
RAYMANOV TÝŽDEŇ 2012 

 
 

V dňoch 23. až 27. apríla 2012 sa na pôde Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove doslova 

ŽÚRovalo. Rodina GJAR-kovcov si znovu pripomenula a uctila známeho prešovského lekára, 

meteorológa, lekárnika a fyzikusa Jána Adama Raymana, po ktorom toto elitné gymnázium 

nesie meno. Vyučovanie bolo o niečo spestrené a odľahčené, a to rôznymi zaujímavými 

aktivitami na všetkých predmetoch. 
 

 

Gymnázium Jána Adama Raymana na počesť muža, podľa ktorého je pomenované, mu  

skladá úctu práve v tomto čase, keďže sa narodil aj zomrel 23. apríla. Pod záštitou obdobia známeho 

na škole ako „Raymanov týždeň“ nosia študenti aj učitelia šaty rovnakej farby, v štýle dúhy. Deň čo 

deň postupujú od červenej, oranžovej, žltej až po zelenú a modrú. Tieto optimistické farby nám 

prinášajú úsmev a pocit jednoty ako so študentmi, tak aj s profesormi navzájom. 

Po celý týždeň naše skoré ranné príchody spríjemňovala vo vestibule veselá hudba, takže už 

príchody do školy boli o niečo ľahšie a krajšie. V pondelkové ráno členovia Žiackej školskej rady 

vyčarovali ostatným spolužiakom úsmev na perách, a to tým, že rozdávali „priateľské objatia“. Tak, 

ako členovia nášho školského parlamentu tento farebný týždeň veľkolepo otvorili, podobne ho aj 

ukončili a to raňajšou akciou „Citát na krajšie ráno“.  

Čo sa vyučovania týka, väčšinou bolo bez stresov. Maturanti si mohli vyskúšať rolu učiteľa na 

hodinách dejepisu a občianskej náuky, kde vyučovali mladších spolužiakov. Počas hodín chémie sa 

pripravovali pokusy z „Raymanovej lekárne“. Biológovia spolu so študentmi priložili ruku k dielu a  

vyčistili okolie našej školy. Na hodinách fyziky si študenti pripravovali zaujímavé pokusy, čím si osvojili 

rôzne zákonitosti prírody. Hodiny matematiky spríjemnili  matematické hry či hračky. V stredu si 

zmerali sily 4 triedy v basketbale, a tým urobili niečo aj pre svoje telo. Hodiny ruštiny, francúzštiny či 

angličtiny boli obohatené o prezentácie zemí, v ktorých sa daným jazykom rozpráva a hodiny 

geografie spríjemnili besedy s našimi bývalými študentmi, ktorí sa úspešne presadili vo svete. Niektorí 

naši študenti sa dokonca zúčastnili besedy s hercom či spisovateľom, a to na hodinách slovenského 

jazyka.  

Aj keď sa tento týždeň skúšalo o niečo menej a niesol sa v znamení „no stress“ , veľa sme sa 

naučili aj počas týchto dní. Dúfam, že tradícia „Raymanovho týždňa“ bude pokračovať aj naďalej 

a vždy si budeme ctiť túto významnú prešovskú osobnosť.  
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