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program, kde bývajú a či majú také 
isté prázdniny ako my. Tohto roku 
oslavuje Spišská Kapitula 800 rokov. 
Trocha sme si zašportovali kráčaním 
na Spišský hrad. Prechádzali sme 
cez rôzne paláce, ktoré si tamojší 
panovníci stavali a keď sme sa do-
stali do kuchyne, pani sprievodkyňa 
nám predviedla, ako zvládali hostia 
na hostine aj 100 chodov. Ale to 
nebolo to najhoršie. Pretože v tej 
dobe používali ako toaletný papier 
malé mačiatka a zhadzovali ich dolu 
z niekoľko metrovej veže. Tak som 
si pomyslela, že som rada, že žijem 
v dobe, aká je. A to, či sme si niečo 
zapamätali si overila v mučiarni na 
jednom z nás. 

Spokojní a plní nových poznatkov 
sme sa vrátili domov.

Andriana a Adam

žURNÁLOVý
STETOSKOP

V spomienkach sa vrátime na 
začiatok mája tohto kalendárneho, 
ale minulého školského roka a za-
spomíname si na naše účinkovanie 
na celoslovenskej súťaži časopisov 
stredných zdravotníckych škôl v 
Nových Zámkoch.

V dňoch 3. a  4. mája 2010 sa 
zúčastnili žiačka 3.ZAB triedy - 
Nikola Kleinová, ako šéfredaktorka 
nášho školského časopisu fonen-
doskop a žiačka 2.ZAB triedy - Lucia 
Galovičová spolu s pani profesorkou 
Tomkovou  7. ročníka celosloven-

ČO DôLEžITé 
SA UDIALO
OD SEPTEMBRA 
DO DECEMBRA

S P I š S K ý  H R A D  B O L  K E Dy S I  P ýC H O U  C E L é H O  K R A J A

AKO SME CESTOVALI ZA DEJINAMI
Namiesto sedenia v školských laviciach sme sa vybrali za 

dejinami do Spišskej Kapituly a na Spišský hrad. Naša exkurzia 
sa začala vstupom do Spišskej Kapituly, kde nás zavalili veľkým 
množstvom informácií, napríklad o Katedrále sv. Martina, ktorá je 
príkladom vývoja románskej a gotickej architektúry. Jej román-
ska časť bola postavená v 13. storočí a v rokoch 1462- 1478 bola 
prebudovaná na gotickú. Kostol dostal nové zariadenie, pozos-
távajúce z 13 oltárov. Zo zariadenia je najstarším kusom plastika 
Biely lev, ktorý je umiestnený za bočným vchodom. Súčasťou 
Spišskej Kapituly je aj biskupský úrad. Do tohto úradu sa dostanú 
iba „vzácni“ ľudia, a preto sme radi, že medzi nich patríme aj 
my. Prehliadku biskupského úradu sme začali v konferenčnej 
sále, kde sú na portrétoch vyvesení všetci doterajší ako aj terajší 
biskupi Spišskej diecézy. A vraj sa na biskupskom úrade zastavil 
aj manžel princeznej Sissi, františek. No a nakoniec sme boli 
nakuknúť aj v budove kňazského seminára, kde sme sa spoločne 
pomodlili, a od budúceho kňaza sme sa dozvedeli, aký majú 


