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Vážení učitelia, milí žiaci! 

 

Do rúk sa Vám práve dostalo prvé číslo školského časopisu Sláva, 

ktoré je zamerané na dianie v škole. Tento časopis bol vytváraný   

so zámerom, aby ste si oddýchli a začítali sa do zaujímavých člán-

kov. Verím, že Vás toto prvé číslo zaujme a poteší svojím obsahom. 

Prajem Vám do ďalších dní veľa síl, optimizmu, trpezlivosti pri 

zvládaní školských povinností a neutíchajúci záujem o vzdelanie. 

Na záver by som rád poďakoval všetkým, ktorí do tohto časopisu 

prispeli svojím dielom. 

 

Jakub Bodnár 3.A 



Koľkokrát za deň máme pocit, že sme na všetko sami. Starosti, problémy, valí sa to na nás z každej strany, až začne-

me mať pocit, že aj sám Boh sa na nás ,,vykašľal“. Predsa nie je možné, aby nado mnou niekto držal ochrannú 

a pomocnú ruku, keď sa mi deje toľko zlého! Ani nevieme ako a stratíme sa. To je presne tá chvíľa, keď netreba zú-

fať, ale veriť, že On nás môže zachrániť. Práve od tohto momentu sa začnú veci uzdravovať. A kto bol stratený, ná-

jde sa...  

 

Nie je dôležité, koľkokrát spadneš, koľkokrát vstúpiš do tej istej rieky, ale to, koľkokrát dovolíš Bohu, aby ťa na-

smeroval a vyliečil. Pretože aj keby si stokrát spravil tú istú chybu, On to s tebou nevzdá a zakaždým trpezlivo čaká, 

kedy Ho pozveš do svojho problému, aby ti znovu ukázal, ako sa veci môžu zmeniť k lepšiemu, keď Ho necháš pra-

covať.  

 Priznať si, že sami na všetko nestačíme, je prejavom pokory voči Bohu. Odovzdať mu svoj život a nestrachovať 

sa o to, čo bude, je znakom kresťanskej zrelosti. On veľmi dobre vie, že nie sme neomylní, koniec koncov, takých 

nás stvoril. Všetky prekážky sú tu z jasného dôvodu – „... aby sa na nich zjavili Božie skutky.“ (Jn 9,3)   

 

 

Jeho vytrvalosť bojovať o nás je ohromná. Aj napriek tomu, že my často hľadáme pomoc 

u niekoho/niekde inde, On túži po tom starať sa o nás a dať nám všetko, čo nám tento              

                                 svet nikdy nebude môcť dať. 

     

 

                                                                                                        Zuzana Mrázová 3.A 

Ak to aj my vzdáme, On to 

s nami nevzdá nikdy... 



Každoročne sa na našej škole uskutočňuje imatrikulačný ve-

čierok, pri ktorom sa prváci, naši noví študenti, stávajú 

„oficiálnymi cirkevňákmi“. Tento rok sa imatrikulácia pový-

šila na nový level, o čo sa postarali študenti 3. ročníka. Dňa 

29.10. 2018 sa v Mestskom kultúrnom stredisku 

v Trebišove  uskutočnil vôbec prvý imatrikulačný ples Cir-

kevného gymnázia v Trebišove. S „krstom“ prvákov sme za-

čali ešte vo štvrtok 25. októbra, kedy sa na jeden celý deň pre-

obliekli za vidiečanov. Ples sa niesol v duchu slovenského fol-

klóru. Na začiatku programu vystúpil folklórny súbor Ľeľija 

s nádherným vystúpením. Zábavný program, herecké výkony 

či napínavé súťaže tvorili prvú časť večera. Po slávnostnom 

prípitku sa začal ples plný elegancie a dobrej nálady. Chceme 

sa srdečne poďakovať sponzorom, rodičom, profesorom 

a všetkým tým , ktorí akokoľvek prispeli k realizácii tohto 

plesu.  

Zuzana  Mrázová 3.A 



Roztrúsené úlomky ľudského svedomia pohodené v  prázdnych uliciach. Posledné zvyšky ľudskej 

dôstojnosti utopené v poslednej kvapke lacného moku. Vyrovná sa túžba očakávaniam ? Kde sa   

berú očakávania, ak nie v troskách našich prázdnych snov?  Žijeme vo svete,                                                        

kde je úspech vnímaný ako vrchol blaženosti , vo svete, kde sa bezhlavo                                                               

ženieme za dosiahnutím nášho kariérneho rastu bez toho, aby                                                                         

sme si povšimli jednoduché detaily, ktoré nám vyčaria                                                                                         

úsmev na tvári. Snažíme sa skryť za naše úspechy,                                                                                           

pričom naša bytosť zostáva niekde v pozadí. Často-                                                                                         

krát zabúdame na skutočné priority v našom živote.                                                                                             

Kedy sme naposledy objali priateľa len tak pre                                                                                                   

radosť? Kedy sme naposledy strávili deň                                                                                                      

s našou rodinou a ľuďmi, ktorí za to                                                                                                                    

skutočne stoja? Kedy sme naposledy                                                                                                                           

len počúvali a nič sa nepýtali? Meníme                                                                                                                 

priority- vzdelanosť pred ľudskosťou.                                                                                                              

A tak iba s tupým výrazom                                                                                                                                  

hľadíme  skrz skutočnosť                                                                                                                                    

odrážajúcu sa v neforemne                                                                                                                            

skrivenom zrkadle našej                                                                                                                                     

pochabosti. Stále sa za niečím                                                                                                                                  

ponáhľame, niečo potrebujeme,                                                                                                                               

bez toho, aby sme si uvedomili                                                                                                                             

a pozreli sa na to, čo všetko                                                                                                                                   

máme a boli za to úprimne                                                                                                                                  

radi. Miesto toho, aby sme                                                                                                                                

fragmenty našej osobnosti                                                                                                                                    

rozdelili medzi tieto dôležité                                                                                                                     

oporné body v našom živote,                                                                                                                                   

radšej ich hádžeme na stranu,                                                                                                                                    

ktorá je pre nás v danej situácii                                                                                                                            

dôležitejšia.  Je len na nás, ako  ich                                                                                                                      

rozdelíme. Nikto, kto nezaprel ľudskosť,                                                                                                                    

nemôže byť naozaj hlúpy. Zastavme sa.                                                                                                              

Nechajme všetko aspoň na chvíľu ležať v priestore.                                                                                            

Prestaňme sa brániť jednoduchosti. Nechajme zmysly,                                                                                                   

ktoré boli doposiaľ opantané starosťami, vydýchnuť                                                                                 

a nasávať vôňu človečiny. Aspoň na chvíľku. 

Dominika Jakabová 3.B 



V dňoch 6.- 8. 6. 2018 sme sa my, študenti 2. ročníka, zúčastnili poznáva-

cej exkurzie hlavného mesta Českej republiky. Počas 3 dní strávených 

v Prahe sme toho veľa zažili a videli . 

Cestu sme začali ešte v utorok večer. Dorazili sme v skorých ranných ho-

dinách. Po ubytovaní v penzióne Tara v centre mesta naše kroky viedli na 

Staromestské námestie, kde sme obdivovali krásu historických pamiatok, 

najmä Pražského orloja. Navštívili sme ikonické hračkárstvo Hamleys, 

ale aj najväčšie pražské Múzeum voskových figurín. Nenechali sme si 

ujsť ani nočnú prechádzku po meste, kedy nás z Karlovho mosta uchvátil 

pohľad na vysvietené Hradčany. 

Druhý deň sme začali prehliadkou Národného pamätníka hrdinov Heydri-

chiády, kam sme sa dopravili metrom. Neskôr sme sa loďou preplavili do 

ZOO, v ktorej sme strávili väčšinu dňa. 

Posledný deň bol venovaný návšteve Pražského hradu. Všetkých nás oča-

ril svojou neopísateľnou atmosférou. Poobede ostal čas aj na nákupy na 

Václavskom námestí. 

Unavení, ale spokojní a plní zážitkov, sme nastúpili do vlaku a vydali sa 

na cestu domov. Každému sa  návšteva „stovežatej“ Prahy náramne páči-

la , a preto veríme, že budeme mať príležitosť sa tam ešte niekedy vrátiť. 

 

Zuzana Mrázová 3.A 



, 

                      Milý čitateľ, práve sme sa vrátili zo slnečného juhu Talianska  

                       a mojím pôvodným zámerom bolo opísať projekt s názvom Triedna  

                   výmena (viď vyššie) klasickým spôsobom, teda ako vznikol, kam  

smeroval a ako sme ho zakončili práve začiatkom tohto mesiaca. Dojmy z tohto mimo-   

         riadneho podujatia Vám však predstavím bez dátumov a čísel, tak spontánne  

 ako vznikli a dodnes pretrvávajú: 

Strávili sme týždeň v kraji, kde sa ešte aj dnes recituje z Homéra. 

Kráčali sme ulicami mesta, kde nepretržite posledných 5000 rokov blčí život civilizácií. 

Rukami sme sa dotýkali kameňov stavieb, ktoré napriek času ostali ako nemí svedkovia   

slávnej antickej doby na svojich pôvodných miestach. Obdivovali sme krajinu  ako knihu popísanú legendami 

o hrdinských víťazstvách aj prehrách. 

                    Okúsili sme slanosť aj sladkosť. Slanosť spojenú s prírodnou  

                      krásou Iónskeho mora, ktoré nasycuje vzduch sviežosťou  

                         a k nemu pripájajúcu sa sladkosť plodov ovocia, ktoré  

                          tam vďaka ľudskému úsiliu lemuje takmer každú  

                         dostupnú cestu. Zem je to naozaj štedrá a podnebie  

                         teplé, prívetivé a úplne prirodzene sa tieto vlastnosti  

                      odrážajú v  tvárach a srdciach ľudí, ktorých sme tam navštívili 

                   a stretli. 

               Ďakujeme všetkým našim talianskym priateľom, obzvlášť pani  

          profesorke Marii Antoniette Violante, Giovanne Gorgoglione, pánovi  

riaditeľovi inštitútu  Pitagora v Montalbano Jonico a kolektívu učiteľov, ktorých sme  

spoznali. Nakoniec naša veľká vďaka za starostlivosť patrí rodinám študentov Liceo  

Clasicco v Nova Siri a hlavne Bohu, ktorý 

pre nás „všetko urobil vhodne na svoj čas“.  

(Kazateľ 3, 11) 

                      Thlic. Petra Porubcová  

  

 



Nový Zéland je cestovateľským snom mnohých milovníkov dobrodružstva a extrémov. V 

jeho pralesoch môžete nájsť skutočné skvosty. Chce to však trpezlivosť a um. O nich by 

vám mohol rozprávať 53-ročný Mark Moffett, ktorý sa pýši nálezom najväčšieho chrobá-

ka deinacrida heteracantha na svete. V divočine strávil celé dva dni, kým sa mu podarilo 

vzácny a jedinečný exemplár chytiť. Tento krásavec váži vyše 700 gramov, čo je viac ako 

vrabec alebo 6 myší. 

V čase nálezu prírodovedec ani len netušil, že práve jeho chrobáka odborná obec vyhlási 

za najväčšieho svojho druhu, akého kedy našli. Chrobáky deinacrida heteracantha sú vše-

obecne známe ako najväčší hmyz vôbec, no tento konkrétny vyčnieva aj z radu ostatných 

zástupcov svojho druhu, nakoľko má takmer 18 centimetrov. 

 

 

. 

Genetický kód muchy tse-tse sa podarilo rozlúštiť vedcom z medzinárodného tímu OSN. 

Objav prináša nádej na úplné odstránenie jednej z najsmrteľnejších chorôb afrického kon-

tinentu. 

Mucha tse-tse je totiž prenášačom jednobunkových parazitov spôsobujúcich trypanoso-

miázu, spavú chorobu s často smrteľnými následkami, ktorá každý rok postihuje v                       

               subsaharskej Afrike tri milióny zvierat, čím sa ohrozuje bezpečnosť potravín.                           

                   Spavá choroba u človeka napáda centrálny nervový systém, ovplyvňuje                 

                  biologický rytmus a spôsobuje zmeny osobnosti. U zvierat dochádza k                    

               zníženiu plodnosti, hmotnosti a slabosti, v dôsledku čoho sú neschopné orby  

                            a presunov po pastviskách. Mucha tse-tse sa vyskytuje iba v Afrike.                   

                                   Zdravotné problémy, ktoré spôsobuje, sa týkajú miliónov ľudí v 36   

                                   krajinách. Proti chorobe dosiaľ neexistuje účinná vakcína, pretože   

                                 parazity sa dokážu vyhnúť imunitnému systému všetkých cicavcov. 

 

 

 

 

Patrícia Zajacová 3.A 



Všetci si z času na čas potrebujeme oddýchnuť. Či už od školy 

alebo od práce. Osobne si myslím, že umenie je na oddych ako 

stvorené. Takže, či už sa cítite bez energie, alebo si jednoducho 

potrebujete dať prestávku od činností, ktoré práve vykonávate, 

mali by ste sa začať venovať nejakému druhu umenia. Preto 

vznikli aj takzvané ,,relaxačné omaľovánky“ , ktoré sú určené pre 

všetky vekové kategórie. Túto  omaľovánku som vytvoril ob-

zvlášť pre Vás, aby ste si ju mohli vytlačiť a popri jej vyfarbovaní 

ste si mohli poriadne oddýchnuť. Tak, farbičky do ruky a poďte 

relaxovať! 



      People nowadays are living hasty lives full of stress. I mean there´s nothing wrong 
with being active and trying to succeed, because we live in a world were nothing comes 
for free. Have you ever stopped for a second to think about your free time? When was the 
last time when you did nothing? Can you remember a time when your phone was off and 
you were with your friends or family? What actually is the right way to spend your free ti-
me? 
       A lot of people have no free time at all. It´s because of their work, activities, hobbies 
and so on. In my opinion it´s one of the saddest things, because everyone sometimes ne-
eds some rest. For example just sitting on the couch, listening to good music, drinking 
some tea and eating tasty food, because that´s it. That is relaxation. I think this is so im-
portant these days. 
      Another thing I would like to write about that is a really big deal is technology. I can 
see everyday that mobiles, televisions and others slowly but surely are taking priority in 
our society. Those who say something else are probably lying. I know it, because I´m not 
an exception. I am on my phone everyday. All the time there is something I need to se-
arch for or some friends I want to chat with. Everytime I try to find a little piece of free time 
when it is possible. We don´t have to stare at our phones all the time, because there are 
so many beautiful things in this world you can stare at. Things like our nature, monu-
ments, mountains, old trees, nice flowers and the majestic sky. There are a lot of intere-
sting cities full of more interesting things and people. Life is about  finding yourself and 
finding other people and not about being stuck in your own bubble of technology. 

       I was wondering what actually is 
the right way to spend my free time? 
It took me so long, because during 
the school year I´m really busy and 
I don´t have time for that, but now I 
know how, and I would like to recom-
mend it to others. It includes some 
steps. Firstly, try to stop and take so-
me time for you, then find some clo-
se people who make you happy and 
an activity which is interesting like 
running, dancing, singing, playing an 
instrument or anything. Personally 
for me, I really like music and art so 
my free time is all about that. Dan-
cing, playing the violin, singing and 
spending time with my friends, who 
have the same interests. 
      In the end I want to remind eve-

ryone that we are not robots and 

everyone of us sometimes needs 

a break. So stop for a second and 

enjoy life. 

Lýdia Oravkinová 3.A 



 ,,Môj kameň trpezlivosti práve  

pretiekol.“ 

 

 

,,Keď máš dobrý  

nápad tak si sadni  

a premysli si ho.“ 

 

,,Dvere sú oknom  

do duše.“ 

 

 

,,Nebudeme perliť perly.“ 

 

 

,,Čo je preškrtnuté, 

to je jasné.“ 

 

 

,,Aké železo máme v krvi?  
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