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EDITORIÁL 

 

Milí čitatelia i nečitatelia, 

nový školský rok sa rýchlo rozbehol a už máme za sebou dva mesiace. Užili sme si prvé 

prázdniny a všetci sa zhodneme na tom, že sa nevieme dočkať tých nasledujúcich.              

Než sa však k nim dostaneme, čaká nás okrem školských povinností aj niekoľko akcií, 

o ktorých   sa dozviete v našom školskom časopise.  G-Times, náš školský časopis, sa opäť 

vracia na scénu so starými aj novými rubrikami a redakciou plnou novej krvi. Nová redakčná 

rada pre Vás chystá množstvo článkov v zaujímavých rubrikách, ktoré Vás budú informovať 

a zabávať štyrikrát v školskom roku. Z časopisu sa teda stáva štvrťročník, ktorý bude 

vychádzať súčasne s meniacimi sa ročnými obdobiami. Radi privítame aj od Vás nové nápady 

a budeme Vám vďační za každý feedback, ako by sme mohli časopis G-Times vylepšiť. 

Jakub Čavoj, 4.A 
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ŠKOLSKÉ AKCIE 

 

LYŽIARSKY A PLAVECKÝ VÝCVIK 2019 
 

  Obdobie 4 rokov, počas ktorých sme žiakmi             

a žiačkami strednej školy, je vraj najkrajším obdobím našich 

životov a mali by sme si ho naplno užiť. Možno Vám teraz 

prebieha hlavou otázka: “Čo krásne je na tom, že sedem 

hodín sedím v lavici, počúvam o veciach, ktoré s najväčšou 

pravdepodobnosťou nikdy nebudem potrebovať a potom 

sa ich ešte musím naučiť?” Áno, táto otázka                          

je opodstatnená, a nie, neviem Vám na ňu odpovedať.      

Ale jednu vec viem, a to vymenovať Vám, čo na tých             

4 rokoch krásne je. Výlety, nové kamarátstva a dve veci, 

ktoré sú spojením tých prvých dvoch, tie, ktoré sú 

v nadpise tohto článku, lyžiarsky a plavecký výcvik. Minulý školský a tento kalendárny rok 

sme sa zúčastnili obidvoch výcvikov.  

Počas posledného februárového týždňa, od 25.2. do 1.3., sa žiaci prvého a druhého 

ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku v nádhernom prostredí Nízkych Tatier, na Chopku          

v chate Kosodrevina. Chata sa nachádzala doslova v strede zjazdovky, čo nám značne 

uľahčilo priebeh lyžiarskeho. Dni sme strávili intenzívnym učením a zdokonaľovaním sa          

v lyžovaní alebo snowboardovaní. V polovici lyžiarskeho výcviku  (v stredu poobede) sme      

sa rozhodli otestovať lanovky a trpezlivosť vlekárov, čo však nebolo naším zámerom. Naším 

pôvodným plánom bolo spoznať krásy tatranskej prírody. Myslím, že aj tento plán bol 

úspešne naplnený. Voľné večery sme trávili hraním hier, pozeraním filmov,                             

ale aj zoznamovaním sa so žiakmi iných škôl.  

Lyžiarsky bol sprevádzaný iba menšími technickými a zdravotnými problémami, ktoré 

významnejšie neovplyvnili celkový priebeh, no asi navždy ostanú v pamätiach tých,       

ktorých sa týkali. Našťastie, nikto neodišiel so zlomeninou ani iným vážnejším zranením.  
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Druhý júlový týždeň patril nami dlho 

očakávanému plaveckému výcviku, ktorý 

predstavoval pomyselnú bodku za školským rokom. 

Známky sme si uzatvorili pred odchodom, a preto 

sme si mohli naplno užívať more a slnečné dni.  

V piatok 14.6. o 18:00 to celé malo začať 

príchodom a následným odchodom autobusu. Lenže, 

páni autobusári si dali načas a prišli o čosi neskôr, ale 

ani toto oneskorenie nepokazilo našu dobrú náladu. 

Celá cesta sa niesla v príjemnom duchu, aj keď bola dlhá a vyčerpávajúca. V sobotu ráno sme 

približne o desiatej dorazili do našej cieľovej destinácie na Makarskej riviére, do Tučepi. 

Takmer hneď po príchode do nášho penziónu Villa Mare a zložení našich vecí sme                   

sa prezliekli do plaviek a vybrali sme sa preskúmať okolie. V poobedňajších hodinách,               

po vybalení vecí a ubytovaní sa, bol oficiálne zahájený plavecký výcvik pre žiakov prvého 

ročníka. Od soboty plavecký výcvik prebiehal každý deň v dopoludňajších aj popoludňajších 

hodinách. Trénovali sme rôzne plavecké štýly, niektoré z nich boli pre niektorých z nás úplne 

nové. Žiaci druhého a tretieho ročníka, ktorí plavecký výcvik absolvovali v predchádzajúcom  

školskom roku, mohli čas strávený pri mori využiť tak, ako chceli. V utorok sme sa namiesto 

poobedňajšieho plávania vybrali na rafting na rieke Cetina, ktorý sme si naplno vychutnali. 

Vrátili sme sa premočení a plní zážitkov. V stredu sa časť študentov a profesorov zúčastnila 

ďalšieho výletu z ponuky fakultatívnych výletov, a to večernej plavby loďou po Makarskej 

riviére. Vo štvrtok sme večer strávili spoločne pri programe iniciovanom pánom riaditeľom     

s názvom “Izba baví izbu”. Ako napovedá názov, každá izba mala za úlohu pripraviť nejakú 

aktivitu alebo hru pre ostatné izby. Hádali sme, či sú príbehy pravdivé, pantomimicky 

znázorňovali profesorov, opakovali jazykolamy, hádali hádanky a zahrali sa na telefón.        

Pán riaditeľ s pánom profesorom Drobom si pre nás pripravili hru, ktorá potrápila naše 

mozgové závity. Našou úlohou bolo uhádnuť, ako je možné, že vždy dokáže jeden z nich        

za pomoci toho druhého na toľký raz, ako sme sa dohodli, uhádnuť, ktorú zo šálok sme určili. 

Po dlhom rozmýšľaní, niektorí z nás prišli na princíp tejto hry a tým, ktorí na to neprišli,        

to nakoniec prezradili. V piatok poobede sa konali plavecké preteky, v ktorých                      

sme si navzájom zmerali sily. Večer každý účastník plaveckého výcviku obdržal certifikát         

o jeho absolvovaní. V sobotu ráno sme absolvovali posledné raňajky, dobalili posledné veci               

a uvoľnili izby. Deň sme strávili posledným 

kúpaním v mori a nákupom posledných darčekov  

a suvenírov. O 18:00 sme nasadli do autobusu        

a vydali sme sa na cestu domov.  

Atmosféra bola počas celého výcviku veľmi 

príjemná, učitelia nám dali dostatok voľného času, 

ktorý sme trávili spoznávaním okolia. Myslím si,    

že  plavecký výcvik sme si všetci užili a Tučepi sme 

opúšťali plní zážitkov, na ktoré ešte dlho budeme spomínať.                    Zdenka Vilhanová, 2.A 
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ŠKOLSKÉ AKCIE 

KABU 
Kabu očami tretiakov: 

Po mesiacoch nášho trápenia a údajného prváckeho strachu je to za nami. Aké           

sú naše dojmy? Čas a snahu vloženú do kabu ocenili najmä prváci plnou účasťou. Aj napriek 

veľkému strašeniu všetci  prváci hrdinsky čelili zábavným úlohám, ktoré sme im starostlivo     

a precízne pripravili. Hoci počiatky boli chaotické na oboch stranách, 

náročnosť disciplín postupne rástla, a tým sa stupňovala aj príjemná 

a vtipná atmosféra, ktorá nakoniec ovládla celú telocvičňu. Zašpinených, 

ale definitívne prijatých prvákov, sme zbavili papierových čiapok, ktoré 

poslušne od septembra nosili na hlavách a pasovali ich za hrdých 

gymnazistov. A aby tento akt patrične oslávili, tak sme im pripravili         

aj malú diskotéku, ktorá sa strhla do veľkej zábavy a svoje dianie 

ukončila až o jednej ráno. Ďakujeme všetkým zúčastneným a dúfame,    

že si to hlavne prváci patrične užili.  

Petra Chamutiová , 3.A 

Kabu očami prvákov:   

Od začiatku školského roka sme všetci prváci očakávali imatrikulácie (kabu). Študenti 

tretieho ročníka nám počas dvoch mesiacov vymýšľali rôzne aktivity. Rozhádzali nám v triede 

veci, lavice a stoličky nám polepili páskou. Neboli sme z toho veľmi nadšení, keďže sme 

nevedeli nájsť svoje veci a tá páska sa dávala dole naozaj ťažko. Nastal ten deň, kedy sme      

sa mali stať oficiálne študentmi Gymnázia v Detve. Všetci sme boli v obavách, čo sa bude diať 

a čo nás bude čakať. Od rána prebiehali prípravy na našu veľkú chvíľu. My sme boli plní 

očakávania, pretože sme nevedeli, kedy sa to všetko začne. Počas 

tretej vyučovacej hodiny nabehli s krikom do našej triedy tretiaci 

zamaskovaní v zelených vreciach. Rýchlo nás všetkých zobrali 

a presunuli sme sa do telocvične. Počkali sme tam, kým prídu za nami 

ostatní študenti a učitelia. Následne sme si posadali na svoje 

pripravené miesta a začali plniť súťaže a aktivity, ktoré nám tretiaci 

zadali. Program sa začínal príhovorom a následne niektorí z nás začali 

plniť prvú disciplínu, ktorou bolo preťahovanie lanom. Ten prvák, 

ktorý prehral, dostal trest. Ďalšími súťažami bolo spievanie, hľadanie 

húseníc v hline, plazenie v spacákoch alebo vedomostný kvíz. Bola to 

zábava a po chvíli z nás opadol strach. Na záver sme zložili prísahu, 

v ktorej sme sľúbili, že budeme verní našej škole a svedomito si 

budeme plniť naše povinnosti. Večer bola oslava v Lofte, kde sa mohli 

zúčastniť všetci študenti, ktorí mali chuť sa zabávať.                           

                                                                           Hana Lakatošová, 1.A 
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ŠKOLSKÉ AKCIE 

BIBLIA NA CESTÁCH 
 

V období 15. 10. – 29. 10. 2019 sa v kongresovej 

sále DK A. Sládkoviča v Detve konala unikátna putovná 

výstava Biblia na cestách. Zúčastnili sa jej aj študenti 

prvého, druhého a štvrtého ročníka Gymnázia Detva. 

Výstava Biblií bola pre žiakov a študentov základných 

a stredných škôl spojená s prednáškou, ktorá mala           

za úlohu priblížiť Bibliu, knihu kníh, nielen z pohľadu 

historického, ale predovšetkým priblížiť jej posolstvo 

súčasnému človeku. Študenti mali možnosť prezrieť si vyše 

200 exponátov kníh, ktoré sú napísané v rôznych svetových  

jazykoch. Výstava našich študentov zaujala, mala u nich 

kladnú odozvu.   

                                                                  Mgr. Lucia Žilíková 

PRECHOD PLANÉTY MERKÚR POPRED SLNEČNÝ DISK 
 

Dňa 11. 11. 2019 sme si nemohli nechať ujsť výnimočný astronomický úkaz, tranzit 

planéty Merkúr popred disk Slnka. Spočiatku to vyzeralo, že oblačnosť nám nedovolí Slnko 

pozorovať, potom sa ale ukázalo zopár "okien", kedy sa oblaky rozostúpili, a tak všetci tí, čo 

sa prišli pozrieť a vydržali, uvideli Merkúr na vlastné oči. Pozorovali sme krúžkovým 

Dobsonom 150/1200 cez filter "Astrosolar", pomocou malého refraktora sme premietali 

obraz za okulár a  väčším refraktorom Celestron 90/1000 sme úkaz fotografovali. Vďaka       

za pomoc patrí študentom 2. A triedy, členom astronomického krúžku, ktorí vydržali            

pri ďalekohľadoch až do západu Slnka. Tí, ktorí túto príležitosť premeškali, si budú musieť   

na tento úkaz počkať do 13. 11. 2032.       

Mgr. František Strýček 
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TIP NA VÝLET 

                            
Začiatok u nás v Podpoľaní 

 

Málokto si z nás uvedomí, že práve nepoznané atrakcie, či už prírodné alebo 

adrenalínové, sa môžu nachádzať aj tam, kde to nepredpokladáme: v našom regióne.          

Na výber je tu množstvo atrakcií, sezónnych i celoročných.  

Jeseň je ako stvorená na menšiu turistiku. Náš tip je teda výstup na Poľanu. Poľana, 

ako iste viete, je stáročia vyhasnutá sopka a patrí medzi najväčšie sopečné pohoria v strednej 

Európe. Je tu takisto druhý najväčší plne zachovaný prales na Slovensku - Zadná Poľana. 

Náš tip je vziať to po žltej trase z Hriňovej. Tam nájdete množstvo zaujímavých 

prírodných úkazov, napr. Vodopád Bystrô, Jánošíkova skala alebo Kaľamárka, kde si môžete 

priniesť vlastné jedlo a opiecť si ho na ohni. Je tu tiež množstvo posedov, kde môžete 

pozorovať voľne žijúce zvieratá. 
 

          

 

Pre nadšencov umenia sme si pripravili tip na návštevu Domu umenia ARTESKA           

v Detve. Nachádza sa v bývalej budove Podpolianskeho múzea, ktoré sa presťahovalo            

o kúsok ďalej, na námestie. Otvorené je od stredy do nedele, v čase od 15:00 do19:00,            

s výnimkou piatka, kedy je otvorené až do 20:00. Vstup je voľný. 
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Aktuálna výstava je: Detvianskym objektívom 1979 – 2019 v období od 6.11.2019                 

do 31.1.2020.  

 

Matej Nosáľ, 1.A 
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ZO ŠTUDENTSKEJ TVORBY 

 
 

O  JESENI 
 

     O jeseni je mnoho pranostík, básní či citátov. 

Je známe, že velikán ruskej literatúry Alexander Sergejevič Puškin jeseň miloval. 

Práve v tomto období napísal najviac básní. Na jeseň vznikol aj jeho najznámejší  

román vo veršoch Eugen Onegin. 

..... 

 

Tak si pripomeňme niektoré citáty: 

 

 

Jeseň je inflácia listov, povedal rumunský básnik Valeri Butulescu. 

 

 

Voči sebe samým máme dodržiavať prísnu disciplínu jesene  

a voči ostatným prejavovať milého ducha jari, 

 tvrdil zase čínsky básnik Čang-Čao. 

 

 

Kamil Peteraj sa na jeseň díva pesimistickejšie:   

V jednom záchveve jesene je milión smrtí leta. 

...... 

 

Katka Koščová zase spieva: 

Na jeseň býva clivo, /tak opovážlivo/, 

opýtam sa južných vtákov, kde sa mi máš a ako... 

...... 

 

 

Z ľudových pranostík sa na súčasnú jeseň hodí toto: 

Ak je október veľmi zelený, 

bude potom január hodne studený. 

...... 

A na záver trochu rozprávky:  

Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherné vydanie, 

povedal Hans Christian Andersen. 
 

Patrik Kováčik, 1.A 
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Juliána Šufliarská, 2.A  
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ZO ŠTUDENTSKEJ TVORBY 

KNIHA, SPÔSOB ALEBO AUTOR 

„Knihy sú ako zrkadlá, vidíte v nich len to, čo už máte v sebe.“  

                                                                                                                      Carlos Ruiz Zafón 

Niekedy je naozaj prekvapujúce, ako rýchlo 

dokáže náš mozog zareagovať na nové podnety. 

Stačí iba pár sekúnd a už sa nám premietne 

konkrétny obraz sprevádzaný pocitom,                     

že z neznámeho sa stáva známe. A práve tieto 

pocity som zažila po prečítaní citátu od spisovateľa 

Carlosa Ruiz Zafóna. 

Ako knihomoľ som už „pár“ kníh prečítala, 

zažívala spolu s hlavnými postavami ich vzostupy 

a pády, súboje so silnými protivníkmi či boj so sebou 

samým. Ich radosť a smútok, zisk a stratu, 

v niektorých prípadoch aj ich tragický koniec.          

No napriek všetkému, ani na jeden tento príbeh 

som si po prečítaní daného citátu nespomenula.     

Až do určitej chvíle... 

To, čo sa mi tentokrát premietne v hlave,   

je podobizeň malej knižky v čiernom obale. Táto 

malá obyčajná knižka so strieborným nápisom by sa 

medzi tými všetkými pestrofarebnými knihami 

v neobyčajných obaloch ľahko stratila. Bez pomoci 

personálu kníhkupectva ju dozaista nezbadáte.     

Ale netreba sa nechať zmiasť jej naoko 

jednoduchým vzhľadom. Vo svojom vnútri ukrýva 

naozaj jedinečné básničky doplnené originálnou 

ilustráciou, pretože nie len slová na papierových 

stranách rozprávajú príbeh. Idú ruka v ruke. 

Obrázky a slová. Podľa môjho názoru rovnocenne 

sprevádzajú čitateľa dejom samostatných básničiek, 

ktoré spolu tvoria jeden svet. Svet outsiderov, 

nemehiel a príšeriek, ktoré jednoducho nezapadajú 

do formátu. Je odrazom mnohých ľudí. Práve 

outsiderom je venovaná táto zbierka. Hovorí,          

že nezapadať neznamená nič zlého. Je v poriadku 

odlišovať sa.  

 

 

Ale nedá mi to. Ako by to mohol byť môj 

vlastný odraz? Nikdy som sa ako outsider necítila. 

Tak prečo pri prečítaní citátu vidím tú malú čiernu 

knižku? Ale Carlos Zafón nepovedal, že sa to nutne 

musí týkať práve obsahu knihy. Mohol pokojne 

myslieť aj spôsob, akým sa ku knihám dostávame. 

Stalo sa vám už niekedy, že ste len tak vošli             

do kníhkupectva, zobrali do rúk nejakú knihu      

a bez toho, aby ste videli jej názov a autora alebo 

čítali stručný obsah napísaný na zadnej strane, 

zamierili rovno k pokladni a kúpili si ju? Mne veru 

áno. A práve takto som sa k tej konkrétnej knihe 

dostala ja. Jednoducho som ju kúpila.                     

Bez informácií, bez váhania. Myslím si, že každý 

človek, čo má rád knihy, by si mal jednu kúpiť len 

tak. Spontánne. Ktovie, možno práve také 

rozhodnutie je odrazom.  

Alebo za tým všetkým pokojne môže byť 

samotný autor. Čo ak namiesto príbehu predstavuje 

pointu výroku autor príbehu? Predsa autor je ten, 

čo príbeh vymyslel. Odráža to je jeho osobnosť, jeho 

rukopis. Jeho osobitý štýl. Musím uznať, že spôsob, 

akým je zbierka písaná, ma naozaj zaujal. Skvelý, 

síce mierne morbídny humor autora tejto, dovolím 

si povedať neobyčajnej hoci malej knižky, je jeden 

z hlavných dôvodov, prečo som si ju tak ľahko 

obľúbila, prečo som ten príbeh čítala miliónkrát 

a stále je to ako po prvý raz.  Hneď za ním má svoje 

miesto napätie a nečakané zvraty skrývajúce sa       

za každou jednou stranou.  

Podľa môjho názoru to teda vôbec nie je 

jednoznačné. Ktovie, možno na tom majú podiel 

všetky tri možnosti. A je len na človeku, ktorú 

odpoveď si vyberie. 

 

Barbora Antálková, 4.A 
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ÚSPECHY ŠTUDENTOV GYMNÁZIA DETVA 

 

Naša škola uspela na okresnom kole Školských majstrovstiev SR 

stredných škôl v zrýchlenom šachu 
 

Dňa 22.10.2019 sme sa 

zúčastnili okresného kola 

Školských majstrovstiev SR 

stredných škôl v zrýchlenom 

šachu. Hrali sme spoločný turnaj so študentmi stredných škôl z okresu Lučenec. V rámci 

okresu Detva naše Gymnázium získalo v kategórii chlapcov: 1. miesto Adam Ostrihoň             

2. miesto Miroslav Sabol  3. miesto Jakub Miartuš.  V kategórii dievčat  sa na 1. mieste 

umiestnila Lívia Melichová a na 2.mieste Zdenka Vilhanová. Adam prevalcoval všetkých 

zúčastnených a získal 7 bodov! Už teraz sa tešíme na krajské kolo a našim školským 

reprezentantom budeme držať palce!                            

 

Bronzový úspech na Župnej kalokagatii 

 

Dňa 26. 9. 2019 sa študenti nášho gymnázia zúčastnili krajského kola v súťaži 

cezpoľného behu - Župnej kalokagatie. Z 21 družstiev Banskobystrického kraja sa študenti 

Gymnázia Detva umiestnili na krásnom treťom mieste.  

 

 

 

 

 

 

Títo študenti na šiestich stanovištiach plnili rôzne praktické a teoretické úlohy: streľba 

zo vzduchovky, protipožiarna ochrana, civilná ochrana, topografia, BOZP, prevencia 

drogových závislostí, zdravotná príprava atď. 

Gratulujeme!                                                                           Hana Lakatošová, Sára Melichová, 1.A 
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PORTRÉT 

 

V rubrike PORTRÉT prinášame rozhovory s osobnosťami, ktoré pôsobia/pôsobili, 
študujú/študovali alebo sa iným spôsobom realizovali na Gymnáziu Detva.  
 

V prvom tohtoročnom čísle G-Times ponúkame rozhovor s Pavlom Lalíkom, 
riaditeľom školy. Témou rozhovoru je vzdelávanie a ŠTÚDIUM NA GYMNÁZIU DETVA.   

 
 

Gymnázium Detva 
 
Detvianske gymnázium si už 

pamätá mnoho. Roky rokúce sa pýši 
šikovnými študentmi, výbornými 
výsledkami v rámci kraja a úspechmi  
študentov na mnohých súťažiach vo 
viacerých oblastiach. Nečudo, veď 
čochvíľa oslávi Gymnázium Detva  
30. výročie.  

 Áno, detvianske gymnázium, 
jedna z dvoch stredných škôl v našej neveľkej Detve,  sa môže pochváliť v budúcom školskom 
roku krásnou tridsaťročnou tradíciou.  

Naša škola si žije pokojným študentským životom, rok čo rok prijíma nových žiakov 
základných škôl, z ktorých za štyri roky vyformuje sebavedomých mladých ľudí, hrdých 
absolventov, ktorí opúšťajú brány tejto školy pripravení na ďalšie štúdium na vysokých 
školách podľa ich vlastného rozhodnutia.  

Toto vydanie časopisu G-Times je špeciálne tým, že sa dostáva do rúk i budúcim 
stredoškolákom a ich rodičom. Chceli by sme preto nasledujúci rozhovor adresovať najmä 
Vám, tým, ktorí sa v týchto mesiacoch rozhodujete, na ktorej škole budete nasledujúce štyri 
roky študovať.  

Tou najkompetentnejšou osobou v tejto otázke je Mgr. Pavel Lalík, riaditeľ Gymnázia 
Detva, ktorý zastáva túto funkciu už deviaty rok. Človek s bohatými skúsenosťami v oblasti 
školstva, ktorý je nielen riaditeľom, ale i dlhoročným učiteľom pôsobiacim na základnej 
i strednej škole a niekdajším vedúcim odboru  školstva  Mestského úradu v Detve.   
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Rozhovor s Mgr. Pavlom Lalíkom, riaditeľom školy 
 

1. Aký je Váš názor ako dlhoročného pedagóga na naše školstvo? 
Ak sa mnohé oblasti pohli míľovými krokmi dopredu, tak oblasť 
školstva reaguje na tieto zmeny veľmi pomaly (hlavne čo sa týka 
obsahu a metodiky) a keď sa aj niečo posunie, tak asi nie tým 
najsprávnejším smerom a stáva sa to skôr nevýhodou ako 
progresivitou. 
   

2. Aké vidíte výhody v gymnaziálnom štúdiu oproti iným typom SŠ? 
Každá stredná škola má svoje opodstatnenie a žiaci si ju vyberajú 
podľa toho, čomu by sa chceli venovať v budúcnosti a kde by našli uplatnenie. Z toho dôvodu 
je gymnaziálne štúdium určené hlavne pre tých študentov, ktorí chcú pokračovať                   
vo vysokoškolskom štúdiu a tým, ktorých bude v budúcnosti živiť hlava, nie ruky. 
 

3. Aké vidíte výhody pre študentov z Detvy a okolia v štúdiu práve na Gymnáziu Detva? 
Dostáva sa študentom adekvátne gymnaziálne vzdelanie bez toho, aby museli za ním 
dochádzať do desiatky kilometrov vzdialených miest. 
Nie na každej SŠ a gymnáziu umožnia študovať podľa IVVP tým študentom, ktorí sa venujú 
športovej, kultúrnej alebo inej aktivite, tak ako na našom gymnáziu, a rovnako plavecký 
výcvik pri mori (Chorvátsko, Taliansko) je pre študentov veľmi zaujímavý.   
 

4. Čím sa snažíte, aby bola Vaša škola iná, aby študenti získavali viac?  
Pridanou hodnotou našich študentov je aj tá skutočnosť, že množstvo účastí na súťažiach, 
olympiádach a aktivitách, ako aj ich skvelých úspechov a pôsobení v zahraničí, je výsledkom 
ich umu a vedomostí, nie je to len výsledok nejakého pseudoprojektu ako na iných školách, 
ktoré sa veľakrát stávajú akýmsi lobistickým nástrojom získavania finančných prostriedkov   
na „výlety pre učiteľov a študentov“ a sú malým prínosom pre vedomostný rast študentov.  
 

5. Ako vy osobne vnímate svojich študentov? 
Ako mladých ambicióznych ľudí, ktorí si počas štvorročného štúdia hľadajú tú svoju cestu 
poznania a ako sa z nesmelého žiačika základnej školy postupne stáva mladý sebavedomý 
človek, ktorý nájde svoje smerovanie a neskôr uplatnenie v živote. 
 

6. Ako by ste stručne charakterizovali Gymnázium Detva? 
Menšia provinčná škola v prostredí malebného Podpoľania, ktorá ponúka rovnaký „školský 
vzdelávací program“ ako ktorékoľvek gymnázium na Slovensku, s tým rozdielom, že študent 
nemusí za týmto vzdelaním dochádzať a míňať tým drahocenný čas a peniaze. 
 

7. Na čo ste ako riaditeľ tejto školy mimoriadne hrdý a pyšný? 
Hlavne na to, že vychovávame múdrych a vzdelaných ľudí, dôkazom čoho sú aj naši 
absolventi, z ktorých sa stávajú top študenti na vysokých školách, na doktorandských 
štúdiách, ako aj v samotnom pracovnom živote. 
 

8. Mohli by ste povedať aspoň jednu vec, ktorú okrem Vašej školy nemá žiadna iná? 
Príjemná rodinná atmosféra, ktorá je založená na osobnom poznaní sa učiteľov a študentov, 
čo napomáha lepšie a interaktívnejšie získavať vedomosti.                          Mgr. Lucia Žilíková 
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 RECEPTY, KTORÉ ZVLÁDNE KAŽDÝ  

Jablkový koláč 
Milujem jeseň, všetky tie farby, pod nohami šuštiace lístie, jesenné slnko, ale aj jej 

upršané obdobie, kedy sa nedá robiť nič iné, len sedieť doma pod teplou dekou, popíjať  
kávu alebo čaj a k tomu si pochutnávať na koláči. Napríklad na jablkovom, na ktorý Vám dnes 
dám recept. Tento recept je nenáročný na suroviny, no je trošku náročnejší na prípravu,      
ale nič také, čo by sa nedalo zvládnuť. 
Budeme potrebovať: 
 

● 500 g polohrubej múky 
● 150 g práškového cukru 
● 250 g Hery 
● 2 vajcia 
● 1 kypriaci prášok 
● 10 stredne veľkých jabĺk 
● kryštálový cukor 

● 1 vanilínový cukor 

● 1 škoricový cukor 
 
Najprv si pripravíme jablkovú 

plnku. Jablká ošúpeme, umyjeme                 
a nastrúhame. Prebytočnú šťavu, ktorú 
jablká obsahujú, vyžmýkame. Vložíme ich 
do hrnca, pridáme k nim vanilínový, 
škoricový a podľa chuti aj kryštálový cukor. 
Podusíme ich a necháme vychladnúť. 
Zatiaľ si pripravíme cesto. V miske 
zmiešame múku, práškový cukor a kypriaci 
prášok, pridáme vajcia a nakoniec 
zmäknutú a na menšie kusy nakrájanú 
Heru. Cesto kvôli ďalšej lepšej manipulácii 
na 20 minút vložíme do chladničky. 
Medzitým, ako cesto bude odpočívať 
v chladničke, vymastíme si plech maslom  
a vysypeme múkou. 

Po 20 minútach cesto vyberieme                 
z chladničky a rozdelíme na dve rovnaké 
časti. Prvú časť cesta vyvaľkáme na doske 
tak, aby pokryla celé dno pekáča. Aby        
sa cesto neprilepilo dosku, dostatočne 
pomúčime aj to. Keď máme cesto 
vyvaľkané do požadovaných rozmerov, 
prenesieme ho na pekáč. Pridáme 
jablkovú plnku. Druhú časť cesta 
vyvaľkáme a prenesieme na pekáč 
rovnako ako prvú. Cesto po povrchu 
popicháme vidličkou. Takto pripravený 
koláč vložíme do rúry vyhriatej na 200 °C   
a pečieme ho 30 minút. Po upečení 
necháme koláč vychladnúť, potom           
ho posypeme práškovým cukrom                
a nakrájame ho tak, ako sa nám páči. 
Prajem dobrú chuť!  

 
Zdenka Vilhanová, 2.A 
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ZASMEJTE SA! 

 
Ako ste sa včera bavili v divadle?  
- Spočiatku výborne... 
- A potom?                                                                                  
- Potom nás vyhodili. 

 
V kníhkupectve: 
- Prosím si knihu „Muž, vládca žien.“ 
- Vedecko-fantastickú literatúru predávame vo vedľajšom oddelení. 

 
- Prečo tak veľa pijete? – vyzvedá lekár. 
- Mám starosti. 
- Lenže vy pijete toľko, že všetky starosti ste už museli utopiť. 
- Neverte, pán doktor. Ony sa, beštie, naučili plávať. 

 
Príslušník bezpečnosti zastaví v noci podnapitého muža: 
- Kam tak neskoro, občan? 
- Na prednášku... 
- ...o tretej ráno na prednášku?! 
- A vy si myslíte, že si ju moja stará odpustí? 

 
- Ďuro, poď si ku mne vypiť! 
- Máš sviatok? 
- Nie, borovičku. 

 
- Ej, boli časy, boli. Mal som vilu, mercedes, jachtu... 
- A kedy sa skončili? 
- Po inventúre. 

 
Pri rozvodovom konaní sa sudca spytuje manžela: 
- Koľkokrát ste podviedli svoju ženu? 
- Pán sudca, ja som sa sem prišiel rozviesť, nie 

vyťahovať. 
 

 Existujú tri typy ľudí: Ľudia, čo vedia rátať a ľudia, 
 čo nevedia. 
 
Ide otec s dcérkou okolo obchodu s topánkami. Dcérka: 
- Oci, kúp mi tieto topánky! 
- Buď ticho a najprv znos korčule...                                                       

 
 

 Jakub Čavoj, 4.A  
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ZABAVTE SA! 

 

1. Kto je autorom nasledujúceho výroku? 

 

2. Dešifruj správu: 

 

3. Vylúšti sudoku a dešifruj správu: 

2   5   3  9 

 1 7    2  8 

 9 8 7  3 1  6 

4 5        

 8 1 4  7 9 3  

       6 5 

1  3 6  8 5 9  

8  6    7 2  

9  5   2   1 

 

 
Odpoveď k 1. úlohe:    _  _  _  _  _  _  K  _ 
Odpoveď k 2. úlohe:    _  _  _  V  _ 
Odpoveď k 3. úlohe:    _  E  _      _  _  U  _  _  _  _  _  _ _  _ 
 
Meno, trieda:  .................................................................................................................  
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ČO NÁS ČAKÁ A NEMINIE 
 

 

Prvé tohtoročné číslo G-Times máme za sebou. Vložili sme doň niekoľko rubrík, ktoré 

sa budú pravidelne opakovať, obsah a téma článkov v nasledujúcich číslach sa budú meniť 

podľa aktuálnosti ročného obdobia a aktuálnosti diania v našej škole.  

 

Už teraz sa môžete v ďalšom čísle tešiť na nové príspevky v pravidelných rubrikách   

od redakcie, zaujímavú tvorbu našich študentov a na informácie a články o tom, čo sa u nás 

v škole udialo. V budúcom - zimnom a vianočnom čísle pre Vás pripravujeme opäť veľa 

zaujímavého, vtipného a zábavného. Nechajte sa prekvapiť!  

Redakcia G-Times 
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