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Na úvod: 
KONEČNE!!! Toto sa ozývalo zo všetkých strán, keď ste sa po dlhých dvoch 
mesiacoch opäť stretli s vašimi spolužiakmi, kamarátmi a profesormi. Dlhé 
opisovanie a rozprávanie zážitkov z prázdnin nemalo konca kraja. Škola ožila 
a otvorila svoje brány, iste tajne dúfa, že aj tento školský rok prinesie množstvo 
poznatkov, úspechov v rôznych súťažiach (že, Ady, Lea, ... je vás dosť), zábavy 
a aj radosti. Veď škola je o tom, že ponuka je pestrá, veselá, smutná, zábavná, 
vážna aj priateľská aj nepriateľská – ako sám život.  
Leto bolo tiež pestré – horúce aj upršané, exotické aj našské. Každý ho trávil 
podľa svojej vôle, chuti aj možnosti. My sme nezaháľali a robili sme golfové 
tábory tu v areáli SSG. Mali sme až šesť turnusov, ktoré boli plné – až preplnené 
záujemcami a to nám robilo veľkú radosť. Predstavte si, že sme tu mali 
minuloročných absolventov a tento rok takých nadšencov, ktorí si tábor 
zopakovali dvakrát po sebe. Čo to znamená? No len to, že ani vy by ste určite 
nešli do takého tábora, kde je zle, nuda, zlí vedúci, zlé jedlo, viackrát za sebou. 
Niektorí sa už teraz zaujímali o tábory v budúcom roku – budeme sa snažiť 
nesklamať ich, naopak, prekvapíme ich novinkami, o akých ani nesnívajú. 
Čo nás čaká tento školský rok? 
Je toho požehnane a to o mnohých akciách ešte ani netušíme, ale v tom je naša 
sila, že sme rýchli, prispôsobiví, vynaliezaví a nápady zbierame ako maliny 
v lese. A to všetko len pre vás. A viete, čo nás najviac trápi? To, keď pre vás 
prácne pripravíme akciu na pol dňa, očakávame vašu účasť, zanietenosť, 
aktivitu, nadšenie, radosť a aj vďačnosť, no nie vždy sa nám to dostane a verte, 
to je horšie ako celá tá fyzická námaha, ktorú sme vynaložili, aby sme vám 
urobili radosť. Malo by to byť tak, že za to, čo si pre mňa urobil, sa ti odvďačím 
tak, že dám najavo môj záujem, radosť, pozornosť, ochotu. Aspoň v slušnej 
spoločnosti to tak býva. Určite to budem sledovať, ako sa zapájate do školských 
aktivít a tých najusilovnejších určite v ŠH spomeniem, tak isto aj tých, ktorí 
budú na všetko kašlať. Je to na nás a v nás, alebo presnejšie na vás a vo 
vás.(DŠ) 
 



Druháci zdolali Pajštún 
9. – 10.9.2016 

 
Ani sme nestihli zasadnúť do školských lavíc a aktivity sa rozbehli ako na 
objednávku. Najskôr sa druháci so svojou triednou profesorkou vybrali do Borinky 
a okrem iného sa vyškriabali až na Pajštún. Do vydania ŠH sme neostali žiadne 

podrobnosti. Určite sa ich dozviete od spolužiakov osobne. 
 
 

Golfový turnaj v Dunakility 
13.9.2016 

 
Golf sa opäť prihlásil svojím turnajom na maďarskej strane. Zúčastnilo sa ho iba 
zopár žiakov – golfistov, viac bolo dospelákov. Ak sa niekto chce  naučiť hrať golf, 
tak najlepšie sa to dá na veľkom ihrisku a nie na školskom dvore. A tí, ktorí tam 
v utorok boli, si dobre zahrali, boli spokojní. (...a keďže som sľúbila v príhovore, že 
ma bude zaujímať váš záujem, tak tu je jasný nezáujem.) 
 

 
Miško a Nikolka 
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Golfový turnaj v Báči 
27.9.2016 

 
V krátkom čase sa uskutočnil už druhý tenisový turnaj, ktorý sa odohral za krásneho 
počasia. Možno aj to ovplyvnilo výkony hráčov, ktorým sa naozaj darilo. A kto 
zvíťazil? 
Na prvom mieste sa umiestnila Sofia z tercie,  hneď za ňou bola Vanessa z 1.A 
a Marek Patzelt z 2.A obsadil tretie miesto. Všetkým blahoželáme. Čaká nás ešte 
jeden  turnaj so zaujímavými spoluhráčmi. Nechajte sa prekvapiť 4.10.2014! 

 
Európsky týždeň športu 

14.9.2016 
 
Aj tento rok sme sa zapojili do ETŠ. Okrem golfového turnaja sa na našom gymnáziu 
uskutočnilo športové dopoludnie v štýle RETRO. Vyskúšali sme si skákanie 
s gumou, škôlku, vybíjanú, kolky a spartakiádu. Každý si mohol zašportovať podľa 
svojej chuti a vôle. Žiaci podporili túto peknú myšlienku aj tým, že prišli oblečení 
v národných farbách – aj vyučujúci sa pochlapili a boli tiež dobrí – nektorí. 
 

 
Všetci naraz, inak je to nanič! 
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Kto si myslí, že „skákať gumu“ je hračka, tak nech to skúsi! 

 
 
 
 
 

 
Bez obľúbenej vybíjanej by to nebol ono 
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Prvý mesiac ubehol prímanom ako voda 
 
Nie je to jednoduché prísť na novú školu, zvykať si na nových spolužiakov, 
kamarátov, učiteľov, na nové prostredie. Naši najmenší žiaci to pocítili najviac. Ak 
chcete vedieť, ako si zvykajú, ako sa im u nás páči, prečítajte si ich názory: 
 
Mne pomohlo, že môj brat tu má veľa kamošov, ktorí sú vlastne aj moji kamoši. Páči sa mi 
objednávanie obedov cez internet. 
 
Všetko nové, všetko super.. Učitelia sú milí, dobre učia. Je tu veľmi dobre. Kamaráti sa ľahko 
spriatelia. Prostredie je krásne. Pripadá mi to ako vo filme. 
 
Máme tu aj hojdačky a môžeme hrať golf, čo je výborné. 
 
Našla som si dobré kamarátky a veľmi dobré obedy tu máme. Učitelia sú milí, areál je 
nádherný. 
 
Keď som prvýkrát vošla do triedy, bolo to tu pre mňa všetko nové. Teraz je to už v pohode. Na 
hodinách je celkom zábava, mám super kamarátky. Rada chodím cez prestávku von na 
hojdačky. Aj učitelia sú tu super. Naša triedna je fajn. 
 
Učitelia sú tu oveľa lepší ako na starej škole. Aj trieda je oveľa lepšia, je nás menej, teda nie je 
na nevydržanie. Je tu veľmi pekný areál. Proste celkom iná škola. 
 
Zatiaľ sa mi na tejto škole veľmi páči. Spoznala som nových spolužiakov a zatiaľ si s nimi 
dobre rozumiem, dokonca aj so staršími spolužiakmi vychádzam dobre. Učitelia sú milí 
a vedia dobre vysvetliť učivo. Keď prídem domov, už sa teším na ďalší deň v škole, lebo so 
spolužiakmi zažijem mnoho zábavy. Hrám golf, ktorý som predtým nehrala a chcem sa ho 
naučiť hrať, hrajú ho aj moji spolužiaci a to je veľmi dobre. Teším sa do školy v prírode. 
 
Môj prvý mesiac na tejto škole bol výborný. Mám úplne super spolužiakov, so všetkými sa dá 
porozprávať. Je tu dobrý bufet, učitelia sú dobrí, areál super, dobre sa oň starajú. 
 
Moja trieda príma je super. Veľa sa nasmejeme a dobre sa dokážeme porozprávať. Páči sa mi 
to, že poznám aj spolužiakov z iných tried. Učitelia sú v pohode, aj keď máme veľa úloh. Páči 
sa mi systém objednávania obedov, niekedy sú celkom dobré. Páči sa mi aj golf. Vadí mi 
kriedová tabuľa.  Je dobre, že počas prestávky môžeme byť na dvore.  
 
Keď som prišla do tejto školy, myslela som si ,že tu bude nuda, nudní spolužiaci a tak. Ale 
myslela som si zle. Bolo to hneď na druhý deň, čo sme sa začali spolu baviť, moji spolužiaci sú 
super, občas chalani blbnú. Učitelia sú naj... milí, usmievaví, ide z nich dobrá nálada. Máme 
super hodiny – proste všetko. Nikdy som sa netešila ráno do školy, ale teraz áno! Milujem to 
tu a rozumiem si aj so spolužiakmi.. Všetci a všetko je tu naj – ďakujem, že tu môžem byť. 
Ďakujem aj triede za tento supermesiac, dúfam, že to pôjde takto aj ďalej!! 
(Terka, Filip, Saška, Natálka, Zdenka, Marko, Tamarka) 
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PRÍMA prvý deň v škole – všimnite si tie „veselé“ tváre – presne ako vy pred rokmi 

 
 
 

Európsky deň  jazykov 
Hviezdoslavovo námestie 27. 9. 2016 

 
Žiaci tercie sa v pondelok zúčastnili Európskeho dňa jazykov, ktorý sa konal 
v pondelok na Hviezdoslavovom námestí. Akcia bola bohatá na pestrý program, 
v ktorom vystúpili aj naše žiačky Kristínka z kvarty a Eunika z tercie, ktoré 
bezchybnou chorvátštinou reprezentovali naše gymnázium. A tu sú postrehy žiakov 
z tercie: 
 
Ja som pomáhala v stánku Vyslanectva Chorvátskej republiky pečiatkovať a kontrolovať 
preklady otázok. Bola to zábava. Boli tam zastúpené rôzne národnosti, Francúzi, Poliaci, 
Maďari,.. V každom stánku sa odpovedalo na otázky a za správnu odpoveď sa získal bod, za 
body sa dala vybrať výhra. 
 
Bolo tam strašne veľa detí, chvíľami sa nedalo ani pohnúť. Veľmi sa mi páčili stánky. Mohla 
som naživo počuť, ako ktoré jazyky znejú, niektoré som počula prvýkrát. 
 
Nevýhodou bolo, že tam bolo veľmi veľa detí, ale páčilo sa mi, že som tam stretla veľa svojich 
kamarátov. Naša škola mala vyhradené miesto v stánku Chorvátskeho vyslanectva. 
 
Veľmi sa mi páčilo, že sme si mohli vybrať akýkoľvek stánok, opýtať sa v ňom na všetko, čo 
nás zaujímalo. Hlavne sa mi páčili tie jazykové pobyty, ktoré ponúkali niektoré inštitúcie.  
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A pekné boli aj prezentácie jazykov v kultúrnom programe. A najlepšie boli dievčatá z našej 
školy – Eunika a Kristínka. 
 

 
Kristínka s Eunikou reprezentovali SSG 

 
Bolo tam obrovské množstvo stánkov s aktivitami, kurzami ako sa naučiť jazyky. Popri tom 
sme si vypočuli rôzne básničky, piesne v rôznych jazykoch. V kine Mladosť sa premietali  
dokumentárne filmy v rôznych jazykoch. 
 
Páčilo sa mi ako sme so Simčou riešili rôzne hádanky a úlohy. Stretla som mojich kamarátov 
z iných škôl, čo ma potešilo. Na záver sme boli v kine na dokumente o Španielsku. 
(Eunika, Natália, Nina, Simonka, Markus, Simonka, Lia –tercia) 
 

 
 
Pani profesorka Željana s pani                        O náš stánok bol veľký záujem                                                                               
vyslankyňou Chorvátskej  republiky 
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