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Mit diesem Jahrbuch halten sie eine 
Aufstellung der Ereignisse an unse-
rer Schule in den Händen, die mit 
viel Zeit und Engagement von Frau 
Goláňová erstellt worden ist. Ich be-
danke mich an dieser Stelle dafür 
recht herzlich. 

Auch ist es eine Bestätigung dafür, 
dass schon wieder ein Schuljahr ver-
flossen ist. Ich kann nur sagen, dass 
es ein erfolgreiches Schuljahr war. 

Zu Beginn des Schuljahres erhielt das 
deutsche Kollegium Unterstützung 
durch Frau Morgillo, eine Bundes-
programmlehrkraft für Deutsch und 
Geschichte. Leider verließ uns Frau 
Morgillo zum Ende des Halbjahres 
wieder, wegen einer Anstellung in 
Deutschland. Ich bedanke mich bei 
ihr für die geleistete Arbeit. 

Zum eigentlichen Ziel der Ausbil-
dung, dem diesjährigen Abitur möch-
te ich folgendes ausführen: 

In diesem Schuljahr haben von 52 
zum Abitur angetretenen Schüler/
innen 43 die allgemeine deutsche 
Hochschulreife erlangt. 

Mit einem Gesamtdurchschnitt von 
2,41 kann sich dieses Ergebnis im 
Vergleich zu Deutschland sehen las-
sen und entspricht einem normalen 
deutschen Abiturdurchschnitt. 

17 Schüler/innen haben einen Abi-
turdurchschnitt der besser als 2 ist. 
Dies ist ein bemerkenswertes Ergeb-
niss. Dieses Jahr haben wir 3 (!) Ab-
solventen  mit einem Abiturschnitt 
von 1,0. Allen Absolventen gilt an 
dieser Stelle Hochachtung für ihre 

erbrachten Leistungen und die besten 
Wünsche für die Zukunft. 

Viele unserer Absolventen studieren 
in Deutschland oder im deutschspra-
chigen Raum. 

Aber was gab es denn noch außer 
dem Abitur an der Abteilung? 

Die altbewährten Schüleraustausche 
fanden mit unseren altbewährten 
Austauschschulen in Westerstede 
und Berlin statt. Ein Dankeschön an 
die betreuenden Lehrkräfte Frau Su-
chá, Frau Dikantová, Frau Šarišská 
und Herrn Heinzl.  

Am Ende des Schuljahres fand auch 
das altbewährte Wirtschaftsprakti-
kum für unsere Schüler/innen des IV. 
Jahrgangs statt. So haben unsere 
Schüler/innen einmal die Chance von 
der Schulbank wegzukommen und 
einmal in der Wirtschaftswelt einen 
Einblick in die Abläufe zu bekommen. 
Der berühmte Blick über den Teller-
rand. Hier ein Dank an der Organi-
sator Hr. OStR Wagner und allen 
Lehrkräften, die unsere Schüler/innen 
in diesen Tagen an ihrem Einsatzort 
besucht haben. 

Und viele weitere Ereignisse fanden 
statt, die hier nur kurz aufgezählt 
werden sollen: 

- Studienberatung unserer Schüler/
innen des V. Jahrgangs  

- Diskussionsrunde mit einem sehr 
bekannten slowak. Schriftsteller 

- Theaterprojekt der dritten Klassen 
unter Leitung von Fr. Suchá 

- Besuch interessierter Schüler im 
Europahaus „Bad Marienberg“ 

- Tag der Experimente unter Leitung 
von Fr. Goláňová 

- Tag der offenen Tür 

- Projekttag zum Welt-AIDS-Tag 
durch unsere IV. Klassen 

- die Immatrikulationsfeier für die 
Schüler/innen der I. Jahrgangsstufe 

- die Weihnachtsfeier für die Schüler/
innen der Abteilung 

- die „Stužková“- Feiern unserer V. 
Klassen, die wieder alle sehr gelungen 
waren 

- der Skikurs für die I. Jahrgangsstufe 

- der Ball der deutschsprachigen Ab-
teilung 

- der Ausflug interessierter Schüler/
innen nach CERN 

- die Reise interessierter Schüler/
innen nach Paris 

... und die vielen alltäglichen und 
immer wieder  zu absolvierenden 
Ereignisse. 

Einen herzlichen Dank an alle Lehrk-
räfte, die sich wieder engagiert für die 
Ziele und Belange der deutschspra-
chigen Abteilung eingesetzt haben 
und in erster Linie für den engagier-
ten Unterricht. 

Wir verabschieden zum Ende des 
Schuljahres Hr. Dr. Heinzl als Lehrer 
für Deutsch/Geschichte, der die ver-
gangenen 6 Jahre an der Abteilung 
unterrichtet hat und danken ihm für 
seine Arbeit. 

Ich bedanke mich für die kontruktive 
Zusammenarbeit mit der slowakis-
chen Schulleitung und freue mich auf 
die weitere Zusammenarbeit. 

Dann schließen wir dieses Schuljahr 
mit diesem Jahrbuch und blicken wie-
der erwartungsvoll in Richtung des 
neuen Schuljahres ... 

 

Michael Imm 

Leiter der Abteilung 
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 Ubehol šiesty rok, čo sa gym-
naziálne triedy štvorročnej, osem-
ročnej a bilingválnej sekcie našli 
na jednej lodi, ktorú predstavuje 
budova na Ulici mládeže v Popra-
de. V školských laviciach vedľa 
seba sedia spolužiaci jazykovo 
viac či menej nadaní, pohybovo 
nadpriemerní, ale aj tí, ktorým 
pohyb robí problémy a často po-
trebujú pomoc druhých. Možno 
budova našej školy nie je veľmi 
reprezentatívna a všetci dúfame, 
že projekt jej rekonštrukcie sa 
opäť v najbližšom čase rozbehne, 
ale určite môžem povedať, že 
ľudský faktor je tu výnimočný 
a nadštandardný. Vďaka Vám 
všetkým - učiteľom,  žiakom a 
nepedagogickým pracovníkom, je 
táto škola naším druhým domo-
vom. Mne rovnako, ako aj Vám 
záleží na tom, aby bol tento do-
mov útulný, obľúbený a hlavne, 
aby bol prostredím, kde žiaci ma-
jú dostatok podnetov  a motivácie 
pre získanie kvalitného vzdelania 
a nadobudnutia správnych morál-
nych zásad.   
 

Koniec školského roka je na 
každej škole spojený s bilan-
covaním, tá naša je viac ako 
úspešná. Mimovládna nezisková 
organizácia INEKO zverejnila 
zoznamy najlepších gymnázií a 
stredných odborných škôl na Slo-
vensku. Rebríček sledovaných 
škôl bol urobený na základe úda-
jov za posledné štyri školské roky, 
pričom do hodnotenia vstupovali 
nielen výsledky žiakov v externej 
časti maturitných skúšok, ale aj 
uplatnenie absolventov, či ohod-
notenie mimoriadnych výsledkov 
žiakov podľa metodiky Minister-
stva školstva SR. Na umiestnenie 
našej školy môžeme byť hrdí - 
sme najlepšie   gymnázium  v   
Poprade, 2. najlepšie gymnázium 
v Prešovskom kraji a v celo-

slovenskom rebríčku nám patrí 
celkovo 11. miesto. 

Pevne verím, že túto bilanciu 
vylepšia úspechy a získané ocene-
nia našich žiakov aj v školskom 
roku 2013/2014. Ťažko je nespo-
menúť úspechy tých, ktorí sa pre-
sadili na medzinárodnej a celo-
slovenskej úrovni.  

Oliver  Pitoňák z 2. E po veľ-
kom súboji v celoštátnom kole sa 
stal členom národného tímu re-
prezentujúceho Slovensko na me-
dzinárodnej súťaži IJSO (Interna-
tional Junior  Science  Olympiad). 
Ide o medzinárodnú súťaž mla-
dých prírodovedcov  v troch  ve-
dách – v biológii, vo fyzike a v 
chémii. Súťaž sa konala v de-
cembri 2013 v meste Puna v Indii. 
 Už vo februári 2014 sa v našej 
škole fandilo sánkarovi Jožkovi  
Petrulákovi,  žiakovi 4. D, ktorý 
nás reprezentoval na Zimných 
olympijských hrách v Soči. 
 V minulom školskom roku 
sme dosiahli najväčší úspech v 
histórii školy v olympiáde nemec-
kého jazyka. Jednu z dvoch mies-
teniek pre Slovensko na augusto-
vú IDO (Internationale Deutscho-
lympiade) získal Erik Kovalík z 3. 
F.  

V menovaní úspechov by som 
mohla pokračovať, pretože určite 
k vysoko hodnoteným úspechom 
patrí aj 1. miesto na Slovensku 
žiačke Barbore Kompišovej z 4. E 
v English Essay Writing Competi-
tion. Tento úspech je o to cennejší, 
že ide o žiačku z nemecko-
slovenskej sekcie, ktorá má anglic-
ký jazyk ako druhý cudzí jazyk. 
 V atletike nás veľmi úspešne 
reprezentovala Lenka Poništová, 
žiačka z 4. F. Tentoraz Lenka ne-
mala premožiteľku a je   víťazkou,  
patrí  jej 1. miesto na Slovensku 
v dvoch kategóriach -  skok do 
diaľky a skok do výšky.  

Druhé   miesto v rámci Sloven-

ska pre náš  novovytvorený divadel-
ný súbor Divbilinky je veľkou vzpru-
hou pre jej členov, ktorí si merali sily 
so žiakmi konzervatórií. 

 
Vážené kolegyne, kolegovia, milí 

žiaci, určite na týchto úspechoch a 
vysokých oceneniach má výrazný 
podiel poctivá práca ako žiakov, tak 
i učiteľov, priaznivá študijná 
a pracovná klíma, ktorú možno vidieť 
v každodennom živote našej školy. 
Za dosiahnuté výsledky, úspešnú 
reprezentáciu školy a svedomitú prá-
cu Vám patrí veľké poďakovanie. 
  

Dovoľte mi, popriať Vám všetkým 
do budúcich školských rokov pevné 
zdravie, radosť z práce, pohodu, spo-
kojnosť a veľa osobných i pracov-
ných úspechov.  

 
 

RNDr. Mária Vojtaššáková, 
zástupkyňa riaditeľa školy 

Taký úspešný rok už dávno nebol ... 

Strana 3 



I.E 

Tr. učiteľ: Mgr. Melánia Brutovská 

 

Noema Beličková 
Marek Berith 
Kristína Bernátová 
Kristína Buxárová 
Nicol Harbutová 
Michaela Hudačeková 
Jozef Hudák 
Martin Jankech 
Alexander Kling 
Jana Krajňáková 
Katarína Krempaská 
Lívia Kunová 
Lenka Lešková 
Slávka Martinková 

Matúš Novák 
Natália Oračková 
Samuel Patúš 
Matúš Pešta 
Sandra Plutová 
Bianka Sakmarová 
Filip Steiner 
Barbora Šabľová 
Martina Šoltysová 
Rebeka Ternavská 
Timea Wagnerová 
Andrea Zvirinská 
Aneta Žugecová 

Alexandra Bajtošová 
Adam Brndiar 
Sofia Burdová 
Karina Daráková 
Dominik Dudaško 
Lucia Hrušková 
Alexandra Hučková 
Michaela Kleinová 
Alžbeta Kostelanská 
Marek Ľuptovčiak 
Andrej Monček 
Natália Mrovková 

II.E 

Tr. učiteľ: Ivana Rodáková 

Tútor: Sven Oliver Achenbach 

Klaudia Pačaiová 
Matej Parobek 
Oliver Pitoňák 
Eva Prcinová 
Kristína Selepová 
Kristína Semanská 
Patrik Schwartz 
Dominika Sulírová 
Kristína Štěpánková 
Monika Štolcová 
Júlia Šušková 
Nora Žebiková 
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Martina Billichová 
Eva Bizubová 
Vladimíra Fabianová 
Natália Fidesová 
Alex Maximilián Gábor 
Ivana Háberová 
Viera Heilandová 
Timea Istojková 
Martin Jenčo 
Kristián Kállay 
Alexandra Kinská 
Nikola Klimeková 
Adam Ľubomír Korman 
Veronika Kováčiková 

Dominika Krajgerová 
Natália Kráľová 
Nikola Kráľová 
Andrea Kumorovitzová 
Miriam Kurdelová 
Sebastián Labuda 
Karin Naštická 
Ema Omastová 
Tereza Petrovská 
Karin Rothová 
Katarína Urbánková 
Linda Zbellová 
Jozef Žiga 

I.F 

Tr. učiteľ: Mgr. Anna Burdová 
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Kristína Barbušová 
Filip Cudziš 
Tereza Čižmáriková 
Andrej Damer 
Ivana Gallíková 
Michal Galovič 
Tereza Grünvaldská 
Martina Chripková 
Martin Imm 
Laura Kalatová 
Kristián Karkusz 
Kristián Keder 

Barbora Kopaničáková 
Miroslava Mihaľová 
Petra Nagyová 
Adrián Pitoňák 
Soňa Schlosserová 
Sára Soľárová 
Daniela Struková 
Adam Škuta 
Alžbeta Uličná 
Adam Vošček 
Daniela Zahradníková  

Alexandra Csémiová 
Adam Čellár 
Dagmar Dražilová 
Miroslava Duračinská 
Katarína Fogelová 
Anna Gallová 
Matúš Gallovič 
Anežka Hudziková 
Dominika Kleinová 
Erik Kovalík 
Nikola Kozubjáková 
Lívia Krafčíková 
Dávid Kubičár 
 

Alexandra Kubičková 
Tomáš Lesičko 
Michaela Majerčáko-
vá 
Karolína Martonová 
Barbora Nitschová 
Natália Podolinská 
Lucia Polláková 
 Lukáš Silla 
Andrea Valčuhová 
Adrián Vojtaššák 
Filip Žačok 

III.F 

Tr. učiteľ: PhDr. Zuzana Suchá 

Tútor: Dr. Peter Heinzl 

III.E 

Tr. učiteľ: Mgr. Zuzana Šimoňáková 

Tútor: Constanze Zimmermann 

Ivana Bajtošová 
Michal Čabiňák 
Denisa Čižiková 
Michal Dinda 
Miloslava Dražilová 
Diana Dzurillová 
Samuel Egressy 
Sarah Fathiová 
Dominika Mária Fiedle-
rová 
Slavomíra Galovičová 
Lucia Gregorová 
Ján Hudzík 
Roman Jantoš 

Tomáš Kolodzej 
Zuzana Kosková 
Martin Kubaš 
Juliana Labudová 
Ivana Lišková 
Romana Macková 
Dominika Matošová 
Ján Nemčík 
Lukrécia Mária Pa-
lenčárová 
Lenka Sabolová 
Marianna Staňová 
Vladimíra Sulírová 
Rút Turzáková  
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II.F 

Tr. učiteľ: PaedDr. Iveta Šarišská 

Tútor: Michael Imm 



III.D 

Tr. učiteľ: Mgr. Mária Goláňová 

 

Branislav Brozman 
Tatiana Dratvová 
Martin Dvorský 
Martin Filičko 
Veronika Grondžáková 
Jakub Gurín 
Jakub Hudák 
Martina Husárová 
Romana Jadušová 
Dominik Jurko 
Marko Kolodzej 
Michaela Kumorovit-
zová 
 

Soňa Mária Lavríková  
Dana Lešová 
Mária Martofová 
Viktória Michaleková 
Tomáš Petrík 
Michal Rodziňák 
Patrik Rojek 
Tomáš Roxer 
Jakub Šimoňák 
Michaela Štefániková  
Denisa Timková 
Filip Tkáč 
Adam Toporcer  

IV.F 

Tr. učiteľ: Mgr. Viera Budinská 

Tútor: Michael Imm  
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IV.E 

Tr. učiteľ: PaedDr. Ľudmila Turčanová 

Tútor: Mathias Ebel 

Viktória Dulová 
Diana Ivanidesová 
Sabína Kantorová 
Barbora Kompišová 
Daniela Krajcárová 
Magdaléna Krejčiová 
Daša Kušniráková 
Kristína Kušniráková 
Patrícia Marková 
 

 
Veronika Mokráňová 
René Molnár 
Michal Pirník 
Martina Pospíšilová 
Martina Radeková 
Katarína Sulová 
Jana Tušimová 
Veronika Turáková  

Natália Buganová 
Kristína Dunajská 
Kristína Janačková 
Jakub Javorský 
Adrián Joppa 
Adriana Kantorová 
Jana Koláriková 
Barbora Kroláková 
Dušan Kubus 
Alexandra Lučivjanská 
Simona Olekšáková 

Zuzana Penxová 
Lenka Poništová 
Mária Katarína Režu-
chová 
Michaela Ringošová 
Miriama Rusinková 
Mikuláš Sisák 
Alexandra Somogyio-
vá 
Zuzana Šterbáková  
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Stanislav Baluch 

Ivan Benčko 

Kornélia Bjalončíková 

Jana Compľová 

Mária Cvanigová 

Alexandra Eštoková 

Alexandra Flanderová 

Ľudmila Glembová 

Pavlína Gurková 

Dominika Imrichová 

Barbora Krempaská 

Petra Krišáková 

Ivan Kubík 

Dominika Sekeráková 

Kristína Scholtzová 

Kristína Skokňová 

Jakub Varchola 

Pedagogický  zbor 

Strana 7 

IV.G 

Tr. učiteľ: Mgr. Lucia Hönschová 

Tútor: Steffen Wagner 

Slovenskí učitelia  

RNDr. Silvia Bartošová  

Mgr. Vitalija Bolozová  

Mgr. Zuzana Brndiarová  

Mgr. Melánia Brutovská  

RNDr. Viera Budinská  

Mgr. Anna Burdová  

Mgr. Martina Dikantová  

Mgr. Mária Goláňová  

RNDr. Karol Grilling  

RNDr. Silvia Grillingová  

 

 

Mgr. Jana Harbuľová  

Mgr. Lucia Hönschová  

Mgr. Jana Kaprálová  

Mgr. Jana Košťová  

Mgr. Mária Krajgerová  

PaedDr. Zdena Krajňáková  

Mgr. Eva Legátová  

Ing. Peter Liška  

Ing. Ivana Rodáková  

Mgr. Jana Sobeková 

 

 

PhDr. Zuzana Suchá  

Mgr. Daniel Šalát  

PaedDr. Iveta Šarišská  

Mgr. Juraj Šimko 

Mgr. Zuzana Šimoňáková  

Mgr. Ľudmila Šmondrková 

Mgr. Roman Švarc 

Mgr. Ľudmila Turčanová  

Mgr. Jaroslava Viestová  

Mgr. Petra Vojčíková  

RNDr. Mária  Vojtaššáková 

Nemeckí učitelia  

Sven Oliver Achenbach  

Mathias Ebel  

Dr. Peter Heinzl  

Michael Imm 

Anna Lusia Morgillo 

Steffen Wagner  

Constanze Zimmermann  

 



5.E 
Triedny profesor: 

Mgr. Martina Dikantová 
Tútor: 

Steffen Wagner 
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Maturitné triedy 2013/2014 

Ročenka 

Matúš Bednár Tea Boďová 

Andrea Dická Ján Dudaško Janka Gancarčíková Andrea Gemzová 

Peter Jedinák Alexandra Kawaschová Simona Kopaničáková Daniela Kováčová 

Jakub Krejčí Iveta Mašlonková Denisa Muranská Ivana Petrušová 

Dominika Ploščicová 
Juraj Staš Alexander Zatroch Barbora Radeková 
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5.F 
Triedny profesor: 

RNDr. Silvia Bartošová 
Tútor: 

Steffen Wagner 

Simona Andrášová 

Martina Benková Andreas Budoš Zuzana Čarnogurská Kristína Droščinová 

Ľuboš Fridmanský Mária Hvillová Zuzana Jaňáková 

Adriána Kellnerová Ján Kostolník Adriána Majsniarová Lea Marková 

Viktória Mezovská Tomáš Poláček Júlia Scherfelová Vladimír Štefko 

Kristína Javorská 



5.G 
Triedny profesor: 

RNDr. Silvia Grillingová 
Tútor: 

Michael Imm 

Matej Birošík 
Petra Archelová 

Gabriel Brndiar Lucia Brutovská Katarína Bulková Silvester Horák 

Sára Janáčková Dušan Janík Kristína Konečníková Denisa Kraváriková 

Veronika Longová Miroslava Melová Nikola Mezenská Juraj Michna 

Jana Pirháčová Lenka Šavelová Marcel Štolc Michaela Vlčková 



4.D 
Triedny profesor: 

PaedDr. Zdena Krajňáková 

Jakub Bahník 

Jana Barillová Dominika Galliková Dávid Gríger Eduard Gurka Lenka Horňáková 

Martin Hyška Iveta Chlebová Adam Kasanický Nikolas König Kristína Kleinová 

Miroslava Krafčíková Adam Maškulka Lukáš Paško Samuel Ján Pavličko Dominika Pavličková 

Filip Pekarčík Simona Pekarčíková Jozef Petrulák Alexandra Pokrievková Zuzana Poliačiková 

Romana Regitková Andrej Saloň Boris Timár Patrícia Volesková Tatiana Žifčáková 



Prvý piatok nového školského 

roku strávili  druháci a tretiaci 

bilingválok na účelovom cvičení. 

Po podrobnom poučení o všet-

kom, čo nás čaká, sme sa pod ve-

dením pani učiteľky Krajňákovej 

vydali naprieč popradskými 

chodníkmi. Tretiaci sa zahrali na 

lektorov. Druhákom vtipne od-

prezentovali veľmi dôležité infor-

mácie o podaní prvej pomoci, to-

pografii, zakladaní ohňa či prežití 

v prírode. To, na čo zabudli, dopl-

nila veliteľka cvičenia. Na záver 

sme si ešte vyskúšali improvizo-

vané vystrojenie sa v prípade mi-

moriadnej situácie. 
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Účelové cvičenie 

Ročenka 

by nedokázal asi nikto, ale skvelí 

sprievodcovia nám ich situáciu 

vedeli autenticky priblížiť. 

Z Poľska sme všetci odchádzali 

plní dojmov a vďaky, že sme od 

podobných vecí uchránení. Druhý 

deň sa niesol v znamení predná-

šok, ktoré prebiehali priamo 

v budove školy. Okrem rád, ako 

sa správať v stave chemickej obra-

ny, sme pochytili aj čo – to z topo-

grafie a  študentky zo SZŠ nám 

ochotne predviedli, ako poskyt-

núť prvú pomoc. Novonadobud-

nuté vedomosti sme si mohli 

v praxi precvičiť počas pochodu 

do prírody, kde sme v skupinkách 

súťažili a preverovali si tak svoje 

schopnosti. 
 

Kurz ochrany života a zdravia – KOŽAZ 

Úlohou Kurzu ochrany života 

a zdravia je pripomenúť nám, aké 

dôležité je nielen chrániť seba 

a svoju rodinu, ale aj nezabúdať 

na minulosť. Práve v tomto duchu 

sa niesla aj naša exkurzia do kon-

centračného tábora Auschwitz – 

Birkenau, ktorej sa zúčastnili žiaci 

štvrtého ročníka bilingválnej sek-

cie a tretieho ročníka športovej 

sekcie. Vcítiť sa do kože väzňov 



Ročenka 

Netrpezlivé čakanie na našich 

Austauschpartnerov (ďalej už len 

AP) sme si spríjemnili pripravo-

v a n í m  c h l e b í č k o v 

a vyzdobovaním spoločenskej 

miestnosti školského internátu. 

Prvé, spočiatku ostýchavé, stret-

nutie 3.F a 10b z Westerstede sa 

v priebehu dvoch minút zmenilo 

na super zoznamovaciu párty. 

Počas nasledujúceho týždňa sme 

im ukázali krásy Slovenska ako 

historické mestá Levoča a Kežma-

rok, tiež Spišský hrad, kaštieľ 

v Strážkach, Beliansku jaskyňu aj 

s jej 860 schodmi a Štrbské pleso. 

Naši AP mali možnosť vidieť ne-

falšovanú goralskú svadbu, ale aj 

modernejšie (zlo) zvyky ako piat-

kový večer v RockFabric. Na 

programe nemohla chýbať ani 

naša škola - rýchlokurz slovenči-

ny, ľudové piesne a tance, pro-

jekt SLOWAKEI – Ein kleines GRO-

ßES Land. A prvý spoločný obed 

v našej školskej jedálni. Posled-

né spoločné  minútky boli plné sĺz 

a lúčenie bolo veľmi ťažké. Nedá 

sa nič robiť, všetko sa raz musí 

skončiť... Ale v JÚNI sa uvidíme 

zasa. U nich. 

Výmenný pobyt 3. F 

zabavili. V ďalší deň na nás čakal 

Energizer, spoločné tvorivé akti-

vity, umelecké popoludnie, mom-

and-pop shop, prezentovanie jed-

notlivých krajín pomocou tanca, 

spevu, súťažných otázok.V utorok 

sme sa venovali otázke Ich? Ein 

Europäer?, kde sme v medzi-

národných skupinkách začali vy-

jadrovať naše myšlienky a postoj 

k EÚ pomocou umenia. V stredu 

a štvrtok sa polovica  z nás vybra-

la do Kolína, kde sme si pozreli 

„výstavu na ulici“ – City Leaks. 

V piatok sa niektorí vybrali do 

Altenkirchen dorobiť posledné 

úpravy na našich projektoch 

a zvyšok v Europahaus vymýšľal 

program blížiacej sa sobotnej vý-

stavy, prístupnej pre verejnosť. 

V sobotu doobeda nasledovala  

menšia Feed -back Session 

a poobede sme sa presunuli do 

Altenkirchen, pripravili občer-

stvenie, výzdobu a program 

a potom už len nadšene sledovali 

prekvapené a spokojné tváre náv-

števníkov výstavy. Spokojní 

s výsledkom sme sa vrátili do Eu-

ropahaus, spoločne sa navečerali 

a náš rozlúčkový večer sa niesol 

už tradične v znamení výbornej 

nálady. 

Bad Marienberg  

14. septembra sa 13 študentov 

našej školy v sprievode p. uč. 

Hönschovej vybralo do Bad Ma-

rienbergu. Prvý večer sa niesol 

v znamení kick-off, pri ktorom 

sme sa spoznali a najmä výborne 
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Slovenská národná knižnica, Ma-

tica slovenská, Národný cintorín, 

dom Jozefa Cígera - Hronského a 

Slovenské komorné divadlo. Toto 

všetko stihli 9. októbra navštíviť 

žiaci I. a II. ročníka bilingválnej 

sekcie počas exkurzie v Martine. 

Všade sa našlo niečo, čo bolo zau-

jímavé. V obrovskej knižnici to 

bola napríklad miniatúrna kniha - 

Korán napísaný po arabsky. 

V predsedovni MS zazneli infor-

mácie o tejto inštitúcii. Dom, kde 

pôsobil Jozef Cíger-Hronský, 

predstavuje tohto spisovateľa aj 

ako maliara. Jeho maľby sú nád-

herné a už pre ne sa túto budovu 

oplatí navštíviť. Na Národnom 

cintoríne sú pochované mnohé 

významné osobnosti slovenského 

kultúrneho, spoločenského i poli-

tického života. Medzi nimi aj bás-

nik Janko Kráľ, spisovateľka Ele-

na Maróthy-Šoltésová, Karol Kuz-

mány – prvý podpredseda Matice 

slovenskej, prvá slovenská hereč-

ka Anička Jurkovičová i Miloslav 

Schmidt - predseda hasičského 

zboru v Martine. Všetky tieto 

osobnosti boli postavami divadel-

ného sitcomu,  ktorý si študenti 

pozreli na záver dňa plného zážit-

kov. Predstavenie bolo spracova-

né veľmi vtipne a pútavo. A aký 

je odkaz pre ostatných žiakov? 

Určite Martin navštívte. Neoľutu-

jete! to.           

konca sa nám podarilo vidieť aj 

garderóbu pánskej časti činohry a 

v skúšobni sme zazreli herečku 

Zuzanu Fialovú. Večer, ešte pred 

predstavením v Štúdiu SND, sme 

zažili príjemné stretnutie s pánom 

Mariánom Geišbergom. Len pre 

nás, svojich popradských fanúši-

kov, zarecitoval úryvok z básne 

Bacardi od Jána Smreka a poroz-

prával nám o svojich literárnych 

obľúbencoch. A potom sa už za-

čalo predstavenie Popol a vášeň 

s pánom Martinom Hubom 

v hlavnej úlohe. Nielen svojmu 

hereckému partnerovi pánovi Du-

šanovi Jamrichovi, ale aj nám ad-

resoval mnoho viet o priateľstve, 

láske, vášni a životných priori-

tách, ktoré boli podnetom na pre-

mýšľanie. Tak, ako nám to na po-

poludňajšej prednáške sľúbila 

Keď sme v piatok 15. novembra 

ešte potme rozospatí a plní očaká-

vaní nasadali do autobusu, netu-

šili sme, že zájazd 3. E a 3. F do 

Bratislavy (zorganizovali ho pani 

učiteľky Harbuľová a Šimoňáko-

vá) bude až takým veľkým zážit-

kom, akým sa stal. Ako sa cestou 

na západ Slovenska rozvidnieva-

lo, stupňovala sa naša dobrá nála-

da. Ani sme sa nenazdali, už 

sme  vystupovali pred Inchebou, 

tešiac sa na nákupy dobrých kníh 

za ešte lepšie ceny na Biblioté-

ke. Popoludní nás čakala veľmi 

zaujímavá prehliadka novej budo-

vy Slovenského národného divad-

la. Ako hviezdy sme sa poprechá-

dzali po doskách, ktoré znamena-

jú svet, zistili sme, za čo všetko je 

zodpovedný inšpicient a že jedlo 

na javisku nie je vždy jedlé. Do-

lektorka dramaturgie pani Miriam 

Kičiňová, nechýbalo očarenie 

z vizuálneho stvárnenia hry ani 

katarzia. Domov sme sa vracali zo 

slovami, že do SND sa musíme     

čoskoro vrátiť.   
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Exkurzia v Martine 

Tretiaci na doskách SND 

Ročenka 

Reprezentanti na výlete 
Stredu 16. októbra  strávili sedemnásti úspešní riešitelia predmetových olympiád a reprezentanti školy za 

školský rok  2012/2013 za odmenu mimo školy, konkrétne striedavo v autobuse, upršaných Košiciach 

a prešovskom planetáriu. Do Košíc sa nešlo na nákupy. Mali sme tam možnosť zažiť veľmi zaujímavú pre-

hliadku historického centra mesta so sprievodkyňou. Popoludní sme sa presunuli do planetária v Prešove. 

Tam sme sa dozvedeli zaujímavosti z histórie aviatiky od jej úplných počiatkov a pred odchodom domov 

sme si mohli na hodinku oddýchnuť pri počúvaní hudby skupiny The Beatles. 



Ročenka 

Prvým „vicemaťkom“ v kategórii Divadlo mladých 

sa stáva divadelný súbor DIVBILINKY zo Spojenej 

školy na Ulici Dominika Tatarku v Poprade... Toto 

rozhodnutie poroty celoslovenského festivalu Diva-

delný Maťko, na ktorom sme sa so svojou miniin-

scenáciou Hamleta  zúčastnili vo štvrtok 21. novem-

bra, nás veľmi potešilo. Umiestnenie nás teší o to 

viac, že víťazmi boli takmer „profíci“ – konzervato-

risti. Divbilinky (rozumejte polovica 3. F) vo Svite zau-

jali. Festivalová porota v zložení Zuzana Haasová, 

Kveta a Jozef Stražanovci a Peter Weinciller hodnotila 

naše vystúpenie veľmi kladne. Pre nás bolo zážitkom 

aj to, že prvýkrát sme mali možnosť zažiť umeleckú 

atmosféru divadelného festivalu a vystúpiť v žiari re-

flektorov spoza opony na ozajstné javisko. Tešíme sa 

na ďalšie festivaly!  

nie o jeho známych knihách Zóna 

nadšenia a Zastavte Dubčeka!, pre-

tože sme sa podľa opisu autentic-

kých udalostí mohli dozvedieť, 

ako to fungovalo nielen za starého 

režimu. Počas prednášky bolo v 

triede úplné ticho, pútavým preja-

vom si pán Banáš totiž získal kaž-

dého. Druhú polovicu stretnutia, 

tentoraz už v slovenčine, venoval 

hosť svojej novej knihe Kód 

10. októbra navštívil našu školu 

známy slovenský spisovateľ, dip-

lomat a politik Jozef Banáš. Dvoj-

hodinové stretnutie s piatakmi 

začal krátkym úvodom, v ktorom 

sa predstavil tým, ktorí ho nepo-

znali. Keďže pán Banáš pracoval 

v minulosti na slovenskom veľ-

vyslanectve v Nemecku a my sme 

bilingvalisti, tak sa hovorilo po 

nemecky.  Zaujalo nás  rozpráva-

1 lámajúcej rekordy predajnosti. 

Niet sa čomu čudovať, pretože sa 

venuje téme náboženstva, ktoré u 

mnohých ľudí ostáva otázkou bez 

odpovede. Pán Banáš nás na zá-

ver pozval na literárny večer do 

Grotesky, kde sme sa mohli o jeho 

knižnej novinke dozvedieť viac.  

Divadelný úspech DIVBILINIEK 

Beseda so spisovateľom Jozefom Banášom 
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pravom hollywoodskom večierku 

plnom tých najžiarivejších hviezd. 

Na prvákov čakali jednoduché 

úlohy a po ich splnení i nesplnení 

sa mohli občerstviť  v bufete pl-

nom lahôdok. Pripomíname, že 

prváci prisahali vernosť starším 

spolužiakom v každom smere 

(odovzdanie nájdených písomiek, 

uvoľnenie miesta v rade pri 

21. novembra sme slávnostnou 

imatrikuláciou prijali do študent-

ského stavu prvákov z bilingvál-

nej sekcie. Téma bola jasná - Hol-

lywood.  Kostýmy väčšiny z nás 

boli okúzľujúce, výzdoba a sa-

motný priebeh cechovačky 

tiež.  Celý organizačný tím sa po-

riadne natrápil s prípravou, a tak 

nakoniec všetko vyzeralo ako na 

okienku na obed, atď.). Po úlo-

hách prišiel čas na diskotéku, na 

ktorej sme si výborne zatancovali 

a poriadne sa zabavili.  Zistili 

sme, že tohtoroční prváci sú par-

tia perfektných mladých ľudí, 

s ktorými iste budeme mať ešte 

veľa zaujímavých zážitkov. Veľká 

vďaka patrí všetkým tretiakom, 

ktorí sa zapojili do prípravy.  
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Cechovačka 

Ročenka 

v Poprade vybrali na celodennú 

pátraciu akciu do Brna. Nehľadali 

sme však Špilberk, všade vyhláse-

né moravské vína, alebo nové 

módne trendy. Dychtiac po vzde-

laní a mysliac na našu budúcnosť 

sme navštívili Brnianske výstavi-

sko, kde sa konal Európsky veľtrh 

pomaturitného a celoživotného 

vzdelávania. Na tejto akcii 

s názvom Gaudeamus sa prezen-

tovalo množstvo univerzít, vyso-

kých škôl a vzdelávacích inštitúcií 

z celej Európy. V informačných 

stánkoch tam každá z nich posky-

tovala množstvo užitočných rád 

a podnetných impulzov na naše 

budúce štúdium.  

Po trošku hektických, no veľmi 

zaujímavých a užitočných hodi-

nách strávených na projekte Gau-

deamus, sme s plnými batohmi 

rôznych propagačných letákov 

a prospektov nastúpili do nášho 

autobusu. Zjedli sme posledné 

zvyšky jedla, ktoré nám dodalo 

trochu energie na dlhú večernú 

cestu späť. Cestou sme sa všetci 

zhodli, že výlet do Brna bol pre 

nás veľmi užitočný a obohacujúci. 

Unavení, no plní zážitkov sme 

konečne dorazili do Popradu. Na 

tento deň budeme všetci spomí-

nať s úsmevom.  

 Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania 

Hlboká noc, všade tma. Z oblohy 

padá jemný dážď. V svetle noč-

ných lámp a pochmúrnych tieňov 

sa objavujú postavy. Každou mi-

nútou ich prichádza viac a viac. 

Stoja na mieste a čakajú. Miestami 

počuť hlasné zívnutie, miestami 

tichý smiech. Objavili sa dve svet-

lá. Počuť už dlho očakávaný zvuk 

autobusu. Postavy sa pohli 

a pomaly nastupujú. Znie to ako 

začiatok nejakého hororového 

filmu, no opak je pravdou. To sa 

len žiaci tried štvrtého ročníka 

bilingválnej sekcie a niekoľko žia-

kov tretieho a štvrtého ročníka 

štvorročnej sekcie Gymnázia na 

U l i c i  D o m i n i k a  T a t a r k u 



Ročenka 

Aj v tomto školskom roku sa bi-

lingválky, podobne ako viaceré 

nemecké školy, zapojili do osvety 

v rámci Svetového dňa boja proti 

AIDS. Nechýbali červené stužky - 

symboly boja proti AIDS, brožúr-

ky o bezpečnom sexe, plagátiky, 

nálepky, ani pohľadnice kampane 

Mach´s mit.  Hoci najväčší záujem 

bol zo strany žiakov z osemročnej 

sekcie /s vysvetlením „vzdelávať 

sa treba už v mladom veku“/, aj 

bilingvalisti privítali takéto netra-

dičné spestrenie prestávok. Popo-

ludní osvetový program tematic-

ky doplnilo „premietanie“ filmu 

RENT. Napriek komornej atmo-

sfére si všetci zúčastnení tento 

m u z i k á l / r o k o v ú  o p e r u 

s posolstvom: „Actual Reality - 

Act Up - Fight AIDS!“ užili.  

lami a je pedagogičkou Exeter 

University, Bath Spa University a 

Dartington College of Arts. 

Na workshope sme si vyskúšali 

všeličo a boli sme prekvapení 

tým, čo dokážeme. Naučili sme sa 

správne dýchať, zahrali sme sa na 

vážených či menej vážených ľudí, 

išli na párty, na ktorej chýbal hos-

titeľ... Neskôr sme sa všetci stretli 

V pondelok 9. 12. 2013 mali DIV-

BILINKY, resp. divadelný krúžok 

pani učiteľky Suchej, jedinečnú 

možnosť zažiť úžasné umelecké 

popoludnie  s  Klaudynou Roz-

hin, poľskou režisérkou žijúcou 

vo Veľkej Británii a spoluzaklada-

teľkou divadla Kontra zo Spišskej 

Novej Vsi, ktorá spolupracuje aj 

s poľskými a slovenskými divad-

v pohybovej etude na autobuso-

vej zastávke, vžili sa do kože 

osemdesiatročných starčekov 

a nechýbala ani „hypnóza“ spolu-

čakajúcich. 

Bolo to absolútne famózne. Pani 

režisérka bola veľmi zlatá 

a sľúbila nám ďalšie stretnutie. 

Jeho výsledkom by mala byť nová 

inscenácia divadelnej klasiky. 

Deň boja proti AIDS 

Poľská režisérka s DIVBILINKAMI 

Súťaž o najkrajšiu ikebanu  

Na Barboru, teda 4. decembra, sa 

dvadsaťdva žiakov prvého 

až tretieho ročníka BS nadšených 

n á p a d o m  p a n i  u č i t e l i e k 

z kabinetu BIO—CHEM stretlo 

pri výrobe vianočných ikebán. 

Hoci mnohí sa na takúto kreatív-

nu činnosť podujali prvýkrát 

v živote, prácu s voňavými ihlič-

natými vetvičkami a ozdôbkami 

zvládli všetci bravúrne. Vianočný-

mi ikebanami, zladenými poväčši-

ne dočervena alebo zlata, je teraz 

vyzdobená chodba. Pokojne ich 

choďte obdivovať. Na budúcoroč-

nú, minimálne tak isto príjem-

nú  a o koledy obohatenú výrobu 

vianočných ikebán sa už teraz 

veľmi tešíme.  
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Určite nie je veľa študentov, ktorí 

sa môžu pochváliť tým, že sú 

členmi národného tímu reprezen-

tujúceho Slovensko na medziná-

rodnej súťaži. Oliverovi Pitoňáko-

vi z 2. E sa to podarilo! Ako súťa-

žiaci sa dostal až do ďalekej Indie. 

A tu sú jeho postrehy. 

IJSO (International Junior Science 

Olympiad) je medzinárodná sú-

ťaž v troch prírodných vedách – 

biológii, fyzike a chémii. Zúčast-

niť sa na nej môžu žiaci základ-

ných a stredných škôl, ktorí v ka-

lendárnom roku konania súťaže 

nedosiahnu 16 rokov. Tohtoročné 

medzinárodné kolo sa konalo od 

3. do 12. decembra v Indii, 

v päťmiliónovom veľkomeste Pu-

na. Hlavným cieľom súťaže bolo 

určiť najlepších mladých vedcov 

na svete. Organizátori pre nás 

usporiadali celodenný výlet do 

GMRT (Giant Metrevawe Radio 

Telescope), kde sme mali mož-

nosť vidieť oceľové kolosy, ktoré 

sa môžu zamerať na ktorýkoľvek 

objekt vo vesmíre. Okrem toho 

chcela hosťujúca krajina predsta-

viť súťažiacim svoje krásy. Naše 

kroky viedli do paláca Aga Khan 

Palace, ktorý je považovaný za 

jeden z najkrajších a najdôležitej-

ších palácov v Indii. Dva roky v 

ňom väznili otca národa Mahát-

mu Gándhího a jeho manželku. 

Nasledovala exkurzia do ZOO, 

kde nám predstavili indické zvie-

ratá. Zlatým klincom programu 

bol výlet do pevnosti Jadhavgadh, 

ktorá bola prestavaná na hotel a je 

známa najmä vďaka múzeu a pre-

krásnym záhradám. Na otvára-

com a záverečnom ceremoniáli 

nám hostitelia predstavili indickú 

kultúru (hudbu a tanec). India 

však nie je iba krajinou historic-

kých pamiatok a očarujúcej príro-

dy. Je to krajina kontrastov, a to 

najmä v spôsobe života ľudí. Po-

hľad spoza okna autobusu na in-

dické slamy je pre mňa  zážitok 

na celý život. Táto súťaž zmenila 

môj   pohľad   na   svet,  pohľad 

na chudobu je veľmi emotívny. 

Napriek tomu, že sa mi nepodari-

lo získať medailu - chýbalo vraj 

veľmi málo - budem  pokračovať 

v budovaní svojich vedeckých 

základov. 

 16. a 17.decembra 2013 sa uskutočnila písomná a ústna časť školského kola olympiády v anglickom jazyku. 

Tejto  tradičnej súťaže sa zúčastnilo 21 študentov.  Do obvodného kola postupujú: Zuzana Kosková, Barbora 

Kompišová a Simona Kopaničáková. 
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Svetový Oliver Pitoňák  

Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo 

Ročenka 

súťaže organizátorom Open So-

ciety Foundation. Prvá kategória 

si mohla vybrať hociktorú 

z piatich, druhá kategória si volila 

z prvých troch. Keďže sme sa ne-

zľakli ani náročnosti tém 

(týkajúcich sa prevažne EÚ), netr-

pezlivo očakávame výsledky. 

A aby som nezabudla, už teraz sa 

tešíme na ďalší ročník. 

English Essay Writing Competition 
Dňa 25.11. (pondelok) sa uskutoč-

nila súťaž v  písaní esejí 

v anglickom jazyku, ktorej sa zú-

častnilo 13 žiakov z našej školy. 

V časovom limite 120 minút sme 

sa snažili tvoriť, vymýšľať 

a vyjadrovať svoje myšlienky. 

Boli sme rozdelení do dvoch kate-

górií (juniors -1., 2.ročník, seniors 

– 3., 4. ročník). K dispozícii bolo 5 

tém, ktoré boli zverejnené v deň 
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Generálne riaditeľstvo Európskej 

komisie pre preklad  organizuje od 

roku 2009 súťaž v preklade pre 

stredné školy v Európskej únii. Na 

základe náhodného losovania bolo 

zo zaregistrovaných škôl zo Sloven-

ska vybraných 13 a nám sa konečne 

podarilo byť medzi nimi! Preklada-

teľský test sa uskutočnil 28. novem-

bra 2013 v rovnakom čase na všet-

kých školách EU, ktoré boli do sú-

ťaže vybrané. V deň testu poskyt-

la  GR pre preklad školám texty na 

preklad. Preklady sme museli ešte v 

ten istý deň poslať  do Bruselu.  Na 

základe hodnotenia bude vybraný 

len jeden  víťazný preklad z každé-

ho členského štátu EÚ. Víťazi budú 

pozvaní na slávnostné udeľovanie 

cien v Bruseli, ktoré sa bude konať 

na jar 2014, a stretnú sa s komisár-

kou pre viacjazyčnosť. 

Našu školu reprezentovali títo štu-

denti: Lucia Gregorová, Sarah Fat-

hiová, Kristína Janáčková, Veronika 

Mokráňová a Filip Tkáč. 

Žiaci a učitelia prezentovali svoje 

aktivity aj z mimoškolských akcií, 

v ý m e n n ý c h  p o b y t o v 

Dňa 27.11.2013 sa konal Deň otvo-

rených dverí našej školy. Akcia sa 

uskutočnila v budove na Ulici 

mládeže v Poprade. Návštevníci 

mali možnosť získať informácie 

o štúdiu tak na gymnáziu, ako aj 

na základnej škole. Najväčší záu-

jem návštevníkov bol o ukážky 

vyučovacích hodín slovenských 

a  n e m e c k ý c h  p r e d m e t o v 

v bilingválnej sekcii gymnázia. 

a medzinárodných projek-

tov.  Veríme, že sa zúčastneným 

program páčil. 

Juvenes Translatores 

Deň otvorených dverí 

Vianočná besiedka 

Vianočná besiedka patrí medzi 

školské tradície, na ktoré sa všetci 

tešíme. Tento rok sa uskutočnila 

už v stredu 18.12.2013 vo veľkej 

telocvični, ktorú sme si na toto 

príjemné posedenie pekne vyzdo-

bili. Moderátori Diana Ivanideso-

vá a Michal Pirník, žiaci 4.E trie-

dy, sa prihovárali v slovenskom 

a nemeckom jazyku. Svoj priestor 

okrem vtipných scénok zo stužko-

vých slávností dostali aj mladší 

žiaci, ktorí oživili program via-

nočnými  koledami, spevmi a tan-

cami. Na všetko dohliadala pani 

Brutovská a pani Šarišská. Po via-

nočnom  príhovore pani Vojtaššá-

kovej a pána Imma sme si tradič-

ne dvojjazyčne zaspievali „Tichú 

noc“.  
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14. januára 2014 navštívil našu 

bilingválnu sekciu nový veľvysla-

nec Spolkovej republiky Nemecko 

na Slovensku Michael Schmunk. 

Išlo o jeho prvú návštevu 

v jedinom bilingválnom gymná-

ziu na Slovensku, ktoré je pod 

gesciou SRN. M. Schmunk roko-

val s riaditeľom školy Dušanom 

Nebusom a vedúcim nemeckej 

sekcie Michaelom Immom. Veľ-

vyslanec zdôraznil, že BS SŠDT 

v Poprade je jedinečná škola, kto-

rá má svoje opodstatnenie a môže 

naďalej počítať s podporou ne-

meckej strany. Slovensko – ne-

meckú bilingválnu sekciu pova-

žuje za mimoriadnu inštitúciu, 

ktorá študentom otvára dvere 

vysokých škôl v nemecky hovo-

riacich krajinách.  
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poradí. Presný tip, 12. miesto, mali 

príslušníčky nežného pohlavia. Jožko-

va triedna učiteľka Zdenka Krajňáko-

vá a tri študentky, ktoré sa svorne 

podelili o cenu – tortu s olympijskými 

kruhmi. Naprázdno neodišli ani tí, 

ktorí „mierili tesne vedľa“ – odniesli 

si darčeky od sponzorov súťaže. Po 

návrate Jožka z olympiády zavítal k 

nám prednosta OÚ v Prešove Vladi-

mír Jánošík a vedúca odboru školstva 

prešovského OÚ  Kvetoslava Koma-

nická, poďakovali  sa nášmu olym-

pionikovi za reprezentáciu Slovenska 

a odovzdali mu vecný dar. 

Olympionik Jožko Petrulák 

Na XXII. zimné olympijské hry v Soči 

cestoval aj študent našej školy Jozef 

Petrulák zo 4. D. Jožko vo štvrtok 30. 

1. 2014 v Bratislave spolu s ďalšími 

olympionikmi  zložil  sľub do rúk 

prezidenta Ivana Gašparoviča .Spolu 

s Mariánom Zemaníkom  štartovali 

12.2.2014  v súťaži dvojsedadlových 

saní. Jožkov premiérový štart  sme 

pozerali aj v našom školskom fanklu-

be. K väčšine Jožkových spolužiakov 

i žiakov iných tried sa pridali aj riadi-

teľ školy Dušan Nebus a popradský 

primátor Anton Danko. O skvelú at-

mosféru v špeciálne upravenej 

a vyzdobenej triede sa počas sledova-

nia druhej súťažnej jazdy Jožka  po-

staral aj vynikajúci moderátor Andrej 

Saloň zo 4. D. Fanúšikovia mohli pred 

začiatkom súťaže tipovať, ako sa naše 

sánkarské duo umiestni v celkovom 
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Na 18. plese bilingvalistov, nesú-

com sa v duchu benátskeho kar-

nevalu, sa v kaviarni hotela Satel 

opäť po roku stretlo 104 vyfinte-

ných slečien a vyštafírovaných 

mládencov, ktorých dopĺňalo 6 

neuveriteľne šarmantných párty-

žien a 5 elegantných pártymužov 

z radov učiteľského zboru. Otvo-

renie plesu bolo v rukách pani 

zástupkyne Márie Vojtaššákovej 

a vedúceho bilingválnej sekcie 

pána Michaela Imma. Ich prího-

vory všetci ocenili obrovským 

potleskom, veď nie je pravidlom, 

aby o nás hovorili: „Všetci ste 

skvelí, báječní a výnimoční!“ 

Úvodný valčík predtancovala Jan-

ka Barillová zo 4. D s partnerom 

a ples sa mohol začať. K príjemnej 

atmosfére prispeli spevom Da-

nielka Kováčová (5. E) a brušným 

tancom Alžbetka Uličná (2. F). 

Dosť energie do tanca nám dodala 

chutná večera podávaná príťažli-

vými čašníkmi, žiaľ, napriek pros-

bám plesajúcich dievčat, nezara-

denými do tomboly. Táto malá 

chybička krásy nebránila veľké-

mu dopytu po tombolových líst-

koch, lebo ceny boli naozaj lákavé 

– od milých drobností do perační-

ka, cez knižky a vstupenky do 

Aquacity, až po tradičného veľké-

ho plyšáka. Špeciálnou cenou bol 

trojmesačný kurz španielčiny od 

ArtAcademy. Aby neboli prváci 

o nič ukrátení, ešte pred ich od-

chodom moderátorská dvojica 

Anička Gallová (3. F) a Miško Pir-

ník (4. E) vyhlásila  kráľovnú a 

kráľa plesu, ktorými sa v tomto 

roku stali Katka Bulková z 5. G 

a Jany Nemčík z 3. E. Netradične, 

vzhľadom na škraboškovú tema-

tiku, bola odmenená aj najvytrva-

lejšia záhadná dáma - Zuzka Pen-

xová zo 4. F. O 22:00 sa zábava 

pre prvákov skončila, pre starších 

študentov však pod dohľadom 

tých vytrvalejších pedagógov po-

kračovala a  vygradovala o polno-

ci. Vytancovaní a s dobrou nála-

dou sme sa lúčili s prianím šťast-

ného Valentína a ďakovali Megy 

a Dide zo 4. E za ďalší perfektný 

ples.   

konať vlastný rekord, keďže do 

akcie sa zapojilo až 52 darcov. 

Veríme, že na jeseň sa ich počet 

ešte zvýši.  

Deň pred Valentínom sa 

v budove SŠDT na Ulici mládeže 

v Poprade uskutočnil terénny 

odber krvi. Tím transfúziológov 

sa s mobilnou odberovou jednot-

kou rozložil v dvoch učebniach, 

ktoré sa stali transfúziologickým 

pracoviskom. Svoju krv sa roz-

hodlo darovať 62 ľudí. Po vyšet-

rení sa však na odberové lôžka 

dostalo o 10 osôb menej, pričom 

medzi darcami boli aj 2 učitelia. 

Študentská kvapka krvi býva na 

našej škole dvakrát ročne. Pri 

nateraz poslednom darovaní krvi 

(13. 2. 2014) sa nám podarilo pre-

Študentský ples  

Študentská kvapka krvi  
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Začiatkom decembra 2013 sa 

v bilingválnej sekcii uskutočnilo 

š k o l s k é  k o l o  o l y m p i á d y 

v nemeckom jazyku, ktorého sa 

zúčastnilo 22 študentov. Všetci 

súťažili v kategórii 2C, kam patria 

naši študenti všetkých ročníkov 

bez zohľadnenia veku. Po absol-

vovaní písomnej i ústnej časti sa 

na 1. mieste umiestnil Erik Kova-

lík z III.F, na ďalších miestach 

skončili Martin Imm z II.F a Jakub 

Varchola zo IV.G. Školské kolo 

olympiády zorganizovali spoloč-

ne slovenskí a nemeckí vyučujúci 

nemeckého jazyka. 
13. februára 2014 sa uskutočnilo 

k r a j s k é  k o l o  o l y m p i á d y 

v nemeckom jazyku, na ktorom sa 

zúčastnil víťaz školského kola 

Erik Kovalík. Vo svojej kategórii 

obsadil prvé miesto a v marci nás 

bude reprezentovať na celoslo-

venskom kole v Bratislave. 

že ocení súťažiace z oboch častí 

gymnázia samostatne. Najlepšími 

recitátorkami sa stali Kristína Pet-

rovská z 2. C a Anna Gallová z 3. 

F. Prózu najlepšie predniesli Zu-

zana Petrovská z 3. B a Monika 

Štolcová z 2. E.  

V stredu 26. februára sa v budove 

SŠDT na Ulici mládeže stretli tí, 

ktorí majú radi umelecký pred-

nes. Na školskom kole Hviezdo-

slavovho Kubína sa predstavilo 12 

študentiek bilingválnej sekcie 

a klasických tried gymnázia našej 

školy, ktoré súťažili v prednese 

poézie a prózy. Porota rozhodla, 
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Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína  
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prednášajúci predstavili študijný 

program tohto odboru a náplň 

práce prekladateľa a tlmočníka, 

nasledovala diskusia so študent-

mi. Mnohí sa zaujímali najmä 

o prípravný kurz, ktorý univerzi-

ta každoročne pripravuje pre bu-

dúcich uchádzačov. Podľa slov 

prednášajúcich majú žiaci bilin-

gválnej sekcie pri štúdiu tlmočníc-

tva a prekladateľstva obrovskú 

výhodu, keďže do kontaktu 

s cudzími jazykmi prichádzajú 

dennodenne.  

Beseda o štúdiu tlmočníctva a prekladateľstva 

4. februára 2014 v poobedňajších 

hodinách si žiaci bilingválnej 

sekcie mohli vypočuť prednášku 

profesorov Univerzity Pavla Jo-

zefa Šafárika v Košiciach. Hlav-

nou témou bol odbor tlmočníctvo 

a prekladateľstvo. Potom, ako 

bol  spišskonovoveskými hercami 

spracovaný pútavo. Spišské náre-

čie nebolo prekážkou pri porozu-

mení (naopak, herecké repliky 

boli ešte vtipnejšie) a všetci sme 

sa dve hodiny výborne zabávali.   

10. február  – krásny slnečný deň 

a zároveň deň plný očakávania 

pre 3.D a 2.F triedu klasickej 

a bilingválnej sekcie nášho gym-

názia. S našimi triednymi  učiteľ-

kami p. Goláňovou a p. Šarišskou 

nasadáme do autobusu a tešíme 

sa na divadelné predstavenie 

v spišskom nárečí.  Ženský zákon 

od Jozefa Gregora Tajovského 

Návšteva divadelného predstavenia v SNV 
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Na webovej lokalite (http://

ec.europa.eu/translatores) boli 

zverejnené mená víťazov súťaže 

Juvenes Translatores za rok 2013, 

ktorú pre stredoškolákov z celej 

EÚ každoročne organizuje Európ-

ska komisia. Slovenskí preklada-

telia komisie hodnotili práce  se-

demnásťročných žiakov z 13 škôl, 

medzi ktorých sa náhodným vý-

berom škôl zaradili piati mladí 

prekladatelia bilingválnej sekcie 

Spojenej školy, D. Tatarku v Po-

prade. Žiaci si mohli vybrať z ja-

zykových kombinácií ľubovoľ-

ných dvoch úradných jazykov 

EÚ.   

Hoci za každú krajinu môže byť 

len jeden víťaz, prekladatelia vy-

zdvihli schopnosti aj iných súťa-

žiacich, ktorí preukázali výnimoč-

né nadanie. Kristína Janáčková 

(4.F) a Lucia Gregorová (3.E) boli 

ocenené odbornou porotou za 

kvalitu prekladov diplomom s 

čestným uznaním. Blahoželáme! 

 Čestné uznanie pre Kristínu Janáčkovú a Luciu Gregorovú 
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Našim recitátorkám sa darilo 

Trinástka nepriniesla recitátor-

kám z našej školy smolu, skôr 

naopak. Na okresnom kole 60. 

ročníka recitačnej súťaže Hviez-

doslavov Kubín, ktoré sa konalo 

13. marca 2014, sa na stupňoch 

víťazov umiestnili všetky štyri 

dievčatá reprezentujúce SŠDT. 

V próze na 2. mieste skončila Mo-

nika Štolcová z 2. E a víťazstvo si 

odniesla Kristína Petrovská z 2. 

C. Jej sestra Zuzana z 3. B vyhrala 

súťaž v  prednese poézie 

a striebornú priečku si vybojovala 

Anna Galová z 3. F. Všetkým šty-

rom blahoželáme.  

Beseda s členmi Policajného zboru SR 

V piatok 21. 3. 2014 sa študenti zo 4. E, 4. F a 4. G zúčastnili na besede s predstaviteľkami Policajného zboru 

Slovenskej republiky. Beseda sa niesla v duchu bezpečnosti  cestnej premávky, vzhľadom na to, že v našich 

radoch pribúdajú noví vodiči. Boli  sme oboznámení s neočakávanými rizikami a nástrahami, ktoré na slo-

venských cestách striehnu. Výška pokút za jednotlivé priestupky nám vyrazila dych. Mali sme možnosť vi-

dieť aj zábery dopravných nehôd z nášho okolia. Niektoré z nich nás šokovali a uvedomili sme si, čo môže 

spôsobiť aj malá nepozornosť za volantom. Ostáva nám už len veriť, že nebudeme musieť riešiť takéto prob-

lémy  v praxi. Toto stretnutie bolo pre nás veľmi poučné,  doplnili sme si vedomosti a ako budúci vodiči sme 

si trošku šplhli u dopravných policajtiek.  



Z tretiakov sa 21. 3. 2014, v druhý 

jarný deň, stali na chvíľočku hut-

níci i vedci – výskumníci. Triedy 

3. D, 3. E, 3. F navštívili spolu s 

pani Goláňovou a Grillingo-

vou  zábavné technické centrum 

Steel Park v Košiciach a v tejto 

kreatívnej fabrike obohatili   svoje   

vedomosti   z    fyziky a chémie o 

poznatky z oceliarstva. Dozvedeli 

sa aj to, ako sa dá technika využiť 

v medicínskych podmienkach. 

Študenti si mohli vyskúšať  50 

interaktívnych exponátov, ktoré 

pre nich pripravili vedci, technici 

a umelci z Technickej univerzity 

v Košiciach, z Univerzity P. J. Ša-

fárika a zo Slovenskej akadémie 

vied v spolupráci s U. S. Steel Ko-

šice. K dobrej nálade prispelo aj 

teplé jarné počasie, ktoré  sprevá-

dzalo žiakov počas rozchodu 

v meste. Niet sa čo čudovať, že 

exkurzia vďaka spojeniu príjem-

ného s užitočným zožala veľký 

úspech.  
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Beseda o štúdiu v Nemecku 

Dňa 1. 4. 2014 triedy štvrtého a piateho ročníka absolvovali zaujímavú prednášku o štúdiu v Nemecku. V 

úvode nám štvoricu skúsených slovenských študentov predstavil Pavol Ganzarčík, ktorý získal DAAD šti-

pendium na ekonomickej fakulte LMU v Mníchove. V rovnakom meste študuje psychológiu a jazykovedu 

Veronika Čopáková. Ďalej sme mali možnosť spoznať budúceho medika Jakuba Vnenčáka z Mainzu a štu-

denta architektúry v Berlíne Jána Pisára. Štvorica nám dodala potrebnú odvahu a tiež zdieľala veľa praktic-

kých osobných skúseností. Sme radi, že sme nadviazali kontakt s bývalými študentmi nášho gymnázia, veď 

sa raz možno stretneme práve v Deutschlande!  
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Bratislava. Šesť súťažiacich, ale len 

dve miestenky na augustovú IDO – 

Internationale Deutscholympiade. 

Ubytovanie v luxusnom apartmáne 

a Biely dom (nie ten vo Washingto-

ne), množstvo úloh, ale i kopa zába-

vy. Aj o tom bolo výberové sústre-

denie pred spomínanou súťažou, 

ktoré v dňoch 7. – 10. 4. 2014 ospra-

vedlnilo moju neprítomnosť 

v škole. Vstupenkou do tejto elity 

najlepších z najlepších bolo moje 

2.miesto v celoštátnom kole ONJ 

v najvyššej kategórii 2C (Mutters-

prachleri a bilingvalisti). 

  „Na medzinárodnú olympiádu 

v nemeckom jazyku 2014 do Frank-

furtu postupujú...,“ kým sme si vy-

počuli tento ortieľ z úst nemeckej 

lektorky pani Hielscher, užili sme si 

pár pekných (a hlavne náročných) 

dní plných testov, skupinovej práce, 

projektov, scénok, prezentácií a 

rozprávania v nemčine v tých naj-

rôznejších formách – predovšetkým 

výstižne, vtipne, kreatívne a spon-

tánne! To sa teda povie... No i tak 

budem na tie dni ešte dlho v dob-

rom spomínať. Nezabudnem na 

nekontrolovateľné výbuchy smie-

chu, na spievanie do jednej v noci 

(youtube ... fusse weh tau – vrelo od

-porúčam) a hlavne na úžasných 

ľudí, ktorých som za ten čas spo-

znal. 

„...postupujú Marcel a Erik! Blaho-

želáme!“ Tieto slová, presnejšie mo-

je meno, mi vyrazili dych. Ja som 

bol ten jeden z dvoch vybraných, 

ktorí majú reprezentovať Slovensko 

na medzinárodnej olympiáde 

v nemčine? V tejto neskutočne tvr-

dej konkurencii? (Viacerí rozprávali 

po nemecky takmer od narode-

nia...) No, aj zázraky sa dejú! Od 3. 

do 16.  augusta budem hájiť farby 

Slovenska vo Frankfurte! 

 

Erik Kovalík postúpil na medzinárodnú olympiádu v nemčine 

argumentácii, a tou bola kauzalita. 

Spomínali sme aj chyby pri argu-

mentácii, najčastejšie citové vydie-

ranie, a to ako stavať svoj argu-

ment na chybách respondenta a na 

čo sa pri rozprávaní sústrediť. Za-

končili sme to neformálnou deba-

tou, pri ktorej sa naši spolužiaci 

snažili vyjadriť a obhájiť svoj pos-

toj. Tretí workshop, na ktorom sa 

zúčastnilo 26 ľudí, prebiehal nasle-

dovne. Prvú časť sme venovali 

refutácii argumentu, ktorá by sa v 

prehovore respondenta mala vyu-

žívať. V druhej polovici sme ich 

rozdelili do 3 skupín, pričom kaž-

dá skupina mala svoju tému. Prvá 

téma bola Legalizácia marihuany 

na Slovensku . Druhá téma Každý 

občan, ktorý dovŕšil 16 rokov, by 

mal mať volebné právo. A tretia- 

Sexuálna výchova na školách by 

mala byť zavedená. Žiaden z de-

batérov si nemohol vybrať stranu, 

za ktorú chce byť, všetko bolo za-

delené náhodne. Cieľom bolo to, 

aby sa naši rovesníci naučili hľa-

dať negatíva a aj pozitíva na oboch 

stranách téz a aby sa naučili argu-

mentovať aj za to, s čím možno 

vnútorne nesúhlasia. Táto debata 

bola formou krížovej debaty a kaž-

dý učastník mal 4 minúty na to, 

aby vyjadril svoj postoj a zareago-

val—refutoval argumenty druhej 

strany. Na tento workšop nás pri-

šla podporiť aj Jane Šikorská, ktorá 

je momentálne v predsedníctve 

Stredoškolskej študentskej únie 

Slovenska koordinátorkou pre me-

dzinárodné vzťahy. Celkovo mô-

žeme usúdiť, že debata bola plod-

ná a najkrajšie  je  to,  že  za  tých 

90 minút debatovania sa mnohí 

naučili tolerovať, prehodnotiť ná-

zory ostatných ľudí a využívať 

tieto vedomosti aj teraz. V septem-

bri by sme chceli obnoviť debatný 

klub, v ktorom by každý študent 

mohol vyjadriť svoj postoj k prob-

lematike, ktorá bude zvolená.  

Debatné workšopy 

Tri piatky v marci sa konali wor-

kšopy   o   argumentácii  a  to v 

dňoch 14. 3. , 21. 3. a 28. 3. Počas 

týchto workshopov sa Sára Soľáro-

vá, Daniela Struková a Filip Cu-

dziš snažili dať účastníkom wor-

kšopov úvod do debaty a formou 

hier ukázať, že debata môže byť 

nielen zaujímavá, ale aj využiteľ-

ná.  Prvý workšop bol asi najväč-

šou výzvou, pretože od neho sa 

odvíjal aj priebeh ďalších dvoch. 

Počas prvého sme vysvetlili účast-

níkom štruktúru argumentu, ako 

aj to, na čom ho stavať. Pomocou 

hier na vyjadrenie svojho postoju 

sme ich prinútili využívať tieto 

poznatky v praxi. Môžeme pove-

dať, že to všetkých bavilo a padli 

aj také zaujímavé názory, ktoré sa 

nám zapíšu do pamäti.   Druhý 

workšop, ktorý bol viac teoretický, 

objasňoval asi najťažšiu časť pri 
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V predposledný aprílový deň tre-

tiaci spolu s drobnou podporou z 

druháckych radov ovládli našu 

školu experimentmi. Už pred 

vchodom vítal návštevníkov Dňa 

vedy katapult, na prízemí sa strie-

ľalo z luku. Drobcom zo základ-

nej školy a z osemročného gym-

názia sa veľmi páčili: hranie s ne-

newtonovskou kvapalinou, prete-

ky magnetických autíčok, starších  

bilingvalistov a športovcov zaujali 

napríklad gyroskop alebo rezo-

nancia piesku na reproduktore. 

Všetci diváci sa tešili, že si pokusy 

môžu vyskúšať na vlastnej koži a 

v prípade obzvlášť obdivuhodnej 

odvahy dostať aj sladkú odmenu. 

Hoci v tomto roku chýbali na Dni 

vedy prednášky, obrovská rozma-

nitosť pokusov zaujala hostí z 

hlavnej budovy, dokonca aj ná-

hodných okoloidúcich. Podľa slov 

milého Angličana, ktorý sa prista-

vil pri katapulte, by vraj aj sveto-

známi fyzici a vďaka starovekej 

bojovej technike aj Alexander Veľ-

ký, boli na nás hrdí. Tento ročník 

môžeme teda nazvať nielen slo-

venský Deň vedy a nemecký Tag 

der Wissenschaft, ale aj Science 

D a y .  D o v i d e n i a  a 

„doexperimentovania“ aj o rok!  

tickú hudbu. Počas namáhavých, 

ale  úžasne zábavných šiestich 

hodín sme sa snažili zúročiť všet-

ky dobré rady, ktoré sme dostali 

na špeciálnej skúške začiatkom 

tohto týždňa. V pondelok nám 

svoj vzácny čas pred večerným 

predstavením kriminálnej komé-

die Ani za milión venoval herec 

Slovenského národného divadla 

S Divbilinkami, divadelným krúž-

kom pani učiteľky Suchej, sme 

oslavovali Sviatok práce sústrede-

ním na Divotvornej scéne Domu 

kultúry v Poprade. Trošku nezvy-

čajne sme sa snažili ovládnuť roz-

právkové priestory antickou tra-

gédiou. Stačilo zatiahnuť závesy, 

zapnúť reflektory a v zákulisí 

hrať novoskomponovanú drama-

pán Marián Geišberg. Bolo to pre 

nás veľkou cťou a motiváciou.  
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Deň vedy 

Prvomájové divadlenie 

Ročenka 

nasledovala pre každú z tried 

chvíľka na spomínanie. Dvojjazyč-

ne prezradili, aké školské šibal-

stvá  im ostanú v srdiečkach 

a nezabudli sa poďakovať učiteľ-

skému zboru. Na slávnosti nechý-

bali dobré rady a priania do života 

z úst zástupcov vedenia školy, ani 

zápis do pamätnej  knihy. V tomto 

školskom roku sa tam zapísali dva-

ja mladí muži: Jozef Petrulák (4. D) 

za reprezentáciu školy a SR na 

ZOH v Soči, Peter Jedinák (5.E) 

a dve krásne slečny: Miroslava Me-

lová (5. G) a Jana Pirháčová (5. G) 

za vynikajúce študijné výsledky. Po 

odovzdaní žezla o rok mladším 

spolužiakom a študentskej hym-

ne sa naši najstarší žiaci odhodla-

ne vybrali dekorovať svojimi 

tablami výklady na námestí 

a potom, veríme, že aj ku kniž-

kám, aby im maturitná skúška 

vyšla tak, ako si želajú.   

Rozlúčka s maturantami 

30. 4. 2014 sa bilinky nelúčili iba 

s aprílom, ale aj s ďalším roční-

kom maturantov. Tri triedy piata-

kov a 4. D sa s vtipom a úsmevom 

na perách snažili ubrániť slzič-

kám. Nie všetci úspešne…  Po 

originálnom príchode na pódium, 

obohatenom o tanečné kreácie, 



Ročenka 

V stredu 7. mája boli na okresnom kole súťaže  Slávici  z  lavice  ocenené  dve  pôvabné  spevavé  stvorenia 

z radov  bilingvalistov.  Prvé  miesto  si  pekným  hlasom  a piesňou    If I ain´t got you  od  Alicie Keys vy-

spievala  Monika Štolcová z 2. E.  Na  treťom  mieste  v tej  istej  kategórii,  teda  medzi  takmer profesionál-

kami – stredoškoláčkami, sa umiestnila Dominika Kleinová z 3. F s Turning Tables od Adele. Blahoželáme!  

do pamätnice školy. Pre všetkých žiakov pripravila triedna učiteľka 

pani Zdena Krajňáková na záver sladké prekvapenie – tortu v tvare 

triednej knihy.   

V pondelok 26. mája si maturitné 

vysvedčenia prevzali žiaci 4. D. 

Milá slávnosť, na ktorej okrem 

vedenia školy a viacerých učite-

ľov nechýbal ani primátor mesta 

pán Anton Danko, bola istým spô-

sobom výnimočná. Vysvedčenie 

po prvý raz odovzdali študentke, 

ktorá je imobilná. Patrícia Voles-

ková  bola spolu s Filipom Pekar-

číkom zaradená do projektu in-

tegrácie telesne postihnutých žia-

kov. Ten síce nebol v našej škole 

úplnou novinkou, ale Paťka 

a Filip sú prví absolventi, ktorí 

počas štúdia využívali možnosti 

rehabilitácie v priestoroch školy. 

Obaja okrem vysvedčení dostali 

na pamiatku knihy a zapísali sa 

Slávice z lavice 

Štúdium na SŠDT ukončili aj integrovaní žiaci  

rodičov a učiteľov nechýbali ani 

čestní hostia – Berndt Richard 

Oesterlen (kultúrny atašé nemec-

kého veľvyslanectva) a Hildegard 

Jacob (predsedníčka školskej ma-

turitnej komisie za nemeckú stra-

nu). Obaja v prejavoch vyzdvihli 

unikátnosť bilingválnej sekcie a 

zdôraznili, že nemecké maturitné 

vysvedčenie otvára absolventom 

brány vysokých škôl  v nemecky 

hovoriacich krajinách. Okrem ma-

turitných vysvedčení si traja žiaci 

– Peter Jedinák z 5. E,  Tomáš Po-

láček z 5. F a Miroslava Melová 

z 5. G - odniesli aj špeciálne oce-

nenie. Dosiahli totiž vynikajúce 

výsledky nielen na maturitnej 

skúške, ale aj počas posledných 

dvoch rokov štúdia.  

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení 

Druhý májový týždeň naši bilin-

gvalisti pred predmetovými ma-

turitnými komisiami ukázali, aké 

vedomosti nadobudli počas pia-

tich rokov štúdia na našej škole. 

V piatok 16. mája si úspešní absol-

venti prevzali nemecké maturitné 

vysvedčenia na slávnosti, ktorá sa 

konala v priestoroch Mestského 

úradu v Poprade. Vo veľkej zasa-

dačke okrem abiturientov, ich 
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Myslím si, že každý už o drogách 

čosi vie. Či už z rozprávania, 

z počutia alebo videl svojich ka-

marátov pod ich vplyvom. Ak sa 

medzi nami našiel jednotlivec, 

ktorý žil asi v Narnii a tváril sa, že 

žiadne zabijaky neexistujú, tak ho 

pani policajtka vyviedla z omylu. 

Po prezentácii, na ktorej nás oboz-

námila s týmito nebezpečnými 

látkami menom DROGY a 

s následkami ich užívania, sme si 

všetci uvedomili ich zlo. Dozve-

deli sme sa nielen o ich škodlivos-

ti, ale aj ľudskej vynaliezavosti pri 

ich pašovaní, ale aj o postupe tres-

tnoprávneho konania pri zadržaní 

človeka, ktorý prechováva drogy 

pre vlastné účely, či za účelom predaja . Beseda bola pre všetkých veľ-

mi poučná, veď táto téma je vždy aktuálna.Besedy sa postupne zúčast-

nili študenti 1. E, 1. F, 2. E a 2. F triedy. 3. E pre študentov školy  pripra-

vila projekty s protidrogovou problematikou. 

zúčastniť sa takéhoto výmenného 

pobytu s nemeckými žiakmi. Na 

12 hodinovú cestu do Kyritzu sme 

sa vydali v pondelok večer. Plní 

očakávaní sme sa do cieľa dosta-

vili v utorok ráno, kde sme sa ko-

nečne zvítali s našimi Austaus-

chpartnermi (nemeckými žiakmi), 

a prezreli sme si ich očarujúcu 

školu. Po obede nám študenti uro-

bili prehliadku mesta Kyritz 

Austausch. Ľudia  pod  týmto 

pojmom zvyčajne chápu skupinu 

mladých ľudí, snažiacich sa ko-

munikovať v cudzom jazy-

ku.  V prvom rade však ide 

o spoznanie cudzej kultúry (v 

čom je zarátané aj množstvo istej 

tolerancie a miernej snahy ukázať 

sa v tom najlepšom svetle). Ako 

všetci žiaci nášho gymnázia sme 

si aj my splnili milú povinnosť 

a večer sme sa udomácnili 

v našich partnerských rodinách. 

Stredu sme strávili v berlínskom 

parlamente, ktorého návštevu 

sme ukončili zaujímavou bese-

dou  s pani poslankyňou. Nasle-

dovala dlhá prechádza Berlínom, 

ktorú sme si spestrili krátkym 

nakupovaním.  

Strana 28 

Protidrogová prevencia 

Výmenný pobyt—Poprad/Kyritz 

Ročenka 

na internete, či sa stali aj obeťou 

rôznej šikany. Výsledky ankiet 

budú prezentované počas panelo-

vej diskusie, ktorá sa bude konať 

v Bratislave počas októbra 2014. 

Participáciou na tomto projekte 

získavajú školy šancu stať sa vzo-

rovou školou vo svojom regióne, 

Školou Bez Nenávisti. Ostatné 

informácie o organizácii ako aj o 

jej kampaniach nájdete na stránke 

www.beznenavisti.sk. 

Bez nenávisti 

Dňa 5. júna sa na našej škole orga-

nizovala anketa pod záštitou or-

ganizácie Bez Nenávisti. Táto ce-

loeurópska organizácia sa zaoberá 

ochranou ľudských práv a bojuje 

proti nenávisti a šikane na inter-

nete. Všetci študenti mali mož-

nosť vyplniť anketový lístok pria-

mo na chodbe našej školy. Cieľom 

kampane bolo urobiť prieskum 

verejnej mienky ohľadom toho, či 

sa študenti stretli s nenávisťou 

alebo nenávistnými príspevkami 



Ročenka 

Vo štvrtok sme sa zúčastnili vyučova-

nia a začali pracovať na spoločných 

projektoch. Nasledujúci deň sme sa 

vybrali do prístavného mesta Ros-

tock, navštívili sme evanjelický kostol 

s  a s t r o n o m i c k ý m i  h o d i n a m i 

a poprechádzali sme sa po námestí. 

Nastúpili sme na vyhliadkovú loď, 

ktorou sme sa presunuli do Warne-

münde. Tam sme sa vybláznili na pie-

sočnej pláži pri Baltickom mori 

(Ostsee). Väčšina z nás ukončila piat-

kový večer oslavovaním na dedin-

skom festivale v Holzhausen. Víkend sme prežili rôzne, napríklad 

výletom do Berlína alebo športovými aktivitami ako člnkovanie ale-

bo hranie bowlingu. V posledný deň výmenného pobytu sme do-

končili projekty, ktoré sme večer na rozlúčkovej party prezentovali, 

dobre sme sa najedli a zašportovali si. Ráno sme sa so slzami na kra-

jíčku rozlúčili a tešili sa na domov.   

slávnostne prevzali ocenenia za 

svoje diela na tému volieb do Eu-

rópskeho parlamentu, či samotnej 

práce a prínosu Európskeho par-

lamentu alebo Európskej únie. 

Z našej školy bola pozva-

ná Barbora Kompišová, ktorá so 

svojou esejou vyhrala kategóriu 

Seniors (starší). Spomedzi 1060 

zapojených žiakov zo 146 škôl sa 

okrem nej z našej školy dostali do 

užšieho výberu a j  Fil ip 

Tkáč v kategórii starších a Ľuboš 

Rybanský v kategórii mladších. 

English Essay Writing Competition 

Aj tento školský rok sme zorgani-

zovali súťaž v písaní esejí 

v anglickom jazyku, ktorej sa zú-

častnilo 13 žiakov z našej školy. 

Súťažili sme v dvoch kategóriách  

juniors ( 1., 2. ročník ) a seniors 

( 3., 4. ročník ). Úlohou bolo 

v časovom limite dvoch hodín 

napísať esej s maximálnym rozsa-

hom 400 slov na zvolenú tému. 

Dvanásť finalistov súťaže English 

Essay Competition sa 25. apríla 

2014 stretlo v priestoroch Európ-

skeho informačného centra na 

Palisádach 29 v Bratislave, aby si 
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V pondelok 23. júna zúročili DIV-

BILINKY mesiace skúšok, učenia 

sa textov, komponovania hudby 

a dolaďovania detailov na 3 pred-

staveniach Sofoklovej tragédie 

Antigona. Na Divotvornej scéne 

DK si divbilinkársku úpravu an-

tickej tragédie o emancipovanej 

hrdinke Antigone a jej problé-

moch s despotickým strýkom Kre-

ónom mali v predpremiére mož-

nosť pozrieť  žiaci prvého ročníka 

a dvoch tried klasickej sekcie. Ne-

skôr popoludní bola 1. premiéra 

venovaná učiteľskému zboru 

a druhá  premiéra sa odohrala 

v rámci soirée 3. F. Vďaka tomu, 

že Antigona patrí medzi tituly 

povinného čítania, plánujú DIV-

BILINKY v budúcom školskom 

roku spojiť príjemné s užitočným 

a využiť túto tridsaťpäťminútovú 

inscenáciu ako didaktickú pomôc-

ku pre svojich konškolákov. 
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DIVADELNÁ PREMIÉRA - Antigona 

Ročenka 

 



Ročenka 

Čo je súce tradovania, malo by sa tradovať. Presne preto sme 

23. 6. 2014 opäť po roku pozvali našich rodičov, priateľov 

a iných dobrých ľudí na ďalší ročník teraz len tak-

mer Jánskeho (sidónskeho) soirée. Priestory internátu sme 

vymenili za reprezentatívnejšiu Divotvornú scénu Domu kul-

túry v Poprade a moderátorská dvojica Dávid a Lukáš v žiare 

reflektorov vtipne sprevádzala hostí programom. DIVBILIN-

KY zahrali Antigonu, Dominika spievala a potom Dáška pre-

zradila rodičom, ako sme sa mali na výmennom pobyte vo 

Westerstede. Za iných okolností by hneď nasledoval raut, no 

hoci všetkým pri pohľade na torty tiekli slinky, využili sme 

slávnostnú atmosféru a rozlúčili sa s naším tútorom pánom 

Heinzlom, ktorý nám počas dvoch rokov tútorstva prirástol 

k srdcu.  

 

SOIRÉE 
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V stredu podvečer nastupujeme 

dvadsiati + dvaja (Herr Heinzl alias 

austauschový ocko, dávajúci pozor, 

aby nás neukradli, a pani učiteľka 

Krajgerová, na 10 dní si pripomína-

júca rolu našej triednej) do autobu-

su a vyberáme sa do Westerstede 

utužovať priateľstvá s nemeckými 

výmennými partnermi. Piatok tri-

násteho nás odvieva do Brém, kde 

sa podľa dohody okrem iného 

v kostole zapaľujú aj sľúbené svieč-

ky za pani učiteľku Dikantovú a jej 

prínos našim vysvedčeniam. Pred 

Familienwochenende je na pláne 

ešte shoppen, obľúbené mužskou 

časťou posádky. Víkendový prog-

ram s hostiteľskými rodinami pri-

náša mnoho zaujímavého – od výle-

tov k moru cez minigolf až po let na 

vetroňoch. Iba v pondelok sa s nami 

počasie nekamaráti. Waatwande-

rung sprevádza spolu s anglicko-

nemecky hovoriacim americkým 

sprievodcom aj sychravý deň 

a jemný dáždik, obzvlášť vítaný 

počas neskoršej plavby po wilhel-

mshavenskom prístave, ktorá nasle-

duje po prehliadke vojenskej lode 

a ponorky. Aby sa spojilo príjemné 

s užitočným, v predposledný deň 

pobytu je na pláne exkurzia do Me-

yerových lodeníc v Papenburgu. 

Vzhľadom na to, že by sa pre 

úspešnosť Austauschu patrilo uro-

biť spoločnú fotku, padne vhod 

krásne prostredie Oldenburgu, kto-

ré je našou poslednou zastávkou 

pred rozlúčkovou party 

a následným odchodom. Dokopy 20 

dní výmenného pobytu, ktorý sme 

v tomto školskom roku mohli strá-

viť spolu s našimi Nemcami spôso-

bom dosť odlišným od bežného 

vyučovacieho procesu, prinieslo do 

našich životov mnoho krásneho, 

zábavného i neočakávaného. Najmä 

však 28800 minút,  ktoré sme využi-

li na spoznávanie dobrých ľudí 

a budovanie, hádam 20. júnom ne-

končiacich priateľstiev. 

26. júna 2014 zahralo spišskonovoveské divadlo Kontra žiakom prvého a druhého ročníka netradičnú adap-

táciu Hamleta. Elektráreň TG ožila tragickou atmosférou renesančných textov. Bilingvalisti so zatajeným 

dychom sledovali predstavenie, v ktorom dvaja herci boli každú chvíľu inou postavou – raz Hamletom, ino-

kedy Oféliou, vzápätí Laertom, Klaudiom, Gertrúdou... O dva mesiace neskôr,  ale  predsa,  sa  teda  aj  bi-

lingvalisti pridali k oslavám 450. výročia narodenia najznámejšieho a najhrávanejšieho dramatika Williama 

Shakespeara.   
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Z palubného denníka výmenného pobytu 3.F 

Divadlo Kontra zahralo pre bilingvalistov  

Ročenka 



Ročenka 

Hneď po príchode do Talianska 

sme podľahli jeho špecifickému 

čaru – krásna architektúra, historic-

ké pamiatky či už nádherné výhľa-

dy na túto romantickú krajinu. 

Krásne mesto Verona bolo ráno ešte 

príťažlivejšie a my sme sa vydali 

prebádať ho. Navštívili sme palác, 

vežu Lamberti s nádherným výhľa-

dom a samozrejme aj svetoznámy 

Júliin balkón. Ďalší deň nás čakal 

program v Mekke talianskeho jedla 

–Bologni a centre mozaík – Raven-

ne. Ráno po dvojhodinovej ceste na 

nás čakala Florencia s tajomnými 

uličkami, romantickými vežičkami, 

zaujímavými mostami a svetozná-

mou galériou Uffizi. Ako čerešnička 

na torte na nás čakalo v cieli roman-

tické mesto na vode. Tu naozaj pla-

tilo pravidlo „Radšej raz vidieť ako 

stokrát počuť “, pretože sme nevedeli, kam sa skôr obzrieť. Samozrejme, 

mnoho z týchto dní sa nedá samostatne popísať, zmes budov, obrazov, 

sôch, jedla, smiechu , cvakanie fotoaparátov, dobrej nálady, suvenírov, 

naskakovania a vyskakovania z autobusu, ale to všetko zostane v nás ešte 

dlhý, dlhý  čas. 
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