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Nový rok, nový začiatok  

ačal sa nový rok, rok 2015, 

rok mnohých zmien, pred-

savzatí, plánov do budúc-

nosti. Dúfame, že tento rok bude 

pre vás ešte úspešnejší ako ten 

predchádzajúci.  

So začiatkom nového roka pri-

šiel ale aj koniec prvého polroka 

školského roku 2014/2015. Všetci 

sme sa po predĺženom víkende 

plný síl vrátili späť do školy, kam 

sme sa určite tešili. Prajeme vám 

veľa úspechov a dobrých známok 

v druhom polroku. Školský časopis 

Element sa vám bude od nového 

roka prihovárať s novou prepra-

covanou grafikou. Vždy sa vám 

budeme snažiť spestriť a obohatiť 

vašu životnú púť na našej škole. 

Čakajte od nás veľa skvelých člán-

kov, súťaží a ankiet. 

Redakčnú radu tvoria stály re-

daktori. Redakčnú radu obohatil 

nový člen Patrik Martinec. 

V časopise, ktorý práve držíte 

v rukách sme pre vás pripravili 

mnoho zaujímavých príspevkov. 

Dozviete sa nielen o vianočných 

podujatiach ale aj o charitatívnej 

zbierke „Človečiny“, besedách 

a prednáškach s mnohými zaují-

mavými ľuďmi, či o Avantgardnej 

noci. Samozrejme nemôže chýbať 

ani rozhovor, tentokrát s pani pro-

fesorkou angličtiny Veronikou 

Šišanovou. Ako obyčajne v časopi-

se nájdete aj vtipy, recenziu lite-

rárneho diela, správy o športových 

podujatiach a mnoho iného.  

Prajeme vám príjemné chvíle 

strávené pri čítaní nasledujúcich 

strán.  

Patrik  Martinec ,  

Mgr. Dimana Ivanová, PhD.

NOVEMBER –JANUÁR ŠTVRŤROČNÍK ROČNÍK 2. ČÍSLO 2 GYMNÁZIUM MALACKY 

Z 

Vianočné trhy sa aj tento rok stali miestom donácii študentov gymnázia 

viac na strane 2 a 3 
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O vianočné suveníry bol veľký záujem. 

Žiaci si zimu skracovali pitím vianočného punču. 

 

Vianočné trhy sa aj tento rok  

stali miestom donácií študentov gymnázia 
 

osledný piatok pred via-

nočnými prázdninami, 19. 

decembra 2014, sa ako 

obyčajne na Gymnáziu v Malac-

kách konali vianočné trhy. Štu-

denti a učitelia gymnázia sa za-

bávali, pili punč, jedli sladkosti a 

nakupovali vianočné darčeky pre 

priateľov a rodinu. Každý si mo-

hol v stánkoch  študentov a v 

stánku neziskovej organizácie 

„Vstúpte“ kúpiť rôzne zaujímavé 

vianočné suveníry. Ako všetci 

vieme, nezisková organizácia 

Vstúpte je zariadenie sociálnych 

služieb pre ľudí s mentálnym 

postihnutím. Ľudia z tejto or-

ganizácie si pre nás ako vždy   

vo vlastnej dielni vyrobili nád-

herné darčeky v,  ktoré nazýva-

jú „vecičky s dušou“. Veľmi nás 

potešili, no zároveň ich potešili 

naši študenti, a to nádhernými 

ľudskými činmi. Niekoľko štu-

dentov prímy pod vedením 

Mgr. Vlasty Dulanskej sa im 

rozhodlo darovať výťažok z 

predaja v sume 50 eur. Jakub 

Štubňa z II.B im daroval sumu 

vo výške 12 eur. Tento skutok 

našich študentov ma veľmi 

pozitívne ovplyvnil a urobil mi 

veľkú radosť. Dúfam, že všetci 

z nás si uvedomujú morálnu 

hodnotu tohto skutku.
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Klienti n. o. „Vstúpte“ u nás predávali svoje „vecičky s dušou“. 

Primáni darovali n. o. „Vstúpte“  50 eur. 

Jakub Štubňa daroval n. o. „Vstúpte“  12 eur. 

Dobrý pocit z darovania nás hreje pri srdci. 

Mgr. Dimana Ivanová, PhD. 
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Mgr. Veronika Šišanová: Na ekonomickú ma 

neprijali, pretože otec nebol komunista 

Komunisti mi zmenili život. Keby neprebehla nežná revolúcia, dnes by som zrejme nebola učiteľkou, 

tvrdí učiteľka anglického jazyka na našom gymnáziu. 

yštudovali ste chemickú 

priemyslovku. Prečo ste 

sa  následne rozhodli ísť 

na úplne iný odbor, zameraný  

na pedagogiku? 

Pôvodne nebolo mojím záme-

rom študovať chémiu. Chcela som 

ísť študovať na ekonomickú školu 

do Bratislavy – odbor: zahraničný 

obchod. Keďže v tých časoch bolo 

ťažké sa dostať na takýto smer 

a nakoľko môj otec nebol komu-

nista, neprijali ma, hoci som 

úspešne zvládla prijímacie poho-

vory. Potom mi zostalo len to, čo 

bolo voľné. Ale neľutujem to, mala 

som na škole dobré kamarátky, 

s ktorými som v kontakte dodnes. 

Ako ste to prežívali? 

Prežívala som to veľmi ťažko. 

Nevedela som pochopiť, prečo ma 

neprijali, keď som úspešne zvládla 

testy z matematiky i slovenského 

jazyka. Ale všetko zlé je na niečo 

dobré. Na strednej škole sme boli 

super kolektív a cudzie jazyky som 

začala študovať neskôr. 

Ovplyvnili Váš život komu-

nisti ešte nejako? 

Mňa osobne nie, akurát v 1. 

roč. základnej školy pani učiteľka 

neodporúčala mojim rodičom, aby 

ma prihlásili na náboženskú vý-

chovu a viem, že niektorí členovia 

našej rodiny trpeli za svoje nábo-

ženské presvedčenie. 

 

„Na ekonomickú ma neprijali, 

pretože môj otec nebol ko-

munista, hoci som úspešne 

urobila prijímacie skúšky. 

Nechápala som to.“ 

 

Posunuli sme sa niekam po 

novembri ’89? 

V podstate áno. Vďaka zme-

nám po nežnej revolúcii som moh-

la isť študovať učiteľský smer. 

Keby sa to neuskutočnilo, asi by 

som sa nerozhodla študovať na 

vysokej škole, kde predtým  po-

vinne študenti museli absolvovať 

marxizmus-leninizmus. 

V akom svete žijeme teraz? 

V dnešnej dobe máme síce 

právo byť slobodní, ale niektorí sa 

tejto slobody vzdávajú. 

Študovali ste i medzinárod-

né vzťahy. Prečo ste i napriek 

tomu dali prednosť učiteľskému 

povolaniu? 

Medzinárodné vzťahy som 

študovala už oveľa neskôr. Bolo to 

bakalárske štúdium, vlastne také 

oživenie popri materskej dovolen-

ke. Skúšky z anglického jazyka 

som tam nemusela robiť, a tie 

ostatné sa dali hravo zvládnuť. I tu 

získané poznatky som využila na 

predchádzajúcom pracovisku pri 

výučbe predmetu s názvom Zákla-

dy práva a politológie. Zistila som,  

že učenie a práca s mládežou ma 

viac napĺňa. 

Páči sa Vám učiteľská profe-

sia? 

Páči sa mi pracovať ako uči-

teľka angličtiny. Mám skúsenosti 

s výučbou nielen na gymnáziách 

a stredných školách, ale taktiež 

v jazykových školách. 

Aký je rozdiel učiť ľudí, kto-

rí sa chcú učiť a ľudí, ktorí sa 

musia učiť? 

Veľmi veľký rozdiel. Tí, čo sa 

nechcú učiť, robia učiteľovi zle, 

lebo nechápu význam poznania.  

Plánujete aj do budúcna zos-

tať pri tomto povolaní, alebo 

dáte prednosť inej pracovnej 

činnosti? 

Zatiaľ som neuvažovala, že by 

som sa začala venovať niečomu 

inému. Baví ma to, každým dňom 

človek pri výučbe získava skúse-

nosti a občas sa aj dozvie nejaké 

zaujímavosti a  kuriozity. 

V 
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Boli ste už v Anglicku, však? 

Bola som v Anglicku viackrát. 

Najprv počas  štúdia na vysokej 

škole na študijnom pobyte, potom 

som bola niekoľkokrát vyslaná 

služobne, keď som pracovala ako 

metodička na Akadémii vzdeláva-

nia v Bratislave. 

Páčilo sa Vám tam? 

Páčilo sa mi tam, ale oveľa viac 

ma zaujalo Írsko, krajina, ktorá sa 

stala mojou srdcovou záležitosťou. 

Pracovala som tam istý čas ako 

sprievodkyňa v turistickej oblasti 

v západnej časti krajiny. Páčilo sa  

mi tam pracovať a spoznala som 

veľa dobrých ľudí (domácich 

i zahraničných). 

Chceli by ste sa tam ešte vrá-

tiť alebo usadiť aj natrvalo? 

Do Írska by som sa chcela ešte 

vrátiť, navštíviť ľudí i miesta, kde 

som pracovala, ale natrvalo by 

som sa tam nechcela usadiť. Doma 

je doma. 

 

„Írsko je moja srdcová záleži-

tosť, ale doma je doma.“ 

 

Vyučovali ste anglický jazyk 

ako na základnej, tak aj  na 

strednej škole. Aké metódy pou-

žívate v týchto dvoch rôznych 

stupňoch vyučovania? 

Je veľmi veľký rozdiel učiť na 

základnej a na strednej škole. Pri 

výučbe na základnej škole musíte 

voliť niekedy metódy individuál-

neho prístupu, deti môžu mať rôz-

ne poruchy učenia a to treba brať 

do úvahy. Je  ťažké učiť v triedach, 

kde máte žiakov, ktorí sú na roz-

dielnej vedomostnej 

a inteligenčnej úrovni. Pri výučbe 

na stredných školách 

a gymnáziách sa očakáva od žiakov 

viac samostatnosti, originality, 

tvorivosti a zodpovedného prístu-

pu k svojim povinnostiam. 

Ovládate ešte nejaký jazyk 

okrem angličtiny a slovenčiny? 

Okrem angličtiny ovládam ešte 

španielsky jazyk a rozumiem 

i nemecky, ale tu mám problémy 

s komunikáciou. Učila som sa aj 

ruštinu, ale tento jazyk som už 

zabudla, keďže sa mu už vôbec 

nevenujem. Snažím sa ešte zahĺbiť 

do tajov záhoráčtiny... 

Angličtinu ste vyštudovali, 

ale kde ste sa naučili po španiel-

sky? 

Angličtinu som vyštudovala na 

Pedagogickej fakulte UK v Brati-

slave, španielčinu sa učím už štvr-

tý rok na jazykovej škole  Palisády 

v Bratislave. 

Čítate knihy vo všetkých 

týchto cudzích jazykoch? 

Knihy čítam zatiaľ len 

v rodnom jazyku, českom jazyku 

a anglickom jazyku, občas čítam 

články  aj v španielskom jazyku. 

Máte obľúbených autorov? 

Môj obľúbený autor je William 

Shakespeare. Na vysokej škole 

som robila výskum jeho historic-

kých hier. Zo slovenských autorov 

mám rada Martina Kukučina, 

hlavne jeho poviedky. 

Čo rada robíte vo Vašom 

voľnom čase? 

Ak mám aspoň trochu voľného 

času, tak sa venujem svojim de-

ťom. Rada sa učím, chodím na tu-

ristiku a tiež ma baví pečenie. 

Páči sa Vám na našej škole? 

Máte aj iné pracovné plány do 

budúcna?  

Na našej škole sa mi páči, za-

tiaľ nemám iné plány do budúc-

nosti. 

Čo by ste poradili našim žia-

kov, ktorí sa učia angličtinu? Čo 

majú robiť, aby boli úspešní 

z angličtiny? 

Našim žiakom by som poradila, 

aby využili čas  strávený na škole 

na vybudovanie si dostatočných 

základov cudzieho jazyka, a potom 

by mohli vycestovať do krajiny, 

kde sa daným jazykom rozpráva. 

Pri anglickom jazyku odporúčam 

Írsku republiku. 

Patrik Martinec, I. A 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Škola pomohla 

„Človečinám“ 
j tento rok sa naša škola 

rozhodla zapojiť do projek-

tu s názvom „Človečiny“. 

Žiaci chodili po škole a zbierali 

príspevky, ktoré putovali do Afri-

ky. Aj pri tomto projekte sa ukáza-

la štedrosť  našich žiakov. V Afrike 

sa ráta každý jeden cent. Za penia-

ze sa kúpia sliepky alebo kozy, 

ktoré predstavujú celodennú 

mliečnu stravu pre celú rodinu. Za 

ďalšiu časť peňazí sa kúpia čistič-

ky vôd pre niektoré africké školy. 

Naša škola má dobrý pocit z toho, 

že pomohla obyvateľom Afriky. 

 

Martin Szetyinszki, II. OA A 
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Debatujúci nesúhlasiaceho tímu.  Zľava 

Patrik Cigánek, Matej Tomášek 

a Katarína Suchoňová z V. O. 

 

Pani profesorka Ivanová s Mgr. 

Zdenkom Dzurjaninom. 

Debata na pôde 

našej školy 
 novembri 2014 sa na našej 

škole uskutočnila beseda so 

zástupcom riaditeľa TSÚP 

(Technického a skúšobného ústa-

vu pôdohospodárskeho), pánom 

Štefanom Pepichom, ktorý našim  

študentom prednášal  o extenzív- 

 

 

 

nom chove hovädzieho do-

bytka a oviec na Slovensku.  

Po zaujímavej prednáške 

nasledovala exhibičná debata 

študentov našej školy na té-

mu „Chov hovädzieho dobyt-

ka na mäso by mal byť zaká-

zaný“. Debatu vo formáte 

Karla Poppera viedla Marie 

Bullová a zúčastnili sa jej 

študenti kvinty a prvého roč-

níka.  

 

 

 

              Viliam Miklovič V.O 

 
 

Beseda o umeleckom preklade so súčasným prekla-

dateľom Zdenkom Dzurjaninom 

ňa 10. decembra 2014 

žiaci zo IV. A a IV. B absol-

vovali besedu  v priesto-

roch školského kina so sloven-

ským prekladateľom a bulharis-

tom Mgr. Zdenkom Dzurjaninom. 

Prekladateľa privítala učiteľka 

umenia a kultúry, ktorá zároveň 

stručne predstavila jeho činnosť. 

Následne študentom povedala 

niekoľko slov o knihe Baj Ganio 

bulharského klasika Aleka Kon-

stantinova, ktorú Zdenko Dzurja-

nin preložil do slovenčiny. 

V nasledujúcich minútach pre-

kladateľ porozprával o knihe a 

prečítal niekoľko úryvkov z tohto 

svetoznámeho bulharského diela. 

Hovoril o ťažkostiach pri preklade 

diela a o dôvode jeho výberu.  

Neskôr prečítal úryvky  z  kni-

hy s názvom Chytrý Petr, ktorú 

preložil  do českého jazyka. Kým 

prvá kniha predstavuje  negatívne 

vlastnosti bežného Bulhara, druhá 

hovorí skôr o jeho pozitívach.  

Obidve knihy sa študentom 

páčili a zaujali ich. Nasledovala 

diskusia s prekladateľom a pani 

prof. Dimanou Ivanovou. Diskusiu 

začala Mgr. Ivana Hesková, ktorá 

sa opýtala na  to, prečo je prvé 

dielo súčasťou povinnej literatúry 

v Bulharsku, keď predstavuje Bul-

hara skôr vtipným spôsobom a 

vykresľuje ho v negatívnom svetle. 

Nebolo možné nájsť jednoznačnú 

odpoveď, ale p. prof. Ivanová to 

vysvetlila tým, že spôsob, ktorým 

autor knihu písal, bol jedinečný, a 

týmto neobvyklým spôsobom opi-

su vlastností a správania sa bež-

ného Bulhara chcel autor pomôcť 

svojim krajanom poukázať na ich 

vlastné chyby a na možnosť, ako 

ich odstrániť. 

Študenti chceli vedieť, či pán 

prekladateľ plánuje nejakú spolu-

prácu s ich učiteľkou, a tým vznik-

la zaujímavá debata o tom, koľký-

mi prekladateľmi môže byť dané 

dielo preložené, aby si zachovalo 

umeleckú hodnotu a znelo dobre. 

Mgr. Dzurjanin vysvetlil, že každý 

prekladateľ má určitý estetický 

vkus a umelecký štýl, takže naj-

vhodnejšie je, ak dielo prekladá 

len jeden človek. Výnimky sú, sa-

mozrejme, vždy možné.  

Táto beseda študentov oboha-

tila tým, že im poskytla možnosť 

byť súčasťou interkultúrneho dia-

lógu medzi literatúrami. Preklad 

umeleckej literatúry je vlastne aj 

cieľom takéhoto medzikultúrneho 

dialógu. 

           Mgr. Dimana Ivanová, PhD.

V 

D 

F
O

T
O

 –
 G

Y
M

N
Á

Z
IU

M
 M

A
-

L
A

C
K

Y
 



7 

Avantgardná noc. 

 

O avantgarde v noci s Dušanom Šusterom 

ento rok sa 

v priestoroch školského 

kina po prvýkrát konala 

udalosť s názvom Avantgardná 

noc. Dané podujatie  zorganizovala  

pani profesorka Hesková. Danej 

udalosti sa zúčastnil i pán profesor 

Šefčovič, a to ako člen pedagogic-

kého dozoru. 

Celým večerom nás sprevádzal 

nadšenec avantgardy Dušan Šus-

ter. Avantgardná noc sa uskutočni-

la v piatok 5. decembra od 19-tej 

hodiny a trvala až do soboty, a to 

do 7. hodiny ráno. 

Po úvode pani prof. I. Heskovej 

nás obohatila svojou tvorbou Lin-

da Kamenistá. Ďalším účinkujúcim 

bola Karolína Kucmenová, ktorá  

zahrala a zaspievala dve piesne z 

vlastnej tvorby. V  neposlednom 

rade Dušan Šuster prečítal  prácu, 

za ktorú získal ocenenie v súťaži 

Krídla Ivana Laučíka. Neskôr od-

zneli i krásne básne pani prof. Iva-

novej.  

Následne nám Dušan rozdal 

obálky, v ktorých bola báseň a 

pohľadnica na pamiatku.  

Oboznámili sme sa so základ-

nými princípmi avantgardných 

smerov, ako sú napr. futurizmus, 

dadaizmus, surrealizmus, kubiz-

mus, či expresionizmus. 

Krátko nato sme sa sústredili 

na prejavy avantgardných smerov 

v umení. Z hudobníkov to boli 

napr. The Beatles, Pink Floyd, The 

Doors, Nirvana, My Chemical Ro-

mance, The Velvet Underground, či 

The Residents. Nasledovala pre-

stávka, po ktorej sme sa dozvedeli 

o avantgardných maliaroch a ich 

dielach. Z kubizmu to 

bol Pablo Picasso a jeho 

obraz Dievča s mando-

líne; neskôr o predsta-

viteľoch surrealizmu, 

akými sú napr. René 

Magritte či Salvador 

Dalí a mnohí ďalší. 

Pred 23. hodinou 

sme si rozložili spacie 

vaky a až do rána sme 

pozerali filmy ako napr. 

Polnoc v Paríži od Woo-

dyho Allena či The Wall od Alana 

Parkera a Rogera Watersa. Viacerí 

nevydržali a zaspali. Ráno sme sa 

všetci pobrali domov. 

Patrik Martinec, I. A a 

Zuzana Barteková, I. B 

 

Čítané na Avantgard-

nej noci: 

Dušan Šuster: 

Instantné pásmo 

Napísal & uvádza: 

ale to vlastne vôbec nie je podstat-

né 

Tu máte sprej 

Zatiaľ – kým sa niečo začne diať – 

sa s ním pobavte 

Poznámka: 

Čitateľ (respektíve poslucháč) sa na 

tomto pásme priamo podieľa 

t. j. sám ho dotvára & ovplyvňuje 

jeho celkové vyznenie 

Časť 1. 

alebo ouvertúra 

(v ktorej budeme svedkami opi-

su prostredia) 

Uprostred jazera za mestom 

Stojí panelák 

Dve poschodia pod hladinou 

Ďalšie dve nad 

Izby sa chvejú 

Potkýnajú sa o vlastné sliny 

To je tak: Vianoce 

Pre pár dní žiaria celé týždne 

Dosiaľ: úplná absencia lyrického 

subjektu 

Časť 2. 

(v ktorej budeme svedkami vý-

roby lyrického subjektu) 

Poschodia a ich obežnice 

Dážďovky otvárajú vlhké dvere po 

svojom 

Polomŕtva laň 

V tej vznikol 

Pri dodržaní skladovacích pod-

mienok výrobca (ktorý zároveň 

napísal a uviedol toto pásmo – ale 

jeho meno fakt nie je podstatné) 

sľubuje že opelí podmienky pre 

pozorovanie planéty Merkúr 

Subjekt (ďalej len on) zviera 

v dlani loptičku ktorú môže stláčať 

aby mu nestŕpla ruka. V prípade 

nespokojnosti s jeho výzorom otá-

čajte básňou v ľubovoľnom smere 
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On (ďalej je podmet zamlčaný) sa 

prispôsobí vašim požiadavkám 

Časť 3. 

(v ktorej uvidíme ako lyrický 

subjekt rastie a mocnie) 

Skonzumuje takmer všetko 

Napríklad: 

Drahé & vyberané lahôdky 

Výrony hliny Bazény zobákov 

Chrbty na eskalátore 

Čosi lacnejšie 

(& menej náročné na prípravu) 

 Tmu ktorú možno zhasnúť jedi-

ným šťuknutím Klasy hlasov 

Úplné ne-chut-nos-ti  

(ktoré pred samotným aktom 

konzumácie neboli tepelne 

ani nijakým iným spôsobom 

upravené)  

Sťažne minút Lužné lesy 

Dôležitá je pravidelná fyzická akti-

vita subjektu 

Výborne: venuje sa jej 

Oblápa kryhy žiarivkového svetla 

Bozkáva chápadlá Myká vlastnými 

končatinami Pozoruje Merkúr 

a odvrátenú strany včely 

Časť 4. 

(ktorú možno v prípade nedos-

tatku času vynechať pretože 

v nej ide len o toto:)                  

Dopriať subjektu trochu zábavy 

alebo ho (najmä psychicky) zoceliť 

Napríklad takto: 

Zabezpečiť mu stretnutie s osobou 

opačného pohlavia Zasviniť ho 

vampírstvom alebo inou obsesiou 

Spôsobiť že sa mu do rúk dostane 

nôž pripomínajúci rozbité okno: 

uprostred čepele štrbina 

V zámockej kaplnke mu nahradiť 

viečka žalúziami 

Časť 5. 

(záverečná ktorú nemožno vy-

nechať za žiadnych okolností) 

Fixácia lyrického subjektu 

To je tak: Vianoce 

Pre pár dní žiaria celé týždne 

Vybrať si jedno z poschodí panelá-

ka stojaceho uprostred jazera 

Zafixovať subjekt v niektorej 

z izieb zvoleného poschodia 

(Poznámka: Fixácia vykonaná 

s nedostatkom pozornosti prípadne 

nadšenia môže viesť ku katastrofe 

približne takéhoto charakteru: 

Na Štedrý deň vstane Okorení pa-

rapety Vystrčí ruku z okna A bude 

vyčkávať kým mu medzi prstami 

nezmeravie slizký chvost 

A to by sa nám určite nepozdávalo!) 

 

 

 

Návšteva Fran-

cúzskeho kultúr-

neho inštitútu 

v Bratislave 

ňa 11. decembra 2014 sme 

navštívili s p. prof. D. Iva-

novou Francúzsky kultúr-

ny inštitút v Bratislave.  

Bola to naša prvá návšteva 

tohto kultúrneho strediska. V stre-

disku nás privítal vedúci knižnice, 

pán Miroslav Perniš. Ukázal nám 

knižnicu a vysvetlil jej fungovanie. 

Porozprával nám aj o možnostiach 

štúdia francúzštiny v rámci kurzov 

Francúzskeho inštitútu. Pán Perniš 

nám ukázal knihy,  slovníky 

a gramatické príručky francúzske-

ho jazyka. Nasledovalo  malé jazy-

kové cvičenie. V ďalších minútach 

sme počúvali francúzsku pieseň, 

ktorej interpretom je známy fran-

cúzsky hudobník Jean-Jacques-

Goldman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záverom možno dodať, že návšte-

va Francúzskeho inštitútu  nás 

veľmi obohatila, a to hlavne z toho 

dôvodu, že  sme sa dozvedeli veľa 

zaujímavostí.  Už teraz sa tešíme 

na ďalšiu návštevu tohto pútavého 

miesta.  

 

Katarína Gajdarová,  

Katarína Klbíková, I.B 
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Študenti zo 

IV. A  potešili deti 

vianočným pred-

stavením Snehu-

lienka 

j my, študenti IV. A, sme si s 

blížiacimi sa Vianocami 

začali pripravovať diva-

delné predstavenie. Tentokrát to 

bola známa rozprávka Snehulien-

ka. Prvú premiéru tohto predsta-

venia sme mali v azylovom centre  

v Betánii, kde sme chceli obyvate-

ľov centra rozveseliť a potešiť 

deti.  

Druhýkrát sme Snehulienku 

hrali na Mikuláša v materskej ško-

le. Tento deň patrí k tým, kedy sa 

má robiť radosť deťom, no doobe-

die strávené v škôlke bolo príjem-

né i pre nás.  

A do tretice sme predstavenie hrali 

pred istou firmou, ktorá mala na 

našej škole mikulášsky večierok.  

Milým spestrením bola účasť  

pani profesorky Ivanovej, pána 

profesora Jarábka a študentov 

II.OA.  

Pre nás, hercov, je najväčšou od-

menou spokojné publikum. Keďže 

teraz sme predstavenie s vianoč-

nou témou hrali zväčša pred deť-

mi, dovoľujeme si tvrdiť, že toto 

publikum naozaj spokojné bolo. 

Nie je nič krajšie ako šťastné a 

rozžiarené detské očká. 

 

Mária Hollá, IV. A 

 

 

 

 

Florbalový turnaj 

na našej škole 

tudenti našej školy 
dostali darček od ve-
denia školy ku dňu 

študentstva v podobe športového 
turnaja vo florbale. Turnaj sa konal 
14.11.2014. Prebehol pod záštitou 
Žiackej školskej rady. Celú organi-
záciu zabezpečil člen ŽŠR  Róbert 
Obernauer, ktorý zvládol organi-
záciu na vynikajúcej úrovni.  

Turnaj otvoril pán profesor 

František Lörinczi a zdôraznil 

všetkým zúčastneným, aby sa sna-

žili hrať v duchu „fair play“. Počas 

celého dňa neprišlo k žiadnemu 

zraneniu a všetci boli spokojní 

s výsledkami i úrovňou rozhodcov, 

ktorí rozhodovali správne 

a dôrazne počas celého turnaja. 

Zúčastnení diváci boli skvelí 

a vytvorili neuveriteľnú športovú 

atmosféru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyzdvihol by som dievčatá 

zo IV. A, ktoré hlasno a krvopotne 

hnali svoj tím dopredu.  

Celý turnaj ovládli svojimi 

bezchybnými výkonmi študenti zo 

VII. OA, VII. OB, ktorí si to rozdali  

vo veľkom finále. Vo vyrovnanom 

finále boli úspešnejší študenti 

z triedy VII. OB. 

Z mladšej kategórie vyhrali 

žiačky II.OA, ktoré neprehrali ani 

jeden zápas.  

 

Viliam Hlavenka, IV. A 
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Víťazi vianočnej literárnej súťaže sú známi 

 

kolský časopis Element 

vyhlásil pred Vianocami 

súťaž o najlepší príspevok 

na tému Vianoce. Žiaci mali na 

výber tri kategórie: báseň, príbeh a 

esej.  

Porota v zložení: Mgr. Dimana 

Ivanová, PhD. (predsedkyňa poro-

ty), Mgr. Ivana Hesková a Mgr. 

Vlasta Dulanská hodnotila len prí-

spevky, ktoré študenti odovzdali v 

príslušnom termíne. Celkový počet 

príspevkov bol sedemnásť. Záujem 

bol veľký. Žiaci doteraz pokračujú 

v posielaní príspevkov. Porota pri 

hodnotení príspevkov nemala ľah-

kú prácu, pretože takmer všetky 

príspevky boli na vysokej umelec-

kej úrovni a interpretovali Vianoce 

rôznymi spôsobmi, a to prostred-

níctvom  mnohých skvelých príbe-

hoch a básní.  

Do súťaže bola zapojená iba 

jedna esej, ktorá dostala čestné 

uznanie. Porotu prekvapila odvaha 

študentov skladať básničky. Mô-

žem s radosťou konštatovať, že na 

našom gymnáziu sa nachádzajú 

začínajúce básnické talenty. Treba 

zmieniť, že najaktívnejšou triedou 

v tejto súťaži bola trieda III. O. 

Všetci žiaci z tejto triedy príspevky 

odovzdali, či už v danom termíne 

alebo po jeho uplynutí.  

Na záver by sme chceli všet-

kým poďakovať za účasť a zverej-

niť výsledky, na ktoré ste sa určite 

všetci tešili! Porota osobne ďakuje 

Patrikovi Martincovi z I. A, ktorý 

vyrobil diplomy pre víťazov súťa-

že.  

Tešíme sa na ďalšie súťaže 

spolu s vami, milí študenti!  

Prvé miesto je sa udeľuje Ka-

taríne Kořínkovej z VIII. OA za 

príbeh „Fidlikantka s klobúkom“. 

Druhé miesto sa udeľuje Da-

niele Drinkovej a Timee Smut-

kovej z III. O za príbeh „Vianočný 

zázrak“. 

Tretie miesto sa udeľuje Ra-

dovanovi Krebsovi z III.O za bá-

seň „Vianoce“ a Michalovi Slád-

kovi z III. O za báseň „Teta zima“.  

Čestné uznania sa udeľujú: 

Karin Jursovej z II. OB za esej 

„Vianoce“, Adele Miklovičovej z I. 

O za báseň „Zima je tu“ a Madelei-

ne Catherine Fabušovej  z I. O za 

báseň „Vianočné želanie“. 

Samozrejme, ako sme sľúbili, 

víťazi súťaže boli odmenení vec-

nými cenami. 

Predpokladáme, že by pre Vás 

víťazné práce mohli byť zaujíma-

vé, preto ich v tomto a ďalšom 

čísle časopisu Element uverejníme. 

Prajeme Vám príjemné čítanie! 

 

Mgr. Dimana Ivanová, PhD. 
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Fidlikantka v klobúku 

Víťazná práca Kataríny Kořínkovej 

 
 

Už to bolo dávno, čo som 
naposledy slávil poriadne Vianoce. 
Veru, vtedy bývalo veselo. Už od 
skorého rána boli ulice plné vese-
lých ľudí, vinšujúcich veselé Via-
noce všetkým okoloidúcim. 
A potom sa zjavili koledníci – deti, 
ktoré chodili od dverí k dverám, 
pri každých spievali koliadky a za 
odmenu dostali sušené ovocie či 
sladkosti. Ak mali šťastie, domáci 
ich na chvíľu pustil dnu, aby sa 
zahriali pri ohni. Ja osobne som 
veru nikdy žiadneho koledníka 
neodmietol. 

V zime večer prichádza 
skoro, a tak sme sa i my pri západe 
slnka uchýlili do našich vyhriatych 
domov, zapálili sviečky a pripravili 
slávnostnú večeru. Mojím obľúbe-
ným pokrmom bola a stále je kuťja 
– pšeničný nákyp s ovocím, ma-
kom a cukrom. Potom sme celá 
rodina spievali pri stromčeku ko-
liadky, aké nám len napadli. Vonku 
mrzlo, no nám to nevadilo, boli 
sme predsa v teple.  

No to sa zmenilo. Všetko 
náboženské, vrátane Vianoc, sa 
náhle presunulo na druhú koľaj. 
Už sme nemohli nikomu len tak na 
ulici vinšovať, malí koledníci ostali 
radšej doma pri mamách 
a sviatočná večera pri stromčeku 
už vôbec neprichádzala do úvahy. 
Samozrejme, že sme Vianoce slávi-
li i naďalej, no tajne, v bezpečí do-
mova. Sviatok ale akoby stratil 
svoje čaro – už to nebola oslava 
narodenia malého Ježiška, ale zlo-
čin, prísne trestané previnenie 
voči zákonu. Deťom to prišlo vzru-
šujúce, zato ja som každý rok tŕpol, 
aby sa niečo nepokazilo, aby nás 
niekto neodhalil... 

A potom prišla vojna. Moji 
synovia v nej obaja zahynuli. Keď 
prišla správa o ich smrti, moja 
žena od žiaľu uľahla do postele 
a už z nej nevstala. Pochoval som 
ju krátko pred Vianocami, keď sa 
boje, aspoň u nás, už pomaly kon-
čili. Nebolo pochýb, že tohoročné 

sviatky budú tie najsmutnejšie, aké 
som kedy zažil.  

Vtedy som stretol to diev-
čatko. Fidlikantka v klobúku jej 
tuším hovorili. Vídaval som ju už 
v lete. Občas sa zjavila v našej de-
dine, čierne vlasy zviazané do 
chvosta, v rukách husle a na tvári 
odhodlaný výraz. No to, čo si na 
nej človek všimol ako prvé, bol ten 
klobúk – čierny, so širokou strieš-
kou a taký veľký, že pod ním mu-
sela nosiť ešte jednu čiapku, aby 
jej nepadal do očí. Veľa toho nena-
hovorila. Prišla, postavila sa do 
stredu dediny a začala hrať. Nema-
la ani desať rokov, no mali ste po-
čuť jej hudbu! Pomalé ťahavé tóny, 
pri ktorých mi slzy vhŕkli do očí, 
ani som nevedel prečo... Inokedy 
zase séria rýchlych tónov, nútia-
cich vás skákať a veselo si popis-
kovať do rytmu. Pravda, mnoho 
piesní som nepoznal a Fidlikantka 
nikdy nespievala, no nikomu to 
nevadilo. Hrou si vždy zarobila pár 
rubľov i niečo pod zub a večer sa  
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zase pobrala preč. Hoci s nikým 
nehovorila, ľudia ju mali radi – 
predsa len mohli aspoň na chvíľu 
zabudnúť na všetky tie hrôzy, kto-
ré sa v tých časoch diali. 

A teraz tu bola, Fidlikantka 
v klobúku, odhodlane kráčajúca 
cez hlboké záveje. Nebyť toho klo-
búka, nebol by som ju spoznal, 
taká bola zabalená do hrubého 
kabáta, s husľami prikrytými ku-
som látky pod pazuchou. Spod 
klobúka jej vytŕčali chlopne bara-
nice – áno, bol taký veľký, že i celá 
ušianka sa podeň schovala.  

Rozmýšľal som, čo tu 
vlastne robila. Večer, vonku skoro 
tma, navyše Vianoce a ona si len 
tak ide cez prázdnu dedinu. Kdeže, 
tá neprišla hrať, veď kto by ju aj 
teraz počúval?  
Už som sa o ňu začal strachovať, 
ako tam každú chvíľu zapadávala 
do závojov, no napriek tomu tvr-
dohlavo pokračovala ďalej, a tak 
som k nej zamieril. „Nie je trochu 
neskoro na hru, Fidlikantka?“ za-
volal som za ňou. Zvuk môjho hla-
su ju najskôr vydesil, začala sa 
obzerať okolo seba, no keď ma 
zazrela, smelo mi pozrela do očí 
a odvetila: „Idem za bratom.“ 
To ma zmiatlo. „A kde je ten tvoj 
brat?“ opýtal som sa. Pokrčila ple-
cami: „Neviem,“ a akosi smutne 
dodala: „Práve preto ho hľadám.“ 

„Počuj, už je dosť neskoro. 
Ak chceš, môžeš u mňa prenoco-
vať, a zajtra ráno môžeš pokračo-
vať v hľadaní,“ navrhol som jej. 
Pochyboval som, že bude súhlasiť, 
veď som jej bol prakticky cudzí, no 
na moje prekvapenie súhlasila: 
„Tak dobre.“ A tak sme šli ku mne. 
Kým som bol preč, oheň v mojej 
chalupe stihol vyhasnúť, no aj tak 
tu bolo príjemne teplo. Zatiaľ čo 
som ho nanovo zapaľoval, Fidli-
kantka sa správala ako doma. Svo-
je vzácne husle opatrne položila na 
lavicu, vyzliekla si kabát, klobúk 
i ušianku. Než som začal pripravo-
vať večeru, mala klobúk opäť na 
hlave. Nevadilo mi to – klobúk  

 
a Fidlikantka, tí dvaja akosi patrili 
k sebe. 

Vtedy si v rohu všimla 
stromček – malú jedličku stojacu 
v nádobe s hlinou. Tento rok som 
ju neozdobil, no aj tak ju zaujala. 
„Prečo tu máte strom?“ opýtala sa 
ma. Usmial som sa. Jasné, Fidli-
kantka bola dieťaťom novej doby, 
tej smutnej bez Vianoc, zato plnej 
vojny. „To je vianočný stromček,“ 
vysvetlil som jej. „V minulosti 
vždy, keď v zime prišiel čas Via-
noc, ľudia priniesli domov takéto 
stromčeky, spievali koledy a jedli 
sviatočnú večeru,“ vysvetlil som 
jej. Počúvala ma s otvorenými ús-
tami. Potom sa spýtala: „A mohli 
by sme si takú večeru spraviť?“ Jej 
žiadosť ma síce prekvapila, no 
nezaváhal som ani na minútu. As-
poň budem mať s kým sláviť na-
rodenie Ježiška, povedal som si. 

Mal som len kuťju, no pre 
niekoho, kto ešte nikdy nezažil 
Vianoce, stačilo i toto. Pripravil 
som dva taniere s jedlom, zapálil 
sviečky a potom sme zasadli 
k stolu. Sotva Fidlikantka ochutna-
la sladkú zmes, na tvári sa jej roz-
žiaril úsmev a tanier vyjedla do 
prázdna. „To bolo dobré!“ zvolala. 
„Čo to je?“ Vysvetlil som jej to: 
„Tomuto jedlu sa hovorí kuťja. Je 
to pšeničný nákyp, v ktorom ná-
jdeš cukor, mak i sladké ovocie. Ja 
tam pridávam mandle, hrozienka, 
slivky a orechy.“ Opäť ma počúvala 
s otvorenými ústami. Keď som 
skončil, zasmiala sa: „Tak preto je 
to také dobré!“ Pravdu povediac 
mi jej bolo trochu ľúto. Dieťa, kto-
ré nepoznalo kuťju... 

Vtedy som si spomenul na 
jednu tradíciu, ktorú som už veľmi 
dlho nerobil. Mala sa síce robiť 
ešte pred večerou, no čo už. Nabral 
som na lyžicu zvyšok kuťje, ktorý 
mi ostal na tanieri, a vyhodil ho do 
vzduchu. Lepkavá zmes sa oka-
mžite prilepila na strop. Chvíľu 
som počkal, no nespadla. „To zna-
mená, že budúci rok sa nám bude 
dariť,“ vysvetlil som. Fidlikantka to  

 
pochopila hneď. „Takže keby to 
spadlo, tak bude zlý rok, áno?“ 
povedala a očami pozorne sledo-
vala zmes na strope, akoby sa 
chcela uistiť, že drží naozaj pevne. 
A veru držala. Zoškraboval som ju 
odtiaľ až o niekoľko dní. 

Keď si Fidlikantka bola is-
tá, spokojne sa na mňa usmiala. 
„Takže brata nájdem, ale až budúci 
rok,“ vyhlásila sebaisto. Opäť sa vo 
mne prebudila zvedavosť. „A kde 
tvoj brat vlastne je?“ opýtal som 
sa, zabúdajúc, že už som sa na to 
raz pýtal. Fidlikantka hneď po-
smutnela.  „To práve neviem. Ale ja 
ho nájdem, počkajte a uvidíte!“ 

Veľmi som jej chcel po-
môcť. „Ako sa volá? Možno ho po-
znám, mohol by som vedieť,               
kde je...“ No ona začala krútiť hla-
vou, že nie, že to určite neviem a že 
ho určite nepoznám, pretože nie je 
odtiaľto. Skúsil som to inak. „A ty 
sa ako voláš?“ Dúfal som, že takto 
snáď zistím o nej a jej bratovi tro-
chu viac. „Rivka,“ odvetila. 

Akoby som dostal facku. 
Zatočila sa mi hlava a cítim som, 
ako blednem a myseľ mi zapĺňa 
desivé poznanie. Bezmocne som sa 
oprel o stoličku. Nie, to nebolo 
možné, to predsa... „Rivka je ale 
židovské meno...“ zašepkal som. 

Zvážnela. Pomaly prikývla. 
A potom povedala: „Môj brat boju-
je v armáde proti Nemcom. Za to, 
čo u nás spravili. Písal mi listy, ale 
náhle prestal...“ pery sa jej roz-
triasli. „Preto ho musím nájsť. 
Možno mu ublížili a potrebuje ma, 
lebo nikoho iného nemá. A ja ho 
nájdem. Budúci rok už budeme 
spolu. Ja to viem, lebo vaša kuťja 
nespadla, ale ostala na strope.“ 
S nádejou v tmavých očiach pozre-
la hore a po tvári jej začali stekať 
slzy. „Nájdem ho, nájdem,“ opako-
vala. 

Tej noci som nemohol spať. 
Počul som, ako Fidlikantka, ležiac 
v mojej posteli, ticho fňuká  do 
vankúša. Chcel som ju utešiť, po-
hladiť po hlave a povedať, že jej  
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Tradičný vianočný koncert na na-

šom gymnáziu 

Foto – Martinus.sk 

 
brat je isto v poriadku, no nespra-
vil som to. Ostal som ležať pod 
dekou na dlážke a hľadel na kuťju 
na strope. A hľadel som ma ňu 
i dlho potom, čo Fidlikantka zaspa-
la. 

Ráno odišla. Nesnažil som 
sa ju zastaviť, len som jej podaro-
val malý batôžtek s trochou jedla. 
To by jej malo vystačiť, kým si 
opäť nezačne zarábať hrou na 
husle. Keď si obliekla kabát 
a nasadila baranicu, pevne zovrela 
v rukách klobúk. Potom sa otočila 
a zdvihla ho do výšky, aby som si 
ho obzrel. „Bratovi ho dal jeden 
jeho kamarát. Lenže môj brat ne-
nosí klobúky, tak mi ho predtým, 
než odišiel, daroval. Povedal, že 
ma bude ochraňovať. Preto ho so 
sebou všade nosím a funguje to! 
Zatiaľ mi nikto neublížil, ani vojaci, 
ani ostatní ľudia,“ vysvetlila mi. 
Veril som jej. 
Už som ju nikdy nevidel. Neviem, 

či niekedy našla svojho brata, ani 

či sa vrátili domov. Veľa takých 

ako oni sa nevrátilo. Napriek tomu 

každé Vianoce vyzerám von ok-

nom, či náhodou neuvidím malé 

zababušené dievčatko s ušiankou 

skrytou pod klobúkom a husľami 

pod pazuchou, ako sa nebojácne 

prediera snehovými závejmi... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako je už každoročnou tra-

díciou, aj tento rok nám predvia-

nočné chvíle spestril vianočný 

koncert. Koncert bol ako obvykle 

organizovaný pod patronátom p. 

prof. Čižmára, ktorý ho opäť pre-

cízne pripravil. Naša školská kape-

la, ktorá sa veľmi rozrástla, nás 

ešte väčšmi premostila do vianoč-

nej atmosféry. Spojením dokona-

lých spevákov a úžasných hudob-

níkov mal husiu kožu nejeden di-

vák. Milým prekvapením bolo, že 

okrem spevu sme videli aj iné 

predstavenia, ktoré nám predvied-

li naši ďalší talentovaní študenti 

a profesori, ako napr.  p. prof. Šef-

čovič. Či už to bolo historické šer-

movanie alebo folklór, bola to prí-

jemná zmena.  

 

 

 

 

 

 

Zaujímavý bol i ten fakt, že súčas-

ťou koncertu boli aj bývalí študen-

ti. 

Tento koncert má úžasnú históriu 

a ja si bez neho Vianoce na našej 

škole už ani neviem predstaviť. Je 

úžasné vidieť, koľko talentovaných 

žiakov je na našej škole. Ďakujeme 

všetkým účinkujúcim za krásny 

zážitok. 

 

Účinkujúci: Katarína Winklerová, 

Lucia Adamovičová, Kristína Pet-

rášová, Roman Matušek, Peter 

Albrecht, Tomáš Beňo, Viktor Mol-

nár, Karolína Kucmenová, Simona 

Športeková, Ondrej Bilkovič , Mar-

tin Kmec, Jakub Koštiaľ, Michal 

Bača, Monika Jánošová, Bratia 

Gombárovci, žiaci z I.O. 

 

Mária Hollá, IV. A 
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O knihe Na vine 

sú hviezdy od 

Johna Greena 

 

 

 
 

 

ajlepšia kniha roka 2012. 
Najospevovanejšia kniha 
najmä medzi mladými. 

Láme rekordy v počte predaných 
kusov a podľa jej predlohy natočili 
film. Príbeh o dvoch mladých ľu-
ďoch, ktorí sa do seba zamilovali. 
No má to jeden háčik. Hazel Grace 
diagnostikovali rakovinu štítnej 
žľazy v štvrtom štádiu už v tri-
nástch rokoch. Doktorom sa poda-
ril zázrak. Rakovina vďaka liekom, 
ktoré pacientke predpísali, síce 
ustúpila, no odvtedy sa Hazel stala 
závislá na kyslíkovej fľaši, ktorú za 
sebou musela ťahať všade, kam sa 
pohla. Druhý aktér príbehu, Au-
gustus Waters, nazývaný aj Gus, 
má síce rakovinu na ústupe, no to 
mu nebráni vo flirtovaní s Hazel. 
Viac vám však neprezradím. Mys-
lím si totiž, že nie je človeka, ktorý 
by tento príbeh nepoznal, a ak som 
mýlim a niekto ho naozaj nepozná, 
mal by si knihu prečítať sám. 

Túto známu knihu ľudia 
vychvaľovali do nebies, odporúčali 
svojim známym a tak sa stala veľ-
mi populárnou. Na môj vkus až 
priveľmi. Podľa môjho názoru ju 
ľudia preceňujú. Príbeh o láske, 
rakovine a umieraní. Trochu otre-
paná téma, nemyslíte? 

Zdá sa mi, že sa pozabudlo 
na ostatných autorov, ktorí už po-

dobnú tematiku spracovali. Odke-
dy kniha vyšla, mladí začali knihy 
deliť na 'také ako Na vine sú 
hviezdy' a 'také, ktoré nie sú ako 
Na vine sú hviezdy'. Facebook, 
Twitter, We Heart It, blogy, You-
Tube, Tumblr - všade kam za po-
zriete, tam uvidíte z tejto knihy 
citáty, obrázky, fiktívne príbehy. 
Jednoducho povedané, rozpráva sa 
o nej na každom rohu. Odrazu  je 
to obľúbená kniha každého dru-
hého teenagera. Všetci obdivujú 
Johna Greena, píšu nápisy na kra-
bičky od cigariet: „It's a meta-
phor.“, snažia sa zistiť, kam zmizla 
Aljaška alebo chcú navštíviť Papie-
rové mestá. 

Uznávam, kniha je písaná 
pútavo, dej vás pohltí a ani neviete 
ako, a už máte za sebou pol knihy. 
John Green vás naučí vcítiť sa do 
postáv a niektorí si možno aj uve-
domia, akí sú arogantní voči ostat-
ným. Príbeh je plný lásky, jemného 
gýču, nájde sa tam i čierny humor 
v Greenovom podaní a s Hazel a 
Gusom zažijete mnoho zážitkov, 
ako napríklad.... Ale to už si prečí-
tajte sami. 

Ako každá kniha, aj táto 

určite stojí za prečítanie a ja vám 

ju môžem s čistým svedomím od-

poručiť. Každá kniha nám niečo dá 

a je len na nás, čo si z toho vybe-

rieme. 

 

Simona Ufrlová, I. B 

Mikulášský volej-

balový turnaj na 

Gymnáziu 

v Malackách 

ňa 5. 12. 2014 sa 

na škole konal Mi-

kulášsky volejba-

lový turnaj, na ktorom sa zúčastni-

li žiaci z takmer všetkých tried 

gymnázia – okrem tých najmlad-

ších.  

Zabaviť a zahrať si prišli aj po-

niektorí naši profesori.  

Po niekoľkých veľmi zaujíma-

vých a napínavých zápasoch patrili 

k najúspešnejším tímom žiaci 

z kvinty (V. O), na ktorých čakala 

zdravá a sladká odmena – ovocie. 

Avšak nie len kvinta, ale aj ostatné 

tímy hrali veľmi dobre. Na druhé 

miesto sa zaradila IV. B a na tretie 

IV. A.  

Celý večer sa niesol 

v priateľskej a veľmi pohodovej 

atmosfére. Všetci sme sa dobre 

zabavili, zašportovali si a dúfame, 

že sa takýchto turnajov na našej 

škole zorganizuje ešte veľa. 

Barbora Kubínová, IV. A 
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Vianočné vtipy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Pán riaditeľ, môžete mi dať zajtra 

voľno?“ pýta sa v práci pán Novák. 

„Manželka chce, aby som jej po-

mohol s vianočným upratovaním.“ 

„Z takého dôvodu vám predsa ne-

budem dávať voľno!“ riaditeľ to 

rezolútne odmietne. 

„Ďakujem,“ vydýchne si zamestna-

nec. „Vedel som, že je na vás spo-

ľahnutie.“     

Jožko sa pýta na Štedrý deň rodi-

čov: „Určite mi toto všetko prinie-

sol Ježiško?“ 

Mamička na to: „Áno, a kto iný?“ 

Jožko sa zamračí: „A čo ste mi teda 

priniesli vy?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mária Hollá, IV. A 

  

 

Tím školského časopisu Element hľadá do svojich radov 

nových redaktorov, reportérov, fotografov, či redaktorov... 

Baví ťa písanie a chcel by si v budúcnosti pracovať ako no-

vinár, redaktor, či v iných masmédiách? Gramatika ti nerobí veľké 

problémy? Ak si odpovedal na predchádzajúce otázky áno alebo 

máš záujem obohatiť náš kolektív, radi ťa prijmeme. Nečítaj už 

tento časopis a choď za pani profesorkou Mgr. Dimanou Ivanovou, 

PhD. (nájdeš ju v školskej knižnici) a prihlás sa k nám. Hľadáme 

práve teba.  

Vieš robiť vo worde a softvér od Adobe ti nerobí žiadne 

problémy?  V tom  prípade  sa k nám môžeš  prihlásiť  na pozíciu 

grafika. 

                                                                                              Ďakujeme. 

redakčný tím školského časopisu Element 

 

 

 

SVOJE NÁPADY, NÁMETY 
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