LIV.
VÝROČNÁ SPRÁVA

ŠKOLSKÝ ROK 2010/2011
Text výročnej správy zostavil z vlastných príspevkov a z príspevkov učiteľov a ţiakov
školy RNDr. Jaroslav Perniš, obálku výročnej správy a piktogramy predmetových
komisií vytvorila Mgr. art. Miriam Kasperkevičová, jazykovú korektúru textu urobil
PaedDr. Bohdan Cagáň, tlač zabezpečila firma LIPOPRINT Prievidza.

Od roku 1971 sme pridruženou školou UNESCO

KONTAKTNÉ ÚDAJE
názov:

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedoţerského Prievidza

adresa:

Ul. Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza

telefón:

+421 46 542 33 67, +421 46 542 67 57

fax:

+421 46 542 53 33

e-mail:

skola@gympd.sk

web:

www.gympd.sk

zriaďovateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

od roku 2010 sme držiteľmi certifikátu kvality ISO 9001
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ZAČALI SME...
Vo štvrtok 2. septembra 2010 sa začal 91. školský rok nášho gymnázia. Tí, ktorí jeho
„príbeh“ sledujú uţ dlhšie, vedia, ţe je to významná vzdelávacia inštitúcia nielen
v našom regióne, ale aj v rámci celého Slovenska. Otvorenie tohto školského roka
bolo svojím spôsobom jedinečné. Na školskom dvore riaditeľka školy PaedDr. Eleonóra Porubcová privítala vzácnych hostí – Ing. Eugena Jurzycu, ministra školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, MUDr. Pavla Sedláčka, MPH, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, Ing. Vojtecha Čičmanca a Ing. Milana Dérera, poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja, a Mgr. Annu Pechovú, riaditeľku
Školského inšpekčného centra v Trenčíne. Študentom sa prihovoril aj predseda študentskej rady Matúš Divéky (II. F). Okrem slávnostných príhovorov sa aj odmeňovalo. Za najlepší prospech v minulom školskom roku získali sladkú odmenu triedy II. G
a III. A. Po skončení oficiálneho programu na školskom dvore sa členovia pedagogického zboru stretli v zborovni s ministrom školstva. Tam bola aj Ing. Dagmar Snohová, certifikačná manaţérka spoločnosti 3EC International a. s. Bratislava. Do rúk
riaditeľky školy odovzdala certifikát, ktorý potvrdzuje, ţe systém manaţérstva kvality
našej školy spĺňa poţiadavky medzinárodnej normy ISO 9001 : 2008 pre úplné str edoškolské všeobecné vzdelanie.
RNDr. Jaroslav Perniš

Pavol Sedláček a Eugen Jurzyca (vľavo), Eleonóra Porubcová a Dagmar Snohová (vpravo)
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ZAMESTNANCI ŠKOLY
VEDENIE ŠKOLY
1.

PaedDr. Eleonóra Porubcová, SJL – RUJ – ETV, vyučovala ETV: I. G, II. B,
II. G; riaditeľka školy;

2.

Ing. Soňa Fedorová, PhD. (od 20. 8. 2011 Tršová), EKO – APE, vyučovala:
EKO: III. A, III. B, III. D, III. E, III. F, III. G; APE: III. C; zástupkyňa riaditeľky
školy pre technicko-ekonomickú činnosť;
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3.

PhDr. Eva Homolová, DEJ – RUJ, vyučovala: RUJ: I. F, II. A; zástupkyňa riaditeľky školy pre výchovu a vzdelávanie; koordinátorka ţiackej školskej rady;

4.

RNDr. Jaroslav Perniš, FYZ – CHEM, vyučoval FYZ: I. G (od 1. 2. 2011),
IV. B; FYV: 3. ročník; CHEV: 3. ročník; zástupca riaditeľky školy pre výchovu
a vzdelávanie, predstaviteľ manaţmentu kvality systému ISO;
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5.

PaedDr. Alţbeta Sasáková, MAT – CHEM, vyučovala MAT: III. B; SEM:
3. ročník; zástupkyňa riaditeľky školy pre výchovu a vzdelávanie.

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI ŠKOLY
1.

RNDr. Mária Andrisová, FYZ – CHEM, vyučovala FYZ: II. E, III. D (od 1. 3.
2011), III. G, IV. C (od 1. 3. 2011), IV. D (od 1. 3. 2011), IV. F, IV. G;

2.

Mgr. Eva Baloghová, ANJ – BIO, na materskej dovolenke;

3.

RNDr. Milan Barta, MAT – GEO, vyučoval MAT: II. G, IV. A, VI; GEO: II. B,
II. G, III. A, IV. F, IV. G; REG: 3. ročník; SEG: 4. ročník; triedny profesor II. G;
správca zbierky geografie, správca kniţnice geografie, zodpovedal za fotogr afickú dokumentáciu školských akcií, viedol cykloturistický krúţok;

4.

Mgr. Gabriela Belisová, ETV – NAV, vyučovala: NAV: I, II, III, IV, V, VI, I. A,
I. G, II. A, II. B, II. C, II. D, II. E, II. F, II. G; ETV: I. B, I. C, I. D, I. E, I. F; OBN:
III; VYU: III; triedna profesorka III;

5.

Mgr. Lenka Bieliková, SJL – DEJ, vyučovala (do 30. 6. 2011) SJL: I. C, I. F;
SSJ: 3. ročník; LIS: 4. ročník; DEJ: I, V, I. C, II. E, III. A, III. D;

6.

PaedDr. Emília Bartošová, ANJ – HUV, na materskej dovolenke;

7.

Mgr. Marta Bartošová, NEJ – RUJ, vyučovala NEJ: II, VI, II. B, II. E, IV. B;
RUJ: III. E; triedna profesorka II. E; viedla krúţok posluchové cvičenia v nemeckom jazyku a krúţok gramatiky nemeckého jazyka;
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8.

Mgr. Monika Blahová (od 6. 5. 2011 Ziaťková), MAT – FYZ, vyučovala (do
28. 2. 2011) MAT: III. D; SEM: 3. ročník; CVM: 3. ročník; FYZ: III, I. D, III. C,
III. D, IV. C, IV. D; triedna profesorka III. D (do 28. 2. 2011); viedla krúţok matematickej olympiády (kategória B) a prírodovedecký krúţok;

9.

Mgr. Martina Borková, ANJ – VYV, vyučovala ANJ: III, VI, I. F, IV. A; KAJ:
4. ročník; VYV: I, II;

10. Mgr. Jana Briatková (od 25. 6. 2011 Hlinková), ANJ – NEJ, vyučovala ANJ:
II. B, II. D, II. E, III. A, III. E, IV. F; viedla krúţok prípravy na maturitnú skúšku
z anglického jazyka;
11. Ing. Ivan Bursa, vyučoval (do 30. 6. 2011) INF: I. A, I. B, I. D, I. E, I. F, V;
12. PaedDr. Bohdan Cagáň, SJL – HUV, vyučoval SJL: I. E, II. E, II. G, III. B,
IV. E, IV. F; SSJ: 3. ročník; LIS: 4. ročník; vedúci predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry; správca zbierky slovenského jazyka a literatúry,
triedny profesor IV. E; viedol krúţok slovakistiky;
13. Mgr. Zuzana Cigáňová, BIO – GEO, vyučovala BIO: II; GEO: I, II, III, IV, V,
I. A, I. B, II. A, III. B, III. C, III. D, III. E, III. F, III. G, IV. A; REG: 3. ročník; SEG:
4. ročník; triedna profesorka II; viedla krúţok geografickej olympiády a biologicko-geografický krúţok;
14. Mgr. Mária Čilek, ANJ, na materskej dovolenke;
15. Mgr. Martin Dado, NAV, vyučoval NAV: I. B, I. C, I. D, I. E, I. F;
16. PhDr. Margita Daubnerová, DEJ – NEJ, vyučovala DEJ: I. B, III. C, III. G;
SVD: 3. ročník; STC: 3. ročník; NEJ: III. B, III. D, III. G, IV. G; vedúca predmetovej komisie dejepisu, triedna profesorka III. C; viedla krúţok dejepis zaujímavo;
17. Mgr. Nikola Dobišová, SJL – ANJ, na materskej dovolenke;
18. Mgr. Vlasta Dobrotková, BIO – TEV, vyučovala BIO: I. C, II. F; SEB: 4. ročník; TSV: I. C, I. F, II. C, IV. D; vedúca predmetovej komisie biológie, správkyňa kniţnice biológie, triedna profesorka I. C; viedla krúţok stredoškolskej odbornej činnosti (biológia) a krúţok biologickej olympiády (kategória A);
19. RNDr. Edita Duchoňová, MAT – CHEM, vyučovala MAT: I. B, II. A, II. E,
IV. D; CHEM: I. C; triedna profesorka IV. D; viedla krúţok matematickej olympiády (kategória C) a lyţiarsko-beţecký krúţok;
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20. Mgr. Marcela Faráriková, TEV – PED, vyučovala TSV: IV, V, VI, I. G, II. A,
II. B, II. D, III. C, III. D, IV. F (od 1. 12. 2010); výchovná poradkyňa; viedla
športový krúţok;
21. Mgr. Viktória Gajdová, TEV – RUJ, vyučovala (do 30. 11. 2010) TSV: IV. C,
IV. E, IV. F; správkyňa zbierky telesnej výchovy; viedla krúţok ruského jazyka
a krúţok zumby a aerobiku;
22. Mgr. Jana Galanská, MAT – VYT, vyučovala INF: I, III, V, I. A, I. G, II. A, II. B,
II. C, II. D, II. E, II. F, II. G, III. A, III. B, III. C, III. D, III. E, III. F, III. G; INF – M:
3. ročník; správkyňa školskej webovej stránky, správkyňa kniţnice informatiky;
viedla krúţok programovania;
23. Mgr. Katarína Hajnovičová, ANJ – RUJ, vyučovala ANJ: I. D, I. F, II. F, III. D,
IV. C, IV. D;
24. Mgr. Mária Hanešová, SJL – NEJ, vyučovala SJL: II, III, IV; NEJ: III, IV; viedla
krúţok slovenčina pre kaţdého;
25. Mgr. Mária Hanková, SJL – RUJ, vyučovala SJL: I. A, II. B, III. A, IV. A, IV. B;
LIS: 4. ročník; správkyňa kniţnice slovenského jazyka a literatúry, triedna profesorka III. A; viedla divadelný krúţok;
26. Mgr. Tatiana Helbichová, ŠPJ – RUJ, vyučovala ŠPJ: I. D, I. E, I. G, II. A,
II. B, II. G, III. G, IV. D; vedúca predmetovej komisie románskych jazykov,
správkyňa kniţnice španielskeho jazyka, predsedníčka rady školy; viedla krúţok olympiády v španielskom jazyku pre 3. a 4. ročník;
27. Ing. Ľudmila Holá, MAT, vyučovala MAT: III, V, I. F, III. G, TECH: II, III;
28. Mgr. Erika Hoppanová, SJL – ANJ, vyučovala ANJ: IV, I. B, I. C, I. D, III. D;
KAJ: 4. ročník; viedla krúţok posluchové cvičenia v anglickom jazyku;
29. Mgr. Ľudmila Husárová, TEV – BRV – ETV, vyučovala TSV: VI, I. B, I. D,
II. G, III. B, III. C, IV. B, IV. C, IV. E (od 1. 12. 2010), IV. G; vedúca predmetovej komisie telesnej a športovej výchovy, triedna profesorka IV. G; viedla krúţok netradičné športy a športovo-pohybový krúţok;
30. Mgr. Alţbeta Janesová, MAT – ZAT, vyučovala MAT: II, IV, III. E, III. F, IV. C;
triedna profesorka IV; viedla krúţok matematika pre všetkých;
31. Mgr. Eva Juríčková, SJL – DEJ – NEJ, vyučovala DEJ: II, III, II. C; NAD:
3. ročník; SED: 4. ročník; NEJ: IV, I. A, III. F; KNJ: 3. ročník; správkyňa kniţnice dejepisu, triedna profesorka II. C; viedla krúţok olympiáda v dejepise;
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32. Mgr. Eva Kačírová, ANJ – SJL, vyučovala ANJ: III, IV, V, II. C, III. C; KAJ:
4. ročník; HUV: I, II; viedla krúţok maturita z angličtiny;
33. Mgr. art. Miriam Kasperkevičová, umenie a maľba, vyučovala UMK: I. A,
I. B, I. C, I. D, I. E, I. F, I. G, II. A, II. B, II. C, II. D, II. E, II. F, II. G, III. A, III. B,
III. C, III. D, III. E, III. F; viedla krúţok dejiny umenia a výtvarné konfrontácie;
34. PhDr. Zuzana Klačanská, PSYCH – PED – ETV, vyučovala ETV: I, III, IV, V,
VI, I. A, II. C, II. D, II. E; PSY: II. G, 3. ročník, 4. ročník; školská psychologička,
vedúca predmetovej komisie psychológie a etickej výchovy, koordinátorka
prevencie drogových závislostí, správkyňa kniţnice psychológie; viedla krúţok
stredoškolskej odbornej činnosti (psychológia) a krúţok psychológie;
35. Mgr. Róbert Klein, FYZ – CHEM, vyučoval FYZ: VI, I. C, I. F, II. A, II. C;
CHEM: VI, III. C, III. F; triedny profesor VI; viedol geologický krúţok a krúţok
prípravy na medicínu;
36. HELic. ThDr. Pavel Kollár, PhD., vyučoval RMK: I. G; LAT: II. G, 3. ročník;
37. Mgr. Košecká Kristína, SJL – NAS, vyučovala SJL: I; SSJ: 3. ročník; LIS:
4. ročník; OBN: II, III. A, III. B; SVS: 3. ročník;
38. PaedDr. Miroslav Kozák, MAT – CHEM, vyučoval CHEM: I. A, I. B, I. D, II. A,
II. B, II. C, III. B; SECH: 3. ročník; SECH: 4. ročník; vedúci predmetovej komisie chémie, správca kniţnice chémie, triedny profesor I. A; viedol dva krúţky
chemickej olympiády (kategória A, kategória B);
39. Mgr. Eva Krajniaková, MAT – DEG, vyučovala MAT: I. G (od 1. 2. 2011),
II. B, III. A; SEM: 3. ročník, 4. ročník; DEG: 4. ročník; správkyňa kniţnice matematiky; viedla krúţok matematickej olympiády (kategória A);
40. Mgr. Kamila Kuhajdová, INF, vyučovala INF: I, I.C, I. G, II. C, II. F, III. B,
III. D, III. E, III. F, III. G;
41. PaedDr. Oľga Kurbelová, MAT – CHEM, vyučovala CHEM: I, IV, I. E, I. F,
I. G, II. B, II. G; SECH: 3. ročník, 4. ročník; správkyňa zbierky chémie, správkyňa skladu chemikálií, triedna profesorka IV. F; viedla dva krúţky chemickej
olympiády (kategória C, kategória D g);
42. Mgr. Jana Laluhová (od 6. 8. 2011 Fungáčová), NEJ – EST, vyučovala NEJ:
V, VI, I. C, II. C, III. C, IV. F; viedla krúţok výmenný pobyt s mestom Ibbenbüren a krúţok k maturite cez internet;
43. Mgr. Zuzana Laluhová, DEJ – NAS, vyučovala: DEJ: VI, I. G, II. B, II. F, II. G;
OBN: I, III. F; SVS: 3. ročník, 4. ročník; triedna profesorka I. G (od 1. 2. 2011);
9

44. Mgr. Marta Lančaričová, BIO – TEV, vyučovala BIO: III. C, IV. A; TSV: I. A,
I. E, III. A, III. E, III. G, IV. A, IV. C (od 1. 12. 2010); triedna profesorka IV. A;
viedla športovo-turistický krúţok a krúţok prvej pomoci;
45. Mgr. Magdaléna Leškovská, MAT – DEG, vyučovala MAT: I. A, I. C, II. F,
IV. G; CVM: 3. ročník; SEM: 4. ročník; viedla matematický krúţok;
46. PaedDr. Renáta Lukáčová, MAT – GEO, vyučovala MAT: I. E, III. C, IV. E;
GEO: I. G, II. C, II. F, IV. D, IV. E; VKM: 3. ročník; SEM: 4. ročník; vedúca
predmetovej komisie matematiky, triedna profesorka I. E; viedla krúţok cvičenia z matematiky a krúţok matematický seminár;
47. RNDr. Katarína Madová, numerická matematika, vyučovala INF: I, V, I. B,
I. D, I. F, II. A, II. G, III. A, III. B, III. E, III. F, III. G, IV. B; správkyňa webovej
stránky školy;
48. Mgr. Vladimíra Majerská, ANJ – NAS, vyučovala ANJ: II. B, II. C, II. E, II. G,
IV. A, IV. B; KAJ: 4. ročník; koordinátorka UNESCO; viedla krúţok gramatické
cvičenia k maturitnej skúške z anglického jazyka a krúţok príprava na externú
časť maturitnej skúšky z anglického jazyka;
49. PaedDr. Karin Malátová, MAT – ZAT – INF, vyučovala MAT: I; INF: II, III, I. A,
I. C, I. D, I. G, II. A, II. B, II. C, II. D, II. E, II. G, III. A, III. C, III. D; vedúca
predmetovej komisie informatiky; predsedníčka ZO OZPŠ;
50. Mgr. Jana Mečiarová, MAT – FYZ, vyučovala (do 31. 1. 2011) MAT: I. G;
FYZ: I, II, IV, V, I. G, II. F; FYM: 3. ročník; správkyňa zbierky fyziky, triedna
profesorka I. G (do 31. 1. 2011); od 1. 2. 2011 na materskej dovolenke;
51. RNDr. Jaroslav Mikuláš, numerická matematika, vyučoval INF: I. C, III. C;
INF – M: III. ročník; SEI: IV. B; PRO: 3. ročník; vedúci školského výpočtového
laboratória; viedol dva krúţky programovania (1. – 2. ročník, 3. – 4. ročník);
52. Mgr. Jana Mikušková, MAT – BIO, vyučovala MAT: I. D, II. C, IV. B; BIO:
II. D, IV. B; SEM: 4. ročník; správkyňa zbierky matematiky, triedna profesorka
IV. B; viedla krúţok floristiky;
53. Mgr. Tibor Mlynárik, BIO – TEV, vyučoval BIO: IV. E; TSV: V, I. C, I. D, I. E,
I. F, II. E, III. C, III. D, IV. B, IV. E; poţiarny technik; viedol dva florbalové krúţky (dievčatá 1. – 2. ročník, dievčatá 3. – 4. ročník);
54. Mgr. Erika Nádošová, FIL – VYV– FRJ, vyučovala OBN: III. G; NAS: IV. B,
IV. D, IV. E; SVS: 3. ročník; UMK: III. G; FRJ: II. D, II. G, III. A, III. D; triedna
profesorka III. G; viedla krúţok francúzske konverzácie pre pokročilých;
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55. Mgr. Mojmír Németh, MAT – VYT, vyučoval INF: III, I. B, I. E, II. B, II. D, II. E,
II. F, III. A, III. B, III. C, III. D, IIII. E, III. F, III. G, IV. B; MAT: III. D (od 1. 3.
2011); triedny profesor v III. D (od 1. 3. 2011); viedol krúţok prípravy na maturitu z informatiky;
56. Mgr. Ján Opálený, TEV – BRV – INF, vyučoval TSV: VI, I. A, I. B, II. F, III. A,
III. B, III. E; INF: I. E, I. F; administrátor úrazov; viedol dva florbalové krúţky
(chlapci 1. – 2. ročník, chlapci 3. – 4. ročník);
57. Mgr. Zuzana Orságová, DEJ – NEJ, vyučovala DEJ: IV, I. A, I. F, II. A, III. F;
NEJ: I, I. D, II. D; SED: 4. ročník; SVD: 3. ročník;
58. Mgr. Renáta Oswald, NEJ, vyučovala NEJ: I. C, IV. A, IV. B, IV. C, IV. G;
TPP: II. A, II. D, II. E, II. F;
59. Mgr. Jana Pastieriková, FYZ – ZAT – MAT, vyučovala FYZ: III (od 1. 3.
2011), I. A, I. B, II. B, III. B, III. E, III. F, IV. A, IV. E; SEF: 4. ročník; triedna profesorka II. B, koordinátorka stredoškolskej odbornej činnosti; správkyňa zbierky fyziky; viedla krúţok fyzikálnej olympiády a fyzikálno-prírodovedný krúţok;
60. Mgr. Waltraud Pavličková, NEJ – RUJ, vyučovala NEJ: III, II. C, III. A, III. C,
IV. A, IV. C; RUJ: II. F; viedla krúţok nemeckého jazyka s názvom hören, lesen, sprechen;
61. Mgr. Petra Pekárová, SJL – FRJ, vyučovala SJL: V, III. D, III. G, IV. C, IV. F;
FRJ: I. E; viedla krúţok francúzštiny pre začiatočníkov;
62. Mgr. Viera Pekárová, BIO – GEO, na materskej dovolenke;
63. Mgr. Michal Petrovský, ANJ, vyučoval ANJ: I. E, I. G, II. F, II. G, III. G; viedol
krúţok klub priateľov jazyka;
64. PhDr. Ľubomír Planka, ANJ – NEJ, vyučoval ANJ: I. A, I. C, III. E, III. F, IV. E;
KAJ: 4. ročník;
65. Mgr. Lenka Poláková, MAT – BIO, vyučovala BIO: I, III, IV, I. E, I. F, II. B,
II. E, III. A, IV. D; viedla krúţok starostlivosti o zvieratá;
66. PaedDr. Mária Poljaková, ANJ – DEJ, vyučovala ANJ: I. A, I. B, II. A, III. C,
IV. F; KAJ: 4. ročník; správkyňa kniţnice anglického jazyka, správkyňa zbierky
anglického jazyka;
67. PaedDr. Katarína Rajcigelová, SJL – NAS, vyučovala SJL: VI, I. B, I. D, II. C,
II. F; LIS: 4. ročník; správkyňa zbierky náuky o spoločnosti, správkyňa kniţnice náuky o spoločnosti, triedna profesorka I. D; viedla literárny krúţok;
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68. PhDr. Emília Ranostajová, ANJ – NEJ, vyučovala (do 30. 6. 2011) ANJ: I. G,
III. F, IV. G;
69. RNDr. Iveta Simonidesová, BIO – CHEM, vyučovala (do 30. 6. 2011) BIO:
I. D, IV. F; viedla environmentálny krúţok;
70. Mgr. Daria Siváková (od 16. 7. 2011 Baláţová), ŠPJ, vyučovala ŠPJ: I. A,
I. B, I. F, III. B, III. E, IV. D, IV. E; KSJ: 4. ročník; viedla krúţok olympiády
v španielskom jazyku pre 2. ročník a krúţok prípravy na maturitnú skúšku zo
španielskeho jazyka;
71. RNDr. Michal Struhár, BIO – CHEM, vyučoval BIO: I. B, III. B, III. E, III. F,
IV. C, IV. G; CHEM: II. E, III. A, III. D, III. E, III. G; SEB: 4. ročník; MIK: 3. ročník; triedny profesor I. B; viedol krúţok stredoškolskej odbornej činnosti;
72. Mgr. Anna Šimová, DEJ – NAS, vyučovala: DEJ: II. D; OBN: III. C, III. D,
III. E; NAS: IV. A, IV. C, IV. F, IV. G; SVS: 3. ročník, 4. ročník; vedúca predmetovej komisie náuky o spoločnosti; viedla krúţok olympiády ľudských práv;
73. Mgr. Ľubomíra Šimurková, MAT – FYZ, vyučovala MAT: II. D, IV. F; FYZ:
I. D (od 1. 3. 2011), I. E, II. D, II. G, III. A; SEF: 4. ročník; vedúca predmetovej
komisie fyziky, správkyňa kniţnice fyziky, triedna profesorka II. D; viedla krúţok prípravy na vysoké školy technického smeru;
74. Mgr. Jana Škrípalová, ANJ – NEJ, vyučovala ANJ: V, I. E, III. A, IV. B, IV. C,
IV. D; KAJ: 4. ročník;
75. Mgr. Katarína Štecová, MAT – INF, na materskej dovolenke;
76. Ing. Iveta Šovčíková, BIO, vyučovala CHEM: V; BIO: V, I. G, II. C, II. G, III. D,
III. G; MIK: 3. ročník; správkyňa skladu učebníc, triedna profesorka V; viedla
krúţok botanika pre maturantov a knihovnícky krúţok;
77. PhDr. Tatiana Šteiningerová, NEJ – RUJ, vyučovala NEJ: V, VI, II. C, III. C,
IV. C; CTN: 3. ročník; vedúca predmetovej komisie nemeckého a ruského jazyka, správkyňa kniţnice nemeckého jazyka, správkyňa zbierky nemeckého
jazyka;
78. PaedDr. Miroslava Šutová, SJL – HUV, vyučovala SJL: I. G, II. D, III. C,
III. F, IV. D; SSJ: 3. ročník; HUV: IV; správkyňa zbierky hudobnej výchovy,
správkyňa ţiackej kniţnice, triedna profesorka III. F; viedla krúţok Thália;
79. PaedDr. Juraj Tasch, GEO – TEV, vyučoval GEO: VI, I. C, I. D, I. E, I. F,
II. D, II. E, IV. C; TSV: II, III, II. B, II. C, II. G, IV. B, IV. C; vedúci predmetovej
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komisie geografie, triedny profesor IV. C; člen rady školy; viedol volejbalový
krúţok a krúţok cykloturistiky;
80. RNDr. Denisa Tuţinská, BIO – CHEM, vyučovala BIO: VI, I. A, II. A; CHEM:
II, III, II. D, II. F; MIK: 3. ročník; triedna profesorka II. A; viedla krúţok biologickej olympiády (kategória C, D);
81. Mgr. Jaroslav Uhrin, TEV – BRV, vyučoval TSV: I, IV, II. A, II. D, III. F, III. G,
IV. A, IV. D, IV. E, IV. F, IV. G, vedúci kurzu ochrany človeka a prírody, správca skladu civilnej obrany a zbierky brannej výchovy; viedol lyţiarskosnowboardový krúţok a basketbalový krúţok;
82. Mgr. Eva Urbanová, RUJ – TEV – ANJ, vyučovala ANJ: III. B; TSV: I, II, III,
II. E, II. F, III. D, III. F; správkyňa kniţnice telesnej výchovy, správkyňa zbierky
telesnej výchovy; triedna profesorka III. B; viedla krúţok rekreačnopohybových aktivít;
83. Mgr. Silvia Valterová, ANJ, vyučovala ANJ: I, II, VI, II. A, II. D; vedúca predmetovej komisie anglického jazyka, triedna profesorka I; viedla krúţok ESOL
a krúţok eTwining;
84. Mgr. Helena Vašková, SJL – DEJ, vyučovala SJL: II. A, III. E, IV. G; LIS:
4. ročník; DEJ: I. D, I. E, II. A, III. B, III. E, správkyňa zbierky dejepisu, triedna
profesorka III. E; viedla krúţok slovenského jazyka a dejepisný krúţok;
85. Mgr. Ľudmila Zaujecová, FRJ – PSY – ETV, vyučovala FRJ: I, I. G, II. F,
III. A, III. F, IV. F; ETV: II, II. A, II. F; PSY: 3. ročník; správkyňa kniţnice francúzskeho jazyka, triedna profesorka II. F; viedla krúţok prípravy na maturitnú
skúšku z francúzštiny a krúţok DELF a olympiády z francúzskeho jazyka.

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI ŠKOLY
Jana Mikulová, sekretárka riaditeľky školy; Ing. Jana Čajková, personalistka;
Adriana Hrabovská (od 25. 6. 2011 Ďureje), účtovníčka; Silvia Krajčiová,
hospodárka; Branislav Šimko, pracovník školského výpočtového laboratória;
Daniela Nemcová, školníčka informátorka; Ján Mališ, školník; Milan Obert,
školník; Juraj Mačkay, technik údrţbár; Anna Balkovicová, upratovačka;
Elena Ducká, upratovačka; Anna Gubányiová, upratovačka; Margita Hírešová, upratovačka; Helena Kramárová, upratovačka; Ruţena Kramárová,
upratovačka; Anna Mikulová, upratovačka; Oľga Pálešová, upratovačka;
Viera Sihelská, upratovačka.
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KRONIKA ŠKOLSKÝCH AKCIÍ
SEPTEMBER 2010
2.

Slávnostné otvorenie školského roku 2009/2010

10. – 14.

Poznávací zájazd učiteľov do Monaka a juţného Francúzska

13.

Účelové cvičenie ţiakov II. A, II. B, II. C, II. D

13.

Prezentácia Ivany Kmeťovej, študentky Masarykovej univerzity
v Brne, na tému Dental hygien, určená ţiakom 4. ročníka

14.

Účelové cvičenie ţiakov II. E, II. F, II. G, VI

14.

Kniţné hody – akcia organizovaná Hornonitrianskou kniţnicou
Prievidza (IV, IV. E)

17.

Účelové cvičenie ţiakov I, II, III a IV

20.

Beseda o genealógii s RNDr. Jaroslavom Pernišom (I. G)

21.

Beseda Hero in Luky (príbeh narkomana) v KaSS Prievidza

22.

Majstrovstvá kraja Kalokagatia 2010

23.

Účelové cvičenie ţiakov I. A, I. B, I. C, I. D

24.

Kampaň MOST 2010 pri príleţitosti Svetového dňa srdca

24.

Účelové cvičenie ţiakov I. E, I. F, I. G, V

24.

Poznaj iných – spoznáš sám seba. Prezentácia stredných škôl
okresu na Námestí slobody v Prievidzi

29.

Rodičovské zdruţenie

OKTÓBER 2010
1.

Vystúpenie maţoretiek, City aréna Prievidza (II. B, III. G , IV. F)

5.

Obvodné kolo ZŠ vo florbale dievčat

5.

Veľtrh vysokých škôl VAPAC v Bratislave

5. – 10.

Exkurzia z fyziky do Francúzska nazvaná Paríţ a fyzika

6.

Návšteva divadelného predstavenia Anna Kareninová v SND
v Bratislave (III. E)

7.

Obvodné kolo ZŠ vo florbale chlapcov

7.

Okresné kolo ZŠ v bedmintone

8.

Okresné finále SŠ v bedmintone dievčat

8.

Okresné kolo ţiakov ZŠ v cezpoľnom behu
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11.

Okresné kolo ţiakov ZŠ vo florbale

11.

Deň nezábudiek

12.

Obvodné kolo mladších ţiakov vo futbale

13.

Okresné finále ţiakov ZŠ v bedmintone

14.

Okresné finále SŠ v bedmintone chlapcov

14.

Obvodné kolo chlapcov SŠ vo florbale

15.

Prezentácia Masarykovej univerzity v Brne

15.

Návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku Pygmalion v Ţiline

16. – 23.

Exkurzia z anglického jazyka po krajinách západnej Európy

18.

Okresné kolo ZŠ vo florbale chlapcov

18.

Virtuálny vesmír – astronomicko-multimediálne predstavenie
pre ţiakov I, III, IV a I. F

19.

Okresné kolo SŠ vo florbale mladších chlapcov

19.

Obvodné kolo v malom futbale

20.

Okresné kolo SŠ vo florbale starších chlapcov

21.

Okresné kolo SŠ vo florbale starších dievčat

21.

Beseda s Robertom Pinkertonom zo Severného Írska pre ţiakov
anglického jazyka

22.

Okresné kolo SŠ vo florbale mladších dievčat

22.

Študentská kvapka krvi 2010

22.

Prezentácia Ţilinskej univerzity v Ţiline

25.

Little red riding hood – divadelné predstavenie v anglickom jazyku pre ţiakov 3. a 4. ročníka osemročného štúdia

25. – 26.

Deň jabĺčok

26.

Obvodné kolo SŠ mladších ţiakov vo veľkom futbale

26.

Deň úcty k starším

27.

Okresné kolo maratónu v aerobiku

28.

Halloween party pre ţiakov prvého stupňa osemročného štúdia

28.

Okresné kolo SŠ mladších ţiakov vo veľkom futbale

NOVEMBER 2010
3.

Regionálne kolo ZŠ vo florbale starších chlapcov
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4.

Okresné kolo ZŠ vo florbale mladších dievčat

5.

Regionálne kolo ZŠ vo florbale starších dievčat

5.

Stuţková slávnosť ţiakov IV. D

6.

Stuţková slávnosť ţiakov IV. G

8.

Klasifikačná porada za 1. štvrťrok

11.

Pocta prievidzskému rodákovi Gustávovi Švénimu (beseda
v Regionálnom kultúrnom centre Prievidza)

12.

Stuţková slávnosť ţiakov IV. B

12.

Stuţková slávnosť ţiakov IV. C

12.

Krajské kolo SŠ vo florbale starších chlapcov v Partizánskom

12.

Fyzikálny náboj, Bratislava

12.

Prednáška s RNDr. Vladimírom Slobodníkom na tému Mokrade
(Akadémia vzdelávania, Prievidza)

12.

Regionálne kolo SŠ vo florbale chlapcov starších chlapcov

15.

Regionálne kolo SŠ vo florbale starších dievčat

15.

Prezentácia Masarykovej univerzity Brno

16.

Krajské kolo maratónu v aerobiku v Prievidzi

16.

Regionálne kolo SŠ v bedmintone mladších ţiakov

16.

Beseda s doc. RNDr. Martinom Putalom, CSc., vedúcim Katedry
organickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava

16.

Taktické cvičenie organizované Krajským riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru v Trenčíne (IV. A)

18.

Imatrikulácia ţiakov 1. ročníka

18.

Beseda s doc. PhDr. Martinom Bútorom a PhDr. Zorou Bútorovou, CSc., jeho manţelkou, k 21. výročiu neţnej revolúcie, spojená s premietaním filmu Dobré ráno, Slovensko!

18.

Krajské kolo vo florbale chlapcov SŠ (starší chlapci)

19.

Stuţková slávnosť ţiakov IV. A

19.

Fyzika a optika – beseda s Ing. Martinom Matisom

22.

Midi-max volejbal dievčat

22.

Prezentácia Ţilinskej univerzity v Ţiline

23.

Regionálne kolo SŠ v bedmintone

23.

Pilotná skúška Deutsche Sprachdiplom Stufe II

24.

Obvodné kolo SŠ v basketbale mladších chlapcov
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25.

Zločiny komunizmu – beseda s Ing. Martinom Hagarom

25.

Okresné kolo SŠ v basketbale dievčat

29.

Krajské kolo ZŠ vo florbale chlapcov v Partizánskom

30.

Obvodné kolo SŠ v basketbale starších chlapcov

30.

3. ročník internetovej matematickej olympiády

30.

Exkurzia z chémie do Banského skanzenu a Mineralogického
múzea v Banskej Štiavnici (I. A, I. D, I. F, II. C)

30.

Midi-max volejbal dievčat

DECEMBER 2010
1.

Midi-max volejbal chlapcov v Handlovej

1.

Školské kolo chemickej olympiády (kategória A)

1.

Kampaň Červené stuţky, symbolov boja proti AIDS

2.

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

2.

Krajské kolo súťaţe ZENIT (kategória A, B)

2.

Burza stredných škôl na SOŠ, Vinohradnícka ul. v Prievidzi

2.

Exkurzia do NR SR v Bratislave pre ţiakov 4. ročníka

3.

Stuţková slávnosť ţiakov IV. E

4.

Stuţková slávnosť ţiakov IV. F

6.

Školské kolo matematickej olympiády (kategória A)

7.

Písomná skúška Deutsche Sprachdiplom Stufe II

8.

Muzikál Adam Šangala (Divadlo A. Bagara v Nitre)

9.

Expert geniality show – celoslovenská súťaţ pre ţiakov ZŠ a SŠ
v oblasti prírodných a spoločenských vied

10.

Majstrovstvá okresu SŠ v hádzanej chlapcov

10.

Študentský ples Las Vegas

13.

Konzultačné rodičovské zdruţenie

13. – 14.

Ústna skúška Deutsche Sprachdiplom Stufe II

14.

Midi-max volejbal chlapcov

14.

Majstrovstvá okresu SŠ v hádzanej dievčat

15.

Vystúpenie historickej skupiny BOJNÍK

15.

Exkurzia z biológie do Viedne spojená s návštevou Prírodovedného múzea a Lekárskeho múzea Josephinum (II. A, II. D)
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17.

Svätá omša pre školy vo Farskom kostole v Prievidzi celebrovaná saleziánom donom Róbertom Flamíkom

21.

Poradensko-diagnostický program pre študentov 3. ročníka zameraný na kariérne poradenstvo

21.

Vianočné posedenie bývalých a súčasných profesorov školy

21.

Beseda s doc. Ing. Milanom Polakovičom, PhD., vedúcim oddelenia chemického a biochemického inţinierstva z Ústavu chemického a environmentálneho inţinierstva, spojená s prezentáciou
FCHPT STU v Bratislave

22.

Vianočný bazár

23. – 31.

Vianočné prázdniny

JANUÁR 2011
1. – 10.

Vianočné prázdniny (pokračovanie)

11.

Krajské kolo olympiády v informatike v Trenčíne

17.

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

17. – 21.

Lyţiarsky a snowboardový kurz vo Vyšnej Boci (I. A, I. E, V)

17. – 21.

Lyţiarsky a snowboardový kurz v Zuberci (I. B, I. D, I. F)

17. – 21.

Lyţiarsky kurz v Ţiarskej doline (III, IV)

18.

Rodičovské zdruţenie

18.

Krajské kolo matematickej olympiády v Trenčíne (kategória A)

19.

Okresné kolo olympiády z nemeckého jazyka

20.

Školské kolo matematickej olympiády (kategória B)

20. – 21.

Krajské kolo chemickej olympiády (kategória A)

21.

Majstrovstvá okresu v stolnom tenise

22.

14. reprezentačný gymnaziálny ples

24.

Školské kolo matematickej olympiády (kategória C)

24.

Klasifikačná porada za 1. polrok

26.

Školské kolo SOČ v biologických disciplínach

27.

Štátna jazyková skúška ţiakov nemeckého jazyka v Trenčíne

28.

Prezentácia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

28.

Mestské kolo vo volejbale dievčat stredných škôl

31.

Polročné prázdniny
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FEBRUÁR 2011
1.

Rozprávkové vretienko – literárna súťaţ pre ţiakov prvého stupňa osemročného štúdia (školské kolo)

2.

Exkurzia na FCHPT v Bratislave spojená s laboratórnym cvičením z chémie

2.

Okresné kolo SŠ v stolnom tenise chlapcov

2.

Krajské kolo v olympiáde španielskeho jazyka

3.

Okresné kolo súťaţe Rozprávkové vretienko

3.

Obvodové kolo SŠ vo volejbale chlapcov

3.

Beseda so spisovateľom Antonom Laučekom

3.

Krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

3.

Prezentácia Vysokej školy manaţmentu v Trenčíne

4.

Deň otvorených Fakulty riadenia a informatiky Ţilinskej univerzity, detašovaného pracoviska v Prievidzi (I. D, II. A, IV. B)

4.

Školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku

7.

Exkurzia na FCHPT v Bratislave spojená s laboratórnym cvičením z chémie

8.

Krajské kolo biologickej olympiády v Novom Meste nad Váhom

8.

Minimax-volejbal dievčat

8.

Majstrovstvá okresu SŠ vo volejbale dievčat

8.

Návšteva centra starostlivosti DOMINO v Prievidzi

9.

Majstrovstvá okresu vo volejbale dievčat

9.

Okresné kolo geografickej olympiády

10.

Obvodné kolo vo florbale chlapcov ORION CUP

10.

Deň otvorených dverí na Stavebnej fakulte STU Bratislava

10.

B. S. Timrava: Všetko za národ (návšteva divadelného predstavenia, Divadlo A. Bagara v Nitre)

10.

Majstrovstvá okresu SŠ vo volejbale chlapcov

10.

Krajské kolo v olympiáde z nemeckého jazyka v Prievidzi

11.

Návšteva filmového predstavenia Katka – skutočný príbeh narkomanky (1. a 2. ročník)

11.

Obvodné kolo vo florbale dievčat ORION CUP

11.

Návšteva centra starostlivosti DOMINO v Prievidzi
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14. – 18.

Jarné prázdniny

20. – 22.

Celoštátne kolo chemickej olympiády v Nitre (kategória A)

21.

Návšteva centra sociálnych sluţieb DOMINO v Prievidzi

21.

Beseda o Matici slovenskej s Ing. Martinom Hagarom

24.

Majstrovstvá kraja SŠ v hádzanej chlapcov

28.

Lyţiarsky kurz I. C a I. G v Rajeckej Lesnej

MAREC 2011
1. – 4.

Lyţiarsky kurz I. C a I. G v Rajeckej Lesnej (pokračovanie)

2.

Regionálne kolo vo volejbale chlapcov

2.

Školské kolo dejepisnej olympiády (kategória A a B)

3.

Regionálne kolo vo volejbale dievčat

3.

Okresné kolo vo florbale starších ţiačok ZŠ

3.

Prezentácia agentúry Coolagent na tému Moţnosti vysokoškolského štúdia v zahraničí

4.

Okresné kolo ZŠ vo florbale mladších ţiačok

4.

Regionálne kolo SOČ v Bánovciach nad Bebravou

7.

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

7.

Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku v Trenčíne

8.

Dekanátne kolo biblickej olympiády ţiakov stredných škôl

8.

Krajské kolo geografickej olympiády v Dubnici nad Váhom

9.

Beseda o exorcizme pre ţiakov náboţenskej výchovy s prievidzským dekanom Mgr. Martinom Dadom

10.

Majstrovstvá kraja v stolnom tenise ţiačok SŠ v Partizánskom

10.

Krajské kolo v olympiáde vo francúzskom jazyku v Novom Meste
nad Váhom

12.

Deň otvorených dverí Gymnázia V. B. Nedoţerského

15.

Dekanátne kolo biblickej olympiády ţiakov základných škôl

15.

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky
zo slovenského jazyka a literatúry

15.

Účelové cvičenie ţiakov 1. a 2. ročníka

15.

15. ročník Dňa narcisov
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16.

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky
z cudzieho jazyka

16.

Filmový festival Jeden svet (1. a 2. ročník, IV, V, VI)

17.

Externá časť maturitnej skúšky z matematiky

18.

Beseda s ministrom vnútra SR JUDr. Danielom Lipšicom o organizovanom zločine pre ţiakov 3. ročníka

21.

Matematický klokan

21.

Krajské kolo dejepisnej olympiády v Bánovciach nad Bebravou

21. – 23.

Kongres mladých bádateľov – vodohospodárov a hydrológov
v Bratislave

22.

Mini-max volejbal dievčat

22.

Exkurzia z chémie do úpravne vody v Turčeku (I, II)

22.

Prednáška o rozvojovej pomoci Ugande a Kambodţi s Bc. Magdou Vaculčiakovou z Fakulty sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne

23.

Návšteva divadelného predstavenia Dvojitá rezervácia (Divadlo
A. Bagara v Nitre, III. F, III. C, III. G)

23.

Krajské kolo ZŠ vo florbale starších chlapcov v Nemšovej

23.

1. študentská vedecká konferencia na tému Ţivot na našej planéte mojimi očami v Novom Meste nad Váhom

23. – 25.

Celoštátne kolo olympiády ľudských práv v Liptovskom Jáne

24.

Krajské kolo vo florbale starších dievčat ZŠ

24.

Krajské kolo vo volejbale dievčat

24.

Beseda s podpredsedom vlády a ministrom financií SR Ing. Ivanom Miklošom o eurokríze pre ţiakov 4. ročníka

25.

Posedenie profesorského zboru pri príleţitosti osláv Dňa učiteľov
spojené s divadelným vystúpením Milky Zimkovej

28.

Slávnostné ocenenie zamestnancov škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v priestoroch Galérie M. A.
Bazovského v Trenčíne

30.

Beseda s Robertom Pinkertonom zo Severného Írska

30. – 31.

Celoštátne kolo olympiády z informatiky v Drienici

31.

Krajské kolo ZŠ vo florbale mladších ţiačok v Nemšovej
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31.

Prednáška RNDr. Jána Sedláka, DrSc., riaditeľa Ústavu experimentálnej onkológie SAV v Bratislave

APRÍL 2011
1.

Celoštátne kolo olympiády z informatiky (pokračovanie)

5.

Mini-max volejbal dievčat

5.

Krajské kolo matematickej olympiády (kategória C) v Trenčíne

6.

Okresné kolo matematickej olympiády (kategória Z6, Z7)

6.

Beseda o páde Berlínskeho múru s Dr. Axelom Hartmannom,
veľvyslancom SRN v Slovenskej republike

8.

Matematický náboj v Bratislave

8.

Regionálne kolo súťaţe Hviezdoslavov Kubín v Prievidzi

8. – 9.

Celoštátne kolo geografickej olympiády v Ruţomberku

10. – 11.

Celoštátne kolo olympiády vo francúzskom jazyku v Bratislave

11.

Exkurzia na Okresný súd v Prievidzi pre ţiakov 3. ročníka

11. – 12.

Návšteva centra sociálnej starostlivosti DOMINO v Prievidzi

11. – 12.

Celoštátne kolo olympiády v španielskom jazyku v Bratislave

11.

Beseda o Anjouovcoch s RNDr. Jaroslavom Pernišom (I. G)

12.

Medzinárodný chemický veľtrh v Bratislave (I. B, I. E) spojený
so stanovením kvality vody (pH, salinita, chlór)

12.

Vedomostné testovanie ţiakov v rámci projektu ERDF – diagnostika stavu vedomostí a zručností ţiakov v Slovenskej republike
a v Českej republike

13.

Diecézne (krajské) kolo biblickej olympiády v Badíne

14.

Krajské kolo chemickej olympiády v Novákoch (kategória B)

14.

Exkurzia na Okresný súd v Prievidzi pre ţiakov 3. ročníka

15.

Návšteva divadelného predstavenia Mátohy v Divadle A. Bagara
v Nitre (I, II, III)

15.

Exkurzia na Okresný súd v Prievidzi pre ţiakov 3. ročníka

15.

Školské kolo chemickej olympiády (kategória C)

18.

Školské kolo chemickej olympiády (kategória Dg)

19.

Okresné kolo Pytagoriády

19.

Exkurzia do Zoologickej záhrady v Bojniciach (I. B, I. E)
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21. – 26.

Veľkonočné prázdniny

28.

Klasifikačná porada za 3. štvrťrok školského roka

28.

Rodičovské zdruţenie

28. – 29.

Majstrovstvá okresu SŠ v ľahkej atletike

29.

Prvé kolo zápisu do 1. ročníka štvorročného štúdia gymnázia

29. – 30.

Celoštátne kolo dejepisnej olympiády v Trenčianskych Tepliciach

MÁJ 2011
3.

Májová kvapka krvi

5.

Druhé kolo zápisu do 1. ročníka štvorročného štúdia gymnázia

6.

Rozlúčka so študentmi 4. ročníka

6.

Klasifikačná porada za 2. polrok (4. ročník)

6.

Majstrovstvá okresu ZŠ v atletike ţiakov

9.

Prijímacie skúšky do 1. ročníka osemročného štúdia gymnázia

9.

Tretie kolo zápisu do 1. ročníka štvorročného štúdia gymnázia

11.

Krajské kolo fyzikálnej olympiády (kategória C, D) v Trenčíne

12.

Beseda pre dievčatá S tebou o tebe

12.

Beseda so spisovateľom Antonom Laučekom

12.

Krajské kolo chemickej olympiády (kategória C) v Novákoch

12.

Exkurzia z dejepisu do Banskej Bystrice – Nemeckej (III. C, III. E)

12.

Odovzdávanie jazykových diplomov DSD Stufe II v Piešťanoch

16.

Literárna exkurzia Po stopách V. B. Nedoţerského (II)

16. – 18.

Účelový kurz na ochranu zdravia a človeka (3. ročník)

16. – 19.

Ústne maturitné skúšky ţiakov IV. ročníka

17.

Literárna exkurzia Po stopách Jozefa Gregora Tajovského (III)

18.

Muzikál Na skle maľované (I aţ VI, 1. ročník)

19.

Krajské kolo chemickej olympiády (kategória Dg) v Púchove

24.

Zaţi Košské mokrade na vlastnej koţi! – ekovýchovný kurz (IV)

26.

Okresné kolo biologickej olympiády (kategória D)

JÚN 2011
1.

Deň otvorených dverí na FMFI UK v Bratislave (II. C, II. D, III. D)
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1.

Exkurzia z biológie do Prírodovedného múzea a Botanickej záhrady v Bratislave (I. A, I. D, I. E, I. G, IV, V)

2.

Exkurzia z dejepisu do Banskej Štiavnice (I, III)

2.

Exkurzia na Okresný súd v Prievidzi pre ţiakov 3. ročníka

3.

Výstup na Vyšehrad (I. G, III. C)

8.

Exkurzia z dejepisu do Viedne (I. A, I. D, II. C)

8. – 9.

Exkurzia z geografie do Olomouca a Brna (VI, II. B, II. E, II. G)

9.

Exkurzia z dejepisu do Viedne (V, I. B, II. C)

9.

Exkurzia na Okresný súd v Prievidzi pre ţiakov 3. ročníka

9.

Exkurzia z biológie do Botanickej záhrady v Brne

13.

Exkurzia z biológie do ZOO školy v Bojniciach (I. F)

14.

Konferencia ţiackych prác PROJEKT 2011

14.

Školské kolo v maratóne aerobiku ţiakov SŠ

14. – 15.

Exkurzia z dejepisu do Poľska (III. C, III. E)

16.

Laboratórne cvičenia z chémie pre študentov SŠ na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

20.

Exkurzia z biológie na Jeseniovu Lekársku fakultu v Martine

22.

Účelové cvičenie ţiakov I aţ IV

22.

GARDEN PARTY, záverečná kultúrno-spoločenská akcia organizovaná ţiačkou školskou radou pre študentov gymnázia

24.

Beh olympijského dňa (1. ročník)

24.

Školský výlet II. B

27. – 28.

Školský výlet II. D, III. B, III. D, III. E, III. F

28.

Školský výlet I. A, I. B, I. E, I. F, II. C

28. – 29.

Školský výlet II. E, III. C

28. – 30.

Škola v prírode v Patrovci pre ţiakov I, II, III

29.

Školský výlet IV, I. D, II. C, II. D, III. A, III. G

30.

Slávnostné ukončenie školského roka 2010/2011
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GALÉRIA OCENENÍ A ÚSPECHOV
OPÄŤ SME NA ČELE PELETÓNU
Ten, kto povedal, ţe nezáleţí na tom, či vyhráte alebo prehráte,
pravdepodobne prehral.
Martina Navrátilová

Nový školský rok sa začína obyčajne vyhodnotením toho predchádzajúceho. Výsledky práce členov nášho pedagogického zboru a ich ţiakov vo vedomostných a športových súťaţiach opäť priniesli svoje ovocie. V rebríčku najúspešnejších stredných škôl
kraja podľa dosiahnutých bodov v celoslovenských kolách vedomostných súťaţí sme
sa ocitli na 1. mieste s celkovým počtom 32 bodov. Pri vyhodnocovaní výsledkov súťaţí ţiakov prvého stupňa osemročného štúdia gymnázií zasa vznikol rebríček, v ktorom sme sa umiestnili na 2. mieste so ziskom 36 bodov. V školských športových súťaţiach sme zinkasovali za úspechy našich ţiakov dohromady 49 bodov, vďaka č o25

mu sme obsadili pomyselnú bronzovú priečku, pričom za Gymnáziom v Povaţskej
Bystrici, ktoré skončilo druhé, sme zaostali iba o 0,5 bodu. Spomedzi dvadsiatich
gymnázií kraja sme prvenstvo vo vedomostných súťaţiach obhájili uţ štvrtý raz za
sebou. A kto a akým dielom sa podieľal na tomto výsledku? Za výsledky v predmetových olympiádach nám pripísali 186 bodov (chemická olympiáda 91 bodov, dejepisná
olympiáda 37,5 bodov, matematická olympiáda 22,5 bodov, olympiáda v informatike
22 bodov, geografická olympiáda 7 bodov a fyzikálna olympiáda 6 bodov). V kategórii jazykových olympiád a súťaţí to bolo spolu 100 bodov (španielsky jazyk 40 bodov,
nemecký jazyk 29 bodov, francúzsky jazyk 24 bodov, anglický jazyk 4 body a slovenský jazyk a literatúra 3 body). Treťou skupinou boli výsledky zo stredoškolskej odbornej činnosti, za ktoré sme dostali 47,5 bodov (14,5 bodu z regionálnej a 33 bodov
z krajskej prehliadky súťaţe). Poslednou skupinou vedomostných súťaţí boli tzv.
ostatné súťaţe – tam nám započítali 28 bodov zo súťaţe ZENIT v programovaní
a 7 bodov za olympiádu ľudských práv, teda dohromady 35 bodov. Za všetky výsledky vo vedomostných súťaţiach sme získali spolu 368,5 bodov, vďaka čomu sme sa
stali štvrtý raz za sebou drţiteľmi Putovného pohára predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja o najúspešnejšiu strednú školu.
RNDr. Jaroslav Perniš

OCENENIE UČITEĽOV PRI PRÍLEŢITOSTI DŇA UČITEĽOV
V komorných priestoroch Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne sa
v pondelok 28. marca 2011 stretlo dvadsaťjeden vybraných pedagógov zo škôl
a školských zariadení v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Tu ich
predseda TSK MUDr. Pavel Sedláček, MPH, podpredseda TSK Ing. Milan Panáček
a riaditeľ Úradu TSK Ing. Vladimír Buzalka ocenili pri príleţitosti Dňa učiteľov odovzdaním ďakovných listov za obetavú a tvorivú pedagogickú prácu. V piatich desiatkach stredných škôl a v piatich školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
Trenčianskeho samosprávneho kraja pôsobí momentálne 2382 pedagógov, ktorí sa
starajú pribliţne o takmer 27 tisíc ţiakov. Medzi ocenenými bola i PhDr. Eva Homolová, zástupkyňa riaditeľky školy pre výchovu a vzdelávanie.
RNDr. Jaroslav Perniš
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UČITELIA NA CESTÁCH
NA AZÚROVOM POBREŢÍ
V dňoch 10. – 14. septembra 2010 sa časť učiteľského zboru nášho gymnázia opäť
vydala na cesty. Po minuloročnej návšteve Švajčiarska absolvovala tentokrát autokarový zájazd do juţného Francúzska. Jeho cieľom bola návšteva Monackého knieţatstva, rozkladajúceho sa na svahu, ktorý sa prudko zvaţuje do Stredozemného mora,
ale aj Provensalska, ktoré ľudia od nepamäti povaţujú za malebný kraj trubadúrov
nerozlučne spätý s vinohradmi, kvetmi a slnkom. Turistom ponúka mnoho. Zasvätení
tvrdia, ţe to je miesto, kde Boh zasadil snáď všetky krásy prírody. Na severovýchode
sa tiahnu hrebene Álp, juh obmývajú vlny Stredozemného mora. Pozornosť si zasluhuje nielen architektúra jednotlivých miest (história tu na vás dýcha z kaţdého rohu),
ale aj nádherné prírodné scenérie, ktorého nenechajú nikoho chladným. Jednou
z nich je aj najpôsobivejší z európskych kaňonov. Vytvorila ho riečka Verdon, ktorá
sa milióny rokov vinie na jeho dne. Zahryzla sa do plošiny jurských vápencov
a umoţnila vznik obdivuhodného diela prírody. Prechod najkrajšími napoleonskými
alpskými cestami s priesmykmi medzi nebom a zemou, pohľady do jeho vnútra (hĺbka miestami dosahuje aţ sedemsto metrov), to všetko sa určite stalo zárukou nezabudnuteľných záţitkov...
RNDr. Jaroslav Perniš
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VOLANIE (RUSKEJ) DIVOČINY
Učiteľ je zvláštny druh človeka. Bolí ho ţivot iných, raduje sa zo ţivota iných. Miesto
svojich detí vychováva tisícky iných a vštepuje im to najlepšie, čo môţe ponúknuť.
Dáva im svoje Ja a ukazuje im svet vlastnými očami. Jedno francúzske príslovie hovorí, ţe byť učiteľom sa nemá odváţiť ten, kto pozná iba jednu pieseň. A moţno pr áve preto sa rozhodla Mgr. Marta Bartošová pozvať na hodinu ruského jazyka v III. A
svojho kolegu PaedDr. Bohdana Cagáňa, aby sa s jej ţiakmi podelil o záţitky z ďalekého Kaukazu. Namiesto učiteľa slovenského jazyka a literatúry zrazu stál pred nimi
človek, ktorý podľahol čaru vysokých skalných štítov. A aby aj ostatní vedeli, o čom
bola reč, napísal o tom aj nasledujúcu krátku reportáţ.

Ako k tomu došlo
Keď som dostal avízo na webovú stránku z expedície na Kaukaz (kde to je?),
pozrel som si ju len tak – zo ţartu. Rusko väčšina z nás pozná len sprostredkovane
a nepatrí medzi „vychytené dovolenkové destinácie“. Čím viac fotografií a sprievodcovských informácií som však videl, tým viac ma začali presviedčať, ţe to nielenţe
vyzerá veľmi pútavo, ale dokonca aj reálne. A bolo rozhodnuté.
Štyri dni v autobuse?
Niekoho by taká predstava mohla odradiť, no v porovnaní s leteckým variantom sa dá veľa vidieť a skúsiť: všadeprítomné nadrozmerné pamätníky vojnovým
hrdinom, trhoviská so všemoţným tovarom, nekonečné roviny; prejsť rieky Dnester,
Ingul a Dneper, ochutnať miestne špeciality pozostávajúce najmä z kombinácie mäsa
a zeleniny (šašliky, pazbaš, soľanka...) a kto by sa nechcel zobudiť s východom slnka na pieskovej pláţi Azovského mora? 
Cesta juţným Ruskom
Lemovali ju topoľové aleje a rozsiahle slnečnicové polia; spomaľovali ju pravidelné policajné kontroly (raz sa nám pri autobuse zišlo sedem zvedavých príslušníkov). Prešli sme legendárnym Rostovom na Done a blíţil sa cieľ. Vstup do 120kilometrovej kaukazskej doliny Baksan v Kabardinsko-balkarskej republike (Ruskej
federácie) stráţilo obrnené vozidlo a o pár desiatok kilometrov ďalej nás prehliadali
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ozbrojení vojenskí kukláči. Dosť to pripomínalo scénu z akčných filmov – tie sú tieţ
také neuveriteľné. Jednoducho všetko naznačovalo, ţe sme v pohraničnej zóne Rusko-Gruzínsko.
Čo sa dá na Kaukaze vidieť?
Pestré ostré farby a neskutočná priestrannosť (vraj aj preto sa Kaukazu dáva
pomenovanie Malé Himaláje) – to sú charakteristické znaky zvláštne formovaných
strmých hôr (s exotickými názvami: Čeget, Dţan tugan, Donguz orun, Nakratau...)
a širokých dolín (Adyl su, Šcheľda, Irik...) v národnom parku Prielbrusie. Počuť prudké toky vodopádov a ľadovcových riek, ktoré doteraz nikto nezraftoval (hoci sa pokúšal); vidno pôsobivé prelety bielohlavých orlov, endemické rastliny a chutné minerálne pramene (z ktorých sme sa kaţdý deň posilňovali); deti preháňajúce sa na koňoch
či hrajúce sa s funkčným delom; občas natrafíte na vojenské kontroly alebo úlomky
pouţitej munície z konfliktného obdobia. Turistov veľmi nestretnete, ale miestni Balkari boli srdeční – zvlášť, keď sme sa s nimi pokúšali dohovoriť v ruštine. Okrem toho
sú hrdí na svoju národnosť a kultúrne tradície.

Takto to vyzerá, keď človek pre život „nepotrebuje veľa“ (vľavo); vodopád s názvom Vlasy
dievčaťa (vpravo), jedna z osviežujúcich zastávok na strastiplnej ceste
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Ide do tuhého
Po aklimatizácii nasledovala expedičná časť. Cieľom bol výstup na najvyšší
vrch Európy – Elbrus – s nadmorskou výškou 5.642 m. Lanovkami (ktoré občas vyzerali ako z hororu) sa dá vyviezť do výšky 3.800 m, odtiaľ si všetko potrebné na
preţitie piatich dní nesiete na vlastnom chrbte. Postavíte si stan na ľadovci Gar abaši,
uvaríte si čaj z čerstvého snehu a s nadšením hľadíte zo zasneţenej pláne (v júli) na
veľkolepý centrálny hrebeň Kaukazu... Isteţe nebolo všetko také idylické – napríklad
ranné drkotanie zubami od zimy alebo hustnúca hmla pri finálnom výstupe, ktorá neumoţnila tým, čo sa dostali aţ na vrchol, vidieť Európu „zhora“ (moţno nabudúce).
Podstatné je, ţe všetci účastníci preţili a nikomu nezamrzla ţiadna časť tela.
Suveníry na záver
Určite sme si nepriviezli len tradičnú ruskú vodku či tričká s nápismi v azbuke,
ale aj bylinkové čaje z vysokohorských lúk, med a zavárané borovicové šišky, klobúky vtipných tvarov a oblečenie z ovčej vlny, tisíce fotografií. To všetko sú veci, čo sa
postupne minú, opotrebujú. Najcennejším dovezeným suvenírom je neskutočný pokoj a súlad, nezávislosť, nadhľad a nadčasovosť – čo dokáţe štandardnému Európanovi zmeniť pohľad na ţivot.
PaedDr. Bohdan Cagáň

TRI TÝŢDNE V BAVORSKU
Keď na jeseň 2010 „prišla“ do našej predmetovej komisie ponuka zúčastniť sa vzdelávacieho alebo hospitačného trojtýţdňového pobytu na nemeckých gymnáziách,
nezaváhala som ani na okamih. Od samého začiatku som vedela, ktorý z nich bude
ten „môj“. V cudzom jazyku je síce stále čo študovať, ale tentoraz nad moţnosťou
získať ďalšie nové vedomosti zvíťazila prirodzená zvedavosť a predovšetkým chuť
zistiť, ako učia nemeckí kolegovia. Vybrala som si hospitačný pobyt. Moja voľba bola
správna, oplatilo sa...
Večer v sobotu 6. novembra 2011 som docestovala do starobylého, nádherného a históriou dýchajúceho Regensburgu. Ubytovala som sa v rodine mladej
a ambicióznej Dr. Heike Wolter a jej manţela, rodičov štyroch malých detí vo veku od
šiestich mesiacov do desiatich rokov, čo je na nemecké pomery veľmi ojedinelý jav.
Na tri týţdne som sa stala ich „piatym dieťaťom“, o ktoré sa starali príkladne. Mojím
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dočasným pôsobiskom bolo jazykové a prírodovedno-technologické Gymnázium
v Neutraublingu. Je to obrovský komplex budov obklopený trávnikmi, okrasnými
kríkmi, stromami, parkoviskom pre zamestnancov i ţiakov, ale aj veľmi dobre udrţiavanými a čistými ihriskami. Do tohto gymnázia, ktoré navštevuje asi 1400 študentov
a pôsobí v ňom 140 učiteľov (z toho 62 muţov!), som štyri dni v týţdni prichádzala
ráno o 7.00 hod. a domov som sa vracala aţ večer. Výnimkou bol iba piatok, keď
moja hostiteľka mala ako mladá mamička skrátený pracovný čas.
Okrem klasických hodín nemčiny som hospitovala na hodinách angličtiny, dejepisu, občianskej náuky, telocviku a náboţenstva a dokonca som odučila aj niekoľko
hodín nemeckej gramatiky. K mojim najobľúbenejším však patrili najmä hodiny nemeckej literatúry, dejepisu a občianskej náuky. V kaţdej učebni tohto gymnázia má
učiteľ k dispozícii natrvalo nainštalovaný počítač, dataprojektor a premietacie plátno,
stačí si pripraviť danú tému doma na USB kľúč. Je celkom beţné, ţe svojim ţiakom
umoţňuje spolupodieľať sa na jej výklade a vedie ich k tvorivosti, k samostatnému
a slobodnému vyjadrovaniu nielen vlastných názorov a myšlienok, ale i pocitov.
Na tomto gymnáziu neexistujú triedne knihy. Zrušili ich. Učiteľ sa nezdrţuje
zisťovaním chýbajúcich ţiakov, zapisovaním učiva... Vstúpi do triedy, pozdraví sa
a hodina „fičí“. Absencia je vecou rodičov a kancelárie riaditeľa školy. Ak ţiak nemôţe prísť do školy, jeho rodič je povinný oznámiť to ráno v daný deň do 8.00 hod. Sekretárka potom vypracuje zoznam chýbajúcich a ten vyvesí na nástenku k ostatným
školským oznamom. A čo ma šokovalo najviac? Z celkového počtu 1400 ţiakov chýba denne v priemere len okolo štyridsať...
Okrem povinnej angličtiny sa tu učia aj iné štandardné európske jazyky, najmä
francúzštinu, španielčinu a ruštinu. No zaujalo ma i to, aký veľký priestor vyčlenili
v študijnom programe latinčine. Keď som sa pýtala na dôvod, dostala som nasledovné vysvetlenie: Učenie tohto jazyka znamená pre ţiaka mravčiu a priam analytickú
prácu s kaţdou vetou, slovom i písmenom, pretoţe z daného kontextu dokáţe vydedukovať iba máločo. No vďaka tomu si cibrí presnosť a analytické myslenie dôleţité
zasa pre prírodovedné predmety. Okrem toho si „odnesie“ z hodiny latinčiny aj kus
histórie, získa základné informácie o rímskom práve, rozšíri si slovnú zásobu, ktorú
určite vyuţije pri štúdiu ţivých jazykov. Ďalšou zaujímavosťou je, ţe ţiaci písomne
maturujú aj z dejepisu, pričom si volia jednu z troch tém. Tie vyhlasuje bavorský minister školstva. Skúška trvá päť hodín. Len pre ilustráciu uvádzam témy z predchádzajúceho školského roku. Názov prvej znel: Načrtnite hospodársky rozvoj Nemecka
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počas éry prvého povojnového kancelára Konráda Adenauera a charakterizujte spoločenskú atmosféru tohto obdobia. Druhá téma – Na základe priloţeného textu vypracujte politické presvedčenie rečníka a vysvetlite, akými argumentmi podporuje
svoju pozíciu – mi bola osobne veľmi blízka, ale priznám sa, ţe najviac ma zaujala
tretia téma jednoducho nazvaná Vysvetlite karikatúru, s ktorou veľmi často pracujú
ţiaci a ich učitelia aj na hodinách občianskej náuky. Učia sa ju opísať, analyzovať,
vysvetliť a najmä pochopiť, čo sledoval jej autor, keď úmyselne skreslil a prehnal
zobrazenie konkrétnej osoby alebo spoločenského javu.
Učiteľ nie je ţivý iba školou. Okrem prechádzok mestom a návštevy pamätihodností som kaţdý utorok večer absolvovala na miestnej univerzite aj prednášky
o sofistike spolu s mojou „náhradnou mamou“, ktorá sa tu venuje aj štúdiu filozofie.
A čo viac, zistila som, ţe svet je skutočne malý. Veľmi som sa potešila, keď som zistila, ţe tu študuje právo aj Halina Sklenárová, naša bývalá študentka, ktorá sa tu bez
problémov uchytila práve vďaka „nášmu“ Sprachdiplomu. Domov som sa vrátila síce
unavená, ale plná dojmov, záţitkov, nových skúseností a najmä s pocitom nepremárneného času. Pobyt v Regensburgu bol pre mňa uţitočný a zaujímavý i preto,
lebo mi dal moţnosť nahliadnuť nielen do „kuchyne“ nemeckej školy, ale aj do beţného ţivota nemeckej rodiny.
Mgr. Marta Bartošová

Dr. Heike Wolter (vľavo) a Mgr. Marta Bartošová
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SME VZOROVÁ ŠKOLA PLANÉTY VEDOMOSTÍ

Stali sme sa Vzorovou školou Planéty vedomostí. Čo to znamená? Na základe výbornej spolupráce nášho gymnázia s firmou AGEMSOFT a. s. sme aj na tento kalendárny rok získali moţnosť vyuţívať Planétu vedomostí. Je to rozsiahly a flexibilný
elektronický vzdelávací systém pre základné a stredné školy. Digitálny obsah tvoria
multimediálne spracované všeobecne platné poznatky z predmetov matematika, f yzika, chémia, biológia a prírodoveda. O jeho rozsiahlosti svedčia aj tieto čísla: obs ahuje 187 kapitol, 1 093 lekcií, 9 224 študijných jednotiek pre ţiakov a študentov,
11 213 cvičení, 721 videí, 2 320 prezentácií, 2 999 simulácií a mnohé ďalšie aplikácie. Jeho výhodou je aj to, ţe učiteľ do obsahu môţe zasahovať, pretvárať ho tak,
ako to momentálne potrebuje.
V januári 2011 dvaja učitelia z našej školy PaedDr. Oľga Kurbelová a Mgr. Ľubomíra Šimurková získali certifikát učiteľa Planéty vedomostí. Oprávňuje ich realizovať školenia pre ďalších učiteľov. Hneď prvé uskutočnili 1. februára 2011 pre svojich
kolegov. Zúčastnili sa ho Mgr. Alţbeta Janesová, Mgr. Monika Blahová, Mgr. Róbert
Klein, Mgr. Jana Pastieriková, PaedDr. Renáta Lukáčová a Mgr. Marta Lančaričová.
Vyučujúcim je k dispozícii portál naučteviac.sk. Prostredníctvom neho si môţu vytvárať vlastné hodiny obohatené napríklad animačnými videami s pokusmi, ktoré by sa
v školských laboratórnych podmienkach uskutočniť nedali. Môţu tieţ vyberať
z mnoţstva úloh a cvičení. Študenti pracujú zasa prostredníctvom portálu naučsaviac.sk, ktorý im prináša moderný spôsob vypracovávania úloh zadaných učiteľom.
Práca s úlohami sa pre nich stáva zábavnou a motivuje ich k dosahovaniu čo najlepších výsledkov. Naša škola bola aj jednou z 300 škôl na Slovensku zaradených do
projektu testovania digitálnych učebníc Planéty vedomostí. Vyhodnotili ho 14. júna
2011 na záverečnej odbornej konferencii v Hoteli Crowne Plaza v Bratislave, ktorej
sa zúčastnili Mgr. Ľubomíra Šimurková a PaedDr. Renáta Lukáčová.
Mgr. Ľubomíra Šimurková
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Mgr. Ľubomíra Šimurková, ktorá na našej škole „rozbehla“ Planétu vedomostí
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TÉMY NA ZAMYSLENIE...
Človek má právo pozerať sa na druhého zhora iba vtedy, keď mu chce pomôcť vstať.
Gabriel García Marquez

Škola je inštitúcia, ktorej úlohou nie je iba vzdelávať, ale aj vychovávať. K tomu patrí
aj povinnosť ponúkať svojim študentom najrozmanitejšie témy na zamyslenie. Cesty,
ako to urobiť, bývajú rôzne. Jednou z nich sú výchovné koncerty, besedy, netradičné
filmové predstavenia, ktoré prinášajú skutočné príbehy ľudí ţijúcich na okraji spoločnosti alebo v úplne inej kultúrnej dimenzii...

HERO IN LUKY
Vo štvrtok 21. októbra 2010 sa zoznámili naši študenti so skutočným príbehom narkomana. Luky patril k tým, ktorých sa v bratislavských pasáţach, podchodoch a neslávne známych štvrtiach pohybuje veľa. Na ulici, ako sám hovorí, sa ocitol najmä
svojou vinou. Keď ich opustil otec, odišiel z domu.
Chcel začať ţiť sám za seba. A ţil, ako vedel. Nenašiel prácu, ktorá by ho bavila, a ţeny ho sklamali.
Vďaka partii kamarátov mu zachutili drogy. Na dávku
si „zarábal“ krádeţami. V časoch svojej „slávy“ dokázal za pár minút ukradnúť tri kilá morčaciny. Takýto úlovok v smutne známom bratislavskom Pentagone potom vymieňal za drogy. Získaný heroín si neváhal pichnúť do ţily rovno pred filmovým štábom.
Ţe si Luky dokázal „šľahnúť“ pred kamerou, zdá sa
normálnemu človeku šokujúce, vzbudzuje to hrôzu
a strach. Pre narkomana to nie je dôleţité, pretoţe
nemá čo stratiť. Luky, ako sám povedal, potreboval byť niekým videný a vypoč utý.
Otvorenou demonštráciou svojho denného „rituálu“ volal o pomoc. Luky nebol vţdy
troskou z ulice. Kedysi mohol mať pred sebou i veľkú kariéru. Všimol si ho totiţ hollywoodsky reţisér a obsadil ho do jedného zo svojich filmov. „Veľký svet“ prišiel veľmi
náhle a vzápätí mu ukázal svoju odvrátenú tvár...
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KATKA
V piatok 11. februára 2011 boli naši študenti na zvláštnom predstavení. Film českej
reţisérky Heleny Třeštíkovej o skutočnej narkomanke Katke, ktorá nevedela prestať
s drogami, vznikal štrnásť rokov. „Je to film, po ktorom sa cez slzy pozeráte na realitu
a nemáte slová,“ napísal recenzent. Dokument o Katke je reálnym príbehom o štrnásťročnom boji s drogami. Nemá šťastný začiatok a uţ vôbec neprináša happy end.
Tento príbeh vlastne ani nemá koniec. Scenár píše ţivot sám a ten Katkin sa ešte ani
zďaleka nelepší a ani nekončí. Svoj súboj s drogami a so sebou stále vedie. Na začiatku je Katka vysoká, mladá dáma s peknou postavou, zaujímavou tvárou a dlhými
kučeravými vlasmi. Od pätnástich rokov fetuje, mama ju vyhodila z domu, ale aj napriek tomu má svoje sny. Chcela by mať
normálny ţivot, chlapca, deti, túţi preţiť
krásny ţivot. Ten jej je ešte len na začiatku.
Roky plynú a jej sa mení tvár, starne, chudne, stráca sa. No stretáva Láďu, do ktorého
sa zamiluje a s ktorým chce mať dieťa. Má
motiváciu. Lenţe nedokáţu prestať, i keď
hovoria, ţe chcú, no ešte podľa nich nie je
ten správny čas. Katka sa mení, chradne
a nedá sa jej pomôcť. Opúšťa Láďu, zostáva sama a stráca motiváciu. Na krátky čas si
chodí do centra pre dávky metadonu, aby sa z toho dostala. Jej stav sa zhoršuje.
„Chcem veľmi chcieť,“ opakuje často. Na čas sa stratí z dohľadu. Keď sa s Helenou
Třeštíkovou opäť stretáva, má nového partnera a je tehotná. To mal byť moment,
ktorý jej mal pomôcť skončiť s drogami. No keď sa pozeráte na mladú ţenu, ktorá si
v ôsmom mesiaci tehotenstva pichá heroín, porodí a dvakrát sa neúspešne pokúsi
o detox, nechá malú Terezku v dojčenskom ústave, zbavia ju rodičovských práv
a ona stále nevie prestať, viete, ţe sa skutočne pozeráte na beznádejný prípad...
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JEDEN SVET – FILMY BEZ OBALU, HRDINOVIA BEZ MASIEK
Festival filmov Jeden svet, ktorý
v Prievidzi organizovalo občianske
zdruţenie Človek v ohrození, uţ tradične prináša filmy bez obalu a hrdinov bez masiek. Tí sú z mäsa a kostí a tým sú veľmi zraniteľní, pretoţe
ich nechráni ani mejkap, ani silikón,
ani trójsky kôň. V dokumentárnych
filmoch o ľudských právach, globálnych problémoch, ekológii a stretoch
a stretnutiach rôznych kultúr pribliţuje tento festival absolútne skutočné
príbehy, po zhliadnutí ktorých nikto
nemá pocit, ţe videl iba obal. Nejde iba o premietanie. Výstiţne to charakterizoval
jeden z návštevníkov festivalu, ktorý povedal: „Volám to pozitívna depresia. Filmy
boli väčšinou takéhoto kalibru. Ťaţké príbehy z reálneho ţivota, lebo nie všade je
ţivot ľahký ako pierko. Ale ţiť sa musí.“ Naši študenti boli tieţ na tomto festivale. V
stredu 16. marca 2001 si pozreli dokument nazvaný Afganská superstar a besedovali
s Michalom Hvoreckým... Tento film je príbehom o tom, ako sa miestna televízna
stanica rozhodla usporiadať súťaţ amatérskych speváckych talentov. Dynamicky
strihaný film zaznamenáva priebeh trojmesačnej súťaţe, vtipné momenty pribliţujúce
celonárodné šialenstvo striedajú chvíle, keď sa ţenským súťaţiacim vyhráţajú smrťou – jedna z troch ţien, ktoré sa prihlásili do súťaţe si počas spievania svojej labutej
piesne odhalila vlasy, čím vyvolala národné pohoršenie. Okamţite sa stala synonymom hriešnice... Po skončení dokumentu nasledoval program Michala Hvoreckého,
mladého slovenského spisovateľa a publicistu, ktorý navštívil na konci roku 2001 Afganistan a podelil sa so svojimi záţitkami a skúsenosťami. „Človek má pocit, ţe táto
krajina sú iba pouličné míny, ţeny v tradičných burkách, vojna, Taliban, extrémizmus
a islam, ale tá krajina ponúka oveľa viac. Treba si len otvoriť oči a mysle,“ povedal.
RNDr. Jaroslav Perniš
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KAŢDÝ DEŇ SA NIEČO ZAČÍNA I KONČÍ...
Učenie informačných technológií malo na
našom gymnáziu dlhú tradíciu. V priebehu
rokov sa mnohí študenti stali odborníkmi
v tomto technickom odvetví a zabezpečili si
úspešnú kariéru. Len veľmi málo škôl sa
môţe pýšiť takými skvelými programátormi,
akých vychovalo práve naše gymnázium.
Som študentom IV. B, poslednej z tried so
špeciálnym zameraním na informatiku. Ja
a moji spoluţiaci sme si počas štúdia rozširovali vedomosti o počítačoch a cibrili logické myslenie. Niektorým to išlo lepšie, iným horšie, no všetci sme si z hodín informatiky niečo odniesli. Keďţe tradícia jej rozšíreného vyučovania v „béčkach“ končí, rozhodli sme sa poloţiť základy novej. Moţno nebude taká svetoborná ako tá pôvodná,
ale bude odkazom na to, ţe sme tu boli a ţe sme boli hrdými „informatikmi“ Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedoţerského v Prievidzi. Bol by som rád, keby sa tradíciou
stalo to, ţe aspoň v jeden jediný všedný školský deň nechajú študenti v šatníkoch
rifle, tričká a pulóvre a oblečú sa do školy tak, akoby uţ samotné chodenie do nej
bolo oslavou. Dievčatá v krásnych róbach a chlapci vo vyţehlených košeliach, kravatách a oblekoch, ktoré tak veľmi pristanú kaţdému mladému muţovi.
Moţno si spomeniete na jeden deň – stredu 13. októbra 2010 – keď po chodbách našej školy hrdo vykračovali z hodiny na hodinu dvanásti chlapci (a jedno dievča) v oblekoch (a v šatách) a takmer nikto nechápal, o čo ide. Mladší študenti sa nám
smiali, naši kamaráti vyvaľovali nechápavo oči, ţe čo sme to zasa vymysleli, a mnohí
profesori nás zastavovali a pýtali sa nás, čo nám to napadlo. Keď sme im vysvetlili
motívy nášho konania, počuli sme od nich iba slová chvály. Prezradím vám, ţe sme
na tento nápad neprišli úplne sami, ale inšpiroval nás neoficiálny sviatok, ktorý oslavujú ľudia po celom svete. Jeho posolstvo je veľmi prosté – nech ste hocikto a ţijete
hocikde, oblečte sa do oblekov, vyjdite do ulíc a tešte sa, akoby kaţdá minúta ţivota
na tejto Zemi bola vzácna. Pre zainteresovaných je 13. október neoficiálnym medzinárodným dňom oblekov známym pod anglickým názvom International Suit Up Day.
Vznikol vďaka fiktívnej osobnosti. Je ňou Barney Stinson, hlavný hrdina seriálu How I
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Met Your Mother (angl. Ako som spoznal vašu matku), ktorého stvárnil americký herec Neil Patrick Harris.

Napriek tomu, ţe je iba postavou z populárneho sitcomu, stal sa celosvetovo
známym nielen vďaka bohémskemu ţivotu, ktorý vedie, ale najmä pre zaujímavú ţivotnú filozofiu, ktorú prezentuje a ktorá je nerozlučne spätá s jeho vášňou pre obleky
šitými na mieru. Podľa jeho názoru ľudia, ktorí sú oblečení obyčajne, sú všetci rovnakí, zatiaľ čo tí, čo chodia v oblekoch, sú šelmami, kráľmi divočiny moderného sveta.
Fanúšikovia tohto seriálu sa veľmi rýchlo spojili a zhodli sa na tom, ţe jeden deň
v roku sa všetci oblečú do oblekov. Myšlienky tohto neoficiálneho sviatku sa šíria
prevaţne internetom. No čo by sme to boli za informatikov, keby sme nevyuţili najväčšie informačné médium a nepridali sa k masám ľudí po celej zemeguli, ktorí si
starostlivo uţ niekoľko rokov, večer pred týmto veľkým dňom, pripravia elegantné
oblečenie. Takto sa zrodil v našich hlavách nápad, ktorý by sme radi zanechali našim
nasledovníkom. Keď sa máme tešiť zo ţivota, prečo sa netešiť aj zo štúdia? Veď
v škole strávime jednu štvrtinu nášho ţivota a spomienky z nej nám ostanú v mysliach ako najkrajšie chvíle ţivota, chvíle našej mladosti.
Ak sa má tento sviatok stať tradíciou aj na našej škole, čaká ho ešte dlhá cesta, kým si kaţdý študent z vlastnej iniciatívy v tento jesenný deň oblečie slávnostné
oblečenie a vydá sa radostne do školy medzi svojich najbliţších priateľov a ľudí, ktorí
nás tak neúnavne smerujú na tú správnu cestu ţivotom, našich profesorov. Bude
treba veľa aktívnych študentov, ktorí presvedčia tých nesmelších, a moţno by pomohla aj podpora profesorov. Napríklad, kto príde v obleku, nemusí byť hodnotený
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ţiadnou nepeknou známkou. No nebolo by to fajn? My veríme, ţe nakoniec uspejeme a keď o niekoľko rokov prídeme navštíviť našu milovanú školu v tento špeciálny
deň, uvidíme niečo, čo sa len tak nevidí: stovky mladých ľudí sláviacich deň ţivota,
deň školy, deň nás všetkých. Informatika, akú poznáme dnes, uţ nebude, ale moţno
aj vďaka nám sa na tieto časy nikdy nezabudne.
Libor Mičko (IV. B)

Dvanásť statočných zo IV. B (zľava doprava):
Dávid Michajlov, Libor Mičko, Simon Thomay, Lucián Franc, Tomáš Sladkay, Martin Mečiar,
Milan Berešík, Peter Ondrejmiška, Branislav Novotný, Tomáš Paulďuro,
Marek Homola a Tomáš Lachký
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ŠTUDENTI ĎAKOVALI STARÝM RODIČOM
Nech sú poţehnaní tí,
čo majú pochopenie s mojou neistou chôdzou
a trasľavými rukami. Nech sú poţehnaní tí,
čo uznávajú, ţe moje uši sa uţ musia napínať,
aby zachytili slová.

Ľudský ţivot predstavuje veľkú knihu, zloţitý jedinečný
román. Bezstarostné detstvo, aj keď nemuselo byť bohaté a ţičlivé, predsa len bolo krásne. To vystriedalo
detstvo vlastných detí. Úzkosť a trápenie z detskej slzičky a v srdci ešte dodnes teplo a odovzdanosť detskej dlane, v očiach úsmev detských pier. V mysli sa
roja spomienky – na všetko. Predovšetkým na chvíle pohody. Na to, ţe ten huncút
má uţ svoje vlastné deti a vnúčatá, ktoré oplácajú aj za rodičov lásku svojim starým
a prastarým rodičom. Minú sa roky. Uprostred starostí i radostí. V ţivotnej aktivite
človeka. Aţ jedného dňa je tu staroba. Ani sa nenazdáme ako, jednoducho je tu...

Záver októbra na našej škole uţ štvrtý rok za sebou patrí Dňu úcty k starším. Študenti prvého stupňa osemročného štúdia pripravili pre seniorov bohatý kultúrny program.
Bol veľmi pestrý a hlavne nechýbalo mu to najdôleţitejšie – úprimnosť. Veď práve
úprimné ďakujem bolo to, čo chceli vnučky a vnuci svojim starým rodičom povedať.
Vystúpili viaceré tanečníčky s moderným i folklórnym tancom. O folklóre bola reč aj
počas hudobného vystúpenia s gajdami, taktieţ vďaka dievčatám v krojoch, ktoré
zaspievali ľudové piesne. Okrem hudby a tanca predviedli svoj talent aj športom.
Predstavili sa majsterky sveta v karate, gymnastka aj maţoretka. Snáď najväčším
prekvapením bola povesť Ako Vtáčnik k menu prišiel? v podaní sekundánov, ktorí si
príbeh sami napísali, zreţírovali a nakoniec aj zahrali. Podujatie si prišli pozrieť aj
starší ţiaci školy a predviedli krátku ukáţku spoločenského tanca. Na záver odznela
pieseň Pokoj v duši, ktorá rozospievala viacero zúčastnených. Uvoľnená atmosféra
vyčarila na kaţdej tvári úsmev, na niektorej aj slzy. Nápis Máme vás radi, ktorým sa
školáci rozlúčili, bol výstiţnou bodkou za programom. „Zdalo sa nám nespravodlivé,
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ţe v kalendári je Deň matiek, Deň detí, Deň Zeme, veľa rôznych dní, ale Deň úcty
k starším chýba. Tak sme sa v októbri, v Mesiaci úcty k starším, rozhodli zorganizovať práve tento deň s mladými ţiakmi našej školy,“ povedala Mgr. Mária Hanešová,
organizátorka tejto krásnej akcie.
Mário Šmýkal (IV. D)
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KEĎ SA DEJINY OPAKUJÚ
Tí, čo sa nepamätajú na minulosť, sú odsúdení na to, aby ju znova preţili.
George Santayana

Odpor proti totalitnej moci počas druhej svetovej vojny si 17. novembra pripomínajú
študenti na celom svete. Podnetom sa stali udalosti z jesene 1939 vo vtedajšom Protektoráte Čechy a Morava. Okupácia českých území nemeckými vojskami vyvolala
28. októbra 1939 v uliciach Prahy demonštráciu v spojitosti s oslavami vzniku ČeskoSlovenska. Pri zráţke medzi demonštrantmi a ozbrojenými zloţkami zahynul mladý
robotník Václav Sedláček. Trinásti ďalší účastníci demonštrácie utrpeli ťaţké zranenia, medzi nimi aj Jan Opletal, študent medicíny Univerzity Karlovej, ktorý o dva
týţdne zraneniam podľahol. Opletalova smrť vytiahla 17. novembra 1939 do ulíc
stovky vysokoškolákov bez rozdielu ich príslušnosti k fakulte alebo škole vôbec. Str ety s políciou a nemeckými vojakmi trvali celý deň a ich následky boli tragické. Špeciálne nemecké komandá SS a SD prepadávali vysoké školy a internáty v Prahe,
Brne a Příbrame. Nasledovali popravy bez súdu, vyše 1200 študentov odvliekli do
koncentračného tábora Sachsenhausen-Oranienburg. O dva roky vyhlásil Medzinárodný zväz študentstva na manifestácii solidarity s českými študentmi v Londýne
17. november za Medzinárodný deň študentstva ako spomienku na rozpútanie fašistického teroru proti českým vysokým školám a ich študentom.
O päťdesiat rokov neskôr, v novembri 1989, opäť zohrali študenti vysokých
škôl významnú úlohu. Stali sa katalyzátormi všetkých neskôr nasledujúcich zmien.
Udalostiam zo 17. novembra 1989, keď sa študentskými demonštráciami začala
neţná revolúcia, predchádzali nelegálne stretnutia študentov v Prahe aj v Bratislave.
Poslucháči vysokých škôl ich zorganizovali v predvečer svojho sviatku. V novembri
1989 príslušníci Verejnej bezpečnosti na Národnej triede v Prahe zbili študentov demonštrujúcich za základné ľudské práva. Postupne nadobúdali udalosti na podporu
študentov a na vyjadrenie odporu voči socialistickému zriadeniu väčší rozmach aţ
vyústili do pádu reţimu. Rok 1989 priniesol národom v Česko-Slovensku aj miliónom
ďalších ľudí v strednej a východnej Európe slobodu, demokraciu, obnovenie ľudských práv a vieru. Od roku 2001 je na Slovensku 17. november štátnym sviatkom –
Dňom boja za slobodu a demokraciu.
Pri tejto príleţitosti sa naši študenti zúčastnili na zaujímavej akcii, ktorú pre
nich pripravil pán Ivan Sýkora a jeho tím v rámci organizácie Človek v ohrození. Vo
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štvrtok 18. novembra 2010 si v Kine Baník pozreli 52 minútový dokument reţiséra
Martina Hanzlíčka natočený podľa námetu Fedora Gála a Petra Zajaca s názvom
Dobré ráno, Slovensko!. Bol to príbeh ľudí, ktorí menili Slovensko v období od novembra 1989 aţ po prvé slobodné voľby v júni 1990, retrospektíva bez predstierania
falošnej objektivity. Hlavným hrdinom tohto dokumentu bol dav, verejnosť, občania,
voliči, ktorí sa stali nositeľmi emócií, zástancami ideí a programov politických strán
i predmetom manipulácie.

Po filmovej projekcii nasledovala beseda s dvoma významnými osobnosťami
neţnej revolúcie – doc. PhDr. Martinom Bútorom, prozaikom, sociológom, zakladateľom a prvým prezidentom Inštitútu pre verejné otázky, spoluzakladateľom Verejnosti
proti násiliu, politikom a bývalým veľvyslancom v USA, a jeho manţelkou, sociologičkou PhDr. Zorou Bútorovou, CSc. V novembri 1989, ale aj v období, ktoré po ňom
bezprostredne nasledovalo, boli takmer všetci – nielen jeho hlavní protagonisti a aktéri – plní nadšenia a ideálov, pretoţe došlo k pádu reţimu, ktorý tragicky zasiahol do
ţivota mnohých ľudí. Mali pocit, ţe sa stali očitými svedkami veľkej dejinnej udalosti,
ţe boli pri niečom mimoriadnom, zlomovom, prevratnom, čo sa nezmazateľne zapíše
do histórie. Aj keď sa nepodarilo naplniť úplne všetky ideály, ktoré zaznievali z novembrových tribún, dosiahlo sa mnoho. Padol totalitný reţim, ktorý popieral základné
ľudské práva a slobody, zaviedli sa demokratické pravidlá, zmenilo sa geopolitické
začlenenie našej krajiny...
RNDr. Jaroslav Perniš
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DOBROVOĽNÝ DARCA KRVI ZACHRAŇUJE ŢIVOTY
Starajúc sa o šťastie iných, nachádzame svoje vlastné.
Platón

Na svete je aţ príliš mnoho ľudí, ktorí sa vlastných pričinením alebo pričinením niekoho iného dostali do situácií na prahu ţivota a smrti. Ak preţili, ich ţivot sa dostal
pravdepodobne do rúk iných. Jednou z ciest, ako im môţeme pomôcť preţiť, je darovať krv. Je to krásny, humánny, nezištný a šľachetný čin. Zaslúţi si najvyššie morálne uznanie. V tomto školskom roku mnoho našich študentov dobrovoľne darovalo
krv, a tým darovali kúsok seba...

ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI
V uplynulom školskom roku sa uskutočnil uţ 16. ročník študentskej kvapky krvi. Organizoval ho tradične Slovenský Červený kríţ v spolupráci s Národnou transfúznou
sluţbou Slovenskej republiky a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc.
Záštitu nad ním prevzal minister
zdravotníctva MUDr. Ivan Uhliarik.
Táto celoslovenská kampaň zameraná na oslovovanie darcov krvi
hlavne z radov mladých ľudí a sa
niesla v znamení hesla Nová krv
pre svet. Jej cieľom bolo primäť ich,
aby chodili darovať krv opakovane,
čím sa zabezpečí dostatok krvi v
našom

zdravotníctve.

Na našej

škole sa konala táto akcia 22. októbra 2010. V tento deň k nám prišla mobilná odberová jednotka z
Národnej transfúznej sluţby v Martine. Darovanie krvi v priestoroch školy má viacero výhod. Jednou z nich je pohodlie,
za človekom prídu doktori sami. Ďalšou výhodou je známe prostredie, v ktorom sa
darcovia pohybujú. Spoločnosť a podporu s heslom „dvom sa to lepšie ťahá“ si robili
navzájom a bolo tak ľahšie úspešne absolvovať odber. Väčšinu darcov tvorili matu45

ranti. „Sme veľmi radi, ţe sme aspoň čiastočne mohli pomôcť a určite budeme pomáhať aj naďalej. Je to veľmi prospešný, bezpečný a humánny krok,“ tvrdili svorne.
Akcie tohto druhu majú svoj význam. Sú dôleţité nielen preto, ţe ukazujú študentom,
ako ľahko sa dá pomôcť. Sú skutočným darom ţivota, ktorý zdravý jedinec môţe
skytnúť tomu chorému, zranenému, v ohrození ţivota... A ako odber prebieha? Keď
nastane deň D, pred školou zastane sanitka. Z nej lekárky a sestričky prinesú odberové lôţka a všetku potrebnú techniku.

Darca najskôr vyplní dotazník o svojom

votnom stave, potom mu sestričky odoberú kvapku krvi z prsta a určia hodnotu
moglobínu. Ďalej nasleduje meranie krvného tlaku, krátky pohovor s lekárkou a
koniec samotný odber 400 ml krvi. Počas celého odberu darcu neustále sledujú, či sa
cíti v poriadku. A v srdci zostáva hrejivý pocit, ţe urobil niečo ušľachtilé. Daroval dar,
ktorý sa nedá kúpiť za ţiadne peniaze. Medzi tými, ktorý v tento deň darovali svoju
krv, bolo spolu 64 ľudí – 6 pedagogických zamestnancov, 2 nepedagogickí zamestnanci a 56 študentov, z čoho bolo 38 prvodarcov.
Z OZNAM DARCOV KRVI Z RADOV ZAMESTNANCOV ŠKOLY:
PaedDr. Bohdan Cagáň, Mgr. Kristína Košecká, Ruţena Kramárová, Mgr. Zuzana
Laluhová, Mgr. Lenka Poláková, PaedDr. Juraj Tasch, Mgr. Eva Urbanová.
Z OZNAM DARCOV KRVI Z RADOV ŠTUDENTOV:
III. B – Daniel Filip, Ján Luščák, Marián Valentín; III. C – Marián Gatial, Mária Kollárová; III. D – Matej Gergely, Xia Cai-Yun; III. E – Júlia Tomašíková; III. F – Nina Šluchová, Michael Würschner; III. G – Dávid Bešše, Igor Lackovič; IV. A – Lukáš Benka,
Slavomír Bielik, Juraj Briatka, Zuzana Čavojská, Juraj Gilan, Adam Jančík, Matej Kišac, Jozef Mulinka, Oliver Petrus, Peter Rendek, Terézia Trungelová, Matej Valčuha,
Lucia Valchovníková, Ivana Vaňová; IV. B – Samuel Baniar, Lucián Franc, Marek
Homola, Tomáš Lachký; IV. C – Dominika Belnová, Denisa Bojková, Adriana Hudáková, Eduard Kubinec, Michal Szente, Peter Valko; IV. D – Petra Dulová, Mária Hanusková, Nikola Juríčková, Monika Kostolányová, Pavla Obertová, Iveta Senčáková,
Richard Sobota, Mário Šmýkal, Patrícia Šnircová; IV. E – Monika Bošková, Vojtech
Chmelan, Tomáš Píš; IV. F – Michal Kiaba, Adam Kristel, Martina Melišková, Tomáš
Pastierik, Martin Pipíška; IV. G – Juraj Macho, Martin Mravec, Jana Pastieriková.
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Eduard Kubinec (IV. C), Monika Kostolányová (IV. D)

MÁJOVÁ KVAPKA KRVI
Máj je lásky čas. Láska má mnoho podôb. Jednu z nich, lásku k ľudom, dalo najavo
69 odváţlivcov, ktorí sa rozhodli bezpríspevkovo darovať krv pre záchranu iných ľudí.
V utorok 3. mája 2011 opäť navštívila našu školu mobilná odberová jednotka z Národnej transfúznej sluţby v Martine. Po vyšetrení zdravotného stavu záujemcov
uskutočnil zdravotnícky personál 64 odberov a z toho 34 od prvodarcov.
Z OZNAM DARCOV KRVI Z RADOV ZAMESTNANCOV ŠKOLY:
Mgr. Zuzana Laluhová, Mgr. Eva Urbanová a PaedDr. Juraj Tasch.
Z OZNAM DARCOV KRVI Z RADOV ŠTUDENTOV:
III. B – Daniel Filip, Barbora Minichová, Jozef Prieboj, Veronika Verníčková; III. C –
Marián Gatial, Denis Kodaj, Mária Kollárová, Leona Kvostková, Michal Michalovič,
Patrícia Moráviková, Patrik Pavlíček, Veronika Smejkalová, Kateřina Zdrápalová;
III. D – Matej Gergely, Eva Maxinová, Xia Cai-Yun; III. E – Timotej Ďurjak, Mário Ignác, Viktória Richterová, Veronika Rybanská, Filip Snoha, Róbert Straka, Igor Valko;
III. F – Patrícia Čmelová, Martina Drexlerová, Andrea Chalmovianska, Hana Mravc ová, Michael Würschner; III. G – Dávid Bešše, Michal Čičmanec, Veronika Gregorová,
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Michal Hrdý, Dominika Hudecová, Igor Lackovič, Stanislava Mníchová, Róbert Perniš, Rastislav Stanček, Veronika Ťaţiarová, Renáta Úradničková; IV. B – Marek Homola, Tomáš Lachký, IV. C –Denisa Bojková, Adriana Hudáková, Patrik Hulíni, Philipp Roberto Miotti, Michal Szente, Peter Valko; IV. D – Mária Halašková, Mária Kostolányiová, Pavla Obertová, Richard Sobota, Patrícia Šnircová; IV. E – Monika Bošková, Lukáš Pápeţ, Tomáš Píš, Barbora Rybárová, Michal Kiaba, Martina Melišková,
Martin Pipíška.
Mgr. Marta Lančaričová, Mário Šmýkal (IV. D)

Zľava doprava Marek Homola (IV.B) a Richard Sobota (IV. D)

Vo štvrtok 25. novembra 2011 v Zlatej sále Bojnického zámku udelil Slovenský Červený kríţ nášmu gymnáziu pri príleţitosti slávnostného odovzdávania Janského diamantových plakiet a Kňazovického medailí poďakovanie za aktívny prístup pri získavaní bezpríspevkových darcov krvi. Od novembra 2007, kedy sme so získavaním
prvodarcov začali, sa v našej škole uskutočnilo 6 hromadných odberov, na ktorých sa
zúčastnilo takmer 400 študentov. Do banky národnej transfúznej sluţby pribudlo
vďaka nim 180 litrov krvi. Všetkým dobrovoľným darcom krvi z radov študentov
i zamestnancov školy patrí naše úprimné ďakujem.
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NAVŢDY SA ZACHOVÁ V PAMÄTI STUŢKOVÁ...
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, kedy a kde vlastne vznikla táto spoločenská udalosť? Stuţková slávnosť je u nás pomerne mladou tradíciou, ktorá súvisí so vznikom
gymnázií a stredných odborných škôl po prvej svetovej vojne. Prvý raz sa konala na
baníckej škole v Banskej Štiavnici, kam táto tradícia prenikla z Kutnej Hory a z Nemecka. Spočiatku to bola udalosť, na ktorej sa zúčastnili len študenti a zopár pedagógov, zväčša triedny učiteľ a riaditeľ školy. Postupom času sa začali pozývať aj r odičia, ďalší členovia učiteľského zboru a neskôr aj partneri. Kedysi sa stuţkové slávnosti konali v telocvičniach, ktoré si študenti ozdobili sami. Obsluhovali ich vybraní
ţiaci z niţších ročníkov, pre ktorých bola česť takto si uctiť svojich starších spoluţi akov. Slávnostné jedlo varili kuchárky zo školskej jedálne. Dnes ide o spoločenskú
udalosť so všetkým, čo k nej patrí. Jej neodmysliteľnou súčasťou je uţ niekoľko desaťročí všetkým známa a nezabudnuteľná pesnička Stuţková z tvorivej dielne autorskej dvojice Joţo Ráţ a Boris Filan, ktorú predstavila skupina Elán v roku 1985 na
svojom štvrtom albume nazvanom Hodina slovenčiny:
Obleky, kravaty
profesor dojatý pri pulte on a ty
dievčatá zmenené šatami na dámy
úsmevné spomienky uţ je to za nami.
Prvého panáka sám si si daroval,
keď v kúte kapela, odporne barová
hrala tak pomaly, ako by zastali
hodiny na veţiach nám...
A predsa, minúty,
nikdy tak nebeţia cez tváre priateľov
raz telo na telo s tou čo uţ nestretneš
všetko tak letelo a zrazu bolo preč nám.
Navţdy sa zachová v pamäti stuţková
keď si sa nesmelo
choval tak dospelo, aţ si sa čudoval
tá naša stuţková.
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Ku kaţdej stuţkovej slávnosti patrí tieţ odovzdávanie zelenej stuţky, symbolu mladosti a nádeje,
ale aj pieseň Gaudeamus igitur (lat. Radujme sa
teda), ktorá sa pokladá uţ stáročia za študentskú
hymnu. Aká je jej história a o čom sa v nej spieva? Je mnoho ľudí, ktorí ani len netušia, ţe v jej
prípade nejde o pieseň s váţenou a starobylou
históriou. Práve opak je pravdou. Pôvodná verzia
pochádzala z 13. storočia a oslavovala najmä svetské stránky študentského ţivota,
ktoré mali pramálo spoločného so serióznym štúdiom. O jej autorovi síce nevieme
nič, ale na jej rozšírení mali veľký podiel tzv. vaganti (z lat. vagare = túlať sa, potulovať sa). Šlo pôvodne o ľudí, ktorí nemali trvalé sídlo, čo bolo v stredoveku výnimočné. Buď to boli študenti alebo vzdelaní klerici, ktorí vandrovali po svete a z času na
čas niekde učili alebo vypomáhali. Mnohí z nich sa ţivili recitovaním básní a spevom
na svadbách a iných slávnostiach. Tak postupne vznikala vagantská poézia, ktorá
zahŕňala ľúbostné, pijanské, posmešné i oslavné básne, šíriace sa ústnym podaním
z miesta na miesto a z generácie na generáciu. A jednou z nich bola aj hymnická
pieseň Gaudeamus igitur, ktorá sa pôvodne volala De brevitate vitae (lat. O krátkosti
ţivota):
Vita nostra brevis est,

Ţivot náš je krátky,

brevi finietur,

čas rýchlo končí,

venit mors velociter

rýchlo príde smrť,

rapit nos atrociter,

kruto nás uchopí,

nemini parcetur.

nikto nebude ušetrený.

V roku 1781 jej starobylý text upravil a doplnil so svojimi kamarátmi v krčme
nemecký študent teológie Christian Wilhelm Kindleben (1748 – 1785), vyuţijúc pritom melódiu z piesne Johanna Christiana Günthera (1695 – 1723), ktorá pochádzala
z roku 1717 a niesla názov Brüder laßt uns lustig sein (nem. Bratia, veseľme sa). Šlo
teda o pijanskú pieseň bohémskych študentov z 18. storočia, ktorá bola akousi manifestáciou ich mladosti a sily a ktorá v súlade s úvodným veršom odporúčala – vzhľadom na pominuteľnosť všetkého – uţívať si svet, pokiaľ je čas. Váţnosť tejto rebelantskej pesničke dal aţ nemecký skladateľ Johannes Brahms (1833 – 1897). Jej
motív sa objavil v jeho slávnostnej ouvertúre z roku 1880, ktorú venoval senátu Uni50

verzity vo Wrocławi ako prejav vďačnosti za čestný titul doctor honoris causa. Hral ju
na jednom zo svojich akademických festivalov v poslednej štvrtine 19. storočia. O dvtedy sa uchytila aj medzi distingvovanou spoločnosťou a ako študentská hymna,
oslava školy a mladosti sa spieva aţ dodnes. Z desiatich slôh sa beţne spievajú len
dve, najčastejšie prvá a štvrtá:
Gaudeamus igitur

Radujme sa teda

iuvenes dum sumus:

pokiaľ sme mladí:

post iucundam iuventutem,

po príjemnej mladosti,

post molestam senectutem

po obťaţnej starobe

nos habebit humus.

staneme sa súčasťou zeme.

Vivat academia,

Nech ţije akadémia,

vivant professores,

nech ţijú profesori,

vivant membrum quodlibet,

nech ţije kaţdý člen,

vivat membra quaelibet,

nech ţijú všetci z nás,

semper sint in flore!

navţdy nech kvitnú!

Jeseň 2010 sa aj na našej škole niesla v znamení stuţkových slávností. Bolo
ich celkom sedem a študenti, ktorí ich pripravili pre svojich rodičov, učiteľov, ale aj
pre seba, ešte pred nimi rozposlali svojim príbuzným, priateľom a známym maturitné
pozdravy...
RNDr. Jaroslav Perniš
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A takto vyzerali „oznamka“ našich maturantov...
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REPREZENTAČNÝ PLES GYMNÁZIA
Ples je spoločenská udalosť obyčajne slávnostnej povahy spojená so spoločenským tancom, umoţňujúca
okrem iného vzájomné stretávanie ľudí, ktorí by sa inak
pravdepodobne nikdy nestretli. Vzhľadom k jeho slávnostnej povahe sa vyţaduje, aby boli jeho účastníci
oblečení vo vhodnom spoločenskom odeve. Takto nejako by asi znela definícia plesu vytrhnutá z encyklopédie. Jeho organizovanie sa tiahne históriou celej Európy. Fašiangy boli vţdy príleţitosťou skrátiť si dlhé
a moţno i strašidelné večery a predĺţiť si slávnostné chvíle, ktorým predchádzali vianočné sviatky a oslavy nového roku. Boli vţdy spojené s hojnosťou jedla a pitia. B ohato prestreté stoly mali zabezpečiť hojnosť a prosperitu v nadchádzajúcom roku
a zároveň boli protikladom k blíţiacemu sa pôstu. Odvtedy sa tradície zmenili, ale
ľudia sa radi zabávajú dodnes, preto je od Troch kráľov aţ do Popolcovej stredy na
výber mnoţstvo plesov, bálov, karnevalov. Neodmysliteľnou súčasťou plesovej s ezóny v prievidzskom regióne je uţ dlhé roky reprezentačný ples Gymnázia Vavrinca
Benedikta Nedoţerského. Pri jeho zrode stála Mgr. Soňa Ciráková, bývalá riaditeľka
školy, ktorá má na konte organizáciu desiatich plesov. Po krátkej prestávke na túto
tradíciu nadviazala jej nasledovníčka na riaditeľskom poste PaedDr. Eleonóra Porubcová. Vďaka nej sa v sobotu 22. januára 2011 mohol konať v celkovom poradí uţ
14. reprezentačný ples našej školy. Moderátormi večera boli Katarína Hince a Michal
Lekýr, o katering sa postaral Hotel Bojnický vínny dom, do tanca hrala skupina Black
Band a na pohárik vo foyer pozývala spoločnosť ROKO SLOVAKIA, s. r. o. Po úvodnom slove moderátorov nasledovalo spevácke vystúpenie Jany Krištofovej (IV. C)
a Lucie Balčirákovej (IV. C), tanečné vystúpenie skupiny Bojník a predtancovanie
skupiny našich ţiakov vedených Rastislavom Stančekom (III. G). Ples slávnostne
otvorila riaditeľka školy. Hosťom večera bola skupina Maduar. O polnoci sa začala
módna prehliadka – naše študentky predvádzali kolekciu svadobných i spoločenských šiat z ponuky svadobného salónu Ruţové sny v Bojniciach. Po jej skončení
odštartovali moderátori hru o cenu. Bolo o čo hrať, veď v tombole bolo 32 cien...
RNDr. Jaroslav Perniš
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DEŇ UČITEĽOV
Naši učitelia sa nesmú podobať stĺpom popri cestách,
ktoré iba ukazujú kam ísť, no samé nejdú.
Jan Amos Komenský

Dvadsiaty ôsmy marec sa v našom kalendári uţ tradične spája s pojmom učiteľ.
Deň narodenia Jana Amosa Komenského, ktorého svet nazval učiteľom národov,
je príleţitosťou vzdať hold všetkým, čo sa
rozhodli vzdelávať mladých ľudí. Tento
pedagóg, jazykovedec, humanista a filozof zanechal nám, svojim nasledovníkom,
mnoho krásnych myšlienok, návodov či
ponaučení. Škola má byť dielňou ľudskosti, kde sa formujú pravé ľudské city, cvičiskom ustavičnej, ale príjemnej práce,
výrobňou svetla s cieľom osvietiť mysle, chrámom vzdelanosti a výchovy... Kaţdý
učiteľ vie, koľko času ubehne, kým sa z hravej bytosti stane dospelý človek, koľko
námahy treba vynaloţiť na zušľachtenie jeho duše, lebo duša študenta je ako notová
osnova, do ktorej zapisuje novú melódiu vytvorenú s veľkou obetavosťou, láskou a
neraz i s veľkou námahou a nadľudským úsilím. Kaţdý učiteľ by mal vedieť spoznávať slzy nielen vo svojich očiach, pocítiť úsmev nielen na svojich perách, mal by vedieť pozerať a vidieť, počúvať a počuť, veď „uţ dávno sa hovorí, ţe slúţiť a pomáhať
sú vlastnosti vznešených pováh“. Profesia učiteľa je jednou z najušľachtilejších. Zahŕňa v sebe povinnosť, ale aj potrebu a chuť odovzdávať novej generácii po tisícročia
nazbierané poznanie a ţivotné skúsenosti o tomto svete. Svoj príspevok ukončím
výrokom neznámeho autora: „Učiteľ je ten, čo pouţíva sám seba ako most, nabádajúc svojich ţiakov, aby po ňom kráčali. Potom, ako im umoţní prejsť, radostne sa
uvoľní a povzbudzuje ich znova, aby stavali svoje vlastné mosty.“
RNDr. Jaroslav Perniš
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Deň učiteľov je príležitosťou stretnúť sa s bývalými kolegami...
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NESTOJTE ZA DVERAMI, POĎTE ĎALEJ...
V tomto školskom roku sme kládli veľký dôraz na
to, aby sme v dostatočnej miere predstavili naše
gymnázium širokej verejnosti všetkými moţnými
spôsobmi. Okrem toho, ţe prostredníctvom našej
webovej stránky poskytujeme informácie o výsledkoch našich študentov a o akciách, ktorých sa zúčastňujú, organizujeme aj podujatia, keď za ľuďmi,
ktorých chceme osloviť, odchádzame priamo do
„terénu“ alebo ich jednoducho pozveme priamo
k nám do školy. Prvá z takýchto akcií sa uskutočnila v piatok 24. septembra 2010.
V tento deň sme sa vydali na Námestie slobody v Prievidzi, kde sa konal druhý ročník Dňa mládeţe s názvom Poznaj iných, spoznáš sám seba. Na ňom sa prezentovali stredné školy z celého okresu Prievidza. Informačný stánok, ktorý pripravili naše
študentky Alica Sapárová (III.C) a Kateřina Zádrapová (III. C), priťahoval pozornosť
všetkých okoloidúcich bohatou zbierkou víťazných pohárov a diplomov. Prácu a aktivity študentskej rady propagovali Patrícia Tomastová (II. B) a Barbora Leitmanová
(II. B) spolu s jej predsedom Matúšom Divékym (II. F). Súčasťou akcie bol aj kultúrny
program, v ktorom na pódiu vystúpili Jana Krištofová (IV. C ) so spevom, dievčatá
z II. G s tancom a ţiaci 2. ročníka osemročného štúdia so scénkou z divadielka Thália. O tri mesiace neskôr, vo štvrtok 2. decembra 2010, sme sa predstavili verejnosti
opäť. Blíţiaci sa termín podávania prihlášok na stredné školy a jedinečná moţnosť
porovnať viaceré vzdelávacie inštitúcie pod jednou strechou prilákali do priestorov
Strednej odbornej školy na Vinohradníckej ulici v Prievidzi, kde sa konala burza
stredných škôl, mnoho zvedavcov. Kaţdá škola – a naša nebola ţiadnou výnimkou –
sa snaţila predstaviť vlastný vzdelávací program s cieľom zaujať a osloviť ţiakov,
končiacich základnú školu. Spoločne sa nám podarilo nielen zviditeľniť úspechy našich študentov, ale aj oboznámiť prievidzskú mládeţ a širokú verejnosť s aktívnym
ţivotom v našej škole a informovať záujemcov o moţnostiach štúdia u nás.
Mgr. Marcela Faráriková
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V sobotu 12. marca 2011 boli brány našej školy dokorán. Začal sa
Deň otvorených dverí. Návštevníci
mohli uvidieť a zaţiť mnoho. Hneď
vo vestibule ich privítali usmiate
študentky, ponúkajúce propagačné materiály a poskytujúce informácie o škole, školskom vzdelávacom programe, ale aj o kritériách, ktoré musí splniť kaţdý
uchádzač o štúdium, ak sa chce
stať členom veľkej rodiny gymnazistov. Ešte na prízemí, v susedstve školského bufetu, mali moţnosť vzhliadnuť prezentáciu dvoch predmetových
komisií – geografie a matematiky. Zatiaľ čo prvá z nich predstavila geografické hry,
pomôcky a projekty, druhá záujemcom predviedla prácu s interaktívnou tabuľou, vyuţitie prostriedkov IKT priamo v procese výučby (napr. program Cabri geometria)
a poskytla informácie o priebehu štúdia matematiky od samotného začiatku aţ po
maturitu.
Na prvom poschodí rozloţili svoje stanovištia viaceré predmetové komisie.
V telocvičniach hrali chlapci florbal a basketbal, dievčatá sa venovali basketbalu,
zumbe a aerobiku. V odbornej učebni nemeckého jazyka nainštalovali prezentáciu
výučby cudzích jazykov Prečo sa učiť nemčinu? a Prečo sa učiť ruštinu? a zároveň
poskytli informácie o moţnostiach získať nemecký jazykový diplom Das Deutsche
Sprachdiplom (DSD) der Kultusministerkonferenz (KMK) II. stupňa. Veľmi cenné boli
aj informácie o príprave vytvorenia pobočky Štátnej jazykovej školy v Trenčíne priamo na pôde nášho gymnázia. V odbornej učebni dejepisu prebiehala prezentácia
dejepisu a náuky o spoločnosti – ukáţky projektov, súťaţných prác... Iba niekoľko
krokov od nej vznikla výtvarná dielňa spojená s predstavením prác učiteľov a ţiakov
na hodinách výtvarnej výchovy a umenia a kultúry. Jej návštevníci si mohli prezrieť
výstavu výtvarných diel na tému svetová kultúrna pamiatka UNESCO, ale aj vytvoriť
si vlastné tričko s potlačou a vymaľovať si veľkonočné vajíčka, ktoré pre nich pripravili sekundáni.
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Druhé poschodie patrilo predmetovým komisiám biológie, slovenského jazyka,
anglického jazyka a románskych jazykov. V učebniach biológie bola nainštalovaná
výstava prírodnín a premietali sa v nej aj prírodovedné filmy spojené s prezentáciou
štúdia biológie, súťaţí a projektov. Vyučujúci anglického jazyka predstavili nielen
učebnice a pomôcky, ktoré pouţívajú, ale aj projekt eTwinning. Slovenčinári zasa
poskytli propagačné materiály o návštevách divadiel a o školskej kniţnici a prezentáciu vlastnej práce, pričom pre návštevníkov pripravili aj divadelné predstavenie
a dramatizácie, ktoré naštudovali so svojimi ţiakmi. Učebňa románskych jazykov bola vyzdobená v španielskych farbách a budúci študenti sa mohli zoznámiť s učebnicami, slovníkmi a mnoţstvom ďalších drobností, takých charakteristických pre temperamentných Španielov. Vyučujúce francúzskeho jazyka zasa predstavili krajinu
galského kohúta, čo umocnili jednak účasťou francúzskych učiteľov z asociácie
GREF a jednak chutnými palacinkami, ktorými lákali návštevníkov.
Tí ukončili pomyselnú prehliadku na najvyššom poschodí budovy nášho gymnázia. V učebni etickej výchovy bola pre nich pripravená aj prezentácia psychológie
formou tematických násteniek a ţiackych prác SOČ. Informatika sa predstavila
vo vlastných odborných učebniach. Tí, ktorí sem zavítali, si mohli vyskúšať počítač ové hry vytvorené našimi ţiakmi, prezrieť si výstavu Kam na vysokú školu s informatikou? či prezentáciu na tému Čo učíme na informatike? a mnoţstvo odbornej literatúry. Vo fyzike zasa predstavili Planétu vedomostí, portál nauctesaviac.sk a mnoţstvo
zaujímavých experimentov z elektrostatiky, optiky, hydrostatiky... Najviac bolo počuť
chémiu, ktorá sa rozhodla priblíţiť atmosféru príchodu nového roka, keď všetci so
zatajeným dychom sledovali ohňostroj a všetko, čo s ním súvisí. A moţno preto zaradila do svojho programu okrem prezentácie úspešných projektov a fantastických
výsledkov našich ţiakov na medzinárodnej chemickej aréne aj súbor zaujímavých
a efektných pokusov, akými boli dichromanová sopka, blesky pod vodou, filmová krv,
tancujúce medvedíky, bengálske ohne, horiace peniaze, flashe, faraónové hady, f arebná šumienka, teplý ľad či penová sopka...
RNDr. Jaroslav Perniš
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PREČO PRÁVE HISTÓRIA?
Dejiny sú románom toho, čo bolo. Román je dejinami toho, čo mohlo byť.
José Ortega y Gasset

V čase uzávierky tejto výročnej správy sa skončili aj technické a redakčné práce nad
mojou ôsmou knihou, ktorá sa objaví na slovenskom kniţnom trhu na jeseň 2011
Nazval som ju Ţeny v lesku ľalií a vraciam sa v nej opäť k téme vznešenej ţeny stredoveku. Hovorí sa, ţe úlohou básnikov bolo ţiviť sny a symbolicky vytvárať postavenie ţeny ako vládkyne. No tieto sny nezodpovedali celkom pravdivému obrazu skutočnosti. Pre feudálnu spoločnosť to
platilo dvojnásobne. Sobáš kráľovskej dcéry bol predovšetkým predmetom rokovania a politického licitovania a len málokto sa pri tom skutočne zaujímal o náklonnosť srdca.
Záujem rodu stál na prvom mieste.
Príbehy vznešených ţien stredoveku
neboli príbehmi z románov, v ktorých
je čitateľovi hneď jasné, kto je kladný
a kto záporný hrdina. V ich ţivote
neexistovalo ostré rozhranie medzi
dobrom a zlom, pretoţe skutočný
ţivot nikdy neprial, nepraje a ani
priať nebude podobným zjednodušeniam a schémam. Ľudia sa ma
často pýtajú, čo spôsobilo, ţe ako
človek s prírodovedným vzdelaním
som sa takto pripútal k dejinám
a prečo sú dominantnou témou mojej tvorby práve ţeny. Môj záujem o históriu pred mnohými rokmi podnietil románový
cyklus Prekliati králi, ktorého autorom je francúzsky spisovateľ Maurice Druon. Vďaka
nemu som objavil svet francúzskych panovníckych dynastií, svet rytierskych ideálov
i temných intríg, ale aj svet majestátnych, do nebies sa týčiacich a nádherou sa skvejúcich katedrál, v tieni ktorých plynul ţivot vznešených ţien gotiky. Ich príbehy ma
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fascinujú, priťahujú, ale aj ovplyvňujú. Pravdu mal asi André le Chapelain, francúzsky
klerik z 12. storočia, keď napísal: „Je zrejmé a pre môj rozum úplne jasné, ţe muţi
nie sú ničím, ţe sú neschopní piť zo zdroja dobra, ak ich nepodnecujú ţeny. Avšak
ak sú ţeny pôvodom a príčinou všetkého dobra a ak im dal Boh takúto výsadu, musia sa prejavovať tak, aby cnosť tých, ktorí konajú dobro, podnecovala druhých robiť
to isté. Keby svetlo ţien nikomu nesvietilo, bolo by ako zhasnutá sviečka, ktorá
v temnotách nikoho neodradzuje ani nepriťahuje.“ V mojom ţivote je rozhodujúce
svetlo dvoch ţien – mojej matky, ktorá ma priviedla na svet, dala mi farby, štetce
a plátno a dovolila mi kresliť vlastné obrázky, a mojej manţelky, mojej pr vej čitateľky,
radkyne a kritičky, vďaka ktorej viem, ţe človek vydrţí mnoho, ak má cieľ. História mi
umoţňuje vrátiť sa v prúde času späť a znova preţiť osudy ľudí, ktorí sú mi blízki.
Čím hlbšie prenikám do poznania minulých dôb, tým viac si uvedomujem, ţe to, čo
sa mi moţno dnes zdá skvelé, veľkolepé alebo výnimočné, niekedy príde o svoj lesk,
stáva sa okrajovým a bezvýznamným a v perspektíve času stráca na dôleţitosti.
A zistil som, ţe nikam, kam stojí za to ísť, neexistujú ţiadne skratky...
RNDr. Jaroslav Perniš
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PRVÉ OBRAZY A CESTY NA ZAČIATKU CESTY
Kráčam hore, kráčam znak. Kráčam s tebou. Iba tak. Kráčam sama, kráčam v dave. Kráčam s tebou, nepoznané.
Stojím vo sne, tam som snáď. Stojím v ňom po stýkrát.
Stojím s hlavou nado mnou, stojím s nocou, stojím
s tmou. Leţím hore, vidím more. Leţím dole, vidím zore.
Leţím v očiach, leţím v mysli. Leţím s tebou, keď sme
zvislí. Spím vo sne a taká silná, spím a som neomylná.
Spím s tou nocou v rukách. Spím na zelených lúkach.
Sen a hoci je len snom, sen, ten je mojím ţivotom.
M. M.

Vo štvrtok 25. novembra 2011 sa konala v prievidzskom ateliéri Ars Preuge vernisáţ
výstavy nazvaná Prvé: Obrazy – grafika – koláţe 2008 – 2010. Návštevníci si na nej
mohli pozrieť obrazy mladej prievidzskej maliarky a našej študentky Martiny Mikušovej (IV. G). Šlo o jej prvú autorskú výstavu. Maľuje veľkoplošné obrazy, námety nečerpá zo ţiadnych obrázkov. Všetko je skryté v jej vnútri, len tomu pomôţe von. Jej
maliarske kompozície sú inšpirované realitou ţivota, skutočnosťou, ale ešte silnejšie
jej fantáziou a snovou poetikou. Hovoria o tom aj jej básnické slová, v ktorých reálnu
i symbolickú cestu, kroky, postoj, polohu i stav podmieňuje sen a ţivot. V jednom
i druhom hľadá a nachádza krásu ako hodnotu nielen foriem, ale aj ducha, duše i tela
ţivého organizmu. Svojím „MM“ (milujem maľbu, mám moţnosti, moje modré...) mieri
vyššie a ďalej. Priťahuje ju grafika, ilustrácia, maľba, ktorej sa chce venovať. Kurátor
jej výstavy, historik umenia Bohumír Bachratý, o nej napísal: „Martina myslí a cíti, ţije
a dýcha, verí umeniu. Váţi si zmysluplnú a poctivú prácu ľudských rúk, rozumu a ducha posväteného talentom, vôľou a umeleckým chcením. Vie, ţe človek na začiatku
cesty občas aj prešľapuje. Jeho tvár môţe byť aj dramatickou maskou. Kroky ľudí
vedú tam, kde za diaľkou je diaľka a v blízkosti človeka človek. Človek, dievčatko,
dievča a jej PRVÉ OBRAZY a CESTY NA ZAČIATKU CESTY...“
RNDr. Jaroslav Perniš
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Niekoľko ukážok z tvorby Martiny Mikušovej
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K ÚSPECHU NEVEDIE ŢIADNY VÝŤAH...

... musí sa ísť po schodoch

Keď Marek Vician v septembri 2007 nastúpil do 1. ročníka, nebol nepopísaný list papiera. Vţdy ho bavili prírodné vedy. Svoje prvé experimenty robil uţ ako chlapec. N o
najviac ho oslovila chémia. A prvý výsledok sa dostavil, keď ako deviatak vyhral krajské kolo chemickej olympiády. S odhodlaním dosiahnuť oveľa viac prišiel do gymnázia, na ktorom sa rozhodol študovať aj preto, „lebo chémia a chemická olympiáda má
na našej škole dlhoročnú tradíciu a dosahuje v nej najväčšie úspechy v rámci Slovenska,“ skonštatoval. Jeho štart bol priam ohromujúci. Uţ ako prvák vyhral nielen
krajské kolo chemickej olympiády vo svojej kategórii (kategória C), ale aj v kategórii
B, ktorá je určená pre ţiakov 2. ročníka. V najvyššej kategórii A, určenej pre ţiakov
3. a 4. ročníka, sa umiestnil na 4. mieste a postúpil do celoštátneho kola. V nasledujúcom školskom roku ako druhák vyhral nielen krajské, ale aj celoštátne kolo chemickej olympiády v tejto kategórii a zúčastnil sa na 41. Medzinárodnej chemickej olympiáde v anglickom meste Cambridge. V treťom ročníku svoj úspech zopakoval.
V krajskom kole obsadil striebornú priečku, postúpil do celoštátneho kola a opäť si
vybojoval účasť na medzinárodnej chemickej olympiáde, ktorá sa konala tentoraz
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v japonskom Tokiu. Tradíciu neporušil ani v 4. ročníku. Víťazstvom v krajskom kole
a striebornou priečkou v celoštátnom kole iba potvrdil svoje kvality. Marek Vician má
za sebou nielen sériu fantastických výsledkov, ale moţno aj začiatok sľubnej kariéry.
Má ambície, plány, sny i ciele, ktoré je odhodlaný uskutočniť. Fascinuje ho práca
v chemickom laboratóriu a organická syntéza. Po skončení vysokej školy by chcel
pracovať vo výskumnom laboratóriu nejakej významnej farmaceutickej firmy a aktívne sa podieľať na príprave nových liečiv alebo iných pre človeka uţitočných organických zlúčenín. A čo o ňom hovoria iní? „Chémia ho napĺňa a venuje jej celý svoj voľný čas, čo je v dnešnej dobe vzácne,“ konštatuje Mgr. Stanislav Kedţuch, PhD.
z Ústavu anorganickej chémie SAV v Bratislave a pokračuje: „Je veľmi pracovitý, talentovaný a má vysoké ambície do budúcnosti. V chémii preukazuje okrem nadpriemerných schopností i nesmierne odhodlanie a neúnavnú vytrvalosť.“ Uţ ako študent
rozbehol so svojím kamarátom projekt, ktorého cieľom je navrhnúť štruktúru a postup
syntézy organických zlúčenín, ktoré môţu fungovať ako inhibítory enzýmu histón deacetylázy. Ten aktívne participuje na viacerých chorobách. Podieľa sa, napríklad, na
vzniku a rozširovaní T-lymfómu koţe. PaedDr. Miroslav Kozák, ktorý ho prijal do tímu
olympionikov a vzal ho pod svoje krídla, o ňom povedal: „Chlapec je to talentovaný
a pracovitý, je to vlastne moja pravá ruka. Je jeden zo štyroch, ktorí boli z našej školy
dvakrát na medzinárodnej chemickej olympiáde. Jeho talent bol jasný od začiatku.“
RNDr. Jaroslav Perniš
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STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ
Máš aj ty záujem vedecky bádať, tvorivo myslieť
a ukázať svoj talent? Zapoj sa aj ty do súťaţe
stredoškolskej odbornej činnosti, ktorej 33. ročník
prebehol. Je to dobrovoľná záujmová činnosť mladých perspektívnych vedcov, prehliadka tvorivého
myslenia, odborných vedomostí a talentu mládeţe. Jej cieľom je prispievať k schopnosti reálneho sebaposudzovania v priamej konfrontácii vlastnej práce a hodnotení
prác iných ţiakov, viesť ţiakov k samostatnej tvorivej činnosti a upevňovať ich záujem o sebavzdelávanie, podporovať študijnú aktivitu riešiteľov, prácu s odbornou literatúrou, prácu na počítači, vyuţívanie informačných technológií, viesť ţiakov
k schopnosti aplikovať získané vedomosti v praxi, prispievať k zmysluplnému a účelnému vyuţívaniu voľného času. V školskom roku 2010/2011 našu školu v regionálnom kole stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré sa konalo 4. marca 2011 v priestoroch Strednej odbornej školy v Bánovciach nad Bebravou, reprezentovali títo ţiaci:
1.

Petra Lörincziová (III. C) súťaţila v odbore 04 biológia s prácou Determinácia rodového zastúpenia komárov a moţnosti prevencie proti ich
premnoţeniu (konzultantka: Mgr. Vlasta Dobrotková), s ktorou obsadila
1. miesto,

2.

Martin Škandík (IV. B) súťaţil v odbore 04 biológia s prácou Ţivot včiel
(konzultant: RNDr. Michal Struhár),

3.

Monika Tóthová (III. D) a Daniela Bošková (III. D) súťaţili v odbore 06
zdravotníctvo s prácou Pod krídlami belasého motýľa (konzultant:
RNDr. Michal Struhár), s ktorou obsadili 1. miesto,

4.

Monika Krausková (III. A) súťaţila v odbore 07 pôdohospodárstvo a ţivotné prostredie s prácou Pralesničky bijú na poplach (konzultant:
RNDr. Michal Struhár),

5.

Miloš Perniš (IV. B) súťaţil v odbore 13 história, politológia, filozofia,
právne vedy s prácou Dva podpisy Michala Bosáka (konzultantka:
Mgr. Helena Vašková),

6.

Lucia Lacková (III. A) a Mário Krajči (II. F) súťaţili v odbore 05 geovedy
(geografia, geológia, geodézia) s prácou Poznávanie prehistorickej mi-
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nulosti nášho regiónu zo skamenených pozostatkov ţivota (konzultant:
RNDr. Michal Struhár), s ktorou obsadili 1. miesto,
7.

Andrej Guráň (IV. G) a Martin Mravec (IV. G) súťaţili v odbore 11 informatika s prácou Redakčný systém mojweb.eu (konzultant: Mgr. Mojmír
Németh), s ktorou obsadili 1. miesto,

8.

Andrea Martišková (VI), Ivona Mendelová (VI) a Veronika Wolfová (VI)
súťaţili v odbore 13 história, politológia, filozofia, právne vedy s prácou
Sestra Marcella – trpiteľka za vieru 1950 – 1989 (konzultantka:
Mgr. Eva Juríčková), s ktorou obsadili 3. miesto,

9.

Katarína Bieliková (II. G) súťaţila v odbore 17 pedagogika, psychológia,
sociológia s prácou Strach, fóbie a tréma (konzultantka: PhDr. Zuzana
Klačanská),

10.

Simona Matejčeková (II. G) súťaţila v odbore 17 pedagogika, psychológia, sociológia s prácou Neverbálna komunikácia (konzultantka:
PhDr. Zuzana Klačanská), s ktorou obsadila 2. miesto,

11.

Zuzana Klincová (II. G) a Veronika Klincová (VI) súťaţili v odbore 07
pôdohospodárstvo a ţivotné prostredie s prácou Vplyv banskej činnosti
na vegetáciu prepadlísk v katastri obce Koš (konzultantky: PaedDr. Oľga Kurbelová, Ing. Iveta Šovčíková).

Všetky práce, ktorých autori obsadili 1. alebo 2. miesto, postúpili z regionálneho do krajského kola prehliadky prác stredoškolskej odbornej činnosti. To sa konalo
v dňoch 30. 3. – 1. 4. 2011 v priestoroch Strednej odbornej školy v Starej Turej. Víťazmi vo svojej kategórii sa stali Petra Lörincziová (III. C), dvojica Lucia Lacková
(III. A) a Mário Krajči (II. F) a dvojica Andrej Guráň (IV. G) a Martin Mravec (IV. G).
Ich práce postúpili do celoštátneho kola stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré sa
uskutočnilo v dňoch 26. – 29. apríla 2011 na pôde Strednej odbornej školy stavebnej
v Trenčíne. Z troch prác sa dve umiestnili na 4. mieste – práca Lucie Lackovej a Mária Krajčinoho, ale aj práca Andreja Guráňa a Martina Mravca.
Mgr. Jana Pastieriková
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ROZLÚČKA MATURANTOV
Keby odo mňa chceli,
aby som dala jedinú najuţitočnejšiu radu ľudstvu, bolo by to toto:
Očakávajte starosti ako nevyhnutnú súčasť ţivota
a keď prídu, drţte hlavu hore,
pozrite im rovno do očí a povedzte:
„Budem väčšia neţ vy. Neporazíte ma.“
Potom si opakujte najupokojujúcejšie slová:
„Všetko raz prejde.“
Ann Landersová

Týmito slovami sa 6. mája 2011 rozlúčila so štvrtákmi riaditeľka školy PaedDr. Eleonóra Porubcová. Lúčili sa tak nahlas, aby všetci vedeli, ţe odchádzajú. Za všetkých
sa prihovoril a poďakoval Mário Šmýkal (IV. D), ktorého slová nepotrebujú komentár.
Veď posúďte sami...

Nie je to tak dávno, čo som si uvedomil, ţe škola je jedna veľká radosť. Tešíme sa, keď ideme do prvej triedy, keď prechádzame z prvého stupňa na druhý, keď nás prijmú na strednú školu a najväčšmi, keď sa nám ju podarí úspešne skončiť. Stredná škola je vôbec najkratší časový úsek, ktorý v rámci vzdelávania môţeme absolvovať. Keď som do nej prišiel, štyri roky štúdia sa mi
zdali veľa. Dnes to cítim opačne. Uvedomujem si, ţe veľa bolo iba informácií,
ktoré som prijal. Boli chvíle, keď sa mi nechcelo, nadával som a nenávidel,
pričom objektmi mojej nevraţivosti boli snáď všetky predmety, profesori, škola
a dokonca i ja sám. Tieto okamihy prešli a dnes môţem ďakovať všetkým
predmetom, profesorom, škole a aj sám sebe za to, čo mi dali. Priznávam, ţe
som si neodpustil pokus písať písomku s prázdnou hlavou, občas som i naschvál vymeškal v škole a nevyhol som sa ani tomu, aby som pouţil ťahák.
Priznávam, nebol som vôbec vzorový študent. Nebol som a som na to pyšný,
lebo keby som robil veci podľa pravidiel, nemohol by som sa učiť na vlastných
chybách. Prišiel by som aj o vetu pani profesorky Šimovej, ktorú mi povedala,
keď som podvádzal na písomke. Tá veta znela: „Ihneď sa otoč a prestaň odpi69

sovať! Odmietam vychovávať ďalších podvodníkov, pretoţe v štáte ich uţ
máme dosť.“ Som rád, ţe túto skupinu ľudí vďaka nášmu gymnáziu nerozšírim. Uvedomil som si tieţ fakt, ţe škola nielen učí, ale najmä vychov áva. Je na
nás samotných, či informácie prijmeme alebo nie, no výchova sa odmietnuť
nedá. Je na nej krásne, ţe nemusíme byť objektom problému, ani byť tí, ktorým sa vysvetľuje, ako sa majú vhodne správať. Stačí stáť niekde bokom alebo sa prejsť po chodbe a naša osobnosť sa automaticky mení. Preto som
vďačný nielen gymnáziu, ale aj kaţdému, kto je a bol jeho súčasťou. Všetci
sme iba jeho kúskom, ale na to, čo vďaka nemu môţeme dosiahnuť, môţe byť
hrdá celá naša škola. A nielen ona, ale aj mesto a krajina, z ktorej pochádz ame. Vo veku pätnásť rokov nevedel takmer nikto z nás, čím chce v ţivote byť.
Verím, ţe dnes, keď uţ máme maturitnú skúšku na druhej strane kalendára,
v tom má uţ kaţdý jasno. Osud je nevyspytateľný, a tak sa z nás namiesto
právnikov pokojne môţu stať upratovačky. Robiť môţeme hocičo, no sumu
získaných vedomostí a hlavne výchovu nestratíme. Za to, ţe nás vychovávali
a vzdelávali, ďakujem pani riaditeľke, ktorá by mala byť vzorom celému pedagogickému zboru, profesorom, ktorí by mali byť vzorom kaţdému ţiakovi,
a celej škole, ktorá je vďaka svojim výsledkom vzorom kaţdej inštitúcii podobnej tej, akú sme navštevovali posledné štyri roky...
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Známky
Predmet

Spolu

1

2

3

4

5

Priemer
predmetu

Povinné predmety maturitnej skúšky
anglický jazyk

163

55

60

42

5

1

2,00

biológia

50

29

15

6

0

0

1,54

dejepis

28

12

7

6

3

0

2,00

francúzsky jazyk

3

2

1

0

0

0

1,33

fyzika

21

10

6

5

0

0

1,77

geografia

66

48

14

4

0

0

1,33

chémia

28

16

12

0

0

0

1,43

informatika

23

14

3

6

0

0

1,65

matematika

72

33

28

8

3

0

1,74

náuka o spoločnosti

63

28

20

11

4

0

1,86

nemecký jazyk

27

14

8

5

0

0

1,50

psychológia

35

26

5

1

3

0

1,46

slovenský jazyk a literatúra

210

78

74

50

8

0

1,94

španielsky jazyk

18

10

7

1

0

0

1,32

Spolu a priemer školy

807

375

260

145

26

1

1,78

A takto dopadli naši maturanti na ústnych maturitných skúškach
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ŢIACKA KONFERENCIA PROJEKT 2011
V utorok 14. júna 2011 sa konala konferencia, na ktorej dvanásť ţiakov predstavilo
práce vypracované na hodinách predmetu tvorba a prezentácia projektov. Hodnotila
ich porota v tomto zloţení: RNDr. Ján Sedlák, DrSc., riaditeľ Ústavu experimentálnej
onkológie SAV v Bratislave, Mgr. Katarína Piačková, riaditeľka Strednej odbornej
školy v Novákoch, Mgr. Silvia Myšiaková, riaditeľka Hornonitrianskej kniţnice v Prievidzi a Mgr. Juraj Gordan, prednosta Obvodného lesného úradu v Prievidzi. Na konferencii sa predstavili Peter Belai (II. A) s prácou Exoplanéty, Adam Brecko (I. G) priblíţil problematiku UFO na Slovensku, Simona Čiscoňová (II. D) sa venovala muzikálu, Matúš Divéky (II. F) sa vrátil k tragédii Titanicu, Silvia Divékyová (I. G) predstavila
projekt Koncentračné tábory, Andrej Fiačan (II. B) prezentoval otázku zdravého sebavedomia, Barbora Chmúrová (I. G) spracovala tému vakcín, Ivana Kmeťová (II. D)
zasa krátkozrakosť, Mário Krajči (II. F) predstavil poznávanie prehistorických skamenelín, Barbora Mikulová (I. G) sa venovala samovraţdám mladých ľudí, Viktória Povaţanová (I. G) a Dominika Pračková (I. G) si vzali na pranier fajčenie ako spoločenský a zdravotný problém a Jana Tulíková (II. F) oboznámila publikum s atmosférickými javmi a počasím.
RNDr. Jaroslav Perniš

Mário Krajči, víťaz 2. ročníka žiackej konferencie PROJEKT 2011
72

Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

zloţenie predmetovej komisie:
PaedDr. Bohdan Cagáň, vedúci predmetovej komisie,
Mgr. Lenka Bieliková, Mgr. Mária Hanešová, Mgr. Mária Hanková,
Mgr. Kristína Košecká, Mgr. Petra Pekárová, PaedDr. Katarína Rajcigelová,
PaedDr. Miroslava Šutová, Mgr. Helena Vašková.
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OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry je pomerne
mladá súťaţ, veď tento školský rok prebehol iba jej 3. ročník.
Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné
zručnosti ţiakov v slovenskom jazyku, rozširovať záujem
ţiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a
zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru. Jej školské kolo sa konalo 26. októbra
2010. Víťazkou kategórie A, ktorá je určená pre ţiakov 3. a 4. ročníka, zvíťazila Miroslava Lukačková (III. E). V kategórii B, v ktorej súťaţili ţiaci 1. a 2. ročníka, obsadila
1. miesto Petra Hromadová (II. A). Obe postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo
3. februára 2011 na pôde Gymnázia Ivana Bellu v Handlovej. Miroslava Lukačková
sa umiestnila na 8. mieste a Petra Hromadová na 4. mieste.
Mgr. Helena Vašková

NETRADIČNÁ LITERÁRNA SÚŤAŢ
Pri príleţitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu prebehla na našej škole literárna
súťaţ o najlepší rečnícky útvar pre študentov 4. ročníka prievidzských stredných škôl
na tému Posolstvá a odkazy 17. novembra. Jej vyhlasovateľom bol Ing. Milan Dérer,
poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja. O dôvodoch, ktoré ho priviedli k jej
vyhláseniu, napísal: „Počas príleţitostných stretnutí s mladými dospievajúcimi ľuďmi,
študentmi alebo absolventmi stredných škôl často zisťujem, ţe táto skupina občanov
nemá, resp. má len minimálne znalosti z novodobej histórie našej vlasti. Neviem posúdiť, do akej miery a ako dostatočne je problematika 17. novembra zakomponovaná
do učebných osnov stredných škôl, ale aj tak cítim potrebu vštepovať našej mládeţi
do pamäti historické fakty, ktoré ovplyvňujú a budú ovplyvňovať ţivoty ich samých,
ale i mnohých ďalších generácií.“ Autorov troch najlepších prác odmenil hodnotnými
cenami na slávnostnom vyhodnotení výsledkov, ktoré sa konalo 18. novembra 2010.
Pomyselné zlato si odniesol spolu s notebookom Mário Šmýkal (IV. D), na striebornej
priečke sa ocitla Michaela Hirtlová (IV. E), ktorá dostala mobilný telefón, a tretie
miesto obsadila Roberta Dolinská (IV. G), ktorá získala ďalekohľad.
RNDr. Jaroslav Perniš
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BESEDOVALI SME SO SPISOVATEĽMI
Vo štvrtok 11. novembra 2010 sa v sále Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi
uskutočnilo z iniciatívy Klubu spoločnosti Ladislava Novomeského spomienkové
podujatie s názvom Pocta prievidzskému rodákovi Gustávovi Švénimu (1870 –
1918), na ktorom sa zúčastnili aj naši študenti. Akciu zorganizovali pri príleţitosti
140. výročia narodenia tohto muţa, ktorý do dejín vstúpil ako redaktor prvých slovenských robotníckych novín Nová doba a Zora. Hosťom podujatia bol Drahoslav Machala, spisovateľ a podpredseda Spolku slovenských spisovateľov, ktorý originálnym
spôsobom prednášal o Gustávovi Švénim, o jeho pohnutom ţivotnom osude a význame jeho činnosti pre slovenskú ţurnalistiku. Drahoslav Machala nebol jediný spisovateľ, s ktorým sa v priebehu školského roka naši študenti stretli. Z iniciatívy
Miestneho odboru Matice slovenskej v Prievidzi vo štvrtok 3. februára 2011 a vo štvrtok 12. mája 2011 zavítal do nášho gymnázia aj slovenský prozaik Anton Lauček
a študentom predstavil svoju literárnu tvorbu. V stredu 4. mája 2011 sa zasa našim
študentom predstavila česká spisovateľka pre deti a mládeţ Petra Braunová.
RNDr. Jaroslav Perniš

Anton Lauček i Eva Braunová čítali študentom zo svojich kníh...
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TIMRAVINA STUDNIČKA
Viesť deti a mládeţ k hlbšiemu poznávaniu slovenskej
literatúry, podnietiť ich k hľadaniu a objavom krásy
umeleckého slova a tým aj rodnej reči, poskytovať
priestor na popularizáciu pôvodnej slovenskej tvorby,
vytvárať podmienky pre konfrontáciu a tvorivý rast recitátorov, to všetko sú trvalé ciele súťaţe v umeleckom
prednese pôvodnej slovenskej prózy nazvanej Timravina studnička, nesúcej meno významnej spisovateľky
slovenského realizmu Boţeny Slančíkovej-Timravy.
Regionálne kolo jej 14. ročníka sa uskutočnilo v pondelok 6. októbra 2010 pod garanciou Regionálneho kultúrneho centra a Miestneho odboru Matice slovenskej v Prievidzi. Prihlásilo sa do
neho spolu jedenásť súťaţiacich. V kategórii stredných škôl sme mali aj vlastných
zástupcov – Luciu Boškovú (II. A), ktorá predniesla ukáţku z románu Mama pre Veroniku slovenskej autorky Táne Keleovej-Vasilkovej, a Miroslava Čibíka (II. F), ktorý
sa predstavil s poviedkou Telegram pre blízkeho človeka. Obaja sa umiestnili na
druhom mieste.
RNDr. Jaroslav Perniš

MODERUJEM, MODERUJEŠ, MODERUJE...
Mladé moderátorské talenty majú jedinečnú moţnosť priblíţiť sa práci moderátorov
vďaka súťaţi Sárova Bystrica, ktorá má dlhú tradíciu. Na jeseň 2010 prebehol uţ jej
31. ročník. Od svojho vzniku sa teší veľkej popularite. Kaţdoročne sa jej zúčastňujú
desiatky mladých ľudí, ktorí v nej vidia príleţitosť priblíţiť sa k splneniu svojho moderátorského sna. Súťaţ je pamiatkou na profesora Ladislava Sáru, protifašistického
bojovníka a prvého hlásateľa Slovenského slobodného vysielača v Banskej Bystrici
po vypuknutí Slovenského národného povstania, ktorý zahynul ako 32-ročný počas
náletu amerických stíhačiek na nacistický transport do koncentračného tábora. Jej
cieľom je podporovať a rozvíjať záujmové aktivity mládeţe, vytvárať podmienky pre
tvorivý rast záujemcov o hovorené slovo, moderátorské a hlásateľské aktivity, spr ostredkovávanie poznatkov v oblasti informačných médií. Zúčastniť sa jej môţu štu76

denti stredných a vysokých škôl. Pozostáva zo štyroch súťaţných disciplín – z interpretácie spravodajského textu, z interpretácie reklamného spotu alebo čítaného r eklamného oznamu, ktorá býva realizovaná výlučne ako rozhlasová reklama (súťaţiaci interpretuje text za scénou), z vedenia rozhovoru so zaujímavým človekom – hosťom – a z moderovania vlastnej relácie. Súťaţiaci sú zaradení podľa ţrebu do „vysielacej zmeny“, s ktorou spoločne pripravia redakčne, dramaturgicky a interpretačne
ucelený blok zostavený zo všetkých disciplín. Kaţdá „vysielacia zmena“ sa predstaví
štyrikrát a jednotliví finalisti – moderátori – si vymenia svoje posty tak, aby sa kaţdý
z nich predstavil vo všetkých štyroch disciplínach. Samotné zostavenie „vysielania“ je
na dohode jednotlivých súťaţných druţstiev – „vysielacích zmien“ – a záleţí na kreativite všetkých zúčastnených. Z našich ţiakov našiel odvahu vstúpiť na toto kolbište
Richard Perniš (I. D), ktorý v krajskom súťaţnom kole, organizovanom Regionálnym
kultúrnym centrom v Prievidzi, obsadil 3. miesto.
RNDr. Jaroslav Perniš
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ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO
Rozprávka ako jeden z najstarších umeleckých
útvarov sprevádza ľudstvo aţ do súčasnosti
v rôznych modifikáciách. Rozprávkové vretienko
sa ju snaţí uchovávať a zároveň oţivovať detskou recitačnou a prednesovou formou z veľkej
časti v jej pôvodnej podobe. Nie síce v polohe
tvorcu, výmyselníka príbehov, ale interpreta, oţivovateľa rozprávky. Symbol cesty od neučesanej
kúdele na praslici cez formovanie a zvuk kolovrátka aţ k napradenej niti na vretienku pripomína
aj cestu recitátora od jeho stretnutia s textom
ako zhlukom slov cez dôkladnú technickú a výrazovú prípravu aţ k rozprávaniu sformovaného
a pútavého príbehu – rozprávky.

Rozprávočka veselá, zostaň ešte s nami... Týmto veršom z básne Milana Rúfusa
otvorila Vanesa Sitárová (IV) v utorok 1. februára 2011 v klubovni nášho gymnázia
školské kolo súťaţe Rozprávkové vretienko. Zdôraznila, ţe rozprávky nie sú blízke
len deťom, ale majú čo povedať aj dospelým. Dôkazom toho je dlhoročná tradícia
v organizovaní súťaţe v umeleckom prednese rozprávky. Vyrovnané výkony hodnotila porota v zloţení PaedDr. Miroslava Šutová a Mgr. Mária Hanešová. Recitátori sa
umiestnili nasledovne:
1. miesto: Frederika Beňová (IV)
2. miesto: Zuzana Marošiová (IV)
3. miesto: Ľudmila Peterková (II)
Víťazka školského kola Frederika Beňová nás reprezentovala vo štvrtok
3. februára 2011 v okresnom kole a so svojou Múdrou dievčinou od Valentína Beniaka obsadila vo svojej kategórii 1. miesto.
Mária Madajová (IV)
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Účastníci školského kola súťaže Rozprávkové vretienko

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Hviezdoslavov Kubín je súťaţ, ktorá preţila uţ viac ako polstoročie. Kaţdoročne
umoţňuje recitátorom a milovníkom poézie a prózy na Slovensku stretnúť sa na postupových kolách, kde môţu navzájom porovnať svoje umelecké prednesy a zabojovať o ocenenia. Školské kolo 57. ročníka tejto súťaţe sa uskutočnilo v našej škole
7. marca 2011. Súťaţilo spolu 20 recitátorov, 11 v poézii a 9 v próze. Porota v zloţení PaedDr. Katarína Rajcigelová, Mgr. Mária Hanková a Mgr. Petra Pekárová udelila
tieto ocenenia:
Poézia

1. miesto – Matúš Murín (II. C),
2. miesto – Barbora Chmúrová (I. G),
3. miesto – Dominika Hudecová (III. G)

Próza

1. miesto – Olívia Fantúrová (III. C),
2. miesto – Lucia Lacková (III. A)
3. miesto – Monika Letavajová (IV. D).
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V regionálnom kole Barbora Chmúrová obsadila 3. miesto a Olívia Fantúrová
1. miesto, postúpila do krajského kola, kde uţ ocenenie nezískala. Hviezdoslavovho
Kubína sa zúčastnili aj ţiačky našej školy, ktoré sú členkami dramatického odboru pri
ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi. Pod vedením Viery Marsinovej sa podarilo Ivete Krejčírovej (III. A) obsadiť 3. miesto v regionálnom kole a Zuzane Špacírovej (III. E)
2. miesto v krajskom kole.
Mgr. Mária Hanková

V OXFORDSKOM ŠTÝLE
Dňa 29. apríla 2011 som sa zúčastnila celoslovenského finále esejistickej súťaţe
vyhlásenej Kolégiom Antona Neuwirtha v Ivanke pri Dunaji. Jej téma znela: Boh
pravdepodobne neexistuje. Tak sa prestaň trápiť a teš sa zo ţivota. Vyhlásenie výsledkov prebehlo za účasti oxfordského profesora Williama E. Carrolla. Zo 77 prác sa
moja umiestnila v desiatke najlepších. Ich autorov organizátori pozvali na finálovú
večeru v oxfordskom štýle. Konala sa priamo v reprezentačných miestnostiach tamojšieho kaštieľa. Pán profesor mal veľmi pútavú prednášku o svojej práci a potom
sme všetci zúčastnení diskutovali na viaceré zaujímavé filozofické témy. Napriek tomu, ţe moja práca nevyhrala, povaţujem tento večer za výnimočnú skúsenosť
a moţnosť stretnúť ľudí z rôznych kútov Slovenska, rôzneho vyznania a vypočuť si
ich slobodné názory. Hľadať pravdu sa oplatí a túto moţnosť pod heslom Pravda
oslobodzuje, dobro víťazí, krása priťahuje ponúka práve Kolégium Antona Neuwirtha.
Lenka Jusková (IV. E)

PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU...
V tomto školskom roku prebehol 19. ročník celoslovenskej súťaţe nazvanej Prečo
mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Záštitu nad ním prevzal prezident
Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Jej cieľom bolo podchytiť, rozvíjať a prehĺbiť
záujem detí a mládeţe o slovenčinu a Slovensko, o významných dejateľov Slovenska a svojho kraja, o miestne spoločenské a kultúrne problémy a nárečia formou slohových úloh, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok v podobe prozaických ţánrov a básní. Tento ročník sa niesol v znamení 1150. výročia úmrtia knieţaťa Pribinu,
150. výročia Memoranda slovenského národa, 130. výročia zaloţenia časopisu Slovenské pohľady a v znamení viacerých významných výročí literárnych tvorcov
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a osobností v dejinách slovenského národa. V roku 2011 uplynulo 220 rokov od narodenia a 140 rokov od úmrtia Jána Chalupku, 155 rokov od úmrtia Ľudovíta Štúra,
190 rokov od narodenia Janka Matúšku, 130 rokov od úmrtia Jána Bottu, 95 rokov od
úmrtia Svetozára Hurbana Vajanského, 90 rokov od úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava, 60 rokov od úmrtia Ľudmily Podjavorinskej a 110 rokov od narodenia Ľuda
Ondrejova. Slávnostné vyhlásenie výsledkov 19. ročníka súťaţe sa uskutočnilo
v stredu 8. júna 2011 v Nových Zámkoch pri príleţitosti Cyrilo-metodských dní slovenského písomníctva a kultúry. Medzi ocenenými bola Zdenka Ondrisková (IV. A),
ţiačka Mgr. Márie Hankovej, ktorá získala cenu poroty.
RNDr. Jaroslav Perniš

AKO III. A HRALA DIVADLO
Kaţdý z nás bol uţ aspoň raz v divadle. Kulisy,
herci v kostýmoch, scénická hudba a dialógy postáv vytvárajú estetický záţitok, ktorý v človeku
zostane. Nikdy nám však nenapadlo zamýšľať sa
nad tým, ako takéto predstavenie vzniká, kým
sme na hodine literatúry nedostali úlohu napísať
krátku divadelnú hru. Vtedy sme zistili, ţe to nie
je aţ také ľahké, ako to na prvý pohľad vyzerá.
Rozdelili sme sa do skupín. Naša skupinka sa
dohodla, ţe budeme písať hru na námet Hamleta, ktorého sme všetci čítali ako povinnú literatúru. Táto Shakespearova hra nás zaujala a inšpirovala, preto sme Hamleta prerobili do modernej verzie s názvom Hamlet – Mafia. Najskôr sme museli napísať scenár, ktorý by bol vtipný, pochopiteľný a výstiţný. Pri jeho písaní sme mali aj
menšie komplikácie, keďţe kaţdý mal iné predstavy, vnímal kaţdú postavu inak
a chcel to podať vlastným spôsobom. Neskôr kaţdá skupina predviedla svoju vymyslenú scénku a spoločne sme vyhodnotili najlepšie predstavenie. Scénka o mafii mala
úspech. Na návrh slovenčinárky a zároveň triednej profesorky Márie Hankovej sme
sa podujali vyrobiť z nej divadelné predstavenie so všetkým, čo k nemu patrí. V divadelnom krúţku, ktorý sme mávali kaţdý štvrtok, sme si rozdelili úlohy, dohodli sa, kto
bude aká postava, navrhli kostýmy a vymysleli scénu. Pravidelnými nácvikmi pod
vedením našej triednej profesorky sme sa kaţdým týţdňom zlepšovali. Museli sme
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sa stotoţniť so svojimi postavami z mafiánskeho klanu, osvojiť si texty tak, aby vyznievali humorne aj pre divákov, nielen pre nás, naučiť sa pohybovať po javisku
a pouţívať rekvizity. Doteraz sme mali dve vystúpenia, na imatrikuláciách a na Dni
otvorených dverí, kde sme mali veľmi dobré ohlasy z rôznych strán. Tešíme sa z tejto
skúsenosti, ktorá nám dala veľa záţitkov, veselých chvíľ a inšpirácie do budúcnosti.
Lucia Lacková (III. A)

TERCIÁNI NA HOREHRONÍ
Na 17. máj 2011 terciáni ešte dlho nezabudnú. Namiesto tradičného vyučovania sa
zúčastnili so svojou pani profesorkou Mgr. Máriou Hanešovou literárnej exkurzie Po
stopách Jozefa Gregora Tajovského. Zastavili sa aj na Ostrej Lúke, kde si zaspomínali na Ľudovíta Štúra a Adelu Ostrolúcku. Počas exkurzie si pripomenuli i ţivot
a tvorbu iných štúrovcov – Jána Bottu v Banskej Bystrici a Andreja Sládkoviča
v Radvani. Cieľom exkurzie bola rázovitá obec – rodisko Jozefa Gregora Tajovského.
V dome obľúbeného starého otca, na ktorého si v mnohých poviedkach autor s láskou spomína, si rozšírili vedomosti nielen o tomto slovenskom spisovateľovi, ale aj
o Jozefovi Murgašovi – významnom vynálezcovi bezdrôtovej telegrafie.
Jana Beňadiková (III), Dominika Bugárová (III)

PO STOPÁCH VAVRINCA BENEDIKTA NEDOŢERSKÉHO
V čase, keď maturanti našej školy dokazovali svoje vedomosti za zeleným stolom,
zorganizovali sme pod vedením Mgr. Márie Hanešovej literárnu exkurziu do Nedoţier-Brezian. Bola by veru hanba, keby sekundáni nevedeli, po kom je pomenovaná
ich škola. Trasa viedla k pomníku v obci a k budove základnej školy, pred ktorou stojí
socha tohto významného humanistického pedagóga, jazykovedca, prorektora Karlovej univerzity v Prahe. Zaujalo nás, ako vo svojom najvýznamnejšom diele Bohemicae gramaticae nabádal Slovákov, aby sa vzdelávali, čítali a nezanedbávali svoju
materinskú reč. Navštívili sme aj Pamätnú izbu obce, kde nám pani Eva Kucharovičová zaujímavým a pútavým spôsobom priblíţila voľakedajší ţivot na dedine. Z prospektov sme sa dozvedeli, ţe Nedoţery sa nepýšia len Vavrincom Benediktom.
Cenné informácie z exkurzie sa nám nepochybne zídu v ďalšom štúdiu.
Ľudmila Peterková (II)
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ANGLICKÝ JAZYK

zloţenie predmetovej komisie:
Mgr. Silvia Valterová, vedúca predmetovej komisie,
Mgr. Martina Borková, Mgr. Jana Briatková, Mgr. Katarína Hajnovičová,
Mgr. Erika Hoppanová, Mgr. Eva Kačírová, Mgr. Vladimíra Majerská,
PhDr. Ľubomír Planka, Mgr. Michal Petrovský, PaedDr. Mária Poljaková,
PhDr. Emília Ranostajová, Mgr. Jana Škrípalová, Mgr. Eva Urbanová.
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STRETNUTIE SO ZAUJÍMAVÝM ČLOVEKOM
V súčasnej dobe majú študenti ovládajúci anglický jazyk naozaj široké moţnosti, kde
ho pouţiť a precvičiť. Pri cestovaní počas letných dovoleniek v zahraničí, vďaka sociálnym sieťam, ale aj u nás – na Slovensku. Stačí, ak poznáme otvoreného, priateľského človeka, ktorý je ochotný venovať nám svoj čas. Pán Robert Pinkerton zo S everného Írska je presne taký typ človeka, a tak sa niektorí naši ţiaci mohli započúvať
do jeho melodickej reči. Prijal naše pozvanie a vo štvrtok 21. októbra 2010 s nami
strávil niekoľko hodín a ochotne odpovedal na akékoľvek otázky. V stredu 30. marca
2011 k nám zavítal opäť. Vzhľadom na to, ţe po matke má škótske korene, porozprával aj o kilte, typickej škótskej skladanej zavinovacej „sukni“ po kolená, vyrobenej
z vlny, ktorú nosia muţi a v ktorom bol sám oblečený, ale nechýbali aj zaujímavosti
o jeho rodnej krajine a pestrom ţivote cestovateľa.
Mgr. Erika Hoppanová

EVERYDAY LIFE AT PRIMARY SCHOOL
My, študenti prímy, sme sa zapojili do projektu nazvanom eTwinning. Je to program
podporujúci partnerstvo škôl z celej Európy. Spolupracovali sme so študentmi z Poľska, Írska, Grécka, Francúzska a Veľkej Británie. Naším spoločným dorozumievacím
jazykom bola angličtina – vyuţívali sme ju pri písaní e-mailov, ale aj pri tvorbe príspevkov, článkov a prezentácií, ktoré sme spolu s fotografiami uverejňovali aj na na-

84

šej webovej stránke. Na projekte sme pracovali spoločne, stretávali sme sa kaţdý
utorok popoludní na krúţku aj s našou pani profesorkou Valterovou. Vţdy sme sa
naučili niečo nové. Náš projekt, nazvaný
Everyday Life at Primary School, má
viacero častí – poskytuje základné informácie o škole a o nás, rozvrh hodín
a typický deň v našej škole, sviatky, ktoré oslavujeme, školské výlety a projekty.
Na krúţok sme sa vţdy tešili. Všetci,
ktorí mali záujem sledovať našu činnosť, sa mohli o nej dozvedieť priamo
na webovej stránke:

www.everyday-life-at-primary-school.wikispaces.com

A to sme my...
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OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU
Angličtina je v súčasnosti jedným z najrozšírenejších jazykov sveta. Hovorí ňou jeden
zo šiestich ľudí. Na našej škole niet ţiaka, ktorý by sa ju neučil. A dosť je aj takých,
ktorí neváhajú vstúpiť do súťaţného ringu a overiť si svoje znalosti. Vo štvrtok 2. decembra 2010 sa konalo školské kolo 21. ročníka olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 46 študentov – v kategórii 2A určenej pre ţiakov 1. a 2. ročníka štvorročného a 5. a 6. ročníka osemročného štúdia gymnázia ich bolo dvadsaťšesť,
v kategórii 2B určenej pre ţiakov 3. a 4. ročníka štvorročného štúdia osemnásť
a v kategórii 2C2 určenej pre anglofónnych ţiakov dvaja študenti. Výsledky boli nasledovné:
kategória 2A

1. miesto: Ivona Mendelová (VI)
2. miesto: Peter Belai (II. A)
3. miesto: Matúš Bizoň (II. G), Andrej Fiačan (II. B)

kategória 2B

1. miesto: Iveta Krejčírová (III. A)
2. miesto: Barbara Mikulová (III. A)
3. miesto: Maroš Valter (III. B)

kategória 2C2

1. miesto: Roberta Dolinská (IV. G)
2. miesto: Andrej Kolárik (V)

Do obvodného kola, ktoré sa konalo 17. januára 2011, postúpili víťazky jednotlivých kategórií, z nich dve – Ivona Mendelová a Roberta Dolinská – svoju pozíciu
obhájili a vybojovali si postup do krajského kola. To sa konalo v pondelok 7. marca
2011 v Trenčíne. Ivona Mendelová obsadila 4. miesto a Roberta Dolinská 3. miesto.
Mgr. Silvia Valterová

CESTA PO ZÁPADNEJ EURÓPE
V októbri 2010 sme navštívili niektoré európske metropoly. Počas týţdenného
výletu sme sa oboznámili s históriou, kultúrou a architektúrou jednotlivých
miest. Kaţdé z nich bolo niečím výnimočné. Ako prvé sme mali moţnosť vidieť
hlavné mesto Luxemburska – Luxemburg. Strávili sme v ňom iba niečo viac
ako hodinu, ale napriek tomu sme stihli prejsť úzke historické uličky, malé ná86

mestia a významné pamätníky. Ďalej sme pokračovali smerom na západ do
Belgicka, konkrétne do Bruselu, kde sme boli celý deň a pani sprievodkyňa
nám nedala ani na chvíľu vydýchnuť, mali sme stále nabitý program, vďaka
ktorému sme za krátky čas spoznali veľa pamätihodností. Videli sme aj celosvetovo známy symbol Bruselu – Cikajúceho chlapca, ale aj Atómium, postavené na výstavu EXPO. Okolo kaţdej z atrakcií sa hemţilo mnoţstvo turistov.
Po celodennej prehliadke sme vyčerpaní nastúpili do autobusu a presunuli sa do prístavu Dover, odkiaľ nás trajekt previezol na Britské ostrovy.
V skorých ranných hodinách sme dorazili do dlho očakávaného Londýna, na
ktorý sme sa tešili najviac. Štvordenný maratón sme začali v parku Greenwich,
ktorý je známy observatóriom a nultým poludníkom, prechádzajúcim týmto
miestom. Múzeum voskových figurín a Katedrála svätého Pavla si však našu
pozornosť získali tieţ. Väčšia uţ bola taká vyčerpaná, ţe uţ mysleli iba na
jedno – hotel a sprchu. Aj toho sme sa dočkali a večer sme si poriadne oddýchli. Noc bola nejaká prikrátka a hneď po raňajkách sme odišli do víkendového sídla kráľovnej – do Windsor Castle – a popoludní sme navštívili známe
univerzitné mestečko Oxford.
Nasledujúci deň bol venovaný historickému centru Londýna – Big Ben,
Trafalgar Square a povznesenie do oblakov, kde sme videli Londýn ako na
dlani, nám umoţnila turistická atrakcia London Eye. No aj milovníci nákupov si
prišli na svoje v časti známej ako Oxford Street. Večer nastal čas rozlúčiť sa
s touto výnimočnou metropolou, ktorá na jednej strane dýcha históriou a na
druhej ţiari veľkomestom. A na záver nášho eurotripu sme zavítali do Holandska, krajiny veterných mlynov, syrov, drevákov a tulipánov. Malá rodinná firma
bola dôkazom a ukáţkou toho, ako sa vyrába pravý domáci syr a dreváky.
Amsterdam by som stručne nazvala mestom mnoţstva bicyklov a vodných
kanálov. Celý týţdeň nás tak vyčerpal, ţe vyhliadkovú plavbu na lodi sme vyuţili na načerpanie novej energie a trošku sme si pospali, z čoho mali veľkú zábavu nemeckí turisti. Tento týţdeň nám veľmi rýchlo ubehol v spoločnosti
skvelých kamarátov, milých pani profesoriek a ochotnej pani sprievodkyne.
S hlavou plnou záţitkov a mnoţstvom fotiek vo foťáku sme sa vrátili domov
k našim rodičom, ktorí nás s radosťou vítali. Som rada, ţe som sa mohla zúčastniť toho pekného výletu.
Viktória Povaţanová (I. G)
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DIVADLO PO ANGLICKY
Príjemným záţitkom pre ţiakov III a IV bola určite aj návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku 25. októbra 2010, o ktorej je nasledovný príspevok...

Červená čiapočka
V jeden sychravý deň nám naše angličtinárky Mgr. Martina Borková,
Mgr. Erika Hoppanová a Mgr. Eva Kačírová zlepšili náladu zaujímavou správou. Kým doteraz sme starším gymnazistom len ticho závideli rôzne divadelné
predstavenia, na ktoré chodia, zrazu prišiel rad aj na nás. 25. októbra sme sa
vybrali na anglické predstavenie Little Red Riding Hood. Zo začiatku bolo
predstavenie nudné: herci nehovorili po anglicky, len pesničky spievali v angličtine. Jeden z troch hercov si mal vymyslieť rozprávku pre svoju kamarátku.
Tak začal tvoriť a my sme sa začali baviť: „Bol les. V ňom malá chalúpka. Úplne malinká – s rozlohou 200 aţ 300 hektárov.“ Hlavné postavy postupne pridávali viac a viac angličtiny. Rozprávku sme všetci dobre poznali, smiali sme
sa napríklad na rekvizitách – nerozbitnom jabĺčku, metrovom kľúči od babkinho domu, babkiných okuliaroch. Veselá bola aj babkina debata s Červenou
Čiapočkou vo vlkovom bruchu. Na záver prišiel poľovník a vyslobodil ich. Spolu nahádzali do vlka kamene a potom ho zašili tak, ako to robia na Discovery
Channel. Počas predstavenia sme si vypočuli aj sedem veselých piesní. Predstavenie sa mi páčilo, bolo vtipné a malo zmysel.
Barbora Mokrá (IV)

88

HALLOWEEN PARTY
Halloween je pôvodom anglosaský ľudový sviatok, ktorý sa oslavuje večer 31. októbra. Deti sa
obliekajú do strašidelných kostýmov, chodia od domu k domu
a pýtajú si sladkosti. Tento sviatok je charakteristický hlavne pre
anglicky hovoriace krajiny, akými
si Spojené štáty americké, Kanada, Veľká Británia, Írsko, Austrália, Nový Zéland a pod. Jeho tradícia siaha ešte do predkresťanského obdobia, do čias starých Keltov, a súvisí s pohanským sviatkom Samhain, ktorý sa slávil v noci z 31. októbra na 1. novembra.
V starom keltskom kalendári sa týmto slovom označoval tieţ mesiac november,
presnejšie povedané jeho prvé tri týţdne. Bol hranicou medzi dvoma hlavnými periódami (letom a zimou), pre Keltov bol začiatkom nového roka a bol tieţ vnímaný ako
čas, keď sa stiera hranica medzi svetom ţivých a mŕtvych. Verilo sa, ţe duše zosnulých sa v tomto období vracajú na zemský povrch a ţiví zasa môţu navštíviť záhrobie. Keď na začiatku 1. storočia dobyli Rimania keltské územia, začali sa prelínať
keltské a rímske zvyky a tento sviatok sa spojil aj s oslavou konca zberu úrody.
V priebehu ďalších storočí sa začal uplatňovať aj vplyv katolíckej cirkvi. Pápeţ Bonifác IV. sa chcel zbaviť pohanských zvykov a pre obdobie sviatku Samhain vytvoril
nový sviatok – sviatok Všetkých svätých, ktorým ho chcel nahradiť. Jeho pôvodný
názov znel All-Hallow-even (predvečer všetkých svätých). Obyčajní ľudia to nakoniec
vyriešili tak, ţe oba sviatky začali oslavovať spolu a obe tradície nakoniec splynuli do
podoby, ako ju poznáme dnes. Tradičnými znakmi Halloweenu sú špeciálne vyrezané tekvice, v ktorých vnútri je horiaca sviečka, ale aj čarodejnice, duchovia, netopiere, čierne mačky, metly, oheň, príšery, kostlivci a pod. Dominantnými farbami sú
najmä červená, ţltá, oranţová a čierna. Myšlienka Halloweenu inšpirovala aj vyučujúce anglického jazyka na našej škole – Mgr. Janu Briatkovú, Mgr. Evu Kačírovú,
Mgr. Vladimíru Majerskú a Mgr. Janu Škrípalovú – ktoré sa rozhodli pre ţiakov prvé-
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ho stupňa osemročného štúdia priblíţiť atmosféru tohto sviatku a zorganizovali pre
nich Halloween party. Svedectvom toho, ako to dopadlo, je nasledujúci príspevok.
RNDr. Jaroslav Perniš

Vo štvrtok 28. októbra 2010 sa na našej škole uskutočnila Halloween party.
My – malí primáni – sme sa na ňu dlho tešili. Chodili sme do školy ledva dva
mesiace, a tak sme nevedeli, čo od toho máme očakávať. Veľmi skoro sme
zistili, ţe nebol ţiadny dôvod na obavy. Tesne pred začatím sme sa v triede
upravovali a snaţili sa vyzerať čo najdivokejšie. To nám totiţ malo zaručiť, ţe
budeme presne zodpovedať halloweenskému výzoru. Čierne plášte, biele tváre a umelé pazúry – nič v našich kostýmoch nechýbalo. Stáli sme pred dverami klubovne so zviazanými rukami v trojiciach. „Bude to súvisieť s nejakou súťaţou,“ pomysleli sme si. „O chvíľu nás odviaţu.“ Lenţe nebolo to také jednoduché. Súťaţili sme v skupinkách tak, ako sme boli zviazaní. Mali sme nájsť
anglické slovíčka, ktoré boli umiestnené všade po klubovni. Nevyhli sme sa
pádom, nakoľko pohybovať sa s dvoma ďalšími ľuďmi synchronizovane nebolo ľahké. Úlohu sa podarilo splniť iba dvom skupinkám, ktoré za odmenu odviazali. Aby aj nás ostatných rozviazali, museli sme zjesť piškótu pokropenú
citrónom. Podľa mňa to bola celkom dobrá kombinácia, za čo som bola organizátorom veľmi vďačná. Uţ pri tejto prvej súťaţi sme zistili, ţe sa nebudeme
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nudiť. Prichystané boli aj ďalšie aktivity, ktoré boli rovnako zábavné a veľa
sme sa pri nich nasmiali. Ale to nebolo všetko. Primáni si pripravili pesničku
ADDAM’S FAMILY v podaní pravej rodinky ADDAMSOVCOV. Po úspešnom
vystúpení sme mali diskotéku, počas ktorej sme si zahrali hru Limbo. Na konci
boli vyhlásené najlepšie masky. Hoci si myslím,
ţe kaţdý si dal so svojou maskou aspoň akú-takú
námahu, niekto predsa len musel vyhrať. A vyhral
strýko Fester z rodiny Addamsovcov (to bola naša spoluţiačka Dida Taschová). A ako hodnotím
celý večer? Presne tak, ako som uţ napísala.
Nemuseli sme sa báť ţiadnej nudy, pretoţe sme
sa výborne zabávali a nasledujúce spoločné dni
sme naň spomínali ako na skvelý záţitok.
Jana Magdolenová (I)

VIANOČNÝ BAZÁR
Posledný deň v škole pred prázdninami, v stredu 22. decembra 2010, sa uţ po siedmy raz konal vianočný bazár. V priestoroch telocvične si rozloţili študenti stánky
s vianočným koláčmi, obloţenými chlebíčkami, nealkoholickými nápojmi, hračkami
a rôznymi milými drobnosťami. V učebni III. F triedy bola čajovňa, kde si študenti
mohli vychutnať pestrú ponuku čajov a koláčikov. V učebni tercie si zriadili minibazár
s rôznymi predmetmi z druhej ruky. Tu tieţ bolo moţné nielen ochutnať práve upeč ené oblátky, ale aj vyskúšať si techniku ich pečenia. V učebni kvinty si študenti zasa
mohli vyrobiť v tvorivej dielni vlastné vianočné ozdoby alebo si priamo kúpiť ozdoby
vyrobené deťmi zo Špeciálnej základnej internátnej školy v Prievidzi. V učebni I. G
triedy sme si pochutnali na sladkých palacinkách. Študenti nášho gymnázia si nielen
naplnili ţalúdky, ale aj potešili svoju dušu bohatým programom s vianočnými koledami. V učebni IV. C triedy sa predstavila hudobná skupina Mária Šmýkala. Vianočného bazáru sa zúčastnili aj pedagógovia a deti z centra sociálnej pomoci Domino
v Prievidzi. Srdečná vďaka patrí tým študentom a pedagógom, ktorí prispeli k zdarnému priebehu tejto tradičnej akcie. Výťaţok z nej v celkovej hodnote 195 € poputoval do rúk tých, ktorí ho potrebujú.
Mgr. Katarína Hajnovičová
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NEMECKÝ A RUSKÝ JAZYK

zloţenie predmetovej komisie:
PhDr. Tatiana Šteiningerová, vedúca predmetovej komisie,
Mgr. Marta Bartošová, PhDr. Margita Daubnerová, PhDr. Eva Homolová,
Mgr. Eva Juríčková, Mgr. Mária Hanešová, Mgr. Jana Laluhová,
Mgr. Zuzana Orságová, Mgr. Renáta Oswald,
Mgr. Waltraud Pavličková.
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MERANIE SÍL V OLYMPIÁDE V NEMECKOM A RUSKOM JAZYKU
Olympiáda v nemeckom jazyku je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti
ţiakov základných a stredných škôl. Je organizovaná ako postupová súťaţ. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti ţiakov, rozširovať
ich záujem o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť, zvyšovať ich záujem
o štúdium cudzích jazykov. Ide o celoslovenskú súťaţ určenú ţiakom, ktorí majú záujem o nemecký jazyk a o nemecky hovoriace krajiny. Prispieva k vyhľadávaniu talentov a k rozvoju ich vedomostí a zručností. V tomto školskom roku prebehol 21. ročník. Školské kolo sa konalo vo štvrtok 9. decembra 2010. Umiestnenie účastníkov na
prvých troch priečkach v jednotlivých kategóriách bolo nasledovné:
kategória 2A

1. miesto: Ivona Mendelová (VI)
2. miesto: Katarína Harmatová (II. C)
3. miesto: Adam Hanuska (V)

kategória 2B

1. miesto: William Richter (III. C)
2. miesto: David Michajlov (IV. B)
3. miesto: Natália Mjartanová (III. C)

kategória 2C

1. miesto: Salvatore Farenga (V)

kategória 2E

1. miesto: Frederika Beňová (IV)
2. miesto: Adrián Farenga (I)

Okresné kolo sa konalo na našej domácej pôde v stredu 19. januára 2011. Víťazi zo školského kola vo všetkých kategóriách, v ktorých sme mali zastúpenie, obhájili svoje prvenstvo a postúpili do krajského kola. Jeho organizátorom bolo uţ tradične naše gymnázium. Konalo sa vo štvrtok 10. februára 2011. Umiestnenie našich
ţiakov bolo nasledovné:
kategória 2A

4. miesto: Ivona Mendelová (VI)

kategória 2B

1. miesto: William Richter (III. C)

kategória 2C

4. miesto: Salvatore Farenga (V)

kategória 2E

2. miesto: Frederika Beňová (IV)
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O necelé dva mesiace neskôr sa 64 najlepších nemčinárov základných
a stredných škôl z celého Slovenska, ktorí zvíťazili v krajských kolách olympiády
v ôsmich vekových kategóriách, stretli v dňoch 24. a 25. marca 2011 v Bratislave,
aby si zmerali sily v písomnom a ústnom pouţívaní nemčiny. Slávnostné otvorenie
i vyhodnotenie súťaţe prebehlo v Mozartovej sieni Rakúskeho veľvyslanectva v Br atislave za osobnej účasti rakúskeho veľvyslanca Josefa Markusa Wuketicha a nemeckého veľvyslanca Axela Hartmanna. Samotná súťaţ prebiehala na pôde Gymnázia svätej Uršule v Bratislave. Naše farby reprezentoval William Richter (III. C), ktorý
sa umiestnil vo svojej kategórii na 5. mieste.
Tri roky potom, ako sa po dlhej odmlke opäť dostal do ponuky cudzích jazykov
na našej škole ruský jazyk, dočkali sme sa aj toho, ţe ţiaci, ktorí sa ho začali učiť,
našli v sebe odvahu v ňom aj súťaţiť. Vo štvrtok 9. decembra 2010 sa konalo školské
kolo 41. ročníka olympiády v ruskom jazyku. Umiestnenie našich ţiakov bolo:
1. miesto: Lucia Bošková (II. A), Juraj Malinčík (II. A)
2. miesto: Katarína Marčanová (II. A)
3. miesto: Katarína Vlčeková (III. E), Peter Belai (II. A)
PhDr. Tatiana Šteiningerová

JAZYKOVÉ SKÚŠKY Z NEMECKÉHO JAZYKA
Naša škola patrí do siete, v ktorej je moţnosť
intenzívnejšie sa venovať štúdiu nemeckého jazyka a získať nemecký jazykový diplom Das Deutsche Sprachdiplom (DSD) der Kultusministerkonferenz (KMK) Stufe II. V kaţdom ročníku je
zriadená jedna trieda s rozšíreným vyučovaním
tohto jazyka. Nemecký lektor, spolupracujúci s ostatnými vyučujúcimi nemeckého
jazyka, v nej vedie našich študentov k osvojovaniu spôsobilostí potrebných pre
úspešné zvládnutie prípravného procesu. Skúška, ktorá vedie k získaniu tohto diplomu, prebieha v presne zadaných termínoch a skúšobné zadania sú vypracované
centrálne, pretoţe cieľom organizátora je porovnateľnosť a rovnocennosť skúšok
v jednotlivých krajinách. DSD II platí ako doklad o jazykových znalostiach, ktoré postačujú pre štúdium na nemeckých vysokých školách. Keďţe je slovenská maturita
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uznaná ako ekvivalent nemeckej Abitur, môţe byť drţiteľ tohto jazykového diplomu
imatrikulovaný na nemeckej vysokej škole bez ďalších skúšok. Tento diplom je uznávaný aj v kruhoch nemeckého priemyslu a je v nich často povaţovaný za dôkaz pokročilých znalostí nemeckého jazyka. Jazyková skúška DSD II zodpovedá jazykovej
úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky
a ako taká môţe byť v zmysle platnej legislatívy náhradou našej maturitnej skúšky
z nemeckého jazyka. Je testom jazykovej zručnosti. Pilotná skúška DSD II sa konala
v utorok 23. novembra 2011. Zúčastnilo sa jej 16 ţiakov zo IV. C, 32 ţiakov z III. C
a 13 ţiakov z III. B a III. G, ktorí navštevovali voliteľný predmet Certifikovaný tréning
nemeckého jazyka. Zúčastnila sa jej aj Andrea Hielsche, poradkyňa pre túto jazykovú
skúšku na Slovensku. Písomná časť sa uskutočnila v utorok 7. decembra 2010. Zúčastnilo sa jej 16 ţiakov zo IV. C a organizačne ju zabezpečovali Mgr. Waltraud Pavličková a PhDr. Tatiana Šteiningerová. Skúška pozostávala z troch častí – z čítania
s porozumením (Leseverstehen), z posluchu s porozumením (Hörverstehen) a z písomnej komunikácie (Schriftliche Kommunikation). Ústna skúška sa konala v dňoch
13. – 14. decembra 2011. Jazykové certifikáty si prevzali 12. mája 2011 v Piešťanoch
za osobnej účasti nemeckého veľvyslanca na Slovensku Dr. Axela Hartmanna.
RNDr. Jaroslav Perniš
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NAVŠTÍVIL NÁS NEMECKÝ VEĽVYSLANEC
V stredu 6. apríla 2011 navštívil našu školu veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku Dr. Axel Hartmann. Sprevádzali ho Gudrun Telge, hlavná koordinátorka a odborná poradkyňa pre nemecký jazyk na Slovensku, a Andrea Hielscher,
poradkyňa pre Deutsche Sprachdiplom Stufe II na Slovensku. Na stretnutí so ţiakmi
prednášal o období pádu ţeleznej opony v Európe. Hovoril o historických súvislostiach, o páde Berlínskeho múru a o moţnostiach, ktoré sa im otvárajú v dnešnej
zjednotenej Európe. Ocenil skvelé jazykové znalosti gymnazistov, ktoré sú nielen
devízou pre prácu v Nemecku a v nemecky hovoriacich krajinách, ale aj pri uplatnení
na trhu práce v nemeckých spoločnostiach pôsobiacich na Slovensku. Na neformálnom stretnutí s vedením školy a vyučujúcimi nemeckého jazyka vyjadril škole svoju
podporu pri ďalšom rozvíjaní prípravy ţiakov zameranej na získanie nemeckého jazykového certifikátu DSD Stufe II, v ktorom naša škola uţ dlhé roky dosahuje výborné výsledky.
PhDr. Tatiana Šteiningerová

Dr. Axel Hartmann pri zápise do školskej kroniky
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BOLI SME V NÁRODNOM DIVADLE
Na stredu 6. októbra 2010 si pripravila naša
pani profesorka Mgr. Marta Bartošová pre
nás, svojich študentov z III. E, ktorých učí
ruský jazyk, mimoriadne zaujímavú akciu.
V tento deň nastúpila spolu s nami na prievidzskej ţelezničnej stanici do bratislavského
rýchlika, ktorým sme sa odviezli do našej
metropoly, aby sme navštívili novú budovu
Slovenského národného divadla. Na jeho
javisku sme sledovali dramatický príbeh
o osudovej láske medzi mladým dôstojníkom
Alexejom Vronským a vydatou ţenou Annou
Kareninovovou, schopnej prelomiť hranice
spoločenskej konvencie. Bol to príbeh o vášni, čo potom, ako zvíťazila, ochladla v kaţdodennosti beţného ţivota a stala sa utrpením.
Inscenácia reţiséra Romana Poláka naštudovaná podľa rovnomenného svetoznámeho
románu ruského spisovateľa Leva Nikolajeviča Tolstého mala u nás veľký a najmä mimoriadne pozitívny ohlas. Zásluhu na tom mali aj herci, ktorí obsadili hlavné úlohy – Zuzana Fialová a Tomáš Maštalír. Svojím hereckým prejavom nás upútal aj Martin Huba, Ľuboš Kostelný, Táňa Pauhofová... Nielen divadelné predstavenie nás v tento
deň obohatilo. Počas cesty na ţelezničnú stanicu sme obdivovali aj krásy nášho
hlavného mesta. Prechádzali sme okolo budovy Univerzity Komenského. Pohľad na
ňu v nejednom z nás evokoval predstavu blíţiacej sa maturity a okamihu, keď budeme musieť pristúpiť k váţnym myšlienkam o tom, kam po skončení gymnázia. Príjemná atmosféra vo vlaku a dobrá nálada nám vydrţala aţ do konca. Domov sme
odchádzali s pocitom, ţe sme mali moţnosť inak ako na hodinách zoznámiť sa s kultúrou národa, ktorého jazyk sa snaţíme naučiť.
Veronika Rybanská, III. E
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Ruštinári z III. E pred Slovenským národným divadlom v Bratislave
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ROMÁNSKE JAZYKY

zloţenie predmetovej komisie:
Mgr. Tatiana Helbichová, vedúca predmetovej komisie,
Mgr. Erika Nádošová, Mgr. Petra Pekárová, Mgr. Daria Siváková,
Mgr. Ľudmila Zaujecová.
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OLYMPIÁDA VO FRANCÚZSKOM JAZYKU
Francúzština je jazyk básnikov, spisovateľov, umelcov, diplomatov, ale aj lekárov,
inţinierov, architektov. Pre mnohých to je ţivotný štýl, umenie, história či kultúra. Uţ
dlhé roky je aj jazykom veľkej skupiny našich ţiakov, ktorí neváhajú v ňom dokonca
i súťaţiť. Olympiáda vo francúzskom jazyku sa člení na niekoľko kategórií a organizuje sa v troch kolách – školskom, krajskom a celoštátnom. V tomto školskom roku
prebehol uţ jej 21. ročník. V piatok 4. februára 2011 sa konalo školské kole s nasledujúcimi umiestneniami:
kategória 1A

1. miesto: Martin Kadaši (I)
2. miesto: Dorota Sklenárová (I)
3. miesto: Martina Bednárová (I)

kategória 2A

1. miesto: Monika Duchoňová (II. F)
2. miesto: Denisa Švecová (II. G)
3. miesto: Matúš Divéky (II. F)

kategória 2B

1. miesto: Yannick Kamamy (III. A)
2. miesto: Paula Hájovská (III. A)
3. miesto: Xia Cai-Yun (III. D)

kategória 2C

1. miesto: Lucia Švorcová Lucia (I. B)
2. miesto: Andrej Kolárik (V)

Víťazi jednotlivých kategórií postúpili do krajského kola. To sa konalo vo štvrtok 10. marca 2011 v Novom Meste nad Váhom. Dosiahli tieto úspechy:
kategória 1A

1. miesto: Martin Kadaši (I)

kategória 2A

3. miesto: Monika Duchoňová (II. F)

kategória 2B

7. miesto: Yannick Kamamy (III. A)

kategória 2C

2. miesto: Lucia Švorcová (I. B)

Do celoštátneho kola, ktoré sa konalo v dňoch 10. – 11. apríla 2011 v Kongresovom a vzdelávacom centre ÚVS, s. r. o. v Bratislave, sa prebojoval jediný z našich
študentov. Bol ním Martin Kadaši (I), ktorý bol druhý.
Mgr. Ľudmila Zaujecová
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OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU
Španielčina je jedným z najrozšírenejších svetových jazykov. Je úradným jazykom
nielen v Španielsku, ale aj vo väčšine štátov Juţnej a Strednej Ameriky. Teší sa mimoriadnej popularite na celom svete. Leví podiel na tom má určite aj typická španielska kultúra, ktorá je veľmi osobitá a plná temperamentu. Z hľadiska záujmu ţiakov
o tento románsky jazyk nie je naše gymnázium ţiadnou výnimkou. Olympiáda v španielskom jazyku je uţ tradične arénou, v ktorej dosahujú výborné výsledky. V tomto
školskom roku prebehol jej 21. ročník. Na krajskom kole, ktoré sa konalo v stredu
2. februára 2011 v Novom Meste nad Váhom, sa umiestnili takto:
kategória A

1. miesto: Iveta Vaňová (I. A)
2. miesto: Petra Hromadová (I. A)
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kategória B

1. miesto: Viktória Richterová (III. E)
2. miesto: Miroslava Lukačková (III. E)

kategória C

1. miesto: Mária Halašková (IV. D)
3. miesto: Lýdia Chríbiková (IV. D)

kategória D

1. miesto: Lenka Jusková (IV. E)
2. miesto: Katarína Jusková (IV. E)

Víťazi jednotlivých kategórií postúpili do celoštátneho kola. Konalo sa v dňoch
11. – 12. apríla 2011 v Bratislave, kde dosiahli nasledovné umiestnenie: Mária Halašková 1. miesto, Viktória Richterová 2. miesto, Lenka Jusková 4. miesto a Iveta
Vaňová 4. miesto.
Mgr. Tatiana Helbichová
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ZA ODMENU ŠPANIELSKO
Minulé leto bolo výnimočné. A to tým, ţe sme mali česť pocítiť na vlastnej koţi extra
dávku španielskeho temperamentu. Uţ to neboli len slová opisujúce charakter ľudí
a ráz krajiny, ale skutočná realita. Salamanka nás naozaj presvedčila o nefalšovanej
dobrosrdečnosti a vyţarujúcich sympatiách Španielov. Moţno aj to je dôvod, prečo
sa nám odtiaľ vôbec nechcelo odísť. Boli to síce iba dva týţdne, ale napriek tomu
sme sa snaţili vychutnať si ich plnými dúškami. Veď kedy najbliţšie by sme mali t akúto úţasnú príleţitosť?
Letiská sa striedali, kilometre plynuli, teploty stúpali. Bez dychu a uţasnuté
z prvého letu lietadlom sme pozorovali panorámu hlboko pod nami. Pravú atmosféru
sálajúcich horúčav sme pocítili uţ v Madride. Ešte viac ako dve hodiny autobusom
a prázdniny sa mohli začať. Salamanka sa predviedla v plnej kráse svojimi veľkolepými katedrálami. Niet divu, ţe sme sa v prvých sekundách do nej zamilovali. Všetky
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kúty dýchali bohatou históriou a kultúrou. Na prvý pohľad veľkomesto prekypujúce
miliónmi ľudí, v skutočnosti malé mestečko, ktoré má čo ponúknuť zo svojho repertoára. To len študenti a turisti z celého sveta z nej robia veľkú a výnimočnú ikonu. Je to
mesto plné barov, reštaurácií, diskoték, čo je ideálna kombinácia pre mladých ľudí.
K tomu ešte milí, ochotní a stále usmiati ľudia, ktorým nerobí problém pristaviť sa na
ulici a pomôcť vám, keď blúdite.
S malou dušičkou a plnými kuframi sme sa pustili do hľadania „novej“ rodiny.
Medzi dverami nás privítala usmiata staršia pani, ktorú sme si veľmi obľúbili pre jej
kaţdodenné historky. Ukázala nám celý byt a nezabudla podotknúť, ţe síce je stará,
ale veľmi moderná. Dokázala nám to svojím zmyslom pre humor, skvelými jedlami
a horúcou krvou typickej Španielky. Keďţe prvý deň bola nedeľa, po únavnej ceste
sme si poriadne zdriemli. Na pravidelný spánok sme si postupne zvykali hlavne počas siesty, aby sme nabrali nové sily na večerný program.
Náš pobyt bol spojený s kurzom štúdia španielčiny zahrnutým v štipendiu. Mali
sme na výber viaceré univerzity, ktoré ponúkali kurzy pre cudzincov. Zvolili sme si
Hispano Continental, čo určite neľutujeme. Zistili sme, ţe ani učenie jazyka nemusí
byť aţ také nudné. Okrem toho sme si našli nových kamarátov nielen z Európy, ale aj
zo vzdialenej Ázie či Ameriky. Program organizovaný univerzitou bol nepochybne
pestrý. Piknik v parku s ochutnávkou národných jedál, exkurzia do Portugalska, kurz
varenia, pozeranie filmov, to všetko nás obohatilo o nové skúsenosti. K tomu nerátame exkurzie po meste, spoznávanie múzeí, historických pamiatok, ktorých bolo
neúrekom. Bývanie bolo od centra vzdialené len pár minút, tak ako aj naša škola.
Stredom mesta je Plaza Mayor, ktorá lákala ľudí svojím obdĺţnikovým tvarom obkolesená kaviarňami a obchodmi. Cez deň to bolo miesto oddychu všetkých vekových
kategórií, v noci cieľ zábavy a rôznych pouličných umelcov. Ani my sme si nemohli
nechať ujsť atmosféru rušných uličiek, barov a diskoték. Ţivot tu začínal prekvitať aţ
v noci. Keď sa u nás ukladáme ku spánku, tu sa všetko prebúdza ako huby po daţdi.
Salamanka nás naučila neponáhľať sa, zabúdať na kaţdodenné problémy, lebo ţivot
v nej plynie oveľa pomalšie. Naše olympijské úsilie sa vyplatilo – nechali sme tu niečo z nášho ja a dúfame, ţe toto nebolo posledné stretnutie s krásnym Španielskom.
Mária Halašková (IV. D) a Viktória Richterová (III. E),
víťazky celoštátneho kola olympiády v španielskom jazyku
v školskom roku 2009/2010
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Salamanka, to nie je iba majestátnosť starobylých katedrál, ale aj atmosféra nočného mesta...
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FRANCÚZSKI UČITELIA Z GREF OPÄŤ U NÁS...
Uţ druhý raz sa nám podarilo zrealizovať
spoluprácu s francúzskou asociáciou GREF
(fr. Groupement des retraités éducateurs
sans frontières = Učitelia na dôchodku bez
hraníc). Vďaka finančnej podpore regiónu
Pays de la Loire mohli s nami spolupracovať
Marie-Andrée Hocherau a Madeleine Bogrand. Prvá z nich ţije v mestečku Tournefeuille pri Toulouse v regióne Midi-Pyrenées. Dlhé
roky bola riaditeľkou viacerých stredných
škôl. Ako dôchodkyňa pôsobila v Libanone,
Brazílii a Sudáne. Madeleine Bogrand ţije na severe Francúzska v dedinke Grand
Fayt v regióne Nord-Pas-de-Calais. Vyučovala históriu a geografiu, neskôr študovala
francúzštinu ako cudzí jazyk a pôsobila ako pedagogický poradca pre učiteľov tohto
jazyka na Ukrajine, Rumunsku a Arménsku. V asociácii GREF pracujú obe uţ niekoľko rokov. Študenti našej školy sa s nimi stretávali počas októbra a novembra
2010. Za ten čas sa spoznali a vymenili si mnoţstvo informácií. Aj vďaka nim boli
hodiny francúzskeho jazyka zaujímavejšie, pretoţe im priblíţili francúzsku kultúru,
zvyky, pomohli im zlepšiť výslovnosť. Hodiny s nimi boli oţivením i výzvou súčasne,
pretoţe komunikovať s nimi mohli iba po francúzsky. Okrem zdokonalenia jazyka sa
dozvedeli mnoho o rozmanitej francúzskej kuchyni, klimatických podmienkach vo
Francúzsku, o francúzskom školskom systéme, ale aj o kaţdodennom ţivote beţných Francúzov. Marie-Andrée Hocherau a Madeleine Bogrand neboli jediné, ktoré
pôsobili na našej škole. Nahradili ich Emilienne Prica a Jean-Pierre Combebiac, ktorí
pôsobili na našej škole v mesiacoch marec a apríl 2011. I vďaka nim sa nám podarilo
v spolupráci s prievidzským ateliérom Ars Preuge uskutočniť francúzske večery, na
ktorých predstavili Francúzsko, krajinu z ktorej pochádzajú, v rámci týţdňa frankofónie nás „previedli“ frankofónnym svetom, konkrétne krajinami Magrebu (Maroko, Tunisko, Alţírsko), porozprávali nám o francúzskej kinematografii a predstavili aj kulinárske umenie francúzskych regiónov Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrenées...
Mgr. Ľudmila Zaujecová
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Marie-Andrée Hocherau (vľavo) a Madeleine Bogrand

Emilienne Prica (vľavo)a Jean-Pierre Combebiac
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DEJEPIS

zloţenie predmetovej komisie:
PhDr. Margita Daubnerová, vedúca predmetovej komisie,
Mgr. Lenka Bielková, Mgr. Eva Juríčková, Mgr. Zuzana Laluhová,
Mgr. Zuzana Orságová, Mgr. Anna Šimová,
Mgr. Helena Vašková.
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DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA
V

tomto

3. ročník

školskom
dejepisnej

roku

prebehol

olympiády.

Ide

o postupovú súťaţ jednotlivcov. Naši
študenti súťaţili v dvoch kategóriách (A
a B), v troch kolách (školské, krajské
a celoštátne) a v dvoch formách. Ich
úlohou v písomnej forme bolo vypracovať testové úlohy, zatiaľ čo v ústnej
forme zasa obhájiť vlastnú písomnú
prácu. Tí, čo súťaţili v kategórii A, vyhotovili prácu na ľubovoľnú tému z histórie regiónov Slovenska s cieľom priblíţiť tému konkrétnej historickej udalosti alebo
osobnosti a jej odraz v regionálnych (lokálnych) dejinách resp. jej dopad na obyvateľstvo, inštitúcie a pamätníky. Tí, čo súťaţili v kategórii B, písali prácu na tému Hospodárske bohatstvo Slovenska v mierových a vojnových časoch v premenách vekov.
Školské kolo sa uskutočnilo v stredu 2. marca 2011. Do krajského kola, ktoré sa konalo v pondelok 21. marca 2011 v Bánovciach nad Bebravou, postúpili nasledovní
študenti a dosiahli na ňom tieto výsledky:
1. Katarína Stratená (IV. C), 1. miesto v kategórii A
Téma práce: Ţidia na území Prievidze pred druhou svetovou vojnou
Konzultantka: PhDr. Margita Daubnerová
2. Ema Šramatyová (VI), 2. miesto v kategórii B
Téma práce: Obchodné cesty, rozvoj dopravy a pôšt
Konzultantka: PhDr. Margita Daubnerová
3. Miloš Perniš (IV. B), 3. miesto v kategórii B
Téma práce: História banských stavieb v Prievidzi
Konzultantka: Mgr. Helena Vašková
Katarína Stratená, víťazka kategórie A, postúpila do celoštátneho kola. Konalo
sa v dňoch 29. – 30. apríla 2011 v Trenčianskych Tepliciach. Vybojovala si 7. miesto.
RNDr. Jaroslav Perniš
109

Víťazka kategórie Katarína Stratená (vľavo) a vpravo kompletná trojica študentov,
ktorá nás reprezentovala na krajskom kole dejepisnej olympiády

POZNAJ SVOJU MINULOSŤ ALEBO PÁTRANIE PO PREDKOCH
História kaţdého rodu je nerozlučne spätá s osudom mnohých muţov, ţien a detí.
Ich mená nájdeme na zaţltnutých stránkach starých matričných kníh, ale aj vytesané
do chladných náhrobných kameňov. Za kaţdým z nich sa skrýva samostatný ţivotný
príbeh. Kaţdý človek pozná pocit, ktorý sa
ho zmocní, keď má moţnosť dostať sa po
dlhšom čase na miesto, ktoré mal kedysi
veľmi rád, alebo ho uţ dávno nenavštívil. Do
jeho mysle sa vkrádajú spomienky, ţivé obrazy, konkrétni ľudia, zabudnuté udalosti
a myšlienky. Kaţdé miesto má svoju charakteristickú atmosféru, silu a energiu, čo zo
seba vyţaruje, ako by nám chcelo niečo povedať, o niečom porozprávať. Na spomienkach je krásne to, ţe nám ich nikto nemôţe vziať. Spomienky nie sú to jediné, čo
vlastníme. Je to i rodina, príbuzní, predkovia, potomkovia. Kaţdý z nás ich má, no
nie vţdy o nich vieme. Existuje cesta, ktorou sa vyplatí ísť, aby sme odhalili zabudnuté, našli stratené. Tú cestu uţ desať rokov ponúka výchovno-vzdelávací projekt Po110

znaj svoju minulosť alebo Pátranie po predkoch. Spoznávať históriu vlastného rodu
je dobrodruţstvo. Viem to ja, vie to i moja kolegyňa PhDr. Margita Daubnerová
a vďaka nej to vie uţ aj mnoho jej ţiakov. Jednou z nich je Patrícia Moráviková
(III. C), ktorej umoţnila prostredníctvom tejto celoslovenskej súťaţe vstúpiť na pole
genealógie. A bola na ňom veľmi úspešná. V kategórii stredných škôl, v ktorej súťaţilo 44 prác, s tou svojou zvíťazila.
RNDr. Jaroslav Perniš

PhDr. Ľubomír Pajtinka (predseda poroty), Patrícia Moráviková a PhDr. Margita Daubnerová

PRÍBEH SESTRY MARCELLY ALEBO NENÁPADNÍ HRDINOVIA NÁPADNÝMI
V stredu 24. marca 2010 v priestoroch bývalého centralizačného kláštora v Podolínci otvoril Ústav pamäti národa v spolupráci s Konfederáciou politických väzňov
Slovenska druhý ročník projektu určeného ţiakom základných a stredných škôl s názvom Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom. Mgr. František Neupauer,
PhD. ako autor a gestor celého projektu predstavil základné ciele a myšlienky projektu, pričom okrem iného
111

pripomenul 60. výročie tragédie likvidovania reholí a kláštorov na Slovensku. Problematika internovaných rehoľníkov sa stala zároveň témou medzinárodnej sekcie. Do
projektu sa zapojilo spolu 67 študentov. Z celkového počtu 25 prác odborná komisia
vybrala 12, medzi nimi i prácu s názvom Sestra Marcella – trpiteľka za vieru. Jej autorkami boli Andrea Martišková (VI), Ivona Mendelová (VI) a Veronika Wolfová (VI),
ktoré viedla Mgr. Eva Juríčková. Zaujal ich ţivotný príbeh dnes uţ 90-ročnej sestry
Marcelly (občianskym menom Anny Peterkovej), do ktorého tragicky zasiahol 31. august 1950. V tento deň ju spolu s ostatnými sestrami deportovali z kláštora
v Bratislave do Nových Zámkov a v nasledujúcom roku do Veľkého Brezna, kde pracovala v textilnej továrni. Pre ňu neobvyklá práca bola nepríjemná, prašná a hlučná.
Prišla tam o sluch. Ţila v biednych podmienkach, neustále sledovaná a bez jedla.
Neskôr sa starala o postihnuté deti. Ešte veľakrát sa sťahovala – do Slovenskej Ľupče, Rúbane, Bojníc... Po roku 1989 poţiadali kanonisky sv. Augustína rehole Notre
Dame o vrátenie kláštorov. Jedným z nich bol kláštor v Novákoch, kam sestra Marcella prišla ako 73-ročná a kde ţije dodnes. Napriek preţitému utrpeniu si zachovala
vieru, dobrosrdečnosť a optimizmus. Jej príbeh dievčatá predstavili na študentskej
konferencii, konanej vo štvrtok 18. novembra 2011 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho
paláca v Bratislave, a vyslúţili si zlaté pásmo.
RNDr. Jaroslav Perniš

Je ráno 17. novembra 2010 a ja so svojimi spoluţiačkami a pani profesorkou
nastupujem do autobusu. Cestujeme do Bratislavy, aby sme sa zúčastnili
dnešného programu a tieţ predstavili sále plnej ľudí našu nenápadnú hrdinku,
sestru Marcellu. V hoteli nás vítajú zástupcovia Ústavu pamäti národa a po
ubytovaní nás prekvapí pán Neupauer, autor myšlienky a gestor celého projektu, náručou plnou kníh, ktoré dostávame ako odmenu, hoci sme ešte nič
nevyhrali. Je čas ísť na obed a potom do Národnej rady Slovenskej republiky.
Okolo štvrtej nás autobus vezie na Devín k Bráne slobody, pamätníku všetkým
po slobode túţiacim ľuďom, ktorí sa počas obdobia neslobody pokúsili o útek
cez hranicu a neváhali za to poloţiť aj vlastný ţivot. Počúvame šokujúce čísla
o počte zastrelených a vo mne sa ozývajú rozhorčené výkriky po spravodlivosti. Po symbolickej minúte ticha a krátkej prechádzke sa odoberáme späť k au112

tobusu. Po rozchode v centre hlavného mesta nás čaká večera a potom napäté očakávanie zajtrajšieho dňa.
Ráno sa zobúdzam neochotne. Po chaotickej hodinke príprav a chutných raňajkách sme všetci nervózni. Pred Primaciálnym palácom sa akosi
zvláštne upokojíme. Uloţíme si veci do šatne, ešte rýchlo všetko zopakujeme,
poskytneme rozhovor pre nemeckých poslucháčov Slovenského rozhlasu na
šiestom okruhu a onedlho nám uţ prejavy významných ľudí dávajú na vedomie, ţe všetko sa začína. Som dojatá. Počúvam pána Srholca, riaditeľa ÚPN
pána Petranského; špeciálneho hosťa, veľvyslanca Veľkej Británie pána Robertsa; člena čestnej komisie pána Mikloška a nakoniec aj pána Neupauera.
Cítim vďaku, ţe tu môţem byť, všímam si krásu Zrkadlovej siene a uţívam si
jedinečnosť atmosféry. Panuje tu srdečnosť, akási vznešenosť, sčasti nostalgia, keď myslíme na ľudí, ktorí trpeli, a všetci máme nejasný pocit určitej dôleţitosti, lebo sme tu, aby sme príbehy trpiacich ľudí podali ďalej. O súťaţivosti
nemôţe byť reč, lebo všetci máme rovnaký cieľ: urobiť najviac, ako sa dá, aby
osudy našich hrdinov nezostali nepovšimnuté. Pri prezentácii našej práce sa
snaţím dať svojím prejavom najavo, ţe je to pre mňa veľká chvíľa. Myslím na
sestru Marcellu, aká by bola šťastná, keby nás tu videla, a rozmýšľam, či vôbec má nejaký zmysel vyhrať. Sme tu, uţ to je veľká pocta, podávame príbeh
našej Marcelly ďalej, hovorím si, ţe uţ teraz sme vlastne vyhrali.
Nastáva chvíľa vyhodnotenia. Ani nás neobchádza pocit napätia, ktoré
visí vo vzduchu. Tri práce v bronzovom pásme, šesť v striebornom... Prichádza zlaté pásmo a ešte stále nepovedali naše mená, aţ napokon... Vyzývajú
nás ako posledné. Prvé, čo mi napadne, je, ţe ideme do Bruselu. Celé skvelé
predpoludnie korunuje slávnostný obed v Zichyho reštaurácii, príjemná atmosféra a rozlúčka s ostatnými účastníkmi. Po dnešnom dni sa cítim výnimočne.
To, čo sme dokázali, je niečo veľké. Naši nenápadní hrdinovia sa stali nápadnými. Ale to by sa neudialo bez ďalšieho hrdinu, pána Neupauera, ktorý núti
ľudí našej generácie zamýšľať sa nad dobou, ktorá im pripadá neuveriteľne
vzdialená. Som rada, ţe ja a moje spoluţiačky sme to všetko mohli zaţiť, a to
aj vďaka podpore pani profesorky Juríčkovej. Verili by ste, ţe to boli jedny
z najlepších dní v mojom ţivote? Ja áno.
Ivona Mendelová (VI)
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zľava doprava: Andrea Martišková (VI), Mgr. Eva Juríčková,
Veronika Wolfová (VI) a Ivona Mendelová (VI)

ZLOČINY KOMUNIZMU
Vo štvrtok 25. novembra 2010 sa uskutočnila beseda s Ing. Martinom Hagarom na
tému Zločiny komunizmu. Unikátnosť tejto besedy spočívala v tom, ţe prednášajúcim
bol človek, ktorý to, o čom rozprával, zaţil na vlastnej koţi. Jeho príbeh sa začal odvíjať v roku 1948, keď sa ako 17-ročný ocitol za mreţami. „Previnil“ sa tým, ţe stál pri
zrode organizácie Slovenský zlatý orol, ktorá mala nahradiť komunistami zrušený
skauting. „Nebolo v tom nič politické, chceli sme len ďalej pracovať ako skauti, lebo
pôvodnú organizáciu nám totalitná moc zakázala,“ spomína na obdobie svojej mladosti. Dva roky strávil vo väzení, kde zaţil všetko, čo v tých časoch prinášalo „vyšetrovanie“ zo strany štátnej bezpečnosti. A tá ho prenasledovala aj potom, ako sa vrátil
domov. Neţnú revolúciu povaţuje za dôleţitý historický míľnik, pretoţe priniesla pád
nenávideného reţimu a slobodu, ktorej význam dokázal oceniť moţno viac ako iní.
Začiatok deväťdesiatych rokov sa stal pre neho aj začiatkom nového ţivota. Konečne
mohol doštudovať vysokú školu a dočkal sa aj rehabilitácie. Na jar 2010 dostal od
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Ústavu pamäti národa dekrét, ktorým mu priznali štatút veterána protikomunistického
odboja. Beseda s ním nebola iba o ňom. Bola hlavne o zločinoch, ktorých sa dopustili
predstavitelia bývalého reţimu na nevinných ľuďoch...
RNDr. Jaroslav Perniš

Ing. Martin Hagara s Jarmilou Čiakyovou (IV. C) a pri zápise do školskej kroniky

NETRADIČNÁ HODINA DEJEPISU
V stredu 15. decembra 2010 sa v našej
školy predstavila umelecko-historická spoločnosť

Bojník

so

svojím

výchovno-

vzdelávacích programom nazvaným Zbrane, zbroj a kostýmy z obdobia baroka. Táto
netradičná hodina dejepisu bola zaloţená
na zásadách záţitkového vzdelávania, pričom vyzdvihovala emocionalitu a skúsenostné poznávanie. Prostredníctvom vývoja zbraní, zbroje a kostýmov tejto historickej epochy predviedli členovia skupiny šermiarske umenie v Európe a zbrane tridsaťročnej vojny. Prezentovaný program bol
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vystavaný interaktívne, pričom ţiaci neboli iba pasívnymi divákmi, ale mohli sa aktívne zapojiť, preukázať vlastné vedomosti a vyskúšať si vlastnú šikovnosť v jednoduchých súťaţiach.
RNDr. Jaroslav Perniš

CESTOVALI SME ZA POZNANÍM...
Záver školského roka sa niesol v znamení domácich i zahraničných exkurzií z dejepisu. Členky predmetovej komisie zorganizovali návštevu Pamätníka SNP v Banskej
Bystrici a Múzea v Nemeckej (12. 5. 2011), návštevu stredovekého banského mesta
Banskej Štiavnice (2. 6. 2011), ale aj cisárskej Viedne (8. a 9. 6. 2011) a poľského
Krakova, Osvienčimu a Wieliczky (14. – 15. 6. 2011). Zo strany ţiakov sa stretli
s veľkým záujmom. O svojich dojmoch nám aj niektorí napísali...

Vo štvrtok 12. mája 2011 sme sa zúčastnili zaujímavej exkurzie tematicky zameranej na udalosti druhej svetovej vojny. Jej cieľom bola návšteva dvoch
významných múzeí – Pamätníka SNP v Banskej Bystrici a Múzea v Nemeckej.
V prvom z nich sme si prezreli stálu expozíciu s názvom Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939 – 1945. Videli sme uniformy, výstroj a obuv vojakov, mince a odznaky, rôzne zbrane, manipulačné plagáty so
zaujímavými nápismi. Najviac nás zaujali šachy, ktoré si vojaci na frontoch vyrobili z kúskov chleba. Neprehliadnuteľným bol i odev jedného vojaka, ktorý si
naň vyšíval denník. Zaujímavosťou múzea je večný oheň, ktorý sa nachádza
vo vonkajších priestoroch pri hrobe neznámeho vojaka. Pred múzeom je krásny park, ktorého dominantou je sovietske dopravné a bombardovacie lietadlo.
V jeho blízkosti sú tanky, pri nich sme sa fotili. Plní energie sme pokračovali
prechádzkou do historického centra Banskej Bystrice. Poslednou zástavkou
bola návšteva Pamätníka v Nemeckej, významnej národnej kultúrnej pamiatky. Táto expozícia nás zaujala i vďaka tomu, ţe bola kratšia a výstiţne podaná
formou videa. Je venovaná jednej z najtragickejších kapitol slovenských novodobých dejín – represáliám nemeckých nacistov a domácich kolaborantov
z radov pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy a príslušníkov nemeckej ná-
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rodnostnej skupiny. V januári 1945 popravili v miestnej vápenke takmer 900
nevinných ľudí, vrátane malých detí. Video, ktoré realisticky znázornilo skutočný rozmer tejto tragédie, na nás silne zapôsobilo. Vedľa vápenky je pamätník postavený obetiam fašistických represálií, ktoré symbolizuje kľačiaca ţenu
a plameň pece.
Veronika Jančoková (III. C) a Natália Mjartanová (III.C)

Vo štvrtok 9. júna 2011 sa ţiaci I. B a kvinty zúčastnili exkurzie do Seegrotte
a Viedne. Zorganizovala ju naša pani profesorka PhDr. Margita Daubnerová.
Po celý čas nám poskytovala zaujímavé informácie o miestach, čo sme sa
chystali navštíviť. Prehliadli sme si Seegrotte, najhlbšie jazero v strednej Európe, plavili sme sa loďkou po vodou zaliatom dne hlbokej jaskyne a počúvali
sme rôzne zaujímavosti o nádhernom mieste. Po tomto fascinujúcom záţitku
sme sa opäť vydali na cestu za krásami Viedne. Dlhšie sme pobudli v Schönbrunne. Hneď na prvý pohľad sme ostali očarení historickou budovou a nádhernými záhradami. Hodina strávená v krásnom sídle Habsburgovcov nám
ubehla veľmi rýchlo a všetci sme sa tešili na prechádzku po centre mesta.
Tam sme navštívili Umelecké múzeum, kde sa nachádzalo veľa krásnych obrazov a artefaktov. Ďalšou zastávkou bola Kapucínska hrobka s veľkým
mnoţstvom sarkofágov členov cisárskej dynastie. Exkurzia nás obohatila
o mnoho záţitkov, vďaka nej máme krásne spomienky i nové informácie o histórii Rakúska.
Lenka Kocúrová (I. B)

V tomto školskom roku sme mali moţnosť zúčastniť sa exkurzie, ktorá patrí
k tým tradičným. Jej cieľom bola návšteva koncentračného tábora v Osvienč ime, prehliadka Krakova a soľnej bane Wieliczka. Všetci, čo sme mali záujem
o tento ojedinelý záţitok, sme sa vybrali na dvojdňový výlet. Vstávali sme ešte
za tmy. Pred nami bola viac ako štvorhodinová cesta, ktorú sme väčšinou prespali. Ešte pred tým, neţ sme vkročili na poľskú pôdu, nám pani profesorka
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Daubnerová predstavila históriu Poľska. Najskôr sme navštívili koncentračný
tábor. Zriadili ho počas 2. svetovej vojny v bývalých vojenských kasárňach
v mestečku Osvienčim. Pred vchodom do najväčšieho tábora smrti v dejinách
holokaustu sa týčil neprehliadnuteľný nápis Arbeit macht frei. Uţ po vstupe do
jedného z prvých „obytných“ domov pre väznených sa nás zmocnili nepríjemné pocity umocnené i presvedčivým výkladom našej lektorky. Tá nám neposkytla iba hrôzostrašné štatistiky, ale aj konkrétne príbehy a záţitky ľudí, ktorí tu
zaţili skutočné peklo. A to nehovorím o pocitoch, ktoré v nás vyvolali zvyšky
zachovaných vlasov (takmer 1950 kg), mnoţstvo šatstva, topánok, protéz,
hrebeňov, okuliarov i ďalších osobných vecí väzňov. Svetlejšou stránkou exkurzie bola návšteva neďalekého Krakova. Popri rieke Visle sme šli po pešej
zóne na historické námestie Rynek, ktoré je zapísane v svetovom dedičstve
pamiatok UNESCO. Potom sme sa vybrali do Mariánskej katedrály a z jej vysokej veţe si prezreli z vtáčej perspektívy centrum mesta. Na druhý deň sme
navštívili kráľovský zámok Wawel a nenechali sme si ujsť ani slávny Barbakan. Poslednou zástavkou bola soľná baňa vo Wieliczke. Unavení, ale naplnení dojmami sme sa vrátili domov s nezabudnuteľnými (nielen cestovateľskými) záţitkami i vďaka našim profesorkám, ktorým v mene všetkých „účastníkov zájazdu“ úprimne ďakujem.
Olívia Fantúrová (III. C)
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OBČIANSKA NÁUKA

zloţenie predmetovej komisie:
Mgr. Anna Šimová, vedúca predmetovej komisie,
Ing. Soňa Fedorová, PhD., Mgr. Kristína Košecká, Mgr. Zuzana Laluhová,
Mgr. Vladimíra Majerská, Mgr. Erika Nádošová,
PaedDr. Katarína Rajcigelová.
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DEŇ V NÁRODNEJ RADE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V druhý decembrový deň
2010 sme sa my, ţiaci štvrtého ročníka, zúčastnili exkurzie do Národnej rady
Slovenskej republiky, jediného ústavodarného a zákonodarného zboru u nás,
kde sme strávili niekoľko
hodín. Hneď ako sme prešli
bezpečnostnou

kontrolou,

ujala sa nás sprievodkyňa a poslanec doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD. Priamo
s ním sme mali krátku besedu, na ktorej bol i priestor na otázky. Hovoril nám o činnosti poslancov, o ich prerozdelení do jednotlivých výborov a vysvetlil nám, čo je ich
prácou. Keď skončil, prešli sme sa po chodbách budovy parlamentu, popri poslaneckých kluboch sme sa presunuli na balkón rokovacej sály a odtiaľ do jedného
z parlamentných výborov. Tam sa rozprúdila debata, v ktorej na naše otázky odpovedala naša sprievodkyňa. V závere sme sa dozvedeli niečo o histórii budovy, o jej
plánoch do budúcna, ale aj o terajších i minulých poslancoch a o štátnych symboloch
Slovenskej republiky. V čase našej exkurzie schvaľovali poslanci zmenu zákona
o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov a v tajnom hlasovaní volili nového generálneho prokurátora. Ako diváci sme sa zúčastnili na druhom čítaní predkladaného zákona, ale svedkami hlasovania sme uţ neboli. Zhodli sme sa, ţe deň,
ktorý sme strávili na parlamentnej pôde, bol pre nás veľmi uţitočný a vzácny, veď kto
z nás beţne stretáva vo svojom ţivote našich zákonodarcov v beţnom rytme ich poslaneckého ţivota. Potom, ako sme opustili budovu Národnej rady Slovenskej republiky, premiestnili sme sa popri Bratislavskom hrade a soche Svätopluka na jeho nádvorí do centra hlavného mesta. Na Hlavnom a Františkánskom námestí sa vtedy
konali bratislavské vianočné trhy, kde sme mali moţnosť vychutnať atmosféru blíţiacich sa sviatkov a nakúpiť darčeky pre našich blízkych. Domov sme sa vrátili
s pocitom uţitočne stráveného dňa a s presvedčením, ţe je lepšie raz vidieť, ako
stokrát počuť.
Mário Šmýkal (IV. D)
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Čo dodať, možno raz...

NÁVŠTEVY Z MINISTERSTIEV...
Neubehol ani týţdeň po písomnej časti maturitnej skúšky a naše gymnázium navštívili
hneď dve popredné osobnosti našej politickej scény – podpredseda vlády a minister
financií Slovenskej republiky Ing. Ivan Mikloš a minister vnútra Slovenskej republiky
JUDr. Daniel Lipšic. Práve toto obdobie
a prezentácia oboch vládnych predstaviteľov formou besedy sa pre mnohých stali
pomyselným štartom prípravy na ústnu časť
maturity a tieţ umocnili ich rozhodnutie, kam na vysokú školu. Ako prvý prišiel v piatok 18. marca 2011 JUDr. Daniel Lipšic. Besedy s ním sa zúčastnili ţiaci tretieho
ročníka, navštevujúci spoločenskovedný seminár. Hlavnou témou bol boj proti organizovanému zločinu a korupcii. Snahou nebolo hovoriť, ţe tieto morálne skazenosti
existujú, ale vysvetliť, ako s nimi nakladať a najmä ako hľadať riešenia na ich odstránenie. Študenti mali aj priestor na otázky, z čoho nakoniec vznikla mohutná diskusia.
Dôkazom toho, ţe sa pán minister do Prievidze veľmi rád vracia, je fakt, ţe na pôde
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našej školy bol v priebehu štyroch rokov uţ tretí raz. Tí, ktorí ho mali moţnosť počúvať, veľmi rýchlo pochopili, ţe ide o vzdelaného a erudovaného právnika a skúseného politika.

Aj v prípade besedy s podpredsedom vlády a ministrom financií Ing. Ivanom
Miklošom, ktorý k nám prišiel vo štvrtok 24. marca 2011, bolo cieľom spoznať predstaviteľov našej republiky. Jeho návšteva
bola viac ako opodstatnená, nakoľko naše
gymnázium je snáď jediným na Slovensku,
v ktorého školskom vzdelávacom programe
sa ako povinný predmet objavila ekonomika
a manaţment. Na besede boli štvrtáci, ktorým môţu získané informácie pomôcť na
maturitnej skúške, ale aj na prijímacích
skúškach. Téma, ktorú si pán minister vybral, sa týkala globalizácie a jej negatívneho
i pozitívneho vplyvu na ekonomiku štátu
a s tým spojená konkurencieschopnosť, ktorá na trhu vzniká. Počas návštevy predstavil aj svoj projekt Univerzita pre moderné Slovensko, výnimočné a bezplatné vzdelávanie v oblasti ekonomiky na internete. Na školu prišiel uţ druhý raz a verím, ţe
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cestu k nám nájde aj v budúcnosti, lebo dokáţe oslovovať študentov a ukázať im, ţe
cesta k úspešnému ţivotu vedie cez vzdelanie a informácie. Nedá mi nespomenúť
fakt, ţe od začiatku školského roku nás navštívili v krátkom čase za sebou traja
novia slovenskej vlády, čo povaţujem za dôkaz jej kvality.
Mário Šmýkal (IV. D)

OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV
Sloboda znamená zodpovednosť, preto sa jej väčšina ľudí bojí.
G. B. Shaw

V dňoch 23. aţ 25. marca 2011 sa v Hoteli SOREA
Máj v Liptovskom Jáne uskutočnilo celoštátne kolo
XIII. ročníka olympiády ľudských práv, ktorej organizátormi boli Úrad vlády Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky, Slovenský inštitút mládeţe IUVENTA a Občianske zdruţenie Olymp. Uţ
tradične ide o jednu z najprestíţnejších súťaţí študentov stredných škôl v oblasti pr esadzovania ľudských práv a budovania právneho vedomia mladých ľudí. Téma tohto
ročníka znela: Európsky rok dobrovoľníctva podporujúci aktívne občianstvo. V prvý
deň sa konalo prvé kolo finále, v ktorom súťaţiaci riešili modelové situácie. Skončil
sa diskusiou účastníkov s podpredsedom vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny doc. PhDr. Rudolfom Chmelom, DrSc., ktorý nad celým
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podujatím prevzal záštitu. Na druhý deň sa konalo druhé kolo finále – obhajoba esejí.
Témy boli viac ako zaujímavé – Obdivujem dobrovoľníctvo (garant: Úrad podpredsedu vlády SR pre ľudské práva), Spoločnosť je tým slobodnejšia, čím vzdelanejší sú
jej členovia (garant: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), Nenávisť na
internete – ako jej čeliť? (garant: Friedrich Ebert Stiftung), Európsky parlament a boj
proti obchodovaniu s ľuďmi (garant: Európsky parlament – Informačná kancelária na
Slovensku), Mojím najľudskejším právom je... (garant: Slovenské národné stredisko
pre ľudské práva) a Gender quotas: Effective tool for empowering women or unfair?
(garant: Informačné centrum OSN Viedeň).
Po skončení druhého kola finále prebehla diskusia bývalých finalistov olympiády ľudských práv s účastníkmi tohto ročníka v prítomnosti Daphne Bergsma, veľvyslankyne Holandského kráľovstva. Potom nasledovali workshopy a semináre
s PhDr. Petrom Guráňom, zástupcom Slovenskej republiky vo Výbore OSN pre práva dieťaťa, a verejným ochrancom práv doc. JUDr. Pavlom Kandráčom, CSc. V posledný deň sa uskutočnilo veľké finále – prezentácia dvanástich súťaţiacich pred
hlavnou porotou. Po ňom nasledovala diskusia s poslancami Európskeho parlamentu. Bodkou za celou akciou bolo slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie
cien. Našu školu reprezentoval Marek Šimon (IV. D), ktorý pod vedením Mgr. Anny
Šimovej obsadil 4. miesto. Za odmenu „dostal“ medzinárodný seminár k ľudským
právam, ktorý sa konal 16. – 24. 6. 2011. O svojich dojmoch nám napísal...
RNDr. Jaroslav Perniš

V dňoch 16. aţ 24. júna 2011 som sa zúčastnil medzinárodného semináru
ľudských práv a sociálnej spravodlivosti v bulharskom Prímorsku. Bol pokračovaním celoštátneho kola olympiády ľudských práv, ktoré pre mňa nedopadlo
veľmi dobre. Umiestnil som sa na štvrtom mieste. Od postupu do „veľkého“ finále ma delil iba jeden stupienok. Napriek pocitu prvotného sklamania som si
uvedomil, ţe táto súťaţ mi dala veľmi veľa. Nebola iba o tom, kto „dostal“ do
hlavy viac informácií, ale najmä o schopnosti predstaviť vlastný názor na riešenie rôznych problémov. A súťaţiť v prezentácii subjektívnych názorov je naozaj dobrá skúsenosť. Ako drţiteľ „zemiakovej medaily“ som nakoniec dostal
ešte jednu príleţitosť – zúčastniť sa tohto semináru. Odcestoval som do Bul124

harska. Svoje rozhodnutie vôbec neľutujem. Spolu so mnou tam šli ďalší traja
slovenskí študenti. Ochrannú ruku nad nami drţali PhDr. Viliam Dolník, organizátor olympiády ľudských práv, a prof. PhDr. Miroslav Kusý CSc. Na seminári sme spolupracovali so zástupcami Bulharska, Rumunska, Macedónska, Kazachstanu a Juhoafrickej republiky. Niesol sa vo veľmi priateľskej atmosfére.
Kaţdý deň sme diskutovali na rôzne témy, riešili sme problematiku porušovania ľudských práv a venovali sa sociálnej nespravodlivosti vo svete. Pracovali
sme v národných i v zmiešaných tímoch, pripravovali sme rôzne projekty, komentovali sme modelové situácie... Aspoň štyri hodiny denne sme aj relaxovali. Chodili sme na pláţ, do bazénov, na večerné prechádzky mestom. Sedem
dní ubehlo ako voda a kaţdý z nás si uvedomoval, ţe sa ide domov. Nikomu
sa nechcelo. Boli sme super partia. Aj preto sme sa lúčili iba veľmi ťaţko. A čo
dodať na záver? Treba to zaţiť.
Marek Šimon (IV. D)

Marek Šimon (tretí zľava) s ostatnými slovenskými účastníkmi seminára
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COFFE & COPY
Názov nepovinného predmetu aplikovaná ekonómia presne vystihuje jeho podstatu.
Vzdelávanie prebieha formou skutočného podnikania, dopĺňa ho aj získavaním teoretických vedomostí. V tomto školskom roku zaloţili niektorí študenti III. C študentskú
firmu Coffy & Copy, ktorá simulovala akciovú spoločnosť. Jej základným výrobným
programom, ktorý poskytovala študentom školy, bola sluţba kopírovania. Svojím
vedľajším programom – minikaviarňou – zasa spríjemňovala ich prestávky. Na likvidačnom valnom zhromaţdení, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 14. apríla 2011, sa firma predstavila študentom 2. a 3. ročníka. Jej podnikateľská činnosť bola úspešná.
Investované peniaze priniesli akcionárom štedré dividendy a študentom cenné skúsenosti a vedomosti.
Ing. Soňa Fedorová, PhD.

Dievčatá zľava Miriama Hrabovská, Jana Krausová, Katarína Kišacová, Natália Mjartanová,
Dominika Kubincová, Leona Kvostková a Ing. Soňa Fedorová, PhD., chlapci zľava Patrik
Pavliček, Denis Kodaj, Michal Michalovič a vpredu Marián Gatial.
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SPOLOČENSKOVEDNÉ PREDMETY

zloţenie predmetovej komisie:
PhDr. Zuzana Klačanská, vedúca predmetovej komisie,
Mgr. Gabriela Belisová, Mgr. Martina Borková, Mgr. Eva Kačírová,
Mgr. art. Miriam Kasperkevičová, Mgr. Erika Nádošová,
PaedDr. Eleonóra Porubcová, PaedDr. Miroslava Šutová,
Mgr. Ľudmila Zaujecová.
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SRDCE SRDCU...
Choroby obehovej sústavy sú uţ
dlhodobo najčastejšími závaţnými
chronickými ochoreniami v slovenskej populácii. Smutnou pravdou je,
ţe im patrí dominantné postavenie
v príčinách hospitalizácie a predstavujú aj najväčší podiel zo všetkých príčin smrti. Svetový deň srdca je významným medzinárodným dňom, ktorý je
venovaný prevencii, diagnostike a zvládaniu srdcových chorôb a cievnej mozgovej
príhody. Pri príleţitosti tohto dňa, ktorý si kaţdý rok pripomíname poslednú septembrovú nedeľu, vyhlásila Slovenská nadácia srdca aj tento rok september za Mesiac
o srdcových témach – MOST. V poradí uţ štvrtý ročník kampane sa uskutočnil pod
záštitou ministra zdravotníctva MUDr. Ivana Uhliarika a bol súčasťou Národného
programu prevencie ochorení srdca a ciev, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky. Kľúčovým dňom kampane bol uţ tradične Deň srdca. Počas neho prebiehalo
bezplatné meranie krvného tlaku, cholesterolu, prípadne iných parametrov (BMI, index tuku, obvod pása...) a odborné konzultácie vo všetkých väčších mestách Slovenska na meracích miestach a vo vybraných „vlakoch zdravia“. V uliciach dobrovoľníci z radov študentov informovali okoloidúcich o rizikových faktoroch srdcovocievnych ochorení a rozdávali im edukačno-informačné materiály. Mať zdravé srdce
znamená, ţe sa oň musíme starať. Preto sa treba riadiť základným kódom zdravého
ţivota 0 –30 – 5 – 120/80, ktorý symbolizuje úplnú abstinenciu fajčenia, 30 minút f yzickej aktivity denne, hladinu celkového cholesterolu do 5 mmol/l a krvný tlak
120/80 mmHg. Do kampane sa zapojili ako dobrovoľníci aj naši študenti. V uliciach
Prievidze informovali našich spoluobčanov o tejto problematike Olívia Fantúrová
(III. C), Ivana Grambličková (III. C), Beáta Jánošová (III. C), Katarína Kišacová
(III. C), Jana Krausová (III. C), Petra Lörincziová (III. C), Zuzana Beňušková (IV. A),
Daniela Ficová (IV. F), Zuzana Lacušková (IV. A) a Veronika Pánisová (IV. A). I ony
prispeli k tomu, aby sme zdravie povaţovali za najväčší dar, bez ktorého nemôţeme
uskutočňovať svoje sny, plniť svoje túţby, predstavy a očakávania...
RNDr. Jaroslav Perniš
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ČERVENÉ STUŢKY
Naša škola sa opäť zapojila do celoslovenskej kampane nazvanej Červené stuţky,
organizovanej vţdy 1. decembra pri príleţitosti Svetového dňa boja proti AIDS. Pod
vedením Mgr. Ľudmily Zaujecovej ţiaci sekundy, II. A a II. F vlastnoručne vyrobili na
hodinách etickej a náboţenskej výchovy červené stuţky, ktoré sú symbolom boja
proti tejto zákernej chorobe a vytvorili nástenku k tejto tematike. V stredu 1. decembra 2010 ich rozdávali spoluţiakom a profesorom po celej škole. Cieľom tejto akcie
nebolo iba pripomenúť si tento deň, ale poukázať najmä na to, ţe AIDS nie je len
problém jednotlivca, ale celej spoločnosti a týka sa kaţdého z nás. Je nutné zvýšiť
povedomie ţiakov o nutnosti ochrany vlastného zdravia a zodpovedného správania.
Nech sa medzi ľuďmi šíri láska a nie choroby...
Mário Krajči (II. F)
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DEŇ JABĹČOK
Ide o tradičnú akciu, ktorú organizuje PhDr. Zuzana
Klačanská na pôde našej škole pravidelne pri príleţitosti Dňa zdravej výţivy. V dňoch 25. a 26. októbra 2010 sa zo zozbieraných jabĺčok urobila výstava
vo vestibule školy a súťaţ o najkrajšie z nich. Súťaţilo sa v dvoch kategóriách. V prvej kategórii
o najkrajšie jablko 1. miesto obsadila Andrea Beránková (II. B) a v druhej kategórii o najzaujímavejšie jablko zasa Dávid Štálnik (III. E).

BOLI SME V ULICIACH MESTA...
Najhoršou chorobou, ktorou trpí svet, nie je sila zlých, ale slabosť dobrých.
Romain Rolland

Kaţdoročne študenti našej školy oslovujú v uliciach Prievidze okoloidúcich a vysvetľujú im dôleţitosť a význam rozmanitých celoslovenských kampaní zameraných na
pomoc. Ich cieľom je vyzbierať finančné prostriedky na dobrú vec, poskytnúť informácie, vzbudiť záujem ľudí. Tento školský rok nebol výnimkou...

DNI DUŠEVNÉHO ZDRAVIA – DNI NEZÁBUDIEK
Jedného dňa sa vynorí a usídli v duši. Spolu s ňou
príde hmla, ktorá človeku vnúti pocit, ţe sa stráca
vo svete i v sebe samom a ţe z jeho ţivota nadobro zmizlo svetlo. Milióny ľudí vo svete dnes trpia
duševnými poruchami, nedostatkom svetla. A keď
v bezmocnom geste vystrú ruku hľadajúcu pomoc,
často narazia zasa iba na hmlu, pretoţe zdravý
zvyšok spoločnosti ţije vo svojej vlastnej hmle,
v hmle nezáujmu, intolerancie či nevedomosti. Namiesto pomoci je človek s duševnou poruchou často vystavovaný dokonca diskriminácii či porušovaniu ľudských
práv. Liga za duševné zdravie sa podieľa svojimi aktivitami na prekonávaní predsudkov objektívnymi informáciami o duševných poruchách. S týmto cieľom organizuje
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kaţdý rok celoslovenskú informačnú kampaň pri príleţitosti 10. októbra, ktorý je Svetovým dňom duševného zdravia. V pondelok 11. októbra 2010 sa 18 našich študentov zúčastnilo tejto akcie. V našom meste sa organizovala pod hlavičkou prievidzského občianskeho zdruţenia Šťastie si ty, ktoré je súčasťou Ligy za duševné zdravie. Vyzbierali 425,47 € a rozdali 539 kvietkov modrých nezábudiek. Osobitné poďakovanie dostala Daniela Ficová (IV. F), ktorá tri roky pracovala priamo v centre občianskeho zdruţenia Šťastie si ty.

TEHLIČKA PRE AFRIKU
Tehlička je pravidelné celoslovenské podujatie, ktoré
organizuje občianske zdruţenie SAVIO od roku 2006
v období pred Veľkou nocou. Jeho cieľom je informovať a vzdelávať o ţivote v chudobnejších krajinách
a oblastiach sveta, formovať a viesť k spolupatričnosti i k spoluzodpovednosti. Tehlička má tieţ štatút verejnej zbierky, ktorej výnos slúţi na podporu rozvojových projektov. Cieľom tej tohtoročnej bolo podporiť
prístup k pitnej vode v Afrike, predovšetkým v juţnom
Sudáne. Pitná voda je stále aktuálnym problémom v Afrike. Hĺbenie studní, ich čistenie a udrţiavanie je zámer, ktorý organizátori tejto charitatívnej akcie chcú uskutočniť
v jednej z najchudobnejších oblastí sveta. Zbierka sa uskutočnila pred Veľkou nocou,
v dňoch 9. marca aţ 24. apríla 2011.

ŢLTÝ NARCIS
Tak ako kaţdý rok na jar, i v tomto roku sa Liga proti
rakovine tešila na deň, keď sa v jedinečnom projekte
Deň narcisov spoja tisícky ľudí v uliciach celého Slovenska v jednej myšlienke – myšlienke spolupatričnosti
s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Aktuálny ročník Dňa
narcisov bol oproti svojim predchodcom výnimočný.
V tomto roku totiţ Liga proti rakovine pripravila jedinečnú finančnú zbierku uţ po pätnásty raz, teda uţ pätnásť rokov sa jediná zbierka
Ligy proti rakovine – Deň narcisov – tešila dôvere a obľúbenosti verejnosti. Uskutoč131

nila sa 15. apríla 2011 a opäť sa dotkla sŕdc mnohých... Z našich ţiakov sa tejto akcie zúčastnilo 32 dobrovoľníkov a celková nimi vyzbieraná suma finančných prostriedkov dosiahla hodnotu 1814,35 €.
RNDr. Jaroslav Perniš

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA
V tomto školskom roku sa konal deviaty ročník
biblickej olympiády. Jeho cieľom bola výchova
k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe
spoznávania biblických postáv a udalostí. Predmetom tejto súťaţe boli vybrané knihy Svätého písma
– Prvá kniha Samuelova zo Starého zákona
a Evanjelium podľa Lukáša z Nového zákona. Na
dekanátnom kole v kategórii základných škôl, ktoré
sa konalo 15. marca 2011 na pôde nášho gymnázia, sa umiestnilo druţstvo našich ţiakov na
3. mieste. Jeho členmi boli Štefan Matulák (I), Alexandra Gaherová (I) a Jana Magdolenová (I). Dekanátne kolo v kategórii stredných škôl sa konalo o týţdeň skôr, 8. marca 2011.
Druţstvo, súťaţiace v zloţení Jana Matyašovská (IV. C), Jarmila Čiakyová (IV. C)
a Zuzana Bušíková (II. B), na ňom zvíťazilo, čím si zabezpečilo postup do diecézneho kola biblickej olympiády Banskobystrickej diecézy. To sa konalo v dňoch 13. apríla 2011 v aule Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici –
Badíne. V kategórii základných škôl prezentovalo na ňom vedomosti z Prvej knihy
Samuelovej a z Evanjelia podľa Lukáša 15 trojčlenných druţstiev a v kategórii stredných škôl 12 druţstiev. Uţ tradične všetky druţstvá súťaţili pod krycími názvami, čo
je špecifikum tejto súťaţe v Banskobystrickej diecéze. Jednotlivé tímy si názvy určili
sami – na základe svojich skúseností či záţitkov počas prípravy na olympiádu. Tento
spôsob je zárukou objektivity hodnotenia zo strany poroty, ktorej členovia aţ do konca súťaţe netušia, odkiaľ účastníci súťaţe pochádzajú. Druţstvo našich ţiakov, ktoré
sa prezentovalo pod krycím menom Tu som, obsadilo 3. miesto.
RNDr. Jaroslav Perniš
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BESEDA O EXORCIZME
Exorcizmus (z gréckeho slova exorkismós
= vyháňanie) je podľa encyklopédie náboţenský úkon, ktorým sa z ľudí, zvierat či
vecí označených za posadnutých vyháňa
diabol alebo iné zlé sily. Táto idea je veľmi
stará a aj dnes je súčasťou obradov mnohých náboţenstiev. Je úplne prirodzené,
ţe téma exorcizmu s puncom tajomnosti,
záhadnosti a nadprirodzenosti mladých
ľudí ustavične priťahuje. I z týchto dôvodov sme v stredu 9. marca 2011 zorganizovali pre ţiakov, ktorí navštevujú náboţenskú výchovu, netradičnú akciu. Podnet vyšiel priamo od nich a súvisel s hľadaním
odpovedí na otázky, či existujú alebo neexistujú duchovné bytosti a či majú vplyv na
ľudský ţivot. Vzhľadom na to, ţe záujem z ich strany bol veľký, zvolili sme formu besedy. Jej cieľom bolo rozlíšiť psychické prejavy od duchového pôsobenia zla, defin ovať duchovné bytosti a venovať sa aj prevencii pred zlom. Skôr, neţ sme pristúpili
k diskusii, pozreli si dokument nazvaný Posadnutosť zlom.
Mgr. Martin Dado, dekan farnosti Prievidza – mesto

NAVŠTÍVILI SME DOMINO
Centrum sociálnych sluţieb DOMINO v Prievidzi poskytuje starostlivosť 36 deťom a mladým
ľuďom s mentálnym postihnutím a poruchami
správania, s pridruţeným telesným alebo zmyslovým postihnutím vo veku od 3 do 25 rokov
v dennom, týţdennom a celoročnom pobyte.
Na našej škole je uţ tradíciou, ţe ţiaci v rámci
voliteľného predmetu psychológia navštevujú
toto centrum, aby na vlastné oči videli a zaţili
beţný deň ľudí, ktorí v ňom ţijú a pracujú. Keď
mi PhDr. Zuzana Klačanská dala k dispozícii písomné vyjadrenia svojich ţiakov
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k tejto téme, rozhodol som sa, ţe niektoré myšlienky z nich stoja za to, aby sme ich
uverejnili v našej výročnej správe. Veď posúďte sami...

Keď som sa dozvedel, ţe pôjdeme do centra sociálnej starostlivosti DOMINO,
nevedel som, čo od toho očakávať. Mal som obavy z toho, ţe pohľad na bezmocné deti neschopné pohybu a komunikácie vo mne vyvolá depresívny záţ itok. Opak bol pravdou. Z väčšiny týchto detí vyţarovala neskutočná energia.
Ich chuť do ţivota bola pre mňa inšpiráciou. Uvedomil som si, ţe mám veľké
šťastie. Bol to pre mňa silný záţitok. Stále mám pred očami deti naplnené radosťou zo ţivota schopné tešiť sa z maličkostí, ktoré pre zdravého človeka neznamenajú často nič. Ďakujem za to, ţe som toto centrum mohol navštíviť.
Michal Turčan (III. D)

Tie decká boli jednoducho úţasné! Aj napriek tomu, ţe nie sú zdravé, myslím
si, ţe boli šťastné. A dávali nám to najavo po celý čase, čo sme boli s nimi. Ich
nekonečné úsmevy vyţarovali takú pozitívnu energiu, ţe nám jednoducho nezostávalo nič iné, len sa usmievať tieţ. A to ma napĺňalo šťastím. Ľudia sa neustále sťaţujú, ţe majú mnoho problémov, starostí a povinností, ţe majú málo
času, ţe nič nestíhajú, nemajú peniaze, moc a lásku a iné z ich pohľadu mimoriadne dôleţité veci. Majú však ZDRAVIE. Deti z Domina tento druh starostí
nemajú. Ich láskyplné a dobré srdiečko je vďačné za kaţdú maličkosť, za kaţdé milé slovo, za všetko dobré, čo dostanú, urobia, preţijú...
Mária Kollárová (III. C)

Keď som sa dozvedela, ţe ideme do Domina, bála som sa vlastnej reakcie.
No strach a obavy zo mňa veľmi rýchlo opadli. Pracovníčky tohto centra nás
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sprevádzali a rozprávali nám o jednotlivých deťoch. V skutočnosti to uţ neboli
deti, ale v mnohých prípadoch dospelí ľudia, ktorí uţ navţdy zostanú deťmi.
Pri pohľade na nich som mala spočiatku zmiešané pocity, cítila som ľútosť,
smútok, do očí sa mi tlačili slzy. Lenţe všimla som si, ţe sú tam šťastní. Vďaka tejto návšteve som si uvedomila mnoho vecí. Pochopila som, ţe aj ľudia
s váţnym handicapom môţu byť šťastní a vďaka obetavým ľuďom môţu viesť
zmysluplný ţivot. Keď som sa zamyslela nad mojimi problémami, zistila som,
ţe ich vlastne nemám. Nespomenula som si ani na jeden. Odrazu som bola
neuveriteľne šťastná z vlastného ţivota. Išla som do Domina, aby som urobila
radosť postihnutým deťom a nakoniec som zistila, ţe táto návšteva mala veľký
význam pre poznanie samej seba.
Katarína Kišacová (III. C)

UMENIE A KULTÚRA
V meste Prievidza a regióne hornej Nitry pôsobí pri regionálnom kultúrnom centre
nová galéria nazvaná Regionart. Verejnosti a záujemcom o umenie za tri roky svojej
existencie predstavila uţ mnoţstvo výstav. Pribliţne kaţdý mesiac mení obsah svojich panelov a vitrín, na ktorých sa striedajú maľby, grafiky, ilustrácie, fotografie i diela
tradičného umenia. Počas hodín umenia a kultúry sme s prvákmi a druhákmi navštívili viaceré výstavy – obdivovali sme diela Oľgy Šarinovej, Emílie Jakubisovej, ale aj
reprodukcie diel z bratislavského Bienále ilustrácii, ktoré tu nainštalovali pri príleţitosti Mesiaca knihy. Zapojili sme sa aj do projektu Záloţka do knihy spojuje školy, výtvarných súťaţí Detský výtvarný a literárny Trenčín a Prečo som na svete rád. Pri
príleţitosti Dňa Zeme sme vytvorili nástenku, ktorej dominovali autorské fotografie
ţiakov 1. ročníka...
Mgr. art. Miriam Kasperkevičová

ZÁLOŢKA DO KNIHY
Pri príleţitosti Medzinárodného mesiaca školských kniţníc vyhlásil v septembri 2010
Ústav pro informace ve vzdělávaní v Prahe, Národní pedagogická knihovna Komenského v Prahe a Slovenská pedagogická kniţnica v Bratislave 2. ročník československého projektu nazvaný Záloţka do knihy spojuje školy. Jeho hlavný cieľ –
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nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými školami –
sa nepodarilo úplne naplniť. Do projektu sa zapojili iba dve české stredné školy a 56 slovenských stredných škôl. Z tohto dôvodu vzniklo mnoţstvo slovenských partnerských dvojíc, ktoré si
navzájom vymenili vytvorené záloţky do knihy. Našou partnerskou školou sa stalo Gymnázium vo Vrábľoch. Do konca októbra
2010 vytvorili ţiaci prvého ročníka štvorročného štúdia 70 originálnych prác, ktoré sme si navzájom vymenili s partnerskou školou. Záloţky do knihy mali opäť kvalitnú úroveň. Najobľúbenejšou výtvarnou technikou bola kresba farebnými ceruzkami, fixkami a koláţ. Ţiaci partnerskej školy nám poslali svoje dielka
v počte 74 kusov. Pribalili aj pekný list, v ktorom predstavili svoju
školu. Novinkou je ich zaujímavý nápad. Na zadné stránky záloţiek napísali krátke informácie o autorovi a kontaktné mailové
adresy. Naši ţiaci tak mohli napísať niečo o sebe svojim budúcim priateľom. Otvorila sa cesta jednému z hlavných cieľov tohto
projektu, nadviazať nové priateľské kontakty. V novembri bol výmenný projekt ukončený a vyhodnotený. Záverečné hodnotenie si
mohli zúčastnení prečítať na webovej stránke Slovenskej pedagogickej kniţnice. Ústredná metodička pre školské kniţnice Mgr. Rozália Cenigová v hodnotení zdôraznila, ţe česko-slovenský projekt
opäť prispel k nadviazaniu nových priateľských kontaktov medzi
partnerskými školami a podporil záujem o čítanie. V dokumente poďakovala pedagógom aj ţiakom za ich prácu: „Veľká vďaka patrí
pedagógom za ich šľachetnosť, lebo pomáhajú ţiakom rozvíjať
zmysel pre dobro, krásu a veľkorysosť. Veľkú vďačnosť pociťujem aj
voči ţiakom, ktorí sa stali opäť nezvyčajnými poslami dobrosrdečnosti.“ Zmysel projektu najlepšie opísala pani Poláková zo Zemplínskej Teplice: „Tak ako sa písmená v knihách spájajú do slov a viet,
ktoré vytvárajú príbehy, tak záloţka, obyčajný kus papiera, dokáţe
spojiť príbehy a ţivoty našich detí.“
Mgr. art. Miriam Kasperkevičová
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UMENÍM PROTI DROGÁM
Celoslovenský protidrogový projekt s medzinárodnou účasťou Prečo som na svete
rád je kľúčový projekt Ministerstva kultúry Slovenskej republiky k prevencii drogových
závislostí. Národné osvetové centrum, jeho hlavný organizátor, realizovalo 17. ročník. Záštitu prevzal minister kultúry Daniel Krajcer. Uskutočnil sa v troch rovinách:
celoštátna tematická výtvarná súťaţ, celoštátna putovná výstava vybraných prác,
prezentácia slovenského výtvarného umenia mládeţe vo veku od 14 do 18 rokov
a protidrogového posolstva projektu v zahraničí a zahraničná spolupráca na projekte.
Jedným z hlavných cieľov projektu bolo zdôrazniť prioritný význam prevencie drogových závislostí so zameraním na legálne (alkohol, tabak, lieky) i ilegálne drogy.
Z našej školy sa do neho zapojili Michaela Melišková (I. A), Milena Pánisová (I. D),
Silvia Leitmannová (I. E), Katarína Vetráková (I. F), Lucia Bošková (II. A), Barbora
Leitmannová (II. B) a Filip Škultéty (II. D). Vytvorili sedem kvalitných prác zaloţených
na konfrontácii ţivota s drogou a triezveho ţivotného štýlu. Najúspešnejšou z nich sa
stala Barbora Leitmannová so svojou prácou Čo ti prerastá cez hlavu, ktorú pozvali
do výstavných priestorov Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave na slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaţnej časti projektu s medzinárodnou účasťou. Obsadila 2. miesto. Jej práca sa zároveň stala súčasťou celoštátnej putovnej výstavy,
ktorá sa pravidelne predstavuje v mnohých slovenských mestách.
Mgr. art. Miriam Kasperkevičová
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MATEMATIKA

zloţenie predmetovej komisie:
PaedDr. Renáta Lukáčová, vedúca predmetovej komisie,
RNDr. Milan Barta, Mgr. Monika Blahová, RNDr. Edita Duchoňová,
Mgr. Alţbeta Janesová, Ing. Ľudmila Holá, Mgr. Eva Krajniaková,
Mgr. Magdaléna Leškovská, PaedDr. Karin Malátová, Mgr. Jana Mečiarová,
Mgr. Jana Mikušková, Mgr. Mojmír Németh, PaedDr. Alţbeta Sasáková,
Mgr. Ľubomíra Šimurková.
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INTERNETOVÁ MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
V utorok 30. novembra 2010 sa tri sedemčlenné tímy
ţiakov našej školy zúčastnili 3. ročníka internetovej matematickej olympiády, ktorú organizuje Ústav matematiky Fakulty strojního inţenýrství VUT v Brne. Ide o internetovú súťaţ určenú pre ţiakov stredných škôl z celej
Českej i Slovenskej republiky. Do tohto ročníka sa zapojilo spolu 167 tímov. Kaţdý z nich mal k dispozícii sadu
desiatich úloh a celkový čas dve hodiny. Všetky tímy
riešili tieto úlohy naraz v dobe od 9.00 do 11.00 hod. Výsledky potom odoslali po ich
digitalizácii priamo organizátorom súťaţe. Z našich bol najúspešnejší tím súťaţiaci
v zloţení Marek Kuriš (II. D), Erika Hoppanová (III. A), Iveta Kršková (III. B), Tomáš
Farkaš (III. D), Michal Krčik (IV. B), Jana Matyašovská (IV. C) a Michal Kiaba (IV. F).
Skončil na 49. mieste.
Mgr. Eva Krajniaková

PYTAGORIÁDA
Cieľom tejto súťaţe je umoţniť učiteľom matematiky bez náročnej prípravy a s vyuţitím
jednej z dominantných vlastností detí daného veku – súťaţivosti – motivovať záujem
pre matematiku a podchytiť potenciálne talenty na matematiku. Táto súťaţ je určená
pre ţiakov základných škôl a pre ţiakov
1. aţ 3. ročníka osemročného štúdia gymnázia. Počas nej ţiaci získavajú body nielen
za správne riešenia, ale aj za ušetrený čas. V tomto školskom roku prebehol uţ je
32. ročník. Aj naši ţiaci si vyskúšali vo štvrtok 16. decembra 2010 pohotovosť, logické myslenie a dôvtip pri riešení úloh jej školského kola. Úspešným riešiteľom sa stal
kaţdý, kto vyriešil správne desať z celkového počtu pätnásť príkladov. V kategórii P6
postúpili do okresného kola Martina Bednárová (I) a Roman Hrehuš (I) a v kategórii
P7 Jakub Hvolka (II) a Róbert Cagarda (II), kde uţ nebodovali.
PaedDr. Renáta Lukáčová
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MATEMATICKÝ KLOKAN
V roku 1991 dvaja učitelia vo Francúzsku zorganizovali jednorazovú matematickú
súťaţ pre ţiakov. Pre veľký úspech sa uţ po troch rokoch súťaţ stala medzinárodnou. A 21. marca 2011 prebehol jubilejný 20. ročník. V tomto školskom roku v nej na
Slovensku súťaţilo dohromady 55 365 ţiakov z 1 291 škôl. Jej vyhlasovateľom je asociácia Kangourou sans frontiéres (Klokan
bez hraníc) so sídlom v Paríţi. Ide o medzinárodnú matematickú súťaţ pre ţiakov základných a stredných škôl, ktorej hlavným
poslaním je propagovať a popularizovať logické myslenie a matematiku medzi ţiakmi,
umoţniť ţiakom súťaţnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných
škôl, predviesť

okoliu svoje schopnosti

a dosiahnuť za ne uznanie, prispievať k vyhľadávaniu talentovaných ţiakov, poskytovať
učiteľom matematiky materiály vyuţiteľné na
zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania.
Z radov našich ţiakov sa jej zúčastnilo celkom 33 súťaţiacich, z nich boli najlepší
Jakub Perniš (II. B) s percentilom 98,4; Martin Kadaši (I) s percentilom 97,4; Petra
Hromadová (II. A) s percentilom 94,8 a Peter Belai (II. A) s percentilom 92,3.
Mgr. Alţbeta Janesová

NÁBOJ
V piatok 8. apríla 2011 sa uskutočnil 14. ročník matematickej
súťaţe Náboj. Išlo o tradičnú súťaţ druţstiev v riešení netradičných matematických úloh. V rámci medzinárodnej spolupráce bratislavského Korešpondenčného matematického seminára a praţského Matematického korešpondenčního semináře sa opäť, uţ po
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siedmy raz, pasovali s rovnakým súborom zaujímavých príkladov päťčlenné tímy naraz v Bratislave, Prahe a Opave. Na začiatku súťaţe kaţdé druţstvo dostalo zadanie
piatich úloh. Hneď, ako sa im podarilo niektorú z nich vyriešiť, dostali nové zadanie.
Kto vyriešil za jeden a pol hodiny najviac príkladov, ten vyhral. Novinkou tohto ročníka bolo rozdelenie súťaţe na kategóriu juniorov a seniorov. V oboch z nich sme mali
svojich zástupcov. Druţstvo juniorov – Peter Belai (II. A), Juraj Malinčík (II. A), Andrej
Fiačan (II. B), Richard Ţember (VI) a Matúš Divéky (II. F) – obsadilo v konkurencii 41
tímov 20. miesto. Druţstvo seniorov, súťaţiace v zloţení Tomáš Farkaš (III. D), Martin Beták (IV. A), Michal Šovčík (IV. A), Martin Mečiar (IV. B) a Jakub Hostačný
(IV. E), si spomedzi 33 tímov vybojovalo 16. miesto.
RNDr. Jaroslav Perniš

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
V tomto školskom sa uskutočnil

jubilejný

60. ročník matematickej olympiády. Naši ţiaci
sa zapojili do riešenia úloh v kategóriách A, B,
C. V najvyššej kategórii A do krajského kola,
ktoré sa konalo 18. januára 2011 v Trenčíne,
postúpili Tomáš Farkaš (III. D), ktorý sa umiestnil na 4. mieste, a Jana Matyašovská (IV. C),
ktorá obsadila 8. miesto. V kategórii B podmienky na postup do krajského kola nesplnil ţiadny
z účastníkov školského kola. V kategórii C do
krajského kola, ktoré sa konalo 5. apríla 2011 v Trenčíne, postúpili traja študenti –
Boris Scherer (I. B), Andrej Kolárik (V) a Simon Štrba (V), kde uţ nebodovali.
Mgr. Eva Krajniaková
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INFORMATIKA

zloţenie predmetovej komisie:
PaedDr. Karin Malátová, vedúca predmetovej komisie,
Ing. Ivan Bursa, Mgr. Jana Galanská, Mgr. Kamila Kuhajdová,
RNDr. Katarína Madová, RNDr. Jaroslav Mikuláš,
Mgr. Mojmír Németh, Mgr. Ján Opálený.
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INFORMATICKÉ SÚŤAŢE

V informatike existuje od roku 2004 súťaţ, ktorej sa môţu naraz zúčastniť tisícky ţi akov z celého sveta. Zrodila sa v Litve a veľmi rýchlo sa rozšírila do ďalších európskych krajín. Má názov iBobor. Jej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné
a komunikačné technológie u všetkých ţiakov. Symbolom súťaţe je usilovný, inteligentný a čulý bobor. Jej princíp je podobný Matematickému klokanovi – ţiaci majú
v obmedzenom časovom limite vyriešiť presne stanovené úlohy. Súťaţ prebieha
priamo pri počítačoch. V dňoch 8. – 11. novembra 2010 sa konal jej 4. ročník. Celkovo sa do neho zapojilo desať štátov a viac ako stošesťdesiattisíc študentov. Na Slovensku ich súťaţilo v štyroch vekových kategóriách (benjamíni, kadeti, juniori, seniori) 22 142, z toho bolo 178 ţiakov z našej školy. Najlepšie umiestnenie dosiahol Martin Mečiar (IV. B), ktorý skončil spomedzi 3186 súťaţiacich v kategórii seniorov na
3. mieste. Koordinátorkou súťaţe bola PaedDr. Karin Malátová.
Vyhľadávať a aktívne zapájať mimoriadne tvorivých a talentovaných ţiakov
stredných škôl, podporovať cieľavedomú prácu s nimi, rozvíjať ich teoretické a praktické zručnosti, viesť ich k samostatnému tvorivému mysleniu a aktívnemu riešeniu
úloh, prispievať k efektívnemu vyuţívaniu voľného času, vytvárať podmienky na
úspešnú prezentáciu – to sú základné ciele súťaţe ZENIT v programovaní, ktorej
odborným garantom je Slovenská komisia ZENIT pracujúca v spolupráci so Štátnym
inštitútom odborného vzdelávania v Bratislave. Koordinátorom tejto súťaţe na našej
škole je RNDr. Jaroslav Mikuláš. V tomto školskom roku sa konal 27. ročník. Krajské
kolo sa uskutočnilo vo štvrtok 2. decembra 2010. V kategórii B obsadil Marek Kuriš
(II. D) pomyselnú bronzovú priečku a v tesnom závese za ním skončil na 4. mieste
Peter Balčirák (II. F). V kategórii A sme mali dvoch zástupcov – Romana Kučeru
(III. B), ktorý sa umiestnil na 6. mieste a Martina Betáka (IV. A), ktorý si vybojoval

143

2. miesto a postup do celoslovenského kola. To sa konalo v dňoch 27. – 29. januára
2011 na pôde Spojenej školy v Nových Zámkoch. Tam skončil na 13. mieste.
Olympiáda v informatike patrí na našej škole k súťaţiam, ktorých sa študenti
zúčastňujú pravidelne. Výnimkou nebol ani tento školský rok, keď sa konal jej
26. ročník. Krajské kolo prebehlo 11. januára 2011 v Trenčíne. V kategórii A nás reprezentovali Roman Kučera (III. B), ktorý sa umiestnil na 5. mieste, a Martin Beták
(IV. A), ktorý sa stal víťazom a postúpil do celoštátneho kola súťaţe. To sa uskutočnilo v dňoch 30. 3. – 2. 4. 2011 v Drienici. Tam sa mu úspech „z kraja“ nepodarilo
zopakovať a v silnej konkurencii súperov sa zaradil medzi neúspešných riešiteľov.
PaedDr. Karin Malátová, RNDr. Jaroslav Perniš

VIANOČNÁ POHĽADNICA
Uţ k tradičným projektom, ktoré pre našich študentov pripravuje predmetová komisia
informatiky, patrí projekt nazvaný Vianočná pohľadnica. Je určený pre ţiakov 1. ročníka osemročného štúdia gymnázia. Ich úlohou bolo „namaľovať“ pohľadnicu s vianočným motívom pomocou počítača. Súťaţ vyvrcholila 29. novembra 2010. O pohľadniciach, ktoré boli zverejnené na webovej stránke predmetovej komisie informatiky, hlasovalo viac ako tristo študentov. Víťazmi vianočnej súťaţe sa stali Anna Kurhajcová, Jana Magdolenová, Alexandra Komáromiová, Dorota Sklenárová a Michaela Macková.

Niekoľko ukážok zo zbierky vianočných pohľadníc našich primanov

144

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
V piatok 4. februára 2011 navštívili študenti našej školy v sprievode svojich učiteľov
informatiky detašované pracovisko Fakulty riadenia a informatiky Ţilinskej univerzity
v Prievidzi, na ktorého pôde sa konal deň otvorených dverí. Mali moţnosť prezrieť si
priestory školy – aulu, veľkú poslucháreň, študovňu,
čitáreň, internetovú študovňu, počítačové laboratóriá a
ostatné prednáškové a seminárne učebne. Súčasťou
tejto akcie bol aj odborný program vo forme prednášok,
ukáţok praktickej výučby a podpory vzdelávania, ktorý
jeho autori rozdelili do viacerých sekcií. V sekcii Informatika predviedli interaktívnu prednášku na tému Moderný spôsob výučby informatiky spojenú s praktickými
ukáţkami vyuţitia e-learningu, prezentáciu na tému Softvérové riešenia pre tvorbu grafikonov a riadenie dopravy a ukáţku simulačného modelu a tvorby 3D modelu. V sekcii Počítačové inţinierstvo predstavili základy robotiky
– riadenie pohonu mobilného robota, meranie vzdialenosti a praktické ukáţky projektov realizovaných na Katedre technickej kybernetiky.
RNDr. Jaroslav Perniš
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NÁVŠTEVA FIRMY SIEMENS ALEBO PREČO SOM SA NEUČIL PROGRAMOVAŤ 
Bol štvrtok 11. novembra 2010, keď sa
študenti IV. B triedy (ešte so zameraním na informatiku) spolu s RNDr. Katarínou Madovou a Mgr. Mojmírom
Némethom, ktorý to celé „spískal“, vybrali cca 200 metrov zo školy na návštevu pobočky firmy Siemens v Prievidzi. Cieľom bolo získať informácie
z prvej ruky o tom, ako funguje softvérová spoločnosť, kto a ako sa podieľa
na vytvorení programovej aplikácie pre
klienta a najmä čo všetko treba zabezpečiť, aby bol klient spokojný aj po inštalácii programu. Privítal nás komerčný riaditeľ
pracoviska Ing. Ján Bobuľa, CSc. a po presunutí do zasadacej miestnosti sa beseda
mohla začať. Na úvod nám vysvetlil štruktúru celej spoločnosti, čo má prievidzské
pracovisko na starosti a pod palcom a aké obchodné výsledky týchto cca 80 zamestnancov v poslednom období dosiahlo. „Kaţdý projekt sa musí so zákazníkom riadne
skonzultovať a zazmluvniť čo najpodrobnejšie poţiadavky klienta na funkcionalitu
aplikácie,“ zaznelo ešte predtým, neţ sa rozbehla beseda na hlavnú tému – kto a čo
vo vývoji konkrétnej aplikácie robí. Konzultanti a analytici musia najprv pripraviť po
hodinách rokovaní s klientom presný zoznam poţiadaviek a tie sa stávajú pre nich
zákonom. Aţ potom sa začne so samotnou tvorbou – programovaním, ladením, testovaním a inštaláciou na klientov server. „Klienti buď zakúpia štandardnú aplikáciu,
ktorú im prispôsobíme takpovediac na telo (napr. ekonomický softvér – účtovníctvo,
evidencia), alebo ak sú podmienky zákazníka neštandardné, musíme vytvoriť úplne
nový program.“ V následnej diskusii padlo mnoho otázok. Ako sa človek môţe stať
zamestnancom firmy? Aká je pracovná doba? Aké je ohodnotenie pracovníkov? Aké
nadštandardné benefity môţe získať? „Ohodnotenie pracovníka sa skladá z dvoch
častí – fixnej sumy a prémií, ktorých výška závisí od výkonu pracovníka v danom roku,“ dozvedeli sa študenti. Po zverejnení moţnosti zárobku si vtedy viacerí povzdychli: „Čo som sa to programko lepšie neučil...“ Beseda pokračovala ďalej aj so
zamestnancami z konkrétnych pozícií. Všetci hovorili hlavne o tom, ţe je to tímová
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práca a nekončí sa po odovzdaní programu zákazníkovi. Nie je ţiadnou výnimkou,
ţe zákazník si dodatočne spomenie aj po kvalitnej analýze na nejakú „drobnosť“,
rá zásadne zmení celý program. Stáva sa i to, ţe o tretej hodine v noci zavolá klient,
ktorému „spadol“ server, a systémový inţinier buď priamo z domu cez svoje PC,
bo výjazdom ku klientovi vzniknutý problém musí vyriešiť. Okrem toho je to aj fyzicky
(nielen psychicky) náročná práca, ktorá vyţaduje rehabilitácie a masáţe chrbtice.
Poldruha hodiny na besedu utieklo ako voda a otázok by bolo aj na tri hodiny. Ale
čas našich hostiteľov bol vzácny. A tak sme sa poďakovali za získané poznatky
z prvej ruky a najmä za to, ţe študenti, ktorí plánujú pokračovať po maturite v štúdiu
informatiky, mali moţnosť získať jasnejšiu predstavu o tom, čo ich o pár rokov čaká.
Mgr. Mojmír Németh

Poslední študenti informatiky zo IV. B na besede vo firme Siemens
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FYZIKA

zloţenie predmetovej komisie:
Mgr. Ľubomíra Šimurková, vedúca predmetovej komisie,
RNDr. Mária Andrisová, Mgr. Monika Blahová, Ing. Ľudmila Holá, Mgr. Róbert Klein,
Mgr. Jana Mečiarová, Mgr. Jana Pastieriková,
RNDr. Jaroslav Perniš.
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EXKURZIA „PARÍŢ A FYZIKA“ OČAMI ŠTUDENTOV
Predmetová komisia fyziky uskutočnila mimoriadne zaujímavú akciu. Vďaka
Mgr. Ľubomíre Šimurkovej sa ţiaci našej školy zúčastnili na exkurzii, ktorej cieľom
nebolo iba spoznávať historické pamiatky Paríţa a jeho okolia, ale aj návšteva zaujímavého múzea, v ktorom mali moţnosť uvidieť netradičnú prezentáciu fyzikálnych
javov a zákonitostí. Ţe to tak bolo, potvrdzujú aj výpovede a spomienky niektorých
z nich...

Remešská katedrála, korunovačné miesto francúzskych kráľov – vľavo Jana Tuliková (II. F),
Mgr. Ľubomíra Šimurková, Martina Feriancová (II. F), vpravo Erika Hoppanová (III. A)

V dňoch od 5. do 9. októbra 2010 sme sa my, študenti Gymnázia Vavrinca
Benedikta Nedoţerského v Prievidzi, zúčastnili exkurzie do Paríţa. Hlavným
cieľom bola návšteva interaktívneho fyzikálno-technického múzea La Villette
v Paríţi. V jednotlivých expozíciách zameraných napríklad na zvuk, svetlo,
energie, matematiku, vesmír či ľudské telo, sme sa dozvedeli rôzne zaujímavosti z oblasti vedy a techniky. Mohli sme si sami vyskúšať väčšinu pokusov
a tak lepšie pochopiť ich význam. Mňa osobne najviac zaujala výstava svetelných efektov a optických ilúzií, kde sme sa na vlastné oči presvedčili o tom,
ako nás naše oči klamú, či chceme, alebo nie. Zabavili sme sa aj v oddelení
matematiky, kde sme sa pozreli na rôzne matematické zákony netradičným
spôsobom a mohli sme si ich vyskúšať na vlastnej koţi. (V La Villette je aj nie149

koľko častí určených pre deti rôzneho veku, kde sa im fyzikálne javy prezentujú ešte hravejším spôsobom.) Súčasťou múzea je aj kino Gèode, ktoré sa odlišuje tým, ţe sa film premieta na pologuľu, a tak sme mali pocit, ţe sme priamo
v deji aj bez 3D okuliarov. V samotnom areáli sa nachádzajú aj koncertné
a divadelné sály, reštaurácie a obchody, takţe je to nielen vedecké, ale aj kultúrne centrum.
Okrem fyzikálneho múzea sme absolvovali aj prehliadku Paríţa, počas
ktorej sme navštívili napríklad múzeum Louvre, Baziliku Sacré-Coeur či zámok
Versailles, leţiaci neďaleko Paríţa. Pozreli sme si aj modernú štvrť mrakodrapov La Défense. Počas večernej plavby po Seine sme si vychutnali atmosféru
nočného mesta a obdivovali nádherne vysvietené budovy. Samozrejme, ţe
sme si nemohli nechať ujsť výstup na Eiffelovu veţu, kde sme si uţili v jasný
slnečný deň krásny výhľad na celý Paríţ, niektorí aţ z úplného vrchu tejto oceľovej stavby. Aj keď bol program náročný, sme radi, ţe sme si stihli pozrieť toľko zaujímavostí, a dúfame, ţe sa do tohto úţasného mesta ešte niekedy vrátime.
Erika Hoppanová (III. A)

Keď sa história snúbi s moderným svetom...
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Naša exkurzia sa začala 5. októbra 2010 o 5. hodine ráno, keď sa otvorili autobusové dvere a začali sme nastupovať dnu. Po chvíli, keď si kaţdý našiel
svoje sedadlo, sme sa len v krátkosti šli rozlúčiť s rodičmi. Naštartovaním motora a uzatvorením dverí sa naša „loď“ vydala naprieč celou západnou Európou. Hnali sme to cez Rakúsko, Nemecko aţ do Francúzska. Vo večerných
hodinách celí usedení, unavení a ubolení sme uţ len túţobne hľadali tabuľu
s názvom mesta Metz, kde sme mali našu celodennú púť ukončiť. Prešli sme
1000 kilometrov a konečne sa autobus zastavil na parkovisku pred naším hotelom. Ubytovaní sme boli v sieti B&B Hotel, ktorá má svoje pobočky po celej
Európe. Hneď potom, ako nám boli pridelené kódy od izieb, smerovali naše
kroky do sprchy a následne do postele, čiţe nebolo ani času robiť zlobu, ako
sa obvykle na exkurziách patrí.
Na ďalší deň po výdatných raňajkách sme museli opustiť hotel, lebo do
vytúţeného cieľa nám zostávalo ešte cca 400 kilometrov. Ako sme prechádzali diaľnicou cez rôzne kraje Francúzska, naša sprievodkyňa nám púšťala vţdy
k danému kraju konkrétny film a taktieţ nás svojím výkladom bliţšie vniesla do
prostredia, ktoré sme mali stále za sklom. Pribliţne po dvoch hodinách a 200
kilometroch „v kolesách“ sme sa zastavili na prvom mieste v Remeši. Tu sa do
výšin vypína stará katedrála, ktorá nás všetkých ohúrila. Nemali sme času nazvyš, a tak sa po krátkej zastávke a vytvorení prvých fotografií opäť pokračovalo v ceste. Do Paríţa nám uţ zostávalo iba 200 kilometrov, ktoré rýchlo
ubehli, a ani sme sa nenazdali, uţ sme sa ocitli priamo v centre svetovej módy, hlavnom meste Francúzska, v Paríţi. Našou prvou zastávkou bolo múzeum Louvre a v ňom svetoznámy portrét Mony Lízy, pri ktorom sa zbiehalo najviac ľudí. Ďalšou zastávkou boli Elyzejské polia (Les Champs-Élysées), najprestíţnejšia a najširšia ulica, na ktorej sa neuveriteľné mnoţstvo obchodov
a kaviarní. Naše financie mali jedno šťastie, ţe sme tam prišli uţ dosť neskoro
a niektoré z obchodov uţ boli dávno zavreté. Stihli sme si porobiť ešte posledné fotky pri Víťaznom oblúku a opäť celí unavení sme šli do hotela.
Štvrtok bol asi najťaţším dňom celej exkurzie, keďţe hneď ráno sme
vyštartovali do 30 kilometrov vzdialených Versailles. Prehliadli sme si zámok,
ďalej sme navštívili novú štvrť Paríţa s mrakodrapmi a výškovými budovami,
La Défense. Po tejto prehliadke na nás čakala tá najzaujímavejšia časť exkurzie, Eiffelova veţa. Všetci zúčastnení na ňu vyliezli, no niektorí to vzdali uţ na
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prvom poschodí. Tým, čo prekonali strach a dostali sa aţ hore, sa naskytol
úţasný pohľad na celý Paríţ. Po večeri sme absolvovali večernú plavbu loďo u
po Seine. Bolo to veľkolepé rozlúčenie s Paríţom a celá plavba zanechala nezabudnuteľné spomienky.
Posledný deň sme strávili celý vo štvrti La Villette, kde vo výstavnej budove bolo mnoho expozícii. Kaţdý si prišiel na svoje. Najlepšie bolo, keď sa
profesorky vrátili do detských čias a zabávali sa spolu so študentmi. V kine,
kde sa premietalo na pologuľu, sme mali pocit, akoby sa film odohrával okolo
nás. Posledné voľné chvíle sme strávili oddychovaním na trávniku spolu
s ostatnými Paríţanmi. Niektorí sa práve vtedy do tohto mesta zamilovali
a rozhodli sa, ţe do Paríţa sa musia ešte niekedy vrátiť.
Peter Boch (III.A)

Skupina žiakov III. A pred bránou kráľovského zámku vo Versailles – zľava doprava Tomáš
Cibulka, Soňa Šumichrastová, Peter Boch, Denisa Dubinová a Erika Hoppanová
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ZAUJÍMAVÁ PREDNÁŠKA
V piatok 19. novembra 2010 sa uskutočnila na pôde nášho gymnázia prednáška na
tému Svetlo – energia budúcnosti. Zúčastnili sa jej študenti III. B a všetci, ktorí si
v tomto školskom roku vybrali seminár z fyziky. Počas dvoch hodín sa dozvedeli veľa
informácií o fyzikálnej podstate svetla, o elektromagnetickom vlnení, polovodičoch
a o prepojenosti fyzikálnej teórie s praxou. Prednášajúci bol Ing. Martin Matis, absolvent nášho gymnázia, doktorand v Ústave fyzikálnej chémie a chemickej fyziky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Mgr. Ľubomíra Šimurková

FYZIKÁLNE SÚŤAŢE
Tradičnými fyzikálnymi vedomostnými súťaţami
sú uţ dlhé roky fyzikálna olympiáda a fyzikálny
náboj. V tomto školskom roku sa konal 52. ročník prvej z nich. Zastúpenie sme mali v dvoch
kategóriách. V kategórii D nás úspešne reprezentoval v krajskom kole Boris Scherer (I. B),
ktorý obsadil 2. miesto, a v kategórii C zasa Mária Minichová (II. B), ktorá sa v zozname úspešných riešiteľov umiestnila na 5. mieste. Náboj
FKS 2010 je akčná súťaţ v riešení stredoškolských príkladov z fyziky, ktorú organizuje kaţdoročne kolektív opravovateľov fyzikálneho korešpondenčného seminára. Na začiatku dostane kaţdé druţstvo osem príkladov. Za správne vyriešený príklad získajú súťaţiaci zadanie ďalšieho príkladu.
Úlohou je zhruba asi dve hodiny správne vypočítať čo najviac príkladov. Za našu
školu sa zúčastnili dve druţstvá, druţstvo seniorov v zloţení Iveta Kršková (III. B),
Roman Kučera (III. B), Jozef Prieboj (III. B), Romina Slafkovská (IV. F) a Michal Kiaba (IV. F) sa spomedzi 40 druţstiev z celého Slovenska umiestnilo na 14. mieste.
V kategórii juniorov súťaţilo spolu 38 tímov a nechýbal medzi nimi i ten náš. Jeho
členmi boli Boris Scherer (I. B), Ţaneta Machová (I. B), Mária Minichová (II. B), Barbora Pipíšková (II. F) a Jana Tuliková (II. F). Obsadili 30. miesto.
RNDr. Jaroslav Perniš
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CHÉMIA

zloţenie predmetovej komisie:
PaedDr. Miroslav Kozák, vedúci predmetovej komisie,
Mgr. Róbert Klein, PaedDr. Oľga Kurbelová, RNDr. Jaroslav Perniš,
RNDr. Iveta Simonidesová, RNDr. Michal Struhár,
Ing. Iveta Šovčíková, RNDr. Denisa Tuţinská.
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MEDZINÁRODNÝ ROK CHÉMIE (INTERNATIONAL YEAR OF CHEMISTRY)
Rok 2011 ako Medzinárodný rok chémie vyhlásila Organizácia Spojených národov na svojom valnom zhromaţdení v decembri 2008. Oficiálne sa začal vo štvrtok
27. januára 2011 v paríţskom sídle UNESCO pod mottom Chémia je náš ţivot, naša budúcnosť. Pripomenuli
sme si v ňom dve významné výročia. Prvým z nich je sto
rokov od udelenia Nobelovej ceny Márii Curie Sklodowskej za objav rádia a polónia. Ďalších sto rokov uplynulo
od zaloţenia Medzinárodnej asociácie chemických spoločností, z ktorej neskôr vznikla Medzinárodná únia čistej a úţitkovej chémie (IUPAC – International Union of Pure
and Applied Chemistry). Aţ do dnešných dní ustavične poskytuje moţnosť prepojiť
medzinárodnú vedeckú spoluprácu. Medzinárodný rok chémie má byť celosvetovou
oslavou úspechov chémie a jej príspevku k všeobecnému úţitku ľudstva a jeho udrţateľnému vývoju. Jeho cieľom je pripomenúť si a vyzdvihnúť všetko pozitívne, čo
rozvoj chémie dal ľudstvu, ale aj to, ako môţe práve moderná chémia pomôcť pri
odstraňovaní následkov chémie a ľudskej civilizácie najmä na ţivotné prostredie, pr etoţe odstrániť chemické znečistenie a mnohé civilizačné problémy môţu práve tí,
ktorí jej rozumejú. Chémia má zásadný význam pre udrţateľnosť a zlepšovanie nášho spôsobu ţivota. Nie je – aj keď si to niektorí myslia – ţiadny strašiak a obávané
zlo, ktoré ľuďom iba škodí, ale je to vedný odbor, ktorý nám pomáha a uľahčuje beţné činnosti. Chemické procesy a výsledky práce chemikov sú všade okolo nás (dokonca i v nás) a bez nich by sa nám ţilo iba veľmi ťaţko (ak by sme vôbec ţili).
RNDr. Jaroslav Perniš

155

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
Aj v tomto školskom roku sa ţiaci našej školy zapojili
do 47. ročníka chemickej olympiády, ktorú vyhlasuje
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v
spolupráci so Slovenskou chemickou spoločnosťou
pri SAV v Bratislave. Aj tentoraz dosiahli výborné
výsledky. V najvyššej kategórii A, ktorej konzultantom bol PaedDr. Miroslav Kozák, sa úspešnými riešiteľmi krajského kola (SOŠ Nováky – prax, Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedoţerského Prievidza – teoretická časť
20. – 21. 1. 2011) stali títo študenti:
Marek Vician (IV. D)

1. miesto

Roman Kučera (III. B)

2. miesto

Iveta Kršková (III. B)

3. miesto

Jozef Prieboj (III. B)

4. miesto

Tomáš Pastierik (IV. F)

6. miesto

Juraj Malinčík (II. A)

7. miesto

Všetci šiesti postúpili do celoštátneho kola, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 20. – 23. 2.
2011 v Nitre. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili prví piati. Druhé miesto obsadil
Marek Vician. Iveta Kršková a Roman Kučera sa zúčastnili na prvom teoretickom
prípravnom výberovom sústredení (1. 5. – 7. 5. 2011 Bratislava), z ktorého postúpili
do druhého praktického výberového sústredenia (29. 5. – 4. 6. 2011 Bratislava) a
nakoniec aj do tretieho záverečného sústredenia (26. 6. – 29. 6. 2011 Bratislava). Na
ňom si Roman Kučera vybojoval účasť v slovenskom druţstve a reprezentoval Slovenskú republiku na 43. medzinárodnej chemickej olympiáde, ktorá sa uskutočnila v
dňoch 9. aţ 18. júla 2011 v tureckej Ankare. Získal bronzovú medailu. Marek Vician,
ktorý prekročil povolenú vekovú hranicu, tentoraz do tohto boja uţ nevstúpil.
V kategórii B, ktorej konzultantom bol PaedDr. Miroslav Kozák, sa úspešnými
riešiteľmi krajského kola (SOŠ v Novákoch 14. 4. 2011) stalo sedem našich ţiakov
a z nich medailové pozície obsadili:
Juraj Malinčík (II. A)

2. miesto

Mária Minichová (II. B)

3. miesto
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Kategóriu C mala „pod palcom“ PaedDr. Oľga Kurbelová. Úspešnými riešiteľmi
krajského kola (SOŠ Nováky 12. 5. 2011) sa stalo päť ţiakov, pričom jeho víťazom
sa stal Rudolf Trautenberg (I. A). Aj v najniţšej kategórii Dg sme mali štyroch úspešných riešiteľov krajského kola (SOŠ Púchov 19. 5. 2011). Pripravovala ich PaedDr.
Oľga Kurbelová. Ani jeden z nich neobsadil niektoré z prvých troch miest.
Najúspešnejší riešitelia krajských kôl chemickej olympiády v kategóriách B a C
sa kaţdoročne zúčastňujú Letnej školy chemikov. Jej cieľom je podporovať rozvoj
osobnosti talentovanej mládeţe, umoţniť aktívnu prácu v chemických laboratóriách,
zoznámiť sa s metódami vysokoškolského štúdia a najnovšími vedeckými poznatkami a pripraviť na riešenie úloh chemickej olympiády v najvyššej kategórii. Konala sa
v dňoch 3. – 15. júla 2011 na Strednej priemyselnej škole potravinárskej v Nitre. Od
nás sa jej zúčastnili Mária Minichová, Juraj Malinčík a Rudolf Trautenberger.
Chemická olympiáda nie je jedinou súťaţou, do ktorej sa naši študenti pravidelne zapájajú. Ďalšou je 18. ročník celoslovenského Korešpondenčného seminára
z chémie, ktorého organizátorom je Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave a Ústav
anorganickej chémie SAV. Aj v tejto aktivite dosiahli vynikajúce výs ledky. V kategórii
juniorov, v ktorej súťaţilo 108 účastníkov, najlepší výsledok dosiahla Mária Minichová
(II. B), ktorá sa umiestnila na 2. mieste. V kategórii seniorov sa v konkurencii 71 súťaţiacich presadil Jozef Prieboj (III. B), ktorý obsadil striebornú priečku. Naši ţiaci sa
taktieţ zapojili aj do riešenia úloh 1. ročníka medzinárodnej súťaţe ViBuCh (= Vzdělávací ikurz pro budoucí chemiky), ktorého organizátorom bol Ústav chemie Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity v Brne spoločne s českým Národným centrom pre výskum biomolekúl. Našim ţiakom sa podarilo obsadiť popredné miesta.
Najlepším z nich bol Roman Kučera (III. B), ktorý skončil na 3. mieste. Piatich z nich
pozvali na sústredenie najlepších riešiteľov ViBuCh-u. Konalo sa v dňoch 7. – 12.
augusta 2011 v Brne.
PaedDr. Miroslav Kozák

NAVŠTÍVILI NÁS I MY SME NAVŠTÍVILI...
Na sklonku roku 2010 k nám zavítali dvaja významní hostia. V utorok 16. novembra
prišiel doc. RNDr. Martin Putala, CSc., vedúci Katedry organickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, a v utorok 21. decembra doc. Ing. Milan Polakovič,
PhD., vedúci Ústavu chemického a environmentálneho inţinierstva na Fakulte che157

mickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Na stretnutí s maturantmi
predstavili vysoké školy, na ktorých pôsobia. A keďţe nielen besedami je chemik ţivý, zorganizovali sme pre našich ţiakov aj ďalšie akcie.
Pri príleţitosti medzinárodného roku chémie sa rozhodla spoločnosť INCHEBA
(angl. INnternacional CHEmical BratislavA) obnoviť u nás tradíciu veľtrhov so zameraním na chemický priemysel. Z jej iniciatívy sa uskutočnil v bratislavskej Incheba
Expo Aréne medzinárodný veľtrh chemického, plastikárskeho, gumárenského a papierenského priemyslu nazvaný Chemistry Slovakia a spolu s ním aj 6. medzinárodný veľtrh plastov, gumy a kompozitov pre automobilový priemysel Carplast. Jeho
motto znelo Chémia – náš ţivot, naša budúcnosť. V utorok 12. apríla 2011 sme ho so
ţiakmi I. B a I. E navštívili aj my. Zúčastnili sme sa aj slávnostného otvorenia veľtrhu,
kde sa predstavili mnohé významné osobnosti, medzi nimi i profesor Jung-Il Jin, prezident Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú chémiu (IUPAC). Tá spolu s ďalšími

partnermi

zorganizovala

aj

chemický experiment, ktorý umoţnil študentom skúmať vlastnosti
vody, jej kvalitu, spôsoby jej čistenia a dezinfekcie. Mohli odmerať
pH vody zo vzoriek z vodovodu,
potokov alebo studní, ktoré si so
sebou priniesli, a sami sa presvedčiť, ţe voda v našom regióne
je čistá a spĺňa predpísané normy.
Dvadsiaty druhý marec je svetový
deň vody. Je to veľmi vzácna tekutina, ku ktorej by sme si mali budovať pozitívny vzťah. A ako sa vlastne vyrába pitná
voda? Odpoveď na túto otázku dostali naši primáni a terciáni na návšteve úpravne
vody v Turčeku neďaleko Kremnice v utorok 22. marca 2011. Prezreli si grafy na počítačoch, dozvedeli sa, čo všetko sa deje s vodou, kým sa dostane k nám domov.
Nechýbala ani prehliadka celej úpravne. Okrem strojov, čo čistia vodu, sa dozvedeli,
ţe vodu treba predtým upraviť pomocou chlóru a iných látok. Zaujali ich veľké filtre,
vrtule, vodojemy a hlavne veľká čistota. Do úpravne priteká voda z nádrţe Turček,
ktorá je vzdialená asi 2 km. Ani táto vzdialenosť nás neodradila a vydali sme sa k nej.
Jej okolie je prísne stráţené a veľmi čisté. Nachádza sa tu deväť miliónov kubíkov
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vody (z nej je zásobovaná pitnou vodou Prievidza i okolité dediny). Ţiaci sa domov
vracali s novými záţitkami a s dobrým pocitom, ţe sa naučili niečo nové.
PaedDr. Oľga Kurbelová

A takto to konkrétne vyzeralo pri meraní pH vody

SCIENTIA PRO FUTURO
V dňoch 29. 11. – 1. 12. 2010 sa konala
v Kongresovom centre Technopol v Bratislave III. odborná konferencia Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách. Táto konferencia bola jedným z hlavných podujatí Týţdňa vedy a techniky na
Slovensku. Jej cieľom bolo vytvoriť priestor
pre vedecko-výskumných pracovníkov, vysokoškolských a stredoškolských učiteľov na
vzájomnú výmenu skúseností z práce s nadanými ţiakmi stredných škôl v oblasti
vedy a techniky a na prezentáciu námetov na skvalitnenie zvyšovania ich záujmu
o problematiku vedy a techniky. Zúčastnilo sa jej 117 záujemcov, z toho 74 s príspevkami. Väčšina príspevkov sa orientovala na problematiku vyhľadávania nadaných ţiakov stredných škôl vo vede a technike a na spôsoby ich systematickej pod159

pory. Našu školu na tejto konferencii reprezentovali so svojím príspevkom Tvorba
projektov ako učebný predmet na strednej škole PaedDr. Oľga Kurbelová a Ing. Iveta
Šovčíková. Súbeţným podujatím bola aj celoštátne súťaţná prehliadka vedeckých
a technických projektov ţiakov stredných škôl o Cenu Scientia Pro Futuro 2010.
nala sa pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu
a zrealizovalo ju občianske zdruţenie Mladí vedci Slovenska. Jedným z jej cieľov
bolo prezentovať účastníkom konferencie najlepšie ţiacke bádateľské projekty, ale aj
systém, ako stredné školy podporujú svojich ţiakov vo vypracovávaní vlastných výskumných projektov. Na podujatí súťaţilo 87 ţiakov, ktorých hodnotila 17-členná komisia odborníkov z ústavov SAV a univerzít. Nechýbali medzi nimi ani práce našich
študentov. Veronika Klincová (VI) a Zuzana Klincová (II. C) prezentovali svoju prácu
Vplyv banskej činnosti na vegetáciu prepadlísk v katastri obce Koš, Karina Strečanská (II. G) predstavila projekt Medveď hnedý – mýtus verzus skutočnosť a Barbora
Minichová (III. B) zasa vystúpila s projektom Acidobázická rovnováha v stravovaní.
PaedDr. Oľga Kurbelová

PORTUGALSKÝ EPILÓG
V školskom roku 2009/2010 sme sa zapojili s projektom nazvaným Stanovenie znečistenia povrchových vôd inštrumentálnymi analytickými metódami do 22. ročníka súťaţe Európskej únie pre mladých vedcov (The European
Union Contest for Young Scientists – EUCYS).
Súťaţili sme s prácou, ktorej garantom bola PaedDr. Oľga Kurbelová. Vo veľmi silnej konkurencii sme v kategórii matematické vedy, fyzikálne
vedy a chemické vedy vyhrali národné kolo
a vybojovali sme si postup na európske finále
v Portugalsku. To sa konalo v dňoch 24. – 29.
septembra 2010 v Múzeu elektriny v Lisabone.
Súťaţ EUCYS má dlhoročnú tradíciu a prvýkrát
sa uskutočnila v roku 1989 v Bruseli. Tento rok
sa je zúčastnilo 124 mladých vedcov vo veku od 14 do 21 rokov, ktorí reprezentovali
32 krajín Európskej únie a 6 hosťovských krajín. Mladí vedci predstavili 85 projektov
z rôznych oblastí vedy a techniky – z biológie, chémie, ekológie, matematiky, fyziky,
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informatiky, strojárstva a medicíny. Výskumné projekty hodnotila osemnásťčlenná
hodnotiaca komisia zloţená z popredných európskych pracovníkov výskumu a vývoja. Jedným z nich bol aj MUDr. Ing. Mgr. Peter Celec, PhD., MPH z Ústavu
lárnej biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, vôbec prvý
slovenský vedec pôsobiaci v medzinárodnej komisii EUCYS. Po príchode do
nu nás čakal pestrý vzdelávací, kultúrny a spoločenský program. Navštívili sme
mestské radnice, Národný palác Mafra, Oceanárium, či výstavu obrazov v miestnej
galérii.

Vo

vzdelávacej

oblasti

sme sa zúčastnili

zaujímavých

konferencií

s významnými predstaviteľmi vedy a techniky a čo sa týka spoločenského programu,
organizátori pre nás pripravili rôzne zábavné večierky a posedenia s ostatnými súťaţiacimi. V priebehu piatich dní sme získali cenné skúsenosti, záţitky a priateľstvá, na
ktoré budeme rady spomínať.
Natália Sílešová (IV. G), Mária Slobodníková (IV. G)
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KONGRES MLADÝCH BÁDATEĽOV JE VIAC AKO SÚŤAŢ...
Kongres mladých bádateľov je vedecko-popularizačné podujatie určené pre ţiakov
stredných škôl, ktoré svojím obsahom a formou zodpovedá konferencii vedeckých
pracovníkov. Jeho cieľom je vytvoriť ţiakom stredných škôl priestor na prezentáciu
výsledkov ich pozorovateľskej, experimentálnej, výskumnej alebo vývojovej činnosti.
Túto príleţitosť opäť vyuţili aj ţiaci našej školy. Zuzana Klincová ( II.G) a Veronika
Klincová (VI) s prácou Vplyv banskej činnosti na vegetáciu prepadlísk v katastri obce
Koš (dievčatá získali ocenenie od odbornej poroty a postúpili na olympiádu Génius
v USA) a Karina Strečanská (II.G) s prácou Chrániť alebo regulovať stavy? sa prihlásili na Kongres mladých bádateľov prírodovedcov, ktorý sa uskutočnil v dňoch 21. aţ
23. októbra 2010 v Kongresovom centre hotela Kyjev v Bratislave. Ďalšia dvojica –
Andrej Kollárik (V) a Zuzana Senčáková (I. G) – zasa prezentovali svoj príspevok
Vplyv povodne na zmenu zastúpenia a výskytu pôvodných druhov organizmov a kvalitu vody v okolí vybraných vodných tokov na hornej Nitre na Kongrese mladých bádateľov vodohospodárov a hydrológov. Ten sa konal pri príleţitosti Svetového dňa
vody v dňoch 21. – 23. marca 2011 vo Vodárenskom múzeu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti v Bratislave.
PaedDr. Oľga Kurbelová

Zuzana Klincová (II. G) pri odbere vzoriek v košských mokradiach
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BIOLÓGIA

zloţenie predmetovej komisie:
Mgr. Vlasta Dobrotková, vedúca predmetovej komisie,
Mgr. Zuzana Cigáňová, Mgr. Marta Lančaričová, Mgr. Jana Mikušková,
Mgr. Tibor Mlynárik, Mgr. Lenka Poláková, RNDr. Iveta Simonidesová,
RNDr. Michal Struhár, Ing. Iveta Šovčíková,
RNDr. Denisa Tuţinská.
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SÚŤAŢILI SME...
Predmetová komisia biológie ponúkla svojim ţiakom
moţnosť zúčastniť sa viacerých súťaţí. K tradičným
patrí biologická olympiáda. V tomto školskom roku
prebehol jej 45. ročník. Ide o súťaţ, ktorá je určená
ţiakom základných a stredných škôl s hlbším záujmom o biológiu a primerane hlbšími vedomosťami,
neţ predpisujú beţné učebné osnovy. Školské kolo jej projektovej časti v kategóriách
A a B sa konalo na našej škole vo štvrtok 13. januára 2011. Súťaţiacimi boli:
1. Petra Lörincziová (III. C), kategória A
Téma práce: Determinácia rodového zastúpenia komárov a moţnosti prevencie proti ich premnoţeniu
Konzultantka: Mgr. Vlasta Dobrotková
2. Milan Berešík (IV. B), kategória A
Téma práce: Chov, aktivita a sociálne správanie leguánov kubánskych
Konzultantka: Mgr. Jana Mikušková
3. Romana Brodňanová (II. F), kategória B
Téma práce: Karpatský chodník – ochrana šeliem
Konzultantka: Mgr. Vlasta Dobrotková
4. Alexander Morávek (I. C), kategória B
Téma práce: Jedovaté rastliny
Konzultantka: Mgr. Vlasta Dobrotková
Do krajského kola, ktoré sa konalo v utorok 8. februára 2011 na pôde Gymnázia M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom, postúpili so svojimi prácami prví traja súťaţiaci. V silnej konkurencii z nich ako jediná bodovala Petra Lörincziová, ktorá
skončila na 3. mieste. Milan Berešík obsadil 5. a Romana Brodňanová 7. priečku
vo svojej kategórii.

Druhou súťaţou, do ktorej sa študenti našej školy zapojili pod hlavičkou predmetovej komisie biológie, bola stredoškolská odborná činnosť. V stredu 26. januára
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2011 sa uskutočnilo školské kolo jej 33. ročníka v súťaţných odboroch biológia (04),
pôdohospodárstvo a ţivotné prostredie (07), geovedy (05) a zdravotníctvo (06). Súťaţiacimi boli:
1. Petra Lörincziová (III. C):
téma práce: Determinácia rodového zastúpenia komárov a moţnosti prevencie proti ich premnoţeniu
konzultantka: Mgr. Vlasta Dobrotková
2. Martin Škandík (IV. B):
téma práce: Ţivot včiel
konzultant: RNDr. Michal Struhár
3. Karina Strečanská (II. G):
téma práce: Medveď hnedý – mýtus verzus skutočnosť?
konzultantka: PaedDr. Oľga Kurbelová
4. Lucia Lacková (III. A) – Mário Krajči (II. F):
téma práce: Poznávanie prehistorickej minulosti nášho regiónu zo skamenených pozostatkov ţivota
konzultant: RNDr. Michal Struhár
5. Daniela Bošková (III. D) – Monika Tóthová (III. D):
téma práce: Pod krídlami belasého motýľa
konzultant: RNDr. Michal Struhár
6. Monika Krausková (III. A):
téma práce: Pralesničky bijú na poplach
konzultant: RNDr. Michal Struhár
7. Zuzana Klincová (II. G) – Veronika Klincová (VI):
téma: Vplyv banskej činnosti na vegetáciu prepadlísk v katastri obce Koš
konzultantky: PaedDr. Oľga Kurbelová, Ing. Iveta Šovčíková

V stredu 23. marca 2011 vystúpili naši študenti so svojimi prácami na zaujímavej akcii. V tento deň zorganizovala Stredná odborná škola v Novom Meste nad
Váhom pri príleţitosti 90. výročia svojho vzniku študentskú vedeckú konferenciu, ktorej motto znelo Ţivot na našej planéte mojimi očami. Jej cieľom bolo stretnutie nada165

ných a talentovaných študentov stredných škôl, ktorí majú určité skúsenosti z oblasti
vedy a výskumu, ich vzájomné odovzdanie získaných vedomostí z rôznych výskumov, nápadov a pod. Nezanedbateľným bol aj pokus o nadviazanie vzájomnej
spolupráce medzi jednotlivými školami. Príspevky študentov boli zamerané na
ochranu a tvorbu prírody a vyuţívanie alternatívnych zdrojov energií. Konferencie sa
zúčastnilo päťdesiat študentov. Nás reprezentovali so svojimi prácami:
1. Veronika Klincová (VI) – Zuzana Klincová (II. G): Vplyv banskej činnosti na
vegetáciu prepadlísk v katastri obce Koš
(konzultantky: PaedDr. Oľga Kurbelová, Ing. Iveta Šovčíková)
2. Karina Strečanská (II. G): Medveď hnedý – mýtus verzus skutočnosť?
(konzultantka: PaedDr. Oľga Kurbelová)
3. Petra Lörincziová (III. C): Ochrana proti invázii komárov
(konzultantka: Mgr. Vlasta Dobrotková)
Príspevky jednotlivých študentov boli recenzované a z konferencie sa vydal
zborník vedeckých prác. „Nebola to súťaţ, preto kaţdý účastník dostal certifikát
účasti,“ napísala nám Ing. Gréta Palková, PhD., odborná garantka tohto podujatia,
pričom nešetrila slovami chvály na adresu našich študentiek: „Udeľovali sme cenu
sympatie, ktorú získali Petra Lörincziová a Karina Strečanská. Získali hodnotné darčeky, ktoré vyrobili naši chlapci stolári. Máte v škole šikovné študentky. Blahoţelám
Vám k ich úspechu a ďakujem Vám, ţe sa mohli zúčastniť konferencie.“
RNDr. Michal Struhár, RNDr. Jaroslav Perniš

NÁRODNÉ FINÁLE SÚŤAŢE EUCYS 2011
Študenti nášho gymnázia sa zúčastnili finále slovenského národného kola 23. ročníka súťaţe Európskej únie pre mladých vedcov (The European
Union Contest for Young Scientists – EUCYS).
Podujatie sa konalo v dňoch 16. – 18. apríla 2011
v Kongresovom centre Univerzity Komenského
v Bratislave. V kategórii biologické vedy, vedy
o Zemi a environmentálne vedy súťaţilo celkovo
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né súťaţe a päť získalo čestné uznania za vysoko kvalitnú prácu. Petra Lörincziová
(III. C) s prácou Determinácia rodového zastúpenia komárov a moţnosti prevencie
proti ich premnoţeniu získala 1. cenu a nomináciu na európske finále 23. ročníka
súťaţe EUCYS 2011, ktoré sa bude konať v dňoch 23. – 28. septembra 2011 vo fínskych Helsinkách. Lucia Lacková (III. A) a Mário Krajči (II. F) s prácou Poznávanie
prehistorickej minulosti nášho regiónu zo skamenených pozostatkov ţivota získali
čestné uznanie za vysoko kvalitnú prácu.
RNDr. Michal Struhár

Zľava doprava Lucia Lacková, Mgr. Vlasta Dobrotková, Mário Krajči, Petra Lörincziová

VEDECKÁ DIELŇA – ONKOLÓGIA
Tento názov dostali popularizačné semináre v gymnáziách vybraných miest na Slovensku. Vznikli s cieľom šíriť informovanosť o význame onkologického
výskumu v prevencii, detekcii a liečbe rakoviny, motivovať študentov pre vysokoškolské štúdium prírodných vied, medicíny i doktorandské štúdium a vyzývať
na humanitnú podporu výskumu rakoviny. Organizovala ich nadácia Výskum rakovi167

ny a Ústav experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Aktivity
tohto projektu súviseli s dvoma významnými termínmi. V piatok 4. februára 2011
spustila Medzinárodná únia proti rakovine prostredníctvom svojich partnerov na celom svete kampaň s cieľom upozorniť ľudí na skutočnosť, ţe milióny ľudí kaţdoročne
umierajú na rakovinu – mnoţstvu týchto úmrtí by sa dalo predísť prevenciou, skorým
odhalením ochorenia a liečebnými prístupmi. Rakovina je hlavnou príčinou úmrtí na
svete. 4. február je Svetovým dňom proti rakovine. Na rok 2011 priniesol tému: Naučme deti a mládeţ vyhýbať sa škodlivému pôsobeniu UV ţiarenia, obozretnosť pri
opaľovaní sa vypláca! Druhým dôleţitým dátumom je 7. marec, ktorý vyhlásila nadácia Výskum rakoviny za Deň výskumu rakoviny s heslom Dnešný výskum pre zajtrajšiu liečbu. Jeho cieľom je upozorniť na priority a potenciál moderného onkologického
výskumu. Naši študenti mali tieţ moţnosť zúčastniť sa takejto vedeckej dielne. V piatok 1. apríla 2011 prišla k nám skupina doktorandov Ústavu experimentálnej onkológie SAV na čele s jeho riaditeľom RNDr. Jánom Sedlákom, DrSc., ktorý patrí do veľkej rodiny úspešných absolventov nášho gymnázia. Predstavili im obsah vedeckej
dielne – základné pojmy, názvoslovie, delenie nádorov podľa biologického správania,
biologické, chemické, fyzikálne a hormonálne faktory, vyvolávajúce rakovinu, dedičnosť rakoviny, prevenciu nádorového ochorenia, jej terapiu...
RNDr. Jaroslav Perniš

KALOKAGATIA 2010 – MLADÝ ZÁCHRANÁR
Kalokagatia (gréc. kalos = krásny, agathos = dobrý) je ideál harmonického súladu
a vyváţenosti fyzickej a duševnej stránky človeka. Bol formulovaný antickými Grékmi, pre ktorých bola telesná kultúra integrálnou súčasťou kultúry spoločnosti. V stredu 22. septembra 2010 v prievidzskom Lesoparku zúčastnilo druţstvo ţiakov našej
školy krajského kola súťaţe, ktorej cieľom je spojiť krásu tela i ducha, vyuţiť teoretické vedomosti z oblasti zdravotnej výchovy, geografie, prírodovedy, histórie, turistiky,
civilnej ochrany v prepojení s fyzickou zdatnosťou. Členmi tohto druţstva boli Ivan
Gaţo (III. A), Roman Vetrák (II. E), Tomáš Valach (II. E), Martina Hostačná (II. B)
a Tamara Bačiaková (II. B). Počas súťaţe preukázali vynikajúcu fyzickú pripravenosť. Mali najlepší beţecký čas, ale streľba nebola ich silnou stránkou. Vďaka tres tným bodom, ktoré v nej získali, obsadili 2. miesto.
Mgr. Marta Lančaričová
168

ADRENALÍNOVÝ ZÁŢITOK
V utorok 16. novembra 2010 uskutočnilo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne v spolupráci so Záchrannou zdravotnou sluţbou Bojnice
a Slovenským Červeným kríţom v Prievidzi v priestoroch a okolí hotela Damona Regia v Bojniciach taktické cvičenie. Jeho cieľom bolo precvičiť nasadenie a riadenie síl
a prostriedkov pri zdolávaní poţiaru vo výškovej stavbe ubytovacieho zariadenia,
likvidáciu poţiaru, záchranu osôb a poskytnutie predlekárskej pomoci zraneným os obám, záchranu a evakuáciu osôb z budovy s vyuţitím výškovej techniky, lezeckou
záchrannou skupinou a evakuačným rukávom. Modelová situácia bola nasledovná:
na treťom poschodí hotelového zariadenia vznikol „poţiar“. Ten sa postupne rozšíril
do štvrtého poschodia. Prácu hasičov komplikovala skutočnosť, ţe na šiestom poschodí uviazla skupina osôb, ktorú bolo treba evakuovať do bezpečia. Rolu figurantov
zahrali naši študenti zo IV. A a dievčatá zo zdravotníckeho krúţku. Špeciálne ich zamaskovali. Kaţdý z nich „mal“ iný typ poranenia V „horiacom hoteli“ čakali na záchranu. Z celého kraja sa zhromaţdili hasičské autá, sprevádzané sanitkami záchrannej sluţby z bojnickej nemocnice. Akcia prebehla hladko a naši študenti odchádzali s nezabudnuteľnými záţitkami.
Mgr. Marta Lančaričová
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SÚŤAŢ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKOV
V stredu 11. mája 2011 sa uskutočnila na našom gymnáziu okresná súťaţ druţstiev
prvej pomoci mládeţe, ktorú organizoval Slovenský Červený kríţ, územný spolok
Prievidza. Naše druţstvo súťaţilo v zloţení Petra Lőrincziová (III. C), ktorá bola jeho
kapitánka, Ivana Kmeťová (II. D), Júlia Francová (II. E), Tamara Bačiaková (II. B),
Andrej Minich (II. B) a Karina Masaryková (III. G). Svoje vynikajúce teoretické vedomosti a praktické zručnosti prezentovali mladí záchranári pri ošetrení figurantov (tých
robilo veľmi presvedčivo dvanásť študentov z II. B) s rôznymi poraneniami na štyroch
stanoviskách a na stanovisku kardiopulmonálnej resuscitácie. Druţstvo mladých
zdravotníkov z našej školy obsadili 1. miesto.
Mgr. Marta Lančaričová

Družstvo mladých zdravotníkov (zľava Petra Lörincziová, Júlia Francová, Ivana Kmeťová,
Andrej Minich, Tamara Bačiaková) s Barborou Leitmannovou (II. B) a Jakubom Pernišom (II. B),
dvoma figurantmi uprostred
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GEOGRAFIA

zloţenie predmetovej komisie:
PaedDr. Juraj Tasch, vedúci predmetovej komisie,
RNDr. Milan Barta, Mgr. Zuzana Cigáňová,
PaedDr. Renáta Lukáčová.
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GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA
Ide o dobrovoľnú záujmovú činnosť ţiakov základných a stredných škôl. Vytvára motiváciu na rozvíjanie ich nadania a talentu na základe súťaţivosti. Je
zaloţená na systematickej skupinovej alebo individuálnej práci s talentovanými ţiakmi. Organizuje sa
ako predmetová súťaţ a priamo súvisí s výchovnovzdelávacím procesom. Odborným garantom je Slovenská geografická spoločnosť pri SAV a slovenské
vysoké školy. Súťaţí sa v troch kolách – v školskom,
krajskom a celoštátnom – vypracovaním a obhajobou samostatnej písomnej práce na vypísanú, resp.
zvolenú tému a riešením úloh formou písomných
testov. V tomto školskom roku prebehol jej 39. ročník. Zastúpenie sme mali v kategórii A, pre ktorú vypísali tému Aktuálne problémy z regionálnej geografie sveta. Študenti si mohli pri tvorbe vlastnej práce zvoliť problematiku riečnych prístavov na Dunaji, Juţnej Afriky – dejiska Majstrovstiev sveta vo futbale 2010, transkontinentálnych
ţelezníc, mrakodrapov sveta či Srbska. William Richter (III. C), ktorého školiteľkou
bola Mgr. Zuzana Cigáňová, sa venoval poslednej z nich. V krajskom kole v utorok
8. marca 2011 v Dubnici nad Váhom sa umiestnil na 2. mieste a postúpil do celoštátneho kola. To sa konalo v dňoch 8. – 9. apríla 2011 v Ruţomberku na pôde tamojšieho Gymnázia sv. Andreja. Ziskom 10. miesta sa zaradil do kategórie úspešných
riešiteľov. Novinkou tohto ročníka geografickej olympiády bola kategória Z, v nej súťaţiaci postupovali len na základe úspešnosti riešenia testu. Ten od nich vyţadoval
vysvetlenie príčin vzniku určitých javov, ich vzájomných vzťahov a súvislostí, schopnosť samostatného logického myslenia, rozhodovania a tvorenia záverov na základe
nadobudnutých vedomostí a pouţitím dokumentačného, štatistického či grafického
materiálu. Do riešenia úloh tejto kategórie sa zapojilo 762 účastníkov z celého Slovenka. Náš kraj reprezentovalo 64 súťaţiacich. Medzi nimi boli aj študenti našej školy
– Marek Vančík (I. C), Lucia Sýkorová (III. C), Wiliam Richter (III. C), Michal Hrdý
(III. G) a Xia Cai-Yun (III. D).
RNDr. Jaroslav Perniš
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TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

zloţenie predmetovej komisie:
Mgr. Ľudmila Husárová, vedúca predmetovej komisie,
Mgr. Vlasta Dobrotková, Mgr. Marcela Faráriková,
Mgr. Viktória Gajdová, Mgr. Marta Lančaričová, Mgr. Tibor Mlynárik,
Mgr. Ján Opálený, PaedDr. Juraj Tasch, Mgr. Jaroslav Uhrin,
Mgr. Eva Urbanová.
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AEROBIK
K tradičným športovým súťaţiam patrí maratón
aerobiku. Uţ roky je nerozlučne spätý s menom
Mgr. Viktórie Gajdovej. Jeho okresné kolo sa
konalo v stredu 27. októbra 2010 v telocvični
Strednej odbornej školy polytechnickej v Prievidzi. Z desiatich škôl sem prišlo súťaţiť 70 cvičeniek, desať dievčat z nášho gymnázia. Do
krajského kola, ktoré sa konalo v stredu 16. novembra 2011 v Prievidzi, postúpili tri z nich.
Najúspešnejšou bola Lenka Janesová (II. B),
ktorá skončila na 2. mieste.

FLORBAL
V tomto školskom roku sa do dvoch florbalových súťaţí (Exel florbal cup a Orion
florbal cup) zapojilo celkom osem druţstiev – tri chlapčenské pod vedením Mgr. Jána
Opáleného a jedno chlapčenské a štyri dievčenské druţstvá pod trénerskou taktovkou Mgr. Tibora Mlynárika. V súťaţi Exel florbal cup skončilo druţstvo mladších ţi akov ZŠ v okresnom kole na 3. mieste, postup druţstva starších ţiakov ZŠ sa zastavil
na 3. mieste v krajskom kole (také isté umiestnenie títo chlapci získali aj v súťaţi Orion florbal cup). Druţstvo mladších ţiakov SŠ sa
umiestnilo na 2. mieste v regionálnom kole
a druţstvo starších chlapcov SŠ sa prebojovalo
aţ do krajského kola, kde obsadilo bronzovú
priečku. Druţstvo mladších ţiačok ZŠ skončilo
v okresnom kole súťaţe na 2. mieste (oveľa
úspešnejšie bolo v súťaţi Orion florbal cup, kde
v krajskom kole získalo 3. miesto), druţstvo starších ţiačok ZŠ sa dostalo do regionálneho kola, kde obsadilo 3. miesto (v Orion florbale cup skončilo na 5. mieste
v krajskom kole), druţstvo mladších ţiačok SŠ obsadilo striebornú priečku v regionálnom kole a tak isto skončilo aj druţstvo starších ţiačok SŠ.
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CEZPOĽNÝ BEH
V stredu 6. októbra 2010 sa v parku za areálom Strednej
odbornej školy na Vinohradníckej ulici konali Majstrovstvá
okresu stredných škôl v cezpoľnom behu. Druţstvo
chlapcov, ktorí absolvovali trať dlhú 2 700 metrov, skončilo v celkovom poradí na 2. mieste, zatiaľ čo druţstvo
dievčat, ktoré beţali 1 800 metrov, si v celkovom súčte
vybojovalo 4. miesto.

FUTBAL
Vo futbalových súťaţiach sa našim chlapcov
nedarilo. Jediný výsledok „uhral“ iba tím mladších
ţiakov pod vedením Mgr. Jaroslava Uhrina. Na
okresnom finále stredných škôl vo veľkom futbale,
ktoré sa konalo vo štvrtok 28. októbra 2010
v Prievidzi, boli druhí.

BASKETBAL
Ani v basketbalových súťaţiach sa našim študentom
tentoraz veľmi nedarilo. Jediné získané umiestnenie
bola 2. priečka v okresnom finále stredných škôl v basketbale starších chlapcov pod vedením Mgr. Jaroslava
Uhrina, ktoré sa konalo v stredu 8. decembra 2010.
O to väčšiu radosť sme mali z toho, keď sa stali na
majstrovstvách Slovenska, konaných v dňoch 6. aţ
8. mája 2011 v mestskej športovej hale CITY ARÉNA,
basketbalisti BC Prievidza mládeţ majstrami republiky
v sezóne 2010/2011 v kategórii starších ţiakov, čím
obhájili titul spred roka. Členom víťazného tímu bol aj
študent našej školy Daniel Homola (IV).
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VOLEJBAL
Volejbal má na našej škole „pod palcom“ PaedDr. Juraj Tasch. Pod jeho vedením
druţstvá chlapcov i dievčat bodovali. Na majstrovstvách okresu stredných škôl
9. februára 2011 dievčatá zvíťazili. To isté sa
podarilo o deň neskôr aj chlapcom. Oba tímy
postúpili do regionálneho kola súťaţe, ktoré sa
konalo v dňoch 2. a 3. marca 2011, kde opäť
obsadili zlatú priečku. Ich postup sa zastavil na
sklonku marca 2011 na krajskom finále. Na ňom
si obe druţstvá vybojovali bronzovú medailu.
Ďalšou volejbalovou súťaţou bol MidiMaxVolley.
Štvorčlenné druţstvo chlapcov z tercie, ktoré
hralo v zloţení Erik Brehovský, Matúš Dubovan,
Lukáš Gombarčík a Lukáš Procházka obsadilo
v okresnom kole pod vedením PaedDr. Juraja
Tascha 3. miesto, zatiaľ čo druţstvo dievčat
súťaţiace v zloţení Katarína Detková (III), Barbora Mokrá (III), Dominika Kočková
(IV) a Ľudmila Kramárová (IV), ktoré viedla Mgr. Ľudmila Husárová, získalo v tej istej
súťaţi striebornú priečku.

HÁDZANÁ
V piatok 10. decembra 2010 a v utorok
14. decembra 2010 sa v prievidzskej športovej
hale CITY ARÉNA konali majstrovstvá okresu v
hádzanej ţiakov a ţiačok stredných škôl.
Druţstvo chlapcov pod vedením Mgr. Jána
Opáleného si na nich vybojovalo prvé miesto a
taký istý úspech zaznamenalo aj druţstvo
dievčat pod vedením Mgr. Vlasty Dobrotkovej.
V krajskom kole, ktoré sa konalo 24. februára
2011 v Bánovciach nad Bebravou, získali
chlapci striebro.
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BEDMINTON
Do bedmintonových súťaţí, ktorých garantom bola Mgr. Ľudmila Husárová, sa
v tomto školskom roku zapojili všetky kategórie ţiakov
nášho

gymnázia.

Okresné

finále

základných

škôl

v kategórii starších dievčat vyhralo druţstvo dievčat z tercie
osemročného

štúdia.

Súťaţilo

v

zloţení

Dominika

Bugárová, Katarína Drgoňová a Dominika Kočková. Na
regionálonom kole 18. novembra 2010 obsadili dievčatá
2. miesto. V okresnom finále stredných škôl dievčat
obsadili Barbora Leitmanová (II. B) a Martina Hostačná
(II. B) 2. miesto, zatiaľ čo v tej istej súťaţi chlapcov si
vybojovali Viktor Šálek (IV. G) a Jakub Hostačný (IV. E)
okrem víťazstva aj postup do regionálneho kola, kde
obsadili striebornú priečku.

STOLNÝ TENIS
Súťaţe v stolnom tenise uţ tradične vedie
Mgr. Tibor Mlynárik. Jeho druţstvo chlapcov skončilo v okresnom kole na 2. mieste.
Oveľa úspešnejšie bolo druţstvo dievčat.
Cez víťazstvo v okresnom a regionálnom
kole sa prebojovalo do krajského, kde sa
umiestnilo na bronzovej priečke.

ATLETIKA
Vo štvrtok 28. apríla 2011 sa na atletickom štadióne I. základnej školy na Ulici Sama
Chalupku v Prievidzi konali majstrovstvá okresu v atletike stredných škôl. Súťaţilo sa
v niekoľkých disciplínach. Vo vrhu guľou sme obsadili niekoľko medailových pozícií.
V súťaţi dievčat vyhrala Eva Ďurinová (III. D), zatiaľ čo striebornú priečku obsadila
Erika Bugárová (I. A). Z chlapcov bol najúspešnejší Marek Páleš (I. D) na 3. mieste.
V skoku do výšky zvíťazila Katarína Vlčeková (III. F), pričom hneď za ňou nasledovala Nina Chovancová (IV. G). V skoku do diaľky bol tretí Tomáš Valach (II. E). I v be177

ţeckých disciplínach sme mali horúce ţeliezka v ohni. Bronzovú priečku v behu na
800 metrov získala Lucia Machová (III. C), v behu na 1500 metrov získala striebro
Karolína Tremlová (I. A). Také isté umiestnenie
si v tej istej disciplíne vybojoval aj Roman Vetrák (II. E). Beh na 100 metrov vyhrala Mária
Magdaléna Jonisová (II. C). Chlapčenská štafeta 4 x 100 m skončila tretia. Víťazi jednotlivých
disciplín postúpili na majstrovstvá Trenčianskeho kraja 5. mája 2011 v Novom Meste nad Váhom. Tam bodovala iba Eva Ďurinová, ktorá si
vybojovala výkonom 10,41 metrov vo vrhu guľou bronzovú medailu.

BEH OLYMPIJSKÉHO DŇA
Beh olympijského dňa je celosvetovým podujatím, ktoré si kladie za cieľ podpor ovať myšlienku športu pre všetkých – kaţdý bez ohľadu na svoju telesnú zdatnosť
sa môţe stať súčasťou olympijského hnutia. Tradičným partnerom je spoločnosť
McDonald's. V mestách, v ktorých má svoje prevádzky, poskytuje na vybraných
podujatiach pitný reţim pre účastníkov behu aj prítomné obecenstvo. Beh olympijského dňa sa po prvýkrát uskutočnil v roku 1987 ako spomienka na 23. jún 1894,
kedy barón Pierre de Coubertin zaloţil Medzinárodný olympijský výbor. V tomto
školskom roku sme sa ho po prvý raz zúčastnili aj my...
RNDr. Jaroslav Perniš
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Z ČINNOSTI ŢIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY
Ţiacka školská rada pod vedením Matúša Divékyho (II. F)
zorganizovala v tomto školskom roku veľa veľmi zaujímavých akcií. Niektoré boli tradičné (imatrikulácia), iné úplne
nové. Nedá sa písať o všetkých, ale mnohé z nich určite
stáli za to, aby sme ich zaznamenali a uchovali v našej
pamäti...

LAS VEGAS NIGHT
Piatok 10. decembra 2010 bol výnimočný. Uţ od rána bolo cítiť napätie. Študenti boli
v eufórii z blíţiaceho sa študentského plesu. Sotva odbilo pol siedmej večer, telocvične sa naplnili húfmi študentov zmenených na nepoznanie. Obleky, kravaty, nádherné šaty... Keď sa na javisku zjavili moderátori večera – Jana Krausová (III. C)
a Adam Gális (I. G) – hlučný dav okamţite stíchol. Po slávnostnom príhovore pani
riaditeľky a predsedu ţiackej školskej rady Matúša Divékyho (II. F) nasledovalo vystúpenie skupiny z Tanečnej školy Viery Nedeljakovej, ktorá predviedla latinsko-americké

tance.

Po zaujímavom programe sme sa
šli občerstviť. Vo vedľajšej telocvični na nás čakali bohaté švédske stoly. Nechýbali rôzne druhy
šalátov, syrov, salám a aj zákuskov, ktoré nám chutili asi najviac.
Bolo ich tak veľa, ţe si kaţdý prišiel na svoje. S plnými ţalúdkami sme sa konečne
vybrali na tanečný parket, kde sa to uţ hmýrilo mnoţstvom skvelých tanečníkov
z našej školy. Rôzne rytmy, ktoré nám zneli v hlavách, dotvárali tento nádherný večer. Smädní sme odišli za barmanom, aby nám namiešal rôzne nealkoholické nápoje. Človek by ani neveril, aké môţe byť aj nealko skvelé!
O jedenástej hodine večer oznámili moderátori výnimočnú vec. Ţe vraj na nás
čaká „farár“, ktorý nás môţe zosobášiť! Neváhali sme a šli sme sa tam hneď pozrieť.
A bol tam! Študent prezlečený za biskupa stál v svadobnej aleji vyzdobenej bielymi
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kvetmi a stuhami. Zamilované páriky si prišli na svoje. Farár ich zosobášil, daroval im
svadobný certifikát a plyšové obrúčky. Odfotili sa, a nový „manţelský pár“ bol na svete. Hazardnejšie zaloţení študenti si mohli vyskúšať poker v skutočnom štýle nevadských kasín. Známa pieseň Poker face by dokázala dobre vystihnúť atmosféru tohto
večera. O polnoci sa na javisku opäť objavili moderátori, pretoţe sa začala tombola.
Kaţdý v napätí očakával, či práve jeho číslo nebude tým výherným. Veď kto by nechcel vyhrať, keď prvou cenou bol DVD prehrávač a druhou CD prehrávač? Po odovzdaní výhier sa vyhlásila tanečná súťaţ o kráľa a kráľovnú plesu. Okrem šerpy získala kráľovná korunku a kráľ nablýskaný klobúk. Las Vegas všetci poznáme ako nikdy nespiace mesto plné zábavy. Presne takto by sa dal charakterizovať aj náš večer. A posledná veta, ktorá znela v hlavách odchádzajúcich študentov, bola: „Čo sa
stalo vo Vegas, ostane vo Vegas.“
Adam Brecko (I. G)

Aj takto môže vyzerať telocvičňa nášho gymnázia...
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MARCOVÁ NÁVŠTEVA DOMOVU DÔCHODCOV
Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela.
Johann Wolfgang von Goethe

Uţ mnoho rokov sa angaţujeme v dobrovoľníckej činnosti. Umoţňujeme študentom zapájať sa do rôznych projektov, ktoré sa jej priamo i nepriamo dotýkajú. Tento rok, ktorý bol vyhlásený za
medzinárodný rok dobrovoľníctva, nebol
výnimkou. Pri tejto príleţitosti sme sa
my, študenti Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedoţerského v Prievidzi, rozhodli
spríjemniť aspoň na chvíľu ţivot starším
ľuďom, ktorí majú svoj zenit za sebou. Kaţdú stredu v mesiaci marci sme ich navštívili v domove dôchodcov. Naším cieľom bolo spestriť ich obyčajný deň, pomôcť im
s nákupom, upratať, porozprávať sa s nimi alebo ich zobrať na prechádzku. Boli veľmi milí, otvorení a vďační za návštevu, za krátky rozhovor, často i len za to, ţe sme
ich vypočuli. Rozprávali nám o svojom detstve, o tom, ako vyrastali, vychovali svoje
vlastné deti. Je to úţasný pocit počúvať človeka, ktorý vám prerozpráva takmer celý
svoj ţivot, ktorý sa s vami podelí o mnoţstvo vlastných skúseností, postrehov a záţitkov... Pre mňa osobne mala táto akcia veľký význam. Milujem pocit, keď viem, ţe
som niekomu pomohla, urobila pre neho niečo výnimočné. S ľuďmi v domove dôchodcov sa nám spolupracovalo veľmi dobre. Verím, ţe budeme mať ešte veľa príleţitostí opäť sa s nimi stretnúť.
Monika Duchoňová (II. F)

GARDEN PARTY
S príchodom posledných júnových dní sa v nás začala prebúdzať čoraz väčšia túţba
po letnej zábave. A tak sa študentská rada rozhodla zorganizovať pravú letnú grilovačku. Nazvala ju Garden Party. Konala sa v stredu 22. júna 2011 a stala sa najväčšou akciou tohto druhu v dejinách nášho gymnázia. O siedmej hodine večer sa to
všetko začalo. Študenti sa usadili a obzerali si okolie. Bolo celkom iné ako počas
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všedných školských dní. Na javisku sa objavili moderátori, ktorí otvorili tento nádherný večer. Po nich sa prihovoril Matúš Divéky, predseda študentskej rady. Kultúrny
program bol veľmi bohatý. Nechýbali tanečné a spevácke vystúpenia. S úţasom som
pozoroval dievčatá, čo sa vrteli v rytme latinsko-amerických tancov. Po skončení
programu vystúpila hudobná skupina Funky Emotions. Veľmi sme sa na ňu tešili. Ich
hudba nám rozprúdila krv v ţilách. V tanečnom napätí nás udrţal aj DJ LUCO. Keď
zapadlo slnko a školské ihrisko sa ponorilo do tmy, nastal zlatý klinec programu. Privítali sme skupinu Aquilu s jej nočnou ohňovou show Blac Fire. Niekoľkokrát mi prešiel mráz po chrbte pri pohľade na nebezpečné plamene. O polnoci sa začala zumba
party. Tancovali sme zo všetkých síl takmer do rána. Všetci sme boli vyčerpaní, ale
spokojní. Ľahol som si do postele a posledná myšlienka, ktorá mi preletela hlavou
skôr, neţ som tvrdo zaspal, bola myšlienka na túto skvelú akciu.
Denis Zimmer (II. F)

Adam Brecko (I. G) a Silvia Divékyová (I. G) svojím vystúpením tiež prispeli k dobrej nálade
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MENNÝ ZOZNAM ŠTUDENTOV OSEMROČNÉHO ŠTÚDIA
TRIEDA: I

triedna profesorka: Mgr. Silvia Valterová
Bednárová Martina

Macková Michaela

Farenga Adrian

Magdolenová Jana

Foltán Filip

Maľová Natália

Gahérová Alexandra

Matulák Štefan

Habšuda Pavol

Obert Marcus Oliver

Hrehuš Roman

Pavličková Kristína

Hrnková Ema

Pupáková Nikol

Jašková Alexandra

Rendeková Simona

Kadaši Martin

Sklenárová Dorota

Komáromiová Alexandra

Štangová Svetlana

Kotlářová Paulína

Taschová Diana

Kotríková Natália

Terlanda Adam

Kurhajcová Anna

Vozárová Tereza

Macko Matej

Weiterschutzová Laura
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TRIEDA: II

triedna profesorka: Mgr. Zuzana Cigáňová
Belis Matúš František

Paulíková Karolína

Cagarda Róbert

Peterková Ľudmila

Hvolka Jakub

Sihelský Jakub

Chovanec Jakub

Slavejko Slavomír

Kiepešová Barbora

Uhlárová Ivana

Kuchárik Martin

Uríčová Eva

Kurincová Lucia

TRIEDA: III

triedna profesorka: Mgr. Gabriela Belisová
Baláţová Nikola

Kočková Dominika

Bartko Adam

Kováč Juraj

Beňadiková Jana

Kramárová Alţbeta

Brehovský Erik

Majzlanová Tímea

Bugárová Dominika

Mendelová Bianca

Cirok Timotej

Minich René

Detková Katarína Ráchel

Očenášová Anna Mária

Drgoňová Katarína

Procházka Lukáš

Dubovan Martin Matúš

Sidorová Bianka

Gáliková Tatiana

Spišák Jakub

Gombarčík Lukáš

Šošovička Dominik

Guliková Michaela

Štefancová Lucia

Kmieciak Sarah

Takácsová Karolína
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TRIEDA: IV

triedna profesorka: Mgr. Alţbeta Janesová
Baštová Barbora

Marošiová Zuzana

Bednárik Matúš

Mokrá Barbora

Beňová Frederika

Moráviková Vladimíra

Boboková Alexandra

Ngoc Nguyen Hang Huong

Gašparovič Dalibor

Ondrejmišková Daniela

Gendiar Ivan

Pančík Miroslav

Homola Daniel

Pekárová Lenka

Humajová Petra

Protušová Michaela

Kardošová Karolína

Šimurka Boris

Kobzáková Veronika

Šimurka Michal

Kostolániová Bianka

Sitárová Vanessa

Kramárová Ľudmila

Šudy Rastislav

Kukla Samuel

Švolík Martin

Kuna Kristián

Tkadlecová Lenka

Kvočiková Karolína

Tuţinská Monika

Madajová Mária

Vašková Viktória

Mališová Nikola

Veselý Martin
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TRIEDA: V

triedna profesorka: Ing. Iveta Šovčíková
Betteš Róbert

Nováková Patrícia

Blaţová Michaela

Oršulová Alena

Boško Dalibor

Procházková Kristína

Dojčinovičová Laura

Raganová Veronika

Farenga Salvatore

Schmidtová Sandra

Hanuska Adam

Smetana Branislav

Chromý Tomáš

Šnirc Dominik

Jozefjaková Klaudia

Štrba Šimon

Klinga Patrik

Švolík Jozef

Kmeť Eduard

Tomáško Denis

Kolárik Andrej

Unterfranc Martin

Koubová Barbora

Vavro Peter

Mančíková Bronislava

TRIEDA: VI

triedny profesor: Mgr. Róbert Klein
Bitara Marek

Mokrá Michaela

Cimmerman Tomáš

Ngoc Tuan Nguyen

Dojčinovičová Alexandra

Pešanová Nikola

Dolinský Filip

Piaček Juraj

Dudášová Romana

Procházka Martin

Gáči Michal

Prosseková Jarmila

Galanská Katarína

Rajčáni Boris

Gatialová Andrea

Svitok Jozef

Harcegová Lucia

Škultétyová Zuzana

Kadlíček Erik

Šramatyová Ema

Klincová Veronika

Štoder Denis

Madaj Tomáš

Štorcelová Lucia

Maličká Michaela

Vavrová Soňa

Martišková Andrea

Wolfová Veronika

Mendelová Ivona

Ţember Richard
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MENNÝ ZOZNAM ŠTUDENTOV ŠTVORROČNÉHO ŠTÚDIA
TRIEDA: I.

A

triedny profesor: PaedDr. Miroslav Kozák
Barilla Marco

Király Ján

Benková Kristína

Krausková Dominika

Berkeš Marek

Melišková Michaela

Bobok Andrej

Michalovičová Alena

Bugárová Erika

Pavlíček Sebastián

Centárová Denisa

Píšová Stanislava

Cmarková Michaela

Reháková Alţbeta

Čičmanec Juraj

Straková Silvia

Gatialová Radovana

Šimorová Ivana

Hodálová Soňa

Trautenberger Rudolf

Chudá Martina

Tremlová Katarína

Juríček Vladislav

Zuzulová Nikola
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TRIEDA: I. B

triedny profesor: RNDr. Michal Struhár
Baláţová Natália

Mikušová Nikola

Bobuľa Lukáš

Mlynárik Peter

Duchoň Michal

Navrátil Roman

Gromová Barbora

Paulík Filip

Guráňová Magdaléna

Podskočová Michaela

Ištvániková Kristína

Povaţanová Terézia

Kocúrová Lenka

Rendek Jozef

Kolláriková Simona

Sabelová Katarína

Kováčiková Alena

Scherer Boris

Kováčiková Lívia

Šimurková Nikola

Lenhard Marek

Štancelová Zuzana

Machová Ţaneta

Švorcová Lucia

Michalovič Peter

190

TRIEDA: I. C

triedna profesorka: Mgr. Vlasta Dobrotková
Belisová Beáta

Maňková Michaela

Bielik Tomáš

Minichová Lucia

Cachovan Jakub

Morávek Alexander

Camastralová Martina

Nedeliaková Eva

Cmarko Marek

Oţvaldová Martina

Ďuricová Kristína

Pavlíček Ladislav

Fecko Branislav

Pernišová Hana

Filo Róbert

Pokorná Petra

Fodorová Romana

Poláková Michaela

Hrdý Lukáš

Sečianska Nikola

Hrdý Radovan

Simonová Natália

Kollár Martin

Vančík Marek

Krištínová Nikola

Vyparinová Monika

Kubala Filip

Vozáriková Vanda

Lüttmerding Gabriel
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TRIEDA: I. D

triedna profesorka: PaedDr. Katarína Rajcigelová
Bukay Dominik

Obţerová Laura

Ďuricová Alexandra

Pálesch Jozef

Gajdoš Jozef

Páleš Marek

Grolmusová Júlia

Pánisová Milena

Kollárová Kristína

Perniš Richard

Lacková Radoslava

Pösová Monika

Matiaško Dušan

Radosa Filip

Mellová Alexandra

Richterová Nikola

Mičíková Simona

Špaldoňová Diana

Mokrá Zuzana

Tóth Marek

Obertík Róbert

Vojtášová Vanda

Oboňová Renáta

Vyskoková Nikola
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TRIEDA: I. E

triedna profesorka: PaedDr. Renáta Lukáčová
Baláţová Nikola

Kríková Katarína

Dušeková Aneta

Leitmannová Silvia

Flimelová Dominika

Lušpajová Zuzana

Hirjaková Silvia

Makovická Veronika

Hojcska Juraj

Malíčková Tereza

Holá Alţbeta

Oravec Martin

Hrabovský Matúš

Oršulová Linda

Hudáková Lea

Pastieriková Lenka

Chrenčová Dominika

Pilchová Miroslava

Kmeť Juraj

Straka Matej

Korcová Katarína

Šinský Peter

Kováčová Monika

Šramková Soňa

Krajčíková Nikola

Štrbáková Lucia
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TRIEDA: I. F

triedna profesorka: Ing. Ľudmila Holá
Baluch Marcel

Letavajová Jana

Bohňová Zuzana

Lukáč Adrián

Budáčová Michaela

Michalec Samuel

Bullová Dominika

Nováková Alexandra

Dávidová Gabriela

Oboňa Lukáš

Dávidová Jana

Pipíška Branislav

Hanusková Terézia

Rybnikárová Andrea

Hepner Simon

Samiec Matúš

Chudý Juraj

Struhár Radovan

Jelenčíková Romana

Šmýkal Jozef

Juríková Gréta

Špeťková Barbora

Kyseľ Juraj

Vetráková Katarína

Lacika Martin

Vezérová Katarína
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TRIEDA: I. G

triedne profesorky: Mgr. Jana Mečiarová, Mgr. Zuzana Laluhová
Bátorová Tatiana

Mikulová Barbora

Brecko Adam

Pastieriková Lucia

Brehovský Karol

Perniš Ivan

Divékyová Silvia

Poliaková Martina

Duchoňová Natália

Pösová Radka

Gális Adam

Povaţanová Viktória

Götzl Denis

Pračková Dominika

Chmurová Barbora

Senčáková Zuzana

Juríková Silvia

Slámová Kristína

Kočnerová Barbora

Straka Martin

Králiková Kristína

Ševčíková Dominika

Kullová Simona

Šovčíková Alţbeta

Líšková Lenka

Tornóczi Michal

Mazáňová Andrea
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TRIEDA: II. A

triedna profesorka: RNDr. Denisa Tuţinská
Backová Veronika

Kováčiková Petra

Badáková Zuzana

Kováčiková Tatiana

Bališ Branislav

Kubík Denis

Belai Peter

Laurincová Monika

Benca Ivan

Makeš Patrik

Boško Dárius

Malinčík Juraj

Boško Kristián

Marčanová Katarína

Boško Róbert

Mokrý Martin

Bošková Lucia

Pastierik Roman

Čauder Andrej

Puškáš Michal

Dekan Michal

Šimková Henrieta

Gašparová Zuzana

Štefancová Katarína

Homolová Iveta

Vaňová Iveta

Hromadová Petra

Vrabcová Michaela

Kmeť Matúš

Ţáčiková Veronika
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TRIEDA: II. B

triedna profesorka: Mgr. Jana Pastieriková
Bačiaková Tamara

Medzihorský Dávid

Beránková Andrea

Minich Andrej

Blatt Patrik

Minichová Mária

Bušíková Zuzana

Nagy Peter

Cagáňová Michaela

Nedeljak Jakub

Cibulková Natália

Oravský Martin

Fiačan Andrej

Perniš Jakub

Hostačná Martina

Slávik Adam

Chalupčíková Bibiána

Šovčíková Ivana

Chudý Martin

Tomastová Patrícia

Janesová Lenka

Urban Tomáš

Kobesová Barbora

Valo Matúš

Křenek Tomáš

Vetrichová Jana

Leitmannová Barbora

Wittemannová Kristína

Mackovič Matúš

Vozárik Ján

Matejková Veronika
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TRIEDA: II. C

triedna profesorka: Mgr. Eva Juríčková
Dianová Petra

Lehotkaiová Martina

Ďurišová Katarína

Majerová Michaela

Gajdáčová Nika

Matyašovská Andrea

Gašparovičová Katarína

Murín Matúš

Habšuda Dušan

Pavlíčková Lenka

Hanusková Nikola

Putiška René

Harmatová Katarína

Sabová Eva

Hladká Karolína

Stanček Filip

Hromada Matúš

Šályová Romana

Hujíková Eva

Šimurková Martina

Chovancová Nina

Šovčíková Dominika

Jonisová Mária Magdaléna

Šturcelová Andrea

Kováč Martin

Václaviaková Zuzana

Králiková Miroslava

Záhorská Denisa

Kurincová Ivana
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TRIEDA: II. D

triedna profesorka: Mgr. Ľubomíra Šimurková
Benko Adam

Mišenková Veronika

Bíreš Peter

Opálený Tomáš

Bitara Matúš

Píšová Nikola

Bolibruch Tomáš

Piteľka Patrik

Čiscoňová Simona

Protušová Barbora

Gogorová Katarína

Purgát Martin

Gros Ľubomír

Szarková Michaela

Ištvánová Veronika

Škultéty Filip

Kadaši Jakub

Šuster Filip

Klincová Nikola

Uríča Michal

Kmeťová Ivana

Vaňo Miloš

Kuriš Marek

Včelka Marek

Michajlová Denisa

Vöröš Adrián

Mikušová Dominika

Znamenáková Tatiana
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TRIEDA: II. E

triedna profesorka: Mgr. Marta Bartošová
Cimbálková Eva

Oravec Jakub

Danihelová Michaela

Peniašková Jana

Dodoková Barbara

Pivarči Juraj

Ďuranová Katarína

Rendek Patrik

Franc Ján

Rendeková Nikola

Francová Júlia

Skáčiková Simona

Greschner Juraj

Svrček Jakub

Hagara Lukáš

Škultétyová Terézia

Halaška Erik

Štefíková Laura

Hatvanyi Matej

Vajdová Ivana

Humaj Matúš

Valach Tomáš

Kukla Andrej

Vdolečková Eva

Ličková Eva

Vetrák Roman

Martinec Denis

Vidová Ivana

Nemčko Martin

Vojtášová Barbora

Oleš Jakub
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TRIEDA: II. F

triedna profesorka: Mgr. Ľudmila Zaujecová
Adamík Juraj

Krajči Mário

Bahurinský Andrej

Krausková Katarína

Balčirák Peter

Kubovič Marko

Brodňanová Romana

Kutláková Sára

Čajková Erika

Nechalová Eva

Čibik Miroslav

Nesládek Patrik

Divéky Matúš

Olah Dušan

Dubcová Barbora

Pipíšková Barbora

Duchoňová Monika

Šturcel Róbert

Feriancová Martina

Tuliková Jana

Galač Alfréd

Vaňo Dušan

Gebrlínová Veronika

Ziaťková Anna

Grolmus Adrián

Zimmer Denis

Harcegová Michaela

Ţidek Matej

Hlinka Jakub
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TRIEDA: II. G

triedny profesor: RNDr. Milan Barta
Belisová Katarína Mária

Manasilová Sára

Bielik Štefan

Maslonková Ivana

Bieliková Katarína

Matejčeková Simona

Bizoň Matúš Jozef

Močiariková Beáta

Brindzová Martina

Mokrá Dominika

Daubnerová Zuzana

Mokráš Dušan

Dudiaková Nina

Obertíková Ţofia

Hoštáková Miroslava

Pastieriková Lenka

Hromadová Tamara

Pavlák Martin

Chrenková Jana

Repiská Ivana

Kasalová Mária

Schut Rastislav

Klincová Zuzana

Straka Juraj

Klučovská Alena

Strečanská Karina

Kuzmová Martina

Šalgo Ľubomír

Lukáčová Ľubica

Švecová Denisa
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TRIEDA: III. A

triedna profesorka: Mgr. Mária Hanková
Bátorová Martina

Kotrík Ján

Bohňová Eva

Krausková Monika

Boch Peter

Krejčírová Iveta

Cesneková Martina

Lacková Lucia

Cibulka Tomáš

Letavaj Emil

Cmarko Lukáš

Lorenc Daniel

Dubinová Denisa

Mankovecký Roman

Galanský Michal

Mikulová Barbara

Gaţo Ivan

Mrázik Oliver

Gerdenichová Kristína

Oboňa Matúš

Hagara Patrik

Prídavková Natália

Hájovská Pavla

Rendeková Kristína

Hekl Lukáš

Šnirc Adam

Hoppanová Erika

Šumichrastová Soňa

Horváthová Zuzana

Šveda Denis

Kamamy Yannick
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TRIEDA: III. B

triedna profesorka: Mgr. Eva Urbanová
Belica Adam

Mihálik Marcel

Drozd Juraj

Minichová Barbora

Ďurjak Erik

Miškovičová Martina

Filip Daniel

Murgaš Martin

Gábrišová Katarína

Navrátilová Patrícia

Hanzlík Roman

Pavlíček Tomáš

Hepner Urban

Prieboj Jozef

Jánošov Peter

Rybnikárová Martina

Kračmer Michal

Sochová Dária

Kršková Iveta

Špánik Dominik

Kučera Roman

Švarcová Dominika

Luščák Ján

Valentín Marián

Maslen Michal

Valter Maroš

Melišková Patrícia

Vavrová Nikola

Mendel Tibor

Verníčková Veronika
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TRIEDA: III. C

triedna profesorka: PhDr. Margita Daubnerová
Bezáková Ľubomíra

Krausová Jana

Čiţnárová Veronika

Kubincová Dominika

Fantúrová Olívia

Kvostková Leona

Gatial Marián

Lörincziová Petra

Grambličková Ivana

Machová Lucia

Grolmusová Juliána

Masarovičová Eliška

Hrabovská Miriama

Michalovič Michal

Jančoková Veronika

Mjartanová Natália

Jánošová Beáta

Moráviková Patrícia

Karcol Michal

Pavlíček Patrik

Karcolová Natália

Richter William

Kišacová Katarína

Sapárová Alica

Kobela Juraj

Smejkalová Veronika

Kočková Veronika

Sýkorová Lucia

Kodaj Denis

Zádrapová Kateřina

Kollárová Mária

Záhorská Dominika
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TRIEDA: III. D

triedni profesori: Mgr. Monika Blahová, Mgr. Mojmír Németh
Belohorcová Petra

Martiček Ján

Bošková Daniela

Maxinová Eva

Cachovanová Júlia

Poliaková Nikola

Čech Jozef

Remišová Lenka

Čičmancová Alexandra

Rusnáková Ivana

Dubcová Katarína

Svítková Nikola

Ďurinová Eva

Šebová Petra

Farkaš Tomáš

Školková Sandra

Gamanová Martina

Šovčíková Dominika

Gáţiková Diana

Šovčíková Michaela

Gergely Matej

Špaldoň Frederik

Hanáková Mariana

Tóthová Monika

Hurtiš Maroš

Turčan Michal

Kerpnerová Paulína

Vidová Miriama

Kotianová Miriama

Xia Cai-Yun

Lastovková Veronika

Ţilíková Nina
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TRIEDA: III. E

triedna profesorka: Mgr. Helena Vašková
Altofová Kristína

Mokráňová Lenka

Antolová Liliana

Mráz Mikuláš

Balková Dominika

Petrášová Paulína

Bilčík Dávid

Richterová Viktória

Ďurjak Timotej

Rybanská Veronika

Getta Ivan

Rýdza Eva

Horňák Martin

Sluková Zlatica

Hrdý Miroslav

Snoha Filip

Ignác Mário

Straka Róbert

Kmeťková Diana

Špacírová Zuzana

Krajčíková Martina

Štálnik Dávid

Kriššáková Romana

Štrajtová Lucie

Lukačková Miroslava

Tomášiková Júlia

Makranská Eva

Valko Igor

Matejov Peter

Vlčeková Katarína

Minichová Lenka
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TRIEDA: III. F

triedna profesorka: PaedDr. Miroslava Šutová
Barninová Mária

Krausová Klára

Čmelová Patrícia

Lacušková Dominika

Drexlerová Martina

Lendelová Aneta

Ducký Štefan

Majdanová Simona

Fedorová Katarína

Mandúchová Michaela

Galková Eva

Mravcová Hana

Gašparovičová Barbora

Oršula Roman

Grexa Matúš

Pekárová Dušana

Havaldová Alexandra

Pipíška Marek

Huliak Adrián

Píšová Denisa

Chalmovianská Andrea

Skáčiková Tatiana

Kačmár Dušan

Svitková Nikola

Kasala Branislav

Šluchová Nina

Koričánska Nikola

Šurinová Lucia

Kováč Martin

Würschner Michael

Koţuchová Petra

Ţišková Jessica
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TRIEDA: III. G

triedna profesorka: Mgr. Erika Nádošová
Bebjaková Edita

Lányiová Mária

Bešše Dávid

Marcinová Alexandra

Čanigová Veronika

Masaryková Karina

Čičmanec Michal

Mníchová Stanislava

Ďurčenka Matej

Murárová Lenka

Gregorová Veronika

Perniš Róbert

Hanková Lucia

Petriska Jakub

Henčelová Zuzana

Pračková Silvia

Hepner Ľuboš

Reingráberová Blanka

Hrdý Michal

Sharifiová Sarah

Hudecová Dominika

Simonová Štefánia

Kmeťová Petra

Sliacka Danica

Konušová Nikola

Stanček Rastislav

Kubániová Monika

Teslíková Kristína

Kurinec Denis

Ťaţiarová Veronika

Lackovič Igor

Úradníčková Renáta
209

TRIEDA: IV.

A

triedna profesorka: Mgr. Marta Lančaričová
Benka Lukáš

Krajči Radoslav

Beňušková Zuzana

Lacušková Zuzana

Beták Martin

Mulinka Jozef

Bielik Slavomír

Ondrisková Zdenka

Briatka Juraj

Pánisová Veronika

Čavojská Zuzana

Petrus Oliver

Čecho Róbert

Rendek Peter

Ďuračka Matúš

Richterová Ivana

Gilan Juraj

Sucháňová Lucia

Halmová Simona

Šovčík Michal

Hergel Marek

Trungelová Terézia

Jančík Adam

Valčuha Matej

Kadlečíková Ivica

Valchovníková Lucia

Kišac Matej

Vaňová Ivana

Kotríková Zuzana
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TRIEDA: IV. B

triedna profesorka: Mgr. Jana Mikušková
Baniar Samuel

Mendel Peter

Beer Jakub

Mičko Libor

Beňo Michal

Michajlov Dávid

Berešík Milan

Mravec Roman

Cmarko Martin

Novotný Branislav

Franc Lucián

Obert Peter

Hlinka Patrik

Ondrejmiška Peter

Homola Marek

Paulďuro Tomáš

Humaj Michal

Perniš Miloš

Korec Juraj

Podolec Peter

Koreňová Kristína

Sladkay Tomáš

Kotríková Bibiána

Strečanský Filip

Krčik Michal

Škandík Martin

Lachký Tomáš

Thomay Simon

Mečiar Martin

Turečeková Dominika

Mečiar Stanislav
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TRIEDA: IV. C

triedny profesor: PaedDr. Juraj Tasch
Adamčíková Michaela

Krištofová Jana

Bako Filip

Kubinec Eduard

Balčiráková Lucia

Matyašovská Jana

Barčinová Magdaléna

Miotti Philipp Roberto

Belanová Dominika

Mórová Petra

Belaňová Ivana

Olšiaková Andrea

Bojková Denisa

Púčik Matúš

Čertíková Katarína

Sluková Martina

Čiakyová Jarmila

Spevár Jozef

Domoráková Andrea

Stratená Katarína

Hudáková Adriana

Szente Michal

Hudecová Jana

Štangová Jana

Hulíni Patrik

Valko Peter

Illéš Miroslav

Vaňová Lenka

Jakubisová Lucia

Zitová Petra

Jeckelová Katarína
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TRIEDA: IV. D

triedna profesorka: RNDr. Edita Duchoňová
Adámiková Zuzana

Pekár Jozef

Beláková Barbara

Píšová Jana

Dobrotková Patrícia

Píšová Miroslava

Dulová Petra

Píšová Simona

Duškevičová Monika

Rybárová Monika

Grolmusová Lenka

Senčáková Iveta

Halašková Mária

Sobota Ľuboš

Hanusková Mária

Sobota Richard

Chribiková Lýdia

Šarišská Eliška

Juríčková Nikola

Šimon Marek

Kostolányová Monika

Šmýkal Mário

Letavajová Monika

Šnircová Patrícia

Masárová Veronika

Vician Marek

Monček Juraj

Vidová Helena

Obertová Pavla

Vöröš Denis

Pálešová Romana
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TRIEDA: IV. E

triedny profesor: PaedDr. Bohdan Cagáň
Bošková Lucia

Magdinová Romana

Bošková Monika

Machová Alexandra

Candráková Lenka

Maslonka Tomáš

Dekanová Veronika

Mokrá Eva

Dobišová Petra

Nemčeková Adriana

Dojčinovičová Michaela

Oboňová Veronika

Fábiková Zuzana

Pápeţ Lukáš

Hirtlová Michaela

Petková Katarína

Hojcsková Michaela

Pipíška Tomáš

Hostačný Jakub

Píš Tomáš

Chmelan Vojtech

Rybárová Barbora

Jusková Katarína

Slobodníková Martina

Jusková Lenka

Uhrovčíková Simona

Klein Marek

Waldeckerová Nina

Kobellová Alexandra
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TRIEDA: IV. F

triedna profesorka: PaedDr. Oľga Kurbelová
Beňová Natália

Melišková Martina

Cagáňová Zuzana

Oršulová Mária

Čiscoňová Aurélia

Pařízková Lucia

Ďurkovičová Petra

Pastierik Tomáš

Ficová Daniela

Pediačová Lucia

Frivaldská Katarína

Pipíška Martin

Grossová Mária

Slafkovská Romina

Hanešová Adriána

Szeghőová Lenka

Hubinský Michal

Šturcelová Ivana

Keratová Scarlett

Turociová Veronika

Kiaba Michal

Váţanová Simona

Kocianová Jana

Zimanová Zuzana

Kristel Adam

Ţember Jaroslav

Kuklová Kristína

Ţember Michal

Kullačová Jana

Ţuţafková Martina

Matejová Vladimíra
215

TRIEDA: IV. G

triedna profesorka: Mgr. Ľudmila Husárová
Bačo Matej

Mikušová Martina

Boboková Michaela

Mravec Martin

Cangárová Natália

Pasovský Juraj

Dolinská Róberta

Pastieriková Jana

Glesk Martin

Pavkeje Oliver

Gregušová Romana

Piaček Daniel

Greschner Michal

Pitoňáková Lenka

Guráň Andrej

Rajnohová Karina

Hepnerová Nikola

Schniererová Klaudia

Hlinková Simona

Schromová Nikola

Homola Ivan

Sílešová Natália

Hromada Martin

Slobodníková Mária

Janáčová Nina

Šálek Viktor

Krajčík Juraj

Šimko Michal

Macho Juraj
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