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E d i t o r i á l

K o n t a k t y

EDITORIÁL

Január, február, marec, apríl. Zlomové mesiace, pri ktorých už je síce na 
čo v školskom roku spomínať, ale ešte stále si nemôžeme povedať, 
že sme na konci, na konci prvého, druhého, tretieho či štvrtého. Každý 
sa blížime ku koncu toho svojho ročníka, roku života, či dojedeného 
obeda. Postupom času, si čoraz viac začínam uvedomovať, že už to pôjde 
len rýchlejšie a rýchlejšie. Dni sa predlžujú, čas strávený za učebnicami 
sa pribúdajúcimi mesiacmi priamo úmerne zmenšuje. Ešte si ani nesti-
hneme vylízať rany po vysvedčení  polročnom a už nás v diaľke očakáva 
koncoročné. Povinnosti sa kopia, očakávania pribúdajú a my, vzadu na 
jesenskom akosi tajne dúfame, že nás to obíde. Je to oáza, časová bu- 
blina. Na jesenskom čas neplynie postupne. Tam čas nastane. Odrazu 
a nečakane. Ako koniec apríla. Ako koniec tohto časopisu. Je prierezom 
jari na našej  škole. I tá už sa blíži ku koncu. Je načase privítať leto.



 
Lyžiarsky nesklamal ani 

tento rok
Čo by to bolo za školský rok, keby prváci nešli na lyžiarsky? 

Musím sa však priznať, že aj keď som sa na týždeň bez učenia veľmi tešila,  veci 
som si balila na poslednú chvíľu. Veď, to by som nebola ja. 

Odchádzali sme klasicky v nedeľu. A hádajte, kto 
prišiel posledný a na koho musel celý autobus 
čakať? Správne, na mňa. Ale veď, čert to ber, každý 

občas mešká a nejako treba začať. 
Ubytovanie? No, nebol to práve Hotel Hilton, ale 

kvôli tomu sme predsa do Tatier nešli. 
A čo sa stravy týka, pán Židek by určite krčil no-

som, ale nám celkom chutilo. 
Najťažšie bolo ranné vstávanie. Ani z voza, ani na 
voz. Ani z postele, keďže bola príjemne teplučká, 
avšak ani zostať v posteli, keďže svah volal silným 

hlasom. 

Lyžovali sme sa viac-menej celý deň, takže žiadne 
prestávky s návratom na ubytovňu. 

Boli sme rozdelení na štyri skupiny. Jednotka, 
to boli tí najskúsenejší, štvorka tí, ktorí stáli na 
lyžiach prvýkrát alebo po mnohých rokoch – 

práve tak ako ja.
Bez rannej rozcvičky a tréningu to nemohlo byť. 

Tento náš ranný telocvik sa dal sledovať webkou, čo 
som sa dozvedela v pondelkový večer, keď som vola-
la s našimi. Vraj nás videli, ako sme cvičili pády. 
Nemám však poňatia, ako ma medzi ďalšími desi-
atimi ľuďmi mohli spoznať. Zrejme som svietila jak 
maják v Alexandrii. Alebo, že by som výnimočne 

padala?? 
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LYŽIARSKY

Zhodou okolností na lyžiarskom oslávila Kika 
svoje šestnástiny. Prajem jej teda, ešte raz, všetko 

najlepšie. 
Myslím, že každému jednému z nás dali zabrať 
schody. To máte tak, ráno ledva rozlepíte oči, horko-
ťažko sa napcháte do otepľovačiek, krvopotne si 
obujete lyžiarky a v tom si uvedomíte jeden nemilý 
fakt – schody. Veľa schodov. Veľmi veľa schodov. 
Vraví sa síce, že človek si zvykne na všeličo, ale 
„litvorské schody“ sú obrovskou výnimkou. Čiže, 
ak si chcete do leta vyformovať postavu, stačí vám 

päťkilové závažie na obe nohy a 180 schodov.
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LYŽIARSKY

Ako na každom lyžiarskom, ani na tomto nemohla 
chýbať záverečná diskotéka. Nejaké profesionálne 
choreografie to neboli, ale tak, šlo predsa o zábavu. 
Kto by však čakal nespútanú plážovú párty ako 
na Ibize, bol by trochu sklamaný, do tohto levelu 
Tatry so svojimi lyžiarmi ešte nedospeli. Ale zába-
va bola... Teda, dúfam... Aspoň tak som to počula... 

(Áno, áno, niekto už o pol desiatej spal :D)

Na dobré sa rýchlo zvyká, a preto sa niet čomu 
čudovať, že sa nám veľmi nechcelo domov. 
Našich 5 lyžiarskych dní však ubehlo ako voda 
a ako sme sa všetci pri plavárni v nedeľu stretli, 
rovnako sme sa v piatok na tom istom mieste 
šťastne rozišli domov a do svojich každodenných 

životov a školských povinností.

autor: Anička Kroupová
foto: ŽŠR



Od začiatku tohto školského roka je nás o jedného viac. Na návštevu prišla Rosa, 
americky hovoriaca osôbka a stále sa usmievajúc nám pomáha s angličtinou. Za 
tých, ktorí sa hanbia, som sa spýtala pár otázok, preto prosím, venujte trocha času 

nasledujúcemu článku, možno sa dozviete niečo, čo ste nevedeli.  

Du jú spík ingliš?
DU JÚ SPÍK...?
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Ahoj, Rosa. Si s nami už od začiatku 
školského roka, ale na našej škole stále môže 
byť pár študentov, ktorí ťa nepoznajú. Pred-
stav sa nám. Odkiaľ pochádzaš? Čo ťa baví? 

Radi by sme si o tebe prečítali pár viet.

Ahoj, som Rosa. V tomto školskom roku asistu-
jem na tomto gymnáziu učiteľom angličtiny. Po-
chádzam z Washingtonu D.C., ale vysokú školu 

som vyštudovala v Ohiu. 
Jedna z vecí, ktorá ľudí prekvapuje najviac je, že 
som napoly španielskeho pôvodu (z otcovej stra-
ny), a to je vlastne aj dôvod, prečo „Rosa“. Mám 
šťastie, že som vyrastala „bilingválne“, pretože 

doma hovoríme aj španielsky, aj anglicky. 
Čo sa týka mojich záľub, tak to, že som na Slov-
ensku, jednej z najšportovejších krajín,  je trocha 
žart, pretože šport ma veľmi nebaví. Mám radšej 
humanitné odbory, čiže sociálne vedy, históriu, 
cudzie jazyky a umenie. Keď som bola malá, chce-
la som sa stať umelkyňou. Študovala som socioló-
giu a výtvarné umenie na Univerzite Kenyon, čo je 
malá škola v stredozápade USA. Keď mám trochu 
voľného času, rada chodím von s priateľmi, cestu-

jem, pozerám filmy a tvorím. 

Prečo si si vybrala práve Slovensko?

Slovensko som si vybrala z viacerých dôvodov, ale 
ten hlavný je, že sa chcem lepšie naučiť slovenčinu 
a spoznať tunajšiu kultúru. Môj záujem o Sloven-
sko začal, keď som prišla do Česka v roku 2015 
študovať pokomunistické spoločenské zmeny. 
Počas tohto štúdia som sa stretla s bratským sú-
perením medzi Čechmi a Slovákmi. Chcela som 
zistiť, ako to je na Slovensku. Všeobecne sa zau-
jímam o centrálnu Európu a o slovanské jazyky. 
Pred dvomi rokmi som sa začala učiť český jazyk, a 
zároveň som si osvojila pár slovenských slov. Jeden 
z mojich osobných cieľov na tento rok je viesť plno-
hodnotnú konverzáciu v slovenskom jazyku - je to 

náročné, ale myslím si, že som na dobrej ceste.
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Vidíš nejaké rozdiely medzi slovenskými a 
americkými študentmi?

Slovenskí a americkí študenti sú úplne odlišní. Za 
to môžu hlavne rozdiely v slovenskom a amer-
ickom vzdelávacom systéme. Chodila som na st-
rednú školu, kde sa študenti naozaj nebáli všetko 
analyzovať a vyjadrovať svoje názory. Často sme 
mali „sokratické semináre“, kde študenti, nie 
učitelia, viedli svoje vlastné triedne diskusie a de-
baty. Takže to bol pre mňa trocha šok, keď som vi-
dela, že slovenskí študenti sú viac-menej úzkostliví 
a boja sa vystupovania pred ľuďmi. Myslím si, že 
prostredie slovenských tried nedovoľuje žiakom 
robiť akékoľvek chyby. Študenti, ktorí si nie sú 
istí svojou odpoveďou, radšej zostávajú ticho. Na 
druhej strane si ale myslím, že mnoho amerických 
študentov sa od slovenských má čo učiť v sebavy-

jadrovaní. Slováci sú rozumní a praktickí ľudia. 

Slovenskí študenti majú tendenciu hovoriť len to, čo 
je nevyhnutné a vynechajú omáčky. Obdivujem tento 
ekonomický spôsob rozprávania. Američania stále 
rozprávajú, ale v skutočnosti *povedia* veľmi málo. 
Musia sa naučiť byť viac priami. Jedna poznámka, 
musím povedať, že slovenskí študenti vyzerajú oveľa 

staršie než americkí, a aj sa tak obliekajú. 

Bola si aj niekde na výlete v okolí Bánoviec? 
Kde si bola, alebo kam by si ešte rada išla? Čo 

si myslíš o okolitej prírode? 

Jedno z mojich najobľúbenejších miest na Slov-
ensku je Banská Štiavnica. Myslím, že je to to 
najkrajšie mesto, veľmi dobre udržiavané a 

čistučké. Páči sa mi Štiavnická kalvária. 
Navštívila som ale aj veľa ďalších miest ako 
napríklad Trenčín, Bratislava, Nitra, Žilina, Ban-
ská Bystrica, Kremnica, Čičmany a tak ďalej. 
Čičmany sú krásne, odporučila by som ich 
navštíviť každému cudzincovi, ktorý by chcel 
vidieť niečo špeciálne. Videla som veľa zo západ-
ného a stredného Slovenska, ale rada by som išla 
aj na východ, hlavne na Spiš a do Prešova. Tiež by 
som rada strávila viac času v Tatrách. Bola som 
na Štrbskom plese na lyžiarskom a veľmi sa mi 
to páčilo. Keďže som vyrastala v meste a okolo 
neboli žiadne hory, myslím si, že slovenská príro-

da je niečo, čo som ešte nikdy nevidela. 

Čo slovenské jedlo? Jedla si bryndzové halušky 
alebo Horalky?

Bryndzové halušky sú skvelé. O tomto jedle som 
čítala ešte než som prišla na Slovensko a tá myšlienka 
mi prišla geniálna - hlavne slanina. Bola som 
prekvapená, že veľa ľuďom príde bryndza príliš kyslá, 
pretože mne veľmi chutila. Mám rada aj Horalky, ale 
nie som veľmi na sladké. Momentálne nemôžem jesť 
veľa slovenských jedál, pretože som vegetariánka, ale 

predtým som milovala zemiaky s mäsom. 
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Nie je pre teba ťažké si ísť napríklad nakúpiť? 
Ja by som sa buď stratila, alebo by som bola 
vystresovaná, pretože by som dobre nerozu-

mela...

Zatiaľ som nemala veľa problémov s komuniká-
ciou, lebo ovládam základy češtiny a slovenčiny. 
Supermarkety sú veľmi prehľadné, zvyčajne viem 
nájsť všetko, čo potrebujem, pokiaľ nehľadám 
niečo špeciálne. Rovnako je to aj v reštauráciách, 
viem si sama objednať. V minulosti mi však ľudia 
veľmi nerozumeli, kvôli môjmu prízvuku, často si 
mysleli, že som Češka, Nemka alebo Ruska, alebo 
kvôli mojim gramatickým chybám. Mám jednu 
zlú skúsenosť so slovenským vodičom autobusu, 
niečo sa ma pýtal a ja som mu dobre nerozumela, 
takže som tam len stála a on po mne kričal. Ale vo 
všeobecnosti je to v poriadku. Ľudí prekvapuje, 
že viem základy slovenčiny, možno preto, že som 
Američanka, ale slovenčinu nepovažujem za kri-
tický jazyk. Nerozumiem však tomu, ako niekto 
môže ísť do cudzej krajiny a nepozrie si aspoň pár 

základných slovíčok... Slovenčina je fajn.

V Bánovciach organizuješ pár aktivít, aby 
si pomohla študentom naučiť sa lepšie 
angličtinu, napríklad premietaš americké 
filmy v CVČ. Môžeš nám o tom povedať viac? 
Čo myslíš, že môže pri učení sa angličtiny 

pomôcť najviac? 

Keď som sa sem presťahovala, zistila som, že tu je 
pre mladých nejaká možnosť zábavy. Taktiež som 
bola v meste nová a chcela som stretnúť nových 
ľudí. Začala som každý mesiac premietať filmy v 
angličtine, americké filmy, ktoré sú u nás už kul-
tové, ale vo svete sú takpovediac neznáme. Snažím 
sa vyberať filmy, ktoré nesú výraznú myšlienku. Ti-
eto stretnutia boli skvelá cesta, ako sa stretnúť so 

študentmi aj mimo školy.

Pre mňa je to samozrejmé, ale mnoho ľudí možno 
nevie, že najlepšia cesta, ako sa naučiť angličtinu, je 
hovoriť po anglicky. Som šťastná, už len keď sa so 
študentmi rozprávam, aj keď občas robia chybičky. 
Na začiatku nie je dôležité mať perfektnú grama-
tiku, to je niečo, čo sa dá naučiť praxou. S niektorý-
mi študentmi som sa stretla aj mimo vyučovania, 
vyšli sme si na kávu, alebo sa prešli po meste. Rada 
s nimi trávim čas, pretože je to osobnejšie. Spozná-

vam ich tak lepšie, než na hodinách. 

Ďakujeme veľmi pekne, milá Rosa. Prajeme 
ti veľa šťastia so slovenčinou, máme ťa veľmi 
radi! :) / Thank you very much, dear Rosa! 
We wish you good luck with slovak language, 

we like you! :)

autor: Romča Antalová
foto: ŽŠR
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Tradičná dejepisná súťaž
Už po štvrtýkrát sme sa vybrali do Trenčína zúčastniť sa krajského kola medz-
inárodnej dejepisnej súťaže gymnázií. Keďže predošlé roky boli ako-tak úspešné, 
nezaváhali sme ani tento rok... Avšak tentokrát so zostavou čisto zo sexty: Na-
tália Hlaváčová, Šimon Ondrejka a Dominik Broniš, a ako zvyčajne pod vedením 

prof. Košíkovej. 
Tentoraz sme sa snažili osvojiť si vedomosti z ro-
kov 1949-67 československej histórie. Zahŕňalo to 
všeobecné udalosti, ktoré sa u nás udiali, ale aj mená 
a činy politikov, hercov, organizácií či inštitúcií. Po 
veeeľmi dlhej, náročnej a vytrvalej príprave sme 
sa dostavili do Trenčína porovnať si vedomosti 
so VŠETKÝMI gymnáziami Trenčianskeho kraja. 
Oproti uplynulým rokom konkurencia výrazne 

stúpla, a tak sme posilnili aj našu snahu. 

Organizátori súťaže, ako vždy, nezabudli zabezpečiť 
pohodlie svojim súťažiacim, a tak nám nechýbalo 

bohaté občerstvenie a pohodlné prostredie.
Nastalo otestovanie našich znalostí. Pracovali sme 
spolu v trojici, takže komunikácia bola nevyhnutná. 
Po dopísaní testov (ktoré boli rôznorodé a podrob-
né - opäť nič nezvyčajné) nám veľmi dobre padol 
obed navarený a podávaný samotnými študentmi z 

Jilemáku (to bola naozaj mňamka).

No a potom nastalo vyhodnotenie. Tento rok 
nám to teda nevyšlo, skončili sme na štvrtom 
mieste (zo štrnástich!), avšak chýbalo nám nao-
zaj len pár bodov do postupového miesta- čiže 
druhého. Nuž odchádzali sme pokorne, ale zato 
spokojní so sebou a poučení. Pri takejto súťaži si 
človek uvedomí, že nejde len o vedomosti, ale aj 
o tímovú prácu, dobrý sluch, artikuláciu a pekný 

rukopis!

autor: Šimon Ondrejka
foto: KCVČ



Najvyššie rezortné ocenenie 
pre 

PhDr. PaedDr. Rudolfu Novotnú

OCENENIE
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V piatok 31. marca si naša pedagogička  Rudka Novotná prevzala z rúk ministra školstva, vedy, výs-
kumu a športu SR Petra Plavčana najvyššie rezortné ocenenie za prínos v oblasti výchovy a vzdelávania 
v rámci rozvoja školstva, Veľkú medailu sv. Gorazda. Medaily svätého Gorazda udeľujú  od roku 1999 
ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom v iných 

oblastiach spoločenského života.

O tom, že  najvyššie rezortné ocenenie  bolo pani Novotnej udelené 
právom, svedčí návrh, na základe ktorého bolo ocenenie udelené:

Odboru školstva zasvätila 36 rokov, počas ktorých do-
siahla výborné odborné výsledky, reálne potvrdené 
opakovaným testovaním maturantov zo slovenského 
jazyka a literatúry. Dlhé roky aktívne pracovala ako ve-
dúca predmetovej komisie SJL, výchovná poradkyňa, 
protidrogová koordinátorka, koordinátorka preven-
cie kriminality, lektorka psychológie a pedagogiky 
pre budúcich učiteľov autoškôl a lektorka psycholó-
gie v rámci vzdelávania v Metodicko-pedagogickom 
centre Trenčín. V súlade s kvalifikáciou ako školský 
psychológ tiež pomáha žiakom, rodičom i mladým 
pedagógom preklenúť rôznorodé problémy spojené s 
výchovou a vzdelávaním. Na základe jej štúdia holo-
kaustu v Yad Vashem v Jeruzaleme pôsobí posledných 
10 rokov aj ako multiplikátorka témy holokaust pre 

Trenčiansky kraj. Aktívne sa angažuje v príprave žiakov na súťaže v 
prednese, rétorike a vlastnej tvorbe s výbornými 
výsledkami v okresných, krajských a celosloven-
ských kolách. Najvyššiu, celoštátnu métu pod jej 
vedením získalo 9 študentov. V medzinárodnej 
česko-slovenskej súťaži vo vlastnej tvorbe v rámci 
stredoškolskej kategórie obsadili jej žiaci 1. a 3. 

miesto.

Pred 15 rokmi založila v Gymnáziu J. Jesenského 
školský časopis SOS – Spoločenský Odbúravač 
Stresu, ktorý získal viacero ocenení a funguje 
dodnes. V rámci profesie psychologičky realizu-
je osvetovú, prednáškovú a publicistickú činnosť 
nielen v trenčianskom regióne, ale aj v rámci ce-

loslovenských masmédií.
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12 rokov zabezpečuje z pozície predsedníčky krajskej 
súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec hladký 
priebeh tohto významného podujatia. Posledných päť 
rokov bola menovaná aj do funkcie predsedníčky po-
roty pre III. kategóriu v celoslovenskej rétorickej súťaži 

Štúrov Zvolen.
Okrem pedagogickej činnosti tiež vykonávala počas 15 
rokov na pôde dvoch škôl funkciu zástupkyne riaditeľa. 
Za jej otvorený a ústretový prístup k ľuďom a ich problé-
mom bola opakovane zvolená za poslankyňu Mestského 
zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou a v súčasnom 

volebnom období aj za poslankyňu TSK.
V rámci profesie psychologičky realizuje osvetovú, 
prednáškovú a publicistickú činnosť nielen v trenčianskom 

regióne, ale aj v rámci celoslovenských masmédií.

Za svoju tvorivú prácu bola viackrát ocenená plaketami, diplomami, cenami i pamätnými listami:
 v roku 2008 získala ocenenie „Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja“,
 - v roku 2014 dostala 3 ocenenia:
 - od ministra dopravy „Ocenenie za  prípravu učiteľov autoškôl“, kde prednáša psychológiu a peda-

gogiku už 27 rokov,
 - za dobrovoľnícku prácu v rámci Seniorského informačného centra v trenčianskom regióne cenu 

„Srdce na dlani“,
 - z rúk Predsedníčky únie žien Slovenska, za Trenčiansky kraj,  si prevzala „Ocenenie  za celoživotný 

osobný a profesijný postoj, národné povedomie a úctu k hodnotám“, 
 - v roku 2015 ocenenie vo Zvolene pri príležitosti Roku Ľudovíta Štúra,
 - v roku 2016 plaketu v Uhrovci pri príležitosti jubilea Alexandra Dubčeka.  

Vo voľnom čase pracuje ako sprievodkyňa v európskom cestovnom ruchu, kde sprevádza 
turistov na náročných  poznávacích zájazdoch.

Srdečne blahoželáme, ďakujeme za všetku prácu v 
prospech našej školy i v prospech širokej verejnosti  

a prajeme veľa ďalších úspechov.

autor: vedenie Gymnázia J.Jesenského
foto: TSK
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SVETOVÉ DNI...
Uvažujem. Uvažujem nad tým, či sa niekto z vás občas tak pozastaví a zamyslí sa 
nad tým, či nie je ten alebo onen deň niečím významným. Možno ani nie význam-

ným, ale skôr akoby „zasvätený“. 

Ja som si začala vo svojom diári všímať, že každú 
chvíľu sa oslavuje svetový deň čohosi. Niekedy sú 
to takmer totálne banality, ako napríklad Svetový 
deň zdravého spánku, ktorý je 21.3. Čo bol mi-
mochodom utorok, takže moc ľudí si ten zdravý 
spánok práve neužilo. Ja teda rozhodne nie. Alebo 
taký Deň komplimentov (24.1.), o ktorom 99% 
nášho národa ani len netuší, či taký Medzinárodný 
deň bez diét (6.5.). Pre mňa je to úplná banalita, 
keďže ja mám taký deň bez diét 365 krát do roka. 
Ale navzdory tomu sú tu aj dni, ktoré stoja za 

povšimnutie. 

Je ním napríklad DEŇ ZEME. V tento deň (22.4.) 
by sme mali urobiť niečo prospešné pre našu 
Zem, aspoň raz za rok sa zdvihnúť od počítačov, 
televízorov, odložiť mobily a ísť napríklad pomôcť 
spratať odpadky z okolitej prírody, pretože našu 
Zem by sme si mali chrániť, nie ničiť ju, ako má 

naše ľudstvo vo zvyku. 

Ďalším takým významným dňom je aj napríklad 
Svetový deň kníh (23.4.). Prečo? V dnešnej dobe 
číta stále menej a menej ľudí. Moderná generácia 
radšej uprednostňuje svoje vymakané  smartfóny 
a rôzne technológie novej doby. To však nie je ono. 
S knihami prichádza posolstvo, učenie a rozvíja sa 
naša fantázia. A myslím, že nevravím len za seba, 
ak poviem, že je to aj skvelý relax. Ak sa nad tým 
trochu zamyslíte, dôjde vám, že to predsa len má 

niečo do seba.

Všímajte si, zisťujte, čo sa kedy deje. Skoro 
všetky tieto udalosti vznikli pre istý zámer, 
ktorý by sa mal napĺňať. A o to lepšie je, že 

sa na tom môžete podieľať aj vy. 

autor: Caroline Žáčiková
foto: internet
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LYŽIARSKY VÝCVIK - 6 DNÍ 
NA LYŽIACH

V dňoch 12. – 17. marca 2017 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik pre triedy príma, sekunda, tercia a kvar-
ta na Štrbskom Plese. Ako pedagogický dozor nás sprevádzali RNDr. Elena Kacvinská, Mgr. Marcela 
Hlbočanová, Mgr. Lenka Janáčová, Mgr. Ján Bacho, PaedDr. Juraj Žitňanský, americká lektorka Rosa 

a zdravotníčka. 

Boli sme ubytovaní v penzióne Litvor, ktorý sa 
nachádza neďaleko Štrbského plesa. Izby boli síce 
jednoducho zariadené, no na žiadnej nechýbal  
televízor. Bohužiaľ, ten vo väčšine prípadov ne-
fungoval. Škoda. No i napriek tomu bolo o zábavu 
postarané, napríklad aj vďaka programu ,,izba 
baví izbu“, kde mohli všetci ukázali, ako vedia 
vymyslieť napríklad zaujímavé kvízy či zábavné 

scénky.  

Každý jeden deň nás budil budíček, ktorý nebol 
vždy príjemný – podľa toho, ktorá izba budila. 
Ale predsa. Komu by sa chcelo vstávať, keď sa tak 
dobre spí? A tak nám niekedy trvalo dlho, kým 
sme sa ,,vyteperili“ na raňajky. Odtiaľ sa všetci 
ponáhľali na skibus, pretože veľakrát hrozilo, že ho 
nestihneme a na svah budeme musieť šliapať a ešte 

k tomu v lyžiarkach. 

   V prvý deň bolo ťažké sa naštartovať, ale na-
koniec každý zlyžoval Solisko (čo bol najdlhší 

svah na kopci), aj napriek niekoľkým pádom. 

Cez prestávku sme trávili čas v Chate pod Soliskom, 
kde si všetci objednali teplý čaj, ktorý bol naozaj 
výborný, ale podľa môjho názoru moc sladký. Zopár 
žiakov si však namiesto v reštaurácie vychutnávalo 
voľnú chvíľu vonku na tuli vakoch, dívajúc sa na ob

zor.                                                                                                                                                        
Posledný večer lyžovačky trávili niektorí na 
izbách v spoločnosti mobilných telefónov, 
iní na diskotéke, na ktorej nechýbala skve-
lá, rytmická hudba, majstrovskí tanečníci 
(PaedDr. Juraj Žitňanský) a taktiež aj dobrá 

nálada.

Nasledujúci deň sa nikomu nechcelo ísť domov, 
totižto sme si uvedomili, že po návrate nás čaká 
škola. O takej skvelej lyžovačke môžeme už akurát 

tak snívať, no určite sa sem ešte niekedy vrátime.    

autor: Emma Filová
foto: ŽŠR
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NRSR

Prosím vás, nevyhadzujte 
stoličky z balkóna...
...jednu takú sme tu už mali
TSK opäť raz potvrdil svoj živý záujem o študentov nášho  Gymnázia Janka Jesenského v Bánov-
ciach nad Bebravou. 30. marca 2017 sa totiž skupinka najlepších žiakov školy mohla zúčastniť na 

pozvanie predsedu TSK, Ing Jaroslava Baška, návštevy v Národnej rade SR v Bratislave.   
             Prehliadke budovy  NR SR  predchádzala prechádzka po barokovej záhrade, i keď jediné, čo si 
z nej ešte mohlo pamätať  barok, bol jej názov. Pomer zelene a betónu bol väčší ako pomer neprijatých 

a prijatých  uchádzačov do Olomouca. (28:1).  

Jedna z našich žiačok si ešte pred vstupom do 
budovy parlamentu stihla spravila očko u pána  
Matoviča. Keď kráčal okolo našej skupinky, o 
niečo hlasnejšie ako mala v pláne z nej mimovoľne 

vypadla veta: “Aký fešák.” 
Vetu počul a celej skupinke gymnazistiek sa za tento 
výrok dostal úsmev, za ktorý by sa nemusel hanbiť 

ani Kollár v čase svojej najväčšej baliacej slávy.
      Exkurzia môže začať. Sprevádzajúci zamest-
nanec kancelárie NR SR nám pripomenul 
najkľúčovejšie momenty, vedúce  ku vzniku 
nášho súčasného štátneho zriadenia. Hodili sme 
očkom na originál pečate Jozefa Miloslava Hur-
bana,  ktorá je  vystavená na prízemí parlamentu 
a jeho cena je vyššia ako výplata za všetky moje 
doterajšie brigády (vynásobená svetelnými rok-

mi). Očko zaplakalo.  

Potom sme  už v spoločnosti poslancov NR SR, Ing. 
Jaroslava Bašku a pána Ľubomíra Želiezku, vstú-
pili do jednej z kancelárií parlamentných výborov. 
Tam sme s poslancami pol hodinu diskutovali na 
pestrú škálu tém, počínajúc ich vlastnými funkcia-
mi v parlamente, končiac rozhovorom na súčasnú, 

relatívne stabilnú situáciu.  
(Lebo veď kradlo sa vždy, ale nestabilne. Teraz máme 
aspoň istotu, že sa bude. Vieme, kam SMERujeme.) 
Diskusiu na tému: “ Najpretriasanejšie témy počas 
rokovaní”, sme radšej preskočili. Náhodou by došlo 
znovu na kojenie v priestoroch rokovacej sály, nuž, 

nechajme tak...
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NRSR  

Chuť informácií z prvej ruky sme si vychutnali 
priamo z balkóna rokovacej sály v spoločnosti no-
vinárov počas  60 minút otázok  a odpovedí. Len ku 

okraju balkóna nás nechceli pustiť.  

Incindent z 13. februára, keď sa odtiaľ istá 
pani, kričiaca vetu: “Už to nebudeme trpieť, 
ani tolerovať!”,pokúsila zhodiť na poslancov 
stoličku zo štvormetrovej výšky v SBS-ke, zja-

vne zanechala  spomienkovú stopu.

Poslednou zo zastávok našej prehliadky parla-
mentu bola zastávka pri umeleckých dielach A. 
Brunovského, vyobrazujúcich Slovensko a svet z 
rozličných historických či kultúrnych pohľadov.  
Pri nich sme sa s naším veľmi príjemným spriev-
odcom poďakovaním rozlúčili a s vedomím, že 
i napriek povinnostiam prislúchajúcim úradom 
pána Bašku a pána Želiezku si na nás, študentov 
Gymnázia Janka Jesenského, vedeli nájsť čas. Pe-

kné od nich, ďakujeme. Ďakujeme :)

autor: Katka Hruška
foto: Filip Vlnka
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AMERIKA

Naša Emka v Amerike
Aký dlhý je jeden školský rok? Ešte v auguste som si myslela, že jeden rok je 
neskutočne dlhá doba. Odísť sama, bez rodiny a kamarátov nebolo úplne najľahšie 
rozhodnutie, no napriek tomu som sa tešila na všetky nové zážitky, nových ľudí a 
všetky výzvy môjho ročného výmenného pobytu na americkej strednej škole North-

field Mount Hermon – NMH. 

Prvé školské dni neboli tými najlepšími. Všetko bolo 
pre mňa nové a úplne odlišné ako na Slovensku. 
Dokonca aj angličtina, o ktorej som si myslela, že ju 
ovládam viac než dobre, bola veľkým prekvapením. 
Navždy si budem pamätať moju prvú hodinu chémie, 
kedy som si myslela, že som sa ocitla niekde v Číne 
namiesto Ameriky, pretože som bola úplne stratená. 
Avšak po prvých pár dňoch som si zvykla na nový 
jazyk a spôsoby vyučovania na americkej strednej 
škole. Uvedomila som si, že učivo vôbec nie je také 

ťažké, ako sa na prvý dojem zdalo. 

Veľký rozdiel medzi strednou v US a na Slov-
ensku je ten, že v Amerike ide viac o vysvetle-
nie a porozumenie učiva ako o pamätanie si 

nadiktovaných poznámok. 
Na každý predmet je iná trieda alebo aj budo-
va, iná skupina ľudí, kde je priemerne 12 žiakov 
z rôznych ročníkov. Taktiež sú veľkou oporou 
učitelia, ktorí sú nesmierne ohľaduplní a ochotní 
pomôcť komukoľvek a kedykoľvek. Čím viac vidia 
na študentoch snahu a záujem o daný predmet, tým 
majú väčšiu radosť z učenia. Počas hodín robíme 
veľa skupinovej, ale aj samostatnej práce, zopár ak-
tivít, rôzne pokusy alebo projekty. Veľa sa tu kladie 
dôraz na domáce úlohy (čo u nás na strednej škole 
pomaly ani nenájdeme), ktoré sú na jeden predmet 
stanovené na 40 až 60 minút na každý deň. Predm-
ety na jeden semester sú však len tri, takže to vôbec 
nie je také hrozné, ako sa zdá. Predmety sú každý 
deň rovnaké, trvajú 80 minút a sú rozdelené do 
A, B, C a D blokov, pričom jeden je každý semes-
ter voľný. Čiže ak máte šťastie a máte A blok voľný, 

škola sa začína až o 10:10 každý deň. 

NMH je internátna škola s pomerne veľkým 
kampusom, takže sa tu organizuje množstvo vík-
endových aktivít alebo podujatí, ako napríklad 
hudobné a tanečné predstavenia. Taktiež je 
množstvo súťaží medzi jednotlivými internátmi 
alebo ročníkmi. Veľmi veľký dôraz sa kladie na 
šport, ktorý sa mení každý trimester. Trénuje 
sa každý deň od pondelka až do soboty, kedy je 

väčšinou zápas proti inej škole. 
Je to naozaj veľmi podobné ako v tých všelijakých 
amerických filmoch alebo seriáloch o stred-
ných školách (až na to, že naša škola nemá 

roztlieskavačky ). 
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Možnosti na šport sú tu obrovské, čo je jedna z 
vecí, ktoré mi po návrate späť budú na Slovensku 
veľmi chýbať. NMH je tiež veľmi liberálna škola – 
žiadne uniformy, veľa medzinárodných študentov, 
pochopenie pre rôzne náboženstvá, rasy a rôzne 
typy ľudí. Veľký rozdiel je aj v spôsobe riešenie 
rôznych situácií, pretože v Amerike chcú ľudia 
o všetkom príliš veľa rozprávať a rozoberať to, a 
snažiť sa prísť na množstvo rozumných riešení a 

vysvetlení, ktoré nakoniec ani nie sú rozumné. 
Ja osobne chápem, že je to rozdielna kultúra, ale 
aj tak si asi nezvyknem na to, že stredoškolskí 
žiaci (prakticky stále deti) riešia napríklad, ako 
sa „zbaviť“ Donalda Trumpa a organizovať rôzne 
celoškolské stretnutia každý týždeň (ešte aj povin-

né...).

Nedá sa ani porovnať, ako veľmi je život na in-
ternátnej škole odlišný ako doma, kde máte stále 
svojich blízkych pri sebe (aj keď to vie byť niekedy 
super otravné), kde máte opraté a ožehlené každý 
druhý deň, a kde máte možnosť nájsť si čas a byť 
proste len chvíľu sám v inom ako školskom prost-
redí. Napriek tomu nie je ťažké zvyknúť si na tento 
iný spôsob života a je to veľmi dobrá cesta, ako sa 
naučiť zodpovednosti a samostatnosti. Namiesto 
rodiny sú pri vás kamaráti, s ktorými prakticky 
trávite 24 hodín denne. Sú tu, samozrejme, aj 
pravidlá, ako napríklad zapísanie sa na internáte 
o 22:00 cez týždeň a 23:30 cez víkend, študijný čas 
od 20:00 do 22:00, kedy by sa malo prakticky len 
učiť a robiť úlohy, alebo upratovanie spoločenskej 
miestnosti a našej mini internátnej kuchynky. 
Taktiež máme na škole „workjob“, teda každý žiak 
musí za týždeň odrobiť približne 4 hodiny pre 

školu. 
Sú to ale jednoduché a veľakrát aj zábavné práce, 
napríklad práca v pekárni, jedálni, rôznych kance-
láriách, na pošte alebo na farme (všetko súčasť 

školy).

Jedlo v škole je dosť podobné slovenskému jedlu, 
avšak školy v Amerike by sa dali skôr porovnať k 
hotelu, kde máte na výber najmenej z piatich jedál, 
sendvičov alebo šalátu a nesmú chýbať dezerty od 

výmyslu sveta a veľa ovocia.

Momentálne mi zostáva posledný mesiac 
z môjho ročného pobytu (čomu ešte stále 
nemôžem uveriť  a spätne sa pozerám na 
všetko, čo mi tento rok dal. Nehovoriac o 
nesmiernom pokroku v angličtine, naučila 
som sa samostatnosti a zodpovednosti, 
bola som nútená vyjsť zo svojej „komfort-
nej zóny“ a prispôsobiť sa rôznym novým 
pravidlám, nehanbiť sa nájsť si nových 
kamarátov a dostala som šancu vidieť iný 
kus sveta a skúsiť množstvo nových vecí, z 
ktorých by som mnoho na Slovensku nikdy 

nezažila. 
Prajem každému, aby mal niekedy možnosť 
zažiť niečo podobné a skúsiť niečo nové, iné 

ako doma. 

Posielam veľký pozdrav mojej 
najlepšej triedičke!

autor: Emka Janáčová
foto: Emka Janáčová
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Stretne sa Číňanka, Španielka 
a dve baby z Indonézie na 
Gymnáziu Janka Jesenského

NÁVŠTEVA



         
         
     

SOS 19

Malá ochutnávka fotiek, článok už v nasledujúcom čísle ;)

NÁVŠTEVA




