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EDITORIÁL 

Milí čitatelia,  
 
školský rok nabral rýchle obrátky a nezadržateľne sa blíži koniec prvého polroka. So všetkými  
tými študentskými a súkromnými povinnosťami nám ten čas ubieha akosi prirýchlo. Týždne 
utekajú, víkendy sa len tak mihnú, a sú zase fuč! Práve preto je úžasné, že existujú také 
sviatky v roku, ako sú Vianoce. Všetci sa na ne veľmi tešíme, a to nielen kvôli prázdninám 
a dňom voľna, ale najmä kvôli času strávenému s rodinkou a so všetkými tými, ktorých 
máme radi. Nenechajme sa preto v predvianočnom zhone pohltiť dennou rutinou 
a množstvom povinností, nasávajme čaro času adventného už teraz, nájdime si každý deň 
aspoň trochu času na relax a aktivity, ktoré máme radi a dobíjajú nás pozitívnou energiou. 
Aspoň tak si vieme Vianoce „predĺžiť“ a užívať si ich dlhšie a neobmedziť ich len na tých pár 
sviatočných dní. Všetko je v nás a o nás. Prajeme Vám láskou naplnené vianočné sviatky 
a pevný prvý krok do Nového roka. 
 

 Redakcia G-Times 
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ŠKOLSKÉ AKCIE 

DEŇ ŠTUDENTSTVA 
 
Deň študentstva bol Medzinárodnou úniou študentov stanovený na 17. november. My sme 
ho oslávili v pondelok 18. novembra. Privítali sme medzi nami pani Országovú a pána Sýkoru 
z najväčšej ľudskoprávnej mimovládnej organizácie na svete, Amnesty International, 
ktorý nám priblížili problematiku porušovania ľudských práv. Cieľom tejto organizácie 
je pomôcť zastaviť porušovanie ľudských práv mobilizovaním verejnosti, ktorá môže vyvíjať 
tlak na vlády, ozbrojené politické skupiny a medzivládne skupiny prostredníctvom  písania 
listov a podpisovania petícií. Niekoľko takýchto listov a petícií sme v rámci maratónu písania 
listov podpísali aj my. Pani Micháliková z CPPP Detva si pre nás pripravila prednášku 
o obchodovaní s ľuďmi. Obe prednášky boli zaujímavé a obohacujúce. 

Zdenka Vilhanová, 2. A 

 
 
MIKULÁŠSKY VOLEJBALOVÝ TURNAJ 
 
Každý rok sa na Gymnáziu Detva koná Mikulášsky volejbalový turnaj. Krásnu predvianočnú 
tradíciu sme neporušili ani tento rok. 6. decembra, na Mikuláša, vytvorili jednotlivé triedy 
volejbalové tímy a súťažili proti sebe. Celý turnaj sa niesol v príjemnej predvianočnej 
atmosfére, ktorú podčiarkli študenti veselými mikulášskymi outfitmi. Napínavý súboj medzi 
triedami nakoniec skončil výhrou tímu 2. A triedy, ktorému bol udelený putovný pohár.  

 
Redakcia G-Times   
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TIP NA VÝLET 

 

Zima je krásna nielen preto, že je všetkou pod bielou perinou, ale aj tým, že je pestrá 
rôznorodými športovými aktivitami. Asi najznámejšou z nich je jednoznačne lyžovanie. 
Tento krásny šport sa dá robiť naozaj kdekoľvek, kde je dostatok snehu. U mladších ľudí je 
viac trendy snowboardovanie. Či už zjazdové, bežecké alebo snowboardovanie, 
každé dokáže uvoľniť dušu od problémov každých dní. V tomto vydaní G-Times vám 
prinášame porovnanie všetkých lyžiarskych stredísk v detvianskom okrese, ako aj väčších 
v celom našom kraji. Ceny sú uvedené pre dospelých (v zátvorke pre študentov). 

Názov strediska Okres Vzdialenosť 
od Detvy 

Lanovky/Vleky Zjadovky 
(upravované) 

Cena € 
na deň 

Hodnotenie 

Ski Centre 
Košútka 

DT 13,9 km 0/3 3/1/1 17 (12) ** 

Kočanda Látky DT 15,9 km 0/2 4/1/0 6 ***** 

Royal Látky DT 15,9 km 0/3 3/0/0 14 **** 

Ski Kráľová ZV 24,0 km 0/6 5/1/0 12 *** 

Králiky BB 33,7 km 1/3 5/0/0 21 (19) ***** 

Ski Šachtičky BB 33,7 km 0/6 3/4/2 14 (12) *** 

Ski Krahule ZH 39,7 km 1/5 2/2/0 23 (21*) *** 

Kokava-línia PT 44,2 km 0/6 6/0/0 13 **** 

Salamandra 
Resort 

BS 54,6 km 1/1 0/1/0 23 
(18,40*) 

*** 

Skalka Arena ZH 58,4 km 1/3 3/4/1 22 (18*) ***** 

Mýto ski & fun BR 64,0 km 1/5 3/5/0 21 (17) *** 

Park Snow 
Donovaly 

BB 72,0 km 2/13 13/4/1 30 (24) **** 

* Platí len s preukazom ISIC/Euro26 

Náš tip troch najlepších stredísk 

* Kočanda Látky: Stredisko ako stvorené pre rodinnú lyžovačku, vhodné aj pre úplných 
začiatočníkov a za priaznivé ceny. Aj keď sa tu nachádzajú len 2 vleky, počet zjazdoviek 
(upravovaných aj neupravovaných) je tu obrovský. Každého asi poteší „romantické“ večerné 
lyžovanie pri osvetlení. 

* Skalka Arena: Stredisko len pár kilometrov od mesta Kremnica. Tiež sa môže pýšiť veľkým 
počtom zjazdoviek, ako aj nádherným výhľadom z vrchu Skalka na Banskú Bystricu, Kremnicu 
a okolie. 

* Králiky: Nachádza sa priamo v meste Banská Bystrica. Ponúka skvelú lyžovačku pre rodiny 
a nenáročných lyžiarov. Keďže sa nachádza priamo v meste, do strediska potrafíte veľmi 
ľahko.                                                                                                                             Matej Nosáľ, 1. A 
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ZO ŠTUDENTSKEJ TVORBY 

STOP FAJČENIU 
 

(Úvaha) 
 
 Byť či nebyť? Otázka zložitá ako samotné ľudstvo. Nech predložíme akékoľvek 
argumenty, vždy príde niekto, kto vysloví protiargument. A takáto záludná otázka je tiež 
ohľadne fajčenia. Nech vedci vyjadria akékoľvek množstvo negatívnych vplyvov cigariet, stále 
sa nájde argument, ktorý tieto tvrdenia spochybní, ba dokonca vyvráti. Všetko naše konanie 
má určité následky. Človek je tvor jedinečný, a preto nájsť názor, na ktorom sa všetci zhodnú, 
je nemožné. Nemôžeme jednoznačne povedať stop fajčeniu. No nemôžeme povedať ani áno. 
Tak čo je teda pre spoločnosť a zdravie jednotlivca prospešnejšie?   
 Výroba cigariet a použitie materiálu potrebného na zhotovenie cigarety je známe. 
Všetky škodlivé lepidlá používané na výrobu cigarety majú negatívny vplyv na ľudské zdravie. 
No nakoľko je ďalšie obrovské množstvo negatívnych vplyvov prostredia na ľudské zdravie, 
nie je možné dokázať túto myšlienku. Je ľudstvo vôbec závislé na samotnej cigarete? 
Alebo len na látke podieľajúcej sa na jej zložení? Cigaretu okrem lepidiel tvorí tiež nikotín. 
Vysoko návyková látka. Táto látka presvedčí ľudský rozum o jej potrebe, a to u fajčiarov 
vyvoláva chuť siahnuť po cigarete. Alebo teda po droge ľudstva. Štát si uvedomuje negatívny 
vplyv už len samotného dymu z cigarety, čo nám dokázal aj nedávny zákon o zákaze fajčenia                         
v spoločenských zariadeniach. Tak prečo jednoducho neprestane cigarety dodávať a nezakáže 
ich predaj? Po odpoveď nemusíme ísť ďaleko. Už na samotnom Slovensku, srdci Európy, 
je odpoveď jednoznačná. Ekonomika. Predaj cigariet je ekonomickým pokladom pre krajinu. 
Je to ľahká forma ako finančne manipulovať so závislými ľuďmi. Prečo nezdvihnúť cenu 
cigariet o 5%? Prestanú sa predávať? Samozrejme, že nie. Pre fajčiarov je cigareta ako droga, 
je to každodenná súčasť ich života. Či už hovoríme o jednej cigarete alebo jednej škatuľke 
denne. Čiže bojovať proti fajčeniu je nie len boj so samotnými užívateľmi, ale aj so štátom. 
Upozornenia na škatuľkách o tom, ako fajčenie poškodzuje zdravie užívateľa, ale aj jeho 
okolia sa môžu zdať na prvý pohľad ako dokonalý mentálny nástroj na fajčiara. No aká je 
realita? Neraz som počula názor ako: ,,Je to len obrázok.“ ,,Ďalšia hlúposť!“ ,,Budem fajčiť, 
veď sú to nedokázané fakty.“ Tieto názory svedčia o tom, že fajčiari nechcú alebo sa boja 
vidieť pravdu o následkoch fajčenia. Keď začne zdravý človek fajčiť, následky sa nedostavia    
do roka ani do piatich. No po dvadsiatich rokoch škatuľky cigariet denne začne zisťovať, že sa 
ráno budí s nepríjemným  kašľom a vykašliava krv. Pôjde na vyšetrenie a zistí, že jeho pľúca sú 
čierne ako uhoľ. Ani toto nie je jednoznačný dôkaz, že cigarety spôsobujú skazu? Ľudia, 
ktorí týmto prešli, hádzali vinu na továrne, ktoré vypúšťajú škodliviny do ovzdušia, na plyny               
z výfukov áut. No ako je možné, že nefajčiar dýchajúci rovnaký vzduch má pľúca čisté? 
Opäť môžeme ostať len vo fáze uvažovania. Niet jednoznačný dôkaz, ktorý by zbystril ľudskú 
pozornosť. 
 Povedať stop fajčeniu je ako povedať stop továrňam alebo stop autám. Vždy bude 
negatívna aj pozitívna stránka vecí. Ľudia si jednotlivo hľadajú plusy a mínusy. Kým niekto má 
na fajčenie jednoznačný názor a to je stopnúť ho, pre iného je nervový „ukľudňovák“             
na každý deň. Preto si osobne myslím, že nie je možné povedať jednoznačne stop fajčeniu. 
Stalo sa súčasťou sveta, ľudského života, tak ako aj autá, továrne a potraviny. 
 

Petra Ďurčovová, 4. A 
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AJ ZIMA MÁ SVOJE ČARO 
 
Zima, posledné obdobie v roku. Pre niektorých aj to 

najkrajšie, plné lásky, ktorú v sebe zima ukrýva. Prináša krásny pocit 
pokoja a čistoty.  
Všetko utíchne. Vtáky sa vyberú na dlhú cestu do ďalekých krajín, 
ktoré ani nepoznajú. Zvieratá najedené do sýtosti sa uložia 
na zimný odpočinok. Aj stromy si oddýchnu. Po ťažkom roku ich 
prikryje biela vrstva sniežika. V potôčiku za domom už nepočuť 
žblnkotať vodu, pretože si na ňu sadol sám pán Mráz. Lúky a polia 
ticho odpočívajú pod perinou plnou bieleho páperia. Kde-tu 
pobehujú deti šantiace  v čerstvo napadnutom snehu alebo sa pretekajú na bleskurýchlych 
sánkach. V záhradách domov rastú ako z vody veselí snehuliaci. Každý z nich je jedinečný. 
Stopy snehu prezradia cestičky k tajným miestam skrytých v záhadnom lese. Na vrcholoch 
štítov sa práve napadnutý sneh ligoce v rannom svite slnka. V domčekoch v doline počuť 
radosť detí z pripravovania slávnostnej večere. Z vysokých komínov sa valia čierne kúdole 
dymu. Na strechách domov sa hrdo pýšia ľadové meče v podobe cencúľov. Okná 
pomaľované rozprávkami deda Mráza, rozprávajúce príbehy, ktoré nešuchli ani jedno detské 
uško. Z krbu počuť praskanie dreva. Znie to ako pieseň, ktorá sa nikdy neopočúva. V každom 
domčeku rozvoniavajú napečené perníky. Rozhlas hrá vianočné pesničky, pri ktorých             
si spomenieme len na tie najkrajšie zážitky ukryté hlboko v nás. Ranná hmla každé ráno 
prikrýva svet svojím priesvitným plášťom. Slnko na nebi pláva ako zlatá loď vyžarujúca lásku 
a jediné teplo v tomto období. Na dvere zaklopú Vianoce, najkrajší čas v roku. Čas, 
keď sa stretne celá rodina za jedným stolom, aby oslávila príchod Ježiška. Lebo o tom zima 
je. Má v nás vyvolať pocity, ktoré sme necítili celý rok. Posledný deň v roku vyvrcholí oslavou 
toho nového, lepšieho roka.  

Na konci zimy k nám zavíta február a ohlási koniec vlády zimy. Ľadové kráľovstvo       
sa zmení na kráľovstvo plné života v podobe jari.     

Martina Emma Spodniaková, 2. A 

 
O ZIME A VIANOCIACH 

 
Vinše 

 
Keď uvidíte hviezdy žiariť v snehu 

a na srdiečkach pocítite nehu, 
keď vločka pošteklí Vás na nose, 

prajeme Vám krásne Vianoce. 
*** 

Nádherné sviatky vianočné, 
bezpečné cesty polnočné. 

Pod stromčekom veľký dar, 
na Silvestra pekný bál. 

Na tom bále ľahký krok, 
nech žije šťastný Nový rok! 

 

 
 

Citáty 
 

Pamätaj si, že ak nenájdeš Vianoce 
vo svojom srdci, určite ich nenájdeš 

pod stromčekom. 
(Janice Maeditere) 

*** 
Vianoce nie sú o otvorení našich darov,  

ale o otvorení našich sŕdc. 
(Bob Hope) 

 
 

Patrik Kováčik, 1. A
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Petronela Eva Gáliková, 2. A, Hana Lakatošová, 1. A  
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ÚSPECHY ŠTUDENTOV GYMNÁZIA DETVA 

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ „NOVEMBER 89 A MY“ 
 

Gymnázium Detva malo skvelý úspech na celoslovenskej 
súťaži „November 89 a MY“. Súťaž „Naša nedávna história“ 
so zameraním na november 1989 vyhlásilo OZ Klub 89 
pod záštitou Ministerstva školstva SR. Do súťaže sa mohli 
zapojiť žiaci a študenti v rôznych dokumentárnych 
a literárnych kategóriách prácami, ktoré boli prepojené 
s novembrovými udalosťami. Súťažné práce posudzovala 
odborná porota, ktorú tvorili zástupcovia MŠ SR, HÚ SAV, 
spisovateľ Ľubomír Feldek, výtvarník Miroslav Cipár a iní. 
Vyhodnotenie prvého ročníka celoštátnej súťaže sa konalo 
15. 11. 2019 v Primaciálnom paláci v Bratislave.              
Na slávnostné vyhlásenie výsledkov boli pozvaní štyria naši 
žiaci spolu so svojou konzultantkou Mgr. Annou Bartókovou 
a s ďalšími 300 účastníkmi z celého Slovenska. 
Ocenené boli aj dve študentky Gymnázia Detva,               

Petra Ďurčovová, ktorej bolo udelené Čestné 
uznanie a Zdenka Vilhanová, ktorá sa 
v celkovom poradí umiestnila na skvelom 
druhom mieste a získala okrem toho 
aj špeciálnu cenu od kanadského veľvyslanca, 
pána Johna von Kaufmanna. V rámci nej 
absolvovala zaujímavý program na pôde 
kanadskej ambasády spojený s besedou               
s aktérmi novembra 1989, diplomatmi                
a umelcami. 
                                             Srdečne blahoželáme! 
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FUTSAL A FLORBAL 
 
V športových súťažiach sa „pochlapili“ chlapci z našej školy. 
Stali sa víťazmi a školskými majstrami vo futsale žiakov 
stredných škôl. Poradili si so žiakmi Spojenej strednej školy 
v Detve a s výsledkom 7:3 si vybojovali postup 
na regionálne kolo. 

 
Na Školských majstrovstvách okresu Detva vo florbale žiakov a žiačok stredných škôl 
zastupovali Gymnázium Detva dva tímy. Dievčenský a chlapčenský. Víťazom a školským 
majstrom okresu Detva vo florbale žiakov stredných škôl sa stal tím Gymnázia Detva, 
ktorý vyhral nad žiakmi Spojenej strednej školy v Detve 5:4.       
 
V kategórii žiačky sa umiestnili dievčatá Gymnázia Detva na druhom mieste, titul školských 
majsteriek okresu si vybojovali dievčatá Spojenej strednej školy v Detve.  
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ŠACH 
 

Chlapci a dievčatá Gymnázia Detva opäť 
zabojovali ako tím v šachu. Lívia Melichová, 
Zdenka Vilhanová, Miroslav Sabol a Jakub 
Miartuš súťažili ako družstvo na krajskom 
kole Školských majstrovstiev Slovenska 
v zrýchlenom šachu a zo súťaže si odniesli 
krásne 3. miesto.  
 
Za jednotlivcov získala Zdenka Vilhanová 
3. miesto v kategórii dievčat, a tým si 
vyslúžila postup na celoslovenské kolo. 
Miroslav Sabol sa umiestnil v kategórii 
chlapcov na skvelom  7. mieste.  
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RECEPTY, KTORÉ ZVLÁDNE KAŽDÝ 

MEDOVNÍČKY 
 

Pravidelne nestíhate napiecť medovníky na Vianoce? Bojíte sa, že vám už nestihnú zmäknúť? 
Vyskúšajte recept, s ktorým môžete medovníky pokojne upiecť deň pred Štedrým dňom         
a určite budú mäkké, ako keby týždeň strávili pod pokrievkou v hrnci.  
 
Budeme potrebovať: 

 

 4 vajcia + 1 na potretie 

 300 g práškového cukru 

 700 g hladkej múky 

 200 g medu 

 150 g Hery 

 2 ČL sódy bikarbóny 

 2 škoricové cukry 

 1 bielok a práškový cukor na polevu 
 
Vo väčšej miske si zo všetkých surovín ručne vymiesime cesto (dostatočne je vymiesené, 
ak sa odliepa od okrajov misky). Rozdelíme si ho na 4 časti. Vezmeme si jednu časť cesta 
a vyvaľkáme ju na 5 mm hrubý plát, z ktorého pomocou ľubovoľných formičiek vykrajujeme 
medovníky a ukladáme ich na papierom vystlaný plech. To isté spravíme aj so zvyškom cesta. 
Na rúre si nastavíme teplovzdušné pečenie a medovníky pečieme dozlatista (cca 10 minút) 
na 2 pekáčoch naraz pri teplote 180 °C. Hneď po upečení ich potierame vajíčkom 
rozšľahaným s malým množstvom mlieka. Necháme ich vychladnúť a ľubovoľne ozdobíme 
polevou, ktorú si pripravíme z bielka a dostatočného množstva práškového cukru (mala by 
byť stredne hustá). Na zdobenie použijeme mikroténové vrecko, z ktorého odstrihneme 
jeden roh, snažíme sa, aby vzniknutý otvor bol čo najmenší. Polevu musíme nechať cez noc 
uschnúť, až potom ich môžeme poukladať na seba a odložiť.  
Prajem dobrú chuť a príjemné prežitie vianočných sviatkov, ku ktorým medovníčky 
neodmysliteľne patria. 
 
 

 
Zdenka Vilhanová, 2. A 
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ZASMEJTE SA! 

 
- Mamiii, ja by som chcela na Vianoce psa. 
- Nevymýšľaj! Bude kapor ako každý rok!!! 
   

*** 
"Žiadne darčeky k Vianociam mi kupovať 
nemusíš," oznamuje žene na začiatku 
decembra pán Novák.  
"Stačí, keď ma budeš milovať a budeš mi 
verná." 
"Neskoro," povzdychla si ženuška, 
"už som ti kúpila kravatu." 
 

*** 
Eskimácka múdrosť: Nikdy nejedz žltý sneh. 
 

*** 
Vianočný koláč: RYCHLA VYCHODŇARSKA RUMOVÁ PRALINKA 
Suroviny: dva kila dutych čokoladovych figurkoch, 2 až 5 litre rumu 
Postup: zoberece čokoladovu figurku, odkrucce jej gebuľu, dolejece rum a možece takoj 
konzumovac. A potom, že s pečenim na Vianoce je veľo roboty... 
Ps: Tote chudobnejše možu skusic lacnejši variant, ten je bez dutych figurkoch... 
 

*** 
"Pán riaditeľ, môžete mi dať zajtra voľno?"  
pýta sa v práci pán Novák. "Manželka chce, aby 
som jej pomohol s vianočným upratovaním." 
"Z takého dôvodu vám predsa nebudem dávať 
voľno!" rezolútne to odmietne riaditeľ. 
"Ďakujem," vydýchne si zamestnanec. 
"Vedel som, že je na vás spoľahnutie." 
 
 

***
Policajt sa rozhodne, že si uloví kapra.     
Zobral náradie a začal sekať dieru do ľadu. 
Odrazu príde za ním jeden pán a kričí: 
-Okamžite prestaňte sekať do toho ľadu! 
-Akým právom mi to zakazujete!? 
-Právom správcu zimného štadióna! 

Škótsky Mikuláš navštívi rodinu 
 a prihovorí sa deťom: 
-Tak, detičky, čo si odo mňa kúpite? 
 

 
*** 

Ministerstvo vnútra oznamuje: "Kriminalita silne poklesla. Podľa dostupných informácií 
sa v máji nevyskytol ani jeden prípad krádeže vianočného stromčeka!" 

Jakub Čavoj, 4. A
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ZABAVTE SA! 

 
1.  Dešifruj slovo z textu pomocou čísel: 1 4 1,  2 1 2, 2 7 1, 3 5 5, 1 7 5, 2 3 3, 3 9 2, 4 7 2. 

To, čo je dôležité, nebude pod stromčekom. 
Nebude to zabalené a nemá to cenovku. 

To, čo je dôležité, nájdeš v objatí, v jednoduchom úsmeve, pohľade, bozku. 
To, čo je dôležité, by malo prísť k srdcu a objať našu dušu! 

2. Zapíš posledné slovo dešifrovanej správy, ktorej autorom je Erich Maria Remarque. 

Ek ď lčoevk in čen žaid maá oz vešték hdo a črek. 

3. Napíš, aké slovo skrýva maľovaná krížovka. 

                                     3                 

             6 5       5 6           1 4   4 3         

           11 3 2 4   4 2 3 11       3 2 2   2 2 3       

       16 16 3 2 1 1 3 1 1 2 3 16 16   1 2 2 5 2 2 1       

     20 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 20 7 7 7 7 7 7 7 20 20 20 

        25                                                   

        25                                                   

        25                                                   

  7 7 3 3                                                   

  6 6 1 3                                                   

    5 7 4                                                   

    4 4 3                                                   

7 7 2 2 3                                                   

6 6 2 2 3                                                   

    5 5 3                                                   

4 4 2 2 3                                                   

3 3 2 2 3                                                   

    6 6 3                                                   

      5 15                                                   

      4 14                                                   

      3 13                                                   

      1 11                                                   

      6 16                                                   

      6 16                                                   

        25                                                   

 

Svoje odpovede odovzdajte šéfke redakčnej rady. Súťažiaci so správnymi odpoveďami budú 

zaradení do zlosovania o bezplatné číslo časopisu G-Times 03. 

 

 

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

Milí čitatelia,  

tretie vydanie školského časopisu bude „zaváňať“ jarou, ročným obdobím, ktoré príde          

po dlhej chladnej zime a prinesie so sebou nový elán, sviežosť a životnú energiu. 

Preto sa opäť môžete tešiť na množstvo čítania, zábavy a informácií v našich tradičných 

rubrikách. 

Vaša redakcia G-Times  

 

Čo zahrať ďalej? 

Rozhodni na: 

radiogym.webnode.sk 

FM 89.5 MHz 
Hráme všetko, čo máte radi 
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