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V tomto školskom roku sa
na škole udiali mnohé
zmeny. Pani učiteľka
Berková sa ujala vedenia
školy, zmenil sa učiteľský
zbor, zloženie a štruktúra
žiackej rady a na našu
školu prišli prváci. Tieto
zmeny neobišli ani
redakciu časopisu, ktorá
sa značne rozšírila o
nových členov. Práve toto
nové číslo Spod veže je
výsledkom práce mnohých
prvákov, ktorí sa neboja
obetovať svoj voľný čas
pre školské spoločenstvo.
Týchto žiakov je na škole
viac, a často robia veci, za
ktoré nedostanú žiadnu
pochvalu ani pozornosť.
Chcem im týmto
spôsobom poďakovať za
ich prácu.

Prajem vám, aby ste boli
pri čítaní tohto čísla a po
vianočných sviatkoch
obohatení a aby ste našli
vo svojich každodenných
životoch zážitok s Bohom,
ako nám píše aj pán
kaplán.

Pekné Vianoce

Radovan Marcinčin

Editoriál

Vyhlasuje sa súťaž
o najlepší ...

Pozor! Pozor!

Jingle
nášho školského

Rádia CGŠM
Súťažné práce sú očakávané v riaditeľni.
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Vianočné duchovné slovko
V takejto „jozefovskej situácii“
sa človek nachádza veľmi
často. Vždy vtedy, keď sa o
slovo hlási nejaký človek, ktorý
prosí o odpustenie, ktorý
prosí, aby sme ho prĳali; vždy
vtedy, keď sa ukáže situácia
alebo problém, ktorý treba
riešiť a nás to nutká vyhnúť sa
tomu; vždy vtedy, keď sa zdá,
že už je všetko nanič, že to
nemá zmysel, že sa neoplatí
snažiť sa ďalej; vždy vtedy,
keď by sme sa najradšej na
všetko vykašľali. Práve vtedy
sa hlási o slovo Boh. Vtedy
prosí, aby sme mu dali meno,
aby sme ho prĳali medzi seba,

aby sme ho prĳali do rodiny a
dali mu pocit patričnosti, teplo
domova. A práve vtedy je ten
čas, keď človek musí vyjsť zo
seba samého, keď si
uvedomuje, že sa už nedá
kalkulovať, že tu už neplatia
žiadne vzorce a návody,
podľa ktorých bol zvyknutý
riešiť svoje trápenia. Tu sa
končí nudný stereotyp a tu sa
začína nevšedný zážitok s
Bohom – najkrajšie Vianoce,
lebo keď prĳmeme priateľov,
prĳímame samého Pána,
ktorému dávame meno:
Emanuel – Boh s nami.

Požehnané Vianoce praje
Váš pán kaplán Martin

V týchto dňoch nám Božie
slovo predstavuje muža,
ktorý mal tiež všetko pekne
naplánované a mal predstavu
o svojej budúcnosti. Nechcel
byť ničím zvláštny a
výnimočný. Takto nám Božie
slovo predstavuje Jozefa,
Máriinho manžela. Mal svoje
sny – o manželstve, o rodine,
o svojich budúcich deťoch.
Avšak „Božie sny“ sú iné ako
ľudské sny – Boh podkopal
jeho plány. Jozef pochopil, že
Mária bude matkou a on je z
tejto hry vynechaný. Chce sa
s Máriou rozísť, aby
nekomplikoval situáciu. Boh
mu ale naznačil niečo iné.
Jozef pochopil, že sám Boh
ho prosí, aby ho pritúlil, aby
ho vzal do rodiny, aby mu dal
domov, teplo rodiny, meno. A
Jozef pochopil, že tu končí
bežný život a začína zážitok s
Bohom. Dal sa vyrušiť vo
svojom zabehanom štýle
života, a tak zažil prvé a
najkrajšie Vianoce – lebo
prĳal svojho Pána.

Exupéry v rozprávke o malom
princovi hovorí o malej planéte
na ktorej žil lampár. Jeho
úlohou bolo zažínať a zhasínať
lampu – jedinú na planéte.
Keďže planéta bola veľmi malá,
deň a noc sa striedali príliš
rýchlo a lampár nerobil nič iné,
len zažínal a zhasínal lampu.
Čas uháňal rýchlo a lampár si
nemal ani kedy oddýchnuť.
Takto prežil celý svoj život.

Čas ubieha rýchlo a čo nevidieť
tu máme Vianoce. Niekedy sa
zdá, že to s nami ide ako s tým
lampárom – máme svoje
školské povinnosti, náplň
našich dní, všetko rýchlo letí a
pomaly je ďalší rok za nami.
Zvykli sme si na určitý štýl
života, naučili sme sa, ako
zvládať ťažké situácie, máme
to všetko dobre premyslené,
starostlivo naplánované – a dni
za dňami ubiehajú.



-Viktória Legátová a Marta Zavacká

Duchovná obnova v Starom Smokovci -
prebehla bez ujmy na zdraví, so svätou omšou
a modlitbou krížovej cesty bez akýchkoľvek
napadnutí divou zverou.♥

Zo života školy

Akadémia o Štefanovi Mišíkovi v Hnilci - bola
pre mnohých z nás zážitkom. Cesta bola kľukatá
a program bohatý. Technické problémy nás
obchádzali a najviac nás pobavili nepodarené
zábery z videjka o Mišíkovi. Za stvárnenie
ďakujeme Lukášovi Frankovičovi. ♥

Dni kresťanskej kultúry - sme stihli práve včas.
Samozrejme, pán biskup s nami požartoval a na záver
sme navštívili cintorín, hrob Štefana Mišíka.

Ima3cool(ácie)y - našich veľkých prvákov
sme si vychutnali a spolu sme sa dosýta
zabavili. Najlepší vizuálny doplnok boli
jednoznačne pyžamká :-D

Stužková slávnosť - sa páčila nie len naším
štvrtákom. Svätú omšu slávil pán biskup Šečka. Mohlo
byť súčasťou programu niečo lepšie ako Danilove
tanečky?

Viedeň - zdĺhavú, možno boľavú cestu kultúrne
obohacovala zadná časť autobusu svojím spevom
a vtipmi. Viac o výlete v rozsiahlejšom článku

Akadémia Štefana
Mišíka v Hnilci

Dni kresťanskej
kultúry

Exkurzia do
Viedne

Piráti Krásy
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Aká je vaša obľúbená farba ?
Modrá (s politickou stranou to nemá nič dočinenia).

Aká je vaša obľúbená trieda ?
Každá trieda je iná. Kým prváci sú "ŽIVÍ" ale aj "CHTIVÍ"

,druháci sú" POKOJNÍ" (niekedy až veľmi), ale dá sa dobre
učiť, no a tretiaci sú už "EXPERTI", takmer každý je
kapitola samá o sebe.

Z ktorej strany šúpete banán ?
Je na to pravidlo ? Šúpem ho od okvetia (stopka je na

druhom konci).

Aké máte koníčky/ čomu sa
venujete vo voľnom čase ?
Mám celoživotné koníčky šport a

cestovanie.V mojom veku aktívne
už len plávanie a turistika a z
cestovania sú to poznávacie
zájazdy po Európe.

Preferujete sladké/ slané?
Sladké (nevidieť ?)

Obľúbená príchuť zmrzliny ?
Čokoládová ale aj ovocná, ak sú

v nej kúsky ovocia.

Na čo ste najviac hrdá vo
svojej učiteľskej kariére?
Hlavne na žiakov, ktorí si obľúbili

matematiku a buď ju vyštudovali a
vyučujú ju, alebo úspešne ukončili
technické a ekonomické školy.

Čo preferujete viac, MAT či FYZ
?
Počas štúdia som mala radšej

fyziku a predstavovala som si, že ju
budem učiť tak, ako môj skvelý
profesor na SVŠ, p. Reiprich. Prax
bola iná a ja som celý život učila
len matematiku (ale aj tú mám
rada).

Čím by ste chceli byť,ak by ste neboli
učiteľkou?
...že by herečkou? Počas ZŠ som hrala

divadlo,chodila na husle aj na recitačné súťaže.
Učiteľkou som ale chcela byť odjakživa. Určite ma
ovplyvnila mamka, ktorá tiež učila a ja ako malá
som jej chcela opravovať písomky a dávať
päťky.Teraz ale najradšej píšem jednotky.

Bolo lepšie na Školskej či na CGŠM ?
To neporovnávam. Na Školskej som učila 28

rokov,ja som tam chodila aj na ZŠ aj na strednú
školu, takže môj školský život takmer celý patril
Školskej (4 roky som na začiatku učila na dnešnej
Hotelovej akadémii). Žiaci sú šikovní tam aj tu.
Musím sa ale priznať, že rada chodím do tejto školy.

INTERVIEW S PANI UČITEĽKOU
MATEMATIKY – RNDr. GABRIELOU
RICHNAVSKOU



10 11Interview s pani učiteľkou
dejepisu Mgr. Petrou Hurajovou

Z ktorej strany šúpete banán?

Som ľaváčka a odjakživa som
robila všetko naopak. Dokonca
som chvíľu aj písala zrkadlovo.
Takže banán určite šúpem
nesprávne. Ale chu� mi
rovnako.

Ako sa máte?

Mám sa dobre, ďakujem za opýtanie. Slnko svie�, Vianoce sú predo
dvermi, ja som spokojná .

Kde sa vám lepšie učí – na Drevárke alebo u nás na CGŠM?

To je ako keby ste sa opýtali profesionálneho šoféra, či sa radšej
vozí v limuzíne alebo v SUV-čku. Podstata práce je rovnaká. Mne je
dobre tu i tam – obe školy majú pre mňa svoje čaro.

Kedy ste sa začali zaujímať o dejepis?

Počas štúdia na gymnáziu ma na históriu „namotala“ moja skvelá
dejepisárka. Začala som chápať, že bez poznania vlastnej minulos�
súčasný človek tápe v hmle. Osobne som presvedčená, že dejiny
netvoria len veľkí ľudia známi z učebníc, ale my všetci. A aká
bude naša budúcnosť, závisí len na nás.

Ktorá trieda je vaša najobľúbenejšia?

Tá, v ktorej mám práve vyučovaciu hodinu. Nerada škatuľkujem žiakov,
najbližší sú mi však �, ktorí rozmýšľajú a neboja sa vyjadriť svoj názor.
A príjemný bonus pre mňa je, ak sú v�pní a dokážeme sa na hodinách aj
zasmiať. Milujem humor so š�pkou irónie. A sebairónie.

Máte radšej psy alebo mačky?

Hoci momentálne zvieratká nemám, som ich veľký milovník. Som taký
„mačkopesomil“. Možno s tým už leziem známym na nervy, ale bežne sa
mi stáva, že na návšteve u kamarátov psíčkarov alebo mačičkárov
venujem viac pozornos� ich štvornohým miláčikom ako im. Týmto sa im
verejne ospravedlňujem .

Ktoré ročné obdobie máte najradšej?

Každé má svoje čaro. Voľakedy som zbožňovala leto a horúčavy, ale
v poslednom období som si zamilovala pestrofarebnú jeseň. Keďže rada
fotografujem, prídem si v meste i v prírode na svoje. Nedávno som si
prezerala fotky z minuloročnej jesene a zis�la som, že som si nafo�la
práve okolie gymnázia a to som nemala ani tušenie, že moje kroky raz
povedú sem. Napadol mi v tej súvislos� môj obľúbený citát: „Náhoda je
pseudonym Boha, keď sa nechce podpísať.“

Baví vás vaša práca?

Áno, veľmi a dúfam, že je to
na mne aspoň trochu vidieť .
Toto povolanie je pre mňa
asi osudové, lebo už ako
malá som sa rada hrávala
„na školu“ a kamarátky boli
žiačky, za�aľ čo ja učiteľka.
Takže voľba bola v mojom
prípade jasná. Je to
pomerne náročné, no krásne
povolanie. Nemenila by som.
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Ku krížu nad Butkovom sme sa
zdarne vyšplhali potme. V každom
z nás niečo toto miesto vzbudilo.
Bolo veľkolepé vidieť ten rozdiel
medzi maličkým svietiacim
krížikom niekde v lese z diaľky a
stáť niekoľko metrov pod ním.
Blato sme si priniesli až do
Bratislavy, kde sme odprevadili
deň.

Nasledujúci deň sme celý strávili
vo Viedni. Pokochali sme sa
krásami kostolov a múzeí.
Dokonca sme slávili svätú omšu. S
Viedňou sme sa lúčili vianočne
naladení na trhoch. Autentické
zábery budete mať možnosť vidieť
vo videjku very soon.

Niekto čaká celý rok na novú
sériu obľúbeného seriálu a
my sme čakali na novu sériu
predvianočných exkurzií v
zahraničí. Tento rok sme
našu cestu začali návštevou
prírodovedného múzea v
Liptovskom Mikuláši, v
enormne veľkej budove
bývalého kláštora bez konca
kraja so zaujímavou
expozíciou.

Pán kaplán pre nás slúžil sv.
omšu v kostole, ktorý sa stal
predmetom konfliktu pri
tvorení slovenských dejín v
obci Černová. Obete tragédie
sme si uctili zapálením
sviečok na cintoríne. Na
Kozom vŕšku sme si dopriali
luxusný obed a začali preteky
s časom.

12 13
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Akadémia veľkých diel

Celá táto myšlienka a zoznam hodnotných diel spolu s metodikou
vedenia seminárov vytvorilo Kolégium Antona Neuwirtha hlavne
za tým účelom, aby sa žiaci naučili vnímať krásu umenia, kri�cky
uvažovať a všímať si detaily. A hoci je tento program pre
študentov spoplatnený, je k dispozícii množstvo š�pendií, aby
študen� nemali problém s financiami, ale aby si zároveň
uvedomili, že všetko, aj vzdelávanie, má svoju hodnotu.

Všetko toto je naozaj vynikajúci spôsob ako mo�vovať nás,
mladých ľudí, k zamysleniu sa nad podstatnými vecami
a osvojovať si pravé hodnoty pre svoj život.

-Andrej Kalík

V novom školskom roku sme sa na našej škole začali stretávať
v popoludňajších hodinách na seminároch s názvom Akadémia
veľkých diel pod vedením pani učiteľky Marcinčinovej. Akadémia
veľkých diel je voľnočasový program, zameraný na stredoškolákov,
kde majú vytvorený priestor na diskusie o rôznych umeleckých
dielach západnej civilizácie. Sú to rôzne poviedky, divadelné hry, filmy,
obrazy, ale aj hudobné diela. Pripravujeme sa na ne doma a potom sa
na seminároch spoločne snažíme zis�ť, čo chcel autor
prostredníctvom svojho diela povedať . Pani učiteľka nám svojím
vedením a otázkami pomáha, aby sme pochopili, čo sa autori veľkých
diel snažia odkomunikovať.

Vybrané diela museli spĺňať �eto tri podmienky: krása, pravda a
dobro. Nájdu sa medzi nimi aj diela od veľmi známych autorov ako
AlfredHitchcock, Antonio Vivaldi, Hans Chris�an Andersen, J. R. R.
Tolkien a iní. Na každom seminári robíme najskôr nejakú ak�vitu
napr.: mali sme nakresliť obrázok, ktorý by nás charakterizoval, alebo
sme mali vytvoriť podobnú scénu ako na obraze Márnotratný syn.
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Čo je fast fashion?
Zamyseli ste sa niekedy nad tým, čo sa stane s oblečením,
ktoré vyhodíte alebo si nikto nekúpi?

A čo je vlastne fast fashion?

Je to najnovší druh módy rozšírený po celom svete. Je
výhodný hlavne pre tých, čo radi nakupujú ale neradi na
oblečenie míňajú veľa. Medzi fast fashion reťazce patria
značky ako napríklad Zara, New Yorker.... Ponúkajú kúsky,
ktoré sú verné kópie svetoých módnych diel. Kolekcie v
takýchto reťazcoch sa menia približne 18x za rok. Je to
ozaj potrebné aby sme si 18x do roka kupovali nový módny
výstrelok?

Takýmto neekologickým spôsobom výroby a predaja sa
môžeme hravo vyhnúť a to napríklad aj tým, že si
nebudeme kupovať všetko, čo je v móde alebo budeme
navštevovať second handy, kde sa častokrát objavujú
nové, nepoužité lacné trendy kúsky.

Na našej škole sa konal tzv. Swap shop. Žiaci a učitelia
priniesli už nepoužívané oblečenie, knihy, tašky či iné
zaujímavé veci, ktoré mohli vymeniť za niečo, čo priniesli
spolužiaci. Veci, ktoré si nikto neodniesol, ďalej putovali
do Spišského Podhradia na charitu.

-Nina Pekárová
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Akadémia Štefana Mišíka

Štefan Mišík sa narodil 19.8.1844 v
Liptovskej Ondrášovej (dnes
Liptovský Mikuláš).

V rokoch 1862-1868 študoval v Spišskej
Kapitule teológiu a filozofiu.

26.7.1868 bol vysvätený za kňaza

V roku 1873 bol preložený za farára do
Hnilca, kde ostal 45 rokov.

16.4.1919 bol zvolený za vikára.

Zomrel 27.7.2019

Naša škola nesie jeho meno a pri
príležitos� 100 rokov od jeho úmr�a si
niektorí žiaci pripravili akadémiu.

Vystúpili s ňou na Hnilci, v malom
kostole, vo Ferčekovciach a pred staršími
žiakmi zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda.

-Samuel Vanko

Čo s časom?
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Nebolo to také trápne ticho, ako
niekedy býva. Všetci sme sa navzájom
rozprávali a zisťovali, čo máme
rovnaké a naopak. Všetkým nám hneď
v prvý moment padla naša pani
triedna učiteľka do oka. Od prvého
momentu sa ujala úlohy byť našou
druhou mamičkou, a darí sa jej to.
Kolektív sme super už od prvého dňa,
ale myslím si, že naše IMA3COOLY
nás spojili o čosi viac. Či už gabaním
make-upu na tvár, odfukovaním múky
alebo spievaním. Pevne verím, že
každý z nás, tak ako sme tam na konci
stáli a prisahali sľub prvákov, si to
maximálne užil. Veľké VĎAKA patrí
našim tretiakom, bol to ozaj
nezabudnuteľný zážitok!

- Dominika Štiavnická

Ahojte! Táto dvojstránka patrí nám,
najmladším žiakom tejto školy, vašim
prváčencom. Iba v skratke by som nás
chcela predstaviť, odkiaľ sme prišli a
kto sme. Prišli sme z mnohých škôl,
avšak, najväčšiu prevahu má Základná
škola Sv. Cyrila a Metoda v Spišskej
Novej Vsi. V triede je nás 22, pričom je
to 13 chlapcov a 9 dievčat. Sme veľmi
super kolektív, a dúfam, že takí
ostaneme minimálne tie 4 rôčky. Ja
osobne si pamätám, ako som sa asi dva
týždne pred začatím školy obávala, či
zapadnem, či budem mať kamarátov
a podobne. Hneď v prvý moment, kedy
sme si sadli do našich lavíc, sme sa
všetci začali spoznávať.

Pr�áčence
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Nina Pekárová 1.A

Katarína Šebíková 1.A

Radovan Repaský 2.A

Radovan Repaský 2.A Bez snehu
- Dominika Zekuciová

Zima, chlad a mráz,
teraz je ten čas,
kedy sneh padať
na krajinu zas
by mal.

Snehu však nie je.
Kde vločky zmizli?
Stromy sa kníšu,
aby už padli
na zem.

Pozrieš sa z okna.
Vietor zafúka.
Nespraví závej.
Plná je lúka -
trávy.

Skoro vždy leje sa
dážď prudký,
Vianoce mokré,
pocit ten máme -
trpký.

Katarína Šebíková 1.A Nina Pekárová 1.A
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Vytvorili sme anketu s vianočnou téma�kou na našej škole. Môžete sa pozrieť
na výsledky.
1. Chystáte sa tento rok navš�viť vianočné trhy?
Áno: 26 78,79%
Nie: 7 21,21%

2. Strávili ste niekedy Vianoce mimo domova?
Áno: 9 27,27%
Nie: 24 72,73%

3. Zapájate sa u Vás doma do prípravy a výzdoby vianočného
stromčeka?
Áno: 31 93,94%
Nie: 2 6,06%

4. Uprednostňujete živý alebo umelý stromček?
Živý: 12 36,36%
Umelý: 10 30,30%
Je mi to jedno: 11 33,33%

5. Akej farby máte vianočný stromček?
Zelený: 29 87,88%
Biely: 2 6,06%
Inej farby: 2 6,06%

Aká je vaša najobľúbenejšia vianočná rozprávka alebo film?
Sám doma 13
Mrázik 4
Perinbaba 2
Grinch 2
Shrek 2

Bez akej pochúťky si nedokážete predstaviť štedrovečerný stôl?
Zemiakový šalát (+ryba alebo rezeň) 12
Kapustnica 7
Opekance s makom 2 - Radoslav Kollár

Anketa
Hráš na a hudobný nástroj?

Máš rád hudbu alebo rád sievaš?

To všetko ti ponúka
školský zbor na
CGŠM!

Pridaj sa k nám aj
ty!

Kontaktná osoba sestra Filotea
filotea.sdr@gmail.com

Hráme na omšiach,
stužkových, plesoch...
Stretávae sa podľa
potreby



Tajničky
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1.čas očakávania

2.Kristova nevesta

3.Horiaca..............

4..............zomiera posledná

5.Môžeš ju poskytnúť tým, ktorí ju potrebujú

6................ knihu

7. Adventný ...........

8.človek,ktorý je v nebi

9. Vianočný ..............

10.............Vianoc

11. Boh je............

Tajničky pripravili: Samuel Vanko a Radoslav Kollár

Advent, kapor, kapustnica, koledy, nový rok, oddych,
perinbaba, pstruh, punč, rezne, rozprávky, sneh,
snehuliak, Vianoce, šalát, štedrý večer

26 27




