Milí naši absolventi!
Na začiatku kalendárneho roka 2019 si vám v mene celého kolektívu zamestnancov i súčasných
žiakov našej alma mater dovoľujeme zaželať predovšetkým pevné zdravie, veľa šťastia, osobných
i pracovných úspechov.
Tento rok sa na Alejke nesie v duchu osláv 30. výročia založenia školy. S nimi sú späté rôzne
podujatia, prostredníctvom ktorých sa snažíme vytvoriť priestor na nadviazanie kontaktov medzi
vami – absolventmi, súčasnými študentmi a v neposlednom rade aj medzi nami – vašimi bývalými
vyučujúcimi. Sme totiž presvedčení, že tak my, ako aj vy si radi rozšírime obzor vzájomného
poznania sa, získame o sebe viac informácií, zaspomíname na staré dobré časy a vyjadríme tým istý
pocit spolupatričnosti k našej škole i k sebe samým.
Je niekoľko príležitostí, ako tento zámer naplniť. Jednou z nich je aj najstaršia tradícia školy –
v priebehu svojej existencie neustále sa kreujúci školský časopis. Určite si spomeniete či už na
Aleják, XXL, Makové halušky, Galeják, alebo na Gymael.
Ten súčasný sa vydáva pod názvom Časopis XY a jeho ostatné vydanie si môžete prelistovať na
našom webovom sídle https://www.galeje.sk/web_object/15795.pdf.
Členovia redakčnej rady už usilovne pracujú na vydaní jeho mimoriadneho čísla, ktorého časť
obsahovej náplne bude venovaná aj vám – našim absolventom. Aby sa tento zámer vydaril,
potrebujú vašu pomoc, či ochotu im pomôcť. Postačí, ak by ste si vo svojom každodennom
hektickom tempe našli chvíľu času, spustili ktorýkoľvek prostriedok elektronickej komunikácie,
trochu sa zamysleli a napísali pár viet o sebe. Zaujímalo by ich:
•
•
•
•
•
•

v ktorých rokoch ste študovali na škole a kto bol vašim triednym učiteľom,
aké boli vaše obľúbené predmety,
aké záujmy prevládali u vás počas stredoškolského štúdia,
či ste sa zapájali do práce školského časopisu, školského rozhlasu, prípadne či ste mali
umelecké sklony a pokúsili sa o prvotiny svojej vlastnej tvorby,
čo ste vyštudovali, kde v súčasnosti pôsobíte, aké úspechy ste doteraz dosiahli a aké sú vaše
vízie do budúcnosti,
čo by ste na základe vašej vlastnej životnej skúsenosti odkázali terajším študentom.

Radi zverejnia i vašu fotografiu. Čo všetko by ste vďaka nej o sebe prezradili, necháme,
samozrejme, na váš úsudok. Bolo by však celkom fajn, keby ste poslali aspoň dve – tri, aby si
redakčná rada mala z čoho vybrať.
Celkom slušná domáca úloha, že?! Verte však, že úplne dobrovoľná. Ak sa ju predsa rozhodnete
vypracovať, prosíme, pošlite ju šéfredaktorke časopisu Daši Popovičovej, žiačke septimy B na
adresu: daska.ke@gmail.com. Termín splnenia je: 05. 02. 2019 (dúfame, že nie šibeničný☺).
Členovia redakčnej rady sa veľmi tešia na spoluprácu s vami a vopred vám srdečne ďakujú. Čím
viac príspevkov zašlete, tým pestrejšia mozaika vašich životných príbehov vznikne a tým väčšia
predstava o svojich predchodcoch pre terajších študentov sa naskytne.
Ďalšou príležitosťou, ktorú sme s radosťou uvítali, sú besedy s vami – našimi absolventmi. Zopár
(Peter Kolesár, Miroslav Daniš, Tomáš Divinec, Branislav Sušila) už prijalo pozvanie zavítať k nám
a porozprávať o sebe súčasným žiakom v našej obľúbenej aule. Sme radi, že tieto stretnutia sa tešia
veľkému záujmu a radi by sme v nich pokračovali. Najbližšie sa o svoje doterajšie životné
skúsenosti s nami podelia Tomáš Slebodník spolu s Matejom Belicom. Nuž a bude pre nás ozaj

potešením, ak sa pridáte i ďalší. Stačí sa pripomenúť či už mailom alebo telefonicky nášmu pánovi
riaditeľovi. A tu sú kontakty: lubosbk@post.sk resp. 055 / 729 66 86. Tešíme sa na vás!
V priebehu jubilejného roka, ako už poniektorí isto viete, Rada rodičovského združenia vyhlásila
verejnú zbierku na rekonštrukciu chemického laboratória. Je to v podstate posledná odborná
učebňa, ktorá doposiaľ z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov neprešla poriadnou úpravou.
Peniažky sa pomaly hromadia a k 31. 12. 2018 ich bolo na účte 3255,99 €. Veľmi si ceníme, že
k tejto sume prispeli tak rodičia súčasných žiakov, ako aj niektorí absolventi. Sme vďační za
každý jeden príspevok, pretože si uvedomujeme, že bez vašej pomoci naše staručké chemické
laboratórium nedokážeme obnoviť.
Preto, za každý jeden ďalší a ďalší finančný príspevok vám vopred úprimne a srdečne
ďakujeme.
Nuž, aby to nevyzeralo, že síce zdvorilo a slušne o niečo len prosíme, máme pre vás aj jedno milé
pozvanie.
Tretiu dekádu existencie školy sa chystáme aj osláviť. Trochu zaspomínať, bilancovať, zaspievať či
zatancovať... To všetko a ešte viac pripravujeme v rámci slávnostnej akadémie, ktorá sa uskutoční
dňa 29. 03. 2019 v príjemných priestoroch GES KLUBU na Novomeského 13 v Košiciach.
Bude pre nás cťou, ak si na tento deň vo svojich diároch zarezervujete čas práve pre nás, vašich
bývalých učiteľov a našu spoločnú alma mater. Viac info k tomuto milému podujatiu ešte
poskytneme prostredníctvom mailu a našej webovej stránky.
Za 30 rokov existencie školy sme vychovali veľa šikovných a životaschopných mladých ľudí – vás,
našich absolventov. Sme pyšní, keď sa z rôznych zdrojov náhodne dozvedáme, ako sa vám darí
a ako napredujete. Žiaľ, sú to len stručné a zriedkavé informácie.
Práve preto, aby tie informácie neboli len náhodné, snažíme sa s vami cielene skontaktovať. Pevne
veríme, že tak, ako vy nie ste ľahostajní nám, ani vám nie je ľahostajná vaša škola, v ktorej ste
strávili kúsok svojho tínedžerského života so všetkým, čo k nemu patrí.
Budeme vám povďační, ak tento list pošlete svojim bývalým spolužiakom a spoločnými silami
vytvoríme databázu kontaktov, ktorá poslúži na udržiavanie vzájomnej komunikácie, pomaturitných
či iných príležitostných stretnutí.
Napíšte nám! Verte, že sa potešíme. Nuž a tu sú naše kontakty:
lubosbk@post.sk
adagodo@gmail.com
beata.vavrincikova@gmail.com

So želaním krásnych a úspešných dní v roku 2019

ostáva
vedenie školy a kolektív zamestnancov

