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AMERICKÝ SEN
NAOZAJ JE MOŽNÉ ŽIŤ

CHYSTÁME SA PODPÁLIŤ 
ŠKOLU!!! 

Tak. A teraz, keď už mám vašu 
pozornosť, musím vás sklamať. 

Nie, školu sa podpáliť nechys-
táme. Ale čítajte ďalej, nech tých 
desať minút môjho piatkového 
popoludnia nevyjde nazmar.  

Ak sa vám náhodou dostal 
do ruky časopis Gympsy, čo je 
dosť pravdepodobné, lebo ho 
práve čítate, oboznámim vás s 
obsahom tohto čísla. 

Určite viete, že v našej škole je 
lektorka z Ohia, Courtney Smith, 
ktorú sme trošku vyspovedali. 
Ak ste zvedaví, koľko štátov už 
navštívila a akú najbláznivejšiu 
vec počas svojich ciest urobila, 
zostaňte s nami. 

Taktiež nazrieme do záku-
lisia školskej rady.  Ak do nej 
nepatríte, dočítate sa, ako to v 
nej chodí a potom svojmu pred-
sedovi triedy  môžete s radosťou 
predkladať svoju konštruktívnu 
kritiku. Dozviete sa, aké úpravy 
sa v našej škole chystajú a aké 
boli v lete spravené. 

Nuž a nakoniec sa možno 
trochu zasmejete na najlepších 
hláškach učiteľov a žiakov školy, 
ktoré sme pre vás vybrali.

Ste zamilovaní a neviete, ako 
to dotyčnej osobe povedať? 
Máte dobrého kamaráta a ne-
viete pred ním vyjadriť, ako si 
ho vážite? Alebo sa vám niečo 
na niekom nepáči, ale bojíte sa, 
že vám strelí facku, keď mu to 
poviete do očí? Máme pre vás 
riešenie! Využite možnosť po-
sielania odkazov (anonymných, 
či neanonymných) do nášho 
časopisu! Vo vestibule gymnázia 
nájdete škatuľku, kde svoj odkaz 
môžete vhodiť, a my ho potom 
uverejníme.

Tak len smelo do toho! (PO-
ZOR: len pre žiakov Gymnázia 
Púchov!)

Vaša obľúbená šéfredaktorka
Natália z kvarty 

l Každý, kto s tebou už mal 
nejakú hodinu, vie, že si z Ohia 
z mesta Cincinnati, ale stačí sa 
pozrieť na tvoju sociálnu sieť a 
môžeme vidieť fotky z celého sve-
ta. Koľko krajín si už navštívila? A 
ako je vôbec možné navštíviť také 
množstvo krajín? 

- Okrem USA som navštívila už 56 
krajín. Moji rodičia milujú cestovanie 
a už odmalička som s nimi cestovala. 
Na univerzite som študovala nie-
koľkokrát v iných krajinách a jeden 
semester som strávila na mori. To 
znamená, že okrem času na lodi, 
kde sme sa učili, sme cestovali okolo 
sveta. Začali sme v Mexiku a skončili v 
Londýne, precestovali sme 15 krajín. 

l Takže morskou chorobou 
zrejme netrpíš .  Na cestách si 
určite všeličo vyskúšala. Čo naj-
bláznivejšie a nezvyčajné si robila 
alebo skúsila? A ktorá z  krajín sa 
ti najviac páčila?

- Najbláznivejšie? Keď tak rozmýš-
ľam, vo Vietname som vyskúšala ich 
veľkú pochúťku, sladkú sódu s haďou 
krvou, ale vôbec mi to nechutilo.  V 
Južnej Afrike som zas jazdila na slo-
novi a vo Švajčiarsku som lietala na 
rogale. A z krajín, ktoré som navštívi-
la, milujem Japonsko. Tam som bola 
už viackrát. Taktiež sa mi veľmi páčilo 
Mjanmarsko a v podstate mi veľmi 
učarovala východná Ázia.    

l Ako si sa dostala k nápadu, že 
pôjdeš hneď po skončení univer-
zity rok učiť práve na Slovensko?

- Moja spolužiačka má slovenské 
korene, a keď som k nim doma v Ame-
rike chodievala, veľmi ma oslovili ich 
tradície a zvyky, ale tiež architektúra, 
lebo ich domček je postavený podľa 
tej slovenskej. Slovensko mi učarilo 
natoľko, že som sa rozhodla dozve-
dieť viac a prísť sem. 

l Aké rozdiely si si zatiaľ všimla 
medzi  slovenskými a americkými 
strednými školami? 

- Slovenské školy sa viac zameria-
vajú na cudzie jazyky. My sa musíme 
učiť  len jeden cudzí jazyk, a to len 

V prvý školský deň sme sa konečne dočkali a spoznali našu lektorku z USA, ktorá bude 
pôsobiť celý školský rok ako asistentka učiteľov angličtiny v dvoch púchovských stredných 
školách. Courtney je u nás už nejaký ten piatok, preto sme sa rozhodli lepšie vám ju pred-
staviť. Aké sú jej prvé dojmy zo Slovenska a Slovákov? Čo najbláznivejšie na svojich cestách 
stihla skúsiť? To všetko nám prezradila nad šálkou horúcej čokolády. 

tri roky. Cudzie jazyky nie sú u nás 
prioritné predmety. 

l Aké sú teda u vás hlavné 
predmety? 

- Povedala by som, že naši žiaci sú 
dobrí v anglickom čítaní, písaní a v 
dejepise. Na Slovensku je iný systém 

tried. U nás nemáme na 
každej hodine rovnakých 
spolužiakov a naše rozvr-
hy sú pravidelnejšie. Vždy 
začíname o ôsmej ráno a 
končíme o tretej popolud-
ní. Taktiež máme omnoho 
viac školských športových 
tímov, v Amerike tým veľmi 
žijeme, americký futbal a 
basketbal sú u nás najpo-
pulárnejšie športy.

l A čo zvyky? Je niečo, 
čo ťa u nás absolútne za-
skočil?  A čo sa ti tu zatiaľ 
najviac páči?

- Veľmi ma prekvapilo, 
ako rozdielne tu slávite 
Vianoce. U vás začínajú 
24. decembra a u nás 25. 
decembra. A to, že máte 
vo vani kapra a pláva tam,  
pokiaľ ho nezabijete, tak 
o tom som nikdy v živote 

nepočula. Neviem si to vôbec pred-
staviť. Zdá sa mi to šialené (smiech). 
My mávame údenú šunku alebo mo-
riaka. A šibanie a polievanie dievčat 
na Veľkú noc, to tiež nepoznám.  A 
máte meniny, my nie. Trošku žiarlim, 

INOVOVANÁ REDAKČNÁ RADA 2016/2017.  Ak máš záujem o teplý 
flek v nej a chceš pričuchnúť k žurnalistike, neváhaj a pridaj sa k nám!
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AMERICKÝ SEN
NAOZAJ JE MOŽNÉ ŽIŤaj ja chcem mať meniny (smiech). 

Páči sa mi, akí sú tu ľudia veľmi 
priateľskí. A je tu väčší pokoj ako 
v hektickej Amerike. A ešte sa mi 
veľmi páči slovenská príroda - to, že 
môžem ísť na túru alebo sa len tak 
poprechádzať hneď pri meste. Na 
Slovensku jedávate často  polievky. 
V Amerike je polievka jedlo, ktoré sa 
je, keď je niekto chorý.

l Čo zo slovenskej kuchyne ti 
zatiaľ najviac chutilo? 

- Veľmi mi chutia Horalky, ale tiež 
mi veľmi chutilo kura s plnkou. Ešte 
som nemala príležitosť, ale chystám 
sa ochutnať bryndzové halušky. 

l Ak by niekto chcel študovať v 
Amerike, čo mu odporúčaš? 

- Samozrejme, musí vedieť veľmi 
dobre po anglicky, mať naozaj dobré 
známky a potom sa môže prihlásiť na 
univerzitu. Všetky americké univer-

Hneď ako Courtney vstúpila do 
našej školy, prišiel s ňou aj nový 
vánok. Taký americký. Každý sa 
zrazu poctivo pripravuje na hodi-
ny, dokonca sa nehanbí zavolať ju 
na nejakú akciu. Osobne beriem 
Courtney skôr ako kamarátku, 
pretože jej hodiny sú uvoľnené, 
prebiehajú hravou formou a 
hlavne komunikujeme s „native 
english speaker“. Teší ma, že sa 
zapája do školských akcií, je 
ochotná pomôcť s úlohami do 
školy alebo sa na chodbe len tak 
porozprávať. Vôbec nerobí jazy-
kové rozdiely medzi študentmi, 
teda nerozpráva sa iba s tými, 
ktorým angličtina ide. A aby 
nezostalo len pri jednom názore, 
na túto milú Američanku sme sa 
spýtali aj ostatných. 

l l l 
Martina Bujdáková, 3.A: Mys-

lím, že Courtney je veľmi milá, 
zlatá a plná života. Teší ma, že je 
silne odhodlaná naučiť sa niečo 
z nášho jazyka a kultúry.

l l l
Marek Žemla, 3.A: Mladá, 

sympatická trénerka volejbalu so 
zmyslom pre humor.

 l l l
Natália Smatanová, kvarta: 

Courtney mám veľmi rada. Ob-
divujem na nej, že keď prišla do 
našej triedy po prvýkrát, vôbec na 
nej nebolo vidieť trému, správala 
sa ku nám ako ku starým kama-
rátom. A tak ju aj beriem – ako 
kamarátku.

 l l l
Branislav Kľučka, 3.A: Kým tu 

ešte nebola, mal som zmiešané 
pocity o tom, čo bude zač. No 

zity veľmi chcú študentov z celého 
sveta, to je výhoda pre Slovákov, 
pretože nie veľa ľudí v Amerike 
pozná Slovensko. Pre americké uni-
verzity a slovenských študentov je to 
skvelá príležitosť. Takže stačí poslať 
prihlášku a mať doklad o úrovni 
schopnosti hovoriť po anglicky. Naše 
univerzity sú drahé, ale existuje veľa 
štipendií, o ktoré sa dá požiadať.

l A čo krúžky, mimoškolské 
aktivity?  Je to niečo, na čom 
univerzity bazírujú? Alebo iba 

v amerických filmoch sa tak sú-
ťaží o každú pozíciu v školských 
kluboch?

 - Nie, toto tak nie je iba vo filmoch. 
V prihláške veľmi zaváži, ak bol niekto 
predseda klubu, chodil do ZUŠ-ky  
alebo bol kapitánom školského tímu, 
prípadne sa zapájal do podobných 
aktivít. Je to veľmi podstatné. 

l Mnohých ľudí zaujíma, ako 
vnímaš Ameriku.

- Svoju krajinu milujem a vždy 
budem, taktiež ju budem vždy pod-

porovať, ale myslím si, že v poslednej 
dobe máme veľa bezpečnostných 
problémov a prichádzajúce voľby 
prezidenta sú negatívne viac, ako 
som si myslela, že budú. Ale nikdy 
neprestanem svoju vlasť milovať, 
pretože máme neskutočne veľa 
slobody, skvelé príležitosti a je tu 
naozaj možné žiť svoj americký 
sen. Je to skvelé miesto a dúfam, že 
problémov bude ubúdať.

Za rozhovor ďakuje 
Katarína Zieglerová, 3.A

NAŠI ŠTUDENTI A COURTNEY
teraz sa mi javí viac ako spolužiačka 
než učiteľka, čo je úplne super, 
pretože sa tak aj správa. Nie je jej 
čo vytknúť. Je tu sotva dva mesiace, 
chodí  s nami von, hrá s nami vo 
volejbalovej lige. Nie každý sa vie 
takto začleniť.

l l l

Andrej Ďurech, 3.A: Courtney je 
veľmi milá, zaujímavá a spoločen-
ská osoba, ktorá má vždy úsmev 
na tvári. 

l l l
Lucia Krchňavá, 3.C: Myslím 

si, že Courtney je pre našu školu 
veľké plus, pretože sa nám snaží 

spestriť hodiny. Nie je to teda 
iba všedný výklad gramatiky. A 
čo sa jej osobnosti týka, je veľmi 
otvorená a ochotná pomôcť. V 
dobrom slova zmysle ma udivuje, 
že sa k nám správa, akoby sme sa 
poznali už roky. 

l l l
Katarína Zieglerová, 3.A: Milo 

ma prekvapilo, aká je ochotná a 
veselá a je mi jasné, že to nemá 
najľahšie byť v cudzej krajine a 
nepoznať nikoho. Prekvapuje ma, 
že má stále pozitívny prístup a 
dobrú náladu.

l l l 
Vaszília Bartošová, kvarta: 

Courtney je veľmi sympatická 
mladá slečna, ktorá je obdivu-
hodne akčná  a myslím si, že rola 
učiteľky jej absolútne sedí.

l l l
Samuel Barica, 3.A: Rozkošne 

zmätená osôbka z Ameriky, ktorá 
vie o všetkom všetko a má miernu 
radosť z toho, keď sa niekomu 
nedarí. Teší ma, že prišla zrovna 
na našu školu. 

l l l
Terézia Dašková, 3.C: Milá, zá-

bavná, ochotne pomáha druhým. 
Páči sa mi, že je aktívna a dá sa s 
ňou porozprávať o všetkom.

l l l
Barbora Ivaničová, kvarta: 

Courtney je veľmi milá. Rada 
pomáha ľuďom zdokonaľovať 
sa v angličtine a navyše je veľmi 
priateľská.

Stela Slemenská, 3.A
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11aktuálne spravodajstvo

Vec, s ktorou sme sa už stihli oboznámiť, je 
elektronická triedna kniha. Naši učitelia od začiatku 
školského roka zapisujú známky, absencie aj pokar-
hania do počítača. Takto si robia prehľad o školskej 
dochádzke a o prebratom učive. „Je to pre nás 
významná zmena aj kvôli dokupovaniu techniky, 
ako sú napríklad počítače a iné inštalácie, ktoré 
sme museli urobiť, ale hlavne pre zníženie admi-
nistratívy a presný prehľad o prítomnosti žiakov 
na vyučovaní,“ vyjadril sa pán riaditeľ.  

Tento školský rok je v našej škole sprísnený 
školský poriadok. Sú ustanovené pravidelné 
komisionálne skúšky po štvrťrokoch. Minulý rok 
absenciu, ktorá prekračovala 20%, učitelia síce 
vyhodnocovali, ale teraz je v našom poriadku 
striktne a taxatívne vymenovaná štvrťročná ko-
misionálna skúška.

Niektorí študenti si pamätajú, ako nám minulý 
rok vymieňali okná v škôlke. Tento rok sa na obnove 
tejto budovy bude znova pracovať. Naplánovaná 
je výmena strechy. „Stretávame sa s tým, že sa 
žiaci v škôlke sťažujú na chlad. Bohužiaľ, z istých 
dôvodov verejného obstarávania nám obnova 
bude ešte chvíľu trvať,“ prezradil nám pán Kubičár. 
Rovnako bude obnovený prístrešok, ktorý je medzi 
budovou A a škôlkou. Budeme mať nové labora-
tóriá biológie, chémie a učebňu fyziky. Naša škola 
a Trenčiansky samosprávny kraj do týchto nových 
miestností investuje 40 000 eur. „Nakupujeme 
ešte učebné pomôcky pre fyziku za 15 000 eur. 
Ďalšie pomôcky do laboratórií FYZ, BIO a CHE 
za 4 500 eur nám nakúpili rodičia. Tu sme sa na-

Čo nám šéf prezradil
Mám pár tajomstiev a informácií, ktoré by vás, ktorí sa zaujímate o to, čo sa stalo počas letných 

prázdnin a čo sa ešte len udeje v našej škole, mohli zaujímať. Čo si pre nás učitelia pripravili? Do 
akých projektov sme zahrnutí? Aké nové vybavenie dostane naša škola? 

ozaj veľa snažili,“ zhrnul pán riaditeľ s  nadšením. 
Nové senzory v hodnote 11000 eur budú veľkým 
príspevkom k pokusom, ktoré budeme realizovať 
na fyzike. Prístroje dokážu namerané hodnoty 
vizualizovať a prepočítavať na počítači.

 V lete boli aj voľby riaditeľa školy. „Kandidovali 
sme dvaja a ja som vyhral. Pôsobím tu už desať 
rokov. S výsledkami svojej  a našej spoločnej práce 
som spokojný. Priznám sa, že by mi bolo ľúto, keby 
som opúšťal rozbehnutý chod školy, pretože ju 
spolu s učiteľmi ťaháme dobrým smerom.  Vám, 
žiakom, dávame veľký priestor na individuálny 
rozvoj a na prípravu na vysokú školu,“ vyjadril 
sa pán riaditeľ. 

Predposledným bodom je Courtney Smith, 
americká lektorka. Môžeme byť naozaj radi, že tu 
je, pretože len ôsmim školám v republike sa takéto 
niečo podarilo. Všetky jej životné náklady finanč-
ne hradí Fulbrightova nadácia.  Courtney chváli 
gymnaziálnych študentov, že sú príjemní a chcú 
sa učiť. Nie je ale pravdepodobné, že tu ostane aj 
ďalší rok. Muselo by to byť jej osobné rozhodnutie, 
ale ju čaká ďalšie štúdium v USA.

Niečo extra je projekt YES EVENT. U nás v Púchove 
sa bude konať od 13. do18. novembra. Bude zau-
jímavý už len z toho hľadiska, že sa bude medzi 
nami pohybovať osemdesiat nových zahraničných 
študentov. Hlavnou témou je imigrácia, pretože 
hoci o nej počúvame v médiách, všetci jej do 
hĺbky nerozumieme. Tento projekt otvorí školu 
opäť viac svetu. 

Alexandra Tokarčíková, kvarta

Každý z nás je výnimočný. Jeho talent buď 
vyjde najavo, alebo zostane pre ostatných 
smrteľníkov skrytý.  Tí, ktorým ešte minulý 
školský rok ich talenty vyplávali na povrch, 
by mali zostať v našom povedomí. Keď sa 
nepochvália oni sami, pochválime ich my! 

Jana Vozárová ( kvinta )
1. miesto v okresnom,  krajskom a celo-

slovenskom kole súťaže Štúrov a Dubčekov 
rétorický Uhrovec

Lukáš Urban (2.A)
1. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olym-

piády
Kristína Bizoňová (2.A)
3. miesto v celoslovenskom kole Silového 

päťboja
3. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olym-

piády
Nikola Štěpánová (3.A)
2. miesto v krajskom kole Biologickej 

olympiády
8. miesto v celoslovenskom kole Biologickej 

olympiády, kategória B
Daniela Franeková (4.A)
2. miesto v krajskom kole Olympiády v 

ruskom jazyku
2. miesto v krajskom kole v rétorike
Miroslav Jurkech (4.A)
2. miesto v krajskom kole Matematickej 

olympiády
Radka Smatanová (4.A)
2. miesto v krajskom kole Matematickej 

olympiády
Paulína Boleková (kvarta) 
3. miesto v krajskom kole Dejepisnej 

olympiády
A už máme aj prvé tohtoročné úspechy:
Šimon Gabčo (kvinta)
2. miesto v celoslovenskej súťaži v recitácii 

ľúbostnej poézie Koyšove Ladce
Šimon Stanko (kvarta)
3. miesto v celoslovenskej súťaži v recitácii 

ľúbostnej poézie Koyšove Ladce
Nikola Kučíková (príma)
3. miesto v súťaži CVČ Kráľ a kráľovná 

čitateľov 
Dominik Černuch (príma)
3. miesto v súťaži CVČ Kráľ a kráľovná 

čitateľov 
Peter Gabriš (príma)
Najvyšší titul súťaže Kráľ a kráľovná čitateľov 

– Kráľ čitateľov
Karolína Janypková, 2.B

ZADARILO SA

Naši úspešní študenti na súťaži Kráľ a kráľovná 
čitateľov.

SEDEM STATOČNÝCH

Voľby do žiackej školskej rady sa konali v máji 
tohto roku a zvolení boli nasledovní: Radovan Var-
ga (3.A), Šimon Gabčo (kvinta), Kristína Bizoňová 
(2.A), Andrej Vašíček (2.B), Klára Pacíková (3.C), 
Jaroslav Kucej (4.A) a Martina Bujdáková (3.A).  Čle-
novia si neskôr zvolili svojho predsedu Radovana 
Vargu a podpredsedu Šimona Gabča. Treba však 
spomenúť a zároveň aj poďakovať pani profesorke 
Denešovej, ktorá je koordinátorkou ŽŠR.

Mnohokrát nikto o nej ani nevie, mnohokrát nikto netuší, na čo slúži, a to aj napriek tomu, že 
je v každej škole. Žiacka školská rada je skupina siedmich študentov, podľa slov predsedu sedem 
statočných,  ktorí boli zvolení nadpolovičnou väčšinou všetkých žiakov školy. Snaží sa načúvať 
problémom, ktoré trápia študentov v súvislosti so školou, a zároveň ich aj riešiť. 

Žiacka školská rada sa podieľa na organizácii 
rôznych akcií ako je napríklad Mikulášsky deň, Deň 
detí či Deň študentstva, ktorý je spojený so sláv-
nostnou imatrikuláciou študentov prvého ročníka 
a prímy. V tento deň majú ostatní žiaci za úlohu 
interpretovať určitú tému vo svojich triedach. 
Tento rok sa na ŽŠR schválila téma Povolania, na 
ktorú sa môžeme tešiť už 22. novembra.

Martina Bujdáková, 3.A

p.p. Balalová: Dubák žije v symbióze s dubom a muchotrávka s...?
žiak (Adam): S muchou!

p.p. Boleková: Mám pre vás dobrú správu, už začneme s literatúrou.
Žiak (Tomáš) : A teraz tá dobrá...?

Zadanie príkladu: Vypočítaj, koľko sekúnd vyučovania prebehne za celý rok.
Žiak (Lia): Smrť krát 10n“ (desať na n-tú)

Zuzka: Nechceš pizzu?
Saša: Fuj to je nezdravé. Inak, nepôjdeš dnes so mnou do McDonaldu?




