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EDITORIÁL

Jednu z našich tém sme venovali aj učeniu sa.
Nájdete tu rôzne tipy, ako sa učiť, a dozviete sa
niečo o rôznych učebných štýloch. Svoje
mozgové bunky si môžete osviežiť v rámci
sudoku na konci časopisu.
,,Čítanie – najlepšie učenie,‘‘ povedal raz A. S.
Puškin. V našom časopise sme teda nemohli
vynechať tému kníh a čítania. Konkrétne vám
predstavíme fantasy literatúru v našej knižnici.
Pripravili sme si pre vás aj malú aktivitu (najmä
pre maturantov) na spájanie niektorých
maturitných diel s ich autormi a ilustráciami. 
,,Znalosť jazykov je bránou k múdrosti,‘‘ povedal
raz jeden anglický filozof, a preto sa na našej
škole aktívne venujeme aj jazykom. Tento rok
sme boli hosťujúcou krajinou projektu Teen
Thinkers, vďaka ktorému vznikli medzinárodné
kamarátstva. V rámci projektu prebehol aj deň
jazykov a cudzie jazyky hrali v každom ohľade
dôležitú úlohu. Viac sa  nájdete v samotnom
článku.  
Medzi ďalšie akcie nášho gymnáziu na začiatku
tohto školského roku patrí aj branný kurz
štvrtákov a oktávy v Chorvátsku či stužkové
slávnosti. Aj o týchto a ešte ďalších iných
aktivitách sa dočítate na týchto stránkach. 
Súčasťou časopisu Andrej je aj rubrika, v ktorej
robíme rozhovory s niektorými šikovnými žiakmi
nášho gymnázia. V tomto vydaní je to rozhovor
so Skarlet Rišovou, ktorá na začiatku roka
získala cenu GSA. 
Dúfam teda, že si každý čitateľ nájde v časopise
svoje a že vás tieto strany niečím obohatia.  

Prajeme príjemné čítanie

Milí čitatelia, 

keby sme si položili jednoduchú otázku,
na čo hlavné slúži škola, na mieste by bola
asi jednoznačná odpoveď – na učenie sa.
Je to pravda, no predsa to nie je jediné... 
V tomto časopise by sme vám radi
predstavili, čo všetko sa na našej škole
deje a čo všetko s ňou súvisí. Pripravili
sme si pre vás rôzne zaujímavé témy,
články o školských podujatiach a ešte
mnohé iné. 

 

Filip Bajaček
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Kto z mladých by nepoznal legendárneho Pána prsteňov od J. R. R. Tolkiena či Narniu C. S. Lewisa?
Myslím, že už i naši mladší gymnazisti vedia, že J. R. R. Tolkien sa považuje za otca fantasy, a nie je
žiadnym tajomstvom ani to, že títo dvaja autori boli kolegovia a osobní priatelia. 

Práve im dvom ďakujeme za to, že príbehy,
v ktorých vystupujú čarovné bytosti, si nachádzajú
cestu nielen k srdciam detí, ale aj k srdciam
mladých a dospelých. A to nielen ich príbehy.
Práve oni boli prví, čo sa vydali na túto úchvatnú
cestu – a v ich stopách kráčajú dnes viacerí
autori, takže v kníhkupectvách a knižniciach dnes
bežne nájdeme oddelenia označené štítkom
„Fantasy“.  

Aj v našej knižnici taký štítok máme. 😊 Iste dobre
tipujete, že bude medzi poličkami s označením
„Súčasná literatúra“. Okrem spomínanej Narnie
a Pána  prsteňov tam určite nájdete  aj  Silmarillion  
či Húrinove deti od J. R. R. Tolkiena, ako aj trilógiu
Divergencia, Rezistencia, Experiment od Veroniky
Roth (mimochodom, keď som prvýkrát počula
tieto pojmy z úst terciánov, nebola som si veru
istá, či im vôbec rozumejú, ale knihy ich zjavne
bavili 😊).  

Nájdeme tu aj štyri časti Pustovníka – fantasy
série od nášho slovenského autora Vladimíra
Štefaniča (priznám sa, že sú veľmi nebezpečné
– kradnú čas a odtrhnúť sa od nich chce naozaj
silnú vôľu) a rovnako štvorzväzkovú a podobne
pútavú sériu Odvážne srdce od Juraja Vojtáša.   

Knižnica teda nie je len o povinných dielach, ale
najmä o tom, čím robia knihy náš život krásnym
– vtiahnu nás do príbehov, kde zažijeme
dobrodružstvá, o akých sme nesnívali... Dotknú
sa nášho srdca a dajú nám nové oči, schopné
vnímať krásu, lásku a dobrodružstvo všade
okolo nás... A to všetko máme tak blízko – stačí
cez ktorúkoľvek prestávku zájsť na prízemie.
Dvere našej knižnice a  dvere dobrodružstva sú
pre vás otvorené. 😊  

KNIHY NA GSA

https://obchod.postoj.sk/uploads/89798/conversions/detail.png  

Mgr. Anna Viglašová
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 "Moja je pomsta, moja je odplata."

 "Takí mladí, nevinní chlapci."

  " Díval by som sa na statočnosť, nie na mešec."

 "Byť či nebyť."

 Erich Maria Remarque 

 Margita Figuli 

 William Shakespeare 

Lev Nikolajevič Tolstoj 

 Na západe nič nové 

 Hamlet 

Anna Kareninová

 Tri gaštanové kone 

Knihy

Karin Dittrychová

1.

2.

3.

4.

Priraďte správne:
meno autora,  
názov knihy,
slávny výrok

k obrázku knihy.
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Záložka do knihy spája školy

Mg. Anna Viglašová

Naši primáni a sekundáni sa zapojili do
projektu „Záložka do knihy spája
školy“. Na hodinách výtvarnej
výchovy pod vedením p. učiteľky
Ľubky Štrbákovej vyrábali záložky
s motívom literárnych hrdinov.
Podobne aj príma a sekunda v českom
meste Kojetín na miestnom gymnáziu
vyrábala záložky. Aby každý od nás
dostal záložku a každý z Čiech tiež, päť
chýbajúcich záložiek ochotne doplnila
Nina Vevericová. Tento týždeň prišli
na naše GSA záložky od českých
primánů a sekundánů a v českom
Kojetíne sa tešia z našich. Záložka do
knihy spája školy – aj ponad česko-
slovenské hranice. 😊 
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Obdobie prípravné: "Tentoraz sa dôkladne pripravím,
začnem hneď zajtra /v piatok, v pondelok.../.” 
Obdobie vymýšľania výhovoriek: “Pripravoval by som
sa, ale nemám kedy.”  
Pár dní pred testom: “Čo stihnem za 2 – 3 dni, to
stihnem.” 
Panika: “Ja sa to nenaučím, to nie je možné.”  
Obdobie apatie: “Teraz už je to aj tak jedno.”  
Obdobie morálnej krízy: “Nepôjdem na test, pôjdem
radšej k zubárovi/dermatológovi atď). 
“Pôjdem aj tak, nie som zbabelec.” 
“Nepodarilo sa, ale mám to za sebou.”  
Zhodnotenie: “Mal som smolu.”  
Predsavzatie: “Nabudúce sa už riadne pripravím.” 

„NIE POZNANIE, ALE UČENIE SA, 
NIE VLASTNENIE, ALE ZÍSKAVANIE, 
NIE BYŤ V CIELI, ALE PRICHÁDZAŤ NA PODSTATU VECI
– TO JE TO, ČO DÁVA NAJVÄČŠÍ PÔŽITOK.“ 

(CARL FRIEDRICH GAUSS )

 NÁJDI SVOJ ŠTÝL

Je vám týchto desať bodov povedomých?  

Tento začarovaný kruh či len jeho časť sme si (až
na svetlé výnimky) zažili takmer všetci, hlavne         
z dôvodu nedostatočnej motivácie (vnútornej
alebo vonkajšej). Veľa z nás sa z neho nedokáže
vymaniť, hoci si uvedomujeme, že z hľadiska
plnohodnotného nadobúdania vedomostí,
zručností a zároveň zachovania si priaznivého
duševného i telesného zdravia je tento spôsob
neefektívny ba dokonca až škodlivý. Okrem
chýbajúcej motivácie sa mnohí pri učení dostávajú
do štádia opísaného bodmi 1-10 aj preto, lebo            
sa jednoducho nevedia učiť.  

Ako sa teda učiť? 

Každý sa najlepšie učí, keď  sa učí
po svojom. Každému vyhovuje
niečo iné, máme osobité danosti,
ktoré sú biologicky a vývojovo
podmienené. Tento celkový súhrn
preferencií vplýva na spôsob
nášho myslenia, správania sa,
učenia sa a spracovávania
informácií a všetko toto sa potom
skrýva pod pojmom učebný štýl. 
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V súčasnosti sa učebné štýly

definujú na základe
Gardnerovej teórie

viacnásobných inteligencií,
podľa ktorej má každý jedinec

viac ako jeden druh inteligencie
či spôsobu získavania

a spracovávania informácií
(viď obr.). 

 

Možno už viete, 
aký štýl vám pri učení 
vyhovuje, ak vám umožňuje
nielen dosahovať očakávané
výsledky, ale aj osobnostne rásť,
asi je pre vás ten pravý (aj keď nemá
žiadne fancy meno).
Ak však tápete, vynaložené úsilie neprináša
adekvátne výsledky, máte pocit, že potrebujete
zmenu, ale neviete akú, skúste zistiť, aký učebný štýl
alebo ich kombinácia by vám mohla vyhovovať. 

Dotazník aj s vyhodnotením nájdete na:  

https://www.sstv.sk/wp-content/uploads/2010/09/DOTAZN%C3%8DK
-na-zistenie-u%C4%8Debn%C3%BDch-%C5%A1t%C3%BDlov-pod%C4%BEa
-druhov-inteligencie.pdf

http://corawen.com/wp-content/
uploads/2013/06/Intelligence.png

Mgr. Lucia Olosová

 
 

“Učebný štýl nie je mierou inteligencie, ale mierou
osobnej energie, ktorú človek vynakladá

v procese učenia sa  – je to spôsob, 
akým absorbuje informácie,

zvnútorňuje si nové pojmy
a rieši problémy.” 

  
https://www.ssi.sk/wp-

content/uploads/2021/06/U
cebne-styly-ziakov.pdf  
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VĎAKA PROJEKTU TEEN THINKERS OPÄŤ
VZNIKLI MEDZINÁRODNÉ KAMARÁTSTVA

Tento projekt bol nielen o využívaní herných
prvkov vo výučbe, ale aj o prekonávaní
hraníc, o spolupráci, spoznávaní nových ľudí
a kultúr, a samozrejme o zdokonaľovaní sa
v anglickom jazyku.  
Ako povedala americká novinárka Flora
Lewis: "Učiť sa ďalší jazyk neznamená len učiť
sa inak pomenovať tie isté veci, znamená to
aj naučiť sa o tých istých veciach premýšľať
iným spôsobom." Keďže ani pre jednu zo
zapojených krajín nie je angličtina materským
jazykom, študenti sa museli pri komunikácii
vedieť vynájsť, čo opäť viedlo k upevňovaniu
anglického jazyka, ale tiež k rozširovaniu
schopností dobre počúvať druhých a snažiť
sa im porozumieť.  

"Nemali sme čas sa nudiť, užívali

sme si každú jednu chvíľu naplno,"

hovorí jedna z  účastníčok projektu

Teen Thinkers. 

V dňoch 10.10.-14.10.2022 malo naše
Gymnázium sv. Andreja česť hostiť
študentov a  učiteľov z  Rumunska, Lotyšska,
Turecka a  Poľska. Prišli v rámci projektu
Erasmus+ (Teen Thinkers), ktorý má tento
rok podnadpis Gamification. V priebehu
štyroch dní mali zahraniční študenti možnosť
spoznať krásy a zaujímavé miesta Slovenska,
ako napríklad Vysoké Tatry, Tricklandiu,
Demänovskú jaskyňu, zahrať si rôzne hry
a aktivity, ktoré im pripravili žiaci a učitelia
GSA: workshopy, tvorivé dielne, escape
room, hodiny jazyka partnerských krajín atď. 
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Všetci sme si na seba zvykli. Zahraniční
študenti si Slovensko veľmi obľúbili
a lúčenie po týždni nebolo vôbec
jednoduché. Niektorí si dokonca sľúbili,
že sa navzájom znova navštívia.  

A správa, ktorú by sme chceli podať
ďalej je: 
"Nebojte sa zapájať do projektov

a spoznávať nové veci, lebo čas a námaha,

ktoré do toho investujete, sa vám vrátia

desaťnásobne v podobe zážitkov            

a v tomto prípade určite aj pekných

kamarátstiev."

Dominika Slaná
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Stužková slavnosť je medzník, plný radosti, gratulácii, pekných
želaní a fotografií na pamiatku s usmievajúcimi sa tvárami. Je to
okamih víťazstva prežívaný s ľahkou noblesou, šťastná chvíľa,
ktorú nemôže nič zakaliť, avšak pod povrchom predstavuje
jedno z najvýznamnejších životných rozhraní - loď dvíha kotvu 
 a môže vyplávať, kam chce.
Nezabudnime na nenávratnosť času a tak myslime na slová
Matky Terezy: ,,Včerajšok je preč. Zajtrajšok ešte neprišiel.
Máme len dnešok, tak začnime.”

PRED ŠTYRMI

ROKMI 

TO BOL

ZAČIATOK

NIEČOHO,

ČO NÁM

OSTANE 

NA CELÝ

ŽIVOT.. .

NAVŽDY SA ZACHOVÁ
   V PAMÄTI STUŽKOVÁ...

Monika Mišíková
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4.A

oktáva

4.B
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Skarlet Rišová Classroom News

Ahojte, volám sa Skarlet Rišová. Pred
devätnástimi rokmi som sa v jedno októbrové
ráno narodila v žilinskej nemocnici. Bol to
utorok 28. októbra. Svojich prvých 10 rokov
života som strávila v Žiline. Som teda mestské
dieťa, dokonca by som povedala sídliskové,
pretože som vyrastala v paneláku. Prvý stupeň
základnej školy som absolvovala vo svojom
rodnom meste, následne sme sa presťahovali
a druhý stupeň som dochodila v Ružomberku.
Moje prvé kroky po základnej škole smerovali
práve na naše GSA.  

Čo ma vie potešiť? 
Úprimne ma teší, keď môžem nejakým
spôsobom pomáhať iným. Či už len
niekomu vyčariť úsmev na tvári alebo
venovať niekomu svoj čas. Samozrejme
náladu mi vie zlepšiť aj kúsok dobrej
čokolády 😊. 

Čím som chcela byť? 
Mnohí moji rovesníci na prvom stupni
základnej školy chceli byť hasiči, učiteľky
alebo speváci. Moja mamina mala však
kamarátku patologičku, s ktorou
chodievali občas na kávu a ja som si teda
v tretej triede povedala, že chcem byť
doktorka. 

V tomto čísle vám chceme
predstaviť  Skarlet Rišovú,

žiačku 4.A, ktorá
na začiatku školského roka

2022/2023 získala
cenu GSA. 

Moja najväčšia výzva
Za svoju aktuálne najväčšiu výzvu považujem
prekonať vlastné pochybnosti a negatívne
myšlienky.  Myslím, že  nie  som  jediný  študent
v maturitnom ročníku, ktorý občas začne o sebe
pochybovať a prehodnocovať svoje rozhodnutia
napríklad o vysokej škole. Prajem všetkým
žiakom, ktorý sa raz ocitnú v maturitnom ročníku,
nech viac dôverujú vlastným schopnostiam.
Nebojte sa, určite zvládnete všetko, čo vás čaká.  

14.



       online vyučovanie 
       prezenčné vyučovanie 
 
      káva 
      čaj 
 
       hory                                          šport
       more                                         tanec
 
       kniha                                         mesto
       film                                           dedina

       kamenný obchod                   prírodné vedy    
       e-shop                                     cudzie jazyky 

Na čo som hrdá? 
Povedala by som, že som hrdá na to, akým spôsobom sa pasujem s niektorými životnými
okolnosťami. Myslím, že niekedy je pre nás ťažké posunúť sa ďalej a nechať to negatívne za nami.  

Obľúbený hrdina/hrdinka 
Práve teraz nemám nejakého konkrétneho obľúbeného hrdinu, keď som však bola menšia, mojou
"kamarátkou" bola Anna zo Zeleného domu, pretože svoje dospievanie som prežívala práve s ňou,
páčilo sa mi, aká bola odvážna a spoločenská, chcela som byť ako ona 😊.  

Obľúbená kniha
Za svoju dlhoročne obľúbenú knihu považujem Pýchu a predsudok od Jane Austenovej. Páči sa
mi, ako v tej dobe ľudia spolu viac komunikovali, žili spoločensky aktívnejší život a hlavne boli viac
spätí s prírodou.  

Obľúbená pieseň
Moja obľúbená pieseň sa mení pomerne často, v každom ročnom období sa nájde pár piesní,
ktoré sa mi aktuálne páčia. Tieto jesenné dni mi spríjemňuje pieseň Matilda od Harryho Stylesa.  

žiačka 4.A,
veľmi milá blondínka,
koncom októbra cestovala
s p. riaditeľom do Bytče.

Koho predstavíme na budúce?

Už poznáte odpoveď?

Správnu odpoveď sa dozviete  
 v jarnom čísle nášho časopisu
Andrej :).
 

... moja voľba ...

Mgr. Gabriela Šedeková
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CHORVÁTSKO

FOR EVER

GSA NEWS

V dňoch 12.9. až 20.9. sa žiaci 4.A,
4.B a oktávy zúčastnili na brannom
kurze v Chorvátku s názvom KOŽAZ.
Ich pobyt v Chorvátsku trval  8 dní
a sprevádzali ich p. profesor
Remenár, p. profesor Klimek,          
 p. profesor Holbus a p. profesor
Mastiš. 
V pondelok o 19:00 hod. odišli žiaci
s  učiteľmi  na  autobuse  do
Chorvátska.   Cestovali   celú   noc 
 a približne o 7:00 hod. ráno už boli
v Chorvátsku.

Ako prvé navštívili Plitvické jazerá, kde sa natáčal aj slávny Winnetou. Mali nádherné počasie a videli
množstvo  vodopádov  a  jazier.  Po  niekoľkých hodinách sa presunuli autobusom do mesta Split,
sa nalodili na trajekt a vyplávali k ostrovu Brač. 
Ich konečný cieľ bolo mesto Supetar na ostrove Brač, kde boli ubytovaní v apartmánoch. Potom šli
následne na pláž a večer si pozreli mesto. 
Na druhý deň šli na  kopec  Vidova  Gora, kde bol nádherný  výhľad na more, cestou späť navštívili
aj bývalú ambulanciu Martina Kukučína, s výhľadom, pri ktorom písal svoje diela, ako napríklad Dom
v stráni. Krátko nato navštívili aj najkrajšiu chorvátsku pláž s názvom Bol. Zvyšok dňa strávili na pláži. 
Na tretí deň mali odprezentované dve prednášky o prvej pomoci a správaní sa v krízových 
 situáciách, kde si vyskúšali aj to, ako sa majú správať, keď nastane poplach.                                    
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GSA NEWS

Ďalší deň mali ráno ešte poslednú prednášku,
a  to  geografickú,  kde  sa  učili  zaobchádzať
s   mapami   a   vyskúšali   si   aj   strieľanie  
 zo vzduchovky. Celý deň následne všetci
ostali na pláži, kde hrali volejbal, opaľovali sa a
kúpali sa v Jadranskom mori. 
Predposledný deň mali súťaže a zaujímavé
kvízy z predchádzajúcich prednášok, kde sa
otestovali, koľko si z nich zapamätali, a svoje
vedomosti využili aj v praxi. Potom strieľali,
plávali v mori. Posledný deň sa rozlúčili            
 s mestečkom, v ktorom boli ubytovaní,
nasadli na trajekt a plavili sa do Splitu. Tu si
pozreli majestátny Diokleciánov palác. 
Po približne 12 hodinách cestovania boli opäť
v Ružomberku, kde ich autobus vysadil pred
našou školou a šli domov. 
Z tohto branného kurzu si odniesli určite
množstvo spomienok, zážitkov a naučili sa iste
aj niečo nové.                                                   

 Lucia Slamčíková

CHORVÁTSKO

FOR EVER
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Okrem zmeny názvu rady nastala aj zmena jej
predsedu. Po voľbách, ktoré sa uskutočnili         
 3. októbra, sa novou predsedkyňou stala Klaudia
Solárová zo sexty. Voľby prebehli v rámci
zástupcov tried, pričom sa volilo zo štyroch
kandidátov.  

školský rok 2022/2023

Žiacka školská rada, pod novým názvom
už Žiacka rada pri GSA, funguje
a pripravuje mnohé aktivity aj tento
školský rok. Vďaka nej sa podarilo už na
začiatku školského roka zorganizovať Deň
jazykov či Bažantský ples.

zástupcovia 16 tried školy

prima: Matúš Glemba
sekunda: Jonáš Sidor
tercia: Filip Goč
kvarta: Magdaléna Krížová
kvinta: Dominika Slaná
sexta: Klaudia Solárová
septima: Viktória Lauková 
oktáva: Miroslav Magušin
1.A: Samuel Demko
1.B: Dávid Bačkor
2.A: Filip Bajaček
2.B: Ľudmila Papčová
3.A: Ingrid Karabášová
3.B: Marko Klopta
4.A: Klement Malíšek
4.B: Lívia Hrušková

predseda ŽR: Klaudia Solárová

Filip Bajaček

Nové nápady nás všetkých posúvajú
vpred a ani tento školský rok
nechýbajú Žiackej rade pri GSA.
Niektoré sa už podarilo zorganizovať
(napr.  zber zálohovaných fliaš, pričom
z ich výťažku budú do budúcnosti
financované viaceré školské aktivity),
no niektoré na svoje zrealizovanie ešte
len čakajú. V blízkej dobe sa napr.
plánuje zavedenie kreditového
systému bodovania tried, ktorého
pravidlá sú však ešte len v príprave.

Nechajme sa teda všetci prekvapiť,

aké nové veci prinesie v najbližších

mesiacoch neodlučiteľná súčasť

nášho gymnázia, Žiacka rada pri GSA.  
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náročnosť: 

Vraj pečie celé Slovensko. Skúsiš aj ty? Môžeš začať jednoduchým
koláčikom. Tento vybrala a vyskúšala upiecť Barborka Drapáčová.

KAKAOVÝ   KOLÁČ
S KOKOSOM

Suroviny

Cesto:
250 g polohrubej múky
2 PL kakaa
1 balenie prášku do pečiva
180 g práškového cukru
250 ml mlieka
1 vajce

Poleva:
100 g mäkkého masla
125 g práškového cukru
2 PL kakaa

Postup

1. V miske si zamiešame všetky suché
prísady (polohrubá múka, kakao, prášok
do pečiva, práškový cukor) – aby sa nám
nerobili hrudky.

2. Potom pridáme mlieko s vajíčkom,
jemne zamiešame (kokos môžeme pridať
aj do cesta).

3. Na vymastený plech vylejeme cesto   
 a pečieme na 180°C približne 25 minút.

4. Zatiaľ si urobíme polevu. Suché prísady
(práškový cukor, kakao) zmiešame spolu
a po pridaní zmäknutého masla
vyšľaháme (ak je potrebné, pridáme
mlieko, no poleva nemá byť príliš tekutá).

5. Koláč hneď po vybratí z rúry
popicháme vidličkou alebo špáradlom. 
 Ešte za horúca natrieme polevu (maslo,
ktoré sme použili do polevy, sa nám
pekne roztečie).

6. Koláč posypeme kokosom.

19.



...niečo pre šedé bunky...

Mgr. Ivana Ondrejková

20.



 
 

,,To moja trieda zvykne už stromčeky vianočné stavať na všetkých svätých.“ VK
,,Ste pod tónom od prvého tónu.“ VK

,,Nevnímam čas, keď rátam.“ ST
,,Toto musí byť tvrdá matematika.“ ST

,,Neuznávaš rovná sa?“ ST
,,Žiadnu vlastnú tvorbu nerob.“ ST

,,Lívia, nerob mi ozvenu!“ ST
,,Skromnosť - to som sa s tým narodil a doteraz sa s tým neviem vysporiadať.“ MR

,,Už zvonilo, ja viem, nechám si to preplatiť ako nadčas.“ MR
,,Ja mám času ako čečiny.“ TI

,,Ja som myslel, že DJ-i už vymreli.“ PT
,,Naštudujte si sami, ja musím ísť preparkovať auto.“ PT

,,Búchate ako rímski veslári.“ VK
,,Toto treba dosprosta opakovať.“ ZL

,,Vy ani len nezmaturujete!“ LS
,,Jedna vločka, to je sakra málo.“ PT

,,Robota ako víno toto.“ ST
,,Na každú svinku sa už voda varí.“ VK
,,Vieš, aká je bravčovina drahá?“ MR

 
Žiak: ,,Ja som si tak číslo tipol.“ 

Učiteľ: ,,V krčme keď budeme pri pive, budeme tipovať čísla.“ ST
 

Žiak: ,,Toto neznášam.“ 
Učiteľ: ,,No pokiaľ vajcia neznášaš, tak je dobre.“ ZL

 
Učiteľ: ,,Je ti niečo smiešne?“ LS

Žiak: ,,Nie, nie ja sa len tak usmievam.“ 
 

Žiak: ,,Ste mi dali absenciu.“
Učiteľ: ,,A ty chodíš do školy kvôli absencii?“ PT

 
Žiak: ,,Ja vám to spočítam.“

Učiteľ: ,,Len aby som to ja vám nespočítal!“ MM
 

Povedali...
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SCHOOL NEWS

Výstup na Rakytov

Výmenný pobyt tretiakov KroměřížV školskej záhrade

Otvorenie školského roka

Ocenenie DofE

Ocenenie p. zástupkyne
Terky Ilovskej

Ocenenie Nikoly Legerskej 

Viac fotografií nájdete na: gsa@gsa.sk/o škole/aktivity školy/fotoalbum
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SCHOOL NEWS

23.

Bažantský večierok žiakov prímy
a prvých ročníkov :) 

Viac fotografií nájdete na: gsa@gsa.sk/o škole/aktivity školy/fotoalbum



Na nové číslo nášhoNa nové číslo nášhoNa nové číslo nášho
časopisu Andrejčasopisu Andrejčasopisu Andrej

sa môžete tešiť na jar 2023 :)sa môžete tešiť na jar 2023 :)sa môžete tešiť na jar 2023 :)

AndrejAndrejAndrej            GSAGSAGSA         


