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EDITORIÁL
Znovu tu máme to obdobie, kedy sú študenti vystresovaní a
profesori s písomkami neoblomní. Pre toto obdobie existuje jeden
účinný liek odpustok. Lenže nič nie je také jednoduché.
Tvorba časopisu nikdy nie je ľahká záležitosť.
Možno, aj keď sa zdá, že celá tvorba časopisu sa pohybuje v
neustálom cykle, nie je to vždy tak.
Nemôžeme recyklovať články  kolieska tohto stroja.
Nechceme, aby sa kolieska v procese poškodili, pretože celý stroj sa
môže rozpadnúť. Presne preto musí medzi nami panovať spolupráca.
Každý "ochrankár časopisu" dbá na to, aby sme držali tento
stroj pokope a a v najlepšej kvalite. Každá jeho časť je unikátna,
jedna môže byť väčšia, druhá zase farebnejšia. A v tom je tento stroj
nádherný.
Preto aj toto vydanie časopisu je také rozsiahle, pretože každý
do neho vložil časť svojho ja. Sú v ňom naše nápady, ale aj nervy
kvôli deadlinom. Ale...konieckoncov, držíte časák v rukách, takže >
ZVLÁDLI SME TO. Držíte hotový časák.

Marek Klimo
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PORTRÉT
Rozhovor s pánom riaditeľom
Gymnázia v Detve
Mgr. Pavlom Lalíkom
Čo Vás viedlo k tomu, že ste si vybrali vzdelávanie mládeže,
ako svoju profesiu?
V čase mojej mladosti sa takmer všetci chlapci zaujímali o
autá, motory a o techniku ako takú, alebo zbrane a pod. Mňa
to veľmi nebavilo a radšej som mal stretnutia a rozhovory s
ľuďmi, či už mojej vekovej kategórie, tak aj mladšími a staršími
– a v týchto debatách som pociťoval potrebu získavať a
vymieňať si vedomosti, skúsenosti a tak som dospel k tomu, že
povolanie a poslanie učiteľa mi naplní túto túžbu.
Aká bola Vaša cesta k riaditeľovi Gymnázia v Detve?
Od ukončenia pedagogickej fakulty som si prešiel takmer celou
škálou pedagogických inštitúcií a zariadení, od špeciálnej školy,
centra voľného času až po základnú školu, kde som najskôr
učil a neskôr pôsobil aj vo funkcii riaditeľa. Potom som niekoľko
rokov „šéfoval“ na Okresnom úrade v Detve a neskôr
Mestskom úrade v Detve ako vedúci odboru školstva, ale stále
ma to ťahalo medzi žiakov a študentov, takže som už siedmy
rok tu, na Gymnáziu v Detve.
Ste hrdý na to, že ste riaditeľom Gymnázia v Detve? Ak áno,
prečo ?
Všetko, čo človek robí, nech je to čokoľvek, mal by robiť s
láskou a na sto percent. Ak som raz riaditeľom Gymnázia v
Detve, musím to robiť tak, aby som vytvoril čo najlepšie
podmienky pre študentov a rovnako cítim zodpovednosť za to,
aby Gymnázium v Detve bolo rovnocennou vzdelávacou
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inštitúciou ostatným gymnáziám na Slovensku. Gymnázium
ako také je symbolom múdrosti a vzdelanosti a ak ide o
Gymnázium v Detve, tak som hrdý na to, že sa môžem
podieľať na vzdelanostnom raste mladých ľudí z nášho
krásneho Podpoľania.
Čo považujete za najväčší úspech Gymnázia v Detve od
začiatku Vášho pôsobenia ?
Určite za najväčší úspech považujem to, že naši absolventi sú
vedomostne dobre pripravení na vysokoškolské štúdium a
nestratili sa ani na prestížnych vysokých školách u nás, ale aj v
zahraničí. Rovnako sme dosiahli skvelé úspechy v súťažiach a
olympiádach, kedy nás naši študenti úspešne reprezentovali vo

svete (Poľsko, Maďarsko, Francúzko, Grécko, ale tiež Brazília
– Rio de Janiero a pod.). Nakoniec hodnotenie gymnázií v
rámci Banskobystrického kraja, kedy, napr. za posledný rok
sme obsadili 4. miesto a prestížne gymnáziá vo Zvolene a B.
Bystrici ostali v hodnotení ďaleko za nami, hovorí za všetko.
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Čo by ste chceli do budúcna na tomto gymnáziu zmeniť,
vylepšiť ...?
Vždy je čo vylepšovať a zdokonaľovať, takže aj na Gymnáziu v
Detve by som rád do budúcna vylepšil exteriérovú a
interiérovú, ako aj materiálnu vybavenosť školy, aby sa
vytvárali stále lepšie a lepšie podmienky na vzdelávanie.
Ako by ste motivovali mladých ľudí, aby navštevovali práve
Gymnázium v Detve?
Keďže patríme medzi štyri najlepšie školy v rámci
Banskobystrického kraja, aj to by mala byť najväčšia motivácia
pre absolventov deviatych ročníkov ZŠ. Nie je dôvod na
zbytočné každodenné cestovanie alebo bývanie na rôznych
internátoch. Ďalej výsledkami a úspechmi školy, podmienkami,
úsporou času a finančných prostriedkov, ale hlavne hrdosťou k
nášmu regiónu a nádejou, že po skončení gymnázia a vysokej
školy to budú práve naši absolventi, čo budú rozvíjať toto naše
krásne Podpoľanie, resp. svojím budúcim zamestnaním niekde
vo svete budú šíriť dobré meno nášho regiónu.
V čom vidíte pozitíva, prípadne negatíva štúdia na tomto type
SŠ ako je naše gymnázium oproti odbornej škole ?
Gymnázium je stredná škola, ktorá pripravuje mladých ľudí
hlavne na ďalšie štúdium na VŠ, čo stredná odborná škola
nedokáže na takej kvalitatívnej úrovni. Veľkou výhodou
gymnaziálneho štúdia oproti odbornému vzdelaniu je tá
skutočnosť, že ak by sa náhodou študent gymnázia rozhodol,
že nebude pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokej škole, môže
sa nejakým krátkym kurzom rekvalifikovať na niektorú odbornú
činnosť, lebo gymnaziálne štúdium ho na túto alternatívu
dostatočne pripraví, zatiaľ čo opačne to nefunguje, teda
odborná škola nedokáže dostatočne pripraviť študenta na
vysokoškolské štúdium.
Ďakujeme Vám za rozhovor a želáme veľa úspechov do ďalšej
práce.
Lesia Bahnová
Alexandra Hribová
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ASTRONÓMIA
NA
PODPOĽANÍ
Aj pod Poľanou žijú ľudia, ktorých uchvátila krása nočnej
oblohy. V decembri 2016 sa preto stretli v priestoroch Gymnázia v
Detve, aby založilii novú Miestnu organizáciu Slovenského zväzu
astronómov (MO SZA) v Detve. Tradícia hlavne amatérskej
astronómie v regióne a výborné pozorovacie podmienky v okolí tu už
roky udržiavajú živú pozorovateľskú skupinu, ktorá sa stala
impulzom pre zakladajúcu schôdzu a vznik novej MO.
Aj tento rok združenie zorganizovalo monžstvo podujatí a
pozorovaní, napr. pozorovanie zatmenia Mesiaca 7. augusta, odborno
pozorovateľské stretnutie SAO 2017 na Látkach, či v spolupráci s
Gymnáziom v Detve uskutočnené Európske solárne dni. MO má v
súčasnosti asi 10 členov a uvíta každého, kto sa zaujíma o
astronómiu. Viac informácií nájdete aj na www.szaa.org
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Aktuálna obloha
NOV  18. december 2017, 07 h 30 min
SPLN  03. december 2017, 16 h 47 min
PERIGEUM  04. december 2017, 09 h 46 min, 357 492 km
APOGEUM  19. december 2017, 02 h 26 min, 406 603 km
Z planét môžete vidieť v decembri Venušu, Mars a Jupiter.
Venuša nad obzor vychádza tesne pred východom Slnka, a teda
ju nájdeme tesne nad východným obzorom v súhvezdí Váh.
Mars nám ponúka omnoho lepšie pozorovacie možnosti ako
Venuša. Nájdeme ho od tretej rannej hodiny, pričom každé ráno
vychádza o čosi skôr. Neskôr za Marsom vychádza aj Jupiter, ktorého
pozorovacie podmienky sa budú počas zimy zlepšovať.
Oblohe dominujú zimné súhvezdia: Orión, Blíženci (Geminy),
Býk (Taurus) a Povozník (Auriga).

SF
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Vianočné zvyky a
tradície na Slovensku
24. decembra, na Štedrý deň, na
Slovensku začíname sláviť
Vianoce. Najväčším sviatkom
Vianoc je 1. sviatok vianočný (25.
december) – deň Kristovho
narodenia, i keď história nevie
presne určiť, kedy sa naozaj
narodil. Na Štedrý deň sa zvykne
držať pôst, ktorý končí východom
prvej hviezdy. Deťom sa vravelo,
že ak vydržia do večere nič
nejesť, uvidia zlatú hviezdu alebo
zlaté prasiatko. Kým deti
chystajú vianočný stromček,
gazdinky pečú, varia a chystajú
rôzne dobroty na štedrovečerný
stôl. Medovníčky, či iné koláče
majú už napečené niekoľko dní
dopredu. Jedlá, ktoré sa
podávajú, sa líšia podľa zvykov a tradícií v rôznych regiónoch
Slovenska. Spravidla však na bohato prestretom
štedrovečernom stole nesmie chýbať chlieb, cesnak, med,
oblátky, kapustnica, ryba, zemiakový šalát, opekance (pupáky,
bobaľky), koláče, ovocie. Po večeri sa spievajú koledy,
rozbaľujú vianočné darčeky, na ktoré sa nielen deti veľmi tešia.
Mnoho ľudí sa zúčastňuje polnočnej omše, aby oslávili
narodenie Ježiša Krista a zaspievali si najkrajšiu vianočnú
pieseň „Tichá noc, svätá noc“. 25. decembra a 26. decembra
rodiny často zostávajú spolu, idú do kostola alebo navštevujú
svojich príbuzných a priateľov.
Petra Chamutiová, Ivana Smutná
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ČÍM ŽIJEME
Otvorenie šk. roka 2017/2018
Po prázdninách nastal deňD, kedy sme sa všetci opäť stretli v
škole. Naše rady obohatili žiaci prvého ročníka. Pán riaditeľ nám
poprial veľa úspechov v novom školskom roku. Nakoniec sme sa
rozišli do tried, kde nás privítali naši triedni profesori a zadali nám
prvé inštrukcie. Rozišli sme sa domov s vierou, že tento školský rok,
tak, ako aj tie predošlé bude, pre nás všetkých veľmi úspešný.

Adam Ostrihoň
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Euroscola 2018
Naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do súťažného
projektu Euroscola 2018. V rámci tejto súťaže sa realizujú aj rôzne
prednášky a diskusie s významnými osobnosťami spoločenského a
politického života. Na pôde školy sme v mesiacoch september a
október privítali niekoľkých poslancov NR SR, ktorí so študentmi
diskutovali o aktuálnych problémoch súčasnosti, napr. do akej miery
sa posilní pozícia Slovenska, ak sa stane súčasťou „jadra Európy“.
Zároveň študenti besedovali aj s europoslancami pánom Eduardom
Kukanom a Miroslavom Mikolášikom osobne aj cez
videokonferenciu. Odzneli viaceré témy, ktoré sa venovali
zahraničnej politike, utečeneckej kríze, dodržiavaniu ľudských práv,
potravinovej bezpečnosti a vzdelávaniu mladých ľudí. Dňa 24. 10.
2017 nás prostredníctvom videokonferencie navštívila pani
poslankyňa Monika Beňová zo svojej kancelárie v Štrasburgu. Počas
diskusie sme sa venovali viacerým aktuálnym témam, ktoré sa týkali
budúcnosti Európy, environmentálnej zodpovednosti, účinnej ochrane
vonkajších hraníc EÚ, ako aj uplatneniu mladých ľudí a ich štúdia v
rámci programu Erazmus+.

Mgr. Anna Bartóková
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Brusel  exkurzia
V dňoch 9. až 13. 10. 2017 sa niektorí žiaci našej školy
zúčastnili exkurzie v belgickom meste Brusel. Pod vedením pani
profesorky Bartókovej a pána riaditeľa sme navštívili niekoľko
pamiatok v tomto meste. Okrem parlamentu sme videli aj Little
Europe, Múzeum európskej histórie a odfotili sme sa aj pri Planetáriu.
Ubytovaní sme boli v luxusnom hoteli. Mestom nás sprevádzali
asistenti pána poslanca Borisa Zalu. Pán poslanec bol veľmi srdečný
človek, rád nám
zodpovedal všetky
naše otázky. Okrem
žiakov Gymnázia v
Detve sa tohto výletu
zúčastnili aj žiaci
iných škôl zo
Slovenska. Sme radi,
že sme tento príjemný
čas mohli stráviť
vďaka našej škole.
Martina Melichová, Svetlana Báťková
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Návšteva divadelného predstavenia
Návštevy divadla sú na Gymnáziu v Detve súčasťou
vyučovania slovenského jazyka a literatúry. V mesiaci októbri
navštívili žiaci štvrtého ročníka divadelné predstavenie v Divadle J.
G. Tajovkého vo Zvolene s názvom Beta, kde si?
Hra slovenského klasika Mila
Urbana zachytáva život na dedine a jeho
navonok drobné konflikty, ktoré
prerastajú do univerzálnej morálnej
dilemy. V autentickom slovenskom
ľudovom prostredí sa rozvíja tragédia
dievčiny Bety, ktorá sa opovážila
vzdorovať nalinkovanému osudu.
Mladá hrdinka po návrate z mesta do
rodnej dediny odmieta žiť konvenčne a
je tak vystavená predsudkom
podozrievavých susedov, príbuzných i
vlastných rodičov.
Hra ponúka množstvo nevšedných charakterov, predovšetkým
prototyp rebelujúcej hrdinky, ktorá má svoje jedinečné miesto v
kontexte ženských postáv slovenskej dramatiky. Inscenácia s
aktuálnou medzigeneračnou tematikou a výrazným mravným
posolstvom je pútavým titulom pre dnešného diváka ako i pre
študentov, keďže Milo Urban má svoje pevné miesto v učebných
osnovách.

Mgr. Jarmila Kubányiová
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Mládežnícka výmena v Holandsku
V čase od 18.  27. 10. 2017 sme sa zúčastnili mládežníckej
výmeny, ktorá sa konala prostredníctvom programu EU Erasmus + v
Holandsku. Vydali sme sa do holandského mesta Ommen. Náš tím
tvorila pani profesorka Mgr. Jarmila Kubányiová, štvrtáčka Lucia
Gondášová, druháčky Barbora Antálková, Michaela Spodniaková,
Tatiana Debnárová a žiačka druhého ročníka na OA Marianna

Hrivnáková. Už z názvu Wild life sme tušili, že aktivity budú
zamerané práve na tému životného prostredia a jeho ochrany. V
medzinárodných skupinách mladých ľudí z ôsmich krajín Európy sme
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spoločne pracovali na rôznych zaujímavých projektoch a úlohách.
Spoznali sme krásy hlavného mesta Amsterdam a taktiež sme sa
vydali aj na výlet do amsterdamskej ZOO, kde sme sa dozvedeli
mnoho informácií o jej fungovaní a zaobchádzaní so zvieratami. V
ďalších aktivitách sme sa zamerali na kontakt s ľuďmi a skúsili sme si
aj "body language", pri ktorom nás najviac zaujala komunikácia
očami. Spoločnosť nám robili aj tri psíky československých vlčiakov,
ktoré sme častokrát zapájali do aktivít a komunikácie. Tento pobyt nás
v mnohom obohatil. Získali sme nové jazykové a dorozumievacie
zručnosti, mnoho nových informácií o problematike ochrany
životného prostredia a v neposlednom rade sme spoznali množstvo
nových ľudí, dozvedeli sme sa niečo o ich krajinách a zvykoch, a
samozrejme sme spolu zažili kopec srandy.

Lucia Gondášová, Michaela Spodniaková,
Barbora Antálková, Tatiana Debnárová
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Návšteva divadelného predstavenia
Po veľmi úspešnej návšteve divadelného predstavenia "Beta,
kde si?" sa pani profesorka slovenského jazyka rozhodla usporiadať
ďalšiu návštevu Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene v mesiaci
november, tentoraz pre žiakov 1., 2. a 3. ročníka.
Denník Anny Frankovej sa veľmi rýchlo zaradil medzi
najpútavejšie diela na tému holokaustu a druhej svetovej vojny. K
nadčasovosti prispel výrazne aj fakt, že nejde o literárnu fikciu, ale o
autentický, zázrakom zachovaný denník.
Anna Franková mala trinásť rokov, keď si začala zapisovať
svoje každodenné sny, túžby a tajomstvá. Sú podobné ako u dievčat
na celom svete – Anna rozmýšľa o svojej povahe a o tom, čo každé
mladé dievča. Len mimochodom spomína hlad, prísny denný režim,
ostreľovanie, represie a zákony „Tretej ríše“. Anna si totiž píše denník
počas druhej svetovej vojny a hoci sa necíti byť iná ako rovesníčky, s
ktorými vyrastala, jej pôvod ju odsudzuje ako menejcennú.
V rokoch 1942 – 1944 nevyšla Anna ani raz z úkrytu, ktorý
dvom židovským rodinám poskytli
holandskí priatelia. Jej denníkové
zápisky náhle končia a my sa až z
historických materiálov dozvedáme o
jej konci v koncentračnom tábore.
Anna Franková sa stala univerzálnym
zosobnením obdivuhodnej sily
mladého dievčaťa. Tento silný príbeh
bude dlho rezonovať v našich
srdciach.

Barbora Antalková,
Tatiana Debnárová
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Darovanie krvi
Dňa 16.11. sa v priestoroch nášho gymnázia uskutočnil odber
krvi. Tejto akcie sa zúčastnili študenti tretieho a štvrtého ročníka, aby
pomohli tým, čo to najviac potrebujú. Po vyplnení dotazníkov darcov
nás najskôr čakal test krvi a odmeranie tlaku. Práve v tejto časti
niektorých vylúčili, väčšinou kvôli nedostatku železa. No ostatných to
vôbec neodradilo od šance zachrániť životy darovaním len štyroch dcl
krvi. Inšpiráciou však mohla byť aj bronzová Jánskeho plaketa, ktorú
darca dostane po svojom desiatom odbere. Najvyššie ocenenie,
Kňazovického medailu, môžu muži dostať po stom a ženy po
osemdesiatom odbere. Táto akcia je u nás už dlhoročnou tradíciou a
dúfame, že to tak aj naďalej zostane.

Ivona Nôtová
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Kabu 2017
Stať sa prvákom vôbec nie je také jednoduché, ako sa na prvý
pohľad zdá. „Malý  veľký žiak“ musí najskôr prejsť prijímaním do
cechu študentského, aby sa stal plnohodnotným študentom danej
strednej školy. Žiaľ, postupom času sa z príjemnej udalosti stal skôr
spôsob, ako si z nováčikov spraviť tak trochu srandu. Preto sme si my,
tretiaci z detvianskeho Gymnázia, povedali, že vrátime tejto slávnosti
jej zašlú eleganciu s témou „vývoj civilizácie“. Od rána sme usilovne
pracovali, vybavovali, pripravovali. Tak, aby bolo všetko tiptop.
Zhon prebral hlavnú úlohu. Veľa ľudí, málo priestoru. Ale aj s tým
sme sa popasovali. Každý z nás zvládol svoju úlohu minimálne na
100% a taký bol aj výsledok.
Zavŕšením krátkej ukážky života, mentality a fungovania ľudí v
období praveku sme sa presunuli k esteticky krajšej téme  Egypt.
Zamerali sme sa na neobyčajný príbeh Kleopatry a jej milostného
trojuholníka, kde mali naši prváci nielen možnosť zaspievať si
serenádu, ale aj postaviť živú pyramídu. Nasledovala ukážka z
gréckych dejín, ktoré nepochybne patria medzi jedny z najdlhších a
najvýznamnejších. I žiaci prvého ročníka si vyskúšali malé
olympijské hry, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou minulosti. Ideál
harmonického súladu a vyváženosti fyzickej a duševnej stránky
človeka, kalokagatia, bola taktiež formulovaná antickými Grékmi, pre
ktorých bola telesná kultúra dôležitou súčasťou spoločnosti. Preto
sme nezabudli ani na to a prváci mali príležitosť zasúťažiť si medzi
sebou. Pri názve „Rímska ríša“ jednoznačne každému napadnú
gladiátori. Bojovníci, ktorí často bojovali o holý život s inými
bojovníkmi, otrokmi, či dokonca zvieratami pre zábavu ľudu. Naši
študenti si rozdelení do dvoch tímov tiež skúsili malú súťaž v
preťahovaní lanom. Ďalším podstatným obdobím v svetových
dejinách bolo objavenie Ameriky. Ikonický dátum 12. október 1492,
ktorý sa nám všetkým rozhodne spája s Kolumbom, sa opäť odohral v
našom podaní. Naši malí objavitelia si vyskúšali rôzne úlohy, ktoré
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odhalili ich praktickú zdatnosť. Nasledovalo obdobie svetových
vojen, z ktorých sme si dovolili našich prvákov otestovať malým
kvízom, keďže všeobecný prehľad tohto charakteru je v gymnáziu
vítaný. Samozrejme, žiakov sme aj motivovali sladkými odmenami.

Napokon nastala chvíľa, kedy sme my, starší žiaci, prijali
prvákov do gymnaziálnej rodiny, obdarovali ich malou pamiatkou na
tento výnimočný deň a nechali ich spoločne zložiť prísahu. Našou
témou sme nechceli len vecne poukázať na fakty, ktoré sa v minulosti
diali, ale chceli sme prijateľnou formou zobraziť to dobré, aj to zlé z
histórie. Chceme tak vyzdvihnúť myšlienku, že práve v gymnáziách
sa rozvíja intelekt, ktorý tento svet potrebuje na to, aby v budúcnosti
bolo viac toho dobrého.
Potlesk, smiech, chvály...To všetko sa ozývalo z publika, a
presne to sme chceli dosiahnuť. Nie len profesori, hostia a žiaci nás
hodnotili ako dobrý tím, ktorý pripravil program skutočne na vysokej
úrovni. Aj samotní prváci boli spokojní. Zabavili sa, zasúťažili,
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predviedli sa a dnes už aj oni po tom hroznom (ne)nosení rozkošných
klobúčikov s uškami, ktoré sme si pre nich pripravili patria medzi nás.
Deň sa ukončil školskou diskotékou v Loffte, kde sme dokázali, že aj
bez alkoholu a iných podporovacích látok sme jedna veľká partia a
vieme sa zabávať aj s toľkým intelektom! :)
Simona Ondrová

Kabu z pohľadu prvákov
Už od septembra, keď sa povedalo slovo kabu, každý mal
zmiešané pocity. Niektorí nám rozprávali svoje traumatické zážitky,
iní, aké je kabu sranda a že to v podstate nič nie je. Každopádne pri
zvuku tretiackych petárd, ktorý nás náhodne prepadol počas hodiny
slovenčiny, sme sa všetci v obavách zmierili s tým, že pravdepodobne
budeme zosmiešnení pred celou školou. Ale práve opak bol pravdou.
Myslím, že sa všetci prváci zhodneme na tom, že lepšie kabu sme si
nemohli želať. Odchádzali sme zo školy poväčšine čistí a bez žiadnej
ujmy, dokonca ešte aj s darčekmi.

Nela Lenďáková
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Deň vedy a poznania
Študenti Gymnázia v Detve tradične okolo výročia 17.
novembra organizujú podujatie s názvom "Deň vedy a poznania".
Vždy si zavolajú zaujímavých hostí, konajú sa prednášky aj diskusie
na rôzne témy. Tento rok sa ale rozhodli podujatie posunúť z pôdy
gymnázia a 16. novembra 2017 navštívili akademickú pôdu
Technickej Univerzity vo Zvolene. Študenti prvého a druhého ročníka
navštívili Fakultu ekológie a environmentalistiky. Tu sa rozdelení do
skupín zúčastnili mnohých zaujímavých aktivít. Navštívili laboratóriá,
v ktorých skúmali znečistenie vody. Zo svojich prinesených vzoriek
určovali tvrdosť a obsah vápnika a horčíka. Zaujímavá bola aj aktivita
venovaná odpadom a ich triedeniu v "obývačke" fakulty. Prednáška
"Voda v meste" im priblížila problémy súčasnej urbanizácie. Študenti
tretieho a štvrtého ročníka navštívili Lesnícki fakultu. Dozvedeli sa tu
o vysokoškolskom štúdiu a jeho možnostiach na tejto fakulte,
navštívili laboratórium. Veľkým zážitkom bolo aj ponorenie sa do
atmosféry lesa cez jeho virtuálnu vizualizáciu v automatickej
virtuálnej jaskyni CAVE. Na záver sa mohli poprechádzať po zelenej
streche autobusovej stanice.Dúfajme, že toto podujatie plné
zaujímavého programu s množstvom aktivít sa podarí zorganizovať aj
na budúci rok.
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Mgr. František Strýček
Foto: Radovan Pondelík

Veľtrh vysokých škôl v Bratislave
Každý rok štvrtáci rozmýšlajú, kam pôjdu ďalej študovať na
vysoké školy. Jedna z možností, ako sa dozvedieť viac o univerzitách,
je aj veľtrh vysokých škôl. Na tomto podujatí vysoké školy prezentujú
svoje študijné programy, požiadavky a spôsoby prípravy na prijímacie
pohovory, ako aj všetky ďalšie možnosti, ktoré poskytujú študentom
na štúdium. Prezentujú sa tu rôzne typy vysokých škôl  od
prírodovedných, cez jazykovedné, až po technické. Mohli sme si tam
pozrieť videá, vidieť plagáty, porozprávať sa so študentami a aj
pedagógmi týchto škôl. Mnohí z nás si po tejto návšteve ujasnili,
ktorú vysokú školu si vybrať na ďalšie štúdium.
Marek Klimo

Výstava ľudského tela
Pre niekoho kontroverzná, pre niekoho zaujímavá výstava s
názvom BODY je jedna z mála udalostí, kde môžu študenti vidieť na
vlastné oči rôzne časti ľudského tela. Sú tu vystavené mnohé
zaujímavé exponáty. Ľudské telo je veľmi zložitý organizmus a
pochopiť jeho fungovanie je pre nejedného študenta zložité. Zvlášť
pre študentov, ktorí sa chystajú študovať biológiu alebo medicínu, je
táto výstava veľmi poučná. Ak mal niekto záujem dozvedieť sa viac,
mohol sa obrátiť na študentov medicíny, ktorí boli sprievodcami celou
výstavou.
Miro Gallo
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Návšteva parlamentu
Naša exkurzia v Bratislave zahŕňala aj návštevu Národnej Rady
SR, kde sa zúčastnili študenti všetkých štyroch ročníkov. Najprv nás
asistent pána poslanca Klusa privítal a oboznámil nás s históriou
národnej rady a symbolov SR. Ďalej sme absolvovali prehliadku
budovy parlamentu s výkladom pána asistenta. Po prehliadke nás
zaviedol k pánovi poslancovi Klusovi, ktorý nám hovoril o zložení a
o systéme fungovania NR. Potom sme s ním pokračovali na balkón,
odkiaľ sme pozorovali zasadnutie parlamentu pri schvaľovaní
zákonov. Touto exkurziou sme si priblížili náročnú a zodpovednú
prácu poslancov v našej jedinej zákonodarnej inštitúcii.

Sebo Langhoffer
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Výnimočná trieda s výnimočnou
stužkovou
Dňa 10.novembra o 18:00 hod. sa každá dušička študenta 4.A
rozjasala od radosti, pretože nastala slávnostná chvíľa – odovzdanie
zelených stužiek dospelosti. Príprava na stužkovú nás stála veľa síl a
starostí, lebo každý z nás cítil zodpovednosť voči tejto významnej
udalosti. Najskôr sme sa sústredili na natáčanie videa kradnutia
triednej knihy a neskôr na samotnú tvorbu programu. Snažili sme sa
byť originálni a jedineční, iba tak by sme sa vryli do pamäti
profesorov, rodičov a kamarátov. V konečnom dôsledku sa podarila
organizácia, ale i príprava programu. Všetci pozvaní profesori,
rodinní príslušníci a kamaráti prišli pozrieť maturantov do budovy
KD Andreja Sládkovičova v Detve, kde sa konala naša stužková. Po
privítaní všetkých hostí začala oficiálna časť stužkovej slávnosti.
Každý bol plný očakávaní. Oficiálna časť prebehla hladko a rýchlo,
bez väčších chybičiek. Vypočuli sme si niekoľko dojemných prejavov,
pri ktorých sme si uvedomili vážnosť danej situácie. Prišlo k
odovzdávaniu stužiek a potom zaznela hymna študentov –
Gaudeamus igitur. Keďže sa oficiálna časť blížila ku koncu, začali
sme sa sústreďovať na zvládnutie programu. Program bol veľmi
pestrý a každý si prišiel na svoje. Ľudia sa smiali, bavili a tlieskali
počas celého programu, čo bolo pre nás znakom toho, že sme to
zvládli na výbornú. Celý priebeh dopadol nad naše očakávania.
Viacerí zhodnotili náš program ako najlepší za posledných 10 rokov
na našej škole.

Alica Moravčíková
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Ak chceš revolúciu, tak si mal byť so Štúrom na sneme a búchať do stola.
Johann Wolfgang Geothe napísal Utrpenie mladého Fausta (Werthera).
Zázračne stratil jeden vodík, a ešte zázračnejšie jeden chlór.
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SÚŤAŽILI SME
Župná kalokagatia
Dňa 21.9.2017 sme sa zúčastnili krajského kola Župnej
kalokagatie v Banskej Bystrici. Náš tím tvoril jeden žiak tretieho
ročníka Miroslav Hanes, štvrtáci Samuel Kulich a Miroslav Gallo a v
neposlednom rade dievčatá štvrtého ročníka Lucia Gondášová a
Ľudmila Čániová. Spoločnými silami sme v silnej konkurencii 21
stredných škôl nášho kraja obsadli prvé miesto. To nám zabezpečilo
účasť na celoslovenskom kole s medzinárodnou účasťou škôl z
Poľska a Českej republiky, ktoré sa konalo 28. 9. 2017 v Žiline.
Napriek neznámemu terénu a všetkým prekážkam, ktoré na nás číhali,
sa nám podarilo vybojovať bronz. Sme radi, že sa nám podarilo
dosiahnuť tento krásny výsledok, hoci cesta k nemu bola ťažká, no o
to krajší a cennejší je pocit z neho.

Ľudmila Čániová, Lucia Gondášová
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Futsal
Začiatkom októbra prváci a druháci nášho gymnázia súťažili v
okresnom kole futsalu. Odohrali zápas proti Spojenej škole v Detve v
zložení desiatich hráčov zo všetkých tried. Zápas sme vyhrali s
výsledkom 6:1 a tým sme postúpili na regionálne kolo, ktoré sa
uskutoční v najbližších mesiacoch.
Matej Kořínek

Mikulášsky volejbalový turnaj
Dňa 6. decembra, na svätého Mikuláša, sa tak ako každý rok,
uskutočnil Mikulášsky volejbalový turnaj. Každá trieda postavila tím,
ktorý ju reprezentoval. A bolo sa na čo pozerať! Po tvrdých súbojoch
medzi družstvami sa ukázali víťazi aj porazení. Štvrtáci sa posledný
krát zúčastnili turnaja a skončili prví. Za nimi nasledovala 3.A na
druhom mieste. 2.A skončila druhá a 1.A, ktorá sa zúčastnila turnaja
po prvý krát, sa umiestnila ako posledná. Po medzitriednych zápasoch
sa na ihrisku stretli profesori so štvrtákmi. Štvrtáci nedali profesorom
šancu a s prehľadom vyhrali. Žiadnemu tímu však nemožno uprieť
snahu a bojovnosť, lebo všetci sa držali hesla: Jeden za všetkých,
všetci za jedného! Všetky tímy prejavili svojho tímového ducha a to
je to, o čo šlo organizátorom najviac: utužiť triedne, ale aj školský
kolektív, urobiť niečo pre svoje zdravie a príjemne stráviť deň. Všetci
účastníci dostali navyše sladkú mikulášsku odmenu a víťazi Pohár
riaditeľa školy a rozprávkovú tortu. Športu zdar!

Jakub Čavoj
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KEĎ NÁS KOPNE
MÚZA
Príbeh na pokračovanie
Za zákrutou sa objavili svetlá, ktoré bolo cez dážď ledva vidieť.
Artas popohnal koňa do klusu. V šere podvečera sa pomaly rysovala
budova krčmy. Prízemie bolo z kameňa s malými oknami, poschodie
a strecha z dreva. Po chvíli prišiel dosť blízko a uvidel, že nad
dverami visel štít, ktorý sa kýval vo vetre. Zastavil koňa a prečítal si
nápis. „U bieleho jeleňa.“ Potom zosadol, uzdu prehodil koňovi cez
hlavu a odviedol do stajne, ktorá stála pri krčme. Vo vnútri narazil na
paholka s fakľou v ruke. Vytiahol z mešca strieborniak a hodil mu ho.
„Dobre sa o ňu postaraj,“ povedal a vyšiel von do dažďa. Namieril si
to rovno k dverám krčmy. Otvoril ich a ocitol sa vo vnútri. Ako prvý
ucítil zápach množstva ľudí natlačených na malom priestore, potom
pach piva a žitnej pálenky. Výčap bol plný miestnych sedliakov a
pocestných. Väčšina búchala krígeľmi o stoly do rytmu a pritom
spievali oplzlú pesničku. Ostatní ležali porozhadzovaní v rôznych
polohách a spali. Artas prešiel výčapom takmer bez povšimnutia a
krátkou chodbou sa dostal do zadnej časti krčmy. Nikto tam nebol,
dnes očividne nemali veľa zákazníkov. Rozopol si sponu plášťa a
zavesil ho na vešiak vedľa krbu. Potom sa rozhliadol po miestnosti.
Všade boli okrúhle stoly so stoličkami. Vybral si stôl, ktorý bol
napravo od vchodu a bol pri stene. Po chvíli prišiel krčmár. „Čím
poslúžim?“ „Tak, dám si pivo a... loveckú polievku. Zaplatím
vopred,“ povedal Artas a medzitým, ako krčmár utieral dosku stola,
mu položil na drevenú tácku kôpku zlatiek. „V tom prípade to
bude...“ krčmár zastal uprostred vety, keď si všimol mince na tácke,
oči sa mu zaleskli a na tvári sa mu zjavil široký úsmev. „Poslúžim
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ešte niečím, pane?“ „Po polievke mi dones ešte úhorový koláč.“
„Samozrejme.“ Krčmár odišiel a za chvíľu na stole stál krígeľ plný
tekutého chleba a tanier polievky. Artas si schuti prihol. Pivo bolo
dobré, horké a husté, tak akurát. Potom si stiahol rukavice a
pomasíroval si ľavú dlaň. Odvtedy, ako prišiel o dva prsty, mával
bolesti. Potom sa pustil do polievky. Plávali v nej kusy diviny a
koreňovej zeleniny. Chvíľu po tom, ako dojedol polievku, doniesol
krčmár úhorový koláč. Artas skryl svoju ľavú ruku pod stôl,
pochválil krčmára za dobré pivo a nožom začal krájať koláč. Koláč
mal chrumkavú kôrku a bol plnený kúskami úhora, špenátu, sušenými
hrozienkami a píniovými orechmi. Keď dojedol, spláchol večeru
pivom a uvoľnil si opasok. Pomaly dorazil aj zvyšok piva a čakal.
Vtom hluk zábavy utíchol a do miestnosti vletel krčmár. Ako hodená
bábka narazil do steny a zvalil sa na zem. Artas si na prsty ľavej ruky
nasadil prstene. Boli to na pohľad prosté zlaté krúžky bez výzdoby.
Zmrzačená ruka mu nedovoľovala používať zložité kúzla, musel sa
spoľahnúť na surovú mágiu a prstene mu v tom pomáhali. Vtom do
miestnosti vošiel muž v plášti s mečom v ruke. „Našiel som ťa.“
„Čakal som na teba,“ odvetil Artas. „Čo ruka?“ „Určite lepšie ako
tvoj ksicht.“ Muž v plášti si stiahol kapucňu z hlavy. Pravú polovicu
tváre mal pokrytú zjazvenou kožou. „Zatancujeme si.“
„Nenamietam,“ povedal Artas a tasil meč.
Pokračovanie v ďalšej časti.
Jakub Čavoj

V Detve budete žmoliť patričky, lebo Vám to bude veľmi vynášať.(ekonómia – ako
zarobiť)
Čo ti došla farba v tlačiarni? Zober si inú kriedu!
Nemôžete mi napísať, že na tri darčeky za 1000 euro si zoberiete leasing. Z toho sa
mi ježia aj vlasy, ktoré nemám. (po písomnej práci)
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Nasnežilo snehu dosť
December je zase tu,
treba zobrať lopatu.
Nasnežilo snehu dosť,
odhŕňať je povinnosť.
Najprv príde Mikuláš
štedrý, múdry dedo náš.
Ak však nerád upratuješ,
čertíka tým provokuješ.
Uhlie nájdeš, to je fakt,
ak nie si s nikým kamarát.
Ak však dobré skutky konáš,
sladkosti si vychutnáš.
O dva týždne na to,
na stromčekoch zlato
a na stole večera,
všetci sa už veselia.
A deťom pre radosť
nasnežilo snehu dosť.
Tak pekne sa ligoce,
už sú znova Vianoce.

Matej Paprnák
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KOĽKO JAZYKOV
VIEŠ
The Christmas story
Once upon a time
A long, long time ago.
Begins the story of a baby
that most of you should know.
His daddy's name was Joseph,
And Mary was His mom,
This babe was very special
he was God's only son.
Some angels came from heaven,
And they began to sing
To the shepherds in the fields below,
"Glad tidings do we bring!"
A bright star lit the heaven,
To light the magic way,
To the baby in the manger
Who was born on Christmas day.
And all who gathered around him,
Rejoiced and praised his birth.
For the babe, the king, named Jesus
Is our Saviour here on earth!

Lucia Gondášová, Luďmila Čániová
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Der Nikolaus

Oh Frühling, Sommer, Herbst, ob
Winter, er hatte immer etwas für die
Kinder in seinen grossen
Manteltaschen, weil kleine Kinder
gerne naschen.
Und als dann sien Namenstag war,
da kamen viele Kinder und zeigten
ihm ihre Liebe.
Sie sangen schöne
Lieder und tanzten um den Nikolaus
herum. Sie machtenn es jedes Jahr, so
lange er noch am Leben war.
Als Nikolaus schon alt und ganz
schwach war, dachte er oft an die
Kinder und stellte sich immer wieder
eine Frage:
„Wer wird jetzt an die Kleinen
denken?“ „Wer wird mit den Kindern
singen und tanzen?“
„Wer gibt ihnen die Süßigkeiten?

Adriana Paprčková
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В лесу родилась ëлочка
В лесу родилась ëлочка,
В лесу она росла,
Зимой и летом стройная,
Зелëная была.
Метель ей пела песенку:
«Спи, ëлочка, байбай!»
Мороз снежком укутывал:
«Смотри, не замерзай!»
Трусишка зайка серенький
Под ëлочкой скакал.
Порою волк, сердитый волк
Рысцою пробегал.
Чу! Снег по лесу частому
Под полозом скрипит,
Лошадка мохноногая
Торопится, бежит.
Везет лошадка дровенки,
А в дровнях старичок,
Срубил он нашу ëлочку
Под самый корешок.
Теперь она, нарядная,
Hа праздник к нам пришла
И много, много радости
Детишкам принесла!

Mgr. Silvia Hroncová
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ZRUČNOSŤ NAŠA
KAŽDODENNÁ
Ako si vyrobiť vkusné vianočné
ozdoby

Potrebujeme:
kúsky červenej a bielej látky s bielymi hviezdičkami, bodkami,
prípadne pásikmi, vatu, šijací stroj, bielu niť, ceruzku
Postup:
Na látku si nakreslíme tvary ozdôb, napríklad: stromček,
hviezdu, srdiečko, bakuľku a pod. podľa našej fantázie. Na
každú ozdobu potrebujeme dva rovnaké, ale zrkadlovité tvary.
Tie potom zošijeme z opaku na šijacom stroji. Necháme asi
dvojcentimetrový otvor, cez ktorý ozdôbku prevrátime na líce a
vyplníme vatou cez nechaný otvor. Potom otvor ručne
zašijeme. Na jednom konci prevlečieme ihlou nitku a urobíme
uško. Potom ozdoby už len povešiame na stromček a tešíme
sa z jednoduchej, ale vkusnej výzdoby. Ozdoby majú niekoľko
výhod. Nielenže sú milé a vkusné, ale sú aj nerozbitné a ľahké,
takže sa pod nimi neohýbajú vetvičky a tak krásne ukážu na
každom stromčeku alebo kdekoľvek ako vianočná dekorácia.
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Filety zo pstruha v cestíčku s
jogurtovou omáčkou
Suroviny:
4 pstruhy (alebo filety z inej ryby), 1 citrón, 250 g hladkej múky,
2 dl piva, 2 vajcia, olej, omáčka: 3 paradajky, 125 ml bieleho
jogurtu, pažítka, soľ, mleté čierne korenie, citrónová šťava.
Postup:
Zmiešame múku, pivo, soľ a žĺtky. Z bielkov ušľaháme sneh,
ktorý pridáme k cestíčku, opatrne zamiešame a necháme v
chlade odstáť 10 minút. Pstruhy vykostíme, aby vznikli filety.
Nasekáme si petržlenovú vňať, v ktorej obalíme ryby a
pokvapkáme citrónom a obalíme v cestíčku. Vypražíme v
rozpálenom oleji do zlata. Omáčka: Paradajky oblanžírujeme,
olúpeme a pokrájame na kocky. Pridáme posekanú pažítku,
rozmiešame ich v jogurte, všetko osolíme a okoreníme a
pokvapkáme citrónovou šťavou. Všetko dobre premiešame.
Podávame s hranolkami alebo opečenými zemiakmi.

Mgr. Jarmila Kubányiová
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POKROK
NEZASTAVÍŠ
Umelá inteligencia
Spoločnosť DeepMind zaoberajúca sa vývojom umelej
inteligencie a patriaca do skupiny Google vylepšila a spravila
výrazne univerzálnejším svoj softvér AlphaGo, ktorý ako prvý
porazil najlepších ľudských hráčov v Go.
Jeho nová verzia AlphaZero sa následne len na základe
znalostí pravidiel hier šach, japonský šach a Go naučila sama
hrať hraním so sebou všetky tieto tri hry lepšie ako najlepší
ľudia a softvér a to dokonca len za niekoľko hodín.
Z trojice týchto hier je pre počítače najjednoduchší šach, v
ktorom najlepšie počítačové programy dokázali prvýkrát poraziť
človeka až v roku 1997 v známom súboji Deep Blue a Garyho
Kasparova. Najkomplikovanejšia vzhľadom na počet možných
stavov a vývojov je Go, v ktorej prvý program práve v podobe
AlphaGo dokázal poraziť najlepších ľudských hráčov až v
uplynulých dvoch rokoch.
Už v staršej vylepšenej verzii AlphaGo, AlphaGo Zero, sa
softvér efektívnejšie učil na základe hrania samého so sebou.
Nová verzia AlphaZero je ešte univerzálnejšia, potrebuje
poznať len pravidlá doskovej hry typu šachu a dokáže sa
postupným hraním samej so sebou výrazne zlepšovať
postupným trénovaním svojej neurónovej siete.
DeepMind softvér trénovala 700 tisíc opakovaniami trénovania,
pričom simulačné hranie softvéru so sebou prebiehalo na 5000
hardvérových akcelerátoroch umelej inteligencie TPU prvej
generácie s výkonom 92 teraops / s vyvinutých Google a
trénovanie siete na 64 TPU druhej výrazne výkonnejšej
generácie s výkonom 180 teraflopov / s.
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AlphaZero bol lepším hráčom šachu ako najlepší program
Stockfish, ktorý v 2016 získal titul, po 300 tisíc krokoch
trénovania, respektíve štyroch hodinách, začínajúc úplne od
nuly iba s pravidlami šachu. V prípade japonského šachu bol
lepší ako najlepší program Elmo po dvoch hodinách a v
prípade Go bol lepší ako verzia AlphaGo, ktorá porazila prvého
špičkového hráča Lee Sedola po ôsmich hodinách trénovania.
Po plnom natrénovaní hral AlphaZero s týmito programami sto
zápasov. V šachu so Stockfish zaznamenal 28 víťazstiev, 72
remíz a žiadnu prehru, v japonskom šachu mal bilanciu 90
výhier, 2 remízy a 8 prehier a v Go proti verzii AlphaGo Zero
bilanciu 60 výhier a 40 porážok.

Adam Kundrata
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NA PULZE DOBY
Nepečený čokoládový
cheesecake

Máme tu pre Vás tip, ako si pripraviť rýchlo dobrotu, ktorá Vám
dodá energiu a pomôže zvládnuť prípadný stres zo školy. Vtedy
môžete siahnuť po tomto veľmi jednoduchom, ale výživnom
recepte, ktorý si dokáže pripraviť aj ten, kto nemá s prípravou
jedál nijaké skúsenosti. Ak sa však na to ani po tomto
povzbudení necítite, poproste niekoho, aby vám za určitú
protislužbu túto dobrotu pripravil. Je to čokoládová bomba v
podobe nepečeného cheesecaku, pretože čokolády nie je nikdy
dosť ;)
Budeme potrebovať:
•1 bal. BeBe keksy
•100g maslo
•500g tvaroh jemný
•1 ks smotana na šľahanie
•300g čokoláda
Poleva:
•140ml smotana na šľahanie
•100g čokoláda
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Postup:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sušienky rozdrvíme a pridáme rozpustené maslo.
Zmes roztlačíme na tortovú formu vystlanú alobalom.
Nad parou rozpustíme čokoládu.
Trochu vychladenú čokoládu pridáme k tvarohovej
zmesi.
Rozmiešanú hmotu vylejeme na pripravený korpus.
Pekne uhladíme.
Polevu si pripravíme tak, že nad parou v šľahačkovej
smotane rozpustíme čokoládu.
Necháme chvíľu vychladnúť a nalejeme na plnku.
Dáme stuhnúť do chladničky.
Potom nám už nič nebráni v tom, aby sme si na tejto
dobrote pochutnali.

Ľudmila Čániová
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Móda na zimu

1.Biela farba
Na začiatok skúsme niečo jednoduché. Čistá biela farba je túto
zimu dominantná a s farbou baby pink vytvárajú klasickú, no
pritom krásnu kombináciu.

2. Vysoké čižmy
Jeden z najžiadanejších kúskov sezóny.
Vysoké čižmy, ktoré okrem toho,
že vyzerajú nádherne, aj príjemne
zahrejú.

3. Kožušinková vesta
A samozrejme nesmie chýbať ani chlpatá
vesta, ktorá si získala srdce nejednej ženy .

4.Kožuchy
Klasické zimné bundy sú už minulosťou. Skúsme ich nahradiť
niečím odvážnejším, a to napríklad kožušinou, ktorá bude tou
správnou voľbou na mrazivé dni.
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5. Štýlový spánok
Nie vždy máme náladu opustiť komfort svojho domova.
Niekedy stačí obliecť si tématické pyžamo, vysoké hrubé
ponožky, k tomu dobrá kniha a teplý čaj. Leňošenie môže
začať.

Lesia Bahnová

ODPUSTOK
Využi ma s ROZUMOM
(platí do 18.1.2018)
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ZABAVME SA!

Príbeh o hviezde a mudrcoch
Doplňte do textu chýbajúce slová:
Keď sa Ježiš narodil, objavila sa na nebi nová hviezda. Bola
taká veľká a jasná, že mudrci, ktorí skúmali každú noc oblohu,
ešte nikdy nevideli takú krásnu hviezdu. Dali hlavy dohromady
a mudrovali. Čo to má znamenať? "Ja viem", povedal jeden z
nich, "niekde sa narodilo Kráľovské Dieťa." Iný mudrc povedal:
"To sa iste narodil ten dobrý kráľ, židovský Mesiáš, na ktorého
ľudia tak dlho čakali. Poďme sa mu pokloniť a vezmeme mu
dary, aké sa patria pre kráľa."
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A tak sa títo mudrci vydali na ďalekú cestu. Žiariaca hviezda im
ukazovala, kadiaľ majú ísť. Doviedla ich
do...................................... Tu zastavili pred palácom
vladára................................... Mysleli, že sú v cieli. Pýtali sa:
"Kde je práve ten narodený Židovský kráľ? Videli sme jeho
hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť."
Ako to počul Herodes, veľmi sa znepokojil. Žiadne dieťa sa v
kráľovskom paláci nenarodilo. Tu si však spomenul, že medzi
ľuďmi sa rozpráva o starom proroctve o narodení
.................................... židovského kráľa. Začal sa báť o svoj
trón. Preto si dal zavolať židovských učencov a znalcov starých
kníh a pýtal sa ich, kde sa má Mesiáš narodiť. Oni odpovedali:
"V.............................., lebo tak je písané v prorockých knihách."
Herodes povedal mudrcom. "Choďte a pátrajte dôkladne po
tom dieťati a až ho nájdete, oznámte mi to, aby som sa mu aj ja
išiel pokloniť." Mudrci kráľa poslúchli a vydali sa na cestu. A
mudrci išli za ........................., až sa zastavili na mieste, kde to
dieťa bolo. Mudrci vošli do chlieva a uvideli tam dieťatko s
Jozefom a .................................. Pokľakli pred ním na zem a
darovali
mu.......................,............................a...............................
Herodes bol krutý kráľ. Nechcel sa vôbec pokloniť dieťaťu, ale
chcel ho zabiť, len aby neprišiel o svoj trón. Mudrci však dostali
vo sne od ............................. pokyn, aby sa už do Jeruzalema
nevracali. Jozefovi sa vo sne ukázal anjel a povedal: "Vstaň,
vezmi dieťa a matku a uteč do ............................. a zostaň tam,
pokiaľ ti nepoviem, lebo Herodes chce dieťa zabiť. "Herodes
skoro pochopil, že ho mudrci neposlúchli a o dieťati mu
nepovedali. Veľmi sa nahneval. Nechal v krajine zabiť všetkých
malých chlapcov do dvoch rokov, ale Ježiš bol už dávno v
bezpečí.

J.K.
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Veselé Vianoce

***
Na Vianoce hovorí mamička Jožkovi: "Jožko, zapáľ vianočný
stromček."
Za chvíľu príde Jožko a hovorí: "Aj sviečky?"
***
Sudca: "Môžete mi vysvetliť, prečo ste sa počas noci vlámali
päťkrát do rovnakého obchodného domu?"
"To je jednoduché  chcel som dať manželke pod stromček
šaty."
"To chápem, a čo tie ostatné vlámania?"
"To ma ich potom štyrikrát poslala vymeniť, pretože sa jej
nikdy nepáčila látka!"
***
 Mamiiii, ja by som chcela na Vianoce psa.....
 Nevymýšľaj! Bude kapor ako každý rok !!!!!
***
Eskimácka múdrosť: Nikdy nejedz žltý sneh.
***
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Rozprávajú sa Američan, Rus a Slovák. Američan hovorí:
"Vidíte to červené Ferrari?"
Ostatní: "Hmm, dobré."
"No, tak také som dostal na Vianoce."
Rus hovorí: "A vidíte to zelené Porsche?"
Ostatní: "Tiež dobré."
Rus: "Tak, také som pre zmenu dostal na Vianoce ja."
A Slovák: "Vidíte to Infiniti G35 GTO?"
Ostatní: "Nádhera!"
"Tak takej farby som dostal menčestráky."
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Už aj teraz hovorte alebo navždy mlčte!
Nie je dôležité zúčastniť sa, ale vyhrať!
Niekedy sa správaš, ako keby si vláčik potreboval.
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Ďalší nový rok je tu zas,
O rok zostarne každý z nás.
Nech teda lepší bude o stokrát,
Nech stále Ťa má niekto rád!
Študentom dobrých učiteľov,
Učiteľom dobrých študentov,
Rodičom pevné nervy
A všetkým nám veľa pohody
a úspechov
želá Vaša redakčná rada!

Ps. Nášmu časopisu veľa milých čitateľov!
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