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Takto sme asi počuli zvýsknuť 
či zakričať mnohých našich 
spolužiakov alebo nás samých 
tento rok už niekoľkokrát. Je to 
samozrejme preto, že nám začí-
na obdobie zimy – to obdobie, 
keď všetky dievčatá ráno stoja 
pred skriňou a pred veľkým 
rozhodnutím, či radšej mrznúť 
a vyzerať dobre, alebo vyzerať 
ako snehuliak, ale byť pekne 
v teplúčku. S týmto obdobím 
prichádza aj ďalšie číslo nášho 
časopisu plné školskej politiky, 
udalostí a príbehov zo života 
gymnazistov. Ja vám vrelo 
odporúčam zobrať si od pani 
kopírky jednu alebo viac kópií 
Gympsy, doma si spraviť pekne 
pohodlie vo veľkom teplom 
svetri a hrubých ponožkách, s 
horúcim čajom v ruke a začítať 
sa do riadkov tohto časopisu.

Natália Smatanová, kvinta

Jéééj, vonku sneží !!!

Vo štvrtok sa ma priš-
la opýtať žiačka, či sme 
získali peniaze v projek-
te TESCO, lebo po škole 
kolujú rôzne informácie. 
Oznámil som jej, že sme 
so žiakmi práve oficiálne 
prevzali symbolický šek na 
1300€ od riaditeľa miest-

Symbolický šek na 1 300 eur z rúk riaditeľa púchovskej predajne 
TESCO Daniela Greguša prevzali Matej Turza a Mário Hanták z tercie 
v sprievode riaditeľa školy Miroslava Kubičára.

Pán riaditeľ, na slovíčko!

nej predajne a že na projekte hneď 
po Vianociach začneme pracovať. A 
ona bola tejto správe úprimne rada, 
pričom deklarovala, že sa hlási k 
aktívnej účasti. Áno, prihlásili sme 
sa do zápolenia o získanie pár sto 
eur na drobné environmentálne 
opatrenia, ktoré môžu našim žia-
kom ukázať cesty, ako chrániť naše 
životné prostredie, ako popri syste-
matickej botanike, biológii pestovať 

v žiakoch postoje k sebe  
a svojmu okoliu. Vďaka 
hlasom Púchovčanov 
sme peniaze získali. A 
sú aj iní žiaci, ktorí v 
škole robia prieskumy o 
kvalite stravy v jedálni, 
o tom kam a prečo ísť na 
lyžiarsky výcvik, kto je 

aký učiteľ... Pre mňa je to potvrde-
ním, že vychovávame žiakov, ktorí 
nie sú „slepí“, ktorým na veciach a 
činoch záleží a sú ochotní venovať 
svoj um a čas na zlepšovanie seba a 
svojho okolia, na zlepšovanie školy. 
Je to potvrdením, že máme žiakov, 
ktorí sú ochotní pracovať i pomáhať, 
nielen sa ticho zúčastňovať. A to ma 
veľmi teší.

Miroslav Kubičár

12. novembra 2017 sa naša 
malá, dobre naladená a odhodlaná 
skupina stretla na letisku vo Viedni 
a pod vedením pani profesorky Pa-
gáčovej a Bolekovej sme sa vybrali 
na 13. ročník medzinárodnej štu-
dentskej konferencie YES-event, 
ktorá sa konala v rumunskom 
meste Medgidia, v blízkosti mesta 
Constanta, od 13. do 17. 11. 2017. 

Po prílete do Bukurešti na nás 
čakala nemecká skupina a naši 
tímlídri. Po nekonečnej ceste cez 
letisko sme sa nadšení posadili do 
nášho autobusu. O jednej hodine 

Náš tím: Paulína Boleková (kvinta), Jana Vozárová a Jozef Dírer (sexta), Ema Kvasnicová a Terézia Jancíková 
(2.A), Sabina Švecková (septima), Iva Novacká a Katarína Zieglerová (4.A). Pedagogický dozor: Mgr. Miriam 
Pagáčová, Mgr. Martina Boleková

ráno sme sa dostali na miesto 
určenia, do mesta Medgidia, kde 
nás už čakali naše hostiteľské 
rodiny, ktoré nás zobrali domov. 
V pondelok nám Rumuni pri-
pravili krátky kultúrny program. 
Všetky zúčastnené krajiny, teda 
Rumunsko, Holandsko, Nemecko, 
Fínsko, Estónsko, Poľsko, Švédsko 
a Slovensko, prezentovali zadanú 
tému. Dozvedeli sme sa niečo 
viac o týchto krajinách a to, ako 
oni vnímajú tohtoročné zadanie 
Young European. 

V priebehu týždňa pre nás boli 

pripravené tri medzinárodné 
workshopy, dve diskotéky a výlet 
do hlavného mesta Bukurešť. Vo 
štvrtok sme naše jazyky obohatili 
o nové chute na medzinárodnom 
bufete, zatancovali sme a zaspie-
vali pri našom vystúpení. Zažili 
sme veľa zábavy, dozvedeli sme 
sa niečo nové o rumunskej kultúre, 
spoznali sme ľudí z celej Európy a 
získali zážitky na celý život. 

Po celom tom týždni angličtiny 
som už nevedela skloňovať v slo-
venčine. Srdečne ďakujeme pani 
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Žítkovské bohyne
V uzimenom počasí častokrát 

siahneme po čaji či dobrej knihe. 
Dnešok nebude výnimkou. Nav-
štívime spolu veštkyne, liečiteľky 
a zaklínačky z kopanice Žítková.

Osud – tajomná moc riadiaca 
životy ľudí. Môžeme ho zmeniť ale-
bo sa mu nevyhneme, nech robíme 
čokoľvek? Práve touto otázkou sa 
zaoberá kniha Žítkovské bohyne 
od úspešnej autorky Kateřiny Tuč-
kovej. Kniha, ktorá bola preložená 
do 12 jazykov vrátane arabčiny a 
získala mnoho ocenení.

Ak hľadáte rozprávku, kde 
vystupujú čarodejnice, táto kniha 
to rozhodne nie je. Ak hľadáte 
skutočný príbeh starých bohýň, 
ste tu správne.

Bohyne to nikdy nemali jedno-
duché. Okrem prenasledovania 
komunistickým režimom museli 
čeliť i nenávisti dedinských ľudí. 
Posledným článkom dlhého reťaz-
ca rodu bohýň bola Dora Idesová, 
hlavná postava diela. Dora, na 
rozdiel od svojej tety Surmeny, 
nebohuje, teda nečaruje, no ako 
vyštudovaná etnografka sa o 
bohyne zaujíma inak. Mapuje 
ich históriu a odkrýva tak vlastné 
korene.

Nemusíte sa obávať, že kniha 
čitateľovi neponúka príbehy. Dej 
je písaný zaujímavým jazykom a 
je popretkávaný rôznymi výpismi 
z dokumentov ŠTB, nemeckého 
Gestapa, lekárskymi správami, či 
odbornými posudkami z Dorinej 
diplomovej práce. Sama autorka 
však tvrdí, že nie všetky informá-
cie v knihe sú pravdivé. Niektoré 
sú prikrášlené či pripísané iným 
bohyniam. A tak názor na to, 
či bohyne existovali a skutočne 
bohovali, si musíte vytvoriť sami 
až po prečítaní tejto knihy. 

Žítkovské bohyne neraz do-
platili na svoje štipľavé či naopak 
pekné slová. No slovo má veľkú 
moc. Tak opatrne s tým, čo poviete 
a hlavne čomu uveríte. 

Stela Slemenská, 4.A

profesorke Pagáčovej za to, že nám 
dala možnosť sa na tejto veľkolepej 
akcii zúčastniť a sme hrdí, že naša 
škola je súčasťou tohto projektu. 

A ako to vidia študenti?
Iva Novacká, 4.A
Mne sa páčil prístup Rumunov k 

životu, pretože som mala pocit, že žili 
prítomným momentom a užívali si 
ho najviac, ako mohli. Potom sa mi 
páčilo prímorské mesto Constanta, 
kde bola pekná architektúra a samo-
zrejme bolo pre mňa, ako Slovenku, 
atraktívne aj more, ktoré v našej 
rodnej krajine asi ťažko nájdem. A 
posledná vec, ktorá sa mi páčila, bol 
medzinárodný bufet, na ktorom sme 
mali možnosť ochutnať špeciality z 
mnohých európskych krajín.

Markus, Nemecko
Bola to skvelá možnosť stretnúť 

nových ľudí a získať priateľov z 
celej Európy. Som šťastný, že som 
sa rozhodol zúčastniť, bol to skvelý 
týždeň, mohol byť dlhší, môžem to 
len odporučiť mladším študentom.

Romarin, Holandsko
Páčilo sa mi spojenie medzi 

európskymi krajinami, fakt, že sme 
si navzájom podobní. Spolu sme si 
užili veľa zábavy. YESevent bol skvelý 
zážitok, pretože som spoznal nových 
ľudí a objavoval Rumunsko.

Naše folklórne vystúpenie počas štvrtkového medzinárodného 
bufetu.

Milja, Fínsko
Ja som si osobne veľmi užívala 

jedlo. Moja hosťovská rodina bola 
skvelá. Ľudia boli zábavní a krea-
tívni, práca v skupinách s nimi bola 
bezproblémová. Páčili sa mi diskoté-
ky aj napriek tomu že nie som veľký 
vyznávač párty života. Prezentácie 
boli skvelé a kreatívne.

Titus, Rumunsko
Zažil som veľa zábavy, užíval 

som si čas, ktorý som mohol stráviť 

s ľuďmi z iných krajín. Nezúčastnil 
som sa konferencie, bol som jed-
ným z organizátorov, ale myslím 
si, že to pre mňa bolo lepšie. Počas 
tohto týždňa som mohol použiť a 
cvičiť svoje vedomosti v angličtine. 
Taktiež som získal nových priateľov, 
s ktorými môžem zostať v kontakte. 
Som v poslednom ročníku strednej 
školy, takže tento projekt bol pre 
mňa veľmi dôležitý.

Paulína Boleková, kvinta 

Hurá ! Noví prváci a žiaci 
8-ročného gymnázia sú oficiál-
ne študentmi nášho gymnázia. 
Vo štvrtok 16. novembra 2017  
počas osláv Dňa študentstva  
v Divadle v podkroví totiž 
naši prváci a primáni zložili 
slávnostný imatrikulačný sľub. 
Znel takto: „Sľubujem, že bu-
dem riadne plniť povinnosti, 
užívať práva a možnosti, ktoré 
mi príslušnosť k spoločenstvu 
Gymnázia Púchov prináša. 
Sľubujem, že budem dbať o 
dobré meno svoje aj nášho 
gymnázia a budem študovať 
tak, aby z toho mali radosť 
moji rodičia a škola, a aby 
moje učenie sa a aktivity viedli 
k zmysluplnému cieľu.“

A týmto sľubom sa oficiálne 
zaradili k ostatným študentom 
školy. Starší študenti si pod 
vedením pána učiteľa Gajdoša 

pripravili pestrý a zaujímavý 
program. Mohli sme si vypo-
čuť hru na klavíri (T. Pivková, 
II.A) či saxofóne (A. Čvirik, II.B), 
spev piesní viacerých žánrov, 
a keďže speváčok je na našej 
škole neúrekom, predstavili sa 
nám až dve dievčenské skupiny 
(D. Paliesková, L. Krčmáriková, 
II.A,  G. Václavíková, II.B) a (S. 
Kršíková, K. Pacíková, A. Okraj-
ková IV.C) Vypočuť sme si mohli 
taktiež aj prednes prózy v po-
daní K. Bizoňovej z III.A. Celým 
programom nás sprevádzali 
šikovní moderátori L. Urban a 
B. Kučíková z III.A. 

Za krásny a vydarený imatri-
kulačný deň ďakujeme pánovi 
riaditeľovi, celému učiteľskému 
zboru i vystupujúcim študen-
tom. 

Soňa Tesařová

IMATRIKULOVANÍ
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Mŕtva nevesta v Hoteli Transylvánia
Sekunda a ich Simpsonovci. Shrekovia zo sexty

Ako už všetci dobre vieme, Deň študentstva vďaka hlasom učiteľov 
vyhrala II.B trieda s rozprávkou Mŕtva nevesta a trieda kvarta s Hotelom 
Transylvánia. Nás ale zaujímalo, čo by vybrali žiaci, čo sa im páčilo a čo 
bolo pre nich najviac zapamätateľné. Oslovili sme pár ľudí z tried 1. 
ročníka, lebo sa na budúci rok aj oni pripoja do tohto nášho každoroč-
ného školského rituálu.

Ani pán riaditeľ počas Dňa študentstva 
nezaháľal.

l Čo sa vám páčilo na Dni štu-
dentstva najviac? 

Asi niektoré aktivity a celková 
atmosféra, niektoré kostýmy, ako 
napríklad mlieko, ktoré furt chodilo 
(hahaha). A jedlo, samozrejme. 

( Laura P. I.A )
Páčilo sa mi to, že všetky triedy nie-

čo robili (dekorácie alebo paródie) a 
bolo to veľmi zaujímavé, lebo takéto 
niečo nemáme ani v Nemecku, ani 
v Amerike. 

(Alex B. E. I.B )
Asi celková atmosféra a to, že sa 

podľa môjho názoru každá trieda 
veľmi posnažila, pripravili si pre nás 
perfektný program, super výzdobu  
a chutné pohostenie.  A žiadna trieda 
nezaostávala.        (Soňa T. I.B )

Všetko... bolo to pekné... také niečo 
nové...                                ( Sára H. I.B )

l Ak by ste mohli, za koho by 

ste hlasovali a prečo?
No predsa II.B, lebo tam ako jediní 

mali predstavenie a v ostatných 
triedach bola trochu nuda...To ich 
bolo také živé a vtipné. 

( Laura P. I.A )
Vaša (II.B), lebo to bolo najviac 

zaujímavé a veľmi dobre premyslené. 
A vtipné.                        ( Alex B. E. I.B )

Fúha. II. B, kvôli programu – tomu  
„vystúpeniu",  čo mali pripravené. 

         (Soňa T. I.B)
Určite za vašu (II.B), bolo to super 

premakané a nacvičené. 
                                           (Sára H. I.B)
l Čo bolo pre vás z tohto dňa 

najviac zapamätateľné?
Asi aktivity v triede, ktorá mala 

rozprávku  A je to! To si pamätám asi 
najviac, bola to sranda. 

(Laura P. I.A)
Paródia vašej triedy bola najviac 

zapamätateľná.             
               (Alex B. E. I.B )
Asi keď nás tretiaci 

pomaľovali ako indiá-
nov. To bol zážitok!      

                  (Soňa T. I.B)
Tak to neviem. Ale asi 

tak celkovo.
                 (Sára H. I.B )
l Tešíte sa na ďalší 

rok, keď to aj vy bude-
te robiť?

Áno, pretože to môže 
byť zábava. A celkovo sa 
teším na organizovanie 
a zdobenie triedy. 

                (Laura P. I.A )
Áno, už sme sa so spo-

lužiakmi o tom dokonca 
bavili a vymýšľali rôzne 
nápady na tému ďal-
šieho Dňa študentstva. 

                  ( Soňa T. I.B )
Áno, ale musí to byť 

nejaká dobrá téma. 
                  (Sára H. I B )
Matteo Hlavoň, II.B

V piatok 10. novembra študenti tretieho a štvrtého ročníka 
navštívili SND v Bratislave, kde bola  premiéra klasickej tragédie 
Richard III. Divadelná hra  je o mužovi, ktorý vraždí pre kráľovský 
trón  dospelých aj deti, vláka do svojej siete krásne ženy, ale je aj o 
osamelom mužovi, ktorého prepadnú výčitky svedomia. Názory 
na túto hru boli rôzne- niektorým sa dielo páčilo, no prevažovala 
väčšina študentov,  ktorá toto dielo označila za dlhé a nezáživné. 
Ja patrím k tej väčšine, avšak obdivovala som prejavy hercov, 
najmä Tomáša Maštalíra, ktorý stvárňoval hlavnú postavu Ri-
charda III. Toto dielo by som neodporučila každému, najmä kvôli 
komplikovanému jazyku či dĺžke hry. Na svoje by si možno prišli 
milovníci Williama Shakespeara. 

Stela, 4.A

RICHARD III.
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COMMING  SOON ALEBO 
V ĎALŠOM ČÍSLE NÁJDETE: 
Nový rok! Redakčná rada: 
Natália Smatanová (šéfredak-
torka),  Vaszília Bartošová, 
Sára Gabrišová (kvinta), Stela 
Slemenská, Martina Bujdáko-
vá (4.A), Karolína Janypková 
(3.B), Matteo Hlavoň (2.B), 
Soňa Tesařová (1.B). Kontakt: 
salomeee@centrum.sk. Odborný 
dozor:  Martina Boleková. 

 ZÁDERY  ZÁDERY  ZÁDERY  
p. Balalová: „Ideme preberať (matematické) dôkazy.“
Žiačka: „Ale pani profesorka, ja som ten typ človeka, ktorý si nič doka-

zovať nepotrebuje.“
p. Súrová: „Takže ako vypočítame hustotu obyvateľstva?“
Žiak: „No tak hmotnosť delené objem, nie?“
Žiačka1: „Počkať prečo to píšem do zošita?“
Žiačka2: „Lebo si blbá."
Žiačka1: „Ale veď aj ty to píšeš do zošita.“
Žiačka2: „Aha.“
Na hodine biológie:
Žiačka: „Kámo, ty máš ale peknú bunkovú stenu!“
V dievčenskej šatni: „Načo si v zime holiť nohy? Vieš aká by mi bola zima?!“
Žiačka1: „Čas ale nemôže mať nič spoločné s hmotnosťou, takže v 

tom vzorci bude niečo iné.“
Žiačka2: „Ale môže – každý rok som ťažšia.“
Žiačka: „Kontradikcia to znie rovnako ako kontrakcia. Trpieť pri tom asi 

budeme tiež rovnako.“

17. november je naozaj významným 
dňom. Je to deň boja za slobodu a 
demokraciu. Pripomíname si udalosť, 
ktorá zmenila naše životy, pretože 
17. novembra 1989 vypukla nežná 
revolúcia a občania vtedajšieho 
Česko-Slovenska zahnali do úzadia 
komunistický režim, ktorý vďaka nim 
padol. Som príliš mladý na to, aby 
som si tieto udalosti pamätal, avšak 
som veľmi vďačný mojim rodičom a 
všetkým občanom, ktorí mi na ulici 
v tento významný deň "vyštrngali" 
svojimi kľúčmi slobodu, ktorú dnes 
mám. Tieto protesty mali „dátumovú“  
symboliku, v ten istý deň v roku 1939 
boli po protinacistickej demonštrácii 
v Prahe popravení československí 
študenti a mnohí ďalší boli poslaní 
do koncentračného tábora.  Preto si v 
tento deň pripomíname aj Medziná-
rodný deň študentstva. 

V našej škole každý rok tento deň 
oslavujeme a myslím si, že naozaj 

Zistili sme, že veľa žiakov našej 
školy nevie, čo to je a akú úlohu 
má žiacka školská rada. Preto sme 
sa rozhodli priniesť pár informácií, 
ktoré nám poskytol novozvolený 
predseda Šimon Gabčo zo sexty. 

l Čo to vlastne žiacka školská 
rada je?

- Na úvod by som asi mal povedať, 
že v našej škole máme dve žiacke 
rady a tými sú práve žiacka školská 
rada a študentská rada. Príliš sa ne-
líšia, no je tam pár rozdielov. Žiacka 
školská rada je oficiálny orgán školy, 
ktorý je zakotvený aj v zákone. Obe 
rady však majú spoločnú vlastnosť, 
a tou je zastupovať všetkých žiakov 
školy. Jednoducho povedané, ak 
majú študenti akékoľvek nápady, 
ktoré by chceli v škole realizovať, 
ak majú nejakú pripomienku alebo 
nejaký problém, stačí, ak to pove-
dia svojmu predsedovi triedy, ten 
to môže predniesť na zasadnutí 
Študentskej rady a my sa pokúsime 
o tejto veci diskutovať a vyriešiť ju.

l Kto všetko sa v rade nachádza 
alebo sa môže nachádzať?

- Momentálne sa v žiackej školskej 
rade nachádza sedem členov, ktorí 
boli zvolení žiakmi našej školy. V štu-
dentskej rade sú to zase predsedovia 
všetkých tried. Ak na zasadnutie prá-
ve nemôže prísť predseda triedy, mal 
by za seba poslať zástupcu, väčšinou 
podpredsedu triedy. A na otázku, kto 
sa môže nachádzať v tejto rade, by 
som najradšej odpovedal "ktokoľ-
vek". Zatiaľ však môžem povedať, 
že do Žiackej školskej rady sa môže 
dostať žiak našej školy, ktorý bude 
zvolený ostatnými žiakmi školy. Av-
šak momentálny štatút neumožňuje 
každému, aby sa do Žiackej školskej 
rady dostal, pretože zvolený môže 
byť len jeden žiak z triedy. Preto je 
naším cieľom tento štatút v najbližšej 

POLITIKA NA ŠKOLSKEJ ÚROVNI
dobe upraviť tak, aby mal dvere do 
ŽSR otvorené naozaj každý.

l Aké sú ciele žiackej školskej 
rady na tento rok? A čo sa jej už 
podarilo dosiahnuť?

- Žiacka školská rada organizovala 
dve tradičné akcie, ktorými boli Deň 
detí a Deň študentstva. Obe akcie sú 
naozaj fantastické. Avšak študentská 
rada nepriniesla nič nové. Mojím 
názorom je, že priestor pre žiakov bol 
študentskou radou málo využívaný. 
Preto najhlavnejším cieľom pre tento 
rok je dosiahnuť to, aby bola aktívna. 
Samozrejme, že v našich tradičných 
akciách budeme pokračovať, no 
budeme sa snažiť tvoriť aj nové veci 
a tým ju posúvať vpred.

l Keďže si predseda žiackej 
školskej rady, čo by si ty osobne 
chcel dosiahnuť/presadiť?

- Môj cieľ je vytvoriť aktívnu štu-
dentskú radu. Mám však aj konkrétne 
ciele a presný plán aktivít a nových 
návrhov, ktoré by mohli priniesť do 
školy novú energiu. Postupne ich 
budem na zasadnutiach predsta-
vovať. Prvý návrh som predstavil na 
našom prvom zasadnutí pod mojím 
vedením. Tento návrh všetci členovia 
rady odsúhlasili a ihneď som dostal 
niekoľko pozitívnych reakcií. Verím 
teda, že naša pripravovaná aktivita, 
ktorú vám čoskoro predstavíme, 
bude mať pozitívne ohlasy a per-
spektívu do budúcnosti pre naše 

gymnázium. 
l Chcel by si niečo dodať?
- Urobím všetko preto, aby ste sa 

dozvedeli o všetkom, čo preberáme 
na našich zasadnutiach a čo sa sna-
žíme na našej škole presadiť. Prvý 
krok som urobil nedávno založením 
našej facebookovej stránky s názvom 
"Žiacka školská rada Gymnázia Pú-
chov," na ktorú budem pravidelne 
pridávať nové informácie. Preto nás, 
prosím, podporte tým, že na našu 
stránku dáte like a začnete ju sledo-
vať, prípadne ju môžete aj zdieľať, 
aby ju videli aj vaši priatelia. Na záver 
by som všetkým chcel poďakovať za 
podporu. Verím, že s vašou pomocou, 
dokážeme študentskú radu posunúť 
vpred a dokázať, že pre našu školu 
môžeme byť prínosom.

Za rozhovor ďakuje 
Sára Gabrišová
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originálne. Študentská rada už nie-
koľko rokov tradične organizuje 
akciu s názvom "Deň študentstva". 
Jej členovia si na zasadnutí zvolia 
tému. Tento rok sme si odsúhlasili 
tému animované rozprávky. Každá 
trieda mala za úlohu vybrať si nejakú 
rozprávku, ktorú neskôr znázornila 
vo svojej miestnosti a učiteľský zbor 
hlasoval za najlepšie stvárnenie. Tento 
rok sme mali naozaj množstvo pre-
krásnych výtvorov a nenašla sa nijaká 
trieda, ktorá by zaostávala. Učitelia 
boli spokojní a tento ročník bol podľa 
nich naozaj kvalitný, o čom svedčilo 
aj ich hlasovanie, keďže výsledky boli 
rozhodnuté len o jeden-dva hlasy. Dve 
triedy sú nakoniec odmenené a titul 
"víťaznej triedy" majú až do ďalšieho 
ročníka, kedy sa znova všetci pokúšajú 
o čo najlepší výsledok.

Myslím si, že takáto akcia je naozaj 
výnimočná, pretože nepoznám školu, 

ktorá by robila niečo podobné. Som 
naozaj veľmi hrdý, že práve my študen-
ti máme možnosť pripomínať si Deň 
študentstva na našej škole aj takýmto 
spôsobom, kedy sa všetci spojíme pre 
jednu myšlienku. 

Šimon Gabčo, 
predseda Študentskej rady 

Gymnázia Púchov

V utorok 5. decembra sa v priestoroch našej školy uskutočnil Deň 
otvorených dverí pre žiakov 9. ročníka základných škôl a ich rodičov.


