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Náš svet medzi modrými skrinkami
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Modrá škola
3. Prekvapenia všade sú,
infarkty nám prinesú.
Písomka je tu aj tam,
dobré známky dostávam.

5. Cez prestávku sedíme,
pri tých našich skrinkách,
smejeme sa, bavíme,
so zošitmi v rukách.

(Autorky: Tamara Kaňuchová, Nina Jakubíková, Laura Gashi (Tercia B)

Jedna pani veľmi vzácna,
dnes oslavuje narodeniny,
no a stále zostáva krásna.
Guľaté sú to päťdesiatiny.

Odveky sa stará o detičky,
stále im spieva pesničky.
Do hlavy im sype vedomosti,
stále pripravuje samé radosti.

Vždy v modrom oblečená chodí,
pri jej testoch sa každý riadne spotí.
Stále sa usmieva, rada pracuje,
dobrá nálada vždy v jej dome panuje.

Nikdy z ničoho nesmúti,
nikoho do ničoho nenúti.
Vychováva mladých ľudí
a nik sa pri nej nenudí.

OSLAVUJEME!

Autorka: Nina Petrovičová (IV.B)

Áno, pochopili ste to už určite všetci.
Je to na naša škola.
Aj z vás iste raz budú vedci.
To je naša Tomášikova.

Ďakujme za to, čo pre nás robia
všetci naši učitelia.
Naša škola naším domovom je,
dobrá nálada tu kraľuje.

Škola s veľkým srdiečkom,
s vysmiatym riaditeľom,
s dobrými profesormi
a poslušnými študentmi.

Určite ste tu zažili aj nejaké nezhody.
Určite ste dostali zlú známku a  to bez náhody.
Nie vždy je to také sladké, ako opisuje táto báseň,
ale takto to už chodí, raz sme hore, raz sme dole, 
raz je jar, inokedy zasa jeseň.

Gratulujme preto tejto milej dáme,
ďakujeme za to, že ju máme.
Všetci na ňu v dobrom spomínajme
a nikdy na GLN nezabúdajme.



 ... avšak v máji sa moje priestory začali vyprázdňovať a na mňa doľahol sentiment. Náš čas sa blížil 
ku koncu. Akademický týždeň bol v plnom prúde a ja som spolu s ostatnými skrinkami stála opustene na 
chodbe a sledovala prímanov užívajúcich si voľno. Myslela som celý čas na moju šikovnú maturantku. Aj 
keď išla ako prvá hneď v pondelok ráno na slovenčinu, aj keď pri mne plakala, že nič nevedela, a následne sa 
radovala, že dostala dvojku. Ani neviem ako a bola som prázdna. Zmizli fotky, knihy, poznámky... to všetko 
bolo fuč. Aj Tomášove listy, aj hrebeň, ktorým sa tak rada česala. Kebyže viem rozprávať, tak nič nehovorím, 
ale plačem. Sledovala som Líviu, ako naposledy odomyká svoj modrý zámok, ktorý na mne visel až osem 
rokov. Vložila ho do kabelky hneď vedľa maturitného vysvedčenia, na ktorom svietili samé jednotky až na 
dvojku zo slovenčiny. Aj Lívia sa rozplakala, trasúcimi prstami zo mňa zoškrabla poslednú nálepku a vzala 
posledný vešiak. Zavrela moje dvierka a rukou po nich prešla. Osem rokov je osem rokov. Vložila dlaň do 
Tomášovej a spolu opúšťali školu. Ale vedela som, že sa nevidíme naposledy. Vedela som, že raz sa príde po-
ďakovať a v jednej ruke ponesie bonboniéru a v druhej bude zvierať rúčku svojho dieťaťa, malého hokejistu. 

GLN - dáma v rokoch
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Autorky: Lenka Staňová a Katka Šuchterová (Septima B)
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 Naša škola oslavuje v týchto dňoch svoje 
päťdesiate narodeniny. Je to už teda dáma v 
rokoch, ktorá je ako víno (čím staršia, tým 
lepšia). Za svoju sedemročnú existenciu na 
tejto škole môžem potvrdiť, že ešte nikdy 
nevyzerala lepšie ako teraz. Ale ako by asi 
vyzerala, keby bola skutočnou ženou?
Ja osobne si ju predstavujem ako elegantnú 
dámu v modrom kostýme. Má prísny pohľad, 
no láskavú náruč. Na ľuďoch si najviac váži 
inteligenciu a dochvíľnosť.
Pokojne by sme si ju mohli predstaviť aj ako 
matku, ktorá už vychovala tisíce adoptívnych 
detí. Ako celebritu, ktorá sa pravidelne obja-
vuje v televízií a všade, kde sa povie jej meno, 

ľudia obdivne prikyvujú a usmievajú sa. Uplatnila by sa aj ako športovkyňa, veď vlastní nejednu medailu za 
hokej, plávanie alebo florbal. Viem si ju predstaviť aj ako programátorku Tomášikovú s množstvom úspechov 
z informatických súťaží. Je jedno do čoho sa škola 
pustí, vždy je naša GLN úspešná.
Myslím, že každá žena by bola spokojná, keby star-
la tak ako GLN. Do krásy a múdrosti. A iste by bola 
každá mama hrdá na také “deti” ako má naša škola.

Modrá skrinka 
rozpráva

(Úryvok) 



Chodili medzi nami ....
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1. Kedy a pri akej príležitosti ste naposledy navštívili GLN?
2. Aká je vaša najvtipnejšia, respektíve najkrajšia spomienka na GLN?
3. Stretávate sa so svojimi bývalými spolužiakmi?
4. Dýchne na vás aj po rokoch „duch študentských čias“ napriek výrazným zmenám interiéru školy?
5. Čo by ste zaželali GLN pri príležitosti okrúhleho výročia do ďalších rokov?

 Za 50 rokov sa našimi chodbami premlelo veľa ľudí. Či už študenti, učitelia, ale v neposlednom rade aj 
pani upratovačky, ktoré po nás dennodenne upratujú desiatové vrecká.  Za 50 rokov sa môže GLN pochváliť 
približne 7000 absolventmi. Nie nadarmo nám vtĺkajú do hláv, že sa nemusíme báť maturity, že všetko zvlád-
neme, pretože platí povestné: Si z GLN? V živote sa uchytíš! Preto sa medzi absolventmi nachádzajú právnici, 
lekári, informatici, ľudia, ktorým GLN natoľko chýbalo, že sa sem vrátili ako učitelia a aj verejne známe tváre. 
Tým všetkým sa môže GLN pochváliť za 50 rokov existencie. My sme pár z nich oslovili. Boli študenti ako my, 
prežívali rovnaké starosti, radosti, zrejme rovnako šprintovali na obed do školskej jedálne alebo vypili trochu 
vody v bazéne pri plávaní. Prečítajte si niečo málo z ich spomienok na GLN. 

MUDr. Jana Štefaničková PhD. ,očná lekárka

Otázky

1. Na Tomášičke som bola naposledy asi 3-4 roky po 
maturite navštíviť bývalých profesorov. Ale veľmi rada by som 
sa tam znova pozrela, čo sa zmenilo a vynovilo.
 
2. Tých vtipných spomienok bolo veľa, lebo s každým z 
mojich  profesorov sa spája nejaká veselá príhoda. Najčastejšie 
sa na stretávkach spomína na pána profesora Králika, nášho 
obľúbeného matikára. Maturovala som v roku 1990, hneď po 
revolúcii, kedy sa len niekoľko mesiacov pred maturitou roz-
hodlo, že matematika je nepovinný predmet. Myslím, že pán 
profesor si s nami nematurujúcimi z matematiky dosť užil, 
keď sa nás potreboval zbaviť. Hneď na začiatku hodiny mate-
matiky zahlásil: „ Tí, ktorí nematurujú z matematiky, zmiz-
nite  z hodiny a nikto vás nesmie nájsť. Keď vás niekto objaví, 
dostanete písomku!“ No a legendárne boli hodiny biológie s 
profesorom Dočolomanským, naším triednym profesorom. 
Mohli ste začať tému napríklad aj o kameňoch, vždy ste nakoniec skončili pri rozmnožovaní. Dokonca sa mi 
zdá, že sa pán profesor s niekým stavil, že dokáže na túto prejsť pri skúšaní z akejkoľvek témy z biológie.    

3. Áno. Každoročne mávame stretávku na vianočných trhoch a pravidelné päťročné pomaturitné stret-
nutia aj s profesormi. 

4. Už som dávno nenavštívila priestory školy, ale keby som sa tam vrátila po tak dlhom čase, určite by 
som si pospomínala na všetky veselé príhody zo školy.
 
5. Pri príležitosti okrúhleho výročia želám Tomášičke veľa dobrých profesorov a úspešných žiakov a 
udržanie si výbornej povesti medzi bratislavskými strednými školami.

w
w

w.soevision.org



1. Asi pred rokom, chystali sme našu stretávku po 30tich 
rokoch. Bola som za pánom riaditeľom aj pani zástupkyňou 
Zajačekovou, stretla pár pedagógov... len tak, aby som pozdravila 
skvelých ľudí, ktorých mám vo svojom srdci.

2. Nuž vtedy vtipná nebola, ale raz, keď nám ktosi suploval 
chémiu a ja som nič nevedela, povedala som spolužiakom, že ak 
povie suplujúca učiteľka moje meno, nech povedia, že tam nie 
som, že som chorá.  Samozrejme, že prišlo na mňa a z mojich 
vtipných spolužiakov nikto nenašiel odvahu, a tak som vstala a 
povedala, že naša spolužiačka Pašková /meno za slobodna/, nie je 
prítomná v triede. Nebudem opisovať posmechy, vtipy a to, čo sa 
dialo v triede, na to fakt nikdy nezabudnem.

3. Jasné, že sa stretávam a rada, so Zuzkou Hirnerovou, s 
ktorou som sedávala v lavici, s Tiborom Mikoczim, Zuzkou Bud-
keovou. A verte, že nikto nikdy neriešime, čomu sa venujeme.

4. GLN sa nezmenilo, môže sa zmeniť interiér, ale ako ste 
napísali, duch školy zostáva. Prežila som tu skutočne výnimočné chvíle v mojom živote, chvíle, ktoré veľmi 
ovplyvnili moju budúcnosť, som rada, že voľba, kam ďalej, padla práve na GLN. Som šťastná a úspešná Tomá-
šičkárka. 

5. Asi vás prekvapím, ale priala by som jej rovnako zanietených, snaživých a výnimočných študentov, 
ako to bolo za mojich čias. Aby vychádzali z tejto školy ľudia, ktorí budú schopní uspieť v každej profesii, pre 
ktorú sa rozhodnú, a aby to boli aj ľudia, ktorí budú ovplyvňovať chod i budúcnosť našej krajiny ako naše 
generácie. 

Iveta Malachovská, moderátorka
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1. Pri tejto otázke som sa musel naozaj hlboko zmyslieť. A zistil 
som, že GLN som naposledy navštívil ešte ako študent. 

2. Pekných zážitkov sa počas štúdia nazbieralo dosť, ale medzi 
najkrajšie spomienky patrí výlet do Malých Karpát na snežienky 
spolu s triednym profesorom. Pekná bola predovšetkým tá druhá 
časť výletu, kde nás p. profesor už ako dospelých pohostil u seba 
doma vo vínnej pivnici. 

3. Áno a rád. S niektorými sa dokonca vídam pravidelne. 
4. Vzhľadom na to, že na škole som od študentských čias nebol, to naozaj neviem posúdiť. 
5. V prvom rade to, aby si každý jej absolvent odniesol tak pekné spomienky ako ja.

Mgr. Michal Šimkovic, historik, archeológ. 

Chodili medzi nami ....
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Chodili medzi nami ....

1. Nebolo to tak dávno, pretože GLN má pekný zvyk v rámci otvore-
ných dverí oslovovať aj bývalých študentov. Takže myslím, že práve 
toto bolo dôvodom mojej poslednej návštevy. Ak si dobre pamätám, 
bolo to asi dva- tri roky dozadu a pochutila som si na vynikajúcej 
štrúdli  a dobrej voňavej kávičke. Tiež som tam stretla veľa známych a 
bolo na čo spomínať.

2. Myslím, že s odstupom času je tých úsmevných spomienok oveľa 
viac, čo je však najdôležitejšie, že je na čo spomínať. Bola som prváč-
ka ,( konkrétne študentka 1.E ) keď prišla Nežná revolúcia. My sme sa 
neučili a mali sme pocit, že tvoríme dejiny. Následne sme  s partiou 
z triedy vycestovali vlakom do Viedne. Nevedeli sme sa vynadívať 
okolo seba, podotýkam, že ani jeden z nás nemal pri sebe šilingy ( 
vtedajšia rakúska mena), mali sme desiatu z domu a užívali sme si 
,,slobodu“.
Nie je to až také vtipné, ale veľa to pre nás znamenalo a navždy si to 
budeme pamätať. Veľa vtipných zážitkov pochádza aj z lyžiarskeho kurzu a výletov, ktoré boli vždy viacdenné. 
Také Škutovky.......ách......konkrétne nemôžem ani odpovedať, aby ste to vy, súčasní študenti, neodkopírovali, 
lebo by ste mali určite problém.( my sme nemali – nám na to neprišli......:-) 

3. Stretávame sa viacerí, boli sme výborná partia. Najviac som však v kontakte so svojou spolužiačkou Deni-
sou, ktorá bola na gympli mojou najlepšou kamoškou a je takou aj dodnes. Bože, poznáme sa už 26 rokov!!!!! 
Myslím, že moji spolužiaci ma berú celkom normálne, presne tak ako v minulosti. Moje povolanie je predsa 
trošku iné, ale viacerí z nás sú úspešní a uznávaní odborníci v rôznych oblastiach.

4. Určite áno. Myslím si, že stredoškolské obdobie vás najvýraznejšie ovplyvní do života. Človek totiž počas 
neho dospieva, dozrieva, formuje sa, prežíva prvé lásky aj sklamania, ale aj prvé vážne skúšky v živote.
A to, že sa škola mení, je fajn. Všetci a všetko musí kráčať s dobou. :-)

5. Pri príležitosti Abrahámovín GLN želám veeeeeeeľa spokojných študentov, trpezlivých pedagógov a hlavne 
to, aby navždy udržalo krok s rýchlou dobou a nárokmi spoločnosti. 

Karin Majtánová, moderátorka 

Tomášičkárske desatoro
http://cestovanie.aktuality.sk/clanok/3354/m

ajtanova-si-dala-turecke-repete/

1. Ora et labora!

2. Nevezmeš meno učiteľa svojho nadarmo.

3. Budeš ctiť triedneho svojho.

4. Neoberieš učiteľa svojho o prestávku.

5. Neprotirečíš učiteľovi svojmu, ak áno, je ti to ľúto.

6. Nevezmeš ťahák suseda svojho nadarmo.;

7. Nepreriekneš krivého svedectva o kolektíve svojom.

8. Nevstúpiš do modrého svätostánku špinavou nohou.

9. Nepožiješ pôžitky kamarátovi svojmu prináležiace.

10. Neurážaš hlúpymi výhovorkami učiteľa svojho.

(....alebo desať najcennejších rád ako prežiť na Tomášičke)



Živióóóóó!!!!  

Biológia
Milí naši zlatí žiaci, 
nech sa vám biola
na našej škole páči.

Akonáhle prídete,
biolu neobídete,
do tela sa vám bude cez cievy valiť miazga
a v srdci vám ostane k biole láska.

Nech každý z vás je ako včielka,
ktorá rozprestiera blanité krídelká,
ktorá sadá z kvetu na kvet
a pozerá sa milo na svet.

Biola, tá sa vám celkom páči, 
ste pre nás ako operení vtáci,
najskôr krátke hniezdenie
a na konci štúdia si poviete ešte nie.

Tak, to vám prajú biologičky 
z našej milej Tomášičky.

Informatika 
Do ďalších rokov želáme veľa úspešných a užitočných aktualizá-
cií bez zbytočných rebootrezortov. 

Chémia 
Našej školy prajeme,  aby tu stála ďalších 50 rokov a bola 
naďalej zárukou kvalitného vzdelania pre jej absolventov. 
Vám, milí žiaci,  prajeme,  aby vzájomne interakcie učiteľ - 
žiak prebiehali spontánne bez použitia katalyzátora,  mali 
exotermický charakter a aby ste energiu, ktorú tak získate, 
dokázali využiť na ďalšiu prácu,  ďalšie vzdelávanie.  Vz-
delanie jediné nepodlieha zdaneniu a nikto vám ho nevez-
me.  Prajeme vám,  aby ste na hodinách chémie vyplavili 
dostatok endorfínov,  ktoré vás naplnia šťastím,  radosťou 
a budete sa do školy vždy radi vracať. 

Želám študentom, aby vždy našli správny smer a neblúdili slepými 
uličkami. Hlavne nech všetci vedia, kde je sever. 

Geografia

... a na počiatku bolo slovo a to slovo bolo výnimočné, preto ho mohol povedať iba nejaký 
tomášičkár. Našej milej oslávenkyni prajeme, aby jej reč kvitla, múzy priali, literárne obzory 
sa rozširovali a aby sa jej talentovaní a múdri študenti nikdy neotočili chrbtom.

Slovenčina 

Wí wiš Tomašička hepi bŕzdej. Awr skúl is older den d Simpsns end wí ár šór deti t wil liv 
longr den dem end it wil srvájv dí iksploužn of njúklíjr pavr plent. Prajeme ďalších mini-
málne 50 rokov. 

Angličtina 

Všetkým študentom GLN želáme, aby stáli dobra a v budúcnosti tvorili úspešnú 
históriu našej školy. 

Dejepis a občianska náuka

"Do ďalších 50-tich rokov želáme našej škole, aby sa energia, 
ktorú do nej vkladajú učitelia premenila na úspechy našich 
žiakov a tí prispejú k rozkvetu a dobrému menu našej školy. 
Veď jeden zo základných zákonov fyziky hovorí, že energia sa 
nemôže stratiť, môže sa len premeniť na inú formu. 

Fyzika
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Tomašičkárske rodiny  

Soňa Kleinová 
- absolventka z 
roku 1990, 
syn Juraj Klein - 
absolvent z roku 
2012

Marek Drozd (kvarta B) a jeho brat Mar-
tin Drozd, ktorý absolvoval v roku 2013

Alena Šištíková – učiteľka biológie (od roku 
1973), dcéra Silvia, absolventka z roku  1993, 
vnučka Laura (sekunda B)

Tatiany Pojezdálová (kvarta B)
Juraj Pojezdála, absolvent z roku 1984

Adam Šefčák – absolvent z roku 1982
Naďežda (Bednáříková) Šefčáková – absolventka 1985 
Lenka Šefčáková (kvinta)8

 Mama, otec, brat... to nie sú len pokrvné putá, 
to sú aj väzby utvorené desaťročiami na GLN. Prav-
dupovediac, ani sa nečudujeme. Veď kto by neposlal 
svoje dieťa, súrodenca či blízkeho priateľa na Tomá-
šičku, keď tu sám zažil najlepšie roky svojho života. 
Cesty mnohých z vás viedli na GLN, aby ste prevzali 
pomyselnú rodinnú štafetu, oprášili slávne meno 
alebo zanechali nezmazateľnú stopu. V našej novej 
rubrike vám prinášame zopár tomášičkárskych rodín, 
ktoré boli, sú a dúfajme, že aj budú spojené s našou 
modrou oslávenkyňou. 



Eva Šuchterová – absolventka z roku 1990 
Učí na GLN od roku 2002
Dcéra – Katka Šuchterová (septima B)

Pokračovanie v budúcom čísle

Tomašičkárske rodiny  

Peter Janči – predseda Rodičovskej rady, ab-
solvent z roku 1982
Michal Janči (syn), absolvent z roku 2008 
Linda Jančiová (staršia dcéra), absolventka z 
roku 2003 
Maťa (mladšia dcéra) – kvinta 
Ešte mladšia dcera (pôjde na GLN)

Norbert Kyndl – riaditeľ školy, absolvent 1974
Richard Kyndl – absolvent 1998
Roman Kyndl – absolvent 2001 

Kamil Bartál – absolvent z roku 1978 
Katarína Bartálová – profesorka na GLN 
Kamil Bartál – absolvent z roku 2006
Michal Bartál – absolvent z roku 2002 

Miriam Olšová – Zálesňáková 
– absolventka z roku 1988
Miriam Olšová – absolventka z 
roku 2012
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