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E d i t o r i á l

K o n t a k t y

EDITORIÁL

Niekedy sa stane, že človek prespí dobu a ujde mu 
vlak. Je február. Šiesty mesiac tohto školského roku, 
vlak (už dávno) v nedohľadne a my vydávame prvé 
číslo SOS. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina.  

Alebo je tomu inak? 
V tomto prípade si dovolím vyhlásiť, že (výnimočne) nejde 
o našu študentskú nárokovateľnú pohodlnosť. Ide o našu 
neschopnosť uvedomiť si, že po prebratí letných zážitkov, 
rozpravách o ilegálnosti  rýchlovarnej kanvice v triede, 
nadávaním na zabudnuté dáždniky počas jesenných leja-
kov a rozplývaním sa nad vianočnými darčekmi sme neza-
registrovali, že nebude tomu trvať dlho a o chvíľu sa začnú 
tlačiť zo zeme prvé snežienky s rovnakou rýchlosťou, ako 

sa my rozlezieme po letných brigádach. 
Božena  Slančíková - Timrava raz na vlastnú adresu 
povedala:  „Celý môj život prešiel tak dáko jednotvárne, 
že sa mi vše zdá, akoby som ani nebola žila.“ A to je smut-
né... Ale nemuselo by byť, keby mali v roku 1880, keď 
navštevovala meštiansku školu, to, čo máme my. Časopis, 
ktorý tu je na pripomenutie si tých najväčších momen-
tov a triednych zážitkov, ktoré sa vám podarilo tento rok 

zozbierať a zachytiť do článkov.

Nové vydanie SOS prichádza presne vtedy, keď ho nečakáte. (Alebo skôr, keď už 
ho prestanete čakať.)  To viete, nikdy nie je neskoro sa zobudiť. A hlavne, keď vám 

ujde vlak, ešte stále môžete 15 minút počkať na autobus... 



  
Imatrikulačky
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Bol „krásny“ upršaný deň, vhodný akurát tak na prechádzku s rybičkami. A tiež na imatrikulá-
cie... Musím uznať, že štvrtáci si lepší deň vybrať ani nemohli.  Pár dní pred týmto, pre nás, Veľkým 
piatkom, nám prišli oznámiť, ako si nás predstavujú. Pyžamá, pančuchy, šiltovky, igelitové vrecia, 

prilby či reflexné vesty... To všetko musel poctivý prváčik v deň svojej imatrikulácie mať.  

IMATRIKULAČKY

Ani béčkari sa nedali zahanbiť. 
Chalani, neodporúčam vám živiť sa kŕmením pi-

kaom... veľmi vám to nešlo ;)
So záverečnou prísahou sa naše trápenie skončilo.  
A ja sa už teraz sa teším,  ako o štyri roky dáme 
zabrať prvákom tak, ako dali naši štvrtáci zabrať 

nám ... veď tradície treba zachovávať. 

Vyučovanie ubehlo rýchlo a len čo odzvonila 
posledná hodina, už sme mali našich dozorcov v 
triedach. Pozorne skontrolovali, či naozaj máme 
všetko z uvedených vecí a až po dôkladných 
prípravách v triedach sme museli opustiť školu a 

vybrať sa do mesta. 
Počasie s nami mierne vybabralo a práve presta-
lo pršať. Trhy v meste boli v plnom prúde, a tak 
si každý mohol obzrieť nové exponáty gymnázia, 
ako si vykračujeme, pomaľovaní a obvešaní ako 
vianočné stromčeky, kačacím krokom alebo pos-
kokom. Musím priznať, že svalovicu som mala 

ešte dva týždne. 

Po úmornej ceste naprieč mestom sme sa dostali do 
cieľa – do mestského kultúrneho strediska. 

(Ne)spravodlivá porota nás už netrpezlivo čakala a 
len čo sme sa usadili na stoličky, naše imatrikulácie 

sa začali. 
Ako prvých si na pódium zavolali spolužiakov z 

prímy.  Pobavila nás nielen snaha štvrtákov urobiť 
z nich postavičky z teletabies, ale aj vtipné úlohy, 

ako napríklad kŕmenie jogurtom na slepo. 
I.A však na tom nebola o nič lepšie. Najviac 
však zabodovalo vyznávanie lásky pani pro-

fesorke Dolanovej. 

autor: Anička Kroupová
foto: ŽSR
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ŠKOLA V PRÍRODE

Škola v prírode
  Dňa 17. 9. sa žiaci tried sekundy a tercie rozhodli uliať z vyučovania na celých päť dní. Zo 
začiatku sme sa báli, že sa budeme iba učiť, no opak bol pravdou. Vyhliadli si teda ubytovanie 
v hoteli Gader a skoro ráno vyrazili do školy v prírode. 

   V pondelok ráno sme čakali na stanici zbalení 
ako na mesiac a plní očakávaní sme pomaly nastu-
povali do autobusu. No... Pomaly? V snahe obsadiť 
si čo najlepšie miesto sa všetci začali tlačiť dnu. 
Úplným zázrakom nedošlo k stratám v podobe zlo-
mených rúk alebo odtrhnutých hláv. Cesta bola síce 
dlhá, ale títo žiaci sú kreatívni, takže si ju dokázali 
príjemne skrátiť či už rozprávaním sa a utužovaním 
svojich vzťahov, alebo spevom, ktorý bol skutočne 
jedinečný a asi bol aj dôvodom, prečo jeden zo 
študentov hodil šabľu. Nebudeme ale zachádzať do 
detailov. Cesta pokračovala a my sme videli prvú 
tabuľu, ktorá ukazovala, že sme od hotela necelých 
päťsto metrov. V dobrej nálade sme sa dopravili 
až do cieľa. Od toho momentu sme začali súťažiť s 

učiteľkami. 

Na internete mal hotel tri hviezdičky, tabuľa 
však hovorila, že iba dve. Aby toho nebolo 
málo, pri vykladaní batožiny sme si všimli 
iba jednu hviezdičku. Pri tomto zistení ubú-
dania hviezdičiek si pedagogický zbor v du-
chu povzdychol a dúfal, že aj pár študentov 

by sa mohlo takto nenápadne vytratiť. 

Pred hotelom na nás už čakali tri animátorky, ktoré 
nám po celý čas mali robiť program. Spoločne sme 
sa všetci vybrali na pole, kde sa konala naša prvá 
aktivita, pri ktorej došlo k mnohým zákerným 
úderom a odreninám. Takto pokračoval celý 
týždeň. Raňajky, aktivita, voľno, obed, aktivita, 
voľno, večera. Učiteľky vymýšľali plány, ako skrotiť 
divé stádo „prezlečené“ do podoby slušných a kul-
tivovaných žiakov sekundy a tercie. No a my sme 
vymýšľali plány, ako v nich vzbudiť dojem anjel-
sky dobrých študentov. Zjavne sa nám to nepo-
darilo, pretože spoločne s animátorkami vymysleli 
pomstu v podobe nočnej hry. Počas večerného 
snemu nám oznámili pre nás smutnú správu, že sa 
večierka posúva na ôsmu hodinu. Plní „nadšenia“ 
z predstavy nudného večera sme vyhlásili štrajk a 
rebelovali na chodbe. Po hodine frflania a nadávok 
(samozrejme slušných) zaznela nám známa zvo-
lávacia pieseň. Znamenalo to, že sa máme všetci 
urýchlene stretnúť na chodbe o poschodie nižšie. 
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Závratnou rýchlosťou, ktorá sa podobala preteku 
slimákov, vedení predstavou štipky zábavy,   sa 
všetci ocitli na chodbe, kde nám oznámili, že 
začína nočná hra. Všetci sme sa mali odobrať 
do izieb a po skupinkách nás volali na prip-
ravené stanovištia. Naša skupina išla samozrejme 
posledná ako zlatý klinec programu. Všetky tri 
stanovištia boli vonku, a keďže už bolo pred pol-
nocou, vonku bola tma ako vo vreci. V tej chvíľke 
nám napadli všetky tajomné príbehy o stratených 
ľuďoch v našom hoteli, ktorými nás zásobovali 
animátorky. Učiteľky nám nakázali spievať, aby 
sme odstrašili jeleňov. Myslím, že sme odstrašili 
nielen jeleňov, ale aj medvede, veveričky, krtkov, 
myši a asi aj učiteľky, pretože až do konca školy 
v prírode mali dosť vystrašený výraz. Myslím, že 
nočná hra dopadla úspešne, pretože na raňajkách 
sme boli v plnom počte a ani učiteľky nemali 

oveľa viac šedivých vlasov. 

Posledný večer sa konala aj skvelá diskoté-
ka, kde to roztočili nielen žiaci, ale aj pani 
profesorka Hrebíčková ukázala pri piesni 
Dlouhá noc, aká parketová levica sa v nej 

skrýva. 

   Táto škola v prírode bola super. Zistili sme, že 
naše učiteľky sú celkom zábavné a učiteľky zistili, 
že lepší už aj tak nebudeme. Napriek tomu nás 

neprestanú vychovávať. 
Odchod bol bolestivý a rýchly. Pri pomyslení, 
že toto miesto vidíme posledný raz, a že tieto 
animátorky s nami už nikdy neprehovoria, bolo 
každému jednému študentovi do plaču, ale aj 
napriek tomu odchádzali s vďačnosťou, že zažili 

takúto skvelú školu v prírode.   

autor: Rišo Hainc a Monika Kováčiková
foto: ŽSR



Vianočná Viedeň
Už tradične, každý rok navštevujú druháci a sexťania vianočnú Viedeň. Tento rok konečne vy-
dalo aj na nás. Všade navôkol týčiace sa veterné turbíny nás upozornili, že sa už rozhodne ne-
nachádzame na Slovensku. Po približne trojhodinovej ceste sme konečne dorazili do Viedne a 

naša prvá zastávka bola Prírodovedecké múzeum alebo aj Naturwissenschaftliches Museum.

VIEDEŇ
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Múzeum? To neznie dvakrát lákavo, ale keď už sme 
tu… Po vstúpení do múzea sme ale trochu prehodno-
tili svoj názor. Každý si tu mohol vybrať z toho, čo ho 
zaujíma, a naozaj bolo čo obdivovať. Naozaj existuje 
toto zviera, ktoré vyzerá ako šiška a skutočne sme ob-

javili toľko minerálov a nerastov? 
Každopádne zaujímavé. 

Ďalšia zastávka - Hofburg. Vraj to bola nejaká zimná 
rezidencia Habsburgovcov. No veď, pekné to je. Ale 
už sme konečne dorazili na Vianočné trhy, predsa na 
to sme sa tešili najviac. Nádherne vyzdobená radnica, 
rôzne dekorácie a svetlá pôsobili naozaj majestátne. 
Vianočné stánky s tovarom od výmyslu sveta. Zopár 
gýčov, no aj veľa krásnych vecí cez gastronómiu až po 

vianočné dekorácie a darčeky.
Už iba horúci puč, samozrejme nealkoholický:) a 

vianočná nálada nás všetkých úplne pohltila.

autor: sexta
foto: ŽSR
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Noc v škole - očami malých 
gymnazistov
Konečne je to tu. Deň D, kedy nebudem musieť spať doma. Vybavená spacákom, ktorý má rodičov 
zmiasť a presvedčiť, že o 22:00 zaľahnem a môj spánkový režim bude zachránený. V kútiku duše 
však verím, že ho nebudem musieť použiť. Ku koncu hry na Rómea a Júliu sme zacítili vôňu 

jedla. Po príchode do miestnosti sme sa všetci vrhli 
na toasty, ktoré nám starostlivo a s láskou pripravili 
naše pani učiteľky. Útok na stôl s jedlom pripomínal 
nájazdy mongolských bojovníkov. Po doplnení 
chýbajúcej energie sme boli zvolaní na chodbu, kde 
sa konala hlavná časť programu. Boli sme rozdelení 
do tímov a oboznámení s nadchádzajúcou úlohou. 
Z pripravených papierikov si každá skupina vyti-
ahla tri. Boli na nich slová, ktoré nám určili žáner, 
miesto a tému krátkej scénky, ktorú sme si mali 
pripraviť. Plní „nadšenia“ z vyžrebovaných slov sa 
každá skupina odobrala do miestnosti, kde po dobu 
jednej hodiny tvorili čo najlepšiu scénku s ambíciou 
vyhrať. Po presilení mozgových buniek sa všetci 
stretli na chodbe s cieľom predviesť svoje umenie. 
Nasledovalo zahájenie „galavečera“ s predstavením 

poroty. Každá skupina predviedla svoju scénku.

Jednotliví „herci“ predviedli výkony, za ktoré by 
sa nemuseli hanbiť ani Jennifer Lawrence či Miško 
Dočolomanský. Ak by sa jednotlivé scénky sfilm-
ovali, najlepší svetoví herci by sa začali báť o svoju 
obživu. Po vyhlásení výsledkov a odovzdaní cien 
nám premietli známy vianočný film – Grinch. Keď 
skončil tento film, všetci sa odobrali do svojich 

spacákov v snahe nebyť prvý, ktorý zaspí. 

Vyzbrojení radami do života, ktorými nás obdarili 
rodičia, sme spokojne dorazili do školy s nádejou, 
že prežijeme nezabudnuteľnú noc. Hneď po prích-
ode si nás označili farebnými náramkami, aby sme 
vedeli, kto ku komu patrí. Išli sme sa „ubytovať“ 
(rozumej hodiť spacáky do triedy) a vrhli sme sa 
do víru zábavy. Po spoznávacej hre, ktorá mala za 
úlohu rozprúdiť zábavu, sme sa zahrali na detek-
tíva Orieška. Mali sme jednoduchú úlohu – zistiť, 
kto je vrah. Za nadľudský výkon pri riešení úloh, 
ako napríklad stavanie veže z pohárov pomocou 
gumičky a nitiek, alebo „výživnom“ oblizovaní 
topánok, sme boli odmenení jednotlivými číslami, 
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Noc v škole - očami malých 
gymnazistov

Po prebudení sa na ľúbozvučné hlasy našich 
pani učiteliek sme sa všetci dolámaní a 
nevyspatí zišli na raňajkách. Uprataním tried a 
odfotením sa so všetkými zúčastnenými sa táto 
noc v škole skončila. Po tohtočnom programe 
sa všetci tešíme na ďalší ročník našej obľúbenej 

noci v škole.
autor: Monika Kováčiková
foto: ZŠR

Noc v škole - očami animátora
 Pomaly začína svitať. Ku každému spacáku je priradená jedna hlava a kdesi hlboko v ňom sa 
nachádza aj zvyšok tela. Takto noc vyzerá v 4.C, kam sme sa po skončení programu utiahli my, 
organizátori NvŠ-ky2016. Avšak spoza dvier triedy k nám doliehajú zvuky z úplne iného sveta.

 Je to svet 39 detí dávajúcich si za úlohu nevzdať 
sa, neohrozene vytrvať. Nezaspať a ráno na pokraji 
absolútneho vyčerpania nechať vlastnú hlavu padať 
do vianočky s maslom. Za žiadnu cenu nezaspať!
Počuť šuchot krokov chodiacich bez kontroly z 
triedy do triedy. V tme si sadajú do lavíc. Bez vyz-
vania profesorov sa stavajú pred tabuľu. Berú do 
rúk kriedy, parodujú svojich triednych a šepotom 
rozoberajú posledných 10 hodín ich života.
Šepkajú si o vražde, ktorú sa im podarilo 
rozlúsknuť ani nie za 2 hodiny počas detek-

tívky prebiehajúcej po celej škole.

Znovu  a znovu hrajú scénky vymyslené nimi 
samými a honosne odprezentovanými na hlavnej 
chodbe pred očami vyše  50 členného publika na 

Galavečeri Diskokeksa.
Vzrušene po špičkách nazerajú do miestností 
v bežný deň nedostupných. Túto noc nie sú 
študentmi. Sú kráľmi. Škola im je vydaná na milosť 
a nemilosť. Program  Noci v škole je ukončený na 
tej najvyššej úrovni, teraz nám už len zostáva dožiť 
sa rána. Nemám odvahu vyliezť zo svojho spacáku a 

ísť ich skontrolovať. Túto noc, škola patrí im.

autor: Katka Hruška
foto: ŽSR



Exkurzia do Cernu
V dňoch 7. až 11. septembra 2016 sa žiaci Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Be-
bravou zúčastnili exkurzie za vedeckým poznávaním do Cernu. Okrem tejto svetovej vedeckej 
inštitúcie navštívili  aj výstavisko Technorama vo švajčiarskom Winterthure, priestory OSN  a 
historické centrum  Ženevy. Navštívilli aj prevádzku firmy na výrobu skvelej čokolády značky 

Callier a prevádzku na výrobu švajčiarskych syrov v dedinke Gruyere.

Prvou zastávkou bol Winterthur, mestečko o veľkosti 
približne 100 000 obyvateľov, ležiace 30 kilometrov 
od Zürichu, ktoré domáci slangovo nazývajú Winti.  
Približne o deviatej sa otvorili, resp. roztočili dvere 
Technoramy, jedinečného interaktívneho fyzikálne-
ho centra, v ktorom žiaci, spoznávaním fyziky hra-
vou formou prostredníctvom rôznych experimentov, 
strávili niekoľko hodín. Vyčerpaní týmto biologicko-
chemicko-fyzikálnym zážitkom si pred budovou ve-
deckého centra spravili hromadnú fotografiu a znovu 
nastúpili do autobusu, pripravení na ďalšiu dlhú ces-

tu, smer Ženeva.

CERN
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Druhý deň  absolvovali krátku prechádzku, kde 
videli  okrem budovy Červeného kríža alebo 
ruskej ambasády aj  12-metrový drevený monu-
ment „zlomenej stoličky“, ktorá jednou zničenou 
nohou symbolizuje odpor voči nášľapným mí-
nam a slúži ako pripomienka politikom a všetkým 
návštevníkom Ženevy. Stolička stojí na troch 
nohách oproti Palácu národov, bývalému sídlu 
Spoločnosti národov a aktuálnemu sídlu OSN. 
Žiaci počas hodinovej exkurzie navštívili niekoľko 
sál, v ktorých sa uskutočňujú rôzne zhromaždenia. 

Sprevádzala ich slovenská sprievodkyňa.

CERN je Európska organizácia jadrového výs-
kumu alebo aj hlavná zastávka na ceste po 
Švajčiarsku. V tvárach gymnazistov zaujímajúcich 
sa o fyziku bolo badať nadšenie, keď im jeden zo 
zamestnancov, mimochodom Slovák, vysvetľuje 
princípy fungovania urýchľovača častíc LHC, 
ktorým sa, ako najvýkonnejším urýchľovačom 
na svete, môže táto organizácia popýšiť. Žiaci si 
prezreli areál a časť vedeckých  pracovísk. Po tej-
to výnimočnej exkurzii nasledovala prechádzka 
večernou Ženevou. Dokonalo presné kvetinové 
hodiny, socha dvoch mladých žien symbolizujúca 
Ženevskú republiku a Helvétiu, ženevský vodo-
trysk, ktorý chrlí vodu rýchlosťou 200km/h až 
do výšky 140m, Stena reformácie boli len niek-
toré z tých pamiatok, ktoré za tak krátky čas stihli 

„obehnúť“.
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autor: účastníci exkurzie
foto: ŽSR

Prepojenie teórie s praxou
Dňa 28.11.2016 sa v našej škole uskutočnila prednáška so sympatickým chlapíkom. Na 
spoločenskovedný seminár nám prišiel pán Dr. Pavol Struhár z Trenčianskej univerzity povedať 

niečo o politológii, jej uplatnení a využití v živote. 

 Jeho hlboký hlas vyvolával pocit zvedavosti a ta-
jomnosti. Neustálym prechádzaním sa triedou 
pútal našu pozornosť. Nedalo sa nevšimnúť si 
výrazné tetovanie prečnievajúce na pravom pred-
laktí cez bielu košeľu, z ktorého sme nevedeli 
spustiť zrak. Necelé dve hodiny nám rozprával 
o  EÚ,  parlamentnom systéme a dával nám, ako 
sám vravel, sugestívne otázky, na ktoré sme vždy 

odpovedali podľa jeho predstáv.

Aj napriek náročnosti odboru politológie nám 
priniesol zaujímavý a čiastočne aj vtipný pohľad 
na svet. Prednášku sme ukončili vzájomnou deba-
tou o politike na Slovensku. To, že je v príšernom 
stave,  sme vedeli aj predtým, no on nám to ako 
odborník len potvrdil. Táto vyučovacia hodi-
na bola výborným prepojením teórie s praxou. 

Odporúčam všetkým! 

autor: Danka Prievalská
foto: 4.C

Posledný deň na účastníkov exkurzie čakali ešte dve 
akcie.

Na polceste medzi Ženevou a Bernom leží syráreň 
známeho švajčiarskeho syra Le Gruyére. Počas krát-
kej prehliadky sme mali možnosť okrem iného aj 
ovoňať rôzne druhy bylín, a tak sa priblížiť vnemom 

kráv na pasienkoch.
Poslednou a pravdepodobne najočakávanejšou za-
stávkou našej exkurzie je čokoládovňa Cailler,  kde 
sa vyrába jedna z najlepších svetových čokolád. S 
očakávaním sa všetci  hrnú do výťahu, v ktorom sa 
začína tajuplný príbeh, ktorý návštevníkov prevedie 
storočiami života čokolády. V závere prehliadky pre-

behla dlhoočakávaná ochutnávka čokolády .
Unavení, ale plní dojmov a zážitkov sme sa vrátili v 
skorých ranných hodinách všetci v poriadku domov. 

A to je to najdôležitejšie.

Ďakujeme pani profesorke 
spoločenskovedného semináru a 
vedeniu školy, že nám umožňujú 

takéto besedy.

(4.C svoj názor na sloven-
skú politiku vyjadrila aj 
bez besedy. Postačila im 

stužková.)
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Let´s go to Strakonice
  Keď sme sa dozvedeli o možnosti spolupráce s našimi českými „bratmi“ v projekte KDE BUDU 
DOMA, súhlasili sme. Skupina žiakov bánovského gymnázia bude spolu so žiakmi Gymnázia 
Strakonice zisťovať, ako sa darí absolventom spomínaných gymnázií. Cieľom tohto projektu bude 
vytvoriť dotazníky, ktoré sa budú rozosielať absolventom gymnázií týchto dvoch škôl po roku ich 
ďalšieho štúdia, po získaní bakalárskeho titulu, magisterského titulu a po 10 rokoch. Chceme 
zistiť, ako sa im darí, či pokračovali na vysokej škole, išli pracovať a ako im naše školy pomohli 
do budúcnosti. Pani učiteľka Košíková s pani učiteľkou Masárovou nám vysvetlili podrobnosti o 

projekte, a dobrodružstvo desiatich žiakov našej školy sa mohlo začať.

V sobotu 5. novembra sme sa rozlúčili s rodičmi a 
plní očakávania sme nasadli do autobusu smerom 
do Českej republiky. Cesta do Prahy nám ubehla 
rýchlejšie, ako sme čakali. V Prahe nás už čakali 
českí učitelia a po vzájomnom zoznámení sme sa 
spolu vybrali do našej konečnej stanice - Strakonice. 
Po desiatich hodinách autobus zastal v cieľovom 
mieste. Nikoho sme tam nevideli, až na 10 deciek, 
čakajúcich na slovenskú posádku. Vystúpili sme, 
zobrali kufre a prišiel čas na prvé pozdravy. Všetci 
sme sa hanbili. Túto zvláštnu situáciu zachraňovali 

3 učiteľky a 1 učiteľ. 
Keď sme sa dozvedeli, s kým tento týždeň budeme 
tráviť, vybrali sme sa každý iným smerom. Buď 
nás odviezli autami ich rodičia do blízkeho mesta 
Horažďovice, alebo sme peši prešli do strakonick-
ých domov. Postupne sme sa spoznávali, hanba 

opadala a začal sa skvelý ,,trip to Strakonice“. 
Pri prvej večeri v českej reštaurácii, kde sa varí len 
čínske jedlo, sme sa všetci rozprávali a smiali sa ako 
starí, dobrí kamaráti. Áno. Behom jednej hodiny 
sme si našli tie naše spoločné československé ko-

rene!

Poobede si českí študenti pripravili pre nás 
kultúrny program. Zahrali a zaspievali nám české 
ľudové piesne a všetci sme si s radosťou zatancovali. 
Večer pokračoval zdobením hnětyniek (tradičných 
strakonických koláčikov) a vedomostnými kvízmi. 
Najväčšiu radosť nám spravil donášač pizze, ktorý 
priniesol 12 kartónových obalov, v ktorých boli 

čerstvo upečené pohladenia pre naše žalúdky. 
V pondelok nás privítal pán riaditeľ Miroslav Hla-
va, s ktorým sme mali príjemný rozhovor. Ďalej 
nás čakalo posedenie u primátora mesta Stra-
konice Břetislava Hrdličky. Pri občerstvení sme 
tu preberali aktuálne témy, napríklad aj politiku. 
Tento deň sme zakončili kúpaním a saunovaním v 

novom aquaparku v Sušiciach. 

Utorok bol pre nás pracovným dňom. Celé dopo-
ludnie sme strávili v učebni informatiky, kde nás 
pán učiteľ informatiky učil, aké príslušenstvo má 
Google Drive a Gmail, v ktorom celý tento projekt 

dokumentujeme. 
Po úžasnom pstruhovi so zemiakmi v školskej 
jedálni (kedy to bude v našom školskom jedálnom 
lístku?) sme sa celé poobedie učili s pani učiteľkou 
češtiny, ako správne tvoriť dotazníky, ktoré budeme 

rozosielať našim absolventom.

Nasledujúci týždeň bol naplnený rôznymi aktivita-
mi. Nedeľný spoločný deň sme odštartovali prehli-
adkou mesta Strakonice, za ktorú sme boli vďační 

ich dejepisárovi pánovi Žitnému. 
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V stredu sme sa znova ,,ulievali“. Zavítali sme do 
krásneho mesta Český Krumlov, kde nás opäť spre-
vádzal pán Žitný. Jeho slovný prejav obohatený 
vedomosťami by sa dal počúvať celý deň. Krásna 
jesenná prechádzka týmto mestom je zdokumen-

tovaná približne 200 fotkami. 
Celý štvrtkový deň sme opäť strávili v učebni infor-

matiky tvorbou dotazníkov. 
Cez menšiu pauzu sme jedli kuracie bagety a išli 
sme na hlavnú chodbu, kde nás už čakal spevácky 
školský zbor, v ktorom spievali aj niektorí naši ka-
maráti. Bolo to naozaj krásne, až nám mráz liezol 
po chrbte. Po úspešnom vytvorení dotazníkov sme 
mali ,,Let´s go party“, ktorá bola smutná, pretože 
to bol náš posledný spoločný večer, ale aj zábavná, 
nakoľko naše tance boli zábavné (naučili sme sa 
belgický a country tanec) a spievali sme si karaoke 
rôznych žánrov piesní. Podaktorým už teraz po lí-

cach tiekli slzy. 

Piatok. Deň, na ktorý sa teší snáď každý. Na rozdiel 
od nás, tento piatok tomu bolo inak. Po doobednej 
prehliadke Prahy prišiel čas na odchod späť domov. 
Bohužiaľ, ten čas prišiel oveľa skôr, ako sme chceli. 
Tu už nezostali oči suché. Prišiel vlak, poslednýkrát 
sme sa objali a nastúpili dovnútra. Po chvíli sa začal 
rozbiehať. Naši kamaráti začali utekať popri našom 
okne, na ktorom sme mali pritisnuté tváre. Mnohí 
z nás mali v hlave myšlienku, ako sme sa prvýkrát 
stretli, a že sa zrejme vidíme posledný raz. Bola to 
krásna skúsenosť, za ktorú vďačíme aj ľuďom, z 

ktorých sa v priebehu týždňa vykľuli priatelia.

Pobyt 400 kilometrov od našich domovov bol 
teda riadny zážitok. Spoznali sme veľa nových 
ľudí a naozaj peknú školu. Poobjavovali sme pre 
nás nové miesta a rozhodne sme si naplno užili 
čas s novými kamarátmi. Nehovoriac o tom, aké 
množstvo dobrodružstiev sme zažili. Všetci sa už 

veľmi tešíme na ich letnú návštevu u nás. 

autor: Zuzka Masárová a Lucka Čahojová
foto: ŽSR
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...gymnazisti v Strakoniciach...           
V dňoch 5. - 11. novembra 2016 sa 10 študentov a 2 pedagógovia bánovského gymnázia 
zúčastnili 1. projektového stretnutia v českom meste Strakonice v rámci projektu Kde budu 

doma - program Erazmus+.

Cieľom projektu, ktorý má trvať 2 roky, je získať spätnú väzbu od absolventov obidvoch gymnázií – -bánovského 
a strakonického - v niekoľkých oblastiach:

 -či po prijatí na VŠ začali študovať vybraný odbor, prípadne prestúpili na inú fakultu, VŠ
 -či úspešne ukončili bakalárske štúdium
 -či úspešne ukončili magisterské štúdium
 -pokiaľ áno, aké vedomosti a zručnosti z gymnázia považovali za najviac prospešné
 -pokiaľ neukončili VŠ, aké vedomosti a zručnosti im k úspechu chýbali
 -či po ukončení VŠ štúdia uvažujú/uvažovali o návrate do svojho regiónu, mesta, prípadne zostali v 

meste, v ktorom študovali...
Ďalším cieľom je získanie spätnej väzby od absolventov oboch gymnázií v niekoľkých oblastiach:

 -ako sa im podarilo uplatniť sa na trhu práce po ukončení VŠ
 -či vzdelanie, ktoré na gymnáziu získali, odpovedá ich študijným potrebám
 -čo by odporúčali, aby vedenie škôl, učitelia zaradili do plánov školy

Akákoľvek spätná väzba bude získaná pomocou 
on-line dotazníkov. Tie budú rozposielané po no-
vom roku bývalým absolventom gymnázií, tým, 
ktorí opustili brány gymnázia pred rokom, štyrmi, 

šiestimi a desiatimi rokmi.
Výstupy budú prezentované nielen v školách, ale aj 
na úradoch, inštitúciách, ktoré sa zaoberajú vzde-
lávaním a uplatnením absolventov na trhu práce. 
Výstupy budú zverejnené po spracovaní tiež na 
vlastnej webovej stránke a v brožúre, ktorá bude 

taktiež vytvorená.
Počas týždňového stretnutia, ktorý strávili v 
hostiteľských rodinách, študenti poznávali kultúru 
inej krajiny, vzájomne poznávali život v rodinách, 
vykonávali teambuildingové aktivity a navštívili 
mnohé zaujímavé miesta. Naučili sa tiež pracovať 
v on-line prostredí, s aplikáciami v rámci Googlu a 
vytvorili on-line dotazníky v českom a slovenskom 
jazyku, ktoré budú postupne rozposielané absol-

ventom gymnázií.
Ďalšie projektové stretnutie sa uskutoční u 
nás v Bánovciach nad Bebravou začiatkom 
júna 2017, kedy k nám zavítajú 10 stra-

konickí študenti a 2 pedagógovia.

autor:  PaedDr. Elenka Košíková
foto: ŽSR



...gymnazisti v Strakoniciach...           

SOS 15

OSVIENČIM 

Osvienčim
V utorok 11. októbra 2016 sme sa v skorých ranných hodinách zišli uzimení  na stanici v 
Bánovciach nad Bebravou a plní očakávania vyrazili na cestu do neďalekej minulosti priblížiť 

si trápenie niekoľko miliónov ľudí v tábore Auschwitz. 

Po asi štvorhodinovej ceste s občasnými za-
stávkami autobus spomalil a zmocnil sa ma 
skľúčený pocit. Predo mnou  sa vynímal najväčší 
vyhladzovací tábor v dobe nacizmu. S neistými 
krokmi sme spolu so spolužiakmi a profesork-
ami prechádzali jednotlivými blokmi a pozorne 
počúvali výklad sprievodkyne z diktafónov. 
Počas prehliadky v nás zanechali hlboký dojem 
všade prítomné autentické fotografie, batožina, 
oblečenie, vlasy, protézy či osobné veci zajatých 
väzňov.  Našu exkurziu sme si ešte obohatili o 
poznatky návštevou blízkeho tábora v Birkenau, 
v ktorom sme nahliadli do väzenských barákov. 
Poslednou bodkou našej prehliadky bol  výhľad 
z veže na hmlistý tábor plný mrazivých spomi-

enok... 

Pochmúrnejšiu atmosféru vylepšila zastávka v 
poľskom veľkomeste. Krakov je prekrásne mesto 
na brehoch rieky Visla dýchajúce históriou. Rušné 
ulice, majestátny hrad Wawel a obrovské námes-
tie z neho robia výnimočné miesto. Káva s ka-
marátkami spojená s prechádzkou po najväčšom 
a najkrajšom námestí strednej Európy dokonale 
zakončila náš pobyt v Poľsku. Som rada, že som 
spoločne so spolužiakmi mala možnosť navštíviť 
tieto miesta. Odniesli sme si so sebou veľa spo-
mienok a zážitkov, na ktoré budeme ešte dlho 

spomínať. 

Naše gymnázium by malo ísť príkladom aj 
iným školám a takéto exkurzie by sa mali stať 
povinnými na všetkých stredných školách, 
pretože nestačí len o tom počuť, musíte to 
vidieť, a hlavne zažiť, aby ste naozaj pocho-

pili zvrátenosť vtedajšieho režimu.

autor: Dominika Valachová
foto: ŽSR
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DIVADLO

Každoročný výlet “na slušno”  
do divadla do Nitry

Predsa na začiatku každého školského roka sme 
sa celá škola vybrali do Divadla Andreja Bagara 
v Nitre. Tentokrát (kto to za pobyt nepostrehol) 
to bola divadelná hra Cyrano z Bergeracu. Ob-
sah hry aj divadelné motívy ste určite prebrali na 
hodinách slovenčiny. Autor hru napísal v 1600 
veršov tak ja o nej len v skratke. Hra je postavená 
na troch postavách: krásnej Roxane, ktorá sa za-
miluje do Christiana, ktorý si ju získa zaľúbenými 
listami a láskavými slovami, ktoré avšak nepoch-
ádzajú z jeho úst, ale z úst jeho priateľa Cyrana. 
Cyrano sa ale, bohužiaľ, so svojou láskou k Roxane 
neprizná. Začína vojna a Christian s Cyranom sú 
odvelení do bitk, v ktorej Christiano skoná, Roxa-
na je ranená a stále ho miluje. Cyrano prizná svoju 
lásku k nej až ku koncu, kedy sa o neho tesne pred 

smrťou pôvabná Roxana stará. 

Krásna veršovaná dráma s peknou scénografiou, s 
obsadením mladých hercov, ktorým sa moc nech-
celo hrať asi kvôli tomu, že to bolo doobedňajšie 
predstavenie a ešte nezapli od ťažkého večera. Vyt-
kol by som asi len škaredé hostesky, ale pekné sa asi 
tiež vyčerpali predtým večer (s tými hercami?). Ja 
tento výlet hodnotím veľmi kladne, vždy ma dokáže 
krásna hra dostať a aj to ostatné, čo k týmto výletom 
patrí má odo mňa tiež len pozitívne hodnotenie. –

KONIEC PRVÉHO STĹPČEKA-

autor: Samuel Manina
foto: Tina Pavlovičová

A došlo opäť k tomu najhoršiemu... Pretože zasa píšem do školského časopisu. V toto číslo na 
mňa ušili hneď tri články a možno alebo určite pre svoju lenivosť som sa rozhodol všetky tri témy 
vtesnať to jedného článku v troch stĺpčekoch. Každý z týchto stĺpčekov mi dovoľuje (som sa sám 

tak drsne rozhodol) opísať tému objektívne a tiež si nakoniec trošku zanadávať.

         Samko Manina
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Prezentácia SŠ
Stĺpček s poradovým číslom dva sa bude venovať prezentácii stredných škôl v našom regióne. 
Naše gymnázium tam nemohlo chýbať a ja tiež. „Vychutnával“ som si atmosféru tejto akcie. 
A teraz by som mal priblížiť, čo myslím pod pojmom „vychutnávať“. Dovolil som si to zhrnúť 

do „odkazov“ pre prítomné SŠ.

1. V prvom by som chcel spomenúť strednú školu pedagogickú. To, že na vašej škole musia ľudia 
prejsť talentovkami, neznamená, že tí istí ľudia vedia tancovať a, božechráň, aj spievať. Tým, čo oni nazývali 

spevom, a nech to už bolo čokoľvek, si spravili viac hanbu ako dobré meno.
2. Chcem z lásky pozdraviť obchodnú z Topoľčian, ktorej zástupcom som vyjedol mega veľa cukríkov.
3. Stredná škola odborná spojená mechanická, strojnícka, či ako sa tam voláte, na vás mám len jedinú 

výhradu - a síce strojnícka sa píše bez i po j, teda nie strojínícka.
4. Vygumované hlavy z ochrany osôb a majetku z Bratislavy (skoro trafili svoj región) nám pred-
vádzali bitku, takže dievčatám sa to veľmi páčilo. Dokonca som ich potom videl s „holkami“ v meste. Keby 

som napísal s akými, tak mi tento článok nevydajú, a povedia mi, že som zasa vulgárny.
5. Boli tam aj moji osobní priatelia z konzervatória z Topoľčian. Im odkážem len nech sa im darí a že 

sa teším na novú sezónu so štúdiom SKDK.
6. Hodruša- Hámre. Vôbec netuším, kde to je, ale zdá sa mi, že tam je aj nejaký žrebčín či čo. Nev-

iem, ale fotil som sa s nimi. Bohvie prečo? ;)

PS: K bodom: Vychádza mi – nám z toho, 
že Gymnázium Janka Jesenského bolo, je aj 
bude najvhodnejšou školou pre budúcich 

študentov stredných škôl.

V tomto stĺpčeku som sa nejako rozšantil, tak 
na záver len toľko, že ste mi všetci spravili pekný 
deň. Pobavil som sa veľmi. Ďakujem Romanke, 
Samovi, Karin aj Simonke za spoločnosť a aj pani 
učiteľke Dobiašovej a dúfam, že naša celodenná 
práca mala mať úspech a aspoň trošku pomôže 

škole.

autor: Samuel Manina
foto: ŽSR
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Branné? Hmm, to znie ako 
zábava

8:00. V pondelok. Stojíš v nových rifliach vo vstupnej hale školy v húfe svojich spolužiakov a 
čakáš. Nevieš na čo, ale čakáš, lebo veď na čo by vám pani triedna profesorka v piatok vysvetlila, 
o čo na brannom pôjde. My, tvory naivné, sme akosi tajne dúfali, že náš fyzický výkon sa bude 
počítať maximálne na počet trojdecových pohárov vypitých po miernej prechádzke na baštu 

priehrady. Omyl. Hlboký omyl.

Poznáš ten pocit, keď sa trepeš okolo večierky 
pod cintorínom, betónovky, naštickej cesty a 
uštekaného zdutého psa a v duchu, si hovoríš: 
„Toto asi nebude cesta na priehradu?“ Ja ten pocit 
poznám a ak si tretiak, poznáš ho tiež. Nevadí,  
hrozno, čo rástlo oproti ceste na plote ti chutilo....

A tak dorazíš na naštické ihrisko. A chceš si trochu 
posedieť, ale nie. To už v jednej ruke držíš vzduch-
ovku, v druhej granát a ďakuješ Bohu, že ti nen-
adelil tretiu ruku, lebo by si v nej zvieral buzolu. 

Nemáš problém.

30:2 resuscitáciu zvládaš pravou prednou. 
Hovoríš si, kiežby všetci umierajúci ľudia boli taký 
bezproblémoví ako Adam (Adam je umelá plas-
tová figurína). Bingo, je to tam. Neuveriteľné, stal 
sa zázrak. V dlani zvieraš niečo, čo nie je Made in 
China, ale  Made in Czechoslovakia. Granát. Až 
mi slzička vyhŕkla v rámci národnej  hrdosti. Pán 
profesor Bacho sa opäť prejavil ako muž snov a pri 
pohľade na jeho elegantný postoj počas mierenia 
vzduchovkou by sa hanbou, ba priam závisťou 
Legolas zbalil a išiel robiť opravný zbrojný pas 
na strieľanie z luku. Ak raz zistíme, prečo pani 
Rešková stále vyzerá na 27, dostaneme nobelovku 
za vytvorenie triku na všetky ženské depresie. Pred 
tým som nemala ani tušenia, že pani Švančarová 
je neoficiálna majsterka okresu v štrikovaní. A s 
pánom Kutišom? S tým by sa dalo rozprávať celé 

hodiny. Na akékoľvek témy.

1. deň za nami, ešte stále nám zostávajú dva.  
Uvidíme, čo nám prinesie zajtrajšok, ale za 
dnešok dostáva fantastická štvorka našich dik-

tátorov 11 bodov z možných desiatich.                           
Gymplácka  divízia pohov! Rozchod! 

autor: Katka Hruška
foto: ŽSR

DOD na gympli
Deň otvorených dverí na gymnáziu. Aká slasť pre deviatakov, ktorí sa chcú uliať zo školy. Ne-
hovorím o všetkých, česť vážnym uchádzačom o štúdium. Dúfam, že sa Vám páčilo aj niečo iné 
ako bufet. Napríklad veľmi pekný bol ohnivý výklad pána učiteľa Žitňanského. Pozdravujem 
jednu skupinu chlapcov, ktorí toho zažili naozaj veľa, či už je to pozorovanie s pani Kováčovou, 

alebo život ohrozujúci pokus s pani Mezovskou.

DOD NA GYMPLI



autor: Šimon Ondrejka
foto: ŽSR

No a potom prišlo to, na čo sme sa pripra-
vovali niekoľko mesiacov. Stres zmierňovalo 
veľké množstvo jedla, ktoré bolo medzi jed-
notlivými fázami k dispozícii. Snažili sme sa 
zo všetkých síl a skončili sme na 8. mieste zo 
16 slovenských škôl. Dokonca sme boli lepší 
ako piaristické gymnázium v Trenčíne, ktoré 
nás v krajskom kole predbehlo. A tak nás po 
súťaži opäť odviezol autobus späť do Prahy.

Na večeru sme sa zastavili v tej slávnej 
reštaurácii `U Fleků‘ (ďalšia pozornosť od 
chebského organizátora). Dali sme si aj 
prechádzku večernou Prahou. Odporúčam 

tým, čo nemajú radi ľudí naokolo...
 Noc sme strávili v pražskom hoteli a na ďalší 
deň sme sa ešte trocha poprechádzali po Pra-
he. Znova vlakom sme sa vybrali s taškami 

plnými kníh na predlhú cestu domov.

Na druhý deň v súťažné ráno po nás opäť prišiel 
autobus. Vyložil nás pri budove Západočeskej uni-
verzity. Prvý pohľad na toľko stolov pre súťažiacich 
naozaj vyrážal dych. Nakoľko sa do súťaže nepre-
bojoval nikto vyššie v abecede ako naše Bánovce, 
tak sme obsadili ten najprednejší stôl s najlepším 

výhľadom.   
Každoročne je táto udalosť veľkolepá, ale tento rok 
bol výnimočný. Išlo totiž o dvadsiaty piaty ročník. 
Boli pozvané mnohé známe české a slovenské os-
obnosti, napríklad hokejový brankár Dominik 
Hašek, astrofyzik Grygar, známy kardiochirurg 
z reklamy Pirk a významní historici. Takmer 
každému sa ušiel príhovor. Už nám bolo jasné, 
že sme uspeli tým, že sme sa tam dostali a že sme 

budúcnosť národa. 
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...až do ďalekého Chebu...
Mesto Cheb sa nachádza v Karlovarskom kraji, neďaleko hraníc s Nemeckom a od Bánoviec 
je vzdialené asi 450 km. Tento rok sme sa do Chebu dostali znova. Opäť sme sa stali súčasťou 
československej dejepisnej súťaže, tentokrát ale v čisto chlapčenskej zostave na čele s profesorkou 
Košíkovou. Milan Pokrývka, Šimon Ondrejka a Dominik Broniš, ktorý vystriedal maturanta 
Jakuba Stopku, sa rozhodli venovať svoj voľný čas histórii Československa v rokoch 1945-1948. 
Sú to síce len štyri roky, ale neverili by ste, čo všetko sa dá za štyri roky stihnúť, či už v politike 

alebo v kultúre. Každopádne, s prípravou sme sa akosi popasovali. 
Na cestu sme vyrazili skoro ráno. Nechcete vedieť 
ako skoro, verte mi. Vlakmi sme sa dopravili až 
do Prahy. Odtiaľ už bol chebskou súťažou ob-
jednaný autobus. Organizátori sa dosť o svojich 
súťažiacich starajú. Autobus nás doviezol k hotelu 
pre súťažiacich vo Františkových Lázňach. To bol 
teda luxus! Štyri hviezdičky to malo a myslím, že 
tá piata nikomu nechýbala. Večerná prechádzka 
po mestečku bola veľmi zaujímavá. Vodný prameň 

tu a tam, všade naokolo, ale živých ľudí nikde. 

                         CHEB
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Lepšie raz vidieť...
STUŽKOVÁ
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...ako ani raz nezažiť...
STUŽKOVÁ
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...alebo ani raz nevidieť.

Táto strana mala byť venovaná stužkovej  
4.B, ale keďže na svoje fotky od fotografky   
i po takmer  100 dňoch  po stužkovej 
ešte stále čakajú, prikladáme aspoň ilus-

tráciu...  

STUŽKOVÁ
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Medzinárodný úspech 
našich matematikov

     Internetová matematická olympiáda je súťaž, ktorú každoročne pripravuje Katedra 
matematiky Vysokého učenia technického v Brne. Tradične sa koná v posledný novembrový 
utorok - tento rok to bol utorok 29.novembra. Počas dvoch hodín je úlohou žiakov vyriešiť, 

zapísať a odoslať čo najviac z desiatich zadaných úloh.
Účasť v súťaži je dobrovoľná, ale žiaci našej školy sa do nej radi zapájajú – porovnávajú 

svoje schopnosti a talent so žiakmi iných škôl.

Sedemčlenný tím žiakov našej školy dosiahol 
výborný výsledok v Internetovej matematick-
ej olympiáde – z 205 účastníkov súťaže z 
Čiech a Slovenska sa umiestnil na 12.mieste. 
Úspech je výsledkom matematického talentu 
a tvorivej spolupráce týchto žiakov: Marek 
Borik, Peter Kopčan, Milan Pokrývka – 4.A, 
Peter Bolfa – 4.B, Peter Košťál – 3.B, Karolín-

ka Pisoňová, Lukáš Baláž – sexta.

Beseda v knižnici s Milanom 
Hodálom 

     V októbri sa prváci nášho gymnázia zúčastnili besedy so spisovateľom Milanom Hodálom, 
rodákom z Brezolúp. Pán Hodál nám, žiakom 1.A,  predstavil jeho najnovšiu knihu (H)lásky. Dostali 
sme priestor aj na otázky, ktoré nás zaujímali. Najviac nás  zjavne zaujal fakt, že pán Hodál napísal 
aj zopár textov pre známu skupinu Gladiator. Padlo mnoho zaujímavých otázok, na ktoré bolo do-
konca aj pre pána Hodála niekedy ťažké odpovedať. Beseda bola veľmi prínosná a poučná. Dúfame, 

že ešte budeme mať možnosť zúčastniť sa podobných besied.

autor: Caroline Žáčiková
foto: ŽSR

            PODUJATIA
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Prečo som v novembri na 
dva týždne opustila svojich 

študentov a školu... 
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Pretože som dostala mimoriadne lákavú ponuku – zúčastniť sa s partiou spolužiakov z vysokej 
školy poznávacej cesty na Maldivy.  

Naša  partička spolužiakov - matfyzákov sa stretáva prakticky od skončenia školy dvakrát ročne.  
Mužská časť spolužiakov totiž počas štúdií hrávala na internáte futbal.  Po skončení školy  sa 
chlapci dohodli, že ten futbal  si ešte spolu musia zahrať ... a vznikla  tradícia futbalových stret-
nutí. Prístup na ne máme aj my dievčatá, veď ktosi musí fandiť (a variť- stretnutia bývajú zvyčajne 

trojdňové).
Jedným „z nás“ je prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD., zástupca vedúceho Katedry regionálnej 
geografie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Laco so svojimi študentmi robí odborné aktiv-
ity na ostrove Gulhi v Južnom Male Atole súostrovia Maldivy. Jeden z Lacových najlepších nápa-

dov bol  usporiadať  jesenný futbal 2016 na ostrove Gulhi.  

Maldivská republika s hlavným mestom Male leží 
v Indickom oceáne a tvorí ju 19 koralových  ato-
lov. Atoly sú zväčša oválne zoskupenia ostrovov. 
Povrch ostrovov je plochý, nepresahuje výšku 
troch metrov. Cieľ našej cesty, ostrov Gulhi má 
rozlohu 400 x 225 m, žije na ňom 932 ľudí, z toho 

takmer polovica detí do 15 rokov. 
Za všetko, čo som zažila, hovoria moje „denné 

správy“, ktoré som posielala do školy:

13.11.2016
Ahojte, v škole. Pozdravujem z raja na zemi. Je tu neskutočne nádherne, tie gýčové fotografie z Maldív 
sú pravda. Biely piesok, azúrové more, ostrov zatiaľ nepoznačený turistami. Pre domácich sme atrakcia, 
podobne ako oni pre nás. Na ostrov sa dá dostať z hlavného mesta Male loďou, ktorá premáva dvakrát 

denne – ráno z Gulhi do Male, poobede z Male na Gulhi, nie je to nejaká prudká frekvencia .
Domáci nás privítali nastúpení v prístave, deti nám navešali na krky vence z kvetov, potom miestne dievčatá 
tancovali "choreografiu" nacvičenú špeciálne pre nás, celý ostrov sa zišiel privítať nás. Majú krásne deti a 
tie deti sú asi veľmi šťastné, stále sa smejú. Dnes som si v mori hádzala dutý kokosový orech s malým 
chlapčekom, výskal od radosti - netuším, prečo. Cesta sem bola veľmi únavná, ale tá krása všetko vyváži. 
Doobeda sme šnorchlovali, koralový útes je 100 m od brehu. Zajtra ideme plávať okolo ostrova na kaja-

koch, teším sa :-).
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MALDIVY
14.11.2016 

Ahoj, ahoj. Vy asi idete obedovať, my tu máme 15:36. Práve začal spievať muezín. Mešita je za rohom (tu je 
vlastne všetko „za rohom“, taký maličký je ostrov), znie to ako keby muezín sedel u nás v izbe. 

Čo spieva, neviem, ale spieva pekne. Začína o piatej ráno, asi namiesto kohúta. 
Zvieratá tu nemajú žiadne, iba jednu hus, jedno malé káčatko a dve mačky. Ešte tu žijú papagáje a 3 obrovské 

netopiere, volajú ich kaloň. 
Doobeda sme plávali okolo ostrova v kajakoch, more bolo a stále aj je úplne pokojné. Medzitým si užívame 
pláž, šnorchlujeme - to je nádherné 3D podmorské kino. Jeme miestne špeciality, zväčša ryby, ale vynikajúce - 

a to ja ryby veľmi nemusím. Fotíme, kamerujeme, dokonca máme aj dron s kamerou. 
Keď to človek nevidí na vlastné oči, asi neuverí. 

Idem na pláž, lebo o 17:58 zapadá slnko - to je tiež zaujímavé, 12 hodín svetlo, 12 hodín tma, lebo sme takmer na 
rovníku.

15.11.2016
Ďalší super deň takmer za nami. Ráno som dokonca vstala a išla pozerať východ slnka. Slnko aj mesiac tu 
vychádzajú a zapadajú kolmo na oblohu, rozvidní sa a zotmie ako vypínačom - zrazu.  Doobeda sme boli 
rýchloloďou na ostrove Maafushi, jeden z troch obývaných ostrovov v atole Kaafu ( to je náš atol). "Konečne" 
sa mi tam podarilo pripiecť, lebo som na pravé poludnie asi pol hodinu testovala, kedy nebudem mať žiaden tieň 
– na rovníku v ideálnych podmienkach na pravé poludnie nemajú predmety žiaden tieň. Náš ostrov je lepší ako 

turistický Maafushi, taký domorodý, neskazený.  
Pred chvíľou sme sa vrátili z večernej rybačky na mori, v našej lodi sme boli traja lovci a nalovili sme asi 30 rýb. 

Práve nám ich grilujú na večeru. 

16.11.2016 
Ahojte, doma :-). Tu je každý deň krajší ako ten predchádzajúci. Dnes po raňajkách sme išli na „ostrov zázra-
kov“ ( vynoril sa v mori cca 150 m od  Gulhi po nejakej veľkej búrke, takže zázrak). Išli sme peši cez more, 
počas odlivu sa to dá. Naša misia bola vyčistiť ostrov od odpadkov - zväčša plastové fľaše. Na Maldivách a na 
malých ostrovoch špeciálne je problém s odpadom. Kým tu neboli plasty, tak sa odpad dokázal zlikvidovať 
sám rozkladom. Teraz sa všade povaľujú plasty. Naša skupina je 36 ľudí, malý ostrovček zázrakov sme vyčistili za 
20 minút, domáci to potom odviezli loďou, netuším kam. Keď sme sa vracali, čakali nás s chladenými ovocnými 
nápojmi a ďakovali, že aký hrdinský čin sme to pre nich vykonali. Potom sme skupinka 10 odvážlivcov išli na 

výlet rýchloloďou. 
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Odviezli nás  asi 15 km do oceánu na " pieskovú lavičku" - malý biely ostrovček v mori, okolo azúrová voda, ko-
ralový útes, šnorchlovali sme a obdivovali tú nádheru.  Boli tam možno aj metrové ryby, všetko farebné, aj ryby, 
aj koraly. Po návrate sme ostatným opisovali, čo sme videli, tak poobede išla ďalšia skupina, lebo nám závideli. 

Zajtra hrajú naši chlapi futbal s domorodcami. Domáci im nachystali špeciálne tričká, večer ich slávnostne odovz-
dávali, nasmiali sme sa – veď pozrite na foto, aké čísla podaktorí hráči dostali. Naše družstvo s priemerným vekom 
57 rokov má za cieľ prežiť  :-).  Maldivčania to tuším berú vážne, každý deň trénujú. Podám správu, či sme prežili.

17.11.2016
Dnes o 16-tej tunajšieho času (+4 oproti SR) sa odohral  interkontinentálny futbalový zápas FC Gulhi – FC 
Matfyz Slovakia. Teplota  vzduchu 30 stupňov. Vody 28 stupňov. Vlhkosť vzduchu  odhadom 110%  -:).   Vyhrali 

sme 7:4.  Je jasné, prečo sme vyhrali. Báli sa nás.

18.11.2016
Ľudia sú tu strašne milí, všade nás zdravia, deti nám mávajú. Dovolenkujúci v rezortoch sa s domácimi ani 

nestretnú, my žijeme vedľa nich. Boli sme na návšteve v rodinách, v škole, spoznávame, ako tu žijú.  
Niektorí chlapi hovoria, že to má len jedinú chybu - nepredávajú tu pivo :-). 

Boli sme v odsoľovacom zariadení. Vodu tu získavajú z troch zdrojov: studne, hlboké 200 metrov (ale tie sa 
im po tsunami v roku 2004 zaniesli, slúžia už iba na získavanie úžitkovej vody). Okolo domov majú obrovské 
plastové kade, do ktorých zachytávajú dažďovú vodu – prší tu vraj výdatne. Pitná voda sa získava odsoľovaním 

a úpravou morskej vody. 
My doma si vôbec neuvedomujeme, že sa nemusíme starať, kde zoberieme vodu, alebo kam dáme odpad. Tu je to 

veľký problém.
Poobede nám deti predvádzali tradičný život a remeslá ostrova. Večer budeme mať „rozlúčkový“ maldivský 

večer – ich  jedlá, tance. Škoda, že to bude rozlúčkové stretnutie :( .

19.11.2016
Celý deň sme sa plavili výletnou safari loďou po atole. Pršalo, ale tu ani dážď nevadí. Z neba padá voda teplá 
cca 28 stupňov , človeku je jedno, či je mokrý z mora, alebo od dažďa. Videli sme veľa delfínov, robili „pred-
stavenie“ v mori. V telke si nevymýšľajú, zábery skákajúcich a smejúcich sa delfínov sú ozajstné. Pristáli sme na 
ostrovčekoch, šnorchlovali, lúčili sme sa s krásami podmorského sveta. Zajtra ráno nastúpime na miestnu 
MHD-čku, tj. na tú jedinú loď, ktorá pôjde z Gulhi do Male. Ešte poobzeráme Male, prespíme v Hulhumale 

(umelo vybudovaný ostrov) a letíme cez Srí Lanku a Dubaj domov. Majte sa dobre a začnite šetriť.
Tu sa zápisky končia, hoci cesta domov trvala tri dni a bola ešte plná zážitkov z Hulhumale (ananásovejší 
ananás som v živote nejedla než ten, ktorý sme si tam kúpili za posledné maldivské peniaze) a z megaloman-

ského Dubaja.

AUTOR A FOTKY:

RNDr. Elenka Kacvinská
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Šťastné a veselé...
...veľmi,veľmi veselé praje 4.B...




