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SLOVO NA ÚVOD
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedoţerského je ako koráb – loď plávajúca takmer sto rokov pod rôznymi vlajkami, rôznymi názvami, riadená
rôznymi lodivodmi a posádkou za rôzneho počasia a s pasaţiermi túţiacimi plaviť sa po nekonečnom oceáne múdrosti, aby sa po kaţdoročnej
plavbe vrátila do domovského prístavu, vylodila múdrych rozhľadených
pasaţierov a nalodila nových, s ktorými sa znovu vydá na cestu poznania.
Janka a Ľubor Králikovci

D

ejiny školy sú ako kniha, ktorá nebude nikdy dopísaná, pokiaľ táto škola
bude existovať, pretoţe rok čo rok jej brány prekročia desiatky prvákov
a rok čo rok z nej vyletia do sveta dospelých desiatky maturantov. Ľudia,

ktorých osudy sú priamo alebo nepriamo s ňou spojené, sa budú ustavične vracať
k jej minulosti, aby lepšie pochopili jej prítomnosť. Kaţdá nová generácia ţiakov
i učiteľov si môţe klásť nové otázky, ktoré si nekládli alebo nemohli klásť predchádzajúce generácie. Nové generácie sú bohatšie o svoju vlastnú historickú skutočnosť,
ktorú tie predchádzajúce nemohli predvídať. Môţu hlbšie prenikať do poznania dôb
minulých, môţu v nich rozpoznávať viac svetla, farieb i šerosvitu. To, čo sa súčasníkom javilo ako skvelé a veľkolepé, môţe stratiť svoj lesk a naopak to, čo povaţovali
vo svojich časoch za okrajové a bezvýznamné, môţe získať v perspektíve času na
veľkosti. Dejiny prievidzského gymnázia, nech uţ sa vo svojej takmer storočnej histórii nazývalo akokoľvek, sú spojené s osudom stoviek učiteľov a tisícok ţiakov. Ich
mená nájdeme na zaţltnutých stránkach starých triednych kníh či vysvedčení. Za
kaţdým z nich sa skrýva samostatný ţivotný príbeh. Je to neuveriteľne pestrá
a mnohofarebná mozaika tvorená z veľkého mnoţstva ţiariacich kamienkov. Spojením ich príbehov vzniká príbeh školy nerozlučne spätý s mnohými tradíciami. Jednou
z nich je tradícia výročnej správy, ktorú riaditeľstvo školy vydáva vţdy po skončení
školského roku. Zrodila sa uţ veľmi dávno. Rok čo rok vzniká nový diel kroniky mapujúci jej ţivot, prácu jej učiteľov či úspechy ich ţiakov, a to v snahe zanechať svedectvo a uchovať spomienky. Jej 55. zväzok práve drţíte v rukách...
–JP–
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ZAMESTNANCI ŠKOLY
Vedenie školy
1.

PaedDr. Eleonóra Porubcová, SJL – RUJ – ETV, vyučovala ETV: I. C, I. F, II. G;
riaditeľka školy; viedla krúţok priateľov kníh;

2.

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

3.

RNDr. Jaroslav Perniš, FYZ – CHEM, vyučoval FYZ: I. F, II. G; ČLS: III. G; zástupca riaditeľky školy pre výchovu a vzdelávanie, predstaviteľ manaţmentu kvality systému ISO;

4.

PaedDr. Alţbeta Sasáková, MAT – CHEM, vyučovala MAT: IV. B; PMM: 4. ročník;
zástupkyňa riaditeľky školy pre výchovu a vzdelávanie; viedla matematický krúţok;

5.

Ing. Soňa Tršová, PhD., EKO, vyučovala: EKO: III. A, III. B, III. C, III. D, III. E,
III. F, III. G, VII; zástupkyňa riaditeľky školy pre technicko-ekonomickú činnosť;

Pedagogickí zamestnanci školy
1.

Mgr. Daria Baláţová, ŠPJ, na materskej dovolenke;

2.

Mgr. Eva Baloghová, ANJ – BIO, vyučovala ANJ: I, I. B, IV. F; SAJ: IV. ročník;
od 19. 3. 2012 BIO: I, II, II. A;

3.

RNDr. Milan Barta, MAT – GEO, vyučoval MAT: I. B, III. G, VII; GEO: I. B, I. C,
I. E, III. B, III. G; SEM: 4. ročník; GEA: 3. ročník; SEG: 4. ročník; triedny profesor
III. G; správca zbierky geografie, správca kniţnice geografie, viedol cykloturistický
krúţok;

4.

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

5.

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

6.

Mgr. Marta Bartošová, NEJ – RUJ, vyučovala NEJ: III, VII, I. B, III. B, III. E; RUJ:
IV. E; KNJ: 4. ročník; triedna profesorka III. E; viedla krúţok posluchových cvičení
v nemeckom jazyku a krúţok olympiády z ruského jazyka;
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7.

Remmer de Boer, lektor nemeckého jazyka, vyučoval: NEJ: VI (od 19. 3. 2012),
VII, II. C (od 1. 2. 2012), III. C, IV. C;

8.

Mgr. Ľudmila Bojsová, ŠPJ, vyučovala ŠPJ: I. B, I. D, I. F, II. A, II. B, II. F, IV. B,
IV. E; viedla krúţok olympiády zo španielskeho jazyka pre ţiakov 3. ročníka a krúţok
prípravy na maturitu zo španielskeho jazyka;

9.

Mgr. Martina Borková, ANJ – VYV, vyučovala ANJ: IV, I. A, II. A, II. B, II. C; SAJ:
4. ročník; VYV: I, II;

10. Ing. Ivan Bursa, vyučoval INF: I, II, IV, V, I. A, I. B, I. E, I. F, II. A, II. C, II. G,
III. C, III. F;
11. PaedDr. Bohdan Cagáň, SJL – HUV, vyučoval SJL: I. F, II. E, III. E, III. G, IV. B;
SSJ: 3. ročník; JLS: 4. ročník; od 19. 3. 2012 UMK: I. B, I. F; vedúci predmetovej
komisie slovenského jazyka a literatúry; správca zbierky slovenského jazyka a literatúry, triedny profesor I. F; viedol krúţok slovakistiky a krúţok tvorivého písania;
12. Mgr. Zuzana Cigáňová, BIO – GEO, vyučovala BIO: III, III. G; GEO: I, II, III, IV,
V, VI, I. D, I. F, II. A, II. B, III. A; GEA: 3. ročník; SEG: 4. ročník; SEB: 3. ročník;
triedna profesorka III; viedla krúţok geografickej olympiády a krúţok poznávame prírodu;
13. Mgr. Mária Čilek, ANJ, na materskej dovolenke;
14. Mgr. Martin Dado, NAV, vyučoval NAV: II. A, II. B, II. C, II. D, II. E, II. F, II. G;
15. PhDr. Margita Daubnerová, DEJ – NEJ, vyučovala DEJ:I. D, II. B, II. C; SVD:
3. ročník; SED: 4. ročník; MOD: 4. ročník; NEJ: IV. B, IV. D, IV. G; vedúca predmetovej komisie dejepisu, triedna profesorka IV. C; viedla krúţok nemčiny na maturitu;
16. Mgr. Nikola Dobišová, SJL – ANJ, na materskej dovolenke;
17. Mgr. Vlasta Dobrotková, BIO – TEV, vyučovala BIO: II. C, III. F; VKB: 4. ročník;
BOZ: 4. ročník; BČE: 4. ročník; TSV: I. C, II. C, II. F, III. C; vedúca predmetovej komisie biológie, správkyňa kniţnice biológie, triedna profesorka II. C; viedla krúţok
stredoškolskej odbornej činnosti a krúţok biologickej olympiády (kategória A);
18. RNDr. Edita Duchoňová, MAT – CHEM, vyučovala MAT: II. B, III. A, III. E; CVM:
3. ročník; CHEM: I. D, II. C; triedna profesorka I. D; viedla krúţok matematickej
olympiády (kategória B) a krúţok lyţovania;
19. Mgr. Marcela Faráriková, TEV – PED, vyučovala TSV: V, VI, VII, II. G, III. A,
III. B, III. D, III. E, IV. D; výchovná poradkyňa; viedla lyţiarsky krúţok;
20. Mgr. Jana Fungáčová, NEJ – EST, vyučovala (do 19. 3. 2012) NEJ: II, I. C, II. D,
III. D; UMK: I. A, I. B, I. C, I. D, I. E, I. F; viedla krúţok po nemecky s úsmevom;
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21. Mgr. Jana Galanská, MAT – VYT, vyučovala INF: I, II, IV, I. A, I. B, I. C, II. A,
II. E, II. F, II. G, III. A, III. B, III. C, III. D, III. E, III. F, III. G; INF – M: 4. ročník;
vedúca predmetovej komisie informatiky, správkyňa školskej webovej stránky, správkyňa kniţnice informatiky; viedla krúţok programovania;
22. Mgr. Katarína Hajnovičová, ANJ – RUJ, vyučovala ANJ: I. D, I. E, II. D, II. F,
III. F, IV. D; KAJ: 4. ročník;
23. Mgr. Mária Hanešová, SJL – NEJ, vyučovala SJL: I, II (od 17. 10. 2011), III, IV,
I. D (do 17. 10. 2011); NEJ: I, IV; viedla krúţok slovenčina pre kaţdého;
24. Mgr. Mária Hanková, SJL – RUJ, vyučovala SJL: I. A, II. A, II. C, III. B, IV. A; SSJ:
3. ročník; JLS: 4. ročník; správkyňa kniţnice slovenského jazyka a literatúry, triedna
profesorka IV. A;
25. Mgr. Tatiana Helbichová, ŠPJ – RUJ, vyučovala ŠPJ: I. E, II. D, II. E, II. G, III. A,
III. B, III. G, IV. G; vedúca predmetovej komisie románskych jazykov, správkyňa
kniţnice španielskeho jazyka, predsedníčka rady školy; viedla krúţok olympiády
v španielskom jazyku pre 2. a 4. ročník;
26. Mgr. Jana Hlinková, ANJ – NEJ, vyučovala ANJ: III. B, III. D, III. E, IV. A, IV. E;
SAJ: 4. ročník; viedla krúţok gramatických cvičení k maturitnej skúške z anglického
jazyka a krúţok prípravy na maturitnú skúšku z anglického jazyka;
27. Ing. Ľudmila Holá, MAT, vyučovala MAT: IV, VI, II. F, IV. G; TECH: III; FYZ: I, II,
III, IV; triedna profesorka II. F; viedla krúţok matematických cvičení;
28. Mgr. Erika Hoppanová, SJL – ANJ, vyučovala ANJ: V, VII, I. C, II. D, II. F, IV. D;
triedna profesorka I. C;
29. Mgr. Ľudmila Husárová, TEV – BRV – ETV, vyučovala TSV: VII, I. A, I. E, I. F,
II. D, III. E, III. F, III. G, IV. C; ETV: III, IV, I. B, I. D, I. E; vedúca predmetovej komisie telesnej a športovej výchovy, triedna profesorka I. E; viedla krúţok netradičných športov a športovo-turistický krúţok;
30. Mgr. Alţbeta Janesová, MAT, vyučovala MAT: I, III, V, IV. E, IV. F; SEM: 3. ročník;
DEG: 4. ročník; triedna profesorka V; viedla krúţok matematickej olympiády;
31. Mgr. Eva Juríčková, SJL – DEJ – NEJ, vyučovala DEJ: II, III, IV, I. C, I. E, III. C;
SVD: 3. ročník; STC: 3. ročník; NEJ: II. A, II. B, IV. F; správkyňa kniţnice dejepisu,
triedna profesorka III. C; viedla krúţok dejepisnej olympiády a krúţok stredoškolskej
odbornej činnosti z dejepisu;
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32. Mgr. Eva Kačírová, ANJ – SJL, vyučovala ANJ: I, IV, V, VI, III. C, III. C; HUV: I, II,
III, IV; triedna profesorka I; viedla krúţok gramatických a posluchových cvičení
z anglického jazyka a krúţok maturita z anglického jazyka;
33. Mgr. art. Miriam Kasperkevičová, umenie a maľba, vyučovala UMK: I. A (od
19. 3. 2012), I. D (od 19. 3. 2012), I. E (od 19. 3. 2012), II. B, II. C, II. D, II. E,
II. F, II. G, III. B, III. C, III. D, III. E, III. F, III. G, IV. A, IV. B, IV. D, IV. E, IV. F;
VYU: 3. ročník; SUK: 4. ročník; vedúca predmetovej komisie umenia a kultúry;
34. PhDr. Zuzana Klačanská, PSYCH – PED – ETV, vyučovala ETV: II, I. A, II. A; PSY:
II. G, 3. ročník, 4. ročník; PSM: 4. ročník; školská psychologička, koordinátorka prevencie drogových závislostí, správkyňa kniţnice psychológie; viedla krúţok stredoškolskej odbornej činnosti z psychológie;
35. Mgr. Róbert Klein, FYZ – CHEM, vyučoval FYZ: I. C, I. D, I. E, II. C, II. D, III. A,
III. C, III. E; FYM: IV. ročník; viedol krúţok prípravy na medicínu;
36. HELic. ThDr. Pavel Kollár, PhD., vyučoval RMK: I. F; LAT: II. G, 3. ročník;
37. Mgr. Kristína Košecká, SJL – OBN, vyučovala (do 17. 10. 2011) SJL: II, VII; JLS:
4. ročník; OBN: VII, III. A, III. B, III. G; PRE: 4. ročník; APE: 3. ročník; od 17. 10.
2011 na materskej dovolenke;
38. PaedDr. Miroslav Kozák, MAT – CHEM, vyučoval CHEM: I. A, II. A, II. D, III. B;
SECH: 3. ročník, 4. ročník; CHEV: 3. ročník, 4. ročník; VKCH: 4. ročník; vedúci predmetovej komisie chémie, správca kniţnice chémie, triedny profesor II. A; viedol dva
krúţky chemickej olympiády (kategória A, kategória B);
39. Mgr. Eva Krajniaková, MAT – DEG, vyučovala MAT: II. G, III. B, IV. A; CVM:
3. ročník; SEM: 3. ročník, 4. ročník; DEG: 4. ročník; správkyňa kniţnice matematiky;
viedla krúţok matematickej olympiády (kategória A);
40. Mgr. Kamila Kuhajdová, INF, na materskej dovolenke;
41. PaedDr. Oľga Kurbelová, MAT – CHEM, vyučovala CHEM: I, II, V, I. B, I. C, II. E,
II. F; SECH: 3. ročník, 4. ročník; správkyňa zbierky chémie, správkyňa skladu chemikálií, triedna profesorka I. B; viedla dva krúţky chemickej olympiády (kategória C, kategória Dg);
42. PhDr. Alţbeta Lančaričová, NEJ, vyučovala (od 19. 3. 2012) NEJ: VII, I. C, II. C,
II. D, III. D, IV. C;
43. Mgr. Marta Lančaričová, BIO – TEV, vyučovala BIO: I. D; MIK: 3. ročník; TSV:
I. B, I. D, II. A, II. E, IV. E, IV. G; viedla zdravotnícky krúţok a krúţok zumby a aerobiku;
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44. Mgr. Magdaléna Leškovská, MAT – DEG, vyučovala MAT: I. E, II. A, II. C, III. F;
SEM: 3. ročník; PMM: 4. ročník; viedla krúţok testov z matematiky na vysokú školu;
45. PaedDr. Renáta Lukáčová, MAT – GEO, vyučovala MAT: I. A, II. E, IV. C; VKM:
IV. C; PMM: 4. ročník; GEO: II. E, III. F; SEG: 4. ročník; vedúca predmetovej komisie
matematiky, triedna profesorka II. E; viedla krúţok matematickej olympiády (kategória C) a krúţok matematický seminár;
46. RNDr. Katarína Madová, numerická matematika, vyučovala INF: I, II, V, I. A, I. B,
I. C, I. D, I. E, I. F, II. B, II. D, II. E, II. F, III. A, III. G; INF-M: 3. ročník; správkyňa
webovej stránky školy;
47. Mgr. Vladimíra Majerská, ANJ – OBN, vyučovala ANJ: III. B, III. C, III. E, III. G;
SAJ: 4. ročník; OBN: I, II, III. E, III. F; SVS: 3. ročník; koordinátorka UNESCO; viedla
krúţok konverzácie v anglickom jazyku;
48. PaedDr. Karin Malátová, MAT – ZAT – INF, vyučovala MAT: II, I. F; TECH: II; INF:
III, IV, II. A, II. B, II. C, II. D, II. G, III. A, III. B, III. D, III. E, III. G; predsedníčka
ZO OZPŠ;
49. Mgr. Jana Mečiarová, MAT – FYZ, na materskej dovolenke;
50. RNDr. Jaroslav Mikuláš, numerická matematika, vyučoval INF: II. C, II. F; PRO:
3. ročník, 4. ročník; INF – M: III. ročník; informatik – správca siete; viedol dva krúţky
programovania;
51. Mgr. Jana Mikušková, MAT – BIO, vyučovala MAT: II. D, III. C; BIO: I. F, III. D,
IV. B; SEM: 4. ročník; VKM: III. C; BOZ: 4. ročník; BČE: 4. ročník; správkyňa zbierky
matematiky, viedla krúţok floristiky a krúţok biologickej olympiády (kategória B);
52. Mgr. Tibor Mlynárik, BIO – TEV, vyučoval TSV: VI, I. B, II. C, II. D, II. E, II. F,
II. G, III. E, IV. A, IV. C, IV. D; viedol dva florbalové krúţky dievčat;
53. Mgr. Erika Nádošová, FIL – VYV– FRJ, vyučovala OBN: III, IV. G; SVS: 3. ročník;
4. ročník; UMK: I. C (od 19. 3. 2012), II. A, IV. G; FRJ: I. F, III. D, III. G, IV. A, IV.
D; triedna profesorka IV. G; viedla krúţok francúzštiny pre mierne pokročilých;
54. Mgr. Mojmír Németh, MAT – VYT, vyučoval INF: V, I. D, I. E, III. B, III. C, III. D,
III. E, III. F; INF-M: 3. ročník, 4. ročník; INF-N: 3. ročník; MAT: I. D, IV. D; triedny
profesor IV. D;
55. Mgr. Ján Opálený, TEV – BRV – INF, vyučoval TSV: VII, I. A, I. C, I. F, II. A, II. B,
III. C, III. F, III. G, IV. A, IV. B; INF: II. E; administrátor úrazov; viedol dva florbalové krúţky chlapcov;
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56. Mgr. Zuzana Orságová, DEJ – NEJ, vyučovala DEJ: I, V, VI, I. A, I. B, II. A, II. F,
II. G, III. A; SED: 4. ročník; triedna profesorka I. A, viedla krúţok dejepisnej olympiády (kategória A);
57. Mgr. Renáta Oswald, NEJ, vyučovala (do 15. 3. 2012) NEJ: VI, VII, I. C, II. C; TPP:
I. F, II. A, II. B, II. C, II. D, II. E, II. F; vedúca predmetovej komisie nemeckého
a ruského jazyka (do 15. 3. 2012);
58. Mgr. Jana Pastieriková, FYZ – ZAT – MAT, vyučovala FYZ: V, VII, I. B, II. A, II. B,
III. B, III. F; FYM: 3. ročník; FYV: 4. ročník; triedna profesorka III. B, koordinátorka
stredoškolskej odbornej činnosti; správkyňa zbierky fyziky; viedla krúţok fyzikálnej
olympiády (kategória C, D) a fyzikálno-prírodovedný krúţok;
59. Mgr. Waltraud Pavličková, NEJ – RUJ, vyučovala NEJ: IV, V, I. A, III. C, IV. A,
IV. C; RUJ: I. A, III. F; viedla krúţok nemeckého jazyka;
60. Mgr. Petra Pekárová (od 21. 4. 2012 Bohušová), SJL – FRJ, vyučovala SJL: VI,
I. C, IV. D, IV. G; FRJ: I. E, II. E; JLS: 4. ročník; viedla krúţok francúzština hrou;
61. Mgr. Viera Pekárová, BIO – GEO, na materskej dovolenke (do 16. 3. 2012); vyučovala BIO (od 19. 3. 2012): IV, V, I. G, II. E, II. F, III. B, III. E;
62. Mgr. Michal Petrovský, ANJ, vyučoval ANJ: II. B, II. D, II. E, II. G, III. F, III. G,
IV. G;
63. PhDr. Ľubomír Planka, ANJ – NEJ, vyučoval ANJ: I. F, II. A, II. B, II. C, IV. E,
IV. F; KAJ: 4. ročník; SAJ: 4. ročník;
64. Mgr. Lenka Poláková, MAT – BIO, vyučovala (do 19. 3. 2012) BIO: I, II, IV, V, I. B,
II. E, II. F, III. B, III. E; SEB: 3. ročník; viedla krúţok starostlivosti o zvieratá a krúţok stredoškolskej odbornej činnosti (ekológia);
65. PaedDr. Mária Poljaková, ANJ – DEJ, vyučovala ANJ: I. D, I. E, II. B, II. D, II. E,
II. G, III. A, IV. C; správkyňa kniţnice anglického jazyka, správkyňa zbierky anglického jazyka;
66. PaedDr. Katarína Rajcigelová, SJL – OBN – ETV, vyučovala SJL: VII (od 17. 10.
2011), II. B, II. D, III. C, III. F; OBN: III. C (do 17. 10. 2011), III. D (do 17. 10.
2011), IV. F; ETV: V, VI, II. F; JLS: 4. ročník (od 17. 10. 2011); správkyňa zbierky
náuky o spoločnosti, správkyňa kniţnice náuky o spoločnosti, triedna profesorka
II. D; viedla filozofický krúţok;
67. Mgr. Ingrid Samašová, SJL – NEJ, na materskej dovolenke;
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68. Mgr. Monika Siváková, DEJ – OBN, vyučovala (od 17. 10. 2011) DEJ: VII, I. F,
III. G; NAS: VII; OBN: III. A, III. B, III. C, III. D, III. G; APE: III. B; triedna profesorka VII (od 17. 10. 2011); viedla školský spevokol Vavrinec;
69. RNDr. Michal Struhár, BIO – CHEM, vyučoval BIO: II. B, II. G; CHEM: VI, VII, I. E,
II. B, II. F (od 19. 3. 2012), III. E; SEB: 3. ročník (do 19. 3. 2012); triedny profesor
II. B; viedol krúţok stredoškolskej odbornej činnosti (zdravotníctvo, ochrana ţivotného prostredia) a krúţok nazvaný Projekt ţivá príroda;
70. Mgr. Anna Šimová, DEJ – OBN, vyučovala: DEJ: VII (do 17. 10. 2011), III. B,
III. D, III. F, III. G (do 17. 10. 2011); OBN: IV. A, IV. B, IV. C, IV. D, IV. E; SVS:
3. ročník, 4. ročník; STC: 3. ročník; PRE: 4. ročník; vedúca predmetovej komisie občianskej náuky; viedla krúţok olympiády ľudských práv;
71. Mgr. Ľubomíra Šimurková, MAT – FYZ, vyučovala MAT: III. D; FYZ: VI, I. A, II. E,
II. F, III. D, III. G; FYM: 4. ročník; vedúca predmetovej komisie fyziky, správkyňa
kniţnice fyziky, triedna profesorka III. D; viedla krúţok prípravy na maturitné skúšky
z fyziky a prírodovedný krúţok;
72. Mgr. Jana Škrípalová (od 21. 7. 2012 Čiţniarová), ANJ – NEJ, vyučovala ANJ:
VI, I. B, I. F, IV. A, IV. C; SAJ: 4. ročník;
73. Ing. Iveta Šovčíková, BIO, vyučovala BIO: VI, I. A, I. C, I. E, II. D, III. C; VKB:
4. ročník; BČE: 4. ročník; správkyňa skladu učebníc, triedna profesorka VI; viedla
krúţok stredoškolskej odbornej činnosti (botanika) a knihovnícky krúţok;
74. Mgr. Katarína Štecová, MAT – INF, vyučovala MAT: I. C; INF: V, I. C, I. D, I. F,
II. B, II. D;
75. PhDr. Tatiana Šteiningerová, NEJ – RUJ, vyučovala NEJ: V, VI, II. C, III. C, IV. C;
RUJ: I. D; vedúca predmetovej komisie nemeckého a ruského jazyka (od 1. 4. 2012);
správkyňa kniţnice nemeckého jazyka, správkyňa zbierky nemeckého jazyka; viedla
krúţok nemeckého jazykového diplomu;
76. PaedDr. Miroslava Šutová, SJL – HUV, vyučovala SJL: V, I. B, II. F, II. G, III. D,
IV. C, IV. F; správkyňa zbierky hudobnej výchovy, správkyňa ţiackej kniţnice, triedna
profesorka IV. F; viedla krúţok Thália;
77. PaedDr. Juraj Tasch, GEO – TEV, vyučoval GEO: I. A, II. C, II. D, II. F, II. G,
III. D, III. E; TSV: III, IV, I. A, I. F, III. B, IV. E; REG: 3. ročník; vedúci predmetovej
komisie geografie, triedny profesor II. G; člen rady školy; viedol volejbalový krúţok
a krúţok cykloturistiky;
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78. RNDr. Denisa Tuţinská, BIO – CHEM, vyučovala BIO: VII, II. A (do 19. 3. 2012),
III. A; SEB: 3. ročník (od 19. 3. 2012); CHEM: IV, V (od 19. 3. 2012), I. F, II. G,
III. A, III. C, III. D, III. F, III. G; triedna profesorka III. A; viedla krúţok biologickej
olympiády (kategória C, D);
79. Mgr. Jaroslav Uhrin, TEV – BRV, vyučoval TSV: I, II, V, I. A, I. D, I. E, I. F, II. B,
III. A, III. D, IV. F, IV. G; vedúci kurzu ochrany človeka a prírody, správca skladu civilnej obrany a zbierky brannej výchovy; viedol lyţiarsko-snowboardový krúţok a basketbalový krúţok;
80. Mgr. Eva Urbanová, RUJ – TEV – ANJ, vyučovala ANJ: I. A, IV. B; TSV: I, II, III, IV,
I. A, IV. B, IV. E, IV. F; správkyňa kniţnice telesnej a športovej výchovy, správkyňa
zbierky telesnej a športovej výchovy; triedna profesorka IV. B; viedla krúţky prípravy
na maturitnú skúšku z anglického jazyka;
81. Mgr. Silvia Valterová, ANJ, vyučovala ANJ: II, III, VII, III. A, III. D; vedúca predmetovej komisie anglického jazyka, triedna profesorka II; viedla krúţok eTwinning;
82. Mgr. Helena Vašková, SJL – DEJ, vyučovala SJL: I. D (od 17. 10. 2011), I. E, III. A,
IV. E; DEJ: I. F (do 17. 10. 2011), II. D, II. E; JLS: 4. ročník; správkyňa zbierky dejepisu, triedna profesorka IV. E; viedla krúţok slovenského jazyka;
83. Mgr. Ľudmila Zaujecová, FRJ – PSY – ETV, vyučovala FRJ: I, II, II. G, III. F, IV. A,
IV. F; ETV: I, II. E; KFJ: 4. ročník; vedúca predmetovej komisie psychológie; správkyňa kniţnice francúzskeho jazyka, triedna profesorka III. F; viedla krúţok prípravy
na certifikát DELF a krúţok olympiády z francúzskeho jazyka;
84. Mgr. Monika Ziaťková, MAT – FYZ, na materskej dovolenke.

Nepedagogickí zamestnanci školy
Ing. Jana Čajková, personalistka; BC. Silvia Krajčiová, hospodárka; Jana Mikulová, sekretárka riaditeľky školy; Adriana Ďureje, účtovníčka; Branislav Šimko,
technik – operátor; 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.
–JP–
11

KRONIKA ŠKOLSKÝCH AKCIÍ
SEPTEMBER 2011
5.

Slávnostné otvorenie školského roku 2011/2012

8.

Vernisáţ výstavy Tajomné hračky prírody v Hornonitrianskom múzeu
Prievidza

9.

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

12.

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

13.

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

13.

Výstava obrazov Rudolfa Cigánika v Galérii Regiónart (I. B)

14.

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

19.

Návšteva Hornonitrianskej kniţnice, oboznámenie sa s inštitúciou
(III. A, III. C)

21.

Rozprávková krajina – expozícia českej spisovateľky Vitězslavy Klimtovej v Hornonitrianskej kniţnici v Prievidzi (I, II)

20. – 22.

Výstava obrazov Rudolfa Cigánika v Galérii Regiónart (II. B, II. C, II. D,
II. E)

22.

Rodičovské zdruţenie

23.

Okresné kolo ţiakov stredných škôl v cezpoľnom behu

26.

Európsky deň jazykov v Bratislave

26.

Výstava obrazov Rudolfa Cigánika v Galérii Regiónart (II. G)

27.

Okresné kolo ţiakov ZŠ v cezpoľnom behu

27.

Exkurzia z biológie do Botanickej záhrady v Nitre

27.

Prednáška s RNDr. Jaroslavom Pernišom o genealógii (I. F)

27.

Výstava obrazov Rudolfa Cigánika v Galérii Regiónart (II. E)

27. – 29.

Exkurzia z geografie do Českej republiky (Praha, Plzeň)

28.

Krajské kole ţupnej kalokagatie v prievidzskom Lesoparku

28.

Návšteva Hornonitrianskej kniţnice Prievidza, oboznámenie sa s inštitúciou (I. F)

29.

Majstrovstvá okresu stredných škôl vo veľkom futbale

29.

Prezentácia vysokoškolského štúdia vo Veľkej Británii občianskym zdruţením Oxbridge pre ţiakov 4. ročníka

30.

Účelové cvičenie ţiakov I, II, III, IV
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OKTÓBER 2011
4. – 5.

Veľtrh práce a cestovania VAPAC a veľtrh vzdelávania AKADÉMIA
v Bratislave pre ţiakov 4. ročníka

5.

Literárna Orava – literárna exkurzia (III, IV)

5.

Návšteva Hornonitrianskej kniţnice Prievidza, oboznámenie sa s inštitúciou (I. B, I. E)

11.

Majstrovstvá okresu ZŠ vo florbale

11.

Majstrovstvá okresu chlapcov ZŠ v malom futbale

12.

Exkurzia z biológie do Prírodovedného múzea v Bratislave

13.

Prednášky z fyziky a chémie realizované pracovníkmi Ústavu fyzikálnej
chémie a chemickej fyziky Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

14.

Exkurzia z chémie do Banského skanzenu a Mineralogického múzea
v Banskej Štiavnici (I. A, I. B)

14.

Plavecká štafeta

14.

Prezentácia škôl Poznaj iných, spoznáš sám seba na Námestí slobody
v Prievidzi

17.

Výstava fotografií Dušana Valoviča v Galérii Regiónart

17.

Návšteva Štátneho archívu Nitra, pobočka Bojnice (II. G)

17. – 19.

Majstrovstvá okresu ţiakov ZŠ vo florbale

18. – 19.

Deň jabĺk

19.

Majstrovstvá okresu ZŠ vo futbale

19.

Beseda so spisovateľom Petrom Palikom v Hornonitrianskej kniţnici
Prievidza (IV, I. F)

20.

Majstrovstvá okresu ţiakov SŠ vo florbale

20.

Exkurzia do Bratislavy pre ţiakov I a II (návšteva televízie JOJ a Bratislavského bábkového divadla)

20. – 21.

Exkurzia z geografie do Poľskej republiky (Osvienčim, Krakov, Wielička)
pre ţiakov II. F, II. G, III. G

21.

Majstrovstvá okresu ţiakov ZŠ vo florbale

24.

Majstrovstvá okresu ZŠ v bedmintone

24.

Majstrovstvá okresu ţiakov ZŠ vo florbale

25.

Okresné kolo aerobik maratónu
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25.

Majstrovstvá okresu ţiakov SŠ v malom futbale

25.

Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

26.

Majstrovstvá okresu SŠ v malom futbale

26.

Majstrovstvá okresu mladších ţiačok ZŠ vo florbale

26.

Exkurzia zo slovenského jazyka a literatúry do Múzea slovanských literárnych vzťahov v Brodzanoch a do Apponyiovskej kniţnice v Oponiciach (III. D)

27.

Imatrikulácia

27.

Študentská kvapka krvi

27.

Deň úcty k starším

27.

Halloween party pre ţiakov 1. stupňa osemročného štúdia

28. – 31.

Jesenné prázdniny

NOVEMBER 2011
3.

Hodnotenie kvality vzdelávania v kontexte prebiehajúcej reformy vzdelávania (IV. A, IV. F) organizované NUCEM-om

3.

Regionálne kolo vo veľkom futbale ţiakov SŠ

3. – 4.

Majstrovstvá okresu ţiakov SŠ v bedmintone

4.

Stuţková slávnosť IV. B

5.

Stuţková slávnosť IV. G

7.

Klasifikačná porada za 1. štvrťrok

7.

Návšteva Štátneho archívu Nitra, pobočka Bojnice (II. G)

7.

Majstrovstvá okresu starších chlapcov ZŠ vo florbale

7. – 11.

Informatická súťaţ iBobor

8.

Školské kolo súťaţe ZENIT v programovaní

8.

Fyzikálna exkurzia do Jadrovej elektrárne v Mochovciach (III. C, III. D)

8.

Majstrovstvá okresu ţiakov SŠ vo florbale

9.

Regionálne kolo ţiakov ZŠ v bedmintone

10.

Regionálne kolo ţiakov SŠ v bedmintone

10.

Beseda s Robertom Pinkertonom zo Severného Írska

10.

Prezentácia ekonomicko-informatických odborov Mendelovej univerzity
v Brne pre ţiakov 4. ročníka

10.

Návšteva Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi (ţiaci 4. ročníka)

11.

Súťaţ Fyzikálny náboj v Bratislave
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11.

Beseda so spisovateľom, hercom, reţisérom a scenáristom Lacom Keratom v Hornonitrianskej kniţnici v Prievidzi (III. G)

14.

Majstrovstvá okresu ţiačok SŠ vo florbale

14.

Výstava Na úsvite európskej civilizácie v Hornonitrianskom múzeu (I. F)

14.

Regionálne kolo mladších ţiačok ZŠ vo florbale

14.

Návšteva štátneho archívu Nitra, pobočka Bojnice (II. G)

15.

Exkurzia zo slovenského jazyka a literatúry do Apponyiovskej kniţnice
v Oponiciach (II. F, II. G, IV. C)

16.

Regionálne kolo starších ţiačok ZŠ vo florbale

16.

Výchovný koncert Zábrany bez zábran (1. a 2. ročník, V a VI)

16. – 18.

Študentská konferencia projektu Nenápadní hrdinovia 2011 v Bratislave

18.

Výchovný koncert k výročiu neţnej revolúcie (3. a 4. ročník, VII)

18.

Stuţková slávnosť IV. E

21.

Prezentácia Masarykovej univerzity v Brne pre ţiakov 4. ročníka

21.

Návšteva Centra sociálnych sluţieb DOMINO v Prievidzi

22. – 23.

Regionálne kolo ţiakov SŠ vo florbale

23.

Krajské kolo v maratón aerobiku v Myjave

23.

Beseda s Rogeliom Botellom z Mexika na hodine španielskeho jazyka
(IV. G)

24.

Prezentácia Strojníckej fakulty STU v Bratislave a súťaţ študentov
stredných škôl Študentská formula okolo Slovenska

25.

Prezentácia vysokoškolského štúdia v zahraničí realizovaná bratislavskou agentúrou INTERSTUDY

25.

Filmová prezentácia Netradičný ţivotný štýl (Galéria Regiónart v Prievidzi, III. G)

25.

Das Deutsche Sprachdiplom (pilotná skúška)

25.

Okresné kolo ţiakov ZŠ v streľbe zo vzduchovky

25.

Exkurzia zo slovenského jazyka a literatúry do Apponyiovskej kniţnice
v Oponiciach (IV. C, IV. F)

25.

Študentský ples LATINO PARTY

26.

Stuţková slávnosť IV. A a IV. D

29.

Internacionálna matematická olympiáda

29.

Okresné kolo chlapcov SŠ v stolnom tenise

30.

Krajské kolo vo florbale dievčat ZŠ
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30.

Okresné kolo dievčat SŠ v stolnom tenise

30.

Exkurzia do Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave

DECEMBER 2011
1.

Exkurzia z biológie do Anatomického a morského múzea vo Viedni
(I. F, II. A, II. D, III. D)

1.

Súťaţ v písaní esejí z anglického jazyka

1.

Krajské kolo súťaţe ZENIT v programovaní v Trenčíne

1.

Beseda so spisovateľom Gustávom Murínom v Hornonitrianskej kniţnici
v Prievidzi (IV. G)

1.

Krajské kolo ţiakov SŠ vo florbale

2.

Stuţková slávnosť IV. C

5.

Exkurzia z biológie na súdnolekársku pitvu pre ţiakov 4. ročníka (Jeseniova lekárska fakulta UK Martin)

6.

Das Deutsche Sprachdiplom (písomná skúška)

7.

Po stopách Habsburgovcov – dejepisná exkurzia do Viedne (II. D,
II. G, III. C)

7.

Maratón čítania Biblie

8.

Konzultačné rodičovské zdruţenie

8.

Interný audit systému manaţérstva kvality ISO

9.

Stuţková slávnosť IV. F

13.

Školské kolo Pytagoriády (I – IV)

13. – 15.

Das Deutsche Sprachdiplom (ústna skúška)

13. – 15.

Exkurzia ţiakov do Štrasburgu

14.

Obvodné kolo v basketbale dievčat

14.

Dejepisná exkurzia do Viedne (II. B, II. C)

15.

Exkurzia z nemeckého jazyka nazvaná Historické pamiatky a vianočná
Viedeň

15.

Dotkni sa chémie – akcia pre ţiakov I (SOŠ Nováky)

14. – 16.

Majstrovstvá Slovenska vo florbale mladších ţiačok ZŠ

20.

Prezentácia Fakulty chemicko-potravinárskej technológie STU v Bratislave realizovaná doc. Ing. Milanom Polakovičom, PhD.

21.

Vianočné posedenie súčasných a bývalých členov profesorského zboru
gymnázia
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22.

8. ročník Vianočného bazára

23. – 31.

Vianočné prázdniny

JANUÁR 2012
1. – 5.

Vianočné prázdniny (pokračovanie)

12.

Školské kolo biologickej olympiády (kategória A, B)

12.

Školské majstrovstvá SR v aerobiku stredných škôl v Bratislave

13. – 16.

Návšteva výstavy z tvorby Ferdinanda Hloţníka V priebehu času v Galérii Regiónart v Prievidzi (II. B, II. C, II. D, II. E, II. F, II. G)

17.

Krajské kolo matematickej olympiády (kategória A) v Trenčíne

17.

Návšteva výstavy PRÍSNE TAJNÉ! v Regionálnom kultúrnom centre
Prievidza (VII, III. G)

18.

Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku

19.

Obvodné kolo olympiády v nemeckom jazyku

20.

Návšteva výstavy PRÍSNE TAJNÉ! v Regionálnom kultúrnom centre
Prievidza (II. G, III. B)

21.

Reprezentačný ples Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedoţerského

23.

Klasifikačná porada za 1. polrok školského roka

24.

Okresné kolo v basketbale dievčat

24. – 25.

Krajské kolo chemickej olympiády (kategória A)

25.

Návšteva výstavy PRÍSNE TAJNÉ! v Regionálnom kultúrnom centre
Prievidza (III. B)

25.

Okresné kolo matematickej olympiády (kategória Z5, Z9)

25. – 26.

Podnikanie v praxi – beseda s Ing. Alenou Bettešovou a Alenou Michalovičovou, podnikateľkami z regiónu v oblasti cestovného ruchu (III. B,
III. C, III. D a III. G)

26.

Školské kolo matematickej olympiády (kategória B, C)

27.

Obvodné kolo Orion florbal cup (mladšie ţiačky ZŠ)

30.

Obvodné kolo Orion florbal cup (staršie ţiačky ZŠ)

30. – 31.

Návšteva filmového predstavenia Preţili sme gulag v Regionálnom kultúrnom centre Prievidza (III. A, III. D, III. F)

31.

Biologicko-geografická beseda v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi –
Svet hmyzu, Etiópia, trochu iná Afrika (II. B, II. D)

31.

Obvodné kolo Orion florbal cup (mladší ţiaci ZŠ)
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FEBRUÁR 2012
1.

Okresné kolo dejepisnej olympiády (kategória D, E)

1. – 2.

Návšteva filmového predstavenia Preţili sme gulag v Regionálnom kultúrnom centre Prievidza (III. E)

2.

Krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v Handlovej

3.

Polročné prázdniny

6.

Obvodné kolo v stolnom tenise dievčat stredných škôl

6.

Prezentácia Stavebnej fakulty STU Bratislava

7.

Návšteva štátneho archívu Nitra, pobočka Bojnice (III. G)

7.

Krajské kolo 14. ročníka olympiády ľudských práv

8.

Prezentácia Strojníckej fakulty STU Bratislava

8.

Deň otvorených dverí Fakulty riadenia a informatiky Ţilinskej univerzity
v Prievidzi

8.

Obvodné kolo vo volejbale chlapcov

8.

Školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku (kategória 2A, 2B)

9.

Okresné kolo biologickej olympiády (kategória C)

9.

Krajské kolo olympiády v španielskom jazyku v Novom Meste nad Váhom

9. – 10.

Okresné kolo vo volejbale chlapcov a dievčat SŠ

9. – 11.

Celoštátne kolo súťaţe v programovaní ZENIT v Košiciach

10.

Návšteva výstavy z tvorby Ferdinanda Hloţníka V priebehu času v Galérii Regiónart v Prievidzi (III)

13.

Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku v Trenčíne

13.

Prezentácia Fakulty manaţmentu a ekonomiky UTB Zlín

13. – 17.

Lyţiarsky kurz ţiakov I. A, I. B, I. D a I. E v Zuberci

15.

Krajské kolo biologickej olympiády v Novom Meste nad Váhom

16.

Návšteva výstavy z tvorby Ferdinanda Hloţníka V priebehu času v Galérii Regiónart v Prievidzi (IV)

17.

Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku v Prievidzi

21.

Valentínska kvapka krvi

21.

Okresné kolo Orion florbal cup (mladšie ţiačky ZŠ)

22.

Beseda s Ľubomírom Jančokom, spisovateľom a zakladateľom frankofónnej asociácie slovenských študentov Pont Francophone
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22.

Prednáška z matematiky na tému Teória grafov s RNDr. Júliusom Rebom, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky ŢU v Prievidzi

23.

Beseda s Robertom Pinkertonom zo Severného Írska

24.

Okresné kolo Orion florbal cup (staršie ţiačky ZŠ)

27.

Okresné kolo Orion florbal cup (mladší chlapci ZŠ)

27. – 29.

Lyţiarsky kurz ţiakov V, I. C a I. F v Tatranskej Lomnici

28.

Krajské kolo v stolnom tenise ţiačok SŠ

28.

Návšteva divadelného predstavenia v španielskom jazyku Don Quijote
v bratislavskom divadle Teatro Wüstenrot

29.

Krajské kolo v basketbale dievčat

MAREC 2012
1.

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

1. – 2.

Lyţiarsky kurz ţiakov V, I. C a I. F v Tatranskej Lomnici

5. – 9.

Jesenné prázdniny

12.

Prednáška z matematiky na tému Teória grafov s RNDr. Júliusom Rebom, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky ŢU v Prievidzi

13.

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

13.

Návšteva filmového predstavenia Mission Impossible 4

14.

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

14.

Účelové cvičenie ţiakov 1. – 2 . ročníka

15.

Externá časť maturitnej skúšky z matematiky

15.

Návšteva filmových predstavení v rámci festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet

16.

Regionálna prehliadka stredoškolskej odbornej činnosti v Bánovciach
nad Bebravou

16.

Školské kolo chemickej olympiády (kategória B)

17.

Deň otvorených dverí Gymnázia V. B. Nedoţerského

19.

Krajské kolo olympiády z francúzskeho jazyka v Trenčíne

19.

Matematická súťaţ KLOKAN

20.

Okresné kolo biblickej olympiády pre ţiakov základných škôl

19

21.

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku The Canterville ghost v Ţiline pre ţiakov 3. ročníka

21.

Okresné kolo biblickej olympiády pre ţiakov stredných škôl

22.

Regionálne kolo vo volejbale dievčat

22.

Krajské kolo geografickej olympiády v Dubnici nad Váhom

23.

Matematická súťaţ Náboj 2012 v Bratislave

23.

Krajské kolo v olympiáde v ruskom jazyku v Ilave

23.

Národné finále súťaţe vo frankofónnej piesni v Banskej Bystrici

23. – 26.

Celoštátne kolo chemickej olympiády (kategória A) v Bratislave

26.

Otvorenie 4. ročníka projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom v kultúrnom centre v Bojniciach

26.

Odovzdávanie ocenení svätého Gorazda v historickej budove Národnej
rady SR na Ţupnom námestí v Bratislave

26. – 31.

Exkurzia zo španielskeho jazyka nazvaná Putovanie do Barcelony

27.

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

28.

Posedenie s dôchodcami, bývalými členmi pedagogického zboru gymnázia, pri príleţitosti Dňa učiteľov

28.

Beseda s RNDr. Jaroslavom Pernišom v Hornonitrianskej kniţnici Prievidza (II. G)

28.

Regionálna súťaţ Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec

28.

Odmeňovanie učiteľov Trenčianskeho samosprávneho kraja

28. – 30.

Exkurzia z fyziky do CERN-u vo Švajčiarsku

30.

Okresné kolo Pytagoriády (kategória P6, P7)

30.

Oslavy Dňa učiteľov v prievidzskom hoteli Preuge

APRÍL 2012
2.

Návšteva Centra sociálnych sluţieb DOMINO v Prievidzi

2.

Prednáška na tému Tajomný ţivot nočných a súmračných druhov vtákov pri príleţitosti Svetového dňa vtáctva v Regionálnom kultúrnom
centrom v Prievidzi (II. B)

3.

Krajské kolo dejepisnej olympiády v Bánovciach nad Bebravou

4.

Krajské kolo vo volejbale dievčat stredných škôl

4.

Benefičný veľkonočný DOMINO koncert

5. – 10.

Veľkonočné prázdniny
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11.

Odborná prednáška RNDr. Jozefa Šibíka, PhD. zo Slovenskej akadémie
vied na tému Karpaty – o potulkách karpatskými horami (II. B, II. C)
v Hornonitrianskom múzeu Prievidza

11.

Anglicko-slovenské divadelné predstavenie EUROTRIP v Prievidzi
(V, VI, I. B, I. F, III. A, III. C)

11.

Okresné kolo matematickej olympiády v Prievidzi

11.

Beseda z občianskej náuky na tému Poslanci v politike so starostami
obce Kanianka a Nedoţery-Brezany

11.

Návšteva výstavy regionálneho amatérskeho výtvarníka Petra Šoltóa
v galérii Regiónart Prievidza (I. E, II. F)

12.

Krajské kolo chemickej olympiády v Novákoch (kategória B)

12.

Majstrovstvá okresu v hádzanej chlapcov stredných škôl

12.

Rodičovské zdruţenie

13.

Deň narcisov 2012

S hlbokým zármutkom sme prijali správu,
ţe v piatok 13. apríla 2012 zomrel vo veku 66 rokov náš bývalý kolega

ING. BOHUSLAV MIŠOVIC.
Na našom gymnáziu pôsobil v rokoch 1973 aţ 1993 ako stredoškolský profesor
odborných predmetov. Posledná rozlúčka s ním bola v utorok 17. apríla 2012.
Česť jeho pamiatke!

13. – 14.

Celoštátne kolo olympiády v ruskom jazyku v Bratislave

16.

Klasifikačná porada za 3. štvrťrok

16. – 17.

Celoštátne kolo olympiády vo francúzskom jazyku v Bratislave

17.

Krajské kolo matematickej olympiády (kategória B, C) v Trenčíne
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17. – 18.

PISA 2012 (testovanie matematickej gramotnosti ţiakov SŠ)

18.

Krajské kolo vo florbale ORION CUP mladších ţiačok ZŠ

18.

Návšteva interaktívnej výstavy Vedecká hračka v Hornonitrianskom
múzeu v Prievidzi (III)

19.

Literárna exkurzia po stopách Ľudovíta Štúra (I, IV)

19.

Školské kolo chemickej olympiády (kategória C)

19.

Exkurzia z občianskej náuky na Okresný súd v Prievidzi.

20.

Školské kolo chemickej olympiády (kategória Dg)

20.

Krajské kolo vo florbale ORION CUP starších ţiačok ZŠ

20. – 22.

Celoštátne kolo geografickej olympiády v Bratislave

S hlbokým zármutkom sme prijali správu,
ţe v pondelok 23. apríla 2012 zomrela vo veku 71 rokov naša bývalá kolegyňa

JOZEFA MEČIAROVÁ.
Na našom gymnáziu pôsobila v rokoch 1966 aţ 1987 ako stredoškolská profesorka
matematiky a chémie. Posledná rozlúčka s ňou bola v piatok 27. apríla 2012.
Česť jej pamiatke!

25.

Literárna exkurzia nazvaná Literárne Horehronie (II, III)

23.

Prednáška z matematiky na tému Deliteľnosť s RNDr. Júliusom Rebom,
PhD. z Fakulty riadenia a informatiky ŢU v Prievidzi

23.

Tematická exkurzia na tému Reformácia a protireformácia spojená
s návštevou prievidzských kostolov (I. F)

25. – 26.

Celoštátne kolo olympiády zo slovenského jazyka v Bratislave

22

26.

Prednáška z fyziky Príbehy kozmických technológií s Ing. Tomášom
Přibylom, spisovateľom a popularizátorom kozmonautiky (I. A, I. B,
I. D)

26.

Návšteva Centra sociálnych sluţieb DOMINO v Prievidzi

27.

Pozorovanie večernej oblohy s RNDr. Pavlom Škrinárom

27.

1. kolo zápisu ţiakov ZŠ do 1. ročníka štvorročného štúdia

29. – 30.

Celoštátne kolo olympiády v španielskom jazyku v Bratislave

30.

Návšteva výstavy regionálneho amatérskeho výtvarníka Petra Šoltóa
v galérii Regiónart Prievidza (I. A, II. B, II. D)

MÁJ 2012
3.

Návšteva projekčnej kancelárie ARCHIN, s. r. o. Prievidza v rámci
predmetu deskriptívna geometria

4.

2. kolo zápisu ZŠ do 1. ročníka štvorročného štúdia

4.

Návšteva výstavy regionálneho amatérskeho výtvarníka Petra Šoltóa
v galérii Regiónart v Prievidzi (II. C)

6. – 12.

1. (teoretické) výberové sústredenie pred medzinárodnom chemickom
olympiádou v Bratislave

7.

Prednáška z matematiky na tému kongruencie a diofantické rovnice
s RNDr. Júliusom Rebom, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky ŢU
v Prievidzi

9.

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

10.

Európa v škole – vyhodnotenie súťaţe

10.

Slávnostné odovzdávanie jazykových certifikátov DSD II

10.

Krajské kolo chemickej olympiády (kategória C) v Novákoch

11.

Majstrovstvá okresu ţiakov SŠ v ľahkej atletike

14.

Prijímacie konanie do osemročného štúdia

14.

Exkurzia z občianskej náuky – súdne pojednávanie na Okresnom súde
v Prievidzi

15.

Beseda so spisovateľom a prírodovedcom Miroslavom Sanigom v Hornonitrianskej kniţnici v Prievidzi

15.

Školský volejbalový turnaj

15.

Majstrovstvá okresu v ľahkej atletike ţiakov ZŠ v Prievidzi
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16.

Exkurzia z dejepisu Po stopách SNP do Banskej Bystrice (VII, III. A,
III. C, III. G)

16.

Beseda so spisovateľkou Toňou Revajovou v Hornonitrianskej kniţnici
v Prievidzi

16.

Krajské kolo chemickej olympiády (kategória Dg) v Púchove

17.

Návšteva projekčnej kancelárie ARCHIN, s. r. o. Prievidza v rámci
predmetu deskriptívna geometria

18.

Rozlúčka s maturantmi

18.

Klasifikačná porada 4. ročník

18.

Prednáška na tému Medzinárodné humanitárne právo Červeného kríţa
s Mgr. Máriou Ţiškovou a Bc. Renátou Lukačiovou (I. D, I. E, II. F,
II. G)

21.

Exkurzia na letisko a Meteorologickú stanicu v Prievidzi (II)

22.

Biologická exkurzia do Arboréta v Mlyňanoch (V, II. C)

23.

Kultúrno-spoločenské podujatie o ţivote a tvorbe Vladimíra Clementisa
v sále Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi (I. B)

23.

Okresné kolo súťaţe v poskytovaní prvej pomoci ţiakov základných
a stredných škôl v Prievidzi

24.

Krehká krása v drsných podmienkach – prednáška z biológie v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi (I. F)

25.

SPORTTUBE DAY (Deň pohybu a športu)

28.

Výchovný koncert Vzdušné zámky (1. a 2. ročník)

28.

Kariérové poradenstvo realizované Súkromným centrom pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie v Prievidzi (3. ročník)

28. – 31.

Ústne maturitné skúšky

28. – 31.

Škola v prírode v Rajeckých Tepliciach (IV)

29. – 31.

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

JÚN 2012
1.

Škola v prírode v Rajeckých Tepliciach (IV) – pokračovanie

4.

Slávnostné vyhodnotenie maturitných skúšok

6.

Projekt 2012 – študentská konferencia spojená s predstavením úspešných projektov ţiakov vytvorených v rámci predmetu Tvorba a prezentácia projektov
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6.

Dozorný audit systému manaţérstva kvality ISO

6.

Exkurzia do Viedne nazvaná Po stopách Habsburgovcov

6. – 7.

Exkurzia z geografie do Olomouca a Moravského Krasu

7.

Košské mokrade – exkurzia z biológie spojená s poznávacím kurzom
z ornitológie a turistickou vychádzkou

8.

Exkurzia z geografie Spoznávanie oravského regiónu (Terchová – Štefanová – Párnica – Kráľovany)

10. – 16.

2. (praktické) výberové sústredenie pred medzinárodnom chemickom
olympiádou v Bratislave

13.

Beseda o ľudských právach s predstaviteľmi Amnesty International
Slovensko pre ţiakov 3. ročníka

14.

Exkurzia z dejepisu po trase Viedeň – Seegrotte – Schönbrunn

15.

Beseda z fyziky s Mgr. Petrom Matákom spojená s prednáškou pre riešiteľov fyzikálnej olympiády

18. – 22.

Škola v prírode v Kľačne (I, II, III)

19.

Exkurzia do televízie JOJ v Bratislave

20.

Talent Trenčianskeho kraja 2012

20.

Návšteva Okresného súdu v Prievidzi – sledovanie súdneho pojednávania ţiakmi spoločenskovedného seminára

22.

Beh olympijského dňa 2012

22.

Školský výlet I. F, III. B

25.

Klasifikačná porada za 2. polrok

26.

Školský výlet III, V, VI, I. B

26. – 27.

Školský výlet VII, I. A, II. C, III. D

27.

Školský výlet II. E, II. F, III. F

28.

Školský výlet IV

29.

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Gymnázia Vavrinca
Benedikta Nedoţerského v Prievidzi vyhlásené TSK

29.

Slávnostné ukončenie školského roku 2011/2012 a odovzdávanie vysvedčení
–JP–
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GALÉRIA ÚSPECHOV A OCENENÍ
Kto chce stavať vysoké veţe,
musí sa dlho venovať základom...

Opäť sme zvíťazili

Z

ačiatok kaţdého roka je nielen o nových
predsavzatiach, ale najmä o bilancovaní
toho predchádzajúceho. O tom, ţe škol-

ský rok 2010/2011 bol výborný, svedčí mnoho
úspechov našich ţiakov vo vedomostných a športových súťaţiach všetkého druhu. Za týmito úspechmi sa skrýva veľa práce, času, nadšenia, za týmito úspechmi stoja predovšetkým
ľudia – na jednej strane naši talentovaní ţiaci a na druhej strane tí, čo ich objavili
a venovali sa im, naši učitelia. Pri vyhodnocovaní mimoriadnych výsledkov ţiakov r egionálneho školstva v uplynulom školskom roku zohľadňovalo Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky účasť základných a stredných škôl
v celoslovenských a medzinárodných kolách vedomostných a športových súťaţí a ich
umiestnenie na niektorom z prvých troch miest. Naše gymnázium v tomto „zápase“
skončilo veľmi dobre. Zo ziskom 17 bodov obsadilo spomedzi 604 škôl 11. miesto.
Nezanedbateľné je aj hodnotenie našej školy v rámci Trenčianskeho samosprávneho
kraja, teda priamo z pohľadu nášho zriaďovateľa, pretoţe uţ po piaty raz za sebou
sme sa stali najúspešnejšou strednou školou TSK. Samostatne hodnotenou kategóriou bola kategória osemročných gymnázií, v ktorých sa hodnotili výsledky ţiakov prvého stupňa, t. j. prímy aţ kvarty. V rebríčku vytvorenom z umiestnení vo vedomostných súťaţiach sme obsadili 2. miesto, zatiaľ čo úspechy našich ţiakov v športových
súťaţiach nás zaradili na celkové 3. miesto. Po prvý raz sa nám podarilo získať putovný pohár predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu v športových súťaţiach
nielen v kategórii gymnázií, ale aj v kategórii všetkých stredných škôl, keď sme obsadili v celkovom poradí 1. miesto so ziskom 69 bodov. Nezaspali sme na vavrínoch
ani vo vedomostných súťaţiach, keďţe sme Spomedzi sedemnástich gymnázií prvenstvo obhájili uţ po piaty raz. Za výsledky v predmetových olympiádach nám pripísali
26

166,5 bodov (chemická olympiáda 73 bodov, dejepisná olympiáda 24 bodov, olympiáda v informatike 22 bodov, biologická olympiáda 15 bodov, fyzikálna olympiáda
12,5 bodov, matematická olympiáda 12 bodov a geografická olympiáda 8 bodov), čo
nás v tejto kategórii zaradilo na 2. miesto. V kategórii jazykových olympiád sme so
ziskom 133,5 bodov zvíťazili (olympiáda v španielskom jazyku 67 bodov, olympiáda
v nemeckom jazyku 29 bodov, olympiáda vo francúzskom jazyku 18 bodov, olympiáda v anglickom jazyku 12 bodov a olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
7,5 bodu). Treťou skupinou boli výsledky zo stredoškolskej odbornej činnosti, za ktorú nám pripísali 53 bodov (15 bodov za regionálne a 38 bodov za krajské umiestnenia), čo nám v poradí stredných škôl vynieslo bronzovú priečku. Poslednou skupinou
boli výsledky z tzv. ostatných súťaţí, za ktoré sme zinkasovali 33 bodov (5 bodov za
olympiádu ľudských práv a 28 bodov za súťaţ v programovaní ZENIT), ktoré stačili
iba na pomyselné striebro. Rozhodoval však celkový súčet 386 bodov, ktorý priniesol
našej škole víťazstvo nielen v kategórii gymnázií, ale aj zisk putovného pohára predsedu TSK o najúspešnejšiu strednú školu vo vedomostných súťaţiach.
–JP–

27

Prijatie u ministra školstva

V

pondelok 21. novembra 2011 v bratislavskej Ekoiuvente pri príleţitosti Dňa
študentstva prevzali z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ing. Eugena Jurzycu najvyššie rezortné ocenenie ţiaci a štu-

denti, ktorí dosiahli mimoriadne úspechy v uplynulom školskom roku 2010/2011. Za
úspešnú reprezentáciu Slovenska v medzinárodných olympiádach, športových i záujmovo-umeleckých súťaţiach ocenil minister školstva Pamätným listom svätého Gorazda 58 ţiakov a študentov, ktorí nás úspešne reprezentovali na viacerých medzinárodných olympiádach a súťaţiach, a to v oblasti prírodných vied, fyziky, chémie, informatiky či vedy a techniky. Medzi nimi bol i Roman Kučera (IV. B), ktorý si zo
43. medzinárodnej chemickej olympiády, konanej v dňoch 9. aţ 18. júla 2011 v tureckej Ankare, priniesol bronzovú medailu.
–JP–

Zľava doprava Roman Kučera, Ing. Eugen Jurzyca a PaedDr. Miroslav Kozák
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Ocenili mladých dobrovoľníkov

R

ok 2011 bol Medzinárodným rokom dobrovoľníctva. Aj z toho dôvodu sa
Centrum voľného času Spektrum v spolupráci s mestom Prievidza rozhodlo
oceniť dobrovoľnícku prácu mladých dobrovoľníkov. Niektorí ľudia tvrdia, ţe

v dnešnej spoločnosti uţ nikto nič nedá zadarmo. No ešte stále sú medzi nami takí,
čo sú ochotní bez nároku na odmenu venovať svoj čas, talent a vedomosti na to, aby
prispeli k uskutočneniu niečoho, čo povaţujú za dobré. Pomáhajú slabším, menej
zdatným či odkázaným zapojiť sa do ţivota spoločnosti, prispievajú k nárastu sebaúcty a sebadôvery tých, čo potrebujú pomoc, trávia voľný čas s deťmi a snaţia sa byť
im pozitívnym vzorom. Ocenenia prijali dobrovoľníci 30. januára 2011 v obradnej
miestnosti mesta v Mestskom dome v Prievidzi z rúk primátorky JUDr. Kataríny Macháčkovej. Medzi nimi boli aj dvaja naši ţiaci. Čestné uznanie Mládeţnícki dobrovoľní-

ci Prievidza 2011 získal Michal Karcol (IV. C), ktorý sa aktívne zapájal do aktivít v oblasti participácie mládeţe na ţivote mesta. Poďakovanie Mládeţnícki dobrovoľníci

Prievidza 2011 získala Silvia Divékyová (II. G), ktorá sa aktívne zapájala do činnosti
dobrovoľníkov CVČ Spektrum Prievidza.
–JP–

Ocenení dobrovoľníci s primátorkou mesta
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Odovzdávanie ocenení svätého Gorazda
A opýtali sa ho hovoriac: „Koho čuješ, otče a učiteľu ctihodný, medzi učeníkmi svojimi, aby v učení tvojom tebe nástupcom bol?“ I ukázal im jedného zo známych učeníkov svojich, nazývaného Gorazdom, hovoriac: „Tento
je vašej zeme slobodný muţ, učený dobre v knihách latinských, pravoverný.
To buď boţia vôľa a vaša láska, ako moja.“
Ţivot sv. Metoda

S

vätý Gorazd (9. – 10. storočie) bol slovenský biskup a literát. Za svojho nástupcu v biskupskom úrade pred svo-

jou smrťou si ho zvolil sv. Metod. Pri jeho
voľbe vychádzal z pomerov v 9. storočí, ktoré
delili ľudí na slobodných a poddaných. V myšlienkovom svete takéhoto prostredia nebolo moţné, aby nástupcom v biskupskom úrade bol niekto iný
ako syn niektorého vplyvného veľkomoravského veľmoţa, ktorý by mal váţnosť
v očiach knieţat a mal aj ich podporu. Po smrti knieţaťa Svätopluka bol teda s najväčšou pravdepodobnosťou sv. Gorazd vysvätený na biskupa a povýšený na arcibiskupa Veľkej Moravy. Ocenenia nesúce jeho meno udeľujú ministri školstva pri príleţitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom, ale aj pracovníkom v iných
oblastiach spoločenského ţivota uţ od roku 1997. Ani tento rok nebol výnimkou. Desiatky pedagógov a osobností z oblasti školstva a vedy si prevzali v pondelok
26. marca 2012 z rúk ministra školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky
Ing. Eugena Jurzycu medaily sv. Gorazda a ďakovné listy. Slávnostné podujatie sa
uskutočnilo v priestoroch historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky na
Ţupnom námestí v Bratislave. Prítomných odmenil nielen za dlhoročnú pedagogickú
prácu, ale aj za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese,
inovatívne prístupy vo vzdelávaní či starostlivosť o postihnutých a talentovaných ţiakov. Vo svojom úvodnom príhovore povedal: „Veľa aktivít sa dá nariadiť a vymáhať,
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veľa aktivít sa dá zaplatiť štátnymi alebo súkromnými peniazmi, ale sú aktivity, ktoré
sa dajú ťaţko nariadiť a zaplatiť. V sektore školstva je takýchto aktivít veľa.“ Jedným
z päťdesiatich ocenených bol i RNDr. Jaroslav Perniš, zástupca riaditeľky Gymnázia
Vavrinca Benedikta Nedoţerského v Prievidzi pre výchovu a vzdelávanie. Z rúk ministra školstva si prevzal Malú medailu sv. Gorazda „za dlhoročnú úspešnú pedagogickú

prácu a publikačnú činnosť v oblasti histórie“.
–JP–

RNDr. Jaroslav Perniš (vpravo) pri preberaní ocenenia z rúk ministra školstva

Ocenenie učiteľov Trenčianskeho samosprávneho kraja

U

ţ tradične pri príleţitosti Dňa učiteľov ocenili podpredseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja Ing. Milan Panáček a riaditeľ Úradu TSK Ing. Vladimír
Buzalka vybraných pedagógov zo stredných škôl. Hlavným kritériom bolo

pedagogické majstrovstvo a prirodzená autorita spojená s rešpektom vo svojom okolí. V štyridsiatich siedmich školách a v troch školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti nášho kraja pôsobí takmer 2 330 pedagógov, ktorí sa starajú pribliţne
o 24 500 ţiakov. Ich práca je mimoriadne náročná a okrem neustáleho dopĺňania
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vzdelania vyţaduje nevšednú mieru trpezlivosti a psychickej odolnosti kaţdého učiteľa. V stredu 28. marca 2012 v priestoroch Strednej odbornej školy podnikania
v Trenčíne si prevzali šestnásti z nich ďakovné listy predsedu TSK za obetavú a tvorivú pedagogickú prácu. Medzi nimi bola i členka nášho pedagogického zboru Mgr.
Mária Hanešová, ktorá sa doţila v tomto školskom roku významného ţivotného jubilea. Ďakovný list nebol jediným ocenením, ktoré získala. O dva dni neskôr, v piatok
30. marca 2012, jej riaditeľka našej školy PaedDr. Eleonóra Porubcová odovzdala
v prievidzskom hoteli Preuge, kde sme oslávili Deň učiteľov, Plaketu Jána Amosa
Komenského „za prínos a prácu v prospech školy“. Zaujímavé na tomto ocenení bolo
i to, ţe o tom, kto bude naň navrhnutý, nerozhodlo vedenie školy, ale v tajnom hlasovaní členovia pedagogického zboru Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedoţerského
v Prievidzi.
–JP–

Mgr. Mária Hanešová (vpravo) preberá ocenenie z rúk podpredsedu TSK
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Naj učiteľ chémie
Nejde o to, ísť hlavou proti múru, ale skôr o to, nájsť očami dvere.
Werner von Siemens

F

inále 6. ročníka celoslovenskej ţiackej
ankety Zlatý Amos sa uskutočnilo v
nedeľu 6. mája 2012 v priestoroch

košickej Starej radnice. Zainteresovaní vedia,
ţe je to anketa o najobľúbenejšieho učiteľa
na Slovensku, ktorej cieľom je popularizácia
učiteľov, čo podľa hodnotenia ţiakov prispievajú k vytváraniu kvalitného vzťahu medzi
nimi a ich pedagógmi. Novinkou tohto ročníka
bolo, ţe svojich učiteľov zo základnej alebo strednej školy mohli navrhnúť aj vysokoškoláci s cieľom podporiť výnimočných ľudí. Aj vďaka tomu sa stal PaedDr. Miroslav
Kozák drţiteľom titulu NAJ UČITEĽ CHÉMIE, jednej z cien udeľovaných spoločnosťou
SLOVNAFT, a. s. Bratislava. Navrhli ho jeho bývalí ţiaci, úspešní riešitelia chemickej
olympiády, ktorí o ňom napísali nasledovný príbeh...
–JP–

Príbeh jedného učiteľa chémie
(Ján Krausko, Tomáš Šolomek)

A

k je cieľom pedagóga na strednej

tu. Nasledujúci príbeh je tak trochu netra-

škole pomôcť mladým ľuďom

dičný, keďţe nie je rozprávaním o príhode

zvoliť si nejaký ţivotný smer, po-

z vyučovacej hodiny. Vlastne nie je ani

tom je Miroslav Kozák zrejme najúspešnej-

o vyučovaní ako takom. Začal sa písať

ším stredoškolským učiteľom chémie na

v roku 1996. Prvá účasť študentov prie-

Slovensku, pretoţe povýšil svoju profesiu

vidzského gymnázia na medzinárodnej

na poslanie. Vo svojej učiteľskej praxi si

chemickej olympiáde v Moskve presvedčila

totiţ zvolil pravdepodobne najlepšiu moţnú

mladého stredoškolského učiteľa o tom, ţe

metódu – metódu slobody vo vlastnom

to, čo robí, robí správne a dobre. Vo svo-

rozvoji a práci, ktorá je nevyhnutná pre

jich študentoch zapálil vášeň pre chémiu.

hlbokú motiváciu a z nej plynúcu kreativi-

Svedomite ich pripravoval aj vo svojom
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voľnom čase. Pravidelné stretnutia po vy-

spestrením tohto zvláštneho súţitia sa stali

učovaní, trvajúce neraz aţ do večerných

túry za krásami Slovenska, ale aj posede-

hodín, keď nám školník uţ hrozil, ţe bu-

nia pri ohni sprevádzané zvukmi gitary. To

deme vyliezať cez okná zamknutej školy,

všetko vnieslo do našich vzťahov hlbší

ale aj úţasné pohostenia jeho manţelky

ľudský rozmer. Príbeh zanieteného peda-

u nich doma začali prinášať aj medailové

góga a jeho študentov úspešne pokračuje

ovocie. Počet úspešných študentov naras-

doteraz. Zatiaľ čo najstarší z nás si uţ za-

tal. Starší „harcovníci“, ktorí uţ medzitým

loţili vlastné rodiny a úspešne rozbehli

rozvíjali talent na vysokých školách po

svoje vedecké kariéry, na prievidzskom

celej Európe, sa vracali späť, aby sa po-

gymnáziu vyrastajú pod vedením Miroslava

dieľali na príprave svojich mladších kole-

Kozáka ďalšie generácie mladých chemi-

gov. Miroslavovi Kozákovi sa podarilo čosi

kov. Naša „chemická rodina“ sa tak usta-

nezvyčajné – v skupine ţiakov, tých býva-

vične rozrastá a my môţeme odovzdávať

lých i súčasných, zavládla vďaka nemu

svoje skúsenosti ďalej. A toto je cesta, ako

priam rodinná atmosféra. No človek nie je

môţeme pomáhať výnimočnému človeku

ţivý iba prácou alebo štúdiom. Príjemným

uskutočňovať jeho výnimočné dielo.

PaedDr. Miroslav Kozák (druhý sprava) v spoločnosti ministra školstva
a ďalších ocenených učiteľov
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Talent Trenčianskeho kraja

P

atrí uţ k tradíciám, ţe na konci školského roka oceňuje prednosta Krajského
školského úradu v Trenčíne talentovaných ţiakov za dosiahnuté výsledky
vo vedomostných, záujmovo-umeleckých a športových súťaţiach. V stredu

20. júna 2012 sa uskutočnil uţ 16. ročník slávnostného oceňovania Talent Trenčianskeho kraja. Miestom tohto aktu bola Delová bašta Trenčianskeho hradu a tým, čo
oceňoval prednosta Ing. Ondrej Divinský. Medzi odmenenými sme mali i vlastné ţ eliezko v ohni. Bol ním Pavel Madaj (I. A), ktorý si to svojimi úspechmi naozaj zaslúţil.
Na krajskej úrovni dosiahol celkom tri víťazstvá – obsadil 1. miesto v krajskom kole
olympiády v informatike (kategória B), 1. miesto v krajskom kole matematickej olympiády (kategória C) a 1. miesto v krajskom kole súťaţe v programovaní ZENIT. Posledné prvenstvo mu zabezpečilo aj účasť na celoštátnom kole tejto súťaţe, kde si
opäť vybojoval pomyselné zlato.
–JP–

Pavel Madaj ako víťaz
celoštátneho kola súťaţe v programovaní ZENIT
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TÉMY NA ZAMYSLENIE

K

tradičným akciám, ktorých hlavnou organizátorkou
je PhDr. Eva Homolová, patria série výchovných
koncertov, besied či netradičných filmových

predstavení, prinášajúcich skutočné príbehy skutočných ľudí, pretoţe úlohou kaţdej školy nie
je len vzdelávať, ale aj vychovávať. S tým
veľmi úzko súvisí aj naša povinnosť ponúkať
ţiakom najrozmanitejšie témy na zamyslenie.
Tento školský rok nebol ţiadnou výnimkou. O niektorých z nich sme vám napísali...

Zábrany bez zábran

P

roblémové spoločenské obdobia a osobitne udalosti po neţnej revolúcii v roku
1989 priniesli so sebou popri pozitívnych

zmenách aj negatívne sociálno-patologické javy. Prudko sa zvýšila kriminalita, veľké
rozmery nabral organizovaný zločin, rastie toxikománia, rôzne formy sociálneho parazitizmu, nezamestnanosť, bezdomovstvo a iné javy, ktoré predtým naša spoločnosť
nepoznala. Alarmujúca je najmä skutočnosť, ţe stúpla nielen kriminalita dospelých,
ale aj delikvencia mladistvých a maloletých detí. I o tom bolo hudobné kultúrnovzdelávacie podujatie s názvom Zábrany bez zábran uskutočnené formou ţivého hudobného koncertu Petra Baţíka, jedného z finalistov druhého ročníka populárnej speváckej súťaţe SUPERSTAR, s prelínaním hovoreného slova. Študenti 1. a 2. ročníka
sa ho zúčastnili v stredu 16. novembra 2011. Jeho slová boli ako kvapky ţivej vody,
ktoré pomáhajú ozdraveniu ubolených a dobou znechutených duší. Vo svojom programe sa snaţil vniknúť do podvedomia mladého človeka a poukázať na dôleţitosť
slušného správania, v ktorom na prvom mieste by mala byť láska. Ţivot je podľa neho ako šachová hra a človek je bielym kráľom. Kaţdý z nás sa narodil ako čistá
osobnosť a kaţdý z nás má preto moţnosť prvého ťahu. Taký bol hlavný odkaz výchovného koncertu, ktorý sa u ţiakov stretol s pozitívnym ohlasom.
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Peter Baţík (uprostred) počas predstavenia

Potrebujeme (r)evolúciu?

V

piatok 18. novembra 2011 sa v kine
Baník Prievidza uskutočnila pre študentov 3. a 4. ročníka ďalšia zaujíma-

vá akcia tematicky zameraná na výročie neţnej revolúcie. V rámci nej videli tri filmy. Prvým z nich bol dokument Sviečková manifes-

tácia alebo Bratislavský Veľký piatok . Poskytol
im rekonštrukciu zásahu bezpečnostných zloţiek proti pokojnému zhromaţdeniu veriacich
na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave
v roku 1988, vyuţijúc pritom záznam skrytej
kamery Štátnej bezpečnosti. Ako druhý v poradí videli dokument JUDr. Michal Dani-

šovič, portrét jedného z veliacich príslušníkov vtedajšej polície počas zásahu proti
študentom na Národnej triede v Prahe 17. novembra 1989. Tretí film sa volal No-

vember +20. Priniesol im pohľad na prednovembrové, novembrové a ponovembrové
udalosti roku 1989, ktoré formovali vývoj krajiny a ľudskosti. Po nich nasledovala
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moderovaná diskusia s jedným z lídrov neţnej revolúcie Ladislavom Snopkom, ktorý
v rokoch 1990 aţ 1992 pôsobil ako minister kultúry Slovenskej republiky a poslanec
Slovenskej národnej rady.

Vzdušné zámky

T

ento

multimediálny

protidrogovo-

motivačný koncert, ktorého sa zúčastnili ţiaci 1. a 2. ročníka v ponde-

lok 28. mája 2012, pochádza z autorského
pera Borisa Lettricha. Jeho základnou motivačnou a dejovou líniou sú ľudské súkromné
„vzdušné zámky“, aké si stavia kaţdý z nás vo
svojom vnútri a túţi sa k nim priblíţiť. Snahou
mladého človeka je vymazať zo ţivota šeď
a nudu, zaţívať neskutočné, skúšať zakázané
a lietať neviazane čo najvyššie. Tieto túţby
sú základom jeho vzdušných zámkov, ktoré
ako bublina nečakane prasknú a pád z tých
klamných výšok je ako prebudenie sa zo zlého sna. Drogy sú jedným z najzákernejších výťahov z reality do vysnívaných výšok. Drogy a závislosti ako prehnité pomaly
praskajúce lano chtiac-nechtiac hádţu mladým z výšky pod nohy tvorcovia vzdušných
zámkov súčasnej doby (imidţ, mamona, bulvár, móda). Drogy na chvíľu spravia
z chalana kráľa vzdušných zámkov a z dievčaťa princeznú, no skutočnosť je taká, ţe
vysnívaná koruna na hlave je tŕňová, slaná od sĺz a červená od krvi. Alkohol, drogy,
závislosť na počítačoch, mobiloch, gamblerstvo, ale aj bulímia a anorexia ako choroby úzko súvisiace s modernou závislosťou na fyzickej dokonalosti – to sú malé
vzdušné zámky, čo sa menia na vzduch. Najsilnejším pozemským zámkom je rodina,
vzdelanie a priateľov, čo veľa nesľubujú, ale konajú, a to najmä vtedy, keď padáme.
Niekedy stačí iba okamih, jediná dávka vzdušného šťastia, a človek postupne stratí
úplne všetko...
–JP–
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OBNOVENÁ TRADÍCIA
Hudba môţe pomenovať nepomenované a komunikovať s nepoznaným.
Leonard Bernstein

N

a konci októbra
2011 sa objavili
na školských ná-

stenkách plagáty s názvom
ŠKOLSKÝ SPEVOKOL – ZAČÍNAME! Vyzývali študentov, čo radi počúvajú, spievajú a tvoria, aby sa prihlásili do novovznikajúceho speváckeho zboru. Autorkou myšlienky bola riaditeľka školy PaedDr. Eleonóra Porubcová, ktorá si – tak ako mnoho ďalších členov nášho profesorského zboru – pamätá na
svoje študentské časy, keď u nás existoval spevácky zbor pani profesorky Márie Kutschyovej. Úlohy vytvoriť školský spevokol sa úspešne zhostila Mgr. Monika Siváková.
Vznikol spevácky zbor VAVRINEC, ktorý uţ v novembri začal pracovať na svojom repertoári. Prvý raz sa predstavil 28. novembra 2011 vo vestibule školy s vianočnými
melódiami...
–JP–
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VIANOCE NA GYMNÁZIU

V

ianočná výzdoba, podmanivá
hudba, koledy – to všetko
láka uţ od novembra vţiť sa

do atmosféry najkrajších dní roka, dní,
keď sa aspoň na chvíľu v uponáhľanom svete zastaví čas, a aj tí skôr narodení sa radi v spomienkach vracajú
do detstva. Atmosféru Vianoc cítiť
v adventnom čase aj v našej škole.
Vyzdobené stromčeky, dekorácie na
stoloch; z kaţdej triedy sa ozývajú vianočné piesne nielen v slovenčine, ale i nemčine, angličtine, francúzštine, ba i ruštine. Vyvrcholením tohto „piateho ročného obdobia“ býva u nás vianočný bazár, na ktorý sa teší celá škola. Pripravujú ho učitelia
v spolupráci s ochotnými študentmi. Deň „D“ bol v roku 2011 22. december. Jedna
z telocviční a niektoré z tried sa z noci do rána zmenili na vianočné mestečko. Študenti v stánkoch predávali takmer všetko, na čo si kupujúci spomenuli. Vynikajúce
vianočné pečivo, koláčiky, no hlavne darčeky: papierové kreácie, drevené výrobky,
sklené ozdoby, biţutéria, rôzne hry – kto nestihol kúpiť podarúnok pod stromček
v supermarketoch, ten si prišiel práve tu na svoje. Potešiteľné je, ţe „vianočný bazár“
sa dostáva do povedomia verejnosti, a tak okrem študentov a pracovníkov školy bolo
moţné vidieť na „trhu“ i rodičov, starých rodičov, príbuzných. Kto si však myslí, ţe
vianočný bazár je dobrým biznisom, mýli sa. Prevaţná väčšina získaných financií putuje do Domina a ŠZŠI v Prievidzi pre mentálne postihnuté deti a časť zostáva v škole na študentské akcie. Vyzbieranou sumou chce Gymnázium V.B.N. prispieť na darčeky deťom, ktorým nebolo dopriate zdravie. Robí to preto, aby sa naplnilo posolstvo
Vianoc – čas radosti a lásky k blíţnemu.
Mgr. Mária Hanešová
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KONTRAST A TAJOMSTVO
„Aj ten najtvorivejší umelec tvorí iba niekoľkokrát v ţivote a potom uţ len replikuje. Akt tohto tvorivého činu sa udeje vţdy
v stave zvanom tabula rasa. Všetko, čo viem, aj to, čo som spoznal a zaţil, to všetko zahodím a vstúpim do ticha a prázdna.
Len v takejto chvíli sa môţe zrodiť niečo, čo nečakám – nový
prístup, nové vyjadrenie, nový obsah.“
Ján Berger

B

yť učiteľom na našom gymnáziu znamená byť súčasťou obrovskej mnoţiny
ustavične sa stretávajúcich, rozprávajúcich či spolupracujúcich ľudí. Napriek tomu, ţe sa vidia

takmer kaţdý deň, nie vţdy sa poznajú, vedia o
svojich plánoch, túţbach, problémoch, záujmoch. Mnohí unikajú pozornosti druhých iba
preto, lebo v kaţdodennosti učiteľského ţivota a zhonu, čo je s ním nerozlučne spätý,
nedokáţu ani na okamih spomaliť, zastaviť
sa, pozorovať sa a vnímať ľudí a svet okolo
seba. Stretávajú sa na chodbách, pozdravia sa,
usmejú sa (aj to nie vţdy) a stratia sa v anonymite
davu. Hnaní zvukom školského zvonenia sa mechanicky
presúvajú z triedy do triedy, z jednej skupiny ľudí do druhej, akoby boli vopred naprogramovaní len na výkon určitých činností. Byť učiteľom na našom gymnáziu však
znamená byť aj súčasťou obrovskej mnoţiny ľudí s bohatým vnútorným svetom,
so širokým spektrom najrozmanitejších záujmov a koníčkov, ľudí s pozitívnymi emóciami. Jednou z nich je Mgr. Eva Baloghová, útle a štíhle ţieňa, profesorka anglického
jazyka (a uţ aj biológie), matka troch dcér, autorka celého radu krásnych obrazov
plných fantázie, čo svedčia o dokonalej technike, kreativite, abstrakcii, nádhernom
súlade a pestrosti farieb...
–JP–
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Z

dá sa mi, ţe som kreslila celý ţi-

portfólio prác, z ktorých tie najvydarenej-

vot, ale skutočne tvoriť som zača-

šie zdobia steny nášho bytu. Niekedy cho-

la aţ s príchodom mojich troch

díme do parku alebo k jazeru a fotíme

dcér. Práve v období, keď som sa stávala

kamene, konáre a kôru stromov, hľadajúc

matkou, som bola pravdepodobne v štádiu

v nich kadejaké tvary. Tie často prenášam

tabula rasa, v štádiu nepopísaného listu

do vlastnej grafiky. V jednom z nich vidím

papiera. Vďaka deťom preţívam svoj ţivot

túlavú topánku, ale oči iného pozorovateľa

tak intenzívne, ţe pociťujem potrebu vy-

objavia rozďavenú hadiu tlamu. Často je

jadriť ho v obrazoch. V dome plnom ma-

to iba o impresiách, emóciách a o zachy-

lých detí platia určité zásady, ktorých sa

tených dojmoch. Za úspech povaţujem, ak

musím pridrţiavať. Z nich najdôleţitejšou

moje obrazy vyvolávajú radosť a snáď aj

je schopnosť „upratať do piatich sekúnd“.

otázky, ak sa stanú poetickou i filozofickou

Preto veľmi často siaham po jednoduchých

výpoveďou mojej osobnosti. Kľúčové slo-

technikách, akými sú olejový pastel či ce-

vá, ktoré by som pouţila na ich opísanie,

ruzka. Osobne mám veľmi rada prácu

sú kontrast a tajomstvo. Inšpiruje ma hl-

s tušom, no po dvoch fľaštičkách tejto

boká túţba, ktorej podstatou i cieľom je

tekutiny rozliatej po koberci som sa roz-

človeku darovaná obyčajná detská radosť.

hodla vzdať sa dočasne tohto potešenia.

Otázky a emócie, čo v sebe nosím a o kto-

Moje dievčatá sa totiţ takmer vţdy ku mne

rých potrebujem komunikovať, vyjadrujem

pridajú. Kaţdá z nich má uţ svoje vlastné

kontrastom farieb a skutočností.
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Obrazy Eva Baloghovej nazvané Klavír (hore) a Kiwi (dole) sú plné fantázie...
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NÁŠ REPREZENTAČNÝ PLES

V

sobotu 21. januára 2012 sa uskutočnil v priestoroch Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi v celkovom poradí uţ 15. reprezentačný ples

Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedoţerského. Na hornonitrianskej plesovej scéne sa etabloval dávno a uţ
tradične patrí k vrcholným spoločenským udalostiam
nášho mesta. Dôkazom toho je najmä neutíchajúci
a mimoriadne veľký záujem zo strany hostí. Do
slávnostne upravených priestorov ich vítala riaditeľka školy PaedDr. Eleonóra Porubcová s manţelom. Úlohy sprievodcu slávnostným večerom sa
zhostil s vtipom sebe vlastným Ing. Peter Pavlík. 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 moderátora nasledovali spevácke
vystúpenia Mgr. Moniky Sivákovej, našich bývalých študentiek Jany Krištofovej a Lucie Balčirákovej a predtancovanie skupiny našich ţiakov vedených Rastislavom Stančekom (IV. G). Ples slávnostne otvorila riaditeľka školy, ktorej patril aj úvodný tanec.
O umelecký záţitok sa postarali hosť večera Janko Kuric zo skupiny Vidiek. Skuto čným prekvapením večera boli opäť naši ţiaci, členovia folklórneho súboru Malý Vtáčnik, a najmä Erik Kadlíček, najmladší primáš hudby na Slovensku. Celý ples sa niesol
vo vynikajúcej atmosfére a v znamení dobrej zábavy. A aký by to bol ples bez súťaţe
o ceny? Bolo ich veľa a boli veľmi zaujímavé. Hlavnou cenou bol plazmový televízor,
ale na zahodenie určite nebol ani kávovar, mobilné telefóny, šijací stroj či zlaté náušnice s príveskom a vyhliadkový let nad Prievidzou. Zvláštnou cenou bol zájazd pre
dve osoby do Štrasburgu spojený s návštevou Európskeho parlamentu, ktorý venovala europoslankyňa MUDr. Anna Záborská. Špeciálnu cenu pre radosť tela i ducha darovalo Mäsiarstvo u Borku, tak si asi dokáţete predstaviť, o čo šlo. Nedajú sa vymenovať všetci, ale všetkým, čo ich darovali, patrí naše úprimné ďakujem.
–JP–
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Vedenie školy počas slávnostného prípitku

DIRIGENT ŠTUDENTSKÝCH DUŠÍ
Ţijeme v dobe, v ktorej sa priveľa hovorí a píše, málo diskutuje a ešte menej
polemizuje. Zatopení sme dátami. Vypočujeme, prečítame a za pár minút zabudneme. Veď ako ináč si v mozgu uvoľniť miesto pre nové dáta?! Lenţe aký
je z nich potom úţitok, okrem chvíľkového vzrušenia (alebo nudy)? Dnes uţ
vari len vtedy, keď dôjde k stretu a zráţke rozdielnych
tvrdení, sa niečo zapíše do dlhodobej pamäti. Iba tak pribúda
múdrosť – polemizujúcich i tých, čo
sa len prizerajú.

T

ieto slová som našiel v pavučine informácii zvanej
internet. Bohuţiaľ, nezistil som, kto ich povedal, a
tak sa tomuto mne neznámemu autorovi osprave-

dlňujem za to, ţe ich pouţívam bez jeho mena ako úvodné
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motto príspevku o učiteľoch a ich ţiakoch... O nás učiteľoch sa napísalo mnoho. Jedni nás chvália, iní hania. Zatiaľ čo Ján Amos Komenský tvrdí, ţe „ jediným učiteľom

hodným tohto mena je ten, čo vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit
osobnej zodpovednosti,“ Georg Bernard Shaw iba lakonicky poznamenáva: „ Nie som
učiteľom, som len ukazovateľom smeru.“ Ako to obyčajne býva, pravda je niekde
uprostred. Kedysi som napísal (a doteraz tomu verím), ţe kaţdý učiteľ by mal vedieť,
koľko času ubehne, kým sa z hravej bytosti dieťaťa stane dospelý človek, koľko námahy musí vynaloţiť na zušľachtenie jeho krehkej 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 sa a vidieť, počúvať a počuť. Iba tak sa môţe stať dirigentom študentovej duše, iba tak získa právo otvoriť mu dokorán dvere do sveta zvaného ţivot,
iba tak môţe za ním hľadieť s pocitom uspokojenia, ţe na otázky, ktoré v ňom podnietil, dokáţe si nájsť odpoveď uţ sám...
–JP–

Deň učiteľov je príleţitosťou poďakovať sa...
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Mgr. Mária Hanešová (na oboch obrázkoch vľavo) prijala z rúk riaditeľky školy
Plaketu Jána Amosa Komenského

Deň učiteľov nie je len o váţnych veciach, ale aj o zábave;
tentoraz sa o ňu postaral Štefan Skrúcaný
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ROZLÚČKA S MATURANTMI
Vzdelanie je to jediné, čo nám zostane po tom,
ako zabudneme všetko, čo sme sa naučili v škole.
Albert Einstein

V

ţdy keď sa lúčime s maturantmi, čo hrdo nesú
svoje tablá ulicami mesta, aby ich vloţili do
výkladov obchodov a celému svetu tak

dali na známosť, ţe oficiálne vstupujú do sveta
dospelých, zmocní sa ma zvláštny pocit smútku či
akejsi nostalgie. Vďaka nemu sa začne premietať v mojej pamäti starý film spred mnohých
rokov, čo ma vracia do minulosti a vyvoláva
spomienky na dni, keď som sám skladal svoju skúšku dospelosti. V mysli sa mi vybavujú spoluţiaci, ktorých čakal ten istý údel.
Všetci sme vtedy svorne a intenzívne preţívali pocit, ţe aj napriek tomu, ţe maturita
uţ neodbytne klope na dvere, nám sa uţ nechce učiť. Spomínam si na ľudí, čo nám
drţali palce, na učiteľov, čo nás skúšali, na ich dôstojné tváre s chápavým pohľadom
a strachom neraz väčším, neţ sme mali my sami. Spomínam si na otázky, čo nám
kládli a ktoré často (uţ tieţ zúfalí) formulovali tak, ţe nám diplomaticky prezradili aj
odpovede na ne. Stačilo iba pozorne počúvať. Dávno som pochopil, ţe ţiaden z nich
nám nechcel ublíţiť. Dávno som pochopil, ţe maturita vôbec nebola tou najťaţšou
skúškou, čo sme absolvovali. Ţivot nám ich odvtedy doprial neúrekom a nie všetky sa
skončili dobre. No nič to nemení na fakte, ţe maturita má doteraz v našich ţivotoch
punc jedinečnosti. Je to verejnosťou i tradíciami uznávaná imaginárna hranica medzi
detstvom a dospelosťou, prejavujúca sa skôr v emocionálnej a myšlienkovej rovine
neţ v skutočnom svete, nakoľko na dozrievanie sme predsa len potrebovali oveľa
dlhší čas. Aj keď sa maturitou uzavrela jedna dôleţitá kapitola nášho bytia, neznamenala koniec, ale iba začiatok nového filmu...
–JP–
48

Kyticami kvetov vedeniu školy
sa maturanti symbolicky poďakovali celému profesorskému zboru

Nechýbali spev, hudba, dobrá nálada a moţno aj smútok v duši
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TROCHU MATURITNEJ ŠTATISTIKY
Ústna forma internej maturitnej skúšky sa konala v dňoch 28. 5. 2012 aţ 1. 6. 2012.

Známky
Maturitný predmet

Priemer
Spolu

1

2

3

4

5

Výsledky ústnej formy internej časti maturitnej skúšky
Slovenský jazyk a literatúra

220

112

72

27

9

0

1,70

Anglický jazyk

152

56

44

49

3

0

1,99

2

1

1

0

0

0

1,00

41

15

14

11

1

0

1,95

Ruský jazyk

1

1

0

0

0

0

1,00

Španielsky jazyk

4

3

1

0

0

0

1,50

Dejepis

22

12

7

2

1

0

1,63

Občianska náuka

62

27

22

8

5

0

1,85

Psychológia

30

23

5

2

0

0

1,30

Umenie a kultúra

14

14

0

0

0

0

1,00

Matematika

79

46

23

8

2

0

1,57

Informatika

15

11

4

0

0

0

1,27

Fyzika

22

9

10

3

0

0

1,73

Chémia

52

28

19

5

0

0

1,56

Biológia

70

34

25

9

2

0

1,70

Geografia

55

33

15

4

3

0

1,58

841

425

262

128

26

0

1,71

Francúzsky jazyk
Nemecký jazyk

Spolu a priemer školy
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Ústnej forme predchádzala u niektorých predmetov externá časť a písomná forma
internej časti maturitnej skúšky. Konali sa v dňoch 12. 3. 2012 aţ 15. 3. 2012.

Výsledky písomnej časti maturitnej skúšky

časť maturitnej skúšky

Úroveň

národný
priemer

úspešnosť
školy

percentil
školy

Písomná forma
internej časti

Externá časť

Slovenský jazyk a literatúra

—

59,1

73,7 %

92,3

82,54 %

Anglický jazyk

B2

55,4

54,8 %

43,0

71,28 %

Nemecký jazyk

B2

44,7

45,4 %

57,0

68,72 %

Ruský jazyk

B2

53,5

35,8 %

41,7

75,00 %

Matematika

—

50,8

56,3 %

71,4

—

Maturitný predmet,
z ktorého sa vykonávala písomná

PaedDr. Alţbeta Sasáková, koordinátorka maturitných skúšok

Najúspešnejšou študentkou v tomto školskom roku sa stala Petra Lörincziová (IV. C)
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KAM NA VYSOKÉ ŠKOLY

B

yť

maturantom

na

našom

gymnáziu, to znamená stáť na
pomyselnej kriţovatke a rozhodovať

sa, kam po skončení školy. Moţností je veľmi veľa.
Orientovať sa v nich nie je vôbec jednoduché. Uţ niekoľko rokov im v tom výdatne pomáha naša výchovná poradkyňa Mgr. Marcela Faráriková. Jej úlohou je poskytovať im
nielen informácie a praktické rady s vyplňovaním prihlášok, ale
najmä kariérové poradenstvo. Okrem toho organizuje akcie spojené s prezentáciou
rôznych vysokých škôl. Zo všetkých spomeniem prezentáciu: Masarykovej univerzity
Brno, ekonomicko-informatických odborov Mendelovej univerzity Brno, Stavebnej
fakulty STU Bratislava, Strojníckej fakulty STU Bratislava, Fakulty riadenia a inform atiky ŢU v Prievidzi, Fakulty ekonomicky a manaţmentu Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava, ale aj prezentáciu vysokoškolského štúdia
v zahraničí realizované bratislavskou agentúrou INTERSTUDY. Sprievodnou akciou
prezentácie Strojníckej fakulty STU Bratislava bolo aj podujatie nazvané Študentská
formula po Slovensku, ktorého sa zúčastnili naši študenti vo štvrtok 24. novembra
2011. V rámci neho sa uskutočnila aj súťaţ štvorčlenných druţstiev stredoškolákov,
v ktorej nás reprezentovalo druţstvo maturantov v zloţení Tomáš Farkaš (IV. D), Denis Kodaj (IV. C), Patrik Pavlíček (IV. C) a Matej Gergely (IV. D). Svojimi teoretickými
vedomosťami, praktickými zručnosťami a vzájomnou spoluprácou patrili k najlepším
a zvíťazili. Z pohľadu študentov však bola mimoriadne zaujímavá iná akcia – 15. ročník najväčšieho veľtrhu pre študentov stredných a vysokých škôl v Slovenskej republiky Akadémia & Vapac, ktorý sa konal v dňoch 4. aţ 6. októbra 2011 v Sibamac Aréne Národného tenisového centra v Bratislave. Uţ tradične je spojený s prezentáciou
slovenských a zahraničných vysokých škôl, univerzít, vzdelávacích inštitúcií, jazykových a cestovných agentúr. Spektrum záujmov našich maturantov je široké, o čom
svedčí aj preferencia ich záujmu o najrozmanitejšie typy vysokých škôl. Spolu podali
601 prihlášok, z toho 205 do Českej republiky.
–JP–
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Štúdium na jednotlivých vysokých školách z pohľadu preferencií našich maturantov

triedy maturitného ročníka

spolu

zameranie štúdia
IV. A

IV. B

IV. C

IV. D

IV. E

IV. F

IV. G

lekárske fakulty

5

5

5

3

5

9

5

37

ekonomika a manaţment

4

5

5

3

1

7

5

30

prírodné vedy

1

4

2

5

4

1

2

19

humanitné vedy, jazyky

0

2

6

0

1

2

5

16

filozofické fakulty

0

2

6

0

1

2

5

16

právo

1

0

0

5

3

1

2

12

stavebné fakulty

4

3

0

1

0

1

3

12

akadémie policajného zboru

1

2

3

1

4

0

1

12

informatika

4

3

0

1

2

0

0

10

medzinárodné vzťahy

0

0

2

0

2

2

2

8

chem.-technologické fakulty

2

2

1

0

0

1

1

7

strojnícke fakulty

2

0

0

2

3

0

0

7

učiteľstvo

0

0

1

1

0

3

2

7

zdravotnícke sluţby, TV

0

0

2

2

1

0

1

6

umelecké fakulty

0

0

1

1

1

1

1

5

architektúra

0

0

1

3

0

0

1

5

farmácia

1

0

1

0

1

0

1

4

elektrotechnika

1

0

0

1

0

0

0

2

veterinárne lekárstvo

0

1

0

0

0

0

0

1

Mgr. Marcela Faráriková, výchovná poradkyňa
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SME SÚČASŤOU MEDZINÁRODNÉHO VÝSKUMU

P

rogram medzinárodného hodnotenia
ţiakov PISA (angl. Programme for

International Student Assessment) je

povaţovaný za najväčší a najdôleţitejší medzinárodný výskum v oblasti merania výsledkov vzdelávania, čo v súčasnosti prebieha vo
svete. Je jednou z aktivít Organizácie pre
hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).
Zameriava sa na zisťovanie úrovne spôsobilostí pätnásťročných ţiakov, ktorí sa vo väčšine zúčastnených krajín nachádzajú
v posledných ročníkoch povinnej školskej dochádzky. Je koncipovaný tak, aby poskytoval tvorcom školskej politiky v jednotlivých krajinách všetky dôleţité informácie
o fungovaní ich školských systémov. Zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu poţiadaviek trhu práce – funkčnú gramotnosť ţiakov z hľadiska teórie celoţivotného vzdelávania sa. Uskutočňuje sa od roku 2000 v trojročných cykloch. Hlavnými testovacími
oblasťami sú čitateľská, prírodovedná a matematická gramotnosť. Cieľom tohto výskumu nie je hodnotiť výkony jednotlivých ţiakov alebo škôl, ale sledovať výsledky
vzdelávacích systémov zúčastnených krajín a ich zmeny v čase a prinášať námety na
zlepšenie vzdelávacej politiky. Hlavnou doménou PISA 2012 bola matematická gramotnosť. V tomto cykle testovania sa Slovenská republika zapojila aj do testovania
finančnej gramotnosti a tieţ sa po prvý raz zúčastila aj elektronického testovania.
Testovania, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 17. a 18. apríla 2012, sa zúčastnilo 45 našich ţiakov. Vypracovali dvojhodinový test v papierovej forme, obsahujúci otázky
z matematiky, prírodných vied, finančnej gramotnosti a čítania. Osemnásti z nich sa
potom zúčastnili na štyridsaťminútovom testovaní v elektronickej forme. To sa týkalo
matematiky, oblasti riešenia problémov a čitateľskej gramotnosti. Úlohu školského
koordinátora – administrátora pre štúdiu PISA vykonávala PhDr. Eva Homolová.
–JP–
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STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

J

e to dobrovoľná záujmová činnosť mladých perspektívnych vedcov, prehliadka
tvorivého myslenia, odborných vedomostí

a talentu mládeţe, ktorej cieľom je prispievať k
schopnosti reálneho sebaposudzovania v priamej konfrontácii vlastnej práce a hodnotení
prác iných ţiakov. V tomto školskom roku sa
konal jej 34. ročník. Do regionálnej prehliadky,
ktorá sa konala v piatok 16. marca 2012 na pôde Strednej odbornej školy v Bánovciach nad Bebravou, postúpili títo študenti z nášho gymnázia:
1.

Andrea Beránková (III. B) súťaţila v odbore 01 problematika voľného času
s prácou Dobrovoľníctvo (konzultantka: PhDr. Zuzana Klačanská),

2.

Viktória Povaţanová (II. G) súťaţila v odbore 04 biológia s prácou nazvanou Vplyv fajčenia na ľudské zdravie (konzultant: RNDr. Michal Struhár),

3.

Barbora Chmurová (II. G) súťaţila v odbore 06 zdravotníctvo s prácou, ktorej názov znel Vakcína – výdobytok modernej medicíny (konzultant:
RNDr. Michal Struhár),

4.

Andrea Martišková (VII) súťaţila v odbore 06 zdravotníctvo s prácou nazvanou Klasický Hodgkinov lymfóm (konzultantka: RNDr. Denisa Tuţinská),

5.

Ivona Mendelová (VII) a Veronika Wolfová (VII) súťaţili v odbore 13 história, politológia, filozofia, právne vedy s prácou, ktorej dali názov Z oboch

strán ţeleznej opony (konzultantka: Mgr. Eva Juríčková),
6.

Jakub Oleš (III. E) a Ivana Vidová (III. E) súťaţili v odbore 17 pedagogika,
psychológia, sociológia s prácou nazvanou Prečo byť (nebyť) učiteľom
(konzultantka: PhDr. Zuzana Klačanská).

Do krajskej prehliadky, ktorá sa konala v stredu 4. apríla 2012 v Starej Turej, postúpilo päť prác, ale ani jedna z nich sa neumiestnila na medailových pozíciách.
–JP–
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PROJEKT 2012

P

ripraviť

si

projekt

a naučiť sa ho prezentovať na verej-

nosti nie je vôbec jednoduché. Mnohokrát s tým majú
problémy i skúsení učitelia.
Naši ţiaci majú moţnosť naučiť sa to priamo v škole.
Na tento účel im slúţi predmet tvorba a prezentácia projektov, ktorý rešpektuje jedinečnosť ich osobnosti, rozvíja ich pozitívne sebahodnotenie, tvorivosť a pruţnosť, schopnosť riešiť problémy
a komunikovať s vlastným okolím, pracovať s odbornou literatúrou, schopnosť rýchlo
hľadať a spracovávať informácie, ale aj schopnosť neustále sa ďalej vzdelávať. Ich
celoročné úsilie v tomto predmete tradične kulminuje na ţiackej konferencii. Tá tohtoročná sa konala v stredu 6. júna 2012 v klubovni nášho gymnázia. Študenti na nej
predstavili svoje projekty. Na vlastnej koţi si vyskúšali, či zvládli výber témy, jej mapovanie, formuláciu zadania projektu, jeho samostatnú realizáciu, vyhodnotenie výsledkov a v konečnom dôsledku i jeho prezentáciu pred odbornou porotou. Jej členmi
boli tentoraz RNDr. Ján Sedlák, DrSc., riaditeľ Ústavu experimentálnej onkológie SAV
v Bratislave, Mgr. Katarína Piačková, riaditeľka Spojenej školy v Novákoch, a Vojtech
Bartko, referent kultúry z Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi. Na konferencii sa predstavilo dvanásť ţiakov s veľmi zaujímavými témami: Michaela Budáčová
(II. F) priblíţila problematiku čokolády, Juraj Čičmanec (II. A) sa venoval Ozbrojeným
silám Slovenskej republiky, Róbert Harinek (I. F) predstavil druh holubov Tripllery,
Natália Chovanová (I. F) spracovala tému Genetika človeka, Lenka Kocúrová (II. B)
sa vrátila do obdobia starovekého Egypta, Lívia Kováčiková (II. B) predstavila otázku
klonovania, Kristína Kupcová (I. F) spracovala projekt na tému Strašiak zvaný leukémia, Róbert Obertík (II. D) sa venoval pivovarníctvu, Richard Perniš (II. D) sa zameral na problematiku homosexuality, Miroslava Rosáková (I. F) prezentovala slovenský
folklór, zatiaľ čo Rudolf Trautenberger (II. A) sa vypravil do sveta izomérie organic56

kých a koordinačných zlúčenín. Víťazom sa stal Róbert Harinek, na 2. mieste skončil
Rudolf Trautenberger a pomyselný bronz si odniesla Kristína Kupcová. Cenu poroty
získala Miroslava Rosáková.
–JP–

Víťaz Róbert Harinek (vľavo) s členmi poroty – zľava doprava Vojtech Bartko,
Mgr. Katarína Piačková a RNDr. Ján Sedlák, DrSc.

Zľava doprava Miroslava Rosáková, Rudolf Trautenberger a Kristína Kupcová
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
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Spolupráca s Hornonitrianskou kniţnicou
Bojte sa človeka, ktorý prečítal len jednu knihu.
Denis Diderot

H

ornonitrianska kniţnica v Prievidzi je jednou z najvýznamnejším kultúrnych, informačných a vzdelávacích inštitúcií nášho regiónu. Jej úlohou

je zhromaţďovať, vytvárať, spracovávať, uchovávať a sprístupňovať univerzálny kniţničný fond
so zvláštnym dôrazom na regionálne dokumenty. Okrem toho, ţe poskytuje kniţničnoinformačné sluţby všetkým kategóriám obyvateľstva a zabezpečuje všeobecný a neobmedzený prístup občanov k verejne dostupným dokumentom a informáciám, uspokojuje aj kultúrne, informačné, vzdelávacie a relaxačné potreby pouţívateľov. Dôkazom toho je rad stretnutí
a besied s významnými osobnosťami zo spisovateľskej obce, na ktoré pozýva i našich
študentov.

V

stredu 21. septembra 2011 sa naši primáni a sekundáni zúčastnili podujatia
plného príbehov, škriatkov, kreslenia, spevu, hudby, tlieskania, úsmevov
a iskričiek v očiach, pretoţe do Hornonitrianskej kniţnice v Prievidzi zavítala

česká spisovateľka a ilustrátorka kníh pre deti Vitězslava Klimtová. Tejto návšteve
predchádzala expozícia nazvaná Rozprávková krajina, vďaka ktorej sa jej návštevníci
stretli s obyvateľmi lesa, skalnatých hôr, lúk, viníc, sadov, ale i obyvatelia kanálov...
Výstava škriatkov, víl a ďalších postavičiek zo zázračného sveta rozprávok všetkých
zaujala. „ Škriatkov som raz objavila, keď som ostala pre sneh na chalupe a nemohla

som odtiaľ preč. Uţ som tam bola nejaký čas sama a bolo mi clivo. Vtedy sa mi ukázali škriatkovia, tvrdiac, ţe uţ sa nemohli pozerať na to, aká som smutná ,“ poznamenala s úsmevom spisovateľka.
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Hornonitrianska kniţnica v Prievidzi uţ tradične pozýva do svojich priestorov
zaujímavých hostí, ktorí sú autormi písaného slova, jeho sprostredkovateľmi alebo
oboje. Takým obojakým človekom bol aj rodák z Prievidze Peter Palik, spisovateľ,
herec, reţisér, bábkar a dramaturg Bábkového divadla v Ţiline. Naši študenti z kvarty
a I. F sa s ním stretli v stredu 19. októbra 2011. Peter Palik sa s nimi rozprával o svete technológií, sociálnych sietí, komunikácie, o tom, ako ho nové médiá inšpirujú
a prečo robí práve to, čo robí. Dal študentom mnoţstvo konkrétnych návodov ako
tvoriť, ako uchopiť tému, prečo sa nebrániť fantázii a prečo pozerať dobré filmy. Tí
sa mu potom aj sami pochválili dramatizáciou jeho diela Bol raz jeden kameň, múdrym príbehom o ceste jedného kameňa, ktorým kniţne debutoval.
Magický dátum 11. 11. 2011 si zvolil na návštevu Hornonitrianskej kniţnice
v Prievidzi Laco Kerata. Kto ho pozná, vie, ţe tomuto rodákovi z Novák, scenáristovi,
reţisérovi, spisovateľovi a hlavne dobrému hercovi, nijaký vtip nie je cudzí. Sedí mu,
keď sa hrá na prehnane úsluţného, ustráchaného či mierne slizkého ujka, ale čaro vný je aj ako dobrotivý uvravený strýko, manţel pod papučou či pravý anglický dţentlmen. Scénku do popuku spraví hocikedy, aj pri obyčajnom stretnutí na ulici. Bez
humoru to s ním voľajako nejde... Besedovali s ním študenti III. G.
Vo štvrtok 1. decembra 2011 sa študenti IV. G stretli na pôde Hornonitrianskej
kniţnice v Prievidzi s vedeckým pracovníkovom Ústavu bunkovej biológie Univerzity
Komenského v Bratislave, ktorý je širokej verejnosti známy aj ako spisovateľ. Jeho
meno je Gustáv Murín. Sympatický pán v najlepších rokoch nezaprel v sebe biológa
i pedagóga a „potešil“ našich študentov „hodinou slovenčiny a biológie“. Počiatočné
rozpaky obecenstva vystriedal smiech a vzájomná uvoľnená diskusia na tému biochémia lásky. Preslávil sa aj ako autor píšuci o mafii. Kauzy zo slovenského podsvetia
študoval bezmála dvadsať rokov. Aj vďaka tomu dokázal odpovedať na otázky, ktoré
sa týkali aj tejto aktuálnej problematiky.
Číslo päť si v zozname besedujúcich autorov s našimi ţiakmi pripísal vedec
a spisovateľ Miroslav Saniga, ktorý pozoruje prírodu detskými očami. V utorok
15. mája 2012 sa s ním stretli ţiaci III a IV. Spoznali v ňom človeka, čo sa naplno
venuje ochrane prírody, jej propagovaniu, písaniu o nej a hlavne ţivotu spojenému
s ňou. Sám o sebe hovorí, ţe je človek ţenatý s prírodou. Tá je pre neho všetkým. Je
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ochotný sadnúť si a pútavo o nej rozprávať, veď nech sa o jej čarovnej moci a tajoch
dozvie kaţdý. V jednom zo svojich rozhovorov sa vyznal zo svojej láske k nej: „ K po-

citu nekonečného šťastia mi stačí kaţdodenný kontakt s prírodou a jej obyvateľmi.
Som rád, ţe s touto mojou večnou snúbenicou smiem byť čo najčastejšie .“
V stredu 16. mája 2012 bola hosťom Hornonitrianskej kniţnice spisovateľka
Toňa Revajová, ktorá nemá problém ponoriť sa do detského sveta. Na besedu s ňou
prišli naši sekundáni. Svoje začiatky popisuje takto: „Písanie bolo vo mne. Asi som si

ho doniesla na svet, lebo písmená boli prvé, čo ma zaujímalo. Sama som sa naučila
čítať.“ Keď mala iba päť rokov, dostala na Vianoce kniţku o anjelikoch. „ Na Štedrý
večer si rodičia všimli, ţe im chýba jedno dieťa. Sedela som pod stolom, čítala som
kniţku a tiekli mi slzy,“ spomína spisovateľka. Keďţe jej zle vychádzali roky, nevzali
ju ako päťročnú do školy. „Mala som o rok staršiu sestru, od ktorej som odkukávala,

čo sa učí. Keď išla do školy, plakala som. Ale raz mi mama povedala: Choď aj ty.
A dala mi tašku.“ Z triedy ju však riaditeľ poslal domov. „ Nevzdala som sa. Stále som
chodila do školy aţ mi nakoniec povedali, aby ma mama prišla zapísať. To bol môj
najväčší úspech, ktorý som si vybojovala. A keď sa ma niekto opýta, na čo som vo
svojom ţivote najviac pyšná, poviem: Na to, ţe ma zobrali do školy.“
–JP–

Predstavil im svoju ôsmu knihu

V

rámci Týţdňa slovenských kniţníc pozvalo vedenie Hornonitrianskej kniţnice
na besedu RNDr. Jaroslava Perniša, aby ţiakom nášho gymnázia predstavil
svoju najnovšiu knihu Ţeny v lesku ľalií, ktorá sa objavila na kniţnom trhu

niekoľko mesiacov predtým. Prišli na ňu študenti II. G vo štvrtok 29. marca 2012
v sprievode svojej profesorky slovenského jazyka PaedDr. Miroslavy Šutovej. Na tomto stretnutí bolo zvláštne najmä to, ţe sa im v úlohe spisovateľa predstavil ich vlastný
„fyzikár“, na rozhovory s ktorým sú uţ dávno zvyknutí. Namiesto vysvetľovania podstaty fyzikálnych javov a matematických vzorcov sa tentoraz s nimi podelil o svoje
názory na dejiny a najmä o svoj vnútorný svet, naplnený príbehmi slávnych ľudí
z dávnych čias, tajomstvami, legendami a povesťami, čo sú s nimi nerozlučne späté.
Ponúkol im moţnosť znovu preţiť spolu s ním osudy kráľov a kráľovien, spoznať ich
názory a postoje v najrôznejších ţivotných situáciách, v chvíľach šťastných i tých tra61

gických. Príbehy ţien ţijúcich v lesku (ale aj v tieni) zlatých ľalií neboli príbehmi
z románov. V ich ţivote neexistovalo ostré rozhranie medzi dobrom a zlom, pretoţe
skutočný ţivot nikdy neprial podobným zjednodušeniam a schémam.
–JP–

Počas besedy so svojimi ţiakmi

Ţeny v lesku ľalií
(Dominika Pračková, II. G)

P

od týmto názvom vyšla ďalšia kni-

presvedčený, ţe „čitatelia sa cez osudy

ha nášho profesora fyziky. Mnohí

ţien dozvedia oveľa viac aj o osudoch mu-

z nás dovtedy ani netušili, ţe má

ţov tých čias, pretoţe ţeny hýbu svetom.“

takéhoto ušľachtilého koníčka. O to väčšie

Vo svojej poslednej knihe Ţeny v lesku ľalií

bolo naše prekvapenie, keď sme sa s ním

sleduje osudy ţien, ktoré spája príslušnosť

stretli nie ako s učiteľom v učebni fyziky,

k francúzskej dynastii Kapetovcov. Skutoč-

ale ako so spisovateľom v príjemnom pro-

nosť, ţe zvolil tento názov, vyplýva z toho,

stredí Hornonitrianskej kniţnice. Vďaka

ţe základom ich erbu bol modrý štít posia-

nemu sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí

ty zlatými kvetmi ľalie. O tom, ţe beseda

zo ţivota francúzskych kráľov, ale tieţ

s ním bola naozaj pútavá, svedčí aj fakt,

o kráľovských rodoch a o postavení ţien

ţe takmer bez dychu sme počúvali jeho

na kráľovskom dvore. Pán profesor je totiţ

rozprávanie a v závere stretnutia sme mu
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kládli zvedavé otázky. Verte či nie, vôbec

svojím zanieteným a kultivovaným preja-

sa nám nechcelo ísť naspäť do školy. Nie

vom naozaj dostal. Presvedčili sme sa, ţe

preto, aby sme sa „uliali“, ale preto, ţe nás

história nie je vôbec nudná...

Študenti svojho učiteľa spoznali inak ako spoza katedry

Poklady v knihách
Knihy nám neprinesú múdrosť automaticky,
ale môţu byť cestou ako sa k nej dostať.

J

edinečná Apponyiovská kniţnica v kaštieli v Oponiciach po rokoch znova oţila.
Pre verejnosť ju otvorili 30. septembra 2011 spolu s kompletne rekonštruovaným kaštieľom. Kniţnica mala v čase svojej najväčšej slávy tridsaťtisíc zväzkov

a bola známa od Londýna aţ po Petrohrad. Dnes má deväťtisíc titulov a dvanásťtisíc
zväzkov napísaných v desiatich jazykoch. Medzi najvzácnejšie patria tlače zo 16. storočia, napríklad dielo Sokrata zo švajčiarskeho Bazileja z roku 1508. Moţno tu nájsť
knihy o bosoráctve, okultných vedách, inkvizícii, zbierky talianskych markízov či pa63

mäti a súkromnú korešpondenciu francúzskych kráľov. Dnes je otvorená verejnosti
ako súčasť hotela Château Appony, ku ktorému patrí anglický park s exotickými drevinami, v ktorom sa prechádzali šľachtici z apponyiovského rodu, aj tenisové kurty,
na ktorých hrávali tenis. No kniţnica je najvzácnejším skvostom kaštieľa. Vo Viedni ju
zaloţil v roku 1774 gróf Anton Juraj Apponyi a koncom 18. storočia mala aţ tridsaťtisíc zväzkov. Patrila medzi najbohatšie šľachtické kniţnice. Zlé časy preţila kniţnica
najmä po roku 1948. V jej priestoroch sa sušilo obilie či orechy, neskôr sa kaštieľ stal
miestom pre politickú školu, bol v ňom aj závod na spracovanie dezertných vín.
V dezolátnom stave kniţnicu v roku 1976 previezli do depozitu Matice slovenskej,
ktorej majetok neskôr prevzala Slovenská národná kniţnica v Martine a patrí jej doteraz. Dnes mnohých poteší i to, ţe zrekonštruovaný priestor kniţnice bude slúţiť záujemcom aj ako čitáreň, kde budú môcť siahnuť po knihách a bezplatne v nich listovať, prípadne z nich i študovať. Nádherne vynovené priestory kaštieľa uţ privítali
prvých návštevníkov. Teší nás, ţe vďaka PaedDr. Miroslave Šutovej boli medzi nimi
i desiatky našich študentov. Chýr o navrátení slávnej kniţnice do Oponíc uţ prekročil
naše hranice. Presne tak, ako to bolo kedysi...
–JP–

Spoločná fotografia v Apponyiovskej kniţnici v Oponiciach
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Sárova Bystrica pozná svojich víťazov

P

odujatie, ktoré nesie meno Ladislava Sáru, prvého
hlásateľa Slovenského slobodného vysielača z čias
Slovenského národného povstania, sa opäť stalo

moţnosťou pre mladých ľudí, ako sa priblíţiť svojím mediálnym vzorom z televízií či rádií. Populárna súťaţ mladých
moderátorov má svoje stále miesto v programovej štruktúre Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici. Dáva príleţitosť mladým ľuďom vo veku od 15 do 25
rokov prezentovať svoje schopnosti v oblasti rozhlasového a televízneho moderovania, redakčnej prípravy, celkového vystupovania a úrovne komunikačných schopností
na verejnosti. Celoslovenské finále 33. ročníka súťaţe mladých moderátorov sa konalo v dňoch 24. a 25. novembra 2011 v banskobystrickom Diecéznom centre Jána
Pavla II. Kaţdý z nich absolvoval štyri súťaţné disciplíny – čítanie spravodajského
textu, interpretáciu reklamného textu, moderovanie bloku relácie a rozhovor so zaujímavým respondentom. Víťazom vekovej kategórie od 15 do 18 rokov sa stal študent nášho gymnázia Richard Perniš (II. D), ţiak PaedDr. Kataríny Rajcigelovej.
–JP–

Richard Perniš počas moderátorskej súťaţe
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Pocity zo Sárovej Bystrice
(Richard Perniš, II. D)

V

olám sa Richard. Som študentom

ušiam, keď predsedníčka poroty vyslovila

tejto školy a moje meno je zapí-

moje meno. Áno, krajské kolo som vyhral

sané v zozname II. D triedy. Ne-

a môţem povedať, ţe celkom zaslúţene.

dosahujem nejaké extrémne výborne vý-

Mesiac ubehol ako voda a prišiel 24. no-

sledky, ale o to viac sa snaţím byť výbor-

vember 2011. Odchádzal som na celoštát-

ný v mimoškolských činnostiach. Jednou

ne kolo, ale nevedel som, čo môţem oča-

z aktivít, ktorú mám nadovšetko rád, je

kávať. Nikdy predtým som nič nevyhral, čo

práca s hlasom, konkrétne moderovanie.

by stálo za zmienku. Nemám talent na

Netvrdím, ţe som najlepší, to určite nie.

recitačné súťaţe, z ktorých si aj tak všetci

Moji „kolegovia“ v Exprese sú oproti mne

mladí ľudia, okrem knihomoľov, robia ţar-

„bohovia“. Rád som sa doma „hral“ na

ty. Cestou tam som počúval rádio Expres

vysielanie v rádiu, čítanie správ, počasia

a predstavoval som si, ako to bude asi

a dopravného servisu, a práve preto som

prebiehať. Spolu s mojím ocinom sme

sa rozhodol prihlásiť do tejto súťaţe. Uţ

prišli do Banskej Bystrice, miesta, kde sa

v školskom roku 2010/2011, keď som bol

konalo finále tejto súťaţe. Bol som pre-

prvák, som sa jej zúčastnil a umiestnil som

kvapený, ţe súťaţ sa konala v diecéznom

sa na nepostupovom 3. mieste v krajskom

centre. Moţno pri mne stáli všetci svätí.

kole. Moje nadšenie však nevypŕchlo,

Bol štvrtok, všetci súťaţiaci absolvovali

vzdelával som sa v oblasti rádiového vysie-

povinnú prípravu, dlhú a krutú, ale zato

lania, aţ kým neprišiel október 2011

náučnú. Rozdelili sme sa do skupín, samo-

a práve vtedy som sa prihlásil na súťaţ

zrejme, Perniš si vytiahol jednotku a po

opäť. Krajské kolo 33. ročníka tejto súťaţe

vzájomnej dohode s mojimi aţ do môjho

prebiehalo tradične. Nič ma nemohlo pre-

víťazstva „kamarátmi“ som na druhý deň

kvapiť, všetko som dokonale vedel, ale aj

vystúpil hneď v úvode súťaţe. Avšak celú

napriek tomu som si nebol vo všetkom

noc predtým som nemohol zaspať. Nebolo

istý. Vnútornú nervozitu som však nedával

to kvôli stresu, bojazlivosti... Môj oco

najavo. Moji spolusúťaţiaci boli aspoň

strašne chrápal a vďaka jeho koncertu

podľa mňa dobrí. Tak ale viete, keď povie

som bol ráno poriadne unavený. Ale, čo je

niekto, kto skončí ako prvý, všetkým, čo sa

pozitívne, i tak som dokázal poraziť 10

neumiestnili, ţe boli dobrí, to je čistý vý-

ľudí vo svojej kategórii. Po mojom prvom

smech. Tváril som sa spokojne a všetko aj

vystúpení v disciplíne Vlastná relácia som

výborne dopadlo. Neveril som svojim

bol pokojný a bez koktania som preţil celú
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súťaţ. Netvrdím, ţe som dokonalý, ale po

na porotu nezabral. Moderátor súťaţe sa

prvej polovici som vedel, ţe niektorí boli

rozhodol, ţe víťaza kategórie uvedie zloţi-

odo mňa horší. Alebo lepší? Bol som len ja

tým postupom s vyuţitím logiky. Vraj prvé

zlý a všetci boli na výbornú? Oco sa ma

miesto vyhral niekto z kraja, kto má

snaţil upokojovať. Volal s maminou, ktorej

naké meno ako primátor krajského mesta.

povedal, ţe by som mohol vyhrať. Ale ja

Ale veď ţiaden Rybníček na súťaţi nebol...

som neveril. Blíţil sa okamih vyhodnotenia.

Aţ potom som si uvedomil ţe sa volám

Bolo mi jedno, či vyhrám alebo nie. Jediné,

Richard, dokonca sa píšem Perniš a po

čo som chcel, bolo ísť domov a spať. Po-

vyslovení môjho mena som sa smelo

rota rozprávala, aké chyby sme robili,

tavil a prevzal som si cenu. Ešte nikdy

a čuduj sa svete, väčšinu som robil práve

predtým som nevyhral 1. miesto na celo-

ja. Tretie miesto získalo dievča, ktoré bolo

štátnej úrovni. Víťazstvom sa môj príbeh

so mnou na krajskom kole. Druhý skončil

nekončí.

„Rozboril 2“, ktorý všetkých utýral svojím

z prievidzského regionálneho kultúrneho

dojemným rozhovorom s pani učiteľkou,

centra, v ktorom sa písalo, ţe mi bude

ktorá učí na onkológii. Trvalo to dlho, teda

udelené ocenenie za úspešnú reprezentá-

ten rozhovor. Nevedeli sme, či máme pla-

ciu hornej Nitry. Niečo som predsa dosia-

kať, v nádeji, ţe sa to konečne skončí,

hol. Bol som na seba pyšný. Cenu som si

alebo sa máme smiať. Ale „junák“ aj tak

prevzal a to som ani netušil, ako môţe

dopadol. Jeho depresívno-dojímavý príbeh

jedno ocenenie človeka zviditeľniť.

Vo

februári

mi

prišiel

list

Hviezdoslavov Kubín

J

e to najstaršia a aj najprestíţnejšia súťaţ v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poé-

zie. Recitátori a kolektívy svojím repertoárom a interpretáciou hlbšie
spoznávajú literárne hodnoty a zoznamujú s nimi širokú verejnosť. Jednotlivé stupne
prehliadky prehlbujú literárne poznanie, tvorivosť, kultivujú jazyk, reč, pestujú vzťah
k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote. To je iba stručný výťah z propozícií súťaţe, ktorá patrí k tradičným na našej škole. Školské kolo sa konalo vo štvrtok 1. marca
2012. Súťaţilo v ňom spolu pätnásť ţiakov. V poézii zvíťazila Barbora Chmurová
(II. G), za ňou skončili na 2. mieste Olívia Fantúrová (IV. C) a na 3. mieste Bianka
67

Bartošová (I. F). Víťazkou v prednese prózy sa stala Lucia Lacková (IV. A), druhou
najlepšou sa stala Radmila Štangová (I. E) a trojlístok najúspešnejších uzavrela Iveta
Krejčírová (IV. A). V regionálnom kole, ktoré sa konalo v piatok 30. marca 2012
v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi, zvíťazila Radmila Štangová s poviedkou

Fakt od poľského autora Slawomira Mroţeka, zatiaľ čo Olívia Fantúrová s básňou Miroslava Válka Len tak obsadila 2. miesto. V krajskej súťaţnej prehliadke, prebiehajúcej pod názvom Štúrov Uhrovec vo štvrtok 19. apríla 2012 v Uhrovci, sa umiestnila
Radmila Štangová, ţiačka Mgr. Heleny Vaškovej, na 3. mieste a v tomto školskom
roku sa stala najúspešnejšou ţiačkou nášho gymnázia v tejto súťaţi.
–JP–

Janko Hraško ešte ţije

E

xistuje celý rad najrozmanitejších literárnych súťaţí, no jedna z nich je predsa len
svojím poňatím výnimočná a originálna. Je to

literárno-výtvarná súťaţ pre deti s fantáziou, ktorá sa
volá tak, ako tento príspevok. Vďaka nej existuje u
nás široká obec naslovovzatých odborníkov na
hraškológiu. Oficiálne vyhlásenie jej 6. ročníka
malo veľavravné znenie:
Literárny klub Mädokýš o. z. v Martine, Rozprávková republika – úrad
prezidenta Janka Hraška, Súkromná základná škola BellAmos v Martine
v spolupráci s Katedrou hraškológie a Heviklubom na Súkromnej základnej škole BellAmos v Martine vyhlasujú 6. ročník literárno-výtvarnej
súťaţe Janko Hraško ešte ţije. Zapojte sa s deťmi, s priateľmi a pridajte
sa do veľkej rodiny bakalárov, magistrov alebo doktorov hraškológie.

Medzi súťaţiacimi sme mali svoje ţeliezko v ohni (nie po prvý raz). Víťazom kategórie

Hráščatá sa stal HrDr. Štefan Matulák, CHrSc. (II), ţiak Mgr. Márie Hanešovej, autor
poviedky Ako sa Janko (Hraško) Hrdý učil za spisovateľa . Predpokladám, ţe kaţdý,
kto sa v čítaní tohto príspevku dostal aţ sem, sa určite zamyslel, aké zvláštne tituly to
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má Štefan uvedené pred a za svojím menom. Súvisí to s tým, ţe v tejto literárnej
súťaţi uţ nebol ţiadny nováčik. Zúčastnil sa uţ predchádzajúceho 5. ročníka. Keďţe
jeho vtedajší príspevok Janko Hraško a reklamný čarodej zaradili do súťaţe, udelila
mu Katedra Hraškológie na návrh poroty titul bakalára hraškológie. No to nebolo
všetko. Vo svojej kategórii obsadil vtedy 2. miesto, teda sa zaradil medzi ocenených,
čo mu vynieslo titul magistra hraškológie. V nasledujúcom ročníku vo svojej kategórii
zvíťazil, vďaka čomu sa stal doktorom hraškológie (HrDr.) a ako viacnásobne ocenený súťaţiaci sa stal automaticky aj drţiteľom titulu kandidát hraškologických vied
(CHrSc.). Musíte uznať, ţe je to skvelá hraškologická kariéra. A aby ste zistili, čo sa
stalo príčinou jeho úspechu, prečítajte si jeho víťazný príbeh.
–JP–

Ako sa Janko (Hraško) Hrdý učil za spisovateľa
(Štefan Matulák, II)

V

našom meste ţil jeden čudný

zvykla hovoriť aj jeho mamka. Musel ísť

chlapec. Bol skoro taký malý ako

hneď k tabuli. Učivo o Slovensku vedel, ale

Janko Hraško z rozprávky. Aby

nebavilo ho. Rozhodol sa, ţe ho povie

nemal taký ťaţký ţivot, veľmi rád nahlas

inak. Podrobne opísal rozprávkové bytosti

rozprával a vymýšľal si všelijaké rozpráv-

ţijúce na Slovensku. Aby tomu kaţdý veril,

ky. Niektorí spoluţiaci ho podozrievali, ţe

priznal sa, ţe to čítal v maminej knihe

naozaj nie je z tohto sveta. Cestou zo ško-

o Pavlovi Dobšinskom. Pridal aj svoj ranný

ly vţdy natrafil na nepriateľských obrov.

záţitok so začarovanou mlákou. Pani uči-

To boli tie vysoké topole, ktoré rástli blízko

teľka krútila hlavou a deti sa pučili od

cesty. Ich strašidelné tiene ho väčšinou

smiechu. Väčšina učiteľov na škole mu

zahnali aţ na okraj chodníka. Veru neraz si

pripomínala bájne bytosti. Pán riaditeľ bol

vypočul trúbenie áut. Ani dnes ho nečaka-

hovoriaci kôň. Rýchlo chodil a často hovo-

lo nič dobrého. Kým popreskakoval všetky

rieval fíha, čo silne pripomínalo híkanie

nebezpečné tiene a jednu špinavú mláku,

poníka. Telocvikár bol zase silný ako Vali-

znova prišiel neskoro do školy. No to ho

hora a zlostný ako Černokňaţník – pre

veľmi netrápilo. Pokoj mu nedala tá mláka

istotu sa s ním nikdy neskamarátil. Najrad-

a tie lesklé kruhy v nej. Čo ak bola začaro-

šej mal triednu učiteľku Malinovskú. Všet-

vaná? Pani učiteľka na zemepise dopísala

ky klamstvá vedela odhaliť. Janko ju za to

oznam na tabuli a zbadala, ţe Janko

naozaj obdivoval. Hotová veštica! Vďaka

(Hraško) Hrdý zase sníva o haluškách, ako

tomu vţdy spoľahlivo zabudol na kaţdú
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ďalšiu päťku v ţiackej kniţke. No netušil,

literárne súťaţe. Od tých čias sa všetci

čo ho čaká. Veľmi ho bavilo potajomky

Jankovi učitelia a spoluţiaci, zlostný brat

čítať a vyfarbovať rozprávkovú kniţku pod

Fero, ba aj mama s otcom veľmi zmenili.

lavicou. Vtedy mu vôbec nevadilo, ţe ho aj

Konečne sa naučili počúvať Hraškove prí-

kvôli nej prezývajú Jankom Hraškom. Na

behy a nie všelijaké iné. V kaţdej dobrej

hodine slovenského jazyka si úplne prestal

rozprávke býva na konci aspoň jeden zá-

dávať pozor, a to sa mu vypomstilo. Odha-

zrak. A teraz si ho môţete aj overiť. Skús-

lili ho! Pani učiteľka Malinovská sa naozaj

te sa hocikoho z Jankovej školy opýtať, či

nahnevala. Vzala rozum do hrsti a po vyu-

uţ niekto videl rozprávkovú ríšu. Odpoveď

čovaní ho zapojila do práce v školskom

bude vţdy tá istá – áno. Aj vďaka Janko-

časopise. A nielen to. Začal chodiť aj na

vej „hraškovskej“ vytrvalosti.

Vansovej Lomnička

V

historickej budove Štátnej vedeckej kniţnice v Banskej Bystrici sa v dňoch 20. aţ
21. apríla 2012 konal 45. ročník festivalu

umeleckého prednesu ţien v poézii a próze známy
pod názvom Vansovej Lomnička. Našu školu na
ňom reprezentovala Lucia Lacková (IV. A), ţiačka
Mgr. Márie Hankovej. Svojím výkonom sa zaradila
do tzv. strieborného pásma. Na festival sa prebojovala ako víťazka I. kategórie
(16 aţ 25 rokov) obvodného kola súťaţe, ktoré sa konalo v stredu 14. marca 2012
v priestoroch Mestskej kniţnice v Handlovej.
–JP–

Divadlo v škole?

A

k ste si po prečítaní titulku predstavili, ţe do našej školy prišli známi herci
z niektorého divadla, veľmi ste sa pomýlili. Tými hercami nebol nikto iný ako
ţiaci prímy a sekundy. To oni zahrali divadelné predstavenia. A nielen zahra-

li! Keď si na hodinách slovenského jazyka a literatúry rozširovali vedomosti o dráme,
chceli ich samozrejme uplatniť aj v praxi. Napísali teda scenáre, rozdelili úlohy a nacvičovali a nacvičovali. Všetko zvládli sami, len úlohu dramaturga ponechali svojej
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vyučujúcej slovenského jazyka Mgr. Márii Hanešovej. Divadelné predstavenia zahrali
i širokej verejnosti počas Dňa otvorených dverí. Ohlasy boli viac ako priaznivé. Ktovie, či nevyrastajú v našej škole ďalší členovia Slovenského národného divadla.
Ţiaci prímy a sekundy

Primáni v hre Ako Chrenovec k menu prišiel

Sekundáni so svojou hrou Ako Malinová k menu prišla
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Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

T

áto vedomostná súťaţ patrí k tým najmladším, veď v tomto školskom roku
sa konal iba jej 4. ročník. O to viac nás teší, ţe z pohľadu našich ţiakov bol
úspešný. Do krajského kola, ktoré sa konalo vo štvrtok 2. februára 2012 na

pôde Gymnázia Ivana Bellu v Handlovej, sa prebojovali Lucia Bošková (III. A), ţiačka
Mgr. Heleny Vaškovej, ktorá v kategórii A obsadila 3. miesto, a Miroslava Rosáková
(I. F), ţiačka PaedDr. Bohdana Cagáňa, ktorá sa stala víťazkou kategórie B, vďaka
čomu postúpila do celoštátneho kola. To sa uskutočnilo v dňoch 25. a 26. apríla 2012
v budove Inštitútu pre verejnú správu v Bratislave. Zaradila sa na ňom do zoznamu
úspešných riešiteľov a so ziskom 30 bodov v ňom obsadila 7. miesto.
–JP–
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
ANGLICKÝ JAZYK
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Boli sme v divadle i v televízii

M

údri ľudia vravia, ţe vnútorný svet kaţdého z nás treba naplniť ţivotnou
múdrosťou rozprávok. Deti ich milujú spontánne a prirodzene. Prijímajú
ich celou svojou bytosťou, a ak na ne zapôsobia, uloţia si ich aţ na dno

svojej duše. Jednou z nich moţno bola aj rozprávka Kocúr v čiţmách, ktorú študenti prímy a sekundy mohli vidieť vo štvrtok 20. októbra 2011 na javisku Bratislavského
bábkového divadla. Hovorí sa, ţe mačka v sebe nesie istý záhadný pôvab. Spája sa
s ňou veľa mýtov, zvlášť ak je čierna a má uhrančivé zelené oči. Čierna sa zvykne
spájať s temnými silami a mačka s tvorom, čo prináša smolu. Ale nie všade ju povaţujú za znak nešťastia. Ak práve vám prebehne cez cestu čierny kocúr a bude mať
obuté čiţmy, radšej za ním utekajte. Nosí totiţ šťastie! Tak to aspoň tvrdili tí, čo ho
stvárnili na javisku svojho divadla: „Ten náš, bábkový, je mimoriadne prefíkaný

a vtipný. Hravo dokáţe presvedčiť princeznú, kráľa aj veľkého čarodejníka, ţe jeho
pán, gróf z Chudobíc, je tým najlepším pánom, ţeníchom a budúcim vládcom, akého
si môţu ţelať. No neoplatí sa takého stretnúť? “ O druhej časti programu, ktorej prostredníctvom vstúpili ţiaci do úplne iného sveta, nám napísala Eva Némethová (I).
–JP–

P

o bábkovom predstavení sme sa

všetky „poschodia“, navštívili sme Maslá-

presunuli do areálu televízie JOJ,

kov byt i byty ostatných jeho obyvateľov.

kde sme mali moţnosť osobne sa

Chvíľu sme strávili aj v štúdiu, kde sa na-

stretnúť s hercami Jurajom Slezáčkom

táčajú jednotlivé diely Súdnej siene. Väčši-

a Andym Krausom a dokonca sa odfotiť

na z nás skúsila, aký je to pocit sedieť

s Anetou Pariškovou. Veľmi milú spoloč-

v kresle sudcu, či byť na miestach obhaj-

nosť nám robila Katka Nosková, PR mana-

cov alebo obţalovaných. Plní záţitkov a

ţérka televízie JOJ, ktorá nás sprevádzala

dojmov sme si ani neuvedomili, ako rýchlo

po celom areáli. Najväčšie nadšenie sme

beţal čas. Nakoniec sme s Bratislavou roz-

preţili v ateliéroch, kde sa natáčal obľúbe-

lúčili, nasadli sme do autobusu a s krás-

ný televízny seriál Panelák. Videli sme

nymi spomienkami sme sa vrátili domov.
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S Anetou Pariškovou (vpravo) v štúdiu televíznych novín

Návštevou Bratislavského bábkového divadla sa to neskončilo. Voľným pokračovaním tejto akcie bola súťaţ Môj záţitok z bábkového divadla, ktorú vyhlásil jeho
riaditeľ Ing. Ján Brtiš v snahe čo najviac priblíţiť ho detskému divákovi. Na slávnostnej vernisáţi v pondelok 13. februára 2012 odmenil najúspešnejších detských autorov. Nechýbali medzi nimi ani naše študentky...

Diana Povaţovaná (I) pózuje pri svojom obrázku
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Cyntia Novotková (I) a Alexandra Masariková (I)

Halloween party

V

o štvrtok 27. októbra 2011 zorganizovalo kvarteto „strašidelných duchov“ –
Mgr. Jana Hlinková, Mgr. Vladimíra Majerská, Mgr. Eva Kačírová a Mgr. Jana
Škrípalová – po druhý raz v histórii nášho gymnázia netradičnú akciu. V ten-

to deň sa totiţ konala v klubovni Halloween party, ktorej sa zúčastnili študenti prímy,
sekundy, tercie a kvarty oblečení v kostýmoch rôznych strašidiel a príšer. Program
bol pestrý a bohatý. Na začiatku vystúpila Bianka Sidorová (IV) so svojím psom Leilou. Po nej prišli na rad primáni s vlastnou pesničkou This is Halloween. Neskôr nasledovali zaujímavé súťaţe, ktorých víťazov odmenili, no porazených potrápili, pretoţe museli zjesť kombinácie všelijakých a nie vţdy chutných jedál... Vystúpili aj dievčatá z tanečnej skupiny Xoana. Potom nasledovala diskotéka. Počas nej vyššie zmieňované kvarteto hodnotilo masky. Najvtipnejšou bol Záchod, ktorého autorom bol
Marek Petriska (I), najoriginálnejšou zasa Kostra Samuela Gajdoša (I). Punc najstrašidelnejšej masky získala Nenávisť Paulíny Kotlářovej (II), zatiaľ čo za najlepšiu vyhlásili masku Siamské dvojčatá z autorskej dielne Martiny Bednárovej (II) a Michaely
Mackovej (II). Halloween party sa páčila všetkým, pretoţe bola taká, ako má byť –
strašidelná, vtipná, úţasná...
–JP–
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Strašidelné masky v obkľúčení ešte strašidelnejších duchov

Opäť medzi nami

N

iektorí hostia k nám prídu iba raz, iní aj niekoľkokrát do roka. Medzi tých
druhých patrí aj pán Robert Pinkerton zo Severného Írska, mimoriadne čulý
dôchodca, cestovateľ a fanúšik našich študentov. Z jeho návštev sa stáva

pomaly uţ tradícia. V tomto školskom roku bol u nás na pozvanie Mgr. Eriky Hoppanovej dokonca dvakrát – vo štvrtok 10. novembra 2011 a vo štvrtok 23. februára
2012. Na sklonku zimy prišiel aj v sprievode svojej manţelky Ann. Tentoraz sa podelili s našimi ţiakmi na hodine anglického jazyka o svoje záţitky z okruţnej plavby po
Baleárskom mori. Okrem toho sa ich pokúsili naučiť niekoľko jednoduchých írskych
tancov. Keďţe vyučovacia hodina trvá len 45 minút, boli to naozaj len základné kroky. Ale zabavili sa... A hostia zrejme tieţ, keďţe ich správa po návrate domov, ktorú
poslali, obsahovala aj tieto vety, čo nepotrebujú ţiadny komentár: „We were very

happy to go back to the school again and Ann was really impressed with all the classes that we visited. The students are enthusiastic and take the opportunity to practise English.“
Mgr. Erika Hoppanová
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Nácvik írskych tancov v školskej klubovni

Olympiáda v anglickom jazyku

S

kôr, ako urobíme prvý krok v komunikovaní s inou kultúrou, potrebujeme viesť dialóg v spoloč-

nom jazyku, ktorému budú rozumieť
všetky zúčastnené strany. V dnešnom
svete nie je moţné, aby väčšina ľudí po
celom svete zvládla beţne čo i len tri jazyky na komunikatívnej úrovni, a preto sa
v rôznych obdobiach vţdy vyskytoval dominantný
jazyk, majúci status „medzinárodného“ jazyka. Dnes zohráva túto úlohu angličtina.
Na našom gymnáziu nie je jediný ţiak, ktorý by sa ju neučil. Vďaka tomu uţ na „domácej pôde“ vzniká mimoriadne silná konkurencia aj v jazykovej súťaţi, akou je
olympiáda v anglickom jazyku. V tomto školskom roku sa konal jej 22. ročník. Vo
štvrtok 8. decembra 2011 sa uskutočnilo školské kolo. Kategóriu 1C vyhrala Jana Beňadiková (IV), ţiačka Mgr. Martiny Borkovej, postúpila priamo do krajského kola konaného v pondelok 13. februára 2012 na Základnej škole Centrum I v Dubnici nad
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Váhom. Obsadila na ňom 7. miesto. Víťazkou školského kola v kategórii 2A sa stala
Dominika Chrenčová (II. E), ţiačka PaedDr. Márie Poljakovej, ktorej postup sa zastavil uţ v obvodnom kole na 2. mieste. Yannick Kamamy (IV. A), ţiak Mgr. Jany Škrípalovej, súťaţil v kategórii 2B. Stal sa víťazom nielen školského, ale aj obvodného kola,
vďaka čomu si vybojoval postup do krajského kola. V pondelok 13. februára 2012 na
pôde Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne obsadil so ziskom 58 bodov striebornú priečku
a stal sa naším najúspešnejším študentom v tejto súťaţi. Zastúpenie sme mali aj
v kategórii 2C2. Nikola Koričanská (IV. F), ţiačka PhDr. Ľubomíra Planku, sa podobne
ako Yannick Kamamy prebojovala do krajského kola, kde sa umiestnila na 5. mieste.
–JP–

Netradičné divadlo

U

čiť sa cudzí jazyk a osvojiť si ho tak,
aby sme v ňom bez problémov dokázali vyjadriť vlastné myšlienky, názory

a postrehy, nie je vôbec ľahké. Napokon sa
nám to nie vţdy darí aj v materinskom jazyku.
Preto je chvályhodné, ak učitelia cudzích jazykov hľadajú aj netradičné formy jeho výučby.
Jednou z nich je aj návšteva divadelných predstavení v angličtine, na ktorých sa zúčastnili naši študenti v tomto školskom roku. Ich
cieľom bolo atraktívnou a hravou formou umoţniť im zdokonaľovať si vedomosti
z cudzieho jazyka a nadobudnúť schopnosť bezprostrednej interakcie. Divadelná hra
v anglickom jazyku je forma komunikácie podobná metóde cvičenia vo dvojici alebo
skupinách, ţiakov má zabaviť a umoţniť im zdravé sebaohodnotenie s moţnosťou
overiť si v praxi znalosti z anglického jazyka.

P

rvým z nich bolo Cantervillské

kou Paula Stebbingsa ho videli naši tretia-

strašidlo (angl. The Canterville

ci v stredu 21. marca 2012 v ţilinskom

Ghost) od Oscara Wilda. V naštu-

Dome odborov. Príbeh sa začína tým, ţe

dovaní anglického divadelného súboru

pán Ottis, americký vyslanec v Anglicku,

TNT Theatre Britain pod reţijnou taktov-

kupuje od lorda Cantervilla jeho zámok
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napriek varovaniu, ţe v ňom straší duch

ne Tomáša Hudcoviča, ktorý ho i reţíro-

jedného z jeho predkov zo 16. storočia,

val. A o čom bolo? Traja mladí protago-

ktorý zavraţdil svoju manţelku a o nie-

nisti v úlohách profesora Karola, uprato-

koľko rokov neskôr za záhadných okol-

vačky Gity a údrţbára Štefana Kolomazní-

ností zmizol. Ottisovci sú s jeho existen-

ka ich zaviedli do menej preferovaných

ciou v ich novom dome zmierení a nijako

krajín Európy: Litva, Island, Maďarsko,

im neprekáţa. Strašidlo postupne chrad-

Taliansko a Albánsko. Ich dôvody na ces-

ne, pretoţe nie je schopné vyrovnať sa

tovanie sú skutočne prozaické – prasknu-

s tým, ţe niekto neverí v jeho existenciu

té tesnenie, prvé rande, zaseknutý nerv,

a nebojí sa ho. To je stručná dejová línia

túţba vidieť karneval a koncert Eurovízie.

príbehu, v ktorom autor stavia do proti-

Na svojich výletoch sa snaţili všetkými

kladu romantické anglické duše a mate-

prostriedkami dohovoriť s miestnymi oby-

rialisticky mysliace mozgy Američanov,

vateľmi, pričom spoločným jazykom sa

racionalitu a fantáziu. Hra mala výborný

nakoniec stala angličtina. Bezprostredne

spád, bola okorenená zábavnými oka-

a vtipne sa dozvedeli podstatné, zaujíma-

mihmi a v neposlednom rade treba vy-

vé a moţno i menej známe informácie

zdvihnúť aj jej interaktívnosť, pretoţe

o jednotlivých

umoţnila študentom priamo zasiahnuť do

predstaveniu dodala koláţ činoherného

deja a komunikovať v anglickom jazyku

herectva, anglicko-slovenský text, názor-

s rodenými Angličanmi.

ná tematická videoprojekcia a scénická

krajinách.

Výnimočnosť

V stredu 11. apríla 2012, v prvý

hudba. Mnohoročné skúsenosti hlavných

deň po veľkonočných prázdninách, šli naši

protagonistov s mladým publikom a ich

študenti opäť do divadla, no tentoraz za

schopnosť divadelnej improvizácie v cu-

ním nemuseli cestovať. Divadlo za nimi

dzom jazyku sa stali zárukou kvalitnej

prišlo samo do Kultúrneho a spoločenské-

interpretácie vybranej témy. Úroveň bola

ho strediska v Prievidzi. Na jeho javisku

nastavená svojou jazykovou a komuni-

sledovali anglicko-slovenské predstavenie

kačnou náročnosťou tak, aby študenti

koncipované ako učebná pomôcka z po-

úspešne zdolali výzvu, ktorou divadelná

nuky Divadelného centra v Martine. Volalo

hra v anglickom jazyku pre nich jedno-

sa Eurotrip a vzišlo zo scenáristickej diel-

značne bola.
–JP–
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Krásy vianočnej Viedne

J

e uţ tradíciou, ţe na sklonku kalendárneho roka odchádzajú viaceré skupiny
našich ţiakov navštíviť metropolu susedného Rakúska. Exkurzie s cieľom spoznať pamätihodnosti starobylého cisárskeho sídla a vychutnať si atmosféru

blíţiacich sa Vianoc sú veľmi obľúbené a stretávajú sa s veľkým záujmom. V rámci
predmetovej komisie nemeckého a ruského jazyka ju tentoraz zorganizovala nielen
pre ţiakov svojej triedy III. E, ale aj pre nemčinárov, ktorých učí, Mgr. Marta Bartošová. Uskutočnila sa vo štvrtok 15. decembra 2011. Vybavení dobrou náladou a najmä podrobným itinerárom, obsahujúcim šestnásť zastavení a končiacim sa tradičným
ţelaním Gute Reise, vydali sa na cestu. O dojmoch z nej nám napísal jeden z nich...
Konečne sme sa dočkali!
(Juraj Pivarči, III. E)

P

očasie bolo úplne perfektné. Ako

profesorka rozdala papiere so zoznamom

stvorené pre tých, čo majú prob-

miest, čo navštívime. Dostali sme aj map-

lém s imunitou a kýchajú zakaţ-

ku, v ktorej by sa nevyznal asi ani americ-

dým, keď ich oveje jemný vetrík. Tentoraz

ký výsadkár. Boli to samé staré budovy,

však jemný nebol. A to nehovorím o daţ-

rozprávajúce svoj vlastný príbeh – Tech-

ďových kvapkách, ktoré postupne kazili

nisches Museum, Augustiner Kirche, Rat-

našim spoluţiačkam účesy, pomaličky ich

haus, Stephansdom... No pravdepodobne

pretvárajúc na mokrú slamu. Kaţdý mal

najviac sme očakávali asi od metra. To

síce čiapku, ale bezpečne schovanú vo

bratislavské je mimo prevádzky (rozumej,

vrecku mokrej bundy. Veď prečo by mala

ešte ho nevybudovali), a preto drvivá väč-

byť na hlave? A navyše nás predsa čaká

šina z nás ním ešte nikdy necestovala. To,

príjemné posedenie pri punči. A dám ruku

ţe Viedeň je kozmopolitné mesto, vie snáď

do ohňa, ţe nie len pri jednom. Cesta pre-

kaţdý. No najlepšie sa o tom presvedčíte

biehala bez problémov a bez akýchkoľvek

práve v metre. Veľké mnoţstvo uponáhľa-

„ţalúdočných“ páuz. Ešte v škole nám pani

ných ľudí na jednom mieste. Nič pre tých,
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čo trpia klaustrofóbiou. Oproti vám je sku-

tejto slávnej dynastie. Po krátkej prestávke

pinka Číňanov, čo vám siahajú ledva po

sme sa po viedenských uličkách presunuli

prsia a hovoria niečo v ich rodnom jazyku.

pod dominantu celého mesta, akýsi sym-

Netušíte čo, ale čudne sa pri tom na vás

bol celého Rakúska. Viete si predstaviť

dívajú a smejú sa. Hneď vedľa nich stojí

Bratislavu bez jej hradu? Tak isto by to asi

akýsi Afričan a hľadí na vás. Je vyšší o dve

vyzeralo aj vo Viedni bez Dómu svätého

hlavy a máte z neho pocit, ţe sa hnevá na

Štefana. Táto veľkolepá gotická stavba je

kaţdého, teda i na vás. Tesne za ním je

jedna z najkrajších v Európe. Z námestia

útly chlapík s krátkymi vlasmi a okuliarmi.

pred ním sa stalo novodobé trhovisko. Nie

V tenkých kostnatých rukách zviera koţený

je veľké, no máte pocit, ţe cez dav ľudí

kufrík a stráţi si ho, akoby v ňom mal celý

nikdy nedovidíte na jeho koniec. Sú tam

svoj majetok. Z ničoho nič odrazu do vás

turisti zo všetkých kútov sveta. Japonci

odzadu vrazí pani s jej charakteristickým

s povestnými fotoaparátmi, rad detí drţia-

„ó, entschuldigen Sie bitte“ a ťahá za se-

cich sa za ručičky a „poháňaných“ pani

bou malé päťročné dievčatko so slzami

učiteľkou, aby boli v dóme ako prví. Neču-

v očiach. Na konci jazdy ste radi, ţe ten

do, ich detské hlásky hovorili po česky.

koniec vôbec nastal. Po záţitku v metre

A to nehovorím o neuveriteľnom mnoţstve

sme sa presunuli pod orloj. Podobá sa síce

pouličných remeselníkov a hudobníkov, čo

na ten praţský, ale stavitelia priľahlej ces-

mu dodávajú zvláštny kolorit. Po prehliad-

ty akosi pozabudli na to, ţe pod ním raz

ke dómu, keď do vás zo všetkých strán

bude veľa ľudí. Jedným okom sledujete

vráţajú nedočkaví návštevníci, sme sa

figúrky, čo sa rýchlosťou svetla presúvajú

konečne presunuli na vianočné trhy. Nád-

z jednej strany ciferníka na druhú, a dru-

herná výzdoba, nádherná atmosféra. Aj

hým zasa vodičov, čo sa premiestňujú

v uponáhľanej Viedni sa na chvíľu zastavil

„slimačím“ tempom po historickom centre

čas. Ľudia tu spolu trávia krásne chvíle.

mesta. A to nehovorím o konských zápra-

Práve tu, uprostred kamarátov, som si

hoch. Našou ďalšou zastávkou bol Kostol

uvedomil, ţe sa blíţia Vianoce, sviatky so

svätého Augustína, čo ukrýva vo svojich

zvláštnou a neopakovateľnou atmosférou,

útrobách srdcia mnohých Habsburgovcov.

čas pokoja a radosti v kruhu najbliţších...

Sú uloţené v pyxidách. Uţ dávno sa zme-

Preto sa chcem poďakovať pani profesor-

nili na prach, podobne ako niekdajšia sláva

ke, ţe sem s nami prišla...
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Spomienka na upršanú, ale krásnu Viedeň...

Olympiáda v nemeckom jazyku

T

radičnou jazykovou súťaţou, do ktorej
sa zapájajú naši študenti, je olympiáda
v nemeckom jazyku. Jej 22. ročník sa

uskutočnil (s výnimkou celoštátneho kola) na
pôde nášho gymnázia pod organizačnou taktovkou Mgr. Renáty Oswald. Školské kolo sa
konalo vo štvrtok 8. decembra 2011. V kategórii 2A zvíťazila Bronislava Mančíková (VI), ţiačka PhDr. Tatiany Šteiningerovej, ktorej
postup sa skončil vo štvrtok 19. januára 2012 v obvodnom kole 2. miestom. Víťazom
kategórie 2B sa stal William Richter (IV. C), ţiak Mgr. Waltraud Pavličkovej, ktorý
zvíťazil nielen v obvodnom kole, ale v piatok 17. februára 2012 aj v krajskom kole,
čím si ako jediný z našej školy vybojoval postup do celoštátneho kola. To sa konalo
v dňoch 18. a 19. marca 2012 na pôde Gymnázia sv. Uršule v Bratislave. V ňom sa
zaradil medzi úspešných riešiteľov, keď so ziskom 80 bodov obsadil v silnej konkurencii 6. miesto. V kategórii 2C zvíťazil v školskom kole Salvatore Farenga (VI), ţiak
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PhDr. Tatiany Šteiningerovej, ktorý sa v krajskom kole umiestnil na 4. mieste. Jeho
mladší brat Adrian Farenga (II), ţiak Mgr. Jany Fungáčovej, tieţ získal v školskom
kole vo svojej kategórii 2E pomyselné zlato, vďaka čomu postúpil do krajského kola,
kde skončil na 3. mieste.
–JP–

Olympiáda v ruskom jazyku

K

ým pred novembrom 1989 bola ruština povinným vyučovacím predmetom na kaţdej škole, po neţnej re-

volúcii sa jej výučba obmedzila, alebo dokonca úplne zrušila. Dovtedy dominantný
cudzí jazyk v našom školskom systéme nahradila angličtina, nemčina či španielčina. Po
rokoch zavrhnutia zaznamenáva dnes ruština
renesanciu aj na našej škole. Do ponuky
cudzích jazykov sa vrátila po dlhej odmlke v
septembri 2008, keď sa kreovala prvá skupina ţiakov, čo sa chceli učiť ruštinu. Prvou vyučujúcou, ktorá si musela po dlhých
rokoch „oprášiť“ vedomosti z tohto cudzieho jazyka, bola Mgr. Marta Bartošová. Dnes
sa o jeho výučbu okrem nej „starajú“ aj ďalšie tri ruštinárky. Neprešli ani štyri roky
a môţeme sa pochváliť aj prvými úspechmi vo vedomostných súťaţiach. 42. ročník
olympiády v ruskom jazyku navţdy zostane spojený s menami troch našich študentiek, ktoré zaţiarili uţ v krajskom kole. To sa konalo v piatok 23. marca 2012 na pôde
Obchodnej akadémie v Ilave. V kategórii B1, ktorú na našej škole zastrešovala
Mgr. Waltraud Pavličková, obsadila Jana Tulíková (III. F) bronzovú priečku. V ďalších
dvoch kategóriách B3 a A3, ktoré mala na starosti Mgr. Marta Bartošová, sme mali
víťazky. Prvou z nich bola Anastasia Sevastyanová (I. F) a druhou Ľudmila Peterková
(III). Okrem pomyselného zlata si vybojovali aj postup do celoštátneho kola, ktoré sa
uskutočnilo v dňoch 13. a 14. apríla 2012 v budove Inštitútu pre verejnú správu
v Bratislave. Obe sa umiestnili na 3. mieste.
–JP–
85

Zľava doprava Anastasia Sevastyanová, Mgr. Marta Bartošová a Ľudmila Peterková

Das deutsche Sprachdiplom

N

aša škola patrí do siete škôl, na
ktorých je moţnosť intenzívnejšie
sa venovať štúdiu nemeckého

jazyka a získať nemecký jazykový diplom

Das Deutsche Sprachdiplom (DSD) der Kultusministerkonferenz (KMK). V jazykových
triedach nemecký lektor spolupracujúci s ostatnými vyučujúcimi nemeckého jazyka
vedie našich študentov k osvojovaniu spôsobilostí potrebných pre úspešné zvládnutie
prípravného procesu. Skúška je ţiadaná na celom svete. Prebieha v presne zadaných
termínoch a skúšobné zadania sú vypracované centrálne, pretoţe cieľom organizátora je porovnateľnosť a rovnocennosť skúšok v jednotlivých krajinách. DSD platí ako
doklad o jazykových znalostiach, ktoré postačujú pre štúdium na nemeckých vysokých školách. Keďţe je slovenská maturita uznaná ako ekvivalent nemeckej Abitur,
môţe byť drţiteľ tohto jazykového diplomu imatrikulovaný na nemeckej vysokej škole
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bez ďalších skúšok. Jazyková skúška DSD môţe byť v zmysle platnej legislatívy náhradou našej maturitnej skúšky z nemeckého jazyka. V tomto školskom roku sa konala písomná skúška v utorok 6. decembra 2011 a ústna skúška v dňoch 13. aţ
15. decembra 2011. Robilo ju osemnásť ţiakov, diplom získalo šestnásť z nich, pričom zvyšní dvaja získali iba osvedčenie o vykonaných disciplínach. Členmi skúšobnej
komisie boli Remmer de Boer, lektor nemeckého jazyka pôsobiaci na našej škole od
1. septembra 2011, Mgr. Waltraud Pavličková a PhDr. Tatiana Šteiningerová. Slávnostné odovzdávanie diplomov našim ţiakom, ale aj gymnazistom zo Ţiliny a z Dubnice nad Váhom, sa uskutočnilo vo štvrtok 10. mája 2012 na pôde našej školy v prítomnosti viacerých vzácnych hostí. Najvýznamnejším z nich bol Roland Martin Westebbe, kultúrny atašé Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave. Okrem neho sa tohto

aktu zúčastnili aj Gudrun Telge, odborná poradkyňa

a koordinátorka pre vyučovanie nemeckého jazyka na Slovensku, a Andrea Hielscher,
odborná poradkyňa DAF. Z našich študentov bol v tejto skúške najúspešnejší William
Richter (IV. C), ţiak Mgr. Waltraud Pavličkovej, ktorý ako jediný na Slovensku v nej
dosiahol maximálny počet bodov.
–JP–

William Richter (vľavo) s kultúrnym atašé pri preberaní ocenenia
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S jazykmi dokáţeš viac
La calle
Silencio. Es sábado por la mañana y todos duermen. Gritos.
Es sábado por la tarde, los niños juegan, los adultos charlan,
todos gozan de la vida. Satisfacción y entusiasmo.
Es la noche y esperamos con interés el día siguiente.
Tal es la vida en nuestra calle.
Miroslava Lukačková

D

ôkladné poznanie materinského
jazyka nám pomáha jasne formulovať myšlienky, vyuţívať bohat-

stvo jeho výrazových prostriedkov a často
je nevyhnutným mostom, po ktorom prechádzame do rozmanitého sveta cudzích
jazykov. Jazyková rozmanitosť je súčasťou
bohatého

kultúrneho

dedičstva

Európy.

V materinskom jazyku nielen rozmýšľame
a uchopujeme realitu okolo seba. Cudzie
jazyky nám zasa otvárajú nové moţnosti štúdia, pracovného uplatnenia, sú však aj
nástrojom porozumenia a otvárajú nám nové horizonty. 26. september je kaţdoročne
v Európe venovaný rozmanitosti jazykov na našom kontinente. Európsky deň jazykov
sa uţ od roku 2001 zameriava na spoločné bohaté jazykové dedičstvo a motivuje ľudí
k ich štúdiu. Súčasťou osláv tohto dňa bola i súťaţ v písaní krátkych literárnych útvarov. Tvorivosti ani výberu jazyka sa medze nekládli. Kaţdé dielko prihlásené do súťaţe nesmelo presiahnuť 60 slov a malo sa týkať jednej z tém: jazyk, ulica, kukučka,
sen, zvukomalebné slovo. Medzi takmer dvoma stovkami v siedmich jazykoch sa nestratil ani príspevok Miroslavy Lukačkovej (IV. E), ktorého text v španielčine sme
uviedli v úvode tohto článku.
–JP–
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Miroslava Lukačková (vľavo) a Ana Elisa Suarez Zamorrano,
riaditeľka Auly Cervantes v Bratislave

Učiteľ z krajiny galského kohúta...

O

francúzštine sa zvykne hovoriť, ţe je to jazyk básnikov, spisovateľov, umelcov a diplomatov. Pre mnohých predstavuje
priamo ţivotný štýl, históriu či kultúru. Aj preto sme

radi, ak k nám zavíta niekto, kto sa s nami o ňu môţe podeliť. K tradíciám nášho gymnázia uţ neodmysliteľne patrí, ţe na
určitý čas k nám na niekoľko týţdňov príde člen francúzskej asociácie GREF (fr. Groupement des retraités éducateurs sans frontières
= Učitelia na dôchodku bez hraníc), aby našim žiakom na hodinách francúzštiny priblížil kultúru a zvyky charakteristické pre Francúzsko a najmä aby im pomohol zdokonaliť sa v jazyku, ktorý sa rozhodli študovať. Tentoraz ním bol ustavične usmiaty
André-François Maurin z juhofrancúzskeho mesta Toulouse. Na našej škole intenzívne šíril frankofóniu, aktívne pomáhal ţiakom napredovať v štúdiu francúzštiny a učiteľom v jeho výučbe. V jeho vzťahu k nim dominovala láskavosť, šarm a dobrá nálada, čo pozitívne ovplyvňovalo i atmosféru na hodinách. Prezradil im mnoho z fran90

cúzskej kuchyne, z histórie i súčasnosti francúzskych regiónov i mnoho zaujímavosti
z veľkých dejín svojej domoviny. Ako veľký milovník hudby si určite odniesol do rodného Toulouse prekrásne spomienky na Jazzový festival v Bratislave či na úţasný
koncert v Piaristickom kostole v Prievidzi, kde si vypočul slávne Rekviem Giuseppeho
Verdiho. „Aby sa druhé mohlo začať, je potrebné, aby sa to prvé skončilo.“ Týmito
slovami sa s nami na konci novembra 2011 po dvoch mesiacoch spolupráce rozlúčil.
–JP–

Ustavične usmiaty André-François Maurin

Stretnutie so zaujímavým človekom

P

útavé rozprávanie o Paríţi, o francúzskej spoločnosti, o moţnostiach vysokoškolského štúdia v krajine
galského kohúta si vypočuli v stredu 22. februára

2012 študenti francúzskeho jazyka počas besedy so spisovateľom Ľubomírom Jančokom, ktorý sa celý ţivot pohybuje
na osi Bratislava – Paríţ. Na Slovensku vyštudoval literatúru
a pedagogiku, kým vo Francúzsku zasa medzinárodnú poli91

tiku. V roku 2005 zaloţil najväčšiu frankofónnu asociáciu slovenských študentov Pont

Francophone a je jej čestným prezidentom. Tento rok mu vyšiel kniţný debut s názvom Glamour Paríţa, ktorý predstavil našim študentom. Hovorí o ňom, ţe nechce
dokumentovať pamiatky alebo históriu Paríţa, ale skôr priblíţiť slovenskému čitateľovi mentalitu a čaro tohto mesta a jeho obyvateľov. V jednom zo svojich rozhovorov
napísal: „Spisovateľ je človek, v ktorom vibruje emócia. Mozog pracuje a prenesie

l´émotion na papier, straty počas presunu musia byť maximálne zredukované, aby
sa odhalila v čistej podobe. U mňa emóciu predstavuje starý otec, ktorý sa narodil
v Paríţi. Zároveň ma k písaniu nepriamo pozvali i moje pozorovania a skúsenosti.
Chcem povzbudiť mladú generáciu, aby písala, dumala, analyzovala a zapájala sa.
Nadšenie a pozitívne vízie v našom školstve takmer vyhynuli, ak tam vôbec niekedy
boli. Apatia dominuje, znechutenie má ornú pôdu, je čas sa prebudiť.“
–JP–

Mgr. Erika Nádošová so spisovateľom Ľubomírom Jančokom
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O boji s veternými mlynmi...

V

utorok 28. februára 2012 odcestovali študenti našej školy do Bratislavy, aby si pozreli na javisku brati-

slavského divadla Teatro Wüstenrot predstavenie v španielskom jazyku. Išlo o adaptáciu
jedného z najčítanejších a najprekladanejších románov španielskej literatúry o dômyselnom rytierovi Donovi Quijotovi de la Mancha. Napísal ho jednoruký Miguel de Cervantes y Saavedra v sevillskom ţalári bez zatrpknutosti a s úsmevným humorom, plný
múdrosti a lásky k človeku na prahu staroby, po mnohých ţivotných sklamaniach
a literárnych neúspechoch. Vďaka nemu do ţivota ľudí mnohých generácií vstúpil
vysoký a chudý rytier smutnej postavy s hrdzavým brnením, nesúci sa na zdochýnajúcom koni, muţ s veľmi zloţitou povahou, kombinácia blázna a nadmieru múdreho
človeka, ktorého myseľ sa vďaka čítaniu rytierskych románov pomiatla. Napriek tomu
musíme obdivovať jeho ţivotnú energiu a ušľachtilé ľudské vlastnosti. Je rojko, čo
mravnosťou vysoko prevyšuje svoje okolie, ale aj rytier, čo bojuje za nastolenie
pravdy a spravodlivosti za cenu poniţujúcich poráţok a trpkých neúspechov. Úspech
románu spôsobil, ţe neoddeliteľnou súčasťou aj nášho jazyka sa stali výrazy donki-

chot s významom ušľachtilý človek pochabo sa usilujúci o nemoţné, neohrozený nadšenec zapálený pre ideály, alebo boj s veternými plynmi, čím máme na mysli nejakú
zbytočnú snahu, nerovný boj alebo boj s fiktívnym nepriateľom.
–JP–
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Súťaţ vo frankofónnej piesni

V

utorok 20. marca 2012 sme si pripomenuli Medzinárodný deň frankofónie.
Pri tejto príleţitosti sa na území Slovenska konali v rámci tzv. Mesiaca frankofónie viaceré významné podujatia, medzi inými aj národné finále súťaţe

francúzskych piesní v Banskej Bystrici. Uskutočnilo sa v piatok 23. marca 2012 pod
kuratelou Alliance Française v Banskej Bystrici, organizácie zdruţujúcej priateľov
Francúzska a frankofónnych krajín, na pôde tamojšieho Konzervatória Jána Levoslava
Bellu. V národnom finále súťaţili speváci, speváčky i skupiny z celého Slovenska, m edzi nimi i študentky nášho gymnázia. Prvou z nich bola Silvia Divékyová (II. G), ktorú
na gitare sprevádzal Matúš Kmeť (III. A). Predstavila sa piesňou Un peu d’espoir
z repertoáru francúzskej speváčky Joyce Jonathan. Miroslava Rosáková (I. F) predniesla pieseň La pluie, ktorej pôvodnou interpretkou je Isabelle Geffroy, známa pod
umeleckým menom Zaz. Získala špeciálnu cenu – zájazd do Paríţa. Odovzdal jej ju
osobne Jean-Marie Bruno, francúzsky veľvyslanec na Slovensku.
–JP–

Zľava doprava Matúš Kmeť, Silvia Divékyová, Mgr. Ľudmila Zaujecová
a Miroslava Rosáková
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Olympiáda vo francúzskom jazyku

V

tomto školskom roku sa študenti našej školy opäť úspešne zapojili aj do jazykových
súťaţí – 22. ročníka olympiády vo francúz-

skom i španielskom jazyku. V krajskom kole prvej
z nich, ktoré sa konalo v pondelok 19. marca 2012
v priestoroch Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne, sme
mali zastúpenie v troch kategóriách. Simona Čiscoňová (III. D), ţiačka Mgr. Eriky Nádošovej, sa v zozname úspešných riešiteľov kategórie 2B umiestnila
na 6. mieste. Andrej Kolárik (VI), ţiak Mgr. Ľudmily
Zaujecovej, obsadil v kategórii 2C striebornú priečku, zatiaľ čo Martin Kadaši (II),
ďalší ţiak Mgr. Ľudmily Zaujecovej, svoju kategóriu 1A vyhral, čím si vybojoval postup do celoštátneho kola. To sa uskutočnilo v dňoch 16. a 17. apríla 2012 na pôde
Základnej školy Dr. M. Hodţu v Bratislave. Skončil na druhom mieste.
–JP–

Olympiáda v španielskom jazyku

I

22. ročník olympiády v španielskom jazyku pozná svojich víťazov, medzi ktorými uţ tradične sú aj naši ţiaci. Zásluhu na tom majú Mgr. Tatiana Helbichová
a Mgr. Ľudmila Bojsová. Na krajskom kole, ktoré sa konalo vo štvrtok 9. febru-

ára 2012 na pôde Gymnázia M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom, sme mali
zastúpenie v troch kategóriách. V kategórii A získala Laura Obţerová (II. D) 2. miesto, zatiaľ čo Dominika Krausková (II. A) sa umiestnila na 4. – 5. mieste. V kategórii B
sme mali víťazku. Stala sa ňou Petra Hromadová (III. A). Jej spoluţiačka Iveta Vaňová obsadila bronzovú priečku. Vavríny víťazstva si vybojovala aj Viktória Richterová
(IV. E), ktorá vyhrala kategóriu C, zatiaľ čo jej spoluţiačka Miroslava Lukačková sa
umiestnila na 3. mieste. Víťazky krajského kola postúpili do celoštátneho kola, ktoré
sa konalo v dňoch 29. a 30. apríla 2012. Viktória Richterová sa ocitla na 5. mieste,
Petra Hromadová si domov odniesla pomyselné striebro.
–JP–
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Putovanie do Barcelony

V

dňoch 26. 3. – 1. 4. 2012 absolvovali naši študenti v sprievode Mgr. Ľudmily
Bojsovej a Mgr. Jany Škrípalovej náročnú cestu do Barcelony, hlavného mesta Katalánska. Cestou tam sa zastavili vo francúzskom mestečku Nice a ces-

tou naspäť zasa navštívili Chamonix, aby sa lanovkou vyviezli na Mont Blanc...
Nech ţije Barcelona!
(Viktória Povaţanová, II. G)

P

o dlhých rokoch sa aj nám, štu-

juţanský temperament a pokoj. Stretávali

dentom gymnázia, naskytla moţ-

sme

nosť spoznať krásy španielskej

miestne pochúťky, kúpajúcich sa v mori

Barcelony, kochať sa pôvabom francúz-

alebo sa prechádzajúcich po sedem kilo-

skeho prístavu Nice a vychutnať si výhľad

metrov dlhej anglickej promenáde. V noci

z Mont Blancu, najvyššieho vrchu Európy.

sme opäť cestovali smerom na západ.

Naplnení túţbou po dobrodruţstve a naba-

Ďalším cieľom bola španielska Barcelona,

lení koláčmi a inými dobrotami od našich

dominanta starobylého Katalánska. Mo-

mamičiek sme nasadli do autobusu. Cesta

numentálny chrám Sagrada Familia, neza-

nemala konca-kraja. Kaţdý z nás počítal

budnuteľné

zvyšné minúty, čo zostávali, aby sme ko-

La Rambla či štadión FC Barcelony, to bol

nečne dospeli k prvej zastávke, ktorou

iba zlomok atrakcií, čo sme sa rozhodli

bolo mesto Nice. Po tom, čo sme prešli

navštíviť. Napriek tomu, ţe bol marec,

mnoţstvom talianskych tunelov, sa nám

počasie nám prialo a letných 28 °C sme si

naskytol pohľad na šíre more, plávajúce

uţívali aj na pláţi. Po troch dňoch stráve-

lode i prístavné mestečká. Nice je turistic-

ných v Barcelone sme sa rozhodli trochu

ky vyhľadávané mesto francúzskej riviéry

sa schladiť, a to doslova, pretoţe sme na-

plné

miestnych

vštívili Mont Blanc. Krátke tričká sme vy-

kulinárskych špecialít, kasín a luxusných

menili za bundy a šály a lanovkou sme sa

hotelov. Z kaţdého rohu na nás dýchal

vyviezli do výšky 3 842 metrov nad mo-

historických

pamiatok,
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mnoho

turistov,

stavby

ochutnávajúcich

Antonia

Gaudiho,

rom.

Slnečné

počasie,

modrá

obloha

ale plní dojmov a záţitkov sme sa vrátili

a zasneţené končiare vysokých hôr nám

domov s mnoţstvom fotografií, rozhodnutí

doslova vyrazili dych. Keď nadišiel čas,

rozprávať všetkým o nezabudnuteľných

vydali sme sa na spiatočnú cestu. Unavení,

okamihoch v ďalekom svete.

Pred monumentálnym chrámom El Temple Expiatori de la Sagrada Familia
a veľkolepý pohľad na zasneţené Alpy z vrcholu Mont Blancu
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Škola môţe byť aj o zábave...

V

piatok 25. novembra 2011 sa uskutočnil z iniciatívy ţiackej školskej rady
a pod záštitou Mgr. Tatiany Helbichovej v celkovom poradí 5. študentský
ples. Po dvoch valentínskych plesoch, Španielskom večeri a minuloročnom

LAS VEGAS sa konal tentoraz Latino večer. Moderátormi večera boli Jana Krausová
(IV. C) a Matúš Mackovič (III. B). Ples prebiehal v našich telocvičniach. Tie sa vďaka
šikovným rukám a skvelým nápadom študentov zmenili na nepoznanie. Stali sa z nich
nádherne vyzdobené sály ladené v červeno-ţlto-oranţových farbách krajín Španielska
a Latinskej Ameriky. Program bol veľmi bohatý. Adam Pavlík, absolvent odboru hotelová akadémia SOŠ obchodu a sluţieb v Prievidzi, sa postaral o aperitív. Nealkoholické mojito sa stalo akousi vstupnou bránou do temperamentného latino sveta, za ktorou objavili účastníci plesu mnoho ďalších prekvapení. Hosťom večera bol Rogelio
Botello z Mexika, ktorý predviedol tance typické pre jeho domovinu. Tancovali aj dva
páry – Dušan Mokráš (III. G) s Tatianou Magátovou z Gymnázia v Novákoch predviedli argentínske tango, zatiaľ čo súrodenecký pár Peter a Monika Tuţinskí salsu.
Veľkým oţivením bolo vystúpenie formácie 3RUNCLUB, skupiny parkuristov pod vedením Jaroslava Franca, ale aj tanečné vystúpenie Patrície Tomastovej (III. B), Michaely Jurenkovej (I. E) či skupiny dievčat z III. G (Katarína Bieliková, Martina Brindzová, Nina Dudiaková, Tamara Hromadová, Jana Chrenková, Mária Kasalová, Dominika Mokrá) pod choreografickým vedením ich spoluţiačky Lenky Pastierikovej.
Správny ples nie je iba o tanci. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je i spev a hudba.
Veľmi príjemne pôsobili spevácke vystúpenia nielen Silvie Divékyovej (II. G) a Laury
Obţerovej (II. D), ale aj tria dievčat z I. F v zloţení Anastasia Sevastyanová, Miroslava Rosáková a Terézia Melichová, ktoré na gitare sprevádzal Daniel Filip (IV. B). Spevu kraľovali dievčatá, hudba bola doménou chlapcov. Predstavila sa skupina HOMIES, ktorej členmi boli aj naši študenti Dávid Bakyta (I. C), Štefan Bielik (III. G)
a Ivan Getta (IV. E), ale aj španielske hudobné kvarteto v zloţení Róbert Obertík
(II. D), Matúš Kmeť (III. A), Andrej Fiačan (III. B) a Štefan Bielik (III. G). Zlatým
klincom večera bola módna prehliadka – devätnásť dievčat predviedlo spoločenské
šaty zo svadobného salónu Ruţové sny v Bojniciach. S úderom polnoci sa začala hra
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o ceny. Hlavnou výhrou bol vyhliadkový let nad Prievidzou. A potom nasledovala uţ
len voľná zábava, pričom do tanca hral náš bývalý študent, DJ Lucian Franc.
–JP–

Vľavo Róbert Obertík, vpravo Patrícia Tomastová a Michal Karcol,
ktorých zvolili za kráľovnú a kráľa plesu, dolu skupina baviacich sa študentov
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
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Naši študenti odhalili osudy nenápadných hrdinov
Medzi nami ţijú ľudia, čo šli proti prúdu.
Za svoje hrdinstvá zaplatili vysokú daň, na ktorú sa dnes uţ skoro zabudlo.

V

o štvrtok 24. marca 2011 otvorili v bratislavskom Múzeu kultúry Chorvátov na
Slovensku predstavitelia Ústavu pamäti

národa v spolupráci s Konfederáciou politických
väzňov Slovenska v celkovom poradí III. ročník
projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom, a to priam symbolicky – neďaleko
hraníc Slovenska s Rakúskom, v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves. Pri
príleţitosti 50. výročia od postavenia Berlínskeho múru tým prejavili úctu a spoluúčasť s obeťami totalitného reţimu, s hrdinami príbehov dramatických útekov bez návratu. Ţiaci základných a stredných škôl, ktorým je projekt určený, opäť získali moţnosť vytvoriť cenné diela o tragických ľudských osudoch. Ich úlohou bolo nájsť ľudí
(alebo jednotlivca), ktorí sa správali hrdinsky v čase, keď moc ovládali orgány komunistickej totality v rokoch 1945 – 1989, a cez štúdium písomných prameňov i rozhovory s pamätníkmi zdokumentovať príbeh „nenápadného hrdinu”. Mohli sa zapojiť do
jednej z dvoch sekcií projektu. V medzinárodnej sekcii mapovali príbeh človeka, ktorý
prekračoval múr neslobody, zatiaľ čo v národnej sekcie zasa mohli spracovať príbeh
nenápadného hrdinu podľa vlastného výberu. Do projektu sa zapojilo tridsaťsedem
študentov a ţiakov, ktorí opísali osudy šestnásť nenápadných hrdinov. V prípravnej
fáze komisia zloţená zo zástupcov vyššie zmieňovaných inštitúcií dospela k záveru, ţe
práca pätnásť tímov vystihovala zámer projektu a odporučila predstaviť desať prác
počas slávnostnej konferencie v Bratislave. Tá sa konala v piatok 18. novembra 2011
v bratislavskom hoteli Bôrik pod záštitou predsedníčky vlády Slovenskej republiky
Prof. PhDr. Ivety Radičovej, PhD.
Na našej škole je uţ tradíciou, ţe vďaka Mgr. Eve Juríčkovej máme v projekte
Nenápadní hrdinovia pravidelné zastúpenie. Do tohto ročníka sa zapojili aţ tri tímy
zloţené z jej študentov. Dvojicu tvorenú Jakubom Chovancom (III) a Timotejom Ci101

rokom (IV) zaujal príbeh Jána Manasa, vedúceho ilegálnej študentskej organizácie
Slovenský zlatý orol, ktorého za jeho činnosť odsúdili na sedem rokov nútených prác
v uránových baniach v českom Jáchymove. So svojom prácou sa umiestnili v zlatom
pásme. Dvojica Romana Šályová (III. C) a Martina Šimurková (III. C) sa rozhodla
spracovať ţivotný príbeh akademického maliara Ladislava Záborského, ktorý v období
komunizmu trpel pre svoju lásku k Bohu. Zaţil neľudské podmienky v samostatnej
cele v Ruţomberku a vo väzení vo Valdiciach. Odborná komisia zaradila ich prácu do
strieborného pásma. Veronika Wolfová (VII) a Ivona Mendelová (VII) sa zamerali na
osud Viliama Suchého, ktorému sa ako jedinému podarilo ujsť z väznice Justičného
paláca v Bratislave. Jeho útek za ţeleznú oponu predstavuje skutočný unikát a pre
Suchého znamenal nový a lepší ţivot v Austrálii a neskôr v Kanade, kde si zaloţil rodinu a pred dvomi rokmi aj zomrel. Všetky tri práce sa stali odkazom pre mladých
ľudí, ţe človek sa nemá vzdávať svojich základných ľudských práv a ţe je správne
snívať a robiť niečo i v situácii, ktorá je riskantná a beznádejná.
–JP–

Pred budovou Národnej rady SR a za parlamentným rečníckym pultom
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Bola to obrovská pocta aj skúsenosť
(Romana Šályová, Martina Šimurková)

E

šte minulý školský rok nás naša

bunkre, nachádzajúce sa na slovensko-

triedna profesorka Mgr. Eva Juríč-

rakúskej hranici. Všimli sme si tu aj zvyšky

ková informovala o projekte Nená-

ostnatých drôtov, ktoré sa dnes stali sym-

padní hrdinovia v zápase s komunizmom

bolom ţeleznej opony. Modlitbou a zapále-

v rokoch 1945 – 1989, do ktorého sa z na-

ním sviečky na cintoríne sme vzdali úctu

šej školy zapojili tri tímy. My dve sme boli

obetiam z obdobia vlády komunistickej

jedným z nich. Našou úlohou bolo vybrať si

strany. Večerný program v Slovenskom

jedného politického väzňa a spracovať jeho

národnom divadle bol venovaný spomienke

ţivotný príbeh. Hotové práce sme potom

na neţnú revolúciu z roku 1989, v ktorom

prezentovali na slávnostnej konferencii,

vystúpili aj herec Milan Lasica a speváčka

ktorá sa konala v našom hlavnom meste.

Jana Kirschner.

V stredu 16. novembra 2011 sme

Nakoniec nadišiel pre nás najdôleţi-

v popoludňajších hodinách odcestovali do

tejší deň – piatok 18. novembra. V tento

Bratislavy. Ubytovali nás vo vládnom hoteli

deň sa konala študentská konferencia pod

Bôrik. Večer sme sa stretli s bieloruským

záštitou predsedníčky vlády Slovenskej re-

disidentom Vitalom Rymaševským, ktorý

publiky Ivety Radičovej. Okrem nej tu bolo

nám porozprával svoj vlastný príbeh, priblí-

mnoho významných osobností nášho poli-

ţil situáciu vo svojej vlasti a ochotne odpo-

tického ţivota – podpredseda Národnej

vedal na všetky naše otázky. Vo štvrtok

rady Slovenskej republiky Milan Hort, vedú-

17. novembra sme navštívili Národnú radu

ca Zastúpenia Európskej komisie Andrea

Slovenskej republiky. Myslím si, ţe pre kaţ-

Elscheková-Matisová, predseda Konfederá-

dého z nás bolo neopakovateľným záţitkom

cie politických väzňov Slovenska Anton

stáť na miestach, kde vznikajú zákony

Srholec, poslanci Európskeho parlamentu

a stretnúť sa s predstaviteľmi nášho par-

Anna Záborská a Peter Šťastný, „otec Ne-

lamentu. Potom sme navštívili petrţalské

nápadných hrdinov“ František Neupauer...
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Po stopách Habsburgovcov

K

tradičným

akciám

predmetovej

komisie dejepisu patria uţ dlhé
roky exkurzie do hlavného mesta

susedného Rakúska. Uskutočnili sa štyri.
Ich hlavných cieľom je návšteva historického centra Viedne a pamätihodností nerozlučne spätých s cisárskou dynastiou
Habsburgovcov. Tie decembrové boli spojené aj s návštevou viedenských vianočných trhov. O dvoch z nich, čo sa uskutočnili v stredu 14. decembra 2011 a vo štvrtok 14. júna 2012, prinášame príspevky...
Vrátili sme sa unavení, ale šťastní
(Beata Belisová, II. C)

N

ašu triedu, teda II. C, vzala pani

po celej šírke kostola. Nebol to však jediný

profesorka Daubnerová spolu so

kostol, čo sme navštívili. Úplne iný bol

ţiakmi II. B na náš prvý výlet, na

barokový Kapucínsky kostol zo 17. storo-

dejepisnú exkurziu do Viedne. Len čo sme

čia, ktorý vybudovali počas tridsaťročnej

prekročili hranice Slovenska, cítili sme, ţe

vojny. Skutočným záţitkom bola návšteva

sme vstúpili do inej krajiny. Z okien nášho

Kapucínskej hrobky, miesta posledného

autobusu sme pozorovali domčeky, ktoré

odpočinku Habsburgovcov. Pôsobilo to na

vyzerali inak ako u nás. A najmä zo všet-

mňa trochu deprimujúco. Veď tam boli

kých kútov navôkol na nás dýchala histó-

jeden vedľa druhého sarkofágy a rakvy

ria, čo sa mi veľmi páčilo. V hlavnom mes-

desiatok mŕtvych príslušníkov tejto dynas-

te Rakúska sme videli mnoho krásnych

tie. Smutný pohľad bol na maličký sarko-

pamiatok. Našou prvou zastávkou bol

fág jedného z detí cisárovnej Márie Teré-

Stephansdom. Pocity, čo sa ma zmocnili

zie, ktorá tam tieţ spí svoj večný sen. Na

pri pohľade na obrovský gotický chrám

jej sarkofágu je zobrazených veľa historic-

z 12. storočia, nedokáţem ani opísať.

kých faktov. Povedané slovami pani profe-

Ohúrila ma veľkolepá výzdoba, krásne

sorky Daubnerovej: „Z tej pamiatky sa

oltáre, ale najmä organ, rozprestierajúci sa

môţeme naučiť mnohé historické fakty“.
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Ďalšou zastávkou bol Petersdom. Veľa si

povaţuje za jednu z najdokonalejších so-

z neho nepamätám, pretoţe skôr, neţ sme

šiek z obdobia paleolitu, či kyticu Márie

si stihli po vstupe do neho prezrieť jeho

Terézie, ktorú venovala svojmu manţelovi

vnútornú výzdobu, začala sa svätá omša,

Františkovi Štefanovi Lotrinskému. Keby

ktorú sme nechceli rušiť, a tak sme opusti-

som mala znova príleţitosť ísť do Viedne,

li priestory barokového chrámu oveľa bo-

určite by som sa do tohto múzea vrátila.

hatšieho, ako bol ten predchádzajúci.

Napriek tomu, ţe sme v ňom strávili tak-

Rýchlym krokom sme prešli okolo trojičné-

mer dve hodiny, aj tak sme si nestihli

ho stĺpu, pri ktorom bolo ťaţké odfotiť sa,

všetko prezrieť. No nášmu poznávaniu

pretoţe Viedeň pred Vianocami bolo plná

nebol ešte koniec. Obdivovali sme budovu

ľudí. A nesmiem, samozrejme, zabudnúť

parlamentu, ktorý postavili v neoantickom

na Prírodovedné múzeum. Spočiatku som

štýle a pred ktorým sa týči socha bohyne

si myslela, ţe to bude nuda, ale opak sa

Atény, ale aj Novú radnicu, pred ktorou sa

stal pravdou. Spolu so spoluţiačkou sme

uţ tradične konajú vianočné trhy so svojou

blúdili jeho miestnosťami a objavovali po-

charakteristickou atmosférou a vôňou tu-

zoruhodné artefakty. Za všetky spome-

ristami ospevovaného punču. Domov sme

niem aspoň Willendorfskú venušu, ktorá sa

sa vrátili unavení, ale šťastní...

Vo viedenských uliciach...
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Carnuntum – Seegrotte – Schönbrunn
(Beata Belisová, II.C – Michaela Maňková, II. C)

P

ol roka po tom, čo sme absolvovali

a zatvorili ju. O dvadsať rokov ju opäť

exkurziu do Viedne nazvanú Po

otvorili ako atrakciu pre návštevníkov. Sú-

stopách Habsburgovcov, sme sa

časťou jej prehliadky je aj plavba na člne.

vo štvrtok 14. júna 2012 opäť tešili na

Vďaka špeciálnym efektom moţno obdivo-

návštevu Rakúska. Slnko sa na nás usmie-

vať skrytú krásu podzemných priestorov

valo počas celej cesty, čo trvala asi štyri

i pod vodnou hladinou. Poslednou zastáv-

hodiny. Prvou zastávkou bola archeologic-

kou na našej ceste bol cisársky zámok

ká lokalita Carnuntum – pôvodne keltská

Schönbrunn, niekdajšie letné sídlo Hab-

osada a neskôr rímsky vojenský tábor

sburgovcov. Jeho prehliadka bola veľmi

v Dolnom Rakúsku neďaleko Bratislavy.

zaujímavá. Prezreli sme si štyridsať kom-

Zdrţali sme sa tam iba chvíľu. Prezreli sme

nát v rokokovom štýle, v ktorých ţili cisá-

si amfiteáter, ruiny z rímskych čias a puto-

rovná Mária Terézia, František Jozef I. či

vali sme ďalej. Napriek tomu, ţe vonku

jeho manţelka Alţbeta Bavorská známa aj

bolo stále teplejšie, vzali sme si bundy.

pod menom Sissi. Okrem interiéru zámku

Dôvod? Vstúpili sme do priestorov najväč-

sme si prezreli aj zámocký park so všet-

šieho

jazera

kými jeho atrakciami. Zaujalo nás prírodné

známeho pod menom Seegrotte. Vzniklo

bludisko, Glorietta, jedna z najstarších

v roku 1912, keď spodná voda zatopila

zoologických záhrad na svete, detské

tamojšiu baňu. Preto v nej ukončili ťaţbu

ihrisko i botanická záhrada...

európskeho

podzemného
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Netradičná výstava

V

priebehu mesiaca januára 2012 sa viacero tried pod vedením Mgr. Moniky
Sivákovej, Mgr. Anny Šimovej a Mgr. Zuzany Orságovej zúčastnilo výstavy
s názvom Prísne tajné!. Zorganizovalo ju Regionálne kultúrne centrum

v Prievidzi. Tematicky bola zameraná na dejiny Štátnej bezpečnosti. Študenti sa dozvedeli o jej vzniku, organizačnej štruktúre, personálnom obsadení i činnosti na Slovensku v rokoch 1945 – 1989. Medzi vystavenými exponátmi boli záznamy kníh jej
spolupracovníkov, preukazy jej členov, vzácne dobové archívne materiály i tlačené
publikácie. Na stenách viseli panely s informáciami o jej práci, jednotlivých „akciách“,
portréty významných osobností, sluţobná prísaha, zaujímavé dobové obrazové portréty, mapy, archívne fotografie. Súčasťou sprievodného programu bolo aj premietanie filmu Preţili sme Gulag, ktorý konfrontoval skúsenosti posledných ţijúcich väzňov
zo Slovenska – ich osudy od zatknutia aţ po návrat, cez stretnutie so smrťou spoluväzňov, surovosťou podsvetia, ale aj obetavosťou zdravotníkov v podmienkach lágrov a nehostinnej prírody.
Mgr. Monika Siváková

Mgr. Monika Siváková so svojou septimou na netradičnej výstave
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Na návšteve archívu

V

utorok 7. februára 2012 sa ţiaci spoločenskovednej triedy III.G zúčastnili
exkurzie do Štátneho archívu v Nitre – pobočka Bojnice, so sídlom v Bojniciach. Cieľom návštevy tejto vedeckej inštitúcie bolo oboznámiť sa s prácou

archivára, s činnosťou a systémom archívov na Slovensku, s procesom uskladňovania, zachovávania a sprístupňovania písomností. Stretnutie viedol zamestnanec archívu Mgr. Branislav Geschwandtner. Ţiaci si prezreli vybrané archívne materiály, medzi
ktorými nechýbali: listina uhorského kráľa a cisára Ţigmunda Luxemburského pochádzajúca z 15. storočia, cechové artikuly, mestská kniha, erbové listiny – armálesy,
pramene k štúdiu dejín nášho gymnázia a k dejinám Ţidov v našom regióne, civilné
matriky. Prehliadka archívu smerovala ďalej do depozitára, do manipulačnej miestnosti a do bádateľne, kde sa ţiaci mali moţnosť zoznámiť s registratúrnym poriadkom a bádateľským poriadkom. Mgr. Branislav Geschwandtner na záver povzbudil
našich ţiakov k štúdiu prameňov a k moţnosti vyuţívať verejne prístupné archívne
sluţby, najmä pri genealogickom výskume týkajúcom sa zisťovania informácií o príbuzných a predkoch.
Mgr. Monika Siváková

V archívnej kniţnici...
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Zo ţivota jednej spoločenskovednej triedy

B

yť ţiakom spoločenskovednej triedy znamená mať viac hodín z predmetov,
akými sú dejepis, občianska náuka, psychológia a pod. To so sebou prináša
aj akcie, ktoré nie sú určené „beţným“ ţiakom zo všeobecných, prírodoved-

ných či jazykových tried. V pondelok 14. novembra 2011 sa ţiaci I. F spolu so svojou
„dejepisárkou“ zúčastnili v rámci kultúrno-edukačného programu Na úsvite európskej
civilizácie výstavy Z pokladov Grécka. Tú sprístupnili verejnosti v mesiacoch október
a november 2011 v priestoroch Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi. Prezreli si na
nej exponáty replík sošiek – idolov z obdobia kykladskej kultúry, ktorá sa rozvíjala na
ostrovoch v Egejskom mori na začiatku antických dejín a ovplyvnila aj ďalší vývoj
starej gréckej kultúry. Okrem toho absolvovali prezentáciu a výklad k najstaršiemu
obdobiu gréckych dejín a tvorivé dielne, na ktorých si vymodelovali vlastné kykladské
sochy a grécke stĺpy v rôznych umeleckých slohoch.
V utorok 27. marca 2012 sa uskutočnila uţ tradičná beseda s RNDr. Jaroslavom Pernišom na tému Svätoštefanská koruna na draţbe ambícií . Prišiel predniesť
zaujímavosti zo sveta uhorského stredoveku, špeciálne tematiky nástupu neapolských
Anjouovcov na uhorský trón na začiatku 14. storočia, keď po meči vymreli Arpádovci.
Cieľom jeho prednášky bolo objasniť ţiakom genealogické súvislosti zápasu dynastií
o neobsadený kráľovský trón, ale aj svet intríg, ktorý takýto zápas zvyčajne sprevádza. Keďţe okrem výučby prírodovedných predmetov sa venuje aj písaniu literatúry
faktu zameranej na naše národné dejiny, bola táto beseda netradičným spestrením
beţnej vyučovacej látky.
V pondelok 23. apríla 2012 sa zúčastnili zaujímavej exkurzie, ktorá sa niesla
v znamení dejín reformácie a rekatolizácie na našom území. Navštívili piaristický kostol Najsvätejšej Trojice a farský Kostol sv. Bartolomeja v Prievidzi, počas prehliadky
interiérov chrámov si mohli vypočuť prednášku pátra HELic. ThDr. Pavla Kollára,
PhD., SchP., ktorý im ozrejmil dejiny reformácie i rekatolizácie v súvislosti s výstavbou piaristického kolégia v Prievidzi, pôsobením rodu Pálffyovcov na Bojnickom panstve, postupného preberania chrámov z rúk evanjelikov do rúk katolíkov. Exkurzii
predchádzala jeho dvojhodinová prednáška na hodine dejepisu.
Mgr. Monika Siváková
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RNDr. Jaroslav Perniš pred tabuľou s neodmysliteľným rodokmeňom Anjouovcov

V jednom z prievidzských kostolov počas prednášky pátra Pavla Kollára
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Dejepisná olympiáda

V

tomto školskom roku sa uskutočnil
4. ročník dejepisnej olympiády. Študenti nášho gymnázia súťaţili v dvoch ka-

tegóriách. V prvej z nich, v kategórii A, mali za
úlohu napísať prácu na ľubovoľnú tému z histórie regiónov Slovenska s cieľom priblíţiť konkrétnu historickú udalosť alebo osobnosť a jej
odraz v regionálnych (lokálnych) dejinách (histórii). V kategórii B zasa písali na tému
Slováci a ich susedia – vzťahy v historickej perspektívne. Na rozdiel od minulých ročníkov neobsadili tentoraz naši študenti „medailové“ pozície. V krajskom kole, ktoré sa
konalo v utorok 3. apríla 2012 na pôde Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach
nad Bebravou, sa umiestnila Dominika Pračková (II. G), ţiačka Mgr. Zuzany Orságovej, v kategórii A na 6. mieste, zatiaľ čo Jozef Pálesch (II. D), ţiak Mgr. Heleny Vaškovej, obsadil 4. miesto v kategórii B.
–JP–

Po stopách Slovenského národného povstania

V

stredu 16. mája 2012 sa uskutočnila exkurzia zameraná na rozšírenie dejepisného učiva z najnovších národných dejín. Program sa začal prehliadkou
skanzenu ťaţkej bojovej techniky v areáli exteriéru Múzea Slovenského ná-

rodného povstania v Banskej Bystrici. Hlavnou náplňou exkurzie bola návšteva interiéru múzea, kde ţiaci videli obsahovo bohatú expozíciu Slovensko v protifašistickom

hnutí odporu Európy v rokoch 1939 – 1945, ktorá sa v súčasnosti zaraďuje medzi
najmodernejšie európske expozície. Nasledovala prehliadka vojenského variantu lietadla Lisunov Li-2 a prehliadka historického centra Banskej Bystrice s chvíľou osobného voľna. Po nej sa ţiaci presunuli na miesto Národnej kultúrnej pamiatky v Nemeckej, kde si pripomenuli udalosti masových popráv počas 2. svetovej vojny a prehliadli si expozíciu Represálie nacistov a príslušníkov Pohotovostných oddielov Hlinko-

vej gardy na Slovensku v rokoch 1944 – 1945.
Mgr. Monika Siváková
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Spoločná fotografia na banskobystrickom námestí a v areáli Múzea SNP
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
OBČIANSKA NÁUKA
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Na parlamentnej pôde

K

eď si otvoríte Krátky slovník slovenského jazyka,
zistíte, ţe slovo parlament, ktoré pochádza z francúzštiny (fr. parlement = rozhovor; fr.

parler = hovoriť, rozprávať sa, zhovárať sa), má
dva významy. Ide o zbor poslancov vykonávajúci zákonodarnú moc, ale aj o budovu,
v ktorej tejto zbor zasadá. Naši študenti mali moţnosť overiť si oba tieto
základné pojmy v praxi, keď sa zúčastnili v rámci spoločenskovedného seminára
v stredu 30. novembra 2011 exkurzie do Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave. Absolvovali tam nielen prehliadku budovy slovenského parlamentu, ale aj rokovanie nášho zákonodarného zboru, ktoré sledovali z parlamentného balkóna. A na
dôvaţok sa zúčastnili aj diskusie s poslankyňami Ing. Máriou Sabolovou (KDH)
a JUDr. Annou Vittekovou (Smer-SD) o súčasnej politickej situácii a jej ďalšom vývoji.
Vďaka tomu moţno pochopili význam slova politika (gr. politiké = umenie správy štátu; gr. pólis = mesto), ktorú v antickom Grécku chápali ako správu vecí verejných...
–JP–

Na parlamentom balkóne naši študenti sledovali aktuálne dianie v rokovacej sále
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Beseda s regionálnymi politikmi

V

stredu 11. apríla 2012 sa uskutočnila beseda s Ing. Ivorom Husárom, starostom obce Kanianka, a s JUDr. Martinom Mokrým, starostom neďalekej obce
Nedoţery-Brezany, ktorú sme zorganizovali v rámci aktualizácie učiva z ob-

čianskej náuky pre ţiakov 3. ročníka. Dozvedeli sa na nej mnoţstvo informácií zo sféry komunálnej politiky, z tematiky tvorby obecného rozpočtu, štruktúry zdrojov financovania obcí, čerpania finančných prostriedkov z Európskej únie, tvorby záujmových
nátlakových skupín, daňovej politiky a súvislostí i odlišností medzi štátnou správou
a samosprávou z pohľadu kontroly, legislatívy i príslušnosti k politickej strane.
Mgr. Monika Siváková

Podnikanie v praxi

V

dňoch 25. a 26. januára 2012 sa v triedach III. B, III. C, III. D a III. G
v rámci vyučovacieho predmetu občianska náuka uskutočnila beseda na tému Podnikanie v praxi. Pozvanými hosťami boli Ing. Alena Bettešová, maji-

teľka rekreačného domu Lesana v Bojniciach, a Alena Michalovičová, majiteľka Penziónu Alena v Bojniciach. Obe pozvané dámy ţiakov veľmi pútavo informovali o tom,
do akej miery podnikanie ovplyvnilo ich ţivoty, aká je súčasnosť v oblasti podnikania,
najmä v odvetví cestovného ruchu v regióne, aké vyhliadky do budúcnosti očakávajú.
Beseda poskytla ţiakom praktické rady do ţivota, odporúčania a motiváciu, aby sa
v budúcnosti s plnou zodpovednosťou mohli venovať svojmu vlastnému povolaniu.
Mgr. Monika Siváková

Olympiáda ľudských práv

V

tomto školskom roku sa uskutočnil 14. ročník olympiády ľudských práv. Je to
najprestíţnejšia celoštátna súťaţ študentov gymnázií, stredných škôl a odborných učilíšť v oblasti presadzovania ľudských práv a budovania právneho

vedomia mladých ľudí. Vyuţíva inovatívne a najmodernejšie prvky vzdelávania, rozvíja kreativitu, komunikačno-prezentačné zručnosti, argumentačné techniky a formovanie ich vlastného názoru. Jej cieľom je atraktívnou formou naučiť ich obhajovať
a presadzovať rovnaké práva pre všetkých členov spoločnosti, podporovať ich záujem spoznávať, uvedomovať si a rešpektovať kultúrnu rozmanitosť ľudskej spoloč115

nosti, upozorňovať ich na nebezpečenstvo rôznych foriem intolerancie, diskriminácie
a rasizmu, umoţniť im vyjadriť svoj názor na usporiadanie spoločnosti a viesť dialóg
s významnými osobnosťami v oblasti ľudských práv, naučiť ich podieľať sa na procese vytvárania spoločnosti, v ktorej sú ľudské práva jej prirodzenou súčasťou. Miestom konania tohtoročného krajského kola olympiády ľudských práv bolo Gymnázium
v Dubnici nad Váhom, kde v utorok 7. februára 2012 obsadila Simona Matejčeková
(III. G), ţiačka Mgr. Anny Šimovej, 10. miesto.
–JP–

Zbrane pod kontrolou

O

lympiáda ľudských práv nebola jedinou
„akciou“ na túto tému. V stredu 13. júna
2012 sme zorganizovali pre všetky triedy

3. ročníka besedu o ľudských právach. Naše pozvanie prijali Lenka Šoganičová a Iveta Šimončičová z Amnesty International Slovensko, ktoré je
hnutím sympatizantov, aktivistov, členov, dobrovoľníkov, ale aj profesionálov snaţiacich sa naplniť
posolstvo Všeobecnej deklarácie ľudských práv všade a pre všetkých na svete. Jednou z kampaní, ktorej sa v súčasnosti venuje, je kampaň nazvaná Zbrane pod kon-

trolou, nakoľko kaţdú minútu zomrie malou alebo ľahkou zbraňou jeden človek. Študentov oboznámili s jej cieľmi, ponúkli mnoţstvo informácií o súčasnom stave obchodovania so zbraňami a poukázali na nutnosť prijať celosvetovo platný zákon o regulácii obchodu so zbraňami. Študenti sa aktívne zapojili, pracovali v skupinách, kde
mali moţnosť porovnať svoje názory pre a proti obchodovaniu so zbraňami z hľadiska vlády Sudánu, sudánskej matky, sudánskeho obchodníka s pomarančmi, vlády
Slovenskej republiky, slovenského študenta, mimovládnych organizácií. Svojím podpisom sa mohli pripojiť k apelu vyzývajúcemu ku kontrole obchodu so zbraňami. Na
záver skonštatovali, ţe v organizovaní podobných akcií treba aj naďalej pokračovať.
Mgr. Monika Siváková
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Európa v škole

V

tomto školskom roku sa konal 59. ročník
súťaţnej časti projektu Európa v škole.
Ide o medzinárodný projekt, ktorého ges-

tormi sú medzinárodné organizácie: Rada Európy,
Európsky parlament a Komisia Európskej únie.
V Slovenskej republike projekt prebieha nepretrţite
od roku 1992. Je povaţovaný za jeden z nástrojov
výchovy k demokratickému občianstvu a implementácie európskej dimenzie do procesu výchovy a vzdelávania, za tvorivú činnosť detí a mládeţe. Z nášho gymnázia
súťaţilo v tomto ročníku šesť študentov: Gabriela Dávidová (II. F) s kolekciou fotografií Zem vám povie viac ako ja a s fotografickým dokumentom performance Dbaj-

me na prítomnosť, aby sme dali šancu budúcnosti ; Barbora Mikulová (II. G ) s fotografickými návrhmi na plagát Čo nechceme odovzdať našim deťom a Ţelezo sa stáva

prirodzenou súčasťou našej prírody; Miroslav Čibik (III. F) a Dušan Vaňo (III. F)
s aktuálnou reakciou na politické dianie na Slovensku Nenechajme vládnuť Gorilu –

odďaľuje nás od Európy, v ktorej pouţili kombinovanú techniku kresby a počítačovej
koláţe; Marko Kubovič (III. F) s ekologicky zameranou kresbou Zelená Európa pre

všetkých a Erik Kadlíček (VII) s literárnou prácou nazvanou Kam kráčaš Európa?,
v ktorej sa zamýšľa nad aktuálnymi problémami Európskej únie. Všetkých šesť prác
vynikalo kvalitou, a preto úspešne postúpili z krajského do celoslovenského kola. Porota hodnotila 1 348 prác a na ocenenie cenou a diplomom Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR a Slovenského výboru Európa v škole navrhla 84 prác.
Čestnými uznaniami bolo odmenených ďalších 100 prác. Výsledky oficiálne vyhlásili
na slávnostnom stretnutí Deň Európy v škole, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 10. mája 2012 v priestoroch bratislavskej IUVENTY. V zozname drţiteľov čestných uznaní
v sekcii výtvarnej tvorby sa ocitla Barbora Mikulová (II. G) s ekologickým plagátom

Čo nechceme odovzdať našim deťom . Medzi ocenenými v sekcii individuálnych výtvarých prác sa objavila zasa Gabriela Dávidová (II. F) s fotografiou nazvanou Viac vám

povie Zem ako ja.
Mgr. art. Miriam Kasperkevičová
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Gabriela Dávidová (vľavo) a jej ocenená fotografia

Barbora Mikulová: Čo nechceme odovzdať našim deťom
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O ďalších súťaţiach

P

od názvom Zem je len jedna sa skrýva umelecko-odborná súťaţ zameraná
na ekologickú výchovu a výchovu k ochrane a tvorbe ţivotného prostredia,
ktorej 20. ročník sa uskutočnil v tomto školskom roku. Jej vyhlasovateľom je

Hvezdáreň v Banskej Bystrici spolupracujúca so Slovenskou agentúrou ţivotného prostredia. Cieľ súťaţe je ušľachtilý: iniciovať tvorbu nových literárnych, výtvarných alebo hudobných úvah a spracovanie odborných návrhov na zlepšenie ţivotného prostredia. Súťaţ prebieha v dvoch kategóriách. Prvá je umelecká a poskytuje súťaţiacim široké spektrum umeleckých foriem. Môţu tvoriť eseje, sci-fi poviedky, kreslený
humor, plagáty, fotografie, hudobné znelky, piesne či audiovizuálne pásma. V druhej
kategórii zasa súťaţia s vlastnými odbornými návrhmi na zlepšenie a ochranu ţivotného prostredia. Zastúpenie sme mali v prvej kategórii. Gabriela Dávidová (II. F) vytvorila fotografický návrh na ekologický plagát Kam kráčaš človek?, ktorým sa rozhodla spytovať naše ekologické svedomie. Barbora Mikulová (II. G) vytvorila kolekciu
fotografií s témou znečisťovania nášho ţivotného prostredia. Róbert Obertík (II. D)
predostrel svojou kresbou ţelanie všeľudskej spolupráce pri ochrane našej planéty.
Najúspešnejšou z nich sa stala Gabriela Dávidová, ktorá získala aj v konkurencii vysokoškolákov ocenenie. Jej úspech pramení najmä z kreatívnej invenčnosti a výtvarnej zručnosti, v ktorej sa bude určite aj naďalej zdokonaľovať.
Ďalšou súťaţou, na ktorej sme sa zúčastnili, bol 18. ročník celoslovenského
protidrogového výtvarného projektu s medzinárodnou účasťou Prečo som na svete

rád/rada. Ide o kľúčový projekt Ministerstva kultúry SR k prevencii drogových závislostí. Z našich študentov sa do nej zapojili: Barbora Mikulová (II. G) s fotografickým
plagátom Ţivot je rozprávka, Katarína Korcová (II. E) s fotografickým návrhom na
plagát Ţivot je otázkou priorít, Zuzana Mokrá (II. D) a Milena Pánisová (II. D) so spoločnou koláţou a kresbou Čo mám na tomto svete rada, ale aj kvartáni Jana Beňadiková, Katarína Ráchel Detková, Martin Matúš Dubovan a Tatiana Gáliková, ktorí vytvorili kresby upozorňujúce na nebezpečenstvo legálnych drog.
Mgr. art. Miriam Kasperkevičová
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Gabriela Dávidová: Kam kráčaš človek?

Barbora Mikulová: Ţivot je rozprávka
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Katarína Korcová: Ţivot je otázkou priorít

Návštevy hornonitrianskej galérie REGIÓNART

V

meste Prievidza pôsobí uţ niekoľko rokov, pričom verejnosti a záujemcom o
umenie predstavila niekoľko výstav. Pribliţne kaţdý mesiac mení obsah svojich panelov a vitrín, na ktorých sa striedajú maľby, grafiky, ilustráci e, foto-

grafie i diela tradičného umenia. Tí, čo do nej zavítajú, sú príjemne prekvapení jej
atraktívnym a reprezentatívnym priestorom. Presklený vchod i oblúk, čo do nej „púšťa“ svetlo zhora, pripomínajú chrám umenia, do ktorého sa oplatí vstúpiť pre povznesenie mysle a inšpiráciu, sveta, kde sa vám v tichu prihovárajú len farby, tvary
a línie. Naši študenti tieţ vstupovali do tohto chrámu. Prezreli si výstavu výtvarnej
tvorby svetovo uznávaného autora poštových známok Rudolfa Cigánika, výstavu fotografií Dušana Valoviča, výstavu akademického maliara Ferdinanda Hloţníka nazvanú V priebehu času inštalovanú pri príleţitosti jeho 90. narodenín či autorskú výstavu
surrealistickej tvorby Petra Šoltóa s názvom Introspekcia.
–JP–
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Nezábudka od... nezabúdaj, nezabudni!
Šťastie si ty – gramaticky to vôbec nesedí, nie je to ani veta, ale len konštatovanie, ţe kaţdý z nás je pre niekoho šťastím. Ľudia, ktorí proti svojej
vôli ochoreli a postihlo ich akékoľvek psychické ochorenie, nie sú pre svoje
okolie ani bremenom, ani trápením. Podobne, ako iné choroby, ani tieto si
nevyberajú za svoju obeť človeka podľa dosiahnutého vzdelania, veku či
sociálneho postavenia. Pre nás najbliţších nemôţu byť ani trápením, ani
bremenom. Sú pre nás šťastím, poţehnaním...
Eva Fulajtárová

P

ri príleţitosti Svetového dňa duševného
zdravia organizuje Liga za duševné zdravie
kaţdoročne na jeseň kampaň v médiách

pod názvom Dni duševného zdravia – dni nezábudiek, ktorá má cieľ zvýšiť informovanosť slovenskej verejnosti o problematike duševného zdravia
a duševných porúch. Téma jej 8. ročníka znela:

Nezabúdajme na svoje duševné zdravie. K základným cieľom tejto kampane a zbierky patrí podpora
sociálnej integrácie a destigmatizácie ľudí s duševnými ochoreniami (najmä podpora chránených
dielní, chránenej práce a chráneného bývania), ale aj podpora vzdelávania ľudí s duševnou poruchou a zmysluplného a tvorivého trávenia voľného času ľudí s duševnými poruchami a ich príbuzných.
–JP–

Za plnohodnotný ţivot psychicky chorých ľudí
(Dominika Pračková, II. G)

V

utorok 12. októbra 2011 som sa

organizovanej

so

Luciou

zdruţením Šťastie si ty. Podľa pokynov

Pastierikovou, Natáliou Duchoňo-

pani profesorky Zuzany Klačanskej sme sa

vou, Kristínou Slámovou, Karolom Brehov-

stretli pred poštou na Bojnickej ceste

ským a Ivanom Pernišom zúčastnila akcie

a odtiaľ sme sa presunuli do priestorov

svojimi spoluţiakmi
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prievidzským občianskym

zdruţenia. Usadili sme sa a očakávali, čo

načrieť do svojich peňaţeniek, čo nás

sa bude diať. Potom, ako sme vyplnili po-

veľmi potešilo. Sychravé počasie nám

trebné formuláre a dostali inštrukcie, sme

veľmi neprialo. Neraz sme sa museli scho-

s kvietkami nezábudiek, čo symbolizujú

vať pred daţďom. Po piatich hodinách

duševné zdravie, odišli na svoje stanoviš-

sme sa vrátili do sídla občianskeho zdru-

tia. Mne a mojej spoluţiačke pridelili okolie

ţenia Šťastie si ty. Spočítali sme peniaze,

Piaristického kostola Najsvätejšej Trojice

poďakovali sme sa za príleţitosť zúčastniť

v Prievidzi. Oslovovali sme ľudí, snaţili

sa takejto akcie a odišli sme s pocitom, ţe

sme sa ich zaujať sloganmi, no väčšina

duševne chorí ľudia to nemajú v ţivote

nás širokým oblúkom obchádzala. Niektorí

ľahké. Netušili sme, ţe v dnešných časoch

nám uštedrili aj zopár uštipačných a zlo-

je toľko duševných ochorení. Moţno je to

myseľných poznámok, ktoré nás trochu

tým, ţe ţijeme v uponáhľanej dome, ţe

znechutili a zarazili, ale neodradili. Nako-

sme vystavení ustavičnému stresu. O to

niec sme sa dočkali aj pozitívnej odozvy.

viac by sme mali pomáhať tým, čo našu

Našli sa aj takí, čo sa iba pristavili, vypoču-

pomoc potrebujú. A aký záver vyplynul pre

li si nás, aj keď finančne do zbierky nepri-

mňa z tejto akcie? Som rada, ţe existujú

speli. No bolo dosť aj tých, ktorí neváhali

ľudia, čo nemajú srdce z kameňa.

Deň jabĺk

I

de o tradičnú akciu, ktorú uţ niekoľko rokov
pravidelne organizuje na pôde našej školy PhDr. Zuzana Klačanská pri príleţitos-

ti Dňa zdravej výţivy. V dňoch 18. a 19. októbra 2011 sa zo zozbieraných jabĺčok urobila výstava vo vestibule nášho gymnázia a súťaţ o najkrajšie, najväčšie a najzaujímavejšie z
nich. Víťazkou prvej kategórie sa stala Róberta
Pietriková (I), v druhej dominovala Dominika Švarcová (IV. B), zatiaľ čo tretiu vyhrala Barbora Chmurová (II. G). Porota udelila aj dve
zvláštne ceny. Jednu z nich dostala Zuzana Špacírová (IV. E) za stonoţku, nápaditý
výrobok zhotovený z jabĺk, a drţiteľkou druhej sa stala Diana Povaţanová (I) za ich
najväčší počet .
–JP–
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PhDr. Zuzana Klačanská, zakladateľka tradície dňa jabĺk na našej škole

Únik z kaţdodenného školského stereotypu
(Jessica Ţišková, IV. F)

V

iete, ţe existuje deň jabĺk? U nás

rú si touto akciou tieţ pripomíname, keďţe

áno. Je to akcia, čo viacerých

Svetový deň zdravej výţivy je 16. októbra.

z nás vymaní aspoň na okamih

Slovné spojenie zdravá výţiva počujeme

z kaţdodenného

školského

stereotypu.

snáď na kaţdom rohu, no zostávame

Záujem zo strany študentov je veľký. Vy-

k nemu často nevšímaví. Je jednoduchšie

stavia svoje jabĺčka, pričom dúfajú, ţe

navštíviť bufet a kúpiť si bagetu, alebo

práve to ich sa stane favoritom súťaţe. Uţ

obchody s rýchlym občerstvením, a zabú-

týţdeň pred jej začiatkom je naša škola

dať na dostatok ovocia a zeleniny v našej

nádherne vyzdobená obrázkami, čo tema-

strave. Berieme to na ľahkú váhu, moţno

ticky súvisia s ovocím a zeleninou. Ich

si to ani neuvedomujeme a nerozmýšľame

autormi sú študenti z prvého stupňa osem-

o tom, ako môţe zdravá výţiva ovplyvniť

ročného štúdia. Všetko je farebné. Aj vďa-

naše telesné i duševné zdravie. Preto majú

ka týmto pútavým obrázkom si uvedomí-

takého dni, akým je aj deň jabĺk na našej

me, ţe nejde iba o jeden deň, ţe nejde iba

škole, veľký význam. Veď čo sa za mlada

o jabĺčka. Ide najmä o zdravú výţivu, kto-

naučíš, na starosť akoby si našiel.
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Atmosféra vo vestibule školy bola počas dňa jabĺk výborná

Červené stuţky

S

lovné spojenie, ktoré sme zvolili za názov tohto príspevku, to nie je iba symbol boja proti AIDS (angl. Acquired Immunodeficiency Syndrome = získaný
syndróm imunitnej nedostatočnosti),

či symbol 1. decembra – Svetového dňa
boja proti AIDS, ale aj názov celoslovenskej
kampane, ktorej 5. ročník sa konal v tomto
školskom roku. Naša škola sa do nej opäť
zapojila. Pod vedením Mgr. Ľudmily Zaujecovej zhotovili študenti II. E nástenku, aby
jej prostredníctvom pripomenuli všetkým, ţe
AIDS je celosvetový problém, čo sa nevyhýba ani Slovensku a nikomu z nás. A potom
rozdávali vlastnoručné vyrobené stuţky svojim spoluţiakom a profesorom po celej škole. Posolstvo celej kampane bolo viac ako
jasné. Ak si niekto myslí, ţe sa ho tento problém netýka, je na veľkom omyle. Ľudia,
čo trpia touto chorobou, sú okolo nás a my si to ani neuvedomujeme. Je na nás, či
127

sa rozhodneme túto závaţnú tému ignorovať, alebo sa zamyslíme a oboznámime
v rámci osvety svojich známych s tým, ţe tento problém reálne jestvuje a upozorníme ich na to, ţe AIDS znamená tieţ hľadanie odpovedí na mnoho otázok.
A

Aktuálny problém?

I

Individuálny problém?

D

Dlhodobý problém?

S

Spoločenský problém?
–JP–

Študenti II. E pred nástenkou o kampani Červené stuţky

13. apríla môţe pomôcť kaţdý

T

ak znel headline tohtoročného Dňa narcisov,
ktorého posolstvo oslo-

vilo mnohých, čo sa opäť rozhodli podporiť jedinú finančnú zbierku Ligy proti rakovine. A v tento deň pomohli
mnohí. V piatok 13. apríla 2012 ste mohli v uliciach miest a obcí po celom Slovensku
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stretnúť dobrovoľníkov Ligy proti rakovine, ktorí sa pri vás pristavili, ponúkli vám ţltý
jarný kvet a vy uţ ste vedeli, čo to znamená. Snahou Ligy proti rakovine bolo poukázať na fakt, ţe za šestnásť rokov sa Deň narcisov stal nielen zbierkou s dlhou tradíciou, ale zároveň dňom, ktorý spája ľudí v myšlienke spolupatričnosti a pomoci. Ak si
práve v tento deň pripnete na odev narcis, vyjadríte spolupatričnosť s onkologickým
pacientmi. Ak aj prispejete, svojím dobrovoľným finančným príspevkom zároveň pomôţete mnohým, ktorí s týmto zákerným ochorením bojujú. V uliciach Prievidze boli
aj naši ţiaci. Presvedčili sa, ţe obyvatelia nášho mesta chápu posolstvo tohto dňa.
Veď suma 1 500 €, čo vyzbierali, hovorí sama za seba.
–JP–

Zľava doprava Kristína Wittamannová (III. B), Tamara Bačiaková (III. B),
PhDr. Zuzana Klačanská, Ivana Šovčíková (III. B)
a Veronika Matejková (III. B)
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Keď ide o logiku, pohotovosť, nápad...

V

piatok 23. marca 2012 sa konala matematická súťaţ druţstiev v riešení netradičných matematických úloh pod názvom Náboj. Na začiatku súťaţe, čo
trvá dve hodiny, dostane kaţdý tím šesť príkladov. Hneď, ako dospeje

u niektorého z nich k správnemu výsledku, dostane zadanie ďalšieho. Kto vyrieši
v časovom limite najviac príkladov, vyhráva. Úspech nezávisí len od schopností jednotlivých členov, ale aj od efektívnej tímovej spolupráce. Druţstvo juniorov z nášho
gymnázia súťaţilo v zloţení Pavel Madaj (I. A), Adam Mečiar (I. A), Marek Pastierik
(I. B), Marco Barilla (II. A) a Boris Scherer (II. A). Podarilo sa mu vyriešiť 24 príkladov, čo stačilo na 14. – 16. miesto na 51-člennom rebríčku, na ňom sa umiestnilo
spolu s rovnako úspešnými druţstvami gymnazistov z Košíc a Čadce. Druţstvu seniorov sa darilo trochu lepšie. S 22 vyriešenými príkladmi sa spomedzi 57 tímov umiestnilo na 13. – 14. mieste s rovnako úspešnými košickými gymnazistami. Jeho členmi
boli Tomáš Madaj (VII), Peter Belai (III. A), Patrik Hagara (IV. A), Tomáš Farkaš
(IV. D) a Xia Cai-Yun (IV. D).
–JP–

Matematická olympiáda

V

tomto školskom roku sa konalo
viacero matematických súťaţí,
ktorých sa zúčastnili naši štu-

denti, aj keď neboli vţdy úspešní. Prvou
z nich bol 61. ročník matematickej
olympiády. Do krajského kola v najvyššej kategórii A, ktoré sa konalo v utorok 17. januára 2012 v priestoroch
Krajského centra voľného času v Trenčíne, postúpil Tomáš Farkaš (IV. D), no nezaradil sa medzi úspešných riešiteľov. Podobne to bolo aj v kategórii B. Konalo sa v utorok 17. apríla 2012. Ani jeden z troch
účastníkov z našej školy – Marco Barilla (II. A), Andrej Kolárik (VI) a Boris Scherer
(II. A) – neobsadili v zozname úspešných riešiteľov ţiadnu priečku. No v kategórii C
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sa nám darilo. Úspešným riešiteľom sa stal Adam Mečiar (I. A), ktorý obsadil 4. miesto. No najviac nás potešil úspech Pavla Madaja (I. A), ţiaka PaedDr. Renáty Lukáčovej, ktorý zvíťazil.

Fotografia účastníkov krajského kola matematickej olympiády v kategórii B a C

V okresnom kole matematickej olympiády bodovali aj naši študenti z prvého stupňa
osemročného štúdia. Konalo sa v stredu 11. apríla 2012. Víťazkou kategórie Z6 sa
stala Štefánia Glevitzká (I), v kategórii Z7 exceloval Martin Kadaši (II), ktorý spolu
s ďalšími dvoma súťaţiacimi pre rovnosť získaných bodov obsadil 1. – 3 miesto,
a v kategórii Z8 nás svojím výsledkom potešil Jakub Hvolka (III), ktorý sa podelil
o 2. – 3. miesto s jedným zo svojich súperov. V utorok 29. novembra 2011 sa konal
aj 4. ročník internetovej matematickej olympiády. Jeho prioritou je tímová práca
stredoškolákov, ktorí spoločnými silami v konkrétnom časovom limite riešia desať
príkladov. Všetka komunikácia prebieha virtuálne. Tejto súťaţe sa zúčastnilo 173 tímov z Českej i Slovenskej republiky. Farby nášho gymnázia reprezentovali tri, z nich
najúspešnejším sa stal tím súťaţiaci v zloţení: Marco Barilla (II. A), Rudolf Trautenberger (II. A), Silvia Ţákovičová (II. A), Patrik Hagara (IV. A), Erika Hoppanová
(IV. A), Mikuláš Mráz (IV. E) a Veronika Rybanská (IV. E). Umiestnil sa na 37. mieste.
–JP–
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Pytagoriáda

T

áto matematická súťaţ je určená pre ţiakov základných škôl
a pre ţiakov 1. aţ 3. ročníka

osemročného štúdia gymnázia. Okresné
kolo jej 33. ročníka sa konalo v piatok
30. marca 2012 v prievidzskom Centre
voľného času Spektrum. V kategórii P6
súťaţilo 62 študentov, z nich bolo 33 úspešných riešiteľov. Medzi nimi bol Samuel
Gajdoš (I), ktorý obsadil 3. – 4. miesto. Do riešenia úloh kategórie P7 sa zapojilo 58
účastníkov, z nich boli úspešní iba štyria. A medzi nimi boli dvaja z nášho gymnázia –
Alexandra Gaherová (II) a Martin Kadaši (II), ktorí spolu s ešte jedným účastníkom
pre rovnosť bodov obsadili 1. – 3. miesto.
–JP–

Klokan

M

atematický klokan nie je počítajúce
zviera, ale najväčšia matematická súťaţ
na svete aj na Slovensku. Súperilo v nej

64 554 ţiakov z 1378 škôl! 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 našich študentov boli najúspešnejší: Štefánia Glevitzká (I) s percentilom 99,9; Jakub Hvolka (III) s percentilom
99,6; Artur Hrubý (III) s percentilom 97,7 a Jakub Perniš (III. B) s percentilom 90,6.
–JP–
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Zaujímavé prednášky z matematiky

V

tomto školskom roku nadviazala predmetová komisia matematiky spoluprácu
s Katedrou matematických vied Fakulty riadenia a informatiky Ţilinskej univerzity, a to s RNDr. Júliusom Rebom, PhD. z detašovaného pracoviska

v Prievidzi. Z našej strany ju zastrešovala RNDr. Edita Duchoňová. Očakáva sa od nej
nielen skvalitnenie prípravy talentovaných ţiakov, zapájajúcich sa do rôznych matematických súťaţí, akými sú matematická olympiáda či náboj, ale aj zvyšovanie záujmu ţiakov o matematiku ako takú. Na pôde našej školy sa uskutočnili zaujímavé
prednášky na rôzne témy. V stredu 22. februára 2012 a v pondelok 12. marca 2012
sa študenti dozvedeli mnoho nových informácií z teórie grafov, v pondelok 23. apríla
2012 sa sústredili na problematiku deliteľnosti. Poslednou zo série tohtoročných
prednášok bola prednáška na tému Diofantické rovnice a kongruencie, ktorá sa konala v pondelok 7. mája 2012. Ak sa táto spolupráca ujme, uvaţuje predmetová komisia matematiky do budúcnosti zaloţiť u nás podľa vzoru vysokých škôl matematický
klub.
–JP–

RNDr. Július Rebo, PhD. počas prednášky
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Informatické súťaţe

V

dňoch 7. aţ 11. novembra 2011 sa
konal 5. ročník informatickej súťaţe
iBobor, ktorej symbolom je usilovný,

čulý a inteligentný bobor. U nás ho organizačne zabezpečovala PaedDr. Karin Malátová.
Spolu súperilo 36 382 súťaţiacich zo 649 škôl.
Najlepšími z našich študentov sa stali Pavel
Madaj (I. A) a Adam Mečiar (I. A) z kategórie
juniorov, ktorých bolo spolu 4 309. S počtom 74,67 bodu sa zapísali do tretej skupiny
víťazov. V kategórii benjamínov bola najúspešnejšia Pavlína Kotlářová (II), ktorá sa
zaradila so ziskom 80 bodov do prvej skupiny víťazov.
Ďalšou tradičnou súťaţou je olympiáda v informatike. Na našej škole k tým
súťaţiam, ktorých sa študenti zúčastňujú pravidelne. Výnimkou nebol ani tento školský rok. Krajské kolo jej 27. ročníka sa konalo v utorok 24. januára 2012 v priestoroch trenčianskeho Krajského centra voľného času. V kategórii A nás reprezentovali
Patrik Hagara (IV. A), ţiak RNDr. Jaroslava Mikuláša, ktorý sa umiestnil na 3. mieste,
a Tomáš Farkaš (IV. D), ţiak Mgr. Jany Galanskej, ktorý sa stal jej víťazom. Kategóriu B vyhral Pavel Madaj (I. A), ţiak RNDr. Jaroslava Mikuláša.
Do spektra informatických súťaţí patrí aj súťaţ v programovaní ZENIT. V tomto školskom roku sa konal 28. ročník. Zapojili sa do neho ţiaci RNDr. Jaroslava Mikuláša a Mgr. Jany Galanskej. Krajské kolo sa uskutočnilo vo štvrtok 1. decembra 2011
v Trenčíne. V kategórii B sme mali dvoch zástupcov – Adama Mečiara (I. A), ktorý sa
vo výsledkovej listine zaradil na 4. miesto, a Pavla Madaja (I. A), ktorý zvíťazil a vybojoval si postup do celoslovenského kola. V kategórii A sme mali troch zástupcov –
Patrika Hagaru (IV. A), ktorý skončil na 5. mieste, Romana Kučeru (IV. B), ktorý bol
v celkovom poradí štvrtý, a nakoniec Tomáša Farkaša (IV. D), ktorý si odniesol domov pomyselné zlato a postup do celoslovenského kola. To sa uskutočnilo v dňoch
9. aţ 11. februára 2012 na pôde SOŠ technickej v Košiciach-Šaci. Pavel Madaj sa
umiestnil na 1. mieste, zatiaľ čo Tomáš Farkaš na 8. mieste.
–JP–
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Súťaţ v programovaní alebo len tak ďalej, Pavel
(Mgr. Mojmír Németh)

Z

ačalo sa to dlhou, ale príjemnou

v sebe viac oduševnenia ako

cestou vlakom (takou vyhliadko-

dvadsiatnikov. A potlesk v závere bol plne

vou

Slovensku)

zaslúţený. Druhý deň skoro ráno po vý-

z Prievidze cez Vrútky a Poprad aţ do Ko-

datných raňajkách v réţii vţdy usmiateho

šíc. Výprava sa skladala z dvoch študentov

šéfkuchára sa s polhodinovým zdrţaním

našej školy, študenta z Handlovej a Novák

(softvér je softvér) začala súťaţ. Bola roz-

(súťaţili v strojárstve a elektrotechnike)

delená do dvoch vekových kategórií: kate-

a jedného pedagogického dozorcu (čiţe

gória A (3. a 4. ročník) a kategória B

mňa) . Ešte 20-minútová jazda košickou

(1. a 2. ročník), pričom súťaţí sa v kaţdej

MHD a ocitli sme sa na kraji Košíc, blízko

kategórii zúčastnilo spolu 17 súťaţiacich –

areálu U. S. Steel, pred SOŠ hutníckou –

dvaja za kaţdý kraj (16) a jeden súťaţiaci

dejiskom celoslovenského finále súťaţe

za školu, čo súťaţ organizovala. Zadanie

v programovaní Zenit. Naši študenti Tomáš

bolo zhodné pre obe vekové kategórie, ale

Farkaš (IV. D) a Pavel Madaj (I. A), víťazi

bodové vyhodnotenie v kaţdej kategórii sa

krajského kola, reprezentovali Trenčiansky

uţ robilo zvlášť. Celá súťaţ trvala 4,5 ho-

samosprávny kraj práve v programovaní.

diny a obsahovala 10 úloh s rôznym bodo-

Plní očakávania sme sa zaregistrovali, na-

vým ohodnotením. Sami uznáte, ţe po

obedovali, ubytovali a školským autobu-

takom rozumovom vypätí to chcelo obed

som sme sa odviezli do mesta, pretoţe

a relax. Opäť boli programátori vo výhode

naša kategória mala súťaţ aţ nasledujúci

– pre nich uţ súťaţ skončila. Takí elektro-

deň. Aj sme ľutovali strojárov a elektro-

technici a strojári končili so svojou praktic-

technikov, ktorí uţ hodinu po príchode

kou časťou súťaţe často aţ po 18. hodine.

mali prvú – teoretickú – časť súťaţe. Ve-

Tým relaxom bola návšteva Technického

čer hostitelia pripravili slávnostné otvore-

múzea v Košiciach. A bolo sa na čo poze-

nie spojené s kultúrnym programom. Pri-

rať. Tí, čo potrebovali večer úplne vypnúť,

hovoril sa riaditeľ školy Ing. Jozef Šablatú-

si mohli dopriať plávanie v školskom bazé-

ra (nezabudol ho ukončiť írečitou východ-

ne. Posledný deň sa niesol v očakávaní

niarčinou), za vyhlasovateľa súťaţe Mgr.

vyhlásenia výsledkov súťaţí. Kategórii bolo

Stanislav Slačka (NÚCEM) a dokonca aj

veľa, ale tí „Gatesovia“ mali výhodu – vy-

starosta mestskej časti Košice-Šaca. Ľudo-

hlasovali ich prvých. V kategórii A skončil

vý spevácky súbor tvorený miestnymi dá-

Tomáš Farkaš na 8. mieste – presne

mami po šesťdesiatke stál za to – mali

v strede súťaţného poľa. A potom prišli na

„plavbou“

po
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väčšina

rad mladí z kategórie B. Vyhlasovalo sa

mih pred tým, ako zaznelo: „A na prvom

päť najlepších – pravdaţe – od piateho

mieste skončil Pavel Madaj z Gymnázia

miesta. Pri vyhlasovaní druhého najlepšie-

V. B. Nedoţerského v Prievidzi.“ Uveril

ho som sa naklonil k Pavlovi a povedal

tomu snáď aţ vtedy, keď sme sedeli vo

som mu: „No, Pavel, uţ môţeš byť len

vlaku domov a v taške mal pohár pre víťa-

prvý.“ Nechápavo sa na mňa pozrel oka-

za a malý 10-palcový notebook.

Tomáš Farkaš (vľavo) a Pavel Madaj počas súťaţe v programovaní
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Netradičné prednášky z fyziky a chémie

R

ok 2011 ako Medzinárodný
rok chémie vyhlásila Organizácia Spojených národov na

svojom valnom zhromaždení v decembri 2008. Oficiálne sa začal vo štvrtok
27. januára 2011 v parížskom sídle
UNESCO mottom Chémia je náš život,
naša budúcnosť. Pri príležitosti tohto
roku zorganizovala Mgr. Ľubomíra Šimurková netradičný cyklus zaujímavých
prednášok, ktoré obsahovo zasahovali
nielen do učebných osnov chémie, ale
aj fyziky. Vo štvrtok 13. októbra 2011 zavítali do nášho gymnázia učitelia z Ústavu
fyzikálnej chémie a chemickej fyziky Fakulty chemickej a potravinárskej tec hnológie
STU v Bratislave. Prvú tému s názvom Rádioaktivita okolo nás predstavila doc.
RNDr. Oľga Holá, PhD. Študenti sa dozvedeli nové informácie o ionizujúcom žiarení
a jeho účinkoch, zdrojoch rádioaktivity v prírodnom prostredí, jadrovej energetike
a haváriách v jadrových elektrárňach, ale aj o röntgenovom ţiarení a zásadách radiačnej ochrany. Ďalšími prednášajúcimi boli Mgr. Lenka Rittmannová a Ing. Zuzana
Barbieriková, ktoré v rámci témy Chemické reakcie známe-neznáme prezentovali
problematiku redoxných dejov a antioxidantov s dôrazom na zachytávanie voľných
radikálov. Moderná fyzika a chémia v medicíne bol názov témy, s ktorou sa predstavila opäť doc. RNDr. Oľga Holá, PhD. Cieľom jej prezentácie bola rádiologická diagnostika – röntgenológia (konvenčná i špeciálna s kontrastnými látkami), počítačová
tomografia (CT), magnetická rezonancia (MRI), ultrasonografia, nukleárna medicína
(scintigrafia) a jednofotónová emisná počítačová tomografia (SPECT). Štvrtou zaujímavou témou boli Spôsoby izolácie aromatických látok v podaní Ing. Michala Ilčina,
PhD., ktorý svoju prednášku obohatil aj o praktickú časť. V nej predstavil rôzne separačné metódy – destiláciu s vodnou parou, chromatografiu, adsorpciu, extrakciu,
kryštalizáciu a reverznú osmózu.
–JP–
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Boli sme v jadrovej elektrárni

J

adrová elektráreň Mochovce leţí na
území bývalej obce s rovnakým názvom neďaleko Levíc. Jej výstavba sa

začala v roku 1982, v roku 1991 ju pre nedostatok financií pozastavili, aby sa v nej
pokračovalo aţ o niekoľko rokov neskôr.
Prvý blok uviedli do prevádzky v lete 1998,
druhý v roku 2000. Dostavba ďalších dvoch
blokov sa začala v roku 2008 s plánovaným spustením v rokoch 2012 – 2013. V elektrárni sa nachádzajú reaktory typu VVER 440/V 213, kaţdý s výkonom 440 MW. V jej
areáli sa nachádza i informačné centrum, v ktorom sa dá dohodnúť návšteva jadrovej elektrárne. Tam jedného dňa zatelefonovala Mgr. Ľubomíra Šimurková, aby zorganizovala jej návštevu pre ţiakov III. C a III. D. Exkurzia sa konala v utorok 8. novembra 2011. Okrem zmieňovaného centra navštívili študenti aj plnorozsahový simulátor technologických procesov elektrárne, ktorý je vernou kópiou blokovej dozorne.
Na ňom prevádzkový personál absolvuje pravidelné školenia, pri ktorých sa nacvičuje
činnosť v rôznych štandardných i neštandardných situáciách.
–JP–

Fyzikálny náboj

V

deň s magickým dátumom 11. 11. 2011 sa v
bratislavskej Mlynskej doline uskutočnil uţ
14. ročník zaujímavej súťaţe v riešení

stredoškolských príkladov z fyziky, ktorú organizuje kolektív opravovateľov Fyzikálneho korešpondenčného seminára pod záštitou Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Pravidlá
súťaţe sú veľmi jednoduché. Na začiatku dostane
kaţdé druţstvo osem príkladov. Za kaţdý správne vyriešený príklad dostane zadanie ďalšieho, pričom úlohou je za dve hodiny vypočítať ich
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čo najväčší počet. Naši študenti sa tejto súťaţe zúčastňujú pravidelne. V tomto roku
druţstvo seniorov tvorili Juraj Malinčík (III. A), Mária Minichová (III. A), Roman Kučera (IV. B), Iveta Kršková (IV. B) a Jozef Prieboj (IV. B). Vo výsledkovej listine sa ocitli
aţ na 29. mieste. Druţstvo juniorov bolo tentoraz oveľa úspešnejšie. V zloţení Dávid
Gross (I. A), Adam Mečiar (I. A), Michal Minárik (I. A), Boris Scherer (II. A) a Rudolf
Trautenberger (II. A) obsadili 4. miesto.
–JP–

Cesta za vedou a technikou

T

akto oficiálne znie názov projektu, v rámci
ktorého zdruţenie AMAVET, čiţe Asociácia
pre mládeţ, vedu a techniku, ponúka štu-

dentom moţnosť spoznávať formou exkurzií rozmanité interaktívne a vedeckotechnické zariadenia
po celej Európe. Jednou z takýchto nezabudnuteľných exkurzií bola určite aj exkurzia do svetoznámeho vedecko-výskumného laboratória Európskej organizácie pre jadrový výskum
v švajčiarskej Ţeneve, ktorý všetci poznajú pod skratkou CERN (fr. Conseil européen

pour la recherche nucléaire). V dňoch 27. – 31. marca 2012 sa jej zúčastnili naši študenti najmä vďaka organizačnému entuziazmu a vytrvalosti Mgr. Ľubomíry Šimurkovej a Mgr. Jany Pastierikovej. Program bol veľmi zaujímavý. Po strastiplnej ceste autobusom sa to začalo. V stredu 28. marca 2012 docestovali do Winterthuru, kde si
najskôr prezreli mesto a potom nasmerovali svoje kroky do Technoramy, interaktívneho múzea s fyzikálnymi pokusmi, ktoré si mohli vlastnoručne vyskúšať. Nasledujúci
deň prišli do CERN-u, navštívili výstavu Microcosm a Glob a prezreli si Ţenevu s jej
historickými dominantami (Katedrála sv. Petra, Bourg-de-Four, kvetinové hodiny, budova OSN a pod.). V piatok uţ boli v Berne, v meste, ktoré je nerozlučne späté
s osobnosťou Alberta Einsteina. Navštívili v ňom dom, v ktorom ţil a v ktorom počas
svojho tunajšieho pobytu vytvoril slávnu teóriu relativity. Domov sa vrátili síce unavení, ale plní nezabudnuteľných záţitkov, dojmov a skúseností...
–JP–
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Mgr. Jana Pastieriková vľavo s Albertom Einsteinom v jeho dome
a vpravo s Mgr. Ľubomírou Šimurkovou na brehu Ţenevského jazera

Trvala tak veľmi krátko...
(Martina Hostačná, III. B)

„A

hoj, som Michal.“ To boli prvé

častíc, videli sme mnoho. Dostali sme sa

slová nášho sprievodcu večer

tam, kde pred nami boli mnohí. Videli sme

27. marca 2012 a hneď po

Kvetinové hodiny či Ţenevské jazero, spo-

nich nasledovali ďalšie: „ Som človek, kto-

znali sme Bern a jeho spokojné medvede,

rý sa zúfalo snaţí predstaviť vedu mladým

ale aj Alberta Einsteina, čo nikdy nenosil

ľuďom.“ Ako povedal, tak aj bolo. Cieľom

ponoţky (naozaj by ma zaujímalo, koľko

exkurzie bol síce švajčiarsky CERN, ale išlo

času mu to skutočne ušetrilo), či nezabud-

v nej o viac. Počas troch dní nám predsta-

nuteľnú Technoramu, plnú

vil takmer celú Ţenevu a jej okolie. Aj keď

záhad a tajomstiev, čo nie sú pre oči beţ-

sme sa nedostali priamo k urýchľovaču

ných smrteľníkov. Fascinovali nás tancujú143

fyzikálnych

ce ţelezné piliny i bubliny, čo síce nič ne-

radi. Na niektoré veci sa jednoducho ne-

robia, no aj tak sme pri nich neváhali strá-

zabúda a o tejto exkurzii to platí dvojná-

viť hodinu. Deň bol plný prednášok, ktoré

sobne. Ak budete mať pri čítaní tohto prí-

neboli nudné aj napriek tomu, ţe porozu-

spevku dobrý pocit, tak sa mi podarilo

mieť nemčine nebolo vţdy jednoduché.

aspoň trochu priblíţiť to, čo vo mne vyvo-

Všetko sme si mohli „omakať“ vlastnými

lala a navţdy „zakonzervovala“ cesta do

rukami a vyskúšať na vlastnej koţi (nieke-

CERN-u. No predsa len ma jednou vecou

dy doslova), a to my študenti máme veľmi

sklamala – trvala tak veľmi krátko...

Pred vstupom do švajčiarskeho vedeckého centra Technorama

Príbehy kozmických technológií

T

akto oficiálne znel názov vzdelávacieho cyklu prednášok s podtitulom „alebo

veci kaţdodenného ţivota, čo majú svoj pôvod v kozmonautike“. Jeho protagonistom bol známy popularizátor kozmonautiky a spisovateľ Ing. Tomáš

Přibyl, ktorý sa stretol vo štvrtok 26. apríla 2012 v prievidzskom Regionálnom kultúrnom stredisku s našimi študentmi. Organizátorom tejto zaujímavej akcie bola Hvezdáreň v Partizánskom a Hvezdáreň vo Valašskom Meziříčí. Pripravili ju v rámci projektu Obloha na dlani . Prednáška mala dve časti. V prvej získali študenti informácie
o letoch do vesmíru, o beţnom dni kozmonauta, o najbeţnejších veciach, ktorých
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vykonávanie nie je vo vesmíre vôbec jednoduché. V druhej časti sa dozvedeli o technológiách, s ktorými prichádzame do kontaktu a ktoré boli navrhnuté pre potreby
kozmonautiky. Hneď na druhý deň, v piatok 27. apríla 2012, sa brány našej školy
opäť otvorili. Tentoraz však netradične o 19.30 hod. a iba pre hŕstku nadšencov. Aby
sa dostali na strechu gymnázia a mohli pozorovať nočnú oblohu s RNDr. Pavlom
Škrinárom, dlhoročným profesorom našej školy a veľkým nadšencom pre astronómiu,
museli vyšliapať 77 schodov. To, ţe to stálo za to, nám napísala jedna z účastníčok
tejto zaujímavej akcie...
–JP–

Na streche gymnázia s RNDr. Pavlom Škrinárom

Fyzika trochu inak
(Michaela Gálová, I. A)

M

nohí z nás si moţno myslia, ţe

som vás teraz chcela presvedčiť. Najlep-

študovať na gymnáziu je veľmi

ším príkladom je fyzika. Ja, študentka prí-

náročné. Moja predstava bola,

rodovednej triedy, som sa aj so svojimi

ţe budem celé hodiny tráviť učením sa

spoluţiakmi zúčastnila prednášky o koz-

a robením domácich úloh. Ale nie je to

monautike. No pôjdem pekne po poriadku.

tak. O tom, ţe učenie nie je o bifľovaní, by

Štvrtok, prvá hodina: fyzika. Preberali sme
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nové učivo a počítali príklady. Hodina ako

stva si nevieme ani len predstaviť. V du-

kaţdá iná. Keď zazvonilo, zišli sme do ves-

chu astronómie sme strávili aj nasledujúci

tibulu školy s vedomím, ţe nás čakajú ďal-

deň. Prísť do školy v piatok večer o ôs-

šie dve hodiny fyziky. Pre niekoho moţno

mej? Trochu zvláštna predstava, ale pozo-

šialené, no pre nás príťaţlivé. Presunuli

rovanie hviezd zo strechy školy sľubovalo

sme sa do Regionálneho kultúrneho centra

záţitok. S pánom profesorom RNDr. Pav-

v Prievidzi. Pán Ing. Tomáš Přibyl, spisova-

lom Škrinárom a v sprievode pani profe-

teľ a popularizátor kozmonautiky, začal

sorky Mgr. Ľubomíry Šimurkovej sme vyšli

svoju prednášku. Dozvedeli sme sa, ako

na strechu. Rozloţili sme si prvý ďaleko-

ţijú kozmonauti v raketopláne. Pohybujú

hľad. Bolo ešte svetlo, Slnko uţ zapadlo

sa, akoby plávali vzduchom. Spôsobuje to

a my sme pozorovali Venušu a Mesiac.

beztiaţový stav, ale to je všeobecne zná-

Potom prišli na rad aj Mars a Saturn.

me. S jedením nie je aţ taký veľký prob-

V istej chvíli sme nevedeli, čo vidíme. Nie-

lém. Jedlo majú v igelitových vrecúškach,

čo v diaľke blikalo. Najprv sme si mysleli,

z ktorých ho iba vysajú. S pitím je to jed-

ţe je to lietadlo, ale toto neznáme teleso

noduché – stačí len vyliať obsah fľaše do

nemenilo svoju polohu. Po chvíľke sme

vzduchu a potom ho len zhltnúť. No vyko-

zistili, ţe je to Sírius – najjasnejšia hviezda

návať najzákladnejšie ľudské potreby je vo

našej nočnej oblohy. To, čo sme videli ako

vesmíre veľmi náročné. V súčasnosti majú

blikanie, spôsobuje odraz slnečných lúčov

kozmonauti špeciálne záchody s malým

od atmosféry tejto hviezdy. Večer sa blíţil

otvorom. Ako si naň sadnúť? To sa musia

ku koncu. Ešte sme si vychutnávali pohľad

naučiť ešte pred odletom. No ţivot koz-

na nádhernú oblohu plnú hviezd. Nikto

monautov nemá len tienisté stránky. My

z nás neľutoval, ţe sem prišiel. Dúfame, ţe

„pozemšťania“ im vynikajúci spánok mô-

takýchto príleţitostí bude viac. Uţ teraz sa

ţeme iba závidieť. Takú regeneráciu sval-

na ne tešíme.

Vo svete fyzikálnej olympiády

V

tomto školskom roku sa konal uţ 53. ročník fyzikálnej olympiády, ktorú
u nás zastrešovala Mgr. Jana Pastieriková. Jej krajské kolo sa konalo v stredu 9. mája 2012 v zasadačke Krajského úradu v Trenčíne. V kategórii C sú-

ťaţili dvaja naši ţiaci – Adam Mečiar (I. A) a Boris Scherer (II. A), ktorí sa obaja
vzhľadom na rovnosť bodového zisku ocitli na 2. mieste. V kategórii B nás reprezentovali Michal Minárik (I. A), ktorý sa zaradil medzi úspešných riešiteľov a obsadil
7. miesto, a Dávid Gross (I. A), ktorý sa stal jej víťazom.
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O počasí a o meteorologických staniciach

V

iete, čo je meteorológia a ako sa dá predpovedať počasie? Naši terciáni určite áno. Vedia, ţe je to veda, čo sa zaoberá atmosférou
a študuje jej zloţenie, stavbu, vlastnosti a

javy, ktoré v nej prebiehajú. Jedným z nich je aj
počasie. Aby ho mohli predpovedať, potrebovali meteorologickú stanicu (hovorovo
meteostanicu), teda zariadenie na meranie
a skúmanie prvkov počasia. Pod vedením
Ing. Ľudmily Holej ju v rámci predmetu
technika aj zhotovili. Keď zvládli teóriu, pristúpili k praktickej realizácii priamo v areáli nášho
gymnázia. Jej výsledkom boli tri školské meteostanice.
Pomocou nich merali niektoré meteorologické veličiny, napríklad smer a rýchlosť vetra, teplotu, oblačnosť, zráţky a zachytávanie prachových
častíc.
–JP–

Priamo v teréne s vlastnoručne zhotovenou meteostanicou
147
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V krajine polmesiaca

Ţiadny cieľ nie je tak ďaleko,
aby naň nedočiahli krídla tvojich snov...

K

eď sme robili pred rokom uzávierku predchádzajúcej výročnej správy, podarilo sa
nám na poslednú chvíľu do nej zapraco-

vať informácie o medzinárodných úspechoch niektorých našich ţiakov, čo dosiahli
v čase letných prázdnin. Bolo by nespravodlivé, keby sme im nedali priestor na vyjadrenie svojich pocitov z úspechu, ktorí dosiahli. Prvým z nich je Roman Kučera (IV. B),
ktorý si z tureckej Ankary priniesol bronzovú medailu z medzinárodnej chemickej
olympiády.
–JP–

O úspechu v Turecku a o iných záţitkoch
(Roman Kučera, IV. B)

V

šetko

nasvedčovalo

tomu,

ţe

ho sveta a reprezentovať našu školu, re-

v roku 2011 sa poruší dlhoročná

gión a Slovenskú republiku na 43. medzi-

tradícia v účasti našej školy na

národnej chemickej olympiáde, ktorá sa

medzinárodnej chemickej olympiáde. Len-

konala v dňoch 9. aţ 18. júla 2011 v tu-

ţe súper si ujasnil priority a vybral si ťah

reckom hlavnom meste Ankare. Program

na inú bránku. A tak nám – Ivetke Krško-

olympiády sa začal otváracím ceremoniá-

vej a mne – čo sme boli pod vedením pá-

lom, v ktorom nám Turci predstavili svoju

na profesora Kozáka a Mareka Viciana

kultúru a zvyky. Potom nasledovala recep-

pripravení, šťastie prialo a podarilo sa nám

cia, na nej som sa spoznal s ostatnými

vybojovať si účasť v treťom výberovom

súťaţiacimi. V nasledujúcich dňoch nás

sústredení. Odtiaľ som postúpil uţ iba ja,

organizátori zaviedli na Ankarský hrad

napriek tomu, ţe Ivetka bola vyrovnaný

s výhľadom na mesto. Ukázali nám Ata-

súper. Dostal som moţnosť zdieľať svoje

turkovo mauzóleum, mauzóleum človeka,

nadšenie pre chémiu s ďalšími stovkami

ktorý reformoval Turecko, čím si vyslúţil

študentov zo sedemdesiatich krajín z celé-

označenie „Otec Turkov“. Navštívili sme
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Národné múzeum, v ňom bolo vystave-

a odmeňovaním najúspešnejších súťaţia-

ných šesťtisíc rokov tureckej civilizácie.

cich. Aj keď je to súťaţ jednotlivcov, Slo-

Podnikli sme dvojdňový výlet do Cappado-

vensko neoficiálne obsadilo 6. miesto

cie, kde sme si prezreli kostoly prvých

v rámci Európy a celkové 13. miesto so

kresťanov a príbytky obyčajných ľudí vyte-

ziskom troch strieborných a jednej bronzo-

sané do sopečných brál... Zaţili sme mno-

vej medaily, ktorú som si priniesol domov.

ho skvelých záţitkov a ochutnali mnoho

Okrem

špecialít z tureckej kuchyne... Lenţe do

a mnoho nových kamarátstiev s mladými

Turecka sme prišli najmä súťaţiť. Olym-

chemikmi z celého sveta. Toto podujatie

piáda mala praktickú a teoretickú časť,

bolo pre mňa odmenou za nekonečné ho-

pričom kaţdá z nich trvala päť hodín.

diny tvrdej, poctivej a systematickej práce,

Praktická časť bola náročná na čas a bolo

ale aj veľkou motiváciou do budúcnosti. Za

nutné robiť viacero vecí naraz. Zadanie

svoj úspech vďačím v prvom rade pánovi

z teoretickej časti boli napísané na neuve-

profesorovi

riteľných 35 stranách. Boli síce časovo

účastníkom medzinárodných chemických

náročné, ale zvládol som ich. Celá súťaţ

olympiád, ktorí vzišli z jeho „liahne“ talen-

vyvrcholila

tov. Bez nich by som nebol tam, kde som.

záverečným

ceremoniálom

nej

mi

zostali

Kozákovi,

najmä záţitky

ale

aj

Slovenská výprava na 43. medzinárodnej chemickej olympiáde v Ankare,
jej členom bol i Roman Kučera (v spodnom rade prvý zľava)
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bývalým

Za veľkou mlákou

V

dňoch 26. júna aţ 1. júla 2011 sa na Newyorskej štátnej univerzite v Oswegu uskutočnila
GENIUS olympiáda (Genius Olympiad = Global

Environmental Issues Project Olympiad). Jej hlavným
poslaním je podporiť ţiakov stredných škôl v hľadaní
riešení environmentálnych problémov, podnietiť ich,
aby prispeli k ochrane a zlepšeniu ţivotného prostredia,
a vytvoriť im priestor na výmenu skúseností a myšlienok. Organizuje ju Newyorská
štátna univerzita v Oswegu v spolupráci s nadáciou pre vedu a vzdelávanie Terra. Aţ
376 nadaných ţiakov stredných škôl zo 46 štátov sveta predstavilo na nej 188 bádateľských projektov zameraných na riešenie environmentálnych problémov. Slovenskú
republiku reprezentovali piati ţiaci stredných škôl s tromi projektmi. Jedným z nich
bol projekt nazvaný Vplyv banskej činnosti na vegetáciu prepadlísk v katastri obce

Koš, ktorého autorkami sú dve naše študentky, sestry Zuzana Klincová (III. G) a Veronika Klincová (VII). O svojich záţitkoch a dojmoch nám napísali...
–JP–

Ako vystrihnuté z amerického filmu
(Veronika a Zuzana Klincové)

N

a základe účasti na Kongrese

vyvíjalo dobre. Chceli sme ukázať Sloven-

mladých bádateľov, ktorý

sa

sko v tom najlepšom svetle. Amerika nás

kaţdoročne koná pod záštitou

privítala krásnym a teplým počasím. Hneď

občianskeho zdruţenia Mladí vedci Sloven-

po príchode sme sa oboznámili s program.

ska, sme sa kvalifikovali na medzinárodnú

Bol nabitý, ale to nám vôbec neprekáţalo,

súťaţ

ţiakov

keďţe sme toho chceli zaţiť a vidieť čo

stredných škôl so zameraním na environ-

najviac. Po ubytovaní v komplexe študent-

mentálne projekty v Oswegu. Plné očaká-

ských internátov a krátkom odpočinku po

vania sme sa v piatok 24.júna 2011 vydali

únavnej ceste sme po prvý raz ochutnali

za dlhú a nezabudnuteľnú cestu do Spoje-

pravú americkú fastfoodovú stravu. Bolo

ných štátov amerických. Hoci sme mali

to ako vystrihnuté z amerického stredo-

spočiatku zmiešané pocity a radosť sa

školského filmu. Po slávnostnom otvára-

miesila so strachom a napätím, všetko sa

com ceremoniáli nás nečakala hneď pre-

bádateľských

projektov
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zentácia našich projektov, akoby to väčši-

rečný ceremoniál. Po úvodných príhovo-

na očakávala, ale organizátori sa rozhodli

roch a vystúpení jazzovej kapely nastalo

dopriať nám najskôr trochu zábavy. Zaţili

udeľovanie diplomov a medailí. Z Oswega

sme nezabudnuteľný deň – návšteva Nia-

sme si okrem krásnych záţitkov odniesli aj

garských vodopádov, nákupy v obchod-

Science Honorable Mension Award. No tým

nom centre v blízkosti Buffala a večerná

sa náš americký výlet ešte nekončil. Čaka-

pizza party. Potom prišla na rad aj súťaţ,

la nás ešte návšteva hlavného mesta

kvôli ktorej sme sem prišli. Postery v ang-

Washington D. C. a New York so svojou

lickom jazyku sme prezentovali vo veľkej

chaotickosťou a veľkoleposťou. Čo pove-

výstavnej hale, ktorá bola súčasťou uni-

dať na záver? Sme rady, ţe sme sa takejto

verzity. Súčasťou programu bola aj pre-

udalosti mohli zúčastniť a na dni preţité

zentácia jednotlivých krajín formou malých

v USA nikdy nezabudneme. Vďaka patrí

stánkov, vďaka ktorým sme spoznali kultú-

najmä našim profesorom – PaedDr. Oľge

ru a zvyky iných národov. Oblečené do

Kurbelovej a Ing. Ivete Šovčíkovej, ktoré

národných krojov rozdávali sme propagač-

nám pomáhali s projektom po odbornej

né materiály a malé upomienkové darčeky.

stránke, ale aj Mgr. Michalovi Petrovské-

Vo štvrtok 30. júna 2011 sa konal záve-

mu, ktorý nám ho preloţil do angličtiny.

V národných krojoch v areáli univerzity v Oswegu
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Chemický spravodajca

H

lavnou a nosnou aktivitou predmetovej
komisie chémie je okrem výučby tohto
prírodovedného predmetu uţ tradične

najmä chemická olympiáda. Je to postupová súťaţ organizovaná v Slovenskej republike ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti ţiakov a je trvalou a neodmysliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. Patrí k
tým vedomostným súťaţiam, čo sa svojimi výsledkami výrazne podieľajú na tom, ţe
patríme medzi najúspešnejšie slovenské školy. V tomto školskom roku sa konal
48. ročník. Na našej škole je nerozlučne spätá s menom PaedDr. Miroslava Kozáka,
ktorý je nielen konzultantom niektorých kategórií, ale aj predsedom Krajskej komisie
chemickej olympiády pre Trenčiansky kraj a členom Slovenskej komisie chemickej
olympiády, čiţe okrem prípravy študentov sa venuje aj organizačnému zabezpečeniu
jednotlivých kôl tejto vedomostnej súťaţe.

Z

ačnime hodnotením najvyššej ka-

získanie statusu úspešnej riešiteľky, po-

tegórie A. Jej konzultantom bol

stúpili do celoštátneho kola. To sa konalo

PaedDr. Miroslav Kozák. Krajské

v dňoch 23. aţ 26. marca 2012 v priesto-

kolo sa konalo v dňoch 24. aţ 25. januára

roch Strednej odbornej školy chemickej

2011 (praktická časť v chemických labora-

v Bratislave. Všetci naši študenti sa zaradili

tóriách Spojenej školy v Novákoch, teore-

medzi úspešných riešiteľov, ale medailovú

tická časť na pôde nášho gymnázia). Re-

pozíciu získal iba Roman Kučera, ktorý

prezentovalo nás osem študentov, úspeš-

obsadil 2. miesto. Spolu s Ivetou Krško-

nými riešiteľmi sa stali štyria z nich: Ro-

vou, Jurajom Malinčíkom a Jozefom Prie-

man Kučera (IV. B) obsadil 1. miesto, Ive-

bojom sa zúčastnil na prvom teoretickom

ta Kršková (IV. B) získala striebro, Juraj

výberovom sústredením (6. aţ 12. mája

Malinčík (III. A) si vybojoval bronzovú

2012 v Bratislave). Do druhého praktické-

priečku a Jozef Prieboj (IV. B) skončil štvr-

ho výberového sústredenia (10. aţ 16.

tý. Všetci štyria a spolu s nimi i Mária Mini-

júna 2012 v Bratislave) sa z tohto kvarteta

chová (III. B) z 5. miesta, čo iba o vlások

neprebojoval

minula minimálnu 40-bodovú hranicu na

sústredenie sa konalo v dňoch 1. aţ 4. júla
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Jozef

Prieboj.

Záverečné

2012 v Bratislave uţ bez Ivety Krškovej.

Palacková (I. A), ktorá obsadila 2. miesto,

Na ňom sa rozhodlo, ţe Slovenskú republi-

a Adam Mečiar (I. A), ktorý skončil tretí.

ku budú reprezentovať na 44. medziná-

O necelý mesiac neskôr, vo štvrtok 10.

rodnej chemickej olympiáde z našej školy

mája 2012, sa uskutočnilo opäť na novác-

Roman Kučera a Juraj Malinčík. Termín

kej pôde aj krajské kolo chemickej olym-

a miesto jej konania: 21. aţ 30. júl 2012,

piády v kategórii C, ktorej konzultantkou

Washington, USA. O tom, ako to na nej

bola PaedDr. Oľga Kurbelová. Všetkých jej

dopadlo, vás budeme podrobne informo-

dvanásť zverencov získalo status úspešné-

vať vzhľadom na termín uzávierky tejto

ho riešiteľa a dvaja z nich sa ocitli aj na

výročnej správy aţ v jej budúcoročnom

medailových pozíciách – Adam Mečiar

vydaní. Krajské kolo chemickej olympiády

(I. A) sa stal víťazom, Miroslava Palacková

v kategórii B sa uskutočnilo vo štvrtok 12.

(I. A) skončila druhá. V najniţšej kategórii

apríla 2012 na pôde Spojenej školy v No-

Dg, ktorú mala na starosti PaedDr. Oľga

vákoch. Z 26 účastníkov sa stalo štrnásť

Kurbelová, sa úspešnými riešiteľmi kraj-

úspešnými riešiteľmi – osem z nich vzišlo z

ského kola (16. máj 2012 v SOŠ Púchov)

tímu PaedDr. Miroslava Kozáka. Na medai-

stali traja naši študenti. Z nich najlepší

lových pozíciách sa ocitli: Samuel Michalec

výsledok dosiahla Martina Bednárová (II),

(II. F), ktorý sa stal víťazom, Miroslava

ktorá v tejto súťaţi obsadila 5. miesto.
–JP–

V chemickom laboratóriu počas praktickej časti
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N

ajúspešnejší riešitelia krajských kôl chemickej olympiády v kategóriách B
a C sa kaţdoročne zúčastňujú Letnej školy chemikov. Jej hlavným cieľom je
podporovať rozvoj osobnosti talentovanej mládeţe, umoţniť jej aktívnu

prácu v chemických laboratóriách, zoznámiť ju s metódami vysokoškolského štúdia a
najnovšími vedeckými postupmi, ale najmä pripraviť ju na riešenie úloh chemickej
olympiády v najvyššej kategórii A. Tá tohtoročná sa konala v dňoch 1. aţ 13. júla
2012 v Strednej odbornej škole v Púchove. Od nás sa jej zúčastnili Samuel Michalec
(II. F), Adam Mečiar (I. A), Miroslava Palacková (I. A), Milan Ivaniš (I. A), Pavol Skáčik (I. A), Michal Minárik (I. A) a Pavel Sadloň (I. A).
Okrem chemickej olympiády je z pohľadu študentov zaujímavý aj Korešpondenčný seminár z chémie organizovaný Ústavom anorganickej chémie SAV a Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave. V tomto školskom roku sa konal jeho 19. ročník.
V kategórii juniorov sa najlepšie umiestnili Miroslava Palacková (I. A), ktorá obsadila
1. miesto, a Milan Ivaniš (I. A), ktorý skončil štvrtý. V kategórii seniorov sa šesť našich študentov umiestnilo v prvej desiatke – Juraj Malinčík (III. A) obsadil 1. miesto,
tesne za ním skončil ako druhý Roman Kučera (IV. B), štvrtú priečku obsadila Iveta
Kršková (IV. B), o dve miesta pod ňou skončila Mária Minichová (III. B), v celkovom
poradí siedmy skončil Jozef Prieboj (IV. B) a na 9. mieste bola Barbora Minichová
(IV. B). Odmenou pre nich sa stalo sústredenie v rekreačnom stredisku Mníchovský
potok pri Bardejove, ktoré sa konalo v dňoch 5. aţ 10. júna 2012. Účastníci získali
certifikát, oprávňujúci najlepších riešiteľov študovať odbor chémia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave bez vykonania prijímacích skúšok.
Poslednou zaujímavou akciou bol 2. ročník medzinárodnej súťaţe ViBuCh. Jeho organizátorom je Ústav chémie Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity
v Brne a Národné centrum pre výskum biomolekúl. Aj tu naši študenti obsadili popredné miesta. Na praktické sústredenie v Brne dostalo pozvanie prvých desať súťaţiacich, medzi nimi aj Roman Kučera (IV. B), ktorý obsadil 2. miesto a Juraj Malinčík
(III. A), čo sa umiestnil na 3. mieste, ale aj štvrtá Mária Minichová (III. B), šiesta
Iveta Kršková (IV. B) a desiaty Jozef Prieboj (IV. B).
–JP–
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Na návšteve Banskej Štiavnice

K

toré mesto na Slovensku sa v minulosti nazývalo strieborným a prečo? Takto
znie jedna z úvodných otázok v maturitnom zadaní o striebre a jeho zlúčeninách. Kaţdý (a nielen maturant) prirodzene vie, ţe ide o Banskú Štiavnicu

v minulosti známu rozsiahlou ťaţbou a spracovaním rúd s vysokým obsahom tohto
drahého kovu. Dnes sa uţ v tomto malebnom mestečku neťaţí, ale spomienky na
časy, keď tak bolo, uchováva nielen Mineralogické múzeum, ale aj Banský skanzen
v prírode. Študenti I. A a I. B ich navštívili v piatok 14. októbra 2011.
Podobnú exkurziu tak skoro nezaţijeme
(Martin Zázik, I. B)

V

edeli ste o tom, ţe na školské

okúsil vlastnou hlavou snáď kaţdý kameň

výlety moţno ísť aj vtedy, keď sa

trčiaci zo stropu, nijaký vzácny šuter som

nechcete uliať zo školy? Áno, aj

neuzrel. No mineralogické múzeum mi to

mňa to prekvapilo. Kaţdopádne môţete

bohato vynahradilo. V priebehu dňa sme

ľutovať, ţe ste v Banskej Štiavnici neboli

okúsili toho veľa – od posedu v banskom

s nami. Hoci bola zima, v akej sa medvede

vláčiku, cez výpravu do srdca Štiavnických

ukladajú za zimný spánok o mesiac skôr,

vrchov, aţ po návštevu reštaurácie zvanej

neţ sú zvyknuté, my sme sa cítili vo vy-

Pod Kozákom. Objednali sme si v nej pizzu

hriatom autobuse veľmi príjemne. Ako

s tým, ţe poznáme ich šéfa. Ten však ne-

baníci do roboty. Veď sme aj do bane mali

zdieľal naše presvedčenie, a tak sme sa

namierené. Presnejšie do banského skan-

radšej najedli v autobuse, spríjemňujúc si

zenu. Oblečení ako permoníci sme si naj-

cestu vtipmi. A keď sme v diaľke zazreli

prv vypočuli jeho históriu a napokon sme

siluetu Prievidze, bolo nám jasné, ţe po-

do banských útrob aj vstúpili. Aj keď som

dobnú exkurziu tak skoro nezaţijeme.

Dotkni sa chémie

V

o štvrtok 15. decembra 2011 sa ţiaci prímy zúčastnili interaktívnej výstavy

Dotkni sa chémie. Jej organizátorom bola Spojená škola v Novákoch. Lektori
výstavy im predstavili efektné pokusy, ilustračné modely a predmety súvisia156

ce s výrobou a uplatnením chemických výrobkov v kaţdodennom ţivote. Rozdelili sa
do piatich skupín a postupne si prezreli jednotlivé oddelenia. Prvé z nich sa volalo

Farebný svet. Venovali sa v ňom princípu farebného videnia, druhom farbív, ich vyuţitiu v chémii, ale aj surovinám, čo slúţia na ich výrobu. Druhé oddelenie malo názov

Chemickí detektívi. Tu sa dozvedeli o vyuţívaní chemickej analýzy v kriminalistike,
pričom si zábavnou formou vyskúšali aj rôzne dôkazové reakcie. V oddelení nazvanom Vôňa čistoty sa oboznámili s problematikou čistenia a prania, spoznali zloţenie
pracích a čistiacich prostriedkov a absolvovali aj ukáţku dekoratívnej kozmetiky. Štvrté oddelenie Zdravie z prírody sa venovalo najmä farmaceutickej chémii. Priblíţilo im
históriu a techniky spracovania liečivých rastlín a pozvalo ich do sveta potravinárskej
chémie a správnej výţivy. Oddelenie Svet okolo nás bolo venované vlastnostiam, výrobe a vyuţitiu moderných materiálov, akými sú najmä sklo, plasty a rôzne kovy.
PaedDr. Oľga Kurbelová

Záujem o svet chémie bol zo strany študentov úprimný a nefalšovaný
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Postrach komárov
Kto nepozná prístav,
do ktorého sa chce plaviť,
tomu nie je ţiadny vietor priaznivý.

V

dňoch 23. – 27. septembra 2011 sa v Hel-

sinkách, v bývalej elektrárni Suvilahti, konalo finále 23. ročníka Súťaţe Európskej únie pre mladých vedcov známou pod skrat-

kou EUCYS (angl. The European Union Contest for Young Scientists ). Jej cieľom je
nielen zdôrazniť význam inovácií a výskumu pre budúcnosť, ale aj podporiť záujem
mladých ľudí o vedeckú kariéru.
134 mladých bádateľov, vo veku
od 14 do 21 rokov, reprezentujúcich 38 štátov predstavili 87 originálnych projektov z rôznych oblastí vedy a techniky, s ktorými zvíťazili na národných súťaţiach EUCYS. Naše gymnázium a celú Slovenskú republiku na nej reprezentovala Petra Lörincziová (IV. C)
s prácou Determinácia rodového

zastúpenia komárov a moţnosti
prevencie proti ich premnoţeniu,
ktorej odborným garantom bol
doc. RNDr. Nasir A. Jalili, PhD.
pôvodom z Afganistanu, jeden
z mála špecialistov na tropickú parazitológiu u nás. Jednoducho povedané, predstavila vlastný repelent proti komárom, ktorý bez pouţitia akýchkoľvek chemikálií sama
namiešala z byliniek rastúcich kdekoľvek na Slovensku. O svojej ceste k úspechu
nám napísala nasledovné slová...
–JP–
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O pocitoch, plánoch a ambíciách
(Petra Lörincziová, IV. C)

B

iológia ma zaujíma uţ od detstva.

EUCYS, prišla pozvánka na celosvetovú

Na všeobecné prekvapenie mno-

súťaţ mladých vedcov do fínskych Helsínk.

hých som napokon našla sebarea-

Výskumné práce všetkých účastní-

lizáciu v ríši komárov, ktorých mnohí z nás

kov z mnohých krajín Európy hodnotila 19-

povaţujú za najodpornejší hmyz. Vieme

členná porota zloţená z popredných ved-

o nich stále málo, navyše ide o čoraz ak-

cov sveta. Prezentácie prác sa uskutočňo-

tuálnejší problém. Niektoré druhy na Slo-

vali priamo pri stánkoch s postermi formou

vensku môţu prenášať napríklad západo-

interview v anglickom jazyku. Bola to pre

nílsku horúčku či dirofilariózu. Preto mi

mňa predovšetkým obrovská skúsenosť,

napadlo vymyslieť ochranu v podobe repe-

veď som komunikovala s viacerými nosi-

lentu na čisto prírodnej báze. Klasické syn-

teľmi Nobelovej ceny, ktorí hodnotili môj

tetické repelenty totiţ obsahujú látku DE-

projekt. Pri mojom stánku sa zastavovali

ET, ktorá môţe byť veľmi nebezpečná. Pri

reportéri z domácich i zahraničných tlačo-

dlhšej expozícii dokáţe spôsobiť problémy

vých agentúr či televízií, ale aj veľvyslanec

so srdcom, narušiť centrálny nervový sys-

Slovenskej republiky vo Fínsku. Pobyt

tém a v krajných prípadoch priviesť člove-

v Helsinkách nebol iba o súťaţení. Organi-

ka aţ do kómy. V Spojených štátoch ame-

zátori pre nás pripravili pestrý spoločenský

rických dokonca zakázali ich pouţívanie

program, vďaka nemu som mala moţnosť

u detí do šiestich mesiacov veku. Toto pri

pracovať a diskutovať so zahraničnými

mojom prípravku nehrozí. Je vyrobený

študentmi a získať cenné záţitky, skúse-

z klinčekov, materinej dúšky, levandule,

nosti a internacionálne priateľstvá. Bola to

mäty, éterických olejov a olivového oleja

pre mňa príleţitosť zmerať si sily na me-

v pomere, ktorý zatiaľ zostane mojím ta-

dzinárodnej úrovni vo veľmi silnej konku-

jomstvom a ktorý som úspešne odskúšala

rencii, ale aj získať uţitočné rady od špič-

na dvadsiatich dvoch ľuďoch. Keď som so

kových vedeckých osobností, z ktorých

svojou prácou zvíťazila v národnom kole

budem čerpať po celý svoj ţivot.
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Darovať krv je skvelý pocit...

K

eď som premýšľal, čo mám napísať o darcovstve krvi, ktoré je uţ
niekoľko rokov trvalou súčasťou

môjho ţivota i ţivota našich študentov, nič
prevratné mi nenapadlo. Viem, ţe to nie je
kaţdodenná činnosť a navyše nikto neskáče
od radosti, keď mu majú čo i len pichnúť
injekciu. Z vlastnej skúsenosti však viem, ţe
to nie je nič hrozné. Dlho som hľadal na internete inšpiráciu a napokon som ju našiel
v podobe akéhosi sprievodcu darcu krvi. Pre tých, čo ešte váhajú, prinášam z neho
niekoľko myšlienok a zaujímavých postrehov. V prvom rade si musíte uvedomiť – či
sa vám to páči alebo nie – ţe hlavnými pomôckami pri odbere krvi sú vaše ţily
a najmä ich tekutý obsah, ku ktorému sa treba dostať. Nie je pravda, ţe darovať krv
musíte s prázdnym ţalúdkom. Pokojne sa najedzte, ale vyhnite sa alkoholu či zabíjačkovým špecialitám... Nezabudnite dodrţiavať pitný reţim, aj keď sa vám po odbere bude chvíľu točiť hlava tak či tak. Vyplňte pravdivo dotazník. Sú v ňom otázky typu, či máte tetovania, či ste brali (beriete) drogy, o prekonaní ţltačky, či pohlavne
prenosných chorôb... Snaţte sa byť úprimní, a ak ste náhodou strávili leto na lodi
napríklad s partiou vášnivých domorodcov, čo vám na rozlúčku potetovali celý chrbát
hrdzavým drôtom, radšej to priznajte. Sestričky bývajú vţdy veľmi milé a poznajú
jemné odtienky ľudskej psychiky. Neprekvapí ich, keď dvojmetrový obor pri pohľade
na ihlu zbledne, spadne na zem ako podťatý a nikto by sa v ňom krvi nedorezal. Do
vašej ruky po vpichu, ktorý príliš nebolí, zavedú hrubšiu kanylu. Hadičkou je spojená
s vakom na krv. Ten sa bude lenivo prevaľovať, ako do neho bude cícerkom pribúdať
vaša krv. Ak ste útlocitnejšej povahy, prestaňte hypnotizovať miesto vpichu na vašej
ruke a radšej sa zahľaďte na praskliny v omietke alebo obdivujte šikovnosť sestričiek. Samotný odber netrvá dlho, za menej ako desať minút to máte za sebou. Odoberú vám len 450 ml krvi. Teraz môţete odpadnúť, cieľ je splnený. Po odbere máte
právo cítiť sa ako hrdina, veď pomáhate druhým. Moţné sú pocity závratu a ospalosť
trvajúca asi pol dňa. Takisto vám hrozí sklamanie, ak ste boli od narodenia presvedčení, ţe máte modrú krv. Tak teda – hor sa do toho! Zahoďte obavy a predsudky!
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Vaša krv zachráni človeka, moţno aj toho, na ktorom vám záleţí. Ak ste beţci na dlhé
trate, po rokoch darcovstva a cisterne darovanej krvi sa dočkáte Jánskeho plakety
a stĺpčeka v regionálnych novinách! Ale teraz váţne. Darovať krv je skvelý pocit...
–JP–

K

tradičným akciám, čo sa realizujú na pôde našej školy, patria celoslovenské
kampane zamerané na darcovstvo krvi. Sú späté s menom Mgr. Marty Lančaričovej, ktorá úzko spolupracuje s územným spolkom Slovenského Červe-

ného kríţa v Prievidzi. Počas nich k nám zavíta mobilná odberová jednotka z Národnej transfúznej sluţby v Martine. Prvou z týchto celoslovenských kampaní bola uţ
tradične Študentská kvapka krvi, ktorá sa u nás konala vo štvrtok 27. októbra
2011. Jej heslo znelo: Čas na ţivot! Z našich ţiakov krv dobrovoľne darovali:
1.

Natália Prídavková (IV. A)

20.

Lucia Sýkorová (IV. C)

2.

Adam Šnirc (IV. A)

21.

Kateřina Zádrapová (IV. C)

3.

Danie Filip l (IV. B)

22.

Dominika Záhorská (IV. C)

4.

Katarína Gábrišová (IV. B)

23.

Diana Gaţiková (IV. D)

5.

Ján Luščák (IV. B)

24.

Matej Gergely (IV. D)

6.

Barbora Minichová (IV. B)

25.

Michal Turčan (IV. D)

7.

Tomáš Pavlíček (IV. B)

26.

Xia Cai Yun (IV. D)

8.

Dominika Švarcová (IV. B)

27.

Timotej Ďurjak (IV. E)

9.

Marián Valentín (IV. B)

28.

Ivan Getta (IV. E)

10.

Maroš Valter (IV. B)

29.

Mário Ignác (IV. E)

11.

Nikola Vavrová (IV. B)

30.

Romana Kriššáková (IV. E)

12.

Marián Gatial (IV. C)

31.

Viktória Richterová (IV. E)

13.

Beáta Jánošová (IV. C)

32.

Veronika Rybanská (IV. E)

14.

Mária Kollárová (IV. C)

33.

Zlatica Sluková (IV. E)

15.

Dominika Kubincová (IV. C)

34.

Filip Snoha (IV. E)

16.

Eliška Masarovičová (IV. C)

35.

Róbert Straka (IV. E)

17.

Natália Mjartanová (IV. C)

36.

Júlia Tomášiková (IV. E)

18.

Patrícia Moráviková (IV. C)

37.

Patrícia Čmelová (IV. F)

19.

Alica Sapárová (IV. C)

38.

Martina Drexlerová (IV. F)
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39.

Andrea Chalmovianská (IV. F)

51.

Igor Lackovič (IV. G)

40.

Dušan Kačmár (IV. F)

52.

Alexandra Marcinová (IV. G)

41.

Nikola Koričanská (IV. F)

53.

Stanislava Mníchová (IV. G)

42.

Hana Mravcová (IV. F)

54.

Lenka Murárová (IV. G)

43.

Roman Oršula (IV. F)

55.

Róbert Perniš (IV. G)

44.

Marek Pipíška (IV. F)

56.

Blanka Reingráberová (IV. G)

45.

Michael Würschner (IV. F)

57.

Štefánia Simonová (IV. G)

46.

Dávid Bešše (IV. G)

58.

Danica Sliacka (IV. G)

47.

Michal Čičmanec (IV. G)

59.

Rastislav Stanček (IV. G)

48.

Matej Ďurčenka (IV. G)

60.

Renáta Úradničková (IV. G)

49.

Michal Hrdý (IV. G)

61.

Tamara Bačiaková (III. B)

50.

Dominika Hudecová (IV. G)

62.

Andrej Minich (III. B)

V

utorok 21. februára 2012 sa uskutočnil druhý odber krvi v rámci celoslovenskej kampane Valentínska kvapka krvi. Jej heslo znelo: Zachráň Romantiku. Daruj krv. Z radov našich študentov sa do nej dobrovoľne zapojili:

1.

Matúš Kmeť (III. A)

17.

Tomáš Pavliček (IV. B)

2.

Jakub Perniš (III. B)

18.

Marián Valentín (IV. B)

3.

Nikola Šovčíková (III. B)

19.

Maroš Valter (IV. B)

4.

Kristína Wittemanová (III. B)

20.

Nikola Vavrová (IV. B)

5.

Eva Hujíková (III. C)

21.

Veronika Verníčková (IV. B)

6.

Michaela Majerová (III. C)

22.

Marián Gatial (IV. C)

7.

Ivana Kmeťová (III. D)

23.

Beáta Jánošová (IV. C)

8.

Eva Nechalová (III. F)

24.

Mária Kollárová (IV. C)

9.

Denis Zimmer (III. F)

25.

Leona Kvostková (IV. C)

10.

Barbora Pipíšková (III. F)

26.

Dominika Kubincová (IV. C)

11.

Zuzana Horváthová (IV. A)

27.

Michal Michalovič (IV. C)

12.

Natália Prídavková (IV. A)

28.

Natália Mjartanová (IV. C)

13.

Kristína Rendeková (IV. A)

29.

Veronika Smejkalová (IV. C)

14.

Denis Šveda (IV. A)

30.

Lucia Sýkorová (IV. C)

15.

Daniel Filip (IV. B)

31.

Kateřina Zádrapová (IV. C)

16.

Katarína Gábrišová (IV. B)

32.

Petra Belohorcová (IV. D)
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33.

Júlia Cachovanová (IV. D)

49.

Aneta Lendelová (IV. F)

34.

Matej Gergely (IV. D)

50.

Roman Oršula (IV. F)

35.

Ján Martinček (IV. D)

51.

Marek Pipíška (IV. F)

36.

Xia Cai Yun (IV. D)

52.

Michael Würschner (IV. F)

37.

Mário Ignác (IV. E)

53.

Jessica Ţišková (IV. F)

38.

Romana Kriššáková (IV. E)

54.

Dávid Bešše (IV. G)

39.

Viktória Richterová (IV. E)

55.

Michal Čičmanec (IV. G)

40.

Róbert Straka (IV. E)

56.

Matej Ďurčenka (IV. G)

41.

Júlia Tomášiková (IV. E)

57.

Ľuboš Hepner (IV. G)

42.

Igor Valko (IV. E)

58.

Michal Hrdý (IV. G)

43.

Katarína Vlčeková (IV. E)

59.

Alexandra Marcinová (IV. G)

44.

Patrícia Čmelová (IV. F)

60.

Stanislava Mníchová (IV. G)

45.

Andrea Chalmovianská (IV. F)

61.

Róbert Perniš (IV. G)

46.

Dušan Kačmár (IV. F)

62.

Štefánia Simonová (IV. G)

47.

Nikola Koričanská (IV. F)

63.

Rastislav Stanček (IV. G)

48.

Hana Mravcová (IV. F)

64.

Blanka Reingráberová (IV. G)

A ide to aj s úsmevom na tvári...
Ľuboš Hepner (IV. G) a Veronika Verníčková (IV. B)
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Aj toto patrí k ţivotu...

K

eď sa povie meno Ján Jessenius, kaţdému
aspoň trochu zbehlému v histórii sa vybaví
rok 1600 a cisárska Praha Rudolfa II. Habsbur-

ského. V tomto roku, presne v dňoch 8. aţ 12. júna na
nádvorí tzv. Rečkovho kolégia, uskutočnil prvú verejnú
pitvu ľudského tela v strednej Európe. Prítomnému obecenstvu, ktoré sa zišlo v hojnom počte, podrobne vysvetlil zloţenie a činnosť všetkých častí a orgánov ľudského
tela. Podobnú skúsenosť získali po viac ako štyroch storočiach aj študenti nášho
gymnázia so záujmom o štúdium medicíny, ktorí v sprievode RNDr. Denisy Tuţinskej
navštívili v pondelok 5. decembra 2011 Jesseniovu lekársku fakultu v Martine, aby sa
stali očitými svedkami súdnolekárskej pitvy. Nepýtal som sa ich, aké pocity nimi lomcovali pri pohľade na otvorené ľudské telo. Verím, ţe to nebolo o hľadaní senzácie,
ale o úcte k mŕtvemu človeku, k jeho telesnej schránke, čo po ňom zostala, o otázkach a o hľadaní odpovedí na ne. Ľudia majú rôzne predstavy o pitve, o prostredí,
v ktorom sa vykonáva, ale aj o ľuďoch, ktorí ju robia. Pred mnohými rokmi som sám
ako vysokoškolák navštívil oddelenie súdneho lekárstva v Košiciach poháňaný zvedavosťou i strachom. A aké spomienky vo mne táto skúsenosť zanechala? Bolo tam
ponuré ticho a zvláštny chlad. Spolu s kamarátmi medikmi som bez akéhokoľvek pr otestu vykonával to, čo sa odo mňa ţiadalo. „Oblečte si plášť, obujte si galoše, poďte

za mnou. Postavte sa k pitevnému stolu, ničoho sa nedotýkajte, len sa dívajte. Ak
vám bude zle, povedzte to kolegom, chytia vás popod pazuchy a vyvedú vás von.“
Stručné a jasné inštrukcie. Zostal som. Pravdou je, ţe prvých päť minút som mal čo
robiť, aby som sa dokázal sústrediť na lekára a na to, čo robí. Pomaly, krok za krokom, nám odhaľoval tajomstvá ľudského vnútra, vysvetľoval, objasňoval, kládol kontrolné otázky a čakal odpovede. Robil to jemne, pokojne, rozváţne. Ţiadne vtipy,
humorné príbehy, náznaky ţartovania. Páčilo sa mi, keď povedal, ţe k človeku treba
aj po smrti pristupovať s úctou. Netrvalo dlho a zistil, ţe nie som medik, ale prírodovedec. Okamţite ma vykázal z pitevne. Napriek tomu som mu dodnes vďačný. Bola
to dobrá skúsenosť, lebo ma naučila skloniť sa pred majestátom smrti.
–JP–
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Biologická olympiáda

N

a rozdiel od iných vedomostných

súťaţí

má

biologická

olympiáda dve navzájom nezá-

vislé časti. Teoreticko-praktická časť pozostáva z riešenia teoretického testu,
ktorý je zaloţený na logickom spájaní
vedomostí pri riešení komplexných úloh,
a z riešenia praktických úloh zaloţených na zručnostiach a riešení biologických problémov. Projektová časť zahŕňa dva typy prác – projekt s posterom a samostatnú písomnú prácu. Súťaţiť moţno samostatne v jednej alebo druhej časti, prípade podľa
vlastného rozhodnutia aj v oboch častiach, ktoré sú hodnotené nezávisle. V 46. ročníku sa naši študenti zapojili iba do projektovej časti. Školské kolo sa konalo vo štvrtok 12. januára 2012. V kategórii A zvíťazil a postúpil do krajského kola Mário Krajči
(III. F), s prácou Poznávanie prehistorickej minulosti nášho regiónu zo skamenených

pozostatkov ţivota. V kategórii B bola na školskej úrovni silná konkurencia. Súťaţilo
šesť prác, ktoré sa umiestnili v nasledovnom poradí, pričom postup do krajského kola
si vybojovali autori prvých dvoch z nich:
1.

Alexander Morávek (II. C) s prácou Jedovaté rastliny,

2.

Michaela Gálová (I. A) s prácou Diagnóza – obezita,

3.

Gabriel Lüttmerding (II. C) s prácou Vodné korytnačky,

4.

Dominik Bukay (II. D) s prácou Vplyv činnosti človeka na Laziansky háj,

5.

Beáta Belisová (II. C) s prácou Akupresúra,

6.

Monika Vyparinová (II. C) s prácou Sex a všetko, čo s tým súvisí.

Krajské kolo sa konalo v stredu 15. februára 2012 na pôde Gymnázia M. R. Štefánika
v Novom Meste nad Váhom. Naši študenti sa síce neumiestnili na ţiadnej z medailových pozícií, ale ich výsledky hodnotíme pozitívne. Mário Krajči, ţiak RNDr. Michala
Struhára, obsadil 5. miesto, také isté miesto získal vo svojej kategórii aj Alexander
Morávek, ţiak Mgr. Vlasty Dobrotkovej, Michaela Gálová, ţiačka Mgr. Jany Mikuškovej, obsadila v tejto súťaţi šiestu priečku.
–JP–
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V labyrinte kvalitných prednášok

T

rendom vo vyspelých kultúrach je, aby aj múzeá boli aktívne, otvárali sa všetkým skupinám
návštevníkov, aby plnili tieţ úlohu vzdelávania

a hlbšieho poznávania. Práve za napĺňanie týchto úloh
získalo Hornonitrianske múzeum v Prievidzi významné
ocenenie Múzeum roka 2011 od Slovenskej geologickej spoločnosti. Odborníci ocenili
najmä prácu so zbierkami a akvizíciu geologických nálezov pre vlastnú muzeálnu expozíciu. S touto inštitúciou veľmi úzko spolupracujú aj členovia predmetovej komisie
biológie, najmä v oblasti stredoškolskej odbornej činnosti...
Aký je to pocit dotýkať sa prehistórie?
(Myšlienky z jedného rozhovoru do Slovenského rozhlasu)

V

januári 2012 prišiel do našej školy

priviedlo k úspechu. „Bol som veľmi pre-

PhDr. Marián Ondáš, redaktor

kvapený z ústretovosti, ktorej sme sa doč-

Slovenského rozhlasu, aby natočil

kali zo strany múzea a hlavne zo strany

rozhovor s tými, čo najlepšie vedia vyhod-

Ing. Kataríny Keratovej, ktorá s nami cho-

notiť spoluprácu s Hornonitrianskym mú-

dila do terénu,“ spomína zasa na túto spo-

zeom v Prievidzi. Oslovil RNDr. Michala

luprácu Mário Krajči (III. F). Keďţe ich

Struhára a jeho dvoch ţiakov, ktorí so svo-

práca nemala byť iba zhrnutím poznatkov

jou prácou v odbore geovedy Poznávanie

dávno známych a publikovaných v odbor-

prehistorickej minulosti nášho regiónu zo

nej literatúre, ale musela mať aj ich vlast-

skamenených pozostatkov ţivota obsadili v

ný prínos, nezostalo im nič iné, len ísť

minulom školskom roku 4. miesto v celo-

priamo do terénu s geologickými pomôc-

slovenskom kole stredoškolskej odbornej

kami, pátrať tam po známych lokalitách.

činnosti aj vďaka intenzívnej spolupráci

Vyplatilo sa. Našli bohaté náleziská numu-

s Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi.

litov, lastúrnikov, ale aj rôzne významné

„Svoj záujem o paleontológiu a geológiu

koraly, ktoré sa stali dôleţitým príspevkom

výrazne prehĺbili, pretoţe mohli pracovať

do zbierky samotného múzea. Lucia Lac-

priamo v laboratóriu múzea, byť v teréne,

ková (IV. A) v tomto rozhovore pripome-

zbierať skameneliny a determinovať ich,“

nula, ţe v Skačanoch našli jeden z najvý-

poznamenal RNDr. Michal Struhár. To ich

znamnejších koralov z obdobia treťohôr,

posúvalo vpred, motivovalo a nakoniec

čo Ing. Katarína Keratová veľmi ocenila
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ako veľký prínos v rámci ich výskumu. Na

zaoberám sa i históriou. Keď niečo nájde-

otázku, aký je to pocit dotýkať sa prehis-

te, zistíte, ţe to vynaloţené úsilie nebolo

tórie, odpovedala: „Mám rada archeológiu,

zbytočné. Jednoducho, je to úţasný pocit.“

S

talo sa uţ tradíciou, ţe študenti nášho gymnázia odchádzajú so svojimi vyučujúcimi biológie do neďalekého Hornonitrianskeho múzea, aby absolvovali
poučné prednášky so zaujímavými ľuďmi. V utorok 31. januára 2012 spoznali

RNDr. Dušana Trávnička, zoológa z Múzea juhovýchodnej Moravy v Zlíne, ktorý im
porozprával o svete hmyzu, jeho taxonomických radoch, ale aj o návšteve exotickej
Etiópie na východe Afriky. Jeho prednášky boli súčasťou sprievodných podujatí k prírodovednej výstave venovanej chráneným územiam Trenčianskeho kraja, ktoré bolo
výstupom projektu cezhraničnej spolupráce Západné Karpaty – spoločná hranica.

RNDr. Dušan Trávníček počas prednášky zo sveta hmyzu

V

o štvrtok 15. marca 2012 prišli naši študenti opäť do priestorov Hornonitrianskeho múzea, aby sa zúčastnili sprievodného výchovno-vzdelávacieho
podujatia k výstave Chránené územia Trenčianskeho kraja. Tieto územia

prezentovali na štyroch desiatkach panelov prostredníctvom textov a mnoţstva foto-
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grafií. Od kurátorky múzea Ing. Kataríny Keratovej sa dozvedeli veľa dôleţitých faktov a informácií, ale aj zaujímavosti o prírode nášho kraja. Na záver sa zapojili do
súťaţe o zaujímavú cenu, ktorou bola publikácia Klenoty prírody Trenčianskeho kraja

a Zlínskeho kraja. V stredu 11. apríla 2012 sa študenti II.B a II.C vydali na Potulky po
karpatských horách, t. j. zúčastnili sa odbornej prednášky v Hornonitrianskom múzeu, ktorá bola zameraná na flóru a vegetáciu karpatskej oblasti. Prednášateľom bol
RNDr. Jozef Šibík, PhD. z Oddelenia geobotaniky Botanického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave, ktorý im predstavil krásy a zaujímavosti Západných a Východných Karpát, ale aj neduhy ochrany tamojšej prírody.

RNDr. Jozef Šibík, PhD. počas prednášky o Karpatoch

I

keď sa ďalšie akcie netýkajú Hornonitrianskeho múzea, tematicky patria do
súboru prednášok, čo absolvovali naši študenti v rámci biológie. V pondelok
2. apríla 2012 prišli do Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi na ekový-

chovné podujatie. Konalo sa pri príleţitosti Svetového dňa vtáctva (1. apríl) pod názvom Tajomný ţivot nočných a súmračných druhov vtákov. Samotnej prednáške
predchádzala krátka vychádzka do okolia. Študenti sa oboznámili so spôsobom ţivota
a rozšírením našich sov a iných málo známych druhov vtákov, so spôsobmi hospodárenia v lesoch a absolvovali aj krátky kurz poznávania hlasov. Lektormi boli Mgr. Tatiana Šolomeková, PhD. a RNDr. Vladimír Slobodník, CSc. zo Štátnej ochrany prírody
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Slovenskej republiky. V stredu 25. apríla 2012 sa študenti 3. ročníka, čo navštevujú
voliteľný predmet seminár z biológie, zúčastnili inej odbornej prednášky venovanej
ochrane dáţďovníkov a netopierov. Populácie týchto ţivočíchov sú v súčasnosti ohrozené najmä masívnym zatepľovaním obytných budov a úbytkom ich hniezdnych
moţností. Cieľom tohto podujatia bolo zoznámiť študentov s projektom nazvaným

Ochrana dáţďovníka tmavého a netopierov v budovách na Slovensku, získať dobrovoľníkov, ochotných zapojiť sa do monitoringu stavu populácií a navrhnúť vhodné
témy prác pre stredoškolskú odbornú činnosť. Prednášajúcou bola opäť Mgr. Tatiana
Šolomeková, PhD., okresná koordinátorka tohto projektu. Týmto spolupráca s ňou
neskončila, pretoţe o necelé tri mesiace sa stalo odborným garantom a lektorkou
zaujímavej exkurzie. Vo štvrtok 7. júna 2012 sa študenti II. B navštívili lokalitu Košských mokradí. Akcia bola zameraná na pozorovanie vodného vtáctva, ktoré vyuţíva
túto oblasť pre zahniezdenie alebo ako migračnú zastávku. Predstavujú veľmi významný ekosystém s bohatou diverzitou druhov vodných, pobreţných či močiarnych
vtákov. Nachádzajú sa priamo v intraviláne obce a v jej blízkom okolí, preto sme
mohli zaznamenať aj prítomnosť druhov avifauny typických pre lúčne, poľné a lesné
spoločenstvá.
RNDr. Michal Struhár

Počas prednášky Mgr. Tatiany Šolomekovej, PhD. v našej klubovni
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Cesty za poznaním

U

ţ neraz sme písali, ţe geografia je aj o poznávaní krajín, ich kultúry, histórie, prírodných krás, priemyslu, regionálnych špecifík a ľudí, čo v nich ţijú.
Aj z týchto dôvodov RNDr. Milan Barta a PaedDr. Juraj Tasch uţ tradične

organizujú exkurzie za hranice našej krajiny, čo pomáhajú tieto ciele naplniť. V tomto
školskom roku ich zorganizovali tri. Prvá sa uskutočnila v dňoch 27. aţ 29. septembra
2011. Hlavnými zastávkami na nej boli Praha, hlavné mesto Českej republiky, dominanta západných Čiech Plzeň a stredoveký kráľovský hrad Karlštejn. O mesiac neskôr, v dňoch 20. aţ 21. októbra 2011, sa cestovalo opäť a tentoraz do Poľska. Cieľom bolo starobylé kráľovské mesto Krakov. Tretia exkurzia sa konala aţ na sklonku
školského roka. V dňoch 6. aţ 7. júna 2012 navštívili naši študenti Moravu, konkrétne
Olomouc a Moravský kras. O svojich cestovateľských záţitkoch nám napísali niekoľko
postrehov, ktoré vám prinášame...
–JP–

Exkurzia nielen o krásach miest
(Ivona Mendelová, VII)

P

rvé, čo mi prebleslo hlavou v uto-

Ešte dopoludnia sme sledovali zaujímavé

rok 27. septembra o 2.50 ráno,

divadlo. Ja a moji spoluţiaci, tlačiac sa

bolo, prečo ten hlúpy budík za-

s desiatkami ďalších zvedavcov, sme pozo-

zvonil tak veľmi skoro. Keď som si uve-

rovali výmenu hradnej stráţe. Po neko-

domila, ţe dôvodom bol odchod na exkur-

nečne dlhej ceremónii a fotografovaní sa

ziu do Prahy a Plzne, hneď som sa prebra-

so stráţnikmi sme vstúpili do veľkolepého

la k ţivotu. Statočne zívajúc som sa spolu

Chrámu svätého Víta s nádhernými vitrá-

s ostatnými triasla pred zimným štadiónom

ţami a do neba sa týčiacimi štíhlymi veţa-

a čakala na príchod autobusu, ktorý nás

mi. Hneď ako sme si prezreli Praţský hrad,

odviezol k cieľom našej cesty. Prvým

navštívili sme Staromestské námestie, čo-

z nich bola Praha, kam sme dorazili okolo

mu predchádzala prechádzka po Karlovom

desiatej. Nestihli sme sa ani zohriať, pre-

moste s mnoţstvom stánkov a karikaturis-

toţe sme sa hneď vydali na Praţský hrad.

tov. Ani tu sme sa nevyhli obrovskej mase
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ľudí, čo vyzerala ako neuveriteľne veľký

tu zvláštna atmosféra, pretoţe zo všetkých

a ustavične sa meniaci obrazec. Všetci sme

strán na nás dýchala tajomná história. Keď

s napätím očakávali, keď odbije dvanásta

sme vyšli von, ovanulo nás príjemné teplo.

hodina. Upreli sme oči na starobylý orloj

Záţitok z pivovaru bol – a určite nielen

a sledovali sme, ako sa začali pohybovať

kvôli pivu – výnimočný.

nad jeho astronomickým ciferníkom dre-

V Plzni nás ohúrili ešte dve veci:

vené postavičky dvanástich apoštolov.

skvelá večera v jednej malebnej reštaurácii

Praha nás lákala aj ďalšími zaují-

s dobrou atmosférou a náš štvorhviezdič-

mavosťami. Niektorí z nás navštívili Tech-

kový penzión. Nikdy som v takom nebola.

nické múzeum. Pri takom počte automobi-

Hlavným bodom programu ďalšieho dňa

lov, motocyklov, bicyklov, lietadiel a lodí,

bola plzenská zoo. Aj keď uţ dávno nie

nehovoriac o expozícii z druhej svetovej

sme deti, dosýta sme sa v dinoparku vy-

vojny, výstave astronomických pomôcok,

bláznili na preliezkach. Videli sme vyso-

tlačiarenských lisov či modelov najväčších

kánske ţirafy, majestátne levy, vtipné

architektonických skvostov, si určite kaţdý

opičky, smiešne ťarbavé tučniaky a skúsili

prišiel na svoje. Zaujal nás aj pretekársky

sme prekonať geparda v behu. Senzor na

Mercedes z roku 1939, ktorý svojho času

meranie rýchlosti ukázal len 14,8 km/h.

dokázal ísť rýchlosťou aţ 310 km/h. Ne-

Nevadí. Snáď to bude nabudúce lepšie.

skôr sme sa všetci presunuli na Václavské

Našou poslednou zastávkou bol

námestie. Na druhý deň sme pokračovali

hrad Karlštejn, týčiaci sa na strmom brale.

v prehliadke Prahy. Navštívili sme múzeum

Je presne taký, ako vyzerá na fotografiách

voskových figurín, kde sa na nás usmievali

alebo vo filme. No moje spoluţiačky zauja-

napríklad Charlie Chaplin, Freddie Mercury,

lo aj mnoţstvo stánkov s parochňami, kto-

Vladimir Iľjič Lenin, Bedřich Smetana či

ré tu očividne „letia“, lebo veľa zahranič-

typicky český vojak Švejk. Zaujalo nás aj

ných turistov ich malo na hlavách. Samo-

neďaleké

zrejme, ţe si ihneď tri kúpili. Na hrade ich

múzeum

čokolády,

Týnsky

chrám či ţidovská štvrť Josefov.

surrealisticky sa lesknúce vlasy potom pú-

Napoludnie sme opäť nasadli do

tali všeobecnú pozornosť. To by však ne-

autobusu a odcestovali sme do Plzne. Tu

bolo ono, keby svojou troškou k zábave

sme zamierili rovno do pivovaru. Sledovali

neprispeli aj naši profesori, ktorí si v auto-

sme výrobu piva starou i modernou tech-

buse bez váhania nasadili tieto prečudesné

nológiou, jeho balenie i expedíciu priamo

parochne, čím vyvolali búrlivý smiech. Do-

k spotrebiteľovi. Dostali sme sa do stude-

konca sa aj odfotili v tomto „rockerskom“

ných pivníc, ochutnali sme jednotlivé prí-

účese. Moţno aj preto nám úsmev z tváre

sady a nakoniec aj samotné pivo. Panovala

nezmizol počas celej cesty domov. Keď
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sme neskoro v noci prišli do Prievidze, boli

posteli,

dlho

som

nedokázala

zaspať

sme takí unavení, ţe sme sa ledva vládali

a v duchu som ďakovala za tieto nezabud-

rozlúčiť. Aj keď uţ som leţala vo svojej

nuteľné dni.

V plzenskom dinoparku

Únik z reality všedných škodských dní
(Jarmila Prosseková, VII)

P

erfektným zakončením pracovné-

vydali na cestu za poznaním. Vstávať ešte

ho týţdňa bol netradičný odpoči-

pred svitaním a prísť pred „zimák“ ešte

nok a únik z reality všedných škol-

pred piatou hodinou ráno, to naozaj stálo

ských dní v podobe geografickej exkurzie.

za to. Prvou zastávkou bol koncentračný

Vo štvrtok 20. októbra 2011 sme sa totiţ

tábor v Osvienčime. Videli sme autentické
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zábery krutého zaobchádzania s nešťast-

neďalekej Wieliczky, kde sme navštívili

nými Ţidmi. Plynová komora, hromady

soľnú baňu. Po drevených schodoch sme

vlasov, topánok, oblečenia, podpísaných

vstúpili do útrob Zeme. Všetko bolo zo soli

kufrov či zoznamy denného prídelu jedla,

– steny, podlaha, strop a samozrejme

to všetko v nás zanechalo hlboké dojmy.

všetky sochy či permoníci, ktorí dotvárali

Rovnako ako smutné osudy muţov, ţien

kolorit tejto bane. Zaujali nás aj drevené

a detí, čo zaţili nespravodlivé súdy, väze-

podpery, ktoré sa časom a tlakom lámali

nie a mnohé zverstvá, odohrávajúce sa za

ako zápalky. Iné mohutné drevené kon-

ostnatým drôtom. O nemilosrdných pod-

štrukcie podopierali desiatky metrov vyso-

mienkach sme sa presvedčili aj v druhom

ké stropy soľných priestorov. Naša sprie-

tábore, kde sme videli sociálne zariadenie.

vodkyňa Eliška nám nezabudla pripome-

Bolo k dispozícii desiatkam tisícov zajatcov

núť, ţe olizovať či ochutnávať môţeme

len dvakrát denne na desať sekúnd. Tento

stropy, steny, ale aj podlahy a ţe máme

tábor nás ohromil hlavne svojou rozlohou

stále dýchať. Poslepiačky, dôverujúc pá-

a veľkým mnoţstvom barakov, z ktorých

novi profesorovi Taschovi, sme sa ocitli

väčšina uţ nestála. Keď sme skončili pre-

v obrovskom soľnom chráme, kde práve

hliadku tohto tragického miesta, nastúpili

spieval spevácky zbor turistov zo zahrani-

sme do autobusu a odcestovali sme do

čia. V podzemnom múzeu sme videli ok-

Krakova. V ňom sme spoznávali krásy ná-

rem nádherných pravidelných kociek soli aj

mestia a priľahlých uličiek. Večer sme sa

skutočných baníkov pri práci. Nahor sme

ubytovali. Niektorí si vymieňali svoje záţit-

sa odviezli ţelezným výťahom, ktorý pre-

ky do skorých ranných hodín, iní radšej

šiel stotridsaťpäť metrov z podzemia za

odpočívali pred ďalším dňom plným záţit-

necelých päťdesiat sekúnd. Po tejto náv-

kov. Ráno sme po dobrých raňajkách opäť

števe sme nastúpili do autobusu, zjedli

vyrazili do ulíc Krakova. Navštívili sme krá-

posledné zvyšky desiat a sladkostí a vydali

ľovský hrad Wawel. Pre rannú hmlu sme

sme sa na cestu domov. V Prievidzi sme sa

síce nevideli do veľkej diaľky, ale aj tak sa

vrátili do reality a uţ len spomínali, ako

nám výhľad páčil, keďţe jeho súčasťou

nám bolo dobre. Za dva dni sme toho zaţi-

bol drak chrliaci oheň – symbol Krakova.

li mnoho. V pamäti nám zostalo veľa krás-

Na nádvorí sme sa „dobili energiou“ v jed-

nych, silných a hlbokých záţitkov, dojmov,

nom jeho rohu. Nesmela chýbať kúpa pra-

ale najmä spomienok na bezstarostné

vých tradičných poľských cukroviniek –

chvíle spojené s poznávaním zaujímavých

krowiek. Podvečer sme sa presunuli do

miest...
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V areáli starobylého kráľovského sídla

Vizovice – Olomouc – Punkevné jaskyne
(Jarmila Prosseková, VII)

P

red koncom školského roka sa uţ

filmom o histórii tejto svetoznámej páleni-

tradične organizuje celý rad zau-

ce. Potom sme prezreli múzeum, veľkú

jímavých exkurzií. No ja som si

podnikovú

pálenicu,

expozíciu

whisky,

nepochybne vybrala tú najlepšiu. Ten, kto

miestnosť egalizácie a nakoniec mohli naši

bol tieţ, mi dá určite za pravdu, ţe sme

profesori ochutnať z troch druhov Jelínko-

neodišli len s darčekmi pre blízkych z Je-

vých alkoholických nápojov. Pán profesor

línkovej pálenice. V dňoch 6. a 7. júna

Tasch mi ako laikovi vysvetlil, aký je roz-

2012 bol totiţ náš gympel na Morave.

diel medzi destilátom a liehovinou a pod

V stredu skoro ráno sme vyrazili na cestu.

jeho dozorom som mohla ja a moji spolu-

Našou prvou zastávkou bol podnik Rudolfa

ţiaci ovoňať vzorky a hádať, z čoho ich

Jelínka vo Vizoviciach. Prehliadka sa začala

vyrobili. Našou ďalšou zastávkou bolo his176

torické centrum mesta Olomouca. Kaţdý

zamierili do Punkevných jaskýň. Po dvoch

sme si ho mohli prezrieť sám alebo so

hodinách cesty autobusom sme lesíkom

svojimi kamarátmi. Potom sme navštívili

zišli z vrchného okraja priepasti Macochy

neďalekú zoo. Najväčší úspech mali prav-

ku vchodu do jaskyne. Dozvedeli sme sa

depodobne dva hrochy, ţirafy a vyhliadko-

mnoho zaujímavostí aj o „krápnících“. Plť-

vá veţa. Zo zoologickej záhrady nás chcel

kami sme sa odviezli po riečke Punkve von

odviezť autobusom pán profesor Tasch, no

z jaskynného komplexu. Osobne ma pre-

po sto metroch aj napriek obrovskému

kvapilo, ţe viac ako polovica z nás si zopa-

potlesku usúdil, ţe náš šofér to vie predsa

kovala s pánom profesorom Bartom turis-

len lepšie a prenechal mu miesto. Ešte

tiku aj smerom nahor. Tam sme našli od-

skôr, neţ sme šli spať, nám majitelia uby-

dychovať zvyšných študentov a pána pro-

tovne „Pod věţí“ ukázali, ako sa strieľa z

fesora Tascha s kávou, ktorí išli nahor ove-

luku. Niektorí sme sa o to pokúsili tieţ, ale

ľa pohodlnejšie. Vyuţili na to lanovku. Ces-

ukázali sme im iba to, ako sa v tme stráca-

tou domov sme sa zastavili v nákupnom

jú šípy za neďalekým plotom. Po raňaj-

stredisku v centre Brna, kde sme si napo-

kách sme sa zastavili na Svatom Kopečku.

sledy oddýchli pred návratom do kaţdo-

Z výšky sme si pozreli Olomouc a potom

denného študentského ţivota.

Jedna z mnohých hromadných fotografií na pamiatku
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Geografická olympiáda

V

tomto školskom roku prebehol jej jubilejný
40. ročník. Zastúpenie sme mali v kategórii A. Našu školu reprezentoval Ró-

bert Čičmanec (I. B), ţiak Mgr. Zuzany
Cigáňovej. Z piatich tém, ktoré
boli v ponuke, si vybral tému

Londýn – mesto nasledujúcej
letnej olympiády. V krajskom kole,
ktoré sa konalo vo štvrtok 22. marca 2012 na pôde Gymnázia v Dubnici nad Váhom,
zvíťazil a postúpil do celoštátneho kola. To sa uskutočnilo v dňoch 20. – 22. apríla
2012 v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Do
zoznamu úspešných riešiteľov sa zapísal na 9. miesto. Okrem toho sa zúčastnil aj
riešenia úloh geografickej olympiády v kategórii Z. V krajskom kole, ktoré sa konalo v
piatok 23. marca 2012, obsadil 6. miesto.
–JP–
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
TELESNÁ VÝCHOVA
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Krása v pohybe

A

erobik zaţíva v posledných rokoch svoju renesanciu. Prepadá mu čoraz viac ľudí bez
ohľadu na vek či pohlavie. Niektorí

sa mu venujú pre zdravie, iní si chcú vylepšiť
postavu a ďalší jednoducho túţia po spoločnosti,
chcú sa stretnúť s novými tvárami, porozprávať sa,
relaxovať. Aerobik je šport, ktorý sa moţno zdá byť na prvý
pohľad jednoduchý a zábavný, ale ten, čo sa mu venuje
seriózne, vie, ţe si vyţaduje veľmi dobrú fyzickú kondíciu. Je chvályhodné, ţe aj medzi mladými ľuďmi, študentmi, sa nájdu jednotlivci, čo namiesto vysedávania pred
počítačom uprednostňujú pohyb a svojou vytrvalosťou a húţevnatosťou dosahujú
vynikajúce výsledky. Aj medzi našimi študentmi sú dievčatá, ktoré nás úspešne reprezentovali najskôr na majstrovstvách kraja v aerobiku stredných škôl 23. novembra
2011 v Myjave. Titul majsterky kraja si vybojovala Lenka Janesová (III. B), bro nzovú
priečku obsadila Monika Tuţinská (V) a o dve miesta za ňou sa umiestnila Patrícia
Tomastová (III. B). Všetky tri postúpili na Školské majstrovstvá Slovenskej republiky
v aerobiku stredných škôl. Konali sa vo štvrtok 12. januára 2012 v priestoroch športovej haly Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.
Konkurencia bola veľká. Stretlo sa tu viac ako šesťdesiat dievčat, ktoré si prišli zmerať svoje zručnosti v aerobiku. Súťaţ pozostávala zo štyroch kôl (dance mix, street
aerobik, tae-bo, zumba), kaţdé z nich trvalo päťdesiat minút. Medzi nimi mali dievčatá na vydýchanie sa iba desať minút. Nezávislí rozhodcovia hodnotili drţanie tela,
upravenosť súťaţiaceho, techniku predvedenia cvikov, presné opakovanie prvkov
podľa cvičiteľa, dodrţane rytmu, ale aj výraz tváre („radosť z pohybu“). Vyraďovanie
súťaţiacich sa začalo uţ po druhom kole. Lenka Janesová patrila vďaka svojmu výrazu a cvičeniu od prvého kola k favoritkám. Rozhodcov zaujala natoľko, ţe zvíťazila
a získala titul majsterky Slovenska. O svojich dojmoch, pocitoch a záţitkoch nám napísala nasledujúce riadky...
–JP–
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P

Lenka Janesová vľavo počas súťaţe
a vpravo s Monikou Tuţinskou a Patríciou Tomastovou

red dvoma rokmi ma kamarátka

som vyhrala Školské majstrovstvá Sloven-

prehovorila, aby som vyskúšala

skej republiky v aerobiku stredných škôl?

tancovať zumbu. Toto slovo som

Ak mám byť úprimná, ani sama poriadne

počula prvý raz v ţivote a budilo vo mne

neviem. Jednoducho som tam prišla, cviči-

skôr dojem, ţe súvisí skôr s rituálnym vy-

la som naplno aţ do konca a hlavne som si

volávaním daţďa ako s tancom. No po

to uţila. No bez dôkladnej prípravy by to

prvej pesničke som bola milo prekvapená.

nešlo. Mojou výhodou bolo, ţe uţ dva roky

Chytľavé latinskoamerické piesne v kom-

trikrát týţdenne pravidelne tancujem zum-

binácii so strhujúcimi choreografiami ma

bu, k čomu som od svojho víťazstva na

pohltili natoľko, ţe dodnes som na zumbe

majstrovstvách kraja pridala aj tréning

priam „závislá“. Prejavuje sa to tým, ţe

dance aerobiku a tae-bo. Bez toho, aby

všetky moje úspory padnú na vstupné

ma to bavilo a napĺňalo, by to asi tieţ ne-

a zumba oblečenie, pri počúvaní piesní sa

šlo. Bola by som nespravodlivá, keby som

mi zrýchli tep, v hlave sa mi roja najroz-

nespomenula aj tú povestnú štipku šťas-

manitejšie choreografie, a keď trpím jej

tia, ktoré praje pripraveným. Sama súťaţ

nedostatkom, objavia sa abstinenčné prí-

prebiehala v štyroch kolách po päťdesiat

znaky. A ako toto všetko súvisí s tým, ţe

minút. Moţno si poviete, ţe to nič nie je,
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no opak je pravdou. Prvé tri kolá som

Bolo to pre mňa obrovské prekvapenie. Asi

zvládla bez väčších ťaţkostí, no posledné

je lepšie nič neočakávať a potom byť milo

uţ bolo kritické. Po kaţdej pesničke som

prekvapená, neţ byť prehnane sebaistá

v sebe dolovala posledné zvyšky síl, aby

a zaţiť sklamanie. Tým nechcem povedať,

som dokončila – prirodzene s úsmevom na

ţe nemáme mať vieru vo vlastný talent,

tvári – túto po fyzickej stránke mimoriadne

ale pod podmienkou, ţe so zdravým seba-

náročnú súťaţ. Víťazstvo som nečakala.

vedomím ide ruka v ruke pokora.

Cezpoľný beh
V piatok 23. septembra 2011 sa konali v parku za areálom Strednej odbornej školy
obchodu a sluţieb na Vinohradníckej ulici majstrovstvá okresu stredných škôl v cezpoľnom behu. Najlepšie umiestnenie z našich študentov dosiahol Roman Vetrák
(III. E). Skončil na 4. mieste. Druţstvo chlapcov vedené Mgr. Jaroslavom Uhrinom,
ktorého členmi boli okrem Romana Vetráka aj Adam Dobrotka (I. A) a Michal Dekan
(III. A), sa umiestnilo na 3. mieste.

Ţupná kalokagatia
Spojiť krásu tela i ducha a vyuţiť teoretické vedomosti z oblasti zdravotnej výchovy, geografie, prírodovedy, histórie, turistiky, civilnej ochrany v prepojení s fyzickou zdatnosťou. Takto znel hlavný
cieľ akcie, ktorej vyhlasovateľom bol Trenčiansky
samosprávny kraj a organizátorom Krajské centrum voľného času v Trenčíne. Konala sa v stredu
28. septembra 2011 v prievidzskom Lesoparku. Na trojkilometrovej trati bolo dislokovaných šesť kontrolných stanovíšť s úlohami z oblasti poskytovania prvej pomoci,
štátu a práva, ekonomiky, histórie a geografie TSK, ochrany pred poţiarmi, ale aj
praktická časť z topografie, hod granátom na cieľ či streľba zo vzduchovky. Konečné
poradie súťaţe určoval cieľový čas, za ktorý súťaţné druţstvo absolvovalo trať, ku
ktorému sa pripočítali trestné sekundy za nesprávne zodpovedané otázky alebo nesplnené praktické úlohy. Druţstvo našich ţiakov, ktoré viedla Mgr. Marta Lančaričová
a ktorého členmi boli Beáta Belisová (II. C), Roman Vetrák (III. E), Ivan Gaţo
(IV. A), Denis Kodaj (IV. C) a Jana Krausová (IV. C), sa umiestnilo na 6. mieste.
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Plavecká štafeta
V piatok 14. októbra 2011 sa uskutočnila v prievidzskej krytej plavárni plavecká štafeta ţiakov základných a stredných škôl, ale aj obyvateľov mesta Prievidze. Úlohou kaţdého účastníka bolo preplávať minimálne 50 metrov ľubovoľným spôsobom. Štafetu
našej školy tvorenú 36 ţiakmi viedli Mgr. Vlasta Dobrotková a Mgr. Eva Urbanová.

Streľba zo vzduchovky
V piatok 25. novembra 2011 sa uskutočnilo v telocvični prievidzského Centra voľného času Spektrum okresné kolo ţiakov
základných škôl v streľbe zo vzduchovky. Zúčastnilo sa ho aj
druţstvo ţiačok našej školy z prvého stupňa osemročného štúdia vedené Mgr. Tiborom Mlynárikom. Jeho členkami boli Emma Gatialová (I), Paulína Kotlářová (II) a Svetlana Štangová
(II). S celkovým počtom 413 bodov sa umiestnilo na 2. mieste.

Hádzaná
Vo štvrtok 12. apríla 2012 sa v prievidzskej
športovej hale CITY ARÉNA konali majstrovstvá
okresu v hádzanej stredných škôl, na ktoré sa
prebojovalo z našej školy iba druţstvo chlapcov pod
vedením Mgr. Jána Opáleného. Získalo na ňom
2. miesto.

Florbal
Druţstvá dievčat mal na starosti Mgr. Tibor Mlynárik. Najúspešnejším z nich sa stalo druţstvo mladších dievčat, súťaţiace v nasledovnom zloţení: Eva
Borková (I), Emma Gatialová (I), Katarína Kováčová

183

(I), Ivana Mokrá (I), Róberta Pietriková (I), Paulína Kotlářová (II), Kristína Pavlíčková
(II), Simona Rendeková (II) a Svetlana Štangová (II). Postupne sa prebojovalo do
krajského kola, ktoré sa konalo v stredu 30. novembra 2011 v Nemšovej. Víťazstvo
v ňom ich posunulo na majstrovstvá Slovenska. Tie sa uskutočnili v dňoch 14. aţ
16. decembra 2011 v Košiciach a dievčatá na nich obsadili 6. miesto. V ďalšej súťaţi
Orion florbal cup skončili v krajskom kole, kde sa umiestnili na 5. mieste. Postup
druţstva starších dievčat, súťaţiaceho v zloţení Alexandra Jašková (II), Jana Magdolenová (II), Diana Taschová (II), Tereza Vozárová (II), Katarína Detková (IV), Ľudmila Kramárová (V), Nikola Mališová (V), Barbora Mokrá (V), Nguen Hang Ngoc Huong
(VI), Daniela Ondrejmišková (V), Michaela Protušová (V) a Viktória Vašková (V), sa
uzavrel na krajskom kole, kde sa umiestnilo na bronzovej priečke. Súťaţili aj dievčatá
v kategórii stredných škôl. Ich tím sa skladal z týchto hráčok: Barbora Gromová
(II. B), Katarína Sabelová (II. B), Veronika Backová (III. A), Iveta Homolová (III. A),
Katarína Marčanová (III. A), Zuzana Bušíková (III. B), Terézia Škultétyová (III. E),
Ivana Vajdová (III. E) a Ivona Maslonková (III. G). V krajskom kole, ktoré sa konalo
vo štvrtok 1. decembra 2011 v Trenčíne, sa umiestnil na 3. mieste. Chlapčenské
druţstvá trénoval Mgr. Ján Opálený. Druţstvo starších ţiakov, súťaţiace v zloţení
Martin Kuchárik (III), Matúš Bednárik (V), Ivan Gendiar (V), Daniel Homola (V), Samuel Kukla (V), Rastislav Šudy (V), Patrik Klinga (VI), Peter Vavro (VI), Dominik Šnirc
(VI), Eduard Kmeť (VI) a Tomáš Chromý (VI), sa v krajskom kole umiestnilo na
2. mieste. Úspešní boli aj chlapci v kategórii stredných škôl. Podobne ako ich mladší
kolegovia aj oni skončili v krajskom kole na striebornej priečke. Ich tím tvorili títo
hráči: Marco Gróf (I. C), Libor Botka (I. D), Lukáš Poliak (I. D), Daniel Hrdý (II. F),
Adrián Lukáč (II. F), Karol Brehovský (II. G), Ivan Benca (III. A), Matúš Humaj
(III. E), Jakub Oleš (III. E) a Roman Vetrák (III. E).

Futbal
Futbalové súťaţe na našej školy má na starosti
Mgr. Jaroslav Uhrin. V okresnom finále stredných
škôl v malom futbale chlapcov, ktoré sa konalo
v utorok 25. októbra 2011 na futbalovom ihrisku
I. základnej školy na Ulici Sama Chalupku v Prievi184

dzi, sa náš tím umiestnil na 3. mieste. V okresnom finále stredných škôl vo veľkom
futbale chlapcov sme skončili na prvom mieste. Uskutočnilo sa v stredu 19. októbra
2011 na futbalovom štadióne v Novákoch.

Basketbal
V tomto školskom roku nám veľkú radosť urobil tím dievčat vedený Mgr. Ľudmilou
Husárovou, ktorý súťaţil v tomto zloţení: Paulína Kotlářová (II), Michaela Protušová (V), Adriana Schniererová
(I. D), Iveta Homolová (I. F), Silvia Straková (II. A), Jasmína Ameti (II. E), Zuzana Bušíková (III. B), Martina Hostačná (III. B) a Nina Chovancová (III. C). Ich víťazný postup sa zastavil aţ v krajskom kole súťaţe. V stredu
29. februára 2012 v telocvični Gymnázia v Myjave skončil
na striebornej pozícii.

Volejbal
Volejbal má na našej škole „pod palcom“
PaedDr. Juraj Tasch. Zatiaľ čo chlapci
skončili uţ v obvodnom kole súťaţe, kde
boli tretí, dievčatám sa darilo oveľa viac.
Postupne sa prebojovali aţ do krajského
kola stredných škôl, ktoré sa uskutočnilo
v stredu

4.

apríla

2012

v

telocvični

Základnej školy na Ul. Šafárika v Prievidzi.
Tím, súťaţiaci v zloţení Petra Humajová
(V),

Ivona

Mendelová

(VII),

Romana

Ďurišová (I. B), Miriam Kunová (I. B),
Martina

Miklošková

Mikulová

(II.

(I.

B),

Barbora

G), Viktória Povaţanová

(II. G), Ivana Homolová (III. A), Martina Bátorová (IV. A), Eva Bohňová (IV. A),
Lenka Minichová (IV. C), Katarína Fedorová (IV. F) a Hana Mravcová (IV. F), sa
umiestnil na bronzovej priečke.
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Bedminton
Garantom bedmintonových súťaţí bola aj tento
školský rok Mgr. Ľudmila Husárová. Vo štvrtok
20. októbra 2011 sa konalo v telocvičniach nášho
gymnázia obvodné kole základných škôl. Naše
farby reprezentovali v kategórii starších ţiačok
Dominika Bugárová (IV) s Katarínou Drgoňovou
(IV) a za starších ţiakov zasa dvojica Matúš
Beňadik (V) a Samuel Kukla (V). Postúpili do
okresného finále. Uskutočnilo sa opäť na pôde
našej školy v pondelok 24. októbra 2011. Chlapci sa ho nezúčastnili pre jeho
prelínanie sa s florbalovou súťaţou, no dievčatá v ňom obsadili 1. miesto
a prebojovali sa do regionálneho kola, ktoré sa konalo v stredu 9. novembra 2011.
Na ňom sa ich postup v súťaţi zavŕšil ziskom bronzovej priečky. V bedmintone ţiakov
stredných škôl nás reprezentovali Róbert Obertík (II. D) a Gabriel Lüttmerding
(II. C), ktorí sa umiestnili v okresnom finále na 3. mieste, a Anna Ziaťková (III. F)
s Martinou Hostačnou (III. B), ktoré v okresnom kole zvíťazili a vybojovali si postup
do regionálneho kola. Konalo sa vo štvrtok 10. novembra 2011 a boli na ňom druhé.

Stolný tenis
Súťaţe v stolnom tenise uţ tradične vedie
Mgr. Tibor Mlynárik. Zatiaľ čo chlapcom sa
vôbec nedarilo, druţstvo dievčat, súťaţiace
v zloţení Zuzana Škultétyová (VII), Michaela Poláková (II. C), Terézia Škultétyová (III. E) a Iveta Homolová (III. A), zaznamenalo víťazný postup. Na majstrovstvách okresu stredných škôl, ktoré sa konali 30. novembra 2011 v SOŠ obchodu a sluţieb v Prievidzi, zvíťazili. V pondelok
6. februára 2012 obsadili 1. miesto aj v regionálnom kole, čím si zabezpečili postup
do krajského kola. To sa uskutočnilo v utorok 28. februára 2012 vo Veľkých Uhrovciach, kde skončili druhé.
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Atletika
V piatok 11. mája 2012 sa na atletickom štadióne I. základnej školy na Ulici Sama Chalupku
v Prievidzi konali majstrovstvá okresu v atletike
stredných škôl. V behu dievčat na 100 m zvíťazila Romana Ďurišová (I. B), na 3. mieste sa
umiestnila Mária Magdaléna Jonisová (III. C).
V behu dievčat na 800 m bola druhá Júlia Francová (III. E) a bronz získala Veronika Mokrá
(I. F), ktorá obsadila druhé miesto i vo vrhu guľou. Na tretej priečke skončila v tejto
disciplíne Mária Svitková (I. B). V skoku do diaľky zvíťazila Romana Ďurišová (I. B),
pričom striebornú priečku obsadila Iveta Homolová (I. F). Jedinou postupujúcou do
krajského kola v atletike ţiakov stredných škôl, ktoré sa konalo v utorok 22. mája
2012, bola Romana Ďurišová, ţiačka Mgr. Evy Urbanovej. V behu na 100 metrov obsadila 3. mieste a v skoku do diaľky získala striebornú medailu.

Beh olympijského dňa
Beh olympijského dňa je celosvetovým podujatím, ktoré
si kladie za cieľ podporovať 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 sa konal v piatok 22. júna 2012 aj za účasti našich prvákov.
–JP–
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MENNÝ ZOZNAM ŠTUDENTOV OSEMROČNÉHO ŠTÚDIA
TRIEDA: I

triedna profesorka: Mgr. Eva Kačírová

Lucia Belaňová,
Samuel Bezák, Eva Borková, Jakub Daumer,
Adam Dávid Detko, Jozef Samuel Detko, Samuel Gajdoš,
Emma Gatialová, Štefánia Glevitzká, Artur Hrubý, Katarína Kováčová, Kristián Krecháč,
Rebeka Kubovičová, Annamária Kurbelová, Alexandra Masariková, Ivana Mokrá,
Eva Némethová, Cyntia Novotková, Marek Petriska,
Róberta Pietriková, Diana Povaţanová,
Ráchel Smejkalová, Tomáš Štrba,
Vít Zajac
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TRIEDA: II

triedna profesorka: Mgr. Silvia Valterová

Martina Bednárová,
Adrian Farenga, Filip Foltán, Alexandra Gaherová,
Pabol Habšuda, Roman Hrehuš, Ema Hrnková, Alexandra Jašková,
Martin Kadaši, Alexandra Komáromiová, Paulína Kotlářová, Natália Kotríková,
Anna Kurhajcová, Matej Macko, Michaela Macková, Jana Magdolenová, Natália Maľová,
Štefan Matulák, Marcus Oliver Obert, Kristína Pavlíčková, Nikol Pupáková,
Simona Rendeková, Dorota Sklenárová, Svetlana Štangová,
Diana Taschová, Adam Terlanda, Tereza Vozárová,
Laura Weiterschutzová
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TRIEDA: III

triedna profesorka: Mgr. Zuzana Cigáňová

František Matúš Belis,
Róbert Cagarda, Jakub Hvolka, Jakub Chovanec,
Barbora Kiepešová, Martin Kuchárik, Lucia Kurincová,
Karolína Paulíková, Ľudmila Peterková, Jakub Sihelský,
Slavomír Slavejko, Ivana Uhlárová,
Eva Uríčová
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TRIEDA: IV

triedna profesorka: Mgr. Gabriela Belisová

Nikola Baláţová,
Adam Bartko, Jana Beňadiková,
Erik Brehovský, Dominika Bugárová, Timotej Cirok,
Katarína Ráchel Detková, Katarína Drgoňová, Martin Matúš Dubovan,
Tatiana Gáliková, Lukáš Gombarčík, Michaela Guliková, Sarah Kmieciak, Dominika Kočková,
Juraj Kováč, Alţbeta Kramárová, Tímea Majzlanová, Bianca Mendelová, René Minich,
Anna Mária Očenášová, Lukáš Procházka, Bianka Sidorová, Jakub Spišák,
Dominik Šošovička, Lucia Štefancová,
Karolína Takácsová
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TRIEDA: V

triedna profesorka: Mgr. Alţbeta Janesová

Barbora Baštová,
Matúš Bednárik, Frederika Beňová,
Alexandra Boboková, Dalibor Gašparovič, Ivan Gendiar,
Daniel Homola, Petra Humajová, Karolína Kardošová, Veronika Kobzáková,
Bianka Kostolániová, Ľudmila Kramárová, Samuel Kukla, Kristián Kuna, Karolína Kvočiková,
Mária Madajová, Nikola Mališová, Zuzana Marošiová, Barbora Mokrá, Vladimíra Moráviková,
Ngoc Nguyen Hang Huong, Daniela Ondrejmišková, Miroslav Pančík,
Lenka Pekárová, Michaela Protušová, Vanessa Sitárová,
Boris Šimurka, Michal Šimurka, Rastislav Šudy,
Lenka Tkadlecová, Monika Tuţinská,
Viktória Vašková, Martin Veselý
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TRIEDA: VI

triedna profesorka: Ing. Iveta Šovčíková

Róbert Betteš,
Michaela Blaţová, Dalibor Boško,
Laura Dojčinovičová, Salvatore Farenga, Adam Hanuska,
Tomáš Chromý, Klaudia Jozefjaková, Patrik Klinga, Eduard Kmeť,
Andrej Kolárik, Barbora Koubová, Bronislava Mančíková, Patrícia Nováková, Alena Oršulová,
Kristína Procházková, Veronika Raganová, Sandra Schmidtová, Branislav Smetana,
Dominik Šnirc, Šimon Štrba, Denis Tomáško,
Peter Vavro
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TRIEDA: VII

triedna profesorka: Mgr. Monika Siváková

Marek Bitara,
Tomáš Cimerman, Alexandra Dojčinovičová,
Filip Dolinský, Romana Dudášová, Michal Gáči, Katarína Galanská,
Andrea Gatialová, Lucia Harcegová, Erik Kadlíček, Veronika Klincová, Tomáš Madaj,
Michaela Maličká, Andrea Martišková, Ivona Mendelová, Michaela Mokrá, Ngoc Tuan Nguyen,
Nikola Pešanová, Juraj Piaček, Martin Procházka, Jarmila Prosseková,
Boris Rajčáni, Jozef Svitok, Zuzana Škultétyová, Eva Šramatyová,
Denis Štoder, Soňa Vavrová, Veronika Wolfová,
Richard Ţember

194

MENNÝ ZOZNAM ŠTUDENTOV ŠTVORROČNÉHO ŠTÚDIA
TRIEDA: I.

A

triedna profesorka: Mgr. Zuzana Orságová

Adam Baňanka,
Libor Botka, Barbora Francová, Adam Gajdoš,
Michaela Gálová, Marián Grác, Jakub Grolmus, Dávid Gross,
Michaela Hanešová, Milan Ivaniš, Martin Kaplán, Igor Kevický, Mária Kubišová,
Lucia Kudrová, Martin Kutlák, Adam Leitmann, Emil Macko, Pavel Madaj, Adam Mečiar,
Michal Minárik, Miroslav Murgaš, Miroslava Palacková, Marián Puškáš,
Pavel Sadloň, Pavol Skáčik, Jakub Stopka, Andrej Tkadlec,
Miroslav Valach, Silvia Ţákovičová,
Silvia Ţulková
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TRIEDA: I.

B

triedna profesorka: PaedDr. Oľga Kurbelová

Martin Bachorík,
Lenka Blahová, Evamária Budáčová,
Róbert Čičmanec, Adam Dobrotka, Romana Ďurišová, Tomáš Flimel,
Tomáš Harag, Ivana Hianiková, Peter Hrvola, Lukáš Hurtiš, Matúš Hutár, Zuzana Jasovská,
Kristína Kostrová, Ján Kozák, Simona Krupčíková, Miriama Kunová, Marcel Matuška,
Kristína Ľachká, Martina Miklošková, Zuzana Oboňová, Katarína Ondrejková,
Marek Pastierik, Mária Svitková, Dominika Štecová, Miriama Štorcelová,
Timea Taschová, Andrea Vrtelová, Alţbeta Zaťková,
Martin Zázik
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TRIEDA: I.

C

triedna profesorka: Mgr. Erika Hoppanová

Dávid Bakyta,
Peter Baláţ, Igor Bolfík,
Denis Čičmanec, Romana Dianová,
Michaela Dodoková, Viktória Mária Dragúňová, Nikola Ďurčányová,
Kristína Ďurišová, Ján Gajdoš, Julián Gardlík, Marko Gróf, Jakub Gros, Šarlota Hurtečáková,
Vanesa Jakabová, Dagmar Košovská, Nikola Kováčová, Radoslav Krchnavý,
Christián Kršák, Veronika Kubová, Tomáš Lacuška, Kristína Marošiová,
Magdaléna Ochránková, Terézia Papáneková, Dominika Priehodová,
Barbora Pruţinová, Juraj Sekera, Andrea Špaldoňová,
Silvester Šulgan, Timotej Štanga,
Lucia Vidová
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TRIEDA: I.

D

triedna profesorka: RNDr. Edita Duchoňová

Denis Bartošek,
Adriána Černáková, Andrea Daubnerová,
Kristína Fábiková, Teo Grom, Andrej Hanuska,
Daniel Hrdý, Ľubica Chmelanová, Marek Kotrík, Kristína Krajčíková,
Erika Lapšová, Romana Lehotkaiová, Karin Ličková, Patrícia Ličková, Marek Mäsiar,
Mária Mičíková, Martin Molnár, Marián Oravec, Lukáš Poliak, Alţbeta Pösová,
Adriána Schniererová, Nikola Sluková, Daniela Sucháňová, Peter Šimurka,
Gabriela Škopcová, Jana Šlenkerová, Andrea Tuţinčinová,
Roman Vasko, Richard Zachar,
Monika Zvalová
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TRIEDA: I.

E

triedna profesorka: Mgr. Ľudmila Husárová

Jana Beňadiková,
Peter Dengo, Veronika Divékyová,
Kristína Gatialová, Jakub Gaţi, Karina Humajová,
Michaela Jurenková, Viktória Kaplavková, Kristína Kmeťová, Kristína Kopáčiková,
Roman Lajtman, Martin Letavaj, Dalibor Manduch, Linda Mendelová, Roman Mojţiš,
Michal Mokrý, Martin Oravec, Petra Pipíšková, Dávid Pišoja, Veronika Plevková,
Nikola Prievalská, Natália Rešetková, Ruth Rudinská, Michaela Sabová,
Dagmara Skoncová, Juraj Šmýkal, Radmila Štangová,
Lenka Vrecková, Adriána Vrtielová,
Romana Zmeková
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TRIEDA: I.

F

triedny profesor: PaedDr. Bohdan Cagáň

Bianka Bartošová,
Lucia Bendová, Dominika Cabajová,
Lea Čičmancová, Lucia Danková, Dominika Grossová, Róbert Harinek,
Iveta Homolová, Dominika Hrúzová, Natália Chovanová, Lucia Jamrišková,
Deana Juríková, Lenka Kollárová, Andrej Košian, Jana Kováčová, Bibiana Krausková,
Nina Kucháriková, Kristína Kupcová, Dominika Levandovská, Jozef Mário Matiaško,
Terézia Melichová, Veronika Mokrá, Miroslava Rosáková, Nikola Sányová,
Anastasia Sevastyanová, Kristína Stejskalová,
Anton Svitok, Lenka Šedivá, Martin Šnirc,
Katarína Šušmáková
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TRIEDA: II.

A

triedny profesor: PaedDr. Miroslav Kozák

Marco Barilla,
Kristína Benková, Marek Berkeš,
Andrej Bobok, Erika Bugárová, Denisa Centárová,
Michaela Cmarková, Juraj Čičmanec, Radovana Gatialová, Soňa Hodálová,
Martina Chudá, Vladislav Juríček, Ján Király, Dominika Krausková, Alena Michalovičová,
Martina Oţvaldová, Sebastián Pavlíček, Stanislava Píšová, Alţbeta Reháková,
Boris Scherer, Silvia Straková, Ivana Šimorová,
Rudolf Trautenberger, Karolína Tremlová,
Nikola Zuzulová
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TRIEDA: II.

B

triedny profesor: RNDr. Michal Struhár

Natália Baláţová,
Lukáš Bobuľa, Michal Duchoň,
Barbora Gromová, Magdaléna Guráňová, Kristína Ištvániková,
Lenka Kocúrová, Simona Kolláriková, Alena Kováčiková, Lívia Kováčiková,
Marek Lenhard, Ţaneta Machová, Peter Michalovič, Nikola Mikušová, Peter Mlynárik,
Roman Navrátil, Filip Paulik, Michaela Podskočová, Terézia Povaţanová,
Jozef Rendek, Katarína Sabelová, Zuzana Štancelová,
Lucia Švorcová
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TRIEDA: II.

C

triedna profesorka: Mgr. Vlasta Dobrotková

Beáta Belisová,
Tomáš Bielik, Jakub Cachovan,
Martina Camastralová, Marek Cmarko, Kristína Ďuricová,
Branislav Fecko, Róbert Filo, Romana Fodorová, Lukáš Hrdý,
Radovan Hrdý, Martin Kollár, Nikola Krištínová, Filip Kubala, Gabriel Lüttmerding,
Michaela Maňková, Lucia Minichová, Alexander Morávek, Eva Nedeliaková, Ladislav Pavlíček,
Hana Pernišová, Petra Pokorná, Michaela Poláková, Nikola Sečianska,
Natália Simonová, Marek Vančík,
Monika Vyparinová

203

TRIEDA: II.

D

triedna profesorka: PaedDr. Katarína Rajcigelová

Dominik Bukay,
Alexandra Ďuricová, Jozef Gajdoš,
Júlia Grolmusová, Kristína Kollárová, Radoslava Lacková,
Dušan Matiaško, Alexandra Mellová, Simona Mičíková, Zuzana Mokrá, Róbert Obertík,
Renáta Oboňová, Laura Obţerová, Jozef Pálesch, Milena Pánisová, Richard Perniš,
Monika Pösová, Filip Radosa, Nikola Richterová, Tomáš Rovňák,
Diana Špaldoňová, Marek Tóth, Vanda Vojtášová,
Nikola Vyskoková
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TRIEDA: II.

E

triedna profesorka: PaedDr. Renáta Lukáčová

Jasmína Ameti,
Nikola Baláţová, Aneta Dušeková,
Dominika Flimelová, Silvia Hirjaková, Juraj Hojcska,
Alţbeta Holá, Matúš Hrabovský, Lea Hudáková, Dominika Chrenčová,
Juraj Kmeť, Katarína Korcová, Monika Kováčová, Nikola Krajčíková, Katarína Kríková,
Silvia Leitmannová, Zuzana Lušpajová, Veronika Makovická, Tereza Malíčková,
Martin Oravec, Linda Oršulová, Lenka Pastieriková, Miroslava Pilchová,
Matej Straka, Peter Šinský, Soňa Šramková,
Lucia Štrbáková
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TRIEDA: II.

F

triedna profesorka: Ing. Ľudmila Holá

Marcel Baluch,
Zuzana Bohňová, Michaela Budáčová,
Gabriela Dávidová, Jana Dávidová, Terézia Hanusková,
Simon Hepner, Juraj Chudý, Romana Jelenčíková, Gréta Juríková,
Juraj Kyseľ, Martin Lacika, Jana Letavajová, Adrián Lukáč, Samuel Michalec,
Alexandra Nováková, Lukáš Oboňa, Branislav Pipíška, Andrea Rybnikárová,
Matúš Samiec, Radovan Struhár, Jozef Šmýkal,
Barbora Špeťková, Katarína Vetráková,
Katarína Vezérová
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TRIEDA: II.

G

triedny profesor: PaedDr. Juraj Tasch

Tatiana Bátorová,
Adam Brecko, Karol Brehovský,
Silvia Divékyová, Natália Duchoňová, Adam Gális,
Denis Götzl, Barbora Chmurová, Barbora Kočnerová,
Kristína Králiková, Simona Kullová, Martina Kuzmová, Lenka Líšková,
Andrea Mazáňová, Barbora Mikulová, Lucia Pastieriková, Ivan Perniš, Martina Poliaková,
Radka Pösová, Viktória Povaţanová, Dominika Pračková,
Zuzana Senčáková, Kristína Slámová, Martin Straka,
Dominika Ševčíková, Alţbeta Šovčíková,
Michal Tornóczi
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TRIEDA: III.

A

triedna profesorka: RNDr. Denisa Tuţinská

Veronika Backová,
Zuzana Badáková, Branislav Bališ,
Peter Belai, Ivan Benca, Dárius Boško, Kristián Boško,
Róbert Boško, Lucia Bošková, Andrej Čauder, Michal Dekan,
Zuzana Gašparová, Iveta Homolová, Petra Hromadová, Matúš Kmeť, Petra Kováčiková,
Tatiana Kováčiková, Denis Kubík, Monika Laurincová, Patrik Makeš, Juraj Malinčík,
Katarína Marčanová, Martin Mokrý, Roman Pastierik, Michal Puškáš,
Henrieta Šimková, Katarína Štefancová,
Iveta Vaňová, Michaela Vrabcová,
Veronika Ţáčiková
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TRIEDA: III.

B

triedna profesorka: Mgr. Jana Pastieriková

Tamara Bačiaková,
Andrea Beránková, Patrik Blatt, Zuzana Bušíková,
Michaela Cagáňová, Natália Cibulková, Andrej Fiačan, Martina Hostačná,
Bibiána Chalupčíková, Martin Chudý, Lenka Janesová, Barbora Kobesová,
Tomáš Křenek, Barbora Leitmannová, Matúš Mackovič, Veronika Matejková,
Dávid Medzihorský, Andrej Minich, Mária Minichová, Peter Nagy,
Jakub Nedeljak, Martin Oravský, Jakub Perniš, Adam Slávik,
Ivana Šovčíková, Patrícia Tomastová, Tomáš Urban,
Matúš Valo, Jana Vetrichová,
Kristína Wittemannová
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TRIEDA: III.

C

triedna profesorka: Mgr. Eva Juríčková

Petra Dianová,
Katarína Ďurišová, Nika Gajdáčová,
Katarína Gašparovičová, Dušan Habšuda, Nikola Hanusková,
Katarína Harmatová, Karolína Hladká, Matúš Hromada, Eva Hujíková, Nina Chovancová,
Mária Magdaléna Jonisová, Martin Kováč, Miroslava Králiková, Ivana Kurincová,
Martina Lehotkaiová, Michaela Majerová, Andrea Matyašovská, Matúš Murín,
Lenka Pavlíčková, René Putiška, Eva Sabová, Filip Stanček,
Romana Šályová, Martina Šimurková, Dominika Šovčíková,
Andrea Šturcelová, Zuzana Václaviaková,
Denisa Záhorská
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TRIEDA: III.

D

triedna profesorka: Mgr. Ľubomíra Šimurková

Adam Benko,
Peter Bíreš, Matúš Bitara,
Tomáš Bolibruch, Simona Čiscoňová,
Katarína Gogorová, Ľubomír Gros, Veronika Ištvánová,
Jakub Kadaši, Nikola Klincová, Ivana Kmeťová, Marek Kuriš,
Denisa Michajlová, Dominika Mikušová, Veronika Mišenková, Tomáš Opálený,
Filip Pastucha, Nikola Píšová, Patrik Piteľka, Barbora Protušová, Martin Purgát,
Michaela Szarková, Filip Škultéty, Michal Uríča, Miloš Vaňo,
Marek Včelka, Adrián Vöröš,
Tatiana Znamenáková
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TRIEDA: III.

E

triedna profesorka: Mgr. Marta Bartošová

Eva Cimbálková,
Michaela Danihelová, Barbara Dodoková,
Ján Franc, Júlia Francová, Juraj Greschner, Lukáš Hagara,
Erik Halaška, Matej Hatvanyi, Matúš Humaj, Andrej Kukla, Eva Ličková,
Denis Martinec, Martin Nemčko, Jakub Oleš, Jakub Oravec, Jana Peniašková, Juraj Pivarči,
Patrik Rendek, Nikola Rendeková, Simona Skáčiková, Jakub Svrček,
Terézia Škultétyová, Laura Štefíková, Ivana Vajdová,
Eva Vdolečková, Roman Vetrák, Ivana Vidová,
Barbora Vojtášová
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TRIEDA: III.

F

triedna profesorka: Mgr. Ľudmila Zaujecová

Juraj Adamík,
Andrej Bahurinský, Peter Balčirák,
Romana Brodňanová, Erika Ester Čajková,
Miroslav Čibik, Barbora Dubcová, Monika Duchoňová, Martina Feriancová,
Alfréd Galač, Veronika Gebrlínová, Adrián Grolmus, Michaela Harcegová, Jakub Hlinka,
Mário Krajči, Katarína Krausková, Marko Kubovič, Sára Kutláková, Eva Nechalová,
Patrik Nesládek, Dušan Olah, Barbora Pipíšková, Róbert Šturcel,
Jana Tuliková, Edita Uhrinová, Dušan Vaňo,
Anna Ziaťková, Denis Zimmer,
Matej Ţidek
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TRIEDA: III.

G

triedny profesor: RNDr. Milan Barta

Katarína Mária Belisová,
Štefan Bielik, Katarína Bieliková, Jozef Matúš Bizoň,
Martina Brindzová, Nina Dudiaková, Miroslava Hoštáková,
Tamara Hromadová, Jana Chrenková, Mária Kasalová, Zuzana Klincová,
Alena Klučovská, Ľubica Lukáčová, Sára Manasilová, Ivana Maslonková, Simona Matejčeková,
Beáta Močiariková, Dominika Mokrá, Dušan Mokráš, Ţofia Obertíková,
Lenka Pastieriková, Martin Pavlák, Ivana Repiská, Rastislav Schut,
Juraj Straka, Karina Strečanská, Ľubomír Šalgo,
Denisa Švecová
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TRIEDA: IV.

A

triedna profesorka: Mgr. Mária Hanková

Martina Bátorová,
Eva Bohňová, Peter Boch, Martina Cesneková,
Tomáš Cibulka, Lukáš Cmarko, Denisa Dubinová, Michal Galanský,
Ivan Gaţo, Kristína Gerdenichová, Patrik Hagara, Pavla Hájovská, Lukáš Hekl,
Erika Hoppanová, Zuzana Horváthová, Anna Jakubisová, Yannick Kamamy, Ján Kotrík,
Monika Krausková, Iveta Krejčírová, Lucia Lacková, Emil Letavaj, Daniel Lorenz,
Roman Mankovecký, Barbara Mikulová, Oliver Mrázik, Matúš Oboňa,
Natália Prídavková, Kristína Rendeková,
Adam Šnirc, Soňa Šumichrastová,
Denis Šveda
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TRIEDA: IV.

B

triedna profesorka: Mgr. Eva Urbanová

Adam Belica,
Juraj Drozd, Erik Ďurjak,
Daniel Filip, Katarína Gábrišová, Roman Hanzlík,
Urban Hepner, Peter Jánošov, Michal Kračmer, Iveta Kršková,
Roman Kučera, Ján Luščák, Michal Maslen, Patrícia Melišková, Tibor Mendel,
Marcel Mihálik, Barbora Minichová, Martina Miškovičová, Martin Murgaš, Patrícia Navrátilová,
Tomáš Pavlíček, Jozef Prieboj, Martina Rybnikárová, Dária Sochová,
Dominik Špánik, Dominika Švarcová, Marián Valentín,
Maroš Valter, Nikola Vavrová,
Veronika Verníčková
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TRIEDA: IV.

C

triedna profesorka: PhDr. Margita Daubnerová

Veronika Čiţnárová,
Katarína Dzianová, Olívia Fantúrová,
Marián Gatial, Ivana Grambličková, Juliána Grolmusová,
Miriama Hrabovská, Veronika Jančoková, Beáta Jánošová, Michal Karcol,
Natália Karcolová, Katarína Kišacová, Juraj Kobela, Veronika Kočková, Denis Kodaj,
Mária Kollárová, Jana Krausová, Dominika Kubincová, Leona Kvostková, Petra Lörincziová,
Lucia Machová, Eliška Masarovičová, Michal Michalovič, Natália Mjartanová,
Patrícia Moráviková, Patrik Pavlíček, William Richter, Alica Sapárová,
Veronika Smejkalová, Lucia Sýkorová, Kateřina Zádrapová,
Dominika Záhorská
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TRIEDA: IV.

D

triedny profesor: Mgr. Mojmír Németh

Petra Belohorcová,
Daniela Bošková, Júlia Cachovanová,
Jozef Čech, Alexandra Čičmancová, Katarína Dubcová,
Eva Ďurinová, Tomáš Farkaš, Martina Gamanová, Diana Gáţiková,
Matej Gergely, Mariana Hanáková, Maroš Hurtiš, Paulína Kerpnerová, Miriama Kotianová,
Veronika Lastovková, Ján Martiček, Eva Maxinová, Nikola Poliaková, Lenka Remišová,
Ivana Rusnáková, Nikola Svítková, Petra Šebová, Sandra Školková,
Dominika Šovčíková, Michaela Šovčíková, Frederik Špaldoň,
Monika Tóthová, Michal Turčan, Miriama Vidová,
Xia Cai-Yun, Nina Ţilíková
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TRIEDA: IV.

E

triedna profesorka: Mgr. Helena Vašková

Kristína Altofová,
Liliana Antolová, Dominika Balková, Dávid Bilčík,
Timotej Ďurjak, Ivan Getta, Martin Horňák, Miroslav Hrdý,
Mário Ignác, Diana Kmeťková, Martina Krajčíková, Romana Kriššáková,
Miroslava Lukačková, Eva Makranská, Peter Matejov, Lenka Minichová, Lenka Mokráňová,
Mikuláš Mráz, Paulína Petrášová, Viktória Richterová, Veronika Rybanská, Eva Rýdza,
Zlatica Sluková, Filip Snoha, Róbert Straka, Zuzana Špacírová, Dávid Štálnik,
Lucie Štrajtová, Júlia Tomášiková, Igor Valko,
Katarína Vlčeková
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TRIEDA: IV.

F

triedna profesorka: PaedDr. Miroslava Šutová

Mária Barninová,
Patrícia Čmelová, Martina Drexlerová,
Štefan Ducký, Katarína Fedorová, Eva Galková,
Barbora Gašparovičová, Matúš Grexa, Alexandra Havaldová,
Adrián Huliak, Andrea Chalmovianská, Dušan Kačmár, Branislav Kasala,
Nikola Koričánska, Martin Kováč, Petra Koţuchová, Klára Krausová, Dominika Lacušková,
Aneta Lendelová, Simona Majdanová, Michaela Mandúchová, Hana Mravcová,
Roman Oršula, Dušana Pekárová, Marek Pipíška, Denisa Píšová,
Tatiana Skáčiková, Nikola Svitková, Nina Šluchová,
Lucia Šurinová, Michael Würschner,
Jessica Ţišková
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TRIEDA: IV.

G

triedna profesorka: Mgr. Erika Nádošová

Edita Bebjaková,
Dávid Bešše, Veronika Čanigová,
Michal Čičmanec, Matej Ďurčenka, Veronika Gregorová,
Lucia Hanková, Zuzana Henčelová, Ľuboš Hepner, Michal Hrdý,
Dominika Hudecová, Petra Kmeťová, Nikola Konušová, Monika Kubániová,
Denis Kurinec, Igor Lackovič, Mária Lányiová, Alexandra Marcinová, Karina Masaryková,
Stanislava Mníchová, Lenka Murárová, Róbert Perniš, Jakub Petriska,
Silvia Pračková, Blanka Reingráberová, Sarah Sharifiová,
Štefánia Simonová, Danica Sliacka, Rastislav Stanček,
Kristína Teslíková, Veronika Ťaţiarová,
Renáta Úradníčková
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