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Biblická olympiáda – Ako sme to natreli gymnazistom! 
     No, natreli, ako natreli?!? Tak, v duchovnej oblasti, preto by sme nemali vlastne používať pojem 
„natrieť to niekomu“ ... ale čo už, keď sa to inak vystihnúť nedá? 27. február 2007 bol deň, kedy sa 
nám zvlášť darilo na biblickej olympiáde. Otázky boli z častí Sv. Písma, konkrétne išlo o Genezis a Prvý 
list apoštola Pavla Rimanom. O pár bodov boli naše baby z 3. ZA A lepšie ako družstvo z popradského 
gymnázia a umiestnili sa na treťom mieste! No, veď sa aj patrilo čosi získať za všetky tie hodiny učenia! 
Postupujú teda do ďalšieho kola, ktoré by sa malo uskutočniť 20. apríla 2007 v seminári biskupa Jána 
Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Veľmi sa tam baby tešia, lebo tým vlastne robia reklamu našej školičke 
a venovať sa poznatkom Sv. Písma je pre nich istým spôsobom oddych a spôsob vyznania ich viery. A 
napokon, kto by sa nechcel uliať zo školy, hoci aj na jeden deň? Veď čo vám budem rozprávať. Tak, 
im držme palce, aby nejaké to ocenenie priniesli znova. 

- drobec - 

SOČ-ka na našej škole 
     Ako iste mnohí viete, aj v tomto roku sa 
konalo školské kolo v SOČ-ke. Po jeho úspešnom 
zvládnutí sme sa s prácami Hippoterapia, 
ktorej autormi sme my, Veronika Krempaská 
a Vladimíra Kopperová, ďalej s prácou Čo sa 
v nás (ne)skrýva od Baši Bučákovej 
a Maji Bukovinskej a s prácou Janky 
Francúzovej Spoznaj svoju minulosť, 
zúčastnili okresného kola v Kežmarku na 
Hotelovej akadémii. Konkurencia bola naozaj 
veľká. Keď sa už blížila prezentácia, napätie sa 
čoraz viac stupňovalo a nervozita stúpala. 
Odrazu sme cítili studený pot na rukách 
a chvejúci sa žalúdok. Keďže každá naša práca 
bola z iného odboru, popriali sme si veľa šťastia 
a išli sme bojovať o umiestnenie. Nám sa to aj 
podarilo. Hippoterapia z odboru Zdravotníctvo 
sa umiestnila na 1. mieste a práca Čo sa v nás 
(ne)skrýva z odboru Psychológia, pedagogika 
a problematika voľného času na 3. mieste. 
Janka Francúzova sa umiestnila na 4. mieste 

a nepostúpila ďalej. S radami, ktoré sme dostali 
od hodnotiacej komisie, sme sa zúčastnili na 
krajskom kole v Prešove. Vládlo tam rovnaké 
napätie a nervozita. So záujmom sme počúvali, 
a samozrejme, pre náš lepší pocit, kriticky 
hodnotili práce, ktoré tam odzneli. Kým sme 
netrpezlivo čakali na vyhodnotenie, Baša a Maja 
sa umiestnili na 4. mieste. My sme skončili na 2. 
mieste a tak sme celoštátne kolo minuli iba 
o chlp. Predbehla nás práca s názvom Záchranár 
a spoločnosť, tak dúfame, že mala úspech aj na 
celoštátnom kole. Sme radi, že nám bola 
poskytnutá takáto skúsenosť. Vypočuli sme si 
pekné práce ako: Alkoholizmus (veľmi poučné), 
Mentálne poruchy, Bioetika, Liečivé kamene 
a podobne. 
     No nakoniec však chceme poďakovať hlavne 
pani profesorke Frankovičovej, pani profesorke 
Kurucovej a pánovi profesorovi Čopíkovi za ich 
pomoc, trpezlivosť a čas, ktorý nám venovali 
pre písaní SOČ-ky.  

- Veronika - 

Okresné a krajské kolo v plávaní žiakov stredných škôl. 
Presne na Valentína (14. februára - Deň zamilovaných) sa v popradskom AquaCity konalo okresné kolo 
v plávaní žiakov stredných a základných škôl. Jedným z hlavných organizátorov tejto súťaže je aj naša škola. 
Mali sme zastúpenie aj medzi súťažiacimi. Mišo JANEČEK vyhral preteky 100m znak a v šprinte 50m 
v.sp. obsadil 3. miesto. Druhým zástupcom bola Radka DOLLÁKOVÁ, ktorá vyhrala disciplínu 100m 
prsia a na trati 50m v.sp. obsadila 6. miesto. Tretím naším zástupcom bola Lenka Frieszová, ktorá v oboch 
disciplínach, v ktorých štartovala obsadila bodované 4. a 5. miesto a pomohla tak našej škole získať pekné 4. 
miesto v celkovom hodnotení stredných škôl. 
Obaja víťazi postúpili na krajské kolo, ktoré sa konalo 6. marca v Prešove. Naši dvaja plavci Radka a 
Mišo obsadili vo svojich disciplínach vynikajúce 2. miesto. Blahoželáme, aj keď musím dodať, že 
plávať som ich učil pár dní pred pretekmi. 

- Peter KUBO Kubík - 


