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Úvodník 
 Milí čitatelia, milé čitateľky!

 Druhé číslo nášho školského časopisu Gercenoviny je na svete! Máme advent, príde 
sv. Mikuláš i Vianoce, ale aj riaditeľské testy a polročné skúšania, o ktorom nechceme ani 
počuť.  Dovtedy sa však začítajte do nasledujúcich stránok, kde sa dozviete veľa zaujímavého. 
 Máte možnosť lepšie spoznať členov študentskej rady pre aktuálny školský rok, nového 
pána profesora Tyrola či veselého kuchára Mária, ktorý vám deň čo deň vydáva obedy v jedálni. 
Nesmiete si nechať ujsť exkluzívne interview s profesorkou Kotuličovou o pokémonoch či zau-
jímavé práce našich žiakov a absolventky. Nájde sa niečo aj pre súťaživých – rubrika Poznáme 
sa? dáva priestor pre vaše tipy, ktorá pani profesorka vyrástla z milého dievčatka na archívnej 
fotografii. Pre tvorivých je pripravená malá literárna súťaž. Zabudli ste si domácu úlohu alebo 
nechcete ísť odpovedať? Tento problém môže vyriešiť Ulievačik, ktorý je novinkou tohto čísla. 
 Prajeme vám veselé čítanie a tešíme sa na vaše nápady, podnety, príspevky. 

Maria Kováčová s redakciou 
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Zoznámte sa so
Študentskou  radou

Vladimír Kubík, PRÌMA
Narodil som sa v Bratislave a na našu školu chodím 

už od prvej triedy, teraz som žiakom prímy. 
Medzi moje obľúbené predmety patrí geogra-
fia, matematika, fyzika, informatika a telesná 
výchova. Od druhej triedy patrím do skautskej 
skupiny Blesky. V škole navštevujem krúžok 
anglického jazyka a Programovanie s robotmi. 

Hrám futbal za FK Mamateyka a chodím 
na športovú gymnastiku do Sokolovne. Mám 

mladšieho brata Jakuba. Keď mi zostane voľný čas, 
rád si s ním zahrám florbal a bedminton.

Dominik Zaťko, TERCIA
Mám 13 rokov a v študentskej rade som už tretí 
rok. K mojim záľubám patria počítačové hry, 

rád čítam knihy a tiež ma baví kinematografia. 
Už 6 rokov robím judo. Trénujem v STU v 

Bratislave. Zároveň rád chodím plávať. Mojím 
obľúbeným predmetom je dejepis, lebo ma 

zaujíma história. Mám jedného psa. Je to biely 
miniatúrny bulteriér. Veľmi rád chodievam so 

spolužiakmi do kina či von.

Jozef  Kalužay, SEKUNDA
Mojimi obľúbenými predmetmi sú jednoznačne 
matematika a informatika. Rád hrám na gitare 
a na klavíri. Medzi moje obľúbené činnosti však 
nepatrí šport. Väčšinou som zodpovedný, preto 
som sa stal pokladníkom i podpredsedom našej 

triedy. 
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> zoznámte sa so študentskou radou
Adam Filina, 3.AG

Som jeden z členov študentskej rady za triedu
 3. AG, alebo ako my hovoríme najlepšiu AG.

 O sebe by som povedal len toľko, že som ko-
munikatívny, priateľský a veľmi rad 

organizujem akcie a snažím sa robiť školské 
podujatia lepšie a lepšie. Medzi moje záľuby 
patrí fotografovanie, cestovanie a nasávanie 

nových informácií.

Richard Paško, SEKUNDA 
Mojím koníčkom je plávanie a okrem iného aj 
turistika a horolezectvo. Mám výbušnú povahu. 
Najradšej pozerám televíziu a veľa spím. Mojím 
najobľúbenejším filmom je Pán prsteňov. 

Maria Kováčová, KVINTA
Večerná letná cyklistika je pre mňa skvelý 

spôsob odreagovania sa z povinností. 
A zdravej túre s fotoaparátom v ruke sa 

máločo vyrovná. Mám veľmi rada decem-
ber a obdobie Vianoc. Je to pre mňa ob-

dobie pokoja a radosti. Neopísateľne krásny 
pocit je tráviť večer vonku v snehu alebo doma 

pri dobrom filme či so skvelou knihou a šálkou 
horúceho čaju zababušená do deky. Vo svojom voľnom čase 

rada píšem, zatiaľ len básničky, ale časom by som chcela začať aj s 
príbehmi. Mám rada dejepis, ale aj matematiku, aj keď jej nie vždy 

rozumiem tak, ako by som chcela. Rada trávim čas s deťmi, a preto 
by som sa chcela stať animátorkou na Mamateyke. 
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> zoznámte sa so študentskou radou
Ester Viktória Ziffová, SEXTA

Ahojte! V tomto školskom roku budem viesť 
študentskú radu z pozície predsedníčky. Napriek 

tomu, že sme krátko po voľbách, už teraz sme 
si vytýčili veľa zaujímavých cieľov. Verím, že 
budeme zastupovať ostatných žiakov najlepšie, 
ako vieme, no plánované udalosti vám 
odhalíme neskôr. Každopádne ostaňte nala-

dení! Obvykle ma môžete stretnúť s priateľmi, 
dobrou knihou alebo pri hre na saxofón. Keďže 

mám lásku v jazyku slovenskom, v budúcnosti by 
som rada študovala slovenčinu alebo žurnalistiku. 

Čas ukáže, či ma stretnete na vyučovaní za katedrou alebo 
moje meno nájdete na obálke kníh.  

Karin Singhoferová, PRÍMA
Rada športujem, mám rada basketbal, volejbal a 

vybíjanú, ale najradšej zo všetkého tancujem. V 
škole mám najradšej dejepis, fyziku a nemčinu. 

Škola mi ide dobre a darí sa mi.

Oliver Písečný, 3.AG
Mám 18 rokov, medzi moje záľuby patrí 
literatúra, jazyky, história, genetika, etnoló-
gia, umenie a robenie hudby. Elektronickú 

hudbu produkujem už takmer tri roky. 
Všetko, o čo sa zaujímam, vidím ako časť seba 

a niečo, čo mi naozaj obohacuje život a dáva 
mi silnú perspektívu do budúcnosti. Našu školu 

mám rád, a preto som šťastný, že som bol zvolený do 
študentskej rady a budem sa môcť aktívne zapájať do života gymná-
zia.  
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> zoznámte sa so študentskou radou

Denis Drahník, TERCIA
Narodil som sa v Čadci, ale teraz bývam 

v Bratislave. Mám 14 rokov. Venujem sa 
spoločenským tancom. Medzi moje hobby patrí 
aj parkour a freerunning. Mám rád bláznivé 
a akčné veci. Medzi moje obľúbené predmety 
patrí angličtina, informatika a telesná.

Lea Ružičková, KVARTA
V študentskej rade som prvýkrát. Nedávno 
ma začala baviť fyzika. Vo svojom voľnom 
čase sa chodievam korčuľovať do Avionu. 
Veľmi rada tancujem a fotografujem, mi-
lujem prírodu a kvety. Som uchichotaná a 

ukecaná. Veľa ľudí mi hovorí, že som úprim-
ná. Som citlivá a vyrovnaná. Rada sa motivujem 
rôznymi citátmi. Vyhľadávam ľudí, ktorí rozdávajú 

pozitívnu energiu a robia mi lepšiu náladu. Chcela by 
som priniesť do študentskej rady zopár nových nápadov a inšpirácií. 

Pokúsim sa vám spríjemniť čas, ktorý trávite v škole. Teším sa na nové 
zážitky v tomto školskom roku. 

Michal Dubjel, KVINTA
Miesto v študentskej rade som tento rok obsadil po 

prvý krát. Som veľmi rád, že chodím do školy, 
kde  sú  učiteľia, čo nás chcú niečo naučiť. 

Niekedy si rád zakreslím (hlavne počas školy). 
Ak mám niekam ísť, tak preferujem bicykel, 

a ak sa zmestí do tašky,  rád so sebou beriem 
aj fotoaparát. Tento rok som sa podujal, že 

urobím  grafickú úpravu školského časopisu. 
Ak by ste mali nejaké pripomienky alebo ná-

pady, stačí povedať. 
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> zoznámte sa so študentskou radou

Zuzana Moravčíková, SEXTA
Mám šestnásť rokov a do našej školy chodím už 

nejaký ten čas, presnejšie je to už môj šiesty rok 
a plánujem tu ešte chvíľku pobudnúť. Veľmi 

rada čítam a športujem iba formou seriálových 
maratónov. Tiež veľmi rada cestujem a 

spoznávam nové miesta. Na chodbách ma 
spoznáte pomerne ľahko, pretože mám záľubu 
v nosení vtipných tričiek. Vďaka tomu, že mám 

rada anglický jazyk, som prezývaná aj chodiaci 
slovníček. Dúfam, že v študentskej rade budem 

na osoh a spolu s ostatnými vám spríjemníme 
študentský život.

Lenka Jagnešáková, KVARTA
Už štyri roky študujem na tomto gymnáziu a tiež je 

to štvrtý rok, čo som bola zvolená do študentskej 
rady. Veľmi rada plávam, behám a jazdím na 
koni, rada experimentujem v kuchyni (zatiaľ 
bez vážnejších následkov), ale na chuť som 
prišla aj umeniu. Milujem čas trávený v ateliéri 
so štetcom  v ruke, spievanie, chvíle v zbore a 

za klavírom. No a fotiť či písať dlhé súvetia, to 
sú pre mňa momenty úplného blaha. Mám rada 

prírodu, hory, turistiku, rada cestujem, spoznávam 
svet a priťahuje ma to všade, kde hrozia nové zážitky. 

Zima nie je zimou bez lyžovania a kvalitnej guľovačky. 
Milujem daždivé a chladné dni so šálom okolo krku a šálkou v ruke, pre-
chádzky vo farebnom jesennom lístí, čítanie dobrej knihy či počúvanie 
dobrej hudby. Mám rada usmiatych ľudí plných pozitívnej energie, dlhé 
rozhovory, ako aj pečenie, smiech či pitie čaju.  
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Aj malé meškanie 
môže spôsobiť 
VEĽKÉ
 problémy

Stalo sa to v prvom mesiaci nášho manželstva. Boli sme bezhlavo zaľúbení a oči sme mali 
iba jeden pre druhého. A vtedy prišla prvá ozajstná skúška nášho vzťahu. Teraz sa už 
smejeme, ale vtedy nám nebolo všetko jedno. 

 Zobudila ma vôňa čerstvo uvarenej kávy. „Dobré ráno, miláčik.”  Môj manžel sa 
skláňal nado mnou už oblečený v obleku, učesaný a oholený. Ach, stále si ho 
pamätám ako malého chlapca, ktorého som tresla na pieskovisku lopatkou do hlavy. Jedno-
ducho láska na prvý pohľad. Napila som sa kávy. Fuj. Bola hnusná.   
 „Prosím ťa, to čo si mi uvaril za kávu?”  Peter sa na mňa nechápavo pozrel. „Akú? 
No veď normálnu. Takú, ako vždy.” A vtedy mnou otriaslo neblahé tušenie.
  Vykotúľala som sa z postele. Už dlhšie som mala podráždenú náladu, 
divné chute a všetky príznaky tehotenstva. To nemôže byť pravda! Bývame v 
takom byte, že aj špajza je väčšia, ledva sa sem zmestíme my dvaja. Nieto ešte dieťa!
 Celý deň som bola v práci nervózna. Nevedela som sa sústrediť, dvakrát som sa 
obarila vodou a vôbec, všetko bolo mizerné. Môj doktor neordinoval celý týždeň. Čo budem 
robiť? A čo mám povedať Petrovi? Mám mu to vôbec povedať? Skoro som mohla počuť, ako 
sa myšlienky v mojej hlave hmýria a bzučia. 
 Prišiel večer a ja som pred Petra postavila večeru. „Ehm, vieš,” začala som opatrne. 
„Tak som rozmýšľala... No vieš, že...” Nestihla som dokončiť a Peter vyskočil zo stoličky, ktorá 
so šuchnutím pristála na podlahe, a zreval: „Ty si tehotná!” A dočerta. Tak takýto ohlas som 
nepredpokladala. Očakávala som zdesenie, plač a možno omdletie. Ale toto? To sa na neho 
nepodobá. Peter bol vždy „kamarát do nepohody”. Jediná reakcia, ktorá mi napadla, bolo 
rozplakať sa. „Nemusíš na mňa hulákať!” Fňuk. „Možno nie som. Je to iba malé meškanie.” 
Moja intenzíta vzlykov bola postupne menšia. Peter si so vzdychom sadol naspäť na stoličku. 
„Myslím,“ začal opatrne, „že si na vstrebanie tejto informácie otvorím pivo. Alebo radšej 
dve.” 
 V noci sme ani jeden nespali. Ale ani sme sa nerozprávali. Obaja sme chceli mať 
deti, ale až vtedy, keď ich budeme mať z čoho živiť. Peter vzdychol, ja som vzdychla a opäť 
bolo ticho. Cez otvorené okno bolo počuť zvonenie električky. Tak toto bude dlhá noc. Keď 
som sa zobudila, Peter už nebol doma. Obliekla som sa a chcela som ísť do práce. Vtom 
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sa chodbou rozľahla typická melódia pre 
Nokiu. „Prosím?” Na druhej strane sa ozvalo 
fučanie. „Srdiečko, ako môžeš byť tehotná?” 
A sakra. Svokra. Ja toho Petra zabijem! 
„No viete, také veci sa občas 
stávajú. A okrem toho  nič 
nie je isté.” Svokra opäť 
zafučala. „Ale ja som 
už kúpila dupačky.” 
Môj tlak výrazne 
stúpol. „Čo ste uro-
bili?” Moje jačanie sa 
krásne rozliehalo uli-
cou. „Ach, neboj sa. Sú 
naozaj krásne! Také žlté. 
Neutrálne.” Naštvaná som 
zložila telefón a nepočula 
som, čo mi svokra odka-
zuje. 
 Ten večer sa vô-
bec neodlišoval od toho 
predchádzajúceho. Pe-
ter mi zamrmlal „ahoj” 
a otvoril si pivo. Ešte sa 
z neho stane alko-
hololik! Znova sme 
si nič nepovedali a 
naša prvá manželská 
kríza naberala 
na obrátkach. 
Bohužial, ja som 
začínala mať pocit, 
že som si vzala 
nezodpovedného 
truľa. 
 Na druhý deň 
mi volala moja matka, svokra, brat, Petrova 
sestra a tri tety. Rodinné tamtamy fungovali 
rýchlosťou blesku a ja, ani neviem ako, som 
prijímala gratulácie a výčitky, že som im to 
neoznámila skôr. Akokeby bolo čo! Všetkým 
som poriadne vynadala a vypla som si tele-

fón. Z malého meškania sa stáva čoraz väčšie 
a ja som prepadávala panike. 
 „No môj zlatý. My sa akože ešte 
dlho nebudeme rozprávať?” Peter stál s 
otvorenými ústami a civel na mňa. Bola som 
strašne naštvaná. „Netvár sa, že sa ťa to 

netýka! Ak som tehotná, tak si v tom so 
mnou tiež, lebo na otehotnenie musia 
byť dvaja! A vďaka, že si to vytrúlil svo-

jej matke. Som pohádaná s polovicou 
rodiny, lebo nechcem prijať ich rady, 
dupačky a tehotenské oblečenie!” 

Hodila som do neho topánku. Uhol 
sa. Nebolo to práve správanie hodné 

dospelého človeka, ale bolo mi to jedno. 
„Au!” Zazrela som na neho. „Veď 

som ťa netrafila! Čo aukáš?” 
Napätie sa dalo krájať. 
Milovala som ho, ale 

nahneval ma svojím 
správaním. Vtedy Peter 

urobil to, čo som od 
neho očakávala už 

ten prvý večer. 
Objal ma a 
povedal, že 
všetko dobre 
dopadne. 
Konečne! 

 Všetko 
dobre 

dopadlo už 
v ten večer. 

Nič nemeškalo, s 
Petrom sme sa udobrili, ale 

ďalší deň ma čakalo niekoľko telefonátov 
plných vysvetlovania a udobrovania. Teraz 
považujeme túto historku za zábavnú, ale vt-
edy skoro došlo k rozvodu, rozkolu v rodine 
a vydedeniu. 
                                                            

> z našej tvorby
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> z našej tvorby

Aj v tercii 
(podobne ako v každej 

triede) sa učia nemčinu. 
A že im to ide, doka-

zujú nasledovné básne, 
v ktorých prezradili aj 
niečo o sebe. Habt ihr 

verstanden? 

Anton Tuhý
Mein Gedicht 

Ich liebe Fußball, ich liebe Sport,
ich liebe Slowakisch, ich liebe 

Deutsch. 

Ich kann nicht 
ohne mein Smartphone leben,

ich kann nicht
 ohne meine Eltern leben. 

Ich kann gut Tennis spielen,
ich kann gut Ski fahren. 

Ich kann nicht gut malen,
ich kann nicht gut surfen.

Ich bin optimistisch und nett,
ich bin lustig und doch intelligent. 

Silvia Griačová
Ich bin 

Ich bin nicht ordentlich, meistens unpünktlich,

aber bin ich glücklich und immer neugierig.

Ich bin sehr freundlich, aber oft nervig.

Ich bin ein bisschen faul, mein Bruder ist nicht Paul.

Ich bin manchmal fleißig, aber total stressig.

Das ist mein Gedicht, ja, ich bin fertig!

Simona Zajíčková 
ICH

Ich bin neugierig, faul und immer optimistisch.
Ich mag alle Tiere und ich esse keinen Fisch.

Ich bin ein bisschen sensibel und mag ich Witze.
Ich habe zwei Schwestern und ich möchte eine Katze.

Ohne mein Smartphone kann ich nicht leben
Meine Hobbys sind Laufen, Zeichnen und Lesen. 
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TEN, čo ti s úsmevom vydá 
tvoju porciu hneď, ako pípneš 
Ako sa voláte? Koľko máte 
rokov? A odkiaľ ste?
Volám sa Mário Dráb, 
mám 29 a som z Nitry.

Čo ste 
študovali?
Študoval som 
kuchára... A to je 
všetko.

Kde si pred-
stavujete 
svoju ideálnu 
dovolenku?
Ájajááj... V Thajsku.

Aké sú vaše 
záľuby?
Moje záľuby? Jaz-
denie na rýchlych 
motorkách.

Ako dlho 
pracujete u 
nás v škole? 
Od januára tohto 
roku. 

Máte nejakú predchádza-
júcu skúsenosť s kuchárst-
vom?
Nie... Nie. Ale mám desaťročnú prax.

Čo vás priviedlo k práci tu 
na škole?
Dobrý šéf.

S kým bývate? Varievate aj 
doma? 
S manželkou. Varievam aj doma, ale 

väčšinou varí 
manželka. 

A keď varíte 
vy, čo na 
to hovorí? 
Chutí jej?
Chutí, nič iné jej 
nezostáva. 

Čo je náplňou 
vašej práce?
Náplňou mojej práce
 je, aby boli všetci 
spokojní a aby všetci 
robili všetko, ako 
majú. A aby jedlo 
chutilo deckám aj 
učiteľom.

Koľko jedla 
prejde cez vaše 
ruky?
Asi 550 porcií každý 
deň.

Ste spokojný s prácou na 
škole?
Som spokojný.

Chceli by ste sa tomuto 
venovať aj v budúcnosti?
Oooo... Nejaké roky ešte hej, ale do     
dôchodku určite nie.
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A nejaké zážitky so žiakmi 
pri vydávaní obeda?
Tak tie boli všelijaké. Jedna slečna 
nechcela mäso. Keď som jej ho nabral na 
tanier, začala sa plieskať o pultík, plakať, 
rumázgať, vrieskať. Alebo dobrý zážitok 
je, keď žiak príde na dupľu. Neviem... 
Zažil som tu už všeličo.

A čo kolegyne?
Ktoré kolegyne? Moje kolegyne? 
Niekedy je živá pohroma tie ženy 
počúvať. Ale ináč všetko v rámci normy. 
Sú šikovné.

Kde sa vidíte o desať ro-
kov?
V teplom kresle a s veľa peniazmi vo 
vačku.

Dobre, tak ďakujeme za ro-
zhovor.
To je všetko?

Všetko. Alebo ešte chcete 
niečo povedať?
Né, né, né, né, né. Chlapci, nechcete mi 
to potom doniesť prečítať? Ale ja vám 
verím. Dúfam, že tam bude všetko len 
pekné. Potom chcem časopis. Čáááute, 
díky.

Matúš Bystrický a Andrej Škovranko

Nebojte  sa 
robiť  rozhodnutia
Poznáte pána profesora Tyrola? 
Myslím si, že málokto o ňom 
vie viac ako to, že učí dej-
epis a občiansku náuku a že mal 
prednedávnom svadbu. Pán profe-
sor Dávid Tyrol je novým učiteľom 
na našej škole. Aj keď možno 
niekedy rýchlo diktuje poznámky, 
učivo vie vysvetliť zrozumiteľne. 
Je veselý a na hodiny prichádza v 
dobrej nálade. Prečítajte si, čo nám 
o sebe prezradil. 

> na koberček
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Odkiaľ pochádzate?
Pochádzam z nádhernej obce na severe Slovenska 
–  z Oravskej Polhory. 

Prečo ste sa rozhodli stať sa 
učiteľom?
Ako žiak základnej školy som chodieval na 
stretká k saleziánom. Už vtedy sa mi páčilo, ako 
s nami pracovali animátori. Neskôr, keď som bol 
na strednej škole, som aj ja začal byť animátorom 
a cítil som, že ma to napĺňa. Okrem toho som si 
začal uvedomovať, že je veľmi potrebné, aby sa 
niekto venoval mladým a aby im ukázal, že im 
verí. 

Aké predmety vyučujete a prečo?
Vyučujem dejepis a občiansku náuku. Okrem toho u štvrtákov na základ-
nej škole učím informatiku. Tieto predmety som si vybral preto, lebo som 
k nim mal na strednej škole blízko a tiež sú to predmety, cez ktoré sa dá k 
študentom lepšie priblížiť a lepšie s nimi pracovať, predovšetkým občianska 
náuka, ktorá má široký záber tém. 

Ako ste sa dozvedeli o našej škole a prečo ste sa ro-
zhodli prísť učiť práve sem?
To, ako som sa dostal na vašu školum je taký malý zázrak. Ešte v januári som 

sa rozhodol, že si podám žiadosti 
na cirkevné školy v Trnave a v 
Bratislave. Na druhý deň som 
mal v pláne posielať žiadosti na 
štátne školy. No k tomu som 
sa už nedostal. Vaša/naša pani 
riaditeľka mi odpísala hneď v prvý 
deň a pozvala ma na pohovor. 
Prišiel som a od prvého momentu 
sa mi škola páčila. 

> na koberček
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Čo rád robíte vo svojom 
voľnom čase?
Rád trávim čas so svojimi priateľmi na 
turistike, nejakej chate alebo len tak 
pri spoločnom rozhovore. Mám teda 
rád spoločnosť, rád chodím do prírody, 
rád čítam knihy a sem-tam si pozriem 
nejaký dobrý film.

Máte obľúbený film či kni-
hu?
Mám viacero obľúbených kníh aj filmov. 
Väčšinou však ide o filmové adaptácie 
kníh, ktoré mám rád. V prvom rade 
spomeniem Pána prsteňov a v podstate 
všetko od Tolkiena, ďalej z fantasy liter-
atúry mám rád tiež Kroniky Narnie, Eragona, Zaklínača a aj Harryho Pottera. 
Páčia sa mi aj romány z viktoriánskeho obdobia, napr. knihy od Jane Aus-
tenovej či od Thomasa Hardyho. V detstve som mal veľmi rád Troch pátračov 
a Slávnu päťku. K obom sériám kníh sa rád vraciam. A asi pred troma rokmi 
som zhltol aj všetky diely Anny zo Zeleného domu a zaradil ju medzi svoje 
veľmi obľúbené knihy. 

Máte nejaký veselý zážitok z vašich študentských 
čias?
Chodil som veľmi rád do školy a každý deň bol niečím výnimočný. Na nič 
konkrétne si však nespomínam. Spomínam si len na to, že mi tam bolo veľmi 
dobre. 

Aké boli v tom čase vaše koníčky a záľuby?
Počas celej strednej školy som bol v školskom divadelnom krúžku. Pri každej 
možnej príležitosti sme hrali nejaké predstavenie. Okrem toho sme založili 
s kamarátmi aj vlastný divadelný klub a nacvičili sme niekoľko hier. V nich 
som väčšinou hrával a jednu som aj režíroval. Okrem tohto koníčka som bol 
naplno u saleziánov ako animátor. 

> na koberček
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Ako a kde ste trávili detstvo?
Keďže som z dediny, svoje detstvo som trávil často niekde na poli či v lese. 
Keď sme práve nepomáhali rodičom so statkom, tak sme utekali do lesa a 
stavali sme bunkre a hrali sme rôzne 
hry. Okrem toho veľmi rád spomí-
nam na pasenie kráv a husí. To sú 
krásne zážitky.

Nedávno ste sa ženili. 
Aká bola svadba? 
Svadba bola nádherná. Veľmi som 
si užil svätú omšu. Priznám sa, že 
som ani nečakal, že to bude mať takú 
silu. Aj zábava bola super.  Aspoň 
tak sa teda vyjadrili svadobčania a ja 
môžem len potvrdiť.

Ako ste vedeli, že je to tá 
pravá?
Hneď keď som ju prvýkrát uvidel, 
vedel som, že je to tá pravá... Teda 
tak by to bolo v rozprávke. V živote 
to bolo trošku zložitejšie a postupne 
sme sa spoznávali na stretku, ktoré 
sme mali počas vysokej školy v Univerzitnom pastoračnom centre v Trnave. 
Neskôr ako pár. Vtedy som už vedel, že ona je tá pravá. Ak však chcete nejaký 
konkrétny deň či moment, asi taký nie je. Postupne zisťujem, že láska nie je 
len cit, ale aj rozhodnutie. Tohto rozhodnutia sa však dnes mnohí mladí ľudia 
boja. Nebojte sa robiť rozhodnutia. 

Čo by ste odkázali všetkým študentom prostredníct-
vom Gercenovín?
To čo im hovorím takmer vždy, keď odchádzam z triedy: Buďte dobrí a majte 
sa radi. To celkom stačí. 

za rozhovor ďakuje Mária Kováčová

> na koberček
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PoKéMoN Go
a pani profesorka kotuličová
 Pokémon Go je free-to-play hra presmartfóny s rozšírenou realitou
 vyvíjaná americkou spoločnosťou Niantic. Bola vydaná v júli 2016. V hre môže hráč 
prostredníctvom GPS, ktoré má v mobile, lokalizovať a trénovať virtuálne kreatúry 
nazývané pokémony, získavať ich a bojovať s nimi. Pokémony sa zobrazujú na obra-
zovke, akoby boli v rovnakej lokácii v reálnom živote ako hráč. Hra Pokémon Go sa 
krátko po vydaní stala celosvetovým fenoménom a s viac než 500 miliónmi stiahnu-
tiami po celom svete sa začala šplhať na rebríčky ako jedna z najviac profitujúcich 

aplikácií roku 2016. Táto hra 
spopularizovala využívanie pro-
striedkov rozšírenej reality, pod-
poruje fyzickú aktivitu hráčov 
(Aby ste chytili pokémona, mu-
síte chodiť v reálnom svete.) a 
tiež rast malých biznisov. Preto 
sme chceli zistiť, čo si o tomto 
fenoméne myslia naši učitelia. 
Spýtali sme sa teda pani profe-
sorky Lýdie Kotuličovej, o ktorej 
je známe, že má s Pokémon GO 

Odkiaľ poznáte hru Pokemón Go? 
Poznám ju prostredníctvom môjho syna a jeho kamarátov.

Myslíte si,  že je chytanie pokémonov v reálnom sve-
te dobrý nápad?
Ako hra to je zaujímavé, pretože v dnešnom svete vedy a techniky mladí ľudia 
trávia veľa času hraním počítačových hier, pozeraním internetových stránok 
a pod. Ale toto je hra, kde sa človek musí fyzicky hýbať. 

> na koberček
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Prečo je podľa vás hra PokémonGo 
taká populárna?
Možno je to práve tým, že to vytiahlo deti von. Vďaka 
tomu, že sa veľa „vzácnych“ pokémonov nachádza na 
zaujímavých lokalitách, môžu deti spoznávať kultúru 
a nové miesta.

Aký vplyv má podľa vás Pokémon 
Go na mládež? 
Na základe doterajších skúseností si myslím, že to 
má pozitívny účinok, pretože to deti vyzýva k po-
hybu a fyzickej aktivite.

Hrali ste už Pokémon Go? Ak nie, 
zahrali by ste si ho?
Áno, hrala som, ale miesto, kde som to hrala, bolo dosť prázdne – málo ľudí 
a pokémonov. Potom neskôr som už na to nemala čas. Keby som na to mala 
čas, zahrala by som si vo forme prechádzky a relaxácie.

> na koberček

rozhovor a ilustrácia Michal  Dubjel
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Čo nás zaujalo v encyklike
pápeža Františka Laudato si?
Zaujal ma pápežov pravdivý 
a realistický pohľad na veci 
týkajúce sa enviromentu.

-Tomáš

Mňa zaujali aj názory na 
riešenie týchto problémov 
a výzvy na zmenu.

-Singi   

Mňa oslovila prepojenosť 
vzťahov, na ktoré pou-
kazuje pápež v príbehu 
o stvorení, a to na vzťah 
k Bohu, k blížnemu a k 
Zemi. Problémy sú dôsled-
kom narušenia týchto 
vzťahov hriechom. 

-Filip

Mne sa páčilo, že pápežovi 
záleží na zachovaní našej 
planéty, nášho „domova“.

-Dominik

Oslovila ma rozhľadenosť, 
bystrosť, dar reči, opis pro-
blémov, ale i návrh riešení.

-Adam

Mňa oslovilo priame a presné 
adresovanie ekologicko-
sociálnej problematiky v 21. 
storočí. Cením si názory a 
postoje pápeža Františka 
nahlas hovoriť o problémoch, 
ktoré sa týkajú nás všetkých.

-Oliver

Dalo mi to celkom veľa, 
keď som to čítal, lebo nad 
niektorými otázkami ľudstva 
našej planéty som sa nikdy 
nezamýšľal.

-Tomki

Mne sa páčila výzva k 
striedmosti a nádej, ktorá sa 
tu prelína cez všetky pro-
blémy. Pápež upozorňuje, 
že čím ej srdce človeka 
prázdnejšie, tým viac človek 
potrebuje kupovať, vlastniť a 
konzumovať veci.

-Veronika

V encykliki ma zaujalo, že 
bolo poukázané na praktiky 
veľkých firiem, ktoré sa k 
prírodným zdrojom správajú 
necitlivo len s vidinou čo 
najväčšieho zisku.

-Bendžo

My, ľudské bytosti,
stvorené tým istým Otcom, 
vytvárame istý druh rodiny 
a musíme cítiť súcit a starosť 
o bytosti sveta. Ježiš pozýval 
k tomu, aby „sme spoznali 
otcovský vzťah, ktorý má Boh 
ku všetkým stvoreniam, aby 
sme žili so stvorenstvom v 
harmónii.”

-Dano 

Technológia nie je neutrálna, 
lebo vykonáva „rozhodnutia 
týkajúce sa istého druhu 
spoločenského života, ktorý 
sa má rozvíjať“. Preto ľudstvo 
potrebuje primeranú solídnu 
etiku, kultúru a spiritualitu. 

-Števo 

Mňa zaujalo zdôraznenie 
hodnoty a krehkosti prírody 
a zároveň schopností, ktoré 
nám dal Stvoriteľ, aby 
sme skoncovali s mýtom 
neohraničeného materiálneho 
pokroku. 

-Fiťo
18

“Together, we pledge 
our commitment to 
raising awareness 
about the steward-
ship of creation.”
- Pope Francis
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VydarenáKatarínskazábava
 V piatok 25. novembra 
sa na našej škole uskutočnila 
Katarínska zábava, ktorú uspo-
riadali triedy 3. AG a sexta pre 
všetkých žiakov Spojenej školy 
Svätej Rodiny. Celý večer sa 
niesol v duchu ľudovej vese-
lice, čomu bola prispôsobená 
výzdoba, oblečenie účastníkov, 
ale hlavne program. Takmer 100 
žiakov sa bavilo na súťažiach 
inšpirovaných televíznou relá-
ciou RTVS Milujem Slovensko. 
 V prvej aktivite sme si overili, ako poznajú naši žiaci ľudové piesne. Hudobný kvíz 
vystriedala pánska volenka a môžeme skonštatovať, že nás chlapci poriadne vytancovali. V 
súvislosti s tancom musíme spomenúť Patríciu Guspanovú a p. prof. Tomáša Vasilčáka, ktorí 
to poriadne roztočili s ich polkou! Predviedli inovatívnu zostavu s prvkami akrobatického 
rock and roll-u, ale aj moderného tanca. Priestor dostali aj ďalší žiaci so zostavou, ktorú si 
pre nich tanečný pár pripravil.  

 Ďalšie súťažné kolo bolo 
zamerané na mestá a dedinky 
Slovenska. Študenti dostali 4 
indície, na základe ktorých 
mali uhádnuť, o akú obec 
ide. Súťažiaci, ktorý ako prvý 
uhádol, označil miesto na 
slepej mape. Žiaci uhádli všetky 
mestá, no na mape im robili 
problémy Čičmany či Terchová. 
 Po dámskej volenke sme 
hľadali krásu v starých slovách 
zo slovenčiny. Moderátori 
prečítali slovo a vybrali piatich, 
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ktorí mali z troch možností 
určiť podľa nich tú správnu. 
Samozrejme, úspešní získali 
cenné súťažné body. Vedeli ste, 
že pigľajz je žehlička? 
 Počas piatkového 
večera sme si všimli, že p. prof. 
Dávid Tyrol pozná množstvo 
skupinových tancov, ktoré 
rozprúdia každú párty. So 
svojou pani manželkou nás 
naučil napríklad egyptský 
tanec. Na záver súťaže sme 
spočítali všetky získané body. 
Najúspešnejšia bola gymnazistka Lenka Jagnešáková z kvarty, ktorá získala vecné tematické 
ceny. 
 Na vstupenke mal každý účastník aj svoje tombolové číslo, a preto všetci napäto 
čakali, či vyhrajú. Cien bolo neúrekom, medzi nimi napríklad aj fľaša s kyslíkom, uvoľnenie 
zo skúšania na rôznych predmetoch, tetovačky či hlavná cena večera – busta Johanna 
Straussa mladšieho, ktorá poputovala do zbierky p. prof. Petra Lazového. 
 Po tombole zasadla komisia organizátorov, aby rozhodla, kto sa stane šuhajom a de-
vou toho večera. Nominantov bolo mnoho, no týmto titulom sa môže pýšiť Lea Kováčiková 
zo sexty a tretiak Tomáš Singhofer, ktorí získali aj kvetinové venčeky z dielne Patrície 
Guspanovou a žezlá v podobe drevených varešiek. Ich veselé tváre ste si už určite všimli na 
obálke tohto čísla. 
 Ku koncu nám študent Štefan Čulen predviedol svetelnú šou, a aby sme mohli 
vyhlásiť tento ročník Katarínskej zábavy za uzavretý, potrebovali sme ho spečatiť posledným 
tancom. A potom už len upratovanie, ktoré sme  zvládli hravo.     
 V mene organizátorov, učiteľov, ale aj vo svojom mene predsedníčky študentskej 
rady vám ďakujem za nádherný večer a verím, že v tradícií Katarínskej zábavy budeme 
pokračovať každý rok. 

Ester Viktória Ziffová

> vydarená katarínska zábava



21

Chceš si precvičiť svoju 
tvorivosť a vyhrať
peknú cenu?
 Stačí, ak dokončíš nasledujúci príbeh v rozmedzí 200 – 400 slov a pošleš 
ho na e-mailovú adresu Gercenovín (gercenoviny.gsr@gmail.com). Najkrajší a 
najnapínavejší príbeh oceníme a uverejníme v ďalšom čísle nášho časopisu. Pri dot-
váraní príbehu je potrebné dodržať tému Majstrovstvá sveta v Taliansku, pričom ty 
si ich účastník. Majstrovstvá sa konajú v talianskej Carrare pri Stredozemnom mori. 
Ideš tam o pár dní skôr, aby si si stihol obzrieť krajinu okolo seba. Čo také v Talian-
sku zažiješ? A čo majstrovstvá sveta? Vyhráš niečo či nie? V čom súťažíš?

PRÍBEH NA DOKONČENIE
 More, pláž, množstvo ľudí, hudba, smiech... Toto všetko mi víri hlavou, kým 
nezistím, že do majstrovstiev zostáva už len pár hodín. Pozriem na hodinky – jedna 
hodina ráno. O chvíľku už musím vstávať. O tretej odchádzame. Hlavou mi hemžia 
myšlienky plné strachu. Neviem, ako to celé dopadne. S kým budem súperiť a čo ak 
prehrám? Rodičia sú tak nadšení  mojou účasťou na majstrovstvách sveta. Chcem, 
aby boli na mňa hrdí. Tu a teraz. Aspoň raz. Pokoj... nádych, výdych. Zvládnem to. 
Trénoval/a som predsa poctivo a každý deň, presne tak, ako sa odo mňa očakávalo. 
Trénerka verí, že na to mám. Ale ja sa bojím.
Crrrn... Tok mojich myšlienok prehlušil budík. Vstal/a som, pobalil/a sa a spolu s 
ostatnými členmi nasadla/ol do auta..................................................................................
..............................................................................................................................................
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