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Editoriál
S novým rokom nové číslo opäť kráča do vašich rúk. Alebo 
teda, my kráčame s novým číslom v našich rukách ku vám 
a podávame vám ho do náručia. Ako každý rok, snažili sme 
sa o čo najaktuálnejšie, najpresnejšie a najrýchlejšie novo-
ročné číslo. Dúfam, že sa nám to podarilo – to posúďte vy.
Začiatok školského roka. Skoré ranné vstávanie, obme-
dzený nočný spánok, dlhé hodiny nad učebnicami...som 
si istá, že nám to všetkým ohromne chýbalo. Veď kto by 
nechcel vymeniť tie nádherné voľné letné chvíle plné zá-
žitkov, pokoja a zábavy za niečo také...obohacujúce...ako 
je návrat do školy? (odpovedať asi nemusíme) Ale až tak 
zdeprimovaní byť nemusíme, hlavu hore, už len pár me-
siacov. Snaha o spríjemnenie náročnej cesty štúdiom ku 
nám prichádza zo všetkých strán: aktivity Školského parla-
mentu, videá od školskej televízie, zaujímavé predmetové 
exkurzie, možnosť stretávať sa s kamarátmi v škole…dú-
fajme, že to tak aj ostane, vezmúc do úvahy energetickú 
krízu, ktorá nám škaredo škriabe na dvere budovy školy. 
Som si istá, že niektorí z nás odpočítavajú bárs milisekun-
dy, kým nás opäť pošlú za počítačové obrazovky domov. 
Ale predsa len, aj dávanie dokopy tohto časopisu je zábav-
nejšie in-person ako dištančne.
Samozrejme, museli sme ísť s davom ostatných časopisov 
a aj my sme podľahli americkej komercii sviatku zvaného 
Halloween. Ja viem, trápne. Ale uznajte sami – tento svia-
tok a celé obliekanie sa do absurdných kostýmov okolo 
toho je jedna z najlepších častí jesene. Možno aj preto sa 
Školský parlament rozhodol spraviť dva Halloweeny. Pre 
malý, pre veľký GAV. 
Jeseň je také zvláštne ročné obdobie, lebo na jednej stra-
ne ho ľudia romantizujú kvôli farebným padajúcim listom 
a na druhej strane nenájdete v skrini jeden pár topánok, 
ktorý nie je celý zablatený od „záhadných daždivých dní“. 
Hej hej, jedlo s pumpkin spice príchuťou a iné sezónne 
hlúposti, ku ktorým za normálnych okolností nemáme prí-
stup, napĺňajú obchodné centrá. Ale viete k čomu prístup 
budete mať vždy? K Preklepom. Takže, či už jeseň máte, či 
nemáte radi, Preklepy sú tu pre vás stále, v každom roč-
nom období, a možno vám môžu zlepšiť náladu. Originál-
ne články, novinky zo školy alebo vtipné perličky – výber je 
len na vás. Zatiaľ teda prajem príjemné čítanie a vidíme sa 
o opäť o pár mesiacov.

/Kristína

Parlament

Web: Facebook:
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Čriepky
-5. septembra sme sa všetci spoločne opäť stretli v no-
vom školskom roku a privítali nových žiakov
-7.9.-9.9. žiaci tretieho ročníka súťažili v nočnom orien-
tačnom behu na KOŽAZ-e, taktiež nadobudli mnoho no-
vých a užitočných skúseností – ako streľba zo vzduchovky 
či luku alebo jazda na koni  
-23. septembra sme zorganizovali zbierku Biela pastel-
ka, kde ste mohli prispieť na pomoc nevidiacim a sla-
bozrakým
-Počas Európskeho dňa jazykov - 26.9. sme si na GAV-e 
pripomenuli jazykovú a kultúrnu rôznorodosť a to pomo-
cou viacerých zábavných aktivít, či už na chodbe alebo na 
hodinách angličtiny/ruštiny/nemčiny
-4.10. lietali iskričky po chodbách, keď sa naši žiaci spo-
ločne fotili na Deň úsmevu 
-Výber žiakov tretieho ročníka mal možnosť spoznať krásy 

východného Slovenska v opálových jaskyniach alebo sa 
priučiť umeniu v múzeu Andyho Warhola na exkurzii 
16.10.-18.10.
-Trochu kultúrnych zážitkov nechýbalo tretiakom 11.10. 
na predstavení Bankári, kde mali možnosť nazrieť do 
sveta peňazí a druháci si 12.10. užili zábavné divadelné 
predstavenie Sen noci svätojánskej 
-Dni projektu Erasmus+ sa konali 14.10., spoločne sme sa 
dozvedeli viac o projekte „Yes to migration, no to extre-
mism“, podelili sme sa o naše skúsenosti z expedícii a 
ukázali prvákom čo samotný projekt ponúka 
-27.10. sme sa naladili na Halloweensku náladu a deň 
pred jesennými prázdninami sme si spestrili rôznymi ná-
paditými maskami, či už strašidelnými alebo zábavnými 

/Stelka
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Dobrý deň, pán riaditeľ!
Nový školský rok, noví prváci. Máte 
informácie, že ako sa im páči na 
GAV-e?  
Mám informácie, že naši prváci sú 
so školou zatiaľ spokojní. Musíme im 
však dopriať čas na aklimatizáciu. Mu-
sia sa lepšie spoznať, pochopiť, čo od 
nich očakávame a čo im môže škola 
poskytnúť. Zdá sa, že to bude dobrý 
ročník.

Ako vidíte nepríjemnú energetickú 
krízu?
Do konca kalendárneho roka máme 
od zriaďovateľa prísľub vykrytia ná-
kladov na energie. 
Otázka zvyšku zimných mesiacov je 
zatiaľ otvorená. Uvidíme.
V najbližších dňoch osadenstvo GAV 
oboznámime so zásadami šetriaceho 
prevádzkového režimu. Ak znížime 
náklady na vykurovanie a vonkajšie 
faktory tomu budú naklonené, máme 
istú nádej, že sa budeme môcť naďa-
lej učiť prezenčne.

Zvažujete, že počas zimných me-
siacov budeme musieť prejsť na 
dištančnú  výučbu?
Dúfame, že k tomu nedôjde. 

Hodnotíte novozavedenú oficiálnu 
stužkovú slávnosť úspešne?
Myslím, že všetci, ktorí sa toho zúčast-
nili, hodnotia spoločné stužkovanie 
maturantov ako dôstojnú slávnostnú  
školskú udalosť. Som presvedčený, že 
sme vykročili správnym smerom. 

Na záver by ste mohli povedať pár 
inšpirujúcich slov do tohto školského 
roka.
Želám celému osadenstvu gymnázia, 
študentom a všetkým zamestnan-
com, aby sme mali školský rok vo svo-
jich rukách. Aby sme sa všetci mohli 
sústrediť na svoju prácu a nemuseli 
hľadať náhradné riešenia. Aby sme 
mohli absolvovať všetky vzdeláva-
cie a mimovyučovacie aktivity, ktoré 
máme naplánované. A aby nás pote-
šilo čo najviac skutočností nepláno-
vaných. Aby každý z tridsiatich troch 
pracovných týždňov školského roka 

bol lepší, ako ten predchádzajúci. Z 
toho tak trochu vyplýva, že najlepší 
týždeň by bol ten predprázdninový, 
čo sa nám asi aj splní.

/Simona Murajdová

Rozhovor s pánom riaditeľom 
Vladímírom Tóthom

Myslím si, že infláciu, ktorá zasiahla 
Slovensko sme postrehli všetci, či už 
to bolo na cenách benzínu, nadáv-
kach rodičov, keď sa vrátili z obchodu 
alebo na samotnom fakte, že malá 
bageta v Mouline stojí 3,50€ . Prečo 
je však tomu tak? 
Zoznam je, bohužiaľ, dlhý. Za zdra-
žovanie cien potravín môže oživenie 
ekonomiky po pandémii - ceny mno-
hých produktov začali rásť už minulý 
rok v súvislosti s prebúdzaním sveto-
vého hospodárstva z korona krízy a 
vojna toto celé cenové napätie ešte 
zhoršila. Rusko je významným dodá-
vateľom mnohých komodít, najmä 
zemného plynu a ropy, rovnako aj 
Ukrajina patrí k významným produ-
centom predovšetkým poľnohospo-
dárskych produktov. Tieto dva faktory 
ženú ceny surovín, energií a potravín 

smerom nahor.
Pán riaditeľ Tóth nás v jeho slávnost-
nom príhovore na začiatku školského 
roka upozornil na nárast cien energii a 
aký vplyv by to mohlo mať na priebeh 
vyučovania na GAV-e. Augustové sln-
ko a teplý vánok leta rýchlo nahradilo 
chladné a daždivé počasie. Jeseň je v 
plnom prúde a zatiaľ nás síce jemne 
hreje babie leto, no ako to bude o 
pár mesiacov? V zimnom období, keď 
vonku bude zúriť mráz, dni budú krat-
šie a rána ešte šeré? Budeme si do 
tried nosiť deky a v laviciach sedieť v 
zimných vetrovkách? 
Niektorí dúfame, že online vyučova-
nie už nezažijeme, ale som si istá, že 
zase naopak, niektorí v nič iné nedú-
fajú. Pán riaditeľ nás však varoval, že 
ak bude energetická kríza pretrvávať 
aj naďalej, s veľkou pravdepodobnos-

ťou sa tomu nevyhneme. Preto by 
som vám radila aktívne zbierať znám-
ky v škole, viete, len pre istotu ;D.
No sú školy jediné inštitúcie, ktorým 
hrozí zatvorenie? S nedostatkom fi-
nancií bojujú aj malé podniky, ktoré 
sa ešte nestihli poriadne spamätať z 
pandémie. Obchody, kaviarne, fitness 
centrá…
Musíme však pevne veriť a dúfať, že 
sa počas predvianočnej pohody stret-
neme spolu v škole. Je ťažké predpo-
kladať čo sa stane o pár mesiacov, ke-
ďže žijeme v časoch, kedy len zajtrajší 
deň je najväčšou záhadou. Dúfajme, 
že sa budeme môcť naďalej stretávať 
v priestoroch školy a kameru s mikro-
fónom dlho nevyužijeme.

/Stelka

Zhasnuté svetlá a vypnuté radiátory
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Na základe novej legislatívy našej re-
publiky sa zo Žiackej školskej rady stal 
Školský parlament. Už takto na začiat-
ku školského roka sa jeho členovia 
poriadne činia. 
Už v prvom školskom mesiaci, v sep-
tembri, usporiadalo toto združenie 
Deň duševného zdravia a deň úsme-
vu. Prebiehal vo forme prednášok pre 
nižšie ročníky a cez veľkú prestávku sa 
naši žiaci mohli odfotiť pri krásne pri-
pravenom rámiku, ku ktorému mohli 
získať i rekvizity, aby fotka naozaj 
mala svoj originálny šmrnc.
Dňa 20. októbra v spolupráci s Radou 
mládeže Bratislavského kraja zorgani-

zoval Študentský parlament na našej 
škole študentské voľby, prostredníc-
tvom ktorých si žiaci mohli vyskúšať, 
ako voľby v skutočnosti prebiehajú. 
Mnoho žiakov sa zapojilo a voľby pre-
behli úspešne. Čo sa volieb do Škol-
ského parlamentu týka, tento rok sa 
zdĺhavý proces zbierania a vyhodno-
covania hlasov preskočil a do parla-
mentu sa prihlásili žiaci, ktorých táto 
školská podkategória oslovila.
27. októbra bol usporiadaný hallowe-
ensky deň pre veľký GAV, keď žiaci 
prišli do školy v maskách. Prirodzene 
mal medzi študentami veľký úspech a 
aj malý GAV si neskôr v novembri pri-

šiel na svoje, čo sa Halloweenu týka.
Keď sme pri malom GAV-e: imatriku-
lácie pre našich nových spolužiakov 
sa usporiadajú v novembri. Konkrét-
ne na Deň študenstva, 18. novembra. 
Privítanie prvákov a primánov nemô-
že byť vynechané, už duplom nie, keď 
je na to vďaka prezenčnej výučbe ko-
nečne priestor.
Všetci môžeme byť radi, že máme za 
sebou hlasy ľudí, ktorí sa neboja po-
vedať svoj názor a ktorí nám pravidel-
ne vymýšľajú originálne aktivity, aby 
sme sa v škole nenudili. 

/Kristína

Školský parlament



Všetko sa to začalo za rozbřesku, kedy 
náš, bez irónie, luxusný autobus na-
štartoval a odišiel spred dverí našej 
školy. Po cca 3,5 hodinovej ceste pl-
nej spánku zabrzdil v strede kopca. 
Unavené oči sa nám rozlepili a uvide-
li pred sebou tehlovú budovu. Pred 
nami stála škola pýšiaca sa názvom 
Gymnázium a Jazyková škola s prá-
vem státní jazykové zkoušky Zlín. Áno. 
Ocitli sme sa v meste, ktoré kedysi vy-
staval Tomáš Baťa.

Keď sme vystúpili z autobusu, čakala 
nás pani riaditeľka Mgr. Alena Štacho-
vá. Hlavy vzdelávacích inštitúcií si po-
triasli rukami, presunuli sme sa do in-
teriéru a vypočuli si pár slov na úvod. 
Následne sme sa rozišli do rôznych 
kútov sesterskej školy a vymieňali si 
skúsenosti. Dozvedeli sme sa, aké iné 
aktivity robí ich ŽŠR a televízia a zo-
brali si z toho inšpiráciu. Samozrejme, 
aj my sme sa pochválili naším časopi-
som, ktorý podľa mňa zožal úspech. 

Nezahanbili sme sa ani v športovej 
aktivite a nad Čechmi sme vyhrali v 
basketbalovom zápase. 
Po dlhom a poučnom dni plnom zau-
jímavých myšlienok sme nastúpili do 
autobusu a za sprievodu rozoberania 
pozorovaní sme sa premiestnili na 
našu rodnú hrudu. Myslím, že to bol 
veľmi produktívny deň.

/Alica 

Na návštěvě u bratrů Čechů
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Pamätáte si na deň, kedy boli ulice Le-
víc plné ľudí, hlasov, spevu a stánkov? 
Určite si už vybavujete v hlavách spo-
mienky na tohtoročný jarmok. Prečo 
ale v školskom časopise rozprávam o 
udalosti, ktorá so školou absolútne 
nesúvisí? Práve preto, lebo tento rok 
tu je istá spojitosť. Dňa 14. 10. 2022 
naše mesto navštívili kamaráti zo Zlí-
na. 
Na začiatok, ako sa patrí, nemohlo 
chýbať srdečné privítanie. Po popria-
ní príjemných chvíľ strávených s naši-
mi úžasnými študentami nasledovalo 
krátke predstavenie našej GAV TV, 
Parlamentu a Preklepov. Zahrali sme 
si česko-slovenský kvíz a vydali sa 
do zákutí nášho malebného Gav-u. 
Navštívili sme napríklad seminár z 
biológie, stretli sme sa s pánom pro-
fesorom Limbergom a poobzerali sme 

si tablá bývalých študentov. Potom sa 
našim hosťom predstavil projekt Eras-
mus +. Prebehla aj výmena nápadov a 
možno, zatiaľ iba neformálne, potra-
senie rukami na znak prípadnej budú-
cej kolaborácie našich televízií.
Počas vyššie menovaných aktivít sa 
odohrávali aj 2 medziškolské zápasy. 
Jeden v basketbale a druhý vo volej-
bale. My, ako správni hostitelia,  sme 
návštevu nechali vyhrať v oboch špor-
toch a s pokorou sme prijali našu ,,po-
rážku“.
Po prehliadke a náročných hrách sa 
české nôžky dostavili do nášho chrá-
mu všetkého jedla (ak nerátam buf-
et), kde zaplnili prázdne bruchá obe-
dom.
Po obede sme sa vybrali do mesta a 
spravili našim hosťom drobnú pre-
hliadku. Spočívala z návštevy hradu, 

synagógy a nakoľko sme predsa in-
teligentní a šikovní GAV-áci, tak sme 
takticky využili udalosť Levického jar-
moku na vyplnenie programu. Česi 
mali možnosť vypočuť si náš ľudový 
nástroj – fujaru a jedna Zlínčanka 
bola zapojená do programu pána 
napodobňujúceho škriatka. Nemohli 
chýbať kolotoče, párance a hlavne 
konverzácie plné úsmevov a smiechu.
Na skutočnosť, že je veľmi fajn mať 
sesterskú školu v zahraničí sme prišli 
minulý školský rok, keď sme ich mesto 
navštívili my. Dúfame, že si naši ro-
vesníci zo zahraničia deň strávený na 
Slovensku užili, že sme zanechali viac 
ako dobrý dojem a že partnerstvo škôl 
bude pretrvávať ešte dlhé roky.
 

/Alica

Návštěva bratrů Čechů u nás na GAV-u

Priateľské zápasy vo volejbale a basketbale medzi študantkami GAV Levice a GJŠ Zlín (hore).
Žiaci Gymnázia Andreja Vrábla a Gymnázia a Jazykovej školy v Zlíne (dole).
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4.A: 
Stužková je veľkým dňom v živote 
každého maturanta. Spoločné stuž-
kovanie sa na našej škole odohrávalo 
prvýkrát a všetko malo nádych rozpa-
čitosti. Nikto si nevedel úplne presne 
predstaviť, čo sa bude diať, nikto po-
riadne nevedel kde bude stáť, kedy 
má prísť, kedy odísť a komu podať 
ruku. Napriek všetkému, však boli 
zelené stužky úspešne rozdané a už 
zaplavili naše chodby.
Každá štvrtácka trieda sa rozhodla 
mať aj „neoficiálnu“ časť spojenú s 
tancom, hudbou, dobrým jedlom a 
úžasnými spomienkami. Neverím, že 
niekto vedel s určitosťou, do čoho 
ide a aj napriek mesiacom príprav sa 
nič nevydarilo presne podľa plánu. To 
však neznamená, že sme si naše veľké 
slávnosti neužil.
Na záver mám radu pre budúcich ma-
turantov: Nestresujte. Všetko dobre 
dopadne. Z najväčších pohrôm vznik-
la najväčšia sranda. 
P.S.: Nikdy nehovor nikdy, na stužko-
vej si možno raz zatancuješ so svojou 
slovenčinárkou.

/Viorica

Oktáva:
Konečne nadišiel ten veľký deň... 
Chalani strhli z vešiaka ten starý ob-
lek ešte z birmovky, obuli topánky po 
strýkovi svojho psa, prehrabli vlasy a 
za desať tri sa ľahkým krokom vybrali 
do Junioru. Baby na druhej strane už 
od 5.30 ráno žehlili šaty, leštili lodič-
ky s kilometrovým podpätkom, lietali 
z nechtov na make-up, odtiaľ ku ka-
derníkovi, ktorému polhodinový účes 
trval skoro 2 a pol hodiny a pri mara-
tóne cez celé mesto boli sotva o pol 
štvrtej šťastne a upotene v Juniore. 
O tom, že keď ideš autom a najviac 
sa ponáhľaš, nielen, že nemáš kde za-
parkovať, ale ešte aj všetci pred tebou 
majú doslova oceán času, asi nemu-
sím hovoriť. Dlho a dôkladne nacvi-
čovaný nástup do tmavých koridorov 
Juniora, ktorý pozostával z prejdenia 
na pódium a späť, bol veľmi bravúrne 
zvládnutý. 
Všetci žiaci konečne šťastne ostuž-
kovaní, bez ujmy na fyzickom alebo 
psychickom zdraví ( aj keď pri počú-
vaní 150-tich mien už niektorí začali 
o sebe pochybovať). O 2 kilá menej 
stresu na našich maturantských du-
šičkách a hlavne držíme palčeky vám, 
ktorých vás to čaká už o rok. 

/Dada

4.D:
Stužkové obdobie sa vyznačuje mno-
hými vlastnosťami: trápne či menej 
trápne, občas priam vtipné scénky 
a tanečky, nedopitý alkohol, hádky, 
sklamania, stresy, pričom vyvrchole-
nie prichádza v bezstarostnom pod-
napitom tancovaní do hlbokého rána 
s úsmevom na tvári. ,,Z troch stužko-
vých mojich detí bola táto najmenej 
trápna,“ zneli slová istého rodiča, do-
konale zhŕňajúc najlepší možný výsle-
dok takejto slávnoti. Všetkým nasle-
dujúcim generáciam štvrtákov by som 
teda odporúčal plniť si počas príprav 
stužkovej svoje úlohy zodpovedne, 
podvoliť sa väčšine a oželieť maličkos-
ti. Ide o váš vysnený večer, tak si ho 
nenechajte pokaziť zašpinenými šata-
mi, zlou častužkou, absenciou vášho 
obľúbeného koláča, či nespokojným 
rodičom. Adiós

/Jozef Urban

Stužková podľa našich redaktorov
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Myslíme si, že keď sme oktáva a sme 
tu 8 rokov, sme niekým. Sme však 
len banda bláznov v miestnosti, ktorí 
si myslia, že sa majú radi. Ako všetci 
osemročáci pred nami.  Mysleli sme 
si, že aspoň naša doba pôsobenia na 
gaváckom mučilišti nás robí výnimoč-
nými, s malinkou nádejou v očiach 
dúfali sme, že aj obľúbenými. No pri-
šli tvrdé rany reality, ako to už býva, 
všetci si vydýchnu až konečne uvoľní-
me triedu mladšej krvi a na stužkovú 
nám príde až 6 učiteľov z 50. Dovo-
lím si podotknúť, 6 najvytrvalejších a 
najodolnejších, ktorí to s nami síce už 
tiež vzdali ale vedia, že mať na stužko-
vej iba rodičov by bolo blbé...
Sme ako všetci ostatní maturanti na 

celom svete, ničím nie výnimoční...
každý z nás je len jeden z milióna, a 
predsa ten pocit výnimočnosti a dô-
ležitosti nie a nie odísť. Predsa sa v 
našich biednych živôtikoch stalo nie-
čo výnimočné, naše dušičky sa pohli 
iným smerom (tým myslím k východu 
z Gav-u) a ešte sme ani nezmaturovali 
a už sa nám tlačia slzičky do očí, že je 
za nami najlepšie obdobie v živote. A 
ten nikdy nekončiaci rad otázok... Čo 
si len taký malý teoretickými vedo-
mosťami napumpovaný gavák počne 
v rýchlom a už rozbehnutom svete? 
Vezmú ma na výšku, nevezmú? Svet 
sa bude točiť  ďalej. Nájdem si prácu, 
do ktorej budem chodiť rád alebo len 
nudnú otročinu za pár drobných? No-

body cares... Staneš sa zo dňa na deň 
milionárom, žobrákom, automecha-
nikom, mafiánom, Ficom, Kollárom, 
Igorom (brain stooop)? A svet si to ani 
nevšimne a bude sa točiť ďalej. 
A predsa nám to dáva svetielko náde-
je, pretože  už tým, že zmaturujeme 
každému, a hlavne sebe, dokážeme, 
že na to máme...a keby aj nie, tak hla-
vu hore, opravný je v septembri. A ako 
sa síce nehovorí, ale my to už vieme, 
priateľstvá aj nepriateľstvá z Gavu sú 
večné a chvíle strávené na našej alma 
mater vyvážiteľné zlatom, takže aj vy, 
ktorí máte ešte nejaké rôčiky pred se-
bou....UŽÍVAJTE!!! 

/Dada

It is, what it is: Maturanti 
Alebo aj odkiaľ pochádza 
náš pocit výnimočnosti?
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Žiaci tretieho ročníka sa vydali na 
okružnú cestu po východnom Sloven-
sku, pretože milujú dejepis, chémiu, 
umenie a kultúru. Neodradil nás ani 
skorý odchod v nedeľu o 6:00 ráno. 
Po 7 hodinovej ceste sme došli do 
prvého bodu programu, Múzea An-
dyho Warhola v Medzilaborciach. 
Okrem možnosti vidieť jeho tvorbu, 
nám pani sprievodkyňa odkryla záves 
a nahliadli sme aj do jeho osobného 
života. Dozvedeli sme sa zaujímavé 
veci o jeho rodine, kedy vznikli jeho 
najslávnejšie diela a iné.
Po chvíľke strávenej v autobuse sme 
docestovali do Bardejova, kde sme 
si prezreli námestie, pani profesorka 
Kosková nám „podsunula“ informácie 

o radnici – ako to tam fungovalo v mi-
nulosti. Neskôr sme sa poprechádzali 
i po bardejovských hradbách a spo-
ločné fotenie, samozrejme, nemohlo 
chýbať.
Ako sme začali, tak sme aj skončili. Na 
hotel sme sa dostali až za tmy, všetci 
sme boli uťahaní, no šťastní, že už nie 
sme v autobuse.  
Druhý deň sme začali v najstaršej 
bani na svete a jedinej na kontinen-
te - opálových baniach, kde sme si to 
všetci užívali, no podaktorým aj nosy 
zmrzli. Niektorým z nás sa podarilo 
získať biely opál a čierny obsidián. Z 
chladného, nehostinného, ale krás-
neho  prostredia sme sa vybrali do 
slnečných Košíc, kde sme sa zúčast-
nili prehliadky Dómu sv. Alžbety. Pani 
profesorka skvelo kládla doplňujúce 
otázky nášmu sprievodcovi. V Koši-
ciach sme si nemohli nechať ujsť mož-
nosť  zažiť opäť civilizáciu, takže sme 
išli do nákupného centra, kde sme 
mali šancu sa trochu vyblázniť. 
Posledný deň sme otvorili prehliad-
kou Liehovaru Nestville a čokoládov-
ňou nachádzajúcou sa v objekte v 
dedinke Hniezdne. Prešli sme histo-
rickým procesom výroby alkoholu, 
od historických strojov až po súčas-
né metódy. V čokoládovni sme mohli 
ochutnať vynikajúcu kvalitnú čokolá-
du. Ďalšou zastávkou bol Kežmarok. 
Ako prvé sme si dali potulky hradnými 
komnatami a zoznámili sme sa s histó-
riou tohoto mesta. Na záver nás čakali 
dva evanjelické kostolíky v Kežmarku. 
Jedným z nich bol drevený artikulárny 
kostol zapísaný v zozname UNESCO.

Exkurziu sme si užili, bolo príjemné na 
chvíľu opustiť školské lavice v sprievo-
de vynikajúcich profesoriek. Vďaka 
zážitkovému vyučovaniu  si túto ex-
kurziu určite zapamätáme. 

/Karolína Pašková

A na východe vraj nič nie je!
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Žiaci tretieho ročníka sa po roku pre-
stávky, za ktorú „vďačíme“ korona 
vírusu, mali možnosť zúčastniť KO-
ŽAZ-u. Kurz ochrany života a zdravia 
má na našej škole už dlhoročnú tra-
díciu. Za formu, v akej ho poznáme 
dnes, môžeme byť vďační pánovi 
profesorovi Koštrnovi, ktorý nás ten-
to rok prekvapil a napriek tomu, že je 

už na zaslúženom dôchodku, tohto-
ročný KOŽAZ absolvoval . Žiaci, ktorí 
neodišli s väčšinou tretiakov na dve 
noci na Trnavú Horu, absolvovali kurz 
v škole.
Študenti, ktorí odcestovali, sa na KO-
ŽAZ-e priučili mnohým novým veciam 
a zručnostiam. Získali drahocenné 
skúsenosti z rôznych oblastí, no naj-
mä zažili plno zábavy. Vyskúšali si aké 
to je, strieľať z luku či vzduchovky, 
pádlovať a kormidlovať kanoe a jazdiť 
na koni. Taktiež sa venovali veciam 
dôležitým pre každodenný život, a 
teda dopravnej a zdravotnej príprave. 
Na kurze sa tiež venovali katastrofám 
a mimoriadnym situáciám. Naučili sa 
používať buzolu a hľadať azimuty. Ve-
domosti a zručnosti žiaci nadobúdali 
a trénovali  dva dni vo forme stano-
víšť. 
Všetky, nielen novozískané informácie 
si tretiaci mohli otestovať v poslednú 
noc  KOŽAZ-u. Desať tímov si na oča-
kávanom nočnom behu zmeralo sily v 
rozpoznávaní zvierat, rastlín, doprav-
ných  a turistických značiek, meraním 
azimutov a v mnohom inom. Niektoré 
tímy boli veľmi súťaživé a odhodlané 
získať prvé miesto, iné premenili noč-
ný beh na nočnú prechádzku. Bojo-
valo sa naozaj do posledného dychu. 
Prvé miesto obsadil tím zložený zo 
žiakov tretej C. Študenti nesúťažili len 
tímovo na nočnom behu – cez deň 
prebiehali rôzne súťaže vo všetkých 
oblastiach, kde sa mohli zapojiť indi-
viduálne a v prípade vodáckeho výcvi-
ku, vo dvojiciach. 

Nechýbala však tvorba nových pria-
teľstiev, utužovanie tých starých 
a medzitriedne spoznávanie sa. V 
rámci dobrých vzťahov s profesormi 
bolo večer usporiadané posedenie 
pri ohníku, kde sa smialo, rozprávalo, 
hralo na gitare a spievalo. 

 /Hani

KOŽAZ



Polovica septembra za nami a exkur-
zie už začínajú. 
Dvadsiateho prvého septembra sa 
konala exkurzia do kaštieľa v Betliari 
a do prvého slovenského gymnázia v 
Revúcej.
Táto exkurzia bola pre všetkých, čo 
milujú ráno skoro vstávať, spred 
GAV-u sa totiž odchádzalo už o šiestej 
ráno. 
Prvým cieľom bol Betliar. Malebná 
dedinka s krásnym zachovalým kaštie-
ľom (keby niekto nevie, kde to je, tak 
sa v tom kaštieli natáčal seriál 1890, 
hrá tam Janko Koleník). Zariadenie 
kaštieľa bolo pôvodné a nádherné. 
Od obrazov, herne, izieb až po čaro-
krásnu obrovskú knižnicu s vysokým 
stropom. Pani sprievodkyňa bola veľ-
mi príjemná a ochotne odpovedala 
na všetky otázky.
Po Betliari bol na programe obed a 

kto chcel, mohol sa prejsť popri prie-
hrade.
Na koniec sa účastníci exkurzie presu-
nuli do Revúcej. Prvé slovenské gym-
názium bola celkom malá budova, 
ktorá pozostávala len z dvoch tried, 
kuchyne, izby a záhrady. Prehliadka 
bola zaujímavá a dozvedeli sme sa, 
koľké významné slovenské osobnosti 
tam študovali.
V autobuse bolo všeobecne veselo aj 

ráno, aj na ceste domov. Niektorí mali 
šťastie a trošku si zdriemli, iní boli 
celú cestu hore. Pán autobusár bol 
veľmi milý a hlavne bodoval tým, že 
nad sedadlami boli zásuvky na kábel 
z nabíjačky.
Všetci spokojne prišli naspäť pred 
GAV a to dokonca pred očakávaným 
príchodom.

/RiaVi

Vyučovanie na 1. slovenskom gymnáziu

Začiatok školského roka máme už za 
nami a na GAV-e sa to rozbieha. Ne-
bol by to GAV, keby neboli účelové 
cvičenia. Minulý rok bolo pekne tep-
lučko, ale tento rok to počasie nejako  
veľmi nevyšlo.
Druháci sa vybrali spred školy oko-

lo ôsmej ráno. Ich cieľová destinácia 
bola Mariánska kaplnka (Kaplnka Pan-
ny Márie) na Krížnom vrchu a násled-
ný návrat naspäť do školy. Svoje plány 
sa im podarilo úspešne splniť a vrá-
tili sa okolo pol dvanástej. Môj dob-
rý zdroj však uvádza, že prišli trochu 

mokrí, ale inak spokojní.
Som zvedavá, aké ďalšie „výpravy“ 
budú tento školský rok. 

/RiaVi

„Výprava v daždi…“
alebo účelové cvičenie druhákov
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Dňa 23. 9 sme sa my, kvartáni spo-
lu s terciánmi, zúčastnili exkurzie do 
Bratislavy. Naše prvé kroky viedli do 
zážitkového centra vedy Aurélium. 
Vstúpili sme do obrovskej haly s čier-
nymi stenami a začala sa laserová 
show na uvítanie. Po skončení sme sa 
rozbehli každý iným smerom a zača-
li sme objavovať vedu. Nikdy som si 
nemyslela, že by ma tak mohli zaujať 
úskalia fyziky, matematiky či chémie. 
Kamkoľvek sa otočíte, vidíte atraktív-
ne spracovanie mnohých pokusov či 
vynálezov, cez Archimedovu skrutku a 
optické ilúzie až po robotiku a základ-
né fyzikálne javy. Čas tu veľmi rýchlo 
bežal a ani sme sa nenazdali, už bol 
koniec prehliadky. Následne sme sa 
presunuli na vedecký veľtrh. Po sku-
pinkách sme chodili po stánkoch, v 
ktorých nám rôzni odborníci a taktiež 
aj študenti vysokých škôl, prezentova-
li buď svoje práce alebo rôzne pokusy.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Keďže tam toho bolo skutočne veľa a 
nemala som šancu preskúmať všet-
ko, vyspovedala som niekoľko mojich 
spolužiakov, aby nám napísali o ich 
zážitkoch:
Filip: Na vedeckom veľtrhu som mal 
možnosť vyskúšať si, akú veľkú silu 
potrebujem na rozdrvenie cukríka 
alebo vytvoriť zásadité a kyslé pro-
stredie. Taktiež som si urobil test o 
mliečnych výrobkoch a ako odmenu 
som dostal Actiemel! Potešil som sa, 
keď som v stánku so slovenčinou stre-
tol jazykovedkyňu Sybilu Mislovičovú. 
Viki: V Auréliu som videla rôzne veci 
v mikroskope, napríklad peľ.  Skúsili 
sme si hry na postreh alebo som si 
vyskúšala buchnúť na gong vo zvuko-
vom oddelení. Na vedeckom veľtrhu 
sme navštívili stánok s tematikou trie-
denia odpadu a predstavili nám auto, 
na ktoré pripevnili mnoho satelitov, 
ktoré pri jazde po slovenských ces-
tách skúmajú, či je Slovensko pripra-

vené na nové autá s takýmito techno-
lógiami.
Evička: Keď sme boli v Auréliu, videla 
som veci, ktoré ešte nikdy pred tým. 
Páčila sa mi miestnosť, kde som  moh-
la hlasno kričať a prístroj mi zmeral 
decibely. Na trhu ma zaujal stánok, 
kde študenti prezentovali skleník, kto-
rí rastline automaticky dopĺňa vodu a 
potrebné svetlo. Takéto riešenie by 
bolo praktické pre ľudí, ktorí odídu na 
dlhý čas z domu a o rastlinu sa nemá 
kto starať. V ďalších stánkoch som po-
zerala na škvrny na Slnku alebo sme 
robili rôzne testy a pokusy.
Bronka: Navštívili sme stánky s ma-
tematickými a slovenčinárskymi úlo-
hami, kde sme mali možnosť vyhrať 
ceny. V ďalšom stánku som si prezrela 
skúmavky mŕtvych chrobákov v rôz-
nych vývojových štádiách a na záver 
sme miešali chemikálie, pomocou 
ohrievača a rýchleho miešadla sme 
ich znova rozdelili. 
Exkurzia sa nám všetkým veľmi páči-
la. Mladí ľudia tu môžu vidieť rôzne 
odbory od slovenského jazyka až po 
techniku. Videli sme zaujímavé veci, 
vďaka ktorým môžeme lepšie zhod-
notiť čo nás baví a čo by sme chceli v 
budúcnosti robiť. 

/Nela Blažeková

K vede máme blízko
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Dobrý deň, pán profesor, vitajte na 
GAV-e. Je celkom známe, že ste k 
nám prišli zo 4. ZŠ v Leviciach, ako sa 
Vám vyučovalo matematiku na ZŠ?
Počas môjho pôsobenia pri katedre 
som učil nielen na základnej škole, 
ale aj na strednej škole – Obchodnej 
akadémii Levice. No tých rokov na zá-
kladnej škole je podstatne viac. Nejde 
o vyučovanie na ZŠ alebo SŠ, ale o žia-
kov, s ktorými spolupracuješ. Pokiaľ 
vidíš, že žiaci chcú, tak vyučovanie je 
zábava bez rozdielu školy. Na základ-
nej alebo strednej škole boli triedy, 
kde to bola pohoda, ale aj triedy, kde 
sme sa navzájom vytrápili.

Váš prechod na GAV mal určite neja-
ké dôvody. Čo Vás presvedčilo vyučo-
vať práve u nás?
Som absolventom tejto školy a mám 
bližšie k vyššej matematike. Keď 
som končil vo funkcii riaditeľa ško-
ly v Hronských Kľačanoch, ako prvé 
som hľadal miesto na strednej škole 
– žiadne nebolo. Takže som pokračo-
val na ZŠ. Niekedy v apríli alebo v máji 
2022 som sa dozvedel, že z GAV od-

chádza vyučujúca matematiky a tak 
som podal žiadosť o pracovné miesto. 
No a som tu.
Ste tu už dobrý mesiac, ako si zatiaľ 
zvykáte na vyučovanie stredoškolá-
kov?
V pohode, nemám problém s tým, 
koho vyučujem. Zatiaľ mám len klad-
né názory na žiakov GAV-u a verím, že 
ma nesklamú.

Stredoškolské prostredie sa mnohým 
študentom zdá iné, iným zas rovnaké 
ako základná škola. Ku ktorej strane 
tejto dilemy by ste sa priklonili?
Každá škola je živý organizmus a kaž-
dý organizmus má svoje špecifiká. 
Žiaci ZŠ, 6 až 15 roční, majú svoj det-
ský život, žiaci SŠ, 15 až 19 roční, majú 
zas svoj mladícky život. Každá veková 
kategória má svoj spôsob života. A v 
tomto vidím rozdiel ZŠ a SŠ. Na SŠ sa 
hráte viac na dospelých a tak sa k vám 
aj pristupuje.

Keďže ste už vyučovali v ročníkoch 
aj ZŠ aj SŠ, máte nejaký “obľúbený” 
ročník, v ktorom sa Vám najlepšie vy-

učuje matematika?
Nie. Na ročníku záleží pri iných … :)

Keď už sme pri tom, máte aj niektoré 
učivo matematiky, ktoré by ste na-
zvali svojou “srdcovkou”?
Čakal som takúto otázku, ale opačne 
smerovanú. Predstav si, že ješ jedlo, 
napríklad bryndzové halušky a nie-
kto sa ťa opýta: Ktorá ingrediencia ti 
najviac chutí? Bryndza? Slanina? Ha-
lušky? Všetko si vieš dať aj samostat-
ne a je to výborné, ale spolu je to naj-
lepšie. Samozrejme sú aj jedlá, ktoré 
nemusím. A takto podobne je to asi 
medzi mnou a matematikou.

Ďakujem za vaše odpovede, a ešte 
na záver si dovolím opýtať sa klasic-
kú záverečnú otázku: Čo by ste chceli 
odkázať študentom, ktorých učíte 
matematiku?
Nebojte sa matematiky, je zdravá 
a zdraviu prospešná. Rozhýbe vaše 
mozgové bunky. 

/Mojmír Bezák

Rozhovor s pánom profesorom Mozdíkom
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Slovenčina patrí k množine predme-
tov, ktoré buď zbožňujete, alebo by 
ste ich kompletne vyradili z rozvrhu. 
Pôsobí vážne a rázne, no jej ľubozvuč-
nosť (najmä na teste) sa nedá po-
prieť. Je to jazyk komplexný, jazyk na-
šich predkov, súčasť našej identity a 
mohla by som takto pokračovať, kým 
by som nezískala aspoň malú jednot-
ku za aktivitu u mojej slovenčinárky. 
To, čo však spôsobuje nepriazeň k 
slovenčine ako takej, pravdepodobne 
nie je nedostatok národného cítenia 
(aj keď o tom by sa dalo polemizo-
vať..), ale nechuť ku gramatike a prí-
tomnosť množstva výnimiek. Hovorí 
sa, že výnimka potvrdzuje pravidlo, 
otázne však je, kedy sa výnimka stáva 
pravidlom a ak je to pravidlo opako-
vane porušované, prečo vôbec je pra-
vidlom. Pôsobí to takmer, ako keby 
si niekto väčšinu z toho vymyslel, či 
doplnil podľa toho, ako to vtedy cítil. 

Zvláštne...
No, toto nie je kritika Jazykovedného 
ústavu Ľ. Štúra. V tomto článku sa bu-
deme venovať  práve výnimkám, kto-
ré nútia študentov prehodnotiť výber 
školy a učiteľov výber kariéry. Poďme 
sa preto pozrieť na najčastejšie chyby, 
ktoré robíte možno aj vy.
Tak napríklad, začnime s veľmi čas-
tým javom s/so, z/zo. Predložky z/zo 
sa viažu s genitívom – z koho? čoho? 
Zo školy. Naopak, predložky s/so sa 
vždy viažu s inštrumentálom – s kým? 
s čím? S piatimi hodinami spánku.
A to ma privádza k otázke: Pôjdete 
niekam so svojim alebo so svojím spo-
lužiakom? Používanie dĺžňa má v slo-
venčine svoju podstatu. Čo je dôležité 
pamätať si pri tomto jave? Dlhé í sa 
píše len v inštrumentáli jednotného 
čísla – s mojím spolužiakom. Krátke 
i sa píše v datíve množného čísla a v 
inštrumentáli množného čísla – s mo-

jimi spolužiakmi/mojim spolužiakom. 
To všetko platí aj pri privlastňovacích 
zámenách, ako môj, tvoj, náš, váš.
Miesto na tomto zozname má určite 
aj jav (ísť) pre/po niečo/niekoho - Pri 
určení pohybu alebo ak je naším cie-
ľom nejaká aktivita, tak používame 
predložku ‘‘po“. Napr. „bež po ses-
tru„, „ideme po kávu„, „choď po uči-
teľku„. Predložka ‘‘pre“ sa používa na 
vyjadrenie nejakej príčiny. Napr. „po-
istenie pre prípad úrazu“. 
Samozrejme, takýchto javov sa v 
slovenčine nachádza viac než dosť, 
a práve z tohto dôvodu je tu rubrika 
slovenčina na slovíčko.  Či už ste priaz-
nivcom alebo odporcom tohto možno 
nie jednoduchého, no o to krajšieho 
jazyka, využívať ho musíte každý deň. 
A práve preto záleží len na vás, či ho 
použijete správne.

/Romča

Slovenčina na slovíčko v.2

SHEILA SHEIL DEN JAZYKOV SHEILA >:C
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Ktorý predmet vás zatiaľ najviac za-
ujal?
-Hm, dobrá otázka, asi angličtina, 
lebo máme dobrého profesora. 
-Áno, angličtina je super, ale aj rušti-
na, dejepis
-Celkovo jazyky, biológia

Máte obľúbeného učiteľa?
-Nie
-Pani profesorku Tabernausovú, 
Koskovú

Máte nejaké plány do budúcnosti? 
(maturita, vysoká škola)
-Chcem študovať právo v Bratislave
-Prvá pomoc, záchranárka
-Prežiť, to je dôležité

Aký je váš celkový dojem zo školy, 
splnila zatiaľ vaše očakávania?
-Zatiaľ áno, je tu bufet, to stačí

Mali ste na starej škole bufet? Ak 
áno, je tento lepší?
-My sme na škole nič nemali

-U nás ani čerstvé pečivo nebolo
-Na škole sme mohli očakávať jedine 
chladnú polievku a chladné mäso, na 
ktoré keď som sa pozrel, tak ešte z 
neho padala srsť

Poznáte Kristínu Vargovú?
-Neviem, už som to počula
 
Na čo sa tešíte najviac za celý týž-
deň?
-Koniec piatku, ale aj dejepis je dobrý
-Tešila som sa na ruštinu, lebo to ma 
baví. A aj na dneska, lebo máme skrá-
tené vyučovanie a stihnem skorší au-
tobus

Kde sa vidíte o 10 rokov?
-Už teraz to nezvládam
-Stopercentne mimo nášho štátu
-Sú tri možnosti: buď zavretý v izbe a 
učiť sa právo, alebo na ulici, alebo v 
rakve
-My sme takí optimisti

Ľutujete nástup na túto školu?
-Niekedy
-Teraz ma každý prehovára, že mám 
prestúpiť, lebo aj u nás je gymnázium. 
Niekedy nad tým rozmýšľam, ale asi 
by som to tu už nedokázala opustiť
-Veľmi to neľutujem, akurát v strede 
pondelka a na začiatku stredy nad 
tým rozmýšľam
-Keď máme ťažšie dni, pýtam sa sama 
seba, kam som to došla. No, vo vše-
obecnosti je skvelé to, že sa všetci 
navzájom podržíme a máme rovnaké 
problémy.

Čo sa vám tu nepáči, chceli by ste 
niečo zmeniť?
-Krátke prestávky, na starej škole sme 
mali minimálne 10 minútové

Ďakujeme za rozhovor žiakom z I.B
(Gevin, Paulína, Viktória, Aimie, 
Ema)
 

/Gréty, Evka

Rozhovor s prvákmi

Aké máte plány do budúcnosti? Čím 
by ste chceli byť?
-Chcela by som študovať medicínu.
-Ja by som chcel pracovať s deťmi, 
možno byť aj tréner.
-Ja by som chcela byť lekárka.
- Veterinárka. Možno aj maľovať.
-Profesionálny tenisový hráč.
-Tanečníčka.

Ako sa vám zatiaľ páči váš kolektív?
-Zatiaľ máme veľmi dobrý kolektív, 
ale je to len prvý mesiac, takže sa to 
možno ešte nejako zvrtne.
To  ti garantujeme... :)

Kto/čo vás priviedlo na túto školu?
-Kamaráti.
-Ja som počula dobré ohlasy, a tak 
som to skúsila.
-Ja som sem chcel ísť aj kvôli tomu, že 
tu mám rodinu.

Aké sú tie najväčšie zmeny v porov-
naní s vašimi bývalými školami?

-Písomky sú ťažšie.
-Matika je veľmi iná. Hejného metódu 
si ešte musíme osvojiť.
-Celkovo to tu inak vyzerá...
-Na našej bývalej škole sme mali úpl-
ne iné typy učiteľov.

Máte obľúbený predmet a obľúbe-
ného učiteľa?
-Pán profesor Pompoš, pretože s ním 
hráme basketbal a to ma baví.
-Máme oveľa lepšiu slovenčinárku 
(p.p. Chudá) ako na starej škole
-Nám sa páčia pani profesorky Filovki-
nová, Hancková, Meszárošová.
-Ja mám rád chémiu a aj pani profe-
sorka Frajtová je zaujímavá.

Odhovárali vás od GAV-u na bývalých 
školách?
-Áno. Náš pán zástupca nechcel aby 
sme odišli, sme totižto výborní špor-
tovci.
-Mne hovorili, že tu nebudem mať 
čas, že je to príliš ťažké a že si zničí-

me detstvo, zatiaľ nás ani jedna z tých 
vecí nepostrehla.

Obľúbený dinosaurus?
-Taký malý zlatučký, zelený, tučnučký.
-Tri-ce-ra-tops!
-Brontosaurus.
-T-rex

Aké máte očakávania od tejto školy?
-Páči sa nám hlavne, že sa môžeme 
začať učiť jazyky už takto skoro.
-Nemčina nám pomôže. Na základnej 
by sme ju ešte nemali.
-Budeme sa učiť chémiu už od teraz.

Zapojíte sa do olympiád?
-Áno. Mnohí z nás idú na biologickú, 
geografickú a dejepisnú olympiádu.

Ďakujeme žiakom Prímy: Tomášovi, 
Dáši, Filipovi, Natálii, Melissi, Neli za 
milý rozhovor

/Gréty, Evka

Rozhovor s prímou
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Nikdy som nemala rada príbehy 
o dievčatách, ktorých svet sa úpl-
ne zmení v momente, keď stretnú 
chlapca. Keď sa im stretnú oči, čas sa 
spomalí, až úplne zastane. Na malú 
chvíľu všetko prestane existovať. Zo-
stane len on a jeho prenikavé hnedé 
oči. Zrazu sa nemôže pohnúť, zostane 
úplne paralyzovaná. Očarená. Všet-
ky jej myšlienky patria jemu, celá jej 
existencia patrí jemu. Oblieka sa pre-
ňho, smeje sa preňho, plače preňho, 
dýcha preňho. 
Nechutné. 
Teda, nechutné to bolo, až kým som 
aj ja nestretla centrum môjho vesmí-
ru. Hneď ako som ho uvidela, som ve-
dela, že je to on. Že on si zaslúži moju 
pozornosť.

Od toho dňa som naňho myslela vo 
dne v noci. Dala som si záležať na na-
šom prvom oficiálnom stretnutí. Strá-
vila som hodiny vyberaním vhodného 
oblečenia na náš spoločný večer. Mi-
nula som kopec peňazí na parfum a 
šminky, len preto, aby ma pozval na 
ďalšie rande.
Vedela som všetko o jeho živote, o 
jeho koníčkoch, priateľoch aj rodine. 
Niečo mi povedal sám, niečo som zis-
tila ja. Dala som si záležať, aby som ho 
dokonale poznala. 
Netrvalo dlho a zamiloval sa do mňa. 
Nosil mi kvety, čokolády a plyšové 
hračky. Aké roztomilé. Na svete nie je 
nič, čo by ma tešilo viac, než obmotať 
si chlapca okolo prsta.
V ten osudný večer, kedy ma pozval k 

sebe domov, som opustila jeho čer-
venú spálňu s úsmevom. Nikdy ne-
zabudnem pohľad na jeho tvári, keď 
som mu povedala, že som nikdy ne-
mala rada príbehy o dievčatách, ktoré 
svoj život zasvätia chlapcovi. Že som 
im nerozumela. Až do momentu, keď 
som stretla jeho, samozrejme. Keď 
som ho uvidela, môj svet sa spoma-
lil, zastavil a začal sa točiť opačným 
smerom. V deň, keď sa naše pohľady 
stretli, som vedela, že konečne zabi-
jem chlapca. Bola som pripravená. 
Jeho výkriky navždy zostanú symfó-
niou pre moje uši. 

/Viorica

O dievčatách a chlapcoch
(Literárna rubrika)
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5. septembra započal nový rok, čo 
znamenalo nové výzvy, prekážky a 
tentokrát aj nevysvetliteľné tajom-
stvo..
V „depozitári“ kabinetu sa po letných 
prázdninách objavila lebka.
Nájdená lebka prirodzene vzbudzuje 
otázky, pretože také niečo predsa ne-
vyrastie zo zeme ani zo stromu. Avšak 
po miernom vypočúvaní profesorov 
poznáme tieto fakty: Nikto nevie, 
kde sa vzala ani kto ju škole daroval. 
Núti ma to uvažovať, v ktorom obdo-
bí sa mohla dostať na územie školy. 
V po-socialistickej dobe? Príde mi 
nepravdepodobné, že by bolo bežné 

nájsť a zakúpiť niečo takéto a už vô-
bec, že by sa nenašiel niekto alebo 
niečo, čo by potvrdzovalo pôvod toh-
to exponátu.  Socializmus? Nemyslím 
si, moje zdroje (ehm..otec) tvrdia, že 
plastové pomôcky ako napríklad naša 
kostra v učebni biológie (Jon Bone 
Jovi) boli bežne používané.
Lebka po veľmi profesionálnej a vô-
bec nie amatérskej dedukcii je snáď 
staršia, povedzme pred rokom 1948. 
Ako pomôcka však funguje perfektne. 
Vďaka znalostiam našich profesoriek 
vieme, že sa jedná o mladé dievča/
ženu. Študentom zase neunikol malý 
otvor na ľavej strane lebky. Mohlo sa 

jednať o výstrel, ak vylúčim scenár, 
kedy by si niekto do hlavy vŕtal (ne-
pravdepodobné?!). Tým sa nám ob-
dobie zúžilo, pretože takému priestre-
lu by zodpovedali náboje kalibru 
9mm, vynájdené v roku 1902.
Či už to bol výstrel alebo nehoda, od-
kiaľ táto lebka pochádza zostáva stá-
le špekuláciou a otázka stále visí vo 
vzduchu, pokiaľ sa nepríde na niečo 
nové. Alebo si niekto nespomenie na 
to, kde ju kúpili.... 

/Kamil

Záhadná kolegyňa učiteľov biológie

lebka

/Viorica
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Básnická hodina
reálne čísla
sivé telá obtierajúce sa o seba 
chceme anonymitu
ale máme len jedno
telo a v hlave threesome
. tiež hľadáš o čo sa oprieť
keď sa pozrieš na seba v stojatom vzduchu
nevidíš menovku
zapáliš si vlasy usmeješ sa
predstavíš si zrolovaný tlejúci koberec ako palacinku s plnkou
-na školských záchodoch bol vždy priestor na sebarealizáciu
keď zavrieš.
jedným prstom kožou okom 
sa ťa dotýka učiteľka ako plachá laň s poslaním
vyplniť tvoje najhlbšie potreby. spraviť ťa človekom vraj
rozum – na druhej strane tanec v sivom prachu
doň bezpečne naho
nájdeš svoje oči-
aj keď by si chcel nenávisť a utopiť sa v porne a byť nad
aj keď sexualita nás hýbe k vlastnému nádychu za pohybom končatiny
aj keď smútok vychádza s hlasnými ružovými výdychmi pod studenou vodou
aj keď nedokážem brať vážne pomaly nič čo mi hovoria
-a ty sa snažíš svoju obľúbenú osobu zachrániť, zohriať svaly unavenej chrbtice
a ja som iba moje telo

chlapec, 
máš jednu ženskosť, prsia skryté medzi drobnými v koženej peňaženke
tvoj strach je môj strach
chýbanie
impulzu
vždy keď to robíš ponáraš sa špirálovito hlbšie do svojho lona
tvoje lono je bod (vo vesmíre
tvoji rodičia sú opakujúca sa ilúzia do ktorej
vstúpiš vstúpim
spolu ako spev niny simone /Jozef Urban

Však prečo by sme ju nemilovali, keď 
je to obdobie, kedy končia neopísa-
teľne dokonalé letné chvíle a vracia 
sa krutá daždivá realita školských la-
víc? Prečo by sme ju nemilovali, keď 
chodíme do školy po tme a po tme sa 
z nej vraciame, alebo naše štvorko-
lesové zlatíčka sú zviazané hmlistými 
povrazmi?Prečo by sme ju nemilovali, 
keď piesok na pláži a zelené lúky na-
hradia mokré listy a mláky plné blata?
Minule som sa pýtala mamy, načo je 
taká jeseň vlastne dobrá a prečo ne-
môže byť len leto a zima, a jediné čo 
som sa dozvedela bolo, že jeseň nám 
má pripomínať aj tú pomyselnú je-
seň života, ktorá nás všetkých čaká. 

A predstava skončiť ako slovenský 
dôchodca je naozaj to, kvôli čomu sa 
oplatí otročiť 15 rokov v škole a 50 v 
práci. Navyše, nič viac nepresvedčí 
mladého človeka, aby začal na jeseň 
pravidelne hibernovať ako povedať 
mu: „Raz budeš starý a chudobný aj 
ty.“ Takže od zajtra začínam a do Via-
noc nebudiť prosím.
Mokré hnijúce listy, holé stromy, vie-
tor a tvoji premotivovaní rodičia, ktorí 
ťa nútia hrabať listy. Áno, jeseň je aj 
čas čítania kníh, oversized handier a 
sedenia pri teplom krbe/radiátore/
ohrievači, ale naozaj len pre tých, 
ktorí nebývajú v dome alebo nemajú 
vinicu. A v dnešnej dobe sa vlastne 

už ani na ten radiátor nemôžeš spo-
ľahnúť, takže najväčšia istotka bude 
predsa možno len tá seminárka, ktorú 
odkladáš už 2 týždne a hlavu ti budú 
zahrievať mozgové výpary a ruky zas 
tvoj prehrievajúci sa notebook. Veľa 
šťastia, nech už je zas leto. 
Všetci už potrebujeme prázdniny, do-
konca viac ako naša vláda psychiatra, 
a zároveň aj všetci poznáme Preklepy, 
takže ak je dnes, v deň písania článku, 
12. októbra, ja vám všetkým prajem 
krásny Valentín.

/Dada

Všetci milujeme jeseň



NBA 2K23
Už od roku 1999 každoročne vychá-
dza hra NBA. Tento rok nesie názov 
NBA 2K23. Na obale tohto ročného 
vydania je SG Phoenixu Devin Booker. 
Oproti NBA 2K22 sa zlepšila herná 
mechanika, mierne aj grafika, a hlav-
ne príbehovo je to posunuté na inú 
úroveň. V MyCAREER máte proti sebe 
hater-a, ktorý vás zosmiešňuje na so-
ciálnych sieťach a tak je ťažšie získavať 
nových fanúšikov, aj keď ste lepší ako 
on. K základnej hre sa dá ešte dokúpiť 
rozšírenie Jordan Challenge, v ktorom 
hráte za legendárneho Michaela Jor-
dana a prechádzate jeho najlepšie hry 
z jeho kariéry.
2K23 vyšla 9. septembra 2022 na 
Windows, Nintendo Switch, PlaySta-
tion 4, PlayStation 5, Xbox One a Xbox 
Series X/S. Základná hra stojí 60€, no 
keď som písal tento článok, tak bola v 
zľave za 40€. Ak si chcete kúpiť edíciu 
Michael Jordan, tak si pripravte 100€ 
(v zľave za 70€).

FIFA 23
Už 30. vydanie hry FIFA tento rok s ná-
zvom FIFA 23. Vydavateľstvo EA si pre 
nás pripravilo skoro rovnakú hru ako 
minulý rok, no s pár úpravami.
Asi najpodstatnejšou je technológia 
HyperMotion 2 s dvojnásobným poč-
tom nasnímaných snímok z reálneho 
sveta. Táto technológia priniesla do 
hry 6000 nových animácii pre ešte 
lepší herný zážitok. Na konci novem-
bra bude bezplatná aktualizácia FIFA 
World Cup Qatar 2022, s ktorou za-
žijete svetový pohár vo futbale aj 
vo vašej hre. V neposlednom rade, 
po prvýkrát v histórii FIFA, si môžete 
zahrať za ženské futbalové tímy. Aj 
na obale Ultimate Edition je Kylian 
Mbappé a Sam Kerr, hráčka ženského 
Chelsea. Celkovo FIFA 23 ponúka viac 
ako 19 000 hráčov, 700+ tímov, 100 
štadiónov a viac ako 30 líg.
FIFA 23 vyšla 30. Septembra 2022 na 
PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, 
PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series 
X/S a Google Stadia. Cena na Steame 
za základnú edíciu je 70€ a Ultimate 
Edition si viete kúpiť za 90€.

Call of Duty: Modern Warfare II
Možno ste už o MW2 počuli, no toto 
nie je remaster z 2009. Je to priame 
pokračovanie Modern Warfare z roku 
2019. Pripravili si developeri z Infinity 
Ward úžasnú FPS hru?
MW2 vás vtiahne do modernej ce-
losvetovej vojny, kde si zahráte za 
ikonický Task Force 141. V kampani 
budete musieť prekonávať malé infil-
tračné misie, ale aj prísne tajné misie. 
Infinity Ward prináša špičkovú hrateľ-
nosť s úplne novým ovládaním zbra-
ní, pokročilým AI, novým Gunsmith a 
radom ďalších herných a grafických 
inovácií.
Keďže MW2  vychádza až 28.10., ne-
viem posúdiť, či to bude jedno z naj-
lepších CoD ale mám také tušenie, že 
áno. Bude dostupná na PlayStation 4, 
PlayStation 5, Windows, Xbox One, 
Xbox Series X/S od 70€. Za Vault Edi-
tion to bude 100€.

/Achmeed

Herná rubrika
Svet síce ide do recesie, no herný developeri nám stále tvoria AAA hry, ktoré stoja 60€.
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Pani profesorka Zuzana Čechová
Svojho verného dlhoročného kolegu v 
dobrom aj v zlom objíma okolo pliec 
naša pani profesorka biológie Mgr. 
Zuzana Čechová. Nohy pani učiteľke 
zahaľujú čierne lodičky s tmavými si-
lonkami, čo dodáva bezpochyby na 
ženskosti. Pri stehennej kosti vyške-
reného parťáka svieti vhodne zvole-
ná, chladne béžová sukňa, ktorá mi-
mochodom ladí s vlasmi. Na hornej 
časti tela na nás hľadí vzorovano-sieť-
kovaný top, nenápadné náušničky a 
náhrdelník. Outfit dýcha eleganciou 
a ladnosťou, čo sa o profesorkinom 
spoločníkovi povedať nedá.

Samuel Maťo
Samuel Maťo (I. A). Tento prvák urči-
te neunikol žiadnemu páru bystrých 
gav-áckych očiek. Dnes nám dovolil 
odfotiť si ho v lichotivom outfite, kto-
rý je vhodný na nejednu príležitosť a 
pri odpovedi mu učitelia bod za ne-
vhodné, či neslušné obliekanie doza-
ista nestrhnú. Pôsobí totiž veľmi dô-
veryhodne a seriózne. Ako prvá našu 
pozornosť len pre seba stiahla fareb-
ná kombinácia tmavosivého saka a 

pleteného svetríku, s ktorým ladia 
aj Superstarky . Moderný a mladický 
nádych dodali často nenápadné, ale 
veľmi funkčné bledomodré rifle. Čo 
ho robí taktiež zaujímavým sú okulia-
re s tenkým rámom ako kúsok, ktorý 
je všemožne kombinovateľný. 

Elif Kreci
Elif Kreci z 3.D je jedna z najväčších 
módnych ikon tretieho ročníka. Dnes 
sa pre nás obliekla takto: Profesio-
nálne chic čierne nohavice so strie-
bornými detailmi sa hodia naozaj ku 
všetkému, rovnako ako jej biele te-
nisky  AirForce. Jej jemná krémová 
blúzka prináša elegantný nádych ce-
lému outfitu. Look doplnila, ako vždy, 
vhodnou úpravou vlasov a príjemným 
úsmevom. 

Ján Medovarský a Nela Slažanská
Ján Medovarský (4.A) a Nela Slažan-
ská (3.A) sa tu jednoducho museli 
objaviť. Sme síce módna polícia, no 
pri tomto fashion couple nie je žiad-
ny dôvod zatýkať. Nela sa obliekla do 
dlhej čiernej sukne s volánmi, ktorá 
tvorí čierny základ, doplnený sieťova-

nými rukavicami a typicky krásnymi 
hviezdnymi linkami. Ako top si dala Lil 
Tracy tričko, nad ktorým sa týčia milé 
náhrdelníky v štýle Hello Kitty. Ružová 
sa na nej nachádza aj v inom odtieni a 
to v podobe staro-ružového kožuchu. 
Outfit doplnila, ako sa patrí, AirFor-
ce-ami.
Ján nám dnes odzrkadľuje jedno-
duchší, no predsa komplexný štýl. 
Jeho čierne baggy nohavice, spod 
ktorých je možné zahliadnuť čierne 
Superstar-y, dodávajú outfitu temný 
nádych. V spárovaní s neutrálnym 
over-sized tričkom a čiernou cropped 
mikinou na zips, je tento outfit takmer 
hotový. No detail na krku dodáva jem-
nosť v podobe perlového náhrdelníka 
s kresťanskými symbolmi.
Obaja sa krásne dopĺňajú a na prvý 
pohľad temný motív sprevádzaný 
jemnými detailmi, či prípadne srdeč-
ne vítanou detskou iróniou sú niečo, 
čo vždy osvieži naše chodby módnym 
duchom.

Fashion polícia
Po chodbách školy chodí množstvo ľudí s množstvom nohavíc, tričiek a tenisiek. No my, v módnej polícií, vieme, že nie je 
tričko ako tričko a sveter ako sveter, a teda sme sa zamerali na outfity pútajúce pozornosť svojím pôvabom i odlišnosťou. 

Vítame vás pri prvom diely Módnej polície na GAV-e.

Našim obetiam hlboko ďakujeme za ochotu a spoluprácu pri fotoshootingu. A čo sa týka ostatných študentov – varuje-
me vás, aby ste ostali verní svojmu štýlu a neprestali byť dosť kreatívni, čo sa týka vašich outfitov, lebo my striehneme 

všade a nikdy neviete, z ktorého rohu na vás vyskočíme. 
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ŠALVIA – bylinka, ktorá je známa 
svojou špecifickou vôňou a krásnymi 
kvietkami, je v spirituálnej oblasti ši-
roko využívaná hlavne pri čistení od 
zlých energií (pálením usušenej byliny 
sa používa na očistu kameňov, izieb, a 
i.). Je veľmi účinná pri snahe o zlepše-
ní rozmýšľania, taktiež výborne fun-
guje aj na pamäť, používa sa dokonca 
do vitamínov, ktoré berú aj pacienti 
trpiaci ochorením  Alzheimer. Šalvia 
obsahuje zlúčeniny, ktoré sú prospeš-
né pre mnohé kognitívne a neurolo-
gické funkcie tela.

GINKGO BILOBA – všetci určite po-
známe výživové doplnky na pamäť 
obsahujúce ginkgo, spájané často len 
s obyvateľmi domova pre seniorov, 
no nové štúdiá dokazujú, že táto je-
dinečná bylinka je veľmi účinná aj pri 
pomoci s pamäťou mladých ľudí. Mla-
dej generácii dokáže podať pomocnú 
ruku pri sústredení sa na zdĺhavých 
prednáškach, lepšej pozornosti pri 
výkladoch učiteľov a jednoduchšom 
zapamätaní si faktov potrebných na 
testy.

GOTU KOLA – exotická bylinka, ktorá 
je na Bali známa ako „Bylinka študen-
tov“, pretože má údajne zbystriť my-
seľ. Už tisícky rokov sa používa na vy-
lepšenie funkcií mozgu, ako pamäť a 
koncentrácia. Ak by vám to nestačilo, 
tak dokonca funguje aj ako uvoľňovač 
stresu!!

OPÁL – nedávno tretí ročník absol-
voval exkurziu do opálových baní na 
východnom Slovensku, takže ku mne 
zavítala malinká vlna inšpirácie a roz-
hodla som sa o tomto skutočne nád-
hernom kamienku rozpísať. Uprostred 
kráľovstva Slanských vrchov na Slo-
vensku sa nachádza unikátna lokalita 
najstarších opálových baní na svete. 
Tento polodrahokam je výsledkom 
sezónnych dažďov, ktoré premáčajú 
vysušenú pôdu v oblastiach, ktoré 
sa klímou podobajú austrálskemu 
vnútrozemiu – najkrajšie a najväčšie 
opály pochádzajú väčšinou z Aus-
trálie. Z dažďovej vody presakujúcej 
hlboko do pôdy v puklinách zostáva 
usadený oxid kremičitý, z ktorého sa 
opál formuje. Rímsky filozof a historik 
Plinius povedal, že opál má vlastnosti 
všetkých drahých kameňov a na zák-
lade toho bol považovaný za matku 
všetkých polodrahokamov. Krásne na 
svetle ligotajúci sa kamienok žiariaci 
všetkými farbami farebného spektra 
má ohromné využitie, či už v spiritu-
álnej, alebo zdravotnej oblasti. Opál 
ukazuje najväčšie nadanie svojho 
nositeľa. Odhaľuje vlohy, talent a po-
máha tak človeku nájsť prácu, ktorá 
ho bude skutočne napĺňať. Zosilňuje 
povahové rysy. V náročných životných 
situáciách dodáva sebavedomie a po-
silňuje myseľ. Opál svojmu nositeľovi 
podporuje intuíciu, prebúdza umelec-
ké sklony a vzťah k umeniu. Vnáša tak 
do života svetlo, uvedomenie vlastnej 
hodnoty a následnú spokojnosť.

Spirituálne okienko
Mierne iné, trochu pozmenené, no stále dobré, spirituálne okienko. V tomto spirituálnom okienku vám popíšem iba 
jeden kamienok a tri bylinky, ktoré majú rôznorodé využitie, ale sústreďujú sa hlavne na čo najhlbšie a najefektívnejšie 

využitie vášho mozgu, vedomostí a talentu.

Začiatok roka, neznáme tváre nových spolužiakov z prvého ročníka a prímy a posledný rok strávený so spolužiakmi zo 
štvrtáckych tried a oktávy; je to ako každý iný rok, a predsa to nie je to isté. Nové vedomosti, ktoré sa treba naučiť, 
milión písomiek, testov a esejí, ktoré treba napísať. Ten istý cyklus pokračuje dookola...Všetci potrebujeme niekedy 
vydýchnuť, uvoľniť sa. Skúste si teda zaliať šálku šalviového čaju, hoďte si jednu, dve tabletky vitamínov, doprajte si 
minútu oddychu. S kameňmi, či bez nich. Ak sa už ale rozhodnete tento self-care moment absolvovať s kamienkami, s 
opálom, ametystom, ruženínom…, tak nezabudnite, že ich treba vyčistiť a nabiť. Mesiac svieti stále, energia sa nepresta-

ne šíriť nikdy a aj tie kamene a bylinky budú robiť svoju prácu, hoci o tom ani nebudete vedieť. :)
/Kristína
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/Viorica

Antistresová omaľovánka
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Učiteľ: „Na čo prihliada súd pri určovaní 
trestu a jeho výmery?“
Žiak: „Na vek.“
Učiteľ: „Výborne, a prečo na vek? Čo dosta-
ne skôr starší človek?“ (podmienku)
Žiak: „Porážku.“

Perličky

Učiteľ: (vojde do triedy) „No čo, už aj ponor-
kovú chorobu máme?“
Žiak: „Z učiteľov áno, zo seba nie.“

„To by ste sa museli veľmi snažiť, aby ste v 4. 
ročníku prepadli z matiky.“

„Kde je cesta, tam je vôľa.“

„Mal nehodu a zlomil si veľa nôh...“

„Zakladačom islamu bol Mohamed.“

Žiak: (chce povedať panna Mária po nemec-
ky) „Mutter Mary...Mädchen Mary?“

Žiak pri prezentácii:  „Je to podľa mňa samo-
vysvetľujúce sa.“

„Vážený pán pedagogický zbor...“

Pani učiteľka Tóthová: „Niečo je z niečoho, 
ale my použijeme len to namiesto celku.“

Učiteľka: „Stačí povedať napríklad len že 2c a 
tak ďalej..“
Žiak: „2c“
Učiteľ: „Mne sa páči ten váš pohľad. Jeden 
bod, to stačí.“ - Koľko prstov má človek?

- Štyridsať! 

Pán učiteľ Limberg: „Čo si dneska raňajkova-
la?“
Žiačka: „Kačicu s knedľou.“

-hodina nemčiny-
Žiak 1: „Ako sa povie „dobre voniaš“?“
Žiak 2: „Du rauchst schön.“
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- Aký je hrdina v tragédii?
- Mŕtvy.

Pán učiteľ Limberg: „Čo myslíte, pri daždi 
tlak stúpa nadol alebo klesá nahor?“

Pán učiteľ Limberg: „Robí niekto z vás páľa-
vu?“
Žiak: „Nie, ale vykladám ju v Tescu.“
Pán učiteľ Limberg: „Moja páľava je ako celé 
Tesco.“

Pani učiteľka Mlynárová o prvej pomoci: „Asi 
by som viac ľudí zabila ako zachránila.“

Učiteľka: “Čomu sa zmysluplne venujete vo 
voľnom čase??” 
Žiaci: “Maľovaniu, hraniu na hudobný ná-
stroj, liehu...

„Ja športujem rekreačne - vrhám tieň, ská-
čem do reči a leziem na nervy...“

Pán učiteľ Mozdík: „Čo vám napadne, keď sa 
povie “matematika”?“
Žiak 1: „Bolesť.“
Žiak 2 : „Utrpenie.“
Žiak 3: „Slzy.“

Učiteľka na ANJ: „Hello David, how you‘ve 
been, how are you?“ 
David: „Dobre.“

Pán učiteľ Limberg: „Odkiaľ si?“
Žiak: „Dobogov.“
Pán učiteľ Limberg: „A prečo nie si čierny?“

Učiteľ: „Vo fonetickej transkripcii píšeme x 
ako ks, jediné slovo mi napadá...“
Žiak: „Xylofón?“
Učiteľ: „Nie, seks.“

Pani učiteľka Kosková: „Bol to separátny 
mier, slovo „separ“ vám niečo hovorí z hu-
dobného priemyslu.“

Pán učiteľ Limberg: „Čo je hybridizácia?“
Žiak: „Neviem...“
Pán učiteľ Limberg: „No, keby si sa vyspala 
s černochom, tak by si mala mulata, to je tá 
hybridizácia“

Pán učiteľ Mozdík: „Máš tam jednu dvojná-
sobnú chybu!“
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