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/// Kde bolo, tam bolo...

Kde bolo, tam bolo (a dúfajme, že ešte dlho bude), uprostred zelených stromov stojí roz-
právková chalúpka plná detí. Namiesto medovníčkov ich sem však lákajú na vedomosti. Vlastne
sú to trošku väčšie deti, niektorí jedinci majú aj dva metre a možno by sa urazili, že ich nazý-
vame deťmi (hovorme im študenti) a možno by ani nesúhlasili, že sa tu majú ako v rozprávke.
Ale to skutočne zistia až vtedy, keď sa vydajú vlastnými cestičkami života.

A aby ich na tých cestičkách stretlo čo najmenej vecí, na ktoré nebudú pripravení, učia sa tu
mnohým veciam. Mnohé kúzla, čary, divy a zázraky života im odhaľujú ušľachtilé bytosti – ich
učitelia. 

Všetkému a všetkým vládne pevnou, spravodlivou, ale aj láskavou rukou naša pani riaditeľka
– RNDr. Alena Bobáková.

Milí študenti, vážení čitatelia!

Svet hľadá ľudí,
ktorí dokážu niečo urobiť,
a nie ľudí, ktorí vedia vysvetliť, 
prečo niečo neurobili.

Ani sa nám nechce veriť, ako ten čas rýchlo letí. Zdá sa, akoby nám v ušiach znelo prvé zvonenie
tohto školského roka a už sa nám blíži posledné.

Máme za sebou prvý školský rok, kedy maturovali dve bilingválne triedy a už druhý školský rok, keď
študenti „A- čiek“ robili štátnice z anglického jazyka. Škola napreduje míľovými krokmi a jej meno sa
stále viac dostáva do povedomia Košičanov, čoho dôkazom je aj Cena primátora mesta Košice pre
našu školu. Našich študentov vidieť na každom kroku, a to nielen na Hlavnej ulici počas Dní špa-
nielskej kultúry. Reprezentujú školu v širokom spektre záujmových činností. Našich absolventov možno
stretnúť v štátnom i súkromnom sektore ako úspešných zamestnancov či podnikateľov. Jednodu-
cho sa nám darí. 

...ale posledné zvonenie tohto školského roka sa naozaj nezadržateľne blíži, a tak Vám chcem za-
priať krásne, dlhé, nezabudnuteľné prázdniny. Užite si letné slnečné dni, veď konečne prichádza ono
„sladké ničnerobenie“ a teším sa na Vás opäť v septembri.

Vaša RNDr. Alena Bobáková
riaditeľka školy
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/// Kde bolo, tam bolo...

Napokon, ani tá chalúpka vlastne nie je chalúpkou, svojimi rozmermi by prevýšila aj desať cha-
lúp. Veď aj musí byť veľká, aby sa sem zmestili všetci študenti, ktorí do nej chodia, a aby sem
vošlo všetko, vďaka čomu sa tu majú ako v rozprávke. Že tu majú jedáleň, bufet a veľkú teloc-
vičňu, v ktorých posilňujú telo, to je jasné. Ale na posilnenie ducha, na to tu majú množstvo
komnát (takzvaných tried) a chodieb, kde majú výzdobu na stenách podľa vlastnej ľubovôle a
aj množstvo kvetín. Na dobrovoľný rozvoj ducha a prípadne aj pre zábavu im slúži internetová
kaviareň.

No a keď sú po duchovnej a fyzickej námahe unavení, odpočívajú na svojich milovaných po-
hovkách a kreslách, ktoré majú na chodbách alebo v triedach, uvaria si v triede čajík či polie-
vočku a hurá v ústrety ďalším vedomostiam!
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/// Tradičné aj nové

Dni španielskej kultúry 5. – 11. október 2009
Naši učitelia a j študenti nezabúdajú na dávne tradície, a preto aj keď nás kryje značka moder-

nej európskej školy, uvedomujeme si, že rastieme spolu so svojím mestom. Spolupracujeme s
ním pri každej možnej príležitosti, spestrujeme jeho kultúrny a spoločenský život. Dni španiel-
skej kultúry sú em-
blémovou tradíciou
našej školy, ktorá už k
mestu Košice neod-
mysliteľne patrí a sme
na ňu patrične hrdí. 

V roku 2009 trvali Dni
španielskej kultúry od
5. – 11. októbra a v je-
dinečnosti a kvalite
jednotlivých akcií
znovu pokročili na vyšší stupienok. Veľkolepé muzikálové predstavenie Don Quijote v podaní ho-
sťujúcej bratislavskej skupiny Remedios a herca Ivana Vojteka bolo lákadlom nielen pre nás z
Parku, ale aj pre veľké množstvo verejnosti. Konalo sa 5. októbra v divadelnej sále Jumbo centra a
prinieslo nám všetkým krásny zážitok. Spojenie hudby, tanca a hereckého umenia nás uchvátilo. 

Umenie profesionálov vystriedala na druhý deň už všetkým známa La Rambla na Hlavnej ulici,
ktorej hlavnými hrdinami sme boli my, síce amatéri, ale o to náruživejší vo svojom snažení. Tento
deň bol jasným dôkazom toho, že k rozprávke naozaj nemáme ďaleko. Veď v centre mesta ste
mohli stretnúť všetky bytosti, ktoré s naším reálnym svetom nemajú veľa spoločného – víly, je-
žibaby, šašov, dokonca aj Harryho Pottera a jeho priateľov. Na veľkom pódiu pri Dolnej bráne
si mohli prísť na svoje tí, ktorým sa nechcelo prejsť celým mestom, a tak si svoju rozprávku našli
v 2-hodinovom programe plnom spevu a tanca – všetko v podaní našich študentov. 

Deň sa ale ešte nekončil. Do výpočtu jeho aktivít možno zaradiť aj prezentáciu španielsko-slo-
venského bulletinu
Španielska kráľovská
rodina na Ľubov-
nianskom hrade či fe-
nomenálne baletné
predstavenie Carmen
– obe v historickej bu-
dove Štátneho di-
vadla Košice.
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/// Tradičné aj nové

V stredu nechýbala
ani svätá omša v špa-
nielčine, ktorú mohli
Košičania zažiť už tre-
tíkrát len vďaka nám.
Večer mohli všetci mi-
lovníci slovenskej kla-
siky vidieť nezabud-
nuteľné monodrama-
tické predstavenie he-
rečky Milky Zimkovej,

ktorá svojou návštevou našu školu poctila už druhýkrát. Zahrala nám jednoaktovku Neveľo nas
idze, neveľo nam treba a bola očarujúca. Následná recepcia záujmu verejnosti neušla jednak
kvôli nej, jednak kvôli originálnej paelle, ktorá sa tam podávala. To všetko v krásnych priesto-
roch Múzea Vojtecha Löfflera, s ktorým spolupracujeme každoročne.

Vo štvrtok našej pozornosti neušla ani prezentácia (mini)románu Najnovší hriech jedného z
učiteľov gymnázia, Milana Kolcuna. Ten sa podpísal aj pod Potulky mestom Košice v španiel-
čine v sobotu.

Do pestrého programu týždňa patril Deň otvorených dverí v budove gymnázia, rýchlokurz
latinskoamerických tancov pod vedením učiteľa Josého Garciu a Fiesta espaňola. Špeciálnu
zmienku si zaslúži predstavenie študentského divadla pod vedením učiteľa Enriqueho Viňasa.
Presadilo sa totiž nielen na domácej pôde, ale aj na 16. ročníku Festival Internacional de teatro
escolar en espaňol v rumunskej Bukurešti.

Tešíme sa na ďalší ročník a tešíme sa na Vašu návštevu.
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/// Vítame vás, prváci!

Imatrikulácia – 24. november 2009
V živote všetkých našich najmladších, ktorí len pred pár dňami prekročili brány školy, nastáva

spravidla v novembri dôležitý deň – prijímanie do cechu študentského. Koná sa v krásnych prie-
storoch Domu umenia a zakaždým by sme ich potrebovali nafúknuť, pretože záujem o vstu-
penky je vždy oveľa väčší, ako je kapacita prie-
storov. Akcia má svoju noblesu, nie je to oby-
čajná diskotéka. Žije ňou celá škola a prípravy
na ňu trvajú dlho. Prváci žijú v obavách (úplne
zbytočne) a druháci si pre nich chystajú pre-
kvapenia (celkom milé). Tento rok to bolo pe-
kelné – prváčikovia sa v tento večer zmenili
na čertov a čertice.

Znovu sme boli v rozprávke, pretože prvá-
kov „krstil“ samotný Lucifer spolu so svojou
družinou a boli naozaj nekompromisní. Každá
prvácka trieda musela preukázať schopnosti,
ktoré ju predurčujú k štúdiu na pekelnej škole.
Ale zvládli to všetky. Konkurzom prešli s pal-
com zdvihnutým nahor. Na záver si ešte vy-

zdvihli svoj pekelný certifikát a rohy, ktoré
po celý zvyšok večera žiarili a svetielko-
vali v horúcom kotle tancujúcich a osla-
vujúcich študentov.

Sme zvedaví, čím nás terajší prváci pre-
kvapia na budúci rok, pretože imatriku-
lácia bude podľa tradície v ich réžii.
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/// Svet nás volá

NEPÁL 22. 10. – 1. 11. 2009 
Nepál. Ďaleká, pre nás exotická krajina. Nesnívali sme o jej návšteve, pretože sa nám zdalo ne-

reálne, že sa tam môžeme niekedy dostať. Realizátorkou projektu výmenného zájazdu do tejto
krajiny bola kolegyňa Hentieta Gromanová. Okrem nás dvoch s nami cestovali aj p. riaditeľka A.

Bobáková, p. zástupca M. Marinčák a moje ko-
legyne – E. Oceľáková, I. Kopnická, M. Sopčá-
ková. V našej skupine boli aj dve študentky –
M. Jaššová a A. Slivková .

Pri rozlúčke sme sa všetci tvárili ako frajeri aj
napriek tomu, že v nás hlodal červík nervo-
zity z nového a nepoznaného. Niektorí z nás
mali letieť po prvýkrát, iní mali zas obavy z
toho, či zvládnu náročnú turistiku a navyše,
nikto z nás ešte nenavštívil žiadnu ázijskú kra-
jinu. Na letisku vo Schwechate sme v jednej
z reštaurácií stretli Dorotu Nvotovú, ktorá nám
veľmi ochotne porozprávala o Nepále, ktorý
je jej druhým domovom. 

V lietadle do Dillí sedelo množstvo Indov, aj
tých ortodoxných. Preleteli sme 5552 km. V
Dillí bolo 24 stupňov Celzia a tam sme čakali
na odlet do Kathmandu 13 hodín. V areáli sa
pohyboval ozbrojený personál. Všade navô-
kol boli ľudia rôznych rás, veku a kultúry. Ako
vo filme. Na druhý deň po obede sme pristáli
v hlavnom meste Nepálu. Leteli sme nad pre-
krásnou  hornatou krajinou, ktorá nás očarila.
Tam by bola turistika! 

Pred letiskom nás čakali naši hostitelia a ob-
darúvali nás ich typickými šálmi. Boli veľmi
milí, úslužní a pozorní. Prvý šok sme zažili, keď

sme nastúpili do áut a zapojili sa do mestskej
premávky. Cesty –necesty. Bez povrchovej
úpravy, bez značenia a pravidiel. Druhý šok -
chudoba a špina. Tretí šok – mestská časť, kde
sme boli ubytovaní. No na všetko sme si rýchlo
zvykli a nasávali sme ducha starodávnej kul-
túry a nádhernej prírody.

Gymnázium Park mládeže

8



Počas nášho pobytu sme navštívili najvýznamnej-
šie miesta Kathmandu. Pozreli sme si Bhaktapur - naj-
staršiu časť mesta, ktorá kedysi bola samostatným
štátom, Pashupati - kultové miesto, kde pálili pozos-
talých, Swayambhu - najväčší budhistický chrám či

obchodnú štvrť
Thamel. Mimo
h l a v n é h o
mesta sme  boli
v Dhulikheli,
kde sme po
osemhodino-
vom treku navštívili v horách budhistický chrám. Zažili sme
aj domácu diskotéku, kde sme im predviedli náš národný
tanec, karičku. Navštívili sme aj národný park Chitvan. Pre-
šli sme sa džungľou pešo aj na slonoch. Videli sme noso-

rožce, opice, lesnú sliepku či daniely a antilopy. Plavili sme sa riekou na domácich „kanojkách“,
navštívili sme sloniu škôlku, kde sme videli slonie dvojičky,
jediné v Ázii. Phokara so svojím jazerom, blízkosťou Hi-
malájí a turistickým ruchom si nás celkom získala. 

Najviac nás zaujímalo školstvo. Navštívili  sme štátnu
školu, ktorú navštevovalo asi 700 žiakov. Deti chodia do
školy pešo aj dve hodiny a sú oblečené v školských uni-
formách. Priestory školy sú akoby z 19. storočia  na našich
dedinách. Chlapci a dievčatá sedia oddelene. Vyučovací
deň začínajú rozcvičkou, hymnou a modlitbou. Deti sú
veľmi chudobné,  no v učení snaživé. Našou návštevou sa
nenechali vyrušovať. 

Každý deň, každá hodina, ktorú sme tam prežili, by sa
dali opísať na niekoľkých stranách. Ale čo je text oproti vlastným skúsenostiam? Bol  to náš ži-
votný zážitok. A aj dnes  sa nám zdá, že to bol len sen. Ďakujeme všetkým, ktorí nám to umož-
nili.

G. Čurková

Výlet do Nepálu bol len jeden z mála medzinárodných projektov, ktoré realizujeme. Zapájame
sa aj do iných, napr. družobná škola v Manchesteri (Mgr. Gromanová) alebo práca na projekte

s potenciálnou družobnou školou v Liverpoole (Mgr.
Kočiš). Pracujeme aj na medzinárodných projektoch,
ktoré vedú k odbornému a profesionálnemu rastu –
Írsko (Mgr. Kočiš) či projekt Kultúrne dedičstvo re-
giónu – vyzývateľom je Portugalsko (Mgr. Gáborová).
Máme za sebou aj prípravné stretnutie k spolupráci
s maďarskou bilingválnou školou v Budapešti, ktoré
sa konalo na pôde nášho gymnázia. Na stretnutí sa
zúčastnili zástupkyňa strednej školy Bátki Pirožka z
Károlyi Mihály Magyar – Spanyol Tannyelvü Gymná-
zium a vedenie našej školy spolu so španielskymi lek-
tormi.
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/// Rozprávkové Vianoce

Čas vianočný – čas zázračný
Jedlička

V čase blížiacich sa
vianočných sviatkov
vládne u nás duch po-
hody a uvoľnenej at-
mosféry. Po tom, ako
sú dopísané všetky pí-
somky a všetci sa zba-
via povinností, pri-
chádza stretnutie nás

všetkých  v telocvični a krásny vianočný program študentov zo všetkých ročníkov. Vo vzduchu
sa vznáša radosť z prichádzajúcich prázdnin a telocvičňou znejú tóny krásnych slovenských,
španielskych aj anglických kolied. 

Keď sa potom všetci študenti rozutekajú do svojich domovov, učitelia a ostatní zamestnanci
školy si nájdu chvíľu pre seba a spoločne ešte strávia niekoľko chvíľ v škole, aby sa po dlhých
mesiacoch mohli v pokojnej a priateľskej atmosfére pozhovárať a popriať si pekné sviatky a
šťastný nový rok. Hm, a tá kapustnica ako chutí!

Španielske Vianoce
Ešte jedna tradícia je nášmu srdcu blízka. Mesto Košice organizuje vždy v predvianočnom čase

veľkú šnúru programov na veľkom pódiu na Hlavnej ulici. Už tretíkrát sme sa (ako jediná z ko-
šických stredných škôl) do tejto akcie zapojili aj my. Pod ve-
dením Mgr. Šoltysovej a Mgr. Timkovej sme zrealizovali bo-
hatý hudobný a tanečný program, v ktorom účinkovali žiaci
všetkých ročníkov, a to napriek tomu, že počasie nám ne-
prialo. Nesnežilo. Pršalo! Aj tak to bolo rozprávkovo pekné
a diváci schovaní pod dáždnikmi nám to dali najavo. 

Košické Vianoce sú tu každý rok nielen pre pobavenie Ko-
šičanov a spríjemnenie ich sviatočných nákupov. Majú aj
charitatívnu funkciu – v mene primátora mesta sa ná-
vštevníkom podujatia podáva punč. A peniaze získané z
jeho predaja putujú k tým, ktorí nemajú toľko šťastia ako

my. Tento primátorský
punč podávala aj naša
pani riaditeľka, a to
práve v čase nášho
programu. Dobročin-
nosť má svoj význam
a v čase vianočnom
dvojnásobne.
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/// Dosky, čo znamenajú svet

Festival divadiel
10. – 11. februára 2010 sa v Trstenej uskutočnil

1. ročník Divadelného festivalu španielskych bi-
lingválnych gymnázií na Slovensku, kde sa súťa-
žilo o postup na medzinárodný festival v Prahe.

Na tomto podujatí sme nechýbali ani my, štu-
denti 4. SA a 4. SB s hrou Usted tiene ojos de
mujer fatal (Máte oči osudovej ženy) od au-
tora menom Enrique Jardiel Poncela.

Počas týchto dvoch dní nás sprevádzali naši
španielski lektori Enrique a Silvia. Hoci sa nám nepodarilo prekonať Žilinu a Nitru, ktoré napo-
kon postúpili, náš spolužiak Dominik Šimčo získal titul „najlepší herec festivalu“. A ak ste zvedaví
na jeho a, samozrejme, aj na náš herecký výkon, príďte sa na nás pozrieť na budúci školský rok
v októbri, keď vystúpime v rámci Dní španielskej kultúry. 

Sabína Némethová, 4.SA

Turnaj debatérov
V marci sa uskutočnil štvrtý východoslovenský  regionálny turnaj debatérov na Gymnáziu Leo-

narda Stöckela v Bardejove. Po prvýkrát sa na ňom zúčastnili aj naše dva tímy. Okrem jednej do-
predu zverejnenej tézy boli hodinu pred každou ďalšou debatou vyhlásené aj dve impro–tézy.
Debatérky z našej školy v súťažných debatách turnaja bojovali, z hodnotení rozhodcov sa stále
poučili a zlepšovali svoje ďalšie vystúpenia. Za úspech považujeme 12. miesto (z 25) jedného z
našich tímov. Naša rečníčka Zuzka sa umiestnila na 18. mieste (zo 75).
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/// Čo sme zažili...

Pancierový vlak ŠTEFÁNIK
V dňoch 19. – 25. 4. 2010 sa študenti nášho gymnázia zú-

častnili na prehliadke expozície, ktorú organizovalo Múzeum
SNP v B. Bystrici. Na tejto výstave sa niektorí z našich štu-
dentov uplatnili aj aktívne ako lektori a sprievodcovia – N.
Vantech, A. Spišák, M. Košová, J. Hiľovská, D. Kožejová, E.
Hilgártová, D. Straková a L. Rusinková. Všetci títo študenti
si odtiaľ odniesli nielen veľa zážitkov, ale aj vzácne skúsenosti
a vedomosti. Ich osobný a odborný prístup veľmi pozitívne
ocenili aj pracovníci Múzea SNP, čo nás napĺňa hrdosťou.

Pamätný deň holokaustu
Ako každý rok v septembri, aj tentokrát sa naši študenti pod

vedením  Mgr. D. Tomkovej, Mgr. Hužvárovej a Mgr. Nikolíno-
vej zúčastnili na exkurzii do Múzea židovskej kultúry v Pre-

šove. Pre štvrtákov, ktorí na de-
jepise preberajú novodobé de-
jiny, to bola skutočne užitočná
cesta. No nielen pre ich hlavy,
hlavne pre ich srdcia.

Exkurziu do múzea koncentračného tábora Oswienčim v
tomto roku zorganizovala Mgr. Gáborová. Zúčastnili sa na ňom
študenti 2.,3. a 4. ročníka a ich dojmy boli veľmi silné. „Takéto
miesta by mal človek navštevovať, aby pochopil, čím je jeho
život vzácny,“ povedal nám jeden z účastníkov.

Prírodovedné predmety nám otvárajú svoje brány
Voľnosť kreativite našim študentom ponechávame pri tvorbe

projektov, ktoré realizujú počas Týždňa vedy a techniky (no-
vember) a Prírodovedného týždňa (apríl). November sa niesol
v duchu Medzinárodného roka kozmonautiky a apríl v duchu
Medzinárodného roka biodiverzity 2010. 

Do aktivít sa v rámci prírodovedných predmetov zapojili všetci
žiaci klasickej sekcie nekončia-
cich ročníkov a dobrovoľníci z
bilingválnej sekcie a končiacich
ročníkov. Poviem vám, bolo sa

na čo pozerať. Bolo čo počúvať. Naši študenti to vedia. 
Z ich prác je zrealizovaná aj výstava, ktorá hovorí o problé-

moch, ale aj o riešeniach problémov nášho životného prostre-
dia, životného štýlu aj životnej úrovne. Poučili sa navzájom a
poučili aj nás, učiteľov. Tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.

Mgr. G. Čurková

Gymnázium Park mládeže
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/// Vo dne nestačí...

Noc v škole
Akcia s názvom NOC V ŠKOLE sa v minulom školskom roku stretla s takými pozitívnymi ohlasmi,

že jej 2. ročník sme automaticky očakávali. A keďže je stále čo zlepšovať, tento rok sme urobili
zopár zmien, ktoré spravili z NOCI V ŠKOLE hotový zážitok.

Do akcie sa zapojilo
takmer 300 študentov
a 15 profesorov, ktorí
neustále dohliadali na
jej bezpečnosť a ply-
nulý priebeh. Večer
bol otvorený veľko-
lepo - príhovorom p.
riaditeľky, objasnením
pravidiel a otvorením
súťaže intelektuálnej
aj športovej zdatnosti – Pevnosti Boyard. Jedni si mohli vychutnať pohodovú atmosféru v „ki-
nosále“ na 2. poschodí, ostatní povzbudzovali športovcov v telocvični. A zahanbiť sa nedali ani
profesori – svoje pohybové zdatnosti prejavili predovšetkým v hrách kuželky, volejbal a ba-
sketbal.

Veľkým prekvape-
ním večera bola prí-
prava tradičnej špa-
nielskej pochúťky –
PAELLY. Na pár hodín
sa z našich profesorov
zo Španielska stali šéf-
kuchári a svoje kuli-
nárske umenie pred-
viedli priam bravúrne.
Konkurenciou im bol

Jonathan, lektor z USA, ktorý ukázal svoju zdatnosť v opekaní klobások. Ako sme predpokladali,
bol to zásah do čierneho, pretože všetkým chutilo.

Vyvrcholením programu bolo vyhlásenie výsledkov Pevnosti Boyard a súťaž 5 proti 5, v kto-
rej si sily zmeralo víťazné družstvo študentov s tímom profesorov (pani riaditeľka A. Bobáková,
p. profesorky Oceľáková, Šoltysová, Lacková a p. profesor Sakal). Súboj bol po celý čas vyrov-
naný, no študenti sa nedali a s troškou šťastia sa im nakoniec podarilo ťažkého súpera zdolať.

A aké sú pocity tých,
ktorí sa na tomto
úžasnom večeri zú-
častnili? 

„BOLA TO SUPER
AKCIA, KTORÁ SA,
DÚFAM, ČOSKORO
ZOPAKUJE.“

Patrik Turošík, 4. SA

Gymnázium Park mládeže

13



/// Sivé bunky útočia

MISS
MISS je matematikou implementovaná súťaž stredoškolákov – interná matematická súťaž,

ktorú každoročne vyhlasuje predmetová komisia matematiky nášho gymnázia. Dňa 27. apríla
2010 sa uskutočnil jej ďalší ročník. S úlohami MISS si najlepšie poradili Lucia Pizurová z 2.SB,
Vlado Hanuľa z 2.SA a Marcel Vološin z 1.C. 

Predmetová komisia matematiky každoročne zapája našich žiakov do súťaží organizovaných
EXAM-om: MAKS a Matematický Klokan. 

MAKS je celoslovenská matematická korešpondenčná súťaž určená žiakom základných škôl
a všetkých typov stredných škôl. Súťaž prebieha celoročne, študenti riešia úlohy zaradené do
jednotlivých kôl. Jednohviezdičkový diplom v súťaži MAKS v tomto šk. roku získali : Anna Drá-
biková, Daniela Thinschmidtová a Zuzana Vantová. 

Matematický klokan je dnes najväčšou žiackou súťažou na svete. Od roku 1997 sa medziná-
rodné súťažné testy prekladajú aj do slovenčiny. Aj naši žiaci si tak môžu každoročne merať sily
s miliónmi rovesníkov po celej zemeguli. Úspešnými riešiteľmi matematického klokana 2010 z
našej školy sú: Oliver Pentek, Lenka Kostelníková a Ján Hreha. 

Okrem toho členovia predmetovej komisie matematiky usporadúvajú pre našich žiakov aj in-
terné súťaže, z ktorých sa veľkej obľube teší aj Riešenie kreslených krimipríbehov.

Gymnázium Park mládeže
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/// Projekty zaplavujú svet...

Projekt Virtualita vo výučbe
Svetu začínajú dominovať informačné a komunikačné technológie, t.j. technológie, ktoré sú-

visia so zberom, zaznamenávaním, spracovaním a výmenou informácií. Stotožnili sme sa s pri-
oritou – prispôsobovanie obsahu a procesu vzdelávania potrebám informačnej spoločnosti. 

V rámci projektu „Virtualita vo výučbe“ bolo naše gymnázium úspešné vo výzve Minister-
stva školstva SR na rozvojové projekty „OTVORENÁ ŠKOLA 2009“. Ich tematickým okruhom
je inovácia vyučovania s podporou informačno - komunikačných technológií.

Projekt „Virtualita vo výučbe“ podporili Ministerstvo školstva SR, Gymnázium Park mládeže 5
v Košiciach, AURaP pri Gymnáziu Park mládeže 5 a tiež rodičia žiakov nášho gymnázia a naše
gymnázium ho realizovalo v septembri - decembri 2009. 

Prostredníctvom tohto projektu sme školu dovybavili prostriedkami IKT, zaviedli sme elektro-
nickú žiacku knižku, zorganizovali sme rôzne aktivity pre učiteľov i žiakov školy, v domovoch so-
ciálnych služieb sme deti potešili mikulášskym programom a malými darčekmi.

Projekt Maturita pre malých aj veľkých
Každý rok cez letné prázdniny sa v Bratislave a tiež na TU v Košiciach uskutočňuje projekt Uni-

verzita pre deti. Aj my by sme chceli deťom vyšších ročníkov základných škôl, ale nielen im,
poskytnúť niečo podobné a podporiť ich záujem o rôzne oblasti vedy, výskumu a vývoja. Na
univerzitné štúdium sa možno prihlásiť až po absolvovaní maturity. A práve tú chceme deťom
ponúknuť my. 

Naše gymnázium v minulom roku projektom Maturita pre malých aj veľkých uspelo vo výzve
vyhlásenej Agentúrou na podporu výskumu a vývoja v rámci programu „Podpora ľudského po-
tenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy“.

Gymnázium Park mládeže
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/// ... ale dobročinnosť tiež

Naším cieľom je prezentovať - popularizovať význam vedy, výskumu a vývoja v rôznych ob-
lastiach pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl a aj pre širšiu verejnosť. Naši malí i veľkí žiaci
budú zmysluplne tráviť prázdninové dni, získajú motiváciu i prehľad o štúdiu na strednej škole
a na záver získajú maturitné osvedčenie. 

S prípravnými aktivitami projektu sme začali v septembri 2009. V lete 2010 nás čakajú hlavné
aktivity projektu, ktoré prebehnú v kontexte prípravy na maturitnú skúšku. Budúcich „malých
maturantov“ čakajú zaujímavé prednášky, riadené diskusie, experimenty, exkurzie, stužková a
aj maturita.

„Svet detí sa nás týka.“ UNICEF
Ako každoročne, aj v tomto školskom roku sme v spolupráci s UNICEF podporili svet detí vý-

ťažkom z predaja vianočných pohľadníc a z predaja modrých gombíkov. Navyše, v škole sme
zrealizovali zbierku a vyzbierané eurá sme poslali do sídla UNICEF pre postihnuté deti po ze-
metrasení na Haiti. Naša škola sa týmito aktivitami zaradila do kategórie „Škola spolupracujúca
s UNICEF“. 

Dobročinnosť je vlastná aj aktivistom projektu Dreams and Teams, ktorý pod vedením Mgr.
Gromanovej na pôde našej školy funguje už roky. V rámci neho sa organizujú športové festivaly
pre deti ZŠ a deti so zdravotným postihnutím. Napr. v MŠ na ulici Park mládeže v júni 2010.

Gymnázium Park mládeže
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/// Osveta je nutnosť, nie výsada

Deň boja proti AIDS
1. decembra sme sa aktívne zapojili do kampane tohto dňa.

Žiakom boli v jeho priebehu poučnou formou sprostredkované
dôležité informácie o pohlavne prenosných chorobách vrátane

choroby AIDS vyvolanej víru-
som HIV, ale aj o medziľudských
vzťahoch, sexe a o správnom
životnom štýle, škodlivosti drog,
alkoholu a fajčenia. Základné
aktivity dňa boli prednášky na
spomínané témy (Mgr. E. Če-
chová), mapovanie drogovej scény v našej škole (anonymné
testy a dotazníky pod vedením triednych učiteľov), zážitkové
aktivity na témy: Prečo cigarety, alkohol, drogy nie???, Pohlavne

prenosné choroby (RNDr. Masica z Pedagogicko-psychologickej poradne v Košiciach, lektori
RÚVZ v Košiciach a z Centra duševného zdravia), prednášky o alkoholizme a drogovej závislosti
(Mgr. Jabrík z policajného zboru, sociologička Mgr. Bučková z Resocializačného centra v Koši-
ciach, peer-aktivisti z Fille). Okrem týchto aktivít prebiehali aj literárna, výtvarná a vedomostná
súťaž, ktorých produkty boli zverejnené na školskej výstave.

Peer-aktivisti boli od 5. – 8. mája 2010 na 4-dňovom školení za-
meranom na primárnu protidrogovú prevenciu a všetky druhy zá-

vislostí. Pod vede-
ním Mgr. Timko-
vej sa na ňom zú-
častnili 5 študenti
našej školy. Išlo
predovšetkým o
zážitkové a didak-
tické aktivity v réžii
psychológov a
pracovníkov cen-
tier, ktoré sa
daným problé-
mom venujú.

Deň narcisov
Zdravie je ústrednou témou aj pre ďalší významný deň – Deň narcisov. Do

dobročinnej zbierky pre chorých ľudí postihnutých rakovinou sa zapájame
každoročne. Tentokrát (v apríli) sme vyzbierali sumu 350 € a hreje nás dobrý
pocit, že možno aj vďaka nám bude môcť Liga proti rakovine – pobočka
Košice pomôcť niekomu, kto to potrebuje. Peniaze sú určené na osvetu, pre-
venciu a výskum onkologických ochorení na východnom Slovensku. Žlté na-
rcisy sme predávali nielen v škole, ale aj v uliciach mesta.

Gymnázium Park mládeže
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/// Naša škola je babylon

Hovoríme mnohými jazykmi a naša osveta sa skrýva aj v našej schopnosti komunikovať tak-
mer s celým svetom. Chcete dôkaz? Tu je.

2.SA. La mejor clase en la escuela. Cada profesor la conoce. Nosostros, los alumnos de esta clase, el año
pasado pensábamos que estudiar 20 palabras era muy difícil. Ahora somos capaces de estudiar 4
páginas de Biología en español. Estudiamos todos los días, todas las noches y todos los fines de semana.
Luego escribimos un examen y el resultado es que 3 alumnos tienen 1, 100%, aproximadamente 4
tienen 2, 75%, algunos afortunados que estudiaron 5 horas tienen 3, 50% y la mayoría de la clase tiene
4 y 5. Así es el segundo año. Un poco más difícil pero todavía no nos hemos vuelto locos.           

študentky 2.SA

Well, the third grade was rich in new and very interesting facts. Because, as everybody
knows, school has to prepare you not only for another school but for real life as well. For example, it
is life-threatening to stick a kitty´s poster on the map which belongs to your form tutor or that you
are able to run across the school half-naked and without shoes only in one minute without anybody
noticing you. So, to sum up, third grade is a lot of work, really, a lot of work but a lot of fun, too. And
you can look forward to the 4th grade. 

Jakub a Tomáš (3.A)

Wie war dieses Jahr? Wir sind schon in zweiter Klasse, wir kennen die Lehrerinen, wir wissen, was wir
von ihnen erwarten können, wir sind älter. Wir haben auch viele neue Freunde, mit denen wir Spass
hatten und mit denen wir uns geholfen haben. Aber immer müssen wir viel lernen, die Hausaufgaben
schreiben und pünktlich in die Schule gehen. Dieses  Jahr war auch lustig. Zum Beispiel, als wir das
Programm für die Imatrikulation vorbereitet haben, wo wir alle zusammen getanzt oder gesungen
haben. Oder La Rambla war sehr interessant. Die Nacht inder Schule, die uns bekannt macht und die
nur für uns typisch ist, finden die Schüler toll. Wir haben wieder neue Leute kennengelernt.

M. Antalová (2.C)

Il n’y a pas beaucoup d’élèves, qui étudient le français. Mais pourtant – il y en a plusieurs à notre
école. Ils sont de la section bilingue et aussi classique. Ils suivent les cours en première, troisième et
quatrième

Oui, c’est nous – jeunes, gais, heureux et pleins de vie. Nous aimons la France, sa culture, ses
chansons, sa cuisine. Plusieurs d’entre nous ont fait les premiers pas comme traducteurs- nous avons
pris part à la traduction des lettres envoyées par des enfats du Kongo. Ainsi nous participons au projet
Adopcia srdca, organisé par des pallotinis à Hronský Beňadik. Voulez- vous nous renconter? Venez
visiter notre école- Gymnázium, Park mládeže 5,Košice. 

študenti 4. ročníka

Gymnázium Park mládeže
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/// Úspechy, úspechy...

Cena primátora mesta Košice
Aj tento rok sme boli svedkami osláv Dní mesta Košice. Ich vy-

vrcholením bol slávnostný ceremoniál odovzdávania mestských
ocenení. Slávnosť sa uskutočnila v Historickej radnici mesta Ko-

šice v piatok 7. mája 2010. Medzi
ocenenými boli vedci, pedagógo-
via, kňazi, športovci, lekári, novinári,
ale aj manuálne pracujúci občania
mesta.

Naše gymnázium získalo Cenu pri-
mátora mesta za kvalitnú prípravu
žiakov na štúdium na vysokých školách a za vytvá-

ranie pozitívneho obrazu školy a mesta Košice spoluprácou so školami a orga-
nizáciami z krajín celého sveta. Cenu prevzala osobne riaditeľka gymnázia RNDr.

Alena Bobáková, ktorá je pilierom školy a manažé-
rom všetkých aktivít v duchu spolupráce s mestom
Košice. 

Osobitnú Cenu primátora mesta získal aj jeden z pedagógov nášho
gymnázia PhDr. Milan Kolcun. Bola mu udelená za organizovanie ori-
ginálnych podujatí s dôrazom na posilňovanie lokalpatriotizmu, lásky
a hrdosti Košičanov k svojmu mestu a za šírenie dobrého mena Košíc
doma i v zahraničí.

Španielsko-mexický guláš
Ak ste sa náhodou v sobotu 1. mája

ocitli na Hlavnej ulici nášho mesta, mali
ste jedinečnú možnosť vidieť našich špa-
nielskych učiteľov variť. Naša škola sa
totiž v rámci osláv Dní mesta Košice za-
pojila do súťaže o najlepší guláš v Koši-
ciach. Medzi mnohými súťažnými druž-
stvami sme nakoniec boli veľmi úspešní
– získali sme cenu o najpikantnejší guláš.

Významní hostia v našej škole
Veľvyslanec španielskeho kráľovstva v SR José Ángel López Jorrin (október 2009)

Pridelenec pre vzdelávanie na Veľ-
vyslanectve Španielskeho kráľo-
vstva v SR Luis Pardiňas Béjar (októ-
ber 2009 a máj 2010)
Veľvyslanec UK Mr. Michael Roberts
(apríl 2010) 
Veľvyslanec Kubánskej republiky v
SR David Pavlovich (november
2009)

Gymnázium Park mládeže
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/// Úspechy, úspechy...

Olympiáda v španielčine
celoštátne kolo – 3. miesto: N. Vantech (2.A) – kategória A

Literárna súťaž Ruta Quetzal – 1. miesto: Patrik Turošík  (4.SA) -
stretol sa so španielskym princom Felipe de Borbón y Grecia a s
princeznou Letiziou Ortiz Rocasolanou. Odmenou za úspech mu
bola účasť na celosvetovom stretnutí študentov španielčiny v
Španielsku a v Chile.

SOČ 
krajské kolo – A. Slivková (3.SB) -1. miesto, M. Rendošová (3.SA)
- 3. miesto, M. Frištik (3.A) - postup z 1. miesta v regionálnom
kole
celoslovenské kolo – A. Slivková (3.SB) - 1. miesto - práca Život je
tanec 
Zvláštna ocenenie: účasť na súťažnej prehliadke v Českej repu-
blike 

Súťaž v písaní esejí na tému Demokracia si ty
krajské kolo – N. Kužilová (2.A) – 3. miesto – esej Spoločenská čiara

Hviezdoslavov Kubín
regionálne kolo - G. Mižičová (1.C) – 1. miesto v prednese poézie

Olympiáda v angličtine
krajské kolo – 3. miesto (okresné kolo – 1. miesto): Z. Horňáková
(3.SB)

Projekt DT – zisk grantu 6000 € pre našu školu - vypracoval A.
Spišák (2.A)

Olympiáda v nemčine
regionálne kolo – R. Göblová (5.SA) – 1. miesto

G. Müller (4.SB) – 1. miesto

FYZ IQ – 1. miesto – majsterky SR – M. Czingelyová, K. Bačová (1.SA)
– úspešné riešiteľky – V. Pakesová, M. Pjechová (1.A)   

Družstvo prvej pomoci pri miestnom spolku Červeného
kríža, ktorý sídli pri Gymnáziu Park mládeže – 1. jún 2010 –
obhájené minuloročné 1. miesto spomedzi všetkých ko-
šických škôl a to s veľkou bodovou rezervou.
Zloženie družstva: P. Turošík a S. Tomašková (4.SA), A. Sliv-
ková (3.SB), N. Marusinová (3.SA), I. Kelijová (3.C), A. Ogur-
čák (3.B), D. Ogurčák, D. Kožejová a K. Pracelová (2.A)

Gymnázium Park mládeže
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/// Úspechy, úspechy... v športe

celoslovenské súťaže: aerobic – účasť: J. Blagová, Z. Mišinská, K.Kosturská (2.B)
šach – 2. miesto: M. Kušiak (3.C)
orientačný beh – 2. miesto: Ľ. Sokolová (2.SB)

krajské súťaže: orientačný beh – 1. miesto a postup na celoslovenské kolo družstva:
Ľ. Sokolová (2.SB), P. Vranová (3.SA), A. Matisová (1:SA)

plávanie – 2. a 3. miesto: I. Šuleková (2.SB)
3. miesto: P. Gašparík (3. SA)
4. miesto: F. Cireň (2.C)
4. miesto: A. Božinovská (2.B)
6. miesto: R. Luby (2. SA)
1. miesto: štafeta dievčat

volejbal – 8. miesto: družstvo dievčat
florbal – 3. miesto: družstvo dievčat
basketbal – 3. miesto: družstvo dievčat
ľahká atletika – postup (výsledky ešte nie sú známe)

2. miesto – beh 400m: M. Jobaggy (2.B)
4. miesto – beh 1500m: K. Ševčík (2.A)
4. miesto – beh 1500m: K. Bernátová (2.A)
8. miesto – hod diskom: K. Bernátová (2.A)
4. miesto - oštep: Z. Kandríková (2.A)
5. miesto – beh 400m: D. Weberová (4.A)

Lyžiarsky výcvik
Od 8. do 12. februára sme sa tešili z po-

bytu v Ždiari vo Vysokých Tatrách v hoteli
Magura. Nešlo však o obyčajný výlet, v roz-
právkovo krásnej krajine sme zotrvali 5 dní
preto, aby sme sa naučili lyžovať, prípadne,
aby sme svoje lyžiarske a snowboardové
zručnosti zdokonalili. Kto nezažil, nepochopí,
aké to bolo super!

študenti 1. ročníka

Plavecký výcvik
Talianske more, slnečná pláž, žiarivé slnko. Hry na Baywatch. Plávanie, cvičenie, zasa plávanie

a večer prechádzky úzkymi uličkami. A ráno zasa plávanie a tréning a plávanie. Bolo to fantas-
tické a spomienky na tie dni nám navždy zostanú v srdci. A znovu plávanie...

študentky 3. ročníka

Gymnázium Park mládeže

21



/// Koncoročná tradícia

Rozlúčka s maturantmi
Príde čas, keď treba odísť a vydať sa vlastnou ces-

tičkou, zanechať svet rozprávok a okúsiť chuť rea-
lity. 7. mája nastal taký čas pre našich maturantov.
Už od rána bolo vidieť na chodbách školy dievčatá
v elegantných sukničkách a chlapcov vo švihác-
kych oblekoch. Iba pred pár hodinami uzavreli svoj
posledný ročník štúdia a netrpezlivo čakali na to,
ako ich vyprevadíme na akademický týždeň, počas
ktorého sa snažili dohnať to, čo dovtedy nestihli. 

Rozlúčku pre nich pripravili tretiaci a štvrtáci, t.j. tí,
ktorých to čaká o rok. Vyzdobili im triedy naozaj ne-
všedne, od optimistickej džungle až po depresívnu
karanténu. 

Potom všetci mladší žiaci vytvorili slávnostný špa-
lier, ktorý sa tiahol po všetkých chodbách školy a
hlasným povzbu-
dzovaním, pískaním
a štrnganím kľúčmi
sprevádzali sláv-
nostný pochod ma-
turantov po škole s
konečnou zastávkou

v telocvični. Tam ich čakal vtipný program a potom prebehlo
odovzdanie symbolických kľúčov tretiakom a štvrtákom.

Nech ich na ich cestách sprevádzajú iba sily dobra...

Maturity
Ach, tie maturity! Na každého raz dôjde a musí si

sadnúť k zelenému stolu. O našich študentov sa
však nebojíme. V máji to zvládli štvrtáci z klasickej
sekcie a piataci z bilingválnej sekcie. Výsledky sú
zatiaľ veľmi dobré. Mnohí študenti sa v rebríčku

úspešnosti na celom Slovensku umiestnili na
popredných pozíciách (napr. percentil 99,9).
Priemerná známka z ÚFIČ MS je 1,80.V júni
to určite zvládnu aj bilingválni štvrtáci, kto-
rých čaká maturita zo slovenského jazyka a
literatúry. Držíme palce!

Gymnázium Park mládeže
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/// A čo odmena?

Kto získal štipendium?
V tomto roku naše gymnázium znovu raz bodovalo.

Až 7 našich študentov získalo štipendium v hodnote
580 €, ktoré im udelilo MŠ Španielskeho kráľovstva.
Štipendiá im prišiel osobne a slávnostne odovzdať pri-
delenec španielskeho MŠ pre vzdelávanie Luis Pardi-
ňas Béjar. A tu sú naši hrdinovia:

D. Fehérová(5. SB), A. Zjarová(5.SB), S. Német-
hová(4.SA), P. Turošík (4.SA), M. Jaššová(4.SB), M. For-
gáčová(3.SB) a P. Martinková(3.SB).

Kto bol premiantom školy minulý rok?
Tých najlepších študentov si vážime a odmeňujeme ich. Na vlastnej koži pocítili Sabína Né-

methová z 3.SA a Veronika Kasperová z 3.C – premiantky školy v školskom roku 2008/2009.

Aj tento rok riaditeľstvo gymnázia vyhlasuje súťaž o titul

PREMIANT ŠKOLY
na školský rok 2009/2010

Podmienky na získanie titulu: najlepší prospech v šk. roku, najvyššia dosiahnutá úroveň,
reprezentácia školy, aktivita v mimoškolskej činnosti, vzorné správanie, výborná dochá-
dzka.
Premiantom sa môže stať študent ktoréhokoľvek ročníka, ktorý v školskom roku splní
uvedené podmienky. Po vyhodnotení výsledkov na konci školského roka o víťazovi roz-
hodne pedagogická rada. Okrem titulu získa študent aj vkladnú knižku so sumou 80 €.

Gymnázium Park mládeže
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/// Kto nás učil?

Riaditeľka školy: RNDr. Alena Bobáková

Zástupcovia: RNDr. Zuzana Furárová
Mgr. Milan Marinčák

Pedagogický zbor: MVDr. Rafael Cisneros, Mgr. Olívia Cselényi, Mgr. Gabriela Čurková, Mgr. Jana
Fečková, Mgr. Tatiana Fedorková, Mgr. Mária Gáborová, Mgr. Erika Görcsösová, Mgr. Henrieta
Gromanová, Jonathan Guss, Mgr. Viera Hronská, Mgr. Zlata Hužvárová, Mgr. Tomáš Chromčo,
Mgr. Petra Jedličková, Mgr. Viera Kišeľáková, Mgr. Ivana Kopnická, Mgr. Juraj Kormoš, Mgr. Ró-
bert Knap, Mgr. Miroslav Kočiš, PhDr. Milan Kolcun, Mgr. Zuzana Krajcárová, Mgr. Eva Lacková,
Mgr. Anna Lechmanová, Agustin López Murillo, Mgr. Iveta Nemcová, Mgr. Izabela Nikolinová,
RNDr. Gabriela Novotná, Mgr. Eliška Oceľáková, Mgr. Viola Pastrnáková, RNDr. Lýdia Plačková,
Mgr. Anna Sabová, Ing. Albín Sakal, Mgr. Mária Sopčáková, Mgr. Katarína Spechová, Mgr. Andrea
Spišáková, Mgr. Lenka Šimková, Mgr. Martina Šoltysová, Mgr. Renáta Škárová, RNDr. Františka
Tarabčáková, Mgr. Darina Tomková,  Mgr. Martina Töröková, Mgr. Jaroslav Wiener, Lda. Marga-
rita Rodrígez Fernández, Ldo. Enrique Santiago Viňas Duque, Ldo. Federico Escudero Álvarez,
Ldo. Antonio Javier Lopez Cordon, Lda. Silvia Puente Lopez, Jose Dario Garcia Villena

Gymnázium Park mládeže
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/// Kto u nás pracoval a kto sa učil?

Nepedagogickí pracovníci:
Bc. Melánia Repovská, Michaela Lučková, Soňa Briškárová, Mária Magyarová, Ján Marcin, Ta-

tiana Šmihuľová, Jozef Poperník, Margita Petrová, Mária Blaščáková, Mária Verešová, Margita Pe-
trová, Erika Chalachanová, Lenka Geistová, Helena Heršmanová

Trieda: 1. A
Triedna prof.: Mgr. Anna Lechmanová

Samuel Balázs, Ladislav Balogh, Ivana Benczeová,
Zuzana Beneová, Lívia Bertová, Filip Dančanin, Daniel
Dubinský, Jana Evinová, Michaela Ferencová, Juraj
Gábriel, Simona Galliková, Gabriela Gernešiová, Ivana
Huculová, Adam Krak, Bianka Krestová, Simona Ma-
jorošová, Eva Mária Mráziková, Zuzana Ondová, Karin
Paczkóová, Veronika Pekesová, Michaela Pancáková,
Marianna Pjechová, Jaroslava Šplíchalová, Barbora
Šuranová, Katarína Tacheová, Markéta Tajtáková
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/// A kto sa učil?

Trieda: 1. B
Triedna prof.: Mgr. Eliška Oceľáková

Michaela Andrusová, Dávid Bobb, Dagmar Čuňová,
Mária Drábiková, Kristína Ficeriová, Nikola Florianová,
Júlia Guziová, Peter Hložný, Dávid Ižák, Lucia Kočiš-
čáková, Miroslava Koľveková, Tomáš Kosť, Martina
Laczková, Barbora Marcinová, Veronika Martončíková,
Petra Mihaliková, Nikola Mitrová, Dominika Nagyová,
Jakub Orlovský, Simona Pódová, Marián Síkora, Vero-
nika Sirotňáková, Zuzana Sopková, Simona Ström-
plová, Michal Šimaľ, Adriána Šišková, Radka Štefánová,

Lýdia Timková, Gabriel Vaňo, Klaudia Zádorová

Trieda: 1. C
Triedna prof.: Mgr. Ivana Kopnická

Zuzana Balogová, Patrícia Čemeričková, Dominika
Delfíniová, Jazmína Duráková, Ladislav Ferenc, Mária
Garančovská, Nikola Gožoreková, Monika Hrdličková,
Ondrej Chudáčik, Jakub Jančišin, Katarína Jurášeková,
Zuzana Košťanská, Lucia Kušiaková, Daniela Lehocká,
Monika Lelláková, Veronika Lukáčová, Alexandra Mar-
jaková, Vladimír Mato, Gita Mižičová, Lucia Paholková,
Terézia Papierníková, Jakub Pokoželec, Martina Re-
váková, Veronika Sivačková, Jozef Sklenka, Tímea Še-
ňová, Radovan Šinko, Ivana Tomková, Petra Tutková, Marcel Vološin

Trieda: 1. SA
Triedna prof.: Mgr. Izabela Nikolínová

Klaudia Bačová, Michaela Bédová, Anastázia Bertová,
Monika Czingelyová, Barbora Ďorková, Jozefína Dro-
tárová, Dominika Fritzová, Denis Gajdoš, Michaela Gu-
zejová, Martina Hudáková, Ondrej Iván, Andrea Ja-
noščíková, Ema Alexandra Kerekešová, Katarína Ko-
haniová, Karin Krišáková, Diana Legáthová, Dominika
Marušáková, Alexandra Matisová, Daniel Ondejka,
Viera Ondová, Jana Palčinská, Alexandra Pustaiová,
Martina Semešiová, Šarlota Socháňová, Dávid Stanek,

Ingeborg Sviatková, Dominika Šoltésová, Lenka Tomčová, Katarína Tóthová, Michaela Uramová-
Kocurišinová
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/// A kto sa učil?

Trieda: 1. SB
Triedna prof.: Mgr. Eva Lacková

Thanh Binh Nguyen Thi, Viktória Čisáriková, Alexandra
Dupláková, Gabriela Eliášová, Nikola Gédrová, Klau-
dia Harvanová, Richard Helcman, Kristína Jajková, Vik-
tória Justová, Romana Kachničová, Simona Kavuli-
čová, Petra Kleinová, Gabriela Kováčová, Dávid Ma-
lecký, Veronika Mikulášiková, Jaroslav Oršula, Michaela
Pavlíková, Simona Pírová, Katarína Porvazníková, Lucia
Sedláčková, Alexandra Smolecová, Andrea Sotáková,
Radka Svetozarovová, Martina Šimonová, Patrícia Šu-
líková, Oliver Tóth, Lea Turzáková, Eva Vágášiová, Denisa Vargovčíková, Katarína Zubková

Trieda: 2. A
Triedny prof.: Mgr. Henrieta Gromanová

Táňa Andrašková, Anikó Izabela Bačkaiová, Katarína
Bernátová, Veronika Ďuríková, Michala Gašparíková,
Ivana Gavalcová, Veronika Gumanová, Jana Hiľovská,
Nikoleta Ivanková-Macejová, Štefan Jelč, Zuzana Kan-
driková, Lenka Kleinová, Dáša Kolibárová, Marcela Ko-
šová, Dymytryna Jozefivna Kožejová, Jaroslava Krista-
nová, Nikola Kužilová, Katarína Magočová, Katarína
Medvecová, Lenka Mokányová, Simona Nosáľová, Ra-
doslava Nováková, Dávid Ogurčák, Dominika Poláč-

ková, Kamila Pracelová, Filip Rajnec, Anton Spišák, Marek Szakács, Karol Ševčík, Lýdia Šmidová, Júlia
Šušnyáková, Janka Ujjobbágyová, Norbert Vantech

Trieda: 2. B
Triedny prof.: Mgr. Tatiana Fedorková

Martina Bendíková, Jessica Blágová, Alexandra Boži-
novská, Barbora Čižmárová, Nikola Ferková, Dávid Ga-
bera, Klaudia Gerdová, Erika Gerecová, Viola Hricková,
Martin Jobbágy, Kristína Kosturská, Katarína Kubá-
ková, Barbora Lešová, Daniela Lučanská, Michal Mako,
Michal Marton, Igor Michalčik, Zuzana Mišinská, Ni-
kola Nagyová, Andrea Ondicová, Patrik Palko, Ľudmila
Pusztová, Michal Rigo, Federika Sabolová, Tatiana Sam-
selyová, Slavomíra Senčáková, Lucia Sovová, Šimon
Spišák, Nikola Šeňová, Petra Šeršeňová, Petra Štefanová, Lucia Šuleková, Jana Timková, Romana
Valenčáková
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/// A kto sa učil?

Trieda: 2. C
Triedny prof.: Mgr. Viera Kišeľáková
Michaela Antalová, Nikola Bakajsová, Barbora Balo-
gová, František Cireň, Daniela Demčišáková, Peter
Dian, Diana Drobňáková, Ľuboš Duračka, Filip Farkaš,
Peter Gazdík, Ingrida Gešperová, Michaela Hrehová,
Alexandra Hricová, Tomáš Ivančin, Zuzana Klepcová,
Lucia Lacková, Michaela Lauková, Katarína Lehocká,
Dominika Majorošová, Dominika Mravčáková, Zuzana
Papalová, Ivana Petrenčáková, Michaela Petrovičová,
Romana Richtáriková, Veronika Rusnáková, Beáta Si-
novitzká, Dávid Šimko, Slávka Štibraná, Veronika Što-

fančíková, Tomáš Tkáč, Barbara Tóthová, Monika Víteková, Mikuláš Vranay, Natália Zahuráková,
Lenka Zajacová 

Trieda: 2. SA
Triedny prof.: Mgr. Martina Šoltysová

Viktória Beličáková, Silvia Caisová, Alexandra Daniš-
šová, Kristína Gáliková, Michaela Gregušová, Vladimír
Hanuľa, Iveta Ivánová, Simona Kellöová, Karina Klei-
nová, Eva Kožiarska, Róbert Luby, Romana Malešová,
Petra Mitróová, Jozef Nemčík, Michaela Nemečková,
Dominika Oravcová, Kristína Orságová, Oliver Pačut,
Veronika Petrášová, Júlia Pištejová, Lucia Porezaná,
Marko Procházka, Noémi Sárossyová, Barbora Šro-
movská, Slavomíra Šterbinská, Bianka Terneiová, Si-
mona Truhanová, Zuzana Uličná, Viktória Vargová, Dana Vitkovská, Lucia Zánová, Nikola Zinková

Trieda: 2. SB
Triedny prof.: Mgr. Tomáš Chromčo

Tímea Ambrušová, Viktória Bihárová, Zuzana Čepková,
Lucia Drangová, Alica Dubinská, Karola Frištiková,
Alena Gregová, Peter Grusz, Roman Hmilanský, Viera
Jasovská, Veronika Kaňuchová, Nikola Kováčová, Be-
renika Krupská, Dominika Malastová, Viktória Múč-
ková, Nguyen Duong Xuan, Pamela Ondrejová, Juraj
Ország, Jaroslav Paľa, Barbora Petričková, Lucia Pizu-
rová, Viktória Priebojová, Nikola Sedláková, Veronika
Simčáková, Ľudmila Sokolová, Ivana Šuleková, Vero-
nika Tkáčová, Paulína Vargová, Veronika Verešová, Ve-
ronika Želinská



/// A kto sa učil?

Trieda: 3.A
Triedny prof.: Mgr. Anna Sabová

Anna Alexyová, Helena Andrejkovičová, Barbora Ba-
níková, Vladimír Csiszár, Jana Čabaiová, Michal Čiž-
márik, Tomáš Čupka, Soňa Demjanová, Ivana Droz-
dová, Filip Dzurovčin, Maroš Frištik, Ján Hreha, Lukáš
Janitor, Dáša Kašparová, Lenka Kostelníková, Michael
Kubovič, Zuzana Kukurová, Daniela Lacková, Veronika
Mihályová, Jana Nagyová, Natália Nagyová, Oliver
Pentek, Karina Perúnová, Jakub Petruľák, Dávid Pin-
ďar, Jana Saksová, Lívia Slatinská, Dominika Šeňová,
Ján Šoltés, Lucia Takáčová, Lucia Tomková, Tímea Tomková, Ivana Vilinská, Marcel Zubel

Trieda: 3. B
Tiedny prof.: Mgr. Katarína Spechová

Juraj Bača, Katarína Baltesová, Jakub Bavlšík, Diana
Bezáková, Roland Čiták, Anna Drábiková, Radka Fer-
ková, Pavol Fialka, Brian Hacio, Zuzana Ivanová, Vik-
tória Jakcsiová, Ladislav Juhás, Tibor Kolesnáč, Kata-
rína Kotúčová, Nikoletta Krebesová, Matej Kušiak,
Diana Lovašová, Ján Mačinga, Michaela Majtánová,
Alena Mecová, Kristína Mihoková, Monika Modráková,
Ľubica Müllerová, Adam Ogurčák, Erika Pavlovičová,
Matúš Petrišák,  Barbora Rakacká, Ján Sirka, Tomáš

Srebala, Jaroslava Šišková, Karina Šuranová, Daniela Thinschmidtová, Zuzana Vantová, Patrícia
Vilková, Barbora Vydrová 

Trieda: 3. C
Triedny prof.: Mgr.  Darina Tomková

Anna Badidová, Daniel Barabás, Simona Beličáková,
Petra Bružeňáková, Tomáš Čižmár, Lucia Dluhošová,
Gabriela Feješová, Edita Godočová, Lívia Harčárová,
Michaela Hricová, Igor Chudáčik, Eva Kapitančíková,
Ivana Kelijová, Štefan Kerekeš, Jana Kvočáková, Roman
Lastomirský, Romana Magulová, Michal Marek, Mo-
nika Martončíková, Ivona Modránska, Norbert Nemjó,
Martin Ondis, Martin Palko, Anna Peklanská, Júlia Pe-
ková, Martina Probalová, Erika Remeňáková, Benno
Stařičný, Martina Škvareková, Michaela Švecová, Miroslava Tatičová, Milan Verešpej, Tomáš Zarik
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/// A kto sa učil?

Trieda: 3. SA
Triedny prof.: Mgr.  Róbert Knap

Mária Adamčíková, Petra Cibuľová, Mária Demečková,
Zuzana Duchoňová, Miroslava Ferencová, Patrik Gaš-
parík, Patrícia Havrilová, Edita Hilgartová, Veronika
Hroncová, Miroslava Jacková, Katarína Kalamárová,
Zuzana Karaffová, Barbora Kováčová, Simona Livovská,
Natália Marusinová, Katarína Nadzamová, Iveta On-
dová, Michaela Rendošová, Natália Rondziková, Lucia
Rusinková, Lucia Sláviková, Dominika Stochlová, Do-
minika Straková, Katarína Šelepská, Aneta Šimičeková,

Simona Škvarková, Jana Tóthová, Lucia Turzáková, Lucia Uhrinová, Paulína Vranová, Maroš Zvo-
lánek, Martin Žipaj 

Trieda: 3.SB
Triedny prof.: MVDr. Rafael Cisneros

Lenka Adzimová, Eva Butkovská, Barbora Ciffrová, Zu-
zana Dzugasová, Monika Forgáčová, Martina Grejtá-
ková, Richard Hritz, Ivana Ivanišová, Ema  Jašeková,
Lívia Kamarásová, Andrea Kiššová, Lenka Lakatošová,
Andrea Malčická, Patrícia Mertinková, Monika Na-
gyová, Veronika Ozimaničová, Olívia Petrišáková, Petra
Ropeková, Annamária Sabolová, Michaela Sabová,
Oľha Štefan, Adriana Slivková, Katarína Sopková, Ale-
xandra Štítová, Laura Urbanová, Dominika Výroste-
ková, Alexandra Žuková

Trieda: 4.A
Triedny prof.: RNDr. Františka Tarabčáková

Zuzana Ballová, Michal Bardiovský, Adam Demeter,
Ondrej Drabík, Barbora Eglová, Viktor Felix, Simona
Ferková, Mária Hladová, Lukáš Horňák, Katarína Hric-
zišinová, Lenka Chudá, Zuzana Knapová, Vanda Lo-
hajová, Dávid Luby, Veronika Mihóková, Zuzana Mo-
skvová, Alexandra Onisková, Pavol Ország, Simona
Palenčárová, Daniela Papišová, Liana Rusnáková, Hen-
rieta Skupeková, Samuel Smieško, Denisa Šimonová,
Romana Škrabáková, Martina Šnajdárová, Dominika
Šuhajdová, Veronika Šupíková, Mária Takáčová, Da-
niela Weberová, Nikola Wolaschková, Mária Žecová
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/// A kto sa učil?

Trieda: 4. B
Triedny prof.: Mgr. Viera Hronská

Naďa Bánocziová, Simona Beneová, Marcela Ben-
kovská, Juraj Béreš, Michaela Bodnárová, Róbert Bugoš,
Michal Csorba, Barbora Feketeová, Dominika Hoan-
gová, Monika Hreščáková, Martin Hulič, Daniela Ka-
cejová, Sandra Kapciová, Simona Kasardová, Jakub
Klamarčík, Tomáš Kudláč, Marianna Lešková, Valéria
Matejová, Lenka Matisová, Miroslava Mináriková, Mar-
tin Pancák, Pavol Pirschel, Kamila Prekopová, Jakub
Prokša, Michaela Prouzová, Jakub Slabý, Jana Sop-
ková, Michaela Spišiaková, Nikola Tomičová, Beáta Tökeszká, Dominika Triščová, Barbora Vá-
hovská, Barbora Višňovská, Jana Zdechovanová, Peter Zozulák 

Trieda: 4.C
Triedny prof.: Mgr. Gabriela Čurková
Patrícia Bariová, Simona Drobňáková, Patrícia Dadu-
ľáková, Zuzana Dučáková, Barbora Dzúrová, Katarína
Eštóková, Anna Filipová, Katarína Gamčíková, Mag-
daléna Haľková, Dominika Ivaničová, Ľubomír Kapi-
tančik, Veronika Kasperová, Paulína Kolibárová, Zu-
zana Kováčová, Simona Kožurková, Erik Kuta, Simona
Lengyelová, Zuzana Matejčeková, Matej Mlynár, Erika
Műllerová, Petra Naďová, Matúš Pástor, Silvia Piešová,
Petra Pisková, Martina Sošková, Erik Stiborek, Martina
Suchárová, Bibiána Sušinková, Ľubomíra Šoffová, Mi-

chaela Tkáčová, Barbora Trojčáková, Michaela Vejačková, Vojtech Wagner

Trieda: 4. SA
Triedny prof.: Mgr. Iveta Nemcová

Lenka Belicová, Lucia Bullová, Viktor Danko, Michal
Demeter, Martin Ďurčanský, Barbora Forraiová, Jana
Göblová, Hai Ninh Thi Doan, Nina Hadidomová, Pa-
trícia Hrabeková, Mária Hrivňáková, Mariana Hušta-
tiová, Petra Jakubkovičová, Aneta Kažimírová, Lucia
Kerekešová, Nikola Kovaľová, Renáta Mitríková, Mo-
nika Nagyová-Tkáčová, Szabina Némethová, Ladislav
Ostroha, Zuzana Repejová, Júlia Samošiová, Beáta
Schlosserová, Róbert Suchý, Dominik Šimčo, Patrik
Šmihuľa, Stanislava Tomašková, Patrik Turošík, Natália Urbančíková
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/// A kto sa učil?

Trieda: 4. SB
Triedny prof.: Lda. Margarita Rodriguéz Fernández

Miloslava Bodonská, Alena Číková, Katarína Dečová,
Denisa Dupláková, Michaela Fiľová, Veronika Gací-
ková, Veronika Gubeková, Lucia Hadbavníková, Jakub
Horváth, Iveta Humayová, Maroš Húska, Zuzana Ja-
novská, Martina Jaššová, Lucia Kleinová, Michaela
Kopčíková, Simona Krišandová, Dominika Liščinská,
Gabriel Műller, Vladimír Műller, Dominika Olejníková,
Dominika Ordzovenská, Zuzana Semanová, Maroš
Starec, Erik Šarišský, Veronika Šimaľová, Simona Šin-

ková, Natália Šipošová, Beáta Šlosárová, Silvia Šmelková, Maroš Timko, Dominika Tresová, Soňa
Uhrinová, Zuzana Vrabcová, Karol Zsigray 

Trieda: 5. SA
Triedny prof.: Mgr. Andrea Spišáková
Laura Andrijková, Lenka Balogová, Veronika Brunovská,
Benita Bujdosoová, Lukáš Domonkoš, Simona Ďur-
čová, Miroslava Frankovská, Romana Göblová, Jana
Hanidžiarová, Mária Huďová, Roman Chvál, Mária Ja-
nicová, Denisa Jelčová, Gabriela Köröšiová, Zdenka
Kováčová, Veronika Kurucová, Lenka Makarová, Filip
Marton, Zuzana Matiová, Nikola Nedviďová, Jakub
Novák, Marianna Pališinová, Sára Petržalová, Lenka
Repčáková, Diana Rošková, Daniela Suváková, Peter
Šamulák, Jakub Vaco, Veronika Vargová, Zuzana Voj-
číková

Trieda: 5. SB
Triedny prof.: RNDr. Lenka Šimková
Simona Baková, Zuzana Belasová, Dominika Fehé-
rová, Zuzana Garajová, Martina Grešová, Ján Hricko,
Mikuláš Komorovský, Petra Košová, Lívia Kotuľáková,
Andrea Kováčová, Eva Kuráňová, Maroš Miščík, Ivana
Nosáľová, Barbora Olexová, Lucia Palčíková, Antónia
Palkovičová, Jana Pekarská, Ivan Rosa, Martin Senčák,
Johana Schürgerová, Pavol Srebala, Nina Ščambo-
rová, Pavel Valouch, Jia Ye, Andrea Zjarová
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/// Brány Európy otvorené

Prečo sa učíme cudzie jazyky? Aby sme mohli cestovať!

Španielsko
Ahoj! Sme žiaci 2. SA. A na tých fotkách sme my! Vidíte tie šťastné úsmevy?

Výlet do Španielska bol to najlepšie a najkrajšie, čo sme si na záver 1. ročníka
mohli priať. Veľa sme videli, veľa sme zažili, veľa sme chodili, kúpali sme sa,
nakupovali sme, zabávali sme sa. A čo je najdôležitejšie – komunikovali sme
v španielčine a išlo nám to veľmi dobre. Múzeum Salvadora Dalího, Girona,
Barcelona, Figerés, Monaco, to všetko stálo za to vidieť. Chceme ísť znova! Je
super byť študentom tejto školy.

Brusel, Londýn
Minulý rok sme strávili šesť slnečných dní na ceste cez Európu. Našou prvou zastávkou bol Brusel.

Ochutnali sme tam originálne belgické hranolky, ktoré ale neboli také úžasné, ako sa hovorí. Videli
sme aj veľkolepé Atómium. Naša zastávka v tomto meste však trvala len jeden deň a noc sme strá-
vili už vo Francúzsku. 

Potom nasledoval Londýn. Bývali sme v rodinách a stálo to za to, aj keď to boli len tri dni. Cez deň
sme sa túlali po slávnych i menej slávnych pamiatkach Londýna a večer sme boli s „našimi rodinami“.
Cestu späť sme si užili a celý ten výlet bol úžasný zážitok. Ďakujeme!

Karina a Anna (3.A)

Manchester
Na konci školského roka sme sa tešili  na výlet do Manchesteru. Po nekonečnom čakaní na letisku

a nekonečnej ceste sme tam konečne dorazili. Privítal nás hostiteľ, pán Graham, s ktorého kadetským
tímom sme strávili nezabudnuteľný týždeň plný zážitkov. Naučili sme sa nielen, ako sa správne pre-
vrátiť v kanoe a prežiť v mokrých ponožkách, ale aj ako ovládať plachetnicu a jazdiť na motorovom
člne, ktorého rýchlosť nám doslova vyrážala dych. Rovnako uchvátení sme prišli aj zo zábavného
parku a futbalového štadiónu Old Trefford. 

Ak budete mať niekedy šancu tam ísť a budete sa chcieť zdokonaliť v angličtine, neváhajte ani mi-
nútu, lebo každá jedna tam strávená stála za to.

Dáša a Natália (3.A)
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/// Dni španielskej kultúry 2010
predbežný plán programu

Pondelok 4. 10. 2010
16.30 Otvorenie Dní španielskej kultúry – slávnostná akadémia pri príležitosti 20. výročia
založenia Gymnázia Park mládeže
Historická radnica, Hlavná 64

Utorok 5. 10. 2010
15.00 – 16.30 La Rambla
Barcelonská hlavná ulica na košickej Hlavnej ulici vďaka študentom Gymnázia Park mládeže
16.30 Pablo Sycet – vernisáž súčasného španielskeho maliara
Átrium Teologickej fakulty Katolíckej univerzity, Hlavná 89
19.00 F. Arrabal: Trojkolka (komédia súčasného španielskeho dramatika)
Štátne divadlo Košice

Streda 6. 10. 2010
16.30 Svätá omša v španielčine
Uršulínsky kostol, Mäsiarska 25

Štvrtok 7. 10. 2010
16.30 Komédia v španielčine (účinkujú študenti Gymnázia Park mládeže, réžia: Enrique Viňas
Duque zo Španielska)
Radničná sieň, Strojárenská ulica

Piatok 8. 10. 2010
16.30 Peru, Chile, México
Fotograf a cestovateľ Pavel Smejkal versus rodený Mexičan Agustin Murillo

Sobota 9. 10. 2010
9.00 – 12.00 Deň otvorených dverí najväčšieho gymnázia so slovensko-španielskou biling-
válnou sekciou na Slovensku (španielski a latinskoamerickí lektori, vedenie školy, slovenskí
učitelia i študenti sú vám k dispozícii, simulované prijímačky, program).
Gymnázium, Park mládeže 5, sídlisko Mier

Nedeľa 10. 10. 2010
17.00 Duo Farsa – flamenco koncert
Múzeum Vojtecha Löfflera, Alžbetina 20
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/// Čo všetko môže dať učiteľ žiakovi

Raz prišiel profesor na našu hodinu. V ruke priniesol igelitku. Vybral z nej veľkú sklenenú fľašu
na zaváraniny a položil ju na lavicu. Poukladal do nej kamene jeden vedľa druhého až po vrch.
Pýta sa:„ Je fľaša plná?“ My, že je! 

Profesor nepovedal nič, iba mlčky siahol do tej tašky a vybral vrecko. Mal v ňom menšie ka-
mienky a tie nasypal k tým veľkým a znova sa spýtal, či je fľaša plná. A my sme mu jednohlasne
odpovedali, že už hej. 

Znovu nič nepovedal, iba siahol do tašky a vybral vrecko s pieskom. Ten vsypal do fľaše, až ju
zaplnil úplne po okraj. Obrátil sa k triede a povedal: „Až teraz je plná. Tá fľaša je ako váš život a
tie kamene sú podľa veľkosti tie dôležité veci v ňom. A piesok je to úplne nepodstatné. Keby
ste dali do fľaše najskôr piesok, už by sa vám tam nevošiel ani jeden kameň, či už väčší alebo
menší...“

Krásne prázdniny!!!

Asociácia učiteľov, rodičov a priateľov Gymnázia Park mládeže 5
Sme nezisková organizácia zriadená pri Gymnáziu Park mládeže 5. Naším cieľom je vytvárať
nadštandardné podmienky školy, na ktorej Vaše dieťa študuje.
Úroveň, ktorú môže táto škola poskytovať svojim študentom už dlhý čas, nie je len záleži-
tosťou štátu, ale aj obrazom zodpovednosti rodičov za čo najkvalitnejšie vzdelávanie svojich
detí.
Veríme, že Vaším prioritným záujmom je, aby Vaše dieťa navštevovalo kvalitnú školu, ktorá
sa bez spoluúčasti a spolupráce rodičov nedá budovať v takej podobe, akú chceme spolu s
Vami Vašim deťom poskytnúť.
Kontakt: Asociácia učiteľov, rodičov a priateľov Gymnázia Park mládeže

Park mládeže 5
040 01 Košice

IČO: 31268374
Číslo účtu: 2621350344/1100 (Tatrabanka)
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