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Po niekoľkých rokoch prestávky ko-
nečne prichádza ďalšie číslo škol-

ského časopisu. 
Pracoval na ňom nový tím žiakov, 

ktorý sa odhodlal dať svoj čas a úsi-
lie do tohto diela, ktoré nepochybne 
bude znamenať pre školu veľa. Od 
tejto chvíle je už redakčná rada funkč-
ná a pripravená prinášať Vám časopis 
Spod veže v pravidelných intervaloch.

CGŠM sa prebúdza, študenti začí-
najú preberať zodpovednosť do vlast-
ných rúk. Pripomeňme si napríklad 
úspešnosť školského zboru, ktorý nie-
len prežil od minulého roku, ale pri-
jal medzi seba nových členov a pôso-
bil na niekoľkých udalostiach. Teraz, 
keď sa hudobníci už zohrali a zvolili 
si medzi sebou novú zbormajsterku 
Zuzku, môžeme očakávať ešte lepšie 
výsledky. Nedávno sa takisto vďaka 
angažovanosti našich študentov zor-
ganizovali nové voľby do žiackej škol-
skej rady, ktorá sa takto zreformovala. 
Okrem predsedu a štyroch triednych 
zástupcov teraz obsahuje aj pozície 
zbormajstra a šéfredaktora časopisu, 
aby sa život školy mohol lepšie skr-
ze tieto zložky spravovať a rozvíjať. V 
tomto školskom roku sa uskutoční aj 
školský ples, ktorý tiež dlhý čas chýbal. 
A samozrejme, aj tento časopis je dô-
kazom, že gymnázium žije. 

Toto je však iba začiatok, všetko sa 
ešte len dáva do pohybu. Teraz je rad 
na Vás, aby ste prispeli svojou činnos-
ťou a postojom. Vyzývam vás, aby sa 
zapojili do života školy, pomáhali v jej 
chode, zúčastňovali sa na súťažiach, 
prispievali svojim názorom do časo-
pisu, šírili o škole dobré meno medzi 
ľuďmi a priviedli tu nových študentov. 
Spoločnými silami môžeme priviesť 
CGŠM k sláve. Verím, že to dotiahne-
me do takého bodu, že budeme všetci 
hrdí na to, že sme študentmi Cirkev-
ného gymnázia Štefana Mišíka.

Veľa šťastia a požehnané Vianoce.

Radovan Marcinčin
šéfredaktor

DRAHÍ ŠTUDENTI CIRKEVNÉHO 
GYMNÁZIA, MILÍ SPOLUŽIACI!
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Milé kolegyne a študenti !

Je čas pracovať a čas oddychovať. 
Každý študent, ale aj učiteľ sa teší 

na prázdniny. Pred nami sú vianočné 
sviatky, a teda aj zopár dní voľna. Na 
chvíľu necháme úlohy a povinnosti 
bokom a môžeme využiť čas ináč. Nie-
kto sa teší na neskorší budíček, iný na 
zimné športy, ďalší na varenú klobás-
ku, či kapustnicu a verím, že všetci na 
Božie narodenie.

Prajem Vám všetkým, aby ste vy-
užili dni prázdnin dobre, ľudsky aj 
duchovne. Oddýchnite si, potešte sa 
v kruhu blízkych. Vytvorte doma at-
mosféru pokoja a radosti. Prežite čas 

s priateľmi a známymi. Športovci, užite 
si zjazdovky, bežecké trate, ľad i turis-
tiku. Všetko však s rozumom, aby ste 
sa nedolámali, lebo po prázdninách je 
treba sa do školy vrátiť.

Prajem Vám duchovné prežitie 
týchto dní. Aby ste si v tajomstve Via-
noc posilnili vieru. Nezabudnite na 
modlitbu a sv. omše, od toho prázdni-
ny nemáme. Povzbuďte sa koledami, 
Božím slovom. Nezabudnite na kon-
ci kalendárneho roka povedať Pánu 
Bohu: „Vďaka za dobrodenia v uply-
nulom roku...“

Prajem Vám rozumné využitie dní, 
ktoré sú pred nami.

Váš pán kaplán Martin

DUCHOVNÉ SLOVÍČKO
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Dňa 27.10. 2018 sme sa my, prváci, 
oficiálne začlenili do školského 

kolektívu. Naši tretiaci si pre nás pri-
pravili program so zábavnými úloha-
mi. Celé Ima3cooly boli v RETRO štý-
le a preto sme si pripravili tanček na 
pieseň YMCA. Program bol ukončený 
prváckym sľubom:

,,Sľubujem ja malý prváčik úbo-
hý, že budem vám väčšmi písať úlo-
hy. Spolužiakov starších na net púšťať 
budem, na schodoch sa zdraviť nikdy 
nezabudnem. Obetavo vám budem 
slúžiť čistiť topánky vám budem túžiť. 
Pekne sa usmejem občas pivo Radler 
vám nalejem. Desiaty vám dáme, keď 
hladný budete, podržíme vám dvere, 
kým cez ne prejdete. Budeme po vás 
upratovať triedu, napíšem pre vás slo-
hovú prácu celú. Cukríky prinesiem 
vám každé ráno, na všetko neodmiet-
nem povedať áno. Splním vám všetko, 
čo uvidím vám na očiach. O vás len 
platonický-snívať budeme cez deň aj 
po nociach.

Sľubujem, že tento sľub plniť bude-
me a pritom na svoju triedu a svojich 
učiteľov nezabudneme.“

ZO ŽIVOTA ŠKOLY:

IMA3COOLY

▲ Súťaž ‘Naše mesto’, Bruno Jakubov, 
Rišo Ruttkay a Andrej Sopka, 1. miesto

▲ Duchovná obnova, Kežmarok
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▲ Ima3cooly

◄ Celodiecézne kolo 
Pirátov krásy, Katarína 

Pacáková, vlastná tvorba, 
1. miesto

▼ Zážitkové vyučovanie 
v Martine
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Vyspovedali sme za vás pani učiteľ-
ku Mgr. Alexandru Chovancovú. 

Noví žiaci školy sa pýtali novej učiteľ-
ky, ak chcete vedieť čo nás zaujalo, pre-
čítajte si naše interview.

Pani učiteľka, ste u nás na škole nová, 
mohli by ste sa nám v skratke predsta-
viť ?

Pochádzam z Tvrdošína na Orave. 
Študovala som bakalára na Katolíckej 
univerzite v Ružomberku a magistra 
na Univerzite Mateja Bela v Banskej 
Bystrici. S mojím manželom som sa 
spoznala na jednej duchovnej obnove, 
ktorá prebiehala u nás na Orave. A tak 
už 3 roky bývam v Spišskej Novej Vsi 
a mám to tu veľmi rada.

Pani učiteľka, máte krásny Instagram 
a preto by sme sa vás chceli opýtať či 
raz budeme mať tú česť objaviť sa tam.

Tak ďakujem veľmi pekne, a určite 
si niekedy na výlete nejakú selfie spra-
víme.

Pani učiteľka, prečo máte iPhone? 
Rozhodovali ste sa na základe neja-
kých propozícií alebo jednoducho ide-
te po „klasike“?

No, preto lebo mi vyhovuje viac ten 
IOS systém ako android. Sú tam živšie 
farby a perfektný foťák.

Čo by ste si vybrali medzi jedlom 
a spánkom?

Asi jedlo.

Aký bol váš sen odmalička?
Tak nikdy to nebolo učiteľstvo ale 

bavila ma biológia a chémia a chcela 
som ísť na nejaký medicínsky odbor, 
buď medicína alebo zubarina, ale na-
koniec ma nezobrali takže to takto vy-
pálilo, že som tu.

Patrí ananás na pizzu?
Áno určite, lebo je to dobrá kombi-

nácia sladkého a slaného, a mam rada 
Hawaii pizzu.

Pes alebo mačka?
Pes.

Pat alebo Mat?
Mat.

Coca-Cola alebo Pepsi?
Asi Pepsi.

Rozprávka Na vlásku alebo Frozen?
Na vlásku

Z ktorej strany šúpete banán?
Tam kde ja ta dlhšia časť.

UČITEĽSKÉ INTERVIEW!
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Na akú farbu by ste si prefarbili vlasy?
Na blond, úplne. Nie tak peroxido-

vo ale prirodzene alebo na takú plavú 
blond.

Ak by ste mohli zmeniť niečo na svo-
jom živote, čo by to bolo?

Nemenila by som nič. Všetko je tak, 
ako má byť.

Aké je vaše obľúbené ročné obdobie 
a prečo.

Leto, lebo je to také obdobie kedy 
sa nič nerieši, nie je advent, pôst. Je to 
taký čas, že sa môže chodiť kade-tade 
na výlety, že je teplo, dlho vidno. Ale 
určite aj advent a pôst majú svoj veľký 
význam.

V ktorej triede sa cítite ako doma?
Tak myslím si, že asi pri prvákoch, 

dokážeme sa aj zasmiať ale aj počúva-
jú. Ale v každej triede sa mi učí dobre, 
ale u prvákoch asi najviac.

Aká je vaša obľúbená značka žuva-
čiek?

Orbit, mätové.

Ďakujeme za ochotu.

Veronika Pronská
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Dnes, keď nám na vianočnom ven-
ci horia už tri sviečky, možeme 

s radosťou očakávať narodenie Ježiša 
Krista, sviatky pokoja a mieru - Via-
noce. S Vianocami sa viaže množstvo 
ľudových tradícií, kolied, výzdoby, je-
dál a iných zvykov.

Čo na Slovensku?
Na Štedrý deň sa zvykne držať pôst, 

ktorý končí východom prvej hviezdy. 
Kým deti chystajú vianočný stromček, 
gazdinky pečú, varia a chystajú rôzne 
dobroty na štedrovečerný stôl. Medov-
níčky či iné koláče majú už napečené 
niekoľko dní dopredu. Jedlá, ktoré sa 
podávajú, sa líšia podľa zvykov a tra-
dícií v rôznych regiónoch Slovenska. 
Spravidla však na bohato prestretom 
štedrovečernom stole nesmie chýbať 
chlieb, cesnak, med, oblátky, kapust-
nica, ryba, zemiakový šalát, opekance 
(pupáky, bobaľky), koláče, ovocie. Po 
večeri sa spievajú koledy, rozbaľujú 
vianočné darčeky, na ktoré sa nielen 
deti veľmi tešia. Mnoho ľudí sa zú-
častňuje polnočnej omše, aby oslávili 
narodenie Ježiša Krista a zaspievali si 
najkrajšiu vianočnú pieseň „Tichá noc, 
svätá noc“.

Čo vo svete?
Tohtoročné Vianoce rovnako ako 

výzdoba by sa mali niesť vo fialovej, 
cyklámenovej a bordovej farbe. Trend 
je mať Vianoce doslovne rozprávkové. 
Pri tvorbe vianočnej výzdoby je najdô-
ležitejšie, aby robila radosť vám, vašej 
rodine a vašim blízkym. Každý sa cíti 
dobre v inom prostredí. Preto pokoj-
ne kašlite na trendy a zvoľte výzdobu, 
ktorá ladí s vaším intérierom a ktorá 
sa vám páči.

RADY A TIPY
Vianočná atmosféra je určite uve-

riteľnejšia s čerstvo napadnutým sne-
hom. To si však nevieme zariadiť. 
Naopak, úplne jednoducho sa vieme 
postarať o čarovnú vôňu, nesúcu sa 
z kuchyne každej domácnosti. Či je to 
práve pripravovaná štedrá večera, me-
dovníčky či voňavý punč. Rozhodne 
sa patrí mať na sebe pekný vianočný 
štrikovaný sveter, v ktorom celý deň 
môžete pozerať tie isté rozprávky ako 
každý rok. Verím, že už nikto nevyuží-
va posledné dni, keď sú obchody otvo-
rené, na kúpu darčekov, ale postará sa 
o duchovnú obnovu dobrou predvia-
nočnou spoveďou, aby tak mohol pre-
žiť vnútornú pohodu a radosť týchto 
najkrajších sviatkov. 

VIANOCE
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Legenda o pôvode vianočného strom-
čeka 

V 11. storočí chrámové divadel-
né hry zožali veľký úspech najmä 
v predvianočnom období. Predstavo-
vali pozemský raj, stvorenie prvých 
ľudí, hriech Evy a Adama. Známy raj-
ský strom predstavoval v strede javiska 
postavený stromček ovešaný ovocím. 

Keď sa hry prestali uvádzať, raj-
ský strom ostal ako symbol Vianoc, 
teda symbol príchodu Spasiteľa, ktorý 

očisťuje ľudstvo. V domácnostiach sa 
vlastný vianočný stromček začal ob-
javovať v Alsasku v 16. storočí. V 19. 
storočí sa výraznejšie rozšíril takmer 
do všetkých kresťanských štátov sveta 
a dnes si už vianočné sviatky bez ozdo-
beného vianočného stromčeka ani ne-
vieme predstaviť.

Viktória Legátová
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TANEČNÝ KURZ S UJOM VLADOM

Klasické triedne statky-zmätky v septembri tohto roku prerástli v geniálny 
nápad zorganizovať školský ples. Mnohí sa museli rozhodnúť a určiť si pri-

ority. Po vzájomnej dohode sme sa začali stretávať v utorky o pol tretej. Tancu 
sa začalo venovať 12 párov, zástupcovia všetkých ročníkov. Sme plní odhodlania 
naučiť sa všetkých 27 tancov, veľa sa nasmiať a 26. januára predviesť v Redute 
naše kreácie. Koho by nepotešil dravý potlesk po životnom výkone?!

Viktória Legátová

Zdravím drahých čitateľov!

Moje meno je nepodstatné, ale 
môj názor áno. Tak, ako je pod-

statný váš názor. V tejto krátkej písom-
nej spovedi chcem vyjadriť môj názor 
na našu školu, jej učiteľský zbor a celú 
jej komunitu.

Chcem, aby ste sa pri čítaní týchto 
riadkov spoločne so mnou zamysleli 
nad vašimi pocitmi o tejto našej ma-
lej školičke. Ako prvé chcem spome-
núť náš učiteľský zbor. Nie sú k nám 
vždycky najmilší či najprívetivejší, 
ale milujú nás tak, ako rodičia milujú 
svoje deti. Vždycky sú ochotní nám 
poskytnúť pomocnú ruku, keď sme 
stratení v prijímaní všetkého toho no-

vého učiva, nech je to matika, chémia, 
fyzika, či dokonca cudzie jazyky. Vždy 
sú tu pre nás, keď to potrebujeme, ale 
malo by to byť aj opačne. Týmto chcem 
spomenúť ďalší bod mojej úvahy, a to 
sú žiaci. Viem, že i keď nie vždy to tak 
myslíme, ale trápime ich, možno nie 
na tele, ale na duši určite. Zakaždým, 
keď náš učiteľ či učiteľka strávi nie-
koľko hodín vysvetľovaním látky aj za 
cenu meškania s učivom a na ďalšom 
teste pohoríme, sú z nás sklamaní. 
Pretože to neznamená len to, že sme sa 
nedokázali naučiť my, ale aj to, že nás 
učiteľ i cez všetko úsilie nedokázal na-
učiť dosť.

Možno sa vám to zdá ako maličkosť 
pomerne zanedbateľná, ale s učiteľom 

ANONYMNÝ KOMENTÁR
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to vždy pohne, to vám môžem zaručiť. 
Preto sa správajme k našim učiteľom 
s úctou a urobme im tú radosť a učme 
sa (aspoň trochu). Pochváľme ich ob-
čas. I keď sa vám to môže zdať divné, 
je to milé. Každý má rád, keď mu nie-
kto zloží kompliment. Chváľme našim 
krásnym a milým učiteľkám ich vlasy, 
ich šaty, povedzme im, že dnešná ho-
dina sa nám páčila. Určite im to zlepší 
deň.

Na záver chcem spomenúť našu 
skromnú školu. Nie je možno najväč-
šia, najmodernejšia, či najnovšia, ale 
je naša a mali by sme byť na ňu hrdí. 
Každým rokom ju zlepšujme. Máme 
tu lezeckú stenu, i keď ešte nefunkč-
nú, školské noviny znovu obnovené, 
nášho milovaného pána kaplána, kto-
rý vždycky poradí, keď sme v úzkych. 
Máme všetko, čo potrebujeme, ba 
omnoho viac.

Žijeme si tu v našej malej školičke 
ako jedna veľká rodina. Každý má svo-
je postavenie a každý má svoje úlohy, 
presne ako v domácnosti. Skúsme si 
prácu na týchto úlohách spríjemňovať 
navzájom.

Týmito poslednými slovami by som 
chcel zakončiť tento krátky text. Za-
myslite sa, čo pre vás táto škola zna-
mená.

S pozdravom
jeden z vás
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KRÍŽOVKA
Ľudí ovládajú predsudky, preto nedokážu vidieť pravú mieru vecí, niektoré okol-
nosti sa im zdajú iracionálne, z tejto pozície sa to javí ako nezmysel, ale... čo keď 
naozaj .................?
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MEMES
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V prípade ak by ste mali záujem o kvalitné značkové veci firmy 
WO2TER, kontaktujte Erika Chovana osobne v III. A triede. V ponuke 
sú mikiny, tričká, polokošele, ruksaky, USB kľúče a mnoho ďalšieho.

WO2TER pozostáva z vody 
obohatenej o kyslík. 

Voda je balená 
v sklenenej fľaši 

vyrobenej 
z borosilikátove-
ho skla oobjeme 

550 ml. 

Fľaša je vhodná na 
opätovné použitie. 

Vytvorená bez použitia 
konzervantov a farbív. 

WO2TER má 
pozitívne účinky na 

ľudské telo. Raw 
voda, ktorá Vám 
dokáže prekonať 

únavu a zvýšiť ener-
giu do každého dňa. Vďaka nám budete 

mať silnejší imunit-
ný systém. Verili by 
ste, že pravidelný 

pitný režim dokáže 
spomaliť starnutie? 

Áno, je to naozaj 
pravda.

Fľaša je vytvorená tak, 
aby sa ľahko zmestila 
do tašky a dobre pad-

la do ruky. WO2TER 
je určená pre študen-
tov, športovcov a ľudí, 
ktorí uprednostňujú 
zdravý životný štýl.
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Srdečne Vás pozývame na 

Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka
v Spišskej Novej Vsi

8. reprezentačný

26. 1. 2019  Koncertná sála Reduty


