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Na úvod:
Táto zima nám dala poriadne zabrať. 2. februára boli Hromnice, a čo hovorí stará
pranostika?
Hromnice patrili k najvýznamnejším pranostickým termínom. Druhého februára je presne
polovica zimy za nami a ľudia verili, že v tento deň sa stretáva magická zimná sila s jarnou.
Ľudia napríklad verili, že ak na Hromnice zo strechy tečie, zima sa dlho povlečie, ale ak je
silný mráz, treba sa ponáhľať so zimnými prácami, lebo jar je predo dvermi. Všeobecne
platilo, že čím väčšia zima na Hromnice, tým lepšia úroda, teplejšie leto a skorá jar: Radšej
vidí bača na Hromnice vlka v košiari ako sedliaka v košeli., Keď na Hromnice sneh a vietor
duje, to skorý príchod jari zvestuje. „Keď sú na Hromnice snežné povetrice, objaví jar skoro
usmievavé líce“ alebo „Ak na Hromnice mrzne, bude dobré leto.“
Veľká noc zvyky a tradície: Obdobie Veľkej noci je v kresťanstve najvýznamnejším a
najdôležitejším sviatkom cirkevného roku. Pôvod sviatku pochádza zo starožidovského
sviatku pésah (obchádzanie). Veľká noc sa slávi prvú nedeľu, po prvom splne mesiaca, po
jarnej rovnodennosti. Veľkonočná nedeľa je pohyblivým sviatkom a môže pripadnúť na čas
od druhej polovice marca do konca apríla.
V tradičnej kultúre sa so sviatkami Veľkej noci spájali obyčaje spojené s príchodom jari,
obrady vykonávané počas tohto obdobia patria k obradom prechodu. Prosperitné a magické
úkony mali zabezpečiť dobrý začiatok hospodárskeho roka, hojnosť, prosperitu a zdravie
ľudí a dobytka. Množstvo prostriedkov využívaných v pohanských obradoch prevzalo
kresťanstvo a používajú sa aj v súčasnosti: svätenie vody, zelene, potravín a zapaľovanie
ohňa. K typickým obradovým jedlám patrí vajce, ktoré symbolizovalo znovuzrodenie a vo
Veľkonočný pondelok ním boli obdarovávaní kúpači. Veľkonočná nedeľa ukončovala
štyridsaťdňový pôst, na rannej omši sa posväcovali jedlá. Veľkonočný pondelok je posledným
dňom sviatku Veľkej noci. Tento deň je spájaný s takzvanou kúpačkou (východné
Slovensko.), šibačkou (západné Slovensko.).

Zhodnotili sme 1. polrok
Začiatok kalendárneho roka je na školách v znamení konca 1. polroku.
Nebolo to inak ani na našej škole. Mladší žiaci sú na tom lepšie, ich
výchovno-vzdelávacie výsledky nás potešili. Tí starší majú čo robiť –
začať by mohli aj tým, že by do školy chodili načas, že by chodili
pravidelne = každý vyučovací deň, a potom by sa im určite podarilo
vyriešiť aj druhý problém – prospech. Niektorých teda vysvedčenie
nie veľmi potešilo. Zostáva len dúfať, že sa poučili a druhý polrok
využijú na to, aby nedostatky jednoducho zlikvidovali. Želáme im
v tom veľa šťastia a dosť síl. Vy na to máte!
A ktoré triedy boli najúspešnejšie:
Porovnávať sa dá z rôznych uhlov pohľadu:
v priemernom prospechu zo všetkých predmetov je najlepšia TERCIA/1,35
tesne pred PRÍMOU/1,47
vo vyšších ročníkoch je to I.A/1,63
v anglickom jazyku je najlepšia KVARTA
v nemeckom jazyku je najlepšia SEKUNDA
v ruskom jazyku sú najlepší žiaci SEKUNDY a TERCIE
francúzsky jazyk a španielsky jazyk dosahujú veľmi dobré priemery/1,22 a 1,48

Vo vyšších ročníkoch sa žiaci zapájajú do rôznych aktivít, napríklad
DK stále podniká rôzne často aj náročné podujatia, žiaci úspešne
reprezentujú našu školu aj v oblasti športu – Lea a Adi, a možno ten
prospech nie je v týchto triedach výborný, ale je tiež veľmi dobrý –
priemer starších žiakov je tesne pri 2,00.
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Sedem pádov
Ešte že sme tak hlboko nepadli!
1. pád KTO? ČO? naši fajčiari
Ani naša škola nie je v tom, že má žiakov fajčiarov, nijako
výnimočná. Tento problém je starý, ako je staré školstvo.
Vieme, že zakázané ovocie chutí najlepšie.
2. pád BEZ KOHO? BEZ ČOHO? pôjde to aj bez fajčenia
Zaobídu sa bez neho aj iní, ktorí pracujú na pozíciách, kde im to
pracovný poriadok neumožňuje, respektíve fajčia iba vo
vyhradenom čase. Prečo naši žiaci by najradšej fajčili po každej
vyučovacej hodine?!
3. pád KOMU? ČOMU? sa čudujeme?
Že sa objavila snaha legalizovať použitie drogy na pôde školy.
4. pád KOHO? ČO? (vidím)
Snahu vedenia školy riešiť tento problém otvorene a čo na
najširšej úrovni, dokonca aj v spolupráci s rodičmi.
5. pád VOKATÍV (oslovenie)
Ako vysoko si ceníte svoje zdravie – fajčiari?
6. pád O KOM? O ČOM? je treba ešte hovoriť?
Ak sa chceme o takomto niečom baviť, zamyslime sa, nebol by
to zvláštny precedens pre mladších žiakov? Nechcime, aby sa
o našej škole hovorilo: „Vieš to je tá, kde sa môže fajčiť.“ !
7. pád S KÝM? S ČÍM? So všetkými,
ktorým záleží na zdraví a dobrom mene školy sa dohodli aj
rodičia žiakov na rodičovskom združení, že takéto niečo by veľmi
neradi videli v škole, do ktorej chodia ich deti.

Vaše názory nás budú zaujímať.
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Študenti mesiaca
LEA a ADI
Slovenská golfová asociácia udeľovala ocenenia
Prvý februárový víkend počas slávnostného večera ocenila SKGA
najlepších slovenských golfistov za rok 2016. Jednou z ocenených
bola aj naša študentka zo septimy - Lea Klimentová, ktorá sa stala
Hráčkou roka do 18 rokov. Okrem športových úspechov je Lea aj
výbornou študentkou, dokáže spojiť dve náročné úlohy do úspešného
výsledku. Lea je nominovaná aj na Slovenku roka v kategórii Šport. Lea,
napriek svojmu veku, patrí medzi slovenskú golfovú špičku a úspechy
žne aj na európskych turnajoch. Túto nomináciu si právom zaslúži.
Náš Adi je zlatý!
V dňoch 14. až 20. februára bojoval náš prvák Adi Gyurik v
bulharskej Sofii o titul majstra Európy v karate. V konkurencii takmer
1200 účastníkov z 50 krajín dosiahli Slováci, vrátane Adiho, krásne
úspechy. Adi neprehral ani jeden zápas a v kategórii kumite juniori
do 76 kg si vybojoval neuveriteľné 1.miesto. Jeho príprava tak
priniesla želané výsledky a my sme Adiho hrdí!
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Beseda so spisovateľom
V utorok 28.2. sa na našej škole uskutočnilo ďalšie stretnutie zo série
"Beseda so slovenskými spisovateľmi". Hosťom prof. Zuzany
Godálovej a našej školy bol básnik, prozaik, vydavateľ Peter Šulej,
nominovaný za najprestížnejšiu literárnu cenu - Anasoft litera.
Na stretnutí odzneli ukážky z jeho tvorby, napr. v podaní nášho
prváka Lukáša Krajčíka, po čom nasledovala príjemná debata, napr. aj
o tom, ako by si študenti predstavovali hodiny literatúry.

To be or not to be
Samotný názov dáva tušiť, že predstavenie súvisí s tvorbou jedného z
najvýznamnejších spisovateľov v dejinách, ktorým bol William
Shakespeare. Naši študenti muzikálu dokázali, napriek viacerým
zdravotným komplikáciám, nacvičiť vystúpenie, počas ktorého nám
predstavili Shakespearove najznámejšie diela. Išlo o kombináciu jeho
tvorby s hrami a filmami, ktoré boli jeho tvorbou inšpirované.
Pomocou stroja času sa nielen účinkujúci, ale aj diváci stretnú so
samotným Shakespearom, ktorý sa dostane aj do súčasnosti. William
Shakespeare sa tak i prostredníctvom tohto vystúpenia dostáva viac do
povedomia súčasnej mladej generácie.
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Ťapákovci v Zrkadlovom háji
V piatok 10.2. 2017 sa naši tretiaci, septimani a štvrtáci vybrali spolu
s prof. Šuľanovou za kultúrou a v Zrkadlovom háji sa zúčastnili
divadelného predstavenia. Herci si pripravili klasiku z prostredia
slovenskej dediny - Ťapákovci od Boženy Slančíkovej-Timravy. Hra
mala u našich žiakov úspech a už teraz sa tešíme na ďalšie
predstavenie.
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IQ Landia v Palace

V utorok, keď sa štvrtáci potili pri písomných maturitách, naši žiaci z
tried prima až kvarta navštívili Shopping Palace. Tam v týchto dňoch
prebieha interaktívna expozícia IQ Landia, kde sa žiaci nielen zabavia,
ale aj získajú hravou formou mnoho nových poznatkov, napr. z
geografie, histórie, z vesmíru, z fyziky, chémie. Tiež si otestujú svoj
postreh, šikovnosť a fantáziu. A pritom sa stále hrajú.

European Students For Liberty 2017
Motivovaní, spokojní a plní nových zážitkov a dojmov sa naši študenti
v doprovode p. prof. Dubravickej a p. riaditeľa Spišiaka sa 19. marca
vrátili po troch dňoch z Prahy.
Zúčastnili sa tam medzinárodnej konferencie, stretli množstvo
zaujímavých ľudí, vypočuli si veľa príspevkov na rôzne témy a
dozvedeli sa plno nových informácií. Naši študenti zaujali
organizátorov, pretože tvorili až dve tretiny všetkých slovenských
účastníkov. Pochvalu získala aj naša škola a práca, ktorú odvádzame.
Všetci študenti boli skvelí, ale mimoriadne by sme si dovolili
pochváliť Mateja Pavlíka z kvarty. Všimol si ho koordinátor celej
akcie, ktorý bol nadšený, že niekto v tak mladom veku sa zaujíma o
slobodu a práva, chystá sa o ňom napísať článok a o pár rokov, keď
bude Matej trošku starší, ho čaká pozvanie do Dublinu!
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Ruské slovo
V piatok 10.3. sa na Gymnáziu Alberta Einsteina konalo krajské kolo
11.ročníka súťaže v prednese ruskej poézie a prózy.
Téma tohto ročníka bola: Školské roky sú nádherné
Cieľom súťaže je prehĺbiť záujem žiakov o ruský jazyk a ruskú
kultúru, rozvíjať estetické cítenie, komunikačné a interpretačné
zručnosti žiakov, podnecovať tvorivosť žiakov, propagovať hodnotnú
ruskú literatúru.
Našu školu na súťaži reprezentovala tretiačka Arina Zinoveva - pod
vedením prof. Ekateriny Borisovej. A že sa im darilo... Arina, ktorá
prednášala báseň "24.decembra 1971" autora Iosifa Brodskeho,
získala v kategórii Poézia nádherné 2.miesto!!!
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Z denníka lyžiarov
Deň druhý a tretí
Milý denníček,
zase ti píšem, čo nové. Je to tu nádherné a neskutočne si to tu všetci
užívame. Pani prof. Podhradská a pán prof. Michalka poslúchajú, z
čoho máme radosť :D, ale aj my sme poslušní, čo určite obaja ocenia
a dosvedčia. :D.
Lyžovanie je parádne, všade hory, sneh, my a zábava. Ale, milý
denníček, Bianca si zlomila ruku :( Ale vyzerá to, že to v pohode
zvláda a keby niečo potrebovala, tak sme tu všetci pre ňu. ..
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Olympiáda z RJ
Вы говорите по-русски?
Ešte v piatok 10.februára sa na našej škole uskutočnil už 47.ročník
krajského kola olympiády v ruskom jazyku. Zúčastnili sa jej študenti
viacerých škôl v rámci kraja.
A výsledky?
S radosťou môžeme povedať, že našim študentom pod vedením
Ekateriny Borisovej sa skutočne darilo. V kategórii A1 získala
1.miesto naša Simonka Ihnátová z kvarty. V kategórii A2 obsadil
1.miesto Miško Kraus z kvarty. Na 1.mieste sa umiestnil aj prvák
Lukáš Krajčík - v kategórii B1. Krásne 2.miesto získal v kategórii B2
tretiak Ondrej Bagačka. A 1.miesto v kategórii B3 získala zase naša
štvrtáčka Viktória Latariya. Olympiády sa zúčastnila aj ďalšia naša
študentka - Arina Zinoveva, ktorá však z určitých dôvodov
vyplývajúcich z pravidiel ORJ nemohla byť hodnotená.
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I.A
TEST RESULTS – UNIT 5
V polovici marca v I.A prebehlo testovanie žiakov z anglického jazyka TES
RESULT – UNIT 5, ktorého výsledky boli veľmi zaujímavé a potvrdili to, čo už
niekoľko rokov vieme – žiaci sú v angličtine veľmi dobrí.
Keďže v tejto triede je skupina študentov, ktorí na našu školu prestúpili
z bilinbválneho gymnázia na Českej ulici, dá urobiť porovnanie žiakov
z domáceho prostredia a nováčikov.
Výsledky sú nasledovné:
piati bývalí žiaci zvládli test v rozpätí od 97% do 82%
dvaja bývalí žiaci zvládli test na 68%
spolu bývalí žiaci zvládli test na 83%
siedmi noví žiaci zvládli test od 73% do 58%
spolu noví žiaci zvládli test na 68%
Do konca školského roka zostáva ešte dosť času na to, aby sa rozdiel zmenšil
alebo úplne odstránil.

11

Bratislavské kolo Návraty poézie
Naše recitátorky z tercie sa aj tento rok zúčastnili na recitačnej súťaži
Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča. V kategórii starší žiaci sa
Eunika a Simonka umiestnili v prvej desiatke a naše gymnázium
reprezentovali na úrovni. Ale naša recitačná skupina neprišla domov
naprázdno, lebo do súťaže sa zapojila aj pani profesorka a vyhrala 3.
miesto a ročné predplatné Slovenky.

Stužková
v škole? Prečo nie?
Vráťme sa do decembra minulého roku k jednej netradičnej
stužkovej.
Dňa 15. decembra 2016 sa prvýkrát v histórii nášho gymnázia
uskutočnila stužková štvrtákov priamo v priestoroch školy. Budúcim
maturantom to spôsobilo veľa práce navyše: sami museli zabezpečiť
výzdobu, občerstvenie, úpravu slávnostných tabúľ... Nemohli
zabudnúť ani na spoločenské oblečenie. Vo veľkej miere sa na
sa
na
príprave
podieľali
aj
rodičia
študentov.
Slávnostný večer prebehol podľa „platných predpisov“ – slávnostné
príhovory, šerpovanie, krstenie stužiek, stužkovanie, Gaudeamus a
prípitok. Príjemným prekvapením bola aj slávnostná večera.
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Zlatým klincom bola tradičná torta, ktorá je neodmysliteľným
symbolom stužkovej slávnosti. Po príjemnom posedení a
neoficiálnych debatách maturanti pokračovali v zábave mimo školy.
Aj keď táto stužková bola netradičná, bola príjemným zážitkom pre
všetkých zúčastnených a našim maturantom držíme palce do
budúcnosti, kedy ich čakajú maturitné skúšky.
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