
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V tomto čísle školského časopisu sa môžete dočítať rôzne zaujímavosti, ako napr. 

odkazy najstarších študentov na gymnáziu pre nás, interview s p. Lackovičom, 

vyhodnotenie ankety o školských uniformách,  fotoreportáž z oslavy 1O. výročia 

časopisu, recenzie... 

 Nedávno ste sa mohli zúčastniť plesu Súkromného gymnázia, jednej z najväčších akcií 

našej školy, o program ktorej sa postarala trieda sexta. Dúfam, že toto číslo bude 

rovnako obľúbené  ako  náš ples.  Otvárame ním druhú dekádu nášho monitorovania 

života na škole. Aj náš časopis pomáha zaznamenávať históriu našej školy, ktorá je 

mimochodom v hodnotení Inštitútu pre sociálne a ekonomické reformy( INEKO) tretím 

najkvalitnejším gymnáziom v BB kraji. Z 252 gymnázií na Slovensku sme sa umiestnili 

na krásnom 34. mieste. Huráááááááááá, blahoželáme si! Takže makáááme, aby sme 

nepokazili meno školy!    Želáme vám príjemnú jar. 

Príjemné čítanie. 

        Simona Domová(septima) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorka našich žirafiek a titulky.

 

2. Wiki Sihelská (Victory S.) – 

Redaktorka, fotografka 

- mačka, sova 

- Victoria, Amanda, Tyler, David 

- Paríž, New York, Miami... 

 

 

 

Otázky: 1.) Obľúbené zviera 

             2.) Najkrajšie meno 

(dievčenské, chlapčenské) 

            3.) Vysnívané miesto 

 

1.Sima Domová –redaktorka  
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4. Sofi Vargová (Rain) – Redaktorka, 

fotografka 

- vlk, havran, pes 

- Evolet, Marcus, Alex 

- Nový Zéland, Svalbard, Afrika 

 

 

3. Barbi Pechová (Baba) – 

Redaktorka, grafička 

- pes,  

- Abby, Tyler ,  

- Tibet,Thajsko,Nový Zéland, Grécko 

 

4. Rút Madáčová 

(Ruth)  – Redaktorka 

- pes 

- Bruno, Kristína 

- Paríž 

 

5. Domča Mešterová ( Endorfín) -Redaktorka 

-delfín 

-Dominika ,Gabriela , Martin , Edward 

-Hollywood, Acapulco, Buenos Aires 

Prispievatelia: Nika Golianová,  Miška Števáková,  Oľga Šídová,  Sofi 

Mahmoudová ,  Danka Erlichová,  Kika GIbalová,  Julka Gonová,  Zoja 

Germušková.  

(viď. Naša RR) 

A samozrejme, nemôžeme zabudnúť na našu 

ochrannú ruku p.p. Soňu Vargovú 
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16.9.2011- si žiaci prímy, sekundy a tercie SG vypočuli prednášku 

o nebezpečenstvách moderných komunikačných  technológií od Ing. Jaroslava 

Ostera. 

 
20.9.- študenti podstúpili náročnú cyklistickú súťaž cross-country na priehrade Ľadovo. Michaela 

Križová si vybicyklovala 1.miesto , Viera Mártonová 2.miesto, Tomáš Križo 1.miesto, Denisa 

Gombalová 1.miesto  a Lukáš Čupka 2.miesto.  

 

24.-25.9.- sa študenti sexty SG Katarína Csúzová, Nina Gáliková, Samuel Galovič, Paula 

Novodomská a Michal Sojka zúčastnili pod vedením p.p. Viery Jakubove slovensko-maďarského 

psychologického tréningu etnických konfliktov pre stredoškolákov v obci Szanda v Maďarskej 

republike pod názvom  „V porozumení“. 

 
29.-30.9.-študenti 4. a 5. triedy SZŠ a prímy SG navštíli v rámci exkurzie Košice. Návšteva 

Technického múzea ,Leteckého múzea, Zoologickej záhrady , historického centra a bábkového 

divadla  v tomto meste obohatila žiakov o nové technické, biologické a dejepisné poznatky.   

 

30.9.- triedy sekunda, kvinta a septima SG s p.p. Vargovou navštívili Seniorské centrum v Opatovej, 

kde si prezreli výstavu a vypočuli prednášku pri príležitosti 560.výročia bitky pri Lučenci. 

 

2.10.-sa vo Valčianskej doline pri Martine uskutočnila Národná cyklistická súťaž o pohár 

olympijského víťaza Antona Tkáča. Našu školu reprezentovala Miška Križová -15.miesto , Denisa 

Gombalová – 2.miesto a Lukáš Čupka -17.miesto. 

 

7.10.-sa tradične konali Novohradské hry v atletike. Tomáš Novodomský ( kvinta) vyhral  1.miesto 

v skoku do diaľky  výkonom  572 cm a rovnako úspešne dopadol  aj jeho beh na 300m s časom 40.7 

s. Peter Vojtech Nagy (kvinta) si vyskákal v skoku do výšky 3.miesto (145 cm). Deniska Gombalová 

(sexta) obsadila 3.miesto vo vytrvalostnom behu na 800 m. 

 

12.-14.10.- sa študenti  SG v rámci Týždňa vedy a techniky zúčastnili náročnej , ale zaujímavej  

exkurzie Kysuce –Poľsko. Cieľom exkurzie bol Auschwitz-Birkenau (poľský Osvienčim).Okrem 

toho však študenti navštívili drevený slovenský betlehem , Bábkové divadlo v Žiline, železničku 

vo Vychylovke, slovenský orloj v Starej Bystrici, Krakow, hrad Wawel, Rynek glowny a soľnú 

baňu vo Wieliczke.( viac na s.9) 

 
17.10.- navštívila trieda kvinta  SG anglicko-slovenské divadelné predstavenie Jack&Joe. 
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20.10.-študenti septimy SG navštívili Novohradskú knižnicu , kde si vypočuli zaujímavú besedu 

s riaditeľom Múzea židovskej kultúry v Bratislave, p. Mešťanom a pri tejto príležitosti S. Domová 

predniesla úryvok z knihy Nemý vták, ktorej autorka zachytáva holokaust v našom meste. 

Sprievodnou akciou bola výstava Židovstvo v Lučenci, pri vytváraní ktorej naša škola pôsobila ako 

spoluorganizátor. Výstava trvala 6 týždňov. 

 

25.10.- našu školu reprezentovali študenti v okresnom kole vo floorbale . Za druhé miesto 

vďačíme Mišovi Novodomskému( príma), Tomášovi Knapekovi, , Maťovi Slížovi,  Norbimu 

Nagyovi ( kvarta), Tomášovi Križovi, Maťovi Nguyenovi, Tomášovi Novodomskému, Rišovi 

Paškovi , Maťovi Šagátovi, Rasťovi Sásikovi ( kvinta). 

 

26.10.-sme strávili na SG neobvyklú  študentskú noc v škole. Niesla sa v duchu témy Halloween. 

 

5.11.-Študenti oktávy SG absolvovali stužkovú slávnosť v Redute. 

10.11.-sa vybraté triedy zúčastnili  exkurzie  v Geologickom ústave SAV v Banskej Bystrici 

a pivovare vo Vyhniach v rámci Týždňa vedy  a techniky.(viac na s. 11) 

 

7.-11.11.- na našej škole prebiehal Týždeň vedy a techniky s mnohými besedami a prednáškami. 

Počas neho sa uskutočnila: prekladová súťaž , v  ktorej prvé priečky obsadili: Nemecký jazyk : Ella 

Germušková , Júlia Gonová a Denisa Gombalová Anglický jazyk: Viera Martonová , Júlia Gonová 

a Denisa Gombalová ( uviedli sme víťazky vo svojich kategóriach ). Viac o TVT v školskej kronike. 

 

8.11- žiaci Oliver Obročník a Paľko Ďuriš sa zúčastnili súťaže Timravina studnićka. 

 

16. 11. –boli žiaci na divadelnom predstavení Luigiho srdce, ktoré dostali od našich pedagógov 

ku Dňu študentstva. 

 
12.12.-sme zisťovali počas prednášky na tému životospráva, ako pristupujeme k našej 

starostlivosti o zdravie. 

 

19.12.- sme sa opäť uliali zo školy na divadelné predstavenie Frajeri a fotri . 

 

Barbi Pechová Baba (kvinta) 
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Viac  sa dočítate v školskej kronike, ktorú vedie pani 

profesorka Péterová. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na anketu odpovedalo 88 

študentov tried príma až septima. 

Otázky boli nasledovné : Chceli 

sme zistiť Váš názor na nosenie 

rovnošaty na našej škole. 

Zaujímalo nás v prípade kladnej 

odpovede, aké časti mám mať 

uniforma, farebné prevedenie a 

kedy by ste ju boli ochotní nosiť. 

Určite už netrpezlivo očakávate 

výsledok ankety: 18 z vás by 

uniformu nosilo, 38 je proti, 23 

je to jedno zo 79 študentov 

odpovedajúcich na túto anketu. 

Niektorí ste chýbali, iní sa touto 

anketou nemienili zaoberať. 

 

Najčastejšie dôvody pre 

nosenie uniforiem:  
 Zotierajú rozdiely medzi 

bohatšími a 

chudobnejšími na škole.  

 Je to jedinečné, pretože to 

žiadna iná škola nemá. 

 Praktickejšie obliekanie 

ráno. 

 Neexistoval by výsmech 

za oblečenie. 

 Je to pekné. 

 Reprezentácia školy. 

 

Proti uniformám: 

 Nie je to vkusné. 

 Nepáčia sa mi to. 

 Lebo je kríza a peniaze 

môžeme dať na 

rozumnejšie veci. 

 Obmedzuje to slobodu 

prejavu ( negácia 

vlastného štýlu). 

 Nechcem každý deň nosiť 

to isté. 

 Nepáči sa mi, keď je veľa 

ľudí  rovnako 

oblečených- uniformita. 

 Už to dávno vyšlo 

z módy. 
 

 

 

 Nie je to nutné. 

 Je to trápne a nezvýši to 

prestýž školy. 

 Žiadna iná škola to nemá. 

 Nikdy si nič také 

neoblečiem. 

 Nepohodlné a zbytočné 

vyhadzovanie peňazí. 

 

Vami zvolené časti uniformy, 

ak by sme ju nosili:  

Chlapci: košeľa, nohavice, sako, 

(4. v poradí bola kravata) 

Dievčatá : košeľa, sukňa, sako, 

šatka 

Niektorí ako alternatívu navrhli 

pre dievčatá nohavice. 

 

Farby uniformy: 

V každej triede sa objavila 

modrá, čierna, biela, červená 

farba. 

Farby školy by pre uniformu 

volilo 14 z vás, 19 z vás by 

zvolilo národné farby. Medzi 

tromi navrhnutými možnosťami 

sa najčastejšie objavovala čierna, 

červená, modrá a biela ( čiže 

skoro národné farby...), hoci ste 

ich uvádzali v rôznych 

kombináciách. 

Objavili sa aj neobyčajnejšie 

farby: tyrkysová , fialová, 

krémová. Väčšina z vás však 

odpovedala možnosťou B, t.j. Je 

mi to jedno, alebo uviedla 

neuvádzanú možnosť pri farbách: 

Nechcem/nebudem nosiť 

uniformu. 

 

Ďalej nás zaujímalo, ako často 

chcete nosiť uniformu: 

Celý školský týždeň : 15 žiakov,  

1 deň bez uniforiem: 12 žiakov 

šiesti by sa orientovali podľa 

párnych a nepárnych dní (párne- 

nosiť uniformu). 

 
 

20-tim študentom  je to jedno a 

10 by chceli nosiť uniformu len 

vo výnimočných situáciách( 

gardenparty, exkurzie) 

 

Podľa vášho názoru by mal 

navrhnúť uniformu: 

1. podľa 35tich módny 

návrhár 

2. 20ti by zverili túto úlohu 

šikovnému študentovi 

školy 

3. a 5ti vedeniu školy 

Financovanie uniforiem by 46 z 

vás zverili škole, 21 z vás 

navrhuje hľadať sponzora, 3 

dúfajú, že uniformy zaplatia 

rodičia a 2 by chceli, aby si 

financovanie uniforiem mohli 

uľahčiť úspechmi v súťažiach a 

výborným prospechom. 

Posledná otázka sa týkala vášho 

názoru, či aj vyučujúci majú 

nosiť primeranú uniformu: 

54 z vás chcú uniformu aj pre 

vyučujúcich. 

Proti sú 5ti opýtaní. Voľný výber 

v nosení uniformy by 

vyučujúcim nechali 10ti 

študenti(len kto chce), 8mim z 

vás je jedno, či vyučujúci budú 

nosiť uniformy. 

 

Ďakujeme Vám za 

vyplnenie ankety :) 

 

Sofi Vargová Rain,  

Barbi Pechová Baba ( 

kvinta ), Rút Madáčová 

(kvarta) 
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PHA: Mali ste fyziku radi, aj keď ste boli 

mladý? 

P .p. Lackovič: Môj pohľad na vec je už 

ovplyvnený rokmi, ktoré ubehli, ako aj životnými 

skúsenosťami. Mohol by som odpovedať nejakou 

peknou frázou o tom, že fyziku som mal rád pre 

jej logickú štruktúru atď., ale vtedy som bol od 

takého uvažovania ďaleko. Ak sa ešte dobre 

pamätám :-), najradšej som mal chémiu. 

 

PHA: Ako ste sa v stredoškolskom veku učili 

(aké ste mali známky)? Ktorý predmet ste 

preferovali? 

P. p. Lackovič: Počas mojich stredoškolských 

čias som jednoznačne uprednostňoval 

prírodovedné predmety, s humanitnými som mal 

menšie problémy. Prospieval som 

s vyznamenaním, tie spomenuté menšie problémy 

znamenali, že som občas nemal jednotku, ale 

dvojku. 

 

PHA: Premýšľali ste vtedy, že budete učiť 

fyziku? 

P.p. Lackovič: Možno mi neuveríte, ale 

absolútne nie. (To si pamätám veľmi dobre. Aj 

preto sa niekedy čudujem niektorým z vás, ktorí 

už teraz vedia, čomu sa budú venovať a čo budú – 

a hlavne, čo nebudú – v živote potrebovať.) 

 

PHA: Učíte fyziku na našom gymnáziu radi? 

Čo vás najviac teší a čo najviac hnevá pri 

výučbe? 

P. p. Lackovič: Človek si zvykne... Ale nie, 

samozrejme, že fyziku učím rád, inak by som tu 

už asi nebol. Najviac ma teší to, keď sa mi podarí 

presvedčiť vás o tom, že veľa vecí viete, len akosi 

neviete o tom, že ich viete. A čo ma hnevá? No, 

toho je dosť, ale najmä ľahostajnosť, predčasná 

rezignácia, povrchnosť a to, že ste zabudli byť 

jednoducho zvedaví. To všetko ale poznáte, lebo 

som vám to už x-krát „oplieskal o hlavu“. 

 

 

PHA: Prečo ste sa vzdali možnosti učiť nižšie 

ročníky? 

P. p. Lackovič: Pretože sa veľmi približuje čas, keď sa 

„vzdám“ možnosti učiť aj vyššie ročníky. A nebolo by 

od veci, aby ten, kto po mne príde, si to tu trochu 

„okukal“.  

 

PHA: Aké ste mali záujmy, keď ste boli 

v stredoškolskom veku? 

P. p. Lackovič: V dnešnej dobe to bude znieť asi 

smiešne, ale ja som veľmi rád čítal (aj odbornú 

literatúru, najmä chemickú). Okrem toho som sa veľa 

bicykloval, chodil do prírody a zbieral známky. No 

a v drevárni som robil chemické pokusy (nie, nespadla, 

ani neľahla popolom).  

 

PHA: Môžete zverejniť nejaké šibalstvo Vašich 

študentov či Vaše? 

P. p. Lackovič: Mám taký dojem, že sa moje šibalské 

štádium presunulo do obdobia vysokoškolského štúdia. 

Tam som napáchal šibalstiev a „šibalstiev“ pomerne 

dosť. Nebudem ich tu zverejňovať. To ostatné – to sú len 

viac-menej úsmevné príhody (vtedy ale veľmi úsmevné 

neboli). Aby ste nepovedali, tak aspoň jedna. Na hodine 

nemčiny sme našu Genossin Lehrerin nejako 

mimoriadne naštvali (mali sme v triede niekoľko 

výrazných jazykových „talentov“, ktoré by sa uplatnili 

hádam aj dnes) a v rámci spravodlivého hnevu chcela 

odstrčiť stolík (katedru). Lenže pred tabuľou bolo 

drevené pódium, stolík stál na ňom, nohy stolíka sa 

zachytili v medzere medzi doskami, stolík sa prevrátil, 

spadol z pódia, vysypali sa zásuvky a tak... Neviem, kto 

sa vtedy viac zľakol, ale nás potešilo to, že sa prešlo od 

skúšania k novému učivu. 

 

Dobrý deň, pán profesor Lackovič! 

 Náš časopis by veľmi potešilo, keby ste odpovedali na pár otázok. Odpovede zaujímajú nielen nás, 

ale aj našich čitateľov a študentov. Radi by sme vedeli odpovede na nasledovné otázky: 
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PHA: Máte návod na riešenie krízy, ktorá je všade 

okolo nás? Alebo aspoň vysvetlenie? 

P. p. Lackovič: To je podarený vtip... Keby som mal 

taký návod, tak sa nenechám platiť touto školou, ale ju 

budem sponzorovať z Berlína, Bruselu, či rovno New 

Yorku. Ale nejaké vysvetlenie by sa možno našlo. To, 

že ľudia sa nie vždy (často?, väčšinou?)  nesprávajú 

racionálne, nie je nič nové ani mimoriadne. Ale ak sa 

začnú iracionálne správať  vlády alebo štáty, ale najmä  

finančné inštitúcie – z toho musia vzísť problémy. 

 

PHA: Čo si myslíte o sviatku sv. Valentína, ktorý sa 

blíži? 

P. p. Lackovič: Nič, je mi ľahostajný. Navyše, je to už  

viac biznis, než sviatok. Nečudo – veď u nás nemá 

tradíciu.  

                          Ďakujeme veľmi pekne a želáme Vám 

veľa optimizmu a spokojnosti. 

Rút Madáčová (kvatra), Sofia Vargová Rain ( kvinta) 

 

 

P.p.: Keď idem dopredu, čo to znamená? 

Žiak: Že idete dopredu? 

P.p.: Nie! Predsa, že nejdem dozadu! 

 

P.p.: Čo to máš v ruke? 

Žiačka: Triednu knihu septimy.  

P.p.: A to ti je načo? Veď ty sa tam aj tak 

nedostaneš. 

 

Fotky - zdroj : www.sgymlc.sk 
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      21. decembra 2011 sme na našom zasadnutí redakčnej 

rady       spáchali menšiu narodeninovú oslavu 10. narodenín  

      školského časopisu PHA (Psychohyperatrakcia). Naša  

      šikovná „kuchárka“ nám upiekla výbornú malinovú tortu 

      (ktorú nám môžete závidieť, aj keď je už dávno spapaná) 

      a príjemne sme strávili popoludnie v zábavnej spoločnosti 

      spolužiakov. Kto si myslí, že je to zbytočná strata času, 

veľmi sa mýli! Spolu si dokážeme vytvoriť pracovné aj zábavné prostredie a vymyslieť kopu kreatívnych 

nápadov na zlepšenie nášho štúdia.  

Skromná formálna oslava sa po chvíľke zmenila na bláznivú babskú zábavu. Torta lietala po 

všetkých zúčastnených a aj po okolitom nábytku. Smiech bolo počuť všetkými chodbami a naša veselosť 

postupne stúpala na hranicu možností. Dúfajme, že naše ďalšie desaťročie bude ešte úspešnejšie ako roky 

predtým. Dávnejšie sme dosiahli aj pár úspechov v podobe tretej ceny v kategórii Cena televízie Markíza 

v celoslovenskej novinárskej súťaži Štúrovo pero. Sme dobré, ale zároveň vieme, čo je zodpovednosť ! 

Huráá do ďalších čísel. 

                                                                                                                            Wiki SIhelská (kvinta) 

 

Text a fotky : Wiki Sihelská (kvinta) 
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Po predstavení nám naše pani profesorky dopriali 

voľný čas, počas ktorého sme mali možnosť najesť sa 

a zažiť aj na tomto výlete akú - takú nákupnú horúčku 

v žilinskom Auparku. Druhou akciu dňa bola návšteva 

úvraťovej železničky vo Vychylovke, ktorú nám ale 

pokazilo upršané počasie. V tento deň sme si stihli 

obzrieť aj náš Slovenský orloj v Starej Bystrici. Po 

vyčerpávajúcom dni sme sa už len tešili na naše teplé 

postele.  

Tretí deň. Vracali sme sa znovu do Poľska, tentoraz 

do poľského Krakowa s nádherným historickým 

centrom a zámkom Wawel. Strávili sme tu asi 2 

hodiny obdivovaním prekrásneho mesta. Ďalšia cesta 

smerovala do soľnej bane Wieliczke ( sv. kultúrne 

dedičstvo UNESCO), od ktorej sme taktiež 

neočakávali toľko nadšenia a úžasu. Po jej prehliadke 

sme sa s peknými spomienkami a novými 

vedomosťami vracali do Lučenca.  

Katka Csúzová (sexta) 

 

 V dňoch 12.10-14.10.2011 sme sa my, žiaci tried 

sexta, kvinta a oktáva  zúčastnili školského výletu, 

ktorého cieľom bolo spoznať severné Slovensko 

a známe lokality južného Poľska. Program bol veľmi 

bohatý, máme veľa krásnych zážitkov. Môžem 

povedať, že počas výletu som sa ani na jednej akcii 

nenudila. . 

 Prvá zastávka bola v Rajeckej Lesnej, kde sme zastali 

obzrieť si náš drevený ručne tesaný Slovenský 

betlehem počas cesty do poľského Osvienčimu. Našim 

cieľom prvého dňa bolo prezrieť si najväčší 

koncentračný a zároveň vyhladzovací tábor počas 

druhej svetovej vojny – Auschwitz a Birkenau. Táto 

časť našej exkurzie bola veľmi deprimujúca a smutná, 

keďže ľudia židovského pôvodu ( aj deti, aj ženy), 

telesne postihnutí ľudia či ľudia inej rasy alebo ľudia 

inej orientácie boli masovo vraždení v plynových 

komorách a krematóriách. Oplatilo sa však pozrieť si 

toto historické miesto, o ktorom sme sa už toľko 

naučili. V tento deň sme sa vrátili na Slovensko, kde 

sme sa ubytovali v obci Skalité. Ubytovanie sa nám 

veľmi páčilo, popravde, čakali sme niečo horšie! Jedlo 

bolo pomerne dobré. 

 Druhý deň sme strávili na našom Slovensku. 

Navštívili sme Bábkové divadlo v Žiline,  kde sme si 

pozreli dojímavý, poučný a moderne spracovaný epos 

– Epos o Gilgamešovi. 

Epos mal veľmi bohatý dej a bol spracovaný vo forme 

muzikálu, keďže mnohé zo scén tvorili hudobné alebo 

tanečné kreácie. 
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Ako každý rok, tak aj tento sa  

3.2.2012 v Redute konal 17. ples 

Súkromného gymnázia. Každý rok je 

vytváranie zábavy a programu 

úlohou triedy sexta. Tento rok to 

bolo naozaj originálne. Veľmi sa 

hosťom páčilo najmä vystúpenie 

Denny Gombalovej s jej psíkom 

Dennym a ich tanečné číslo. Tiež sa 

veľmi páčili tance a pesničky, ktoré 

zaspievali Katka Csúzová a Paja 

Novodomská. Najviac sa však celá 

sála zabávala na chlapcoch z triedy 

sexta a ich pokuse o tanec. 

 

Mohli sme vidieť aj tanečné 

vystúpenia skupiny Wanted (tanečná 

škola Š.Chlebo) s originálnymi 

choreografiami.  

Na dievčatách sme obdivovali krásne 

šaty, doplnky a vlasy. A aby chlapci 

neboli o chválu ukrátení, ich 

pochválime za obleky, kravaty, 

prípadne motýliky a šarmantné 

úsmevy .  

Ku koncu večera sa parket zaplnil 

viac menej študentmi a snáď sa 

všetci dobre vytancovali. 

Sofi Vargová Rain ( kvinta ), Rút 

Madáčová (kvarta) 

 

 

 

Žiak : Chcel by som byť 

frajerkou môjho brata 

 

Fotky: Katka Csúzová (sexta) 

a www.sgymlc.sk 
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Študenti z tried kvarta, kvinta, septima a oktáva  

mali možnosť počas Týždňa vedy a techniky 

navštíviť geologický ústav v BB. Cesta 

autobusom bola ako pri každej exkurzii zábavná, 

smiali sme sa, vyjedali zásoby a rozprávali sme 

sa  Určite by som nechcela byť na strane 

učiteľov, ktorí nás museli dosť často 

upozorňovať. V SAV sme sa zúčastnili krátkych 

prednášok a premietli nám filmy o geologickom 

vývoji Slovenska. Ryžovanie zlata bolo veľmi 

zábavné, pretože o ryžovanie sa pokúšali aj naši 

spolužiaci. Na konci dostali diplom a vtedy si 

viacerí povedali, že to mohli skúsiť aj oni. 

Dokonca sme videli, že pod ,,zázračnou lampou“ 

je možné pozorovať fosforeskujúce kamene. 

 

Následne sme sa presunuli autobusom 

pred Európu, to bola chvíľa, na ktorú 

viacerí študenti čakali. Dostali sme 

rozchod a každý sa rozbehol svojím 

smerom. Viacerí sa išli hladom zblázniť 

už v SAV- ke, takže pri uháňaní pomedzi 

jednotlivé obchody ste ich mohli vidieť 

ako ,,hlúznia“ často ešte len raňajky. 

Nakoniec sme sa s taškami a spokojne 

najedení natrepali do autobusu. Čakala 

nás ešte vyše hodinová cesta do Vyhní, 

kam  sme sa mali ísť pozrieť výrobu piva 

Steiger. Ochutnávky nemali chybu... 

                       Sofi Vargová Rain ( kvinta) 

Oznam na stoličke vyučujúcej :krikľavá nálepka 

s nápisom: O 20% mäsa naviac . 

 

Fotky - zdroj : www.sgymlc.sk a  S. Vargová 
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Našim spolužiakom sme 

v poslednom roku štúdia položili 

zopár serióznych otázok. Tu  ich 

odpovede uvádzame v pôvodnom 

znení: 

Vytúžená VŠ: 

Univerzita Komenského - fakulta 

farmácie – Paťka Lukáčová 

UMB- Šport – Michal Pecha 

Ekonomická univerzita v Bratislave- 

Lenka KAMENSKÁ 

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA- 

FAKULTA PSYCHOLÓGIE – DENISA 

KELEMENOVÁ 

BANKOVÝ INŠTITÚT- MATEJ 

VRBINIAK 

GENETIKA – ZOJA GERMUŠKOVÁ 

ZAHRANIČNÉ ŠTÚDIUM 

KARLOVA UNIVERZITA – TOMÁŠ 

ŠUHAJ 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO – 

DOROTA BALAŽOVJECHOVÁ 

 

POVOLANIE PO VŠ:   

HASIČ, PILOT – J. KLIMENT 

PSYCHOTERAPEUTKA – DENISA 

KELEMENOVÁ 

MAKLÉR – BORCHA 

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO – DOROTA 

BALAŽOVJECHOVÁ 

BANKOVNÍK- TOMÁŠ ŠUHAJ 

EKONÓMKA- LENKA KAMENSKÁ 

 

 

NAJ PREDMET NA ŠKOLE: 

ANGLIŤINA – LENKA KAMENSKÁ 

BIOLÓGIA – PAŤKA LUKÁČOVÁ, DOROTA 

BALAŽOVJECHOVÁ 

SOVENSKÝ JAZYK – PAŤKA LUKÁČOVÁ, MATEJ 

VRBINIAK 

MATEMATIKA – MATEJ VRBINIAK, MICHAL PECHA, 

KRISTIÁN BATÓPÁL, TOMÁŠ ŠUHAJ,  ANDREJ BORCHA, 

DENISA KELEMENOVÁ 

CHÉMIA – MATEJ VRBINIAK, MICHAL PECHA 

ANGLIČTINA – ZOJA  GERMUŠKOVÁ 

TELESNÁ VÝCHOVA – DENISA KELEMENOVÁ 

FYZIKA – JOZEF  KLIMENT 

 NAJ ZÁŽITOK NA ŠKOLE: 

KAŽDÁ PRESTÁVKA S BÝVALÝM SPOLUŽIAKOM 

TOMÁŠOM T. 

VÝLET POĽSKO -  OSVIENČIM S P.P. JAKUBOVE- NAJLEPŠÍ 

VÝLET ZA OSEM ROKOV 

ŠTYRY MATEMATIKY ZA SEBOU 

KAŽDÝ DEŇ STRÁVENÝ PO BOKU MÔJHO SPOLUŽIAKA 

MIŠKA PECHU 

BRANECKÝ KURZ 

POLROČNÉ TESTY A KONCOROČNÉ TESTY 

PRERAZENIE STENY V NIŽŠÍCH ROČNÍKOCH 

TRIEDNY VÝLET DO LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA 

TÁTO ŠKOLA JE ZÁŽITOK SAMA O SEBE... 

Najhorší zážitok na škole: 

Odchod p.p. Malčeka 

 

P.p.: My sme piráti a o vektoroch 

sme v živote nepočuli, tak  takto 

skúste vyrátať  ten príklad. 

 

P.p.: Ženy sú ako hurikány. Keď 

prichádzajú, je teplo a vlhko ,a keď 

odchádzajú, berú domy a autá. 
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Želáme im pevné nervy v marci pri písomných maturitných skúškach a veľa optimizmu  ,  v máji chladnú hlavu 
a pevnú ruku pri ťahaní čísiel maturitných otázok. Veľa šťastia, ako by povedal Mr.Odekerken : Good Luck! 

                                                                                                                                                          Sima Domová (septima) 

 

A ešte na záver , odkazy mladśím spolužiakom: 

,,Treba sa učiť a nesedieť za facebookom“ - Dorota Balažovjechová 

,,Nemeraj si jazyk, budeš to mať za päť“ - Batópál 

,,Utekajte!“ - Vrbiniak, Batópál, Borcha 

,,Žiadne UČIŤ ! UČIŤ! UČIŤ! ale ŽIŤ! ŽIŤ! ŽIŤ!“ - Matej Vrbiniak 

,,Správajte sa k profesorom tak, ako by ste chceli , aby sa správali oni k vám“- Matej Vrbiniak 

 

 Ako odkaz pre nás ostatných, ktorí zostávame v stredoškolských laviciach,  bola celoškolsky známa veta : ,,Sadneš, 

naučíš, máš!“ -to  nám odkázali: Tomáš Šuhaj, Michal Pecha 
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Buď neoblomný, uvidíš, vyplatí sa to! 

Často sa zamýšľam nad tým, o čom rozmýšla pes, 

keď sa na mňa zadíva a dá hlavu nabok. Väčšina ľudí sa 

domnieva, že je to tým, že nám nerozumie. Ja si však 

myslím, že on veľmi dobre vie, čo to robí s našimi citmi.  

Sú to takí malí špekulanti. Vždy vedia, kde nasadiť ten svoj 

odovzdaný pohľad, aby dosiahli to, čo chcú. V jednej 

knižke je to dokonca výstižne napísané : „Pes vie, že ak sa 

na teba bude dostatočne dlho pozerať , nakoniec to vzdáš 

a vezmeš ho na prechádzku.“ Myslím si, že vo väčšine 

prípadov to tak aj funguje.   

Len naozaj málo ľudí dokáže vedľa takýchto psov 

prejsť bez povšimnutia. Väčšinou pes veľmi dobre vie, kam 

sa treba postaviť, aby si ho osoba všimla. Tak si teda nájde 

miestečko, pekne vystavené na obdiv, tam sa usadí, nasadí 

svoj žalostne prosíkajúci pohľad a začne kývať chvostom. 

Samozrejme, žiadna tetuška, čo ide po schodoch 

z obchodu  ho neprehliadne, práve 

naopak, zloží si svoje tašky a vždy akoby 

zázrakom má v kabelke niečo pre takéhoto 

lapaja schované. Schmatne maškrtu 

s predstieraním, že on vlastne v živote nejedol. 

Táto ich taktika ,, keď sa budeš vedieť dobre 

tváriť, nik si nevšimne, že si vypasený, aj tak ti 

hodí ešte niečo“,  sa im celkom osvedčila. 

Spokojná guča chlpov nakoniec odíde  hľadať 

ďalšie miesto pre svoje malé šibalstvá. 

   Tieto psie pohľady ma naučili keď nie 

viac, tak aspoň jedinú zásadnú vec : ,,Nič nerobí 

človeka ľudskejším  ako láska k zvieratám.“ 

                              Sofi Vargová Rain (kvinta) 

 

 

   Máte občas pocit, že ľudí vnímate možno inak ako 

ostatní? Každý máme svoje dojmy a pocity. V okamihu sekundy 

prvého stretnutia sa nám v hlave vytvorí ďalšie malé okienko, 

patriace iba dotyčnej osobe. Ukladáme doň to, čo vidíme, 

zažijeme a, samozrejme, neodmysliteľné predsudky.     

Ja ale mám vlastný spôsob “dívania“ sa na ľudí. To, čo 

vidím normálne a to, čo vidím cez objektív fotoaparátu, sa 

výrazne líši. Priznávam, že je to mierne čudné a pre niekoho 

možno až smiešne, ale bohužiaľ alebo chvalabohu, je to tak. Je to 

istý druh zoznamovania sa.  

Keď sa pozerám na ľudí počas fotenia, vidím v nich 

múzu. Vidím ich genialitu a zároveň ich najväčšie chyby. Krásu 

aj škaredosť.  

Vidím ich tak, ako ich chcem vidieť 

v skutočnosti. Môžem si vytvoriť vlastný 

svet, ktorý viem predstaviť ľuďom. Svet, 

s ktorým sa môžem podeliť a do ktorého ich 

môžem hocikedy zapojiť. Môžem sa 

spriateliť s cudzími a naopak znenávidieť 

s milovanými. Je to hra, ktorú hrám sama so 

sebou. Podľa svojich pravidiel. 

 

Wiki Sihelská (kvinta) 

   

 

P.p.: Tak, potom prišli Dóri, Ióni... 

Žiak: .. a elektróni. 

P.p. : Aká zásada platí medzi 

dvomi ľuďmi, ktorí sa ľúbia ?  

Žiačka: Hlavne bez citov!  
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Sme tanečná skupina zo Súkromného 

gymnázia v Lučenci, ktorá tancuje 

v tanečnom odbore SZUŠ.  Tancovať  

nás učí pani učiteľka Monika 

Kramecová. Niektoré z nás tancujú len 

rok, iné zase aj sedem rokov. Toto je 

prvý rok, čo sme takto (ako skupina) 

spolu . Na tanečnej ako krúžku máme 

všetky najradšej asi to, že môžeme byť 

spolu. Naše mená: Ella Germušková, 

Kaja Paulínyová, Vika Bánovská, 

Laura Makšiová, Júlia Gonová, 

Dominika Mešterová. 

 

Ako si sa dostala k tancovaniu ? 

Domi : Náhodou. Môj brat robil 

talentovky na klavír  a keďže aj ja som 

chcela chodiť ešte na jeden krúžok, 

rozhodla som sa, že vyskúšam tanečnú. 

Išla som tam len tak, no bola som 

pozitívne prekvapená, keď som zistila, že 

skúšky som spravila. 

Julka : Cez film Step Up.  

Ell : Mali sme krúžky, tak som sa 

jednoducho prihlásila 

Viki : Musela som kvôli krivej chrbtici. 

Kaja : Napadlo ma, že začnem tancovať. 

Laurika :  Zo záujmu naučiť sa niečo nové. 

Koľko rokov sa venuješ  tancovaniu ? 

Domi : Tento rok je to presne 6 rokov . 

Julka : Zatiaľ len jeden. 

Ell : Myslím, že 7. 

Viki : Jeden. 

Kaja : Asi 8. 

Laurika : Ani neviem. 

 

Aké tance máš najradšej ? 

Domi : Páčia sa mi brušné tance 

a hip-hop.  

Julka : Moderné a hip-hop 

Ell : Moderné. 

Viki : Asi ľudové a balet. 

Kaja : Moderné. 

Laurika : Moderné. 

  A ktoré tance sa ti, naopak, 

 nepáčia ? 

Domi : Asi balet. Strašne ma z toho 

bolia nohy. 

Julka : Ľudovky. 

Ell : Ľudové. 

Viki : Žiadne. 

Kaja : Ľudové. 

Laurika :Ľudovky a orient. 

Koľko tanečných vystúpení máš 

za sebou ? 

Domi : Ani som to nepočítala, ale 

tipujem cez takých 15 určite. 

Julka : Myslím, že 5 

Ell : 9 

Viki : Nepočítam to. Asi 3. 

Kaja : 17 

Laurika : 9 

 
Ako si na tom s trémou ? 

Domi : Priznám sa, že občas ju 

zvyknem mať. Ale na druhej 

strane sa na vystúpenia vždy 

teším, lebo konečne sa môžem 

predviesť ☺ 

Julka :  Nemám trému 

Ell :  Niekedy. 

Viki : Kúsok 

Kaja : Už nezvyknem mať. 

Laurika : Nemám, ale občas 

áno. 

       Domča Mešterová Endorfín (kvinta) 

15 



 

 

 

 Je chladno, tma, len pouličné lampy 

jej lemujú porcelánovú tvár. Dievča, ktoré je 

plačúcim klaunom s namaľovaným úsmevom 

kráča ulicou, no nevie kam. Robí ustráchané 

kroky, ktoré ju neskutočne bolia. Bolia ju tak, 

ako prvé baletné krôčky na špičkách. Bolí ju i 

srdce pri spomienkach. Sú to zase len kroky, 

zase len spomienky, zase len ďalší sen, ktorý 

padne ako jesenné lístie bez života.  

 V tej zime sníva o lete. Sníva, že ho 

prežije tak krásne, ako slnečné lúče, ktoré sú 

jasné sťa letná obloha. Sníva, sníva, no i tak 

vie, že je to len sen. Utápa sa v slzách a 

premýšľa, ako je tam. Tam, kde je tak čisto. 

Spomína na detstvo. Na tie chvíle, keď ju jej 

otecko a mamička držali pevne za ruku. 

Pamätá si na najlepšieho poslucháča a priateľa 

- medvedíka, ktorému povedala i tie 

najtajnejšie tajomstvá. Spomína...  

   No vie, že ten pevný stisk ruky a to 

teplé pohladenie už nikdy nepríde. Ak príde, 

príde iné a možno príde len v snoch, kam tak 

rada uniká. Spomína si na všetky tie chvíle, 

keď dokázala darovať úprimný úsmev a tešila 

sa z každého dňa. Spomína na to, ako spravila 

prvý nákup, ako si našla prvú kamarátku. 

Spomína na tie úsmevy a na to, ako bola 

obklopená ľuďmi, s ktorými si tak rozumela. 

Je to len spomienka a ona nevie, čo ďalej. 

  Sadne si na lavičku, pofukuje 

studený vietor a ona nevie, či sa má vybrať 

domov, či ísť pozrieť otca. Sedí a je bezradná. 

Takto to ide deň za dňom. Miluje jeseň, miluje 

zimu, miluje i leto. No čo z toho, keď ani v lete 

nemá pocit tepla v srdci. Stále jej čosi chýba. 

I keď vie, čo to je, predsa sa presviedča, že 

nevie. Znova to isté počasie, tá istá lavička, tie 

isté myšlienky, no tentoraz je deň a nie tma. 

Rada sleduje šťastie iných. Šťastie v tých 

detských očkách, ktoré sa vedia tešiť z 

maličkostí.  Sedí a pozerá, ako sa deti veselo  

hrajú a kričia, čo im hrdlo stačí : ,,Oci, oci, 

podaj mi ten sáčok,  mám ďalší gaštan," alebo  

,,Mamička, pozri na tú bábovku, ktorú sme ti 

upiekli. "I keď mala milujúcu rodinu, stále jej 

čosi v srdci chýbalo. Keď cítila, ako sa odrazu 

rozfúkal vietor, prišiel na ňu akýsi zvláštny 

pocit. Pocítila otca a pozerala na lístie, s 

ktorým sa vietor hral. Chcela sa s ním hrať ako 

vtedy, keď bola malá a hrali sa tak s otcom... 

Vstala, spravila krok, druhý, tretí a už bežala. 

Bežala do tanca listov a vyhadzovala ich do 

vzduchu a cítila tam otca, ktorý jej tak chýba. 

Cítila sa opäť šťastná. Odrazu počula akési 

kroky, myslela si, že je  to fakt on. Je to ocko! 

Môj drahý otecko! Ocko, je to on! Tešila sa. 

Omyl! Bola to len silueta neznámeho muža? 

Chlapa? Chlapca?  

 Bol to akýsi neznámy chlapec. 

Niečo sa jej opýtal, ale tlkot jej sklamaného 

srdca bol natoľko hlasný, že nerozumela, čo sa 

jej pýta. Bez slova odišla. Na druhý deň tam 

šla zase. Na obvyklú  lavičku s obvyklými 

myšlienkami. Zase tam bol! Zase podišiel ku 

nej, no tentoraz rozumela, čo sa pýta. ,, Smiem 

si prisadnúť? " Ľahostajne mykla plecom a 

pozerala do diaľok, ktoré poznala lepšie ako 

samú seba. 

 Jej zasnenosť chcel prerušiť, tak 

rázne povedal, že ju tam vída často a chce 

vedieť, prečo je stále tak sama.  Ako zvyčajne, 

len pozrela, no nepovedala ani slovo. Prešiel 

týždeň? Dva? No ona tam nebola. Čo sa to so 

mnou deje? Zašla tam a stretli sa znova. Dali 

sa do reči, boli si podobní. Len on nebol taký 

zronený zo života ako ona. On bolý veselý, ale 

chápal, o čom ona hovorila, lebo každý človek 

občas prežíva deprimujúce obdobie, keď chce 

alebo lepšie povedané nechce existovať. No 

nie každý to prežíva tak intenzívne ako ona, to 

mu bolo jasné.  

 Stretávali sa tam často. On jej 

ukázal, že s lístím sa môže hrať aj veľké 

dievča, ktoré nemusí pri tom strážiť otec. On ju 

naučil, že smiať sa dá, i keď sa cíti trápne. 

Sedia na lavičke, vietor hrá tóny zimy a oni sú 

čoraz bližšie pri sebe. Stmieva sa. Je šero a len 

nočné lampy svietia všade navôkol. Chytí ju za 

ruku. Ona sa zľakne, postaví sa so slovami: ,, 

Je neskoro. Doma ma iste už čakajú. Ahoj." On 

sa nedá, lebo si pamätá, že ona tam bola neraz 

do neskorých hodín tmavej noci, no nepovie jej 
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to. Iba sa postaví a chce ju odprevadiť. Ona 

pozrie do iskričky nočnej lampy a v tom jej 

spadne prvá  biela nedotknuteľná baletka na 

nos. Odrazu sa spustí závoj maličkých 

rozšantených baletiek, ktoré sa chcú predviesť. 

Áno, Spustil sa prvý tohtoročný sneh. Vždy 

rada sledovala sneh. Pripomínal jej tú čistotu a 

vznešenosť jej radosti - tanca. Chlapec hneď 

pochopil, že je to pre ňu čarovné, videl radosť 

v jej očiach. Vietor  sa rozhodol, že to bude len 

jeho sólo. Cítila sa nesmierne šťastná, lebo 

našla konečne niekoho, kto ju donútil usmievať 

a tešiť sa. Niekoho, pri kom mohla byť 

i neskrotným dieťaťom kedykoľvek.  

 Jedného dňa ju šiel odprevadiť 

domov. Veselo si kráčali pomedzi vločky a 

smiali sa. Prišli k domu.  

 Mali sa rozlúčiť. Dal jej prvú malú  

nežnú pusu a ona sa nebránila. Zrazu v zime jej  

bolo akosi horúco. Usmial sa a šiel svojou 

cestou. Ešte hodil do nej snehovú guľu. Ona sa 

zasmiala, hodila späť, no neotočil sa. Hodila 

ďalšiu a opäť nič. Tak odomkla bráničku a 

cupitala smerom k domu. Vošla dnu, 

osprchovala sa, ľahla si a ponorila sa do ríše 

snov.  

 Prebudí sa do  šedého rána. Všade 

listy, žiaden sneh. Ako to? Veď včera bolo 

nasnežené! Veď som sa s ním guľovala! Čo to 

je? Vyplašená sa oblečie, vybehne do parku... 

Čaká, čaká a čaká... A nič! Kde je jej princ? 

Čaká ho tam do večera, no jeho niet. Bol to zas 

len môj sen? Veď bol taký skutočný! ON bol 

skutočný! Moje šťastie bolo skutočné! Hm, 

skutočné už fakt len bolo. Bol to jeden z tých 

snov, v ktorých sa ukrýva, keď nevie, ako 

ďalej.  

 Plače, postaví sa a spadne prvá 

vločka. Spustia sa nesmelé baletôčky ukázať 

prvý tohtoročný tanec. Odrazu ich tancuje 

nespočetne veľa. Bolí ju všetko, najmä srdce, 

ale aj tak má chuť tancovať pomedzi sukne 

padajúce z nebies, pomedzi ten biely závoj, čo 

sa spustil. Je to jej  Labutie jazero? Vidí 

niekoho kráčať. Je to on? Je to fakt on? Nie je 

to len náhodný okoloidúci? Nie!  Je to ON... 

 Ako čas plynul, prišla jar. A ako 

kvitla tráva, kvitlo i jej šťastie. Leto bolo opäť 

horúce, no nie len počasím. Najväčšie teplo 

ukrývala vo svojom srdci. Už ani jesenné a 

zimné nostalgie jej neprekazili šťastie. Práve 

naopak. Bolo to obdobie, ktoré jej darovalo 

najviac. Darovalo jej teplo. A také teplo predsa 

nezamŕza... 

 

                                                                                                                 

                   Bianka Feketeová (sexta) 

 

 

Fotogaléria : Múzou obdarení – naši majstri slova a pera 

V rubrike Múza ...prinášame fotografie akčných recitátorov a tvorcov literárnych prvotín ( 

možno aj druhotín)
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V dávnych dobách, keď ľudia ešte verili na 

kúzla a zázračné bytosti, vládol v jednom 

kráľovstve kráľ s výnimočný darom cestovania 

v čase. Táto nezvyčajná schopnosť podľa 

starých legiend patrila iba jednému človeku na 

svete. 

Kráľ tak od útleho veku spoznával minulosť 

a snažil sa pochopiť budúcnosť. A práve vďaka 

týmto schopnostiam sa stal jedným 

z najlepších vládcov. Poučil sa z chýb svojich 

predkov  a predvídal udalosti, ktoré sa stanú do 

budúcnosti. Kráľ bol veľmi zaneprázdnený 

a čas mu ubiehal pomedzi prsty. 

Raz, keď sa ocitol v minulosti, videl na lúke 

obyčajnú ženu s tromi malými deťmi. Držali sa 

za ruky, točili sa a veľmi sa smiali. Kráľa čosi 

zarazilo a chvíľu sa na nich bezprízorne 

pozeral. Potom sa vrátil do hradu.  

Dlho sa trápil. Nevedel, prečo je nešťastný. 

Jedného dňa sa dopočul o starcovi. Šírili sa 

reči, že pozná odpoveď na akúkoľvek otázku. 

Kráľ neváhal a kočom sa nechal zaviesť ku 

starej chatrči vedľa lesa. Zabúchal na dvere. 

Otvoril mu usmiaty starec. 

 

Starec:   Ako vám môžem pomôcť, pane ?  

Kráľ: Počul som o tebe, že poznáš odpoveď 

na všetky otázky. Ak je to teda  pravda, veľmi 

ma trápi jedna vec... 

Starec: Áno. Viem prečo si prišiel. Uvedomil 

si si, že chudobnejšia žena je  šťastnejšia    ako 

ty. Je tak ?  

Kráľ: Áno, je to pravda, ale prečo?  

Starec:  Na to je jednoduchá odpoveď. Dostal 

si dar , ktorý ti viac uškodil ako ti      

prospel. Žil si neustále v minulosti alebo 

budúcnosti. No zabúdal si na najdôležitejšiu 

prítomnosť. 

Kráľ: Ako môže byť najdôležitejšia, keď trvá 

tak krátko, že ju nestihneme ani      

postrehnúť? 

Starec: Skúšal si ju niekedy postrehnúť ? 

Prítomnosť vytvára minulosť a formuje      

budúcnosť. Čím hodnotnejšie a hlbšie prežiješ 

prítomnosť, tým krajšia bude budúcnosť... 

dúfam, že to pochopíš a ak áno, budeš šťastný 

ako tá  žena. Dovidenia, kráľ. 

 

Starec zatvoril dvere. Kráľ stál pred chatrčou 

a hľadel na lúku pred sebou. Videl konáre 

stromov ohýbajúce sa vo vetre, slnečné lúče 

dopadajúce na vlniace sa steblá trávy. V ušiach  

mu znel štebot vtákov a cítil vôňu lúčnych 

kvetov. Vtedy sa kráľ prvýkrát vo svojom 

živote úprimne usmial. Vraví sa, že od tej doby 

nikdy necestoval v čase. Ľudia sa vždy vracajú 

do spomienok alebo snívajú o budúcnosti, no 

pritom si ani neuvedomujú, že to najkrajšie 

často prežívajú v momentálnom okamihu. 

 

Slohová práca Barbi Pechová Baba (kvinta) 
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Hlavnou postavou divadelnej hry Luigiho 

srdce, ktorú sme si ( triedy kvarta až septima) v Dome 

kultúry v Lučenci pozreli v rámci darčeka ku Dňu 

študentstva 16.11. 2012 (potom sme mali rozchod 

domov – ďakujeme...) je gangster s talianskym 

pôvodom Luigi Lombardini. Za vraždu je odsúdený na 

trest smrti. Zastupuje ho advokát Benny, ktorý ponúkne 

Luigiho srdce nemocnici v Santa Monice. Nakoľko 

srdce nesmie byť porušené, je potrebné,  aby Luigi 

zomrel popravou. O srdce majú záujem traja uchádzači 

: armáda, doňa  Dolorez  a Luigiho žena pre svojho 

nového milenca. Myšlienkou  darovať svoje srdce 

v prospech iných sa Luigi stáva hrdinom americkej 

spoločnosti. 

Hlavnou myšlienkou divadelnej hry je 

odsúdenie spoločnosti mladým človekom, ktorý  

nesúhlasí s mentalitou verejného diania, s pretvárkou, 

korupciou, s čierno – bielym delením sveta na zlých 

(mafián, ktorý ale vraždil z lásky a žiarlivosti) 

a dobrých (politici, advokát, armáda, ženy, ktoré sa 

nechajú vydržiavať svojimi mužmi či sledujú 

svoje egoistické ciele). Hra bola aj ostrou 

kritikou vplyvu médií na naše názory. 

Úspešné stvárnenie postáv mali „na 

svedomí „ herci z divadla Artteatro,  ktorým sa 

podarilo vtipne vystihnúť  dôležitú myšlienku  

divadelnej hry. Sme radi, že medzi účinkujúcimi 

bola aj herecká nádej z Lučenca –L. Pelč, ktorý 

študuje na VŠMU a stvárnil postavu novinára, 

píšuceho srdcervúci príbeh o osude mafiána, 

ktorý podľa potreby mení,  a tak cez médiá 

ovplyvňuje verejnú mienku, sledujúc čiesi 

záujmy...Autorom hry je slovenský dramatik 

I.Bukovčan. 

Barbi Pechová Baba (kvinta) 

 

Firma Volition si pre nás pripravila tretí diel 

série Saints Row. Nesklamali! Na prvý 

pohľad hra vyzerá ako verná kópia GTA 

série. A spolu je to pravda, základy sú úplne 

rovnaké , herné prvky identické, no napriek 

tomu je Saints Row míľovo vzdialená GTA 

sérii. V GTA ide o to spoznať väčšinu 

vplyvných ľudí, zničiť konkurenciu a stať sa 

prakticky najvplyvnejším v meste. V Saints 

Row ide o to ho úplne ovládnuť , poprípade 

zničiť. V treťom titule sa opäť vraciame do 

gangu Svätých (Saints). Tí ovládli mesto 

Steelwater, dostali ho pod kontrolu, ľudia 

ich milujú, majú kúpených väčšinu budov, 

všade reklamy a pútače. Odvekí  rivali 

gangu Svätých sú gang Syndikáti 

(Syndicate), ktorí taktiež ovládajú mnoho 

miest a pomaly sa 

 

chystajú aj na to vaše. Po úvodnej misii vás zatýkajú 

a objavujete sa v meste Steelport, ktoré však ovláda gang 

Syndikátov. Tu začínate váš príbeh a začiatok ovládnutia 

nového mesta. Kampaň obsahuje asi päťdesiatku misií , viac 

ako sto vedľajších aktivít. Hra ponúka aj kooperačný mód. 

Volition  v treťom diele vylepšili grafiku, detailnosť, rozlohu 

a aj rozmanitosť mesta. Avšak nezmenili celý štýl mesta , ktoré 

vyzerá ako sieť ostrovov. Pri hraní mi chýbala nejaká „voľná 

plocha“, na ktorej by som sa mohol „vyblázniť“ ,otestovať 

nové vozidlá, skúsiť nejaké nové akrobatické triky. Príbeh 

v kampani nie je nič extra, no vôbec nie je zlý. Dialógy sú 

krátke, ale vtipné a vôbec nenudia. V hre sa objavia autá, 

motorky, lietadlá, tanky, vrtuľníky, stíhačky,  dokonca aj 

nejaká raketová lietajúca motorka. 
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P.p.: Definícia do  

života – Neoverené predpoklady  

sú zdrojom najväčších omylov. 

 

Všetky tieto mechanizmy budete môcť použiť 

proti svojím nepriateľom, ktorých nie je  málo. 

Napríklad maskovaný zápasník Killbane, 

obchodníci so zbraňami Morning Star, hackery 

Deckers a ešte aj Cyrus Temple so svojimi 

špeciálnymi jednotkami. Hlavným nepriateľom aj 

tak ostane gang Syndykátu, ktorý kontroluje 

mesto a bude vás chcieť zastaviť. 

Hra značne využíva RPG prvky, ktoré však 

perfektne dopĺňajú hrateľnosť, a tak sa nenudíte 

počas celej hry. Hra ponúka široký arzenál zbraní. 

Rôzne ručné zbrane,  pištole, samopaly, pušky, 

sniperky, raketomety, granáty no môžete 

pomocou rôznych zariadení privolať nálet alebo 

kontrolovať cudzie vozidlá. Všetko v hre sa dá 

vylepšovať, čo je už spomínaný RPG prvok . 

Zbraniam vylepšujete veľkosť zásobníku, lepšiu 

presnosť, kadenciu dokážete aj tuningovať autá , 

vylepšovať pevnosti, ktorých bude v hre niekoľko 

a bude o ne pekne tuhý boj. Hra ponúka aj 

schopnosti a tiež ich vylepšovanie, či sa jedná 

o dlhší beh  alebo schopnosť nesenia väčšieho 

množstva munície, donesenie vozidla na miesto 

a ešte aj povolanie si parťáka, armády zombií, 

vlastného gangu do boja na pomoc . 

Autori zakomponovali do hry aj „možnosť voľby“ 

tzn. : budete mať rôzne možnosti, ktoré vám 

poskytnú rôzne výhody . 

Kampaň trvá asi desať hodín, i keď som ju prešiel 

za osem.  

Avšak veľa času zaberú vedľajšie aktivity v meste. 

Sniper misie, ochrana parťáka vo vrtuľníku, 

zachraňovanie prostitútok , ktoré tvoria výborný biznis 

, jazda ohnivou štvorkolkou , poistné podvody alebo 

jazdenie po meste s tigrom na mieste spolujazdca. 

Kooperačný mód umožňuje prejsť kampaň 

s kamarátom alebo v „kurvom režime“ sa brániť proti 

vlnám nepriateľov. Autori sa oproti minulej časti na PC 

pohrali ako s výkonom, tak aj ovládaním a navyše 

pridali aj DX11 podporu, takže majitelia novších kariet 

si titulskutočne vychutnajú. Konzoly oproti predošlej 

hre dostali plné 720p rozlíšenie a rovnako sa vylepšil 

výkon. 

Hra sa mi celkovo páčila, no kazí ju pár technických 

chýb. Napríklad, keď idete zháňať dopravu a nemáte 

možnosť privolať partnera s vozidlom, tak sa vozidlá 

objavujú len asi 10 metrov pred vami a vy ich potom 

nemôžete dobehnúť. Niekedy sa môžete len tak 

zaseknúť v plote a už sa nepohnete. Táto hra je 

vynikajúca na odreagovanie a skvelá zábava. Odporučil 

by som ju hlavne fanúšikom GTA série, no v hre Saints 

Row si užijete aj poriadnu dávku zábavy s množstvom 

prestreliek a deštrukcie s peknou grafikou 

a jednoduchým ovládaním. 

                                                       Michal Sojka (sexta) 

 

 

OK   

                

Ovocné šaláty  v bufete   

Zeleninové šaláty( budúce)  

Týždeň vedy a techniky    

Interaktívne tabule    

Americký lektor                                                                     

Lepšie učebnice angličtiny                                                  

 E-learning                       

 

 

KO 

 

Chýbajúca jedáleň 

Zima v telocvični 

Budúce uniformy...? 

Sprísnené hodnotenie 

Meškajúci hodnotiaci systém 
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Redakcia PHA sa nemusí stotožňovať s obsahom 

všetkých príspevkov! 

 



 

 

Na záver by som Vám chcela zaželať veľa úspechov do druhého 
školského polroku, septime veľa šťastia pri obhajovaní SOČ a oktáve 
samé dobré známky na maturitných vysvedčeniach. 
Dúfam, že sa Vám toto vydanie nášho časopisu páčilo a radi si s ním 
spríjemníte chvíle aj nabudúce. 
 
                                                                                                                     

                                                                 Zoja Germušková (oktáva) 
P.S.:Oľga Šídová si z krajského kola SOČ priniesla v konkurencii 19 prác prvé 

miesto a postupuje na celoslovenské kolo. Blahoželáme!!!! 

Na fotke je náš bývalý študent Michal Kabelka, ktorý 

sa dostal do reprezentácie SR na letných 

olympijských hrách v Londýne osobným rekordom 

v skoku do výšky. Držíme mu všetci palce. 
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