
 

 

 

 

 

Poézia nás spája  

 
eto je už tu a prišiel aj koniec 
školského roka a letné 
prázdniny, na ktoré sa určite 

každý z nás tešil. 
Leto je symbolom radosti a 

svetla, dokonca lásky a vášne. V 
tejto súvislosti sme vás chceli 
potešiť nejakým iným, novým 
spôsobom a rozhodli sme sa, že 
vytvoríme mimoriadne číslo 
časopisu, venované poézii.  

POÉZII? 
Poézia je literárny žáner, ktorý 

je výsostne umelecký. Poézia 
vyjadruje pocity, pomáha nám 
lepšie žiť. Pre nás – básnikov je 

poézia spôsobom bytia a myslenia 
zároveň. 

Prácu ste nám uľahčili práve 
všetci vy, ktorí ste vašimi skvelými 
básňami prispeli do tohto čísla. 
Celkom prirodzene vaše básne 
zapadli do kontextu už 
spomínaných letných prázdnin. 
Mnohí z vás písali básne na tému 
Leto – leto radosti, piesní, slnka, 
lásky a prírody. Mnohí sa  zamysleli  
nad otázkami života, lásky a 
priateľstva a dokonca aj nad 
otázkou času ako filozofickej 
kategórie. S radostným 
prekvapením môžeme 
skonštatovať, že vaše básne, či už 
smutné alebo veselé, vyjadrili vždy 

silné pocity a vyjadrili ich silnými 
poetickými slovami, symbolmi a 
metaforami.  Sila slov a kreativita 
sú zručnosti  dobrých básnikov 
a sme šťastní, že básnikov je na 
našej škole veľa a dúfam, že to 
nebude posledné číslo venované 
poézii nášho školského časopisu 
Element. 

Poézia nemusí samozrejme 
zaujímať každého z vás. Tak sme sa 
pokúsili, ako vždy, zaradiť správy aj 
o iných podujatiach, ktoré sa 
naposledy na našej škole udiali. 
Dozviete sa o Mediálnom dni 
poézie, hudby a dejín Malaciek, o 
niektorých z medzinárodných 
projektov, na ktorých participovali 
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naši študenti spolu s ich profesormi 
(konkrétne o projekte 
O prispôsobení sa zmene klímy), či o 
Školských olympijských hrách. 
Dúfame, že strávite krásne chvíle 
čítaním tohto mimoriadneho čísla 
časopisu a že vám pomôže sa lepšie 
naladiť na leto, ktoré je už tu. 
Prajeme vám príjemné prázdniny a 
tešíme sa na vás v budúcom 
školskom roku!  

Mgr. Dimana Ivanová, PhD. a 
redakčná rada časopisu Element 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leto  
 

Leto 
L – ako linkový autobus, s ktorým sa vyberiem na dovolenku 
E – ako energia, ktorú nasávam zo slnka  
T – ako tie najkrajšie chvíle, ktoré prežijem  
O – ako olympiáda, ktorej sa zúčastním a vyhrám ju pretože je to 
olympiáda príbehov a zážitkov 

Prázdniny 
P – ako písmo, ktoré sa po prázdninách úplne zmení 
R – ako ryba , ktorú si dám s chuťou na večeru 
Á – ako ááá konečne 
Z – ako zlaté slnko na oblohe 
D – ako dlhé krásne prežité chvíle 
N – ako Nitra, ktorú by som rada navštívila znova 
I – ako ihličnaté stromy, ktorých vôňa mi na chate prenikla do môjho 
okna na chate 
N – nylón na udici, ktorou sa budem učiť loviť ryby 
Y – ypsilón, písmeno ktoré je jedinečné 

 
Tábor 
T – ako tatino, ktorý ma odveze do tábora 
Á – ako ách prší 
B – ako bobor, ktorý sa vynorí z vody 
O – oslnivé prostredie v lese 
R – ako rímski cisári, o ktorých rada čítam 
 

Madeleine-Catherine Fabušová, I. O 
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Leto 
 
To čarovné obdobie. 
Prinieslo mnoho obzorov. 
Nádej, že už nikdy nepovie nie. 
Nádej, že nečaká len množstvo tvrdých rozporov. 
Prídu ďalšie voľné dni. 
Rozkvitnú zas polia láskou. 
Na smútok už zabudni. 
Prekry ho šťastnou maskou! 
Znovu len nechápem. 
Tentokrát nechcem. 
Na smútok zabudnem. 
Už trápiť sa nebudem. 
 
Michal Sládek, III. O 
 

Leto 
 
Leto je už za dverami  
na nástenke sú oznamy:  
,,Prázdniny sa blížia!“  
známky nám dúfam neublížia. 
 
Radosť v našich očiach vidieť,  
že kabáty môžeme vyzliecť.  
Učiteľky oddýchnu si  
my tiež, veď oddych byť musí. 
 
S vysvedčením budeme bežať,  
,,známky budete sa musieť držať!“.  
Naša škola samotu bude musieť znášať  
a v septembri sa bude prepĺňať. 
 
Budeme mať trochu kľudu 
 
Cez prázdniny, ktoré prídu 
 
BUDEME MAŤ TROCHU KĽUDU  
CEZ PRÁZDNINY, KTORÉ PRÍDU. 
 
Lukáš Drgoň, III. O 
 
 
 
 

Leto volá 
 
Len čo ráno slnko vstalo, 
kvietky zo sna prebúdzalo. 
Pošteklilo jarnú zem, 
poďte, kvietky, poďte sem. 
 
Pridal sa i vietor Miki 
a ten hojdá konáriky. 
Každý večer plný peľu 
volá včielky na návštevu. 
 
Lienky v tráve s mravcami 
pochodujú nôžkami. 
Dve zvedavé lienočky 
našli v tráve kvietočky. 
 
Chceli by piť sladkú šťavu 
a vznášať sa ponad trávu. 
Ale zrazu veľký mrak 
kvapky začal rozsievať. 
 
A už padá kvapka, dve 
a dážď už silno leje. 
Mračno silu stratilo, 
slnko kvety sušilo. 
 
Pridal sa i vietor Miki 
a ten suší konáriky. 
Za odmenu kolibríky, 
dali mu až tri cukríky. 
 
Daniela Drinková, Miriam Juríčková, III. O 
 

Leto 
 
Po lúke skáču a behajú deti, 
keď ich to omrzí, 
zbierajú kvety. 
Z nich každý si vytvorí kytičku, 
chce ňou obdariť mamičku. 
 
Dominik Topolčány, III. O 
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Láska 
 
Tvoj smiech mi kradne spánok 
a Tvoja tvár, jak ľahký vánok,  
vkráda sa mi do snov, len tak, ticho a bez slov.  
Tvoje oči sú, jak pieseň o šťastí, 
sú plné nehy, života a radosti.  
  
Slzy mi padajú na líce, keď myslím na Teba,  
Tvoje srdce chcem len a len pre seba. 
Slzy mi padajú na papier, 
keď píšem slová týchto viet,  
bez dotykov Tvojich pier lásky viac, 
šťastia pre mňa niet. 
 
Silvia Morávková, III. O 
 

Hľadanie svetla 
 
Márne sa snažím nájsť 
svetlo v tej tme,  
tak mi skús pomôcť  
veď to je to správne riešenie.  
 
Hľadám svetlo čo rozžiari noc 
hľadám nádej v tme  
tak mi skús pomôcť. 
 
Chcem nájsť slnečný lúč,  
no stále blúdim v nekonečnej tme. 
Neviem kadiaľ mám ísť,  
nedokážem nájsť ten správny smer.  
 
Strácam nádej v kvapkách sĺz,  
čo stekajú mi po lícach,  
prajem si nájsť slnečný lúč, 
no stále čakám na teba.  
 
Hľadám svetlo čo rozžiari noc  
hľadám nádej v tme  
tak mi príď na pomoc. 
 
Márne sa sami snažíme  
nájsť svetlo v tej tme, 
tak si skúsme pomôcť vzájomne. 
 

Timea Smutková, III. O 
 

Čas 
 
Čas je pánom, čas je darom, 
čas je bláznom, čas je lanom. 
Zrána, jak keď vietor fúkne, 
pocítiš ho spopod sukne. 

Ďalej ho len ignoruješ, 
užívaš si, premárňuješ, 
ako keby tebe patril, 
vodu, zem aj nebo vlastnil. 

Spoznávanie nových ľudí, 
všetko ostatné ťa nudí. 
Nevážiš si krásnu mladosť. 
Nemáš cit a nemáš radosť. 

Na obed si uvedomíš, 
že sa strácaš. Že sa topíš. 
Hľadáš, nevieš domov cestu. 
Teraz je ti za nevestu 

smútok, plač a nariekanie , 
studené sú otca dlane. 
Vôľa žiť a zabávať sa, 
stratila sa náhle krása. 

Naháňaš sa za peniazmi, 
nezahoja ti však jazvy. 
Málo ľudí si čas cení. 
Duša v robota sa mení. 

A večer, pred večným spánkom, 
túžiš splynúť s letným vánkom. 
Cítiš, že už každú chvíľu 
odídeš a stratíš silu. 

Chcel by si minulosť vrátiť. 
Márne budeš hlavou mlátiť 
o stenu prázdneho domu. 
Sťažovať sa nemáš komu. 

Vietor si už naúčtoval 
nespočetne obetí 
a čas plynie. Nezastaví 
ani v tvojom zovretí.  
 
Viktoria Knapová, II. B 
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Život  
 
Keď aj šťastie opustí ma, 
život nemá význam, 
no vtedy, spomeniem si, že nie som sám 
mám totižto teba 
  
Vďaka tebe, život dáva význam 
vďaka tvojím slovám, rád ťa počúvam 
vďaka tebe som sa naučil veriť zázrakom 
a vďaka tebe som zistil že život je dar, 
tak si ho váž, a nepodľahni útlaku. 
 
Linda Novotná, III. O 

Život 
 
Aj Ty chceš vedieť prečo nejde to, 
Aj Ty sa pýtaš odkiaľ kam? 
Hľadáš svoj osud celkom naslepo  
A nádej dávaš domnienkam? 
Aj Ty sa bojíš, že mu nestačíš, 
A tak sa skrývaš do prázdna? 
Život už predsa nie je najmladší, 
Tak skús byť trochu odvážna! 
 
Tvoj svet je vypredaný štadión, 
Víťazstvo šťastia plný kamión. 
Tak načo strkať hlavu do piesku, 
Keď môžeš zažiť radosť z potlesku. 
Vždy keď sa život s Tebou zahráva, 
Povedz si: fajn, veď to je zábava. 
Kašli na tých, čo vravia: ber život vážne! 
Je to len šport a tým to hasne. 
 
 
Aj Ty už padáš možno po stýkrát, 
Máš celkom zdraté kolená? 
Čakáš, že teraz príde veľký zvrat, 
Žiaľ, stále tá istá ozvena? 
Aj Ty sa v noci zo sna prebúdzaš 
S pocitom náhlej samoty? 
V srdci to páli ako medúza, 
Máš dosť tej čiernej temnoty? 
Tak predsa je tu malá novina. 
Tvoj veľký zápas práve začína! 

 
Vytýč si svoj cieľ 
A dodrž zopár pravidiel. 
Nestrácaj úsmev, keď to najviac bolí. 
Kde by sme bez neho všetci boli? 
Zamkni si poriadne zadné dvere, 
Minulosť minulosťou, nech Ťa to nesere. 
Akcie rozohrávaj zo stredu, 
Stále sa snaž žiť iba dopredu. 
A ak si obranca vystúpi na šľapák, 
Nestrácaj hlavu a skús naňho blafák. 
Osud máva mnoho komplicov, 
Tých hajzlov s veľkou palicou.               
Pamätaj, priateľ je Tvoj spoluhráč,                            
Tak prihraj si s ním, kým ho máš. 
Nehľdaj dôvody na predčasný koniec,                 
na to je rozhodca, klaxón a možno zvonec. 
Tak nikdy hlavu nevešaj, 
Život je len šport, toto si pamätaj. 
 
Matej Adamkovič, III. O 

Smútok  
 
Kde rastú stromy, kde padá dážď  
ľudia v duši nosia ten svoj čierny plášť 
v očiach smútok na perách žiaľ 
vietor slzu z oka zvial.  

Sady pusté, srdcia prázdne 
v kostoloch však počuť kázne 
víno je krvou, chleba telom 
čo je vlastne naším cieľom?  
 
Dominik Topolčány, III. O 

 

Lúče radosti 
 
Keď ťa slnko hrejivými lúčmi pohládza, 
vtedy každý z nás niečo dobré v sebe nachádza. 
Odrazu nie je všetko také temné, ako by sa mohlo zdať. 
Ty máš chuť sa veseliť a od srdca si zaspievať. 
 
Len si  z chuti spievaj v rytme vtáčej melódie, 
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navštív miesta nepreskúmané, miesta tvojej fantázie. 
Radosť v duši akoby ťa chcela pohltiť,  
v tejto chvíli by ťa ťažko mohlo niečo zarmútiť. 
 
Smútok sa rozprášil na milióny kryštálov, 
neostalo po ňom slychu, len tichý spev koralov. 
Aký je to pocit neskutočne krásny, 
keď si naraz taký voľný a neopísateľne šťastný. 
 
Sabína Farkasová, II. B 

Vták 
 
Na strome vták sedí, 
tu píska si a spieva, 
tu na všetko vidí, 
všetkých smutných rozospieva. 
 
Keď sa ti stane niečo zlé, 
rád ti povie nápoveď, 
o ňom to už každý vie, 
na všetko pozná odpoveď, 
 
Toto je náš vtáčik malý, 
čo otvoril nám do sŕdc brány, 
keď nepoznáš odpoveď, 
prídi si nemu na spoveď. 
 
Tomáš Světlík, III. O 

Macko 
 
Macko sladký má jazýček 
chutí mu žltý medíček. 
 
Včielky sa s ním zahrajú 
sladký medíček mu nedajú. 
Never Micke, vrabček mladý, 
Keď na teba pekne hladí. 
 
Chvíľku čaká, potom skočí. 
Falošné ma Micka oči. 
Beží miška ako strela, 
mačka by ju chytiť chcela. 
Piští myška: „Mačka milá, 

zasa si ma nechytila.“ 
 
Hojda, hojda, 
spadla mačka z pôjda. 
Spadla na koláče,  
teraz v kúte plače. 
 
Skáče žaba po blate,  
kúpime jej na gate. 
Na aké, na také 
na zelené strakaté. 
 
Dávid Lipták, III. O 

Otec 
Keď hľadáš ochranu, nájdeš ju u otecka. 
On v chladných časoch je ti ako teplá piecka. 
Dobrý otec, ten pre dieťa spraví všetko, aby ho urobil 
šťastným. 
Úsmev jeho dieťaťa je vždy preňho darom krásnym. 
  
A keď si jeho ratolesť už nevie rady s problémom, 
s láskou mu poradí, ako sa vydať správnym smerom. 
S rozumom dieťa naučí, ako sa má slušne správať, 
Ktorou cestou sa má vybrať, ak bude na rázcestí váhať. 
 
Naučí ho rozvahe a predovšetkým múdrosti. 
Prevedie ho úzkym chodníkom spravodlivosti, 
otecko ťa nájde ak sa stratíš vo vysokom tŕstí. 
bude ťa vždy ľúbiť a nikdy ťa neopustí. 
 
Sabína Farkasová, II. B 
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Môj ocko
Pre mamičku je jej mucko,       
ale pre mňa je môj ocko. 
Dnes slávi svoj sviatok, 
niekto v tom má zmätok. 
 
Keď chce, je haluzný, 
len nezmysly blúzni, 
Dokáže byť aj vážny, 
vtedy je trochu otravný a zvláštny. 
 
Ale je to môj tatko, 
a aj moje zlatko. 
Preto dnes, na deň otcov všetko najlepšie, 
snáď sa budeš mať po tejto básni lepšie. 
 
František Böhm, III. O       Zdroj fotografie:  http://mamsvojsen- 

        pribehy.blogspot.sk/2011/03/list-synovi.html  

Kruhové výseky 
 

Kruh srdečne priateľských, 
kruh lojálne verných. 
Množina smiechu, so stredom x a bodmi pripútanými k nemu, 
kde každý človek s radosťou zakýva prechádzajúcemu zlu, 
kde šnúrky topánok pokoj nemajú,  
a ľudia závisťou prekypujúc zazerajú. 
Sliepky v ňom zobú čriepky androfílie, 
pochabí zajkovia skáču okolo, svetom z jednotiek a núl, 
a jelene si ich ignoráciou ručia za spasenie. 

 
Dagmar Kadnárová, Hana Pradličková, III. O

      Blue Trip Norway 
2015 

 
 
 

 rámci projektu Modré školy sme sa 
ako trojčlenná delegácia v zložení 
Mgr. Janka Krejčová, Viliam Miklovič 

(V. O) a Gabriela Kandová (III.  A)  zúčastnili 
štvordňovej študijnej cesty Blue Trip 
Norway 2015. 

Cieľom tejto študijnej cesty bolo 
prehĺbiť vedomosti študentov a pedagógov 
o adaptačných opatreniach pre prevenciu 

povodní a sucha a spoznať krásy jednej 
z donorských krajín tohto programu - 
Nórska. 

Prvým bodom programu bola návšteva 
veľvyslanectva Slovenskej republiky v Osle 
a prijatie u jeho excelencie slovenského 
veľvyslanca Františka Kašického, ktorý nás 
následne previedol najzaujímavejšími 
zákutiami mesta. Navštívili sme taktiež areál 

V 

http://mamsvojsen-/
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Nansenpark a oblasť Ensjøbyen, pričom 
počas takmer celého trvania pobytu nás 
sprevádzali veľmi príjemne zanietení nórski 
spolupracovníci. Pravdepodobne 
najobľúbenejšou časťou programu bola 
návšteva skokanského areálu Holmenkollen, 
ktorý okrem múzea ponúkal aj simulátor 
skoku na lyžiach a zjazdu. Náš projekt 
Školské multifunkčné centrum sme 
prezentovali nórskej strane v sídle firmy 

NVE, nórskeho direktoriátu vodných 
zdrojov a energie. 

Celkovo hodnotím túto študijnú cestu 
veľmi kladne, kolektív sa mimoriadne 
vydaril, aj vďaka čomu bola táto cesta 
významným prínosom k mojim osobným 
skúsenostiam a pomohla zmeniť môj pohľad 
na svet a vodu v ňom. 

Gabriela Kandová, III. A 
 

Tradícia 
Olympijských hier 
na našej škole 

  
e viac ako jasné, že šport je súčasťou 
nášho života. Niektoré športové 
disciplíny majú dokonca blízko k umeniu. 

Šport je synonymom zdravia, rekreácie, 
zábavy, ale aj krásy, umenia. Nie je náhoda, 
že ideál antického Grécka bola práve 
kalokagatia – harmónia duše a tela. Krásny 
človek pre Grékov bol človek so zdravým 
telom, ale aj s vysokou inteligenciou.  

Záver školského roka sa niesol 
v duchu olympijských hier. Študijnými 
výsledkami dokázali svoju inteligenciu, ale 
počas olympijských hier sa prejavili ako 
skúsení a aktívni športovci.  

Olympijské hry otvorila pani 
riaditeľka RNDr. Elena Krajčírová, spolu 
s PhDr. Petrom Mrázom, PhD. a Mgr. 
Ľubošom Čepkom. Čestným hosťom 
podujatia bol majster sveta v pretekoch 
rýchlostných člnov pán Marián Jung, ktorý 
po úvodných slovách zapálil olympijský 
oheň. Ten horel celú dobu v srdciach 
športovcov nášho gymnázia.  

 
Študenti súťažili počas troch dní v 

rôznych športových disciplínach. V prvý deň 
hneď po behu zdravia nasledovalo hádzanie 
gule a kriketky, skok do diaľky a Strongman. 
Na druhý deň chlapci hrali futbal na ihrisku 
spolu s niektorými profesormi a v telocvični 
sa hral bedminton v dvoch kategóriách – pre 
dievčatá a pre chlapcov. Na tretí deň sa 
vonku strieľalo a v telocvični sa hral 
basketbal.  

Olympijské hry priniesli študentom 
mnoho emócií, zábavy, ale aj zaslúžené ceny. 
Pre tých, ktorí nemohli sledovať celé súťaže 

J 
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uverejňujeme umiestnenie žiakov v rôznych 
športových disciplínach: 
Guľa – dievčatá: 1. miesto: Karolína 
Smreková, 2. miesto: Ema Klamová, 3. 
miesto: Táňa Tančeková.  
Guľa – chlapci: 1. miesto: Tomáš Ondrovič, 
2. miesto: Jakub Štubňa , 3. miesto: Marek 
Gábriš.  
Skok 60 m – dievčatá: 1. miesto: Pavlína 
Blažíčková, 2. miesto: Martina Špelicová, 3. 
miesto: Sabína Moravčíková.  
 
Skok 60 m – chlapci: 1. miesto: M. Mračnová, 
2. miesto: D. Blažíčková, 3. miesto: A. 
Sojáková 
 
Skok 100 m – dievčatá: 1. miesto: Monika 
Nemcová, 2. miesto:  
 
 
Kamila Galanská, 3. miesto: Natália 
Jurkovičová.  
 
Skok 100 m – chlapci: 1. miesto: Denis Gallo, 
2. miesto: Tomáš Mifkovič, 3. miesto: Juraj 
Galba.  
 
Skok do diaľky – chlapci: 1. miesto: Jakub 
Jakubec, 2. miesto: Samuel Vaniš, 3. miesto: 
Viktor Molnár.  
 
Skok do diaľky – dievčatá: 1. miesto: 
Karolína Smreková, 2. miesto: Pavlína 
Blažíčková, 3. miesto: Ema Klamová.  
 
Strongman (atletika): 1. miesto: Tomáš 
Ondrovič, 2. miesto: Jakub Štubňa, 3. miesto: 
Lukáš Smrtič.  
 

 
 
Bedminton – dievčatá: 1. miesto: Alexandra 
Hrebeňová, 2. miesto: Hana Pradličková, 3. 
miesto: Vanessa Rusňáková.  
 
Bedminton – chlapci:  1. miesto: Dominik 
Topolčány, 2. miesto: D. Rybjanský, 3. 
miesto: Matej Adamkovič.   
 
Futbal: 1. miesto: IV. O, 2. miesto: VII. OB, 3. 
miesto: II. A.  
 
Streľba – chlapci: 1. miesto: J. Jurkovič, 2. 
miesto: M. Hoffer, 3. miesto: M. Blažek.  
 
Streľba – dievčatá: 1. miesto: M. Mračnová, 
2. miesto: D. Blažíčková, 3. miesto: A. 
Sojáková 
 
Streetball: 1. miesto: IV. O, 2. miesto: V. O, 3. 
miesto: II. A, II. B 
 
Mgr. Dimana Ivanová, PhD. 
 
 
 

O Olympijských 
hrách na našej škole 
 

yslím, že každý počul výraz 
"kráľovná športov". Áno, je to 
všeobecné pomenovanie pre 

atletiku. Tento súbor zahŕňajúci nie len beh 
(ako si veľa ľudí myslí) ale aj skoky, vrhy a 

M 
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hody je natoľko všestranný prostriedok, že 
sa mu nevyhnú predstavitelia aj iných 
športových odvetví. Atletika je akýmsi 
stavebným kameňom pre každý šport. 
Veľmi ma teší, že aj na našej škole už od 
minulého roka začala tradícia olympijských 
hier, kde sa môže zúčastniť každý na 
ľubovoľnej disciplíne. Inak tomu nebolo ani 
tento rok. Počasie nám prialo, atmosféra 
bola výborná a každý bojoval za slávu a česť 
športu a vzornú reprezentáciu našej školy. 
Dúfam, že táto tradícia bude naďalej 
pokračovať a športovcov bude čoraz viac 
pribúdať. 
 
Karolína Smreková, VII. OA 
 

Active English week 
na našej škole 
 

 

ez maturitný týždeň, od 25. 5. 2015 
do 29. 5. 2015, sme mali možnosť ísť 
na Active English Week. Väčšina z nás 

túto príležitosť využila. Bol to super týždeň. 
V pondelok sme sa zoznámili s Alexom, 
ktorý bol z Anglicka a mal 26 rokov . Tiež 
sme sa zoznámili s Bonnie Burton, ktorá 
bola z Kanady a mala tiež 26 rokov. Na 
začiatku dňa sme vždy boli s Alexom 
a potom s Bonnie. Hrali sme hru, aby sme si 
zopakovali otázky a potom sme sa začali 
rozprávať o krajinách.  

V utorok, stredu sme si pripravovali 
materiály na projekt. V stredu sme projekt 
aj dokončili a vo štvrtok sme ho 
prezentovali. Nastal piatok, a my sme dostali 

certifikáty a rozlúčili i odfotografovali 
s Alexom a Bonnie. Bol to vynikajúci týždeň, 
neľutujem, že som išla na Active English 
Week. A čo sme sa naučili? Nové hry ako sú 
Assasin, Bang a mnohé iné, ale aj o jedlách, 
celebritách, pamiatkach v krajinách, o 
ktorých bol náš projekt  a ešte veľa nových 
slov a iných vecí.  
 

Madeleine Catherine Fabušová, I. O 
 

Deň hudby a histórie 
ňa 27. 5. 2015 nám pani profesorka 
Mgr. Dulanská pripravila deň 
hudby a histórie. Navštívili sme 
Mestskú knižnicu v Malackách, kde 

sme si vypočuli prednášku o hudbe, 
hudobných žánroch, spevákoch a skupinách. 
Hovorilo sa aj o hudobných textároch, ako 
napríklad Kamil Peteraj a Boris Filan.  

Následne sme mali možnosť 
zahliadnuť fotografie Malaciek v minulosti. 
Našou úlohou bolo uhádnuť, čo sa na 
fotografiách nachádza, a kde bola vyfotená. 

Potom sme išli na vychádzku po Malackách 
a popritom sme sa zastavovali pri 
pamiatkach. Neskôr sme navštívili malacké 
krypty, kde sme navštívili lapidárium, 
v ktorom boli uložené pôvodné malacké 
kamenné sochy.  V kryptách  je tiež uložená 
relikvia pálffyovské srdce, ktorú sme však 
bohužiaľ nemali možnosť vidieť. V roku 
1893 prišlo k ďalšej úprave pohrebísk. Z 

C 
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hornej časti Pálffyovskej kaplnky prerazili 
schodisko do krýpt pod kostolom.  

 

Pri prestavbe vznikla veľká dutina, 
ktorú zamurovali, čím sa vytvorila v krypte 
súvislá stena. Keď ju pri hľadaní 
pozostatkov Andreja Hlinku detektorom 
objavili, mysleli, že objavili tajnú kryptu. 
Našli tu však iba stavebné sutiny, na stene 
sviečkou napísané mená murárov a rok 
1893. K Pálffyovskej kaplnke po smrti oboch 
rodičov posledného malackého Pálffyovca 
pristavili smerom von (do parku) pohrebnú 
kaplnku. V nej sú v ozdobných kovových 

rakvách pochovaní gróf Pavol Pálffy a jeho 
manželka Geraldína, rodená grófka Károlyi. 
Pred prechodom frontu v rokoch 1944/45 
františkáni, obávajúc sa zneuctenia mŕtvych 
v kryptách, preniesli pozostatky zemepánov 
do prednej časti krypty pod hlavný oltár, 
kde ich zamurovali. Na stenu umiestnili dve 
dlhé tabule s menami členov zemepanského 
rodu, ktorí tam boli pochovaní. Zároveň 
zamurovali i vchod do pohrebnej kaplnky 
rodičov posledného zemepána. Do 
vyprázdnenej a vybielenej časti veľkej 
krypty sa počas náletov uchyľovalo veľa 
žien a detí z mesta. Niektorí tam prežili 
i prechod frontu. Krypty boli uzavreté až do 
vzniku sekty satanistov v Malackách, ktorí 
sa do nich niekoľko krát vlámali. Toto 
vlámanie nebolo prvé. Kronika 
zaznamenáva, že v noci 7. XII. 1832 vnikli 
cez železnú mrežu, ktorú vyvrátili z pántov, 
do krýpt zločinci, ktorí potom schodišťom 
zostúpili dole, kde boli v rade položené 
rakvy členov pálffyovskej rodiny.   

Adela Miklovičová I. O 
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