


Pýtate sa, ako to vyzerá v redakcii časopisu 
Druhý zmysel? Nie sme obyčajnou redakciou. 
Občas sa hádame, kričíme po sebe (poznámka 
profesora Palšu: kričí hlavne šéfredaktorka Erika     
    ), hneváme sa jeden na druhého, stresujeme, 
nebavíme sa spolu a sedíme každý na inej strane 
učebne.

DIKTATÚRE ZDAR!

Z väčšej časti sa z nás ale stala rodina. Rodina 
s veľmi divnou definíciou. Naše hobby sa 
prenieslo aj do súkromných životov, hlavne keď 
mojich žurnalistov spamujem správami 
diktatorského štýlu.
PPracujeme na článkoch, venujeme sa grafike, 
konzultujeme o výbere rubriky, ale hlavne, 
bavíme sa. 

Každopádne, v členoch redakcie som spoznala 
ľudí, s ktorými rada trávim čas. Preto dúfam, že 
rovnako aj vy, čitatelia, spoznáte vo výsledku 
našej práce, časopise Druhý zmysel, niečo, 
k čomu sa radi vrátite. Prajeme príjemné čítanie.

Rozprávame sa o tom, akýsme mali deň, čo nás 
naštvalo, nad čím sme sa pozastavili. Spoločne sa 
radujeme z úspechov, občas nerobíme vôbec nič 
a hovoríme si vtipy. Niekedy to u nás 
vyzerá ako v stávkovej kancelárii.  

Tvoríme spoločne a triafame slová, vyzerá to 
ako majstrovstvá sveta v stolovej hre Activity pri 
vysvetľovaní spojení, ktoré nám napadli.
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 Stážistky z Brazílie a Indonézie 
                     v CGSM
Aj naše gymko sa zapojilo do projektu Educate 
Slovakia, v rámci ktorého prichádzajú 
na  Slovensko lektori z rôznych kútov sveta, 
aby so študentmi absolvovali interaktívne 
workshopy za aktívneho používania 
anglickéhoanglického jazyka. Počas jedného týždňa mali 
študenti možnosť nielen vylepšovať svoje 
znalosti angličtiny, ale počas vyučovacích 
hodín s lektorkami Audindrou z Indonézie 
a Mayarou z Brazílie aj spoznávali kultúru, 
zvyky i životný štýl ľudí v iných krajinách. 

designed by winkimages / Freepik

memorieeez  l Erika Horanská  l   foto Erika Horanská





Zimné dobrodružstvo s názvom lyžiarsky výcvik 
sme zažili tento rok aj my - prváci. Nebolo však 
hocijaké. Pocitovo tak 1 000°C pod nulou, reálne 
približne -20°C nám mrazom vymaľovalo líca
 a nekonečný optimizmus bol hnacím motorom pre 
naše „profi“ výkony. Kostrbaté slnko a vietor 
vvo vlasoch, sneh, kam až naše oči dovideli, dobrá 
nálada a najlepšia partia. Čistá idylka zimných 
zasnežených hôr...

Náš príchod bol ako zo starej českej komédie. 

Štyri plné kufre, ruksaky, tašky, lyže s palicami 

na ramenách a pred nami kopec. Nebol to však 

lyžiarsky svah. Na kopci sa nachádzala

chata. Naši machri nám ochotne pomohli 

so všetkými potrebnými vecami i zbytočnosťami 

aa my, snežienky, sme ľahko vycupkali za nimi. 

Po veľmi rýchlom zabývaní sa, keď snežienky 

nedokázali vpratať do izieb všetky svoje veci, 

sme vyrazili užívať si pravú pohodu lyžiaráku. 

memorieez  l  Emma Folvarčíková l   foto archív CGSM

   „Snežienky 
      a machri '17“



Aj napriek opatrnosti sa niektorým nevyhli 
zranenia. Zimné radovánky sa chvíľami menili 
na drámu, ale napokon všetko dobre dopadlo. 
Večery sme si spríjemnili hrami, ktoré 
k lyžiarákom neodmysliteľne patria. Zdravé 
chlapčenské súťaženie a smiech snežienok 
naplnili celý priestor radosťou. Úsmevné 
momentymomenty a takmer hmatateľné 
priateľstvo medzi všetkými umocnilo 
zážitok a utužilo naše vzťahy. Veď k filmom 
patria hlavne tie šťastné konce. Kolená 
preboleli, modriny zmizli a spomienky 
ostali.......



Pohľad na Železnú dámu, ako ju prezývajú 
Francúzi, vystriedal pohľad z nej. Bohatstvo 
mesta nám ukázala prechádzka po známej 
Champs-Elysées, najprestížnejšej a najširšej 
ulici Paríža, na ktorej konci nás čakal Víťazný 
oblúk. Budova Invalidovne nám pripomenula 
časy vlády Napoleona Bonaparteho a atmosféru 
ParížaParíža približovali aj príbehy sprievodkyne, 
ktorá jeho históriu podávala zaujímavým 
spôsobom. Prehliadka mesta pokračovala cez 
Place de la Concord smerom k Louvre a ukončila 
ju návšteva Katedrály Notre-Dame.

road trip  l  Erika Horanská l   foto Erika Horanská

Na potulkách 
    Európou



Počas nasledujúceho dňa sme sa už presunuli 
do Spojeného kráľovstva. Našťastie nikoho 
neskolila morská choroba počas plavby trajektom 
Calais – Dover, a tak sme si mohli vychutnať 
London Eye, teda Londýnske oko, ktoré nám 
kk nohám uložilo nádherný výhľad na mesto. 
Počas troch dní strávených v metropole Anglicka 
sme si pozreli to najzaujímavejšie, čo sa vôbec 
dalo stihnúť. Westminsterské opátstvo, Big Ben, 
Buckinghamský palác, Trafalgarské námestie, 
Leicester square, Piccadilly Circus, Katedrálu 
ssv. Pavla, Tower of London, Tower Bridge... 
Navštívili sme Historické i Prírodovedné múzeum, 
prešli sme sa v Hyde parku, nakukli 
do Chinatownu, teda Čínskej štvrte. Ako správni 
turisti sme nevynechali nákupy na známej 
Oxfordskej ulici. 



 road trip l  Klaudia Rybovičová  l   foto archív CGSM

Aj napriek počiatočným komplikáciám, ktoré 
nahlas kričali, že to nevyjde sme v sobotu stáli 
v pobrežnej dedinke Mimice a usmievali sa 
úsmevom, z ktorého vykukovalo šťastie 
a očakávanie. Detská radosť v tvárach čerstvých 
dospelákov potlačila všetky známky únavy už 
vv autobuse keď sme pozorovali „rybníček“ 
a zhodli sa, že to asi bude to more. Nasledovali 
prvé prekonané jazykové bariéry, ubytovanie 
v izbách s tým najlepším výhľadom a presun 
k „veľkému rybníčku“. 
KKeď sa niekoľkomesačné očakávania nie len 
splnia ale dokonca prekonajú, nájsť slová na 
opísanie atmosféry nie je celkom jednoduché. 
Úsmevy však vraveli za všetko. More si nás 
zlákalo svojou nevyspytateľnosťou. Bolo pokojné 
aa divoké zároveň. Pri dlhšom pohľade sme sa 
dokázali stratiť v jeho vlnkách, neskôr aj vlnách. 
Možno trochu doslova, pretože najobľúbenejšou 
činnosťou sa stalo skákanie. Ako inak. Aj čerství 
dospeláci sú vo vnútri stále deťmi.Výlet loďou na 
ostrov Brač, návšteva mestečka Omiš boli naše 
prvé zastávky ďalej od pláže. Púť do Medžugoria 
sasa niesla v posolstve pokoja. Popri zábave sme 
mali možnosť uvedomiť si, žemôžeme byť 
svetlom a soľou. Svoj pokoj roznášame do svojich 
rodín, škôl, tried aj priateľstiev. Videli sme aj 
miestnu históriu očami kňaza, ktorý po prvotnom 
šoku z nášho nevhodného oblečenia privítal 
turistov vo svojom kostole a umožnil 

vidieť starším veriacim, že mladá generácia nie 
je len stratená a stále nesie nádej. My sme zas 
videli, že omša v chorvátčine nie je až taká 
odlišná,odlišná, ak máme spoločného Otca. V závere 
týždňa sme navštívili mesto Split, ktoré niektorí 
prešli naozaj takmer celé, keďže sme sa vybrali 
do „mekáča“, vzdialeného od historického 
centra takmer hodinu chôdze. Veď viete, že hlad 
je silný poháňací motor. So Splitom sme sa 
rozlúčili v Diokleciánovom paláci, kde sme si 
zatanczatancovali pri živej hudbe.
A čo by to bol za výlet, keby z neho neboli vtipné 
historky. Príbeh o tom, ako sa Jožko skamarátils 
ježkom, rozhodne vyhráva prvé miesto. Týždeň 
nám však ubehol rýchlejšie ako by sme chceli, 
aa tak sme sa v piatok snažili uprosiť slnko, aby 
nás ešte obdarilo lúčmi a začali si baliť kufre. 
Vracali sme sa domov, šťastní, unavení, opálení 
aj spálení, s naplnenými očakávaniami, mobilmi 
plnými fotiek, vreckami spomienok a kuframi 
špinavých vecí ako suvenírmi. Ostáva nám 
ppovedať len ďakujeme. Ďakujeme, že ste to 
nevzdali a k moru sme napokon pocestovali. 
Ďakujeme, že ste nám umožnili ukončiť tretí 
ročník tým najlepším spôsobom. Ďakujeme za 
pokoj, ktorý sme si načerpali. Všetky chvíle boli 
perfektné a môžeme aj vďaka nim úspešne 
ukončiť školský rok a do prázdnin vykročiť tou 
správnou nohou.správnou nohou.

Pohoda na vlnách



Študenti: Dosť 
bolo hniloby!
Každý, kto hovoril, že sa študenti nedokážu spojiť 
a nedokážu dať svoje názory jasne najavo, bol 
v hlbokom omyle. Určite ste v médiách postrehli 
študentské protikorupčné pochody. Každý človek 
má v demokratickej krajine možnosť vyjadriť 
svoj názor, no nie každý má odvahu postaviť sa 
ss obrovských vyčnievajúcim transparentom pred 
Úrad vlády Slovenskej republiky a skandovať, že 
vinníci si majú spytovať svedomie za svoje Gorily 
a iné kauzy. Študenti zúčastnení na 
pochodoch proti korupcii to však dokázali 
a týmto si zasluhujú naše uznanie.  Vyjadriť tak 
chceli nespokojnosť s tým, že na Slovensku podľa

vox populi  l  Erika Horanská, Daniel Lutz  l   foto TASR



Ako to na prvom pochode v 
                      Bratislave prebiehalo? 
Veľký protikorupčný pochod prilákal do centra 
Bratislavy tisícky ľudí. Trasa pochodu viedla 
z Hviezdoslavovho námestia na Námestie SNP, kde 
prebiehala hlavná časť programu. Kričali heslá 
ako “skutok sa stal”, “chceme lepšiu krajinu”, 
"nie je nám to jedno". Pochody si získali nielen 

podporu mnohých  študentov z celého Slovenska, 
ale aj podporu učiteľov, profesorov i slávnych 
osobností z oblasti kultúry.

K činu študentov sa vyjadril Maroš Kramár, ktorý 
v posledných dňoch viackrát kritizoval súčasnú 
vládu: „Zmena určite príde, ale na to sú voľby. Ja 
by som chcel, aby nás vypočuli tí, ktorí sú pri 
kkormidle a aby ho začali otáčať.”
Okrem neho vystúpil pred davom ľudí raper 
Branči Kováč alias Vec. „Chcem prispieť k tomu, 
aby sme nežili v hnilobe ale v normálnom štáte. 
Aby to fungovalo normálne, nie na základe rod-
inkárstva a podplácania. Preto som tu.”

Politika na území našej krásnej domoviny sa musí 
zmeniť. Ten, kto si povie, že mňa sa to netýka 
a nebudem sa do toho miešať, sám seba klame
 a je egoista. Aj malé kroky pomôžu uskutočniť niečo 

väčšie, ak je tých malých krokov viac. Ako sa 
hovorí, jedna kvapka more netvorí. Buďme ako 
jedna rodina, pomáhajme si, aj keď sa nepoznáme, 
pretože v očiach Boha sme jedna veľká rodina.  



Na záver vyše dvojhodinového protestu sa ľuďom 
prihovorila aj Anna Remiášová. Davu nechala svoj 
emotívny odkaz, po ktorom sa neubránila slzám. 
„Mám pre vás odkaz, ktorý nesiem vo svojom 
srdci už vyše 20 rokov. Bojujte za svoje práva na 
život. Nedovoľte, aby vám niekto na ne siahol.“ 
Organizátori predstavili ešte pred začiatkom 
udalostiudalosti svoje požiadavky - odstúpenie ministra 
vnútra, policajného prezidenta a špeciálneho 
prokurátora. Ľudia na najvyšších miestach si 
musia uvedomiť, že mladým ľudom naozaj záleží 
na našej vlasti  a vedia sa zmobilizovať, ak je to 
potrebné. Nechceme byť naivní a veriť, že sa 
všetko na dobré obráti, ale dôležité je na 
prproblémy poukazovať a požadovať zmenu 
dovtedy, kým to bude nutné.



Určite ste už zažili ten pocit, keď kráčate po chodbe a zrazu...jednoducho sa musíte   

obzrieť! Áno, áno, poznáme to všetci veľmi dobre. Ide naša školská Shopping queen! 

Bláznivé outfity, teenagerské účesy... Nie jedna študentka závidí našej profesorke 

krásnu postavu a originálne kúsky. Ale poznáme aj jej druhú stránku? Aká je táto 

večne usmievavá nemčinárka doma? Trávi svoj voľný čas iba nakupovaním alebo je to 

žienka domáca? Aj takéto informácie nám prezradila jej dcéra Sára, ktorá svoju mamku 

pozná predsa najlepšie! V tomto bonzáčikovi vám radi predstavíme profesorku Lucianu 

SolotruSolotrukovú! Máte sa na čo tešiť!

bonzáčik l Erika Horanská & Stanislava Orlovská l foto archív rodiny Solotrukovej 



Pri akej činnosti ju najčastejšie 
pristihneš?
Sára: Jednoznačne pri upratovaní 
A čo robí, ak práve nie je v škole, 
neučí alebo neopravuje 
písomky?
SáSára: Zrána je veľmi aktívna, večery trávi doma. 
Cez víkendy zvyčajne robí bežné domáce práce: 

perie, varí, upratuje, umýva Tomášovi kopačky, 

chodí do kostola, do sekáča (smiech). Cez 

prázdniny chodievame na rodinné dovolenky, 

napríklad na Zemplínsku Šíravu alebo do Turecka.



Sára 
Solotruková

sladkosti

telka

ráno

dom a drevený .. 

pláplávanie 

upratovanie

sekáč

Luciana
Solotruková

sladkosti

telka

ráno

dom 

pláplávanie 

upratovanie

sekáč

2. telka alebo knihy

3. ráno alebo večer

Sára
Solotruková

písmená

Vianoce

šaty

biftek

lodičlodičky

pláž

grammatik

Vrkoč sa jej viac páči, 
ale drdol má stále na 
hlave :D

Luciana
Solotruková

písmená

Vianoce

šaty

biftek

lodičlodičky

pláž

grammatik

Drdol

14.vokabeln oder grammatik

15. vrkoč alebo drdol

12. lodičky alebo tenisky

11. ryba alebo biftek

10. sukňa alebo šaty 

13. pláž alebo hory

9. Vianoce alebo Veľká noc

8. písmená alebo čísla

1.ovocie alebo sladkosti

4. dom alebo byt

5. beh alebo plávanie

6. varenie alebo upratovanie

7. sekáč alebo boutique
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múzička   l  Erika Horanská & Bianka Kontrová   l   foto Dominika Dronzeková



Každý deň ju stretávate na chodbe, ale aj tak o nej viete len veľmi málo. Tak ako v každom čísle, aj v 
tomto vám ponúkame náhľad do zákulisia zborovne, kde nič nie je také, ako sa na prvý pohľad zdá. 
Táto trinásta komnata našej školy nám otvára svoje brány aspoň na úzku štrbinku, aby sme čerpali z 
jej tajomstiev. Dnes vám ponúkame skutočnosti zo súkromného života našej profesorky Poľančíkovej.

Pani profesorka nám prezradila, že bola veľmi 
tiché, poslušné dieťa a sama seba klasifikovala 
ako sebepostačujúceho introverta, pretože na to, 
aby sa zabavila, nikoho nepotrebovala. So svojimi 
rodičmi má krásny vzťah a aj so sestrou, ktorá je 
o tri a pol roka mladšia, si má vždy čo povedať. 
Jediné, čo by mohla rodičom vyčítať, je 
skutočnosť, že celá skutočnosť, že celá rodina boli ateisti. 

Naša nemčinárka zdierala stredoškolské lavice 
gymnázia v jej rodnej Spišskej Novej Vsi a po 
úspešnom zmaturovaní sa dostala na Univerzitu 
Konštantína Filozofa v Nitre, kde študovala 
kombináciu história - nemecký jazyk. Po treťom 
ročníku prerušila štúdium a odišla na rok do 
Nemecka, aby si zdokonalila nemčinu ako 
AAu-pairka. V roku 2000 dokončila štúdium na 
vysokej škole. K Bohu sa dostala cez svoje 
spolužiačky z Oravy, ktoré vieru aj žili a ju to tak 
veľmi priťahovalo, že s nimi začala chodiť do 
Podolínca na stretnutia misijného spoločenstva 
Rieky života. V roku 2003, takmer 27-ročná,
prijala krst a sviatosť birmovania. Dátum narodenia: 14.9.1976 

Rodné priezvisko: Kundrátová
Rodné mesto: Spišská Nová Ves
Počet súrodencov: 1 (sestra)
VVzdelanie: Gymnázium v Spišskej Novej Vsi, 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, kom-
binácia história-nemecký jazyk
Počet detí: 3 (Martin, Lívia a Timea)
Obľúbená farba: modrá
Obľúbený film: dobrý duchovný - napr. o sv. 
Rite/ sv. Barbore
Obľúbené jedlo: mamkine špagety

Stručne!
Jasne!

Výstižne!

profil  l  Daniel Lutz, Emma Folvarčíková l   foto archív Vladimíry Poľančikovej



So svojím manželom sa spoznala cez kolegu na 
škole, v ktorej vtedy pracovala, tri mesiace pred 
svojím krstom. Učitelia zo školy hrávali po 
večeroch volejbal, kde raz prišiel aj jej budúci 
manžel. Pri jednom takomto zápase do lopty dosť 
silno kopla a trafila ho rovno do srdca. „Ten zásah 
bol pre neho taký silný, že si ma nakoniec zobral 
zaza ženu. Tento šport nás spojil a o rok sme mali 
zásnuby,“ spomína pani profesorka. O pol roka od 
zásnub mali svadbu v Spišskej.

„Môj manžel je odo mňa o 9 rokov starší, čo sa mi 
v tej dobe zdalo veľa, ale s odstupom času, 
môžem povedať, že je to veľmi dobre, lebo už 
vtedy to bol rozumný, zrelý muž, o ktorého sa 
dalo oprieť (a je ním doteraz),“ hrdo sa nám zveri-
la. „Má veľmi dobrý zmysel pre humor
a jeho postoj, že sa všetko dá zvládnuť, keď sa 
človek opiera o Boha, sa mi veľmi páči.“ 

Po necelých dvoch rokoch po svadbe sa páru nar-
odil syn Martin, ktorý má dnes už 11 rokov, 
potom dcéra Lívia, má 7 rokov a dcéra Timea, 
ktorá má 5 rokov. Podľa slov hrdej mamičky sú to 
také zdravo živé deti, ktorým to dobre páli, takže 
o zábavu majú postarané. Voľný čas nemá 
takmer žiadny. Keď ju nezamestnávajú vlastné 
deti,deti, tak potom školské a keď nie tie, tak domác-
nosť. „Mám pocit, že nemám ani kedy žiť. 
Minulého roku som sa ešte kedy-vtedy dostala 
raz za týždeň zahrať si volejbal, toho roku už ani 
to nie.“ uzatvára pani profesorka.

Čo by ste na pani profesorku nepovedali?
- nerada číta, ale svoj vzťah ku knihám pestuje čítaním rozprávok pre deti
- nikdy nechcela byť učiteľkou, vždy milovala nemčinu
- po skončení vysokej školy opäť odišla do Nemecka na dva roky pracovať ako Au-pairka
- do školy šla ako 5-ročná
- má za sebou 8 rokov ZUŠ-ky - hra na klavír
- je samouk v h- je samouk v hre na gitare
- jej srdcovkou je volejbal, ale ako tretiačka na gympli skúšala hrať aj ľadový hokej (ale len rok, 
  v maturitnom ročníku to kvôli mature a jej mamke, ktorej sa to nepáčilo, vzdala)
- v našom gymnáziu je od jeho vzniku (je ich takých už len 5 - ohrozený druh)
- baterky si dobíja gospelovými pesničkami, ktoré sú jej srdcovou záležitosťou



we are the champions  l  Daniel Lutz, Viera Štucková  l   foto archív CGSM

Neradi speakujete? Nevadí. Naopak žiaci, ktorí 
sa v januári zúčastnili na jazykovej olympiáde 
majú cudziu reč určite v malíčku. Tak 
napríklad Jakub Šľachtovský bodoval 
nana olympiáde v obvodnom kole v nemeckom 
jazyku vo svojej kategórií. Veríme že o ňom 
budeme písať v ďalšom časopise ako o víťazovi 
kkrajského kola. Erik Hudák obsadil druhé miesto 
na anglickej olympiáde v 2B kategórii. A Gabriel 
Sás skončil na štvrtom mieste v kategórii 2A. 
Úlohy pre študentov pozostávali z gramatického 
testu, počúvania s porozumením, čítania textu 
a konverzácie na zadanú tému. 

V biblickej olympiáde sa darilo aj gréckokatolíkom, aj rímskokatolíkom. 
Oba tímy postúpili na celoslovenské, resp. metropolitné kolo. 

Keď sa darí...



Opäť sme dokázali, že ani šport nie je nášmu gymnáziu cudzí. V stolnom tenise nám dievčatá získali 
krásne druhé miesto, vo volejbale tímy dievčat aj chlapcov obsadili zhodne tretie miesto. V basketbale 
si  tím dievčat vydribloval druhé miesto a chlapci z prvého miesta v obvodnom kole postúpili na kraj, kde 
sa dostali na štvrtú priečku. Nezaostávali sme ani vo florbale. Chlapci aj dievčatá obsadili druhé miesta.



Ani chemici nezaháľali. Adam Sikorják zvíťazil 

v krajskom kole a Emma Folvarčíková si 

z okresného kola odniesla druhé miesto. Najlepšou 

programátorkou v okolí je Angelika Fedáková, ktorá 

bodovala v celoslovenskom finále informatickej 

súťaže ProFIIT 2017. 



A na záver sa aj náš časopis (a teda aj redakcia) 

môže pochváliť oceneniami. V súťaži 

stredoškolských časopisov Prešovského 

samosprávneho kraja tvorcovia Druhého zmyslu 

získali ocenenie za kreativitu a časopis bol 

zaradený medzi štvoricu najlepších študentských 

periodík nášho kraja. 



Ten pocit, keď ti profesor nájde ťahák, je predzvesť 
infarktu. Tak teda opisovať či nie? Vystaviť svoje 
telo nadmernému stresu, alebo radšej pokúšať 
šťastie, že ti prídu tie správne otázky? 
V hlave každého študenta sa ubytoval malý 
parazit, ktorý nám veľmi rád vsugeruje, že 
sme leniví a že bude lepšie, keď sa na 
všetvšetky povinnosti vykašleme. Po tom, 
ako túto myšlienku prijmeme, sa mu 
už pracuje veľmi ľahko. Aj tá najväčšia 
poctivka niekedy musí bojovať s tým, 
či obetuje dobrú známku alebo svoje 
pohodlie a potom je to už len otázka 
svedomia.
V živote sa vždy nájdu okolnosti, kedy 
si treba vybrať medzi dobrým a zlým. Ak 
sa však nad opisovaním zamyslíme hlbšie, 
nie je to presne to, čo vám hneď napadne
pri tomto slove. V každom období nášho 
života sa pojem opisovanie alebo 
popodvádzanie mení. V škole sú to papieriky
alebo akékoľvek vymoženosti modernej
doby, ktoré nám pomôžu lepšie napísať 
písomku. 

V neskoršom veku sú to kadejaké krádeže         
a klamstvá, aby sme si život uľahčili. Ale poďme 
späť do školy. Ruku na srdce, kto z vás už aspoň            
    raz opisoval? Ja pevne verím, že všetci, aj 
keď profesori by so mnou asi nesúhlasili. 

 Všetci máme v triede spolužiaka, ktorý 
všetkých „baví“ tým, že nikdy nie je 

pripravený. Sme na gymnáziu a túto školu 
sme si vybrali s tým, že samusíme učiť. 
To je reakcia na sťažnosti, že toho máme 
veľa. Je ,samozrejme, lepšie sa učiť 

a zapamätať si čo najviaa zapamätať si čo najviac, ale niekedy je 
toho až priveľa. Verím, že naši profesori 
sa na nás nehnevajú, keď nám sem-tam 
nájdu nejaký papierik a my sa snažme 
svedomito  pripravovať na vyučovanie, 
aby sme sa v budúcnosti nemuseli 

hanbiť. 

Veď každý z nás pozná kadejaké 
fígle, na ktoré profesori už prišli, ešte 
len prídu alebo vôbec neodhalia 

(bodaj by tých bolo najviac). Ľudská 
myseľ dokáže vymyslieť spôsoby od 

nepredstaviteľných až po 
neuskutočniteľné. Od ťaháneuskutočniteľné. Od ťahákov vo 
vlasoch, cez ťaháky pod sukňou, až 
po ťaháky na papučiach. V tomto sa 

sa hranice nekladú.

K tejto téme sme urobili aj malý prieskum, ktorý 
odhalil šokujúce skutočnosti.

Z 35 opýtaných (aj profesorov) až 30 
respondentov v živote opisovalo aspoň raz.

Z 30, ktorí opisovali, boli prichytení pri čine len 
10.

zamyslenie  l  Daniel Lutz  l   foto Dominika Dronzeková



Od vzniku našej školy sa naše vedenie pasuje 
s rôznymi problémami. Niektoré sa už prekonali
niektoré sú v štádiu prekonávania, ale nájdu sa     
aj také, ktoré sú z rôznych dôvodov ešte 
nevyriešené.

Jedným z takýchto problémov sú aj v našej 
rredakcii dlho omieľané dvere. Nedá sa 
nepostrehnúť, že tie, ktoré majú bezprostredne 
zabraňovať prenikaniu zvuku z chodby do triedy, 
sa nám jednoducho až príliš často pletú do cesty. 
Neraz sa stáva, že sa skrížia s časťami nášho 
tela, ba napadnú aj profesorov. Riešenie by bolo 
jednoduchéjednoduché - CÉČKA! Tento štýlový úlet bývalého 
režimu by perfektne sedel k potrhanému linoleu 
(ktoré je kapitolou samo o sebe) pri zborovni 
a zároveň by zabránil zraneniu z opadajúcej 
omietky zo stropu v 3.A, ktorá sa uvoľní aj pri 
„jemnom“ pribuchnutí dverí. 

Týmto vyzývame vedenie na hĺbkové premyslenie 
tohto skvostného nápadu a apelujeme aj na nutnosť 
reklamácie novej steny v 3.  A, ktorá, aj keď je nová, 
ohrozuje na zdraví budúcich maturantov, pýchu 
našej školy.

MneMne by sa páčilo, vieš, keď prídeš do nejakého 
marketu a sú tam zásuvné dvere a na fotobunku 
sa ti otvoria, zatvoria. Sklenené možno, aby sme 
mohli vidieť, čo študenti robia. Keby som mala 
peniaze, tak by som urobila nejaké zasúvacie. 
Alebo potom nejaké šípky, že hlavná cesta, 
vedľajšia cesta, odbočte vpravo, vľavo, dávajte 
popozor, lebo sú tu dvere... neviem. To sú moje 
úvahy nahlas. No neviem ti s tým pomôcť, lebo tá 
chodba je úzka. Stalo sa mi, že som už dostala. 
Niekedy to bolo s ospravedlnením, niekedy bez. 
Žiadne riešenie nemám, keďže pracujeme 
v školstve, a to je veľmi slabo dotované, tak 
neviem. Ale tie zasúvacie, to by bol dobrý nápad, 
bolo by to také fajné.

A aké riešenie ponúkla pani zástupkyňa?

horúce správy  l  Daniel Lutz  l   foto Dominika Dronzeková



ˇ

triedne dristy  l  redakcia



Co máte na       ?ˇ

odkazovač  l  CGSM l   



Láááfstory <3 ...again

S kvalitným matracom chrbát nebolí

Ja už vám nič nepoviem!

Alchymista

Matyho maturita nestraší+

Zmohla ho ... tá Praha

Hemofóbia mu asi nič nehovorí

Nemáte 20 centov?

Romantika v Benátkach
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