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Vianoce

Chvíľka poézie

Školské tajomstvá, či pikošky,
čo nepočuli vaše uši,
i zaujímavé infošky,
o akých nik ani netuší.

Malá chvíľka poézie,
s novým knižným hitom,
spolu sa nam donesie,
s príbehom, či mýtom.

Na slovíčko s učiteľmi,
o ich detstve a ako žili,
či robievali zlobu veľmi,
či poslúchli v každej chvíli.

Recepty na varenie i pečenie,
kde sa nájde každý hryzák,
to a aj mnohé iné sa spomenie,
v školskom časopise Gymzák.

Barbora Garguláková

Vianoce sú sviatky mieru a pokoja,

dokým nemusíš ísť s ostatnými nakupujúcimi do čelného súboja

Pri balení darčekov treba dávať pozor,

aby sa ti z prílišnej práce nespravil mozoľ

Potom kúpiť ešte rybu

A nespraviť, tak osudovú chybu

Ešte kúpiť stromček ihličnatý!

Borovicu, jedličku či smrek opadavý?

V telke ide Mrázik a po ňom Pelíšky

Sakra! Zabudol som upiecť medovníčky!

Nevadí, sladkého máme ešte dosť.

Aj tak som mal iné veci na starosť

Č o mi Ježiško dá pod stromček mi je záhadou

Bol som celý rok dobrý, až na pár hlúpych nápadov

Som plný očakávaní a pocitov

„Jeej“ ponožky, to je „presne“ darček mojich snov

Samuel Maník

Gymzák
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Detektívny thriller - Mrazivý závan - Sandra Brown
Pre romantické duše odporúčam detektívny thriller odSandry Brownovej. Už obálka knihy naznačuje, že tobude poriadna metelica. Je to síce knižka, čo vyšla predpár rokmi, ale svojím príbehom vás dostane do kolien ajteraz.
Príbeh rozpráva o Lily Martinovej, ktorá sa vracia doSevernej Karolíny, aby predala svoju chatu. Avšak vtomto mestečku došlo k zmiznutiam piatich žien, zostalapo nich vždy len modrá stuha. Jedného dňa Lily dostanešmyk a zrazí Bena Tierneyho, ktorý jej pod kolesádoslova vletí. Kto je ten muž? A prečo bol v lese úplnesám? A je vôbec bezpečné zostať s ním zavretá sama vchate?

Podľa názvu sa pozrieme do nebezpečného domu na
kopci, ktorý ponúka veľa tajomstiev. Vyberie sa doň
štvorica odvážlivcov. Odborník na paranormálne
aktivity a jeho asistentka, dedič domu a neznáma
žena, o ktorej nikto nič nevie. Sú ochotní zistiť, čo
sa tam stalo, deje a bude diať. No nadprirodzené sily
vo vnútri majú s nimi iné plány. Kniha dostala aj
seriálové spracovanie, ktoré je od pôvodného
príbehu trochu vzdialené, ale aj tak je originálnym
príbehom.

Horor - Dom na kopci -Shirley Jackson

Knižné infošky
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Nie nadarmo sa nazýva Nočný cirkus. Je otvorený
len v noci a v kontraste s bielo čiernou farbou dáva
pocit niečoho neznámeho. Kúzla tu neexistujú,
všetko je reálne, ľudia miznú, predmety sa objavujú
a tarotové karty vám predpovedia pravú budúcnosť.
No na pôde, ktorá mala byť bezpečná pre každého
pozorovateľa, sa stretnú dvaja súperi, vyvolení už
dávno pred týmto všetkým. Výhra predstavuje
život, takže kto si ju zaslúži? Vraciame sa do
devätnásteho storočia, kde existujú iné pravidlá
spoločnosti. Ste pripravený, lebo vlak už odchádza!

Fantasy - Nočný cirkus - Erin Morgenstern

Listy z budúcnosti, len si to predstavte. Presne by stevedeli čo nerobiť a čo zase áno, aby ste si nikdynemuseli vyčítať svoje chyby. Tieto listy však varujúpred istými udalosťami, ktoré sú dávno spočítané.Ale čo ak nie? Na to predsa vznikli. Zachrániť predistou záhubou človeka, ktorý mal byť dávno mŕtvy.Načo je to vlastne dobré? Smrť je aj tak nevyhnutnousúčasťou každého života. Aj tak, čo ak ten život malešte zmysel?

Manga - Orange - Ičigo Kaneko

Pippa Fitz-Amobiová si pre svoju stredoškolskú

odbornú činnosť vybrala vraždu, ktorá sa stala

v mestečku kde býva. Žiačka tej istej školy

zavraždená vlastným priateľom, ktorý po priznaní

ukončil tiež svoj život. Ale bolo to naozaj tak? Telo

sa predsa nikdy nenašlo, tak ako to môžu vedieť?

Svedkov je čím ďalej tým viac. Predsa len

popularita, šikana, alkohol a drogy sú dobrá

zámienka na vraždu. No nezabudnime, nič nie je

také ako sa zdá.

Kriminálka - Ako nájsť vraha - Holly Jackson

Autor: Chiara Ferenčíková5



Reprezenta
čný ples1995

Ako vzniklo logo šoly

Valentín

Školský časopis Chaos

Kresby v kronike6

Spomienky z
minulosti



1.Máj

Módna
prehliadka na
našej škole
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Dia de los Muertos- dušičky nemusia
byť vždy pochmúrne

Kým na Slovensku a v mnohých
iných krajinách sa nám začiatok
novembra spája so zapálenými
sviečkami na cintorínoch, v Mexiku
sa od 31.10 do 2.11 všetci stretnú na
farebnom festivale pri príležitosti Dia
de los muertos (Dňa mŕtvych).

Kedy sa oslavuje?
Oslavy sa konajú od 31.10-2.11.
Mexičania veria, že v tieto dni sa
duše mŕtvych vrátia na Zem a budú
priateľsky hodovať so živými. Duchovia detí, ich navštívia 31. októbra o polnoci,
je to – „Deň malých anjelov“ , keď strávia celý deň so svojimi rodinami a potom
odchádzajú. Dospelí prichádzajú nasledujúci deň.

História
Mexiko je veľká krajina s miliónmi obyvateľov, tisícročnou históriou a taktiež s
množstvom kmeňov s rôznymi tradíciami, ktoré sa zmiešali a vznikol z nich jeden
z najobľúbenejších a najzaujímavejších sviatkov, ktorý bol za svoju unikátnosť
zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Zdobené oltáre
Komplikovane zdobené oltáre
nazývané ,,ofrendas“ sú jedným zo
symbolov Dňa mŕtvych. Mexičania
ich vyrábajú a zdobia vo svojich
domovoch. Na oltároch nájdeme
cukrové lebky, často s menom osoby
na vrchu, kvety, sviečky a veci, ktoré
boli pre mŕtveho dôležité. Nesmie
chýbať Pan de Muertos, špeciálny
chlieb vyrobený pre túto príležitosť,
a cempasuchil (nechtík lekársky),
ktorý taktiež patrí medzi tradičné
kvety a kvitne v tomto ročnom
období.
Oslavy na cintorínoch
Jedným z hlavných miest osláv sú cintoríny. Niektorí mexičania nemajú problém
pri hroboch svojich blízky stráviť aj celú noc a do rána hodovať a smiať sa
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V období predkolumbovskej Ameriky boli mŕtvy pochovávaní často blízko
rodinných domov, niekedy aj priamo na dvore, na udržiavanie vzťahov so
zosnulými blízkymi sa teda kládol veľký dôraz.

Kostlivci a lebky na každom
kroku
Najznámejším symbolom tohto sviatku sú kostlivci
a lebky. Za všetko hovoria známe cukrové lebky nesúce
meno mŕtveho alebo s napísaným, niekedy aj vtipným
a ironickým, výrokom. Nájdeme ich všade, či už na
tržniciach v uličkách Mexika, alebo ako dekoráciu na
samotných hroboch a oltároch.

Maska kostlivca je typickou maskou pre tieto dni.
Mexičania sa maľujú ako kostry a obliekajú sa do
tradičných farebných šiat. Poukazujú tak na svoj
prístup k smrti, ktorý nie je vnímaný negatívne, ale ako
začiatok niečoho nového. Najznámejšou kostrou
je Catrina, ktorá zobrazuje bohyňu Mictecacíhuatl,
„Pani smrti“.

Rozdiel medzi Halloweenom a Dia de los muertos
Oba sú založené na myšlienke, že duchovia v tomto ročnom období prichádzajú
medzi živých. Halloween vykresľuje duchov ako zlomyseľné a strašidelné
bytosti, zatiaľ čo počas sviatkov Dňa mŕtvych sú duše priateľsky vítané. Dia de
los Muertos a Halloween sa však naďalej miešajú. Masky a kostýmy, ktoré sú
typické pre Halloween sú predávané na trhoch pri cukrových lebkách, súťaže o
kostýmy sa konajú spolu s oltárnymi súťažami a niektoré deti sa obliekajú do
kostýmov a chodia koledovať.

Návšteva Mexika počas
osláv Dňa mŕtvych
Ak sa rozhodnete navštíviť Mexiko počas
Všetkých svätých, budete svedkami
výnimočných osláv a pochodov. Tento
sviatok sa vo veľkom oslavuje hlavne v
Mexico City, ale podobné oslavy uvidíte po
celej Latinskej Amerike. Takže, či už sa
rozhodnete ísť do hlavného mesta, alebo do
menších miest, návšteva tejto krajina
v tomto období bude pre Vás
nezabudnuteľný zážitok.

Autor: Viktória Kubove

s priateľmi. Hroby svojich blízkych zdobia cukrovými lebkami, jedlom, kvetmi
(hlavne aksamietnicou, ktorá patrí medzi tradičné kvety určené na tieto oslavy),
sviečkami a ďalšími rozličnými dekoráciami.
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Na slovíčko s učiteľom
V tomto školskom roku sme vyspovedali našeho pána učiteľa Stanislava Ďureka.
Prezradil nám čosi o svojich študentských časoch aj o svojich dobrodružstvách.

Snažíte sa byť na svojich hodinách taký ako v bežnom živote?
Je to v mojej povahe, trošku exhibicionizmu (asi tak 3000 ton), herectvo a často
pozitívna nálada. Určite som sa aj zmenil, už nie som taký šialený ako kedysi a nejdem
do všetkého po hlave. Viem si však živo predstaviť, že moja povaha nemusí každému
sedieť. Myslím tým aj našich žiakov. Určite pre mnohých som často príliš
premotivovaný, občas egocentrický (občas?), možno otravný. Nuž, čo už. Neúspešne sa
z toho liečim celý život.

Prečo ste si vybrali práve umenie a kultúru a občiansku náuku?
Vždy som inklinoval k umeniu, veľa som čítal, pozeral filmy, vždy som sa zaujímal
o spoločenské dianie. Dokonca som celkom úspešne
vymetal Hviezdoslavove Kubíny. Od mala som do
všetkého strkal nos, mal som veľa rôznych aktivít.
Hrával som tiež divadlo a veľmi som si to užil.
Nebolo to síce dlho, no splnil som si sen. Okúsil
som dosky, ktoré znamenajú svet...

Aké zamestnanie by Vás bavilo, keby ste
neboli učiteľom?
Viem si predstaviť, že by som svoje skúsenosti
vedel využiť v marketingu, médiách, v
novinárčine. Vždy som túžil byť hercom.Počas
života som robil kadečo, pracoval som
v strojárenskej firme, na stavbe, oberal som ako
brigádnik ovocie v Alpách, v Škótsku. Každé
zamestnanie malo niečo do seba.

Určite mi utkvela v pamäti moja trieda.
Zažil som mnoho tried, ktoré boli moje
obľúbené. A bolo len málo tried, kde
som chodil vyslovene s nechuťou. Raz
ma dokonca jedna super partia žiakov
nominovala na cenu Zlatý Amos - naj
učiteľ Slovenska. So spoločným
programom sme sa dostali až medzi 8
najlepších. Vždy je vzácne, keď žiak
príde a povie, že si vás veľmi váži, že
ste boli pre neho inšpiráciou. Toto je
najväčšie zadosťučinenie. A mám to
šťastie, že sa mi to už nejeden žiak
povedal.

Utkvel Vám nejaký žiak alebo trieda
v pamäti?

Na výške

Vystúpenie Zlatý Amos 2018 10



Zoskok padákom, Škótsko, Barcelona

Čo bolo najväčšie dobrodružstvo Vášho
života?
Bol som napr. na Kryme, to bolo veľké
dobrodružstvo. Cestovali sme na juh,
k Čiernemu moru. Vlakom, busmi, stopom.
Živo si spomínam, ako sa nám uprostred
poloostrova, niekde v neznáme, pokazil
autobus. Náhradný, zabudnite. Našťastie aj
tu žĳú ľudia ochotní pomôcť. Tiež som
napr. skončil tandemový zoskok padákom.
Nebolo mi všetko jedno, no bol to
nezabudnuteľný zážitok.

Aké sú Vaše koníčky?
Dnes je to hlavne moja
rodina. Som človek, ktorý je
v rôznych organizáciách
a združeniach. Som napr.
členom Združenia hradu
Bystrica. Považujem sa za
veľkého lokálpatriota,
intenzívne sa zaujímam
o históriu miesta kde žĳem.
Rád kuknem dobrý film,
prečítam knižku. Aj keď to
tak nevyzerá, mám rad šport
– bicyklujem, zahrám si
florbal, či futbal.

Na akú strednú školu ste chodili?
Chodil som na elektrotechnickú priemyslovku do Dubnice nad Váhom. Nevybral som si
správnu strednú školu, nemal som k nej žiadny vzťah. To sa odzrkadľovalo aj na
známkach. Musím povedať, že si často na našich klasifikačných poradách spomeniem
na strednú. Je to hlavne pri diskusii o slabo prospievajúcich žiakoch. Tak nejak sa bavili
učitelia aj o mne. Vyviedli ste niekedy niečo zlé na strednej

škole?
Nebol som úplný anjelik. Zlomil som napr.
lavicu. Bolo to pri tanci na hudbu z rádia
(áno, aj ja sa dnes pýtam ako je to možné).
To rádio som do školy doniesol ja. Po čase
mi ho zabavili, doteraz je niekde v kabinete
medzi elektrónkami. Tá lavica bola na
vtedajšie pomeru dosť drahá (1500 Sk),
naši ma skoro prizabili, keď zistili dôvod
pokarhania. Cez leto som to pekne odrábal
na brigáde.

Čo by ste odkázali našim žiakom?
Aby sa nebáli zvýšiť latku svojich
schopností. A aby sa nikdy nebáli prekročiť
svoj tieň.
Autorky: Tamara Glajzová a Nina Paráčová11Elektrotechnik sa nezaprie



Ed Wood – 1994
Príbeh o najhoršom režisérovi všetkých čias, ktorý
si aj napriek všetkému išiel za svojim cieľom
a vytvoril pár naozaj „zaujímavých“ filmov. Ed
Wood bol veľmi ambiciózny človek, veriaci
v seba samého. Scenáre, ktoré písal považoval za
majstrovské a nedal sa odradiť neúspechom.
Johnny nás vo svojej úlohe vtiahne do 50 rokov,
v ktorých sa príbeh odohráva a ukáže nám
Hollywood vo svojich začiatkoch.
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Ospalá diera – 1999
Mysteriózny temný film natočený na motívy knihy „The
Legend of Sleepy Hollow - Washington Irvingollow“.
Dej sa odohráva na konci devätnásteho storočia. Mladý
detektív, Ichabod Crane, sa vydáva z New Yorku do
malej dedinky, zvanej Ospalá diera, kde musí vyriešiť
jednu záhadu. Obyvateľom tam totiž stína hlavy
bezhlavý jazdec. Ichabod je veľmi skeptický, neverí v
nadprirodzeno, verí vo vedu. No v tomto prípade však
svoje zásady bude musieť možno zmeniť.

Sweeney Todd: the demon barber of fleet
street – 2008

Hororový muzikál plný krutosti, temna, klamstiev, krvi
a mäsových koláčov. K filmu sa výborne hodili piesne,
ktoré dokonalo vyjadrovali myšlienky hlavných
hrdinov. Spojenie hororu a muzikálu sa často nevidí
a ten, kto má silný žalúdok, by si mal tento film určite
pozrieť. Film poteší aj fanúšikov Harryho Pottera,
keďže polovica hlavných postáv, boli herci z tohto
filmu.

Autor: Nina Paráčová, Tamara Glajzová

Mŕtva nevesta Tima
Burtona – 2005

Kreslený muzikálový film pre dospelých, ktorý sa
prelína so životom na zemi a životom v podsvetí.
Rozpráva príbeh o sporoch medzi ľuďmi a o
spravodlivosti na svete aj v podsvetí. Film má
zaujímavú grafiku, hudbu a originálne
spracovanie. Taktiež je zaujímavý kontrast medzi
krajinou mŕtvych a živých, či už

farebne, ale aj
spôsobom života.
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Bolo to obdobie od Kataríny (25.
novembra) do Lucie (13. decembra).
Vtedy bolo zlo najsilnejšie. Boli to dni,
kedy sa verilo, že strašidlá a bosorky
vychádzajú zo svojich úkrytov a sú
pripravení škodiť ľuďom. Čarodejnice
sa stretávali na krížnych cestách,
snažili sa ukradnúť mlieko kravám
alebo niekoho urieknuť. Celé
predvianočné obdobie sa ľudia snažili
chrániť tým, že vykonávali ochrannú
mágiu a rôzne praktiky. Napríklad
vykresľovali kruhy trojkráľovou
kriedou, na Štedrý deň sa pod prah
domov dával cesnak alebo mak, aby sa
bosorky nedostali dnu. Vyrábali sa aj
rôzne špeciálne masti, ktoré boli
urobené napríklad z kostí netopiera,
rozdrvenej čakanky a diviačieho sadla.
Masť sa potom natrela na vráta do
maštale alebo na dvere domu, aby
chránila pred zlými silami.

Stridžie dni

Lucia– 13. december
Stridžie dni vraj vrcholili na Luciu.
Ľudiazačali vyrábať Luciine stolčeky.
Prácu si rozvrhli tak, aby trvala až do
Štedrého dňa. Kto so stolčekom prišiel
na polnočnú omšu a sadol si naň za
oltár do magického kruhu urobeného
trojkráľovou kriedou, vraj mohol
vidieť všetky bosorky z okolia a tie mu
potom dali pokoj. Svätá Lucia je teda
podľa ľudovej viery ochrankyňa pred
všetkým zlom. Od 13. decembra do 24.
decembra sa preto všetky stajne,
maštale, chlievy zamykali, aby do nich
nemohol vojsť nikto cudzí. Bosorkám
totiž na počarovanie stačilo, aby
ukradli kúsok slamy alebo hnoja.
V tých dňoch sa nesmelo z domu nič
predať ani požičať.
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Pozor! Stridžie dni sú aj teraz. Ľudia,
keďže sú zasypaní technológiami,
sociálnymi sieťami už na ľudové
povery neveria. No to, že na niečo
neveríme alebo si to nechceme
pripustiť, neznamená, že to neexistuje.
Bosorky od 25. novembra opustia svoje
skrýše a budú pripravené každému, kto
sa nechá, dostať pod kožu. Tak čo? Ako
sa budete chrániť vy a akú mágiu
použĳete?

Autor: Nina Paráčová

Praktizovala sa aj ľúbostná mágia.
Medzi najrozšírenejšie úkony patrilo
písanie trinástich lístočkov. Jeden ostal
prázdny a na dvanástich boli mená
chlapcov. Každý večer dievča náhodne
roztrhalo alebo spálilo jeden lístoček.
Na Štedrý deň zobralo posledný
a otvorilo ho. Ak bol prázdny,
znamenalo to, že sa nevydá. Ľúbostné
praktiky sa robili napríklad aj na
Ondreja ( 30. novembra) alebo na
Barboru (4. decembra).

V stredoveku sa ľudia pred zlom
chránili tak, že na Luciu obsypávali
rohy domov a hospodárskych budov
hlinou z cintorína, v ktorej mali byť
rozdrvené kosti.
Medzi zvyky v oblastiach Slovenska
patrilo aj rozbíjanie riadu. Teda
robenie hluku. Nepracovalo sa, nikto
nevychádzal z domu, aby nebol
vystavený zlu. Okrem toho sa chodilo aj
vinšovať a dievčatá v bielych plachtách
vyháňali z rohov v domoch zlých
duchov.
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Prečo je vianočný stromček symbolom Vianoc?

Vianoce sa blížia a k nim patrí aj mnoho zvykov a tradícii. Jedna z nich je aj
každoročné zdobenie vianočného stromčeka, pod ktorý si 24. decembra
kladieme darčeky. Ako však vznikla táto tradícia, a prečo sa uchovala až dodnes?

História vzniku tradície

Jeho história sa začala písať u nemeckých protestantov. V podobe, v akej ho poznáme
dnes, existuje už viac ako 400 rokov.

Do 19. storočia ho ľudia mohli obdivovať iba ako mestskú rekvizitu. Na vidiek prišiel až
v 20. storočí, po 1.svetovej vojne.

Nepoznáme jednoznačnú odpoveď na otázku, prečo sa najznámejším symbolom Vianoc
stala práve drevina. Legenda hovorí, že starí keltskí kňazi verili, že ich bohovia žĳú v
stromoch. Pred jednou slávnosťou, chceli bohom obetovať mladého muža. Objavil sa
tam však kresťanský misionár, ktorý ľuďom porozprával príbeh o narodení Ježiša Krista,
o sile dobra a lásky. Kňazi darovali mladíkovi život. Vyťali strom, pri ktorom spoločne
večerali a oslávili Boží dar, narodenie Ježiša Krista.

Živý alebo umelý?

Prvý umelý stromček pochádza tiež z Nemecka.

Vznikol kvôli potrebe chrániť lesy a bol vyrobený z husieho peria.
Nápad umelých stromčekov neskôr prebrali americké spoločnosti,
ktoré sa pustili do ich masovej výroby. Boli z materiálu,
z ktorého sa vyrábala záchodová kefa. Oproti stromčeku
z peria mali mnoho výhod - uniesli viac ozdôb,
boli lacnejšie, jednoduchšie na výrobu a údržbu.

Autor: Viktória Kubove
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27.októbra sa u nás na škole konala
kreatívna Gymza tvorí.

Tohtoročnou témou boli filmy a
filmové žánre, podľa ktorých si
študenti mali možnosť vyzdobiť
svoju triedu a premeniť ju od

hororu až po bažinu zo Shreka či
detektívku.

Autor: Terézia Mačeková
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