota
najlepším liekom :) .
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Ak si na chodbách
Alejky všimnete čiernovlasé
malé stvorenie, ktoré na
mmaattuu rraann ttkkuu vôbec nevyzerá,
s veľkou pravdepodobnosťou
to budem ja. V časopise
pôsobím už nneejj aakkýý tteenn rrookk, a
tak sa písanie stalo mojím
hobby. V kútiku duše teda
dúfam, že moje ďalšie kroky
naberú iný smer po
doštudovaní tejto školy a toto
hobby sa stane zároveň
mojím študijným odborom na
vysokej škole." Viki

Ahojte, volám sa
TTeerreezzaa RRuuddzzaannoovváá a som
žiačkou tercie. Mám rada
hudbu, čítanie, moderný
tanec a zvieratá. Baví ma
písanie článkov
a zaujímavostí. Aj preto som
sa rozhodla stať členkou
redakčnej rady nášho
školského časopisu už ttrreettíí
rrookk. Vo svojom voľnom čase
sa venujem atletike. Pod
článkami sa podpisujem
´Tess.
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Volám sa JJoozzeeff,
chodím do sekundy A.
Novinársky krúžok
navštevujem už ddrruuhhýý rrookk.
Okrem toho sa venujem
husliam, na ktorých hrám už
6 rokov. Ešte som členom
mladých železničiarov na
košickej detskej železnici.

Moje meno je BBii aannccaa
II ssaabbeell ll ee, hovorte mi len
Bianca, a mám 1 2 rokov.
Rada hrám na klavíri , som
samouk, rada čítam fantasy
knihy a píšem príbehy. . . Deň
neprežijem bez pomyslenia
sa facebook, som na ňom
úplne závislá, rovnako ako na
čokoláde. Do krúžku som sa
prihlási la preto, lebo ma baví
písať články. Som veľký
„snílek“ a mám plno snov.
MMoojj ee hheessll oo:: „S úsmevom ide
všetko ľahšie.“

GYMAEL 3/13/14 24



Som VVeerrččaa, mám 1 2
rokov a chodím do sekundy
B. MMoojj ee zzááľľuubbyy sú spev,
klavír, plávanie a chovám
morské prasiatko. Veľmi rada
píšem, hlavne príbehy. Vždy
som chcela skúsiť
horolezectvo.

Volám sa VVii kki. Baví
ma tanec, hudba a veľmi
rada jazdím na koňoch. Sem-
tam hrám na gitare, rada
počúvam popovú hudbu. Do
tohto krúžku som sa chcela
prihlásiť už minulý rok, ale
vtedy som si nebola istá, či
ma to bude baviť. Ale teraz
som na 1 00% presvedčená,
že áno. V časopise by som
rada písala nejaké články,
ktoré budú zaujímať nielen
žiakov, ale aj učiteľov. RRii aadd iimm
ssaa ddvvoommaa hheessll aammii ,, aa ttoo::
Nikdy Nehovor Nikdy, Buď
Sám Sebou!
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Volám sa AAll eexxaannddrraa a
navštevujem triedu I I I . B.
Medzi moje koníčky patrí
hlavne hudba a sem-tam aj
nejaká dobrá kniha.

Volám sa DDaannkkaa,
mám 1 3 rokov a chodím do
tercie. Hrám na klavíri . Rada
športujem, čítam knihy,
počúvam hudbu.

Volám sa RRaaddkkaa.
Medzi moje záľuby patrí
tanec, chodím po rôznych
súťažiach a tiež rada hrám
na klavíri , kde tento rok
absolvujem. Vo vvooľľnnoomm
ččaassee chodím na bedminton,
niekedy aj na volejbal alebo
iba tak idem s kamarátmi
vonku. : )
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Mnoho ľudí to nevie,
a mnoho ľudí by tomu
neveri lo. Nielen škola, ale aj
skvelý časopis, ktorý sa stal
jej neodlučiteľnou súčasťou,
už oslavuje 25. výročie
svojho založenia.

Časopis ssii pprreeššii ee ll
mmnnoohhýýmm, zmenil niekoľkokrát
svoj názov, grafiku
a prevedenie, svojich
redaktorov a plynúcimi rokmi,
samozrejme, aj svojich
čitateľov. Možno má medzi
učiteľským zborom pár
svojich dlhoročných verných
fanúšikov, lebo sa na našej
škole nájdu aj učitel ia, ktorí
sú tu od jeho začiatku.

AAkkoo jj ee vvll aassttnnee mmoožžnnéé,,
žžee ččaassooppii ss uužž nnaa šškkooll ee ttaakk
dd ll hhoo ffuunngguu jj ee?? Niekoľko

AAkkoo ssmmee zzaaččíínnaallii aa aakkoo ppookkrraaččuujjeemmee

rokov dozadu v troch
primánskych hlavičkách
sskkrrssooll nnááppaadd, spestriť si
všedné dni a nejakým
spôsobom pobaviť
spolužiakov (väčšinou na
úkor učiteľov). Nápad, ktorý
sa rýchlo šíri l a ktorý sa
stretával s mnohými súhlasmi
a úspechmi. Nápad, založiť si
školský časopis. CCeessttaa
ččaassooppii ssuu však bola často aj
strastiplná a zložitá, ale jeho
tvorcovia všetko ľahko
prekonali so štipkou humoru
a radosti. Prvý časopis niesol
názov Príma Prima a rok po
roku sa prispôsoboval názvu
triedy jeho tvorcov- Na
sekundu so sekundou, Tercia
terci i . . . ďalším časopisom bol
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Aleják, výtvor žiakov
vtedajšieho druhého ročníka
štvorročného štúdia. Pizza,
Bomba, XXL či Makové
halušky nasledovali svojich
časopisových predchodcov
a stále sa zdokonaľovali
v každom smere.

Pár rokov sa u nás
zaužíval časopis Galeják,
ktorého názov si veľmi
obľúbil i desiatky študentov
a často krát tak nazývajú aj
terajší, najnovší občasník
našej školy Gymael, ktorý na
škole funguje už od roku
201 0.

Priateľské stretnutie
terajších a bývalých
redaktorov školského
časopisu, ktoré sa konalo
11 22 .. ffeebbrruuáárraa 201 4, bolo
oslavou stáleho fungovania
predovšetkým umeleckej, ale
aj inej tvorby našich
študentov.

Prišiel naň aj pprrvvýý zzoo
vvššeettkkýýcchh rreeddaakkttoorroovv, Michal
Rybárik, ktorý sa s nami
podeli l o mnoho zážitkov,
ktoré pri tvorbe časopisu
zažil . Dozvedeli sme sa
mnoho o tom, ako to bolo
a načerpali sme veľa síl
a odhodlanosti pokračovať
v tejto činnosti aj naďalej.

VVeerríímm, že aj my sa
jedného dňa prídeme pozrieť
na takéto stretnutie osláv
aspoň 50.výročia časopisu
a zaspomíname si na staré
časy, ktoré nám prinášali
toľko radosti a vytváral i
nejakú hhmmaattaatteeľľnnúú hhooddnnoottuu,
ktorú sme nezištne vytváral i
pre ostatných. Hodnotu,
ktorou hádam ešte dlhé roky
bude školský časopis na
Gymnáziu Alejová.

Diana, sexta
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ÚÚččaassttnnííccii ssttrreettnnuuttiiaa

TToommáášš HHuuddáákk

MMii cchhaall CChhyyll aa

KKaattaarríínnaa DDuuffffeekkoovváá

MMii cchhaall RRyybbáárrii kk
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Na začiatku sa
prezentovala vvll aassttnnáá ttvvoorrbbaa
oodd rrookkuu 11 999944 aažž ppoo rrookk 220011 44:
vybrané ukážky vlastnej
tvorby zarecitovali žiaci našej
školy. Obohatením stretnutia
však bolo recitovanie ukážok
vlastnej tvorby bývalými
žiakmi.

Po odprezentovaní sa
všetci pohosti l i jedlom či
pitím. A tak sa všetci medzi
sebou rozprávali až do
večera. Dojmy z
tejto akcie sú u každého
jedného ppoozzii ttíívvnnee a za to
sme všetci radi.

-V.S.

GYMAEL 3/13/14

V stredu 11 22 .. mmaarrccaa
220011 44 popoludní sa na našej
škole konala akcia pod
názvom: , ,25 rokov vlastnej
tvorby".

Akcie ssaa zzúúččaassttnn ii ll ii
pán riaditeľ a pani
zástupkyňa, pani prof.
Duffeková a Sakmárová. Boli
tam aj žiaci, ktorí práve
ššttuudduu jj úú na našej škole, ale
predovšetkým žiaci, ktorí
aabbssooll vvoovvaall ii ii našu školu pred
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MMiimmoorrii aaddnnyy kkuuppóónn
kk 2255.. vvýýrrooččii uu zzaall oožžeenn ii aa šškkooll yy

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, len raz, ktorý ho pri použití

znehodnotí. Kupón je platný

od 28. marca do 30. júna 201 4.

Neplatí v maturitných triedach

na predmetoch,

z ktorých žiaci maturujú.

GYMAEL 3/13/14

OObbssaahh

AAkkoo ssmmee zzaaččíínnaall ii aa aakkoo ppookkrraaččuu jj eemmee

2255 rrookkoovv vvll aassttnneejj ttvvoorrbbyy

RReeddaakkččnnáá rraaddaa ččaassooppii ssuu GGyymmaaeell

220011 00 -- ppooddnneess GGyymmaaeell

22000055 -- 22000099 GGaall ee jj áákk

„„AAkkoo ssmmee ssaa cceezz HHaall uušškkyy ddoopprraaccoovvaall ii kk ppooddnn ii kkaann ii uu .. ""

22000022 –– 22000044 MMaakkoovvéé hhaall uušškkyy

11 999999 –– 22000022 BBoommbbaa

11 999977 –– 11 999999 PPii zzzzaa

11 999944 –– 11 999955 AAll ee jj áákk

ŠŠkkooll sskkýý ččaassooppii ss pprreedd ddvvoommaa ddeessaaťťrrooččii aammii

11 999922 -- 11 999944 PPrríímmaa PPRRIIMMAA

SSll oovvoo ššééffrreeddaakkttoorraa
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II nn ffoorrmmááccii ee
GGyymmaaeell

Časopis študentov Gymnázia, Alejová 1 v Košiciach

Číslo 3,mmiimmoorrii aaddnnee - 201 3/201 4, občasník, 2288.. mmaarreecc 220011 44

hdgymael3@gmail .com

http://gymalke.edupage.org/kruzky/

ŠŠééffrreeddaakkttoorr:: Diana Hlaváčová (sexta)

PPrreeddsseeddaa rreeddaakkččnneejj rraaddyy:: Radka Bušovská (sexta)

RReeddaakkccii aa:: Alexandra Hudáková (I I I . B), Viktória Telehaničová (IV. A), Jozef Ryška (sekunda A),

Viktória Spišiaková (sekunda A), Isabelle Bianca Karičková (sekunda A), Veronika Danková

(sekunda B), Tereza Rudzanová (tercia), Daniela Lazoriková (tercia).

VVyyddáávvaa:: Gymnázium, Alejová 1 v Košiciach pod vedením PaedDr. Heleny Duffekovej.

ZZaa ffiinnaannccoovvaanniiee vvyyddaanniiaa mmiimmoorriiaaddnneehhoo ččííssllaa
ďďaakkuujjeemmee ssppoonnzzoorroovvii::
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