
jeden : výmenné pobyty

Byť stredoškolským študentom na území Slovenska je už vo svojej podstate sebadeštru- 
kčným poslaním a dalo by sa povedať, že pravým opakom toho, čo tvoja mama nazýva 
„med lízať“. Určite ti je tento fakt jasný a ak nie, tak čoskoro zistíš, o čom hovorím. Na-
šťastie pre mňa (a možno aj pre teba), Gymnázium Ladislava Novomeského zamestnáva 
nemalý počet zanietených profesorov a profesoriek, ktorí si veľmi dobre uvedomujú, že 
študentské ramená musia na sebe z času na čas niesť neprimeranú záťaž. I toto je jeden 
z dôvodov, prečo sa u nás organizujú rôzne výmenné študijné programy a výlety do za-
hraničia. A to také výlety, že sa aj reálne presúvate z miesta na miesto. Ver tomu či nie, 
krátkodobá zmena prostredia vie robiť naozaj zázraky. Takto sa z teba môže na krátky 
čas stať Španiel, Dán, Belgičan alebo iná civilizovaná bytosť. Priprav sa však na viaceré 
kultúrne šoky. Napríklad sa možno budeš diviť, že ľudia sa usmievajú aj vo všedné dni a 
nielen v reklamách na zubnú pastu, že spoločenský život znamená viac ako zle ozvučené 
„tuc, tuc“ v Radošovskom kulturáku, alebo že Slovenky nie sú vždy tie najkrajšie ženy v 
slnečnej sústave. 

dva : recyklovanie

Nie si fanúšikom saunovania? Zmes potu dvadsiatich piatich ľudí nie je tvojím obľú-
beným odérom? Miluješ korytnačky a vidieť, ako im tráviaci trakt prebodávajú jedno-
razové slamky ťa ničí? Ničoho sa neobávaj, nie si sám, koho v noci nenechajú spávať 
enviro-otázky! U nás tégliky od jogurtu do komunálu nehádžeme! Gympel je pokro-
ková škola a v každom jej kúte je cítiť atmosféru boja za chladnejšie zajtrajšky... a ešte 
sa v nich, samozrejme, nachádzajú nádoby na separovaný odpad. Neoficiálne štatistiky 
vravia, že tu nájdeš separačné hniezdo 2x rýchlejšie ako triedu, v ktorej máš aktuálne 
hodinu. Aj keď recyklácia nie je zatiaľ zo zákona povinná, nebuď ignorant, ktorý zahodí 
písomku z present continuous do žltého koša. 

štyri : udržateľnosť a tematické štvrtky

Skriňa u babky z kopaníc vie byť, okrem zdroja plesní a rozmanitých komunít nočných motýľov, i spoľahli-
vou zásobárňou nevšedných kusov oblečenia. Tejto neodolateľnej ponuke sme už viac nevedeli odolávať, 
a tak vznikli Tematické štvrtky. Jednoduchý nápad: obliecť sa jeden štvrtok v mesiaci (alebo aj iný deň – ale 
neboj sa, tvoje spolužiačky ti to budú pripomínať s úctyhodnou intenzitou) v duchu vopred danej témy, 
časom prerástol v celoškolský fenomén. Dni, kedy si sa hanbil za svoje trikrát prešívané gate po strýcovi 
z Moravy, sú spočítané, prines si ich v retro-štvrtok a pocíť, ako tvojím telom prestupuje pýcha. Okrem 
babkinej skrine si môžeš občas pretriediť aj tú svoju a veci, ktoré už nenosíš, ale nechceš ani vyhodiť, mô-
žeš priniesť do školského swapu, v ktorom nájdeš aj knihy, šperky a iné kúsky. Pomôžeš tak nie len svojej 
peňaženke, ale aj našej milovanej planéte. 

päť: hudobné želania, študentský časopis 

Chýba ti šláger znejúci z rozhlasu po celej dedine na prázdninách u 
babky? Možno ti navodíme nostalgiu. Cez desiatové prestávky sa hrá 
totiž na želanie. Svoj hudobný sen si hodíš do krabice pred zrkadlom pri 
vrátnici alebo nám napíšeš svoje želanie na školský instagram (gym.sen), 
kde nájdeš aj info o aktuálnom čísle nášho študentského časopisu, ktorý 
vychádza už druhý rok v novom šate a veľmi nápadne pripomína jeden 
lifestylový magazín. A navyše, ak si o sebe myslíš, že vieš písať, fotiť ale-
bo niečo podobné, môžeš nám skúsiť poslať svoje počiny do redakcie 
a možno tak odštartuješ svoju novinársku kariéru už tu na gympli!  

tri : študentská miestnosť

Lenivosť a chudoba – dve najväčšie výsady študentov. S druhým problémom ti, bohužiaľ, veľmi pomôcť 
nevieme, no v lenivosti, či skôr v „relaxovaní“, ťa škola bude priam podporovať. Podarilo sa nám vybudovať 
miestnosť exkluzívne pre študentov. Poznáme to všetci: piatková narodeninová oslava sa trošku pretiahla 
a ty si sa vrátil domov až v pondelok nadránom, alebo: vyšla nová séria na Netflixe, alebo: si jednoducho 
do pol štvrtej rána rozmýšľal, kedy sa to začalo celé uberať zlým smerom. Zvuk budíka nebýva po takýchto 
„udalostiach“ práve balzamom na dušu a už cez veľkú prestávku cítiš, že ani to trojité ranné espresso nemá 
tú moc udržať ťa vo svete bdelých. Presne toto sú momenty, kedy jedinci, študujúci na našom gymnáziu, 
pobyt v študentskej miestnosti vedia doslova vyvážiť zlatom. Miestnosť príjemne ladená do škandinávskeho 
minimalizmu (rozumej: zas taká luxusná nie je), po okraj preplnená tulivakmi, tulistoličkami, tuligaučom, tu-
listolom a celkovou kultúrou tulinábytku, ťa uspí skôr, než povieš: „Pani profesorka, ja si naozaj tie Euklidove 
vety do budúcej hodiny opíšem.“ Ale pozor! Použiť výhovorku, že si zaspal na hodinu, štyrikrát v ten istý 
deň nie je úplne kóšer. 

Tvoj Laco  


