
DEŇ ŠTUDENTSTVA

Ich revírom sú časopisy. 
Ich tempo je čitateľné. 
Ich súpermi sú kritici.
Po krátkom úvode venovanom 

redaktorkám Gympsy vás vítam 
pri druhom čísle nášho časopisu. 
Od toho minulého sa toho veľa 
udialo. Najdôležitejšou akciou 
školy bol projekt Yes Event, 
oslávili sme Deň študentstva a 
imatrikulovali nových žiakov, vy-
spovedali triedu príma.  Pribudla 
nová rubrika HORORskop učiteľa 
a recenzia na knihu v školskej 
knižnici. O americkej lektorke 
Courtney ste čítali už minule, no 
o tom, čo sa deje na jej krúžku, sa 
dozviete práve dnes. Dúfam, že si 
popri predvianočných aktivitách 
a každodennom zhone nájdete 
čas na prečítanie tohto čísla. Že-
lám vám krásny a pokojný advent 
a vianočné sviatky.

Sára Gabrišová, kvarta 

Švajčiarsky autor  Jonas 
Ridderstale raz povedal: „Pri 
plnení kolektívnych úloh sú 
oveľa viac výkonnejší priatelia 
ako známi.“ V tomto hesle sa 
niesol aj Deň študentstva, 
ktorý sa v našej škole konal 
22. novembra 2016. Študenti 
museli preukázať svoje orga-
nizačné schopnosti, dobrý 
kolektív i kreativitu. Aj tento 
rok prekročili hranice svojich 
síl a dokázali, že táto udalosť 
má ešte stále svoj zmysel. 

Tohtoročnou témou boli 
povolania. Študenti jednotli-
vých tried si pripravili krátku 
prezentáciu a zhostili sa toho 
mimoriadne dobre. Boli oble-
čení do špeciálnych kostýmov, 
mali nachystané občerstvenie. 
Neskôr do tried prichádzali 
učitelia, ktorí hlasovali o tú 
najlepšiu. 

 Tento rok sa poradie rozdelilo 
do dvoch skupín nasledovne: se-
kunda až kvinta a ostatné triedy. 
V prvej kategórii obsadila prvé 
miesto sekunda s témou Kasíno. 

Pán riaditeľ v psychiatrickej liečebni.

V druhej kategórii získala titul 
trieda 3.A s témou Psychiatric-
ká liečebňa. V triede sa ozývali 
šialené výkriky, všade bola krv a 
tradične si študenti pripravili pre 
ostatných aj fotokútik.  

Celkovo boli triedy na vyrov-

nanej a vysokej úrovni. Mohli 
sme vidieť aj ostatné témy ako 
Cirkus, Nemocnica, či Letušky a 
stewarti. Všetci študenti i profe-
sori sa bavili, preukázali tímové-
ho ducha a vysoké nasadenie. 

Stela Slemenská, 3.A



YES EVENT 2016
 V dňoch 14. - 18. novembra sa v na-

šom gymnáziu konala medzinárodná 
konferencia pre mladých s názvom Yes 
Event. Okrem študentov gymnázia, 
ktorí reprezentovali Slovensko, do 
Púchova pricestovali študenti z ôsmich 
krajín (Estónsko, Fínsko, Holandsko, 
Nemecko, Poľsko, Rumunsko, Španiel-
sko a Švédsko), aby diskutovali o nie 
veľmi ľahkej, no zato aktuálnej téme 
Migrácia a integrácia. Po dlhodobej 
príprave pod záštitou Mgr. Miriam 
Pagáčovej sa mohol 12. ročník začať.

Študenti z rôznych krajín prichádzali 
v nedeľu 13. novembra už od rána a 
následne boli ubytovaní v hosťovských 
rodinách. V pondelok po slávnostnom 
otvorení, ktoré sa konalo na pôde Mest-
ského divadla v Púchove, boli študenti 
rozdelení do skupín podľa rôznych 
národností a zahrali si hry, ktoré slúžili 
na prelomenie komunikačných bariér 
medzi nimi.  Neskôr sa presunuli do 
Župného domu, aby si každá krajina 
obhájila pripravenú prezentáciu s 
témou migrácia. 

Utorok sa niesol v duchu pracov-
nom, celý deň sa v gymnáziu pracovalo 
na workshopoch, výsledkom ktorých 

Folkloristky z nášho gymnázia.

bol poster, ktorý každá medzinárodná 
skupina prezentovala večer. Prekvape-
ním bola návšteva troch imigrantov, 
ktorí sa prisťahovali na Slovensko, a 
zaujímavá diskusia s nimi. Na ďalší 
deň účastníci navštívili Bratislavu a 
parlament a pozreli si hlavné  mesto. 
Predposledný deň sa opäť pracovalo 
na workshope, ktorého cieľom bolo 
poučiť mladých o predsudkoch a 
problémoch prisťahovalcov. Vo ve-
černých hodinách si Slováci pripravili 
pre zahraničných študentov aktivitu v 
podobe domácej kuchyne. Potom sa 
konali národné vystúpenia v Mestskom 
divadle. Slováci vystúpili ako poslední, 
tancovali tradičné ľudové tance a zožali 
najväčší úspech.

V piatok ráno sa všetci študenti 
rozlúčili a po slávnostnom ukončení 
sa vydali na cestu domov. Všetkým sa 
na Slovensku veľmi páčilo a vyjadrili 
túžbu vrátiť sa späť ešte raz.  

Martina Bujdáková, 3.A

VELLA NISSKANEN 
– FÍNSKO
l Je na Slovensku niečo, čo 

ťa prekvapilo alebo čo si ešte 
nevidela?

- Veľmi príjemne ma prekvapilo, 
ako sa všetci dobre poznáte. Páči sa 
mi, že keď v bežný deň nakupujete v 
obchode, stretnete minimálne troch 
ľudí, ktorých poznáte a rozprávate 
sa s nimi. Ja  som priamo z Helsínk a 
nestáva sa mi, že by som v obchode 
stretla niekoho známeho.

l Ako na teba pôsobí náš jazyk 
- slovenčina?

Medzinárodný tím pri prezentácii.

A ako vnímali Slovensko niektorí z návštevníkov?
LYSIANNE FOJA 
- NEMECKO
l Aký je v Nemecku školský 

systém? 
- Keď máme šesť rokov, všetci 

začíname chodiť na základnú školu, 
kde chodíme štyri roky. Keď máme 
desať,  vyberáme si školu, ktorá nám 
predurčuje stupeň vzdelania. Na 
hlavné školy chodí málo študentov, 
chodí sa tam 5-6 rokov (je to niečo 
ako učňovské školy u nás, pozn. red.). 
Reálne školy sú šesťročné. Ukončenie 
tohto typu štúdia je predpokladom 
pre ďalšie vzdelávanie na stredných 

školách, gymnáziách, odborných 
gymnáziách a vyšších odborných 
školách. A potom sú tu gymnáziá, 
odkiaľ je maturita vstupenkou na 
všetky vysoké školy a univerzity. 
Každá spolková krajina však má vo 
svojom školskom systéme niečo 
špecifické.

l Čo je typické pre Vianoce v 
Nemecku? 

- Vianoce sú rodinným časom, 
kedy sa stretávajú rodiny aj so 
vzdialenými príbuznými. Slávime 
ich 24. decembra. Každá rodina 
má vianočný stromček, veľa ľudí 

chodí do kostola, hoci moja rodina 
nie. Jedávame halušky s červenou 
kapustou a kačkou, ale v iných 
rodinách sa tradične večeria ryba, 
kapustnica s klobáskou a zemiaková 
kaša. Potom dostávame darčeky.  U 
nás v Nemecku je populárny Santa 
Claus a malé deti veria, že darčeky 
sú od neho.

l Povedz mi niečo o meste, z 
ktorého pochádzaš. 

- Podľa mňa najkrajšou vecou na 
Halle je architektúra. Je stará, ale 
krásna. Naše mesto nebolo počas 
vojny vôbec poškodené, takže sa 
nám všetko zachovalo a ja osobne 
mám veľmi rada miesta, kde je veľa 
zelene a parky. V Halle je ich naozaj 
veľmi veľa. Vlastne Halle je vyhlásené 
v Nemecku ako mesto, ktoré má 
najviac zelene. Tiež sa tu vyrábajú 
veľmi dobré čokoládové pralinky. 

l A posledná vec: Ako sa ti pá-
čilo na Slovensku? Akí boli ľudia, 
tvoja hosťovská rodina, čo bolo 
pre teba najnezvyčajnejšie ? 

- Veľmi sa mi u vás páčilo, hoci 
tu bolo veľmi zima. Púchov má 
špeciálnu atmosféru, ktorá ma 
úplne očarila. Mala som veľmi milú 
hosťovskú rodinu. Všetci študenti z 
Nemecka sme sa zhodli, že Slováci 
sú k svojím hosťom veľmi milí, štedrí 
a priateľskí. Pre nás bol veľký rozdiel 
v jedle. Jete častejšie a omnoho viac 
mäsa, ako sme zvyknutí my.        

Vypytovali sa 
Karolína Janypková (2.B) 

a Katka Zieglerová (3.A)

- Je veľmi pekný. 
S fínštinou sa to ne-
podobá ani zďaleka. 
Ale pripomína mi to 
ruštinu.

l Čo sa ti najviac 
páčilo na tohtoroč-
nom Yes Evente?

- Veľmi sa mi páčil 
kolektív, ktorý sme 
si vytvorili. Spriateli-
la som sa s mnohými 
zaujímavými ľuďmi, 
s ktorými ešte bu-
dem v kontakte. 
Každý bol milý a 
priateľský, to sa mi 
páčilo.  Spoznala 
som nové kultúry 
a vďaka tomu som 
zistila, že ich chcem 
spoznať ešte viac a 
plánujem veľa ces-
tovať.



11aktuálne spravodajstvo

Príma už po troch mesiacoch pôsobenia 
tvorí jednu z najslávnejších tried školy. Silný 
hlas im určite nechýba, ale vedomosťami 
taktiež nezaostávajú. Každý učiteľ od nich 
odchádza s úsmevom. Zaujímalo nás, čo si 
myslia o učiteľoch oni. Pripravili sme si pre nich 
dotazník so zaujímavými otázkami, na ktoré 
nám poskytli ešte zaujímavejšie odpovede. Tu 
sú najoriginálnejšie z nich.
 Ak by si mohol na oslavu svojich naro-

denín pozvať učiteľa, kto by to bol?
- Pána Drobného, pretože je srandovný.
- Nikoho, lebo by tam mohol povedať o 

mojich známkach.
 Vymysli vtipnú indiánsku prezývku pre 

niektorého z učiteľov.
- Mária Kotlasová: Tichý víchor. 
- Karol Drobný: Rýchly medveď; Kráľ športu; 

Rýchly havran.   
- Stanislava Buríková: Apačica; Bubu; Postrach 

prérií.           
- Alena Schmidtová: Bežiaca líška. 
- Martina Boleková – Bolek: Jemné pierko.
- Jana Marmanová: Šamanka.
- Ronald Súra: Veľký medveď.
- Jaroslav Jurenka: Sediaci býk. 

Počas letných prázdnin sa niekoľko 
našich študentov rozhodlo navštíviť tzv. 
letnú školu na Slovenskej technickej 
univerzite v Bratislave a Univerzite Jána 
Amosa Komenského. Čakal ich tam rozvrh 
plný prednášok, laboratórnych prác a 
nových informácií. Prečo sa učiť aj v lete 
- na to sme sa opýtali Janky VOZÁROVEJ 
a Mira ŠKULECA. 

l Ako sa tam dá dostať?
Janka: Letná škola FKS na Univerzite 

Komenského je pre všetkých mladých 
študentov, ktorých baví fyzika a sčasti aj 
matematika. Dá sa tam dostať jednoducho, 
stačí si vypísať prihlášku na oficiálnej stránke 
Fyzikálneho korešpondenčného seminára 
(FKS). Ja som sa o tejto možnosti dozvedela 
cez pani profesorku Crkoňovú, ktorej prišla 
pozvánka pre mňa a ešte ďalších dvoch 
študentov našej školy.

Miro: STU organizuje túto školu už 10 
rokov a posielajú pozvánky, takisto to majú 
aj na internetovej stránke. Ja som sa tam 
dostal vďaka pani profesorke Václavíkovej, 
ktorá mi školu  ponúkla, keďže vie, že by som 
tam chcel študovať.

l Prečo tam ísť?                                                                
Janka:  Na letnej škole sa fyziku učíte s 

ľuďmi, z ktorých je ešte väčšina vysokoško-
lákov. Majú v sebe chuť doviesť mladých 
ľudí  ku krásnej vede, ktorou je fyzika. Je fajn, 
keď študent môže svojmu prednášajúcemu 
tykať. Presne toto a samozrejme mnoho 
iného, ako napríklad znalosti, vďaka ktorým 
sa na fyziku pozerám trošku z iného uhla, mi 
ponúkla táto škola. A okrem toho  spoznáte 
neskutočne veľa inteligentných a skvelých 
ľudí, ktorí sa môžu stať vašimi priateľmi na 
celý život.

Miro: Môžete sa tam dozvedieť, ako škola 
funguje, čo treba robiť pre to, aby ste sa tam 
dostali a zistiť, či by vás to bavilo. Počas poby-
tu nás čakalo veľa prednášok a laboratórnych 
prác, kde sme sa mohli naučiť veľa nového.

l Pomohla vám škola pri rozhodovaní 
sa o vysokej škole?

Janka: To je pre mňa ešte  ťažká otázka. 
Myslím si, že mám ešte čas na výber. Vďaka 
môjmu „úteku“ na inú školu som mohla 
spoznať veľmi veľa ľudí, ktorí si už v tak 
mladom veku splnili veľa životných cieľov 
ako je napríklad stáž v Google alebo dokonca 
v Cerne. Motivujú ma k štúdiu fyziky. Veda 
a technika má totiž budúcnosť. A to je aj 
podľa mňa cieľom letnej školy. Motivovať 
nás k tomu, aby sme vytvorili na Slovensku 
lepšiu budúcnosť  

Miro: Mal som víziu, že by som chcel skúsiť 
STU. Možnosť ísť sa tam pozrieť ma len utvr-
dila v tom, že tam chcem naozaj študovať.

Vaszília Bartošová, kvarta

Škola očami najmladších
- Daniel Dian: Lietajúci orol.
 Vymysli vtipné motto našej školy.
- Musíme sa učiť, aby nás nemohli mučiť!
- Naša krásna škola je veľmi skvelá. Sú tu milí 

učitelia, rozdávajú vysvedčenia!
- My sme super žiaci menom gympláci!                                                                                                            
- Učíme sa veľa a často, a aj tak máme v 

hlavách prázdno!                                                                                      
- Naša krásna škola, nás učí..............spať. 
 Aký neobyčajný predmet, ktorý sa len 

tak neučí, by si chcel mať?
- čínštinu, japončinu alebo turečtinu 
- predmet s názvom KTO BUDE PRVÝ DOMA!                                                                                                 
- naháňačka po celej škole  
- predmet, na ktorom budeme chodiť naku-

povať     
- obrana proti čiernej mágii
 Ak by si si na deň mohol vymeniť miesto 

s učiteľom, ktorého učiteľa by si učil?
- Pani učiteľku Bolekovú by som učila sloven-

činu. Vysvetlila by som jej, že diktáty sú nanič.
  Jedným slovom opíš túto školu.
- Skvelá!   
- Fantastická!   

Alexandra Tokarčíková, KVARTA

Útek na inú školu

„Rád by som utiekol z reality.“ Mnohí z nás tak často hovoria 
túto vetu. No čo ak sa nám toto prianie splní? Neodvrátiteľne.

Schizofrenička Alex by zrejme dala všetko za to, aby mohla žiť v 
realite. Namiesto toho musí každý deň čeliť svojim halucináciám, 
ktoré sú niekedy až príliš realistické. A potom príde on.

Ale je skutočný?! Niekoľko hrozných zistení otrasie Alexinou 
dôverou vo veci, ktorým dovtedy verila.  Čo je skutočnosť a čo 
halucinácia? Zistí to vôbec niekedy?

Prečítajte si knihu od Francesci Zappia Vymyslela som si ťa. 
Nájdete ju v školskej knižnici.

Vymyslela som si ťa



* * *
Skús ma opiť mrazom. 
Chcem byť chladná a pritom tak podstatná. 
Donútiť  ľudí zahaliť sa
a nechať  zasypať  snehom, 
ktorý neovláda nikto z vás. 
Mať svet len pre seba a maľovať na vaše oči. 

Ale keď vytriezviem, budeš preč.

Kristína Littová. 2.B

Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden English 
Club. Organizuje ho istý svetový úkaz. Kto 
iný by to mohol byť ak nie naša americká 
lektorka Courtney? V tomto článku sa o ňom 
niečo dozviete. 

Streda 26. 10.  2016. Ak sa tento dátum raz ob-
javí v učebniciach dejepisu, zapamätajte si, že 
to bol deň, keď všetko začalo. Je to totiž dátum 
nášho prvého stretnutia v učebni angličtiny 
na gymnáziu. Ak sa pýtate, čo v English Clube 
robíme a prečo bol vlastne vytvorený,  odpovie 
vám jeho veliteľka sama: „Hlavný dôvod, prečo 
som vytvorila English club, je to, že chcem  
dať študentom možnosť využiť angličtinu aj 
prakticky a niečo ich naučiť o americkej kul-
túre. Na začiatku je zvyčajne lekcia o kultúre 
a potom nasledujú  hry a aktivity zamerané 
na zábavné precvičenie angličtiny. Klub je 
stále v počiatočnom štádiu, no študenti tam 
prežívajú skvelé chvíle a neustále sa pýtajú, 
kedy bude ďalší.“

Courtney ale na niečo zabudla. Teraz ide tá 
hlavná časť, poprosím fanfáry. Jeme... Dobre, 
možno to nie je tá hlavná časť, ale jesť je super, 
hlavne keď sú to jedlá z Ameriky, ktoré až tak 
často nekonzumujeme. Začínam chápať, prečo 
je tak veľa Američanov obéznych.

Jazykolamy : 
How much wood would a woodchuck chuck 

if a woodchuck could chuck wood? 
Whether the weather be fine
Or whether the weather be not
Whether the weather be cold
Or whether the weather be hot
We’ll weather the weather
Whatever the weather
Whether we like it or not.

She sells seashells on the seashore. 
The shells she sells are seashells, I’m sure. 
So if she sells seashells on the seashore, 
Then, I’m sure she sells seashore shells.
(a teraz to skúste prečítať rýchlo)

Vaszília Bartošová, kvarta

ZO ZÁKULISIA 
ENGLISH CLUBU Učiteľský HORORskop

Učitelia sú v našom živote veľmi dôležité 
osoby. Ich nálady dokážu ovplyvniť naprí-
klad aj to, či náhodou nepríde nečakané 
skúšanie alebo nebodaj aj neočakávaná 
písomka. Nebudeme si klamať, platí vzorec: 
šťastný učiteľ = šťastný žiak. 

Náš učiteľský HORORskop vám preto 
dopredu prezradí, akú bude mať v daný 
mesiac náladu niektorý z učiteľov. Možno 
sa vám to hodí a budete vedieť, na čo si pri 
ňom dávať bacha!

3 PÍSOMKY/SKÚŠANIE
Mesiac január bude veľmi pokojný. Písomku 

vám pani profesorka určite nedá - iba ak by ste 
ju naozaj pekne poprosili. So skúšaním to však 
bude trošku pestrejšie. Vyvolávať bude veľmi 
často a obávam sa, že nie duchov. Ale  ak  vy-
volanou osobou budeš práve ty, nemaj obavy. 
Pani profesorka to urobí iba preto, lebo ťa má 
rada a chce sa s tebou láskyplne pozhovárať.

3 CHÝBANIE
Zdravá ako rybička, takže sa nebojte, že by 

hodiny boli suplované. 
3 VYUČOVANIE
Hodiny pôjdu primeraným tempom. Ale 

KOZOROŽEC (22. 12.  - 20. 1.)
Pani profesorka 
Katka FIALOVÁ 
narodená 14. januára. 

pozor! Pani profesorka bude v tomto mesiaci 
dávať extrémny pozor na domáce úlohy.

3 NÁLADA
Pani profesorka bude prekypovať až  neu-

veriteľne dobrou  náladou. Na jej tvári sa bude 
vynímať krásny úsmev, pohládzajúci všetkých 
navôkol. Nečudujte sa preto, keď náhodou 
okolo vás na chodbe pretancuje, pospevujúc 
si pri tom Kaťušu. Pokojne  sa pridajte, určite 
ju to poteší.

Karolína Janypková 2.B

COMMING  SOON ALEBO V ĎALŠOM ČÍSLE 
NÁJDETE: Rozhovor s podivným barónom; 
niečo o zdravom varení; kedy učitelia prišli 
na to, že darčeky nosia rodičia…
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