
 

 

 

ymnázium Trebišovská 12 – škola 

s množstvom skvelých profesorov. Snažili 

sme sa však zistiť, ktorých sme si my, študenti 

najviac obľúbili. Do celoškolského hlasovania sa 

zapojilo celkovo 319 študentov. Aj keď toto číslo 

nedokáže zaručiť objektívnosť, sme vďační všetkým, 

ktorí svojim hlasom podporili ktoréhosi z profesorov. V neposlednom rade gratulujeme víťazom ankety 

a ďakujeme za ich ochotu pri poskytovaní rozhovorov! 
 

1. PaedDr. Slavomíra Kušnírová  
                                  -45 hlasov 

Aké je to patriť medzi prvé tri najobľúbenejšie profesorky na tejto škole? 
Čo myslíte, čím ste si to zaslúžili? 

Myslíte si že sa ešte môžete nejako zmeniť k lepšiemu? 

Čo by ste chceli zmeniť na našej škole? 

Aká je vaša najobľúbenejšia trieda? 

Radšej pracujete so študentmi alebo so študentkami? 

Koľko rokov učíte? Baví vás to?

Keby ste neboli učiteľkou, čím by ste chceli byť?  

Čo odkazujete študentom, ktorý za Vás zahlasovali? 

Máte rada Horalky?  
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Fotografia: Nathan Simčík 
 



 

 

2. Ing. Monika Ballová 

                               - 33 hlasov 

Aké je to patriť medzi prvé tri najobľúbenejšie učiteľky na tejto škole?  

Čo myslíte, čím ste si to zaslúžili? 

Myslíte si že sa ešte môžete nejako zmeniť k lepšiemu? 

Čo by ste chceli zmeniť na našej škole? 

Aká je vaša najobľúbenejšia trieda? 

Radšej pracujete so študentmi alebo so študentkami? 

Koľko rokov učíte? Baví vás to?

Keby ste neboli učiteľkou, čím by ste chceli byť?

Čo odkazujete študentom, ktorý za Vás zahlasovali? 

Máte rada Horalky?   

 

3. Mgr. Katarína Demjanovičová 
                                 - 23 hlasov 

Aké je to patriť medzi prvé tri najobľúbenejšie učiteľky na tejto škole?  

 

Čo myslíte, čím ste si to zaslúžili? 

 

Myslíte si že sa ešte môžete nejako zmeniť k lepšiemu? 

 



 

 

Čo by ste chceli zmeniť na našej škole? 

  
Aká je vaša najobľúbenejšia trieda? 

 

Radšej pracujete so študentmi alebo so študentkami? 

 

Koľko rokov učíte? Baví vás to?  

 

Keby ste neboli učiteľkou, čím by ste chceli byť?  

Čo odkazujete študentom, ktorý za Vás zahlasovali? 

 

Máte rada Horalky?  

Alexandra Firmentová a Daniela Ferková z V.OB 

 

 

Červený kríž na GT12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je tradíciou, že sa každú stredu na našej škole stretáva partia mladých ľudí zo sociálnym 

cítením a chuťou pomáhať. Bez pochybností ide o spolok červeného kríža pri GT12. 

Ako každá tradícia, aj táto má dlhú históriu. Spolok vznikol na podnet láskavej pani 

profesorky Moniky Ballovej. Vďaka jej úsiliu je táto skupina schopná venovať sa mnohým 

humanitárne-založeným dobrovoľníckym aktivitám. Najkrajšia z nich je asi „Evička“, na ktorej 

dobrovoľníci trávia čas s deťmi v predškolskom veku a učia ich základom prvej pomoci. 

Okrem Evičky sa členovia SČK venujú aj organizácií zbierok. Snažia sa zapájať mladých ľudí 

do zbierok ako Biela Pastelka alebo Deň Narcisov. 

Za najšikovnejšie dobrovoľníčky môžeme bez váhania označiť dievčatá zo Sexty B (Nika 

Katonová, Martina Ladányová, Tia Pribulová, Simona Zdravecká). Všetky štyri sa aktívne 

zúčastňujú súťaží mladých záchranárov a testujú svoje schopnosti v nemilosrdnej 

konkurencii. Dievčatá musia v strese riešiť akútne problémy ako bezvedomie, zastavenie 

činnosti srdca alebo popálenina. 

 



 

 

Momentálne vedú zasadania krúžku chlapci zo Sexty A (Rastislav Boris Textoris, Martin Sarvaš a 

Dávid Jurko), ktorí sa starajú o udržiavanie pravidelného kontaktu medzi jeho členmi v pohodovej 

atmosfére Učebne etiky. Azda najdôležitejšou časťou celku je pani profesorka Monika Ballová, pod 

ktorej ochrannou rukou rastie mládež so zapálením pre humanitárnu činnosť. Za jej láskavý a 

priateľský prístup ju odmeňujú poctivou prácou a úspechmi v mene našej školy. 

Na záver: 

Máš chuť pomáhať, no nevieš ako na to? Chceš zažiť kopu zábavy na stretnutiach a súťažiach a 

popritom okúsiť napätú atmosféru boja o ľudský život? Rád by si si skúsil ozajstnú charitatívnu 

zbierku z "druhej strany"? Tak neváhaj a navštív nás každú stredu v učebni Etv. 

Martin Sarvaš , VI.O A 

 

To najslávnejšie... 
...to, čo máme na profesoroch najradšej 

VÝROKY... 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vy toľko gumujete, že Matador Púchov prestane vyrábať 

pneumatiky 

Dúfam, že vám nemusím pripomínať, že nezvoní pre vás, ale pre mňa 

Teacher is talking and talking and you are sitting and ignore!! 

Tak, 5 minút do konca hodiny... Stíhame 10- minútovečku 

(pri skúšaní) Koho neurobím dnes toho urobím zajtra 

Nezabudnite si všimnúť tieto neviditeľné škvrny. 

Zatvorte si ústa keď so mnou rozprávate 

Nekašlite na mňa ešte ma tu naidentifikujete 

Teraz použijeme metódu kukneš a vidíš 

Taký malý testíček na jednotečku zadara 

 

prof: Stratený k tabuli 

žiak: Stratený chýba 

prof: to ma nezaujíma k tabuli 

žiak: pani profesorka nemám stoličku 

prof: tak si pohľadaj 

žiak si hľadá stoličku ... 

prof: neprechádzajte sa mi tu po triede, máte zápis 

prof: no poďte vy moje pampúšiky 

žiak: prečo pampúšiky? 

prof: lebo ste chutné a duté 

žiak: ale ja som výnimka, však? 

prof: áno... ty si nechutná a dutá 

Ak sa aj ty chceš podeliť o nenapodobiteľný výrok, ktorý by sa mal uchovať v pamäti, neváhaj 
a píš na náš e-mail :  casopis.GT12@gmail.com 
 



 

 

Učiteľ sa pýta Moricka: 

- Keby si mal sedem cukríkov a ja by som ťa o dva poprosil, koľko by ti ostalo? 

-Sedem 

 
 Chuck Norris dokáže tlieskať jednou rukou. 

 Chuck Norris spôsobuje cigarete rakovinu. 

 Chuck Norris nemá tieň, lebo ho už štvalo, že ho niekto imituje. 

 Chuck Norris dokáže tresnúť otáčacími dverami.  

 

Pani učitelka sa pýta Jožka: 

„Jožko , máš domácu?“ 

„ÁNO , mám naliať?

 

Prváčik bol prvý deň v škole. Na druhý deň 

ho mama budí: 

- Janko, vstávaj, musíš ísť do školy! 

- Čože?! Už zase?? 

 

Po písomke: 

- Ako si odpovedal na otázku číslo 6? 

- Otázka číslo 6??!!! 

- No áno, bola na druhej strane. 

- BOLA DRUHÁ STRANA ??!!!! 

 

 

Lord: James, pohár vody. 

James: Nech sa páči. 

Lord: James, ďalší pohár. 

James: Nech sa páči. 

Lord: James, pohár vody. 

James: Pane, čo vás tak smädí? 

Lord: Nesmädí, horí knižnica. 

 

 

Ide chlap v aute na D1. Z rádia sa ozve: 

- Tu je dopravný servis. Na D1 ide jedno auto 

v proti smere. 

Chlap sa pozrie von oknom a hovorí:  

- Čo jedno! Všetky! 

 

 

Babka ako si pricestovala? 

-Vláčikom, srdiečko, vláčikom. 

-Vidíš oco? A ty si povedal, že ju čerti doniesli! 

 

V pizzérí: 

- Dobrý deň, jednu šunkovú pizzu, prosím. 

- Dobre a chcete ju rozdeliť na 4 alebo 8 kúskov? 

- Radšej 4, 8 by som asi nezjedla. 

 

Dve blondínky cestujú vlakom. Oproti nim sedí jeden prešedivený, bradatý muž. Jedna hovorí:  

- Počuj, to nie je kráľ Štefan? 

Druhá odpovedá: 

- Šibe ti? Veď ten zomrel pred 100 rokmi. 

O nejaký čas vojde do kupé muž a hovorí:  

- Čavko Štefan ! Ako sa máš? 100 rokov som ťa nevidel. 

- No... Komu tu šibe?? 

 

 
 

 

 

 

Pripravili: Karin Sopková a Barbora Nagyová z V. OB 

 



 

 

Globálna podnikateľská výzva 

Dňa 5 februára 2013 sa uskutočnila celoslovenská súťaž pre stredné školy v Bratislave na tému: 

Zníženie znečistenia životného prostredia a dopravných zápch v mestách. 

Okrem samotnej súťaže mohli študenti diskutovať s konzultantmi z praxe, zlepšiť si tímovú prácu 

alebo získavať skúsenosti v medzinárodnom podnikaní. 

Počas jedného dňa sa tu zúčastnilo 100 študentov z celého Slovenska ktorých úlohou bolo počas 10 

hodín vypracovať a obhájiť si riešenie na zefektívnenie dopravy s využitím mobilných aplikácii. 

Študenti boli rozdelený do náhodných skupín po 5 členov, pričom súčasťou jedného tímu bola aj 

študentka nášho gymnázia Alica Sigmundová zo VII. A s výherným projekt, ktorý nazvali  "taxi 

sharing". Tento projekt im zaručil postup do európskeho finále v Turíne. O čom bol ich projekt nám 

už viac povie samotná výherkyňa: 

V čom spočívala celá myšlienka vášho projekt ? 

„Vytvorili sme návrh na mobilnú aplikáciu, ktorá by obsahovala viac modulov: Bicykle, mestské mýto, 

plánovanie trás, inovácie v cestovaní MHD a taxi-share. Všetky spomínané moduly, by boli zahrnuté v 

jednej aplikácii. Jej funkcia, spočíva v tom, aby sme ľuďom uľahčili cestovanie, ale zároveň aj odľahčili 

cesty preplnené autami. Čo, by prispelo k očisteniu životného prostredia.“ 

Tešíš sa z postupu do finále ?   
„Mám veľkú radosť. Je to skvelá príležitosť ako nabrať nové skúsenosti, zážitky a spoznať ľudí z 
rôznych krajín. Taktiež mi to môže veľmi pomôcť do budúcnosti.“ 

Mieniš sa v budúcnosti zapájať do podobných akcií ako bola táto ? 

„Ak budem mať príležitosť tak určite áno.“ 

Samozrejme gratulujeme a držíme palce. Taktiež však nemôžem nespomenúť ostatných účastníkov z 

našej školy Dorota Rozumová, Michaela Birošová, Laura Gerendová a Laura Probsnerová, ktorí síce 

nepostúpili do Turína ale získali aspoň plno nových skúseností a mnoho mnoho zážitkov. 

 Nathan Šimčík, VII. OA 



 

 

Košice 2013 

roku 2013 sa Košice, naše malé- veľké mesto, stalo 

hlavným európskym mestom kultúry. 

Tento titul udeľovaný komisiou a Európskym parlamentom jednému alebo 
dvom európskym mestám, dáva nášmu mestu šancu, aby kompletne 
transformovalo svoju kultúrnu štruktúru a aby sa stalo uznávaným v 
medzinárodnom prostredí.  

Po celý rok máme možnosť predstaviť Európe náš kultúrny život, všetky 
významné kultúrne a umelecké aktivity a rozvoj Košíc. 

Kreatívny študent našej školy, Nathan Šimčík z VII. OA nám ukázal 
prostredníctvom tohto videa jeho pohľad na mesto a umenie: 

http://www.youtube.com/watch?v=vgq3WT6qa24 

 

 

 

 

 

 

 

Európske hlavné mestá kultúry:  
 2011: Turku (Fínsko) –  Tallinn (Estónsko) 

 2012: Guimarães (Portugalsko) –  Maribor (Slovinsko) 

 2013: Marseille (Francúzsko) –  Košice (Slovensko) 

 2014: Umeå (Švédsko) –  Riga (Lotyšsko) 

 2015: Mons (Belgicko) –  Plzeň (Česko) 

 2016: Donostia-San Sebastián (Španielsko) –  Vroclav (Poľsko) 

Daniela Ferková, V.OB 
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(zriedkavo nazývané enviroment)  

Všimli ste si naše kvety? Máme ich v každej triede a po 

každej chodbe. Nie všetky pôsobia zdravo, no stále akosi 

žijú, melú z posledného. Niektorým dokonca robí 

spoločnosť žuvačka, papier od keksu a či palička od lízadla. 

Možno ste sa práve zasmiali, alebo si dokonca spomenuli 

ako ste do kvetináča niečo pridali a možno vám je to jedno. 

No tieto rastliny nám skrášľujú školu, i keď sa stane, že doň 

narazíte, ak idete v skupinke. Oni nám skrášľujú niekedy 

veľmi dlhý pobyt ... pre niekoho aj utrpujúci. A keď 

netrpezlivo čakáte na hodinu, obzriete sa a čo nevidíte? Kvet! To zelené; čudo, rôznych druhov.  

Čo je životné prostredie? 

Životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky pre život 

organizmov, vrátane človeka. Človek každý deň znečisťuje prírodu, no 

ako životné prostredie môžeme chápať aj kvety, stromy...všetky rastliny 

na Zemi, a tak isto aj v škole.   

Kto a ako sa stará o naše rastliny? 

Žiaci všetkých ročníkov v rámci 

etickej a prosociálnej výchovy, 

polievajú kvety, oživujú listy 

postrekovaním vlažnou vodou, 

odstrihávajú vysušené listy. Niekedy sa niektorý žiaci len tak 

ponevierajú po chodbách a polievajú svojich spolužiakov. 

Možno im pripomínajú kvety alebo sa priveľmi nudia. No 

práve oni udržiavajú naše školské životné rastlinstvo pri 

živote. Školská rada vyzbierala peniaze od žiakov a prispeli aj 

rodičia. Peniaze využili na kvetináče, nožnice atď. 

Po celom Slovensku sú zapojené školy do organizácie menom: . 

Žiaci/študenti sú súčasťou pracovného tímu. Analyzujú 

súčasnú situáciu na škole v 6 oblastiach (voda, odpad, 

energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň 

a ochrana prírody) a následne navrhujú zlepšenia, ktoré sa 

snažia pri zapojení celej školskej komunity zrealizovať. 

 

Článok: Zuzana Rakacká, II. OA 
Foto: Alexandra Firmentová, V. OB 
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TOURIST  ATTRACTION  
Big Ben, London eye, Trafalgar square, Cruise the river Thames with view on Palace of  
Westminister, Wax museum ... 
 

Článok zhotovili:  Karin Sopková a Barbora Nagyová z V. OB 

 Is a capital city of England and UK 
 It's located on river Thames. 
 Currently is the most important city of`financial centre in the world because of  its 

location and political  
 conditions. London, New York, Tokio and Paris are one of four most important cities 

in the world. 
 In London are located theaters, museums, concert halls, palaces,... 
 In Lonon live 8 278 251 people(year 2001),the third biggest city in the world 

 

HISTORY 
The first name of London was Londinium in year 43 AD 
In 18. century London became centre of bank and intelligence 
In 1837 princess Victoria became queen Victoria(18),Britian was changing from agricultural 
country to most powerful industrial country in the world 
In 1901finished govern of queen Victoriaand started era of happiness and excitement but it 
interrupted the first world war. 
Probably the biggest tranformation of London in last 100 years was caused by germans 
Luftwaffe,which destoyed London during the second world war 
 

LONDON HAS 8 PARTS: 
City of London - or Square Mile the main financial centre of UK 
West End - the most popular shopping and entertaining circuit of London 
East London - was a centre of industrial area but most of this area is like part of Thames 
Gateway 
East End - is closest to the original port and the London area where most settlements for 
immigrants coming  into port 
Docklands - since 1980 this part has enormously developed there were stores for artworks 
and poor  accomodation 
West London - into this part of London is famous antic marketplace and most luxurious 
living in UK 
South London - here is place like Wimbledon( famous for taking part of tennis tourney) 
North London - there are hills from which you have view of the city in this part 

 

PARKS AND GARDENS : 
There are a lot of big opened parks-nine Royal parks, Regents park, Greenwich park, Bushy 
park ,.. 
Most of these park were created between 19. century and the second world war 
The most imortant garden in which you have to pay entry price is Royal Botanic Gardens in  
Kewe 



 

 

 

Buďme kreatívni! 
„Každý z nás prežíva čas hľadaním tajomstva života. Tajomstvo života je v umení.“ 

O. Wilde 

V tichu 
V tichu 

Strom stromu sa chce podobať. 
Nie pre mesiac, 
Ale pre slnko 

 

Z tepny vlk 

Ticho. 
Malý ostrov uprostred jazera. 
Ohnivé kvapky vystrekujú 
Cítim každý ich dotyk. 
Kvapka -  
jedna minca z dna môjho srdca, 
jeden ľudský život, 
jeden návrat. 
 
Bum, bum, bum. 
Už nepočujem nič iné. 
 
Tlkot srdca pociťujem ako gongy. 
Vypúšťajú bojovníkov do ringu. 
Prvý úder - nepočujem. 
Druhý úder - nevidím.  
Tretí úder - nie som. 
 
Mám oči zvieraťa. 
Okolo mňa poletujú myšlienky. 
Moja červená papuľa sa  kolíše v rytme 
padajúcej minulosti. 
Oči sa mi pomaly zatvárajú. 
Sivé rúcho mi neoddeliteľne priľnulo k telu. 
 
Boj sa začína odznova. 

 

Vrecká 
Kamienky väznia hviezdy v mojich vreckách. 
Našla som ich pod nohami. 
Neobyčajný deň. 
Zoznámila som sa so životom. 
(Mal teplú ruku.) 
V jednej ruke mal kamienky, 
v druhej hviezdy. 
Odvtedy ich nosím vo vreckách. 
 
 

Modrá rybka 
 
Večer. 
Svet je v objatí  vody. 
Vlny unášajú mihotavé sedmokrásky z oblohy, 
modrú rybku a dvoch 
v pulzujúcich telách cítia krásu. 
Preniká ich srdcia. 
Stávajú sa kvapkami -  
vrstvičkou ležiacou na mori. 
Ráno. 
Spev vtákov rozozvučuje prikrývku mora. 
Kvety letia za svojou krásou, 
modrá rybka ďalej hľadá svoj hrad 
a dvom sa stretávajú oči. 
 
 

 
 
 
 
Autorka básní: Andrea Klemová, VII. OC 
Ilustrácia: Paťa Hudecová, V. OB

 
V každom z nás je ukrytý akýsi umelecký talent, treba ho len objaviť. Myslíš si, že by ti písanie 

šlo? Baví ťa to? Alebo si iba krátiš dlhé chvíle? Školský časopis ti pomôže konečne sa prejaviť. Ukáž 
všetkým, čo je v tebe.  

Príbehy, básne, poviedky či úvahy posielaj na náš e-mail : casopis.GT12@gmail.com 


