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Milí Gympľáci,

s radosťou Vám predstavujeme prvé, predvianočné vydanie

školského časopisu na našom gymnáziu. Sme veľmi radi, že

sme tento časopis po niekoľkých rokoch obnovili.

Toto vydanie je plné zaujímavych článkov a rozhovorov

napisaných študentmi našej školy. Veríme, že si nájdete

niečo zaujímavé na prečítanie, kto si nepríde na svoje pri

čítaní článkov, môže zamieriť do rubrík nášho časopisu.

Verím, že sa k nám budete radi vracať aj v budúcich

vydaniach. Ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na

vaše reakcie a námety pre budúce vydania.

S pozdravom redakcia školského časopisu.



Dňa 23.9.2022 sa naši študenti
3.ročníka zúčastnili verejnej zbierky pod
názvom ,,BIELA PASTELKA“ ktorú
organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých

na Slovensku.

Biela pastelka je občianske združenie,
ktorého členmi sú ľudia so zrakovým
postihnutím, ich priatelia, príbuzní i rodičia

nevidiacich a slabozrakých detí.

Má 4 022 členov združených v 65
základných organizáciách. Poslaním
združenia je poskytovanie sociálnych
služieb, obhajoba záujmov ľudí so
zrakovým postihnutím, zameraná na
vytváranie rovnakých príležitostí,
zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a
realizáciu pozitívnych opatrení na
prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov

zrakového postihnutia.

Na našej škole už od skorého rana naši
študenti navštevovali triedy a zbierali
dobrovoľné príspevky. Každý žiak, ktorý
prispel, bol obdarovaný farbičkou. V
poobedňajších hodinách sa naši študenti
vybrali do centra mesta, kde pokračovali so
zbierkou peňazí medzi občanmi nášho

mesta.

Celkovo sa vyzbieralo 286,30 eur. Ďakujeme každému, kto prispel.

Workshop tvorivého písania
V dňoch 26.10 až 28.10. 2022 sme mali možnosť zúčastniť sa workshopu pod názvom

„Tvorivým písaním k umeleckému textu“, spolu so študentmi gymnázií zo Stropkova a Giraltoviec.

Celý workshop viedla Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD., ktorá nám ukázala iný pohľad na
tvorbu slov. Rôznymi
zábavnými metódami
sme sa „hrali“ so
slovami a zároveň
trénovali našu slovnú

zásobu.

Atmosféra bola
príjemná a my sme
horlivo pracovali nad
úlohami, ktoré nám boli
zadané. Páčila sa nám
najmä úloha, kde sme k
danému obrazu mali vymyslieť text, vtedy sa ukázalo ako je každý iný, poniektorí napísali poéziu,
iní prózu a každý v obraze našiel niečo iné, na čo upriamil svoju pozornosť, následne sme svoje

diela prečítali a ohodnotili.

Zrak ako dar



V dňoch od 2. do 11. novembra 2022 sa
naši šikovní žiaci s organizátorku pani
profesorkou Ivanou Loziňakovou Saganovou
a pani profesorkami A. Mačekovou, L.
Mačugovou a A. Harvišovou vybrali do

Rumunska, v rámci projektu Erasmus+.

Projekt sa odštartoval
zadanými úlohami pre
všetkých žiakov so záujmom
zúčastniť sa projektu. Za
úlohu sme mali vytvoriť
prezentáciu s predstavením
Slovenska, nášho mesta
alebo našej školy a taktiež
vytvoriť logo, ktoré by
reprezentovalo tohtoročný
projekt. Všetci zúčastnení
boli následne bodovo
ohodnotení a vybraní „tí
najlepší”. Od samého
začiatku sme boli
zvedaví, aká je krajina
Rumunsko, keďže nie je
až tak propagované a
turisticky navštevované
v porovnaní s inými
štátmi zapojenými do tohto projektu, ale
zhodneme sa , že sme boli milo prekvapení.

Prvý deň sme sa vybrali na Veselý
cintorín , kde sme videli smutné spomienky
premenené na tie šťastné. Náhrobné kamene
na nás pôsobili nezvyčajne a fakt, že sme
cintorín navštívili tesne po Sviatkoch všetkých
svätých alebo taktiež pre niektorých

Halloweene vzbudzovalo typickú atmosféru.
Navštívili sme krásne mestá Satu Mare a
Sibiu, v ktorých sme už pociťovali vianočnú
náladu, vďaka vyzdobeným uličkám a
mládežou spievajúcou koledy pri vianočnom
stromčeku. Ubytovaní sme boli v hoteloch, v
Sibiu dokonca v hoteli s vlastným fitkom a

wellness, ktorému sme
samozrejme neodolali.

Na tretí deň sme konečne
dorazili do nášho cieľa -mesta
Târgu Secuiesc. Tu bolo
ubytovanie trocha iné.
Vyskúšali sme si vysokoškolský
život na internáte. Aj keď,
vifonky na našich izbách ako
neskoré večere nemohli chýbať ,
internát bol nad naše očakávania.
Spoznali sme sa už aj s
rumunskými študentmi, ktorí nám
ukázali ich mestečko a najlepšiu
kaviareň v ňom. Cez víkend sme
navštívili pernikáreň , kde sme si
vyzdobili vlastné perníky, previezli
sme sa najpomalším vlakom v
Rumunsku, ktorému vzdialenosť 44

km trvala 1,5 hodiny a v nedeľu si aktívne
oddýchli pri korčuľovaní na hokejovom
štadióne . Ako perlička na záver bola 3,5 km
zdravotná prechádzka za pomerne
sychravého jesenného počasia , za ktorú sme
všetci vďačili zaneprázdneným taxíkom v

meste.

Ďalšie dni sme navštívili skanzen, kostol

Erasmus+ Rumunsko



spojený s kláštorom a múzeum remesiel a
bábik, kde sme sa dozvedeli veľa o
tradičných prácach. Na poschodí sme zas
mohli obdivovať bábiky, ktorých bolo presne
342. Každá z nich bola z rôznej časti
Transylvánie, s iným štýlom kroja. Ako
pamiatku a poďakovanie za túto možnosť
spoznávať kultúru Transylvánie sme im aj my
doniesli 2 bábiky, ktoré reprezentovali typický
odev pre Zemplín a Šariš. V stredu sme
vyrazili do väčšieho mesta Brašov, kde sme
preskúmali Draculovo letne sídlo - hrad Bran.
Trvalo nám skoro 2 hodiny, aby sme ho prešli
celý. Nachádzalo sa v ňom veľa tradičných
nábytkov, kostýmov ale zaujímavosťou pre
nás boli moderné digitálne prvky, ako napr.
obraz, ktorý na vás pozeral z akéhokoľvek
smeru, 3D víly sudičky, ktoré spievali a
tancovali v jaskyni či výťah, z ktorého sme
mali dojem, akoby nás prevážal do
strašidelného podzemia ku samotnému Lord

Draculovi.

Neobišli sme taktiež aj mučiareň, ktorá
naozaj nebola pre slabé žalúdky, pri každom
mučiacom nástroji bol podrobný popis a
nákres mučiacej techniky. Na záver sme sa
prešli po večernom námestí a dali si
zaslúženú dávku sacharidov a.k.a. bubble
wafle. Posledný deň sme šli do národného
parku Bucegi, kde sme lanovkou vyšli do
výšky 2216 m.n.m. Potom sme pokračovali
už pešo k pamätníku v tvare kríža
venovanému obetiam 1. svetovej vojny.
Výhľad bol nádherný a vyplatil sa aj za naše
otlaky na pätách. Deň sme zakončili



diskotékou, kde sme sa
obliekli do krojov a
spoločne tancovali na
živú hudbu. Na rozlúčku
sme ešte šli do
reštaurácie, kde nám už
ale nebolo všetko jedno.

Zhodli sme sa s
našimi rumunskými
kamarátmi, že sme si
veľmi sadli, máme veľa
pekných zážitkov a
pevne veríme, že
ostaneme v kontakte aj
po skončení projektu.
Týchto 10 dni sme si
všetci veľmi užili,
precvičili sme si angličtinu , spoznali skvelých ľudí a inú
kultúru, za čo sme veľmi vďační. Veľké ďakujeme patrí aj
našim trpezlivým pani profesorkám, ktoré odviedli
perfektnú prácu v organizovaní a „dávaní na nás pozor“.

Chceme Vás všetkých motivovať a presvedčiť, že
oplatí sa zabojovať a pracovať na čoskoro daných ďalších
úlohách a prajeme veľa šťastia všetkým, ktorí sa

uchádzajú o ďalšie miesta.

Petra a Kubko alias Jack a Rose



Crossfit ihrisko
Dňa 18. 10. 2022 sme vykopali základy pre ihrisko,

ktoré bude pri našej škole. Crossfit ihrisko bude
otvorené pre širokú verejnosť, ktorá sa rozhodne stráviť
svoj voľný čas na príjemnom mieste s možnosťou si
aktívne zacvičiť.

Výhodou crossfit cvičenia je, že ho môžete
vykonávať prakticky kdekoľvek a kedykoľvek. Pohyb na
čerstvom vzduchu prospeje rovnako telu i duši.
Pohybom odbúrate stres, očistíte myseľ od negatívnych
myšlienok a posilníte aj imunitný systém. Postačia iba
pohyby využívajúce odpor váhy vášho tela.

Fitpark bude pri budove Gymnázia DH, hneď vedľa
multifunkčného ihriska. Výhodou tohto miesta je
neustála kontrola bezpečnostným systémom mesta

Svidník. Tento park
využívame okrem širokej verejnosti aj my študenti gymnázia v
rámci hodín telesnej výchovy, voľných hodín a krúžkov. Taktiež aj
žiaci blízkej základnej školy ho budú môcť využívať na športové
aktivity počas hodín telesnej výchovy, vychádzkových hodín alebo
krúžkov.

V každom prípade ide o náš zdravý rozvoj, aktívne využitie
voľného času, ale aj tak trochu menej vysedávania pred
televíziou a počítačovými hrami, čo je v dnešnej dobe veľmi
dôležité.

Na škole máme veľa skvelých študentov, ktorí sa zapájajú do
rôznych projektov v meste, v nemocnici alebo iných sociálnych
podnikoch, čiže nebol problém nás zapojiť do práce pri realizácii
tohto projektu počas voľných hodín alebo aj po škole v našom
voľnom čase. Koniec koncov, robíme to hlavne pre nás.

Noc výskumníkov
Dňa 30.9.2022 sa študenti druhého a tretieho ročníka zúčastnili

na akcii Európska noc výskumníkov, ktorá sa konala v Košiciach, v
obchodnom centre Optima.

Ešte predtým však zavítali do
Slovenského technického múzea,
kde si vyskúšali rôzne vedecké a
technické hádanky a hlavolamy.
Neskôr sa presunuli do nákupného
centra a tam strávili celé popoludnie.
Všetci si mohli pozrieť a tiež sa
zapojiť do rôznych experimentov z
fyziky, chémie, biológie, geografie a
ekológie. Dokonca si mohli vyskúšať
vytvoriť biznisplán pre zlepšenie
verejnej správy v meste.

Táto akcia pomohla študentom
rozšíriť svoje poznanie a určite im pomôže pri rozhodovaní
ohľadom výberu vysokých škôl.



Gymko opäť na horách
Turistická tradícia nášho gymnázia

pokračovala aj tento rok. Tentokrát sme sa
vybrali do Belianskych Tatier. V skorých
ranných hodinách, v pondelok 17. októbra,
sme sa síce nevyspatí po víkende, ale zato
plní odhodlania a elánu vydali autobusom
smerom k Ždiaru.

Po ceste sme sa zastavili na pumpe,
kde sme sa posilnili kávou, bagetami a
sladkosťami. Po krátkej prestávke sme
pokračovali a o hodinu sme vystúpili pri
hoteli Magura, kde začali našu túru cez
Monkovu dolinu na Kopské sedlo.

Pri nádhernom slnečnom počasí nás
profesori nešetrili. Spočiatku sa zdalo, že
to nebude náročné, no opak bol pravdou,
avšak my sme sa snažili s úsmevom na
perách zvládnuť prudké stúpania a
šmykľavé skaly.

Tu sme však začali vytvárať skupinky,
keďže nie všetci sme mali rovnaké tempo.
Niektorým z nás to absolútne nevadilo,
keďže sme mohli dlhšie „kvasiť", kochať sa
výhľadom a dať si niečo pod zub.
Po 4 hodinách chôdze sme dorazili na
Vyšné Kopské sedlo, z ktorého sme mali
výhľad aj na ďalšie vrchy Tatier.

Aj napriek tomu, že túra bola náročná,
výhľad naozaj stál zato. Samozrejme
nemohla chýbať ani spoločná fotografia z
nadmorskej výšky 1933 m.n.m ako
dôkazový materiál toho, že sme všetci túto
túru zvládli.

Po chvíľke oddychu sme sa pomaly
pobrali do Tatranskej Javoriny. Cesta dole
už nebola taká náročná a mohli sme si tak
viac užiť prírodu okolo nás.

V dedinke, ktorá bola naším cieľom,
sme si dali pauzu, tí šikovnejší, ktorí boli
dole prví sa stihli v reštaurácii aj najesť a
ostatní si v obchode kúpili len niečo dobré
na cestu.

Týmto sme dali malebným Belianskym
Tatrám „zbohom" a unavení (s 20km v
nohách), ale spokojní sami so sebou sme
sa pobrali domov. Plánovaný príchod bol o
šiestej, no my sme prišli až o dve hodiny
neskôr, o ôsmej večer.

S dobrým pocitom a prichádzajúcou
svalovicou sme vyčerpaní zaspali.
Ďakujeme našim profesorom za možnosť
ísť a vidieť Belianske Tatry aj takto.



Kam na vysokú ?
Dňa 19.10.2022 naši štvrtáci

navštívili výstavu „Kam na vysokú”,
ktorá sa konala v Odborovom dome
kultúry v Prešove. Mnoho vysokých
škôl tam poskytovalo informácie o
svojich študĳných programoch, dĺžke
štúdia, možnosti uplatnenia v praxi,

prípadne aj o nástupnom plate.

Neskôr, 1.12.2022 sa v
Kulturparku v Košiciach uskutočnila
podobná akcia - veľtrh vysokých škôl,

ktorej sa zúčastnili naši tretiaci.

Pri stánkoch rôznych vysokých škôl,
ako napríklad Technickej univerzity v
Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika, Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach,
Univerzity Karlovej v Prahe, Žilinskej
univerzity v Žiline, Masarykovej
univerzity v Brne, Prešovskej
univerzity v Prešove, Univerzity
Komenského v Bratislave
(Prírodovedecká fakulta) a iných,
študenti ponúkali cenné informácie o
štúdiu na danej vysokej škole či
univerzite. Mnohí si rozšírili svoj
rozhľad alebo zistili, ktoré školy by boli

pre nich najvhodnejšie.

Teraz zostáva už len správne
vybrať a vzorne sa pripraviť na
maturitnú skúšku či prĳímacie alebo

talentové skúšky.



Škótske dobrodružstvo - našli sme Lochnessku ?
Dňa 9.9.2022 sme my žiaci prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka, nasadli do autobusu

a vyrazili na náš poznávací zájazd do Škótska. Cesta bola dlhá, ale stála za to.

Prvým zážitkom bola už len takmer
nekonečná cesta autobusom. Ďalším
skvelým zážitkom bola návšteva
Amsterdamu a jeho pamiatok. Videli sme
kvetinový trh, sochu a Dom Anny
Frankovej, Coster Diamond, kde sa
spracovávajú diamanty a vyrábajú šperky.
Taktiež sme sa plavili po amsterdamskom
grachte, kde sme mali možnosť počuť aj
históriu tohto mesta.

Nasledovala šestnásť hodinová cesta
dvanásť poschodovým trajektom z
Amsterdamu do Newcastlu. Kajuty, v
ktorých sme spali boli maličké a na prvý
pohľad nie veľmi príťažlivé, no zhodli sme
sa, že ani vo vlastnej posteli sa nám nespí
tak dobre ako tam. Výhľad na more bol
očarujúci. Užili sme si aj západ slnka a
vystúpenie gajdoša - muža hrajúceho na
gajdy.

Po vylodení bola prvá zastávka hranica
Anglicka so Škótskom. Symbolizuje ju
veľký kameň s nápisom England a
Scotland. Keďže bolo pekné počasie, čakal
nás tam aj gajdoš oblečený v kilte. Videli
sme ešte Jedburgh Abbey a pobrali sa na



Škótske dobrodružstvo - našli sme Lochnessku ?
parkovisko, kde po nás prišli rodiny, ktoré sa o nás počas tohto
pobytu starali.

Nasledujúce dva dni sme navštevovali pamiatky. Plavili sme sa
loďkou, videli Edinburg a Stirling Castle, dotkli sme sa zlatého
psieho nosa pre šťastie, namočili sme si nohy do najväčšieho
škótskeho jazera Loch Lomond, kde sme kŕmili kačičky, a
„vyšplhali” sa na Ben A´an. Najsilnejším zážitkom bol smútočný
sprievod zosnulej kráľovnej Alžbety II.

Ďalší deň sme sa rozlúčili s
rodinami a pobrali sa naspäť
na trajekt. Cesta bola
rovnako okúzľujúca.
Ráno sme sa vylodili naspäť
v Holandsku a zavítali sme
do mestečka Zaandam, kde
sme videli, ako sa vyrábajú
ich typické dreváky a syr,
ktorý sme mali možnosť aj
ochutnať.

Tradičná výroba drevákov v Holandsku

Autobusové lôžko



Deň študenstva
Dňa 16.novembra 2022 si žiacka

školská rada pod vedením
koordinátorov pripravila po dvojročnej
prestávke zaujímavý program pre

žiakov našej školy.

Na úvod si vybraní žiaci našej
školy pripravili prezentáciu a video o
návšteve Rumunska, ktoré navštívili v

rámci projektu Erasmus plus.

Ani tento rok sme na Deň
študentstva nemohli vynechať besedu s
úspešným absolventom nášho
gymnázia, a tak k nám tentokrát
zavítala hovorkyňa mesta Svidník
Kristína Tchirová. Porozprávala nám o
svojej ceste za svojím povolaním,
spomínala na krásne stredoškolské
časy a odpovedala aj na naše zvedavé
otázky. Bolo to veľmi milé, vtipné a

miestami aj motivačné rozprávanie.

Neskôr nasledoval vedomostný
kvíz a ďalšie zaujímavé aktivity, ako
napríklad “Popoluška”, pitie mlieka,
preťahovanie lanom alebo preteky so

živým fúrikom cez prekážky.

Na záver bolo vyhodnotenie
najšikovnejšej triedy a najlepších žiakov

z Dňa jazykov, na čo sa všetci tešili.

Poobede „čakal” prvákov Uchaľák -
imatrikulácia, ktorá prebiehala v pube
Holičstvo. Tretiaci si tam pre nich
pripravili rôzne vtipné úlohy, na ktorých
sa všetci dobre pobavili a na záver
večera nás všetkých čakala diskotéka.

Užili sme si deň plný zábavy,
smiechu, nových vedomostí
nezabúdajúc nato, aký odkaz nám 17.

november ako študentom dáva.



Nezabudnime na zločiny holokaustu
V Osvienčime bolo chladné a mizerné

pondelkové ráno. Väzňov z ich stiesnených a
špinavých barakov vyburcovalo hučanie
táborových reproduktorov. Vypotácali sa do
chladného, sivého svetla úsvitu, ich telá boli
unavené a ubolené z víkendovej namáhavej
práce. Keď sa zoradili do radu na nástup,
väzni videli, ako sa nad nimi týčia dozorcovia
s chladnými a nemilosrdnými tvárami.

Väzni vedeli, že akýkoľvek náznak
slabosti alebo neposlušnosti bude tvrdo
potrestaný. Po nástupe boli väzňom priradené
rôzne pracovné úlohy. Pre niektorých to
znamenalo pracovať v táborových továrňach
a dlhé hodiny vyrábať tovar pre nacistické
vojnové úsilie. Pre iných to znamenalo
vyčerpávajúcu manuálnu prácu na poliach
alebo v baniach.

S pribúdajúcimi dňami sa väzni snažili
držať krok s náročným pracovným tempom.
Boli neustále hladní, smädní a vyčerpaní.
Dozorcovia boli neúprosní a pod hrozbou
násilia a trestov väzňov ešte viac hnali do
práce. Napriek ťažkej situácii si však väzni
zachovávali nádej. Držali sa viery, že jedného
dňa budú slobodní a budú môcť znovu
vybudovať svoj život. A tak deň čo deň
pracovali v nádeji, že jedného dňa okúsia
sladkú slobodu, po ktorej tak veľmi túžili. Ako
sa dni menili na týždne a týždne na mesiace,

nádej väzňov začala slabnúť. Videli, ako
odvádzajú priateľov a spoluväzňov, ktorých už
nikdy neuvidia. Šírili sa chýry o mieste
zvanom "plynová komora", kam posielali
chorých a slabých na smrť.

Jedného dňa bol väzeň počas nástupu
vyvolaný a bolo mu oznámené, že ho
odvádzajú na ošetrovňu. Vedel, že je to lož a
že ho posielajú do plynovej komory. Spolu so
skupinou ďalších väzňov ho odviedli do
komory. Keď vstúpili do malého, stiesneného
priestoru, väzeň cítil, ako mu v hrudi búši
srdce. Vedel, že toto je koniec a že už nikdy
neuvidí vonkajší svet.

Keď za nimi dozorcovia zamkli dvere a
začali do komory vháňať smrtiaci plyn, väzeň
zavrel oči a myslel na svojich blízkych. Myslel
na všetky veci, ktoré už nikdy nebude môcť
robiť, a na život, ktorý mu bol ukradnutý. A
potom, keď mu plyn naplnil pľúca a okolo
neho sa zavrela tma, väzeň naposledy
vydýchol a vykĺzol.

Príbeh väzňa je silnou pripomienkou
zverstiev, ku ktorým môže dôjsť, keď sa
nenávisť a fanatizmus rozvíjajú. Je to
pripomienka potreby postaviť sa proti
nespravodlivosti a vždy sa usilovať o lepší,
súcitnejší svet. Preto sme si my gymnazisti
dňa 9. septembra, ktorý je pamätným dňom

obetí holokaustu a rasového násilia, pozreli dokument Dve tváre Osvienčimu. V priestoroch
budovy školy sme zhotovili nástenku ako pripomienku tejto udalosti a zapálili sviečku na pamiatku
všetkých obetí.

Tí, ktorí si nepamätajú minulosť, sú odsúdení na to, aby si ju zopakovali.



Dňa 13.9.2022 naši prváci a druháci
absolvovali povinné účelové cvičenie
“OCHRANAŽIVOTAAZDRAVIA”. Žiaci prišli
na účelové cvičenie ráno pred ôsmou
hodinou.

Začínali sme v telocvični zdravotnou
prípravou, kde si študenti upevnili základy
prvej pomoci, ktoré názorne predviedli ich
staršie spolužiačky a sami si to mohli
vyskúšať na resuscitačnej figuríne alebo aj
na svojich spolužiakoch (napríklad masáž
srdca, dýchanie z úst do úst, ale aj to, ako
správne ošetriť zlomeninu alebo
popáleninu).

Po skončení zdravotnej prípravy sme sa
presunuli do priestorov Hasičského a
záchranného zboru vo Svidníku, kde nám
zamestnanci predviedli ukážky hasičskej
techniky. Žiaci ale aj pedagogický dozor si
mohol vyskúšať hasičský zásahový odev
alebo ako sa sedí v hasičskom aute.
Zamestnancom za túto možnosť veľmi
pekne ďakujeme.

Následne sme svižnou chôdzou prešli do
lesoparku, kde sme si už trocha oddýchli a aj si
niečo opekali.

Pred koncom účelového cvičenia sme ešte
prešli orientáciu v prírode bez použitia mobilov,
či smart hodiniek a ukázali si použitie buzoly.

A opäť svižnou chôdzou sme sa vrátili k
nášmu gymnáziu. Strávili sme spolu krásny deň
a verím, že si naši žiaci z účelového cvičenia
získali čo najviac nových informácií, ktoré im
pomôžu zachraňovať životy...

Karpatsko-duklianska operácia bola útočná operácia sovietskych a československých vojsk
na severovýchodnom Slovensku v jeseni 1944, ktorá mala spojiť povstalecké sily SNP so

sovietskymi armádami.

Bola jednou z najväčších horských
bitiek druhej svetovej vojny. Po
potlačení povstania do hôr stratila
svoje opodstatnenie a bola ukončená.
Operácia bola súčasťou širšie vedenej
Východokarpatskej operácie.

Od 8. septembra 1944 do 27.
októbra 1944 tu zahynulo 21-tisíc
sovietskych a 1 800 československých
bojovníkov.

Dňa 6. októbra bolo 78. výročie
Karpatsko-duklianskej operácie a naši
študenti 1.A a 1.B triedy si toto výročie

uctili položením venca, keďže naše gymnázium nesie pomenovanie – Gymnázium duklianskych
hrdinov. Samotné pietne akty na študentoch zanechali silné dojmy.

Nakoniec sa prváci zúčastnili exkurzie vojenských exponátov, zákopov a taktiež bunkrov z
čias Karpatsko-duklianskej operácie, o ktorých im porozprával pán profesor Ignác.

Rozhodujúci moment 2. svetovej vojny

Ochrana života a zdravia



Študentská kvapka krvi
Dňa 18. novembra 2022 sa v Nemocnici vo Svidníku odohrala akcia Študentská kvapka krvi.

Je to akcia, pri ktorej sa chodí darovať krv tým, ktorí to potrebujú a ktorú každoročne usporadúva
Nemocnica vo Svidníku. Zapojiť sa do nej môže každý študent, ktorý je starší ako 18 rokov.

Pod vedením pani profesorky Lýdie Mačugovej a pána profesora Štefana Čobirku sme šli o
siedmej ráno darovať krv. Prebiehalo to veľmi pokojne, privítali nás prípitkom, ríbezľovým
džúsom. Ďalej pokračovalo vyšetrenie, pri ktorom nám odobrali krv, aby zistili, či sme vhodní
darcovia. Pred vyšetrením sme nesmeli jesť a ani fajčiť, mohli sme piť iba vodu.

Pred darovaním krvi sme si museli
dôkladne umyť ruky a následne použiť
antibakteriálny gél. Potom nasledovala
samotná transfúzia. Po transfúzii sme si museli
aspoň na chvíľu sadnúť, niektorým z nás prišlo
po darovaní nevoľno, symptómy ako závrat,
slabosť, točenie hlavy a podobne.

Ak už tieto symptómy utíchli, tak sme
dostali sladkú aj finančnú odmenu. Netreba to
robiť len kvôli tej odmene, ale hlavne kvôli
tomu, aby sme pomohli tým, ktorí to naozaj
potrebujú a sú na našej pomoci závislí.

Európsky deň jazykov
Európsky deň jazykov, sme si my, študenti

gymnázia pripomenuli 3. októbra 2022. Na tento
deň sa organizačný výbor z druhého a tretieho
ročníka poctivo pripravoval a vymýšľal rôzne
aktivity. Súťaživá atmosféra sa rozprestierala po
celej škole. Už ráno o ôsmej si študenti pri
jazykolamoch zamotali jazyk, vyskúšali si, aké to
je komunikovať bez slov, potrápili sa aj pri
hlavolamoch, rôznych priraďovačkách a
otestovali si aj svoje jazykové znalosti vo svete

filmu.

Na všetkých jedenástich stanovištiach
dostali súťažiaci indíciu v podobe jedného
písmena. Po absolvovaní všetkých stanovíšť sa
z písmen vyskladalo slovo, ktoré im určilo, kde

sa nachádza posledné stanovište.

Odozvy žiakov na priebeh akcie boli
pozitívne. Celá akcia bola monitorovaná
pomocou webovej aplikácie. Pomocou nej žiaci
dokázali sledovať vývoj súťaže a priebežné

výsledky.

Ďakujeme celému pedagogickému zboru za
možnosť uskutočniť túto akciu.



Nechutí vám hubová mačanka? Alebo máte problém s bobaľkami? Teraz môžete nazrieť do
nezvyčajných jedál v iných štátoch, potom všetci môžeme zvážiť , či je slovenská kuchyňa
až taká nezvyčajná.

• Grónsko je známe nezvyčajnými jedlami, no tie vianočné nie sú o nič iné. Známe je

napríklad Mattak - surová koža z veľryby podávaná s tiež veľrybím tukom. Ako dezert je

napríklad tulenia koža vypchatá Auk vtákom nazývaná Kiviak, podávaná až po roku a

pol, aby bolo mäso dostatočne dokvasené.

• V Nórsku chudobné rodiny na vianočnú večeru podávajú Smalahove - solenú a

sušenú ovčiu hlavu. Najprv sa vždy musia zjesť uši a oči, neskôr pokračujú

zvyškom.

• Selyodka pod shuboy je veľmi extravagantne vyzerajúce jedlo z Ruska.

Pozostáva z nakladaného sleďa, nakrájaného na kocky, ktorý sa navrství

pod zemiak, mrkvu, cviklu, cibuľu a majonézu a následne ozdobí vareným

vajíčkom.

• Vianoce ako namilšie obdobie roka? Možno ani nie… V južnej Afrike, aby

rodičia odlákali deti od jedenia koláčikov pre Santu, im každý rok vravia príbeh o

chlapcovi Danny, ktorý svoju babku nepočúvol a koláčiky napriek jej varovaniu

zjedol. Babka od hnevu zomrela a straší ho každú jednu noc až do dnešného

dňa.

• Newyorskí opití Santovia sú posledné roky typická atrakcia pre celú

spoločnosť. Stretávajú sa v baroch, reštauráciách a kluboch poobliekaní

v červených županoch, s elfskými ušami a dlhou bielou bradou.

Spoločne oslavujú vianočné sviatky a ráno sa všetci vo veľkých

skupinách s nestabilnou chôdzou prechádzajú po meste

Toto ste o Vianociach
určite nevedeli



Gympľácka
osemsmerovka

Gymko

Vianoce

Erazmus

Myš

Desiata

Tabuľa

Kniha

Časopis

Škola

Matematika

Prázdniny

Prestávka

Test

Laboratórium

Breptyssimo
‧ Za dnešnú odpoveď bohužiaľ 5, prečo si sa
nepripravil?

- táá viete, dali ste nesprávne otázky v
nesprávnom čase, nesprávnej osobe

‧ Ako sa volá hájnik z Hájnikovej ženy od
Hviezdoslava?

- neviem

‧ pĳeš to každý deň ráno a už iba k tomu pridáš
dve písmenka, ka.

- Jáááj KAVKA…

‧ Ako sa povie ramenná kosť po latinsky?
- ramenus

‧ A lakťová?
- laktus…

‧ Aký podmet je v tejto vete?
- Zanedbaný…

‧ Čo tvorí súčasť našej ruky?
-zakostné prsty

Na matike:

‧ No čo vám vyšlo, koľkí to je člen?
-Stotý…



Parasite - Bong Joon-ho 10/10
Parazit vám ukáže, že nemusíte mať nadpriemerný plat alebo zdediť miliónový
majetok nato, aby ste žili vo veľkých domoch a jazdili na drahých autách. Stačí vám
šikovnosť. Film bol veľkým úspechom a získal množstvo ocenení, vrátane Zlatého
glóbusu a Oscara za najlepší cudzojazyčný film.

Czech made man - Tomáš Řehořek 8/10
„Poctivo ďaleko nezájdeš”. Príhody zo života úspešného podnikateľa, Jakuba Vránu.
Film je prezývaný aj „balada o peniazoch bez práce”, ukazuje aj to, aký náskok mali
šikovní ľudia po revolúcii.

Inglorious Basterds - Quentin Tarantino 9/10
Klasický krvavý triler Quentina Tarantina. Tradične „nadupaný“ scenár, skvelý výber
hudby a hercov - brilantný Christoph Waltz a skvelí Michael Fassbender a Til
Schweiger. Tarantino nám skrátka naservíroval ďalšiu zábavnú filmovú jazdu a to, že
jeho rukopis je tu zjavný takmer v každej scéne, vôbec nie je na škodu. Kto má rád
čierny humor a kvalitnú kinematografiu si pri tomto filme určite príde na svoje.

Se7en, David Fincher 9/10
Geniálna pointa a ešte lepšia zápletka, ktorá vás priklincuje k sedadlu. Sila tohto filmu
však spočíva aj v silnom a prepracovanom scenári, ktorý sa takmer vyhýba logickým
chybám, ktoré sa vo filmoch podobného žánru veľmi často objavujú a tiež vo výbornej
réžii Davida Finchera, ktorý dokáže udržať vašu pozornosť na rovnakej (vysokej) úrovni
počas celého viac ako dvojhodinového filmu. Každý koho zaujímajú detektívky bude
týmto filmom určite nadšený.

Zo sveta filmov



Knižné perly
Mlčanie jahniat - Thomas Harris 9/10
Skvelý psychologický thriller. Dej je napínavý od začiatku do konca a zreteľne vidieť
psychologickú hru a myseľ človeka. Túto knihu by som odporúčala každému, kto má
rád tajomno a hustú atmosféru.

Tri záhady detektíva Dupina - Edgar Allan Poe 7/10
Túto sériu troch detektívok by som určite zaradila k náročnejšej literatúre a
jednoznačne to nie je pre každého. Autor podrobne opisuje intelektuálnu činnosť
Dupina. Novely sú náročnejšie na pozornosť, avšak o to záživnejšie. Skôr vhodnejšie
pre čitateľov s analytickým myslením.

Fight club - Chuck Palahniuk 10/10
Počas toho ako spíme v tomto svete, žĳeme v druhom” - novela úžasne opisuje chyby
postmodernej spoločnosti pomocou troch hlavných postáv. Kniha je pomerne krátka,
avšak musíte ju pozorne čítať, aby ste pochopili pravú podstatu. Každý koho bavia
knihy, ktoré vám zamotajú hlavu, by mal dať tejto novele šancu.

Bitúnok č.5 - Kurt Vonnegut 8/10
Satira a čierny humor spojené s vojnou sú neodmysliteľnou súčasťou kníh Kurta
Vonneguta a táto kniha nie je žiadnou výnimkou. Autor píše o jeho zážitkoch na vojne,
bombardovanie Drážďan, ktoré prežil ako americký vojak na operácii v Nemecku. Kniha
je ťažká na čítanie, keďže autor na každej strane opisuje viacero príbehov, stále skáče
od zážitku k zážitku a musíte pozorne čítať každý riadok, aby ste sa nestratili.

Tetovač z Auschwitzu – Heather Morris 9,5/10
Kniha Tetovač z Auschwitzu je román vychádzajúci zo skutočného príbehu Laleho a
Gity Sokolovovcov, dvoch slovenských Židov, ktorí prežili koncentračný tábor
Auschwitz- Birkenau a po vojne si našli nový domov v Austrálii. Kniha opisuje hlavne
život Laleho v tábore, ako dostal „výhodnú" prácu tetovača, o tom ako to využíval na
získavanie potravín výmenou za šperky a peniaze po zavraždených Židoch a ako
nejedného spoluväzňa zachránil. Gitu, jeho lásku na prvý pohľad, spoznal, keď jej
tetoval číslo na predlaktie a odvtedy sa snažil, aby prežila a aby sa jej nič nestalo. To,
čo robí túto knihu zvlášť pozoruhodnou a dojímavou, je Laleho životný elán. Vedel, aký
osud nacisti chystajú jemu aj ostatným väzňom, on sa však rozhodol nepoddať
neľudskosti tábora, zachovať si dôstojnosť. Je to príbeh nádeje a odvahy, a hoci to znie
neuveriteľne, aj príbeh veľkej lásky.



Prváci a Mikuláš

vianočná

básnička

• Aké aktivity sa na škole konajú v tento deň?

- Všetci si oblečieme niečo, čo nám pripomína Mikuláša alebo Vianoce. Červenú a zelenú

farbu, mikulášske čiapky a rôzne iné doplnky. Po triedach chodí Mikuláš so svojimi

pomocníkmi, ktorí nás trošku pomal'ujú a rozdajú nám aj nejakú sladkú pozornosť, ale

sladkosti si musíme zaslúžiť tým, že niečo zaspievame alebo zavinšujeme.

• Vidíš tu nejaký rozdiel oproti Mikulášovi na základnej škole?

- Ani nie, možno iba to, že na základnej škole sme sa neučili vôbec a na strednej to prebieha

skoro ako normálny deň.

• Malo by sa v tejto tradícii pokračovať?

- Určite áno, každý sa v tento deň naladí na vianočnú atmosféru. Zároveň je pekné si

pripomínať to, aký Mikuláš bol a akými l'ud'mi by sme mali byť my.

• Prežívaš Mikuláša ako sviatok alebo iba ako bežný deň v roku?

- Čím som staršia, tým viac to prežívam ako normálny deň.

K
rá
tk
a

Prichádzajú mesiace,

kedy snehová vrstva,

zahaľuje rúškom tajomstva,

blížiace sa Vianoce.

Sviatky pokoja, lásky a mieru,

Sú najkrajšie zo všetkých, namôjveru,

Kedy sa všetci stretávame po roku zas,

A teplo, ktoré prúdi v nás,

Spôsobila láska našej rodiny,

Alebo štamperlík medoviny.
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