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Ďalšie číslo, ktoré sa nám úspešne podarilo vydať, je 
z našej strany bodkou za týmto školským rokom. 

Tentoraz sme sa zamerali predovšetkým na hlavnú 
tému, 20 rokov našej školy, čo nám dalo priestor trochu 
sa zamyslieť a zamerať na jej fungovanie a obdobie, 
ktorým si prešla. Zisťovali sme, čo stálo na tejto ceste 
a či, stojac na míľniku, bola táto cesta úspešná.
Ponuka čísla zahŕňa aj menšiu rekapituláciu v podobe 
významných udalostí na našej škole, ako napríklad 
filmový festival, ktoré sa udiali a umožnili nám položiť 
si určité otázky s nimi späté.
Čo by som ešte rád na záver dodal, je prianie, aby toto 
číslo bolo pre vás menším zastavením a zamyslením. 
V dobe, keď sa na nás médiá a novinky, ktoré zväčša 
len povrchne prebehávame pohľadom, hrnú každý 
deň prostredníctvom sociálnych sietí a iných zdrojov, 
vás my pozývame na menšie posedenie. Berte to 
ako výzvu prejsť si aj článkom, ktorý je o niečo dlhší 
ako správa na twitteri. Určite bude v istom zmysle 
prínosom. Hovoríme aj o našej škole, a to by sa nás 
malo týkať.

EDITORIÁL

Juraj Paľa

CITÁT SLAVNEHO

•  O b s a h

•  E d i t o r i á l

•  2 0  r o k o v  -  p r í b e h  j e d n e j  š k o l y

   r o z h o vo r y,  h o d n o t e n i a ,  h i s t ó r i a

•  R e p o r t á ž e

B l a c k &w h i t e  p a r t y 

F i l m ov ý  f e s t i v a l 

•  M a r e c  -  m e s i a c  k n i h y

•  A p r í l  -  m e s i a c  b l á z n o v ? 

•  T v o r b a  ž i a k o v

   b á s n e ,  ú va h a

redakčná rada

„Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: 
Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!“ 

citát mesiaca od J.A. Komenského
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Prečo si sa rozhodla podať 
prihlášku práve na našu 
školu?
Veľa ľudí aj učiteľov vraví, 
že je to vynikajúca škola 
s výbornými výsledkami. 
Taktiež je to bilingválna 
škola a to ma lákalo naj-
viac.
Aké sú tvoje očakávania?
Ťažko takto dopredu po-
vedať, ale určite očakávam 
veľa hodín anglického ja-
zyka a veľa hodín stráve-

ných nad knihami. Nie, že 
by ma učenie veľmi bavilo, 
ale jednoznačne som celá 
nadšená z toho, že v prvom 
ročníku nemáme geografiu 
alebo fyziku. 
Myslíš si, že na to máš?
Rada prijímam výzvy. Tým, 
že sa na túto školu dosta-
nem, tak si dokážem, že na 
to mám. 
Ako si sa o škole dozvede-
la?
Hlavne od pani učiteľky, ale 

aj od kamarátov. 
Máš už nejaké tušenie o 
tom, či budú pre teba pri-
jímačky jednoduché alebo 
sa riadne zapotíš?
Práve nad tým sa zamýš-
ľam už dlhšie. Keďže zo 
všetkých strán počúvam, 
že prijímačky sú náročné, 
asi budem musieť „zama-
kať“. Najviac sa ale obávam 
matematiky. 

tématéma 

20 rokov 
Príbeh jednej školy ... 

Naše gymnázium si práve prechádza výnimočným obdobím, je to 
obdobie, keď si pripomíname 20. výročie založenia nášho gymnázia. 

Táto škola si už mnohým prešla a ešte ju toho veľa čaká. No, my, redakčná 
rada, sme si dali za úlohu prostredníctvom rozhovorov so žiakmi, učiteľmi 
a inými, ktorí našu školu poznajú, tými 20 rokmi prejsť a zhodnotiť, čo bolo 

dobré a čo je výzvou do budúcnosti.

Dňa 11.4. sa uskutoč-
nila Akadémia pri 

príležitosti osláv 20. vý-
ročia školy. Pozvaných 
bolo mnoho významných 
hostí, z ktorých by sme 
nemali zabudnúť spo-
menúť napríklad pána 
ministra školstva, pána 

Dušana Čaploviča, býva-
lého riaditeľa školy Mgr. 
Jána Kuncu, či biskupa 
VD ECAV na Slovensku 
Mgr. Slavomíra Sabola. 
Prípravy akadémie mala 
na starosti Mgr. Danica 
Fűzesiová. Program bol 
bohatý a pestrý. Príhovor 

predniesol dokonca aj 
pán minister. 
Od príhovorov sme sa do-
stali k samotným vystú-
peniam žiakov. V progra-
me nesmela chýbať ani 
EGJAK Band alebo zbor 
Chorus Comenianus. 

História v skratke

Ako sa na našu školu pozerá uchádzačka?
   rozhovor s uchádzačkou o prijatie na našu školu

Zuzka, Peťo

Peťo

foto: p.p. Horný

Juraj

Oslava 20. výročia

22.11.1993 rozhodnutie MŠ SR o zaradení gymnázia do siete škôl

1.9.1994 gymnázium bolo zaradené do siete škôl v SR

7.12.1993 Generálny biskupský úrad ECAV zriadil školu s jej umiestnením 
v časti budovy ZŠ na Galaktickej ulici v Košiciach

6.1.1994 na post riaditeľa nastúpil Mgr. Ján Kunca

3.9.1994 školu slávnostne otvoril biskup VD ECAV Mgr. J.Midriak

1997/98 škola začína nový školský rok v novej budove na Puškinovej ulici

2001 - 2006 
riaditeľkou školy bola Mgr. Valéria Butkovičová a jej  
zástupkyňami boli Mgr. T. Sabolová, RNDr.Valéria Kocurová a 
RNDr. Mária Velebná

1.8.2006 riaditeľom sa stal Ing. Jozef Krištan

1.8.2007 škola sa začína sťahovať do budovy na Škultétyho ulici

5.2011 Ing. Jozef Krištan bol opäť zvolený na post riaditeľa školy 

2014 20.výročie školy



6 7

Tvoj čas na EGJAK-u sa 
pomaly kráti, a tak by 
som sa ťa rada spýtala 
niekoľko otázok. 
Ako spomínaš na svoj 
úplne prvý deň na našej 
škole?
Bola som plná očakávaní a 
musím priznať, že obrov-
ský kostol a aj pekná budo-
va školy ma úplne ohúrili. 
Ako si spomínaš na svoj 
prvý rok? 
Čo sa od vtedy zmenilo?
Prvý rok bol neopakova-
teľný. Boli to krásne časy- 
bezstarostnosť, prvé pla-
tonické lásky, ohúrenie z 
EGJAK-u. 
Čo sa zmenilo? Všetko! 
Všetci ľudia, veľa učiteľov 
odišlo, každý z nás sa zme-
nil. 
Z ktorého učiteľa máš naj-
väčší rešpekt? Prečo? 
Najväčší rešpekt? Z mo-
jej terajšej triednej (p.p 
.Šrenkelovej) a z p.p. Sabo-
víkovej. Tí, čo ma trochu 
poznajú, vedia, že hlavne 
p.p Sabovíkovú stále ospe-
vujem. Ale obe sú super, 
pretože sú veľmi múdre a 
vyznajú sa v tom, čo učia a 
hlavne radi učia, čo je pod-

ľa mňa pri dobrom učiteľo-
vi dôležité. 

Čo prvé ti napadne, keď 
sa spomenie EGJAK?
Kamaráti. Mám na 
EGJAK-u veľa kamarátov 
a aj keď som párkrát uva-
žovala nad tým, že by som 
z EGJAK-u odišla, ostala 
som tu kvôli vzťahom, kto-
ré tu mám. 
Tešíš sa, že už odchádzaš? 
Veľmi. Som tu 8 rokov a 
je to smrť. Prežívam ne-
skutočnú ponorku, hlavne 
posledné 2 roky, pretože 8 
rokov v jednom kolektíve 
je naozaj veľa. Chcem sa už 
posunúť ďalej. 
Chystáš sa ísť študovať 
niekde do zahraničia? 
Chcela by si ísť skôr do 
zahraničia alebo ostať tu? 
A ak odísť, tak kde?
Nechystám. Minimálne 
tento rok chcem ostať na 
Slovensku. Veľmi ma láka 
USA, ale aj Kanada, takže 
ešte uvidím, kam pôjdem, 
ak pôjdem.
Už vieš, na akú vysokú 

školu pôjdeš?
Áno viem... je to trochu 

vtipné. Na teológiu. 
Neviem, čo zo mňa 
bude, pravdepo-
dobne farárka. 

Čo by si zmenila na našej 
škole, ak by si mohla? 
Čo by som zmenila? Po-
vinné kostoly a kábel od 
projektora v učebni prímy, 
pretože tá žltá mi už naozaj 
vadí. 
Kde sa vidíš o desať ro-
kov? 
Nemám najmenšie tuše-
nie. Uvidím, čo prinesie 
budúcnosť.

Ako sa na školu pozerá maturantka? 
rozhovor s maturantkou Miškou Tomčíkovou

tématéma

Ako a kde mo-
mentálne pracu-

ješ?
Podnikám v oblas-
ti financií a ľudských 
zdrojov. Venujem sa 
„recrutingu“ a zaško-
ľovaniu nových pra-
covníkov, no a samo-
zrejme aj obchodu.
Ako spomínaš na 
svoje roky strávené v 
škole?
S odstupom času s 
úsmevom. Kopec zá-
žitkov, zábavy a hlav-
ne veľa, veľa voľného času. 
Ja som školu poňal tak-
povediac po J. A. Komen-
skom - „škola hrou“ :)
Čo ti škola dala, čo si v ži-
vote uplatnil, zužitkoval 
(užitočné zna-
losti, vedomos-
ti, schopnosti, 
skúsenosti)?
To, čo mi ško-
la dala - určitej disciplíne 
(neriešiš, či sa ti chce, 
resp. nechce, jedno-
ducho musíš vstať a 
ísť do školy, musíš sa 
pripraviť a pod.). To, 
čo som zužitkoval sa 
týka hlavne etickej a 
duchovnej stránky. 

Hlavne pri komunikácii s 
obchodnými partnermi a 
spolupracovníkmi.
Čo ti zo školy chýbalo a 
učiť, naučiť si sa to musel 
sám? (vedomosti, zruč-
nosti)

To, čo mne osobne dnes 

chýba je, že školstvo 
nereflektuje potreby 
doby, to znamená, že 
strašne veľa teórie a 
minimum, resp. žiad-
na prax. 
Čo by si poradil žia-
kom, aby tie strávené 
roky boli čo najlep-
šie využitý čas?
Byť v niečom naozaj 
dobrý a byť „profík“ 
neznamená mať v 
tom odbore najvyššie 
akademické vzdela-
nie. V skutočnosti je 

to zas tá prax. A čo by som 
poradil? Začať tvoriť, skú-
šať, podnikať veci. Byť pro-
aktívny, nie pasívny. Ne-
malo by chýbať nadšenie 
a viera. No, a keď sa hneď 

niečo nepodarí 
na prvýkrát, tak 
najdôležitejšie 
je neprestať!!!! 
Robiť stále tie 

isté veci stále rovnakým 
spôsobom a očakávať iné 
výsledky je definícia šia-
lenstva. A na záver chcem 
všetkých čitateľov povzbu-
diť: „Všetko je možné tým, 
ktorí veria.“ :)

Ako sa na školu pozerá absolvent? 
rozhovor s jedným z prvých absolventov našej školy, Petrom Králikom

Peter a Juraj

„To, čo mne osobne dnes chýba je, 
že školstvo nereflektuje potreby doby,...“

Miška a Lenka

„...vyznajú sa v tom, čo učia a 
hlavne radi učia, čo je podľa mňa 
pri dobrom učiteľovi dôležité.“
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Aké výzvy Vás čakali po 
nástupe do funkcie riadi-
teľa?
Po nástupe v auguste 2006 
som sa začal postupne 
oboznamovať so školou a 
s ľuďmi na škole. Tešil som 
sa na túto prácu, pretože 
poznatky zo školstva som 
už mal z pozícií na 
školskej správe v 
Košiciach a taktiež 
z pozície Vedúci 
odboru školstva 
na krajskom úra-
de. Chcel som byť 
obohatením chodu 
tejto školy. No po 
nástupe ma nemi-
lo prekvapil list zo 
židovskej obce, kde nám 
vypovedali zmluvu o pre-
nájme a museli sme hľadať 
nové miesto pre fungova-
nie školy. A tak sme sa za-
čali uchádzať o túto budo-
vu, no čakal nás pomerne 

ťažký boj s inými inštitú-
ciami, ako napríklad UPJŠ, 
no nakoniec sa nám to po-
darilo a sme tu už siedmy 
rok. 
Ako hodnotíte súčasný 
stav fungovania našej 
školy?
Prednedávnom sme mali 

akadémiu k 20. výročiu za-
loženia školy s mnohými 
vzácnymi hosťami.
No a ako sa pozerám na 
vynikajúce výsledky (súťa-
že, výsledky maturít, SOČ), 
ktoré naša škola dosahuje,  

hodnotím ich veľmi pozi-
tívne.
Aké máte vízie, vyhliadky 
do budúcnosti tejto školy?
Základom je zabezpečiť is-
totu možnosti fungovania v 
tejto budove, na čom v spo-
lupráci s mestom Košice 
pracujeme. Ďalším cieľom 

je udržať jazykovú 
úroveň C1, na ktorú 
sa pripravujeme, no 
a taktiež udržať na 
našej škole kvalitný 
pedagogický zbor. 
Víziou do budúc-
nosti je aj intenzív-
nejšia spolupráca s 
družobnými škola-
mi v Liverpoole, v 

USA a s medzinárodnou 
asociáciou cirkevných škôl 
v Budapešti, čiže výmena, 
či už pedagógov alebo žia-
kov, čo by bol prínos po-
znatkov aj skúseností.

Počuli sme mnoho vyjadrení adresovaných predovšetkým našej škole. 20 rokov je 
dostatočne dlhá doba na robenie istých záverov a úsudkov. 

V prvom rade nemôžeme poprieť úspechy, ktorými sa pýši, a to predovšetkým v oblasti 
vedomostí, ktoré boli študentom odovzdané a ukazujú sa na výsledkoch v športových, 
vedomostných a iných súťažiach. Avšak budúcnosť prináša nové výzvy a vzdelávanie 
je tou oblasťou, ktorá vyzýva k činnosti a zmene. Svet sa mení a s ním aj požiadavky 
doby. Je potrebné, aby školy naplno využívali potenciál žiakov, a to je veľkou výzvou aj 

pre školu s takým vysokým hodnotením a kreditom ako je EGJAK.

Od počiatkov školy až po vízie do budúcnosti...
rozhovor s pán riaditeľom J. Krištanom

Hrdosť na školu!
slovo od pána farára Kocku

tématéma

Juraj

„Máme byť na čo hrdí, keď 
sa bavíme o našej škole?“

Juraj

20 rokov života 
našej školy je 
doba, pri kto-

rej sa už dá rekapitulovať, 
obzrieť dozadu a zhodno-
tiť, čo všetko sa dosiahlo, 
zároveň však byť aj kritickí 
a priznať si, kde sa urobili 
kroky vedľa. Mne ale takéto 
hodnotenie neprislúcha, na 
to sú povolanejší, ja chcem 
položiť otázku:

Viem si predstaviť mnohé 
prevrátené oči, alebo po-
hŕdavý výraz na tvári, pri 
prečítaní tejto otázky. Od-
povede typu: „No to urči-
te!“ „Si spadol z Marsu?“ 
sa asi celkom hodia. 

Pri podobných otázkach 
sme naladení veľmi nega-
tívne. Máme byť hrdí?  Na 
našu školu? Že sa musí-
me toľko učiť? Že musíme 
chodiť do kostola a mať 
hodiny „nábožka“?

Milí študenti, rozhodli ste 
sa pre ťažkú školu, tak máte 
ťažké učivo. A nič v zlom, 
vašou prvoradou úlohou 

je učiť sa. Samo-
zrejme to môžete 
odfláknuť, čo sa 
viacerým úspešne 

darí, len akosi zabúdate, 
že sa vám to raz všetko v 
živote spočíta. Neradi po-
čúvate starších, ktorí vám 
chcú poradiť a viesť vás 
čo najlepšie. Myslíte si, 
že niekoho oklamete, ale 
žiaľ, v konečnom dôsled-
ku oklamete sami seba. Je 
mi ľúto, keď vidím, koľkí z 
vás máte na omnoho viac 

než „pred-
v á d z a t e “ 
a mrhá-
te svojimi 

darmi a talentom. Nikdy 
ale nie je neskoro zmeniť 
sa a začať robiť veci po-
riadne, len treba chcieť a 
rozhodnúť sa. Som vďačný 
za tých, ktorí školu a uče-
nie vzali vážne a sú v ko-
nečnom dôsledku vďační 
za všetko, čo sa naučia, či 
naučili. 

Naša škola má aj druhý, je-
dinečný rozmer a to je du-
chovná stránka. Tu bude 
asi ešte viac prevrátených 
očí. No, možno sme vám 
tých príčin takto reagovať 
dali viac – nie vždy správ-
ne použité formy, nevhod-

ný výber kazateľov, ktorí 
skôr deptali a odrádzali 
ako motivovali a povzbu-
dzovali, odfláknuté hodi-
ny náboženstva... Negatív 
by sme našli možno dosť, 
v tom sme, žiaľ, mach-
ri. Nezabúdajme ale na 
jedno. Každý z nás hľadá 
duchovné hodnoty. Žije-
me v dobe, ktorá do nás 
duchovné hodnoty priam 
tlačí. Lenže aké a za akú 
cenu?

Našou úlohou je pouká-
zať vám presne na tento  
duchovný rozmer života, 
ktorý je v konečnom dô-
sledku kľúčový a rozho-
duje o našom bytí alebo 
nebytí. Chceme vás naučiť 
rozlišovať medzi dobrom a 
zlom – reálnym a nekom-
promisným. A sám rekapi-
tulujem, či sa nám to darí, 
alebo nie, v čom sme boli 
úspešní a kde sme zlyhali a 
prečo. Lebo by bola priam 
vražedná hlúposť opako-
vať tie isté chyby, keď sú 
v stávke naše srdcia, duše, 
náš zmysel života. Buďme 
preto pri pohľade na tých 
20 rokov múdri, opatrní, 
ale pravdiví. „Lebo iba 
pravda nás vyslobodí a po-
môže ísť ďalej.“
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V mene žiackej rady 
ďakujem všetkým, 

ktorí nám pomohli 
s organizáciou, s 
financiami, alebo nám 
poskytli potrebný 
materiál, či ceny do 
tomboly. Nebolo to ľahké, 
ale keď som stála na 

parkete a okolo mňa sa 
ľudia zabávali, tancovali 

a aspoň na chvíľu unikli z 
každodenného školského 

stereotypu, uvedomila 
som si, že za toto stojí 
každá námaha. Dúfam 
preto, že sa niečo také 
stane tradíciou. Kto 
vie, čo príde na budúci 
rok. Mali sme tu retro, 

black&white, čo 
prichystáme v 
ďalšom roku?  
Nejaké návrhy? :)

Hovorí sa, že 
kombináciou čiernej 

a bielej ešte nikto nikdy 
nič nepokazil, tak sme to 
skúsili aj my. 28.2.2014 sa 
na našej škole uskutočnil 
historicky prvý ročník 
Black&White party, ktorej 
sa zúčastnil prekvapivo 
vysoký počet žiakov. 

Na parkete telocvične 
sa zabávalo viac ako 
osemdesiat ľudí. Skákali 
všetci, od prímanov až po 
maturantov.
Umelecký dojem nám 
hneď na začiatku navodil 
jeden z našich amerických 
lektorov, Bc. Chris Helton, 
ktorý zaspieval a zahral 
na gitare dve krásne 

piesne. Hneď po jeho 
sóle sa k nemu pridala aj 
jeho skupina s názvom 
EGJAK band, rockové 
tóny ktorej ihneď všetkých 
roztancovali. Po tejto 
kultúrnej časti nasledovala 
poriadna disco. A verte, 
nuda u nás mala zákaz 
vstupu! 

Žiacka rada EGJAK, ktorá 
celú akciu zorganizovala 
a dohliadala na pokojný 
priebeh, rozdala 15 
tombolových cien. Prvá 
a samozrejme najlepšia 
cena bol trojkilový syr 
Michalovská tehla, ktorý 
sa ušiel Sáre Zvarovej 
z kvarty.  V tombole 
sa však našli aj knihy, 

deka, hrnčeky, školské 
potreby, fotorámčeky a iné 
zaujímavé ceny.
Z našej telocvične sa 
však nestal len disco 
parket, ale aj malé 
kino s občerstvením! 
Premietacie plátno patrilo 
taktiež čiernobielej, a 
to v podaní pôvodnej 

disneyovky, Mickey 
Mouse. S výberom nám 
pomohol pán profesor 
Ilavský, ktorý na našu 
party aj zavítal. Pozrieť 
nás bol aj pán riaditeľ Ing. 
Jozef Krištan a atmosféru 
si veľmi pochvaľoval. Bol 
by rád, keby sa takéto 
akcie na našej škole konali 
aj naďalej.

BLACK & WHITE 

text:
Monika Murgová, II.A
foto: 
Juraj Paľa, 
Nina Prigancová
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Na rozdiel od poézie  a 
prózy, básničiek a ro-

mánov, film je druh ume-
nia, s ktorým sa stretávame 
skoro každý deň. Napriek 
tomu, že v podstate každý 
videl už aspoň jeden film, 
málokedy hľadáme vo fil-
moch aj niečo hlbšie ako 
dve hodiny na od-
reagovanie. Samo-
zrejme sú režiséri 
a filmy, ktorí ani 
iný cieľ nemajú (a trochu 
sa minuli pointe), lenže z 
vlastnej skúsenosti viem 
povedať, že na svete sú aj 
filmy, ktorých umelecká 
a výpovedná hodnota sa 
môže porovnávať aj s naj-
väčšími klenotmi v histórii 
umeleckých diel. 
Jedným z mojich meradiel 
kvalitného filmu (alebo aj 

hudby) je to, že človek po 
jeho pozretí odíde zmene-
ný. Iný, ako bol predtým. 
Film môže veľmi púta-
vo zobraziť pravdu o nás, 
pravdu o svete a o našej 
„vyspelej“ civilizácii (ako 
napríklad čerstvý oscarový 
12 Years a Slave, alebo už 

takmer kultový a kontro-
verzný American Beauty a 
mnoho ďalších). A to nie je 
všetko, čo môže byť na fil-
me oslovujúce. Niekedy už 
majstrovská súhra kamery, 
rozprávania príbehu, hud-
by a deja, ktorý nás vtiah-
ne a prinúti prežívať život 
postáv, stačí na to, že sa po 
filme nevieme zdvihnúť zo 

stoličky.
A týmto sa vraciam na za-
čiatok  - v škole sme vede-
ní k porozumeniu poézie, 
obrazov, sochárstva a po-
dobných druhov umenia, 
ktoré sú nesporne hodnot-
né, ale dnes takmer niko-
ho nezaujímajú. Filmom, 

ktoré pozerá každý, sa 
nevenuje v škole po-
zornosť vôbec, preto 
si musíme kvalitné 

filmy a názor na nich nájsť 
sami,  a to je výzva. Preto 
sa pýtam: 
„Bude nasledujúci film, 
ktorý si pozrieš len ďal-
ší únik z reality, alebo to 
bude konfrontácia s reali-
tou? Bude to majstrovské 
dielo, alebo len ďalšie dve 
hodiny života bez poin-
ty?“

OUT

Mesiac marec bol pre našu školu aj časom, keď sa opäť uskutočnil tradič-
ný filmový festival tentoraz pod názvom „Out of the Crowd“. Ponúk-

nuté boli 3 pomerne neobvyklé tituly, no o to zaujímavejšie a podnetnejšie, 
a tak sme pri tejto príležitosti venovali túto rubriku krátkej polemike o sku-
točnej hodnote filmu. Čo je film a čím je pre nás? Je to podnetná, estetická 
forma umenia pre diváka alebo forma krátkodobej zábavy, pobavenia, 

oddychu?

Čo je hodnotou filmu?

Čo pre teba znamená hodnotný film?

Hodnotný film u mňa musí vyvolať nával rôznych emócií, či už pozitívnych alebo 
negatívnych. Potrebujem cítiť s postavami každé slovo, ktoré povedia a každý 
pohyb, ktorý vykonajú. 
Film, ktorý je pre mňa najhodnotnejší je pravdepodobne The Dark Knight. 
(Gabo, III.A)
Hodnotný film pre mňa osobne znamená to, že sa vo mne niečo vtedy pohne, 
nemusí mať vôbec nejaké špeciálne efekty alebo brutálne akčné scény. Jedno, čo 
by mal mať, je myšlienka (a ak ma medzitým drží v napätí a obsahuje už spome-
nuté efekty a iné, je to len plus), no a samozrejme výkony hercov a hudba sú vždy 
dôležité.
Tieto kritériá spĺňajú filmy ako Zelená míľa, Schindlerov zoznam, Godfather, 
Počiatok, Forest Gump (Jakub, IV.B)

filmfilm

Juraj

Filip Badiar 

„Jedným z meradiel kvalitného filmu je to, 
že človek po jeho pozretí odíde zmenený.“ 
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Až po vynález kníhtlače sa museli jed-
notlivé knihy písať aj prepisovať ručne. 
Túto prácu robili skriptori. Zdobenie, 
iluminovanie iniciál alebo jednotlivých 
výjavov robili iluminátori. Skôr než začal 
pracovať skriptor s iluminátorom, musel 
pergamenár vyrobiť zo surovej kože per-
gamen, alebo papierník z rastlinných vlá-
ken kvalitný ručný papier. 
Od 12. storočia sa začína popri pergame-
ne presadzovať nový, lacnejší materiál – 
papier. Výrazne sa mení aj výzdoba knihy. 
Upúšťa sa od celostránkových ilustrácii a 
románskych kreslených iniciál, začínajú 
sa objavovať drobné obrázky a jemne ma-
ľované gotické iniciály. Výzdoba iniciál 
má figurálne, zvieracie i symbolické mo-
tívy.
Vynález kníhtlače Johannesom Guten-
bergom veľmi zmenil celú históriu kni-
hy. Do popredia sa dostáva nové remeslo 
typograf, zatiaľ čo skriptori a iluminátori 
pomaly ustupujú. Od prvých rokov po 
vynájdení kníhtlače až po asi polovicu 
16. storočia však ešte umenie ilumináto-
rov úplne neustupuje do úzadia.
Práca skriptora je však už plne nahradená 
remeslom typografa. Po objave kníhtlače 
sa knihár stáva zakončovateľom zložitej 
práce na tvorbe knihy.

Na začiatku dnešným knihám pred-
chádzali kamene, drevo alebo hlinené 
doštičky nazývané  tabellae, pugillaria, 
cerae, diptych a prvé znaky sa vyrývali 
prostredníctvom rydiel a iných ostrých 
predmetov. 

Neskôr na scénu nastúpili papyrusy a 
pergameny, na ktoré sa písalo brkom. 
Zvitky, alebo inak povedané zlepované 
kusy pergamenov, sa navinovali na dve 
tyče a pri čítaní sa popísaný materiál od-
vinoval z jednej na druhu. Takto vznikla 
zvitková kniha a jedna z prvých kniž-

ných foriem. Najznámejšou zvitkovou 
knižnicou z staroveku bola knižnica v 
Alexandrii, ktorá obsahovala až sedem-
sto tisíc zväzkov.
V prvom storočí pred naším letopočtom 
bola v Európe zvitková kniha nahradená 
rukou písanou knihou – kódexom.   

Prvé kódexové knihy – teda tie, ktoré už 
mali dnešný tvar knihy, vznikali v obdo-
bí raného stredoveku okolo 7. storočia 
n.l. Od tohto obdobia sa začína história 
knihy, o ktorej hovoríme dnes.

Marec - mesiac knihy

Vývoj kníh
V rámci mesiaca marec, inak označovaného ako mesiac knihy, vám na 
nasledujúcej dvojstránke ukážeme, ako sa knihy v priebehu storočí zmenili. 

Od zrodu až po zánik(?)

 kultúra     kultúra

Viki

Rok 2007 - firma Amazon uviedla na trh nový produkt, 
elektronickú čítačku Amazon Kindle s novou technológiou 
elektronického papiera. S miliónmi predaných zariadení na 
konte nastúpila nová generácia Paperwhite. To je myslíme, 
že len začiatok ďalšej kapitoly nikdy nekončiacej histórie 

kníh, ako diela, ktoré má vždy, čo povedať.
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1.apríl- Okrem starého známeho dňa bláznov je tiež Medzinárodným dňom vtáctva a 
medzinárodným dňom zábavy v práci. 
2. apríl- Na rozdiel od prvého aprílového dňa, druhý je serióznejší, je totiž svetovým 
dňom povedomia o autizme.
4. apríl- Je medzinárodný deň bez násilia a taktiež medzinárodný deň proti nášľapným 
mínam a na podporu akcií proti nášľapným mínam. Tento deň sa nezmestí do jedného 
políčka v kalendári, no verím, že čím skôr začne plniť svoj účel.
8. apríl- Neviem či každá národnosť má svoj deň, ale každopádne dnes sa oslavuje me-
dzinárodný deň Rómov... čo dodať.
11. apríl- Je dňom, kedy sa všetci hrnieme do ulíc, aby sme získali žltý narcis, ktorého 
kúpou pomáhame onkologickým pacientom. Tento deň je starý známy Deň narcisov – 
deň boja proti rakovine.
12. apríl- Milovníci výšok si dnešok určite vychutnajú, pretože je svetovým dňom letec-
tva a kozmonautiky.
16. apríl- Dnes si treba zaspievať, alebo ak v speve nevynikáte, tak rozprávajte, koľko 
vládzete, pretože tu máme Svetový deň hlasu.
18. apríl- V tento deň by sme asi mali navštíviť cirkus, pretože kde inde uvidíme žonglé-
rov. Dnes je Svetový deň žonglovania.
24. apríl- Je Svetový deň laboratórnych zvierat. Neviem, ako si ho chúďatá zavreté v 
klietkach užijú, takže neviem, či je tento deň namieste.
25. apríl- Je čiernobiely deň, pretože dnes oslavujeme Svetový deň tučniakov. 
29. apríl- Tento deň treba jednoznačne poriadne osláviť a zabaviť sa, pretože je to Me-
dzinárodný deň tanca.
30. apríl- Je venovaný zvieratkám a ich lekárom, je totiž Svetovým veterinárnym dňom.

Je apríl mesiacom bláznov?

Čoča

O mesiaci apríl si všetci myslíme, že je venovaný bláznom, no nie je to celkom pravda. 
V tomto mesiaci oslavujeme a pripomíname si mnoho zaujímavých medzinárodných, 
európskych, či svetových dní, ktoré by možno mali mať väčšiu váhu v našich životoch.

foto: Števka Suchodolinská

Stáť v diaľke,
úsmev na perách,
a v očiach nežný lesk.
Áno…To dokážem.

Pre teba!

Stáť v diaľke
ďaleko, ďaleko, ďaleko…
A ešte ďalej.
Dívať sa, dívať sa.

A ty tam sedíš,
láskavý, smiešny…
Nežný, takmer večný.
Vražedný ako sen.

A ja si stojím,
v prostom úžase;
nad tebou,
tvojimi očami,
úsmevom,
slovami,

svetom,
tebou.
A ty sedíš…
Hreješ.
Liečiš.

Odháňaš.
V očiach nežný lesk.

V očiach nežný lesk
Dáša Kotíková, II.B
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My ľudia žijeme rozmanité životy. 
Je to neustála séria prehier, 
zlyhaní, pádov a zakopnutí, ale 

aj výhier, šťastia a radosti. Tento životný 
cyklus zažíva a dôverne pozná každý z 
nás. Čím to ale je, že niekedy, keď ráno 
vstávame, je nám ťažko pozrieť sa do 
zrkadla a vydržať vlastný pohľad? Čím to 
je, že pri pohľade na 
seba samých je nám 
ťažko na duši?
 
 Myslím si, 
že je to často preto, 
že sa sami seba 
bojíme. Bojíme sa 
vidieť toho človeka, 
ktorým sme sa stali. 
Prečo ale? Vari nám 
odraz v zrkadle 
ublíži, napadne nás? 
Nie, ostane presne 
tam, kde je a urobí 
to, čo mu svojím 
pohybom prikážem, ba ani len nebude 
namietať. Bude sa smiať, ak sa budem ja. 
Bude sa mračiť, ak sa budem ja. Koniec 
koncov, je to iba odraz svetla od plochy. 
Ale aj tak sa ho občas bojíme. Hádam, že 
problém bude teda v nás.
 Som presvedčený, že každý 
človek, každá ľudská bytosť má hlboko v 
srdci ukrytý tajomný kompas, ktorý nám 
ukazuje, čo je dobré a čo zlé, čo je správne 

a čo nie. Niektorí to volajú svedomie, iní 
zmysel pre česť a iní výchova. Uvažujme 
o tom ako o svedomí. Toto svedomie 
avšak nefunguje iba ako kompas, ale aj 
ako alarm. Tento alarm v našej duši začne 
biť na poplach vždy, keď vidí, že sme zišli 
z kurzu. Prejaví sa vtedy, keď klameme, 
kradneme, podvádzame, ba aj vtedy, 

keď vidíme krivdu 
a nespravodlivosť 
a nepohneme ani 
prstom. Prejavuje 
sa rôzne. Od pocitu 
viny, cez zármutok  
nad sebou samým, 
v horších prípadoch 
hnevom a depresiou. 
Ale načo je to 
všetko dobré? Veď 
vari pre nás nie je 
lepšie, ak úskokom 
získame výhodu 
nad protivníkom, 
krádežou si 

prilepšíme, či teda v konečnom dôsledku 
sa menej vystavíme riziku?
 Slávny anglický spisovateľ Wiliam 
Shakespeare raz povedal „Všetko mi 
môžete vziať, ale ak stratím česť, stratím 
život!“ Česť... To slovo evokuje veľa. 
Rytierov v žiarivej zbroji bojujúcich proti 
veľkým drakom, pre niektorých je aj 
synonymom pre dobro. Pre hrsť ľudí je to 
večný ideál, ale pre väčšinu iba prázdna 

tvorba

Usilujem sa žiť tak, aby som sa ráno 
mohol pozrieť do zrkadla.

Dominik Mucha, II. A 

Напрасно...

fráza. A predsa, každý ju chce mať, 
každý túži, aby ho volali čestným, každý 
sa chce pýšiť takým titulom, lebo vieme, 
že je správny. Verím, že to je dôvod, 
prečo sa líšime od zvierat. Verím, že keď 
nás Stvoriteľ vytváral, dal nám túžbu po 
nej hlboko, tak hlboko do srdca, aby 
nikdy neumrela. Dal nám ju a spolu s 
ňou aj túžbu byť dobrý, konať správne, 
obetovať sa pre iných a  milovať. I keď 
tieto túžby sú mnohokrát pokrivené 
bôľom, nenávisťou, zranením alebo 
prekryté rúškom slasti. Stále tam je, 
umiera, krváca, trpí, ale stále kričí o 
pomoc.
 Sú ľudia, ktorí žili čestne. Snažili 
sa a padli. Mnohí padli a už nevstali, ale 
mnohí iní sa znova postavili. Áno, je 

to ťažké. Ale, ak by pravda bola ľahká 
, bola by to vlastne lož. Nemáme ich 
radi. Nemáme, snažíme sa na nich nájsť 
chyby a vyhadzujeme im ich na oči. 
Ale prečo? Lebo nám ukazujú, že sa to 
dá, ísť ďalej po ceste cti, lásky, po ceste 
dobrých.
 
 A prečo sa teda neradi pozeráme 
do zrkadla? Možno je to preto, lebo pri 
pohľade do zrkadla zachytíme zúfalé 
výkriky našej vlastnej duše. Možno 
preto, že oči sú oknom do duše a my v 
nich vidíme, že naša duša umiera. A my 
vieme, že ak umrie, umrieme s ňou.

Захотѣлось мнѣ однажды
начать съ Тобой труднoй путь.
Не успѣлъ я чувства сказать,
Ты отъвѣтила – „забудь“.

Прiглашая Твою личность
чтобы „попробовать 
вѣчность“
все казалось мнѣ отълично,
ну слѣдствiе - какъ обычно...

Скоро узналъ я всю правду,
ведь двое -  это не мы.
Напрямивъ улыбку, сказавъ:
„ясно, да, нѣтъ проблемы“.

Выжу, Ты поняла это,
объ чемъ я четко молчалъ.
Твоя мѣчта - совсѣмъ не такъ.
Напрасно, что я началъ.
Павел Галаґовец

Pavol Halagovec
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 Svoje nápady, návrhy, písomnú alebo obrazovú tvorbu 
a príspevky nám posielajte alebo odovzdajte niekomu z 

redakčnej rady, prípadne p.p. Kavaschovej. 

Zapojte sa do redakčnej rady 
EGJAK Telegraph!

EGJAK Telegraph gjaktelegraph@gmail.com

Na záver...

„Najľahší spôsob ako stratiť dôveru a úctu mladých je dávať im 
nekonečné rady.“ (E. Hemingway)

múdrosť na záver

redaktori, fotografi, grafici ... 


