Gymnázium sv. Edity Steinovej
Charkovská 1
040 22 Košice 22

Vážení rodičia a podporovatelia našej školy,
týmto infolistom by sme vás radi informovali o udalostiach, ktoré sa na našej škole od septembra
uskutočnili.
V polovici septembra Slovensko navštívil Svätý Otec František. Na svojej ceste sa zastavil aj
v Košiciach, kde sa stretol s mladými ľuďmi, ktorým sa prihovoril. Atmosféru na štadióne
Lokomotíva počas celého programu zabezpečoval aj spevácky zbor, súčasťou ktorého bol aj zbor
z našej školy, ktorý vedie p. učiteľka Mgr. Katarína Kapitánová. Touto cestou sa chcem poďakovať
pani učiteľke a všetkým žiakom školy, ktorí cez zbor reprezentovali na tomto krásnom podujatí našu
školu. V neposlednom rade chcem poďakovať aj všetkým dobrovoľníkom z radov učiteľov a žiakov
našej školy, ktorí veľkou mierou napomohli k bezproblémovému priebehu celého podujatia.
Ako napovedá úvodný obrázok, na našej škole si pripomíname dve výročia patrónky našej
školy. 130 rokov od narodenia a
80 rokov od úmrtia Edity Steinovej.
8. októbra sme za účasti Mons. Marka Forgáča spoločnou svätou omšou odštartovali rok sv. Edity
Steinovej na GYMESe. Počas tejto svätej omše nám otec biskup požehnal aj nové logo, ktoré vzniklo
z príležitosti osláv roka sv. Edity. Logo a banner k výročiu pod vedením pána učiteľa ThLic. Tomáša
Filipa, PhD. navrhol a graficky spracoval Samuel Rinik z 5.D.

Oslava následne pokračovala 12.10.2021 v priestoroch školy Dňom sv. Edity Steinovej. Pre našich
žiakov bol pripravený program, ktorého cieľom bolo predstaviť žiakom rehoľný život. Pozvanie
prijalo 15 reholí a školu navštívilo spolu 22 hostí. Rehoľníčky a rehoľníci v dvoch blokoch ponúkli
žiakom možnosť nahliadnuť do interného a trochu aj osobného života za múrmi kláštorov. Žiaci mali
možnosť hosťom klásť otázky a dozvedieť sa všetko, čo ich zaujíma.
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Z iniciatívy našich dvoch žiakov vznikla aj stránka o Edite Steinovej v anglickom jazyku.
Stránka vznikla ako projekt na predmete geografia. Autormi stránky sú Richard Jevčák a Ľudovít Ján
Čalfa (2.A). Všetko potrebné sa o patrónke našej školy z pohľadu geografie dozviete na
https://edith.valkun.xyz/.
Súčasťou prežívania roka sv. Edity Steinovej sú aj pravidelne publikované podcasty o Edite
Steinovej. Na tvorbe týchto podcastov sa podieľajú pedagógovia so skupinou žiakov.
Nápad: Tomáš Filip, technické zabezpečenie: Veronika Haluzová, scenár a dramaturgia: Adriána
Baldovská, rozprávač: Michal Lukáč, Edita: Sára Páralová, grafika: Ľudovít Ján Čalfa. Podcasty si
môžete vypočuť na https://www.youtube.com/channel/UCqPEuAqsGQmqUd-zBodBMHw.
Tento školský rok, čomu sa veľmi tešíme, opäť začal vychádzať školský časopis pod vedením
pani učiteľky Mgr. Márie Staškovej. Prvé obsahovo veľmi rozsiahle dvojčíslo plné zaujímavých
príspevkov súvisiacich s rokom sv. Edity Steinovej a o dianí na škole si môžete prečítať na
https://www.flipbookpdf.net/web/site/388d60074782dd5025bca6189cb82d0f8a322ce5202111.pdf.h
tml?fbclid=IwAR22GHkparI_SPU5kM8rR1d70O_iog-srO2_ohyJHPGf6cjtrVbQSRGy03U .
Naši žiaci sa zapojili do zbierky trvanlivých potravín a sladkostí pre rodiny zo sociálne
znevýhodneného prostredia a tiež pre deti z centier. Veľmi pekne ďakujeme našim žiakom za
prejavenú štedrosť a empatiu.

Vážení rodičia a podporovatelia našej školy. Chcem sa vám všetkým poďakovať za podporu
školy a akúkoľvek pomoc. Ďakujem za to, že dôverujete našej práci a nie vždy ľahkým rozhodnutiam.
Do ďalších dní vám chcem všetkým popriať veľa zdravia a vnútorného pokoja.

S pozdravom a úctou
Marek Zlacký
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