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Milí čitatelia časopisu 
Element, milí študenti 

rišla jar a s ním aj naše 
jarné vydanie pod 
znamením lásky 
a dobrosrdečnosti, ale 

aj pod znamením túžby po 
vedomosti a knihe.  Vo febru-
ári sa na našej škole uskutoč-
nilo veľa zaujímavých podu-
jatí k príležitosti Svätého Va-
lentína, o ktorých si budete 
môcť prečítať v tomto jar-
nom vydaní časopisu Ele-
ment, či už o študentskej kon-
ferencii o láske v literatúre 
alebo o literárnej súťaži ľú- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bostnej poézie. Ďalšou domi-
nantou jarného vydania sú aj 
vedecké prednášky a disku-
sie z oblasti techniky a prí-
rodných vied, ale aj  iných 
odborov, ktorých sa naši štu-
denti zúčastnili. K tomu ich 
viedla ich túžba po poznaní 
a knihe. Táto istá túžba 
a láska ku knihe ich znovu 
doviedla aj do školskej kniž-
nice, kde v marci, mesiaci 
kníh, mali možnosť pozrieť si 
veľa nových kníh zakúpených 
pri tejto príležitosti Rodičov-
ským združením gymnázia.  
Okrem toho všetkého si mô-
žete  v tomto čísle Elementu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prečítať aj o niektorých kaž-
doročných podujatiach ako je 
Deň narcisov, Deň otvore-
ných dverí, Týždeň globálne-
ho vzdelávania... A nakoniec 
Vás toto číslo prekvapí  aj 
množstvom autorských poe-
tických a prozaických textov 
Vašich spolužiakov o  láske, 
jari a Veľkej noci.  

Redakčná rada Vám 
praje úspešný začiatok jari, 
pevne veríme, že láska 
k čítaniu a literatúre nás 
zjednotí a aj naďalej budeme 
tvoriť spolu náš školský ča-
sopis Element.  
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Y Naša škola znovu pomohla onko-
logickým pacientom  (viac na str. 9) 
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Láska v literatúre     Katarína Kořínková, VIII.OA 

oniec  zimy, ako iste viete, sa každoročne 
nesie v znamení lásky. Výnimkou nebola 

ani škola. Okrem tradičnej pošty lásky mali vybrané 
triedy možnosť zažiť i študentskú konferenciu 
s názvom Láska v literatúre, ktorá sa konala 26. feb-
ruára v školskom kine pod taktovkou nášho profeso-
ra slovenčiny, PaedDr.,PhDr. Petra Mráza, PhD. 

Už z názvu je zrejmé, že na konferencii sa 
rozprávalo práve o rôznych podobách lásky 
v knihách. Samozrejme nechýbala svetová 
i slovenská klasická literatúra, ktorú tak dobre po-
známe z čítaniek, no svoj priestor dostali i moderné, 
nemenej kvalitné diela. Vybraní študenti v krátkosti 
prezentovali nimi zvolenú knihu, pričom sa snažili 
zamerať sa na prejavy lásky medzi postavami, či už 
šlo o lásku mileneckú alebo rodičovskú.  

Diváci tak mali možnosť dozvedieť sa viac 
o rôznych, pre niekoho možno neznámych knihách. 
Zistili napríklad, že veľká láska vzniká bez ohľadu 
na vek či pohlavie, no zároveň môže byť i poriadne 
neláskavá. Prednášajúci ukázali, že láska prekvitá 
i vtedy, keď človek bojuje o holý život, či už kvôli 
smrteľnej chorobe, alebo uprostred vojny. Zároveň 
nám odhalili i netradičné podoby lásky, ktorým však 
čelia mnohí, či už ide o lásku k vlasti alebo k penia-
zom.  

Inými slovami, v každej knihe – próze, poézii 
i dráme – nájdeme aspoň nejaký druh lásky. 
A nezáleží pri tom, či jej hrdinovia žijú v minulosti, 
súčasnosti alebo v úplne vymyslenom svete mágie. 

Na konci konferencie nás svojou návštevou 
poctila i naša pani riaditeľka, RNDr. Elena Krajčíro-
vá. Po posledných prezentáciách sa ujala slova 
a pochválila snahu študentov i pána profesora Mrá-
za, dúfajúc, že podobných akcií bude u nás na škole 
viac (ak si ešte pamätáte, minulý rok sme pre zmenu 
mali prvú svetovú vojnu v literatúre). Na konci prí-
hovoru pridala ešte jedno prekvapenie: ukázalo sa, 
že pán profesor len nedávno vyhral Cenu Literárne-
ho týždenníka za rok 2014, a to v kategórii literárnej 
histórie.  

 

 

Dovoľte mi teda týmto pogratulovať nielen 
pánovi profesorovi Mrázovi, ale i všetkým študen-
tom, ktorí svojou prácou prispeli k februárovej kon-
ferencii o láske v literatúre.  
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     Literárna súťaž                             Natália Havlíčková, Martin Szetyinszki, II.OA 

 

 

 

 

 

Natália Havlíčková, Martin Szetyinszki, II.OA  

 ňa 17.2.2015 sa na našej škole konala lite-
rárna súťaž. Súťaž bola zameraná na pred-
nes poézie o láske. Žiaci si vybrali básne 
od známych básnikov a poetiek ako Miro-

slav Feldek, Elisaveta Bagrjanová, Ján Kostra, Karel 
Hynek Mácha a ďalší. Súťaž vznikla nápadom p.p. 
Ivanovej, ktorej s organizáciou podujatia pomohla 
p.p. Dulanská. Recitáciou sa zúčastnili žiaci tried 
II.OA a II.OB: Ava Tayla Benková – báseň Jesenná 

láska (M. Válek), Martin Szetyinszki – báseň Túžba 
(L.V.Gavorníková), Natália Havlíčková – báseň 
Problém (M. Válek), Jakub Kleman – báseň Štu-
dentská láska (J. Gerboč), Marek Benkovič – báseň 
Máj (K. H. Mácha), Barbora Bičanová – báseň Juh 
(E. Bagrjanová), Laura Mozová – báseň Staré lásky 
(Ján Kostra), Natália Salčíková – báseň Hodina lás-
ky (P. Verlaine) a Karin Jursová – báseň Závratné 
lásky (J. Kostra). Náladu nám spríjemňovalo dobré 
publikum. To pomáhalo vybrať favoritov súťaže. 
Medzi favoritov patrili:  A.T. Benková, M. Szetyin-
szki, M. Benkovič, N. Salčíková, B. Bičanová, 
H. Havlík a Laura Mozová.  

Nakoniec porota, tvorená p.p. Ivanovou 
a p.p. Dulanskou vybrala víťaza súťaže. 1. miesto 
vyhrala Laura Mozová, žiačka II.OA, s básňou Staré 
lásky od Jána Kostru. 

 
 

Interkulturalita      Michaela Šusterová, II.A

o februári sa na našej škole uskutočnil wor-
kshop s názvom Interkulturalita. Zúčastnili sa 
ho študenti DSD-čkovej skupiny druhého roč-

níka a kvinty, za prítomnosti p.p. A. Kováčovej 
a D. Pochylej. Tento workshop viedli dvaja sym-
patickí páni z Rakúska. 

Počas dvoch hodín, ako dlho workshop tr-
val, dávali študenti najavo svoje znalosti Rakúska. 
Najprv sa rozdali papiere s mapou Rakúska, pričom 
študenti mali za úlohu zakresliť a zapísať do nej čo 
najviac pojmov spojených s naším západným suse-
dom. Na mapách sa vyskytlo hlavne hlavné mesto 
Viedeň, lyžiarske stredisko Innsbruck, pohorie Alpy 
či rieka Dunaj. 

Nasledoval pracovný list s obrázkami. 
O každom z nich študenti s Rakúšanmi diskutovali, 
či ich poznajú, kde s nachádzajú, resp. s kým sú 
spojené. Ďalší pracovný list sa týkal prevažne osob-
ností pochádzajúcich z tejto krajiny. Spomenutí boli 
napríklad Mozart, Sissi, Sigmund Freud alebo 
Arnold Schwarzenegger. Po zvládnutí týchto pra-
covných listov čakal na študentov kratučký kvíz. 

D 
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Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo  Matej Tomášek, V.O  

 

 

Natália Havlíčková, Martin Szetyinszki, II.OA  

 

Beseda u primátora  Adam Gendiar I.O 

 

 

Natália Havlíčková, Martin Szetyinszki, II.OA  

 

Samozrejme o Rakúsku. Študenti boli rozdelení do 
niekoľkých skupín, v ktorých sa spolu snažili nájsť 
správnu odpoveď na dané otázky. 

Keď sa čas už krátil, páni začali so študent-
mi diskusiu o slušnom správaní sa v spoločnosti.  
Pracovalo sa tiež s pracovným listom. Rozoberalo 
sa napríklad to, aké sú v Rakúsku pozdravy alebo 
ako sa správa človek v spoločnosti, pričom sa to 
porovnávalo so Slovenskom. Študenti diskutovali aj 
o tom, ako sa ľudia správajú, keď sa stretnú, poboz-

kajú sa na líce alebo si podajú ruku? Nezabudlo sa 
ani na to, či sa návšteva pred vstupom do bytu 
vyzuje. 

Dve hodiny vyhradeného času rýchlo ubehli. 
Páni boli príjemní, hovorili zreteľne, takže im bolo 
výborne rozumieť. Myslím si, že tento workshop 
mal svoj význam a bol to dobre strávený čas. 

ňa 5.2.2015 sme sa my žiaci I.O s našou 
pani profesorkou triednou  Mgr. Vlastou 
Dulanskou vybrali na návštevu k novozvo-

lenému primátorovi Malaciek JUDr. Jurajovi Ří-
hovi. Stretli sme sa na mestskom úrade. Po prícho-
de do rokovacej sály a malom občerstvení, prišiel 
medzi nás pán primátor. Oboznámil nás s jeho 
funkciou a s poslaním mestského zastupiteľstva. 
Porozprával nám o svojich plánoch ako zveľadiť 
mesto. Napríklad: oprava zámockých komínov  
a osvetlenia v lokalite Rádek. Potom niekoľko 
zvedavcov oslovilo primátora s otázkami. Na pa-
miatku sme dostali darčekové balíčky. Naša exkur-
zia pokračovala na mestskej polícii, nachádza sa 
v budove mestského úradu. Videli sme zábery 
z kamerového systému mesta. Službukonajúci 
mestský policajt nám ukázal svoju služobnú zbraň, 
na ktorej sme všetci ochotne zanechali odtlačky 
prstov. V tento deň sme dostali príležitosť pozrieť 

sa na miesta, ktoré sme doposiaľ nevideli, nepo-
znali. Za to sa chcem poďakovať pani profesorke 
Dulanskej a pánovi primátorovi.    

 

Zdroj fotky: malacky.sk; autorka fotografie: Natá-
lia Slobodová     

 

 

ňa 24. februára sa žiaci našej školy 
zúčastnili okresného kola bratislav-
ského kraja súťaže Hviezdoslavov 

Kubín – Štúrova Modra. Tu aj mohli súťa-

D 
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žiaci vidieť v prípade postupu svoju konkuren-
ciu pri krajskom kole. Zúčastnili sa ho presne 
traja žiaci, z ktorých školu reprezentovala iba 
žiačka VII.OA, Karolína Smreková. Naši žiaci 
boli zaradení do štvrtej kategórie, kde za poé-
ziu bol s Karolínou ešte aj žiak Matej Tomášek 
z V.O a za prózu Sára Stupňanová z V.O trie-
dy. Po recitáciách nasledovalo vyhodnotenie, 
kde sa súťažiaci dozvedeli umiestnenie a čo sa 
na ich recitácií páčilo resp. nepáčilo porote. 

Vyhodnotenia sme sa však z časových dôvo-
dov nemohli zúčastniť. Avšak vieme, že títo 
naši žiaci sa umiestnili vynikajúco a krásne 
predviedli svoje talenty. V próze sa na prvom 
mieste umiestnil Matej Tomášek a na druhom 
mieste Karolína Smreková. V poézií sa Sára 
Stupňanová umiestnila na druhom mieste aj 
s postupom do krajského kola.  

 
 
Prednáška o ľudských právach   Mgr. Dimana Ivanová, PhD. 

ňa 18.3.2015 sa na gymnáziu v Malackách uskutočnila prednáška o ľudských právach 
v rámci projektu „Mládež - ľudské práva a slobody“. Prednáška bola garantovaná a 
organizovaná PRO EDUCATION International LANGUAGE EDUCATION & 

CONSULTING CENTRE s.r.o. a jej lektorom bol  pán Michael Válek. S lektorom besedovala 
trieda I.B. Pán M. Válek najprv študentom urobil prezentáciu, v ktorej sa podrobne venoval 

rôznym prejavom narušení ľudských práv 
a základným pojmom legislativy a oblasti práv. 
Michael Válek napríklad pripomenul dôležité 
obdobia dejín, kde sa narušení ľudských práv 
ukazuje, ako napríklad Osvenčim alebo spálenie 
čarodejníc v stredoveku. Lektor ešte vysvetlil 
niektoré javy, ktoré súvisia s dodržovaním ľud-
ských práv ako sloboda ústneho a písomného 
prejavu. M. Válek pripomenul svoj obľúbený 
citát Davida Bena Guirona o slobode kritiky: 
„Skúškou demokracie je sloboda kritiky“. Pre-

zentácia ešte oboznámila študentov čiastočne aj s Ústavou Slovenskej republiky, kde sa 
v hlave II sa hovorí o ľudských právach a o práve slobody. Medzi ostatnými druhmi ľudských 
práv patria politické práva, práva národnostných menšín, práva na ochranu života, ku ktorým 
sa tiež lektor vyjadril a dal konkrétne príklady. Nakoniec sa hovorilo o verejných ochrancoch 
práv a súdnej moci. Študenti prednáška určite zaujala a mali veľa zaujímavých otázok – ko-
rupcia v súdnom systému, násilie cez športové akcie, vplyv alkoholu na konanie násilí a iné.  

Prednáška a diskusia po nej študentom boli veľmi nápomocné a užitočné. Naučili sa 
veľa nových pojmov z oblasti ľudských práv a pripomenuli si momenty z dejín v prelínaní 
s otázkami ľudských práv. Určite budú mať aj možnosť svoje vedomosti uplatniť na hodinách 
dejepisu alebo občianskej náuke.  
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Týždeň globálneho vzdelávania                  PaedDr. Jana Pagáčová 

 

 dňoch 23.2-27.2.2015 prebehol na 
Gymnáziu v Malackách Týždeň glo-
bálneho vzdelávania. Organizácia 

takéhoto týždňa, v ktorom sú skĺbené rôzne 
pohľady na GV je súčasťou stratégie GV 
na našej škole, ktorú sme prijali na začiat-
ku školského roka a Národnej stratégie pre 
globálne vzdelávanie na obdobie rokov 
2012-2016. 

V tomto týždni si vyučujúci  
v rámci vyučovacích hodín začlenili rôzne 
témy, ktoré sa týkali globálneho vzdeláva-
nia do praktického vyučovania.  

Hlavným cieľom bolo  poskytnúť 
žiakom  informácie, ktoré uľahčujú poro-
zumenie sociálnym, enviromentálnym, 
ekonomickým a politickým procesom vo 
svete,  rozvíjať kritické myslenie a formo-
vať globálne občianske postoje študentov.  

GV je vzdelávanie, ktoré zdôrazňu-
je globálny kontext v učení. Témy GV 
poskytujú priestor na zmenu postojov jed-
notlivca a posilňujú uvedomenie si vlastnej 
úlohy vo svete. Súčasťou GV je: Proble-
matika rozvojových krajín a chudoby vo 
svete; Enviromentálne vzdelávanie; Multi-
kultúrne vzdelávanie; Mierové vzdeláva-
nie; Vzdelávanie k ľudským právam 
v globálnom kontexte.  

A tak sme boli svedkami naozaj za-
ujímavých hodín a foriem vyučovania 
a prelínania sa tém. 

Na niektorých hodinách žiaci prezen-
tovali svoje vlastné pripravené prezentácie 
na rôzne globálne témy , napr.  

x Kolumbijčan v strednej Európe 

x Chudobní a bohatí 
x Globálne problémy - voda 
x Zelený svet 
x Elektrosmog – globálny problém 
x Hladovanie 
x Globálne citáty 
x Príbehy úspešného podnikania 
x Nebezpečenstvo jedného príbehu 
x Študenti z Pumwani 
x Terorizmus v našom svete 
x Národné vlajky 
 

Na iných hodinách  pracovali žiaci 
s časopismi, slovníkmi, vyhľadávali po-
jmy, ktoré súviseli s témou globálneho 
vzdelávania, napr. 

 

x Pomoc deťom v rozvojových kraji-
nách 

x Chudoba ako globálny problém 
x Globalizácia v médiách – trápenie 

šéfredaktora 

 
Často sme videli prácu v skupinách, 

kde jednotlivé skupiny vypĺňali tajničky, 
skladali pojmy, skladali symboly, fotogra-
fie, vytvárali príbehy ľudí z fotografií, ro-

V 
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zoberali témy spracované v internetových 
médiách (TED, You tube...) 

Veľmi zaujímavé a pútavé boli ro-
lové hry a modelové situácie, kde si žiaci 
priamo „prežili“ príbehy ľudí v rôznych 
častiach sveta. Tak sme sa napríklad ocitli 
v rôznych častiach Afriky a prežili sme 
úspechy afrických podnikateľov, ktorí nám 
svojimi životmi dokázali aj to, že Afrika 
má aj inú tvár ako je prezentovaná 
v médiách.... Na hodine matematiky riešili 
matematickú otázku či za rovnakú prácu 
dostanú ľudia v rôznych častiach sveta 
zaplatenú rovnakú plácu, hľadali 
a rozoberali citáty o globálnych problé-
moch. V rámci hodín anglického 
a nemeckého jazyka riešili globálne prob-
lémy prostredníctvom fotografií a článkov 
v odborných časopisoch, tvorbou prezentá-
cií na vybrané témy. Zaujímavé boli aj 
prezentácie ekologických tém spracované 
na hodinách fyziky a odkaz na globalizáciu 
cez fyzikálne zákony. O nebezpečenstve 
vojen a terorizme sa dozvedeli študenti na 
hodinách  matematiky  a slovenského ja-
zyka. Študenti si rozvíjali tieto kompeten-
cie: Informačnú gramotnosť; Kritické mys-
lenie; Komunikáciu a spôsobilosť riešiť 
problémy; Ekonomické kompetencie; 
Schopnosť prezentovať vlastné názory. 
Študenti sa naučili odhadnúť svoje schop-
nosti a hľadať možnosti, ako ich využiť pri 

riešení problémov; uvedomiť si zodpoved-
nosť pri riešení problémov; efektívne spo-
lupracovať s ostatnými ľuďmi; na základe 
informácií si vytvoriť vlastný názor 
a podporiť ho argumentmi; využívať em-
patiu pri poznávaní situácie iných; myslieť 
systémovo a hľadať súvislosti; špecifiko-
vať príčiny a dôsledky predsudkov 
a stereotypov voči cudzím kultúram.  

Do TGV sa zapojili títo vyučujúci  
na týchto vyučovacích predmetoch: 

RNDr. Svetlana Raffayová – ISI, MAT 

RNDr. Elena Krajčírová – FYZ 

RNDr. Mária Prnová – MAT, FYZ 

PaedDr. Ľubica Kiššová Vajarská – ANJ 

Mgr. Zdenka Krajčírová – NEJ 

Mgr. Lenka Bergerová, PhD. – GEO 

Mgr. Vlasta Dulanská – ETV 

PaedDr. Jana Pagáčová – SJL, ČLO 

Mgr. František Lorinczi – GEO 

Mgr. Lukáš Šefčovič – SPS 

Mgr. Katarína Raffajová - MAT 

Rozália Habová – VYV 

Mgr. Eva Filipová – MAT – nezrealizova-
ná pre PN vyučujúcej 

TGV prispel ku vzdelávaniu, ktoré 
našim študentom otvára myseľ a oči voči  
realite sveta a prebúdza potrebu prispieť 
k väčšej spravodlivosti, rovnosti 
a ľudským právam pre všetkých. 
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Deň otvorených dverí na našej škole     Viliam Miklovič, V.O 

ko každý rok, aj tento naša škola vo 
februári zorganizovala deň otvore-
ných dverí pre záujemcov o štúdium 
na našej škole, budúcich študentov. 

Tešili sme sa vysokej účasti pozitívnym 
ohlasom. Návštevníci si mohli pozrieť 
učebne, pokusy v laboratóriách alebo 
priebeh vyučovacieho procesu. Celý deň 
prebiehal bez problémov a dúfame, že sa 
nám podarilo osloviť čo najviac detí 
a tínedžerov. Poďakovanie patrí pani ria-

diteľke, profesorom a všetkým študentom, ktorí sa do akcie zapojili a pomohli. Fotografie 
z DOD nájdete vo fotoalbume na stránke našej školy.  

 

Výstava nových kníh v školskej knižnici pri príležitosti mesiaca 
knihy          Adela Miklovičová, I.O 
 

arec je mesiacom knihy a  preto sa 
aj v našej školskej knižnici usku-

točnila výstava najnovších kníh. Pri tejto 
príležitosti túto výstavu navštívila aj naša 
trieda. Mohli sme tam vidieť svetové best-
sellery ako kniha Papierové mestá od Joh-
na Greena, ale taktiež knihy slovenských 
autorov ako Prvá a posledná láska od Pav-
la Vilikovského a mnoho ďalších. Videli 
sme aj DVD-čka zo života známych osob-
ností ako Leonardo Da Vinci a Marie-
Curie Sklodowská. Veľmi sa tešíme, keď 
si ich budeme môcť od apríla požičať 
a prečítať v pohodlí domova. 

 

Deň jódu  Martin Kolárik, VIII. 

stredu 25. marca sa na našej škole 
uskutočnil Deň jódu, na príprave 
ktorého spolupracovali predmetové 
komisie fyziky, chémie a biológie. 

Prezentácie návštevníkov obozná-
mili so základnými fyzikálnymi 
a chemickými vlastnosťami jódu (napr. 
Izotopy jódu a ich aplikácie), jeho využi-
tím v medicíne (napr. Jódová profylaxia, 
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Rádioaktívny jód a štítna žľaza), ale aj 
významom pre ľudský organizmus (napr. 
Disfunkcia štítnej žľazy, Význam jódu pre 
ľudský organizmus) či životné prostredie 
(Jód – životné prostredie a zmeny 

v ľudskom organizme). Prezentácie pre-
biehali prvých päť hodín, súčasne v kine 
a posluchárni. 

Okrem prezentácií, ktoré si pripra-
vili žiaci tretieho ročníka štvorročného 
štúdia a žiaci siedmeho ročníka osemroč-
ného štúdia, nechýbala ani „jódová kuchy-
ňa“, v ktorej mohli návštevníci ochutnať 
potraviny s bohatým obsahom jódu, teda 
najmä ryby a čerstvé ovocie a zeleninu. 

Program dopĺňal aj interaktívny test 
s názvom „Čo vieš o jóde?“, v ktorom si 
návštevníci mohli otestovať svoje znalosti. 

 

Návšteva konferencie CERN     Ivana Kubinová, II.B 

ňa 25. marca sme s pani profesorkou 
Máriou Prnovou navštívili Univerzi-
tu Komenského v Bratislave, kon-

krétne fakultu matematiky, fyziky 
a informatiky. V týchto priestoroch prebie-
hala konferencia na tému Úžasný svet 
CERN-u a jeho výskum.  

 Na začiatku sme sa dozvedeli niečo 
a jeho výskume, ale taktiež o možnostiach 
vzdelávať sa, ktoré nám študentom CERN 
ponúka. Prednášajúci nám vysvetlili prin-
cíp fungovania známeho urýchľovača ele-
mentárnych častíc. Častice v ňom nado-
budnú skoro svetelnú rýchlosť a pri ich 
zrážke sa vytvoria podmienky, aké boli vo 
vesmíre po Veľkom tresku. 

 Ďalej sme sa dozvedeli veľa zaují-
mavých faktov o antihmote či objave Hig-
gsovho bozónu.  

 Uvedomili sme si, že moderní tech-
nológie nám v astronómii umožňujú spoz-
návať nielen najvzdialenejšie hlbiny ves-
míru, ale ponúkajú nám aj porozumenie 
najmenším časticiam, z ktorých sa skladá 
všetka hmota. 
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Putovná výstava o odpadoch RNDr. Mária Prnová, koordinátorka en-
vironmentálnej výchovy na škole 

 

dňoch od  26. marca  do  10. apríla 
2015, v čase okolo veľkonočných 

prázdnin, bola na našom gymnáziu inštalo-
vaná putovná výstava. Výstava sa týkala 
odpadového hospodárenia, napríklad sklá-
dok odpadu a separovania odpadov a bola 
súčasťou vzdelávacích aktivít v národnom 
projekte.  

Z iniciatívy občianskeho združenia 
OZ TATRY vznikol dvojročný celosloven-
ský projekt pre školy „Na skládky nie sme 
krátki“. Aj keď hlavným cieľom projektu 
bolo odhaľovanie čiernych skládok a ich 
likvidácia, školy sa mohli prihlásiť aj do 
vzdelávacích aktivít v tomto projekte, o čo 
sme prejavili aj my záujem. 

Mnohí z vás, žiakov, ste sa so svo-
jimi triedami a vyučujúcimi zúčastnili bez-
platných odborných prednášok s lektorom 

združenia. Boli na dve témy: „Čierne 
skládky“ a „Invázne rastliny“. 

Ďalšou vzdelávacou aktivitou, na 
ktorú sme sa cez školu prihlásili, bola „Pu-
tovná výstava o odpadoch“. Na 15-tich 
banneroch ste si mohli popozerať „všetko 
o odpadoch“. 

Chcem sa poďakovať aj nášmu pá-
novi školníkovi p. Šípovi, ktorý výstavu 
fyzicky nainštaloval. Pri takýchto výsta-
vách (na našej škole sme realizovali už 
druhú výstavu takéhoto typu) sú presne 
stanovené pravidlá, ako je treba 
s vystavovanými bannermi „nakladať“, aby 
nedošlo k ich poškodeniu. Na vystavova-
ných banneroch v predchádzajúcich dňoch 
ste si mohli pozrieť prehľadné spracovanie 
tém, ako sú skladba (zloženie) odpadu, 
nelegálne skládky odpadu, informácie 
o elektroodpade, papieri, skle, kovoch, 
tetrapakoch, batériách a akumulátoroch. 
Na výstave boli tiež informácie 
o kompostovaní, environmentálnej záťaži, 
triedení odpadov, či o aplikácii TRASH 
OUT, ktorá sa využívala a využíva na na-
hlasovanie čiernych (nelegálnych) skládok. 

Organizátori putovnej výstavy na 
našej škole dúfame, že sa vám výstava 
páčila, bola pre vás inšpirujúca a poučná 
a a že informácie z nej zužitkujete 
v svojom každodennom živote (a možno aj 
v školskej súťaži). 
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Deň narcisov                                                              Diana Šrámková, IV.B 

ňa 27.3.2015 odštartovala Liga 
proti rakovine už 19. ročník verej-
no-prospešnej zbierky Deň narci-
sov.  Cieľom tejto zbierky je hlav-

ne informovať ľudí o boji proti zákernej 
chorobe menom rakovina, ako aj ozrejmiť 
súčasnú situáciu na Slovensku. Vyzbierané 
peniaze sú následne prerozdelené v troch 
hlavných oblastiach a to: 

x Psycho-sociálna starostlivosť o on-
kologických pacientov a služby pre 
zlepšenie kvality ich života i života 
ich najbližších 

x výchova, informovanosť a preven-
cia zameriavajúca sa  nie len na pa-
cientov, ale na širokú verejnosť a 
najmä na mládež  

x prenos výsledkov klinického a zá-
kladného výskumu do diagnostiky, 
liečby a rehabilitácie onkologic-
kých pacientov 

Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov 
vyjadrujete onkologickým pacientom, že 
nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj 
sa týka nás všetkých a že majú i vašu pod-
poru. 

Minulý rok sa celkovo podarilo vy-
zbierať 921.238,56 EUR na celom Sloven-
sku. Verím, že tento rok to bude ešte 
o trošku viac. Prispelo k tomu aj 32 študen-
tov nášho gymnázia, ktorý sa v tento deň 
vybrali do ulíc s veľkým odhodlaním po-
môcť a podporiť ľudí trpiacich rakovinou. 
Celkovo sa im podarilo vyzbierať 2943 €.  

 

Okrem vhodenia peňazí priamo do 
pokladničky mohli ľudia prispieť aj for-
mou sms v hodnote 2€ a to do 31.3.2015 
alebo priamo prevodom na bankový účet. 
  

 
Ako išlo vajce prvýkrát do školy                           Sára Ráčková, I.O 

 
edného nádherného dňa, keď kohút 
prvýkrát zakikiríkal a sliepočky zosadli 
z bydielok, už bolo na svete vajíčko. 

Ale toto vôbec nebolo obyčajné vajíčko. 
Zatiaľ, čo ostatné vajíčka len vylihovali, 
toto už preliezalo cez dvierka kurínu. Bolo 
zo všetkých najzvedavejšie, a tak ho na-
zvali Zvedavko. Zvedavko rástol, rástol 
a rástol ako z vody a ani by ste sa nenazda-
li, už bolo treba vybrať, kam pôjde do ško-
ly. Keďže bol veľmi zvedavý, sadol si 

k počítaču a začal pátrať. Prezrel si veľmi 
veľa škôl z celej Európy, no stále sa neve-
del rozhodnúť. Napísal si teda papieriky 
s názvami jednotlivých škôl, ktoré sa mu 
páčili a povedal si, že začne tou z nich, 
ktorú prvú vytiahne.  

Vylosoval školu Sorbonu v Paríži. 
Zistil o nej, že je to najznámejšia 
a najstaršia škola vo Francúzsku. Hneď sa 
vydal na cestu, lebo sa veľmi tešil na svoj 
prvý deň v škole. Keď prišiel do školy, 
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nevedel sa vynadívať. To vám bola nádhe-
ra! Keď sa dokochal krásou nového pro-
stredia, vyhľadal svoju triedu. Páčilo sa mu 
tam. Zrazu ho však chytila akási ruka a jej 
majiteľ si ho začal so záujmom obzerať. Po 
chvíľke pozornosti sa Zvedavko znenaz-
dajky ocitol v batohu jedného zo svojich 
nových spolužiakov. Zvedavkovi nezostá-
valo nič iné, len bezmocne sedieť a čakať, 
čo sa bude diať ďalej. Celý deň však nič, 
len kde-tu niekto zdvihol tašku. Zvedavko 
sa teda snažil aspoň niečo započuť a naučiť 
sa. Už si začínal myslieť, že v batohu zos-
tane naveky, no vtom sa batoh otvoril. Tá 
istá ruka vytiahla Zvedavka von a jeho 
nový spolužiak hneď natešene ukazoval 
Zvedavka mame: „Mami, urob mi z neho 
praženicu!“ Keď to vajíčko začulo, začalo 
sa trepotať, až kým sa chlapcovi nevy-
šmyklo z ruky. Našťastie spadlo na mäkký 
huňatý koberec. Odušu sa začalo kotúľať 
až ku dverám a cez malú škáročku sa vy-
kotúľalo von. „Síce zo mňa skoro bola 
praženica, ale aspoň som sa počas tých 
dlhých hodín vysedávania v batohu niečo 
naučil...“ premýšľal Zvedavko. 
 Ako ďalšiu školu si Zvedavko vy-
tiahol Padovskú univerzitu v Taliansku. 
Táto  univerzita sa mu veľmi zapáčila, lebo 
tu študoval slávny taliansky filozof a ma-
tematik Galileo Galilei a bola tu založená 
doposiaľ najstaršia botanická záhrada na 
svete.  Keď vošiel dnu, bol v úžase. Boli 
tam obrovské schodiská a na nich také 
veľké zábradlie! Po tom sa Zvedavko vždy 
chcel skúsiť zošmyknúť- ako vo filmoch. 
Povedal si, že to hneď skúsi. Vyšiel na 
najvyššie poschodie, vyštveral sa na zá-
bradlie a letel. Šmýkal sa rovno dolu. Len-
že za chvíľu zábradlie končí! „Čo teraz?“ 
pomyslel si Zvedavko.   Bol bezradný, 
a tak len zavrel oči a čakal, čo bude ďalej... 
Odrazu vyletel vysoko do vzduchu, no 
nedopadol na zem, ale do čohosi mäkkého. 

„Kde to som?“ premýšľal Zvedavko. Po 
chvíli zistil, že je znovu v niekoho batohu. 
Onedlho začul nejaký hukot a buchot. No 
odkiaľ prichádzal? Vykukol 
z pootvoreného batohu. „Ja som 
v lietadle!“ Zvedavko bol veľmi nadšený, 
lebo ešte nikdy necestoval lietadlom. Keď 
pristáli, Zvedavko stále vykúkal z batoha. 
Bol strašne zvedavý, kam to prileteli. Nie-
sol sa v batohu a pozoroval krajinku.  Za 
chvíľu uvidel obrovskú školu s nápisom 
Cambridge. No jasné! Boli v Anglicku. 
Pomaly vchádzali dnu. 
 

 
 

Jeho novou školou teda bude naj-
známejšia a najlepšia škola v Anglicku. 
Prišli do triedy a majiteľka batohu ho vy-
tiahla von. „Čo tu robí vajíčko?“ začudo-
vane si obzerala Zvedavka. Zvedavko sa 
zľakol, že si ho znovu budú chcieť uvariť, 
tak začal kričať: „Pomóóóc!“ a snažil sa 
novej spolužiačke vyšmyknúť z ruky. Ten-
toraz sa však preľakla ona: „To vajce roz-
práva!“ Postupne sa Zvedavko a nová spo-
lužiačka Katka skamarátili a Zvedavko sa 
už nebál, lebo vedel, že si ho Katka obľú-
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bila, rovnako ako on ňu. Chodili spoločne 
do školy, učili sa spolu... Raz sa Katka s jej 
kamarátkami rozhodli, že pôjdu do solária, 
pričom Zvedavko samozrejme nemohol 
chýbať. Zvedavko sa veľmi tešil, že bude 
opálený. Keď však prišli, zatvorili ho do 
nejakej rúry. Začalo tam byť zrazu strašne 
horúco a Zvedavko cítil, že akosi tvrdne. 
„Pomóooc!“ volal, „pustite na von, lebo zo 
mňa bude vajíčko na tvrdo!“ Ale márne. 
Nikto ho nepočul. Od strachu začal teda 
skákať, behať, robiť saltá ako šialený. 
Vtom zbadal nejaké tlačidlo. Skočil naň 
a myslel si, že už je zachránený, no začalo 
mu byť ešte viac horúco. Od horúčavy už 
strácal rovnováhu a dopadol na akési iné 
tlačidlo. Vtom sa tunel začal otvárať 
a horúčava postupne vyprchala. Vystrašený 
Zvedavko hneď utekal za Katkou a jej ka-
marátkami, ktoré si až vtedy uvedomili si, 
čo sa vlastne mohlo stať a okamžite ho 
zobrali von, aby sa trochu schladil. Tento-
raz to dopadlo dobre, ale čo ak nabudúce... 

Zvedavko pokračoval vo svojom 
putovaní, a tentoraz bola jeho cieľom Kar-
lova univerzita u našich susedov v Česku, 
ktorá je ich najznámejšou vysokou školou. 
Kam sa ale pohnúť v tej obrovskej budo-
ve? Vajíčko si vybralo krásne červené dve-
re. Zaklopalo. Dvere otvorila krásna slečna 
a zvýskla: „Aha! Ďalšie vajíčko!“ Zobrala 
ho do ruky a kričí na ďalšiu fešandu: „Po-
daj mi štetec!“ A už naň mierila chlpatým 
čudom na paličke. Tak Zvedavko už nebol 
bielym, ale strakatým vajíčkom. Zrazu sa 
ocitol medzi podobne zafarbenými vajíč-
kami, ktoré si spievali: „Veľká noc prichá-
dza, každý sa raduje...“ Zvedavko ale ne-
chcel skončiť ako maľované vajíčko pre 

šibačov, vzal nohy na plecia a poďho hľa-
dať  ďalšiu školu. 

Vylosoval si univerzitu Komenské-
ho v Bratislave. Táto škola sa mu veľmi 
páčila, lebo v nej hovorili jeho rodným 
jazykom a navyše to bola najstaršia 
a najväčšia univerzita na Slovensku. Raz 
na telesnej hrali tenis. Zvedavko bol práve 
medzi tenisovými loptičkami a snažil sa 
zodvihnúť veľkú tenisovú raketu. Keďže 
bol veľmi malinký, vôbec sa mu nedarilo 
a tak si na ňu len sadol a pozoroval zá-
pas.Z ničoho nič sa raketa, na ktorej sedel 
zdvihla a vystrelila Zvedavka vysoko do 
vzduchu. Odrazu ho z druhej strany odstre-
lila ďalšia raketa. Zvedavko vyľakane kri-
čal: „Au, pomoc! Prestaňte, ja nie som 
tenisová loptička!“ No nič sa už nedalo 
robiť. Vajíčko spadlo do pichľavého kríka. 
Pomaly začalo praskať. Najskôr vykukla 
hlavička, potom bruško a nožičky a až na-
koniec celé telo maličkého kuriatka. Tak sa 
nám zo zvedavého vajíčka vykľulo ešte 
zvedavejšie kuriatko, ktoré pochodilo ešte 
veľa ďalších škôl v Európe. 

Keď Zvedavko doštudoval, raz si 
povzdychol: „Ach to je ale super, že som 
mohol študovať po celej Európe! Spozná-
val som popri tom veľa iných kultúr, našiel 
som veľmi  dobrých kamarátov a ešte som 
sa aj naučil mnoho cudzích jazykov...“ 
No Zvedavko veľmi dobre vedel, že nie-
ktoré detičky v rozvojových krajinách ne-
môžu študovať, preto sa rozhodol, že urobí  
veľkú zbierku práve pre nich. Prispeli aj 
Zvedavkovi kamaráti z rozličných kra-
jín. Zvedavko tak potešil mnohé detské 
srdiečka. 
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Puto lásky      Sabína Farkasová, II.B  

Puto je, keď ťaneomámi iná kráska, 
chceš iba jednu, to je tvoja láska. 
Len ona vie ako naplniť srdce trpiace smä-
dom 
aj čo je účinné proti všeľudským jedom. 

Vie, že vždy prídeš aj v zúfalej chvíli, 
dal si jej slovo to v hlave jej víri. 
Umenie je vedieť správne si zvoliť, 
človeka, s ktorým chceš svoj život prežiť. 

Niekomu veriť a dušu mu oddať, 
to je pravý význam slova milovať. 

Možno raz, dvakrát sa nezhodnúť, nevadí, 
zostaň len v nádeji a niekto ti poradí. 

Znova ti napovie, prečo je práve ona tá tvoja, 
tá, za ktorú kedysi išiel si do boja.  
Vravíš, že je ti to naozaj  ľúto,  
tak iba neseď, obnov staré puto.  

 
Teraz už je myseľ čistá a jasná, 
choď a dokáž jej, že pre teba len ona je krás-
na. 

 
 

Materinská láska     Sabína Farkasová, II.B   
Matka, tá ľúbi dieťa najviac na svete. 
Chráni nás, bozká nás, odísť od nej nechcete. 
Vždy vie, kedy má prísť a obviazať tvoje rany, 
večnú lásku bez úplatkov dostaneš len od mamy. 
 
No raz nastane tá prelomová chvíľa, 
kedy mama už nebude tvoja jediná víla. 
Nájdeš si lásku v podobe novej ženy,  
stenám svojho srdca premaľuješ steny. 

Nikdy však nezabudni, kto ťa ako semiačko pestoval, 
Ľúbil ťa, chránil a v dobrom ťa vychoval. 
Nastal čas mamičke venovať dar, 
ktorý si od nej v kolíske dostal.  

 
Teraz jej opätuj lásku a pozornosť, 
dokáž jej, že si pamätáš na detskú minulosť. 

 

 

Janko Alexy – Žena z Heľpy (1931) 

 

K tvojmu srdcu súradnice                               Karolína Kucmenová, I.B 

        (Pieseň)  

1.) Ty si moje ukradol, 
No k tvojmu musím hľadať cestu 
Vraj si sa rozhodol 
A inú berieš za nevestu 
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2.) Srdce mi nevrátiš, 

Nechceš ma pustiť k svojmu 
Svet mi tým prevrátiš 
- Rozpútaš vo mne vojnu 

 
Ref: V tom lásky bludisku 
Si prvý našiel východ 
Nechal si ma tam 
Nepripravenú na to večné ticho 
GPS mám v hlave 
Už len posledný kus stavebnice 
Žiaľbohu, nemám práve 
K tvojmu srdcu súradnice 

 
3.) Do hlavy ti nevidím 

Však ty ma máš už prečítanú 
Že váhaš nevadí 
Len pohni, kým sny neprestanú 
 

4.) Snáď nie je neskoro 
Snáď neprešiel si cez hranice 
Ja blúdim priestorom 
A ešte hľadám súradnice 

 
Ref: _____ 

 
Gustav Klimt – Bozk (1907-1908) 

 
 

Už nie!  Karolína Kucmenová, I.B         

(Pieseň) 
 

1.) Zmätok v hlave 
Bolesť v duši 
Srdca praskot 
Myseľ ruší 
 

2.) City stíchli 
Láska hnije 
- Úsmev slzy nezakryje 

 
Gustav Klimt – Naplnenie (1909) 
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Ref: Mám už dosť! 
Chcem späť duchaprítomnosť! 
Už nechcem byť tá, 
Čo stále iba trpieť má! 
Už nie! Pozbieram kúsky svojho srdca  
A zlepím si svoj svet, v ktorom už teba dávno niet... 

 
3.) Prázdny pohľad 

Nové vrásky 
Pribudli na  
Tvári krásky 
 

4.) Liečiteľ čas 
Chuť žiť vráti 
- Všetku bolesť  
Nechá stratiť 

Ref: _____ 

 

Jar        Madeleine Fabušová, I.O 
 

Prvá rozkvitnutá kvetinka, 
prvý spev vtáčika, 
prvý slnečný lúč, 
zima je fuč. 
Máme tu jar, 
obdobie kedy zozelenie tráva, 
čas kedy sa radujeme z prvých slnečných lúčov, 
keď objavíme v záhrade bahniatka. 
Zrazu je celý svet iný, 
zmizol mráz, 
zmizol sneh, 
objavila sa zeleň, 
ktorej je každý rád. 
Teším sa kedy vybehnem von, 
zaborím si nohy do čerstvej trávy, 
pôjdem do lesa a ucítim krásnu vôňu. 
Vôňu lesa, vôňu kvetov, vôňu nového sveta, života. 
Už to vidím, 
tamto kvitne kvetinka , 
inde rastie semienko, 
o chvíľu vyliahnu sa nám i kuriatka, 
bocian priletí na stĺp. 
Celý svet je ako vymenený po zimnom spánku. 

 

 
Jar 

 



[Type text] 

 

  
 

Vtipy          Jakub Jakubec, I.B 
 

Učiteľ: Ten, kto zodpovedá na moju ďalšiu otázku, môže ísť domov.  
Jeden žiak hádže svoju tašku von oknom.       
Učiteľ: Kto to hodil?!  
Žiak: Ja! Idem domov.      
 
Nadriadený sa pýta zamestnanca: 
„Čo si myslíte, že je základný problém v našej firme – nevedomosť, alebo nezáu- jem?“ 
 Zamestnanec: „Neviem a ani ma to nezaujíma.“ 
 
Otecko nabúra a syn doma hovorí mamičke: "Mami, mám ti povedať všetko, čo otecko po tej búračke 
hovoril?" 

  „Tak dobre," odpovie mamička.“ 
„A mám vynechať sprosté slová?“ 
„Áno, vynechaj," súhlasí mamička.“ 
„Tak v tom prípade nehovoril vôbec nič.“ 

 
hľadáme nových redaktorov, reportérov, fotografov, grafikov... 

Tím školského časopisu Element hľadá do svojich radov nových redaktorov, reportérov, foto-
grafov, či redaktorov... 

Baví ťa písanie a chcel by si v budúcnosti pracovať ako novinár, redaktor, či v iných masmé-
diách? Gramatika ti nerobí veľké problémy? Ak si odpovedal na predchádzajúce otázky áno alebo máš 
záujem obohatiť náš kolektív, radi ťa prijmeme. Na pozíciu sa prihlás sa v školskej knižnici u p. prof. 
Ivanovej!  

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 A PRIPOMIENKY MÔŽETE 
PÍSAŤ NA dimanaiv@gmail.com 
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