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Kontaktné údaje
názov: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza
adresa: Ul. Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza
telefón: +421 46 542 33 67, +421 46 542 67 57
fax: +421 46 542 53 33
e-mail: skola@gympd.sk
web: www.gympd.sk
zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282 / 20A
911 01 Trenčín

Od roku 1971 sme pridruženou školou UNESCO

Od roku 2010 sme držiteľmi certifikátu kvality ISO 9001
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Elokované pracovisko Prievidza Jazykovej školy v Trenčíne ponúka výučbu cudzích jazykov v
Gymnáziu V. B. Nedožerského v Prievidzi.
(http://jazskolagympd-sk.webnode.sk)
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Slovo na úvod
„Iba múdremu človeku môže byť zverená úloha zmeniť seba aj svet."
(Anthony de Mello)

Milí kolegovia, študenti, priatelia!

Čas ukrojil ďalší rok z nádielky, ktorá nám bola
daná. Sme starší, dospelejší a verím, že najmä
múdrejší. Máme za sebou úspešný rok, v ktorom
sme boli už po siedmykrát najúspešnejší v našom
kraji. Je to málo, je to veľa, je to dosť? Nikdy nie je
na ceste za poznaním a za rastom k ľudskosti dosť.
Stále je čo robiť.
Tento školský rok bol veselý aj smutný. Bol
ľahký i ťažký. Bol presne taký, akí sme boli my. Bol
ale aj mimoriadny neobyčajnou aktivitou. Takmer
celý druhý ročník sa zapojil do projektu Komprax.
Dievčatá a chlapci, som na vás neobyčajne
hrdá. Ukázali ste, že sa nezaujímate len o seba a svojich najbližších. Urobili ste veľký
kus práce pre svoje okolie, pre svet okolo vás, pre našu školu, a tak vlastne okrem
iných aj pre seba. Vo chvíli, keď ste pochopili, že práca pre iných je rovnako užitočná
aj pre vás samotných, ste sa priblížili opäť o kus bližšie k múdrym ľuďom, ktorí
dokážu meniť svet. Ďakujem vám za to. Rovnako ďakujem vašim učiteľom. Boli
ochotní vám pomáhať. Dali kus zo seba v škole i mimo nej. Tak ako každý rok.
Zmeniť seba aj svet k lepšiemu je naša povinnosť. S hrdosťou vravím, že verím,
že sme znovu o kúsok bližšie.

PaedDr. Eleonóra Porubcová
riaditeľka školy
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ZAMESTNANCI ŠKOLY
Vedenie školy
1. PaedDr. Eleonóra Porubcová, SJL – RUJ – ETV, vyučovala ETV: IV, I.D, I.E;
riaditeľka školy;
2. RNDr. Milan Barta, MAT – GEO, vyučoval MAT: III.B; GEO: III.B; zástupca
riaditeľky školy pre výchovu a vzdelávanie; správca zbierok učebných pomôcok
geografie;
3. PhDr. Eva Homolová, DEJ – RUJ, vyučovala RUJ: I.D, IV.F; zástupkyňa
riaditeľky školy pre výchovu a vzdelávanie; koordinátorka žiackej školskej rady;
viedla krúžky: ruština pre začiatočníkov a ruský jazyk pre maturantov;
4. RNDr. Jaroslav Perniš, FYZ – CHEM, vyučoval FYZ: I.F, III.F; ČLS: III.F, IV.G;
zástupca riaditeľky školy pre výchovu a vzdelávanie, predstaviteľ manažmentu
kvality systému ISO; koordinátor školského vzdelávacieho programu;
5. PaedDr. Alžbeta Sasáková, MAT – CHEM, na materskej dovolenke;
6. Ing. Soňa Tršová, PhD., EKO, vyučovala EKO: VII, III.A, III.B, III.C, III.D, III.E,
III.F; zástupkyňa riaditeľky školy pre technicko-ekonomickú činnosť; správkyňa
knižnice ekonómie.

Zľava: M. Barta, S. Tršová, E. Homolová, E. Porubcová, J. Perniš
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Pedagogickí zamestnanci školy
1. Mgr. Daria Balážová, ŠPJ – HUV, na materskej dovolenke;
2. Mgr. Eva Baloghová, ANJ – BIO, vyučovala BIO: V, VI; ANJ: III, II.F, III.B;
3. PaedDr. Emília Bartošová, ANJ – HUV, na materskej dovolenke;
4. Mgr. Marta Bartošová, NEJ – RUJ, vyučovala RUJ: II.D; NEJ: V, I.A, I.C, I.E, II.A,
III.B; KNJ: VIII, IV.C, IV.D; triedna profesorka I.C; správkyňa knižnice ruského
jazyka; viedla krúžky: olympiáda z ruského jazyka a posluchové cvičenia
v nemeckom jazyku;
5. Mgr. Gabriela Belisová, ETV – NAV, vyučovala VYU: IV; ETV: V, VI; NAV: I, II,
III, IV, V, VI, I.A, I.E, I.D, II.E, II.F; PSV: IV.A, IV.B, IV.C, IV.D, IV.E, IV.F, IV.G;
UMK: V, VI; OBN: I; triedna profesorka VI; viedla krúžok biblickej olympiády
štvorročného a osemročného štúdia;
6. Mgr. Petra Bohušová, SJL – FRJ, na materskej dovolenke;
7. Mgr. Martina Borková, ANJ – VYV, vyučovala (do 31. októbra 2013) ANJ: VI,
II.A, III.A, IV.A, IV.B, IV.C; VYV: I, II;
8. PaedDr. Bohdan Cagáň, SJL – HUV, vyučoval SJL: VIII, I.C, I.E, II.E, III.D, III.F,
IV.E ; MSS: VIII;

vedúci predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry;

správca zbierky slovenského jazyka a literatúry; triedny profesor III.F; viedol
krúžok slovakistiky a krúžok tvorivého písania;
9. Mgr. Zuzana Cigáňová, BIO – GEO, vyučovala GEO: I, II, III, IV, V, VI, I.A, I.E,
II.B, II.C, II.D, III.D, III.E, III.F; SEG: 4. ročník; REG: 3. ročník; GEA: 3. ročník;
triedna profesorka V; viedla krúžok geografickej olympiády a prírodovedný krúžok;
10. Mgr. Mária Čilek, ANJ, vyučovala ANJ: I.E, II.A, II.B, II.D; SAJ: 4. ročník;
11. Mgr. Jana Čižniarová, ANJ – NEJ, vyučovala ANJ: II, VIII, III.B, III.F; SAJ: IV.E,
IV.F, IV.G; triedna profesorka II; koordinátorka UNESCO;
12. PaedDr. Ľubica Divékyová, ANJ – SJL, vyučovala (od 18. marca 2014) ANJ: I.B,
I.D, II.C, III.F, IV.A, IV.B; KAJ: 4. ročník;
13. Mgr. Nikola Dobišová, SJL – ANJ, vyučovala SJL: I.D, II.F; ANJ: II.C, II.D, II.F,
IV.B, IV.E;
14. Mgr. Vlasta Dobrotková, BIO – TEV, vyučovala BIO: II.F; SEB: 3. ročník; BOZ:
IV.B, IV.C, IV.E; TSV/d: II.D, II.E, III.A, III.C, III.F, IV.B, IV.C, IV.F; vedúca
predmetovej komisie biológie; správkyňa knižnice biológie; triedna profesorka
IV.C; viedla krúžok biologickej olympiády kat. A, B a krúžok SOČ – biológia;
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15. RNDr. Edita Duchoňová, MAT – CHEM, vyučovala CHEM: I, II, III, IV, III.C; MAT:
I.F, II.C, III.D, IV.B; SEM: 3. ročník; CVM: 3. ročník; triedna profesorka III.D;
viedla krúžok prípravy na maturitnú skúšku a prijímacie skúšky z matematiky
a prírodovedný krúžok pre I – IV;
16. Mgr. Marcela Faráriková, TEV – PED, vyučovala TSV/d: IV, V, VI, VII, VIII, I.C,
I.F, II.B, II.C, II.F; výchovná poradkyňa; viedla lyžiarsky krúžok a krúžok
netradičných športov;
17. Mgr. Jana Galanská, MAT – VYT, vyučovala INF: I, II, III, IV, VI, I.A, I.B, I.C, I.F,
II.A, II.B, II.C, II.D, II.E, II.F, III.A, III.B, III.C; INF – M: 3. ročník; vedúca
predmetovej komisie informatiky; správkyňa školskej webovej stránky; správkyňa
knižnice informatiky a softvéru; viedla krúžok programovania a krúžok tvorba
webových stránok;
18. Mgr. Katarína Hajnovičová, ANJ – RUJ, vyučovala ANJ: I.B, I.D, I.F, III.D, IV.D,
IV.F; SAJ: 4. ročník;
19. Mgr. Mária Hanešová, SJL – NEJ, vyučovala SJL: I, II, IV, V; NEJ: I, III;
20. Mgr. Mária Hanková, SJL – RUJ, vyučovala SJL: II.A, III.A, III.C, IV.A, IV.C; SSJ:
3. ročník; JLS: 4. ročník; správkyňa knižnice slovenského jazyka a literatúry;
21. Mgr. Tatiana Helbichová, ŠPJ – RUJ, vyučovala ŠPJ: II.F, III.E, IV.D, IV.E, IV.G;
KŠJ: 4. ročník; správkyňa knižnice španielskeho jazyka; viedla krúžok olympiády
zo španielčiny kat. C;
22. Ing. Ľudmila Holá, MAT, vyučovala MAT: II.B, II.C, II.D, III.C, IV.C, IV.F; PMM: 4.
ročník; SEM: 4. ročník; triedna profesorka IV.F; viedla krúžok olympiády
z matematiky a krúžok prípravy na maturitnú skúšku z matematiky;
23. Mgr. Erika Hoppanová, SJL – ANJ, vyučovala ANJ: VII, II.B, III.C, IV.D, IV.F;
SJL: I.B; triedna profesorka III.C; viedla krúžok posluchové cvičenia z ANJ;
24. Mgr. Ľudmila Husárová, TEV – BRV – ETV, vyučovala ETV: I, II, III, I.A, I.B, I.C,
I.F, II.A, II.B, II.C, II.D, II.E, II.F; TSV/d: III, III.B, III.E, IV.D; vedúca predmetovej
komisie telesnej a športovej výchovy; triedna profesorka III.E; viedla krúžok
netradičné športy a športovo-turistický krúžok;
25. Mgr. Alžbeta Janesová, MAT – ZAT, vyučovala MAT: III, VII, I.A, II.E; DEG: 4.
ročník; PMM: 4. ročník; SEM: 4. ročník; správkyňa knižnice matematiky; triedna
profesorka VII; viedla krúžok matematickej olympiády 8 pre kategóriu C
a matematický krúžok;
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26. Mgr. Eva Juríčková, SJL – DEJ – NEJ, vyučovala DEJ: III.C, III.E; NEJ: I.D, II.C,
II.D, IV.A, IV.B; SNJ: 4. ročník; viedla dejepisný krúžok a krúžok olympiády
v nemeckom jazyku;
27. Mgr. Eva Kačírová, ANJ – SJL, vyučovala ANJ: III, VII; SJL: III, I.F; VYU: III;
HUV: I, II, III, IV; správkyňa knižnice anglického jazyka; správkyňa zbierky
anglického jazyka; triedna profesorka III; viedla krúžok doplňujúcich cvičení
z anglického jazyka;
28. Mgr. art. Miriam Kasperkevičová, umenie a maľba, vyučovala UMK: II.D, II.E,
II.F, III.A, III.B, III.C, III.D, III.E, III.F, IV.A, IV.B, IV.C, IV.D, IV.E, IV.F, IV.G; ESV:
VIII; SUK: 4. ročník; vedúca predmetovej komisie umenia a kultúry; triedna
profesorka II.F; viedla krúžok dejiny umenia pre maturantov;
29. PhDr. Zuzana Klačanská, PSYCH – PED – ETV, vyučovala PSY: II.F, 3. a 4.
ročník; PSM: 4. ročník; školská psychologička; správkyňa knižnice psychológie;
koordinátorka prevencie drogových závislostí;
30. Mgr. Róbert Klein, FYZ – CHEM, vyučoval FYZ: I.C, I.D, II.B, II.C, II.D, II.F, III.C,
III.D, III.E; CHEM: I.B, I.F; FYM: 3. ročník; správca skladu učebníc; oprava
a údržba pomôcok fyziky; viedol fyzikálno-chemický krúžok a knihovnícky krúžok;
31. Mgr. Zuzana Klincová, ANJ, vyučovala ANJ: I, VIII, I.A, III.E; UMK: I.A, I.E; SAJ:
IV.D, IV.E; KAJ: 4. ročník; triedna profesorka I.A;
32. Mgr. Andrea Klocoková, ANJ – TEV, vyučovala (od 1. decembra 2013) ANJ: VI,
II.A, III.A, IV.A, IV.B, IV.C; VYV: I, II;
33. HELic. ThDr. Pavel Kollár, PhD., SchP, vyučoval RMK: I.F; NAV: I.B, I.C, I.F;
LAT: II.F;
34. Mgr. Kristína Košecká, SJL – OBN, na materskej dovolenke;
35. PaedDr. Miroslav Kozák, MAT – CHEM, vyučoval CHEM: VI, I.A, I.C, II.A, III.A;
SECH: 3. a 4. ročník; CHEV: 3. a 4. ročník; VKCH: 4. ročník; vedúci predmetovej
komisie chémie; správca knižnice chémie; triedny profesor IV.A; viedol dva krúžky
chemickej olympiády – kategória A a B;
36. Mgr. Kamila Kuhajdová, INF, na materskej dovolenke;
37. PhDr. Ľudmila Kupková, ŠPJ – SJL, vyučovala ŠPJ: II.B, II.E, III.B, III.D, III.F,
IV.A, IV.B, IV.F; vedúca predmetovej komisie románskych jazykov; viedla dva
krúžky olympiády zo španielskeho jazyka – kategória A a B;
38. PaedDr. Oľga Kurbelová, MAT – CHEM, vyučovala CHEM: VII, I.E, II.E, III.B,
III.D; MAT: I.E; TPP: I.F, II.A, II.B, II.C, II.D, II.E; SECH: 3. ročník; CHEV: IV.E,
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IV.F; koordinátorka environmentálnej výchovy; správkyňa zbierky chémie;
správkyňa skladu chemikálií; triedna profesorka III.B; viedla dva krúžky chemickej
olympiády – kategória C a Dg a krúžok tvorby projektov;
39. Mgr. Marta Lančaričová, BIO – TEV, vyučovala BIO: II.A; UMK: I.F, II.A, II.B,
II.C; TSV/d: I, VII, VIII, I.D, II.A, II.F, III.D, IV.A; triedna profesorka II.A; viedla
športovo-turistický krúžok a zdravotnícky krúžok;
40. PaedDr. Renáta Lukáčová, MAT – GEO, vyučovala GEO: II.A; MAT: II.F, III.A,
III.E, IV.E; PMM: 4. ročník; SEM: 4. ročník; MAN: III.A; vedúca predmetovej
komisie matematiky; triedna profesorka IV.E; viedla krúžok cvičení z matematiky
a krúžok matematickej olympiády kategórie A;
41. RNDr. Katarína Madová, numerická matematika, vyučovala INF: I, III, IV, VI, I.A,
I.B, I.D, I.E, II.A, II.F, III.A, III.B, III.C, III.D, III.E, III.F; INF – M: IV.B, IV.C, IV.D;
správkyňa školskej webovej stránky;
42. Mgr. Vladimíra Majerská, ANJ – OBN; na materskej dovolenke;
43. PaedDr. Karin Malátová, MAT – ZAT – INF, vyučovala MAT: II, IV, III.F; INF: II,
V, I.C, I.D, I.E, I.F; TECH: II, III; predsedníčka ZO OZPŠ;
44. Mgr. Jana Mečiarová, MAT – FYZ, vyučovala MAT: I, V, VI; FYZ: I, II, III, IV;
UMK: I.B, I.C, I.D; SEM: 3. ročník; FYV: 3. ročník; CVM: VII, III.B, III.D; triedna
profesorka I; viedla matematický krúžok;
45. RNDr. Jaroslav Mikuláš, numerická matematika, vyučoval PRO: 3. ročník, 4.
ročník; INF – M: 4. ročník; informatik – správca siete; správca zbierky informatiky;
viedol dva krúžky programovania (12 a 34) a šachový krúžok;
46. Mgr. Jana Mikušková, MAT – BIO, vyučovala BIO: I.B, II.B, III.F; MAT: I.C, I.D,
IV.D, IV.G; VKB: 4. ročník; SEB: 3. ročník; MIK: 3. ročník; správkyňa zbierky
matematiky; triedna profesorka II.B; viedla krúžok biologickej olympiády kategórie
B a krúžok floristiky;
47. Mgr. Tibor Mlynárik, BIO – TEV, vyučoval BOZ: 4. ročník; TSV/ch: I, III, I.A, I.F,
II.A, II.C, III.B, IV.C, IV.D, IV.E, IV.F, IV.G; viedol dva krúžky florbalu dievčat –
mladšie a staršie;
48. Mgr. Ján Opálený, TEV – BRV – INF, vyučoval INF: II.B, II.C, II.D, II.E, III.D,
III.E, III.F; TSV/ch: II, I.C, II.A, II.F, IV.A, IV.B; TSV/d: I.E, III.F; administrátor
úrazov; viedol dva krúžky florbalu chlapcov – mladší a starší;
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49. Mgr. Zuzana Orságová, DEJ – NEJ, vyučovala DEJ: I, II, III, VII, I.E, II.E, III.A,
III.B; NEJ: II.B, III.A, IV.D; SED: VIII, IV.A, IV.B; vedúca predmetovej komisie
dejepisu; triedna profesorka III.A; viedla krúžok dejepisnej olympiády kategórie A;
50. Mgr. Jana Pastieriková, FYZ – ZAT – MAT, vyučovala FYZ: V, VII, I.A, I.E, II.A,
III.B; FYM: VIII, IV.A, IV.B; FYV: VII, 4. ročník; koordinátorka stredoškolskej
odbornej činnosti (SOČ); správkyňa zbierky fyziky; triedna profesorka I.E; viedla
krúžok fyzikálnej olympiády kategórií B, C, D a fyzikálno-prírodovedný krúžok;
51. Mgr. Waltraud Pavličková, NEJ – RUJ, vyučovala NEJ: IV, VI, VII, I.B, IV.C;
RUJ: III.A; viedla krúžok tréning jazykových kompetencií;
52. Mgr. Viera Pekárová, BIO – GEO, vyučovala BIO: I, II, III, IV, VII, I.F, II.E, III.B;
GEO: I.C, I.F, II.E; BČE: 4. ročník; SEG: 4. ročník; FHG: 3. ročník; vedúca
predmetovej komisie geografie; správkyňa knižnice geografie; triedna profesorka
I.F;
53. Mgr. Michal Petrovský, ANJ, vyučoval ANJ: I.A, I.C, II.E, IV.D, IV.G; OBA: 4.
ročník; triedny profesor II.E; viedol krúžok priatelia jazyka;
54. PhDr. Ľubomír Planka, ANJ – NEJ, vyučoval (do 31. decembra 2013) ANJ: I.B,
I.D, II.C, III.F, IV.A, IV.B; KAJ: 4. ročník;
55. PaedDr. Mária Poljaková, ANJ – DEJ, vyučovala ANJ: III.D, III.E, IV.B, IV.D,
IV.E, IV.G; DEJ: V, VI;
56. PaedDr. Katarína Rajcigelová, SJL – OBN – ETV, vyučovala SJL: VI, IV.B, IV.D;
OBN: IV, III.A, III.B, III.E, IV.D; NAS: VII; JLS: IV.D, IV.F, IV.G; SVS: 3. ročník;
správkyňa zbierky občianskej náuky; správkyňa knižnice občianskej náuky;
triedna profesorka IV.D; viedla literárny krúžok;
57. Mgr. Dušan Rončák, NAV, vyučoval NAV: II.A, II.B, II.C, II.D;
58. Mgr. Ingrid Samašová, NEJ – SJL, vyučovala NEJ: II, VI, VIII, I.E, II.C, III.C;
vedúca predmetovej komisie nemeckého a ruského jazyka; viedla krúžok prípravy
na olympiádu v nemeckom jazyku 2A;
59. Mgr. Monika Siváková, DEJ – OBN, vyučovala DEJ: IV, I.A, I.B, I.D, I.F, II.A,
II.B, III.F; SVD: 3. ročník; APE: III.A, III.E; viedla školský spevokol Vavrinec;
správkyňa knižnice dejepisu; viedla krúžok SOČ z dejepisu a spevácky krúžok;
60. Mgr. Martin Sonoga, ŠPJ – ANJ, vyučoval ŠPJ: I.B, I.F;
61. RNDr. Michal Struhár, BIO – CHEM, vyučoval BIO: I.A, I.C, I.E, III.C, III.E;
CHEM: II.B, II.C, III.E; MIK: 3. ročník; BOZ: 4. ročník; BČE: 4. ročník; správca
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zbierky biológie; triedny profesor IV.B; viedol krúžok biologickej olympiády
kategórií A a B;
62. Mgr. Lenka Szabová, SJL – NAS, vyučovala OBN: II, III, IV.A, IV.B, IV.C, IV.E,
IV.F, IV.G; SVS: 3. a 4. ročník; NAS: VIII; viedla krúžok olympiády ľudských práv;
63. Mgr. Ľubomíra Šimurková, MAT – FYZ, vyučovala FYZ: VI, I.B, II.E, III.A; MAT:
I.B, II.A, IV.A; FYM: 4. ročník; FYN: III.A; vedúca predmetovej komisie fyziky;
správkyňa knižnice fyziky; predsedníčka Rady školy; triedna profesorka I.B; viedla
matematicko-prírodovedný krúžok a krúžok prípravy na maturitnú skúšku z fyziky;
64. PhDr. Tatiana Šteiningerová, NEJ – RUJ, vyučovala NEJ: VII, VIII, III.C, III.F,
IV.C; RUJ: II.A, III.D; správkyňa knižnice nemeckého jazyka; správkyňa zbierky
nemeckého jazyka; triedna profesorka VIII;
65. PaedDr. Miroslava Šutová, SJL – HUV, vyučovala SJL: VII, I.A, II.B, II.D, III.B,
IV.F, IV.G; SSJ: 3. ročník; správkyňa žiackej knižnice; triedna profesorka II.D;
viedla krúžok Thália;
66. PaedDr. Juraj Tasch, GEO – TEV, vyučoval GEO: I.B, I.D, II.F, III.A, III.C; FHG:
III.D, III.E; TSV/ch: IV, V, VI, I.B, II.B, II.E, III.A; TSV/d: I.A, I.F, IV.G; člen Rady
školy; triedny profesor IV.G; viedol volejbalový krúžok;
67. RNDr. Denisa Tužinská, BIO – CHEM, vyučovala CHEM: V, I.D, II.D, II.F, III.F;
BIO: I.D, II.C, II.D, III.A, III.D; BČE: 4. ročník; triedna profesorka I.D; viedla krúžok
biologickej olympiády – kategórie C a D;
68. Mgr. Jaroslav Uhrin, TEV – BRV, vyučoval TSV/ch: VII, VIII, I.A, I.D, I.E, II.D,
III.A, III.C, III.D, III.E, III.F; TSV/d: II, I.B, IV.E; vedúci predmetovej komisie
ochrany života a zdravia; zástupca náčelníka štábu CO; správca skladu civilnej
obrany; správca zbierky brannej výchovy; viedol basketbalový krúžok a lyžiarskosnowboardový krúžok;
69. Mgr. Eva Urbanová, RUJ – TEV – ANJ, vyučovala ANJ: VI, I.C, I.E, I.F, III.A;
RUJ: I.A; správkyňa knižnice telesnej a športovej výchovy; správkyňa zbierky
telesnej a športovej výchovy;
70. Mgr. Silvia Valterová, ANJ, vyučovala ANJ: I, IV, V, IV.C; KAJ: 4. ročník; SAJ: 4.
ročník; vedúca predmetovej komisie anglického jazyka; triedna profesorka IV;
viedla krúžok olympiády z angličtiny;
71. Mgr. Erika Vargová, FIL – VYV – FRJ, vyučovala FRJ: I.E, I.F, II.E, III.E, III.F,
IV.E; OBN: III.C, III.D, III.F; SVS: 4. ročník; vedúca predmetovej komisie
občianskej náuky; viedla krúžok konverzácie vo francúzskom jazyku;
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72. Mgr. Helena Vašková, SJL – DEJ, vyučovala DEJ: I.C, II.C, II.D, II.F, III.D; SJL:
II.C, III.E; JLS: 4. ročník; SED: 4. ročník; MOD: 4. ročník; správkyňa zbierky
dejepisu; triedna profesorka II.C; viedla krúžok dejepisnej olympiády kategórie B
a krúžok literárnej slovenčiny;
73. Mgr. Iveta Vránová, vyučovala TSV/taneč.: II.B, II.C, II.D, II.E;
74. Mgr. art. Alena Výskoková, vyučovala TSV/taneč.: II.B, II.C, II.D, II.E;
75. Mgr. Ľudmila Zaujecová, FRJ – PSY – ETV, vyučovala FRJ: I, II, III, IV, I.E, I.F,
II.F, IV.G; KFJ: IV.E, IV.G; vedúca predmetovej komisie psychológie; správkyňa
knižnice francúzskeho jazyka; správkyňa učiteľskej knižnice; viedla krúžok
olympiády z francúzskeho jazyka;
76. Mgr. Monika Ziaťková, MAT – FYZ, na materskej dovolenke.

Nepedagogickí zamestnanci školy
RNDr. Jaroslav Mikuláš – vedúci školského výpočtového laboratória, Branislav
Šimko – zamestnanec školského výpočtového laboratória;
Lívia Kotríková – tajomníčka, sekretárka riaditeľky školy, Ing. Jana Čajková –
personalistka, Bc. Silvia Krajčiová – hospodárka, Adriana Ďureje – na materskej
dovolenke, Ing. Marcela Škopcová – účtovníčka, Jana Mikulová – administratívna
pracovníčka;
Daniela Nemcová – školníčka a informátorka, Ján Mališ – školník, Milan Obert –
školník , Juraj Mačkay – technik údržbár (do 28. februára 2014), Anna Balkovicová
– upratovačka, Elena Ducká – upratovačka, Anna Gubányiová – upratovačka,
Helena Kramárová – upratovačka, Ružena Kramárová – upratovačka, Anna
Mikulová – upratovačka, Oľga Pálešová – upratovačka, Viera Sihelská –
upratovačka, Petronela Sýkorová – upratovačka.

12

Zľava: M. Škopcová, L. Kotríková, S. Krajčiová, J. Čajková

ČLENOVIA RADY ŠKOLY
 za rodičov
Ing. Peter Paulík – predseda Rodičovskej rady
Ing. Peter Hupka
Ing. Karol Považan
 za pedagogických zamestnancov
Mgr. Ľubomíra Šimurková – predsedníčka Rady školy
PaedDr. Juraj Tasch
 za nepedagogických zamestnancov
Adriána Ďureje – zapisovateľka
 za zriaďovateľa
RSDr. Ján Cipov
Ing. Richard Takáč
PaedDr. Štefan Gaman
Ing. Ján Bodnár
 za žiakov školy
Julián Gardlík (III.C) – predseda Študentskej rady
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KRONIKA ŠKOLSKÝCH AKCIÍ
školský rok 2013 / 2014
SEPTEMBER 2013
7. septembra
beseda so zástupcami SLOVENSKÉHO INŠTITÚTU VZDELÁVANIA pre žiakov 4.
ročníka, téma: Príprava na ďalšie štúdium po maturite (M. Faráriková);
11. septembra
výstava „Mokrade – poklady prírody, Územia NATURA 2000“ v RKC Prievidza, žiaci
voliteľného predmetu BČE (M. Struhár);
11. septembra
účelové cvičenie žiakov 1. ročníka – V, I.C, I.D, I.E – Lesopark Prievidza, Mestský
park Prievidza;
12. septembra
účelové cvičenie žiakov 1. ročníka – I.A, I.B, I.F – Lesopark Prievidza;
13. septembra
podujatie „PARKOTVOR“ v mestskom parku Skotňa v Prievidzi (E. Homolová, M.
Kasperkevičová);
13. septembra
návšteva Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi, žiaci I.D (N. Dobišová);
13. septembra
návšteva Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi – oddelenie odbornej literatúry (K.
Rajcigelová);
16. septembra
návšteva výstavy „Moja Prievidza“ akademického maliara I. Vysočana v RKC
Prievidza (G. Belisová);
16. septembra
návšteva Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi, žiaci I.B (E. Hoppanová);
18. septembra
„scénosled“ deň s mládežou „Poznaj iných, spoznáš sám seba“;
18. septembra
seminár „Prievidza v historickom dianí“ v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi (E.
Homolová, M. Siváková, H. Vašková);
18. a 23. septembra
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návšteva výstavy „Moja Prievidza“ akademického maliara I. Vysočana v RKC
Prievidza (M. Lančaričová);
19. septembra
dni európskeho kultúrneho dedičstva v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi, žiaci II.F
(M. Siváková, M. Struhár);
19. septembra
beseda o Chile pre študentov španielčiny 3. a 4. ročníka (T. Helbichová, Ľ. Kupková);
20. septembra
exkurzia do Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi, žiaci I.F (E. Kačírová);
20. septembra
návšteva výstavy „Moja Prievidza“ akademického maliara I. Vysočana v RKC
Prievidza (M. Lančaričová, J. Mečiarová);
20. septembra
prezentácia nášho gymnázia na Námestí slobody v Prievidzi „Poznaj iných, spoznáš
sám seba“ (M. Faráriková);
24. septembra
premietanie španielskeho filmu „Verbo“ v kine Tatra Bojnice (T. Helbichová, Ľ.
Kupková);
24. septembra
okresné kolo v cezpoľnom behu ZŠ – dievčatá, chlapci, Mestský park v Prievidzi (J.
Uhrin, E. Urbanová);
24. septembra
účelové cvičenie žiakov I, II, III, IV – Mestský park Prievidza, Lesopark Prievidza;
25. septembra
návšteva výstavy „Moja Prievidza“ akademického maliara I. Vysočana v RKC
Prievidza (G. Belisová, M. Borková);
25. septembra
účelové cvičenie žiakov 2. ročníka – II.A, II.B, II.D, II.E – Lesopark Prievidza, Verejný
požiarny útvar Prievidza;
26. septembra
účelové cvičenie žiakov 2. ročníka – VI, II.C, II.F – Lesopark Prievidza, Verejný
požiarny útvar Prievidza;
26. septembra
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exkurzia z chémie – Banský skanzen a Mineralogické múzeum v Banskej Štiavnici,
žiaci I.A a I.C (M. Bartošová, Z. Klincová, M. Kozák);
26. septembra
„Kalokagatia 2013“, lesopark v Trenčíne (M. Lančaričová);
27. septembra
návšteva výstavy „Moja Prievidza“ akademického maliara I. Vysočana v RKC
Prievidza, žiaci I.C (J. Mečiarová);
27. septembra
návšteva Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi – oddelenie odbornej literatúry, žiaci
VII a 3. ročníka (L. Szabová);
27. septembra
okresné kolo SŠ v cezpoľnom behu – dievčatá, chlapci (Ľ. Husárová);
30. septembra
návšteva výstavy „Moja Prievidza“ akademického maliara I. Vysočana v RKC
Prievidza (M. Borková);

OKTÓBER 2013
1. októbra
exkurzia na oddelenie klinickej mikrobiológie v Nemocnici s poliklinikou Bojnice, žiaci
voliteľného predmetu MIK (M. Struhár);
1. októbra
obvodné kolo vo futbale, Handlová (J. Uhrin);
1. októbra
exkurzia do Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi, žiaci I.C (B. Cagáň);
2. októbra
exkurzia do Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi, žiaci I.E (B. Cagáň);
2. októbra
exkurzia „Literárne Horehronie“ – Ostrá Lúka, Tajov, Kostiviarska, Banská Bystrica,
Radvaň, žiaci I a II (G. Belisová, J. Čižniarová, M. Hanešová);
8. októbra
exkurzia „Literárna Orava“ – Jasenová, Vyšný Kubín, Dolný Kubín, Oravská Polhora,
žiaci III a IV (M. Hanešová, E. Kačírová);
8. októbra
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exkurzia na veľtrh vysokých škôl „Akademia VAPAC 2013“ v Bratislave, žiaci VII, VIII,
3. a 4. ročníka (E. Duchoňová, M. Faráriková, Ľ. Husárová, A. Janesová, R. Klein, M.
Lančaričová, J. Opálený, J. Pastieriková, T. Šteiningerová);
8. – 10. októbra
geografická exkurzia Praha – Plzeň – Karlove Vary, výber žiakov 2. a 3. ročníka (M.
Barta, J.Tasch);
9. októbra
exkurzia do pivovaru Urpiner v Banskej Bystrici, výber žiakov VII, III.A a III.B (M.
Kozák, O. Kurbelová);
11. októbra
exkurzia do Centra sociálnych služieb DOMINO, výber žiakov 3. ročníka (K.
Rajcigelová);
14. októbra
akcia „Študentská kvapka krvi“ (M. Lančaričová);
15. októbra
výstava Kamila Znamenáka „Návraty k prameňom“ v RKC Prievidza, žiaci 4. ročníka
(G. Belisová);
16. októbra
literárna exkurzia Oponice: návšteva Apponyiovskej knižnice, žiaci II.D (M. Šutová);
17. októbra
imatrikulácia žiakov 1. ročníka;
21., 23. októbra
výstava „Energia a trvalo udržateľný rozvoj“ v RKC Prievidza (Ľ. Šimurková, E.
Vargová, Ľ. Zaujecová);
22. októbra
skúšobné testovanie žiakov „City & Guilds“ (E. Kačírová);
24. októbra
návšteva Hornonitrianskej knižnice, žiaci I.A (M. Šutová);
24. októbra
obvodné kolo v malom futbale – Spojená škola Nováky (J. Uhrin);
25. októbra
návšteva Centra sociálnych služieb DOMINO (L. Szabová);
25. októbra
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divadelné predstavenie v anglickom jazyku „Peter Black 2“ v Dome kultúry v Prievidzi
(J. Čižniarová, E. Kačírová, J. Mečiarová, S. Valterová);
28. októbra
návšteva RKC v Prievidzi – rozvoj kultúrnej identity žiaka (Z. Klincová);
29. októbra
akcia „Halloween“ pre žiakov 1. stupňa osemročného štúdia (J. Čižniarová, E.
Kačírová);

NOVEMBER 2013
5. novembra
beseda s Alexandrom Gerantom z Francúzskeho lýcea v Bratislave – RKC Prievidza
(E. Vargová, Ľ. Zaujecová);
5. novembra
obvodné kolo v stolnom tenise dievčat SŠ – Gymnázium V. B. Nedožerského
Prievidza (T. Mlynárik, J. Tasch);
5. novembra
okresné kolo v malom futbale – ZŠ Energetikov (J. Uhrin);
5. novembra
školské kolo súťaže ZENIT v programovaní – kategória A a B (J. Mikuláš);
7. november
výstava „M. R. Štefánik – strojca slovenskej slobody“ v Hornonitrianskom múzeu
v Prievidzi, žiaci III.F (M. Siváková);
7. novembra
obvodné kolo v stolnom tenise chlapcov SŠ – SOŠ O a S na Nábreží J. Kalinčiaka
v Prievidzi (T. Mlynárik);
8. novembra
Fyzikálny náboj v Bratislave (J. Pastieriková);
8. novembra
prezentácia možností štúdia na Masarykovej univerzite Brno pre žiakov 3. ročníka
(M. Faráriková);
11. a 12. novembra
kariérové poradenstvo pre žiakov 3. ročníka, realizátor: Súkromné centrum
pedagogicko-psychologického poradenstva v Prievidzi (M. Faráriková);
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11. – 14. novembra
informatická súťaž iBOBOR (K. Malátová);
12. novembra
fyzikálna exkurzia do Centra popularizácie fyziky v Martine – téma „Zaujímavé
experimenty z fyziky“, žiaci I.B a II.A (J. Pastieriková, Ľ. Šimurková);
14. novembra
okresné kolo v stolnom tenise chlapcov a dievčat SŠ – SOŠ O a S na Nábreží J.
Kalinčiaka v Prievidzi (T. Mlynárik, J. Opálený);
14. novembra
okresné kolo maratónu v aerobiku (M. Lančaričová);
14. – 16. novembra
účasť na konferencii k projektu „Nenápadní hrdinovia“ v Banskej Bystrici, výber
žiakov III.E (E. Juríčková);
18. novembra
filmové predstavenie „Lidice“ v kine Tatra v Bojniciach, žiaci 1. a 2. ročníka;
18. novembra
beseda k 17. novembru spojená s filmovým predstavením – kino Baník v Prievidzi,
žiaci 3. a 4. ročníka;
21. novembra
regionálne kolo v stolnom tenise chlapcov a dievčat SŠ – Partizánske (T. Mlynárik, J.
Opálený);
21. novembra
obvodné kolo v basketbale chlapcov SŠ – ZŠ S. Chalupku Prievidza (J. Uhrin);
25. novembra
fyzikálna exkurzia do Centra popularizácie fyziky v Martine, žiaci VI a I.E (J.
Pastieriková, Ľ. Šimurková);
25. novembra
návšteva Hornonitrianskeho múzea: prezentácia „Stridžie dni“, žiaci I.A (Z. Klincová);
28. novembra
návšteva Hornonitrianskeho múzea: prezentácia „Stridžie dni“, žiaci I.E (Z. Klincová);
28. novembra
súťaž v písaní anglických esejí (E. Baloghová);
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DECEMBER 2013
2. decembra
prezentácia a beseda o štúdiu na STU Bratislava a možnostiach uplatnenia po štúdiu
s výkonným riaditeľom spoločnosti Noving Nováky, s.r.o. Ing. Tomášom Michálekom;
3. decembra
školské kolo recitačnej súťaže v anglickom jazyku „Jazykový kvet“ (E. Kačírová);
4. decembra
prírodovedná exkurzia do Viedne, výber žiakov VII, I.B, 2. až 4. ročníka (E. Kačírová,
D. Tužinská);
4. decembra
prírodovedná exkurzia do Viedne, žiaci I.E a II.A (M. Faráriková, M. Lančaričová);
4. decembra
obvodné kolo vo florbale mladších žiačok ZŠ – Gymnázium V. B. Nedožerského
Prievidza (T. Mlynárik);
5. decembra
krajské kolo v stolnom tenise dievčat SŠ – SOŠ O a S na Nábreží J. Kalinčiaka
v Prievidzi (T. Mlynárik);
6. decembra
školské kolo chemickej olympiády v kategórii A (M. Kozák);
9. decembra
výstava „Pôvod písma – Cyrilika“ v RKC Prievidza, žiaci 4. ročníka (Ľ. Zaujecová);
9. decembra
okresné kolo žiakov SŠ v basketbale – ZŠ na Ul. S. Chalupku Prievidza (J. Uhrin);
10. decembra
odovzdanie vianočnej zbierky, podnikanie v praxi – centrála „Úsmev ako dar“
v Prievidzi a Kanianke (M. Siváková);
10. decembra
exkurzia do Viedne – staré mesto, historické pamiatky, vianočné trhy, výber žiakov
VI, VII, I.B, I.C, I.D, II.C (M. Bartošová, I. Samašová);
10. decembra
školské kolo matematickej olympiády v kategórii A (R. Lukáčová);
10. decembra
exkurzia žiakov v rámci predmetu „Aplikovaná ekonómia“ do pizzérie v Kanianke s
cieľom získať marketingové zručnosti (M. Siváková);
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10. decembra
školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry – kategórie A a B (H.
Vašková);
11. decembra
návšteva galérie RKC Prievidza, žiaci VI (G. Belisová);
11. decembra
„Samospráva v Prievidzi“ – návšteva Mestského úradu v Prievidzi, žiaci I (G.
Belisová, Ľ. Husárová);
11. decembra
okresné kolo vo florbale ZŠ – Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza (T.
Mlynárik, J. Opálený);
11. decembra
prezentácia Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, doc.
Ing. Milan Polakovič, PhD. (M. Kozák);
11. decembra
matematická súťaž „Pytagoriáda“ (R. Lukáčová);
11. decembra
školské kolo dejepisnej olympiády – kategórie C, D a E (Z. Orságová, M. Siváková);
11. decembra
školské kolo olympiády v anglickom jazyku (S. Valterová);
11. – 12. decembra
geografická exkurzia Osvienčim – Krakow – Wieliczka, výber žiakov VI, 2. a 3.
ročníka (M. Barta, J. Tasch);
12. decembra
beseda organizovaná prostredníctvom Amnesty International pri príležitosti Dňa
ľudských práv, výber žiakov 3. ročníka (E. Vargová);
12. decembra
okresné kolo v basketbale dievčat SŠ – Piaristická spojená škola F. Hanáka
Prievidza (Ľ. Husárová);
12. decembra
školské kolo olympiády v nemeckom jazyku – kategórie 2A a 2B (E. Juríčková, T.
Šteiningerová);
13. decembra
školské kolo olympiády v španielskom jazyku v kategórii A (Ľ. Kupková);
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16. decembra
vystúpenie speváckeho zboru Vavrinec v Špeciálnej základnej škole v Prievidzi (M.
Siváková);
16. decembra
prievidzské finále vo florbale mladších žiačok ZŠ – ZŠ na Ul. S. Chalupku Prievidza
(T. Mlynárik);
16. decembra
okresné kolo vo florbale mladších žiakov/chlapcov ZŠ – ZŠ na Ul. S. Chalupku
Prievidza (J. Opálený);

JANUÁR 2014
13. januára
prezentácia možností štúdia na VUT Brno pre žiakov 3. ročníka (M. Faráriková);
14. januára
obvodné kolo vo florbale starších žiačok ZŠ – ZŠ na Ul. energetikov Prievidza (T.
Mlynárik);
15. januára
školské kolo biologickej olympiády – teoretická a praktická časť v kategóriách A a B
(V. Dobrotková, M. Struhár);
16. januára
okresné kolo olympiády v anglickom jazyku (S. Valterová);
20. januára
okresné kolo vo florbale chlapcov SŠ – Piaristická spojená škola F. Hanáka Prievidza
(J. Opálený);
20. januára
okresné kolo vo florbale starších žiakov ZŠ – ZŠ na Rastislavovej ul. Prievidza (J.
Opálený);
21. januára
mestské kolo vo florbale starších žiačok ZŠ – ZŠ na Ul. S. Chalupku Prievidza (T.
Mlynárik);
23. januára
okresné kolo vo florbale dievčat SŠ – SOŠ na Vansovej ul. v Prievidzi (T. Mlynárik, J.
Opálený);
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23. januára
školské kolo matematickej olympiády v kategórii C (A. Janesová);
24. januára
florbal chlapcov SŠ – Prievidza (T. Mlynárik, J. Opálený);
24. januára
okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku (I. Samašová);
29. januára
akcia „English test competition“ (S. Valterová);
29. – 30. januára
krajské kolo chemickej olympiády v kategórii A (M. Kozák);

FEBRUÁR 2014
4. februára
školské kolo dejepisnej olympiády – kategórie A a B (Z. Orságová, H. Vašková);
5. februára
„Praktikum z chémie“ – exkurzia na Fakultu chemickej a potravinárskej technológie
STU v Bratislave, výber žiakov VIII a 4. ročníka (R. Klein, M. Kozák);
5. februára
krajské kolo fyzikálnej olympiády kategórie A v Trenčíne (J. Pastieriková);
5. februára
školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku (E. Vargová, Ľ. Zaujecová);
6. februára
návšteva výstavy „Štyri“ – regionálna tvorba Prostredného, Cigánika, Vörösa
a Jeleneka v RKC Prievidza (M. Kasperkevičová);
7. februára
deň otvorených dverí Fakulty riadenia a informatiky ŽU v Prievidzi, žiaci VII a 3.
ročníka (M. Faráriková);
11. februára
regionálne kolo vo florbale chlapci SŠ – Partizánske (T. Mlynárik, J. Opálený);
11. februára
školské kolo olympiády v ruskom jazyku – kategórie B1 a B2 (M. Bartošová);
12. februára
regionálne kolo vo florbale žiačok SŠ – Partizánske (T. Mlynárik);
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12. februára
beseda so zástupcom Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši pre žiakov 3.
a 4. ročníka (Faráriková);
13. februára
maratón v aerobiku SŠ: majstrovstvá Slovenska, Žiar nad Hronom (M. Lančaričová);
13. februára
školské kolo SOČ v odboroch história, filozofia, právna veda (E. Juríčková, M.
Siváková);
13. februára
krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku (I. Samašová);
13. – 14. februára
fyzikálna súťaž „Fykosí fyziklání“ na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity
Karlovej v Prahe, žiaci II.A, III.A, IV.A (J. Pastieriková);
14. februára
akcia „Študentský ples GVBN“
14. februára
školské kolo chemickej olympiády v kategórii Dg (O. Kurbelová);
26. februára
biologická akcia „Vedecké dielne“ pre žiakov III.C (V. Dobrotková);
27. februára
okresné kolo vo volejbale chlapcov SŠ – Piaristická spojená škola F. Hanáka
Prievidza (J. Tasch);

MAREC 2014
3. – 7. marca
lyžiarsky výcvik žiakov I.A, I.B, I.D v Tatranskej Lomnici (V. Dobrotková, M.
Faráriková, M. Lančaričová, J. Uhrin);
3. – 7. marca
lyžiarsky výcvik žiakov I.C, I.E, I.F v Roháčoch – Spálená – Zuberec (Ľ. Husárová,
T.Mlynárik, J. Opálený, J. Tasch, E. Urbanová);
4. marca
akcia „Panelové diskusie a workshopy KomPrax“: žiaci II.B, II.C, II.E (E. Homolová,
O. Kurbelová);
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6. marca
regionálne kolo vo volejbale dievčat SŠ – Gymnázium Partizánske (M. Petrovský, J.
Tasch);
7. marca
okresné kolo vo florbale dievčat ZŠ – ZŠ na Ul. S. Chalupku Prievidza (T. Mlynárik);
8. marca
deň otvorených dverí Gymnázia V. B. Nedožerského Prievidza;
10. marca
okresné kolo v hádzanej dievčat SŠ – Prievidza (V. Dobrotková, M. Faráriková);
13. marca
beseda s doc. PaedDr. Miroslavom Kmeťom, PhD. z katedry histórie Filozofickej
fakulty UMB v Banskej Bystrici pre žiakov spoločenskovedných tried: I.F – téma
„Multietnické Uhorsko“, III.F – téma „Vysťahovalectvo z Uhorska“ (M. Siváková);
14. marca
obvodné kolo SOČ v Partizánskom (J. Pastieriková);
14. marca
školské kolo chemickej olympiády v kategórii B (M. Kozák);
18. marca
filmový festival „Jeden svet“ v Dome kultúry v Prievidzi, žiaci 1. ročníka;
18. marca
EČ a PFIČ maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry;
19. marca
výchovný koncert „Dobre, lepšie, najlepšie – naše nevyužité schopnosti“, Fakulta
riadenia a informatiky ŽU v Prievidzi (aula), žiaci V, VI, 1. a 2. ročníka;
19. marca
EČ a PFIČ maturitnej skúšky z cudzieho jazyka;
20. marca
filmový festival v Dome kultúry v Prievidzi, žiaci VII a 3. ročníka;
20. marca
EČ maturitnej skúšky z matematiky;
21. marca
akcia z fyziky „Pozorovanie večernej oblohy“ pre záujemcov o astronómiu (J.
Pastieriková, Ľ. Šimurková);
24. marca
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krajské kolo vo volejbale chlapcov SŠ – Gymnázium Púchov (Ľ. Husárová, J. Tasch);
25. marca
prezentácia možností štúdia na Vysokej škole manažmentu a verejnej správy
Bratislava pobočka Bánovce nad Bebravou (M. Faráriková);
26. marca
projekt „Začíname rozhodovať o Európe“, výber žiakov 4. ročníka (E. Homolová);
26. marca
krajské kolo žiačok SŠ vo volejbale – Považská Bystrica (J. Tasch, E. Urbanová);
27. marca
beseda s Mgr. Branislavom Geschwandtnerom zo Štátneho archívu Nitra (pobočka
Bojnice) pre žiakov I.F a III.F (M. Siváková);

APRÍL 2014
2. apríla
beseda so spisovateľom a žurnalistom Pavlom Remiášom v Hornonitrianskej knižnici
v Prievidzi pre žiakov III.F (B. Cagáň);
3. apríla
regionálne kolo vo florbale starších žiačok ZŠ – Partizánske (T. Mlynárik,J. Opálený);
4. apríla
krajské kolo SOČ v Starej Turej (J. Pastieriková);
4. apríla
realizácia projektu v anglickom jazyku „Erasmus in school“, triedy: II.B, II,E, tercia,
projekt sa uskutočnil v spolupráci so zahraničnými študentmi UCM Trnava (M.
Faráriková);
4. – 11. apríla
exkurzia Brusel – Londýn – Paríž, výber žiakov IV, 1. a 2. ročníka (M. Čilek, Ľ.
Divékyová);
7. apríla
účasť na súdnom pojednávaní na Okresnom súde v Prievidzi (K. Rajcigelová);
8. apríla
testovanie OECD „PISA 2015“ – NÚCEM Bratislava, výber 40 žiakov vo veku 15
rokov (E. Homolová);
9. apríla
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divadelné predstavenie v anglickom jazyku „Peter Pan“ v Dome odborov Žilina (E.
Baloghová, J. Čižniarová, M. Petrovský);
14. apríla
akcia „Študentská kvapka krvi“ (M. Lančaričová);
20. – 28. apríla
poznávací zájazd do Španielska – výber žiakov IV, V, VI, 1. až 3. ročníka (Z.
Klincová, Ľ. Kupková);
23. – 25. apríla
celoslovenské kolo SOČ v Starej Ľubovni (J. Pastieriková);
23. apríla
beseda o násilí na ženách – trieda III.E, realizátor: Aliancia žien Slovenska (M.
Faráriková);
25. apríla
návšteva ekologickej súťaže „EKO ROK“, žiaci III a IV (G. Belisová, E. Kačírová);
25. apríla
školské kolo chemickej olympiády v kategórii C (O. Kurbelová);
28. apríla
workshop súvisiaci s problematikou domáceho násilia (M. Faráriková);
29. apríla
účasť žiakov na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, žiaci III.F (E.
Porubcová, E. Vargová);
29. apríla
krajské kolo vo florbale starších žiačok ZŠ – Trenčín (T. Mlynárik, J. Opálený);

MÁJ 2014
6. a 23. mája
Sociálno-psychologický tréning pre žiakov 2. ročníka a sexty, realizátor: Súkromné
centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prievidzi (M.
Faráriková);
7. mája
okresné kolo v ľahkej atletike SŠ – ZŠ na Ul. S. Chalupku v Prievidzi (J. Uhrin);
12. mája
účelové cvičenie žiakov I, II, III, IV – Lesopark Prievidza, Mestský park Prievidza;
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12. mája
stretnutie účastníkov celoslovenského kola SOČ s predsedom TSK Ing. Jaroslavom
Baškom (J. Pastieriková);
12. mája
účelové cvičenie žiakov 1. ročníka – Mestský park (minigolfové ihrisko), Bojnice
(futbalové ihrisko);
12. a 15. mája
prijímacie skúšky na 4-ročné a 8-ročné štúdium;
13. mája
návšteva výstavy obrazov Štefana Janca v galérii Regionart v Prievidzi, žiaci III.C (M.
Kasperkevičová);
14. mája
krajské kolo fyzikálnej olympiády kategórií B, C, D v Trenčíne (J. Pastieriková);
14. – 15. mája
dejepisná exkurzia do Osvienčimu, Krakowa a Wieliczky – kvarta, výber žiakov 1.
a 2. ročníka (E. Juríčková, M. Siváková),
15. mája
exkurzia do Centra sociálnych služieb DOMINO, výber žiakov VIII a 4. ročníka (Z.
Klačanská);
15. mája
účelové cvičenie žiakov VI a 2. ročníka – Bojnice (futbalové ihrisko), Mestský park
(minigolfové ihrisko), Lesopark Prievidza;
16. mája
exkurzia do piaristického kostola Najsvätejšej Trojice v Prievidzi, žiaci voliteľného
predmetu SVD a I.F (P. Kollár, M. Siváková);
21. mája
exkurzia do firmy T + T Horný Hričov, Žilina – sekunda, tercia (E. Juríčková, K.
Malátová);
22. mája
exkurzia „Historická Viedeň“, žiaci I a III (M. Hanešová, E. Kačírová);
26. – 30. mája
škola v prírode v penzióne Jánošík v Ždiari, žiaci I (Ľ. Husárová, J. Mečiarová);
26. – 29. mája
ústna forma internej časti maturitnej skúšky;
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27. – 29. mája
účelový kurz na ochranu života a zdravia, žiaci VII a 3. ročníka;

JÚN 2014
4. júna
účasť žiakov na súdnom pojednávaní na Okresnom súde v Prievidzi, výber žiakov
VII, III.B, III.C, III.D, III.E a III.F (E. Vargová);
5. júna
exkurzia do dielne na výrobu lietadiel a do meteorologickej stanice na letisko
v Prievidzi, žiaci III (M. Lančaričová, K. Malátová);
5. júna
slávnostné vyhodnotenie krajského kola fyzikálnej olympiády kategórií A, B, C, D
v Trenčíne (J. Pastieriková);
6. júna
akcia „Projekt 2014“ (O. Kurbelová);
10. júna
školské kolo olympiády v španielskom jazyku pre žiakov 1. ročníka (T. Helbichová, Ľ.
Kupková);
10. – 11. júna
geografická exkurzia: KIA Žilina, Jelínek Vizovice, Olomouc, Macocha, Brno – III.A,
III.C, III.D, IV.A (M. Barta, J. Tasch);
13. júna
výstava „Vyššie umenie“ v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi, žiaci II.C (M.
Lančaričová);
16. júna
benefičný koncert „PRE TO LETO“ organizovaný študentskou spoločnosťou
Copy4you v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia (M. Siváková);
16. – 20. júna
kurz s anglickým lektorom pre žiakov III a IV (E. Kačírová, S. Valterová);
18. júna
biologická exkurzia do Zoologickej záhrady Bojnice, žiaci II.F (V. Dobrotková, M.
Faráriková);
19. júna
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exkurzia do múzea civilnej obrany v Prievidzi, žiaci III.F (M. Siváková);
20. júna
beseda s Františkom Neupauerom na tému „Odboj v období komunizmu“ (E.
Juríčková);
24. júna
literárna exkurzia do Brodzian – návšteva Slovanského múzea literárnych vzťahov
a do Oponíc – návšteva Apponyiovskej knižnice, žiaci I.A a II.B (M. Šutová);
24. júna
exkurzia do Zoologickej záhrady Zlín-Lešná a do zámku Lešná, výber žiakov III,
V a VI (G. Belisová);
24. júna
akcia „Deti starým rodičom“ (M. Hanešová);
24. – 25. júna
seminár „Anna Franková“ – vyhodnotenie akcie v Banskej Bystrici (E. Juríčková);
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Maturitné skúšky 2014
Externá časť maturitnej skúšky (EČ) sa konala od 18. marca 2014 do 20. marca
2014, písomná forma internej časti maturitnej skúšky (PFIČ) sa konala od 18. marca
2014 do 19. marca 2014 a ústna forma internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ) sa
konala od 26. mája 2014 do 29. mája 2014.

Prehľad o klasifikácii ústnej formy internej časti maturitnej skúšky
(2013 / 2014)

Známky

Maturitný
predmet

Priemer

spolu

1

2

3

4

5

anglický jazyk

139

55

51

25

7

1

1,91

biológia

60

29

19

9

3

0

1,77

dejepis

23

14

3

2

4

0

1,83

francúzsky jazyk

8

4

3

1

0

0

1,40

fyzika

25

10

12

3

0

0

1,72

geografia

38

24

8

5

1

0

1,55

chémia

32

19

10

3

0

0

1,50

informatika

20

11

7

1

1

0

1,52

matematika

63

36

18

7

2

0

1,60

nemecký jazyk

25

9

8

6

2

0

2,04

občianska náuka

37

18

8

10

1

0

1,84

psychológia

35

24

8

2

1

0

1,43

ruský jazyk

4

3

0

1

0

0

1,50

slovenský jazyk a
literatúra

197

73

74

39

11

0

1,94

španielsky jazyk

8

7

1

0

0

0

1,13

umenie a kultúra

19

16

3

0

0

0

1,16

spolu a priemer
školy

733

352

233

114

33

1

1,61
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Predmety dobrovoľnej maturitnej skúšky
Maturitný

Známky

Priemer

predmet

spolu

1

2

3

4

5

občianska náuka

1

1

0

0

0

0

1,00

geografia

1

0

0

1

0

0

3,00

fyzika

3

3

0

0

0

0

1,00

francúzsky jazyk

1

0

1

0

0

0

2,00

anglický jazyk

1

1

0

0

0

0

1,00

matematika

2

1

1

0

0

0

1,50

španielsky jazyk

1

1

0

0

0

0

1,00

spolu a priemer
školy

10

7

2

1

0

0

1,50

RNDr. Milan Barta
zástupca riaditeľky školy
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Kam na vysokú školu

Preferencia záujmu maturantov o štúdium na vysokej škole
v školskom roku 2013/2014
Zameranie štúdia
Lekárske fakulty
Ekonomika a manažment
Prírodné vedy
Humanitné štúdiá, jazyky
Filozofické fakulty, psychológia
Právo
Stavebné fakulty
Akadémia policaj. zboru, AOS
Informatika
Medzinárodné vzťahy
Chemickotechnolog. fakulty
Strojnícke fakulty
Učiteľstvo, pedagogika
Zdravotnícke služby, TEV
Umelecké fakulty
Architektúra
Farmácia
Elektrotechnika
Veterinárne lekárstvo
Iné

IV.A IV.B IV.C IV.D IV.E IV.F IV.G VIII Spolu
2
1
0
0
2
3
1
1
1
1
1
2
0
4
0
0
1
0
0
3

1
2
1
2
1
4
1
2
0
0
2
3
1
0
1
1
0
0
0
1

2
2
4
1
3
0
0
0
6
0
1
1
0
3
0
0
0
1
0
0

3
1
2
1
4
0
2
3
0
1
1
2
0
3
0
0
0
0
0
1

8
0
4
0
2
1
0
0
2
2
1
1
2
0
0
1
1
1
0
1

1
0
2
5
3
0
0
0
3
0
1
0
1
2
0
0
0
0
0
3

2
3
0
3
6
1
0
1
2
1
0
0
4
0
0
1
0
0
1
1

3
3
0
2
1
0
1
0
0
1
0
3
1
2
0
2
0
0
0
1

22
12
13
14
22
9
5
7
14
6
7
12
9
14
1
5
2
2
1
11

Študenti maturujúci v tomto školskom roku podali spolu 444 prihlášok na vysoké
školy, z toho 135 prihlášok podali na
univerzity v Českej republike.
Mgr. Marcela Faráriková
výchovná poradkyňa školy
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Posledná rozlúčka

D

ňa 22. júna 2014 nás vo veku 54 rokov opustila naša milá priateľka a drahá
kolegyňa Ing. Iveta Šovčíková. Poslednej rozlúčky, ktorá sa konala 25.júna
2014 v Dome smútku na cintoríne v Ráztočne, sa zúčastnilo aj vedenie

našej školy a pedagogický zbor. Svojou účasťou vzdali úctu aj študenti nášho
gymnázia. Smútočný obrad obohatili dievčatá zo speváckeho zboru Vavrinec.
Pani riaditeľka sa vo svojom príhovore rozlúčila týmito slovami: ,,Bola si
nenahraditeľná manželka a matka. Vynikajúca dcéra, obetavá sestra. Výborná
dôsledná učiteľka, milá kolegyňa a nezabudnuteľná kamarátka. Vedela si počúvať
a vedela si aj hovoriť, keď bolo treba. Bola si všetkým, čo sme práve hľadali. Budeš
naďalej žiť v našich spomienkach, mysliach, srdciach.“
Pani Ing. Iveta Šovčíková, rodená Neugebauerová, bola usilovná žena s pevnými
zásadami. Dennodenne sa snažila naplniť posolstvo svojho bytia. Poslanie
a povolanie učiteľky chápala veľmi zodpovedne. Uvedomovala si úlohu učiteľa
v životoch študentov, ktorých ovplyvňovala výchovne a aj vedomostne. Celoživotne
sa vzdelávala v oblasti biológie
a neustále prijímala rôzne nové
poznatky. Svojím príkladom učila
mladých ľudí ako sa učiť novým
veciam a poukazovala na dôvody,
prečo

je

vzdelanie

dôležité.

Študentov

motivovala

k aktivite,

vštepovala

im

a bola

im

životné

hodnoty

sprievodcom

v najdôležitejšom období ich života.
Teší nás, že sme mali možnosť
poznať ju, a stráviť s ňou určitú
časť

života.

Budeme

na

ňu

spomínať ako na človeka, ktorého
kvality sú nenahraditeľné.
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Plaketa Jána Amosa Komenského
Obyčajný učiteľ učí.
Dobrý učiteľ vysvetľuje.
Vynikajúci učiteľ demonštruje.
Veľký učiteľ inšpiruje.
William Arthur WARD

P

edagógovia našej školy si každoročne pri príležitosti Dňa učiteľov spomedzi
seba vyberajú kolegu, ktorého si zvlášť vážia pre jeho výchovno-vzdelávaciu
prácu a ktorý bude ocenený Plaketou Jána Amosa Komenského za prínos a

prácu v prospech školy. V školskom roku 2013/2014 ho riaditeľka školy PaedDr.
Eleonóra Porubcová mohla s radosťou odovzdať do rúk Mgr. Tatiany Helbichovej,
ktorá v prievidzskom gymnáziu učí španielsky jazyk od roku 1992, keď sa tento
predmet v Prievidzi začal prvýkrát vyučovať. Odvtedy jej rukami prešlo takmer tisíc
žiakov. Nebola pre nich iba obyčajná učiteľka, hoci ich učila. Nebola iba dobrá
učiteľka, hoci im učivo vždy dobre vysvetľovala. Smelo ju nazývali vynikajúcou,
pretože vždy na príkladoch demonštrovala, no pre mnohých bola veľkou učiteľkou,
pretože okrem iného svojich žiakov dokázala aj inšpirovať. S láskou im celé roky
odovzdávala svoje vedomosti, svoju vášeň aj nadšenie. Generácie jej žiakov si
dodnes pamätajú slová piesne „Cielito lindo” či básne „La guitarra”. Ako mi raz sama
povedala, byť učiteľkou bolo odmalička jej snom. Odkedy učí, škole a žiakom
venovala aj mnoho voľného času. Jej odbornosť, ale aj obetavosť, láska a záujem o
žiaka ako o človeka – to všetko sa odrazilo v úspechoch jej žiakov, v ktorých
dokázala prebudiť nadšenie podobné svojmu a ktorí sa celé roky umiestňujú na
najvyšších miestach v celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku. Vďaka
tomu získala ako pedagóg v odborných kruhoch uznanie a pre školu obrovskú
zbierku kníh od Španielskeho veľvyslanectva na Slovensku a Ministerstva školstva,
kultúry a športu Španielska. Počas svojej učiteľskej praxe ovplyvnila veľa životov,
medzi inými aj môj. Som šťastná, že tak, ako som celé roky hrdo vyhlasovala, že
som jej bývalá žiačka, môžem dnes hrdo povedať, že som jej kolegyňou a že jej aj
týmto spôsobom môžem poďakovať a vzdať hold.
PhDr. Ľudmila Kupková
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Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)
 je dobrovoľná záujmová činnosť mladých
perspektívnych vedcov,
 je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných
vedomostí a talentu mládeže,
 výsledkom je samostatná práca, ktorá sa
predkladá na odborné posúdenie,
 vyvrcholením sú súťažné prehliadky, v ktorých žiaci obhajujú výsledky svojej
dlhodobej práce.

V

školskom roku 2013/2014 sa do súťaže SOČ zapojilo 15 žiakov s trinástimi
súťažnými prácami:

1. Simona Krupčíková (III.B), Miroslava Palacková (III.A) súťažili v odbore chémia,
potravinárstvo s prácou „Kovy a ich účinok na ľudský organizmus“ (konzultantka
PaedDr. Oľga Kurbelová).
2. Matúš Drexler (II.A) súťažil v odbore chémia, potravinárstvo s prácou „Analýza
pitných vôd“ (konzultantka PaedDr. Oľga Kurbelová).
3. Róbert Harinek (III.F) súťažil v odbore biológia s prácou „Budúcnosť košického
vysokoletúna“ (konzultantka Mgr. Vlasta Dobrotková).
4. Ivana Čičmancová (II.F) súťažila v odbore biológia s prácou „Pes lekárom ľudskej
duše“ (konzultantka Mgr. Vlasta Dobrotková).
5. Ján Kozák (III.B) súťažil v odbore životné prostredie, geografia, geológia s prácou
„Vplyv globálnych klimatických zmien na zmenu klímy a vývoj počasia na
Slovensku“ (konzultantka PaedDr. Oľga Kurbelová).
6. Lenka Blahová (III.B) a Simona Krupčíková (III.B) súťažili v odbore zdravotníctvo
a farmakológia s prácou „Vplyv vína na liečbu cukrovky a nádorových ochorení“
(konzultantka PaedDr. Oľga Kurbelová).
7. Jana Hanešová (II.C) súťažila v odbore zdravotníctvo a farmakológia s prácou
„Fóbické a úzkostné poruchy“ (konzultantka RNDr. Denisa Tužinská).
8. Karolína

Gelatičová

(III.D)

súťažila

v odbore

pôdohospodárstvo

(poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo) s prácou „Priebeh zmladenia
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smrečín po premnožení lykožrúta smrekového pri rôznych typoch manažmentu“
(konzultantka PaedDr. Oľga Kurbelová).
9. Anastasia Sevastyanova (III.F) súťažila v odbore história, filozofia, právne vedy
s prácou „Černošská hudba v 20. storočí a jej dopad vo svete“ (konzultantka Mgr.
Monika Siváková).
10. Anton Svitok (III.F) súťažil v odbore história, filozofia, právne vedy

s prácou

„Partizánsky oddiel Major v Cigli (svedectvo o bojoch v SNP)“ (konzultantka Mgr.
Monika Siváková).
11. Miroslava Rosáková (III.F) súťažila v odbore teória kultúry, umenie, umelecká,
odevná tvorba s prácou „Ľudové odievanie na hornej Nitre v 19. a 20. storočí –
výzvy pre 21. storočie“ (konzultantka Mgr. Monika Siváková).
12. Romana Lehotkaiová (III.D) súťažila v odbore pedagogika, psychológia, sociológia
s prácou „Je čítanie jednoduché?“ (konzultantka PhDr. Zuzana Klačanská).
13. Romana Zmeková (III.E) súťažila v odbore pedagogika, psychológia, sociológia
s prácou „Druhá strana lásky“ (konzultantka PhDr. Zuzana Klačanská).
Všetky práce zo školského
kola postúpili do obvodného
kola, ktoré sa konalo 14. marca
2014 na SŠ v Partizánskom.
V obvodnom kole mali práce
našich žiakov veľký úspech.
Okrem jednej práce všetky
postúpili do krajského kola.
V krajskom

kole,

ktoré

sa

uskutočnilo 4. apríla 2014 na
SOŠ

v Starej

Drexler

so

Turej,
svojou

Matúš
prácou

obsadil na 3. miesto, Róbert
Harinek

2.

miesto

a Anton

Svitok 1. miesto.
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Práce z 1. a 2. miesta postúpili do celoslovenského kola, ktoré sa konalo 23. – 25.
apríla 2014 v Starej Ľubovni. V celoslovenskom kole Anton Svitok so svojou prácou
obsadil 5. miesto.
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V

tomto školskom roku sa Trenčiansky samosprávny kraj celkovo umiestnil na
1. pozícii. Predseda TSK Ing. Jaroslav Baška na spoločnom stretnutí 12.
mája 2014 všetkým účastníkom celoslovenskej súťaže osobne blahoželal

a odovzdal im ďakovné listy.

Mgr. Jana Pastieriková
koordinátorka SOČ

Projekt 2014

N

epísanou tradíciou sa na našej škole stala študentská vedecká konferencia
Projekt. Počas celého školského roka študenti druhého ročníka a prváckej
triedy so spoločenskovedným zameraním pracujú na svojich projektoch

a ich úsilie vyvrcholí práve na tejto konferencii. Vypracovať projekt a vedieť ho
prezentovať nie je vôbec jednoduché. Naši študenti majú možnosť naučiť sa to
priamo v škole v rámci predmetu „tvorba a prezentácia projektov“, spoznávajú tak
základné časti práce a prepájajú vedomosti z iných predmetov. Prepájajú aj
teoretické vedomosti s praxou.
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T

ento rok sa konala v piatok 6. júna 2014 v klubovni nášho gymnázia a so
svojimi prácami sa predstavili:

Matúš Hagara (II.C) – „Acidobázická rovnováha“
Nikola Haláčová (II.E) – „Alternatívna a doplnková liečba rakoviny“
Maroš Krchňák (II.A) – „Kapsaicín“
Tomáš Čavojský (II.A) – „Optické klamy“
Marcela Mináriková (I.F) – „Vznik, život a zánik hviezd“
Tomáš Mazáň (II.D) – „Čo ohrozuje človeka dnes“
Filip Loja (II.C) – „Úprava fotografií“
Tomáš Šrámek (II.B) – „Počítačová animácia“
Juraj Vavrík (II.B) – „Počítačové hry“

A

j tento školský rok bol predsedom poroty RNDr. Ján Sedlák, DrSc., riaditeľ
Ústavu experimentálnej onkológie SAV v Bratislave, Mgr. Darina Krčíková,
zástupkyňa SOŠ obchodu a služieb Prievidza, Mgr. Dagmar Strmeňová,

riaditeľka Gymnázia v Handlovej. Na záver porota zhodnotila všetky práce
a vyzdvihla ich vysokú úroveň. Víťazom konferencie sa stal Tomáš Šrámek s prácou
„Počítačová animácia“. Druhé miesto získal Maroš Krchňák s prácou „Kapsaicín“
a tretie miesto obsadil Filip Loja s prácou „Úprava fotografií“. Zvláštnu cenu poroty
získal Tomáš Mazáň, ktorý predstavil veľmi zaujímavú tému „Čo ohrozuje človeka
dnes“. Ostatným

účastníkom, ktorí sa neumiestnili, ďakujeme za odvahu, ktorú

predviedli, a za ochotu predstaviť svoju prácu svojim spolužiakom. Na konferencii sa
ako poslucháči striedali triedy prvého ročníka, ktoré predmet tvorby prezentácií
a projektov ešte len čaká. Študentská konferencia bola financovaná v rámci projektu
Komprax (Vzdelávanie mladých vedúcich) zo zdrojov EÚ.
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Zľava: E. Porubcová, T. Šrámek, D. Strmeňová, J. Sedlák

Nakoľko tento školský rok vzniklo v predmete tvorba a prezentácia projektov
veľa kvalitných študentských projektov, konferencia mala aj druhé kolo 24. júna
2014, porotu tvorili naši kolegovia. Predsedom bol RNDr. Michal Struhár a hodnotiť
práce mu pomáhali PaedDr. Renáta Lukáčová a Mgr. Ľudmila Zaujecová. Predstavilo
sa šesť prác s rôznou tematikou. Porotu najviac svojím vystúpením zaujala Mária
Mellová (II.D) s prácou „Zlatý rez“ a cenu publika získal Daniel Tasch (II.E) s prácou
„Plazy“, ktorej súčasťou bol živý had.
PaedDr. Oľga Kurbelová

O. Kurbelová so svojimi
študentmi – účastníkmi
Projektu 2014
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Scientia Pro Futuro

V

pondelok

11.

novembra

2013

v Bratislave slávnostne otvoril Týždeň
vedy a techniky Ing. Štefan Chudoba,

PhD., štátny tajomník MŠVVaŠ SR, a ďalší čestní
hostia v priestoroch Centra vedecko-technických
informácií SR. Po úvodnom prejave štátneho
tajomníka si pozvaní hostia prezreli študentské
vedecké práce, ktoré súťažili o cenu Scientia Pro
Futuro. Do národného finále prebojovali aj práce
troch našich gymnazistov – Pavel Madaj (III.A) s prácou „Umelá inteligencia“, Ján
Kozák (III.B) s prácou „Vplyv globálnych klimatických zmien na zmenu klímy a vývoj
počasia na Slovensku“ a Karolína Gelatičová (III.D) s prácou „Lykožrút smrekový ako
prirodzená súčasť lesných ekosystémov“.
Práca Jána Kozáka zaujala odbornú porotu natoľko, že mu udelila čestné
uznanie Americkej meteorologickej asociácie – American Meteorological Society
Award. Odborná porota, ktorej členmi boli zamestnanci univerzít, Slovenskej
akadémie vied, organizácií výskumu a vývoja pod vedením Dr. Ing. Jaroslava Jerza,
ocenila aj prácu Pavla Madaja. Udelila mu cenu Scientia Pro Futuro 2013, ktorá je
zároveň nomináciou na Medzinárodnú súťaž vedeckých a technických projektov
žiakov stredných škôl, ktorá sa uskutoční v máji 2014 v Los Angeles v Californii.
Na záver udelili hlavnú cenu Scientia Pro Futuro – cenu ministra školstva,
vedy, výskumu a športu SR za najkvalitnejší projekt 2013, ktorú získal Pavel Madaj
a aj jeho profesorka. Práce, ktoré prezentovali naši žiaci, vznikli pod vedením
PaedDr. Oľgy Kurbelovej na hodinách predmetu Tvorba a prezentácia projektov.
Všetkým

účastníkom

srdečne

blahoželáme.
PaedDr. Oľga Kurbelová

P. Madaj so svojím projektom v spoločnosti
ďalších ocenených
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Komprax

K

omprax

je

projekt,

ktorého

zámerom

je

umožniť

mladým

ľuďom

nadobudnúť

také

kompetencie, ktoré im nedokáže poskytnúť
prostredie školy v dostatočnej miere a
potrebujú ich pre úspešné uplatnenie sa na
trhu práce – v praxi.
Národný projekt prostredníctvom neformálneho vzdelávania umožňuje mladým
aktívnym ľuďom nadobudnúť kompetencie dôležité pre ich budúceho zamestnávateľa
a pre ich život v spoločnosti. Umožňuje im prevziať zodpovednosť za prostredie, v
ktorom žijú, reagovať na potreby vo svojom okolí, zorganizovať malý projekt a vďaka
tomu si overiť svoje kompetencie aj v praxi. Vďaka pozitívnej skúsenosti zároveň
národný projekt motivuje mladých ľudí ďalej na sebe pracovať a rozvíjať najmä
sociálno-osobnostné zručnosti, ktoré sú kľúčové pre úspešné uplatnenie v praxi.
Aktivity projektu sú rozdelené do dvoch hlavných častí, ktoré sa navzájom
podporujú a vytvárajú logický celok. Na jednej strane sú aktivity zamerané na
vzdelávanie akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a
skladá sa z minimálne dvoch víkendových školení. Ich súčasťou je aj príprava,
realizácia a vyhodnotenie malého projektu v čase medzi víkendovými školeniami. Na
realizáciu malého projektu získava každý mladý človek finančný príspevok do výšky
200 € na základe ním vypracovaného malého projektového zámeru. Malý projekt je
teda prostriedkom, prostredníctvom ktorého mladí ľudia získavajú a overujú
kompetencie v oblasti komunikácie, prezentácie, tímovej spolupráce, finančnej
gramotnosti, projektového myslenia a v ďalších.
V rámci vyučovacieho predmetu tvorba a prezentácia projektov sme sa so
žiakmi druhého a prvého ročníka do tohto projektu zapojili. Celkovo žiaci vypracovali
160 malých projektov, ktoré sa realizujú v našej škole, ale aj v obciach, odkiaľ žiaci
pochádzajú, a pre deti z detského domova. Do našej školy smerovali rôzne projekty.
Napríklad spríjemnenie prostredia v triede, okolia školy, popularizácia chémie
a fyziky pre mladšie deti, športové súťaže a mnoho iných.
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Študenti

Miroslav

Chlpek

a Marek

Vavro sa rozhodli skrášliť školský areál. S
výraznou

pomocou

svojich

spolužiakov

z II.B očistili priestor od kríkov, presvetlili
dvor

a pripravili

miesto

pre

výsadbu

okrasných rastlín pod stromami. Rastliny
sadili študenti II.A podľa návrhu a pod
odborným vedením Patrície Richterovej,
ktorej srdečne ďakujeme za pomoc.

D

ňa 12. júna 2014 naši študenti zorganizovali „Florbal Cup“ pre žiakov 2.
ročníka. Zúčastnili sa ho štyri triedy našej školy. V neskutočnej horúčave
nakoniec vybojovali zlato žiaci II.C, ktorí porazili II.A až po predĺžení,

a tretie miesto si vybojovali žiaci II.D. Za pomoc pri realizácií projektu treba
poďakovať Mgr. M. Lančaričovej.

D

ňa 13. júna 2014 žiaci v rámci malého projektu Komprax zorganizovali
turnaj „Futbalom k zdraviu“ pre žiakov 2. ročníka. Prvé miesto zo štyroch
zúčastnených tried si vybojovali žiaci II.C, na druhom mieste skončili žiaci

II.E, ktorí porazili žiakov II.A. Za pomoc pri realizácii tohto projektu patrí poďakovanie
Mgr. M. Farárikovej a M. Mgr. Lančaričovej.

D

ňa 20. júna 2014 žiaci realizovali dva malé projekty naraz pod názvom
„Dotkni sa vedy“, určené na spopularizovanie predmetov chémia a fyzika
na našej škole. Žiaci sekundy a prímy strávili dopoludnie pri sledovaní

zaujímavých pokusov z chémie bežného života a rôznych hier z fyziky.
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Toto je len zlomok projektov, ktoré vypracovali naši študenti. Každý jeden projekt si
zaslúži pozornosť a zároveň veľké poďakovanie.
PaedDr. Oľga Kurbelová
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Slávnostný uvítací koncert – Malý projekt KOMPRAX

K

arin Černickaja (II.F) v rámci predmetu tvorba a prezentácia projektov a
celonárodného projektu Juventy – Malý projekt KOMPRAX – bola autorkou
hudobného pásma speváckeho zboru Vavrinec, sólistov a hostí, ktorého príprava

prebiehala v školskom roku 2013/2014 a ktorý sa realizoval 3. septembra 2014. Koncert bol
určený žiakom prvého ročníka štvorročného štúdia a bol zároveň pozvaním pre tých, ktorí by
chceli štúdium na gymnáziu spestriť účinkovaním v tomto hudobnom telese.
Mgr. Monika Siváková

Spevácky zbor Vavrinec – koncert Malého projektu KOMPRAX

Karin Černickaja (II.F) – autorka Malého projektu KOMPRAX – slávnostný koncert
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Príma v škole
v prírode

P

osledný

májový

týždeň,

v čase,

keď

štvrtáci

maturovali,

sme

sa my, najmladší žiaci našej
školy, vybrali vzdelávať do
školy v prírode. V obci Ždiar
nás

privítala

nádherná

scenéria Belianskych Tatier
a penzión

Jánošík.

Pani

profesorky Mečiarová a Husárová pre nás pripravili pestrý program počas celého 5-dňového
pobytu. Okrem toho, že sme sa „museli“ učiť matematiku a fyziku, absolvovali sme aj 3dňový plavecký výcvik, kde nás pani profesorka Husárová zdokonaľovala v plaveckých
technikách, a keďže s nami stvárala aj husárske kúsky, v bazéne bolo veľmi veselo. Penzión
Jánošík pre nás pripravil aj vzdelávanie v Ekolandii. Atraktívne sme spoznávali tatranskú
prírodu pod vedením lesného pedagóga. Ten nám pomocou hier priamo v lese ukázal, ako je
človek zodpovedný za dnešný stav našej prírody, naučil nás sadiť stromy a rozpoznávať
rôzne druhy rastlín či zvieracích stôp. Horský vodca nám na besede porozprával
o lavínových nebezpečenstvách, o ťažkej práci záchranárov a aj o tom, ako sa máme
v horách správať. Navštívili sme Ždiarsky dom, kde sme sa dozvedeli veľa o tradíciách tohto
regiónu, zahrali sme sa hry našich prastarých mám a otcov a dokonca nás obliekli aj do
krojov. Vybrali sme sa na krásnu prechádzku do Javorovej doliny, prezreli sme si nádhernú
Beliansku jaskyňu a po dedine nás povozil ždiarsky vláčik.
Hoci sme každý deň zmokli, vôbec sa nám nechcelo ísť domov. Za ten týždeň sme sa
naučili veľa z biológie, dejepisu, zemepisu a vôbec sme to ako učenie nevnímali. A preto sa
už teraz tešíme na ďalšiu školu v prírode.

žiaci prímy
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Vo veselých rytmoch známych piesní

Š

kolský spevácky zbor Vavrinec absolvoval v školskom roku 2013/2014 viacero
zaujímavých aktivít. Dňa 20. septembra 2013 obohatený o nové členky
absolvoval svoje prvé vystúpenie v školskom roku. Po druhý raz sa zúčastnil

podujatia Poznaj iných, spoznáš sám seba, ktoré bolo organizované Centrom
voľného času v Prievidzi, Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi, mestom
Prievidza a ostatnými partnerskými organizáciami. Školský spevácky zbor otvoril
svojím vystúpením ustanovujúce valné zhromaždenie študentskej spoločnosti
Copy4you 15. októbra 2013, na ktorom akcionári schválili stanovy i podnikateľský
plán študentskej spoločnosti, zvolili si orgány valného zhromaždenia a členov
dozornej rady.
Pred
spevácky

Vianocami
zbor

formácia

absolvoval

predstavila

viacero

populárnymi a obľúbenými piesňami v

vystúpení. Prvé z nich sa odohralo v

rôznych svetových jazykoch. Posledný

priestoroch Špeciálnej základnej školy

marcový

v Prievidzi 16.12. 2013, kde speváčky

Vavrinec a Miroslava Rosáková (III.F)

privítali zvedavé pohľady detí, ktoré im

ako sólistka zúčastnili regionálneho

po

a

kola súťaže Spievam po francúzsky

úprimnú

2014 v KC Dunaj v Bratislave. Tento

radosť. Ďalším bolo vystúpenie pre

rok sa predstavili v kategórii 14 – 17

pedagogických

nepedagogických

rokov s piesňou od Les Enfoirés:

súčasných i bývalých zamestnancov

Attention au Départ, sólistkami boli

školy

Karin

vystúpení

prejavovali

nadšene

neskrývanú

19.12.

školskej

Vavrinec

Vavrinec

a

2013

jedálne.

v

tlieskali
a

priestoroch

Posledným

deň

sa

Černickaja

speváčky

(II.F)

a

zboru

Simona

bolo

Neupauerová (II.E), sprevádzal ich

vystúpenie pre žiakov školy v rámci

zbor v zložení Regina Černickaja (II.F),

vianočného bazáru 20.12., na ktorom

Dominika Cabajová, Laura Kršková,

sa spevácky zbor v spolupráci s

Miroslava Rosáková (III.F) a gitaristka

ďalšími

radov

Barbora Mikulová (IV.G). Hoci sa

študentov predstavil pásmom slova a

neumiestnili na prvých troch miestach,

hudby.

s výkonom určite môžu byť spokojné.

dobrovoľníkmi

z

Dňa 8. marca 2014 sa na našej

Potom

sa

predstavila

Miroslava

škole konal Deň otvorených dverí, na

Rosáková v kategórii 18- a viacročných

ktorom

s

sa

spevácka

dievčenská
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akustickou

verziou

Stromae:

Papaoutai,

sprevádzala

ju

opäť

Barbora Mikulová. Podarilo sa jej
získať prvé miesto.

V

rámci osláv Dňa učiteľov 28. marca sme sa zúčastnili slávnostného
odovzdávania cien primátorky mesta Prievidza, ktoré získali významní
pedagógovia a pracovníci v školstve.

Spevácka skupina obohatená o gitaristu Jakuba Gebrlína z II.A predviedla dve

piesne (Tomáš Klus: Cesta a Christina Perry: A Thousand Years) na otvorení výstavy
Anna Franková – odkaz dejín dnešku dňa 16. apríla 2014 v klubovni našej školy.
6. mája 2014 slávnostným spôsobom na likvidačnom valnom zhromaždení
ukončila svoju činnosť študentská spoločnosť Copy4you. Zhromaždenie otvoril a
ukončil školský zbor piesňami Cesta (od Tomáša Klusa) a Záverečná (od skupiny Iné
Kafe). Obohatení o nové členky z I.B triedy sa dňa 16. mája 2014 pred odchodom na
akademický týždeň rozlúčila s tohtoročnými maturantmi, ktorým na cestu životom
venovala pieseň od Tomáša Klusa – Cesta. Zároveň sa ňou poďakovala a zaželala
všetko dobré Barbore Mikulovej zo IV.G triedy, ktorá tri roky pôsobila ako gitaristka
speváckej skupiny.

Spevácka skupina Vavrinec
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Rozlúčka s maturantmi

Otvorenie výstavy Anna Franková – odkaz dejín dnešku

Mgr. Monika Siváková
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Vedomostná súťaž EXPERT geniality show

D

ňa 4. decembra 2013 sa na našej škole pod vedením školskej
koordinátorky Mgr. Moniky Sivákovej uskutočnila vedomostná súťaž
EXPERT geniality show, ktorú zastrešuje Talentída, n. o., Bratislava.

Súťaže sa zúčastnilo 19 žiakov z nášho gymnázia, za celé Slovensko súťažilo 8.528
žiakov zo 408 škôl. Súťažilo sa v dvoch vybraných témach z nasledujúcich:
Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad),
Svetobežník (fyzická a humánna geografia), Bity, bajty, technológie (hardware,
operačné systémy, aplikačný softvér, programovanie, komunikácia, multimédiá,
reálie IT, moderné technológie), Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia,
chémia), Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy,
kombinačné, pojmové myslenie), Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy a
gramatika), Góly, body, sekundy (história a druhy športu, rekordy, olympionizmus,
športovci, fyziológia tela športovcov, strava). Naši žiaci dosiahli pekné umiestnenia,
diplomami boli odmenení všetci, ktorí sa v danej téme alebo v celkovom poradí
umiestnili do 100. miesta. Diplomy v celkovom počte 17 získali títo žiaci:
Ema Hrnková (IV) - (Bity, bajty, technológie),
Miroslav Chlpek (II.B) - (Spoločnosť kedysi a dnes),
Martin Kadaši (IV) - (Bity, bajty, technológie, Mozgolamy, TOP Expert),
Lukáš Kováč (II.B) - (Spoločnosť kedysi a dnes),
Matej Macko (IV) - (Tajomstvá prírody),
Jana Magdolenová (IV) - (Spoločnosť kedysi a dnes),
Marcus Oliver Obert (IV) - (Bity, bajty, technológie),
Miroslava Rosáková (III.F) - (Spoločnosť kedysi a dnes),
Adam Svítok (II.A) - (Do you speak English?),
Anton Svitok (III.F) - (Spoločnosť kedysi a dnes, Svetobežník, TOP Expert),
Tomáš Šrámek (II.B) - (Do you speak English?, Bity, bajty, technológie, TOP Expert).

Všetkým úspešným EXPERTOM srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechu!
Mgr. Monika Siváková
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Odovzdávanie diplomov EXPERT žiakom III.F triedy

Učíme mladých ľudí zručnostiam podnikateľov

Č

innosť študentskej firmy má na našej škole dlhodobú tradíciu, ktorú
realizujeme v spolupráci s organizáciou Junior Achievement Slovensko, n. o.
Aj v tomto školskom roku sa mladí ľudia mohli naučiť, čo všetko znamená

viesť firmu a čo všetko s podnikaním súvisí. Študentská spoločnosť Copy4you začala
školský rok 2013/2014 v zložení 13 študentov z tried III.A a III.E pod vedením Mgr.
Moniky Sivákovej v rámci nepovinného predmetu aplikovaná ekonómia. Pokračovali
v tradícii poskytovania kopírovacích služieb pre študentov, ale pripravili i novinky.
Deň 10. december 2013 bol pre študentskú firmu obzvlášť zaujímavý i poučný.
V priebehu prvého decembrového týždňa zamestnanci študentskej spoločnosti na
našej škole zorganizovali zbierku hračiek a detského ošatenia (akcia mala názov
Vianočný úsmev), ktoré potom slávnostne odovzdali do centrály organizácie Úsmev
ako dar v Prievidzi. Tým urobili Vianoce pre deti z detských domovov krajšími,
pretože vyzbierané dary poputovali práve tam. Ďalšou zastávkou zamestnancov
študentskej firmy Copy4you bolo sídlo pizzérie „Pizza z dvora“ v Kanianke, ktorej
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majiteľka p. Silvia Ligasová všetkým rozprávala o svojej ceste k podnikaniu a o tom,
na čo pri podnikaní nesmieme zabúdať.
Študentská

firma

Copy4you

si

na

vianočný

bazár

20.12.

pripravila

prevádzkovanie reštaurácie s občerstvením. Zamestnanci si v triede zriadili
palacinkáreň a okrem chutných palaciniek predávali kávu, horúcu čokoládu, čaj.
Prevádzku nazvali „Reštaurácia u Alojza“.
Študentská spoločnosť ponúkla svoje služby aj na Valentínskom plese, ktorý sa
na našej škole uskutočnil dňa 14. februára 2014. Zrealizovala fotokútik, v ktorom sa
mohli záujemcovia v špeciálne naaranžovanom priestore nechať odfotiť.
8. marca 2014 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí, na ktorom
spoločnosť zriadila kútik s občerstvením v klubovni, kde ponúkala teplé a chladené
nápoje a drobné pečivo. Popri tom prezentovala svoju činnosť v kopírovacej
miestnosti a zadávala žiakom anketu o tom, ako sa im páčil tohtoročný Deň
otvorených dverí.
13. mája 2014 sa uskutočnilo odovzdávanie certifikátov spoločnosti Junior s
ktoré získali šiesti absolventi programu Aplikovaná ekonómia za úspešné
absolvovanie počítačovej simulácie Banky v akcii. Simulácia bola zameraná na
získanie vedomostí a zručností v rozhodovaní o úrokových mierach krátkodobých a
dlhodobých vkladových a úverových produktov a na rozhodovanie o výške investícií
do výskumu, vývoja a marketingu. Študenti ešte dostali certifikáty za absolvovanie
programu Aplikovaná ekonómia a online učebnice ekonómie.
Tohtoročné hospodárenie študentskej spoločnosti skončilo v ziskových
číslach, preto veríme, že absolventi programu Aplikovaná ekonómia budú i v živote
dosahovať podobné úspechy.
Mgr. Monika Siváková

Študenti odmenení certifikátmi
za absolvovanie programu
„Banky v akcii“
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Zamestnanci študentskej firmy

Priestory študentskej kopírky
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Pre to leto a Wings Forever – učíme sa
pomáhať

Š

tudentská

spoločnosť

Copy4you

zorganizovala 16. júna 2014 kultúrne
podujatie s názvom Pre to leto, ktorého

účastníci sa mohli dobrovoľným príspevkom
zapojiť do zbierky pre deti so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími

potrebami.

V našej

škole sme privítali hostí: deti zo Spojenej školy
internátnej v Prievidzi pod vedením ich učiteľky
Jarmily Dragulovej. Deti si pripravili pre našich
žiakov dve vystúpenia – dramatické a hudobné
číslo. Program hostí obohatili aj žiaci našej
školy, školský spevácky zbor Vavrinec zaspieval
šesť piesní a sólista a gitarista Jakub Gebrlín predniesol pieseň z vlastnej tvorby.
Myslíme si, že touto troškou času a námahy žiaci urobili šľachetnú vec, že vniesli
ľudskosť a pomohli tým, ktorí našu pomoc potrebujú.
Študentská firma Copy4you sa

niet nad pocit, keď človek urobí niečo

zapojila aj do ďalších dobrovoľných

nezištne, zo srdca.

charitatívnych akcií. Jednou z nich bola

Ďakujeme všetkým, ktorí do našej

zbierka oblečenia, topánok a hračiek

zbierky prispeli!

pre deti zo sociálne slabších rodín.
Trvala dva týždne a 19. júna 2014

Mgr. Monika Siváková a Jana

zamestnanci vyzbierané veci odniesli

Beňadiková (III.E)

do nadácie „Wings Forever“ (Navždy
krídla) v Prievidzi. Dúfame, že sme
takýmto spôsobom aspoň v malej
miere pomohli deťom, a zároveň by
sme

radi

povzbudili

našich

nasledovníkov v študentskej firme, aby
budúce roky pokračovali aj oni, pretože
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Súťaž „Družstiev prvej pomoci mladých“

D

ňa 21. mája 2014 sa na našom gymnáziu uskutočnila súťaž Družstiev prvej
pomoci mladých. Našu školu reprezentoval šesťčlenný tím žiakov 2. a 3.
ročníka – Barbora Francová (kapitánka, III.A), Jana Šlenkerová (III.D),

Adriána Černáková (III.D), Matúš Drexler (II.A), Jakub Gebrlín (II.A) a Branislav
Šlenker (II.A).

Na piatich stanovištiach boli preverované naše schopnosti v poskytovaní prvej
pomoci pri ošetrovaní popálenín, otvorenej zlomeniny, podvrtnutého členka, šoku,
zranenia s cudzím telesom v dlani, hysterického záchvatu a vykonania resuscitácie
na modeli dospelého človeka a juniora. Testovali sa naše vedomosti o Slovenskom
Červenom

kríži

a darcovstve

krvi. A ako to dopadlo? Bez
najmenšieho
všetky

zaváhania

životy

sme

zachránili

a s plným počtom bodov sme
sa umiestnili na priečke víťazov.
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N

áš zdravotnícky tím reprezentoval našu školu a mládež Slovenského
Červeného kríža 30. mája 2014 počas akcie „Deň polície a armádnych
zložiek“. Pre deti prievidzských základných škôl sme predvádzali ukážky

resuscitácie na dospelom modeli.
Adriána Černáková (III.D)
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Vedúci predmetovej komisie: PaedDr. Bohdan Cagáň
Členovia: Mgr. Nikola Dobišová, Mgr. Mária Hanešová, Mgr. Mária Hanková,
Mgr. Erika Hoppanová, Mgr. Eva Kačírová, ThDr. Pavel Kollár, PhD., SchP
(rétorika a latinčina), PaedDr. Katarína Rajcigelová, PaedDr. Miroslava Šutová,
Mgr. Helena Vašková.
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Olympiáda zo slovenského jazyka

A

j tento školský rok sme sa zapojili do už 6. ročníka olympiády zo
slovenského jazyka a literatúry. Porota školského kola v zložení Mgr. H.
Vašková, Mgr. E. Kačírová a PaedDr. B. Cagáň vyhodnotila školské kolo

nasledovne:
kategória A - 1. miesto: Miroslava Rosáková (III.F),
kategória B - 1. miesto: Marcela Mináriková (I.F).
Víťazky školského kola nás reprezentovali na krajskom
kole, ktoré sa uskutočnilo 7. februára 2014 na Gymnáziu
I. Bellu v Handlovej. M. Rosáková sa umiestnila na
peknom 3. mieste.
Mgr. Helena Vašková

Maturitné skúšky zo slovenského jazyka a literatúry

E

xternú časť maturitnej skúšky (PFEČ – test) všetci prihlásení študenti (197)
absolvovali úspešne. V PFEČ dosiahli žiaci priemerne 75,9 percenta,
pričom celoslovenský percentil za školu bol 87,6.

V ústnej forme internej časti (ÚFIČ) bolo klasifikovaných stupňom výborný 73

maturantov, chválitebný 74, dobrý 39, dostatočný 11. Všetci absolvovali ÚFIČ
úspešne, priemerná známka bola 1,94 (približne ako vlani).

Voliteľné predmety

V

treťom ročníku 4-ročného štúdia a v siedmom ročníku 8-ročného štúdia si
žiaci môžu zvoliť seminár zo slovenského jazyka (SSJ) ako možnosť
upevnenia a rozšírenia jazykovo-komunikačných zručností.

V záverečných ročníkoch sú semináre zamerané predovšetkým na komplexnú

prípravu na maturitnú skúšku zo SJL: pre 4-ročné štúdium to bol jazykový a literárny
seminár (JLS); v oktáve sa vyučoval maturitný seminár zo
slovenčiny (MSS) takisto ako príprava na maturitnú skúšku, ale
podľa predchádzajúcich učebných osnov, ktoré ešte platia pre
oktávu.

61

P

očas dňa otvorených dverí

a tercie

Gymnázia

k menu

V.

B.

Nedožerského sme činnosť

s názvom
prišla

Ako

Prievidza

(zabezpečili

M.

Hanešová a E. Kačírová). PK SJL

našej PK predstavili: v učebni 107

spolu

ukážkami knižných titulov a učebníc,

v rámci

propagáciou divadiel (M. Hanková, M.

deviatakov – uchádzačov o 4-ročné

Šutová);

štúdium – pred prijímacími skúškami.

divadelným

predstavením

s PK

matematiky

DOD

cvičné

realizovala
testovanie

PaedDr. Bohdan Cagáň

vlastných dramatizácií žiakov sekundy

Netradičné vyučovanie

Č

akalo nás 22. mája 2014 vo Viedni. Pripravili ho pre primánov a terciánov
Mgr. Mária Hanešová a Mgr. Eva Kačírová.
Počasie nám prialo, no naše plány – previesť sa Ringom (jednou

z hlavných tried Viedne) – prekazil zákaz vjazdu autobusov do centra mesta.
Z optimistickej nálady to ale neubralo. K Dómu sv. Štefana sme teda išli pešo. Aspoň
sme mohli vychutnať atmosféru mesta. Neopísateľná bola i na Korutánskej ulici. V jej
blízkosti

sa nachádza Kapucínsky kostol so známou cisárskou hrobkou, kde sú

pochovaní najznámejší Habsburgovci. Jej návšteva – zážitok!
Krátko pred 12.00 sme sa ponáhľali k orloju na Hornom námestí. Secesné
hodiny nás upútali nielen výzdobou, ale aj pohybujúcimi sa figúrkami, ktoré svojím
životom úzko súviseli s Viedňou (Marcus Aurelius, Rudolf Habsburský, Eugen
Savojský, Mária Terézia a ďalší).
Zaujímavosťou bolo, že ich „predstavovanie sa“ sprevádzala hudba typická
pre obdobie, v ktorom žili.
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N

iektorí z nás si aj zaspievali, keď počuli tóny ľudovej rakúskej piesne Oh, du
lieber Augustin... (my ju poznáme ako Sedí mucha na stene...).
Najhlavnejší „bod“ našej exkurzie bol samozrejme Stephansdom

alebo Steffl, ako ho Viedenčania nazývajú. Táto nádherná gotická stavba nás očarila
hneď zvonku, o vnútri ani nehovoriac. Tešili sme sa, že uvidíme aj jeden z najväčších
zvonov Európy (odliaty zo 180 tureckých kanónov po ich prehre 1683), ale mali sme
smolu, pokazil sa výťah.
Boli sme síce sklamaní, ale čakalo nás ešte mnoho zaujímavostí. Augustínsky
s kaplnkou,

kostol

kde

sú

uložené

srdcia

Habsburgovcov,

zimné

sídlo

Habsburgovcov, park s vyhliadkou na novú radnicu v neogotickom štýle, na
parlament, najvýznamnejšia socha Márie Terézie...
Potešilo nás, že sme v ten deň mohli vidieť miesta, kde sa natáčal známy film
o cisárovnej Sissi. Budú nám ich ešte dlho pripomínať pohľadnice a suveníry.
Unavení a aj vyhladovaní sme si v autobuse pochutnávali na (nielen
viedenskej) delikatese – Mozartkugeln (marcipánových bonbónoch).
Š. Glevitzká, A. Kurbelová, R. Kubovičová (tercia)

S Tháliou je náš život krajší...

T

oto si určite môžu povedať

o ktorom

študenti, ktorí neváhali a opäť

„domovským“ divadlom. Snáď nie je

sa prihlásili do krúžku Thália.

v jeho repertoári jediné predstavenie,

Jeho náplňou je návšteva pestrej škály
divadelných,
ktoré

operných

nám

divadelné

že

je

naším

ktoré by naši študenti nepoznali.

predstavení,

Aj v šk. roku 2013/2014 sme

slovenské

niekoľkokrát navštívili DAB v Nitre.

ponúkajú
scény

hovoríme,

či

kultúrne

K tým

„naj“

hrám

patrí

klasická

komédia s pesničkami A.W. Pinera –

ustanovizne v Prievidzi a v Bojniciach.
Návšteva kultúrnych predstavení

Sudcove starosti, Goldoniho rozmarná

dokáže neuveriteľne spestriť a obohatiť

komédia Prefíkaná vdova, ouvertúra

náš

lásky

život,

je

studnicou

Korepetítor

v excelentnom

nevyčerpateľného zdroja energie, ktorú

podaní Evy Večerovej a Petra Marcina,

všetci tak veľmi potrebujeme.

klenot tragikomického žánru A. N.

Obzvlášť
Divadlo

radi

Andreja

Ostrovského – Dievča bez vena, hra D.

navštevujeme

Bagara

Kellyho – DNA o citovom dozrievaní,

v Nitre,
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násilí a sebauvedomovaní tínedžerov

v podaní

a iné.

divadla s názvom Sčista-jasna, ktorú

N

ajväčším

umeleckým

Radošinského

naivného

uviedli v KC Bojnice.

zážitkom však bol pôvodný

V Art-point v Prievidzi sme zasa

slovenský muzikál Tisícročná

nadšene

včela podľa rovnomenného románu

tlieskali

neprekonateľným

Cigánskym diablom.

Petra Jaroša v réžii Martina Kákoša

Želala by som si, aby vzťah

s úžasnými piesňami Vaša Patejdla na

našich

texty Kamila Peteraja a hviezdnym

hodnotám v budúcom školskom roku

hereckým obsadením: Eva Pavlíková,

ešte vzrástol.

Večerová,

Kristína

ku

kultúre

a jej

PaedDr. Miroslava Šutová

Marián Slovák, a.h., Gabriela Dolná,
Eva

študentov

vedúca krúžku Thália

Turjanová,

Marcel Ochránek...
Príjemne nás prekvapila nová
divadelná

hra

Stanislava

Štepku

Študenti si prehlbujú vedomosti aj na literárnych exkurziách

V

ýznamné miesto v rámci výchovno-vzdelávacieho programu školy patrí
exkurziám, na ktoré sa žiaci veľmi tešia. Ich úspech určite závisí od vhodnej
motivácie a ich predchádzajúcej prípravy vyučujúcimi.

Už v septembri sme mali so študentmi I.A a II.B triedy naplánovanú literárnu

exkurziu, ktorá sa však z časových dôvodov presunula na jún.
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A

tak, keď bolo po koncoročnej klasifikačnej porade, mohli sme náš plán
zrealizovať. Študenti boli na exkurziu vopred pripravení, aby vedeli, čo môžu
od nej očakávať.

Prvá zastávka bola v neďalekých Brodzanoch v Múzeu slovanských literárnych

vzťahov, ktoré sa nachádza uprostred nádherne udržiavaného parku so vzácnymi
exotickými drevinami. Pozornosť študentov upútali busty významných osobností ako
napr. J. Kollára, A. S. Puškina, N. V. Gogoľa, L. N. Tolstého a iných. V kaštieli,
ktorého posledným majiteľom bol barón Gustav Vogel von Friesenhof (1807 – 1889),
veľvyslanec v Petrohrade, sa nachádza niekoľko zaujímavých expozícií, no žiaľ, nie
všetky sú v súčasnosti z dôvodu rekonštrukcie sprístupnené verejnosti.
Na prízemí sme obdivovali moderné súsošie sv. Cyrila a Metoda, obraz kráľa
Svätopluka so synmi a len nedávno inštalovanú putovnú výstavu venovanú osobnosti
kňaza a jazykovedca A. Bernoláka (1762 – 1813) pri príležitosti uplynulého 200.
výročia jeho úmrtia.

V

eľa zaujímavostí sa študenti dozvedeli o čulom živote obyvateľov kaštieľa
v minulosti. Zvedavosť vzbudila najmä osobnosť pani „Hercočky“, ktorá sa
tešila v Brodzanoch veľkej úcte zásluhou svojho vzťahu k obyčajným ľuďom,
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ktorým až do konca života pomáhala. I dnes majú obyvatelia Brodzian úctu k miestu
jej posledného odpočinku nad dedinou v letohrádku Dardanely, ktorého štíhla
vežička vyniká v objatí hustých stromov a vidno ju z cestičky od kaštieľa.
Pútavé bolo i rozprávanie o A. S. Puškinovi, ktorému je venovaná jedna
expozícia, o jeho neľahkom postavení vo vtedajšej ruskej šľachtickej spoločnosti,
strastiplnom živote vo vyhnanstve a súboji s grófom d´Antesom, aby ochránil česť
svojej krásnej manželky Natálie, čo ho stálo život... Puškin v Brodzanoch nikdy nebol,
zato však jeho manželka Natália so štyrmi deťmi niekoľkokrát v lete navštívila
Brodzany ako sesternica druhej manželky grófa Gustava von Friesenhofa. Mali sme
možnosť vidieť jej osobné predmety, z ktorých je veľmi cenný vlastnoručne
zhotovený herbár, ktorý vyzerá, akoby sa ho po stáročia nedotkol zub času.
Z Brodzian

sme

zamierili

do

Oponíc.

Naším

cieľom

bola

návšteva

Apponyiovskej knižnice v kaštieli Chateau Appony, ktorá naozaj vstala z popola ako
Fénix.

Svedčia

o tom

dobové

fotografie,

ktoré

sú

smutným

svedectvom

nehumánneho zaobchádzania s kultúrnym dedičstvom v nedávnej minulosti. V tejto
unikátnej knižnici sa nachádza takmer 30000 zväzkov kníh najmä vo francúzskom,
latinskom a hebrejskom jazyku. Po nich nasleduje plejáda európskych jazykov:
nemecký, anglický, taliansky, španielsky, maďarský.
Výklad správcu Apponyiovskej knižnice, pýchy stredoeurópskeho významu,
počúvali študenti so zatajeným dychom a s predsavzatím ešte sa sem vrátiť.
PaedDr. Miroslava Šutová

Mnohé z kníh majú za sebou viacero storočí existencie.
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Literárne a recitačné súťaže

V

prednese beletrie Hviezdoslavov Kubín nás úspešne reprezentovali: A.
Šeligová

a I. Chmúrová; Roberta Cibulková (VI) získala 3.miesto

v regionálnom kole a Anna Alexandra Kušnírová obsadila 4.miesto

v regionálnom kole.
V autorských súťažiach máme účastníkov bez výrazných umiestnení (a treba dodať,
že klesá počet študentov, ktorí sa na vlastnú tvorbu beletrie a jej zverejnenie
odhodlajú), o to viac nás teší čestné uznanie, ktoré získala Miroslava Rosáková
(III.F) za svoju pôvodnú poéziu v literárnej súťaži Žilinského samosprávneho kraja
Odkaz Karolíny Brüstleovej.
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Beseda s Pavlom Remiášom

D

ňa 02.04.2014 mala trieda III.F spolu
s triednym pánom profesorom PaedDr.
Bohdanom Cagáňom príležitosť

navštíviť počas hodiny literatúry Hornonitriansku
knižnicu v Prievidzi, kde sa konala beseda s
Pavlom Remiášom.
Pán Remiáš žije a aj tvorí v Prievidzi, ale
narodil sa v Hlohovci. A čo vlastne tvorí? Keď mal
14 rokov, začal písať svoj prvý román, ktorému dal
názov Let na Mars, avšak toto dielo zostalo
nedokončené vďaka vášni k fotoaparátom. Vždy
túžil mať svoj vlastný, a keď sa mu to naozaj
podarilo, začal fotiť svoje prvé zábery. Keď mal 18 rokov, od kamaráta si kúpil
kameru, pretože ho prepadla myšlienka natočiť indiánku, ktorá sa jemu a jeho
kamarátom reálne podarila. Dali jej meno Deadly Dust - Vražedný prach a s kamerou
pracuje na profesionálnej úrovni dodnes.
Pavol Remiáš nastúpil v septembri 1967 do Bane Cigeľ. Hovorí, že nemal na
výber, pretože ako fotograf by sa neuživil. Stal sa teda baníkom, avšak po troch
rokoch sa stal z baníka opäť fotograf. Začal fotiť baníkov pri práci a taktiež písať
príbehy priamo z podzemia, priamo z bane, priamo o baníkoch. Svoje články spolu
s fotografiami uverejňoval v Ciglianskom Prieboji a touto cestou sa dostal
k novinárstvu a dopisovateľskej činnosti do denníkov a časopisov.
V roku 1971 sa stal členom Slovenského zväzu fotografov a svoje fotografie
posielal do mnohých súťaží. Jeho najznámejším záberom je fotografia pod obrazným
názvom „Lótova žena“, s ktorou uspel nielen na domácej pôde, ale aj v zahraničí.
Pracoval pre redakciu Smer, ale neskôr sa zamestnal vo verejnoprávnej
Tlačovej agentúre Slovenskej republiky (TASR) ako redaktor a spravodajca až do
svojho dôchodku.
Spolu

s kolegami

Mariánom

Ondášom

a Ondrejom

Čiliakom

a ďalšími

novinármi a literátmi na hornej Nitre založili v roku 1994 občianske združenie
Benedikt, ktorého je pán Remiáš od začiatku predsedom. Združenie sa zameriava
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najmä na edičnú činnosť. Vydalo rôzne publikácie vrátane knihy baníckych príbehov
Zdar Boh, baníci.
Po ukončení besedy sa nás pán Pavol Remiáš spýtal na pár faktov, ktoré
odzneli z jeho života. Za správne odpovede si odniesli knižnú odmenu traja
spolužiaci: Anton Svitok, Bianka Bartošová a Miroslava Rosáková.
Pánovi Remiášovi ďakujeme za spestrenie hodiny literatúry a za nové poznatky,
ktoré sme nadobudli.
Dominika Levandovská ( III.F)
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
ANGLICKÝ JAZYK

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Silvia Valterová
Členovia: Mgr. Eva Baloghová, Mgr. Martina Borková, Mgr. Mária Čilek,
Mgr. Jana Čižniarová, PaedDr. Ľubica Divékyová, Mgr. Nikola Dobišová,
Mgr. Katarína Hajnovičová, Mgr. Erika Hoppanová, Mgr. Eva Kačírová,
Mgr. Zuzana Klincová, Mgr. Andrea Klocoková, Mgr. Michal Petrovský,
PhDr. Ľubomír Planka, PaedDr. Mária Poljaková, Mgr. Eva Urbanová.
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Zaujímavosti o angličtine

A

ngličtina patrí do skupiny indoeurópskych a presnejšie západogermánskych
jazykov. Je druhým najrozšírenejším materinským jazykom pre viac ako 400
miliónov ľudí. Hoci pre obyvateľov Anglicka bol v minulosti jazykom vyšších

vrstiev francúzsky jazyk (napríklad ako u nás maďarčina), v súčasnosti má angličtina
postavenie lingua franca. Zaujímavosťou je, že sa stala dorozumievacím jazykom
európskych nadnárodných spoločností a aj v rámci jazykov Európskej únie sa
nachádza na prvom mieste v skupine zdrojových jazykov prekladu. Slúži aj ako
medzistupeň v spleti rôznych jazykových kombinácií. Napríklad z maltského jazyka
sa text v inštitúciách EÚ často prekladá do anglického jazyka a následne
z anglického do ďalších jazykov.
Z historického hľadiska sa angličtina rozdeľuje na viacero etáp. Podrobné
informácie určite nájdete na mnohých stránkach internetu. My by sme na tomto
mieste radi zodpovedali otázku, ktorá trápi mnoho študentov tohto jazyka: Prečo sa
angličtina inak píše a inak číta? Pripísať to môžeme práve historickému vývoju.
Výslovnosť starej angličtiny sa oveľa viac podobala napríklad na súčasný nemecký
jazyk. Polemizuje sa, že práve používanie angličtiny nízkymi vrstvami obyvateľstva z
nej postupne vytvorilo analytický jazyk s obrovskými rozdielmi medzi výslovnosťou
a písomnou podobou. Zjednodušene by sa dalo povedať, že písaný anglický jazyk sa
nestíhal vyvíjať rovnakým tempom ako jeho ústna podoba.
Cesta anglického jazyka k dnešnej sláve a rozšírenosti bola pomerne dlhá.
V zásade by sme mohli spomenúť kolonizáciu Severnej Ameriky, keďže sa angličtina
stala dominantným jazykom v Spojených štátoch amerických. Práve s vývojom tohto
zoskupenia štátov a jeho formovania na superveľmoc od druhej svetovej vojny
môžeme spojiť posilnené šírenie anglického jazyka. Angličtina sa stala jedným zo
šiestich úradných jazykov OSN. Šírenie anglického jazyka však spôsobilo aj jeho
nejednotnosť. Určite ste už počuli o tzv. americkej angličtine alebo o „British English“.
Okrem toho netreba zabúdať ani na Austráliu
alebo bývalé kolónie, v ktorých je angličtina stále
úradným jazykom. Na tomto mieste spomeňme
Z dôvodu

Indiu.

rozdielnych

kultúrnych

a spoločenských podmienok sa pomaly vyvíjajú
rôzne „druhy“ anglického jazyka. Aktuálne sa
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hovorí aj o tzv. „Euroenglish“ – európskej angličtine, ktorú používajú na
dorozumievanie Európania, pre ktorých nie je materinským jazykom.

24. ročník olympiády v anglickom jazyku

D

ňa 11. decembra 2013 sa uskutočnil 24. ročník školského kola olympiády v
anglickom jazyku s výsledkami:

Kategória 1C:

1. miesto – Roman Hrehuš (IV)
2. miesto – Martin Kadaši (IV)
3. miesto – Dorota Sklenárová (IV)

Kategória 2A:

1. miesto – Tomáš Šrámek (II.B)
2. miesto – Linda Takáčová (I.F)
3. miesto – Filip Ďuračka (II.D)

Kategória 2B:

1. miesto – Silvia Divékyová (IV.G)
2. miesto – Barbora Koubová (VIII)
3. miesto – Martin Veselý (VII)

Kategória 2C1:

1. miesto – Róbert Cagarda (V)
2. miesto – Karolína Paulíková (V)

Kategória 2C2:

1. miesto – Andrej Kolárik (VIII)
2. miesto – Andrej Skok (I.F)

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

D

ňa 16. januára 2014 sa v našej škole uskutočnil 24. ročník okresného kola
olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v štyroch kategóriách, pričom
naša škola mala zastúpenie v troch. Celkovo súťažilo 17 študentov

stredných škôl z celého okresu.
V kategórii 2A Tomáš Šrámek z II.B skončil na 2. mieste, v kategórii 2B Silvia
Divékyová zo IV.G taktiež získala 2.miesto a víťazom kategórie 2C2 sa stal Andrej
Kolárik z VIII, ktorý bude reprezentoval našu školu v krajskom kole.
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Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

V

pondelok 10. februára 2014 sa v Dubnici nad Váhom a v Trenčíne
uskutočnilo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. Našu školu
reprezentovali traja žiaci v kategóriách 1C, 2C1 a 2C2.

V kategórii 1C (anglofónnych žiakov základných škôl) sa Roman Hrehuš z

kvarty umiestnil na 6. mieste, Róbert Cagarda z kvinty v kategórii 2C1 (bilingválnych
gymnázií) získal 3. miesto a Andrej Kolárik z oktávy v kategórii 2C2 (anglofónnych
žiakov) obsadil taktiež 3. miesto.

PETER BLACK 2

25.

októbra 2013 sa žiaci prímy až kvarty nášho gymnázia zúčastnili
divadelného predstavenia v anglickom jazyku pod názvom PETER
BLACK 2 – A new beginning, ktoré formálne a inscenačne priamo

nadväzuje na úspešný titul z roku 2012 s názvom Peter Black. Herci sa rozhodli
rozohrať tému, ktorá sa nás všetkých bezprostredne dotýka a skôr či neskôr s ňou
budeme v rôznych podobách konfrontovaní všetci: Peter Black ako človek z ulice
začína svoju novú cestu za prácou. Prechádza sériou profesií a prác, v ktorých
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podstupuje test vlastnej osobnosti a

dialektov; ale aj variabilná scéna,

vlastných
predpoklady,

možností.

Vedomostné

dynamická

fyzické

obmedzenia,

expresívne

zodpovednosť, ľahkovážnosť, strach,

hudobná
herectvo

koláž

a

zanechali

v

žiakoch hlboký dojem.

priateľstvo, disciplína, odvaha, zvyk,
náhoda a možno aj láska. To sú len
niektoré z faktorov, ktoré môžu mať
zásadný vplyv na výber správneho
zamestnania, a preto sa objavia aj v
príbehu.
Žiaci boli priamo vtiahnutí do deja
nielen vďaka skvelému anglickému
prejavu

s

použitím

atraktívnych

PK anglického jazyka

Exkurzia Brusel – Londýn – Paríž

N

aším hlavným cieľom bol Londýn – strávili sme v ňom štyri krásne dni plné
zaujímavého programu. Mali sme možnosť vidieť svetoznáme pamiatky:
napríklad Buckinghamský palác, Big Ben, Parlament, Westminsterskú

katedrálu, Katedrálu sv. Pavla a mnohé ďalšie. Navštívili sme tiež päť veľkých múzeí
a Národnú galériu. Z Londýnskeho oka sa nám
ponúkol nádherný výhľad na rozľahlý Londýn s
viditeľnosťou 40 kilometrov. Okrem Londýna sme
navštívili prekrásny Windsor a Oxford.
Na

spiatočnej ceste,

i keď unavení, sme

absolvovali celodennú prehliadku Paríža. Navštívili
sme chrám Notre Dame, Louvre, Námestie Concorde
a Víťazný oblúk. K nezabudnuteľným zážitkom určite
patril výstup na Eiffelovu vežu a hodinová plavba po
Seine.
Dúfame, že i v budúcom školskom roku sa nám
podarí realizovať podobnú exkurziu s bohatým a
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zaujímavým programom, ktorý pritiahne študentov a zároveň obohatí ich vedomosti.
Mgr. Mária Čilek, PaedDr. Ľubica Divékyová

English Essay Competition

K

aždoročne sa na našej škole koná súťaž v písaní anglických esejí. Tento rok
sa jej zúčastnilo dvadsať žiakov a desať najlepších sme poslali na
vyhodnotenie do Bratislavy. Z celkového počtu 1060 esejí sa medzi 82

finalistov dostala žiačka Silvia Divékyová zo IV.G.
Mgr. Eva Baloghová
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Jazykový kvet 2014

U

ž druhýkrát sa naša škola zúčastnila celoslovenskej akreditovanej
postupovej súťaže v cudzích jazykoch „Jazykový kvet 2014“. V recitačnej
časti v anglickom jazyku školu úspešne zastupovali Eva Némethová (III) a

Karin Černickaja (II.F). V krajskom kole súťaže Karin Černickaja získala 2. miesto a

Eva Némethová postupové 1. miesto. V celoslovenskom kole, ktoré sa konalo v
Nitre, si svojím prednesom vybojovala 2. miesto.
Mgr. Eva Kačírová
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Eva Némethová (III) - vľavo

Halloween party na našej škole 

29.

októbra v popoludňajších hodinách sa
naša škola naplnila skvelou náladou.
Chodby

ovládli

príšery,

smiech,

hrôzostrašné výkriky a dobrá hudba. To študenti prímy až
kvarty mali každoročný halloweensky večierok.
Mnohé tváre sa zmenili na nepoznanie a všetci sa
snažili, aby dodržali tému večierka. Súťažili sme, tancovali
a pojedli kopu koláčov a slaných lupienkov. Odchádzali sme
nielen rozosmiati, ale aj s cenami, ktoré sme povyhrávali v súťažiach, alebo dostali
ako ocenenia za najkrajšie masky.
Ďakujeme pani profesorkám Mgr. Čižniarovej, Mgr. Kačírovej a Mgr. Valterovej
za krásne poobedie a zážitky.
Timea Jordová (sekunda)
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Týždeň anglickej konverzácie

V

dňoch 3. – 7. marca 2014 sa na našej škole uskutočnil intenzívny týždenný
kurz anglickej konverzácie, ktorý viedli skúsení anglickí lektori Mary a Keith
Dullimoreovci. Kurzu sa zúčastnilo 36 študentov našej školy, ktorí boli

rozdelení do dvoch skupín. Kurz pozostával z 30 vyučovacích hodín, na ktorých si
študenti mali možnosť otestovať svoju úroveň angličtiny v praxi. Konverzačné témy
neboli len o veciach, ktoré sú pre študentov zaujímavé, ale na rad prišli i témy k
ústnej maturitnej skúške z angličtiny.
Posledný deň boli študenti rozdelení do štyroch skupín, pričom každá skupina
sa prezentovala vlastnou piesňou. Každý účastník kurzu dostal certifikát o
absolvovaní.
(Mgr. Mária Čilek)

Mary a Keith Dullimore
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Môj pobyt v USA

N

a konci januára som odišla na pol roka do školy v USA. Samotné
rozhodnutie, či tam ísť, alebo nie, som dlho zvažovala. Jediné, čo som
vedela, bolo, že jeden celý rok v zahraničí absolvovať nechcem.

Bývala som v strede štátu New

moja americká rodina mi pomohla toto

York v malej dedine vedľa malého

ťažké obdobie prekonať o niečo ľahšie.

mesta a chodila som do školy, ktorú

Škola

bola

pre

mňa

tým

navštevovalo okolo 500 študentov.

najväčším bojom. Nevedela som sa

Bola som plná očakávaní, lebo na USA

vžiť

som nedala dopustiť, bola to moja top

systému, na začiatku som samozrejme

krajina

namiesto

nášho

krásneho

do

amerického

vzdelávacieho

veľa nerozumela a nestíhala som sa

Slovenska. Keď sa rozhodnete ísť na

sústrediť,

takúto púť, musíte rátať s tým, že vás

naraz. Občas som si priala, aby som

len tak z ničoho nič hodia do vody a vy

radšej

sa už musíte naučiť plávať sami. Je

odpovedať na otázky, ktoré pre mňa

pohodlné byť stále doma, mať svoju

boli nepochopiteľné, napríklad: či na

izbu, svoj dom či byt a okolo seba

Slovensku používame peniaze, či sme

starostlivých rodičov. Táto zmena je

chudobná krajina. Spoznávala som

naozaj

sa

chod školy, mentalitu a správanie

rodiny,

študentov, učiteľov. Postupne som si

s ktorou budete zdieľať jej život, váš

uvedomila, ako veľmi mi chýba moja

pobyt sa môže zmeniť na hotovú

krajina a začala sa vo mne prebúdzať

katastrofu. Ja som mala to šťastie, že

láska a hrdosť k vlasti, ktorá je pre

drastická

nedostanete

do

a pokiaľ
výbornej

premýšľať
nerozumela

a prekladať
a nemusela

Američanov úplne prirodzená.
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P

redtým som nikdy nebola veľká patriotka, ale ľudia a bežný život v Amerike
mi otvorili oči a uvedomila som si, aké je naše Slovensko úžasné. Môžeme
im závidieť len to, že oni si svoju vlasť chránia a vážia za každých okolností,

a to je aj dôvod, prečo sú spokojní s tým, kde žijú. Na Slovensku si obliekame
oblečenie s americkými vlajkami, lebo si myslíme, že je to moderné, no v Amerike to
nosia preto, že milujú svoju krajinu. Teraz sa nad tým len zasmejem.
Keď som odchádzala, každý mi vravel, že tam budem oddychovať a budem mať
vlastne prázdniny. Ja som sa samozrejme na to tešila, veď budem mať pokoj od
svojej školy, čo si viac priať. No tam som videla, že to vôbec nie je tak, ako si každý
predstavuje, a hneď som bola nohami na zemi. Učiť som sa musela viac, pretože
som si to na začiatku pri výbere predmetov neuľahčovala ako tí, čo potom vyhlasujú,
že Američania sú hlúpi a škola je neuveriteľne ľahká. Diametrálne rozličný je školský
systém na Slovensku v porovnaní s USA. Nemám na mysli len spôsob výučby, ale
celý chod školy a vzťah učiteľ – študent. Nemôžem povedať, že tam bolo všetko zlé,
samozrejme niečo bolo aj dobré. Nevedela som si zvyknúť a trápila som sa až tak, že
som si raz uvedomila, ako mi moja škola doma chýba. Trvalo mi nejaký čas, aby som
sa denne nerozohnila na dejepise alebo nad otázkami ľudí zo školy. Potrápila som sa
dosť, ale naučila som sa sebakontrole, za čo som neuveriteľne vďačná.
Myslím, že ak by som nemala takú rodinu, do akej som sa dostala, mala by som
to oveľa ťažšie. Možno sme si rozumeli preto, že oni neboli 100% Američania. Moja
hostmama Donna pochádzala z Nového Zélandu a páčilo sa mi, že napriek tomu, že
v USA žije už dlhé roky, svoje občianstvo si nezmenila a dokonca je na to, odkiaľ
pochádza, aj hrdá. Vďaka nim som videla veľkú časť východného pobrežia,
Niagarské vodopády, New York city, umožnili mi stretnúť sa s mojou dlhoročnou
kamarátkou na Rhode Islande, vzali ma do Philadelphie na otvorenie vojenskej lode
pre obete teroristického útoku 9/11. So sebou som si na Slovensko vzala
samostatnosť, angličtinu, novoobjavenú lásku k vlasti. Odchod domov, na ktorý som
sa celý čas tešila, bol nakoniec veľmi ťažký, hlavne kvôli rozlúčke s mojou rodinou
a kamarátmi.
Teraz, keď počujem, ako tu mladí ľudia mudrujú a nadávajú na Slovensko, na
školy a na to, aké je to tu všetko zlé, odporúčam ísť na študijný pobyt do USA.
Nečakajte však, že budete vo veľkomeste na Harvarde. Budete žiť v malej dedine
uprostred ničoho a začnete si vážiť ten prepych domova.
Martina Miklošková (III.B)
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V Anglicku

A

ko prvé pod pojmom štúdium v zahraničí si
väčšina z nás predstaví zlepšenie znalostí
jazyka danej krajiny. Skrýva sa za tým aj niečo

viac: kultúra, mentalita, zvyky a tradície taktiež patria
k spoznávaniu toho, čo v nás prebúdza zvedavosť.
Mojím cieľom bolo predovšetkým zlepšenie angličtiny,
ktorá je momentálne najpoužívanejším jazykom vo
svete (vrátane internetu) a v odbornej literatúre. Najlepší
spôsob, ako zistiť, že ju ovládate a viete bezproblémovo
využiť nielen na hodinách angličtiny, vám umožní práve pobyt v zahraničí.
Nápad opustiť domov na rok som zvažovala už na základnej škole, no nevedela
som si predstaviť byť sama bez rodičov. V druhom ročníku gymnázia som si
uvedomila, že je to najlepší spôsob, ako sa osamostatniť.

D

o Veľkej Británie som odišla na začiatku tretieho ročníka. Konečné
rozhodnutie som urobila sama, rodičia ma do ničoho nenútili. Z toho
vyplýva, že keby som bola s pobytom nespokojná, môžem viniť len seba.

To sa však našťastie nestalo a môžem byť vďačná, že toľko skúseností, koľko som
nazbierala za celý rok, som nenazbierala za celý svoj život doposiaľ. Podľa môjho
názoru vyše 50% spokojnosti so študijným pobytom tvorí rodina, do ktorej vás
agentúra zaradí. Bývala som v malom mestečku

Tipton, neďaleko

mesta

Birmingham, druhého najväčšieho mesta vo Veľkej Británii. S hostiteľskou rodinou
som bola spočiatku spokojná. Hoci až neskôr som si začala uvedomovať, že sa
úplne líši od typickej slovenskej rodiny. Bolo to pravdepodobne aj tým, že bola
indickej národnosti, kde by sa rozdielov medzi zvykmi a tradíciami dalo nájsť veľa.
Nebola to presne taká hostiteľská rodina, akú som si predstavovala pred príchodom
do Anglicka. V porovnaní s mojimi kamarátmi, ktorí boli ubytovaní u oveľa horších
rodín, som mohla byť nadmieru spokojná, aj keď sa vyskytli občasné nezhody. Mala
som troch súrodencov, s ktorými som si rozumela, mame som sa snažila pomôcť vo
všetkom a vytvoriť si k nej priateľský vzťah. Keď sa vyskytol nejaký problém, vždy
som sa na ňu mohla obrátiť, aj keď som videla, že je zaneprázdnená. Veľakrát som
ju obdivovala, ako všetko stíha.
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Navštevovala som strednú školu
RSA Academy, kde systém výučby a
moderné vybavenie školy presahovali
moje očakávania. Čo sa týka štúdia,
musím priznať, že zvládať sa učiť
v inom jazyku a spracúvať informácie
zároveň

nebolo

najľahšie.

Moji

spolužiaci spolu s učiteľmi však boli
dostatočne

ohľaduplní

k medzinárodným študentom. Niekedy som sa čudovala, aké priateľské vzťahy boli
medzi učiteľmi a žiakmi. Vďaka tejto skúsenosti som spoznala ľudí z viacerých kútov
sveta ako Venezuela, Panama, Costa Rica, Mexiko, Austrália, Holandsko či
Taliansko. Navštívila som najznámejšie a najkrajšie mestá Anglicka v rámci
poznávacích výletov organizovaných agentúrou, kde sme mohli vidieť univerzity
v mestách Cambridge a Oxford, futbalové kluby v Liverpoole a Manchestri. Taktiež
výlet organizovaný školou do oblasti Lake District, kde sme mohli vidieť krásy prírody
Anglicka a vyskúšať si zručnosti na kajaku a kanoe, či šplhať sa po skalách
vodopádu.
Táto skúsenosť mi dala veľa

mamino jedlo či pocit istoty, že rodičia

z hľadiska angličtiny, ktorej som prišla

sú stále pri vás, je ťažké odchádzať.

na

Anglicko však beriem ako svoj druhý

chuť

v rôznych

odboroch,

osamostatnila sa a svojím spôsobom

domov,

dospela. Rok v zahraničí mi pomohol

navštívila už párkrát predtým a zvykla

vyformovať

som

a spresniť

ciele

do

keďže

si.

som

túto

Pravdupovediac,

krajinu

rok

budúcnosti. Musím priznať, že mi

v zahraničí nie je prechádzka ružovou

domov chýbal. Keď si raz zvyknete na

záhradou, ale to, čo a s kým prežijete,
ostáva s vami a nikto vám to nemôže
vziať.
Nina Kucháriková
(III.F)
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
NEMECKÝ A RUSKÝ JAZYK

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Ingrid Samašová
Členovia: Mgr. Marta Bartošová, Mgr. Mária Hanešová, PhDr. Eva Homolová,
Mgr. Eva Juríčková, Mgr. Zuzana Orságová, Mgr. Waltraud Pavličková,
PhDr. Tatiana Šteiningerová, Mgr. Eva Urbanová.
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Maturitné skúšky
Maturitná skúška z nemeckého jazyka

V

školskom

roku

2013/2014

vykonalo

maturitnú skúšku z nemeckého jazyka 25 žiakov, z toho 21 na úrovni B2 a 4
žiaci na úrovni B1.

Výsledky EČ MS (test) – úroveň B2:
Úspešnosť školy
55,6%

Minimum
25,8%

Percentil školy
59,3

Maximum
86,7%

Výsledky PFIČ MS (sloh) – úroveň B2:
Priemer
73,8%

Minimum
55%

Maximum
100%

Výsledky ÚFIČ MS (ústna odpoveď):
Úroveň Počet
žiakov
B2
21
B1
4

Známka
1
6
3

Známka
2
7
1

Známka
3
6
0

Známka
4
2
0

Známka
5
0
0

Priemerná
známka
2,19
1,25

Dvom žiakom bola uznaná náhrada maturitnej skúšky na úrovni B2, takže nekonali
ani písomnú, ani ústnu časť maturitnej skúšky, 18 žiakom na úrovni B1.
Maturitná skúška z ruského jazyka

M

aturitnú skúšku z ruského jazyka vykonali 4 žiaci na úrovni B1.

Výsledky ÚFIČ MS (ústna odpoveď):
Úroveň Počet
žiakov
B1
4

Známka Známka
1
2
3
0

Známka
3
1

Známka
4
0

Známka
5
0

Priemerná
známka
1,50

PK nemeckého a ruského jazyka
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Olympiáda v nemeckom jazyku

V

školskom roku 2013/2014 sa konal 24. ročník
olympiády v nemeckom jazyku, do ktorého sa
tradične zapojili aj naši žiaci, aby si v tejto

vedomostnej súťaži otestovali svoje vedomosti.
Dňa 12. decembra 2013 sa uskutočnilo školské kolo. Žiaci súťažili v troch
kategóriách a dosiahli nasledovné výsledky:
kategória 1B

1. miesto – Adrián FARENGA (IV)

kategória 2A

1. miesto – Anežka MICHALOVIČOVÁ (II.C)
2. miesto – Sára ČUKOVÁ (II.C)
3. miesto – Tomáš HRDÝ (I.B)

kategória 2B

1. miesto – Jakub GROS (III.C)
2. miesto – Frederika BEŇOVÁ (VII)
3. miesto – Veronika KOBZÁKOVÁ (VII)

Víťazi kategórií postúpili do okresného kola, ktoré sa pre kategóriu 1B konalo
dňa 23. januára 2014 v CVČ Spektrum v Prievidzi, kde 2. miesto získal Adrian
FARENGA (IV).

O

deň neskôr, 24. januára 2014, sa na pôde našej školy uskutočnilo okresné
kolo v kategóriách 2A, 2B a 2C. Žiaci nás reprezentovali v dvoch
kategóriách a umiestnili sa

na prvom mieste, čím si zabezpečili
postup do krajského kola.
Kategória 2A
1. miesto – Anežka
MICHALOVIČOVÁ (II.C)
Kategória 2B
1. miesto – Jakub GROS (III.C)

Jakub Gros a Anežka Michalovičová
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V

íťazi okresných kôl olympiády v nemeckom jazyku z celého Trenčianskeho
kraja sa stretli 13. februára 2014, aby si v krajskom kole zmerali svoje sily.
Stredoškoláci súťažili v štyroch kategóriách – 2A, 2B, 2C a 2D. Naše

gymnázium úspešne reprezentovali dvaja žiaci:
Kategória 2A

1. miesto - Anežka MICHALOVIČOVÁ (II.C)

Kategória 2B

3. miesto - Jakub GROS (III.C)

Celoštátneho kola sa v dňoch 23. – 24. marca 2014 na Gymnáziu sv. Uršule v
Bratislave zúčastnila Anežka Michalovičová. V silnej konkurencii obsadila 7. miesto
a so ziskom 74 bodov sa stala úspešnou riešiteľkou. Odmenou za jej snahu je
trojtýždňový pobyt v meste Hameln v Spolkovej republike Nemecko, ktorého sa
zúčastní počas letných prázdnin.
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Olympiáda v ruskom jazyku

A

j v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do 44. ročníka
olympiády v ruskom jazyku. Dňa 11. februára 2014 sa uskutočnilo školské
kolo, v ktorom sa žiaci umiestnili nasledovne:

Kategória B1

1. miesto – Filip ĎURAČKA (II.D)

Kategória B2

1. miesto – Patrícia LIČKOVÁ (III.D)

Kategória B3

1. miesto – Anastasia SEVASTYANOVA (III.F)

K

rajské kolo olympiády v ruskom jazyku sa konalo 25. marca 2014 na
Obchodnej akadémii v Ilave a žiaci v ňom dosiahli tieto výsledky:

Kategória B1

5. miesto – Filip ĎURAČKA (II.D)

Kategória B3

2. miesto – Anastasia SEVASTYANOVÁ (III.F)

Anastasia Sevastyanová (III.F)

Všetkým žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a želáme im naďalej veľa
úspechov v štúdiu.
Mgr. Ingrid Samašová
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Nemecký jazykový certifikát Deutsches Sprachdiplom

D

o projektu DSD je naša škola zapojená od roku 1998, keď patrila medzi
prvé tri školy na Slovensku, ktoré tento projekt na Slovensku rozbiehali. V
období rokov 1998 – 2014 získalo na našej škole DSD II vyše 550 žiakov.

Od školského roka 2012/13 sa naša škola zapojila aj do skúšky DSD I.

DSD II

V

školskom roku 2013/2014 vykonalo skúšku DSD II 26 žiakov z triedy 4.C,
oktávy a 1 žiačka z triedy 3.B. Diplom na úrovni C1 SEER získalo 12 žiakov,
na úrovni B2 9 žiakov a 5 žiakov získalo osvedčenie o vykonaných

disciplínach. Celková úspešnosť bola 80% – čím sa radíme znova medzi prvé tri
najúspešnejšie školy na Slovensku. Pri slávnostnom odovzdávaní diplomov dňa 30.
apríla 2014 v Dubnici nad Váhom vyzdvihla Gudrun Telge (odborná poradkyňa
Centrály pre zahraničné školstvo na Slovensku) fakt, že Gymnázium V.B.N.
v Prievidzi patrí dlhodobo k najúspešnejším školám, pokiaľ ide o výsledky, ale aj
počty prihlásených uchádzačov a odovzdaných diplomov, a to aj napriek skutočnosti,
že na našej škole nepracuje nemecký lektor.
Písomná skúška DSD II sa konala 3. decembra 2013, ústne skúšky 4. – 6.
decembra 2013.
Skúšajúcimi boli T .Šteiningerová – 12 žiakov , W. Pavličková – 7 žiakov,
I.Samašová – 6 žiakov, M.Bartošová – 1 žiačka. Predsedom skúšobnej komisie bola
odborná poradkyňa A. Hielscher z ZfA v Bratislave. Za organizáciu a priebeh
písomnej a ústnej skúšky bola zodpovedná T. Šteiningerová.
Dňa 30. apríla 2014 sa všetci žiaci, ktorí získali diplomy a osvedčenia, zúčastnili
v sprievode W. Pavličkovej a T. Šteiningerovej na slávnostnom odovzdávaní
diplomov v Dubnici nad Váhom s účasťou kultúrneho atašé Veľvyslanectva SRN na
Slovensku pána Österleho. Zvláštnou cenou boli odmenení traja žiaci – A. Hanuska,
L. Minichová a A. Kolárik, ktorých úspešnosť bola nad 80%.

DSD I

V

školskom roku 2013/14 vykonalo skúšku DSD I 33 žiakov z tried – II.C, III.C
a VI a jedna žiačka z triedy III.F.
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P

ísomná skúška DSD I sa konala 21. marca 2014 a ústne skúšky 1. – 3.
apríla 2014.

Skúšajúcimi boli T . Šteiningerová – 11 žiakov , I. Samašová – 22 žiakov.

Predsedom skúšobnej komisie bola odborná poradkyňa A. Hielscher z ZfA
v Bratislave. Za organizáciu a priebeh písomnej a ústnej skúšky bola zodpovedná T.
Šteiningerová.
Ústnu skúšku DSD I úspešne vykonalo 32 žiakov, z toho 31 žiakov na úrovni B1
a 1 žiačka na úrovni A2.
Od školského roka 2014/2015 bude môcť naša škola vykonávať skúšku DSD I
samostatne, bez prítomnosti zástupcov nemeckej strany, nakoľko T. Šteiningerová
absolvovala on-line vzdelávanie PASCH-net DSD GOLD-Kurs DSD I, ktoré ju
oprávňuje byť predsedníčkou skúšobnej komisie.

D

ňa 30. apríla 2014 sa naši žiaci, ktorí úspešne získali jazykový certifikát
DSD II, zúčastnili v sprievode Mgr. W. Pavličkovej a PhDr. T. Šteiningerovej
na slávnostnom odovzdávaní certifikátov v Dubnici nad Váhom. Certifikáty

žiakom odovzdával kultúrny atašé Veľvyslanectva SRN na Slovensku pán Österle
a odborná poradkyňa Centrály pre zahraničné školstvo G. Telge. Na slávnosti sa
zúčastnili žiaci Gymnázia na Hlinskej ulici zo Žiliny, Gymnázia V. B. Nedožerského
z Prievidze a Gymnázia z Dubnice nad Váhom.
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Slávnostné odovzdávanie
„Sprachdiplomov“

B

ol 30. apríl 2014 a my – žiaci oktávy, triedy
IV.C a jedna žiačka z III.B – sme boli správne
naladení na cestu do Dubnice nad Váhom,

kde sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie jazykových diplomov o úspešnom
zložení skúšky z nemeckého jazyka na úrovni B2 až C1: Das deutsche
Sprachdiplom. Sprevádzali nás pani profesorky PhDr. Tatiana Šteiningerová a Mgr.
Waltraud Pavličková. Autobus nás doviezol priamo pred budovu domu kultúry, kde
odovzdávanie prebiehalo. Na začiatku nás privítala riaditeľka tamojšieho gymnázia,
Mgr. Adriana Vančová, prihovoril sa nám kultúrny atašé Veľvyslanectva Spolkovej
republiky
na

Nemecko

Slovensku

pán

Österle. Podobne ako
pani riaditeľka vyjadril
aj on potešenie, že v
dnešnej dobe plnej
angličtiny majú mladí
ľudia záujem učiť sa
nemčinu.

Spomenul

možnosti

a

nové

ktoré

nám

cesty,

DSD poskytuje, napríklad študovať či pracovať v Nemecku a Rakúsku. Celá
slávnosť prebiehala samozrejme v nemeckom jazyku. O prípravu sa postaralo
Gymnázium na Školskej ulici v Dubnici nad Váhom, ktoré si pre nás i pre žiakov
z Gymnázia na Hlinskej ulici v Žiline pripravilo pestrý program pozostávajúci z
tanečných, speváckych a hudobných vystúpení. Po prevzatí diplomu z rúk kultúrneho
atašé sme sa s ním a našimi pedagógmi odfotografovali. Na záver osobitne ocenili
študentov, ktorí dosiahli výnimočne dobré výsledky. Z našich žiakov to boli: Adam
Hanuska a Andrej Kolárik (obidvaja z oktávy) a Lucia Minichová (IV. C). Verím, že
sme si z Dubnice nad Váhom okrem ťažko získaných diplomov odniesli aj príjemnú
spomienku na podujatie.
Bronislava Mančíková (oktáva)
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Výlet do Viedne

J

edno zimné ráno, 10. decembra 2013, nás naša triedna profesorka M.
Bartošová a pani profesorka I. Samašová zobrali na výlet do Viedne prezrieť
si pamiatky a zažiť atmosféru viedenských vianočných trhov. Základ sme

tvorili my z I.C, ale pričlenilo sa k nám aj zopár žiakov z iných tried. Stretli sme sa na
stanici skoro ráno. Boli sme ešte rozospatí, a preto bola cesta pokojná. Počúvali sme
hudbu a rozprávali sme sa. Keď sme boli na mieste, povyskakovali sme z autobusu
a naša prehliadka mesta sa mohla začať pri pomníku Márie Terézie. Prešli sme okolo
veľkého množstva pamiatok. Najviac ma zaujali napríklad Burggarten, kostol
Kapuziner Kirche a Augustiner Kirche alebo slávny Stephansdom. O 12:00 prebehol
v Kunstuhr pravidelný rituál výmeny postáv vo veži. Pred viedenskou radnicou sme
večer mali dvojhodinový rozchod, a tak sme mohli zažiť preslávené tradičné
viedenské trhy. Ochutnali sme vychýrený punč, nakúpili suveníry a pozreli sa na deti
na radnici, ktoré v skupinkách vyrábali rôzne vianočné dekorácie a medovníky. Po
príjemne prežitom zimnom dni v uliciach Viedne sme sa šťastne vrátili domov plní
dojmov a zážitkov. Bol to náš prvý spoločný výlet, na ktorý budeme ešte dlho
spomínať.
Petra Ižová (I.C)

92

Nemecký jazykový pobyt v meste Hameln 28. 6. – 19. 7. 2014

S

práva, že som dostala 3-týždňový štipendijný pobyt v Nemecku, ma veľmi
prekvapila a zároveň nesmierne potešila. Keď sa môj odchod do veľkého
sveta blížil, začala som mať z toho zmiešané pocity. Prvýkrát som mala

niekde byť sama. Prvá cesta lietadlom ma tiež trochu znepokojovala. Nakoniec som
si pomyslela, že je to možno posledný raz, čo sa mi taká možnosť vyskytla,
a povedala som si, že idem do toho. A veru nemám čo ľutovať.
Hneď v prvý deň nás privítala

Schillerovom

gymnáziu,

sa

starostka mesta Hameln, mali sme

priamo

zábavnú prehliadku mesta a tiež sme

školským systémom, ktorý by som po

sa

–

zoznamovali

medzi

boli

prázdniny

s nemeckým

vlastnej skúsenosti na Slovensku určite

sebou,

s novou školou a učiteľmi. Aj keď na
Slovensku

zoznámiť

a tak

zaviedla.

v plnom

K nášmu

programu

patrili

aj

prúde, naša 12-členná skupina poctivo

výlety a exkurzie. Jednou z nich bolo

pokračovala v učení. Denne sme mali

mesto

dve hodiny kurzovej práce s pani

pochádza

–

známy

barón

Prášil

–

slovenskou

povozili sme sa na bobovej dráhe

učiteľkou. Písali sme gramatické testy,

a odviezli sme sa na lodi po rieke

články o každom dni a trikrát sme

Weser

oslavovali narodeniny.

V Hamelne

Petrovskou

našou

z ktorého

Bodenwerder,

s nemeckými

sme

do

Hamelnu.

navštívili

miestne

rádio Aktiv, zákulisie divadla a boli sme

Dve hodiny denne sme mali
nemčinu

naspäť

učiteľkami,

na muzikáli Rats (ktorý nám za náš

s ktorými sme robili rôzne referáty,

pobyt už asi desiatykrát vyrozprával

prednášky,

analyzovali

sme

texty

historku o chytačovi potkanov, vďaka

pesničiek,

niečo

z nemeckej

ktorej je Hameln známy). Ďalej sme

literatúry, rozprávali sme sa o svojich

navštívili Hanover a 3 dni sme strávili

zážitkoch alebo sme hrali hry, pri

v Berlíne

ktorých

súrodencami. Nikde nám nechýbal

sme

aj

mohli

používať

len

nemčinu.

sprievodca,

Každý deň sme mali možnosť
zúčastniť

sa

na

hodinách

v triedach

2
9

11

ktorý

hosťovskými
nám

všetko

poukazoval a vysvetlil.

vyučovacích
až

s našimi

Rodina, u ktorej som bývala, bola

na

ku
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mne

veľmi

milá

a priateľská.

oja hosťovská sestra Elisabeth bola pre mňa ako ozajstná sestra. Okrem

M

nej som si tam našla ešte veľa nových kamarátok a kamarátov, s ktorými
určite zostanem v kontakte.

Tento pobyt bol pre mňa odmenou za účasť na celoštátnom kole olympiády

v nemeckom jazyku. Moja vďaka patrí organizácii PAD, ktorá mi toto štipendium
udelila, a predovšetkým pani profesorke Mgr. Ingrid Samašovej, ktorá ma na
olympiádu pripravovala.
Štipendium, ktoré som dostala, je dôkazom toho, že učiť jazyky sa naozaj oplatí
– a hlavne nemčinu!
Anežka Michalovičová (II.C)

Berlín – Bundestag (Spolkový snem)- naša

Ja s pani Ingou Bode, našou nemeckou

slovenská skupina s pani Petrovskou a pánom

učiteľkou

habenichtom (vedúcim kurzu)

Schiller-Gymnasium – naša slovenská skupina
pred školou
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Ja s Elisabeth

Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
ROMÁNSKE JAZYKY

Vedúca predmetovej komisie: PhDr. Ľudmila Kupková
Členovia: Mgr. Tatiana Helbichová, ThDr. Pavel Kollár, PhD., Sch.P,
Mgr. Martin Sonoga, Mgr. Erika Vargová, Mgr. Ľudmila Zaujecová.
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LOS ESPAÑOLES NOS
VISITARON (Navštívili nás
Španieli)

Ž

iaci našej školy ani cez prázdniny
nezaháľali, dôstojne reprezentovali
školu, mestá Bojnice a Prievidza i

celé Slovensko ako „malú veľkú krajinu“.
Katarína Šušmáková z III. F, Lenka
Vrecková a Veronika Plevková z III. E triedy v spolupráci s vyučujúcimi Mgr. Monikou
Sivákovou, Mgr. Zuzanou Morávkovou (vyučujúcou španielčiny na SSOŠ kultúry,
umenia a turizmu v Prievidzi) a Martinom Morávkom (žiakom 3.L triedy Strednej
odbornej školy obchodu a služieb v Prievidzi) dňa 8. augusta 2013 privítali skupinu
šiestich mladých ľudí zo Španielska pod vedením organizátora pána Isaaca Álvareza
Casasolu, ktorý sa v Španielsku venuje realizácii projektov pre mladých i dospelých s
cieľom „pomáhať im rozvíjať zručnosti prostredníctvom skúseností, ktoré im
umožňujú, aby sa stali tými najlepšími, akými môžu byť“. So vzácnou návštevou sa
slovenská skupina rozlúčila 13. augusta 2013. V rámci projektu Inter Rail Východná
Európa španielski mládežníci vo veku od 14 do 17 rokov cestovali po týchto
krajinách: Francúzsko, Taliansko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Maďarsko,
Slovensko, Poľsko, Česko, Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko. Navštevovali zaujímavé
historické mestá, ako sú Paríž, Berlín, Brusel, Krakov, a rozhodli sa, že najdlhšie zo
svojej cesty pobudnú v Bojniciach.
neď v prvý deň návštevy

Slovensku. Na túto zastávku cesty

regiónu hornej Nitry nahliadli

budú

do útrob Bojnického zámku a

Casasola sa vyjadril, že hoci sa

navštívili kúpele. Ďalšie dni na nich

nachádzal 2500 km od svojho domova,

čakala zoologická záhrada, plážové

na Slovensku sa cítil rovnako dobre.

kúpalisko, minigolf či bowling. Okrem

Slovenský organizačný tím sa o hostí

prechádzok v Bojniciach spoznávali

príkladne staral, všetci si precvičili

Prievidzu a zavítali aj do Dolných

jazykové

Vesteníc na tradičný obed a opekačku,

angličtiny, každý zažil veľa zábavy,

aby lepšie zistili, ako žijú rodiny na

získal

H
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spomínať

znalosti

viac

ešte

dlho.

španielčiny

skúseností

a

Pán

či

spoznal

nových a dobrých priateľov. O ďalších

stránke

aktivitách partnerov zo Španielska je

http://elbosqueaventura.blogspot.sk/.

možné dozvedieť sa na internetovej

Mgr. Monika Siváková

Beseda o Čile

D

ňa 17. septembra 2013 sa v klubovni našej školy konala beseda o Čile pre
študentov španielčiny 3. a 4. ročníka, ktorej sa pre veľký záujem nakoniec
zúčastnili aj niektorí študenti 2. ročníka. O svojej krajine – jej podnebí,

prírodnom a kultúrnom bohatstve, typických nápojoch a jedlách, detských hrách, ale
aj rozdieloch medzi španielskou a čílskou

španielčinou – nám prišiel z hlavného

mesta Santiaga de Chile porozprávať Claudio A. Meléndez M., pracovník čílskeho
ministerstva školstva. Priviedla ho k nám naša bývalá študentka Lenka Babaríková,
ktorá v Čile žije už 3. rok, a ktorej sa touto cestou chceme poďakovať. Vďaka ich
vynikajúcej prezentácii sme takmer pocítili atmosféru života v Latinskej Amerike, kde
19 štátov používa španielčinu ako úradný jazyk.
¡Muchísimas gracias!
PK románskych jazykov
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Premietanie španielskeho filmu Verbo

V

utorok 24. septembra 2013 sa 197 študentov španielčiny nášho gymnázia
zúčastnilo premietania španielskeho filmu VERBO v kine TATRA Bojnice.
Film režiséra a scenáristu Eduarda Chapera-Jacksona rozpráva príbeh 15-

ročnej Sary (Alba García), utiahnutej hrdinky 21. storočia, ktorá začína veriť tomu, že
na svete musí existovať aj niečo viac ako len to, čo vidia naše oči. Vedená svojím
inštinktom nachádza sériu znepokojujúcich správ – grafitov niekoho pod menom
LIRIKO. Zavedú ju do novej nebezpečnej a hrôzostrašnej dimenzie, kde sa začína jej
cesta za záchranou života, na ktorej objaví spôsob, ako zmeniť svoj smutný život.
Tento akčný, psychologický, vedecko-fantastický film s hudbou španielskeho rapera
Nacha poukázal na aktuálne problémy mladých
na celom svete, ktorí túžia po pochopení, láske a
kráse v živote.
Naši študenti mali vďaka tomuto filmu možnosť
zistiť, že problémom treba čeliť a hovoriť o nich.
Zároveň

spoznali

niekoľko

súčasných

španielskych hercov, počúvali ich výslovnosť
a mohli vo filme identifikovať slová, frázy a
gramatické

javy

preberané

na

hodinách

španielčiny.
PhDr. Ľudmila Kupková

„DÍA DE LAS TAPAS” - „TAPAS” deň

H

odiny španielčiny si dňa 9. decembra 2013 študenti II.B a II.E triedy spolu
so svojou profesorkou PhDr. Ľ. Kupkovou naozaj vychutnali. Začali
prezentáciou vtipne pripravených scénok na tému V obchode a v

reštaurácii, pokračovali riešením cvičení, do ktorého museli aktívne zapojiť aj svoje
chuťové poháriky. A bolo to všetko v súlade s plánom preberaného učiva.
Oboznamovanie sa so španielskou kuchyňou, typickými jedlami, potravinami a
výrobkami si spríjemnili ochutnávkou 10 druhov „tapas” (malé pokrmy a jednohubky
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podávané v španielskych baroch k

hlavných

nápojom ako napr. „croquetas de

vianočného šalátu „Ensalada navideña

jamón",

de patatas”. Na záver, po vyhodnotení

„empanadilla”,

„tortilla

ingrediencií

española”, „rollos de Anchoas con

najlepších,

Alcaparras”,

španielske výrobky, ktoré našli na

„tabla

de

quesos”...),

žiaci

španielskeho

pripravených p. profesorkou. To všetko

pultoch

spojili so súťažou o najlepšiu skupinu.

najčastejšie olivy, olivový olej, tuniak,

Súťažili v troch úlohách zameraných

sušená šunka „Jamón serrano” a

na

saláma „Chorizo”, či citrusové plody.

priradenie

čísla

k

názvom

jednotlivých jedál v tapas menu barov
„El

Abuelillo”,

„Casa

„Taberna España”

Mariana”

našich

prezentovali

Dúfam,

a

budeme

po obhliadnutí

že

môcť

obchodov.

si

Boli

takúto

zopakovať

to

hodinu
aj

v

budúcnosti s ďalšími študentmi.

alebo ochutnaní jedla a určenie piatich
PhDr. Ľudmila Kupková

Beseda s venezuelským volejbalistom Kervinom Pineruom

V

o štvrtok 6. marca 2014 sme mali možnosť privítať v našej škole
venezuelského volejbalistu Kervina Piñeruu, ktorý je od novembra 2013
hráčom prievidzského volejbalového tímu VC Baník. Po prezentácii o

Venezuele, ktorú si pripravili a zúčastneným predstavili študenti 3.B triedy,
pokračovala beseda rozhovorom na témy a otázky, ktoré študentov najviac zaujímali.
Kervin, ktorý sa narodil v Caracase a k volejbalu sa dostal od bejzbalu cez atletiku,
urobil na študentov španielčiny nášho gymnázia, ktorým bola beseda určená,
výborný dojem vďaka svojej
bezprostrednosti, úsmevu aj
pozitívnej energii. Priblížil im
život vo Venezuele, opísal
najväčšie
našimi

rozdiely
dvoma

porozprával
obľúbených

o

medzi

krajinami,
svojich

venezuelských

jedlách aj o tom, aké má
komunikačné

problémy,
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keďže hovorí iba španielsky a trochu taliansky. Po slovensky by sa rád naučil, no
zatiaľ používa najmä „presne tak“ a „ako sa máš“. Prezradil nám, že v budúcnosti, po
ukončení profesionálnej kariéry, sa pravdepodobne bude venovať informatike, ktorú
študoval. Volejbalových fanúšikov potešil informáciou o zlepšenom stave svojho
zraneného lýtka, vďaka čomu opäť posilnil naše mužstvo v ďalšom zápase proti
Nitre.

V závere besedy mu študenti zaspievali k nedávnym 23. narodeninám a

odovzdali darčeky na pamiatku.
Po skončení besedy bol mladý Venezuelčan hosťom na hodine španielčiny v
II.B a III.E triede, kde nám predviedol zopár latinskoamerických tancov, ktoré u nich
mladí ľudia bežne tancujú, a študentky naučil aj niekoľko obľúbených krokov z tancov
„merengue“ a „bachata“.
PhDr. Ľudmila Kupková

24. ročník olympiády v španielskom jazyku

Š

kolské kolo – 1.ročník (nepostupové) – sa konalo 10.06. s nasledovnými
výsledkami:

1. miesto: Alexandra Duškevičová (I.B),
2. miesto: René Štorcel (I.B), Natália Lienerová (I.D),
3. miesto: Nikola Balážová (I.B).
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K

rajské kolo - sa konalo 4. februára 2014 v Novom Meste nad Váhom. Našu
školu reprezentovali piati žiaci v 3 kategóriách a ako sa už stalo dobrým
zvykom, opäť získali všetky zlaté a strieborné miesta:

Kategória A - 1. miesto – Lucia Hromadová (II.F),
2. miesto – Alexandra Kelemenová (II.E),
Kategória B - 1. miesto – Róbert Čičmanec (III.B),
2. miesto – Lenka Vrecková (III.E),
Kategória C - 1. miesto – Laura Obžerová (IV.D).

C

eloštátne kolo - sa organizovalo 11. – 12. marca 2014 v Bratislave. Našu
školu reprezentovali

traja žiaci, víťazi krajského kola vo svojich

kategóriách. V ťažkej konkurencii opäť obstáli výborne:

Kategória A - 1. miesto - Lucia Hromadová (II.F)
Kategória B - 3. miesto - Róbert Čičmanec (III.B)
Kategória C - 1. miesto - Laura Obžerová (IV.D)
Všetkým žiakom srdečne gratulujeme k vynikajúcim výsledkom a ďakujeme za
vzornú reprezentáciu školy!
PK románskych jazykov
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Príležitosť hovoriť po španielsky

V

utorok 25. marca 2014 spríjemnil desiatkam študentov ich bežné hodiny
španielskeho jazyka hosť zo španielskeho mesta León. Pán Isaac Álvarez
Casasola je koordinátorom aktivity mladých Inter Rail a zároveň

koordinátorom

medzinárodnej

mobility

študentov. Do Prievidze sprevádzal mladého
španielskeho tínedžera Nicolása, ktorý tu
prežil najbližší mesiac v rodine jednej z našich
študentiek. Žiakom predstavil nielen seba,
svoje mesto a región, v ktorom žije, ale aj život
mladých v Španielsku, ich záľuby, športy,
ktorým sa najviac venujú, problémy, ktoré ich
najviac trápia. Jedným z nich je aj vysoká
nezamestnanosť a fakt, že v súčasnosti sa
50% španielskych absolventov nemá šancu v
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krajine zamestnať. Motivoval našich žiakov, aby využili príležitosť študovať cudzie
jazyky a cestovať, aby využili fakt, že chodia na najúspešnejšiu školu v regióne a
vďaka svojej cieľavedomosti a pracovitosti nedovolili druhým pripraviť ich o spokojnú
budúcnosť a pracovné miesto. Žiaci využili túto príležitosť a kládli nášmu hosťovi
veľa zaujímavých otázok.

P

án Casasola, ktorý si všetkých získal svojou bezprostrednosťou, považuje
Slovensko za krajinu úžasných, veselých a pohostinných ľudí, ktorých
charakter zatieni všetky nedostatky v ekonomike či infraštruktúre krajiny. Po

vlastnej krajine a Írsku, s ktorým ho viažu dlhoročné kontakty a množstvo návštev, je
Slovensko, hoci ho pozná iba krátko, jeho treťou najobľúbenejšou krajinou a náš
región považuje za očarujúci.
PK románskych jazykov

Exkurzia do Španielska

Š

tudenti

nášho

gymnázia sa v dňoch
20. – 28. apríla 2014

vydali autobusom na exkurziu
za poznávaním nových miest,
kultúr, histórie a pamiatok na
trase Monako –
Toledo
Barcelona

–

Madrid –

Aranjuez
–

Verona.

–
Plní

očakávania sme ako prvé navštívili Monte Carlo a jeho katedrálu (v ktorej sú
pochované monacké kniežatá aj slávna hollywoodska herečka monacká kňažná
Grace Kellyová) a Oceánografické múzeum, kde sme mohli pohladkať malé žraloky.
Boli sme svedkami výmeny stráží pri Kniežacom paláci a v centre mesta sme mali
možnosť vidieť tribúny a prebiehajúce prípravy na preteky Formuly 1. Prístavom a
japonskou záhradou sme prešli až k divadlu a slávnemu kasínu, ktoré príjemne
ukončilo náš deň.
Po nočnom presune do Španielska sme strávili 3 dni v Madride a jeho okolí.
Na štadióne kráľovského futbalového klubu REAL MADRID nás ohúrila Sieň slávy s
množstvom trofejí, dresov, poprechádzali sme sa v šatniach domácich a hostí.
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úzeum Prado nám zase ponúklo

M

obrazy

slávnych,

španielskych

maliarov

nielen
(napr.

Velázquez, Goya, El Greco). Ešte v ten
večer sme sa vydali na prieskum mesta
madridským metrom. Druhý deň sme si to od
námestia Plaza de España namierili rovno
do nádherného Kráľovského paláca, kde
sme videli honosnú Trónnu sieň, zbierky gobelínov, kráľovského porcelánu, dievčatá
zaujali kráľovské svadobné šaty a chlapcov zase zbierka brnení a zbraní. Rozchod
na Hlavnom námestí sme strávili nákupom suvenírov a obedom. Námestie Puerta del
Sol so sochou medveďa a stromom "El Madroño" nás voviedla na najväčšiu
obchodnú ulicu Madridu Gran Vía s dominantou – budovou Metropolis. Blížiaca
búrka nás donútila zamieriť do vlakovej stanice Atocha – dejiska teroristického útoku
v roku 2004. Jej architektonická veľkoleposť v kombinácii s palmami, banánovníkmi,
kaktusmi, jazierkom plným korytnačiek a rušným životom v jej vnútri nás naozaj
prekvapili. Po daždi sme sa s Madridom rozlúčili v obrovskom parku Del Retiro.
Ďalší deň nás čakala návšteva kráľovského paláca v Aranjueze s priľahlým
parkom. V Tolede, hlavnom meste regiónu Castilla - La Mancha s krásnou
panorámou, v ktorom sú všadeprítomní Don Quijote a Sancho Panza, sme zažili
atmosféru historického mesta ponúkajúceho zmes kresťanskej, židovskej a arabskej
kultúry.

B

arcelona nám ukázala, že história a moderné umenie sa môžu v jednom
meste skĺbiť do fantastickej hry farieb, štýlov a charakterov a pohľad na
katedrálu Sagrada Familia, známe domy na ulici Passeig de Gracia a park

Güell všetkých presvedčili o genialite architekta Antonia Gaudího. Katedrála sv.
Eulálie, kráľovský palác, uličky Barcelonetty, historické budovy v okolí prístavu nás
zoči-voči soche Krištofa Kolumba poučili o veľkolepej minulosti mesta, z ktorého sa
lode pod vlajkou španielskych kráľov vydali hľadať novú cestu do Indie a objavili
Nový svet. Pevnosť Mont juic, jedna z najslávnejších umeleckých a obchodných ulíc
Európy „Las Ramblas", kubánska skupina hudobníkov na Plaza Catalunya, ktorá
dala do pohybu nemálo okoloidúcich, skanzen španielskej dediny, v ktorom sme za
tri hodiny prešli uličkami všetkých regiónov Španielska, olympijský štadión z r.1992,
Národný palác a súzvuk svetiel a tónov spievajúcej fontány – to všetko stálo za to
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vidieť a mnohým z nás bolo smutno, že musíme túto metropolu opustiť, pretože sme
uverili, že tu nám svet leží pri nohách a bolo krásne byť súčasťou víru jeho života.

E

xkurziu sme zakončili návštevou talianskeho mesta Verona, kde nás
spomedzi všetkých pamiatok najviac upútal Shakespearom preslávený dom
Júlie s balkónom. Plní zážitkov, obohatení o nové vedomosti, priateľstvá a aj

napriek obrovskej únave s plánmi spoznávať ďalšie španielske mestá a regióny sa
chceme poďakovať sprievodkyni a profesorkám PhDr. Ľudmile Kupkovej a Mgr.
Zuzane Klincovej za organizáciu tohto výletu, príležitosť precvičiť si španielčinu v
rôznych reálnych situáciách a možnosť toto všetko zažiť.
Študentky 3.ročníka

Ď

akujeme všetkým žiakom, s ktorými sme sa zúčastnili exkurzie do Španielska
za výborné správanie a dôstojnú reprezentáciu našej školy aj Slovenska v
zahraničí a dúfame, že to nebola naša posledná spoločná exkurzia :-)
PhDr. Ľ. Kupková a Mgr. Zuzana Klincová
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Výstava „Energia a trvalo udržateľný rozvoj“

V

dňoch od 21. do 29. októbra 2013 sa v
priestoroch Regionálneho a kultúrneho centra
v

Prievidzi

konala

výstava

francúzskeho

fotografa, režiséra a ekológa Yanna-Arthusa Bertranda.
Túto výstavu zorganizovali vyučujúce francúzskeho
jazyka Mgr. Ľudmila Zaujecová a Mgr. Erika Vargová a
vyučujúca

fyziky

Mgr.

Šimurková

z Gymnázia

Ľubomíra
V.B.N.

Rosáková z nášho gymnázia. Po

v

príhovore pani profesorky Zaujecovej

spolupráci s RKC a Trenčianskym

mali

samosprávnym

možnosť

krajom.

Gestorom

študenti

francúzskeho

diskutovať

s

jazyka

Alexandrom

výstavy bola francúzska ambasáda.

Gerautom na témy z oblasti ekológie,

Cieľom

kultúry

expozície

bolo

upozorniť

a

školstva.

Príjemne

nás

mladých ľudí na zvyšujúcu sa spotrebu

prekvapil svojím kladným vzťahom k

energií

Slovensku

bohatých

prírodných

krajín,

zdrojov,

znečistenie

ubúdanie

čoraz

vzduchu,

a

pozitívnej

atmosfére,

väčšie

ktorá podľa neho v našej krajine

produkciu

vládne. Riaditeľka nášho gymnázia

väčšieho množstva odpadov a ďalšie

Eleonóra

Porubcová

na

vážne ekologické problémy. V utorok,

stretnutia

povzbudila

žiakov

5.

príležitosti

ďalšieho štúdia francúzskeho jazyka,

slávnostného ukončenia výstavy, bol

ktorý je nielen pekný, ale aj užitočný pri

pozvaný

hľadaní možností práce v Európe.

novembra
do

2013
RKC

pri
pán

Alexander

Geraut z Francúzskeho inštitútu v
Bratislave,

ktorý

má

na

Myslíme

si,

že

táto

záver
do

výstava

starosti

mnohým študentom pomohla uvedomiť

jazykovú a vzdelávaciu spoluprácu, a

si jedinečnosť našej planéty, ktorú

Silvia Maliariková, vedúca oddelenia

musíme chrániť, a zároveň prehĺbila

cestovného ruchu na Úrade TSK. Na

naše

úvod tejto peknej akcie zaspievala dve

francúzskej kultúry.

znalosti

francúzštiny

a

francúzske piesne študentka Miroslava
Iveta Homolová a Nikola Sányová (III.F)
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Alexandre Geraut z Francúzskeho inštitútu v Bratislave

Čokoládová pena na hodine francúzskeho jazyka

N

aučiť sa cudzí jazyk znamená porozumieť národu. A ako inak než cez
žalúdok. Presvedčili sme sa o tom na hodine francúzskeho jazyka pri
varení čokoládovej peny. Príprava tejto dobroty nie je ťažká. Zvládli sme ju

všetci, s menšou pomocou našej pani
profesorky Ľudmily Zaujecovej. Bolo to
príjemne strávené popoludnie, počas
ktorého sme sa nielen veľa nasmiali, ale
sa aj dozvedeli zaujímavé o krajine, ktorej
jazyk sa učíme.
Od spolužiakov som počula samé
dobré

ohlasy,

pretože

na

takýchto

hodinách sa zo skupiny študentov stávajú priatelia. Nakoniec sme si pochutili na
výbornej čokoládovej pene. Vrelo odporúčam!
Karin Černickaja (II.F)
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Soňa Čičmancová a Veronika Bérešová z II.F triedy

Spievam po francúzsky 2014 – semifinále v Bratislave

P

osledný marcový deň sme sa ako speváčky školského dievčenského zboru
a ja ako sólistka zúčastnili regionálneho kola súťaže Spievam po francúzsky
2014 v KC Dunaj v Bratislave. Súťaž každoročne organizuje FRANCÚZSKY

INŠTITÚT v Bratislave a FRANCÚZSKA ALIANCIA v Banskej Bystrici a Košiciach.
Regionálne kolá – semifinále – sa konajú v Žiline, Košiciach a Bratislave. Tento rok
sme sa predstavili najprv v kategórii 14 – 17 rokov s piesňou od Les Enfoirés:
Attention au Départ, sólistkami boli Karin Černickaja (II.F) a Simona Neupauerová
(II.E), sprevádzal ich zbor v zložení Regina Černickaja (II.F), Dominika Cabajová,
Laura Kršková, Miroslava Rosáková (III.F) a gitaristka Barbora Mikulová (IV.G). Žiaľ,
neumiestnili sme sa na prvých troch miestach, no myslíme, že s výkonom môžeme
byť spokojné.

Potom som sa predstavila v kategórii 18- a viacročných ja s

akustickou verziou Stromae: Papaoutai, sprevádzala ma opäť Baška Mikulová.
Podarilo sa mi získať prvé miesto a postúpila som do celoslovenského finále, ktoré
sa uskutočnilo v júni v Banskej Bystrici. Ďakujeme pani profesorkám Zaujecovej a
Sivákovej za prípravu a všetkým za podporu!
Miroslava Rosáková (III.F)
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Zľava: Karin Černickaja (II.F), Laura Kršková (III.F), Barbora Mikulová (IV.G),
Miroslava Rosáková (III.F), Dominika Cabajová (III.F),
Simona Neupauerová (II.E), Regina Černickaja (II.F)

1. miesto (kategória nad 18 rokov)
Barbora Mikulová (IV.G), Miroslava Rosáková (III.F)
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Celoslovenské finále súťaže „Spievam po francúzsky 2014“
v Banskej Bystrici
„Spievam po francúzsky 2014“ – súťaž

zboru „Vavrinec“ a sólistka Miroslava

vo

Rosáková

francúzskej

Slovensku

piesni

–

má

dlhoročnú

na

z 3.F

triedy

s gitarovým

tradíciu.

sprievodom, ktorý zabezpečila Barbora

Organizátorom je Francúzsky inštitút

Mikulová zo 4.G triedy. Zaspievala

v Bratislave,

aliancia

pesničku „Papa où t´es?“ (v preklade

a Francúzska

Otec, kde si?) od belgického speváka

Táto

Stromae.

Francúzska

v Banskej
aliancia
ponúka

Bystrici
v Košiciach.
amatérskym

zamilovať

si

a zároveň

spevákom

francúzsky
spoznať

francúzskych

súťaž

Miroslava

Rosáková

nielenže vyhrala postupové kolo vo

jazyk

svojej kategórii, ale na veľkom finále,

veľkých

ktoré sa konalo 20.júna na Námestí

chansoniérov

súčasných interpretov, napr.

i

SNP

Zaz,

v Banskej

1.miesto

Bystrici,

a odniesla

si

vyhrala
aj

cenu

Stromae. Každý rok sa organizujú tri

absolútneho víťaza súťaže: zájazd do

výberové predkolá, z ktorých finalisti

Paríža.

postupujú na veľké finále do Banskej

veľvyslanec Francúzskej republiky na

Bystrice.

Z našej

semifinálovom

kole

školy

sa

v

Cenu

jej

odovzdával

Slovensku – Didier Lopinot. Srdečne

v Bratislave

gratulujeme.

predstavili dievčatá zo speváckeho

Mgr. Ľudmila Zaujecová

Miroslava Rosáková (III.F),
Barbora Mikulová (IV.G)
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Veľvyslanec Francúzskej republiky, Didier Lopinot
odovzdáva cenu absolútnemu víťazovi súťaže Miroslave
Rosákovej z III.F triedy

Olympiáda vo francúzskom jazyku

Š

kolské kolo sa uskutočnilo 5. februára 2014 s výsledkami:
Kategória 1A:

1. miesto: Radovan Huba (sekunda)
2. miesto: Júlia Straková (sekunda)
3. miesto: Sofia Príbelszká (sekunda)
Kategória 1B:
1. miesto: Martin Kadaši (kvarta)
2. miesto: Anna-Mária Kurbelová (tercia)
3. miesto: Roman Hrehuš (kvarta)
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Kategória 2A:
1. miesto: Kristína Lalíková (II.E)
2. miesto: Veronika Bérešová (II.F)
3. miesto: Terézia Bednárová (II.E)

K

rajské kolo sa konalo 14.03. v Trenčíne:

Radovan Huba z triedy sekunda – 2.miesto, kategória 1A
Martin Kadaši z triedy kvarta – 1.miesto, kategória 1B

Kristína Lalíková z triedy II.E – 1.miesto, kategória 2A
Laura Kršková z triedy III.F – 2.miesto, kategória 2B
Radmila Štangová z triedy III.E – 1.miesto, kategória 2C

C

eloštátne kolo sa konalo v Bratislave 14. – 15.04. Žiaci našej školy v silnej
konkurencii zabojovali a získali veľmi pekné umiestnenia:

Martin Kadaši (kvarta) – 4.miesto v kategórii 1B
Kristína Lalíková (II.E) – 4.miesto v kategórii 2A
Radmila Štangová (III.E) – 5.miesto v kategórii 2C – frankofóni
Žiakov na súťaž pripravovali Mgr. Erika Vargová a Mgr. Ľudmila Zaujecová.
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Jazykový kvet

C

eloslovenské

finále

súťaže

v prednese prózy a poézie sa
každoročne

koná

v Nitre.

Prednes básne „Tá láska“ od Jacquesa
Préverta priniesla Radmile Štangovej
z III.E triedy 1. miesto.

Eva Némethová (sekunda), Radmila Štangová
(III.E)
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Maturitné skúšky z francúzskeho jazyka

V

školskom roku 2013/2014 maturovalo z francúzskeho jazyka 8 žiakov
a jedna žiačka dobrovoľne – štyria žiaci zo IV.E a päť žiakov zo IV.G triedy.
Priemer známok z ústnych odpovedí bol 1,67.
Mgr. Ľudmila Zaujecová
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
DEJEPIS

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Zuzana Orságová
Členovia: Mgr. Eva Juríčková, RNDr. Jaroslav Perniš, PaedDr. Mária Poljaková,
Mgr. Monika Siváková, Mgr. Helena Vašková.
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Činnosť predmetovej komisie

Ž

iakom našej školy sme hodiny dejepisu spestrovali rôznymi aktivitami, zapojili
sme sa do súťaží, uskutočnili sme viacero exkurzií, a tak sme žiakom pomohli
poznávať svet i seba, prepájať minulosť s prítomnosťou.

Pre záujemcov o dejiny sme ponúkli v 3. ročníku voliteľný predmet „svetové

dejiny“, štvrtáci si mohli svoj rozvrh hodín obohatiť o „seminár z dejepisu“ a o seminár
„moderné dejiny“. V rámci mimoškolskej činnosti sa žiaci mohli zapísať do krúžkov
dejepisnej olympiády, stredoškolskej odbornej činnosti, prípadne zapojiť sa do
projektu „Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom“.
V rámci prehliadok Hornonitrianskeho múzea sme navštívili odborný seminár
Prievidza v historickom dianí, podujatie Dni európskeho kultúrneho dedičstva, do
školy sme pozvali vzácnych hostí Mgr. Branislava Geschwandtnera zo Štátneho
archívu v Nitre – pobočka Bojnice a doc. PaedDr. Miroslava Kmeťa, PhD., z Katedry
histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorí žiakom
ponúkli štyri zaujímavé prednášky z národných stredovekých a novovekých dejín.
Hodinu dejepisu v septembri 2013 sme si spestrili besedou o sviečkovej manifestácii
v roku 1988.
Vyučovanie prebiehalo aj v netradičných priestoroch, žiaci prvého ročníka
spoločenskovednej triedy absolvovali jednu hodinu v Piaristickom kostole v Prievidzi,
kde im páter Pavol Kollár predstavil dejiny katolíckej reformy v Uhorsku. Dva dni
strávili žiaci na exkurzii v Poľsku, kde mali možnosť vidieť Osvienčim, Krakow
a kráľovský hrad Wawel so Starým mestom a židovským mestom Kazimierz, soľnú
baňu Vieličku.
Žiaci sa zapojili do projektu
rovesníckeho
vybraných
malo

dvanásť

za

ostatných

vyučovania,
úlohu

študentov
sprevádzať

spolužiakov

počas

putovnej výstavy Anna Franková
– odkaz dejín dnešku – ktorá bola
nainštalovaná
v priestoroch klubovne gymnázia.
Taktiež
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sa

žiaci

zapojili

do

celoslovenskej

vedomostnej

súťaže

o štúdium

Expert Geniality Show, kde preukázali
vynikajúce

schopnosti

z témy

s náplňou

Veríme, že história je pre našich
žiakov

komisia

gymnáziu

vyučovacieho predmetu dejepis.

Spoločnosť kedysi a dnes.
Predmetová

na

sa

obohatením

záujmov,

že

dejiny

okruhu
im

ich

ukazujú

predstavila na Dni otvorených dverí,

rozšírený pohľad na problémy dneška,

kde ukázala verejnosti spôsob práce

že

na

svoje

plnohodnotnými dospelými ľuďmi, ktorí

záujemcov

v minulosti nachádzajú užitočné rady

hodinách,

aktivity

prezentovala

a oboznámila

im

pomáhajú

stávať

sa

pre vlastnú budúcnosť.
Predmetová komisia dejepisu

Úspechy žiakov v dejepisných súťažiach

V

školskom roku 2013/2014 sa žiaci nášho gymnázia
zúčastnili

viacerých

dejepisných

súťaží.

Žiaci

osemročného gymnázia sa zúčastnili 6. ročníka

dejepisnej olympiády. Po úspešnom absolvovaní školského
kola sa 11. februára 2014 v CVČ v Prievidzi konalo obvodné
kolo, v ktorom sa medzi úspešných riešiteľov zaradili: Artur
Hrubý (tercia, kategória D), Bibiána Dodoková (sekunda, kategória E).
Šesť súťažiacich si zmeralo svoje sily v školskom kole dejepisnej olympiády
kategóriách

Aa

B,

ktoré

sa

uskutočnilo

4.

februára

2014

s výsledkami:

Kategória A: 1. miesto: Jozef Mário Matiaško, III.F, 2. miesto: Miroslava Rosáková,
III.F, 3. miesto: Terézia Bednárová, II.E. Kategória B: 1. miesto: Anton Svitok, III.F, 2.
miesto: Dominik Petriska, II.F, 3. miesto: Nika Vidová, I.D.
Žiaci úspešne reprezentovali svoje schopnosti, zručnosti i školu na krajskom
kole 1. apríla 2014 v Bánovciach nad Bebravou. Miroslava Rosáková z III.F
(kategória A) sa zaradila medzi úspešných riešiteľov, Jozef Mário Matiaško z III.F
(kategória A) a Anton Svitok z III.F (kategória B) sa umiestnili na 1. mieste. Na
celoslovenské kolo spomína víťaz krajského kola Anton Svitok takto:
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„V dňoch 2. – 4. mája 2014 som

hlavnou oblasťou práce regionálne

sa spolu so spolužiakom Jozefom

dejiny. Obidvom sa nám podarilo

Máriom

zúčastnil

dosiahnuť veľký úspech. Ja som sa

celoštátneho kola 6. ročníka dejepisnej

umiestnil vo svojej kategórii na 2.

olympiády v Bratislave. Súťažilo sa v

mieste a Jozef na 3. mieste. Osobne si

dvoch

myslím,

Matiaškom

stredoškolských

kategoriách

že

sme

dôstojne

podľa tematického okruhu práce, ktorú

reprezentovali našu školu i kraj, za čo

študenti museli vypracovať. Ja som

môžeme

súťažil v kategórii B, ktorej téma znela:

konzultantke Mgr. Monike Sivákovej,

Vojnové konflikty v dejinách strednej

ktorá

Európe v 15. – 20. storočí. Jozef

pripravovala.“

poďakovať

nás

na

najmä

súťaž

našej

intenzívne

súťažil v kategórii A, v ktorej boli

V

stredoškolskej odbornej činnosti sa na našej škole uskutočnilo 13.02.
školské kolo z odborov 13 a 16: história, filozofia a právne vedy a teória
kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba. Súťaže sa zúčastnili štyria žiaci,

z ktorých do obvodného kola postúpili: odbor 13: 1. Anton Svitok, III.F (s prácou
Partizánsky oddiel Major v Cigli), 2. Anastastia Sevastyanova, III.F (s prácou
Černošská hudba v 20. storočí a jej dopad vo svete). Odbor 16: 1. Miroslava
Rosáková, III.F (s prácou Ľudové odievanie na hornej Nitre v 19. a 20. storočí –
výzvy pre 21. storočie). Víťazom krajského kola sa stal Anton Svitok, ktorý opäť i na
túto súťaž a jej celoslovenské kolo spomína: „Dňa 23. až 25. apríla 2014 som sa
spolu so spolužiakom Róbertom Harinekom zúčastnil na celoštátnom kole 36.
ročníka stredoškolskej odbornej činnosti, tento rok organizovanom na Strednej
odbornej škole na Jarmočnej ulici v Starej Ľubovni. Zúčastnilo sa 274 žiakov
stredných škôl rozdelených do 17 kategórií. Trenčianskemu kraju sa v celkovom
bodovom hodnotení podarilo obsadiť pekné 1. miesto, a teda sa stal víťazom
súčasného ročníka SOČ. Ja som súťažil v kategórii 13, kde sa mi podarilo obsadiť
piate miesto, čím som bodovo prispel do celkového hodnotenia krajov.“
Predmetová komisia dejepisu
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Výstava Anna Franková – odkaz dejín dnešku
ento školský rok sa na našej

Frankovej.

škole pod záštitou Nadácie

mála projektov bola zameraná nie na

Milana

uskutočnila

fakty a roky, ale na príbehy a vnútorné

putovná výstava Anna Franková –

rozpoloženie trinásťročnej Anny, ktorá

odkaz dejín dnešku –, ktorej mohli byť

pre svoje vierovyznanie a židovský

súčasťou aj naši študenti gymnázia.

pôvod musela so svojou rodinou prežiť

Trvala od 16. apríla 2014 do 12. mája

okamihy plné strachu a bolesti počas

2014, vtedy mohli našu školu navštíviť

druhej svetovej vojny. Sprievodcovia

aj študenti iných škôl, napr. ZŠ na

sa snažili študentom priblížiť ťažké

Mariánskej

T

Šimečku

ulici

slávnostnom

v

otvorení

Táto

výstava

spomedzi

Prievidzi.

Na

obdobie, ktoré bolo takým nielen pre

výstavy

boli

Židov, ale aj pre iné národnostné

prítomní aj hostia zo štátneho archívu,

menšiny,

zo Slovenského národného múzea

zopakovania

a zástupcovia médií. Dvanásti študenti

dejinách ľudstva. Na základe tejto

nášho gymnázia (sprievodcovia) boli

výstavy si mladí ľudia mali uvedomiť,

vyškolení

lektorom,

aby ľudí neposudzovali podľa toho,

pánom Petrom Leponim, zástupcom

akého sú náboženstva alebo aké zvyky

Nadácie Milana Šimečku, ktorý im

a tradície uznávajú, ale podľa toho, akí

počas dvoch dní priblížil život Anny

sú vo vnútri.

profesionálnym

Predmetová komisia dejepisu

Otvorenie výstavy dňa 16. apríla 2014
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a

vyhnúť

sa

podobnej

myšlienke
tragédie

v

Dejepisná exkurzia do Poľska

V

dňoch 14. – 15. mája 2014sa zúčastnilii žiaci nášho gymnázia pod vedením
Mgr. Moniky Sivákovej a Mgr. Evy Juríčkovej dejepisnej exkurzie do Poľska,
ktorá mala zastávky na viacerých významných historických miestach. Prvou

bol koncentračný tábor Osvienčim, v ktorom žiaci spoznali množstvo príbehov ľudí.
Tieto dojmy zosilňovalo počasie, ktoré však nikoho od exkurzie neodradilo. Ďalšou
zastávkou bolo mesto Krakow, jeho vznik sa spája s legendou o drakovi sídliacom v
skale, na ktorej neskôr bola vybudovaná dominanta mesta Krakowa – kráľovský hrad
Wawel. Nasledujúci deň účastníci exkurzie zostúpili do útrob soľnej bane Wielička,
ktorá tvorila jeden z hlavných príjmov panovníkov. Medzi posledné body exkurzie
patrila návšteva židovského mesta Kazimierz, kde žiaci bližšie spoznali kultúru
židovského

Účastníci exkurzie na námestí kráľovského hradu Wawel v Krakowe

náboženstva. Na záver sa uskutočnila prehliadka Starého mesta, kde mohli vidieť
množstvo stavieb z obdobia prosperity Krakowa alebo samotné hlavné námestie
Rynek Glowny, ktoré ohromilo svojou dlhodobou históriou. Žiaci si z tejto exkurzie
odniesli množstvo bohatých a hlbokých zážitkov.
Predmetová komisia dejepisu
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V hlbinách soľnej bane Vielička

Naša cesta do Štrasburgu

14.

apríla 2014 sme sa spolu s pani profesorkou Juríčkovou vydali na
dlhú cestu do hlavného mesta Alsaska ležiaceho na hraniciach
Nemecka s Francúzskom – Štrasburgu, čo bolo pre nás odmenou

za prvé miesto v celoslovenskom kole súťaži „Nenápadní hrdinovia v zápase
s komunizmom“.
Po štrnástich hodinách strávených v autobuse sme v utorok ráno vystúpili
priamo pred Európskym parlamentom. Keďže naša návšteva u pani Záborskej, ktorá
nás sem pozvala, bola naplánovaná až na obed, rozhodli
sme sa poprechádzať po neďalekom parku l‘Orangerie.
Spoločnosť nám robil manžel pani Záborskej – Vladimír
Záborský. Uprostred parku sa nachádza malá zoo a veľmi
veľa bocianov, ktoré sú pre Alsasko typické. Po malej
prechádzke sme si zašli na kávičku, a keď odbila dvanásta
hodina, vstúpili sme do významnej európskej inštitúcie –
Európskeho parlamentu. Tu sme sa zúčastnili rokovania
v rokovacej sále, kde sme mohli stretnúť mnohých
významných

politikov,

a tiež

sme

mali

možnosť

s niektorými z nich sa porozprávať. Potešilo nás osobné
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stretnutie s Petrom Šťastným –

zaujala

najstaršia

a podľa

nás

aj

bratom nášho nenápadného hrdinu

najkrajšia časť Štrasburgu – Malé

Mariána Šťastného. Europarlament v

Francúzsko. Kochali sme sa pôsobivou

nás

a jedinečnou

zanechal

pozitívny

dojem

a dúfame, že sa tam ešte niekedy

architektúrou

a vychutnávali romantickú atmosféru.

vrátime.

Na

záver

sme

zavítali

do

Ďalší deň sme si pochutnali na

obchodíkov s typickými francúzskymi

typických francúzskych croissantových

syrmi a vínami, kde sme kúpili darčeky

raňajkách a po nich sme sa vydali

pre našich najbližších. Čas tu letí

spoznávať krásy tohto mesta. Najskôr

neskutočne

sme vystúpili po 330 schodoch na

nenazdali a cestovali sme domov, kde

vežu katedrály,

nás privítali už veľkonočné kraslice. 

odkiaľ

sme

mali

rýchlo.

Ani

sme

sa

perfektný výhľad na celé mesto. Potom

Zo srdca ďakujeme manželom

sme sa túlali po úzkych uličkách

Záborským za ich príjemnú spoločnosť

s množstvom obchodíkov a kaviarní.

a za to, že nám umožnili navštíviť

Po chutnom obede sme si Štrasburg

jedno z najdôležitejších a najkrajších

obhliadli z lode, ktorou sme sa plavili

európskych miest.

cez celé mesto. Najviac nás však
Lenka Vrecková, Janka Beňadiková (III.E)

Na pôde Európskeho parlamentu s MUDr. Annou Záborskou
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Stretnutie s europoslancom Petrom Šťastným
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Beseda s pánom Františkom Neupauerom o Nenápadných hrdinoch

V

ybraní žiaci prvých troch ročníkov štvorročného štúdia sa dňa 20. júna 2014
zúčastnili besedy v rámci hodiny dejepisu, na ktorú bol pozvaný vzácny
hosť, Mgr. František Neupauer, PhD. z občianskeho združenia Nenápadní

hrdinovia. Beseda začala premietnutím filmu o živote blahoslavenej sestry Zdenky
Schelingovej a pokračovala v duchu pripomenutia udalostí z čias komunistickej
totality v Československu. Pán Neupauer žiakov uviedol do danej doby, diskutoval
s nimi o význame slova totalita, o iných totalitných systémoch v Európe v 20. storočí,
oboznámil ich s obsahom internetovej stránky www.november89.eu, na ktorej sú
k dispozícii informácie o súdených, o projektoch i akciách občianskeho združenia.
Žiakov vyzval zapojiť sa do projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom,
ktorého ďalší ročník prebieha a do ktorého je naša škola už viac rokov úspešne
zapojená vďaka pani profesorke Mgr. Eve Juríčkovej. Veríme, že beseda bola pre
prítomných spestrením, poučením, obohatením, ale i výstrahou pred zločinmi,
ktorých je, žiaľ, ľudstvo schopné.
Mgr. Monika Siváková

Riešiteľky projektu „Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom“
s Mgr. Evou Juríčkovou a Mgr. Františkom Neupauerom, PhD.
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BESEDA pri príležitosti 25. výročia Sviečkovej manifestácie

5.

septembra 2013 sme si spríjemnili hodinu dejepisu besedou na tému
„Sviečková manifestácia“. Keďže sa Sviečková manifestácia stala témou
5. ročníka projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom, po

príhovore pani profesorky sme oboznámili spolužiakov s naším hrdinom Mariánom
Šťastným formou prezentácie a krátkeho filmu. Neskôr sme spolužiakom priblížili
obdobie, v ktorom sa manifestácia odohrala. Zaujali ich aj zábery natočené
príslušníkmi Štátnej bezpečnosti. Na túto tému sme krátko diskutovali a získali
zaujímavé informácie, prečo by naši spolužiaci šli alebo nešli manifestovať. Na záver
sme si pripomenuli túto udalosť, ktorá sa zapísala do našich dejín, tichou modlitbou
pri horiacich sviečkach tak, ako to robili na „Veľký piatok Bratislavy.“
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
OBČIANSKA NÁUKA

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Erika Vargová
Členovia: Mgr. Gabriela Belisová, PaedDr. Katarína Rajcigelová,
Mgr. Monika Siváková, Mgr. Lenka Szabová, Ing. Soňa Tršová , PhD.
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Naše aktivity

S

távať sa uvedomelým občanom, rozvíjať sociálne zručnosti, medziľudské
vzťahy, učiť sa vzájomnej tolerancii, orientovať sa v politike, ekonomike,
právnych otázkach. Týmto témam i mnohým ďalším sa žiaci venovali

v tomto školskom roku na hodinách občianskej náuky a voliteľnom predmete
spoločenskovedný seminár, ktorým bol určený tretiakom i štvrtákom. Predmetová
komisia sa zapojila do celoslovenskej súťaže – olympiády ľudských práv –
a realizovala viacero aktivít.
Krúžok olympiády ľudských práv viedla Mgr. Lenka Szabová. 6. februára 2014
sa v Dubnici nad Váhom konalo krajské kolo. Našu školu reprezentovala Katarína
Vetráková zo IV.F triedy, získala 2. miesto a postúpila do celoštátneho kola, ktoré sa
konalo v dňoch 26. – 28. marca 2014 v Modre pod záštitou ministra školstva, vedy,
výskumu a športu SR

Dušana Čaploviča. Pre

žiakov bol prichystaný

bohatý

program.

Katarína

získala

semestrálne

Vetráková

štúdium na prestížnej

vysokej škole Bratislava

International School of

Liberal Arts.

Na našej škole sa
predmet

vyučuje

aplikovaná

nepovinný

ekonómia pod vedením

Mgr. Moniky Sivákovej,

ktorého

(vybraní žiaci 3. ročníka

a

septimy)

absolventi
získavajú

skúsenosti z moderného vyučovania ekonómie a z praktického nácviku akciovej
spoločnosti. Každoročne zakladajú študentskú spoločnosť, ktorá realizuje činnosť v
priestoroch školy. Študentská spoločnosť v školskom roku 2013/2014 mala názov
Copy4you.
12. decembra 2013 sa uskutočnila beseda pre 3. ročník pod vedením Mgr.
Eriky Vargovej v spolupráci s organizáciou Amnesty International. Cieľom tohto
podujatia bolo oboznámiť žiakov s ľudskými právami a vybranými aktuálnymi
prípadmi ich porušovania, napr. segregácia rómskych žiakov na základnej škole v
Levoči. Každoročne v tomto čase Amnesty International organizuje maratón písania
listov väzňom svedomia, ktorí boli neprávom odsúdení alebo nejakým spôsobom boli
porušené ich práva. Interaktívnou formou sa študenti dozvedeli o piatich prípadoch,
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ktorými sa Amnesty International tento rok rozhodla zaoberať. Beseda bola ukončená
dobrovoľným podpisovaním listov.
ňa 8. marca 2014 sa na

Na hodinách občianskej výchovy sa

našej

Deň

vďaka projektu Inštitútu pre dobre

počas

spravovanú spoločnosť učili o tom, na

komisia

akom princípe funguje samospráva,

prezentovala zaujímavosti z aktivít a

aké má funkcie a ako dokážeme aj my,

diania v predmete. Hostia mohli vidieť

občania, prispieť k zlepšovaniu mesta.

počítačovú

Desať

D

škole

otvorených

ktorého

konal
dverí,

predmetová

prezentáciu

predmetu,

zoznámiť sa s učebnicami i odbornou
literatúrou

používanou

vo

hodín

strávili

s

Jakubom

Kmeťom z tohto inštitútu.

výučbe

Žiaci

zo

Spoločenskovedného

predmetu a na voliteľnom predmete

seminára pre 3. ročník sa 16. mája

spoločenskovedný seminár.

2014

Dňa 7. apríla 2014 sa žiaci 3.
ročníka

v rámci

s

študentom

naším

Marekom

Šimonom, ktorý pod záštitou Inštitútu

seminár

pre medzikultúrny dialóg diskutoval s

s vyučujúcou

PaedDr.

Katarínou

Rajcigelovou

zúčastnili

súdneho

na

bývalým

besedy

predmetu

spoločenskovedný

pojednávania

zúčastnili

maturantmi

„Nepodporujem

na

tému

extrémizmus

a

súde

rasizmus!“. Beseda bola zameraná na

v Prievidzi. Mali možnosť vidieť, ako

aktuálnu problematiku a okrem nových

prebiehajú

vedomostí

dva

Okresnom

budúcimi

súdne

prípady,

a

v

ľudských

im

a

možnosť študentskej participácie v

oboznámil ich s najčastejšími trestnými

občianskom združení. Jeho cieľom je

činmi páchanými mladistvými.

podpora

situáciu

v súdnictve

V rámci projektu „Samospráva sa
neriadi

sama“

sa

študenti

Slovenska

III.F

poukázala

oblasti

a zároveň diskutovať so sudcom, ktorý
priblížil

práv

informácií

spolužitia

medzi

rôznej

aj

na

občanmi

národnosti,

cudzincami i ďalšími menšinami a boj

zúčastnili 29. apríla 2014 zasadnutia

proti rasizmu a xenofóbii.

mestského zastupiteľstva v Prievidzi.
PK občianskej náuky
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III.F na rokovaní mestského zastupiteľstva v Prievidzi

Tvorivé aktivity počas besedy s predstaviteľmi Amnesty International
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
PSYCHOLÓGIA

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Ľudmila Zaujecová
Členovia: Mgr. Gabriela Belisová, Mgr. Ľudmila Husárová,
PhDr. Zuzana Klačanská, ThDr. Pavel Kollár, PhD., SchP,
PaedDr. Eleonóra Porubcová, Mgr. Dušan Rončák.
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V

rámci predmetu psychológia PhDr. Zuzana Klačanská spolu so žiakmi
realizovala aj tento školský rok množstvo zaujímavých projektových prác,
z ktorých závery žiaci prezentujú na nástenke vo vestibule školy. Témy akcií

korešpondovali s odporúčaniami pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok
2013/2014 a tiež so spoločenskými potrebami.

Svetový deň zdravej výživy
(téma bola spracovaná Martinom Strakom zo IV.G triedy)

A
rokov.

ko sa hovorí: ak zdravo žijete, tak sa citeľne dlhšie dožijete. Veľa ľudí si
myslí, že to nie je tak, ale predsa je to pravda. Vyvážená strava je veľmi
dôležitá v mladom aj staršom veku. Môže to predĺžiť život až o desiatky
Samozrejmosťou

dodržiavanie

týchto

by

malo

byť

aj

zásad:

nepiť,

nefajčiť,

nedrogovať, vyhýbať sa stresu, nezabúdať na
pohyb a výdatný spánok.
Podľa nášho prieskumu sa minimálne tretina
opýtaných ľudí snaží stravovať zdravo, športovať a
podobné veci, ktoré sa považujú za zdravé. Ale
keď príde téma na fajčenie a pitie alkoholu, to sa
už nikoho netýka. Viac ako dve tretiny opýtaných
odpovedali, že sa týmto činnostiam oddávajú celkom často. Nikto síce nemusí
dodržovať tieto zásady, však nikto nie je vrcholový športovec, aby to musel robiť kvôli
svojej kariére alebo podobným veciam. Zdravie máme iba jedno.
V našom prieskume sme zistili, že ľudia poznajú rôzne civilizačné choroby,
ktoré sú dôsledkom zlého životného prostredia, ale hlavne aj zlým životným štýlom.
Ani sa nemusíme čudovať, keď väčšinu z nich bežne stretávame vo svojom okolí. Sú
to napríklad: rakovina, HIV/AIDS, srdcovo-cievne ochorenia, cukrovka, alergie,
zvýšený krvný tlak.
Keď totiž nie sme v duševnej pohode, naše telo nie je schopné prijať toľko
dôležitých látok, koľko sa v našej strave nachádza. Nezabudnime však, že všetko
treba jesť s mierou. Stará ľudová múdrosť vraví: Raňajky zjedz sám, obed si rozdeľ s
priateľom a večeru daj nepriateľovi.
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Deň jabĺk
átum 16. október 2014 bol

zameranými

pre našu školu výnimočný. V

zdravú

minulosti sa na v tento deň v

sme sa pokúsili

našej škole konala akcia s názvom

zaujať a podať

Deň jabĺk na počesť dňa zdravej

viac informácií o zdravej výžive.

D

na

výživu

výživy, ktorý organizuje PhDr. Zuzana

Veľká vďaka patrí aj školskej

Klačanská. Tento rok sme sa však

jedálni. Náš návrh o rozdávaní ovocia

spolu s pani profesorkou rozhodli

pre každého stravníka na počesť tohto

väčšiu

venovať

pozornosť

zdravej

dňa

výžive.

prijali

veľmi

pozitívne.

Na

chodbách bolo možné vidieť oveľa viac

Jesť, to je nevyhnutnosť, ale

žiakov pochutnávať si na ovocí ako

správne jesť, to je umenie. Presne v

zvyčajne.

Všetky

tomto

Svetového

dňa

duchu

sa

niesla

výzdoba

aktivity
zdravej

v

rámci

výživy sa

vestibulu našej školy a tiež nástenka,

vydarili a dúfame, že aspoň v tento deň

ktorú sme vopred pripravili. Maľby

sa žiaci nášho gymnázia zamysleli nad

žiakov prvého stupňa osemročného

znením príslovia: ,,Zdravá výživa je

gymnázia

základ zdravia.“

skrášľovali

vestibul

už

týždeň pred akciou. Veselými maľbami
Laura Dojčinovičová (VIII)

Diskriminácia a segregácia v spoločnosti
(túto tému spracovali žiačky D. Špaldonová zo IV.D , A. Mazáňová zo IV.G a A.
Šovčíková zo IV.G)

D

iskriminácia
veľmi

a segregácia

závažným

vysvetlíme,

čo

sú

problémom.
tieto

pojmy

v súčasnosti
Radi

vám

znamenajú,

a ukážeme, ako sú mladí ľudia informovaní o týchto
problémoch.
Zostavili sme dotazník, na ktorý nám odpovedalo
presne 60 ľudí, z toho 40 žien a 20 mužov. Na základe
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prieskumu

sme

1

Diskriminácia je konanie, keď sa v tej

nestretol

istej situácii zaobchádza s jedným

s diskrimináciou. Až 52 ľudí súhlasí

človekom (skupinou ľudí, organizáciou,

s tým, že diskriminácia je závažný

krajinou, skupinou krajín) inak než s

problém. Jednou z najnepríjemnejších

iným

bola otázka: „Bol/a si ty sám/sama

organizáciou, krajinou, skupinou krajín)

niekedy obeťou diskriminácie?“ – na

na

ktorú nečakane až 45% opýtaných

rasového

odpovedalo ÁNO. Na otázku: „Videl si

vierovyznania, veku, rodu, pohlavia

niekedy

alebo

z opýtaných

zistili,

sa

že

nikdy

diskrimináciu

inej

iba

osoby?“

človekom
základe

(skupinou

jeho

alebo

sexuálnej

ľudí,

odlišnosti

etnického

napr.

pôvodu,

orientácie;

pričom

odpovedalo až 86% ÁNO. Je to vôbec

rozhodovanie o tom, či došlo alebo

možné?

nedošlo

Zistili sme, že veľa mladých

ku

uskutočňuje

na

diskriminácii,
základe

toho,

existuje

za ich výzor, pohlavie, rasu, ba aj vek.

znevýhodnením a použitím kritéria pre

Najviac ľudí si myslí, že vzhľad je

rozlišovanie. Segregácia je cielené

najčastejšou

oddeľovanie ľudí či skupín ľudí podľa

diskriminácie

v ich okolí. V poslednej otázke sme sa

určitých

pýtali,

podľa

aký

diskrimináciou
Najčastejšou

je

rozdiel

medzi

a segregáciou.
odpoveďou

súvislosť

či

ľudí spomína, ako sa im v škole smiali

príčinou

príčinná

sa

sociálnych
náboženstva,

znakov
rasy,

medzi

(napr.
etnicity,

sociálnej vrstvy, sexuálnej orientácie) s

bolo:

cieľom

zamedziť

vzájomným

NEVIEM. Našli sa aj rôzne vymyslené

kontaktom medzi takto oddelenými

poučky, názory a myšlienky. Nie každý

ľuďmi.

však odpovedal správne.

Rizikové správanie žiakov a ich prevencia
Prevencia rizikového správania žiakov, šikanovanie, drogové závislosti,
zvyšovanie kriminality. Gabriela Dávidová zo IV.F triedy vo svojom článku
poukázala na tieto pálčivé problémy.

P

ravdou je, že problémy v správaní dnešných žiakov rapídne narastajú.
Dochádza k nárastu negatívnych spoločenských javov – od drobných
problémov v správaní až po závažné sociálnopatologické javy. Preto taktiež
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narastá potreba účinnej prevencie,

používanie

počítača,

predovšetkým primárnej, kde zohráva

mobilného

telefónu

jednu z najdôležitejších úloh ŠKOLA.

potenciálne

zdroje

Okrem prevencie však musia učitelia

závislostí; sexuálne rizikové správanie

tieto problémy aj riešiť. U žiakov

a iné.

stredných škôl ide o široké spektrum

internetu
a

či

ďalšie

nelátkových

Ďalšou závažnou skutočnosťou v

nevhodného, problémového správania,

súčasnosti

ktoré

byť

správania voči učiteľom zo strany

porúch

žiakov aj ich rodičov. Sú to urážky

sociálnopatologických

žiaka počas vyučovania, urážky rodiča

však

zaraďované
správania

ešte
do

či

nemusí
skupiny

nárast

agresívneho

či iného príbuzného žiaka a úmyselné

javov.
Zaraďujeme
ničenie

je

sem:

majetku

krádeže;

poškodenie osobnej veci, vyhrážanie

a vandalizmus;

žiaka a vyhrážanie rodiča či iného

delikventné správanie (kedy sa žiak

príbuzného žiaka a pod.

dostáva do rozporu so zákonom);
agresivitu a šikanovanie; záškoláctvo,
úteky

a túlanie;

klamstvá

a podvádzanie; užívanie legálnych či
nelegálnych

drog;

neadekvátne

BRÁŇME SA A RIEŠME TO!

S

lovo PREVENCIA znamená opatrenie vopred, včasnú obranu a ochranu.
Postavenie školy v primárnej prevencii je nesmierne dôležité. Primárna
prevencia zahŕňa všetky aktivity podporujúce zdravý životný štýl bez priamej

súvislosti s užívaním návykových látok. Sú to aktivity, ktoré pomáhajú znižovať riziko
vzniku a rozvoja rizikového správania sa u adolescentov.
Medzi hlavné ciele školskej prevencie patrí: tvoriť a udržiavať dobré
medziľudské vzťahy v kolektíve žiakov; viesť žiakov k snahe byť prosociálny a
empatický, rozvíjať úctu človeka k človeku; zapájať žiakov do záujmovej činnosti v
súlade s projektom harmonického rozvoja osobnosti; sledovať využívanie voľného
času žiakov; zefektívniť spoluprácu s rodičmi formou individuálnych konzultácii
rodičovských združení; vymedziť opatrenia na predchádzanie a riešenie šikanovania
žiakov v školách a iné.
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ŠIKANOVANIE?! PREČ S NÍM!

Š

ikanovanie je prílišné zámerné preháňanie osoby, kladenie jej prekážok,
násilné ponižujúce správanie voči nej alebo jej týranie zo strany jednotlivca
alebo skupiny. Spravidla sa táto osoba nemôže tejto situácii vyhnúť a nie je

schopná sa jej účinne brániť. Slovo pochádza z francúzskeho slovesa „chicaner" –
prekrúcať právo. Šikanované sú spravidla osoby slabšie, menej informované či
akokoľvek výraznejšie odlišné. Takéto šikanovanie žiakov sa označuje termínom
bullying. Patria k nemu: bitky, nadávky, posmech, ohováranie, hrozby, okrádanie,
vyčlenenie z kolektívu.
ŠIKANUJÚ ŤA? NENECHÁVAJ SI TO PRE SEBA!

P

ravidelné šikanovanie je nebezpečný sociálnopatologický jav, pri ktorom je
obmedzovaná osobná sloboda rozhodovania, je ponižovaná ľudská
dôstojnosť a česť. Či už je to len malá posmešná narážka na našu

osobnosť, ktorá sa opakuje; alebo je to neustále ohováranie poza chrbát, je to
šikanovanie a treba ho riešiť! Obete sú vedené, aby šikanovaniu vzdorovali buď
útekom, volaním o pomoc, sebaobranou, alebo v ľahších prípadoch psychologickými
prostriedkami, ako je humor či ignorovanie agresora.
NEBOJ SA POVEDAŤ PRAVDU A POŽIADAJ O POMOC!
DROGY?! NEROB TO!

Postoj mladých ľudí ku škole a záškoláctvo
Marek Tóth zo IV.D triedy spracoval názory na záškoláctvo u našich žiakov.

V

predmete psychológia sme dostali za úlohu zrealizovať prieskum medzi
študentmi našej školy zameraný na to, aký majú postoj ku škole
a k záškoláctvu.

Škola je dôležitá súčasť života každého z nás. Všetci ňou musíme prejsť, aj keď

je občas náročná a dáva nám poriadne zabrať. Každý deň nás pripravuje a pomáha
nám spraviť krok vpred k našim vysnívaným profesiám a cieľom, no čoraz častejšie
je počuť z úst mladých ľudí negatívne názory na učenie a školskú prípravu. Často
počúvam aj od svojich spolužiakov a kamarátov, ako sa im nechce učiť, ako veľmi ich
škola občas otravuje a že sa im do nej niekedy nechce vôbec prísť. Objavili sa
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názory, že škola je nudná, alebo

a v ojedinelých prípadoch je to celkom

že je to zabitý čas. Iní tvrdia, že pod

bežné. Dnes sa dá ospravedlnenie

slovom škola si predstavia kamarátov,

neúčasti

a len malá časť opýtaných odpovedala,

skutočne jednoducho a veľa študentov

že je to zábava alebo dobre využitý

sa k tomuto riešeniu utieka pomerne

čas. Je to však individuálne, veď ako

často, no nájdu sa aj takí, ktorí tvrdia,

sa hovorí : Sto ľudí, sto chutí.

že

Ďalším faktorom, ktorý výrazne
ovplyvňuje

vzdelávanie,

je

záškoláctva,

určite

ktoré

ešte

zámerne.

vyučovaní

nikdy

Opäť

ide

škole

zohnať

nevyhli

o individuálny

prístup k povinnostiam a vyrovnávaniu

záškoláctvo. V dnešnej dobe je veľa
prípadov

sa

na

sa s každodennými prekážkami.

sa

Podľa

môjho

názoru

je

nevyhýbajú ani našej škole. Ide o úteky

jednoduché problému sa vyhnúť, no ak

z konkrétnej

úplnú

som sa niečo počas štúdia na GVBN

absenciu na vyučovaní kvôli písomným

naučil, je to heslo: „Čo nemôžeš obísť,

prácam, skúšaniu alebo jednoducho

to hlavou preraz.“ Predsa len je

z dôvodu, že sa študentovi do školy ísť

odvážnejšie

nechce.

školským nástrahám čelom, ako sa im

hodiny

Myslím,

alebo

že

s tým

má

skúsenosť už skoro každý študent

a lepšie

postaviť

sa

donekonečna vyhýbať a „chodiť poza“.

Voľný čas a záujmy mládeže
Ako trávia voľný čas a aké majú záujmy žiaci na našej škole? Odpovede na
tieto otázky zisťovala Nikola Vyskoková zo IV.D

V

oľný čas je dôležitá súčasť života ľudí všetkých vekových kategórií. Je to
čas potrebný na oddych od pracovných či školských povinností, ale aj na
sebarealizáciu. Jeho využitie je široké a hlavne individuálne. Niektorí len

relaxujú, iní sa stretávajú s priateľmi a ďalší sa venujú svojím záľubám a koníčkom.
Avšak niekedy môže byť veľmi ťažké nájsť si nejaký voľný čas. Malo by to platiť
hlavne pre dospelých, ktorí občas pracujú „vo dne v noci“, alebo sa ich pracovné
povinnosti posúvajú práve do času regenerácie. Ale veľakrát som počula aj sťažnosti
mladých, mojich spolužiakov a kamarátov na gymnáziu, na nedostatok voľného času.
Tak ako to teda v skutočnosti na našej škole je?
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Za najväčšieho „žrúta“ voľného
času

väčšina

priemere

pokladá

najviac

učenie.

študentov

hudobný nástroj. Len málokto spí,

V

pozerá TV alebo je na počítači. Práve

trávi

PC, internet či TV sa pokladajú za

učením 1 – 3 hodiny denne. Avšak

najväčšiu stratu voľného času.

netreba zabudnúť aj na tých, ktorí

Koľko času vlastne študentom

školskej príprave nevenujú žiaden čas.

zostáva ako voľný čas? Podľa ich

Čo potom robia? Treba spomenúť, že

odpovedí najviac 2 – 4 hodiny denne.

naša generácia zjavne ešte nie je taká

Samozrejme,

lenivá a nemárni svoj čas len hraním

taktiež to závisí od konkrétneho dňa.

na počítači. Celkom ma zaujalo, že

Voľný čas by sme nemali zanedbávať,

veľa študentov sa venuje športovej

mali by sme ho využívať naplno, aby

činnosti, tancuje, spieva či hrá na

každý deň stál za to! ;)

je

to

individuálne

a

Environmentálna výchova – vzťah k životnému
prostrediu
Vzťah k prírode a správny postoj k ochrane životného
prostredia sú nevyhnutnými atribútmi vo formovaní
osobnosti mladého človeka. Kristína Slámová zo IV.G,
Dominika Ševčíková zo IV.G a Ladislav Pavlíček zo IV.C
po realizovaní prieskumu medzi žiakmi a vytvorení nástenky pripravili pre
svojich spolužiakov informatívny leták.

P

rešlo dlhé obdobie, kým si človek začal uvedomovať svoju závislosť od
prírody a tesnú spätosť s ňou. Postupná biologizácia, chemizácia a
robotizácia síce na jednej strane umožnili rast životnej úrovne, no na strane

druhej sa stali najmohutnejším zdrojom znečisťovania životného prostredia.
Znečistený vzduch, voda, potraviny, do ktorých sa dostávajú znečistené látky z pôdy
a ovzdušia, negatívne ovplyvňujú zdravotný stav človeka.
Environmentálna výchova predstavuje súlad myslenia, cítenia a zodpovedného
správania k prírode, k svojmu okoliu a k sebe.
Na základe anonymného dotazníka, ktorý sme poskytli študentom vo veku 18 –
25 rokov, sme zistili, že zo 40 opýtaných (20 žien a 20 mužov) by 48% respondentov
uvítalo väčšiu pozornosť environmentálnej výchove (najmä v škole). Medzi
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najčastejšie

odpovede

patrili

zodpovedný, s úctou ku všetkému

rôzne prednášky, výzvy, workshopy,

živému, súčasnému i budúcemu.

súťaže, samostatné vyučovacie hodiny
alebo

hodiny

v

rámci

etickej

Vzťah k životnému prostrediu a

a

samotná environmentálna výchova je

občianskej výchovy.

jedným z najbežnejších problémov, s
procesu

ktorými sa vo veľkej miere stretávame.

environmentálnej výchovy by mal stáť

Myslíme si, že by sa jej malo venovať

neustále sa rozvíjajúci človek: múdry

viacej

na

„nezáujem“

Na

konci

odbornej

úrovni

s

etickým

a

estetickým

profilom;

starostlivý,

láskavý,

citlivý,

tolerantný,

pozornosti,
nás

pretože

môže

dostať

náš
do

veľkých problémov...

Ďalšie aktivity
PhDr. Zuzana Klačanská v spolupráci s Mgr. Ľudmilou Husárovou organizovali akciu
Červené stužky so zameraním na prevenciu HIV a AIDS. Žiaci sa zapojili do
medzinárodného dňa prevencie rozdávaním symbolu – červených stužiek.
Aj tento rok sa PhDr. Zuzana Klačanská spolu s našimi žiakmi podieľali na
organizovaní a riadení humanitárnych akcií:

Deň nezábudiek

D

ňa 20. septembra 2013 sa konala zbierka pri príležitosti Svetového dňa
duševného zdravia pod názvom „Deň nezábudiek.“ Túto akciu organizovala
Liga za duševné zdravie SR už po desiatykrát. Som hrdá a zároveň je mi

cťou, že som bola jednou zo sedemnástich dobrovoľníčok z nášho gymnázia. Našou
úlohou bolo oboznámiť ľudí s touto problematikou a
zároveň pomôcť duševne chorým ľuďom. Stretli sme sa
s rôznymi reakciami. Dnes žijeme vo svete, v ktorom má
každý svoje vlastné problémy a aj napriek tomu sa
medzi nami nájdu ľudia, ktorí sú ochotní podať pomocnú
ruku. Občas by sme sa mali pozastaviť a zamyslieť nad
tým, či k takým ľuďom patríme.
Karin Černickaja (II.F)
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Deň narcisov
S Ligou proti rakovine: našim žiakom dobrovoľníkom sa podarilo vyzbierať sumu vo
výške 1.539 € (apríl 2014).
V predmete náboženská výchova prebiehali nasledovné aktivity:
Zbierka Jeden deň úsmevu s OZ Úsmev ako dar (máj 2014).
Mgr. Gabriela Belisová realizovala pôstnu aktivitu „Tehlička pre deti ulice“, ktorá sa
uskutočnila v mesiacoch marec – máj 2014. Vyzbieraná suma 61,10 eur určite
prispeje na dobrý účel a bola zaslaná chlapcom v centre Kala Kala.

Deň počatého dieťaťa – 25. Marec
Študentky sexty Frederika Beňová a Zuzana Marošiová pripravili nástenku vo
vstupnej časti školy, rozdávali biele stužky ako symbol ochrany ľudského života a
letáčiky o tomto dni. Rozdávanie bielych stužiek prebiehalo aj na Zapotôčkoch a pred
ostatnými prievidzskými kostolmi.
gr. Gabriela Belisová zapojila našu školu do výchovného projektu „Objav

M

svoju perlu“, ktorý je zameraný na hodnoty mladého človeka. Výchovný
projekt bol prezentovali v klubovni školy Alexandra Geherová a Matej

Macko. Pozvanie prijali hostia: kaplán Mgr. Dušan Rončák a ThDr. Pavel Kollár,
PhD., SchP. Prezentácie sa zúčastnili žiaci druhých ročníkov. Po plodnej diskusii bol
projekt odmenený potleskom zúčastnených.

N

a biblickú olympiádu celoročne pripravovala
žiakov Mgr. G. Belisová. Konala sa 26. marca
2014. V okresnom kole biblickej olympiády s

témou „Z tmy do svetla“ súťažili 2 družstvá:
1. družstvo: Alexandra Gahérová, Matej Macko, Barbora
Haragová – z kvarty. Žiaci skončili na 5. mieste.
2.

družstvo:

Frederika

Beňová

–

septima,

Paulína

Michalcová – I.D, Dominika Mihálová – II.D skončili na
3.mieste.

142

D

obré výsledky dosahujeme každoročne v tvorbe prác SOČ. Aj v tomto
školskom roku pripravovala žiakov PhDr. Z. Klačanská. Súťažili tri práce z
odboru psychológia.

1. práca – Romana Lehotkaiová z III.D, téma Dyslexia
2. práca – Romana Zmeková z III.E, téma Netradičné podoby lásky
3. práca – Veronika Divékyová z III.E, téma Šikanovanie

Maturitná skúška

Z

o psychológie sa prihlásilo maturovať

35 žiakov. Úspešne zmaturovalo

všetkých 35 žiakov. Predsedníčkou maturitnej komisie bola Mgr. Mária
Pálešová z Gymnázia v Partizánskom. Priemerná známka bola 1,43.
Mgr. Ľudmila Zaujecová
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
MATEMATIKA

Vedúca predmetovej komisie: PaedDr. Renáta Lukáčová
Členovia: RNDr. Milan Barta, RNDr. Edita Duchoňová, Ing. Ľudmila Holá,
Mgr. Alžbeta Janesová, PaedDr. Oľga Kurbelová, PaedDr. Karin Malátová,
Mgr. Jana Mečiarová, Mgr. Jana Mikušková, Mgr. Ľubomíra Šimurková.
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Úspechy v matematických súťažiach
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA


Kategória Z7 (sekunda)
Do okresného kola postúpil Samuel Maňka, ktorý sa svojím počtom dosiahnutých
bodov zaradil medzi úspešných riešiteľov.



Kategória Z8 (tercia)
Účasť v okresnom kole si vybojovali Štefánia Glevitzká a Artur Hrubý.
Štefánia Glevitzká skončila na 1. – 3. mieste.



Kategória Z9 (kvarta)
V okresnom kole nás reprezentoval Martin Kadaši, ktorý sa umiestnil na 1. – 2.
mieste.



Kategórie A, B, C
Postup do krajského kola si vybojovali žiaci: Kristína Rabatínová (I.A), Adam
Hlaváč (II.A), Lukáš Pavlíček (II.A), Pavel Madaj (III.A) a Adam Mečiar (III.A).
Z nich sa medzi úspešných riešiteľov zaradil Adam Mečiar a vo svojej kategórii
obsadil 6. – 7. miesto.
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Pytagoriáda
Kategória P6 (príma)
Do okresného kola sa prebojovali
Heráková a Ema Šimurková.

Jarka

Kategória P7 (sekunda)
Účasť v okresnom kole si vybojovali Samuel Maňka a Veronika Šimková, ktorá sa
umiestnila na 7. – 8. mieste.
Kategória P8 (tercia)
V okresnom kole nás reprezentovali Artur Hrubý a Štefánia Glevitzká, ktorá obsadila
8. miesto.

Klokan

D

o tejto medzinárodnej matematickej súťaže sa zapojilo 25 žiakov našej
školy. Z nich získalo 5 klokanov až 14 žiakov: Janka Heráková (príma),
Ema Šimurková (príma), Štefánia Glevitzká (tercia), Martin Kadaši (kvarta),

Pavol Hepner (I.A), Lukáš Kováč (II.B), Tomáš Šrámek (II.B), Ľubica Matyašovská
(II.C), Peter Mokrý (II.C), Nikolas Fábry (II.D), Emma Kotianová (II.E), Jakub Hvolka
(kvinta), Matúš Bednárik (septima) a Martin Veselý (septima). Zo všetkých 14 žiakov
mali úspešnosť väčšiu ako 90% len traja žiaci: Martin Kadaši (96,7%), Štefánia
Glevitzká (90,8%) a Martin Veselý (90,8%).

Náboj

V

celoslovenskej súťaži reprezentovali našu školu dve päťčlenné družstvá.
Družstvu juniorov, ktoré tvorili žiaci 1. a 2. Ročníka, sa nepodarilo získať
výrazné umiestnenie. Družstvo seniorov v zložení Marco Barilla (IV.A), Boris
Scherer (IV.A), Marián Grác (III.A), Dávid Gross
(III.A)

a Pavel

Madaj

(III.A),

skončilo

z

slovenských seniorských družstiev na 13. mieste.
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53

MAKS

Z

našej školy sa do matematického korešpondenčného seminára zapojilo
jedenásť žiakov z nižších ročníkov osemročného gymnázia. Sedem z nich
súťažilo ako jednotlivci: Marek Obžera (príma), Janka Heráková (príma),

Oliver Hrdý (príma), Sofia Príbelská (sekunda), Artur Hrubý (tercia), Martin Kadaši
(kvarta) a Štefan Matulák (kvarta). Zvyšné štyri žiačky súťažili ako dvojice: Štefánia
Glevitzká s Katarínou Kováčovou (obe z tercie) a Jana Magdolenová s Dianou
Taschovou (obe z kvarty). Z nich dosiahol najlepšie umiestnenie Marek Obžera.
V rámci kraja skončil na 1. – 6. mieste a v rámci SR na 1. – 47. mieste.
Všetkým účastníkom matematických súťaží ďakujeme za reprezentáciu školy.
Úspešným súťažiacim srdečne blahoželáme a prajeme im aj ostatným veľa úspechov
v ďalších matematických súťažiach.

Maturitná skúška
z matematiky
aturitnej skúšky z matematiky sa zúčastnilo spolu 65 žiakov, z toho dvaja

M

dobrovoľne. Všetci zúčastnení žiaci skúšku absolvovali úspešne. Viac ako
tretina z nich dosiahla v externej časti úspešnosť väčšiu, ako bola

priemerná úspešnosť všetkých gymnázií na Slovensku. Priemerná úspešnosť
externej časti maturitnej skúšky z matematiky bola na našej škole 57,9% (percentil:
65,1). Percentil nad 90 mali piati žiaci: Boris Scherer (IV.A), Marco Barilla (IV.A),
Simona Kolláriková (IV.B), Adrián Lukáč (IV.F) a Samuel Michalec (IV.F). Priemerná
známka z ústnej časti maturitnej skúšky z matematiky bola na našej škole 1,60. Viac
ako polovica všetkých zúčastnených žiakov tejto skúšky absolvovala jej ústnu časť
s výborným prospechom.
Predmetová komisia matematiky
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
INFORMATIKA

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Jana Galanská
Členovia: RNDr. Katarína Madová, PaedDr. Karin Malátová, RNDr. Jaroslav
Mikuláš, Mgr. Ján Opálený.
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redmet informatika sa v tomto

Jaroslav Mikuláš pripravoval nadaných

školskom roku vyučoval ako

žiakov na programátorské súťaže v

povinný

v prvom,

krúžkoch programovanie pre 1. a 2.

druhom a treťom ročníku 4-ročného

ročník a programovanie pre 3. a 4.

štúdia a v príme až sexte 8-ročného

ročník. Mgr. Jana Galanská viedla

štúdia. Žiaci so záujmom o informatiku

krúžok programovanie, kde sa žiaci

navštevovali

a štvrtom

naučili základy programovania v jazyku

ročníku voliteľný predmet informatika

pascal v prostredí Lazarus. Viedla aj

pre maturantov alebo programovanie.

krúžok tvorby webových stránok. Naše

Nadaným žiakom a žiakom ochotným

úsilie

dozvedieť sa viac sme sa venovali

výsledkami v rôznych súťažiach.

P

predmet

v treťom

prostredníctvom

krúžkov.

bolo

ocenené

peknými

RNDr.

PaedDr. Karin Malátová organizovala v našej škole priebeh medzinárodnej
súťaže iBobor a zaregistrovala našu školu do projektu zameraného na bezpečnosť
na internete „Dobrý nápad môže pomôcť“.
RNDr. Katarína Madová zorganizovala medziročníkovú súťaž o najkrajšiu
pohľadnicu.
Všetci členovia PK sa aktívne zapojili do prípravy Dňa otvorených dverí, kde
zaujímavou

formou

predstavili

štúdium

informatiky

a práce

našich

žiakov. Prostredníctvom výstaviek, prezentácií a osobnými rozhovormi poskytli
vyučujúci komplexné informácie o štúdiu informatiky na našej škole.
Členovia PK sa s vybranými žiakmi niekoľkokrát zúčastnili výstav výpočtovej
techniky v Prievidzi.
Na webovej stránke predmetovej komisie sme informovali o rôznych súťažiach
a aktivitách.
Predmetová komisia informatiky
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Výsledky maturitnej skúšky

Z

informatiky maturovalo 20 žiakov, preukázali veľmi dobré teoretické
vedomosti aj praktické zručnosti s nasledujúcimi výsledkami:

Známka
1

2

3

4

5

Priemerná
známka

11

7

1

1

0

1,60

Počet žiakov
20

Zenit v programovaní

J

e to programátorská súťaž, ktorá sa teší medzi našimi žiakmi veľkej obľube.
V tomto školskom roku sa konal 30. ročník, rozšírený o kategóriu webdizajn.
Do krajského kola v kategórii A postúpil Pavel Madaj z III.A. Nepodarilo sa mu

obhájiť 1. miesto, ale skončil na peknom treťom. V kategórii B postúpil do krajského
kola Adam Hlaváč z II.A, obsadil vynikajúce 2. miesto a postúpil do celoslovenského
kola, kde obsadil 7. miesto. V kategórii webdizajn postúpilo dvojčlenné družstvo
tvorené Lukášom Volfom a Tomášom Šrámekom z II.B. Umiestnili sa na peknom 3.
mieste.
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Olympiáda v informatike – 29. ročník

S

úťaž kladie veľké nároky na znalosti algoritmov a dátových štruktúr, a preto
sa do nej zapája menší počet žiakov. V kategórii A do krajského kola
postúpili Pavel Madaj (III.A) a Adam Mečiar (III.A). Pavel Madaj obsadil tretie

miesto a na základe získaných bodov postúpil do celoštátneho kola. Adam Mečiar
bol štvrtý. V kategórii B postúpil do krajského kola Adam Hlaváč z II.A. Obsadil 1.
miesto.
Celoštátne kolo bolo 27. a 28. marca 2014 v priestoroch FMFI UK v Bratislave.
Pavel Madaj obsadil vynikajúce 3. miesto a postúpil do výberu pre medzinárodné
programátorské súťaže. V dňoch 18. až 24. júna 2014 sa zúčastnil súťaže Central
European Olympiad in informatics (Stredoeurópska olympiáda v informatike) v Jene
(Nemecko).

151

Medzinárodná súťaž iBOBOR 2013

V

dňoch 11. – 15. novembra 2013 sa aj naša škola zapojila už do 6. ročníka
medzinárodnej súťaže v informatike pod názvom iBobor. Organizátorkou
súťaže bola PaedDr. Karin Malátová, ako dozor spolupracovali aj Mgr. Jana

Galanská a RNDr. Katarína Madová. Z celkového počtu zúčastnených 126
súťažiacich v štyroch kategóriách bolo úspešných 14. Pre technické problémy
organizátorov
z kategórie

neabsolvovala

Seniori,

preto

súťaž

z tejto

väčšina

kategórie

žiakov
nemáme

úspešných riešiteľov.
Víťazom i všetkým úspešným blahoželáme, ostatným
držíme palce na budúci rok.
PaedDr. Karin Malátová
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Úspechy našich žiakov v súťaži Informatický bobor
Úspešní riešitelia v kategórii Junior:
Jakub Gebrlín, II.A; Klaudia Šovčíková, II.A.

Úspešní riešitelia v kategórii Kadet:
Kristína Pavlíčková, kvarta; Simona Rendeková, kvarta; Adam Terlanda, kvarta;
Diana Taschová, kvarta; Laura Weiterschutzová, kvarta;
Štefánia Glevitzká, tercia; Rebeka Kubovičová, tercia; Anna Mária Kurbelová, tercia;
Cyntia Novotková, tercia; Ráchel Smejkalová, tercia; Marek Petriska, tercia.

Úspešný riešiteľ v kategórii Benjamín:
Marek Michalovič, príma.
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
FYZIKA

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Ľubomíra Šimurková
Členovia: Mgr. Róbert Klein, PaedDr. Karin Malátová, Mgr. Jana Mečiarová,
Mgr. Jana Pastieriková, RNDr. Jaroslav Perniš
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Fyzikálna olympiáda

V

školskom roku 2013/2014
sa konal 55. ročník fyzikálnej
olympiády. Dňa 5. februára

2014 sa v Trenčíne v krajskom kole
súťažilo v kategórii A. Výborné 1.
miesto obsadil Adam Mečiar, študent
III.A triedy. Vybojoval si postup do
celoštátneho kola, ale pre chorobu sa
ho nezúčastnil. 14. mája 2014 sa v Trenčíne uskutočnilo krajské kolo fyzikálnej
olympiády kategóriách B, C, D. Aj v tomto školskom roku boli naši študenti úspešní
a obsadili nasledovné miesta:
Kategória B (3. ročník): Adam Mečiar (III.A) 2. miesto, Dávid Gross (III.A) 3. miesto;
Kategória C (2. ročník): Adam Hlaváč (II.A) 1. miesto, Lukáš Pavlíček (II.A) 8. – 9.
miesto, Martin Kavka (II.A) 8. – 9. miesto;
Kategória D (1. ročník): Ladislav Ferov (I.A) 4. miesto, Pavol Šimko (I.A) 5. – 6.
miesto.
Súťažiacim za krásne umiestnenia srdečne blahoželáme.
Predmetová komisia fyziky
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FYKOSÍ FYZIKLÁNÍ

D

ňa 15. februára 2013 sa náš tím
mladých

fyzikov

v zložení

Adam

Mečiar (III.A), Dávid Gross (III.A),

Michal Minárik (III.A), Boris Scherer (IV.A),
Adam Hlaváč (II.A) zúčastnil súťaže s názvom
„Fykosí

fyziklání“

v Prahe.

Išlo

o súťaž

organizovanú českou fakultou a zúčastnili sa jej české a – ako dokázali naši žiaci –
s nemenším zapálením aj slovenské tímy.
Každý tím bol zložený z 1 – 5 fyzikov (ideálne) a mohli ho tvoriť žiaci z rôznych
ročníkov. Podľa ich ročníkov boli zaradený do kategórií.
Do Prahy sme dorazili o 6:00, a keďže bolo času nazvyš, cestu na miesto
súťaže sme absolvovali pešo historickým centrom Prahy. Prešli sme Václavským
i Staromestským námestím a nábrežím Vltavy. Na mieste súťaže – na fakulte MFF,
ktorá nás očarila svojimi starobylými priestormi – nás usadili do prednáškovej
miestnosti. Organizátori nám vysvetlili pravidlá a súťaž mohla začať. Úlohy boli veľmi
pestré a netradičné. Na ich riešenie boli potrebné rôzne písomné materiály a tabuľky.
Taktiež netradičný bol systém bodovania. Riešenie sa odovzdalo opravujúcim, a ak
nebol výsledok správny, príklad sa vrátil riešiteľovi s bodovou penalizáciou v jeho
budúcom hodnotení. Na začiatku dostal každý tým 7 príkladov a po vyriešení
príkladu dostal ďalší. Cieľom súťaže bolo dosiahnuť čo najvyšší bodový zisk.
Súťažou nás sprevádzala Mgr. Jana Pastieriková. Počas celého nášho
zápolenia bola pre učiteľov fyziky pripravená prehliadka školských laboratórií so
žiackymi pokusmi a zaujímavé odborné prednášky.
Súťaž bola od začiatku napínavá
(„„ale nie v našej kategórií““) a čas tlačil
rovnako ako tabuľka zobrazujúca poradie
tímov (zase „„neplatilo pre nás““). Súťaž
trvala

3

hodiny

a bola

veľmi

vyčerpávajúca a náročná („„ani nie, ale
nebudeme sa veľmi chváliť..““) Výsledkom
našej snahy a snahy ostatných tímov zo
Slovenska bol výborný výsledok: Slováci
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boli prví vo všetkých kategóriách. Kategóriu
C sme vyhrali my, Kategóriu B vyhrali
Bystričania a najvyššiu kategóriu vyhrali
Bratislavčania. Po skončení sme sa ešte
poprechádzali po Karlovom moste, prešli
sme Hradčany a vo večerných hodinách, už
aj celkom vyčerpaní, sme sa vracali domov.
Keďže táto súťaž bola pre nás výzvou,
celé sme si to zopakovali takmer presne o rok 14. februára 2014. Už o čosi starší, ale
aj skúsenejší sme dorazili o deň skôr. Ubytovali sme sa a mali sme ešte celý poldeň
na prehliadku krásnej stovežatej Prahy. Poprechádzali sme sa po Václavskom
námestí a skoro celý podvečer sme strávili v trojpodlažnom kníhkupectve LUXOR.
A tam sme si ako fyzici ozaj prišli na svoje. Orientovali sme sa na odbornú literatúru
a doštudovali, čo bolo treba. Veľa toho už nebolo. Ráno sme sa presunuli na MFF
UK a pustili sme sa s chuťou do súťaženia. Bola napínavá (ale opäť „„nie v našej
kategórii““). Po 3 hodinách zápolenia sme si mohli povedať: ,,Prišli sme, videli sme
a ZVÍŤAZILI SME!“
Fyzici GVBN
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Boli sme na exkurzii ...

D

ňa 12. novembra 2014 sa trieda I.B a vybraní študenti II.A zúčastnili
fyzikálnej exkurzie. Navštívili sme Centrum popularizácie fyziky v Martine.
Študenti videli množstvo zaujímavých experimentov zo všetkých oblastí

fyziky. 25. novembra 2014 sme sa do Martina vrátili s I.E a sextou.

Noc v znamení hviezd
„Z hviezd pochádza múdrosť,“ hovorí jeden starý latinský výrok. V každom z nás je
túžba po poznaní. A čo tak skúsiť trochu spoznať niečo také tajomné, veľké
a neprebádané, ako je vesmír? Na pozorovaní oblohy je zaujímavé, že nech ste na
akomkoľvek mieste na Zemi, z každého miesta sa vám javí ináč.

S

voje bohaté poznatky a vedomosti o astronómii nám na strechu Gymnázia
V. B. Nedožerského v Prievidzi prišiel odovzdať

bývalý profesor RNDr.

Pavol Škrinár. Akcia, ktorú viedli pani profesorky Mgr. Ľubomíra Šimurková

a Mgr. Jana Pastieriková, sa uskutočnila v piatok 21.3.2014. Zažiť noc v znamení
hviezd a celej nočnej oblohy prišlo v čase od 18:00 do 22:00 vyše 70 žiakov, rodičov
a profesorov. Keď už boli oba ďalekohľady, pomocou ktorých sme mali pozorovať
vesmírne telesá, pripravené, nevedeli sme
sa dočkať prvej hviezdy na oblohe. Dobu
čakania

sme

pozemských

si

skrátili

pozorovaním

vecí

cez

astronomický

ďalekohľad, niektorí z nás to skúšali po
prvýkrát. Výsledok bol zaujímavý, i keď
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dvojkríž na vrchole veže sme
videli dolu hlavou.
O pár minút to prišlo. Na
ešte

stále

modrej

oblohe

prechádzajúcej pri vrcholoch
hôr

do

pomarančovo

oranžovej farby sa zjavila
hviezda.

A

prišlo

prekvapenie: zistili sme, že
hviezda, ktorú sme zbadali,
nebola hviezdou, ako sme si
mysleli, ale jedna z planét obežnej sústavy. Uvideli sme Jupiter. Malá oranžová
bodka v okulári ďalekohľadu bola ten večer prvé pozorované vesmírne teleso. Pán
Škrinár nastavil ďalekohľad tak, že sme videli aj štyri najväčšie mesiace Jupitera:
Ganymedes, Kalisto, Io a Európu (objavené v roku 1610 Galileom Galileim). Io je celý
pokrytý sopkami, z ktorých vystreľujú prúdy tekutej síry. Ganymedes je najväčší
mesiac v celej slnečnej sústave a Európa je celá pokrytá ľadom. Tieto a mnohé
ďalšie informácie sme sa mohli dozvedieť z výkladu pána Škrinára.

O

niekoľko minút neskôr sme pozorovali súhvezdie Orión predstavujúce
mytologického lovca. Znázorňuje sa s kyjakom v jednej ruke a v druhej drží
štít, ktorým sa bráni pred útočiacim Býkom, ktorého hviezdy sú hneď vedľa

neho. Dve jeho najjasnejšie hviezdy (Betelgeuze a Rigel) patria medzi desať
najjasnejších hviezd oblohy. Dobre viditeľný je Oriónov pás pozostávajúci z troch
hviezd: Alnitak, Alnilam a Mintaka. V opasku je hmlovina, ktorá je miestom pre vznik
nových hviezd. Ďalej sme pozorovali aj súhvezdie Býk a jeho súčasť –
hviezdokopu Plejády. Sú to kuriatka, ktoré sedia na jeho chrbte.
Najznámejšími súhvezdiami na severnej pologuli sú Malý voz a Veľký voz. Na
zadnom kolese Veľkého voza sa nachádza najjasnejšia hviezda súhvezdia – Dubhe.
Tá spolu s hviezdou Merak ukazuje smer k Polárke – najjasnejšej hviezde Malého
voza – a takmer presne ukazuje polohu severného svetového pólu. Tieto
pozorovania sme robili už v čase, keď bola celá obloha zahalená do tmavomodrej až
čiernej farby. Spolu s výkladom pána Škrinára sa táto atmosféra stala takisto silným
zážitkom a nezabudnuteľnou hodinou astronómie.
Tomáš Hrdý (I.B)
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
CHÉMIA

Vedúci predmetovej komisie: PaedDr. Miroslav Kozák
Členovia: RNDr. Edita Duchoňová, Mgr. Róbert Klein, PaedDr. Oľga Kurbelová
RNDr. Michal Struhár, RNDr. Denisa Tužinská
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Chémia v školskom roku 2013/2014

A

j v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do riešenia úloh 50.
ročníka chemickej olympiády, ktorú vyhlasuje MŠVVaŠ SR v spolupráci so
Slovenskou chemickou spoločnosťou pri SAV. Aj v tomto školskom roku
naši žiaci dosiahli vynikajúce výsledky.

V najvyššej kategórii A sa úspešnými riešiteľmi krajského kola (SŠ Nováky –
prax, Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza –
teoretická časť, 29. – 30. januára 2014) stali:
Miroslava Palacková

III.A

1. miesto

Samuel Michalec

IV.F

2. miesto

Matúš Drexler

II.A

3. miesto

Adam Svítok

II.A

4. miesto

Všetci

úspešní

riešitelia

postúpili

do

celoštátneho

kola

CHO

v kategórii A. Celoštátne kolo v kategóriách A, E a F sa uskutočnilo v dňoch
23. – 26.02. 2014 v Bratislave. Úspešnými riešiteľmi v kat. A sa stali všetci naši žiaci:
Miroslava Palacková

III.A

2. Miesto

Samuel Michalec

IV.F

8.miesto

Adam Svítok

II.A

9. miesto

Matúš Drexler

II.A

15. Miesto

Najlepších 11 súťažiacich z tejto kategórie postúpilo ďalej. Z našich študentov sa
teda M. Palacková, S. Michalec a A. Svítok zúčastnili na 1. výberovom (teoretickom)
sústredení (6. – 12. apríla 2014 Bratislava), z ktorého do 2. výberového (praktického)
sústredenia (27. apríla – 3. mája 2014 Bratislava) postúpila ďalej už len M.
Palacková. Z neho sa prebojovala do tretieho záverečného sústredenia (11. – 13.
mája 2014 Bratislava) a v ňom si vybojovala miesto v štvorčlennom slovenskom tíme,
ktorý reprezentoval Slovenskú republiku na 46. MEDZINÁRODNEJ CHEMICKEJ
OLYMPIÁDE, ktorá sa uskutočnila 20. – 29. júla 2014 vo Vietname (Hanoj).
Miroslava Palacková získala striebornú medailu.
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V

kategórii

B

sa

úspešnými

riešiteľmi

krajského kola (SŠ Nováky, 10. apríla 2014,
25 súťažiacich) stali:

Adam Svítok

II.A

1. miesto

Matúš Drexler

II.A

2. miesto

Samuel Andrejčák

I.A

3. miesto

Ladislav Ferov

I.A

4. miesto

Martin Kavka

II.A

5. miesto

Branislav Šlenker

II.A

6. miesto

Matúš Hagara

II.C

7. miesto

Kristína Rabatinová

I.A

10.miesto

Maroš Krchňák

II.A

11. miesto

V kategórii C sa úspešnými riešiteľmi krajského kola (SŠ Nováky 16. mája 2014,
30 súťažiacich) stali :
Pavol Šimko

I.A

3. miesto

Ladislav Ferov

I.A

4. miesto

Samuel Andrejčák

I.A

6. miesto

Kristína Rabatinová

I.A

8. miesto

Bianka Fajerová

I.C

16. miesto

Kristián Kapusta

I.B

23. miesto

V najnižšej kategórii D (v školskom roku 2013/2014 sa kategórie Dg a Dz zlúčili do
jednej kategorie) si z obvodného kola (28. marca 2014 ZŠ Rastislavova ul. v
Prievidzi) účasť na krajskom kole ( SŠ Nováky 24. mája 2014, 36 súťažiacich)
vybojovala Martina Bednárová (kvarta), ktorého sa však z dôvodu iných školských
aktivít nemohla zúčastniť.
Konzultantami CHO pre jednotlivé kategórie boli:
A, B – PaedDr. Miroslav Kozák
C, D – PaedDr. Oľga Kurbelová
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N

ajúspešnejší riešitelia krajského kola CHO - kat. B,C z celého Slovenska sa
každoročne zúčastňujú Letnej školy chemikov.
Cieľom LŠCH je:

 podporovať rozvoj osobnosti talentovanej mládeže,
 umožniť aktívnu prácu v chemických laboratóriách,
 zoznámiť sa s metódami vysokoškolského štúdia a najnovšími vedeckými
poznatkami,
 pripraviť na riešenie úloh CHO v kategórii B a A.
V dňoch 29. júna – 11. júla 2014 sa Letná škola chemikov uskutočnila
na Gymnáziu V.B. Nedožerského v Prievidzi (teoretická príprava) a SŠ v Novákoch –
organizačná zložka SOŠ (praktická príprava). Z našej školy sa 37. ročníka LŠCH
zúčastnili: M. Palacková (III.A, nesúťažne, odborná príprava pred MCHO), A. Svítok,
M. Drexler (II.A ), M. Hagara (II.C), S. Andrejčák, L. Ferov, P. Šimko (I.A). Aj tu sa
výsledkovo presadili naši chemici. V kategórii C zvíťazil S. Andrejčák, P. Šimko
skončil na 2. mieste, v kategórii B zvíťazil A. Svítok.
Aj v tomto školskom roku sa viacerí naši žiaci zapojili do riešenia úloh 21. ročníka
celoslovenského Korešpondenčného seminára z chémie, ktorého organizátorom je
Ústav anorganickej

chémie SAV a Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave. Už

tradične naši žiaci dosiahli výborné výsledky:
Kategória juniori (30 súťažiacich):
Matúš Drexler

II.A

2. Miesto

Samuel Andrejčák

I.A

6. miesto

Ladislav Ferov

I.A

7. miesto

Kriesína Rabatinová

I.A

8. miesto

Adam Svítok

II.A

11. Miesto

Kategória seniori (25 súťažiacich):
Simona Krupčiková

III.B

4. miesto

Miroslava Palacková

III.A

7. Miesto
165

V

yvrcholením tohto podujatia a zároveň odmenou pre najlepších riešiteľov je
odborné sústredenie, ktoré sa v tomto školskom roku uskutočnilo v dňoch 1.
– 6. júna 2014 v rekreačnom zariadení Mníchovský potok pri Bardejove.

Z našich študentov sa sústredenia zúčastnili: Andrejčák, Ferov, Rabatinová,
Krupčíková a Svítok. Súčasťou sústredenia je odovzdanie certifikátu, ktorý oprávňuje
najlepších riešiteľov študovať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave odbor chémia bez prijímacích skúšok.
Naši žiaci sa v tomto školskom roku zapojili do riešenia 4.ročníka medzinárodnej
súťaže ViBuCh, ktorého organizátorom je Ústav chemie Prírodovedeckej fakulty
Masarykovej univerzity v Brne

spoločne s Národným centrom pre výskum

biomolekúl (NCBR). Celkovo sa do súťaže zapojilo 37 súťažiacich. Našim žiakom sa
podarilo obsadiť popredné miesta:
Simona Krupčíková

(III.B)

2. miesto

Adam Svítok

(II.A)

4. miesto

Matúš Drexler Matúš

(II.B)

6. miesto

Miroslava Palacková

(III.A)

8. miesto

Praktické sústredenie najlepších riešiteľov ViBuChu sa uskutočnilo v dňoch 3. – 9.
augusta 2014 v Brne. Na sústredení sa zúčastnili všetci naši úspešní riešitelia.

V

šetkým riešiteľom chemických úloh blahoželáme k dosiahnutým výsledkom,
ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v ďalšom
školskom roku 2014/2015.
PaedDr. Miroslav Kozák
vedúci PK chémie
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Slovensko má štyri medaily
z Medzinárodnej chemickej olympiády v Hanoji

S

lovenskú republiku na 46. medzinárodnej chemickej olympiáde v Hanoji vo
Vietname (20. – 29. júla 2014) reprezentovali štyria talentovaní gymnazisti.
V konkurencii 291 súťažiacich zo 75 krajín sveta všetci štyria získali
medailové umiestnenia: Štefan Stanko (zlato, Gymnázium A.V. Levice),

Miroslava Palacková (striebro, Gymnázium V.B.N. Prievidza), Roman Staňo (bronz,
Gymnázium Poštová ul., Košice) a Jakub Obuch (bronz, Gymnázium J.H. Trnava).
V neoficiálnom medailovom poradí sa tak Slovenská republika umiestnila na
vynikajúcom 17. – 20. mieste (na 5. – 7. mieste spomedzi európskych krajín).

Naši súťažiaci (zľava): Štefan Stanko, Roman Staňo, Miroslava Palacková a Jakub Obuch.
(foto: RNDr. Pavol Tarapčík, CSc.)

S

úťaž pozostávala z riešenia náročných praktických a teoretických úloh.
V troch praktických úlohách sa súťažiaci venovali:
 oxidácii jodidu železitými iónmi – štúdium kinetiky založené na reakcii

tiosíranových chemických hodín,
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príprave derivátu antimalarika artemizinínu,



analýze hydratovanej podvojnej soli šťaveľanu zinočnato-železnatého.

V teoretickej časti riešili súťažiaci deväť úloh z oblasti analytickej, anorganickej,
fyzikálnej a organickej chémie:


energie častice v potenciálovej jame,



charakterizácie tepelného stroja s disociáciou diméru oxidu dusičitého,



štúdia zlúčenín striebra vo vyšších oxidačných stavoch,



štruktúry a chemických premien Zeiseho soli,



acidobázických rovnováh vo vode,



chemickej kinetiky niklom katalyzovanej aminácie,



syntézy antimalarika artemizinínu,



štruktúry a reakcií zložiek izolovaných z badyánu,



prípravy heterocyklických zlúčenín s pomocou činidla tetrametyltiurám-

disulfidu.

Č

lenmi medzinárodnej poroty, ktorá riešila preklad a opravu úloh a riešení, boli
doc. RNDr. Martin Putala, PhD. (vedúci delegácie, člen Riadiaceho výboru
MChO, Univerzita Komenského v Bratislave), Mgr. Stanislav Kedžuch, PhD.

(Anorganický ústav SAV) a RNDr. Pavol Tarapčík, CSc. (Slovenská technická
univerzita v Bratislave).

Slovenská delegácia na 46. MChO (zľava): Pavol Tarapčík, Jakub Obuch,
Miroslava Palacková, Štefan Stanko, Roman Staňo, Stanislav Kedžuch a
Martin Putala. (foto: RNDr. Pavol Tarapčík, CSc.)
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Z

a tento mimoriadny úspech vďačíme talentu a pracovitosti súťažiacich,
učiteľom na gymnáziách, ktorí ich nasmerovali (prof. Limberg, Levice; prof.
Kozák, Prievidza; prof. Görcsösová, Košice; prof. Löfflerová, Trnava) a

pedagógom z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Fakulty
chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,
ktorí ich na súťaž pripravovali. Nemalú úlohu v rozvoji talentovaných chemikov má
tiež

každoročne

organizovaná

Letná

škola

chemikov

podporovaná

najmä

Slovnaftom, a.s.
doc. RNDr. Martin Putala, PhD.
predseda Slovenskej komisie CHO

Medzinárodná chemická olympiáda v HANOJI
avčas ráno 18. júla 2014 sa začala naša dlhá a úmorná cesta do Vietnamu s cieľom
reprezentovať Slovenskú republiku a každý svoje mesto a školu na 46.
Zmedzinárodnej chemickej olympiáde, ktorá sa konala v Hanoji, hlavnom meste
Vietnamu. Organizovala ju Hanojská vedecká univerzita. Program sa začal otváracím
ceremoniálom, kde nám Vietnamci predstavili svoju kultúru, zvyky a tradície. Počas
celého pobytu sme mali tú česť spoznávať krásu mesta Hanoj. Videli sme múzeum
literatúr, Korytnačiu vežu, Jednopilierovú pagodu, citadelu Than Long a mnoho
ďalších okúzľujúcich pamiatok. Hrali sme tradičné
vietnamské hry, mohli sme si obliecť vietnamský
kroj a plavili sme sa na rieke, ktorá pretekala
nádhernými

jaskyňami.

Vietnam

je

čarovná

krajina, ktorá si svojou pestrosťou získala aj mňa.
Tých 10 dní, ktoré som si prežila na Ďalekom
východe, sa slovami nedajú popísať.
Je čas oboznámiť vás so samotnou súťažou.
V Hanoji sa zišli zástupcovia 77 krajín s celého
sveta, pričom 75 krajín súťažne a 2 krajiny ako
pozorovatelia. Spolu sa súťaže zúčastnilo 291
súťažiacich, z čoho malo Slovensko 4 zástupcov
vrátane mňa. Ako už býva zvykom, súťaž mala
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dve časti: teoretickú a praktickú, pričom každá z nich trvala 5 hodín. Začínalo sa
praxou, ktorá bola spísaná na 28 strán. Obsahovala 3 úlohy. Prvou bolo kinetické
meranie jódových hodín, druhou redukcia artemizinu a nakoniec stanovenie
jednotlivých zložiek hydrátu šťaveľanu zinočnato-železitého. Teóriu tvorilo až 9 úloh,
ktoré boli zamerané na rôzne oblasti chémie, ako napríklad kvantová chémia,
organická chémia a analytická chémia. Nakoľko teoretická časť mala 49 strán, bola
veľmi časovo náročná.
yvrcholením celej olympiády bol dlho očakávaný záverečný ceremoniál spojený s
odovzdávaním ocenení, ktorý sa konal v National Convention Center. Napätie
Vmedzi súťažiacimi aj mentormi v slovenskom tíme vystriedala radosť po zistení, že
si domov odnášame 4 medaily: Štefan Stanko zlato, Miroslava Palacková striebro,
Roman Staňo bronz a Jakub Obuch bronz. Absolútnym víťazom sa stal Singapurčan
Sun Jiarui s celkovým bodovým ziskom 87,07.
Na návštevu Vietnamu nikdy nezabudnem. Nie preto, že mám doma medailu,
ale vďaka novým skúsenostiam, kamarátstvam, neuveriteľným zážitkom, ktoré sa mi
vryli do pamäti. Získala som motiváciu do budúcnosti a nový pohľad na svet. Všetko
toto bolo pre mňa odmenou za hodiny tvrdej, poctivej a systematickej práce. Za svoj
úspech v prvom rade vďačím pánovi profesorovi Miroslavovi Kozákovi, bývalým aj
terajším riešiteľom chemickej olympiády a samozrejme svojim rodičom.
Miroslava Palacková (III.A)
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
BIOLÓGIA

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Vlasta Dobrotková
Členovia: Mgr. Eva Baloghová, Mgr. Marta Lančaričová, Mgr. Jana Mikušková,
Mgr. Tibor Mlynárik, Mgr. Viera Pekárová, RNDr. Michal Struhár,
RNDr. Denisa Tužinská.
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Voliteľné predmety

V

tomto školskom roku boli otvorené dve skupiny voliteľného predmetu
„mikrobiológia“ a tri skupiny „semináru z biológie“ v 3. ročníku, vo štvrtom
ročníku štyri skupiny voliteľného predmetu „botanika a zoológia“, tri skupiny

„biológia človeka a ekológia“ a jedna skupina „vybrané kapitoly z biológie“. V treťom
ročníku spolu navštevovalo voliteľné predmety 106 žiakov, vo štvrtom ročníku 139
žiakov.

Analýza výsledkov MS
Z biológie maturovalo 60 žiakov s výsledným hodnotením:


29 žiakov s prospechom výborný,



19 žiakov s prospechom chválitebný ,



9 žiaci s prospechom dobrý,



3 žiaci s prospechom dostatočný.

Celková priemerná známka: 1,77.

Aktivity a prezentácia PK na
verejnosti
RNDr. Michal Struhár – člen komisie školského
kola biologickej olympiády v kategóriách
A a B,
RNDr. Denisa Tužinská – organizácia exkurzie do Viedne v decembri 2013 pre
žiakov 2. ročníka,
Mgr. Jana Mikušková – členka školskej komisie biologickej olympiády v kategóriách
A a B,
Mgr. Vlasta Dobrotková – predsedníčka školskej komisie biologickej olympiády v
kategóriách A a B, exkurzia do Zoo Bojnice spojená s odbornou prednáškou,
organizácia akcie „Vedecké dielne“ vo februári 2014,
Mgr. Marta Lančaričová – organizácia besedy k Svetovému dňu boja proti AIDS,
prezentácia študentov zdravotníckeho krúžku na Dni polície.
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Aj v tomto školskom roku, 8. marca, sa na našej škole konal „Deň otvorených dverí“.
Naša predmetová komisia prezentovala výučbu biológie pre žiakov ZŠ, ale aj pre
širokú verejnosť. Pripájame zopár fotopostrehov z akcie 

Naše úspechy

15.

januára 2014 sa uskutočnilo školské kolo 48. ročníka biologickej
olympiády, na ktorom sa zúčastnilo päť súťažiacich. Do krajského
kola v kategórii A postúpil Róbert Harinek z III.F triedy a obsadil 3.

miesto (pripravovala ho Mgr. Vlasta Dobrotková). V kategórii B sa do krajského kola
dostal Ivan Kadlečík (II.C) a obsadil 2. miesto s postupom do celoslovenského kola,
kde obsadil 6. miesto (pripravovala ho Mgr. Vlasta Dobrotková).
V Stredoškolskej

odbornej

činnosti

v

odbore

„biológia“

a

„zdravotníctvo

a farmakológia“ sa naši študenti umiestnili takto:
Jana Hanešová (II.C) obsadila v obvodnom kole 2. miesto a postúpila do krajského,
kde obsadila 7. miesto (pripravovala ju RNDr. Denisa Tužinská),
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Ivana Čičmancová (II.F) postúpila z obvodného kola do krajského, kde obsadila 5.
miesto (pripravovala ju Mgr. Vlasta Dobrotková),
Róbert Harinek (III.F) postúpil z obvodného kola do krajského a obsadil 2. miesto
s postupom do celoslovenského kola, kde sa stal úspešný riešiteľ (pripravovala ho
Mgr. Vlasta Dobrotková).
Študenti zdravotníckeho krúžku obsadili v okresnom kole 1. miesto (pripravovala
Mgr. Marta Lančaričová).
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Údaje o spolupráci a aktivitách v rámci
predmetovej komisie

N

ajlepšiu spoluprácu máme so Zoologickou
záhradou

v Bojniciach,

kam

pravidelne

chodíme na prednášky. Ďalej spolupracujeme

s Ústavom experimentálnej onkológie SAV, s RNDr.
Jánom Sedlákom, DrSc. na projekte „Vedecké dielne“.
Spolupracujeme aj s Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi a Regionálnym
kultúrnym centrom v Prievidzi. Zúčastňujeme sa rôznych výstav a prednášok.
Naďalej pokračuje aj spolupráca so SČK. Na našej škole sa uskutočnila akcia
darovania krvi pri príležitosti Študentskej kvapky krvi, ktorej sa zúčastnili študenti aj
pedagógovia našej školy.
Mgr. Vlasta Dobrotková
vedúca PK biológie

Výprava gymnazistov do sveta mikróbov

J

edného krásneho slnečného dňa sme sa my, žiaci prievidzského Gymnázia V.
B. Nedožerského pod dozorom nášho vyučujúceho RNDr. Michala Struhára,
vybrali na tematickú exkurziu z voliteľného predmetu „mikrobiológia“ do

Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. Ráno sme opustili
priestory našej školy a pešou turistikou sme sa presunuli do slnkom zaliatych Bojníc
– naším cieľom bolo oddelenie klinickej mikrobiológie.
Tu nás privítala veľmi milá pani primárka MUDr. Jana Teslíková. Spolu s ňou
sme prešli do miestnosti, kde nás najprv upozornila na pravidlá bezpečnosti
a dodržiavaní hygieny. Keďže prostredie, kde sme sa nachádzali, je vysoko infekčné
a nie je bežne prístupné verejnosti, nesmeli sme sa ničoho dotýkať.
Po úvodných slovách a predstavení činnosti oddelenia nám pani doktorka
priniesla

ukázať

laboratórne

pomôcky,

bez

ktorých

by

sme

si

prácu

v mikrobiologickom laboratóriu nevedeli predstaviť. Boli to Petriho misky vyplnené
tuhými kultivačnými pôdami, ktoré slúžili ako vhodné prostredie na pestovanie
rôznych bakteriálnych kolónií a následné sledovanie ich fyziologických
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a biochemických vlastností. Tieto

baktériu Escherichiu. Použitím troch

pôdy boli zložené z rôsolovitej hmoty –

rôznych roztokov chemických zlúčenín

agaru – a nám sa naskytla jedinečná

sme mohli sledovať zafarbenie ich

príležitosť

buniek.

vidieť

naživo

kultúry

mikróbov.

P

Následne

mikroskopu

otom nasledovala druhá časť
–

exkurzie

do

samotných

mohli

fascinujúci

svet

a obdivovať

priestorov

sme

pomocou

vidieť

tento

mikroorganizmov

ich

typický

tvar

laboratórií.

a sfarbenie. Staphylococcus vytváral

Rozdelili sme sa na dve skupiny

modro sfarbené guľovité útvary – koky

približne po 10 študentov. Jedna ostala

– a Escherichia červené paličky –

v dennej miestnosti a druhá

bacily. Bol to úžasný pohľad ...

prešla

s pani primárkou do laboratória, kde

T

nás čakala ukážka farbiacich techník
baktérií.

Najprv

prípravu

natívneho

preparátu

na

sme

pozorovali
bakteriálneho

podložnom

outo cestou by som chcela
poďakovať

oddelenia klinickej mikrobiológie, ktorí

skle.

nám umožnili spoznať tajomný svet
baktérií

plynového kahana, ktorý slúžil na

s možnosťami

vypaľovanie

a farbenia.

bakteriologického/mikrobiologického

„mikrobiológia“

očka a zároveň na fixáciu samotného

exkurzia

preparátu. Zamestnanci oddelenia pre

prínosná

nás pripravili dvoch zástupcov na

biológie,

–

grampozitívnu

Staphylococcus

MUDr.

Jane Teslíkovej a personálu

V laboratóriu neustále horel plameň

farbenie

primárke

baktériu

a

bližšie

sa

ich
V rámci

a

to

bola

verím,

pre

že

budúcich

medicíny,

zoznámiť
pestovanie
predmetu
premiérová
bola

veľmi

študentov
farmácie

a veterinárneho lekárstva.

a gramnegatívnu
Karin Ličková (III.D)
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Vedecké dielne

D

ňa 26. februára 2014 sa na pôde našej
školy uskutočnil ďalší ročník Vedeckých
dielní

onkológie

s

témou

„Výskum

rakoviny – v čom sme pokročili?“. Organizátormi
boli

Ústav

experimentálnej

onkológie

SAV

Bratislava a nadácia Výskum rakoviny. Na úvod
predstavil

činnosť

a

zameranie

tejto

vedeckovýskumnej inštitúcie jej predseda RNDr.
Ján Sedlák, DrSc. a zároveň prezentoval príspevok o pokroku vo výskume rakoviny.
Ďalej nasledovali prednášky dvoch doktorandiek: Mgr. Barbory Buliakovej s témou
„Cielená liečba rakoviny“ a Mgr. Martiny Zdurienčíkovej s témou „Exozómy,
sprostredkovatelia medzibunkovej komunikácie“. Prednášok sa zúčastnili študenti
III.C a seminaristi 4. ročníka z biológie. Ďakujeme lektorom za zaujímavé prednášky
a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Mgr. Vlasta Dobrotková

Zľava: Mgr. M. Zdurienčíková, Mgr. B. Buliaková

RNDr. Ján Sedlák, DrSc.
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
GEOGRAFIA

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Viera Pekárová
Členovia: RNDr. Milan Barta, Mgr. Zuzana Cigáňová, PaedDr. Renáta Lukáčová,
PaedDr. Juraj Tasch.
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Voliteľné predmety

V

tomto školskom roku boli otvorené v 3.ročníku dve skupiny voliteľného
predmetu „fyzická a humánna geografia“, jedna skupina „regionálna
geografia“ a jedna skupina „geografia atraktívne“, vo štvrtom ročníku dve

skupiny voliteľného predmetu „seminár z geografie“.
V treťom ročníku spolu navštevovalo voliteľné predmety 72 študentov, vo štvrtom
ročníku 46 študentov.

Analýza výsledkov MS
Z geografie maturovalo 38 študentov s výsledkami:
 24 žiakov s prospechom výborný,
 8 žiakov s prospechom chválitebný,
 5 žiaci s prospechom dobrý,
 1 žiak s prospechom dostatočný.
Celková priemerná známka: 1,55.

Aktivity a prezentácii PK na verejnosti
PaedDr. J. Tasch, RNDr. M. Barta – organizácia geografických exkurzií:
 15. – 17. október 2013 – Praha, Plzeň, Karlove Vary,
 19. – 20. november 2013 – Osvienčim, Krakow, Wieliczka,


9. – 10 . jún 2014 – Olomouc, Brno

Počas „Dňa otvorených dverí“ aj naša predmetová komisia prezentovala výučbu
geografie pre žiakov ZŠ aj širokú verejnosť.
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Geografická olympiáda
„Vybojovali sme postup na medzinárodnú
olympiádu!“
Čo tomu predchádzalo?...

D

ňa 26. marca 2014 sa konalo krajské kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY v
Dubnici nad Váhom. Našu školu reprezentovali traja študenti: Róbert
Čičmanec (III.B), Patrik Hanzel (II.D) a Dominika Mihálová (II.D). Prví dvaja

študenti vybojovali postup do celoštátneho kola a dosiahli nasledovné vynikajúce
výsledky:
Kategória A

Róbert Čičmanec (III.B) – 1. miesto.

Kategória Z

Patrik Hanzel (II.D)

– 1. miesto,

Róbert Čičmanec (III.B) – 3. miesto.
Róbert Čičmanec získal taktiež

Róbert

súťažil

kategórii

Dubnici nad Váhom za najvyšší počet

sveta). Súťaž pozostávala z obhajoby

bodov spomedzi všetkých súťažiacich.

napísanej práce, vedomostného testu

2014

sa

konalo

v

(regionálna

v

špeciálnu cenu riaditeľky gymnázia v

Následne v dňoch 25. – 27. apríla

A

Čičmanec

a testu z anglického jazyka. Vo svojej

Prešove

kategórii sa umiestnil na vynikajúcom

CELOŠTÁTNE KOLO GO. Z krajského

4. mieste a postúpil do

kola doň postúpili naši dvaja úspešní

prípravného

študenti Róbert Čičmanec (III.B) a

medzinárodnú olympiádu.

výberového

sústredenia

na

Róbertovi sa podarilo úspešne

Patrik Hanzel (II.D).
Patrik Hanzel súťažil v kategórii Z
z

geografia

vedomostného

sústredenie absolvovať a prebojovať

testu,

sa do výberu 4 študentov z celého

multimediálneho testu a praktickej časti

Slovenska, ktorí budú v auguste 2014

(mapovanie

reprezentovať

v

teréne).Vo

svojej

našu

krajinu

na

kategórii sa ako nováčik umiestnil na

medzinárodnej olympiáde v poľskom

výbornom 8. mieste a získal cenu

Krakove.

dekana

Prešovskej

univerzity

za

Študenti sa na súťaž pripravovali

najlepšie vyriešený vedomostný test.

pod vedením Mgr. Zuzany Cigáňovej.
180

K dosiahnutým vynikajúcim úspechom Róbertovi a Patrikovi
srdečne gratulujeme!
Mgr. Zuzana Cigáňová

Cesta nielen do stovežatej Prahy

D

va roky trvajúce čakanie a nadšenie sa v utorok 8. októbra 2013 konečne
stalo realitou. Dlho očakávaná exkurzia nielen do Prahy sa začala a 36
študentov nášho gymnázia sa vydalo spoznávať krásy miest našich

západných susedov.
O štvrtej
očakávaní

ráno

nahrnuli

sme sa plní
do

bieleho

Neoplanu a hrejúc si tak trochu
zmrznuté ruky sme sa vydali na
pomerne dlhú cestu do hlavného
mesta Českej republiky. Okolo pol
jedenástej sme dorazili do cieľa.
Ubytovali sme sa v blízkosti centra

181

a nadšene

sme

sa

vybrali

spoznávať českú metropolu.
Začali sme pri strahovskom
štadióne, odkiaľ sme sa krokom
udávaným pánom profesorom
Taschom presunuli k Petřínskej
rozhľadni obklopenej stromami,
ktoré hrali všetkými
jesene.

Obdivujúc

farbami
panorámu

Malej strany a Starého mesta, sme prešli popod strahovský kláštor na Pražský hrad.
Po pár klišé fotkách s hradnou strážou a prehliadke Chrámu sv. Víta sme sa
cez Malú stranu a Karlov most dostali do Starého mesta. Po tom, čo sme sa predrali
davom turistov očakávajúcich „prebudenie“ slávneho orloja, sme sa dostali na
„Václavák“, kde nám naši profesori dali rozchod na večeru, počas ktorého sme
objavovali stovežatú Prahu každý po svojom.

N

a druhý deň sme si po raňajkách ešte raz prezreli majestátne Hradčany
a po dobrom obede nás autobus odviezol do Plzne preslávenej výrobou
piva. Po ubytovaní v naozaj útulnom hoteli sme absolvovali prehliadku

plzenského pivovaru. Opojení príjemnou chmeľovou vôňou sme sa vybrali na
sľubovanú tradičnú českú večeru. Páni profesori neklamali, bola výborná a pre nás
tým najlepším zakončením druhého dňa exkurzie.
Posledný deň nás čakali ešte dva ciele – Zoo Plzeň a Karlovy Vary. V zoo sme
si vypočuli zaujímavý výklad o miestnych zvieratách, dôkladne prezreli všetkých jej
obyvateľov a plní zážitkov sme sa vrátili do autobusu s nastaveným kurzom Karlovy
Vary.

P

o príchode do svetoznámeho kúpeľného mesta nás ohúril obrovský luxus
a všadeprítomní Rusi. Aj napriek zlému počasiu sme si návštevu naplno
vychutnali.

Trochu

mokrí

sme

si

posadali

do

nášho

trojdňového

prechodného bydliska a plní zážitkov sme sa vydali na cestu domov.
Sediac v autobuse, počúval som obľúbenú hudbu a vedel som, že niečo tak
geniálne, ako bola táto exkurzia, sa len tak skoro nezopakuje. Bola plná originality,
zábavy, skvelých ľudí a úžasných momentov. A preto patrí pánom profesorom M.
Bartovi a J. Taschovi obrovské ĎAKUJEME!!!
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Róbert Čičmanec (III.B)

MEDZINÁRODNÁ GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA
IGEO KRAKOW
12. – 18. august 2014
yslím si, že snom každého účastníka geografickej olympiády je zúčastniť

M

sa medzinárodného kola. Po troch rokoch snaženia sa môj sen konečne
splnil.

Všetko sa začalo 12. augusta v aule Pedagogickej univerzity v poľskom

Krakove, kde sa 144 súťažiacich z celého sveta po prvýkrát stretlo na otváracom
ceremoniáli. Počas nasledujúcich dní až do 18. augusta na nás čakal náročný, ale za
to veľmi zaujímavý program. Primárnou časťou celého podujatia bola súťaž, ktorá
pozostávala z písomného testu (angl. Written response test, 40 % celkového
výsledku), terénneho výskumu a jeho spracovania (angl. Fieldwork, 40 % celkového
výsledku) a multimediálneho testu (angl. Multimedia quiz, 20 % celkového výsledku).
Okrem testov organizátor olympiády pripravil pre nás veľmi zaujímavý program.
Absolvovali sme 2 celodenné exkurzie. Prvú do Pieninského národného parku (splav
Dunajca na pltiach, výlet na bicykloch po slovenskom brehu Dunajca, návšteva
poľského kúpeľného mesta Szczawnica a tradičná miestna večera (,,pienińskie
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posiady“) a druhú do Krakova a jeho okolia
(soľná

baňa

Wieliczka,

židovská

štvrť

Kazimierz s ochutnávkou tradičnej židovskej
kuchyne,

hrad

Wawel,

Rynek

Główny

s priľahlým Starým mestom Krakova). Navyše
sme

navštívili

Hlavným

podzemné

trhom

múzeum

(Rynek

pod

Główny)a

koncentračný tábor v Osvienčime.
Bol to neopakovateľný, výborne zorganizovaný týždeň plný zážitkov, nových
priateľstiev a nezabudnuteľných spomienok. Slovenský tím síce nedoniesol domov
žiadnu medailu, no našu malú krajinu v srdci Európy sme reprezentovali s hrdosťou.
Účastníkom z 36 krajín z celého sveta sme sa snažili o Slovensku podať čo najlepší
a najzaujímavejší obraz.
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Ľudmila Husárová
Členovia: Mgr. Vlasta Dobrotková, Mgr. Marcela Faráriková,Mgr.
Marta Lančaričová, Mgr. Tibor Mlynárik, Mgr. Ján Opálený,
PaedDr. Juraj Tasch, Mgr. Jaroslav Uhrin, Mgr. Iveta Vránová
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Aktivity a prezentácia PK na verejnosti

O

tom, že naši žiaci majú záujem o šport, svedčí aj vysoký počet žiakov
navštevujúcich športové krúžky ako napr. florbalový, basketbalový,
volejbalový, futbalový, bedmintonový, cykloturistický, turistický, krúžok

aerobiku a zumby .
Pravidelne sa podieľame na organizácii športových súťaží pod vedením SAŠŠ
(Slovenská asociácia športu na

školách), v spolupráci s Centrom voľného času

v Prievidzi, KCVČ (Krajské centrum voľného času v Trenčíne).V tomto školskom roku
to boli tieto športy: volejbal, bedminton, florbal, atletika, aerobik.
Počas dňa otvorených dverí sme pre budúcich

žiakov pripravili ukážky

netradičných športov a rôzne zaujímavé súťaže.

Úspechy v športových súťažiach

A

erobik

Majstrovstvá okresu

1. miesto – Monika Tužinská (VII)
2. miesto – Miriam Štorcelová (III.B)
3. miesto – Michaela Jurenková (III.E)

Majstrovstvá kraja

3. miesto – Monika Tužinská (VII)
5. miesto – Timea Taschová (III.B)

Majstrovstvá Slovenska

F

5. miesto – Timea Taschová (III.B)

lorbal – dievčatá

Základné školy
mladšie žiačky:

obvodné kolo – 1. miesto
okresné kolo – 2. miesto
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Dominika Hajdáková (I), Alexandra Ivanová (I), Simona Králová (II), Sára Mendelová
(I), Zuzana Minichová (I), Natália Ottová (I), Sofia Pavlovská (I), Mária Polerecká (II),
Kristína Slobodníková (I), Ema Svítková (I), Ema Šimurková (I).
staršie žiačky:

obvodné kolo – 1. miesto
okresné kolo – 1. miesto
regionálne kolo – 1. miesto
krajské kolo – 2. Miesto

Ema Gatialová (III), Paulína Kotlářová (IV), Linda Krajčovičová (IV), Jana
Magdolenová (IV), Ivana Mokrá (III), Kristína Paulíčková (IV), Mária Polerecká (II),
Simona Rendeková (IV), Svetlana Štangová (IV), Diana Taschová (IV).
Stredné školy
študentky:

okresné kolo – 1. miesto
regionálne kolo – 2. miesto

Lenka Dežerická (II.E), Barbora Gromová (IV.B), Ema Hanusová (IV), Jašková
Alexandra (IV),Simona Kullová (IV.G), Ngoc Huong Nguyen Hang (VII), Daniela
Ondrejmišková (VII), Michaela Protušová (VII), Katarína Sábelová (IV.B), Alexandra
Urbančoková (II.E).

F

lorbal – chlapci

Základné školy:
účasť mladších a starších žiakov
Marián Flimel (II), Oliver Hrdý (I), Juraj
Kopún (I), Samuel Lavuš (I), Jakub
Lednický (I), Noel Lehocký (I), Samuel
Maňka (II), Oliver Matiaško (II), Marek
Obžera (I), Matúš Pánis (II), Dávid
Pavlovski (I), Miloš Žember (I).
188

Stredné školy:

okresné kolo – 1. miesto
regionálne kolo – 2. Miesto

Matúš Bednárik (VII), Libor Bodka (III.A), Daniel Homola (VII), Patrik Klinga (VIII),
Adrián Lukáč (IV.F), Lukáš Pavlíček (II.A), Lukáš Poliak (III.D), Radovan Struhár
(IV.F), Martin Škvarenina (I.C), Dominik Šnirc (VIII), Jozef Švolík (VIII).

S

tolný tenis

Stredné školy
študenti:

okresné kolo – 1. miesto
regionálne kolo – 3. Miesto

Samuel Andrejčák (I.A), Dávid Dvonč (II.C), Pavol Skáčik (III.A), Branislav Šlenker
(II.A).
študentky:

okresné kolo – 1. miesto
regionálne kolo – 1. miesto
krajské kolo – 3. Miesto

Lenka Blahová (III.B), Hana Holičková (I.C), Nikoleta Malinová (I.D), Veronika
Satinová (I.F).

B

asketbal

študentky:

okresné kolo – 1. miesto
regionálne kolo – 1. miesto
krajské kolo – 2. miesto

Karin Flimelová (I.B), Silvia Meňhartová (II.D), Iveta Homolová (III.F), Ivana Lukáčová
(I.D), Soňa Mašeková (I.C), Petra Pokorná (IV.C), Silvia Straková (IV.A), Alexandra
Urbančoková (II.E), Protušová Michaela (VII), Paulína Kotlářová (IV).
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V

olejbal

študentky:

obvodné kolo

1. miesto

okresné kolo

1. miesto

regionálne kolo

1. miesto

krajské kolo

2. Miesto

Katarína Detková (VI), Denisa Dudášová (II.F), Romana Ďurišová (III.B), Petra
Humajová (VII), Zuzana Jasovská (III.B), Miriama Kozáková (II.B), Miroslava Kunová
(III.B), Barbora Mikulová (IV.G), Viktória Považanová (IV.G), Silvia Žákovičová (III.A).
študenti:

obvodné kolo

1. miesto

okresné kolo

1. miesto

regionálne kolo

1. miesto

krajské kolo

2. Miesto

Andrej Bobok (IV.A), Lukáš Bobuľa (IV.B), Matúš Dubovan (VI), Milan Frajt (III.D),
Lukáš Gombarčík (VI), Vladislav Juríček (IV.A), Kristián Kapusta (I.B), Peter Mlynárik
(IV.B), Ján Sásik (II.F), Martin Tokár (I.E).
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A

tletika

okresné kolo

krajské kolo

K

diaľka

Romana Ďurišová (III.B)

1. miesto

100 m

Romana Ďurišová

1. miesto

diaľka

Romana Ďurišová

4. miesto

100 m

Romana Ďurišová

4. miesto

alokagatia

okresné kolo

1. miesto

krajské kolo

2. Miesto

Lenka Blahová (III.B), Barbora Francová (III.A), Terézia Šebová (I.C), Filip Brindza
(I.C), Martin Šnirc (III.F).

Iné aktivity predmetovej komisie

P

očas dňa otvorených dverí sme v spolupráci s volejbalovým klubom
zorganizovali zápas generácií, pre budúcich žiakov sme urobili ukážky
netradičných športov.

V spolupráci s CVČ Spektrum Prievidza a olympijským klubom Prievidza sa
zapájame do organizovania športových súťaží.
Mgr. Ľudmila Husárová
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Aerobik 2013/2014

V

aerobiku už viac rokov po sebe dosahujeme vynikajúce výsledky.
Na majstrovstvách kraja, ktoré sa konali 9. decembra 2013 v Trenčíne,
získala Monika Tužinská (VII) bronzovú medailu, Timea Taschová (III.B)

obsadila 7. miesto a Michaela Jurenková (III.E) 10. miesto – tým sa nominovali do
celoslovenského finále. Tohtoročné školské majstrovstvá Slovenska v aerobiku
žiakov a žiačok SŠ sa konali 13. februára 2014 v priestoroch Strednej odbornej školy
obchodu a služieb v Žiari nad Hronom. Podujatia sa zúčastnilo 80 súťažiacich
študentiek, ktoré postúpili zo všetkých 8 krajov. Dievčatá absolvovali štyri hodiny
náročného cvičenia vo vysokom tanečnom tempe a na záver hodinu POWER JOGY,
ktorá preverila aj ich silové schopnosti a koordináciu. Timea Taschová sa umiestnila
na 5. mieste a Monika Tužinská na 6. mieste.
Monika Tužinská reprezentovala naše gymnázium aj na regionálnej

súťaži

ZUMBA master class v Banskej Bystrici, kde získala 2. miesto.
Mgr. Marta Lančaričová

Zľava: Monika Tužinská, Timea Taschová, Michaela Jurenková
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Kalokagatia 2014

N

aše

družstvo v zložení Lenka Blahová (III.B), Barbora Francová (III.A),

Dávid Gross (III.A), Jakub Gaži (III.E) a Branislav Smatana (VIII) získalo
v krajskom kole súťaže krásne 2. miesto.

Pretekári vo výbornom čase zdolali 3 km dlhú trať a na kontrolných

stanovištiach úspešne splnili vedomostné úlohy z rôznych oblastí (prvej pomoci,
civilnej ochrany, geografie, práva a cestnej premávky). Počas preteku absolvovali
streľbu zo vzduchovky, hod granátom a rúčkovanie na lane. Družstvo preukázalo
vynikajúcu fyzickú kondíciu, teoretickú prípravu a tímovú spoluprácu.
Mgr. Marta Lančaričová

Zľava: Jakub Gaži, Barbora Francová, Lenka Blahová,
Branislav Smatana, Dávid Gross.
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
UMENIE A KULTÚRA

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. art. Miriam Kasperkevičová
Členovia: Mgr. Gabriela Belisová, Mgr. Martina Borková, Mgr. Eva Kačírová, Mgr.
Zuzana Klincová, Mgr. Andrea Klocoková, PaedDr. Oľga Kurbelová, Mgr. Marta
Lančaričová, Mgr. Jana Mečiarová
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Parkotvor

D

ňa 13. septembra sa triedy IV.D, IV.G zúčastnili akcie Parkotvor. Študenti
boli pozvaní prostredníctvom Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi.
Táto inštitúcia bola jedným zo zriaďovateľov projektu, ktorý bol financovaný

s podporou Európskej komisie. Študenti sa spolupodieľali na tvorbe parku Skotňa na
Dlhej ulici. Od organizátorov akcie sa dozvedeli viac o najväčšej zelenej oáze
v centre Prievidze. Prostredníctvom kreatívnych hier prezentovali vlastný názor ako
by sa mal park rozvíjať a využívať v budúcnosti.
V popoludňajších hodinách mohli navštíviť otvorenú diskusiu s vedením mesta
Prievidza. Projekt vyvrcholil rockovým koncertom pod holým nebom.

Fotografická súťaž

G
venovaná

abriela Dávidová z triedy IV.F sa
zúčastnila

fotografickej

súťaže

Trenčianskej nadácie, ktorá bola
téme

v rôznorodej

,,Hľadanie
spoločnosti“.

spoločného
Cieľom

fotografickej súťaže bolo vytvoriť kolekciu
fotografií, v ktorej mladí ľudia zachytili každodenný život v jeho rozmanitosti.
Zaujímavými momentmi, postrehmi predstavovali svoj pohľad na odlišnosti bežne
uznávaného spoločenského štandardu. O víťazoch súťaže rozhodovala odborná
komisia. Naša študentka G. Dávidová získala za fotografie ,,Na bazéne“ s rasovou
tematikou 1. miesto a cenu v podobe poukazov na nákup fotografického materiálu.
Gabrieline práce boli súčasťou putovnej výstavy. Námety fotografií boli použité
v diskusných fórach, ktoré sa konali v gymnáziách trenčianskeho kraja.
Ďalších diskusných akcií v Čechách sa zúčastnili G. Dávidová (IV.F) a Z.
Senčáková (IV.G). Obe študentky reprezentovali naše gymnázium veľmi zodpovedne
a boli veľkým prínosom pre tento neobvyklý projekt.
PK umenia a kultúry
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Súťaž Amua awards 2013

V

máji

ma

upozornila
a fotografickú

jedna
na
súťaž,

kamarátka
literárnu
ktorej

sa

mohli zúčastniť všetci neplnoletí ,,mladí
umelci“.
Keďže ma písanie veľmi baví, rozhodla
som sa zverejniť jeden zo svojich výtvorov a to anglickú báseň s názvom ,,Hope“.
Pamätám si, ako som sa usadila na lavičke v parku pred Bojnickým zámkom, vytiahla
som poznámkový blok a pokúsila som sa perom zachytiť svoje myšlienky, hoci som
na sebe cítila zmätené pohľady okoloidúcich. Veľmi ma prekvapilo, že som s touto
krátkou poéziou vyhrala prvé miesto, pretože to bol môj jediný pokus napísať niečo
v cudzom jazyku. Do súťaže som prispela aj fotkou Eiffelovej veže v Paríži, ktorú
som mala možnosť vidieť vďaka exkurzii organizovanej našou školou. S touto
fotografiou som sa taktiež umiestnila na najvyššej priečke a s takýmto výsledkom
som bola, samozrejme, veľmi spokojná.
Spoločne s diplomami mi však prišiel list, ktorý ma nepotešil. Písalo sa v ňom, že
mi organizátori nedoručia výhru kvôli neochote sponzorov. Napriek tomuto menšiemu
sklamaniu som však rada za výherné pozície.
Dominika Bugárová (sexta)
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Menný zoznam študentov osemročného štúdia
Trieda: príma (32 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Jana Mečiarová

Bajgarová Viktória

Mazán Marco

Balážová Tamara

Mazán René

Baloghová Jana

Mendelová Sára

Čičmancová Sandra

Michalovič Marek

Dobišová Dominika

Michulková Tamara

Gombalová Veronika

Minichová Zuzana

Hajdáková Dominika

Mitlíková Soňa

Hanzelová Saskia

Obžera Marek

Heráková Janka

Ottová Natália

Hrdý Oliver

Pavlovská Sofia

Humajová Ema

Pavlovski David

Ivanová Alexandra

Petrovský Maxim

Kopún Juraj

Slobodníková Kristína

Lavuš Samuel

Svítková Emma Tereza

Lednický Jakub

Šimurková Ema

Lehocký Noel

Žember Miloš

197

Trieda: sekunda (30 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Jana Čižniarová

Bališová Denisa

Maňka Samuel

Bugárová Katarína

Maroši Andrej

Čabalová Linda

Matiaško Oliver

Dobríková Sylvia

Mokrá Michaela

Dodoková Bibiána

Pánis Matúš

Fáberová Viktória

Pipíška Otto

Flimel Marián

Polerecká Mária

Hatran Dieu Huong

Príbelszká Sofia

Hergelová Nikola

Straková Júlia Tereza

Huba Radovan

Šarközy Vladimír

Janoušek Roman

Šerík Matej

Jordová Timea

Šimková Veronika

Kašubová Karolína

Štovčík Viktor

Králová Simona

Tekeliová Katarína

Kramárová Júlia

Uhrínová Ema

198

Trieda: tercia (23 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Eva Kačírová

Belaňová Lucia

Kurbelová Annamária

Bezák Samuel

Masariková Alexandra

Daumer Jakub

Mokrá Ivana

Detko Adam Dávid

Némethová Eva

Detko Jozef Samuel

Novotková Cyntia

Gajdoš Samuel

Petriska Marek

Gatialová Emma

Pietriková Róberta

Glevitzká Štefánia

Považanová Diana

Hrubý Artur

Smejkalová Ráchel

Kováčová Katarína

Štrba Tomáš

Krecháč Kristián

Zajac Vít

Kubovičová Rebeka

199

Trieda: kvarta (29 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Silvia Valterová

Bednárová Martina

Macko Matej

Farenga Adrian

Macková Michaela

Foltán Filip

Magdolenová Jana

Gaherová Alexandra

Maľová Natália

Habšuda Pavol

Matulák Štefan

Hagarová Barbora

Obert Marcus Oliver

Hrehuš Roman

Pavlíčková Kristína

Hrnková Ema

Pupáková Nikol

Jašková Alexandra

Rendeková Simona

Kadaši Martin

Sklenárová Dorota

Komáromiová Alexandra

Štangová Svetlana

Kotlářová Paulína

Taschová Diana

Kotríková Natália

Terlanda Adam

Krajčovičová Linda

Weiterschutzová Laura

Kurhajcová Anna

200

Trieda: kvinta (15 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Zuzana Cigáňová

Belis Matúš František

Kurincová Lucia

Cagarda Róbert

Paulíková Karolína

Hvolka Jakub

Peterková Ľudmila

Chovanec Jakub

Sihelský Jakub

Kiepešová Barbora

Slavejko Slavomír

Kmieciak Sarah

Uhlárová Ivana

Kováč Juraj

Uríčová Eva

Kuchárik Martin

201

Trieda: sexta (21 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Gabriela Belisová

Bahulová Rebeka

Gombarčík Lukáš

Bartko Adam

Guliková Michaela

Beňadiková Jana

Kočková Dominika

Brehovský Erik

Kotian Patrik

Bugárová Dominika

Majzlanová Tímea

Cibulová Róberta

Mendelová Bianca

Cirok Timotej

Minich René

Detková Katarína Ráchel

Očenášová Anna Mária

Drgoňová Katarína

Procházka Lukáš

Dubovan Martin Matúš

Takácsová Karolína

Gáliková Tatiana

202

Trieda: septima (27 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Alžbeta Janesová

Baštová Barbora

Mališová Nikola

Bednárik Matúš

Marošiová Zuzana

Beňová Frederika

Moráviková Vladimíra

Boboková Alexandra

Ngoc Nguyen Hang Huong

Gašparovič Dalibor

Ondrejmišková Daniela

Homola Daniel

Protušová Michaela

Humajová Petra

Sitárová Vanessa

Kardošová Karolína

Šimurka Boris

Kobzáková Veronika

Šimurka Michal

Kostolániová Bianka

Šudy Rastislav

Kukla Samuel

Tkadlecová Lenka

Kuna Kristián

Tužinská Monika

Kvočiková Karolína

Veselý Martin

Madajová Mária

203

Trieda: oktáva (22 žiakov)

Triedna profesorka: PhDr. Tatiana Šteiningerová

Betteš Róbert

Mančíková Bronislava

Blažová Michaela

Nováková Patrícia

Dojčinovičová Laura

Oršulová Alena

Farenga Salvatore

Procházková Kristína

Hanuska Adam

Raganová Veronika

Chromý Tomáš

Smetana Branislav

Jozefjaková Klaudia

Šnirc Dominik

Klinga Patrik

Štrba Šimon

Kmeť Eduard

Švolík Jozef

Kolárik Andrej

Tomáško Denis

Koubová Barbora

Vavro Peter

204

Menný zoznam študentov štvorročného štúdia
Trieda: I. A (32 žiakov)
(prírodovedná trieda)

Triedna profesorka: Mgr. Zuzana Klincová
Andrejčák Samuel

Mellová Katarína

Bírová Simona

Mjartan Jakub

Čičmancová Soňa

Molota Branislav

Ferov Ladislav

Mrenica Matej

Gajdoš Ivan

Paľo Patrik

Hagara Adam

Pešta Juraj

Hamara Lukáš

Plachý Ivan

Hanzlík Andrej

Podlužanský Pavel

Harach Igor

Rabatinová Kristína

Hepner Pavol

Radosová Patrícia

Hvozdíková Eva

Richter Adam

Klimantová Simona

Šimko Pavol

Krausová Michaela

Škultéty Matej

Kučerková Miroslava

Václavík Alexander

Kulichová Kristína

Valchovník Daniel

Matys Michal

Vrchovská Andrea
205

Trieda: I. B (29 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Ľubomíra Šimurková
Bajzík Martin

Karvay Filip

Balážová Nikola

Kotríková Bianka

Barčinová Valéria

Kušnírová Anna Alexandra

Bartoš Radovan

Langsfeldová Martina

Čechmánek Damián

Matyašovská Martina

Čillíková Natália

Mäsiarová Martina

Drexlerová Vanesa

Mendel Adam

Duškevičová Alexandra

Milata Martin

Dzuriková Ema

Moravčíková Simona

Flimelová Karina

Novák Miroslav

Guľová Vanessa

Obžerová Vanessa

Hollý Martin

Šimorková Lívia

Hrdý Tomáš

Štorcel René

Jurík Karol

Tóth Dávid

Kapusta Kristián

206

Trieda: I. C (28 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Marta Bartošová

Brindza Filip

Majdanová Simona

Bugárová Kristína

Mašeková Soňa

Dvončová Laura

Michalovič Martin

Fajerová Bianka

Nemec Adam

Haviar Tomáš

Ondrčka Dominik

Holičková Hana

Pavec Matej

Homolová Karin

Šebová Tereza

Hrabovská Terézia

Šemrincová Michaela

Ižová Petra

Škultéty Ondrej

Kapusta Peter

Škvarenina Martin

Karabinoš Matúš

Šošovička Dominik

Kovalíček Dávid

Švecová Helena

Krebes Andrej

Tubl Marek

Lukáč Dávid

Žiaková Lucia

207

Trieda: I. D (28 žiakov)

Triedna profesorka: RNDr. Denisa Tužinská

Al-Hadi Mahdi

Malinová Nikoleta

Bartová Anna

Michalcová Paulína

Grešnerová Soňa

Mikulec Matej

Hanková Natália

Mikušová Denisa

Hanusová Ema

Némethyová Veronika

Hromadová Lenka

Ölvecký Andrej

Hubinská Lucia

Pokusová Monika

Krajčíková Karolína

Sobota Ľuboš

Kucmanová Petra

Šesták Miloš

Lehotkaiová Tímea

Švorc Jakub

Lesáková Daniela

Talášek Filip

Lienerová Natália

Toráč Adam

Líška Peter

Vidová Nika

Lukáčová Ivana

Wohlandová Emília

208

Trieda: I. E (31 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Jana Pastieriková

Balagová Karin

Leporis Patrik

Baniarová Lucia

Mazáňová Nikola

Belaňová Róberta

Mihalovič Tomáš

Cibulková Kristína

Molota Adrián

Dolníková Lenka

Nagy Robert

Fabianová Nikola

Nemec Martin

Fajerová Kristína

Ogurčáková Dominika

Gajdoš Michal

Oravcová Klára

Gašparovičová Kristína

Petrisková Veronika

Hurtiš Miroslav

Polevková Andrea

Janesová Nina

Schlossár Martin

Jánošková Ivana

Švorcová Silvia

Kalinová Karola

Tokár Martin

Kančev Erik

Trubač Peter

Krajčo Tomáš

Turčanová Tamara

Lazar Lukáš

209

Trieda: I. F (28 žiakov)
(spoločenskovedná trieda)

Triedna profesorka: Mgr. Viera Pekárová

Belák Peter

Skok Andrej

Drienik Martin

Spevár Filip

Ďuriačová Laura

Spišák Jakub

Fábryová Karina

Šablicová Klaudia

Gettová Katarína

Šebeňová Mariana

Grossová Tímea

Škandíková Lucia

Hepnerová Alica

Štefancová Lucia

Jakalová Marcela

Šuhajdová Valéria

Krišková Dominika

Takáčová Linda

Michalová Patrícia

Tichá Lenka

Mináriková Marcela

Václavík Daniel

Modrianska Laura

Vrábová Kristína

Palatická Darina

Vysočániová Michaela

Satinová Veronika

Žiaková Veronika

210

Trieda: II. A (32 žiakov)
(prírodovedná trieda)

Triedna profesorka: Mgr. Marta Lančaričová

Baková Bibiána

Krnčoková Karin

Baláž Tomáš

Kuhajda František

Cesneková Bibiána

Maťo Adam

Čavojský Tomáš

Mrvová Monika

Doboš Erik

Pavlíček Lukáš

Drexler Matúš

Sobota Radovan

Gebrlín Jakub

Svítok Adam

Geschwandtnerová Júlia

Šimko Juraj

Gorušková Barbora

Škultéty Kristián

Hepner Enrik

Šlenker Branislav

Hlaváč Adam

Šovčíková Klaudia

Hrabovská Patrícia

Šujan Miroslav

Kavka Martin

Tomaník Martin

Klementovič Nikolas

Turňa Dávid

Kotian Marek

Urban Marek

Krchňák Maroš

Vezér Richard

211

Trieda: II. B (33 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Jana Mikušková

Bakyta Dávid

Kuba Ondrej

Barillová Bianca

Lomnická Júlia

Blahová Magdaléna

Martišková Adriana

Čecho Adam

Masarik Vladimír

Gajdušeková Simona

Matúšová Michaela

Gandel Radoslav

Slobodníková Lenka

Gatialová Martina

Svitková Denisa

Grolmusová Romana

Šišmišová Lucia

Hnidzíková Denisa

Špeťková Alžbeta

Humajová Kamila

Šrámek Tomáš

Chlpek Miroslav

Vavrík Juraj

Jánošová Klára

Vavro Marek

Juríčková Katarína

Vidová Nina

Kováč Lukáš

Volf Lukáš

Kováčiková Barbora

Záhorczová Dominika

Kozáková Miriama

Znamenáková Lucia

Kozmonová Daniela
212

Trieda: II. C (26 žiakov)
(všeobecná/jazyková)

Triedna profesorka: Mgr. Helena Vašková
Adámik Marek

Kobesová Paulína

Antol Nikolas

Koščová Michaela

Čuková Sára

Loja Filip

Dvonč Dávid

Matyašovská Ľubica

Grom Dávid

Michalovičová Anežka

Gundová Pavla

Mokrý Peter

Hagara Matúš

Paulík Adrián

Hanešová Jana

Peniašková Klaudia

Hudek Bronislav

Podstrelená Jana

Chrebetová Martina

Rupe Andrej

Jamriško Kristián

Spevár Jakub

Jánošková Patrícia

Šnircová Dáša

Kadlečík Ivan

Vrecková Patrícia

213

Trieda: II. D (34 žiakov)

Triedna profesorka: PaedDr. Miroslava Šutová

Adamec Simon

Jedináková Sára Kristína

Badáková Andrea

Kóňová Soňa

Beláňová Petra

Kršiaková Eva

Belanská Bianka

Kúdelová Nikola

Bohňa Milan

Kundla Patrik

Cigáň Juraj

Mazán Tomáš

Ďuračka Filip

Mekišová Frederika

Fábry Nikolas

Mellová Mária

Gajdošová Veronika

Meňhartová Silvia

Gazdag Dávid

Mihálová Dominika

Hagara Ľubomír

Michalík Branislav

Hanzel Patrik

Mittaš Eduard

Hepnerová Veronika

Mittaš Tomáš

Herda Marek

Novotný Martin

Hrivnák Anton

Pacher Ján

Hrvolová Kristína

Soláriková Zuzana

Iliašová Dominika

Zaťko Martin

214

Trieda: II. E (34 žiakov)

Triedny profesor: Mgr. Michal Petrovský

Bednárová Terézia

Kullačová Martina

Bírešová Ivana

Lalíková Kristína

Blahová Klaudia

Lukáčová Patrícia

Boďová Natália

Maroši Valter

Dežerická Lenka

Neupauerová Simona

Folentová Kristína

Oulehle Kamil

Froněková Klaudia

Pasovský Jakub

Gažo Tomáš

Pažická Anna

Grolmusová Erika

Pös Matúš

Halačová Nikola

Repka Peter

Hepner Andrej

Richterová Dajana

Hupka Samuel

Sestrienková Adela Marína

Kelemenová Alexandra

Stano Peter

Kotianová Emma

Sumer Peter

Králiková Miroslava

Švorcová Magdaléna

Kríková Michaela

Tasch Daniel

Kubová Rebeka

Urbančoková Alexandra

215

Trieda: II. F (32 žiakov)
(spoločenskovedná trieda)

Triedna profesorka: Mgr. art. Miriam Kasperkevičová
Bérešová Veronika

Chmurová Izabela

Boliešiková Sabina

Kočková Dajana

Bukay Jakub

Kočnerová Michaela

Csonková Kristína

Lackovičová Eva

Černickaja Karin

Leporisová Alexandra

Černickaja Regina

Lukačovičová Lenka

Čičmancová Ivana

Magdolenová Michaela

Čičmancová Soňa

Mikulcová Adriana

Čierna Valentína

Petriska Dominik

Dedíková Veronika

Reiselová Michaela

Drábová Denisa

Revická Sára

Dragašová Alexandra

Sásik Ján Gabriel

Dudášová Denisa

Šeligová Andrea

Frízová Nikoleta

Šemnická Lenka

Grimmelová Radka

Šuríková Štefánia

Hromadová Lucia

Zábojník Jakub

216

Trieda: III. A (28 žiakov)
(prírodovedná trieda)

Triedna profesorka: Mgr. Zuzana Orságová

Baňanka Adam

Leitmann Adam

Botka Libor

Macko Emil

Francová Barbora

Madaj Pavel

Gajdoš Adam

Mečiar Adam

Gálová Michaela

Minárik Michal

Grác Marián

Murgaš Miroslav

Grolmus Jakub

Palacková Miroslava

Gross Dávid

Puškáš Marián

Hanešová Michaela

Sadloň Pavel

Ivaniš Milan

Skáčik Pavol

Kaplán Martin

Stopka Jakub

Kevický Igor

Tkadlec Andrej

Kubišová Mária

Valach Miroslav

Kutlák Martin

Žákovičová Silvia

217

Trieda: III. B (32 žiakov)

Triedna profesorka: PaedDr. Oľga Kurbelová

Bachorík Martin

Kunová Miriama

Blahová Lenka

Ľachká Kristína

Budáčová Evamária

Martincová Lea

Čičmanec Róbert

Matuška Marcel

Dobrotka Adam

Miklošková Martina

Ďurišová Romana

Oboňová Zuzana

Flimel Tomáš

Ondrejková Katarína

Harag Tomáš

Pastierik Lukáš

Hianiková Ivana

Pastierik Marek

Hrvola Peter

Svitková Mária

Hurtiš Lukáš

Štecová Dominika

Hutár Matúš

Štorcelová Miriama

Jasovská Zuzana

Taschová Timea

Kostrová Kristína

Vrtelová Andrea

Kozák Ján

Zaťková Alžbeta

Krupčíková Simona

Zázik Martin

218

Trieda: III. C (30 žiakov)
(jazyková trieda)

Triedna profesorka: Mgr. Erika Hoppanová
Baláž Peter

Košovská Dagmara

Bolfík Igor

Kováčová Nikola

Čičmanec Denis

Krchnavý Radoslav

Dianová Romana

Kršák Christián

Dodoková Michaela

Kubová Veronika

Dragúňová Viktória Mária

Lacuška Tomáš

Ďurčányová Nikola

Marošiová Kristína

Ďuricová Kristína

Ochránková Magdaléna

Ďurišová Kristína

Papáneková Terézia

Gajdoš Ján

Priehodová Dominika

Gardlík Julián

Pružinová Barbora

Gróf Marko

Sekera Juraj

Gros Jakub

Špaldoňová Andrea

Hurtečáková Šarlota

Štanga Timotej

Jakabová Vanesa

Vidová Lucia

219

Trieda: III. D (31 žiakov)

Triedna profesorka: RNDr. Edita Duchoňová

Bartošek Denis

Mičíková Mária

Černáková Adriána

Molnár Martin

Daubnerová Andrea

Oravec Marián

Fábiková Kristína

Poliak Lukáš

Gelatičová Karolína

Pösová Alžbeta

Grom Teo

Schniererová Adriána

Hanuska Andrej

Sluková Nikola

Hrdý Daniel

Sucháňová Daniela

Chmelanová Ľubica

Šimurka Peter

Kotrík Marek

Škopcová Gabriela

Krajčíková Kristína

Šlenkerová Jana

Lapšová Erika

Tužinčinová Andrea

Lehotkaiová Romana

Vasko Roman

Ličková Karin

Zachar Richard

Ličková Patrícia

Zvalová Monika

Mäsiar Marek

220

Trieda: III. E (32 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Ľudmila Husárová
Beňadiková Jana

Oravec Martin

Dengo Peter

Pipíšková Petra

Divékyová Veronika

Pišoja Dávid

Gatialová Kristína

Plevková Veronika

Gaži Jakub

Prievalská Nikola

Humajová Karina

Rešetková Natália

Jurenková Michaela

Rudinská Ruth

Kaplavková Viktória

Sabová Michaela

Kmeťová Kristína

Skoncová Dagmara

Kopáčiková Kristína

Szilágyová Orsolya

Lajtman Roman

Šmýkal Juraj

Letavaj Martin

Štangová Radmila

Manduch Dalibor

Vrecková Lenka

Mendelová Linda

Vrtielová Adriána

Mojžiš Roman

Zmeková Romana

Mokrý Michal

Žulková Silvia

221

Trieda: III. F (31 žiakov)
(spoločenskovedná trieda)

Triedny profesor: PaedDr. Bohdan Cagáň

Bartošová Bianka

Kršková Laura

Bendová Lucia

Kucháriková Nina

Cabajová Dominika

Kupcová Kristína

Čičmancová Lea

Levandovská Dominika

Danková Lucia

Matiaško Jozef Mário

Grossová Dominika

Melichová Terézia

Harinek Róbert

Mokrá Veronika

Homolová Iveta

Rosáková Miroslava

Hrúzová Dominika

Sányová Nikola

Chovanová Natália

Sevastyanova Anastasia

Jamrišková Lucia

Stejskalová Kristína

Juríková Deana

Svitok Anton

Kollárová Lenka

Šedivá Lenka

Košian Andrej

Šnirc Martin

Kováčová Jana

Šušmáková Katarína

Krausková Bibiana
222

Trieda: IV. A (25 žiakov)

Triedny profesor: PaedDr. Miroslav Kozák

Barilla Marco

Krausková Dominika

Benková Kristína

Michalovičová Alena

Berkeš Marek

Ožvaldová Martina

Bobok Andrej

Pavlíček Sebastián

Bugárová Erika

Píšová Stanislava

Centárová Denisa

Reháková Alžbeta

Cmarková Michaela

Scherer Boris

Čičmanec Juraj

Straková Silvia

Gatialová Radovana

Šimorová Ivana

Hodálová Soňa

Trautenberger Rudolf

Chudá Martina

Tremlová Karolína

Juríček Vladislav

Zuzulová Nikola

Király Ján

223

Trieda: IV. B (24 žiakov)

Triedny profesor: RNDr. Michal Struhár

Balážová Natália

Michalovič Peter

Bobuľa Lukáš

Mikušová Nikola

Duchoň Michal

Mlynárik Peter

Gromová Barbora

Navrátil Roman

Guráňová Magdaléna

Paulík Filip

Kocúrová Lenka

Pavkeje Marko

Kolláriková Simona

Podskočová Michaela

Kováčiková Alena

Považanová Terézia

Kováčiková Lívia

Rendek Jozef

Lenhard Marek

Sabelová Katarína

Mačuhová Daniela

Štancelová Zuzana

Machová Žaneta

Švorcová Lucia

224

Trieda: IV. C (26 žiakov)
(jazyková trieda)

Triedna profesorka: Mgr. Vlasta Dobrotková

Belisová Beáta

Lüttmerding Gabriel

Bielik Tomáš

Maňková Michaela

Cachovan Jakub

Minichová Lucia

Camastralová Martina

Morávek Alexander

Cmarko Marek

Nedeliaková Eva

Fecko Branislav

Pavlíček Ladislav

Filo Róbert

Pernišová Hana

Fodorová Romana

Pokorná Petra

Hrdý Lukáš

Poláková Michaela

Hrdý Radovan

Sečianska Nikola

Kollár Martin

Simonová Natália

Krištínová Nikola

Vančík Marek

Kubala Filip

Vyparinová Monika
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Trieda: IV. D (24 žiakov)

Triedna profesorka: PaedDr. Katarína Rajcigelová

Bukay Dominik

Obžerová Laura

Ďuricová Alexandra

Pálesch Jozef

Gajdoš Jozef

Pánisová Milena

Grolmusová Júlia

Perniš Richard

Kollárová Kristína

Pösová Monika

Lacková Radoslava

Radosa Filip

Matiaško Dušan

Richterová Nikola

Mellová Alexandra

Rovňák Tomáš

Mičíková Simona

Špaldoňová Diana

Mokrá Zuzana

Tóth Marek

Obertík Róbert

Vojtášová Vanda

Oboňová Renáta

Vyskoková Nikola
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Trieda: IV. E (27 žiakov)

Triedna profesorka: PaedDr. Renáta Lukáčová

Ameti Jasmina

Kríková Katarína

Balážová Nikola

Leitmannová Silvia

Dušeková Aneta

Lušpajová Zuzana

Flimelová Dominika

Makovická Veronika

Hirjaková Silvia

Malíčková Tereza

Hojcska Juraj

Oravec Martin

Holá Alžbeta

Oršulová Linda

Hrabovský Matúš

Pastieriková Lenka

Hudáková Lea

Pilchová Miroslava

Chrenčová Dominika

Straka Matej

Kmeť Juraj

Šinský Peter

Korcová Katarína

Šramková Soňa

Kováčová Monika

Štrbáková Lucia

Krajčíková Nikola
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Trieda: IV. F (22 žiakov)

Triedna profesorka: Ing. Ľudmila Holá

Baluch Marcel

Letavajová Jana

Bohňová Zuzana

Lukáč Adrián

Budáčová Michaela

Michalec Samuel

Dávidová Gabriela

Nováková Alexandra

Dávidová Jana

Rybnikárová Andrea

Hanusková Terézia

Samiec Matúš

Hepner Simon

Struhár Radovan

Jelenčíková Romana

Šmýkal Jozef

Juríková Gréta

Špeťková Barbora

Kyseľ Juraj

Vetráková Katarína

Lacika Martin

Vezérová Katarína

228

Trieda: IV. G (28 žiakov)
(spoločenskovedná trieda)

Triedny profesor: PaedDr. Juraj Tasch

Bátorová Tatiana

Mazáňová Andrea

Brecko Adam

Mikulová Barbora

Brehovský Karol

Pastieriková Lucia

Divékyová Silvia

Perniš Ivan

Duchoňová Natália

Poliaková Martina

Gális Adam

Pösová Radka

Götzl Denis

Považanová Viktória

Chmurová Barbora

Pračková Dominika

Kočnerová Barbora

Senčáková Zuzana

Krajči Mário

Slámová Kristína

Králiková Kristína

Straka Martin

Kullová Simona

Ševčíková Dominika

Kuzmová Martina

Šovčíková Alžbeta

Líšková Lenka

Tornóczi Michal
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