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Gratulujeme, Petra!

„Bojovať o celkové prvenstvo
je veľmi ťažké. To sa ani
nedá opísať. Ja sama som
mala nejaké predstavy, aké
to je, ale realita je ešte

ťažšia.“
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Myslíš si, že je dobré mať
vzťah s niekým zo školy/

z triedy?



„Najbližšia pomocná ruka je na konci tvojho ramena.“
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„Strach z rany je už rana.“

GLN-ews

Mladý Európan
V apríli sa na našej škole konala
dištančnou formou súťaž Mladý Európan.
Súťaže sa mohli zúčastniť len trojčlenné
tímy, z každej školy jeden, a počet škôl bol
obmedzený na 15 v Bratislavskom kraji,
nakoľko sa konali regionálne kolá.
Samotná súťaž sa skladala z troch kôl.
Prvé kolo pozostávalo z 50 všeobecných
otázok o Európskej únii. Druhé kolo bolo
zamerané na viacjazyčnosť. Súťažiaci
museli zodpovedať otázky o úradných
jazykoch v Európskej únii. V treťom kole
tímy preverili svoje znalosti o vzhľade
najznámejších pamiatok Európskej únie,
rovnako ako o jej osobnostiach.

Pred súťažou museli všetky tímy odovzdať
predstavenie predsedajúcich krajín v roku
2021. Štáty Portugalsko alebo Slovinsko
mohli žiaci predstaviť ľubovoľnou formou.

Tomášičkársky tím bojoval v zložení: Tami
Schmidtová, Mišo Purdeš a Alex Rusňák.

Potom čo predstavili Slovinsko v inscenácii
televíznej relácie, splnili aj všetky súťažné
kolá, čím si vybojovali víťazstvo v
regionálnom kole. Už v júni si tak budú
môcť premerať svoje sily s ostatnými
víťazmi regionálnych kôl. Našu školu aj
Bratislavský kraj budú reprezentovať v
Banskej Bystrici.

Gratulujeme a držíme im palce!

Skúšky prvej pomoci
Po prvýkrát sa na našej škole konali skúšky prvej pomoci za prísnych
epidemiologických opatrení. Žiaci sexty a druhého ročníka mali sťažené podmienky,
no napriek tomu podali skvelé výkony na praktickej škúške pred záchranármi. Tejto
skúške predchádzala prednáška, ktorá sa však konala dištančnou formou.

Tým, že naša škola ponúka aj tento predmet, vychováva zodpovedných mladých
ľudí, ktorí sú pripravení v tých najťažších situáciách pomôcť a zachrániť aj niečí
život.

Stužková nie, stužkovanie áno
Dnešné okolnosti nám, žiaľ, neumožňujú organizovať veľké oslavy, a teda ani
stužkové, ktorými každoročne maturanti oslavujú koniec svojho štúdia a maturitu.
Študenti oktáv sa však predsa rozlúčili so štúdiom na Tomášičke. Maturantom z
oktáv aspoň symbolicky pripli stužky triedne profesorky Lenka Čederlová a Danica
Mjartanová. Neskôr sa pridali aj žiaci 4. A s pani profesorkou Z. Michalovičovou.

My maturantom želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu...

„Je v poriadku zlyhať; nie je v poriadku vzdať sa.“
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„To nie je hora, nad čím sme zvíťazili, ale my sami.“

GLN-ews

Naši šachisti bronzoví
19. 02. 2021 sa konali krajské
majstrovstvá v online šachu. Súťažiť mohli
5-členné družstvá s podmienkou, že v
každom družstve sa súťaže účastnilo
minimálne jedno dievča. Naše družstvo v
zložení Petrek Dominik, Valovič Matúš,
Vidlár Karol, Šalamún Daniel František a
Michaela Smidová obsadilo v konkurencii
pätnástich škôl výborné 3. miesto.
Všetkým gratulujeme, prajeme veľa
ďalších úspechov a ďakujeme za
reprezentáciu!

Nezabudnuteľný koncert
Na pozvanie Rakúskeho kultúrneho fóra a
rakúskej ambasády sme zažili prekrásny
hudobný večer v duchu hudby, priateľstva
a lásky.

Všetky koncerty, výstavy, literárne večery
bývaju vždy príjemným umeleckým
zážitkom (koncerty v Redute, v Zichyho
paláci, vo veľkom evanjelickom kostole...).

Avšak adventný koncert mal svoju pridanú
hodnotu: magický predvianočný čas,
charizmatická pani veľvyslankyňa, milé
dámy z rakúskej ambasády i z Rakúskeho
kultúrneho fóra, umelci z Viedenskej
filharmónie, pán dirigent ...

Nádherná energia naplnila celú koncertnú
sálu a i teraz nám v duši znie radosť a
optimizmus poslednej skladby J. Straussa
Morgen.

Neskutočne si vážime priazeň rakúskej
ambasády a RKF za všetko, čo robia pre
hudobné osvietenie mládeže a pre
tradične výborné vzťahy našich krásnych
krajín.

Nadviažem na slová pani veľvyslankyne.

Pokojné tradičné Vianoce, drahí priatelia.
Nech je nový rok láskavejší a priaznivejší,
nech máme veľa zdravia, dobrej energie a
dobrej vôle.

Nech máme okolo seba dobrých ľudí.

Nový GLN merch
V marci sa nám opäť podarilo ponúknuť vám GLN merch. Mohli ste si vyberať
spomedzi tričiek bielej a čiernej farby s dizajnom našej Tomášičky. V ponuke boli
všetky veľkosti. Pokiaľ ste si v marci toto tričko objednali, bolo vám v máji doručené
domov alebo ste si ho mohli vyzdvihnúť na basketbalovom ihrisku, alebo na
chodbách našej školy.

Zaujímame sa o život v našom hlavnom meste
Počas februára sa v digitálnom pristore konalo 5 diskusií so stredoškolákmi
z Bratislavy ohľadom nového bratislavského mestského študentského parlamentu.
Hoci nie je tento nápad nový, pokiaľ by sa ho podarilo uskutočniť, išlo by o lepší a
prepracovanejší poradný orgán, s akým máme skúsenosti v súčasnosti.

Naši žiaci sa zúčastnili diskusie a prispeli svojimi nápadmi, ako aj postrehmi k
vzniku nového poradného orgánu pre primátora Bratislavy.

Parlament by sa mal zaoberať zlepšením života v Bratislave, ako aj návrhom na
zlepšenie pre primátora.

Simona Jančeková z bratislavského magistrátu:

„Na základe získaných dát sme vytvorili krátky dotazník určený primárne študentom
základných a stredných škôl. Veríme, že práve odpovede širšieho spektra mladých
ľudí nám ukážu relevantnosť hlavných identifikovaných problémov a potrieb. Preto
vás, milí študenti, prosíme o vyplnenie nasledujúceho dotazníka (link na dotazník -
bit.ly/MPMdotazník).“

O ďalšom vývoji parlamentu vás budeme naďalej informovať. Viac o zapojení sa do
tohto projektu sa dozviete u predsedníčky žiackej školskej rady alebo u pani
zástupkyne.



„Škola je miestom, kde by sa malo učiť umeniu myslieť.”
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„Nehľadaj chyby, hľadaj nápravy.“

Gratulujeme

pôsobenia na Tomášičke
Pán riaditeľ Ing. Norbert Kyndl pracuje v prezídiu Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií na
Slovensku. Za celoživotný prínos pre rozvoj slovenského školstva bol Ministerstvom školstva
Slovenskej republiky ocenený Veľkou medailou sv. Gorazda. Bratislavský samosprávny kraj mu
udelil Výročnú cenu Samuela Zocha. Od začiatku jeho pôsobenia na Tomášičke ubehlo už 50
rokov a je našou veľkou cťou spolu s ním osláviť toto krásne okrúhle výročie.
Hovoria, pán riaditeľ, že celý váš život
je spojený s Tomášičkou. Aký je
príbeh za týmto celoživotným
vzťahom?
Je to pekný príbeh.

Mal som 14 rokov, ako deviatak som si
vyberal gymnázium. Bývali sme na
Štrkovci a práve sa dokončila stavba
novej školy v Ružinove. Uhádli ste - bolo
to Gymnázium na Tomášikovej.

Škola ma oslovila, urobil som prĳímacie
skúšky a študoval som. Počas
najkrajších rokov v živote mladého
človeka som si našiel veľa priateľov na
celý život. Práve spolužiaci z

gymnaziálneho obdobia sú tí, ktorí
zostávajú úprimne, nezaťažene
a vydržia dlho. Gymnaziálne roky sú
vždy plné krásnych zážitkov a, úprimne,
ja ich mám i na dobrý seriál.

Po maturite som počas vysokoškolského
štúdia pracoval ako plavčík vtedy
v jedinom školskom bazéne v Bratislave.
Vtedy som plával závodne. Neskôr, po
krátkom pôsobení na inej bratislavskej
strednej škole, som sa vrátil na
“Tomášičku” ako učiteľ programovania.

Je to už krásnych 50 rokov, čo denne
vchádzam do budovy Gymnázia na
Tomášikovej ulici. Celý ten čas bol môj

osud spojený s našou Tomášičkou,
prichádzali mi na myseľ nápady,
inšpirácie, projekty a koncepcie
....Dotvárali sa porovnávaním a
študovaním poznatkov a skúseností
z mnohých iných škôl, vrátane
zahraničných (viedenských). Mnohé
z týchto vecí sú dnes súčasťou
školského života, našich
tomášičkárskych školských rokov. Je
toho veľa. Napríklad osemročná forma
gymnázia, projekt Zdravá škola, Zelená
škola, Modrá škola, projekt FINQ,
centrum onkologickej výchovy na
Slovensku, centrum tanečného športu v
Bratislave, ale i školský spravodajca

50rokov

„Vytrvalosť je tajomstvom všetkých víťazstiev.“
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„Keď si sám naštiepeš drevo, zahreješ sa dvakrát.“

Gratulujeme

„Sme veľká tomášičkárska
rodina, ktorá má predpoklad
dokonalého fungovania.“

Tomášičkár, ozdravovacie pobyty pre
žiakov pri mori, lyžovačky v Alpách,
školská eko učebňa, školská záhrada,
podpora zvieratka v ZOO, odkladacie
skrinky, vianočné happeningy, hokejové
turnaje, mikulášske korčuľovania,
anglické divadlo, ale i okienka /svetlíky/
na dverách učební a najnovšie i projekt
anglický program, medzinárodné
projekty a partnerstvá.

Tomášička sa už roky pohybuje
v rebríčku najlepších gymnázií
v Bratislavskom kraji. V čom, podľa
vás, tkvie tajomstvo úspechu našej
obľúbenej a známej školy?
Na túto otázku by lepšie odpovedali
absolventi školy, deti absolventov, ktorí
dnes tiež študujú na Tomášičke. Niekedy
je to už tretia generácia rodiny, ktorá
nám zverila svoje deti.

Bývalí študenti už vedia a terajší študenti
budú môcť posúdiť až s odstupom času,
či sa nám darí udržať školu medzi
kvalitnými a žiadanými školami.

Dobrému menu školy určite pomáha
samotné kvalitné vzdelávanie a dobrí
učitelia, dobré didaktické vybavenie,
veľké množstvo projektov, podujatí
a aktivít, podpora športu, ochrana
zdravia, výuka cudzích jazykov, lektori a
vysoké percento úspešnosti prĳatia na
vysoké školy. Motivačné je i pekné
prostredie v škole a jej okolí a priateľská
atmosféra, ktorá sa šíri v rodičovskej
verejnosti. Tomášička, ako sa hovorí
Gymnáziu L. Novomeského, si svojou
prácou získala solídne meno nielen
v Bratislave, ale aj na celom Slovensku.
Svedčia o tom roky pekných úspechov
našich žiakov.

Nesmiem zabudnúť pekne poďakovať za
množstvo podnetných názorov, návrhov
od našich rodičov, ich podporu a pomoc.
Naša škola a ja sám som si vždy cenil
vynikajúcu spoluprácu s rodičmi,
s Rodičovskou radou. V súčasnosti je to
ešte dôležitejšie.

Slávnu školu tvorí tvorivý a odborne
zdatný manažment, ktorý vyberá do
pedagogického zboru tých najlepších
učiteľov, ale meno úspešnej školy
zvýrazňujú i slávni absolventi...Na
koho je naša Tomášička obzvlášť
hrdá? Kto jej pomáha? Na koho máte
veselú spomienku?
Áno, za obdobie 57 rokov máme solídne
množstvo absolventov: veľa známych
osobností,

úspešných športovcov, vedcov,
podnikateľov, mediálne známych tvárí, ..
Za ten čas opustilo brány našej školy
mnoho absolventov, menili sa
spoločensko-politické podmienky, ktoré
poznamenali život školstva, ale študenti
boli a sú stále rovnakí: veselí, tvoriví,
nápadití a takými sa snažia byť aj ich

pedagógovia. Snažia sa svojim
zverencom rozumieť, dať im nielen
základy vzdelania, ale aj ľudskosti,
porozumenia, tolerancie, hlbokého
vzťahu k svojej krajine a jej
osobnostiam.

Ťažké je vymenovať všetkých, je ich
veľa. Spomeniem najmä tých, ktorí nám
stále pomáhajú alebo pomáhajú veľmi
dlho, navštevujú nás a podporujú, sú
s nami v kontakte. Je to napríklad Miloš
Mečíř, Iveta Malachovská, Karin
Majtánová, Dušan Tittel, Jozef Sabovčík,
Ľubomír Ftáčnik, Milan Ftáčnik, Iveta
Radičová, Michal Vašečka, Mikuláš
Hrubiško, Martin Hrubiško, Marián Vajda,
Igor Jágerský, Zora Czoborová, Richard
Bolješik, Andrej Bán, Marek Marušiak,
Pavol Topoľský, Juraj Maďarič.......

a množstvo iných významných
odborníkov vo všetkých profesiách.

Z tých mladších by som spomenul
úspešných športovcov - našich
maturantov Dominika Greifa, Pavla
Rybára, Jána Cipára.....

Medzi absolventov a dokonca mojich
spolužiakov patrí aj súčasný premiér
Českej republiky Andrej Babiš (spolu
sme v roku 1974 maturovali).

Na ktoré momenty vo svojej bohatej
profesionálnej kariére ste obzvlášť
hrdý?
V našom každodennom školskom rytme
prestávame dni a mesiace pomaly rátať.
Je to dlhé obdobie, je to celý

profesionálny život. Hrdý som na našich
žiakov, maturantov, ktorých je už okolo
6000. Hrdý som na vynikajúcich učiteľov,
bolo ich veľa, veľa mi pomohli a veľa
som sa od nich z pedagogického
majstrovstva naučil. Menovite by som
spomenul: František Kele, Ditta
Abrhámová, Viera Gančová, Jozef
Rakús, Alena Šištíková, Valika Holecová,
Marta Nemčeková, Soňa Richtáriková,
František Dočolomanský, Jozef Horák....

Hrdý som aj na kvalitnú prácu mojich
súčasných i bývalých zástupcov
riaditeľa: p. p. Dian, Zajačeková, Pančík,
Štefanov, Čisár, Struhalik, Gančová,
Nemčeková a Vlk. Mať spoločný cieľ
a nadšenie pre spoločnú víziu je
podmienkou úspechu. S mnohými z nich
som prešiel kus spoločnej cesty, s
niektorými dlhší, s niektorými kratší.
Každý bol pre mňa nesmiernym
obohatením, tak v ľudskej, ako i v
profesionálnej rovine...

Hrdý som i na to, že v našom
pedagogickom zbore je viacero
absolventov našej školy, okrem riaditeľa
je to zástupca riaditeľa p. Dian,
pedagógovia p.p. Koprivová, Fieberová,
Bezák, Lichtmanová, Michalovičová,
Olšová, Muránska, ale aj naša pani
tajomníčka.

Hrdý som na to, že našimi kolegyňami
sú úspešné reprezentantky v športe -
majsterky Československa
v gymnastike, atletike a volejbale
(p. p. Mikušovičová, Letková, Zarevúcka,
Lichtmanová).

Ako vidíte, sme veľká tomášičkárska
rodina, ktorá má predpoklad dokonalého
fungovania.



„Ak prechádzaš peklom, nezastavuj sa.“
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„Schopnosť nadšenia nesie tvoje nádeje k hviezdam.“

Gratulujeme

Profesionálne rôznorodé, flexibilné,
tvorivé súkolie, ktoré v harmónii
každodenných výziev napĺňa ambiciózne
ciele. Jednotiacim momentom je láska
k učiteľskému poslaniu, nadšenie pre
svoju profesiu, láska k deťom
a obrovská dávka zodpovednosti
a ľudskosti.

Je o vás známe, že ste vždy na
strane dieťaťa, mladého človeka,
žiaka a jeho práv na bezpečný
a zdravý rast v duchu antickej
kalokaghatie. Aké vzory a ideály vám
ukazovali smer vašej profesionálnej
dráhy ? Komu vďačíte za to, že ste
autorita - osobnosť, s názorom ktorej
treba rátať. Nie je tajomstvom, že
o váš názor stoja i na ministerstve
školstva, na BSK, v učiteľských
stavovských organizáciách,
v médiách.
Keď som sa v maturitnom ročníku
rozhodoval, kam a ako ďalej, tak som si
povedal, že najviac by sa mi páčilo učiť,
stať sa učiteľom a ideálne na Tomášičke.
Študovať som však šiel informatiku,
ekonomiku a manažment na
Ekonomickej univerzite. Nastúpil som
síce do výpočtového strediska, ale veľmi
rýchlo sa naplnilo aj moje tajné osudové
prianie byť učiteľom na Tomášičke.

Nesmiem však zabudnúť, že k práci
pedagóga, k učeniu ma silne motivovalo
prostredie, kde som vyrastal so svojimi
bratmi. Otec i mama boli vynikajúci
učitelia, školskí manažéri a autori

mnohýc učebníc. Aj mojich bratov lákalo
po vysokej škole umenie učiť.

Ako to vidíte dnes ....ako to cítite
dnes?
Neraz a často si dnes hovoríme, že naša
doba je zložitá. Neexistujú jasné pravidlá
hry, pravidlá fungovania spoločnosti,
hľadajú sa morálne normy. Na každom
kroku počúvame množstvo sťažností,
často sa stretávame s
nespravodlivosťou, krivdičkami i
krivdami. Mnohé sa týkajú aj nás
samotných.

Nie je vôbec ľahké v dnešných
podmienkach v takejto atmosfére učiť,
učiť o dobre, o pravde a spravodlivosti.
Nie je vôbec jednoduché vyznávať tieto
kvality a hodnoty a byť pri ich napĺňaní
vzorom pre svojich žiakov. Aj napriek
tomu učitelia ním musia byť a sú, lebo
tak im to káže učiteľská morálka a
zmysel učiteľského povolania. Inak by to
celé strácalo zmysel.

Ako riaditeľ školy som vždy pripravený
maximálne pomáhať a vytvárať
priaznivé, optimálne podmienky pre
štúdium. Vždy bolo a bude mojou
snahou odovzdávať vám všetko tak, aby
z každého nášho žiaka bol zdravý,
samostatný a životaschopný mladý
človek, na ktorého budú hrdí jeho rodičia
i učitelia. Zároveň si želám, aby ste boli
hrdí na svoju školu, ale i mesto a krajinu.
Vzťah k rodnému hniezdu, rodine, škole
je vzťah na celý život. Je to energia
zelenej stužky, ktorá pomáha prekonať
ťažšie obdobia a ktorá dáva silu
spolupatričnosti a vzájomnej podpory.

Výlet do Chorvátska

Školské povinnosti

„Ako riaditeľ som vždy
pripravený maximálne

pomáhať a vytvárať priaznivé
podmienky pre štúdium.“

„Urobiť vec, ktorej sa bojíme, je prvý krok k úspechu.“
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„Byť pripravený je najdôležitejší predpoklad úspechu.“

Gratulujeme

Naši tomášičkárski hokejisti

Výlet do Chorvátska

Lyžiarsky kurz

Rozdávanie učebníc

Podporujeme všetkých športovcov



„Cieľ, to je sen s konečným termínom.“

*
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„Snaha je snahou iba vtedy, keď to začína bolieť.“

Chodia medzi nami

Prečo si sa rozhodol zapojiť do tejto
súťaže?
Ľudia, s ktorými na vedeckej práci
pracujem, mi ponúkli túto možnosť,
o ktorej som ja osobne nevedel, keďže
som Študentskú vedeckú konferenciu
veľmi nepoznal. Nakoľko tu táto možnosť
bola, rád som sa prihlásil. Okrem toho, že
som mal možnosť aj takýmto spôsobom
– formou posteru – odprezentovať to,
čomu sa v práci venujeme, som sa aj
dosť naučil od iných zúčastnených, ktorí
mali veľmi kvalitné práce.

Ako si sa k tejto vedeckej práci vlastne
dostal?
Už od prvého ročníka na GLN som sa
chcel venovať nejakej vedeckej činnosti,
s ktorou by som mohol ísť aj na SOČ,
pričom ma stále lákala oblasť onkológie

a výskumu rakoviny. Vďaka pani
profesorke Olšovej som sa dostal počas
Týždňa vedy 2019 na jednu akciu na
Slovenskej akadémii vied
v Biomedicínskom centre, kde sa mi
podarilo nadviazať kontakty s vedcami,
a tak sa prepracovať až k tomuto
projektu. Konkrétne som sa dostal na
Ústav experimentálnej onkológie SAV na
oddelenie nanobiológie.

O čo ide v tomto výskume a čomu sa
venuješ ty?
Ide o medzinárodný projekt, v ktorom sa
snažia vedci vyvinúť nové a účinnejšie
liečivo na liečbu rakoviny hrubého čreva
a konečníka na princípe kombinovanej
nanoterapie. Spolu s viacerými vedcami
skúmam jedno liečivo, ktoré by malo byť
súčasťou tohto nového

chemoterapeutika. Konkrétne ide o látku
5-fluorouracil, ktorá sa bežne využíva pri
liečbe rakoviny, ale úspešnosť tejto
samostatnej liečby nie je veľmi vysoká. Ja
sa venujem zisťovaniu a stanovovaniu
toho, ako toto liečivo vplýva na bunky
rakoviny hrubého čreva a konečníka
prostredníctvom vedeckých experimentov
v laboratóriu v podmienkach in vitro, čo
znamená, že priamo na spomínaných
rakovinových bunkách, čiže či a na koľko
je toxické pre tie bunky.

Kombinovaná nanoterapia znie
komplikovane, čo to akože je?
Kombinovaná terapia je liečba pomocou
kombinácie istých liečiv a má často lepšie
účinky ako len samostatné použitie
jedného liečiva. Nanoterapia je moderná
terapia v medicíne, ktorá využíva
nanočastice (častice veľkosti 10-9m), ktoré
sú schopné naviazať na seba liečivo
a následne ho transportovať priamo na
určité miesto v tele. Tým je táto liečba
cielená a teda nespôsobuje toľko
nežiadúcich účinkov ako bežná
chemoterapia a zároveň by sa všetko
liečivo malo dostať priamo tam, kde sa
dostať má, a tak aj účinnejšie pôsobiť.

Ako tvoju prácu ovplyvnila pandémia?
Na práci som začal pracovať v decembri
2019, zo začiatku som mal ambície
venovať sa mu v priebehu roka 2020
a prácu prezentovať na SOČ tento rok
(2021). Pandémia ale prerušila moju
prácu na 6 mesiacov - od marca do
augusta a pokračoval som až od
septembra 2020. Keďže aj v súvislosti
s druhou vlnou koronavírusu nastali ešte
nejaké komplikácie, vyzerá to tak, že
prácu budem prezentovať na SOČ až
budúci rok, aby sme ešte stihli dokončiť
všetky experimenty.

Čo je na tej práci najťažšie?
Najťažšie boli asi začiatky, kedy som sa
ocitol v laboratóriu s vedcami, ktorí sú po
vysokej škole a majú vyštudovanú
genetiku či molekulárnu biológiu, a musel
som zvládnuť a pochopiť, ako sa realizujú
vedecké experimenty, na ktorých som

Úspešný mladý biológ:

Štefan Hlušák
V tomto rozhovore vám predstavíme úspešného
mladého biológa, ktorý je momentálne študentom
v 3. A. Nedávno sa mu podarilo vyhrať v súťaži o
najlepší poster v rámci Študentskej vedeckej
konferencie Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského. Zúčastnil sa s vedeckou prácou, ktorej sa
venuje už vyše roka. Maturovať chce z biológie
a z chémie a ďalej by rád študoval medicínu.

„Ľudia s cieľmi uspejú, pretože vedia, kam idú.“
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„Aj malý čin má väčšiu cenu ako veľký dobrý úmysel.“

Chodia medzi nami

pracoval. Našťastie, ľudia, ktorí ma mali
na starosti, sa mi veľmi ochotne venujú
a pomáhajú mi popasovať sa s vedeckým
jazykom, odbornosťou a získať všetky
potrebné poznatky.

Čo ťa na tom baví najviac?
Najviac ma baví to, že viem, že pracujem
na niečom zmysluplnom, a že to, čo
robím, môže raz pomôcť ľuďom.
Samozrejme, veľmi ma baví nielen
samotná vedecká práca v laboratóriu,
hľadanie súvislostí a prepájanie
poznatkov, ale zároveň aj to, že pracujem
s úžasnými ľuďmi, ktorí sú mi vo všetkom
nápomocní a ktorým sa chcem aj takto
poďakovať.

Čo ťa najviac prekvapilo?
Nenazval by som to úplne prekvapením,
ale skôr uvedomením si toho, že som si
vedeckú prácu predstavoval zo začiatku
trochu zjednodušene. Vďaka tomu, že
mám možnosť podieľať sa na vedeckých
experimentoch, som sám zistil, že
realizácia experimentov si vyžaduje určitý
čas a treba počítať aj s tým, že nie všetko
vždy vyjde tak, ako si to človek
predstavuje. To ale človeka posúva
k tomu, aby zisťoval, prečo je to tak,
a hľadal príčinu a dopracoval sa postupne
k istému poznaniu. Príjemne ma ale aj
prekvapilo veľmi kvalitné a moderné
vybavenie v laboratóriách a tiež veľká
ochota vedcov a ich podpora pri mojej
práci.

Ako si myslíš, že ti to môže pomôcť
v budúcnosti?
Celkovo si myslím, že mi táto činnosť na
Ústave experimentálnej onkológie SAV
dala veľmi veľa aj do budúcnosti, keďže
mám možnosť byť v kontakte s vedcami
na vysokej odbornej úrovni. Zároveň som
aj získal veľa skúseností pri samotnej
realizácii experimentov a pri práci
v laboratóriu. Tiež som lepšie pochopil,
ako funguje vedecká práca a nadobudol
som aj veľa nových vedomostí, pretože
pri takejto činnosti musí mať človek širší
prehľad o danej problematike. Vo vede
a v prírode je totiž všetko navzájom
poprepájané a všetko so všetkým súvisí.

Ako to zvládaš popri škole a máš aj iné
záľuby?
Samozrejme, táto činnosť vyžaduje určitý
čas, najmä preto, že väčšina
experimentov sa vykonáva dopoludnia,
takže počas školy som chodieval do
laboratória často ešte ráno pred
vyučovaním alebo hneď po škole. Počas
dištančného vyučovania to bolo o trochu
jednoduchšie, nakoľko som sa na
vyučovanie mohol pripájať priamo zo SAV

a pomedzi hodiny, keď bol čas, tak som
mohol hneď pracovať na vedeckej práci.
Okrem toho, že ma zaujíma veda
a osobitne onkológia, ktorej sa aj na SAV
venujem, mám rád aj prírodu a je mi
blízka aj ochrana prírody. Rád chodím na
turistiku, v zime lyžovať a v lete, keď sa
dá, tak sa venujem horolezectvu. Taktiež
rád pomáham druhým a aj s kamarátmi
sa venujem dobrovoľníckej práci s deťmi
ako animátor na táboroch a stretnutiach
počas roka u saleziánov v Bratislave na
Trnávke. Zároveň ma baví aj divadelné
umenie a účinkujem v divadelnom súbore
Rarášok.

Kto je tvojím vzorom?
Z môjho najbližšieho okolia je mojím
vzorom môj dedko, ktorý celý život
pracuje ako detský lekár a napriek
vysokému veku ešte stále ordinuje,
pretože prácu s deťmi a pomoc druhým
má veľmi rád. Je pre mňa vzorom aj
v jeho dobrote a láskavosti, ale aj vo
veľkej odbornosti a rozvážnosti, a vďaka
takémuto prístupu je medzi jeho
pacientmi veľmi obľúbený.

Aké máš plány do budúcnosti?
Už od štyroch rokov je mojím snom stať
sa lekárom, určitý podiel má na tom
istotne aj môj dedko, ktorý, ako som už
spomínal, je detský lekár. Mňa ale skôr
láka práve onkológia a osobitne
kombinácia práce s pacientmi a
vedeckého výskumu. V podstate ide
o prenášanie poznatkov z výskumu do
klinickej práce s ľuďmi. Inšpiruje ma v tom
mladý onkológ profesor Michal Mego,
ktorý sa so svojím tímom venuje viacerým
vedecko-výskumným projektom a popri
tom získané poznatky prevádza do
praktickej práce s pacientmi a pre svoj
mimoriadne ľudský prístup je veľmi
vyhľadávaný.

Pripravila: Veronika Paracková



„Osud nie je vecou náhody, ale voľby.“
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„Nepočítaj kurčatá, dokiaľ nie sú vysedené.“

Zo života Tomášičky
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a

Viete čo je ?
Naše nové vzdelávanie v oblasti finančnej kultúry

Od septembra je naša škola zapojená do nového projektu Slovenskej sporiteľne pod názvom FinQ. Jedná
sa o program finančného vzdelávania pre školy, ktorý nám pomôže zvyšovať našu finančnú kultúru. V rámci aktivít
projektu budeme v spolupráci s našimi učiteľmi rozvíjať naše kritické a systémové myslenie v celkovom kontexte
financií. Získavame nové vedomosti a skúsenosti v teórii aj v praxi.

Vzdelávací program sa opiera o 3 Q dôležité pre život:

Dnes už máme za sebou pol roka vzdelávania FinQ, práce s farebným a zaujímavým portfóliom. Portfólio
sme dostali všetci žiaci kvarty B a 2.A, tried zapojených do pilotného ročníka projektu FinQ. V tomto pilotnom
overovacom ročníku pracujeme s vyškolenými pedagógmi v 3 oblastiach: Jazyk a komunikácia, Matematika
a práca s informáciami, Človek a spoločnosť.

A toto si o vzdelávaní FG myslíme my – žiaci zapojení do projektu. Vyberáme z dotazníka:

Otázka: Nakoľko považuješ za dôležité pre svoj budúci život vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti?
2.A kvarta B

A tu sú niektoré z našich názorov na vzdelávanie finančnej gramotnosti:

Inteligenčný a emočný kvocient odzrkadľuje
schopnosti človeka poznávať a rozumieť
prejavom a správaniu okolia. Využívať kritické
myslenie s cieľom aktívne ovplyvniť finančnú
situáciu seba a spoločnosti predstavuje FinQ –
kvocient finančnej kultúry.

Príde mi, že dnes je veľmi

veľa ľudí nie dobre

edukov
aných v tejto

oblasti
a je to veľmi

potrebn
é, aby sme tieto

věci ve
deli do

budúcn
osti.

Budem mať väčší
prehľad.

Môžem vďaka tomu
vedieť ako investovať a
ako narábať s peniazmi.

Pomocou FG si budem
vedieť vybrať napr. ten
najvýhodnejší úver a taktiež
budem vedieť, kedy sa mi
nevyplatí zobrať úver atď.

FG budem potrebovať v
rámci každodenného
života neustále, preto je
pre mňa dôležitá.

Keď budem vzdelaná vo
FG, budem mať menšiu
preavdepodobnosť, že
sa dostanem donepríjemnej finančnej

situácie.

V škole sa na mnohýchpredmetoch nevenujemetakýmto veciam do života,čiže FinQ je super nápad,ktorý sa mi neskôr vdospelosti zíde.

Normálne je proste lepšie

sa v niečom vyznať ako

nevyznať a táto oblasť je

dôležitá pre život, keď sa v

nej vyznám, uľahčí mi to

život.

Aby som sa vedelasprávne rozhodnúť omojich financiách vbudúcnosti.

Podľa mňa je FG veľmi
dôležitá u každého
človeka. FG mi otvorí nové

možnosti v živote, preto je

pre mňa veľmi dôležitá.

FG sa mi v živote určite

zíde a som rada, že sa ju

už teraz učíme, pretože

mnohým veciam

nerozumiem.

Bez finančnej gramotnosti sanedá žiť, využíva sa vkaždodennom živote.Napríklad sporenie,zakladanie účtov, akorozumne rozdeliť peniaze,ako si stanoviť rozpočet, atď.

„Keby to bolo jednoduché, robil by to každý.“
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„Inšpirácia privodí samotu kdekoľvek.“

Zo života Tomášičky

Neprestávame pracovať na projektoch aj dnes

Škola škole – projekt BSK
Aj počas pandemickej doby sme sa pus�li do ak�vít projektu BSK - Škola škole, v ktorom sme spolupracovali so
Spojenou školou na Ostredkovej ulici v BA. Ako hlavnú tému sme si zvolili obyčajnú vodu - jej kvalitu, vlastnosti,
hodnotu.

A tak vznikol projekt z chémie s názvomVODA – KEDYSI A DNES.
Tím žiakov tercie a kvarty v zložení: Barbora Straková, Karolína Pifflová,Marek Vyrva,Marianna Petreková, Alena
Michalovičová, Lea Bolješíková, Nicole Jančiová, Samuel Majtán, Viktória Torňošová, Mar�n Janči, Jakub Kovaľ,
Alexandra Rusnáková pripravili v októbri workshop pokusov a prednášok pre našich spolužiakov, ktorý, žiaľ,
vzhľadom na situáciu v súvislos� s COVID-19 za�aľ nemohol prebehnúť. Zmenili sme teda ak�vity tak, aby sme
vytvorili edukačný videomateriál. Pripravili a realizovali sme s využi�m zakúpených pomôcok súbor pokusov s
vodou, iontovými nápojmi a nápojmi rôzneho druhu. Aj v dištančnom vzdelávaní a vlastnom voľnom čase sme si
naštudovali teóriu, pripravili a realizovali zaujímavé pokusy na oboznámenie sa s fyzikálno - chemickými
vlastnosťami vody a jej anomáliami zo znečistenia, ktoré majú veľký význam pre každodenný život na Zemi a
ľudské zdravie. Pokusy sme robili na témy: Hustota vody, Povrchové napä�e, Tepelná kapacita vody, Lom svetla,
Vodivosť roztokov, Elektrolýza, Analýza pH vodných roztokov. Zo všetkých pokusov a dvoch prezentácií žiaci
natočili a spracovali akčné 30-minútové edukačné video. My -mladí chemici sme sa naučili pracovať so sondami,
odčítať hodnoty v PC a �ež spracovať a prezentovať namerané výsledky.
Prínosom pre školu je tak kvalitná edukačná pomôcka, v ktorej vysvetľujeme našim spolužiakom danú
problema�ku. Pomôcku je možnévyužiť aj počas hodín online vzdelávania. Zakúpením pomôcokpre predmetovú
komisiu chémie a fyziky sa zlepší aj kvalita nášho vyučovania, budeme mať lepšie podmienky aj pre
environmentálnu výchovu.
Naživo svoje pokusy plánujeme odprezentovať v apríli pri príležitos� Dňa Zeme. Deň Zeme by sme radi venovali
celý obyčajnej čistej vode, jej vplyvu na naše životy a tomu, aké jedôležité si ju vážiť a chrániť. Je pre nás všetkých
veľmi dôležitá, mali by sme ňou šetriť, vážiť si ju a chrániť naše vodné toky.

Alexandra Rusnáková



„Nikdy neľutuj to, čo bolo. Teš sa na to, čo príde.“
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„Ak nič neriskuješ, nič nezískaš.“

Umeleckým perom

Svetlo sviece mi dopadlo až na moje hánky. Odpútala som
pohľad od svojich dlaní a zamerala sa na plameň. Sviečka
horela už veľmi dlho, čo dosvedčoval roztopený vosk na
tanieriku pod ním. Po mnohých hodinách strávených tu na tejto
prázdnej povale v mestečku Salerno na území Talianska som
sa zamýšľala.. vlastne nad ničím. Neurovnali sa mi myšlienky
ani som neprišla na nejaký vedecký objav. Len som prečkala
poobedie a dúfala, že príde ďalší deň. Jemný vetrík mi pohladil
líca a ja som sa obzrela za zdrojom vánku. Moje balkónové
dvere boli pootvorené a mliečnobiele závesy povievali okolo.
Skoro sa mi zdalo, akoby ma vábili k oknu. Naučila som sa
počúvať slová vetra. Ich slová mali v sebe viac múdrosti, ako
malo veľa ľudí dokopy. Postavila som a vydala sa k oknu. Za
sebou som cítila váhu svojich síce jednoduchých, no krásnych
šiat. Dlhá sukňa sa tiahla za mnou a ľudia by povedali, že mi
dodáva eleganciu. Mne však dodávala len istotu, že aspoň
niečo stojí vždy pri mne. Odklopila som presklené francúzske
dvere a vzhliadla nad mesto. Chlad mi ovial zápästie,
predlaktie, nakoniec ma pohltil úplne celú. Niekomu by to bolo
nepríjemné, ale mne chlad nevadil. Po celom dni mi padol
celkom dobre, priam osviežujúco.

Na obzore sa črtal západ slnka. Na morskej hladine sa ešte
premávali poslední oneskorenci. Práve sa vracali do prístavu.
Posledné loďky dorazili na svoje miesta a obchodníci i rybári sa
vracali domov k rodinám. Na stole ich čakala voňavá večera
s pohárom vína. Pobozkajú na čelo milované deti a budú spolu
tráviť príjemný zimný večer. Dokonca i mňa zahriala spomienka
na moju vlastnú rodinu. Dávno som ich nevidela. Aj napriek
tomu som si v srdci, hlboko skryté pred zrakmi všetkých,
uchovávala obrazy. Nielen mojich rodičov, ale aj súrodencov,
priateľov, moju lásku...Spomínala som a pritom si vychutnávala
pohľad na ponárajúcu sa žiaru.

Obloha bola sfarbená spektrom farieb od ružovkastej až po
tmavú modrú. Teplé svetlo ohrievalo strechy domov
naukladaných tesne na seba. Netrvalo to dlho, pretože na trón
sa chystal zasadnúť Mesiac. Pred jeho príchodom na scénu
dorazilo jeho dvoranstvo v podobe hviezd.

S poslednými lúčmi slnečného svetla som sa chystala pobrať
späť dovnútra. Niečo ma však zastavilo. Zapozerala som sa na
obrovskú masu vody, obklopujúcu Salerno. Rukou som sa
pridržala zábradlia. More sa začalo pohybovať v pravidelnom
rytme. Vlny sa zvíjali a boli čoraz zreteľnejšie a mohutnejšie.

Začalo to pôsobiť veľmi neprirodzene, divoko a nebezpečne. Čo
sa to, dopekla, deje? Som ochrankyňa Talianska, je mojou
povinnosťou udržať oceán tam, kde právom patrí. Už tisícročia
sa my ochrancovia ľudstva snažíme zastavovať rast a expanziu
Oceánu. Aj napriek ľudskej hlúposti ich chránime. Toto nie je
normálne, pomyslela som si s pohľadom upreným na zvíjajúce
sa more. Okamžite som sa vybrala na pláž.

Zbehla som po schodíkoch a pod nohami som pocítila jemný
piesok. Nebol vyhriaty od slnka, ale bola som rada, že pod
nohami mám známy materiál. Bosými nohami som vedela, kedy
sa približujem k vode vďaka vlhkému piesku. Šaty ma zbytočne
zdržiavali pri chôdzi. Najrýchlejšie, ako som vedela, som prešla
k vode. Moje nohy mi oblievala ľadová voda. Postávala som na
hranici dvoch svetov. Vodné prúdy sa búrili a boli čoraz viac
strašidelnejšie. A predsa som vykročila smerom do mora. Látka
okolo mňa začala nasávať slanú vodu a moje telo bolo čoraz
viac ponorené do tmavomodrej tekutiny, ktorá mi uberala teplo.
Neúprosne som sa pretláčala dopredu. Zastavila som sa vtedy,
keď som bola po pás vo vode. Ostala som na mieste
a vyčkávala. Nastalo ticho ako pred búrkou. Vtom sa všetka
voda nahrnula na jedno miesto a vytvorila obrovskú vodnú
masu. Vyrazilo mi to dych. Chvíľku som mala pocit, že sa
pošmyknem a celá sa zrútim do vody. V jednom momente sa
predo mnou začal objavovať akýsi tvar. Postupne som začala
rozlišovať ľudské telo tvorené len zo slanej vody. Nemala
stabilný tvar, voda sa pohybovala a preskupovala. Postava
dostala kontúry tváre a ja som okamžite spoznala, o koho sa
jedná... Nedokázala som uveriť, že je to skutočne ONA!
Sklonila som hlavu tak hlboko, kým mi nespočinula na hrudi.
Jediné, čo som počula, bol jej zvonivý smiech, ktorý sa šíril nad
hladinou. ,,Povstaň!“ pokynula mi Bohyňa oceánov a morí. Zrak
som vrátila späť na jej vodné telo. Nevydržalo mi to však dlho.
Vyžarovala z nej totiž taká sila, krása, majestátnosť
a nadprirodzenosť, že moje oči na ňu dlhší čas nedokázali
hľadieť. A ona si to veľmi dobre uvedomovala. ,

„Dieťa, nemám veľa času, a preto ti to poviem rýchlo. Ako iste
vieš, môj otec Oceán sa každým dňom zväčšuje a myslím, že aj
ty pociťuješ, ako jeho prevaha nad nami Ochrancami rastie.
Nemôžeme ho nechať tak, aby mu to všetko prechádzalo.
Práve preto som sa s tebou stretla. Rozhodla som sa zakročiť
proti jeho ťahom! Myslím si, že treba posilniť naše ochrany.
Ochrankyňa Veronica, prinášam ti novú silu, ďalšieho ochrancu,
s ktorým budete chrániť toto územie.“ Dodala slávnostne. S tým

Napriek všetkému...

„Všetko sa mení vtedy, keď sa meníte aj vy.“
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„Keď nevieš, kam ideš, privedie ťa tam každá cesta.“

Umeleckým perom

sa chcela obrátiť, pravdepodobne
na odchod. Rýchlo som ju musela zastaviť: ,,Pani

moja, prepáčte mi moju zvedavosť, ja len... Robím
všetko, čo môžem. Po celé tie stáročia som to tu

ochraňovala, najlepšie ako som vedela. Mám plno
skúseností a sily na boj proti Oceánu. Ďalší ochranca mi
bude len na príťaž, bez urážky.“ Bohyňa na mňa pozerala
najskôr prekvapene, no potom sa to opäť zvrtlo do jej

nadpozemskej múdrosti. ,,Ničím si sa neprevinila, ak je to tvoja
otázka. Asi to nechápeš, ale už to nie je len o tebe. Vždy to bolo o ľuďoch,
ktorých sme poverení ochraňovať... Okrem toho tvojho partnera som sem
neposlala, aby ťa stiahol ku dnu. Práve naopak. Možno ťa dovedie na
vrchol.“ Jemne sa pri tom pousmiala a nadobro zmizla. Ženská postava sa
stratila a voda dopadla späť na svoje miesto. S hlavou plnou ďalších
nezodpovedaných otázok som sa pobrala na breh.

Vlasy a šaty som mala kompletne premočené. Výborne, môžem ísť rovno
domov. Vyžmýkala som si navlhčenú látku. Šaty mi to už nezachráni. Vzdala
som to a mala namierené naspäť do môjho domčeka. Avšak predtým, ako
som stihla urobiť čo i len jeden krok, voda sa znova začala tvarovať.
Tentokrát sa neformovala do tela ženy. Spolu s vlnou sa priblížila k pobrežiu.
Celá nová vodná masa sa zvalila na dovtedy suchý piesok. Ostriekalo to aj
mňa. Utrela som si tvár od piesku a vody. Vodná masa sa stratila a hladina
sa upokojila. Síce už bola tma, no na pobreží som zbadala telo. Preľakla
som sa, že by mohol byť po smrti. Priblížila som sa a telom sa mi okamžite
rozšírila úľava. Dýcha. Hruď sa tomu človeku pravidelne dvíhala. Skôr ako
som sa k nemu dostala, vykašľal vodu z pľúc. Zostala som stáť na mieste
ako obarená. Nevedela som odtrhnúť oči od tohto nového Ochrancu.
Pripadal mi veľmi povedomý. Priam akoby som ho poznala. Otočil tvár
smerom ku mne a vtom ma pohltila triaška. To nie je možné. Tá vysoká
postava so širokými plecami, úzkou tvárou, výraznými lícnymi kosťami,
smaragdovými očami a orieškovými vlasmi, ktoré sa mu pri ušiach
skučeravili. ,,Tobias...?“ čakala som na odpoveď. Na tvári sa mu rozšíril
šibalský úsmev z detstva. Prikryla som si rukou ústa a do očí sa mi nahrnuli
slzičky. Videla som na jeho tvári, že i on len tak tak drží slzy na uzde. ,,Áno,
Veronica. Som to ja.“ Zašepkal do vetra, no ja som jeho slová počula
zreteľne. Rozbehla som sa k nemu a on ma chytil do náručia. Privinul si ma
svojimi silnými rukami a tuho ma zovrel v objatí. Veronica, Veronica,
Veronica... šepkal mi do mokrých vlasov. Prúd sĺz som už nedokázala
zadržať. Neverila som, že je tu. Rovno pri mne. Láska moja. ,,Si to skutočne
ty? Nemôžem uveriť, že to nie je len sen.“ Povzdychla som si a pocítila som,
ako mi na čelo vtisol krátky bozk. ,,Prišiel som, ako som ti sľúbil. Bohovia po
všetkých tisícročiach...“ ,,Počkaj,“ na chvíľu som sa odtiahla, ,,to sa, ale
nikdy nebudeš môcť vrátiť k rodine! Už nikdy nebudeš môcť ísť domov..“
Usadil sa vo mne neutíchajúci pocit viny. Čo som mu to spravila? Odprisahal
mi, že ma nájde a budeme spolu. A ja som mu tým sľubom zničila život.
Zamyslela som sa nad svojimi činmi a ich následkami. Toto som nikdy
nechcela. On bol napodiv bez starostí: ,,Nestrachuj sa. Rozlúčil som sa
s nimi a boli radi, že budem s tebou. Teraz si ty moja rodina. Chcem byť len
s tebou a navždy.“ Akonáhle dokončil vetu, pobozkal ma a naše pery sa po
toľkých rokoch opäť spojili. V tej chvíli som pociťovala len lásku a číre teplo,
ktoré sa mi rozliehalo vnútrom. Pozrela som mu do očí a on do tých mojich.
Možno mala Bohyňa pravdu. Spolu zvládneme všetko, čo nám osud
pripraví. Ak budeme musieť bojovať proti hoc aj samotnému Oceánu, tak
nech! Je mi to jedno. Hlavne, že to prekonáme spolu.

Miška Jakubcová

Andrejovo
dobrodružstvo
v praveku
Andrej je chlapec ako každý iný. Chodí do školy,
učí sa a má dobrých kamarátov. Dokonca vie
hrať na lesný roh. V škole ho preto volajú roháč
či paroháč, ale on si z toho nič nerobí. Dnes je
prvý školský deň. Do školy ide hodinu pred
začiatkom vyučovania, tak ako vždy. Andrej
pomaly kráča po chodníku. Zrazu sa pred ním
zjaví zvláštne stvorenie podobné duchovi. „Kto si
a čo tu chceš?“ pýta sa ho Andrej. Stvorenie mu
odpovedá: „Dovoľ mi sa predstaviť. Volám sa
Hubert a som cestobot, nie duch, ani nič
podobné. O chvíľu ti dám náramok, vďaka
ktorému budeš môcť cestovať časom
i priestorom. Možno sa pýtaš, načo ti to bude.
Náramok ti vždy ukáže, kto, kde a v akom období
potrebuje pomoc. Po stlačení tlačidla na náramku
sa prenesieš k danej osobe, na dané miesto a do
daného obdobia. Keď vyriešiš problém,
automaticky sa vrátiš domov.“ „Ďakujem za
ponuku. Určite chcem cestovať v čase. Dáš mi už
ten náramok?“ hovorí Andrej. „Nech sa páči, tu je
tvoj náramok. A aby som nezabudol, keď budeš
mať problém, prídem ti pomôcť. Zatiaľ ahoj!“
povedal Hubert a zmizol. Andrej si nasadil
náramok a vzápätí sa mu ukázalo upozornenie.
„Pravekí ľudia nevedia chytiť mamuta.
Zaujímavé. Moja prvá misia. Super!“ povedal
Andrej a stlačil tlačidlo na náramku. Teraz už
nestál pri škole na chodníku, ale pri jaskyni, kde
ženy čakali na mužov s uloveným mamutom.
„Kto si?“ opýtali sa ho praveké ženy. „Prišiel som
vám pomôcť uloviť mamuta,“ odpovedá Andrej.
„Lovci išli tadiaľ, choď za nimi,“ hovoria ženy.
Andrej sa za nimi rozutekal, aby im pomohol. Po
ceste našiel nejakú dreveno-kamennú obdobu
kopĳe. „To sa bude hodiť,“ hovorí si. Keď už videl
mamuta, napriahol sa a hodil doňho ten nástroj.
Mamut okamžite začal klesať k zemi. Teraz sa už
nehýbal a Andrej s pravekými ľuďmi ho mohli
odniesť k jaskyni. Všetci boli radi, že sa im
konečne podarilo uloviť mamuta. Praveké ženy
dali za odmenu Andrejovi mamutie mäso. Andrej
si ho samozrejme zobral, aby ho ukázal na
hodine dejepisu. Pravekým ľuďom ani nestihol
poďakovať, pretože náramok ho už zobral naspäť
domov. Ocitol sa tam, odkiaľ predtým zmizol. Mal
pri sebe aj svoje vlastnoručne ulovené mamutie
mäso. Ochutnal z neho iba kúsok, aby mal čo
ukázať na dejepise. Veľmi mu nechutilo, ale bol
rád, že práve on má to šťastie ochutnať také
mäso. Keď ho ukázal, nikto mu neveril, že to
mamutie mäso je skutočné. On však pravdu
vedel a vôbec ho nezaujímal názor spolužiakov.
Asi by som mu ani ja a ani vy neverili, keby sme
tam sedeli a nepoznali, ako Andrej k tomu mäsu
prišiel.

Andrej Výboh



„Kto chce, hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá dôvody.“
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„Nič veľké nebolo nikdy dosiahnuté bez nadšenia.“

Umeleckým perom

Jar pomaly
prichádza
Jar pomaly prichádza,

slniečko nám svieti.

Vtáčiky si čvirikajú,

tešia sa aj deti.

Včielka, motýlik či lienka

prebudia sa zas.

Zabzučia nám do okienka

a budú lietať okolo nás.

Natália Danisová

Tomášikova
Páči sa mi naša škola,

Tomášikova sa volá.

Radi do nej chodíme,

veselo sa učíme.

Od októbra je však sama,

tíško spinká stará dáma.

A my doma sedíme,

diaľkovo sa učíme.

Kedy skončí tento čas?

Tomášičku chceme zas!

Už tak dlho čakáme.

Kedy sa ťa, naša škola, dočkáme?

Zoja Komanová

List od Prírody
Ľudia sveta, milí moji,

už som zase v nepokoji.

Vodu som vám všetkým dal,

aby ste ju pili!

Vy ste ju však znečistili.

Ach, tohto som ja tak bál!

A keď dal som zvery vám,

zabiť ste ich vy len chceli.

A zas keď prvky tak BAAAM!

Bomby, zbrane a vojny vrelo.

Poslednú šancu teraz máte.

Opravte to všetko hneď!

Tú ozonovú dieru zaplácajte!

Svet do poriadku zas dajte!

Mesiacov na to máte päť.

A ak sa to nepodarí,

nepomôžu vám už ani dary.

Bude z vás už len kaša.

Veľa šťastia!

Zem Vaša

Samuel Štrba

List od Prírody
Moji drahí ľudia,

Ak čakáte ospravedlnenie za mojich chlapcov, že Vám rozbombardovali

ekonomiku a Váš životný štýl, nedočkáte sa ho. Úprimne, zo začiatku som to

nechcel hrotiť do takýchto rozmerov, ale Vaše ignorantstvo a hlúposť boli

nevydržateľnou provokáciou. Vito Covid a Joe Panika vám dávajú dobrú

príučku.

Vaše takzvané odpadky sme sa snažili prĳať medzi seba, ale ony myšlienky

o spolupráci nezdieľali, vidno, že sú po Vás. Čiže nesnažte sa mi tu niečo

vysvetľovať o porušovaní rodinných pravidiel, Vy prví ste porušili našu

dohodu,

osídľovaním a rebelovaním na mojej časti planéty- nehovoriac o tom, že ste

zabili miliardy nevinných rastlín pod mojou ochrannou. A tých, ktorých ste

nezabili, tak tým ste znížili životné podmienky na minimum.

Mali sme spolupracovať ako čestní obchodníci a nie sa tu navzájom

podrážať

a liezť si do kapusty. Ale ako aj sami viete, ja som známy svojou

veľkorysosťou

a vidím, že sa snažíte poučiť.

Zahrajme si spolu takú hru.

Pravidlá: ak splníte moje požiadavky, stiahnem chlapcov z Vášho územia

a prestanú robiť problémy. Ak ich znova odignorujete, skončíte na kriplkárach,

zmaľovaný tak, že vás vlastná matka nespozná!

Cieľ hry: Znížte vyklčovanie stromov, prestaňte špiniť mojich známych v ovzduší

a vo vode a zabíjať iných živočíchov.

Počet hráčov: celé obyvateľstvo

Predpokladaný čas hry: Čo najskôr

Pozdravuje Vás don Naturielli

Hugo Ulbricht

„Spomeň si na dni, keď si si prial to, čo máš dnes.“
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„Naša sila vyrastá z našej slabosti.

Športoviny

Populárnymi lokalitami na prechádzku boli hrádze, lesy, či
okolie Dunaja. Niektorí výletníci presiahli vedením zadanú dobu
strávenú v prírode a preukázali tým ich športového ducha. Pár
z nás sa s tým popasovalo do takej miery, že sme prešli až 20
kilometrov za deň. Na prvom mieste z malého gymnázia
skončila trieda kvarta A s počtom nachodených kilometrov
502,6. Najviac prešla žiačka Mária Galandová, ktorá prešla
38,42 kilometra. Z veľkého gymnázia vyhrala 1. B trieda s 631,7
nachodenými kilometrami. Z tejto triedy sa na prvom mieste
s najvyšším počtom prejdených kilometrov umiestnil Viktor
Kocián s počtom 34,77 kilometrov. Avšak hviezdou zimného
účelového individuálneho cvičenia sa stal Ivan Jezbera z 3. A
triedy, ktorý prešiel vzdialenosť 63,04 kilometra. 1. B, kvarte
A a hlavne Ivanovi Jezberovi dodatočne gratulujeme!

Za žiakmi nezaostávali ani naši profesori s pani profesorkou
Lichtmanovou na čele, ktorá si vyšla na turistiku do okolia
krásnej Hrušovskej Zdrže. Tieto dva dni našim gymnazistom
a profesorom prialo aj počasie. Mohli si tak užiť slnečné dva dni
voľna v prebúdzajúcej sa prírode, bez toho, aby museli čeliť
nepriaznivým podmienkam počasia.

Výpoveď žiačky: ,,Počas týchto dvoch dní som sa bola prejsť na
Kolibu s mojím psíkom a na hrádzu s rodičmi. Prechádzku na
Kolibu s mojím štvornohým priateľom som si veľmi užila.
Slniečko svietilo, vonku bolo príjemne a ja som sa tak po týždni
dostala na čerstvý vzduch a načerpala nové sily. Druhý deň
prituhlo, slnko zašlo a na hrádzi som pre zhoršené počasie
nestrávila až takú dlhú dobu. Napriek tomu som si rada
vyvetrala tieto dva dni hlavu a poprechádzala sa.“

Vedeli ste, že ak by sa sčítali prejdené kilometre všetkých
žiakov a pedagógov gymnázia, teda neuveriteľných 8236,87
kilometrov, rovnalo by sa to vzdialenosti z Bratislavy do africkej
Botswany? Ďalšou zaujímavosťou je, že trieda 1. B spoločnými
silami prešla vzdialenosť z Bratislavy až do Švajčiarska, čo
predstavuje až 631,7 kilometra. Každý, kto sa podieľal na tomto
cvičení, si môže pogratulovať, že si dal na dva dni pauzu od
elektroniky, tým urobil niečo pre seba a načerpal zo slniečka
vitamín D.

S príchodom dvoch dní riaditeľského voľna prišlo aj to, čo sme vedeli, že nás čaká a neminie, a tým bolo
zimné individuálne účelové cvičenie. Cieľom tohto cvičenia bolo opustiť tablety a počítače a ísť sa do
prírody prevetrať a načerpať nové sily. Toto cvičenie zožalo veľký úspech. Tak sa poďme pozrieť, ako sa
s tým žiaci nášho gymnázia vysporiadali.

Účelové cvičenie na GLN

Foto: Jana Lichtmanová



„Sklam všetkých, ktorí ťa podceňovali.“

*
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„Buďte každý deň nejaký čas o samote.“

Naši úspešní

Odvážna mladá šéfredaktorka Tami
Naša škola podporuje talenty a predovšetkým rozvoj týchto talentov. Tak ako sa môžu žiaci zapájať do rôznych súťaží či projektov
v rôznych oblastiach, môžu sa zapájať aj do kreatívnych či výskumných činností. Jednou z takých je aj Stredoškolská odborná
činnosť - SOČ-ka. Aj v tomto roku sa žiaci veľkého gymnázia zapojili so svojimi zaujímavými prácami. Jednou z týchto prác bola aj
SOČ-ka na tému Sloboda slova v socializme a demokracii, ktorú si pripravila naša šéfredaktorka Tami. Vo svojej práci oslovila aj
osobnosti, ktoré sa celoživotne v takejto problematike pohybujú. Chcela spoznať ich názory na rôzne otázky. Jedným z
oslovených bol aj Jozef Banáš, ktorý je bývalým diplomatom a známym spisovateľom. Je to jeden z najprekladanejších autorov na
Slovensku. Našu šéfredaktorku sa po zverejnení jej práce v krajskom kole rozhodol podporiť aj na svojej sociálnej sieti. My
podporujeme slobodu slova a rovnako Tami ďakujeme za reprezentáciu našej školy. V nasledujúcich riadkoch si môžete prečítať
časť z profilu p. Banáša. Celé znenie môžete nájsť na tomto odkaze: https://m.facebook.com/
story.php?story_fbid=300246384799640&id=100044428419866&sfnsn=mo

„Pred pár mesiacmi sa na mňa obrátila
Tamara Tami Schmidtová šestnásťročná
študentka sexty, predsedníčka
Študentskej rady a šéfredaktorka
školského časopisu na Gymnáziu
Ladislava Novomeského v Bratislave.
V rámci Stredoškolskej odbornej činnosti
spracúvala tému „Sloboda slova v
socializme a v demokracii.“

Tamarka ma požiadala o môj názor.
Napísal som jej ho, ale zároveň som
vyslovil obavu, či s jeho zverejnením
nebude mať problém.
Na moje prekvapenie názor uverejnila ako
prílohu k svojej práci. Nedalo mi a
zatelefonoval som jej. Diskutovala so
mnou vzdelaná, sebavedomá a príjemná
mladá dáma, niekoľkokrát zdôraznila, že
HĽADÁ PRAVDU. Bol som dojatý jej
odvahou, ale aj odvahou riaditeľa školy a
pedagógov, ktorí jej s prácou pomáhali.
Spýtal som sa jej, či nemala problém s
tým, že vo svojej práci priniesla aj iný
názor, ako je oficiálny. Nemala.
Spýtal som sa, či môžem prílohu, ktorú
som jej poslal, uverejniť na mojom
facebooku. Nemala s tým žiadny problém.
Nuž neostáva mi len zaželať Tamarke, jej
rodičom a pedagógom vytrvalosť a
nebojácnosť pri hľadaní pravdy. Ich
príklad dáva nádej, že je v našej krajine
viac tých, ktorí pravdu hľadajú, ako tých,
ktorí ju vlastnia.“

Kto je podľa vás konšpirátor?
Konšpirátor je podľa mojej definície
človek, ktorý používa rozum na hľadanie
pravdy, na rozdiel od tých, ktorí pravdu
vlastnia. Konšpirátor používa rozum na
premýšľanie a nielen na nekritické
prĳímanie autoritatívneho resp.
väčšinového názoru. Vždy v histórii svet
posúvali k humanite a šľachetnosti
odvážni ľudia, ktorí si trúfli plávať proti
prúdu, dnes by sme ich nazvali
konšpirátormi. Podľa môjho odhadu je
takých cca 2 – 3%, ostatné je pasívna
masa prĳímajúca mainstreamový
mediálny, alebo politický názor. Takými
„konšpirátormi“ boli Kristus, Budha,
Galileo, Kopernik, Giordano Bruno, Jan
Hus, Hieroným Pražský, Martin Luther
alebo v novších dejinách Štefánik,

Gándhí, John Kennedy a najmä tisíce
nezvestných, o ktorých nevieme. Pokiaľ
definujeme konšpiráciu ako fakt
nepotvrdený dôkazmi, tak takýchto
konšpiračných informácií šíria ako
alternatívne, tak aj hlavnoprúdové médiá
denne. Aby som bol dôslednejší –
konšpirácia je podľa mňa aj to, čo médiá
zatajujú.

Stretli ste sa s prenasledovaním za
názor?
Vždy som bol otvorený a kritický bez
ohľadu na režim v ktorom som žil. V roku
1984 som za svoj názor mal byť odvolaný
z veľvyslanectva ČSSR v Berlíne a
zachránil ma paradoxne normálny človek
na Ústrednom výbore KSČ. Za starého
režimu mi niekdajší riaditeľ ČSTV na
Slovensku zakázal televíznu hru, ktorá
vyhrala celoštátnu súťaž a už bola
vyrobená. Dva roky bola v trezore, potom
ju pustili. V dnešných časoch mi zakázali
alebo boli pokusy zakázať moje besedy v
Dolnom Kubíne, Rožňave a na viacerých
školách. Vo VÚC Trnava župan Viskupič
zakázal moje besedy v knižniciach v
Senici, Trnave, Galante a v Seredi.
Samozrejme, takýto zákaz nikto nevydá
na papieri. V liberálnych médiách som
totálne ignorovaný napriek tomu, že som
dnes najprekladanejší slovenský autor (35
preložených diel). Napriek želaniu
študentov na viacerých stredných aj
vysokých školách ma niektorí vystrašení
riaditelia pre istotu na besedy nepozvali.
Ako by ste subjektívne porovnali
slobodu slova a názoru počas
socializmu a počas demokracie?

Ak zvážime, že úloha médií spočíva v: 1.
zarábaní 2. ovplyvňovaní verejnej mienky
3. až nakoniec v informovaní, je jasné,
aká je asi sloboda slova. V totalitnom
režime bola oficiálna cenzúra, každý
novinár či spisovateľ vedel, pokiaľ môže
ísť, inak mu to cenzor vyhodí. Napríklad
film podľa môjho scenára vyrobený v roku
1987 sa mal pôvodne volať „Koniec
sezóny“. Po zásahu cenzora s
odôvodnením, že názvom filmu
naznačujem koniec totalitného režimu, sa
film musel premenovať na „Začiatok
sezóny“, inak by nešiel do distribúcie.

V pluralitnom politickom systéme
(zámerne nehovorím o demokracii v
zmysle definície: vláda ľudu) cenzúra
oficiálne nie je, ale skúste sa opýtať
ktoréhokoľvek politického komentátora, či
si môže dovoliť publikovať v médiu, v
ktorom pracuje, iný názor, ako je názor
majiteľa formulovaný šéfredaktorom resp.
vedúcim vydania. Takže hlavný rozdiel vo
vnímaní slobody slova v starom a novom
režime vidím v pretvárke: Za starého
režimu sloboda slova nebola a nikto sa
ani netváril, že je. Dnes sloboda slova
rovnako nie je, ale tvárime sa, že je.
Pluralitu názorov zachraňujú alternatívne
médiá, ktoré však neraz prinášajú
neoverené informácie, keďže nemajú
prístup k autentickým zdrojom.

Pokiaľ si chcete overiť správnosť môjho
tvrdenia o dnešnej slobode slova, skúste
tento môj text ponúknuť ktorémukoľvek
hlavnoprúdovému médiu. Obávam sa, že
takýto názor vám nedovolia uverejniť ani
vo vašom školskom časopise. Pokiaľ áno,
máte neskutočne odvážneho riaditeľa
resp. riaditeľku.

Milá Tamarka, neberte však moje slová
príliš fatálne, pre každého človeka je
podstatnejšia jeho osobná sloboda, ktorá
nespočíva v pravdovravnosti médií, ale v
sile jeho osobnosti. Vážim si, že ste ma
oslovili, verím, že som vás príliš
nesklamal, resp. nerozrušil. Želám vám
všetko dobré, odvahu a vnútorný pokoj.

Srdečne Jozef Banáš

Vaša redakčná rada

„Nikdy nedovoľ minulosti, aby ti ukradla budúcnosť.“
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„Skutočný hrdina je ten, kto premôže svoj vlastný hnev.“

Spýtali sme sa

Tami a Viki

Aztécky
cisár Montezu

ma vypil de
nne

až 50 šálok čokolád
y, aby tým podpor

il

svoju “mužnosť
” a energiu

predtým
,

ako navštív
il svoj 6

00 členný
hárem.

Niektor
é výsku

my ukazu
jú, že
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rom, ktorí

sú v milujúco
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m vzťah

u, sa
po pozer
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si nav
zájom
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zosyn
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Niektorí vedc
i tvrdia, že dievčatá si

zvyknú vyberať partnerov na vzor

svojich otcov a chlapci, nao
pak na

vzor svojej matky.

Zotavovanie sa z rozchodu je pre nás

rovnaké ako odvykanie si od závislosti

na drogách.

Ženy prefer
ujú mužov,

ktorýc
h

imunitný
systém

je odlišn
ý ako ten ich.

Podved
ome to vnímajú čucho

m.

Mnoho výskumníkov sa zhodne na

tom, že zamilovať sa a zobrať si dávku

kokaínu má na nás presne rovnaké

účinky.

Aj obyčajná pusa každé ráno vraj
dokáže predĺžiť život až o päť rokov.

Je veľmi pravdepodobné, že človek,

do ktorého sa zamilujete, bude mať

rovnakú kapacitu pľúc, rovnakú

veľkosť uší a rovnakú dĺžku

prostredníka ako vy.

Ahojte, Tomášičkári! Máj - lásky čas je za nami, a tak sme sa spolu s redakčnou radou rozhodli, že venujeme jednu stránku
v tomto čísle nášho Tomášičkára práve láske. Na konci mája sme si pre vás pripravili internetovú anketu, ktorá obsahovala 7
otázok, týkajúcich sa lásky a vzťahov, na ktorú nám mnohí z vás reagovali. Vaše odpovede sme spracovali do grafov a teraz sa už
sami môžete pozrieť, ako to medzi nami Tomášičkármi s láskou vyzerá. Aby toho nebolo málo, našli sme pre vás tiež pár
zaujímavých faktov o láske, ktoré si v tomto článku môžete prečítať.

Bol/a si už niekedy
zaľúbený/á?

Bol/a si niekedy vo
vzťahu? Aká si orientácia?

Myslíš si, že je dobré mať
vzťah s niekým zo školy/

triedy?

Mal/a si niekdy vzťah s
niekým z triedy?

Páčil sa ti niekedy niekto zo
školy?

Páčil/a sa ti niekedy
nejaký/á učiteľ/ka?

Láska na Tomášičke
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Lernen, ohne zu denken, ist eitel. Denken, ohne zu lernen, gefährlich. 

1. Wie lange besuchen die 
deutschen Schüler das Gymnasium? 

a, 8 Jahre 
b, 4 Jahre 
c, 9 Jahre 

2. Wie viele Kinder dieser Welt 
gehen nicht zur Schule? 

a, 8 Millionen 
b, 70 Millionen 
c, 33 Millionen 

3.Wann wurde die allgemeine 
Schulpflicht in Deutschland 
eingeführt? 

a, 1736 
b, 1592 
c, 1692 

4. Wo wurde die allgemeine 
Schulpflicht zum ersten Mal 
eingeführt? 

a, In Frankreich 
b, In England 
c, In Deutschland 

DIE SCHULE 

Mal Lust auf 
QUIZ? 
Hier könnt ihr eure 
Kenntnisse testen! 

Anna Trávničková 

Die DSD II 
PRÜFUNGEN 

Im November und Dezember 2020 fanden an unserem Gymnasium die DSDII 
Prüfungen statt. Den mündlichen Teil schlossen alle Studenten erfolgreich ab, auf 
die Ergebnisse des schriftlichen Teils müssen wir allerdings noch bis April 2021 
warten. Es war uns eine große Ehre, die Frau Elisabeth Baumann, Leiterin von Kul-
tur- und Presseabteilungen der Deutschen Botschaft in der Slowakei, herzlich wil-
kommen zu heißen. Sie hörte sich während des mündlichen Teils des Zertifikats ein 
paar Prüflinge an und unterhielt sich nachher mit Herrn Henßen, dem Prüfungsvor-
sitzenden, Frau Zajačeková und der Prüfungskomission. Es freut uns natürlich sehr, 
dass Frau Baumann der Prüfungskomission über die Schulter sehen konnte und mit 
dem Prüfungsverlauf zufrieden war. 

SCHULE 
Ist einzigartig 

Teil unseres Lebens 

Wird gehasst und geliebt  

Erlebnis 

Freiheit 
Ist wundervoll 

Das höchste Gut 

Ein Recht jedes einzelnen 

Lebenslust 

Frühling 
Ist farbenfroh 

Die Natur erwacht  

Der Himmel wieder blau 

Fröhlichkeit 

Frühling 
Ist hier! 

Die Temperaturen steigen 

Leben ist wieder schön 

Freiheit 

GLN 
Ist anders 

Jeder Tag neu 

Kluge Köpfe, gute Freundschaften 

Einmalig 

SCHULE 
Öffnet Türen 

Unvergessliche Momente erleben 

Mehr als ein Gebäude 

Einzigartig 

A
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Wer nichts weiß, muss alles glauben.
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…ist eine deutsche Tragikomödie. Die Ereignisse spielen
sich in den Jahren 1989 und 1990 in Berlin ab, in den Mo-
naten vor und nach dem deutschen Mauerfall. Die Prota-
gonisten sind die Mitglieder einer Ost-Deutschen Familie,
die Kerners, vor allem der junge Alex Kerner und seine
Mu�er Christiane. Die DDR feiert gerade ihren vierzigsten
Jahrestag, als parallel damit De-
monstra�onen gegen das sozialis-
�sche Regime ausbrechen. Auch
der junge Alexander Kerner
schließt sich so einer Demo an.
Doch die Polizei grei� hart gegen
die Demonstranten durch und
Alex wird festgenommen. Zufällig
wird das Ganze von seiner Mu�er
Chris�ane gesichtet und sie kolla-
biert vor Schock. Es vergehen
mehrere Monate während sie im
Koma ist – inzwischen ereignen
sich große poli�sche Veränderun-
gen im Lande: der Mauerfall und
die komple�e Veränderung des
Regimes. Als sie dann letztendlich
unerwartet aufwacht, warnen die
Ärzte die Familie Kerner davor,
ihre Mu�er nicht zu überwältigen, sie würde es nicht
verkraften. Alex denkt, dass die politischen Entwicklun-
gen seine Mu�er derar�g verletzen und traurig machen
würden, dass er beschließt, ihr davon gar nichts zu erzäh-

len. Stadtessen kreiert er ihr selbst die perfekte sozialisti-
sche Welt – nichts hätte sich verändert, alles sei gleichge-
blieben. Da sie vorerst sowieso im Be� bleiben muss,
kann sie die Wahrheit selbst nicht herausfinden. Er gibt
sich wirklich viel Mühe, alles realis�sch aussehen zu las-
sen – er dreht sogar gefälschte Nachrichtensendungen!

Ich finde diesen Film sehr ne� und
amüsant. Ich habe ihn schon
mehrmals gesehen, er ist originell
und sicher nicht langweilig. Er ist
außerdem in einem historischen
Kontext interessant, weil er uns
einen Einblick in die chao�schen
Monate der Wende verschafft. Er
zeigt auch die Perspektive von
ordinären, normalen Menschen
und ihre Perzep�on der ganzen,
sehr schnell geschehenen Verän-
derungen in der Periode zwischen
dem Fall der Berliner Mauer und
der Wiedervereinigung. Des Wei-
teren schildert der Film die Bezie-
hung zwischen Alex und seiner
Mu�er und was er alles dafür tut,

dass es seiner Mu�er gut geht, auch wenn es vielleicht
nicht das Rich�ge für sie ist. Ich würde den Film auf jeden
Fall weiterempfehlen, er sorgt sicherlich für einen ne�en
Abend für die ganze Familie.

Nach dem schwierigen Winter hat man mal wieder Lust, das Leben zu genießen. Bessere Zeiten kommen auf uns zu,
das fühlen wir jetzt alle. Wie wär´s mal, zur Erheiterung, mit einem weiteren interessanten deutschen Film? Einem
leichten Film, der sich vielleicht ein nicht so leichtes Thema vornimmt, der ein paar Lacher bringt, aber auch etwas
lehrt. Andrés Ruiz Böhman

Good Bye, Lenin! (2003)

Wir schickten die Schlausten und sie waren wirklich er-
folgreich! Und da können wir tatsächlich über den Erfolg
sprechen. Sieben von unseren Schülern nahmen an der
Kreisrunde der Deutscholympiade teil, und drei davon -
Mária Galandová, Mar�n Šiffalovič und Andrés Ruiz
Böhman - dur�en uns weiter auch bei der Kreisrunde
vertreten. Auch hier machten sie große Beute. Martin
Šiffalovič belegte den 1. Platz und Andrés Ruiz Böhman
den 2. Platz. Mar�n kämp�e auch bei der Landesrunde
hart, aber die Konkurrenz war wirklich gut. Kein Wun-
der, es trafen sich hier die Besten aus der ganzen Slowa-
kei. Trotzdem belegte Mar�n den schönen 5. Platz.

Wir gratulieren!
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Be like a train; go in the rain, go in the sun, go in the storm, go in the dark tunnels! Be 

like a train; concentrate on your road and GO with no hesitation! — Mehmet Murat ildan  

Dear Mr.Kyndl, 
you've made our school a better, greener and friendlier place to learn in.  
Speaking on behalf of all our students, we want to thank you, and wish you and the school the best, from now on. 

Thank you 

50 
In fifty years together 

You've shared so many things 

that's why this very special 

Anniversary brings to you 

  a wish: 

 May love, laughter, joy, 
contentment, too, 

will be yours to share 
throughout 

the years ahead of you! 

Happy Golden Anniversary 

A moving mystery 

I decided to write about my little dog Lucky because when 

I’m with him I never get bored. 

One evening I couldn’t find him. So I said to myself that he 

was probably playing or sleeping somewhere in the house. I went 

to my bad to get some sleep. But than suddenly something moved.  

It scared me a little. I had no idea what it could be. I looked around. 

I didn’t  see  much. It was already dark outside. I turned on the 

lights and looked once again. There was nothing on my bed. Just 

some pillows and my stuffed animal. I went back to bed to try to 

sleep. I wondered what it might be. As I was thinking about it some-

thing moved again. This time I was pretty scared. The thought 

crossed my mind. What it was my stuffed animal. It didn’t seem so 

crazy to me at the time. Later it turned out that it was just sleeping 

Lucky behind the pillow. 

I realized how ridicolous it was to think that it was the 

stuffed animal. I mean, in the dark it looks kinda real. 

Sofia Ihnátová 

Flower of Hope 
Petals slowly fall from a flower, 

a beautiful rose, timidly she cowers. 

Petals fall like feathers flying 

and the rose is here, slowly dying. 

While she´s singing a lullaby 

she`s saying her last goodbye. 

Friends have left her all alone. 

And she smiles, cries, sparkles with joy. 

Sunny days are passing by 

in the middle of July. 

The ocean flows happily 

unaware of the tragedy. 

She feels a pain, frustration and death, 

as she takes another breath. 

A broken promise hurts her even more, 

a prayer for ending the war. 

But she doesn`t just elope, 

´cause she`s a symbol of Hope. 

Barbora Galková; Illustration: 

The fish in our pond 

There are many fishes in our pond 

There is a fisherman´s statue in the 

front 

Fish colors are very colorful 

Orange, white, blue – it's very beautiful 

There are also a lot of types of water 

plant 

And there's a growing cane on the land 

Bogdan Raneta, Sekunda 

The Earth has music for those who listen.  

–William Shakespeare 
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For most of history, man has had to fight nature to survive; in this century he is beginning
to realize that, in order to survive, he must protect it. —Jacques-Yves Cousteau

Page design by Viliam Hrcka

Slavic Olymp
Veles is deep in the Earth where the roots are

grown.
Unlike Perun. He is up in the sky si�ing on his

throne,
he holds his golden Apple, it´s shiny and bright.

these two gods always had to fight.

Veles altered as a long snake
He climbed the tree- always awake.

Perun´s Family was stolen, he is filled with anger
Run quick Veles! You are in danger!

Morena is watching, standing behind graves,
The graveyard is scary, like a big dark maze.
But by the coming of spring, weakened is her

power
When she is weak, we throw her in the lake to

drown her.

CULTURE SPOT
Slavic Gods, the ancient
Slavs believed ,and we
have almost forgotten

Created by Tercia

Kikimora, an unse�ling, not quite dead house-spirit
from the Slavic mythology. Now she is known as
sleep paralysis, but:” How did our ancestors see
her?”

“ Good night swee�e,” said my mum, “ and don’t forget
to plug your keyhole, you don’t want Kikimora strangle
you to death.” I nodded. Of course, I didn’t do it, I didn’t
believe that nonsense. And of to sleep, I went. Around
midnight I was awakened by an intruder. A woman with
a long nose, almost a chicken-like one. Her terrifying
eyes glaring through my soul. She sat on my chest with
her claws wrapped around my neck. I couldn’t breathe,
my life was draining in front of my very eyes. And she
just sat there as I perished into the darkness…

Barbora Straková

Chernobog

Stribog

Mokosh

Svarog

Hors

Svetovid

Phoenix

Veles

Perun

Berstuk

Triglav

Vesna

Rod

Radegast

Morena

Belobog

Jarilo

FIND NAMES OF
SLAVIC GODS

Rod - The one who created all that exists, the supreme
god, the birth-giver.
Radegast – Radegast - the Slavic god of hospitality
Perun – one of the most powerful gods,ruled thunders
and lightning
Jarilo – helped people to harvest,especially during the
times of war
Vesna - beautiful, happy young girl with flower wreaths
around her head and waist
Belobog – God of life and light.
Morena - represents winter's death and rebirth of nature
Triglav – he has 3 heads, which represent sky, earth and
the underworld
Berstuk – Evil god of the forest
Veles – interested in music, magic and trickery
Phoenix – commonly called just Firebird
Svetovid - one of the most important gods, he was
decipted on a white horse with a bow or a sword

English Pages
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