


Ahojte, gymnazisti !

Zima je v plnom prúde, snehu všade na-
vôkol a my vám chceme predstaviť vynove-

ný školský časopis GYMPLÁČ, ktorý bude odte-
raz vychádzať v elektronickej podobe na stránke 

školy. Prvé číslo časopisu GYMPLÁČ sa oneskorilo z 
technických príčin, ktoré nastali pri pripravovaní tohto 

čísla. Ale dúfame, že drobné oneskorenie vám neuberie z 
chuti začítať sa do rôznych zaujímavých článkov a príspev-
kov. Týmto sa vám chceme poďakovať za pochopenie.

Chceli by sme, aby ste sa podieľali na tvorbe ďalších čísel 
svojimi postrehmi, nápadmi, príspevkami, resp. pripomienka-

mi, ako zlepšiť jeho kvalitu. 

Úspešný školský rok 2017 / 2018 vám želá celá redakcia časopi-
su :)

S pozdravom Kristína Wožniaková



155. výročie založenia PSG

funguje až dodnes. 
Hrdo sa hlásime k tejto tradícii a 
považujeme sa za pokračovateľov 
Prvého slovenského gymnázia. 
Pri príležitosti 155. výročia založe-

nia PSG sa 16. 9. 2017 uskutočnilo 
stretnutie absolventov nášho gym-
názia, Gymnázia Martina Kukučí-
na.

Zo školských lavíc

V roku 1862, presne 16. septembra, 
bolo slávnostne otvorené Prvé slo-
venské gymnázium. Škola, na kto-
rej sa vyučovalo po slovensky, čo v 
tom čase nebolo jednoduché. Žiaci 
tohto gymnázia sa okrem učenia 
venovali vydávaniu časopisov, hrali 
divadlo, organizovali zbierky a ve-
novali mnohým ďalším aktivitám. 
Študovali tu mnohí študenti a nie-
ktorí z nich sa stali známymi osob-
nosťami, napríklad ako MARTIN 
KUKUČÍN, ktorého meno nesie aj 
naše gymnázium.
V roku 1874 bolo násilne zatvore-
né. Od roku 1919 až do roku 1929 
bolo znovu otvorené ako Českoslo-
venské štátne reálne gymnázium. 
V roku 1945 bolo znovuotvorené 
osemtriedne Štátne gymnázium a 



interview

Zo školských lavíc

Mgr. Igor Baran (RIADITEĽ 
GMK)

1. Vedeli by ste porovnať študent-
ský život dnes a v minulosti ?
V podstate študenti aj študentský 
život je stále rovnaký. Troška sa me-
nia len okolnosti a životný štýl, inak 
v tom nevidím nijaký mimoriadny 
rozdiel. Takisto sme boli nezbední, 
radi sme chodili poza školu, lebo 
sme sa chceli ulievať, a všetko ostat-
né, čo patrí k študentskému životu. 
Ale zasa na druhej strane, trávili 
sme spolu oveľa viacej času vonku 
a viacej sme sa stretávali. Dnešná 
mládež takisto trávi čas spolu, ale 
skôr na sociálnych sieťach ako von-
ku, čo je veľmi smutné, pretože ne-
budú mať také zážitky ako sme ke-
dysi mávali my.

2.  Aké sú vaše dojmy zo stretnutia 
absolventov ?
Kedže sme toto stretnutie orga-
nizovali už po štvrtýkrát, tak sme 
mali nejaké tie skúsenosti, ale aj tak 
s tým bolo veľa práce, no vždy ma 
milo prekvapí eufória a nadšenie 
našich absolventov. Aj keď si to ešte 
vy, žiaci, neuvedomujete,  myslím 
si, že to bude pre vás v budúcnos-
ti nezabudnuteľný zážitok. Ohlasy 
od absolventov sú veľmi pozitívne, 
všetci boli nadšení a tešia sa na ďal-
šie stretnutie. Musím povedať, že 
my sme tomu len a len radi.
 

Mgr. Katarína Hviščová (AB-
SOLVENTKA a PROFESORKA)

1. Kedy ste skončili gymnázium ?
V roku 1989.

2. Vedeli by ste porovnať študentský 
život dnes a v minulosti ?
Študentský život vtedy sa veľmi od 
dnešného nelíši, aj keď musím po-
vedať, že vtedajší študenti boli viac 
aktívni ako tí dnešní. Tak ako vy 
dnes, aj my sme mali zoznamováky 
na uvítanie. Síce lyžiarske zájazdy, 
exkurzie, besedy a krúžky neboli tak 
moderné ako v dnešnej dobe, ale 
aj tak sme si ich naplno užili a radi 
sme sa stretávali aj po vyučovaní. 
Dnes mám pocit, že žiaci sa snažia 
čo najskôr odísť zo školy, aby sa ne-
museli zapájať do nepovinných akti-
vít po škole. Bohužiaľ, už je iná doba 
aj iné deti. Keď som študovala ja, tak 
nebolo žiadne osemročné štúdium a 
na porovnanie od dnešnej mládeže 
sa nám aj viacej chcelo učiť.

3.  Aké sú vaše dojmy zo stretnutia 
absolventov ?
Čo sa týka osláv, myslím si, že sme 
to všetci zvládli na výbornú. Mňa 
ako absloventku najviac potešilo 
stretnutie s mnohými spolužiakmi, 
staršími aj mladšími, ktorých som 
už dlhšiu dobu nevidela a s ktorými 
sme sa veru mali o čom porozprá-
vať. Celý program aj vystúpenia sa 
všetkým páčili a tešíme sa na ďalšie 

takéto absolventské stretnutia.

PaedDr. Jana Kánová (AB-
SOLVENTKA a PROFESORKA)

1.Kedy ste skončili GMK? 
V roku 1978. Aj ja som jednou z ab-
solventiek GMK. Študovala som 
ešte v starej budove (terajšia ZŠ I.B. 
Zocha). Túto školu navštevoval aj 
môj otec, sestry i  moje deti. Som 
hrdá na to, že som absolventkou 
1. slovenského gymnázia. Zaují-
mavé bolo, keď som pár rokov po 
skončení vysokoškolského štúdia 
nastúpila na túto školu ako učiteľ-
ka a z mojich učiteľov sa stali moji 
kolegovia.

2.Viete porovnať študentský život 
predtým a dnes?
Tak ako sa mení naša spoločnosť, 
menia sa aj ľudia v  nej. A  ináč to 
nie je ani so študentmi. Súčasní štu-
denti majú určite väčšiu voľnosť, čo 
sa týka úpravy zovňajška, oblečenia 
i správania. Za mojich čias chlapci 
nemohli nosiť dlhé vlasy, dievčatá 
sa nemohli maľovať a do školy sme 
museli chodiť „slušne oblečení“, 
teda nie v  rifliach.:) J Pravda, nie 
so všetkým súhlasím, ale musím 
povedať, že za oných čias učiteľ po-
žíval väčšiu úctu i vážnosť zo strany 
žiakov i verejnosti.

3.Aké sú vaše pocity zo stretnutia 
absolventov?
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interview
Zatiaľ som sa nestretla so žiad-
nou školou, kde by sa stretnutie 
absolventov konalo každých 5 ro-
kov a  v  takom veľkom množstve 
absolventov. Myslím, že si to „ko-
leduje“ o  zápis do Guinnessovej 
knihy rekordov. Stretnutie som si 
užila (veď som odchádzala o piatej 
ráno). Musím povedať, že k  jeho 
zdarnému priebehu ste prispeli aj 
VY – súčasní študenti, za čo vám 
patrí vďaka.

Mgr. Eva Gálová (ABSOL-
VENTKA a PROFESORKA)

1.Kedy ste skončili GMK? 
Maturovala som v roku 1981.

2.Viete porovnať študentský život 
predtým a dnes?
Študenti sú v  istom zmysle vždy 
rovnakí – radi sa ulejú, na hodi-
ne sa radi bavia, vystrájajú všetko 
možné – to vždy bolo a  myslím, 
že to tak aj bude, ale je pravda, že 
my sme na hodinách museli byť 
pozornejší a – budem otvorená – 
aj zdvorilejší, než je dnešná gene-
rácia. Dnes je vzťah učiteľ – žiak 
oveľa uvoľnenejší, čo je mnohokrát 
na prospech veci, ale, žiaľ, niektorí 
študenti to dokážu zneužiť a  ne-
uznávajú už potom žiadne hrani-
ce. A  s  tým už nemôžem súhlasiť. 
Aj my sme sa radi bavili, chodili na 
diskotéky, usporadúvali rôzne sú-
ťaže, športovali, ale myslím, že sme 

nemali až toľko voľna, ako máte vy 
dnes, lebo máloktorí z  vás už dnes 
pomáhajú v domácnosti.

3.Aké sú vaše pocity zo stretnutia 
absolventov?
Dojmy zo stretnutia sú vždy prí-
jemné, bola som triedna doteraz 
trom triedam, príjemne sme si po-
debatovali s  prvou aj druhou, žiaľ, 
z tretej tam bola len jedna študent-
ka, aj s tou som sa stretla len krátko 
o polnoci v  jedálni. Dúfala som, že 
sa s  nimi stretnem cez víkend o  2 
týždne na chate, kam ma pozvali, 
ale keďže som medzičasom ochore-
la, nepodarilo sa to, žiaľ.

4.Stretávate sa častejšie so svojimi 
bývalými spolužiakmi alebo len keď 
máte takéto akcie?
Pokiaľ ide o  stretnutie s  mojou 
vlastnou gymnaziálnou triedou je 
pravda, že v  posledných rokoch sa 
ich už nezúčastňujem, lebo sa kaž-
dých 5 rokov môžeme a s niektorý-
mi aj stretávame tu na pôde školy pri 
oslavách jubilea školy. No tento raz 
som tu mala len jedného spolužiaka.

Mgr. Rút Pelikánová (ABSOL-
VENTKA a PROFESORKA)

1. Kedy ste skončili gymnázium?
V roku1981.

2. Viete porovnať študentský život 

vtedy a dnes?
Tým, že som od svojej mladosti stá-
le v školstve, vidím, ako sa mladá 
generácia neustále mení. Študenti 
sú teraz oveľa sebavedomejší a viac 
si k svojmu okoliu dovoľujú. Sú 
medzi nimi, samozrejme, aj veľmi 
múdri a inteligentní “jedinci“, ale 
tí bývajú, naopak, veľmi skromní. 
Najviac ma však mrzí, že vôľu, nie-
čo vedieť a v živote dokázať, má čo-
raz menej z nich a tí ostatní len bez 
akýchkoľvek ambícií “prežívajú“.

3. Aké sú vaše dojmy zo stretnutia 
absolventov?
Stretnutie absolventou má v sebe 
isté čaro, jednak si uvedomujeme, 
ako tie roky veľmi utekajú, ale na 
druhej strane je milé stretnúť po 
rokoch ľudí, s ktorými sme kedysi 
trávili svoje bezstarostné roky a za-
spomínať si. Ja sa osobne vždy te-
ším aj na svojich bývalých žiakov, 
hlavne na svoju 1. triedu, s ktorými 
mám dodnes veľmi dobrý vzťah.

Mgr. Zuzana Baranová (AB-
SOLVENTKA a PROFESORKA)

1. Kedy ste ukončili GMK?
Ukončila som ho v roku 1983.

2. Stretávate sa s  bývalými spolu-
žiakmi aj mimo osláv ako naprí-
klad 155. výročie GMK?
Samozrejme, práve na strednej 
škole vznikajú pevné priateľstvá. Aj 
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interview
keď sme sa rozišli do rôznych kútov 
Slovenska, stretávame sa raz za 5 ro-
kov. S  Revúčanmi často, či už pra-
covne, alebo pri využívaní služieb, 
alebo len tak, v  meste, v  obchode. 
Tí, čo sú mimo Slovenska na udržia-
vanie kontaktov využívame sociálne 
siete. Je pravda, že mám aj takú spo-
lužiačku, s  ktorou som sa nevidela 
od matúr. (Ale taká je len jedna J) 

3. Porovnajte, aké bolo gymnázium 
vtedy a teraz. Zlepšilo sa alebo zhor-
šilo?
Ťažko porovnať čo bolo pred 30 rok-
mi a čo je dnes. Teraz je určite veľa 
vymožeností, ktoré uľahčujú štú-
dium. My sme si poradili s  kalku-
lačkou a  knihami vypožičiavanými 
z knižnice. Medzi učiteľmi a žiakmi 
nebol taký otvorený vzťah ako dnes. 
Myslím, že sme sa v podstate medzi 
spolužiakmi viac zhovárali tvárou 
v tvár. Pomáhali sme si v učení, zlá 
známka sa v triede vyskytla len vý-
nimočne. Na ,,gympel“ spomínam 
s láskou a radosťou. J

Mgr. Jana Wožniaková (AB-
SOLVENTKA)

1. Kedy ste skončili gymnázium ?
V roku 1987.

2. Vedeli by ste porovnať študentský 
život dnes a v minulosti ?
Ťažko mi je porovnať študentský ži-
vot dnes, pretože už zopár rokov nie 

som súčasťou študentského života, 
ale podľa mňa sme mali omnoho 
bezstarostnejší život ako vy dnes. 
Z môjho pohľadu sme mali menej 
povinností a stresu. Samozrejme, že 
sme sa aj my museli učiť a pripravo-
vať do školy, ale z celkového pohľa-
du bol náš študentský život viacej 
spontánejší.

3.  Aké sú vaše dojmy zo stretnutia 
absolventov ?
Stretnutie bolo úžasne a nezabud-
nuteľné hlavne v tom, že sme sa 
stretli s bývalými spolužiakmi, s 
ktorými sme sa nevideli zopár ro-
kov a s niektorými, s ktorými sa vi-
díme iba na týchto absolventských 
stretnutiach. Z môjho pohľadu, čo 
sa týkalo prípravy a organizácie, to 
bolo veľmi dobre premyslené a zor-
ganizované. Všetky kultúrne podu-
jatia, medzi ktoré patrili napríklad aj 
krátka scénka s národovcami, vystú-
penie folklórneho súboru či akadé-
mia, boli veľmi dobre pripravené a 
aj mnohým iným absolventom sa to 
veľmi páčilo. Rozhodne sa teším na 
ďalšie takéto stretnutia.

Pani Pomajová (ABSOLVENT-
KA)

1.  Kedy ste skončili gymnázium ?
V roku 1992.
 
2.Aké sú vaše dojmy zo stretnutia 
absolventov ?

Z mojej strany môžem povedať, že 
sa mi toto stretnutie absolventov 
veľmi páčilo a milo ma prekvapilo 
stretnutie s mojimi bývalými spo-
lužiakmi. Všetko bolo do posled-
ného detailu výborne zorganizo-
vané a premyslené, čo ocenili aj iní 
absolventi. Upútal ma a tiež veľmi 
zaujal program, ktorý vytvorili te-
rajší žiaci gymnázia. Veľmi obdivu-
jem obsluhu, ktorá bola ochotná a 
hlavne rýchla. Neviem, čo k tomu 
viacej dodať, všetko to bolo jedným 
slovom úžasné.

Patrik Balag (ŽIAK OKTÁVY)

1. Aký si mal pocit z absolventov?
Tak z  nich som mal dobrý pocit, 
lebo prišli po niekoľkých rokoch 
porozprávať sa so spolužiakmi, 
a hlavne na nich bolo vidieť, že sa 
tešia zo stretnutia.

2. Aká bola pre teba skúsenosť, byť 
čašníkom pre takú kopu ľudí?
Bolo to zaujímavé, lebo som to 
robil prvýkrát. Bola to celkom 
sranda, lebo nosiť im jedlo na stôl 
a obsluhovať ich, ešte keď sa vás aj 
niečo spýtali.... Takže to bolo zaují-
mavé...... Super zážitok......

Dominik Hutka (ŽIAK a OB-
SLUHA)

1.  Ako sa ti páčili oslavy 155. výro-
čia založenia školy ?
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interview
Oslavy boli skvelé, no najviac sa mi 
páčilo, ako sa ľudia po dlhšej dobe 
spolu stretli a bavili sa o všelijakých 
možných veciach. Bolo to veľmi 
príjemné.

2. Čo myslíš, aké dojmy mali z toho 
absolventi, ktorí boli na oslavách ?
Takmer všetkým ľuďom sa oslavy 
páčili. No niektorí ľudia, hlavne tí 
starší, veľa vecí skritizovali. Nebolo 
to dvakrát príjemné, ale druhých 
absolventov to vôbec neodradilo, 
čo som bol veľmi rád.

3. Čo sa ti na oslavách najviac pá-
čilo ?
Čo chcem k tomuto povedať je asi 
toľko, že najviac sa mi páčili vyzdo-
bené školské schody :), keďže ako 
obsluha som sa po nich veľakrát 
prebehol, ale musím dodať, že or-
ganizácia tohto celého stretnutia 
absolventov bola dobre zorganizo-
vaná a pripravená.

Natália Poprocká (ŽIAČKA a 
OBSLUHA)

1. Ako sa ti páčili oslavy 155. výro-
čia založenia školy ?
Všetko to bolo dobre zorganizo-
vané a nachystané. Ale najviac ma 
asi potešil pohľad na stretnutie bý-
valých absolventov po piatich ro-
koch. Ich emócie boli neopísateľné.

2. Čo myslíš, aké dojmy mali z toho 

absolventi, ktorí boli na oslavách ?
Všetci absolventi boli veľmi milí a 
vďační, no od niektorých sme utržili aj 
nejakú tú kritiku a nespokojnosť ...

3. Čo sa ti na oslavách najviac páčilo ?
Neviem, ako konkrétne odpovedať na 
túto otázku, ale myslím si, že najlepšia 
bola celá tá atmosféra tohto stretnutia 
...

Dávid Frandel (ŽIAK a OBSLUHA)

1.  Ako sa ti páčili oslavy 155. výročia 
založenia školy ?
Bol to príjemný pocit dívať sa na všet-
kých tých ľudí, ktorí sa tam po piatich 
rokoch opäť zišli a mali sa o čom po-
rozprávať.

2. Čo myslíš, aké dojmy mali z toho 
absolventi, ktorí boli na oslavách ?
Podľa toho ktorí absolventi. Niektorí 
boli milí a stále sa usmievali, iným sa 
zasa veľa vecí nepáčilo ... Z môjho po-
hľadu to bolo také všelijaké, ale mys-
lím si, že väčšina absolventov boli so 
všetkým nadmieru spokojní.

3. Čo sa ti na oslavách najviac páčilo ?
Celá organizácia osláv bola dobre pre-
myslená a pripravená, aj keď to síce 
občas malo nejaké ,,muchy”, ale atmo-
sféra všetkých tých prítomných ľudí 
bola na nezaplatenie.

Kika, Simča, Ľudka, Maca, Maťka
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rozhovor S P. JaSenkovou
Interview s  novou pani profesor-
kou Jasenkovou

1. Prečo ste sa rozhodli učiť na 
GMK?
Keďže som absolventkou GMK, už 
počas štúdia na vysokej škole som 
„tu“ chcela pracovať. Najprv som 
však bola na ZŠ, a keď sa uvoľnilo 
miesto na moju aprobáciu (MAT – 
BIO), uchádzala som sa o  miesto. 
A som tu. J
2. Ako sa vám tu páči?
Zatiaľ som spokojná. Dúfam, že to 
tak aj ostane. Verím, že áno.
3. Počúvajú vás žiaci?
Ha-ha, dúfam, že si môžem dovo-
liť tvrdiť, že áno. J Každá trieda je 
niečím iná. V  každej sa inak učí, 
ale myslím si, že sme si všetci našli 
k sebe cestu a celý školský rok bude 
úspešný a  zakončený len dobrými 
známkami (myslím, len veľmi dob-
rými).
4. Myslíte si, že by ste tu dokázali 
pracovať viac ako päť rokov?
Viem si to predstaviť, ale čo bude 
o  päť alebo viac rokov, je ešte 
otázne.     
   Janka M.
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Halloween
Halloween je americký sviatok, 
ktorý sa oslavuje v predvečer a noc 
z 30.10. na 1. 11. – pred sviatkom 
všetkých svätých.
Tento sviatok pozná asi každý 
z  nás. Halloween majú najradšej  
deti. Prezlečú sa do kostýmov, idú 
do ulíc, zaklopú na dom, zakole-
dujú a  dostanú úžasné a  chutné 
sladkosti. Ani domy, byty a  ulice 
nezaostávajú, sú vyzdobené v štýle 
„temna“.

 Na Slovensku sa takto, bohužiaľ, 
neoslavuje.
Ale na našej škole sme si už druhý-
krát pripomenuli tento deň. Nebolo 
nezvyčajné, že profesori zrazu učili 
mŕtveho zajaca, motorkára, upíra, 
pandu, čiernu vdovu...... Žiaci si 
dali záležať, aby masky pôsobili čo 
najvierohodnejšie. Pozrite si ako 
dôkaz niektoré z nich.
     
   Maťa M.
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imatrikulácie
V našom gymnáziu zavládol 20. 
októbra 2017 zvláštny nepokoj. 
Žiaci tretieho ročníka si pripravili 
pre našich nových ,,prváčikov“ 
slávnosť, ktorou boli prijatí do 
radov gymnazistov. Pri tejto 
príležitosti pripravili špeciálny 
program, z ktorého diváci 
,,padali do kolien“. O 16:30 našu 
spoločenskú miestnosť zaplavilo 
množstvo výzorovo upravených 
študentov, pričom mnohých z 
nich bolo ťažko spoznať. Svoj 
denný ,,image“ museli vymeniťza 
cumlíky a veľké plienky, ktoré 
mali ako súčasť oblečenia, pretože 
celé imatrikulačky sa niesli v 

duchu témy: ,,BABY BOOM“. 
Prvákov teda čakali dve hodinky 
programu, ktorý moderovali 
Adam Štepita a Paula Kmecová, 
ktorí nám tiež  predstavili naše 
,,čerstvo narodené babätká“ na 
invalidnom vozíku obsluhovanom 
,,pôrodnou asistentkou“. Každé 
jedno ,,novorodeniatko“ sa nám 
muselo predstaviť a povedať 
nám svoje voľnočasové záľuby a 
aktivity. Po uvádzacom ceremoniáli 
ich čakal bohatý program plný 
zábavných úloh, medzi ktoré patrili, 
napríklad ,,Jablko na špagáte“; 
,,Tanec s kruhom“; ,,Depilácia“; 
,,Praženica“; ,,Karaoke“ či ,,Ľadové 

dobrodružstvo“. Samozrejme, na 
imatrikulačkách nesmeli chýbať 
ani troška ,,pikantnejšie“ úlohy 
ako ,,Triky ako na to“, kde muselo 
jedno ,,bábätko“ zbaliť našu p. 
prof. Jasenkovú. Celý pogram 
bol zakončený čítaním pravidiel a 
zložením prísahy  prvákov. Všetky 
,,novorodeniatka“, ale aj diváci, si 
celé imatrikulačky dosýtosti užili, 
pričom sa aj s chuťou zasmiali a 
skvelo pobavili.

                                                                                                         Kika
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zoznamovák
Zoznamovák, z tohto slova má 
niekto strach a niekto sa na to teší. 
Ako z názvu vyplýva, ide o zozná-
menie. Ale koho a s kým?
No predsa prímanov so staršími 
žiakmi, ktorí si už na škole dosť 
užili a zažili. Organizátori – kvar-
ťania – vymýšľajú rôzne pochutiny, 
pitie a hlavne rôzne úlohy, ktoré 
musia absolvovať. Samozrejme, že 
to nie sú také obyčajné úlohy. Je v 
tom taký malý, teda skôr väčší há-
čik. Úlohy sú špecifické, možno sa 
niektorým budú zdať nepríjemné, 
no zároveň sú zábavné. A o zábavu 
tu ide.
Väčšina prímanov sa bojí, ale 
nájdu sa aj takí, ktorí sa tešia. Ale 
podľa mňa, skoro každý, ktorý si 
to zažil na vlastnej koži, spomína 
na to s najväčším úsmevom na 
tvári.
   Simča
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markíza
Naplánovaná exkurzia do Bratisla-
vy bola, v skratke povedané, úžas-
ný zážitok, ale taktiež aj
zväčšovanie našich vedomosti. 
Ako prvú sme navštívili televíziu 
Markíza,  kde nás srdečne
privítal Patrik Herman. Všetko 
nám tam pekne poukazoval, bol 
veľmi milý a sympatický. 
Pýtali sme sa ho všelijaké otázky a 
on nám s radosťou na ne odpove-
dal. Stretli sme aj Danicu
Kleinovú, ktorá nás tiež veľmi pek-
ne privítala. Bohužiaľ, museli sme 
sa už rozlúčiť, lebo
prehliadka bola na konci. 
Potom sme sa presunuli na výstavu 
ľudského tela. Na začiatku si nás 
rozdelili do dvoch skupín a pride-
lili inštruktora. Náš bol veľmi milý 
a  pekne nám vysvetlil celú pre-
hliadku. Na výstave som sa naučila 
niečo nové a zaujímavé. Naučila 
som sa aj veci, ktoré sa mi zídu do 
života. 
Po prehliadke sme šli do Auparku, 
kde sme trošku nakúpili, pochodi-
li…. Neskôr sme vyrazili domov s 
dobrým pocitom, že sme videli a 
zažili niečo nové.

     
   Maca



Zo školských lavíc

Svet Priateľov
V slnečný augustový piatok, presne 
5.8.2017, sa skupina študentov náš-
ho gymnázia, Gymnázia Martina 
Kukučína, vybrala do nemeckého 
Sasbachwaldenu, kde sa konal už 
22. ročník medzinárodného pro-
jektu Youth Projekt: A World of 
Friends – Svet priateľov. 
Naša škola sa ho každoročne zú-
častňuje od roku 2010. Ústrednou 

myšlienkou tohto projektu bolo a je 
stretnutie mladých ľudí z rôznych eu-
rópskych krajín, ktorí počas jedné-
ho týždňa pracujú vo workshopoch, 
zúčastňujú sa spoločných aktivít, 
vzájomne sa spoznávajú a hovoria o 
svojej krajine, zvykoch, navštevujú 
zaujímavé miesta krajiny, v ktorej 
sa projekt koná. To všetko smeruje 
k ďalšej úžasnej myšlienke – mier a 

sloboda v Európe. A kde inde si to 
môže človek uvedomiť viac ako v 
Európskom parlamente, ktorý sme 
v Strasbourgu navštívili. Sprievod-
kyňa nás zaviedla do rokovacej 
miestnosti a ďalších priestorov, 
porozprávala nám o fungovaní 
tejto inštitúcie a o poslancoch, zá-
stupcoch jednotlivých európskych 
krajín. Nemenej zaujímavá bola 
aj exkurzia francúzskeho bunkra 
Maginotovej línie, ktorý bol vybu-
dovaný na obranu proti Nemcom 
počas 2.svetovej vojny.
Každý rok je vopred určená téma. 
V roku 2017 to bolo 50 rokov na 
ceste mieru v Európe. Každá kraji-
na si musela vopred pripraviť niečo 
o svojom „mierotvorcovi“, o člove-
ku, ktorý sa významnou mierou 
podieľal na upevňovaní mieru v 
krajine. Pre nás bol takouto osob-
nosťou Milan Rastislav Štefánik.
Počas celého týždňa budovali štu-
denti tzv. Cestu mieru. Vykopali 
základy pre podstavce, zabetóno-
vali ich a vysadili kvety. Nakoniec 
upevnili tabuľky, na ktorých boli 
spomínaní mierotvorcovia jednot-
livých štátov. Vyvrcholením bolo 
slávnostné odhalenie pamätných 
dosiek v posledný deň projektu. 
Napriek tomu, že pršalo, sme boli 
hrdí na to, že takouto formou sme 
zanechali stopu v Nemvvecku, ale 
hlavne na to, že sme si pri vztyčo-
vaní vlajky a tónoch našej hymny 
uvedomili, že sme súčasťou Európy 
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Svet Priateľov
a máme byť na čo hrdí, napríklad na 
ľudí, akým bol M. R. Štefánik. Bolo 
to emotívne popoludnie a večer sme 
predviedli našim priateľom trochu 
z nášho folklóru. Lúčenie je vždy 
najťažšie a nebolo to inak ani v Sas-
bachwaldene.
Spoločným jazykom projektu je an-
gličtina, ale základné frázy sa mlá-
dež naučí aj z iných jazykov, pretože 
sa tu stretávajú Nemci, Francúzi, Po-
liaci, Maďari, Litovci, Česi, Taliani a 
my, Slováci, Revúčania. Reprezen-
tujeme nielen Slovensko, ale aj naše 
mesto, ktoré by sme raz radi ukázali 

našim priateľom z projektu, lenže 
na to potrebujeme finančné pro-
striedky, podporu a nadšenie ľudí 
z mesta, ktorí by nám pomohli 
zorganizovať toto úžasné stretnu-
tie mladej Európy.
Projekt pokračuje a budúce leto 
sa stretnú ďalší mladí ľudia v čes-
kom Rymařove. Ale kto nás re-
prezentoval tento rok? Barborka 
Krištofová, Simonka Dachová, 
Frederika Rusová, Martin Šmídt 
a Miško Pásztor pod vedením 
p.p.Hviščovej a p.p. Hricovínyo-
vej.



Hýbeme kostrou
BEDMINTON
Obvodné kolo  s postupom do regionálneho kola

ZŠ
1. miesto  Hrbáľová  Lenka, Balagová Simona – sekunda

Hricovíny Adam, Chalupka David – kvarta

SŠ
1. miesto Antalová Romana, Fašková Petra – III.A
Hutka Dominik, Kuchta Mikuláš – kvinta

Ako každý rok, aj tento rok sa konal cezpoľný beh. Naši žiaci sa ho zúčast-
nili tiež a my im gratulujeme k úspechu. O ich príprave a o priebehu nám  
v rozhovore povie viac pán profesor Fatľa.
Kto sa zúčastnil na cezpoľnom behu?
Z chlapcov sa zúčastnili: Martin Danko, Adam Hricovíny, Marek Rusnák
Z dievčat: Soňa Bodnárová, Ivana Korenová, Alexandra Masciľáková
Myslíte si, že ste mali čo zlepšiť?
Vždy sa dá čo zlepšovať. V prvom rade je záujem a prístup žiakov, a pokiaľ 
nemajú potenciál a tréningový základ, je to veľmi ťažké.
Koľko škôl sa zúčastnilo?
Zúčastnilo sa 8 škôl (Gymnázium Martina Kukučína, ZŠ I.B. Zocha, ZŠ 
Komenského, ZŠ Hviezdoslavova, ZŠ Lubeník, ZŠ Dlhá Lúka, ZŠ Jelšava, 
ZŠ Tornaľa), rozhodovalo sa hlavne o kondícií a tí najlepší boli hlavne z at-
letického výboru.
Na ktorom mieste ste sa umiestnili?
Keďže sa súťažilo v  družstvách, naša škola mala tiež družstvo,  ktoré sa 
umiestnilo na 4.mieste. 
Lepšie sme sa umiestnili v kategórii stredných škôl, kde sme skončili na 
1.mieste (Hutka, Vavrek a Kuchárik) a reprezentovali sme školu na kraj-
skom kole v Žiari nad Hronom. 

Hádzanie lopty do koša, obraňovanie lopty a kroky – to je basketbal. Ten-
to fascinujúci šport, ktorý sa hrá väčšinou v Amerike, sa hral tento rok aj 
u nás v škole. Na basketbalovovom turnaji skončili naše žiačky na peknom 
mieste. Ďakujeme pánovi profesorovi Fatľovi za rozhovor.

Ktoré žiačky sa zúčastnili?v
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Ivana Korenová, Soňa Bodnárová, Veronika Kunštárová, Lesana Dolná, 
Alexandra Masciľáková, Biana Balcová, Monika Schützová a Miriam Ha-
nuštiaková.
Ako dopadli zápasy?
GMK-ZŠ Komenského               6:2
GMK-Lubeník                             10:0
GMK-ZŠ Hviezdoslavova           4:4 
GMK-ZŠ I.B. Zocha                      0:6
Aký máte pocit z toho, že naše dievčatá skončili na peknom 2. mieste?
Na zápasoch sme podali veľmi dobré výkony a  musím pochváliť najmä 
žiačky- Ivanu Korenovú, Miriam Hanuštiakovú, Bianu Balcovú a Moni-
ku Schützovú, ktoré sa veľmi snažili, som rád, že sa všetky žiačky poctivo 
pripravovali na tento turnaj, či už na hodinách telesnej výchovy, alebo na 
krúžku.
Čo by ste vytkli?
Nevyšla nám streľba a chýbalo nám kus športového šťastia. 

Basketbal chlapcov ZŠ  3. miesto
T. Bútora, M. Danko, D. Hutka, A.Kilik, J. Laššan, M. Poprocký, M. Rus-
nák, A. Hricovíny, I. Segeďa, D. Vojtko, M. Grendel

Basketbal chlapcov SŠ (2 družstvá)  1 a 2. miesto
D. Frandel, D. Hutka, I. Krištof, A. Mičko, F. Ovšonka, J. Ovšonka, D. 
Sikorski, D. Varady, F. Vavrek, K. Barnák, Š. Nikolovič 



Kamera, svetlo, akcia

StranGer thinGS
Stranger Things
V  pokojnom mestečku nastane 
nepokoj po tom, čo sa stratí malý 
chlapec Will. Jeho kamaráti Mike, 
Dustin a  Lucas aj napriek zákazu 
hľadajú svojho priateľa. Zmiznu-
tia pokračujú a  trom kamarátom 
sa podarí objaviť holohlavé diev-
ča bez mena. Pomôže dievča nájsť 
Willa alebo práve ona je príčinou 
jeho zmiznutia?
Prvá séria bola vydaná 16.júla 
2016, druhá séria 27.októbra 2017.
Réžia: The Duffer Brothers
           Shawn Levy,  Andrew Stan-
ton, Rebecca Thomas
Scenár: The Duffer Brothers
Jessica Mecklenburg, Justin Doble, 
Alison Tatlock,  Jessie Nickson-Lo-
pez, Kate Trefey
Žáner: sci-fi, horor
Hlavné postavy:
Winona Ryder ako Joyce Byers, 
rozvedená matka 12-ročného Wil-
la a tínedžera Jonathana
David Harbour ako Jim Hopper, 
policajný náčelník Hawkinsu, kto-
rý sa rozviedol potom, čo 
                         mu zomrela dcéra na 
rakovinu
Finn Wolfhard ako Mike Wheeler, 
syn Karen, mladší brat Nancy a je-
den z trocha priateľov                         
                         Willa
Millie Bobby Brown ako Jane Ives 
/ Eleven (“El”), mladé dievča s psy-
chokinetickými  
                                   schopnosťami, 
ktorá sa spriatelí s Lucasom, Mi-

kom a Dustinom
Gaten Matarazzo ako Dustin Hender-
son, jeden z Willových priateľov
Caleb McLaughlin ako Lucas Sinclair, 
jeden z Willových priateľov
Natalia Dyer ako Nancy Wheeler, dcé-
ra Karen, Mikova staršia sestra
Charlie Heaton ako Jonathan Byers, 
Willov starší brat a Joycin syn, ktorý je 
v škole   
                         outsiderom
Matthew Modine ako Doktor Martin 
Brenner, vedec, ktorý riadi experimen-
ty v Hawkins 
                             Laboratory
Noah Schnapp ako Will Byers, mladší 
brat Jonathana a syn Joyce, ktorý zá-
hadne zmizne
Sadie Sink ako Maxine “Max” Mayfield 
/ “Madmax”, m;ladé dievča, ktoré pad-
ne do oka 
                  Lucasovi a Dustinovi
Joe Keery ako Steve Harrington, pria-
teľ Nancy
Dacre Montgomery ako Billy Hargro-
ve, Maxin nevlastný brat
Sean Astin ako Bob Newby, nový pria-
teľ Joyce
Paul Reiser ako Sam Owens, nahradil 
Brennera ako vedúci Hawkins Labora-
tory
Recenzia
Veľmi ma zaujal kontext a obsah, ktorý 
v človeku nevzbudzuje len strach, ale aj 
pocit zvedavosti a  očakávania. Autori 
tohto seriálu ma nesklamali a  klobúk 
dole dávam hlavne mladším hercom, 
ktorí svoje role zahrali perfektne. Už sa 
veľmi teším na ďalšiu sériu. 
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SlovenSký raP
SLOVENSKÝ RAP 
Slovenský rap je hudba “mladej” 
generácie. Rep sa líši od normál-
nych piesní tým, že má rýchlejšiu 
melódiu a text  sčasti spievame,  ale 
sčasti rozprávame. Medzi najzná-
mejších slovenských raperov patria: 
Majk Spirit, Rytmus, Pil C, Karlo, 
Separ, Kali a mnohí iní. 

KALI 
Rodným menom:Koloman Magya-
ry, ktorý pochádza z Petržalky. Má 
8 albumov: 
8 5 1 0 1 – Nová krv EP (2008) 
(85101- skupina Kali a Mates) 
Kali – Pod maskou je pravda (2010) 
Kali & Lkama – Načo čakať (2010) 
Kali a PETER PANN – Koniec je 
nový začiatok (2012) 
Kali – Kto to povedal? (2012) 
Kali a PETER PANN – Užívam si to 
(2013 
Kali a PETER PANN – NIKTO 
(2015) 
Kali – Zlý príklad (2016) 
Kali – Dezert (2017)
 
Slovenský rap podľa mňa vyjadruje 
veľa emócií a pocitov. Niekedy môj 
život vyjadruje presne text niektorej 
z piesní. Slovenský rap som mala aj 
mám rada. 
A čo vy? Páči sa vám a máte radi 
slovenský rap? 
Vystihuje niektorý text piesne aj váš 
život??

Maca



Túry do literatúry

neznáma oSoba
Bol úplne normálny deň ako každý iný. Ráno som sa naraňajkovala, šla 
do školy, vrátila som sa zo školy domov a začala sa učiť. Potom som sa ch-
víľu  hrala vo svojej izbe. Keď už bol večer, tak mi mamka povedala: „Choď 
si umyť zuby a spať.“ Dvere mám vždy otvorené, lebo so zatvorenými sa 
bojím. Vždy mám pocit, že tu so mnou niekto je. Zaľahla som do postele 
a zaspala. Po chvíľke ma zobudil buchot a vŕzganie podlahy. Bolo to ako 
z hororu. Netušila som, čo by to mohlo byť. Čo sa to deje? Čo je to? Takéto 
otázky sa mi jedna za druhou premietali v  hlave. Ten pocit bol hrozný. 
A najhoršie na tom boli tie zvuky, netušiac komu patria. Okamžite som  
zaliezla pod perinu.  Neustále som ten zvuk počula hlasnejšie a hlasnejšie. 
Stále sa to ku mne približovalo. Nevedela som, či mám kričať o pomoc, ale-
bo čakať, čo sa bude diať. Srdce mi len tak búšilo, celá som sa triasla a bola 
mi zima. V hlave sa mi neustále premietali otázky, čo je to. Ale neboli na 
to žiadne odpovede. 
Zrazu sa  v dverách ukázal čierny tieň postavy. Nič som nevidela, pretože 
bola tma. O pár sekúnd sa nado mnou dvihla ruka,  zapla sa lampa, ktorá 
bola na mojom nočnom stolíku.
 „Prajem Ti dobrú noc, zlatko. Prečo si až tak zakrytá perinou, je ti zima?“ 
spýtala sa osoba.  Zdvihla som hlavu, aby som sa pozrela, kto to je. 
„Oci, to si ty?“ nechápavo som sa spýtala.
 „A kto by som bol, veď som tvoj ocko,“ pozeral sa na mňa, ako keby si 
myslel, že nemám vôbec rozum. Ocko mi len chcel dať pusu na dobrú noc. 
Neskutočne mi odľahlo. Stále nechápal, čo sa to deje. Potom som mu pove-
dala celý príbeh, čo som počula a videla. Začal sa smiať, až ho z toho smie-
chu začalo bolieť brucho. 
Na konci som sa ho ešte opýtala: „ Ale prečo si tak dupal po schodoch 
a išiel si tak pomaly?“ 
 „To preto, lebo som mal veľmi ťažký deň a vôbec nevládzem,“ odpovedal 
mi. 
Tá situácia bola pre mňa na začiatku veľmi strašidelná, ale na konci zábavná, 
keďže som zistila, kto to bol. Potom mi dal pusu a povedal,  nech sa mi 
snívajú krásne sny. A odišiel. Z toho stresu a strachu som ihneď zaspala. 
A ponaučenie z tohto môjho príbehu je také, že nie je všetko také strašidel-
né a zlé, ako to na prvý pohľad vyzerá. 
       Simča



Zabavme sa

vtiPy
Manžel s manželkou sa spolu nerozprávaju.

Muž večer napíše manželke:”Zobud ma o šiestej ráno”.
Ráno nájde na stole lístok :”Vstávaj!Už je šesť.

Na púšti sa stratili blondínka, červenovláska a bruneta. Našli lampu a 
pretrepali ju. Džin vyskočil a každej sľúbil jedno želanie.  
Červenovláska sa chce vrátiť domov. Puff! Bola doma.  

Bruneta si želala byť doma so svojou rodinou. Puff! Bola doma so svojou 
rodinou.  

Blondínka povedala: “Aaaaa, želám si, aby tu boli moje priateľky.....”
 

Jožko sa pýta otecka: “Oci, kto mi tento rok prinesie darčeky?” 
Otecko hovorí: “Kto iný ako Ježiško.” 

Jožko odpovie: “Aha , ty si sa na mňa zase tento rok vykašlal.”

Ide blondína po ulici a zrazu spadne do kanála. Vylezie, pozerá na  
kanál a radostne zvolá: 

-Ešteže tam nebol poklop, ináč neviem, ako by som odtial vyliezla! 
  

Blondínka sa pýta v galérii:  
- Preboha to kto namaľoval taký strašný obraz?  

- Pani, to je zrkadlo. 

Pesimista vidí tmu v tuneli, 
Optimista ale vidí svetlo na konci tunela, 

Realista už vidí svetlá vlaku, 
Rušňovodič vidí troch debilov na koľajniciach

Status chlapca na Facebooku: “Máme matiku a nudím sa :/” 
Komentár od učiteľa: “Poď k tabuli, Jožo!”

V škole na poslednej hodine: 
- Kto odpovie prvý na moju otázku, môže íst domov! 

Jožko vyhodí tašku z okna. 
Kto to bol?! 
- Jaa, dovi!



Záhady

Paranormálne Javy
PARANORMÁLNE JAVY

   Kedysi bola pýchou a radosťou 
spoločnosti Cunard Line 
a premávala na linke Southampton 
– New York City.  Až do 
konca päťdesiatych rokov bola 
najpopulárnejším prostriedkom 
dopravy cez Atlantik. Zoznámte sa 
s loďou Queen Mary, ktorá sa po 
rokoch v službe zmenila na hotel 
opradený tajomstvami a obývaný 
duchmi.

   Queen Mary brázdila moria viac 
než tridsať rokov. V roku 1967 jej 
dali majitelia „výpoveď“ a loď sa 
vydala na svoju poslednú plavbu 
do kalifornského mesta Long 
Beach, kde je napevno ukotvená. 
Väčšina jej technického vybavenia 
bola z jej vnútra odstránená 
a z tristometrového obra sa stalo 
múzeum, hotel, reštaurácia a zábavný 
podnik v jednom. A samozrejme, 
objavili sa duchovia.
   Výpočet duchov, ktoré sa vraj na 
lodi objavujú, je takmer nekonečný 
a nie je poschodie či časvť lode, ktorá 
by bola paranormálnou aktivitou 
nedotknutá. Návštevníci počuli 
plakať deti v bývalej miestnosti 
škôlky, z dlhé roky nepoužívaného 
bazéna sa ozýva smiech a šplechot 
vody. Pri bazéne sa vraj tiež 
objavujú postavy žien oblečené 
v plavkách v štýle tridsiatych 
rokov a na zemi sa občas objavujú 
mokré stopy, aj keď bazén je už 

minimálne tridsať rokov bez vody. 
Kabína B340 je mimo prevádzky, 
pretože v nej údajne straší duch 
zavraždeného 8-ročného dievčatka. 
Po lodi sa pohybuje tiež duch 
18-ročného mechanika Johna 
Peddera, ktorého v roku 1966 
nešťastne privalili ťažké vodotesné 
dvere počas hasičského výcviku. 
Dvere majú číslo 13 a roky pred 
Johnom zabili minimálne ešte 
jedného iného mechanika. Dnes sa 
na chodbe vedúcej k nešťastným 
dverám objavuje muž v modrých 
montérkach a bradou a tesne pred 
dverami číslo 13 sa zrazu vyparí...
   Turisti, ktorí navštívili Queen Mary, tiež 
opisujú prítomnosť duchov. Prejavuje 

sa ako búchanie na stenách, 
klopanie, trieskanie dverami, zmeny 
teploty, náhla prítomnosť zvláštnych 
pachov, smiech, zvonenie telefónu, 
aj keď tam žiaden nie je...

ZDROJE : googleobrázky.sk

                    https://www.aktuality.sk/
clanok/473371/lov-duchov-na-lodi-
queen-mary/
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