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Okná do sveta si tvoríme sami
Vážené pani kolegyne, páni kolegovia, milí študenti, ctení priatelia našej školy!

Naša škola je oveľa krajšia: dočkali sme sa
nových okien. Radosť pozerať. Zvnútra, ale hlavne
von. Dúfam, že cez nové okná dobre uvidíme svet
okolo. Budeme vidieť, ako rastie nenávisť, zlá nálada
a nechuť mať sa vzájomne radi a pomáhať si. A že
budeme vidieť aj to, ako nám pekne potichučky rastie
extrémizmus. Niektorí ľudia sa považujú za viac ako
ostatných a to ešte nikdy a ani nikomu neprospelo.
Rovnako tiež dúfam, že bude vidieť aj zvonku
k nám dovnútra. Že svet zbadá, ako sa spoločne tu,
v našej škole, snažíme s takýmito javmi bojovať. Že
uvidí, ako sme boli pri tom, keď sa odhaľoval pamätník obetiam holokaustu, a aj to,
keď sme sa našej bývalej žiačke, dnes 90-ročnej Ružene Beckovej, verejne
ospravedlnili za krivdy, čo sa jej kedysi udiali na pôde nášho gymnázia. A že uvidí,
ako sa odvážne a bez kompromisov pokúšame pomenovať veci tým správnym
menom. Ako sa stretávame s ľuďmi, čo nepriazeň doby zažili na vlastnej koži. Ako...
Okná do sveta si vytvárame sami. A je len a len na nás, čo cez ne uvidíme. No
pozerajme sa dobre, aby sa nám nestalo, že o pár rokov budeme prekvapení nemilo,
veľmi, ale – najmä – nezvratne.

PaedDr. Eleonóra Porubcová
riaditeľka školy
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ZAMESTNANCI ŠKOLY
Vedenie školy
1. PaedDr. Eleonóra Porubcová, SJL – RUJ – ETV, vyučovala ETV: II.A, II.B, II.C;
riaditeľka školy;
2. RNDr. Milan Barta, MAT – GEO, vyučoval SEM: 4. ročník; zástupca riaditeľky
školy pre výchovu a vzdelávanie;
3. PhDr. Eva Homolová, DEJ – RUJ, vyučovala RUJ: III.D, III.F, IV.D; zástupkyňa
riaditeľky školy pre výchovu a vzdelávanie; koordinátorka žiackej školskej rady;
viedla krúžok olympiády z RUJ a krúžok konverzácie z RUJ;
4. RNDr. Jaroslav Perniš, FYZ – CHEM, vyučoval FYZ: VI, I.D; zástupca riaditeľky
školy pre výchovu a vzdelávanie, predstaviteľ manažmentu kvality systému ISO;
koordinátor školského vzdelávacieho programu;
5. 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; viedla krúžok aktuálneho diania v slovenskej a svetovej
ekonomike;

Zľava: RNDr. Milan Barta, PhDr. Eva Homolová, RNDr. Jaroslav Perniš
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Ing. Soňa Tršová, PhD.

Pedagogickí zamestnanci školy
1. Mgr. Daria Balážová, ŠPJ – HUV, na materskej dovolenke;
2. Mgr. Eva Baloghová, ANJ – BIO, vyučovala BIO/anj: V, VI, VII;
3. PaedDr. Emília Bartošová, ANJ – HUV, vyučovala ANJ: II, IIIa, IIIb, IV, II.F; HUV:
I, II, IIIa, IIIb, IV; SAJ: 4. ročník;
4. Mgr. Marta Bartošová, NEJ – RUJ, vyučovala NEJ: VI, VIII, II.D, II.E, III.A, III.D,
IV.A, IV.C, IV.E; triedna profesorka IV.C; správkyňa knižnice ruského jazyka;
viedla krúžky: posluchové cvičenia a príprava na DSD II;
5. Mgr. Gabriela Belisová, ETV – NAV, vyučovala ETV: VI, I.B, I.C, I.D, I.E, I.F, II.D,
II.E, II.F; NAV: I, II, IIIa, IIIb, IV, V, I.A, I.B, II.A, II.B, II.C, II.D, II.E; VYU: IIIa, IIIb,
IV; koordinátorka prevencií;
6. Mgr. Petra Bohušová, SJL – FRJ, vyučovala FRJ: II, IV, V, III.E, III.F, IV.E, IV.F;
SJL: I.B, IV.D; JLS: 4. ročník; viedla krúžok zábavnej francúzštiny;
7. PaedDr. Bohdan Cagáň, SJL – HUV, vyučoval SJL: VI, I.C, II.B, III.E, IV.C, IV.E;
JLS: 4. ročník; vedúci predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry; triedny
profesor I.C; správca zbierky slovenského jazyka a literatúry; viedol krúžok
slovakistiky;
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8. Mgr. Zuzana Cigáňová, BIO – GEO, vyučovala BIO: II, I.A, I.E, GEO: II, IIIa, IIIb,
IV, VI, VII, I.E, II.F, III.A, III.B; REG: 3. ročník; SEG: 4. ročník; triedna profesorka
VIII; viedla krúžok geografickej olympiády kat. A,B,C,D;
9. Mgr. Jana Čižniarová, ANJ – NEJ, na materskej dovolenke;
10. PaedDr. Ľubica Divékyová, ANJ – SJL, vyučovala ANJ: I.C, III.D, IV.D, IV.E;
SAJ: 4. ročník; triedna profesorka III.D;
11. Mgr. Nikola Dobišová, SJL – ANJ, vyučovala ANJ: I.B, II.E, III.B, III.E; KAJ: 4.
ročník; SAJ: 4. ročník; triedna profesorka II.E;
12. Mgr. Vlasta Dobrotková, BIO – TEV, vyučovala BIO: II.A, II.D, III.A, III.B; BOZ: 4.
ročník; TSV/d: I.B, I.F, IV.D; vedúca predmetovej komisie biológie; správkyňa
knižnice biológie; viedla krúžok biologickej olympiády kat. A;
13. Mgr. Marcela Faráriková, TEV – PED, vyučovala TSV/d: VI, VIII, I.A, I.C, II.B,
II.D, III.A, III.F, IV.A, IV.B, IV.F; výchovná poradkyňa;
14. Mgr. Jana Galanská, MAT – VYT, vyučovala MAT: III.C; INF: II, IIIb, VII, I.A, I.B,
II.A, II.C, II.D, II.E, III.C; SEI: 4. ročník; vedúca predmetovej komisie informatiky;
správkyňa školskej webovej stránky; správkyňa knižnice informatiky a softvéru;
triedna profesorka III.C; viedla krúžok tvorby webových stránok a krúžok
programovania;
15. Mgr. Mária Hanková, SJL – RUJ, vyučovala SJL: I.A, I.F, III.B, III.C, IV.B; JLS: 4.
ročník; správkyňa knižnice slovenského jazyka a literatúry;
16. Mgr. Tatiana Helbichová, ŠPJ – RUJ, vyučovala ŠPJ: I.E, I.F, II.C, II.F, III.C;
správkyňa knižnice španielskeho jazyka a zbierok románskych jazykov; viedla
krúžok olympiády zo ŠPJ kat. A a krúžok prípravy na MS v ŠPJ;
17. Ing. Ľudmila Holá, MAT, vyučovala MAT: VII, I.B, II.C, II.F, III.A, III.F; triedna
profesorka III.A; viedla matematický krúžok;
18. Mgr. Erika Hoppanová, SJL – ANJ, vyučovala ANJ: II.A, II.C, II.D, III.B; ANL: I.C,
I.F, II.C; triedna profesorka II.D; správkyňa knižnice a zbierok anglického jazyka;
viedla krúžok posluchových cvičení z ANJ;
19. Mgr. Zuzana Hrúzová, ANJ, na materskej dovolenke;
20. Mgr. Ľudmila Husárová, TEV – BRV – ETV, vyučovala ETV: I, II, IIIa, V, I.A;
TSV/d: V, VII, I.D, I.E, II.A, II.F, III.C, III.D, IV.E; triedna profesorka II.F; viedla
športovo-turistický krúžok a krúžok netradičných športov;
21. Mgr. Ján Jáger, NAV, vyučoval NAV: VI, I.C, I.F, II.F;
22. Mgr. Katarína Jalakšová, FRJ, vyučovala FRJ: IIIa, II.A, II.F, III.E, III.F;
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23. Mgr. Alžbeta Janesová, MAT – ZAT, vyučovala MAT: VI, I.F, II.B, III.D, III.F,
IV.A; CVM: 3. ročník; DEG: 4. ročník; správkyňa knižnice matematiky; triedna
profesorka II.B; viedla krúžok matematickej olympiády kat. B;
24. Mgr. Eva Juríčková, SJL – DEJ – NEJ, vyučovala DEJ: II, VII, I.F, II.A, II.C, III.C,
III.D; NEJ: IIIa, IIIb, IV.D; MOD: 4. ročník;
25. Mgr. Eva Kačírová, ANJ – SJL, na materskej dovolenke;
26. PhDr. Zuzana Klačanská, PSYCH – PED – ETV, vyučovala PSY: 4. ročník;
školská psychologička;
27. Mgr. Róbert Klein, FYZ – CHEM, vyučoval FYZ: VII, I.C, I.F, II.C, II.E, II.F, III.C,
III.D, III.F; FYM: 3. ročník; FYV: 4. ročník; správca skladu učebníc; oprava
a údržba pomôcok fyziky; viedol knihovnícky krúžok a fyz.-chemický krúžok;
28. Mgr. Andrea Klocoková, ANJ – TEV, vyučovala ANJ: I, IIIa, I.C, II.B, II.C; TSV/d:
IIIa; triedna profesorka IIIa; viedla krúžok DOFE;
29. HELic. ThDr. Pavel Kollár, PhD., SchP, vyučoval RMK: I.F; LAT: I.F; NAV: I.D,
I.E;
30. Mgr. Kristína Košecká, SJL – OBN, vyučovala SJL: I, IIIa, IIIb, IV, II.E; triedna
profesorka I;
31. PaedDr. Miroslav Kozák, MAT – CHEM, vyučoval CHEM: V, I.A, II.A, III.B, III.F;
MAT: III.B; CHEV: 3. a 4. ročník; SECH: 4. ročník; vedúci predmetovej komisie
chémie; správca knižnice chémie; triedny profesor III.B; viedol krúžky chemickej
olympiády kat. A a kat. B;
32. Mgr. Kamila Kuhajdová, INF, vyučovala INF: VI, I.A, I.B, I.E, II.B, II.E, II.F; PRO:
IV.A;
33. PhDr. Ľudmila Kupková, ŠPJ – SJL, vyučovala ŠPJ: I.C, I.E, I.F, II.B, III.B, III.F,
IV.A, IV.B, IV.F; SJL: II; vedúca predmetovej komisie románskych jazykov; triedna
profesorka II; viedla krúžky olympiády zo ŠPJ kat. B a kat. C;
34. PaedDr. Oľga Kurbelová, MAT – CHEM, vyučovala CHEM: I, II, I.E, II.B, III.A;
MAT: IV.C, IV.E; TPP: II.C, II.F; CHEV: 3. a 4. ročník; SECH: 3. ročník; vedúca
predmetovej komisie umenia a kultúry; členka Rady školy; koordinátorka
environmentálnej

výchovy;

správkyňa

zbierky

chémie;

správkyňa

skladu

chemikálií; triedna profesorka I.E; viedla krúžky chemickej olympiády kat. C, kat.
Dg a krúžok DOFE;
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35. Mgr. Zuzana Laluhová, PhD., DEJ – OBN, vyučovala OBN: IV, VII, VIII, III.B,
III.D, III.E, III.F, IV.A, IV.B, IV.D, IV.E; SVS: 3. a 4. ročník; vedúca predmetovej
komisie občianskej náuky; viedla krúžok „Mladý Európan“ a filozofický krúžok;
36. Mgr. Marta Lančaričová, BIO – TEV, vyučovala BIO: V, I.F, II.C, II.F; MIK: 3.
ročník; TSV/d: I.A, I.C, II.C, III.B, IV.C; správkyňa knižnice a zbierky telesnej
a športovej výchovy; viedla športovo-turistický krúžok a zdravotnícky krúžok;
37. PaedDr. Renáta Lukáčová, MAT – GEO, vyučovala MAT: I.C, II.A, II.F, III.E,
IV.D, IV.F; PMM: 4. ročník; vedúca predmetovej komisie matematiky; správkyňa
zbierky matematiky; triedna profesorka III.E; viedla krúžky matematické cvičenia a
matematický seminár;
38. RNDr. Katarína Madová, numerická matematika, vyučovala INF: II, I.A, I.C, I.D,
I.F, II.A, II.B, II.D, II.E, III.B, III.C, III.F; SEI: 3. a 4. ročník; správkyňa školskej
webovej stránky;
39. Mgr. Vladimíra Majerská, ANJ – OBN; na materskej dovolenke;
40. PaedDr. Karin Malátová, MAT – ZAT – INF, vyučovala INF: II, IIIa, IIIb, IV, V, VII,
I.B, I.C, I.D, I.E, I.F, II.C, II.D, II.F, III.D, III.E, III.F; predsedníčka ZO OZPŠ;
41. Mgr. Bc. Peter Marko, ANJ – NEJ, vyučoval ANJ: V, I.A, III.A, IV.D, IV.F; triedny
profesor I.A; viedol krúžok DOFE;
42. Mgr. Iveta Marošová, vyučovala TSV/tan: VI, VII, II.A, II.B, II.C, II.D, II.E, II.F,
III.F;
43. Mgr. Jana Mečiarová, MAT – FYZ, vyučovala MAT: I, IV, VIII; FYZ: II, IIIa, IV, V,
I.B, III.B; CVM: 3. ročník; triedna profesorka IV; viedla krúžok DOFE;
44. RNDr. Jaroslav Mikuláš, numerická matematika, vyučoval INF: V, III.A; SEP: 3.
a 4. ročník; informatik správca siete; správca zbierky informatiky; viedol krúžky
programovania (1.-2. ročník a 3.-4. ročník) a krúžok matematickej olympiády kat.
A;
45. Mgr. Jana Mikušková, MAT – BIO, vyučovala BIO: I.B, I.C, I.D, III.C, III.E; SEB:
3. ročník; MIK: 3. ročník; BOZ: 4. ročník; BČE: 4. ročník; CVM: 3. ročník; PMM: 4.
ročník; správkyňa zbierky biológie; viedla krúžok biologickej olympiády kat. B;
46. Mgr. Tibor Mlynárik, BIO – TEV, vyučoval BIO: II.E; TSV/ch: I, IV, V, VII, VIII,
I.A, I.C, I.E, I.F, III.A, IV.A; TSV/d: III.E; SEB: 3. ročník; BČE: 4. ročník; viedol
krúžky florbalu (mladšie dievčatá a staršie dievčatá);
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47. Mgr. Ján Opálený, TEV – BRV – INF, vyučoval INF: IIIa, IV, VI, I.C, I.E, I.F, II.A,
II.B, II.C, II.F, III.A, III.B, III.D, III.E; TSV/d: II.C; administrátor úrazov; triedny
profesor II.C; viedol krúžky florbalu chlapci I – IV a chlapci 1. – 4.roč.;
48. Mgr. Zuzana Orságová, DEJ – NEJ, vyučovala DEJ: IIIa, IIIb, IV, VI, II.F, III.B,
III.E, III.F; NEJ: I, IIIb; SVD: 3. ročník; vedúca predmetovej komisie dejepisu;
triedna profesorka IIIb; viedla krúžok dejepisnej olympiády;
49. Mgr. Gabriela Oršulová, NEJ – RUJ – SJL, vyučovala NEJ: II, V, IV.B; RUJ: I.A,
I.D, II.A, II.E, III.E, III.F, IV.A; KNJ: 4. ročník;
50. Mgr. Jana Pastieriková, FYZ – ZAT – MAT, vyučovala FYZ: IIIb, I.A, I.E, II.D,
III.A, III.E, IV.A; TECH: IIIa, IIIb; FYM: 3. a 4. ročník; FYV: 4. ročník; vedúca
predmetovej komisie fyziky (od 1. februára 2017); koordinátorka stredoškolskej
odbornej činnosti (SOČ); správkyňa zbierky fyziky; triedna profesorka IV.E; viedla
krúžok fyzikálnej olympiády kat. A,B a fyz.-prírodovedný krúžok;
51. Mgr. Viera Pekárová, BIO – GEO, vyučovala BIO: I, IIIa, IIIb, IV, VI, II.B, III.F;
BOZ: 4. ročník; vedúca predmetovej komisie geografie; správkyňa knižnice
a zbierky geografie; triedna profesorka IV.F;
52. Mgr. Michal Petrovský, ANJ, vyučoval ANJ: II.A, III.C, IV.B, IV.C; OBA: 4.
ročník; vedúci predmetovej komisie anglického jazyka; viedol krúžok olympiády
v ANJ kat. 2B;
53. PhDr. Ľubomír Planka, ANJ – NEJ, vyučoval ANJ: IV.A, IV.E; KAJ: 4. ročník;
SAJ: 4. ročník;
54. Mgr. Anna Procnerová, ANJ – RUJ, vyučovala ANJ: I.D, I.F, II.F, III.F;
55. PaedDr. Katarína Rajcigelová, SJL – OBN – ETV, vyučovala SJL: II.F, III.D,
III.F; OBN: I, II, IIIa, IIIb, III.C, III.F, IV.C, IV.F; ETV: II, IIIb, IV; SVS: 4. ročník;
správkyňa zbierky občianskej náuky; správkyňa knižnice občianskej náuky;
triedna profesorka III.F; viedla krúžok olympiády ľudských práv a literárny krúžok;
56. Mgr. art. Barbara Meluzin Remiašová, výtvarné umenie (grafika) – ANJ,
vyučovala VYV: I, II; UMK: VII, VIII, I.B, I.F, II.A, II.B, II.F, III.A, III.C, III.F, IV.A,
IV.B, IV.C, IV.D, IV.E, IV.F; VYU: 3. ročník; SUK: 4. ročník; správkyňa knižnice
a zbierky umenia a kultúry; viedla krúžok „Erasmus – práca na zahraničnom
projekte“;
57. Mgr. Ingrid Samašová, NEJ – SJL, vyučovala NEJ: I.A, I.C, I.D, II.A, II.B, II.C,
III.A, III.C, III.E, IV.E; vedúca predmetovej komisie nemeckého a ruského jazyka;
viedla krúžok NEJ;
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58. PaedDr. Alžbeta Sasáková, MAT – CHEM, vyučovala MAT: IIIa, I.A, I.E, II.D,
II.E; viedla krúžok matematickej olympiády kat. C;
59. PhDr. Monika Siváková, DEJ – OBN, vyučovala DEJ: I, I.B, I.C, I.E, II.B, II.D,
II.F, III.F; SED: 4. ročník; VKD: 4. ročník; viedla školský spevokol Vavrinec;
správkyňa knižnice dejepisu; triedna profesorka IV.A; viedla krúžok „SOČ dejepis“
a krúžok speváckeho zboru Vavrinec;
60. Mgr. Martin Sonoga, ANJ – ŠPJ, vyučoval ANJ: I.D, I.E, III.C; KAJ: 4. ročník;
61. Mgr. Roman Steinhübl, DEJ – GEO, vyučoval GEO: I, V, I.A, I.C, I.D, I.F, II.B,
II.C; DEJ: I.A, I.D, I.F; ČLS: III.F, IV.F; SVD: 3. ročník; STC: 3. ročník; MOD: 4.
ročník; FHG: 3. ročník; triedny profesor I.D;
62. RNDr. Michal Struhár, BIO – CHEM, vyučoval BIO: VII; CHEM: VI, I.C, I.D, I.F,
II.E, III.D, III.E; SECH: 3. a 4. ročník; VKCH: 4. ročník; triedny profesor I.F; viedol
krúžok biologickej olympiády – projektová časť;
63. Ing. Martin Surový, ANJ – INF, vyučoval ANJ: I, II, IIIb, V, I.E, I.F;
64. Mgr. Ľubomíra Šimurková, MAT – FYZ, vyučovala FYZ: II.A, II.B, III.F; MAT: V,
IV.B; FYN: 3. a 4. ročník; FYM: 4. ročník; MAN: 3. ročník; PMM: 4. ročník; vedúca
predmetovej komisie fyziky (do 1. februára 2017); správkyňa knižnice fyziky;
predsedníčka Rady školy; triedna profesorka IV.B; viedla krúžok prípravy na MS
z matematiky a krúžok fyzikálnej olympiády kat. C, D;
65. Ing. Marcela Škopcová, ZAU – FIG, vyučovala FIG: VIII, IV.A, IV.B, IV.C, IV.D,
IV.E, IV.F; TPP: VI, II.A, II.B, II.D, II.E; APE: III.A; OBN: III.A; ZAU: 3. ročník;
PSY: 3. ročník; PSY: II.F; viedla krúžok strojopisu na počítači;
66. PhDr. Tatiana Šteiningerová, NEJ – RUJ, vyučovala NEJ: IV, VII, I.B, II.D, III.B;
RUJ: II.A, II.E; CTN: 3. ročník; správkyňa knižnice nemeckého jazyka; správkyňa
zbierky nemeckého jazyka; koordinátorka Sprachdiplomu; triedna profesorka I.B;
67. Mgr. Dáša Šturcelová, ANJ – SJL, vyučovala ANJ: VIII, I.B, III.F; RAK: V, VI, VII,
I.C, I.F, II.C; SAJ: 4. ročník; KAJ: 4. ročník;
68. PaedDr. Miroslava Šutová, SJL – HUV, vyučovala SJL: V, I.E, II.C, II.D, III.A,
IV.A; JLS: 4. ročník; správkyňa žiackej knižnice; správkyňa zbierky učebných
pomôcok hudobnej výchovy; triedna profesorka V; viedla krúžok „Thália“;
69. PaedDr. Juraj Tasch, GEO – TEV, vyučoval GEO: I.B, II.D, II.A, II.E, III.C, III.D,
III.E, III.F; TSV/ch: I.A, I.C, I.D, II.A, II.C, III.E, IV.B, IV.D; TSV/d: II.E; SEG: 4.
ročník; vedúci predmetovej komisie telesnej a športovej výchovy; triedny profesor
II.A;
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70. RNDr. Denisa Tužinská, BIO – CHEM, vyučovala CHEM: IIIa, IIIb, IV, VII, I.B,
II.C, II.D, II.F, III.C, III.F; BIO: III.D; SEB: 3. ročník; triedna profesorka IV.D; viedla
krúžok biologickej olympiády kat. C, D;
71. Mgr. Jaroslav Uhrin, TEV – BRV, vyučoval TSV/ch: II, IIIa, IIIb, VI, I.B, II.B, II.D,
II.E, II.F, III.B, III.C, III.D, III.F, IV.A, IV.C, IV.E, IV.F; vedúci predmetovej komisie
ochrany života a zdravia; zástupca náčelníka štábu CO; správca skladu civilnej
obrany; správca zbierky a knižnice brannej výchovy; viedol basketbalový krúžok a
lyžiarsko-snowboardový krúžok;
72. Mgr. Eva Urbanová, RUJ – TEV – ANJ, vyučovala ANJ: II.B, III.E, IV.F; RUJ: I.A,
I.D; TSV/d: I, II, IIIb, IV;
73. Mgr. Silvia Valterová, ANJ, vyučovala ANJ: IV, VI, VII, III.A, IV.B; triedna
profesorka VII; viedla krúžok olympiády v ANJ kat. 2C1;
74. Mgr. Erika Vargová, FIL – VYV – FRJ, vyučovala UMK: V, VI, I.A, I.C, I.D, I.E,
II.C, II.D, II.E, III.B, III.D, III.E;
75. Mgr. Helena Vašková, SJL – DEJ, vyučovala DEJ: V, II.E, III.A; SJL: VII, VIII,
I.D, II.A, IV.F; SSJ: 3. ročník; správkyňa zbierky dejepisu; viedla krúžok
slovenského jazyka;
76. Mgr. art. Alena Výskoková, vyučovala TSV/tan.: VI, VII, II.A, II.B, II.C, II.D, II.E,
II.F, III.F;
77. Mgr. Ľudmila Zaujecová, FRJ – PSY – ETV, vyučovala FRJ: I, VI, VII, II.A, II.F,
IV.E, IV.F; ETV: II; PSY: 3. a 4. ročník; PSM: 4. ročník; KFJ: 4. ročník; vedúca
predmetovej komisie psychológie; správkyňa knižnice francúzskeho jazyka a
psychológie; správkyňa učiteľskej knižnice; triedna profesorka VI; viedla krúžok
prípravy na DELF A2 a krúžok francúzštiny pre začiatočníkov;
78. Mgr. Monika Ziaťková, MAT – FYZ, vyučovala MAT: II, IIIb, I.D, I.F; SEM: 3. a 4.
ročník;

Nepedagogickí zamestnanci školy
RNDr. Jaroslav Mikuláš – vedúci školského výpočtového laboratória;
Branislav Šimko – zamestnanec školského výpočtového laboratória.
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Lívia Kotríková – tajomníčka, sekretárka riaditeľky školy, Ing. Jana Čajková –
personalistka, Bc. Silvia Krajčiová – hospodárka, Bc. Adriána Ďureje – všeobecná
a mzdová účtovníčka, Ing. Marcela Škopcová – administratívna pracovníčka, Jana
Mikulová – administratívna pracovníčka.
Daniela Nemcová – školníčka a informátorka, Ján Mališ – školník, Milan
Obert – školník, Elena Ducká – upratovačka, Anna Gubányiová – upratovačka,
Helena Kramárová – upratovačka, Ružena Kramárová – upratovačka, Anna
Mikulová – upratovačka, Viera Sihelská – upratovačka, Petronela Sýkorová –
upratovačka, Oľga Šimová – upratovačka, Mária Sýkorová – upratovačka.

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

ČLENOVIA RADY ŠKOLY
 za rodičov
Ing. Dalibor Bíro – predseda Rodičovskej rady
Eva Dragašová
Ing. Peter Hupka
Ing. Karol Považan
 za pedagogických zamestnancov
Mgr. Ľubomíra Šimurková – predsedníčka Rady školy
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PaedDr. Oľga Kurbelová
 za nepedagogických zamestnancov
Lívia Kotríková
 za zriaďovateľa
RSDr. Ján Cipov
Ing. Richard Takáč
PaedDr. Štefan Gaman
Ing. Ján Bodnár
 za žiakov školy
Alexandra Gaherová (VII) – predsedníčka Študentskej rady
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KRONIKA ŠKOLSKÝCH AKCIÍ
školský rok 2016/2017
SEPTEMBER 2016
5. septembra
slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017;
7. septembra
beseda so španielskymi študentkami pre vybraných žiakov španielčiny III.B, III.C a
III.F (Kupková);
13. septembra
návšteva Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi spojená s besedou „Osobnosti
protitureckého odboja na území dnešného Slovenska“, II.C (Juríčková);
21. septembra
literárna exkurzia do Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi, I.A (Hanková);
21. septembra
dejepisná exkurzia - Štátny archív Trenčín, pracovisko Bojnice, pre žiakov
spoločenskovednej časti II.F (Siváková);
22. septembra
návšteva výstavy hmyzu v RKC Prievidza pre žiakov tercie b (Belisová);
22. septembra
beseda „Ako sa robí rodostrom“ v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi, I.A (Klein,
Steinhübl);
23. septembra
literárna exkurzia do Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi, I.F (Hanková);
28. septembra
akcia „Deň jazykov“, návšteva filmového predstavenia „Hudroš“ (Fínsko) v RKC
v Prievidzi, výber 4. ročníka (Petrovský, Planka);
29. septembra
návšteva výstavy motýľov v RKC Prievidza pre žiakov kvarty (Belisová);
30. septembra
akcia „Poznaj iných, spoznáš sám seba“ – prezentácia SŠ a organizácií okresu
Prievidza (Faráriková);
30. septembra
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vystúpenie speváckeho zboru Vavrinec v rámci akcie „Poznaj iných, spoznáš sám
seba“ (Siváková);

OKTÓBER 2016
4. – 6. októbra
zahraničná geografická exkurzia České Budějovice – Praha, výber študentov (Barta,
Tasch);
5. októbra
okresné kolo v cezpoľnom behu (Uhrin);
7. októbra
zbierka „Deň nezábudiek“ (Belisová);
7. – 17. októbra
výmenný pobyt do Francúzska „Európske občianstvo a moderné dejiny“, výber
študentov (Laluhová, Zaujecová);
10. októbra
prednáška FIRST GYNAECOLOGICAL CONSULTATION pre žiačky 1. ročníka
(Dobrotková);
10., 11. októbra
literárna exkurzia do Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi, kvinta a I.E (Šutová);
11. októbra
návšteva Veľtrhu štúdia a kariéry - Akadémia VAPAC Bratislava, III.D, III.F a septima
(Divékyová, Rajcigelová, Valterová);
12. októbra
návšteva Veľtrhu štúdia a kariéry - Akadémia VAPAC Bratislava, III.A, III.B, III.C
a III.E (Galanská, Holá, Kozák, Lukáčová);
13. októbra
literárna exkurzia do Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi, sekunda (Kupková);
13., 14., 20. októbra
majstrovstvá školy v stolnom tenise chlapcov (Mlynárik);
17. októbra
zážitkové učenie v centrále Červeného kríža v Prievidzi pre žiakov sexty (Belisová);
17. októbra – 11. novembra
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kariérne poradenstvo pre žiakov 3. ročníka v spolupráci so súkromným centrom PPP
v Prievidzi (Faráriková);
19. októbra
premietanie španielskeho filmu AMAZONIA VERTICAL v Regionálnom a kultúrnom
centre v Prievidzi pre žiakov španielčiny I.C, I.E a I.F (Kupková);
19. októbra
školské kolo súťaže ZENIT v programovaní (Mikuláš);
20. októbra
literárna exkurzia do Oponíc – návšteva Apponyiovskej knižnice, kvinta a I.E
(Košecká, Šutová);
21. októbra
literárna exkurzia do Puškinovho literárneho múzea v Brodzanoch, II.C a II.D
(Hoppanová, Šutová);
24. októbra
stretnutie so starými rodičmi pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ (E. Bartošová);
24. októbra
školské kolo v stolnom tenise dievčat SŠ (Mlynárik);
24. októbra
exkurzia do Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, tvorivé dielne „Jesenné variácie“,
tercia b (Pastieriková);
25. októbra
literárna exkurzia do Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi, I.C (Cagáň);
25. októbra – 11. novembra
sociálno-psychologický program pre žiakov 1. ročníka v spolupráci so súkromným
centrom PPP v Prievidzi (Faráriková);
26. októbra
imatrikulácia študentov 1. ročníka;
27. októbra
exkurzia z geografie, výstava COSMOS v Bratislave, I.D (Steinhübl);

NOVEMBER 2016
3. novembra
obvodné kolo v malom futbale (Uhrin);
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4. novembra
súťaž „Fyzikálny náboj“, Bratislava, výber študentov (Pastieriková);
7. novembra
školské kolo informatickej súťaže iBOBOR – kategória juniori (Malátová);
7. novembra
obvodné kolo v malom futbale ZŠ (Uhrin);
8. novembra
školské kolo informatickej súťaže iBOBOR – kategória seniori (Malátová);
8. novembra
literárna exkurzia do Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi ,I.B (Bohušová);
9. novembra
školské kolo informatickej súťaže iBOBOR – kategória kadeti (Malátová);
9. novembra
prezentácia spoločnosti FORTISCHEM Nováky pre žiakov 4. ročníka (Kozák);
10. novembra
školské kolo informatickej súťaže iBOBOR – kategória benjamíni (Malátová);
10. novembra
dejepisná exkurzia do Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi spojená s prednáškou
o genealógii, I.A (Steinhübl);
11. novembra
zbierka „Hodina deťom“ (Belisová);
15. novembra
exkurzia do Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi „Po hrôzach noci svitá deň“ (pásmo
k holokaustu), II.F (Siváková);
18. novembra
predstavenie filmu „Cooltura“ spojené s diskusiou s hosťami Michalom Remom
a Katarínou Koščovou, kino Baník v Prievidzi, študenti 2., 3. a 4. ročníka;
22. novembra
školské kolo súťaže „Majster rétor“ (Marko);
23. novembra
akcia „Študentská kvapka krvi“ , študenti 3. a 4. ročníka (Lančaričová);
23. novembra
akcia „Nemčinár roka“ (Samašová);
24. novembra
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exkurzia do Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi spojená s besedou s Petrou
Nagyovou-Džerengovou, Marekom Mittašom a Jozefom Slovákom, akcia „Literatúra
na cestách 2016“, I.C (Cagáň);
25. novembra
matematická súťaž „Náboj junior“ pre žiakov základných škôl z Prievidze a okolia na
pôde školy (Lukáčová);
25. novembra
exkurzia do Regionálneho a kultúrneho centra Prievidza: Výstava motýľov a hmyzu
(pozorovanie, výklad a následné výtvarné stvárnenie pozorovaných živočíchov),
sekunda (Remiašová);
29. novembra
chemická exkurzia „Sacharidy v reálnom živote“ do pivovaru Urpiner v Banskej
Bystrici, III.A, III.B, III.F (Barta, Kozák, Kurbelová);
29. novembra
exkurzia do NR SR v Bratislave, výber študentov (Laluhová, Škopcová);
30. novembra
súťaž „Angličtinár roka“ (Valterová);
30. novembra
školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry (Vašková);

DECEMBER 2016
1. decembra
akcia - súťaž „EXPERT“ (Siváková);
1. decembra
školské kolo olympiády v nemeckom jazyku (Šteiningerová);
1. decembra
výchovný koncert „Ragtime a nemý film“, žiaci prímy až kvarty;
2. decembra
exkurzia z dejepisu do Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi: Mesto – srdce –
vysvedčenie – dievča (pásmo k holokaustu), III.F (Siváková);
2. decembra
prezentácia VUT Brno, 3. ročník (Faráriková);
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2. decembra
školské kolo chemickej olympiády – kategória A (Kozák);
6. decembra
zbierka „Úsmev ako dar“ (Belisová);
6. decembra
školské kolo olympiády v španielskom jazyku – kategória A (Helbichová);
6. decembra
súťaž „Majster rétor“ Trenčín, výber študentov (Marko);
7. decembra
školské kolo olympiády v španielskom jazyku – kategória B (Kupková);
7. decembra
školské kolo olympiády v anglickom jazyku (Valterová);
7. decembra
exkurzia do Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, tvorivé dielne „Vianočné
čarovanie“, tercia b (Pastieriková);
8. decembra
akcia „Burza stredných škôl“ v Dome kultúry v Novákoch (Faráriková, Homolová);
8. decembra
školské kolo olympiády v španielskom jazyku – kategória C (Kupková);
8. decembra
školské kolo Pytagoriády pre žiakov prímy až tercie (Lukáčová);
8. – 9. decembra
súťaž „JUNIOR FRESHHH“, Bratislava, výber študentov 4. ročníka (Šimurková);
9. decembra
školské kolo olympiády v ruskom jazyku (Oršulová, Urbanová);
9. decembra
exkurzia do Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, tvorivé dielne „Vianočné
čarovanie“, tercia a (Pastieriková);
13. – 14. decembra
zahraničná literárno-historická exkurzia do Maďarska (Budapešť), výber študentov
(Homolová, Vašková);
14. decembra
návšteva

výstavy

o kozmonautike

Cosmos

a prírodovedná časť II.F (Pastieriková, Šimurková);
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Discovery

v Bratislave,

III.A

14. – 15. decembra
zahraničná geografická exkurzia do Poľska (Krakow), výber študentov (Barta,
Tasch);
15. decembra
zahraničná exkurzia „Vianočná Viedeň“, IV.C (M. Bartošová);
15. decembra
beseda „Pravda o drogách“, prednášateľ Mgr. M. Vrábeľ, 1. ročník + žiaci prímy až
kvinty;
16. decembra
zahraničná exkurzia „Vianočná Viedeň“, výber študentov (M. Bartošová, Samašová);
16. decembra
návšteva Francúzskeho inštitútu v Bratislave, sexta (Zaujecová);
16. decembra
dejepisná exkurzia do Viedne, výber študentov (Rajcigelová, Siváková);
19. decembra
vianočné vystúpenie speváckeho zboru Vavrinec v ŠZŠ Prievidza, výber študentov
(Siváková);
19. decembra
školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku (Bohušová, Zaujecová);
20. decembra
výstava „AMA 2016“ v Regionálnom a kultúrnom centre Prievidza: výstava z tvorby
neprofesionálnych umelcov, sekunda (Remiašová);
21. decembra
korčuliarsky výcvik pre prímu až terciu (Klocoková, Košecká);
21. decembra
výstava AMA 2016 v Regionálnom a kultúrnom centre Prievidza: výstava z tvorby
neprofesionálnych umelcov, príma (Remiašová);

JANUÁR 2017
12. januára
obvodné kolo v basketbale chlapcov (Uhrin);
16., 19. januára
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„AMA“ (výstava amatérskych umelcov regiónu v RKC Prievidza), oktáva, I.B a III.C
(Remiašová);
18. januára
okresné kolo olympiády v anglickom jazyku (Valterová);
19. januára
okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku (Samašová);
26. januára
prezentácia UCM Trnava, 4. ročník (Faráriková);
26. januára
krajské kolo chemickej olympiády – kategória A (Kozák);
26. januára
prezentácia FCHPT STU Bratislava – Ing. Juraj Oravec, PhD. (Kozák);
31. januára
školské kolo matematickej olympiády – kategória B a C (Janesová, Sasáková);

FEBRUÁR 2017
7. februára
beseda s Igorom Harachom (IV.F) o SNP a 2. svetovej vojne pre žiakov III.F
(Siváková);
9. februára
návšteva laboratórií Stavebnej fakulty STU v Bratislave, výber študentov 3. a 4.
ročníka (Janesová, Lukáčová);
9. februára
prezentácia života a tvorby Gabriely Futovej v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi,
sekunda (Kupková);
10. februára
školské kolo chemickej olympiády – kategória D (Kurbelová);
14. februára
školské kolo biologickej olympiády – kategória A, B (Dobrotková);
14. februára
prezentácia Ekonomickej fakulty UMB Banská Bystrica, 3. ročník (Faráriková);
14., 16., 17., 20. a 22. februára
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návšteva výstavy obrazov Salvadora Dalího v ArtPoint-e Prievidza, II.B, III.F a IV.B
(Helbichová, Kupková);
15. februára
akcia „Svetový deň mokradí“, beseda s RNDr. Vladimírom Slobodníkom, CSc.;
16. februára
prezentácia STU Bratislava a Noving Nováky, s. r. o., 4. ročník (Faráriková);
16. februára
krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku (Samašová);
16. – 17. februára
fyzikálna súťaž „Fykosí fyziklání“ v Prahe, IV.A (Pastieriková);
17. februára
študentský ples Gymnázia V. B. Nedožerského;
21. februára
divadelné predstavenie Ivana Bukovčana „Kým kohút nezaspieva“ DAB v Nitre, výber
študentov (Šutová, Hanková, Divékyová, Rajcigelová, Vašková, Bohušová);
23. februára
akcia „Vedecké onkologické dielne“, ÚEO SAV Bratislava, výber študentov
(Dobrotková);
24. februára
prehliadka výstavy „Stredoveké nálezy zo stredného Ponitria“, Hornonitrianske
múzeum v Prievidzi, II.F (Siváková);

MAREC 2017
6. – 9. marca
zahraničná exkurzia do Londýna, výber študentov (Dobišová);
8. marca
akcia „Valentínska kvapka krvi“ (Lančaričová);
10. marca
súťaž „Masterclasses 2017“ Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, výber
študentov (Pastieriková);
11. marca
Deň otvorených dverí Gymnázia V. B. Nedožerského
14. marca
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EČ a PFIČ maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry;
15. marca
EČ a PFIČ maturitnej skúšky z cudzieho jazyka (ANJ, NEJ);
15. marca
matematická súťaž „Pytagoriáda“, CVČ v Prievidzi, výber študentov (Marko);
16. marca
EČ maturitnej skúšky z matematiky;
17. marca
literárna beseda s Monikou Wurm v Hornonitrianskej knižnici, IV. D (Bohušová);
17. marca
školské kolo chemickej olympiády – kategória B (Kozák);
21. – 22. marca
dekanátne kolo biblickej olympiády (Belisová);
22., 28. marca
prezentácia francúzskeho jazyka na ZŠ v Prievidzi (Bohušová, Zaujecová);
22. marca
akcia „ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO“ (Ján Botto: „Lucijný stolček“) v RKC Prievidza,
sekunda (Kupková);
22. marca
divadelné predstavenie „Kostýmy a scéna“, Regionálne a kultúrne centrum Prievidza,
príma (Remiašová);
23. – 29. marca
zahraničný projekt „ERASMUS +“, medzinárodné stretnutie v Grécku (Serres), výber
študentov (Remiašová);
28. marca
exkurzia do Centra sociálnych služieb a pomoci DOMINO, výber 4. ročníka
(Zaujecová);

APRÍL 2017
3. apríla
beseda o Inkoch, Machu Picchu a Cuscu, III.B, III.C a III.F (Cagáň, Helbichová,
Kupková);
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4. apríla
okresné kolo matematickej olympiády kategórie Z6 – 8, CVČ v Prievidzi, výber
študentov (Lukáčová, Mečiarová);
7. apríla
zbierka „Deň narcisov“ (Belisová);
7. apríla
matematická súťaž „Náboj“ v Bratislave, výber študentov (Lukáčová);
12. apríla
tvorivé dielne k Veľkej noci v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi, tercia b
(Pastieriková);
12. apríla
literárno-hudobné pásmo pri príležitosti 200. výročia narodenia J. M. Hurbana,
študenti 1., 3. a 4. ročníka (Homolová, Šutová);
19. apríla
literárna exkurzia do Martina: Národný cintorín, Etnografické múzeum; príma
a sekunda (Košecká);
19., 25. apríla
výstava „Za korunou do múzea“ v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi, II.E a III.A
(Vašková);
19. – 23. apríla
zahraničná exkurzia do CERN-u (Švajčiarsko), výber študentov (Pastieriková,
Šimurková);
20. apríla
beseda „Príbeh z tábora smrti“ s hosťami Ruženou Beckovou a Erikom Kližanom,
Hornonitrianska knižnica Prievidza, III.E (Orságová);
20., 21. apríla
beseda študentov s europoslankyňou MUDr. Annou Záborskou;
21. – 28. apríla
zahraničná exkurzia Londýn, Škótsko, Amsterdam; výber študentov (Marko,
Divékyová);
25. apríla
exkurzia z UMK: Múzeum gýča v Kremnici, tercia (Belisová, Husárová);
26. apríla
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dejepisná exkurzia: 2. svetová vojna a holokaust (Sereď, Bratislava), výber študentov
(Orságová, Siváková);
28. apríla
prezentácia francúzskeho jazyka na ZŠ v Prievidzi (Bohušová);
28. apríla
školské kolo chemickej olympiády – kategória C (Kurbelová);
28. apríla
exkurzia na „Gastrodni“ na SOŠOaS v Prievidzi (Dobrotková, Faráriková);

MÁJ 2017
5. mája
zbierka „Tehlička“ (Belisová);
5., 25. mája
„LEAF AWARD“ – workshop pre vybraných študentov (Faráriková);
7. – 9. mája
súťaž „Zlatý Amos“, Poprad, II.B (Steinhübl);
8. – 14. mája
zahraničný projekt ERASMUS +, medzinárodné stretnutie v Taliansku (Statte), výber
študentov (Cigáňová, Remiašová);
9. mája
zbierka „Úsmev ako dar“ (Belisová);
10. mája
prezentácia agentúry INJOY (Valterová);
18. mája
dejepisno-geografická exkurzia do

Kremnice, Vyhne, II.C a II.F (Steinhübl,

Juríčková);
22. – 25. mája
ústna forma internej časti maturitnej skúšky;
24. mája
účasť študentov na zoo olympiáde 2017 v Zoologickej záhrade v Bojniciach
(Dobrotková);
24. mája
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komunitný akčný deň „Mladí reportéri pre životné prostredie“ I, II (Kurbelová,
Mečiarová);
24. mája
festival nielen o jazze „FÚZIE 2017“ – výchovné koncerty pre žiakov ZŠ a SŠ, ZUŠ
Ladislava Stančeka;
25. mája
akcia „Deň zdravia“, II.C (Belisová, Lančaričová, Porubcová);
30. mája
exkurzia DANUBIANA (Čunovo), Bratislava, kvarta (Belisová, Urbanová);
30. mája
prednáška „Mária Terézia – analýza obdobia osvietenského absolutizmu“ v
Hornonitrianskom múzeu Prievidza, II.C (Juríčková);
31. mája
čitateľský maratón „Čítajme si... 2017“ pre žiakov sekundy v Hornonitrianskej knižnici
Prievidza (Kupková);

JÚN 2017
2. júna
geografická exkurzia do firmy Evonik Fermas Slovenská Ľupča, II.A (Tasch,
Husárová);
2. júna
literárna exkurzia P. O. Hviezdoslav (Dolný Kubín), tercia a, tercia b a kvarta
(Košecká, Klocoková);
5. júna
beseda so spisovateľkou Gabrielou Revickou na tému „Ako začať tvoriť“,
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, sekunda a II.B (Cagáň);
6. júna
cyklus ekonomických prednášok organizovaných Obchodnou akadémiou v Prievidzi
v rámci projektu „Sme v škole“, III.A (Homolová, Škopcová);
6. – 7. júna
medzinárodný certifikát z francúzskeho jazyka DELF A2 a B1 (Zaujecová);
8. júna
účasť žiakov sekundy na Dni otvorených dverí MsÚ v Prievidzi (Belisová);
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12. júna
literárna exkurzia Devín (Bratislava), kvarta, II.E (Košecká, Dobišová);
13. júna
študentská konferencia vedeckých prác „PROJEKT 2017“ (Kurbelová);
13., 16. júna
návšteva súdneho pojednávania na Okresnom súde v Prievidzi, výber 3. ročníka
(Laluhová);
20. júna
exkurzia do firmy Elko computers, s. r. o., III.A (Škopcová);
20. júna
biologická exkurzia do Zoo Bojnice, II.A (Dobrotková, Faráriková);
21. júna
exkurzia z mikrobiológie, oddelenie klinickej mikrobiológie Nemocnice s poliklinikou
Bojnice (Lančaričová);
26. júna
divadelné predstavenie „Štefánik – slnko v zatmení“ DAB Nitra, 1. a 3. ročník
(Šutová, Vašková);
26. – 27. júna
fyzikálna exkurzia do hvezdárne Veľké Bielice, kvarta (Laluhová, Mečiarová);
30. júna
slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017.
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Rozlúčili sme sa...
S hlbokým zármutkom sme prijali smútočné správy:

31. júla 2016 zomrel vo veku 61 rokov náš bývalý kolega
Ing. IVAN MEČIAR
Na našom gymnáziu pôsobil v rokoch 1982 až 1993 ako stredoškolský profesor
fyziky a programovania. Posledná rozlúčka s ním bola 5. augusta 2016
v Dome smútku na cintoríne v Bojniciach.
Česť jeho pamiatke!

3. decembra 2016 zomrel vo veku 78 rokov náš bývalý kolega
Mgr. IMRICH PÉLI
Na našom gymnáziu pôsobil v rokoch 1971 až 1999 ako stredoškolský profesor
spoločenskovedných predmetov, 13 rokov bol riaditeľom (1977 – 1990).
Posledná rozlúčka s ním bola 6. decembra 2016
v Dome smútku na cintoríne v Prievidzi.
Česť jeho pamiatke!

28

11. februára 2017 zomrela vo veku nedožitých 80 rokov naša bývalá kolegyňa
Mgr. JUDITA NEMČEKOVÁ
Na našom gymnáziu pôsobila v rokoch 1979 až 1993 ako stredoškolská profesorka
fyziky a chémie. Posledná rozlúčka s ňou bola 15. februára 2017
v Dome smútku na cintoríne v Bojniciach.
Česť jej pamiatke!

18. mája 2017 zomrel vo veku 86 rokov náš bývalý kolega
VOJTECH PIPÍŠKA
Na našom gymnáziu pôsobil v rokoch 1972 až 1977 ako stredoškolský profesor
fyziky. Posledná rozlúčka s ním bola 22. mája 2017
v Dome smútku na cintoríne v Bojniciach.
Česť jeho pamiatke!
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Vážená pani Barancová, vážený pán Baranec, milá Lenka,
vážená smútiaca rodina, smútiace zhromaždenie!
Možno sa vám moja dnešná reč bude zdať osobná, ale ona osobná je a aj musí byť.
Utrpeli sme obrovskú stratu. A ja nemôžem povedať pár akokoľvek úprimných, ale
všeobecných slov. Od nás neodišiel niekto, od nás odišiel Patrik Baranec. Konkrétny
človek. Príklad. Niekto, čie miesto sa nedá a ani nebude dať nikým a ničím nahradiť. To len
čas trošku otupí hrany.
Takto takmer pred dvomi rokmi ma navštívila mama jedného zo žiakov. Zaujala ma
tým, že bola mimoriadne krásna, ale toto zaujatie mi vydržalo len do chvíle, kým nepovedala,
prečo prišla. Prišla mi totiž oznámiť, že jej syn je ťažko chorý, hoci tak vôbec nevyzerá.
Samozrejme, hneď som sa za ním vybrala tak, aby to nevedel, a musím povedať, že naozaj
nevyzeral. Bol rovnako neobyčajne krásny. To však vôbec nie je také dôležité. Bol hlavne
dobrý, múdry, zodpovedný, neuveriteľne statočný. Ak takéto slová používate o niekom, často
je to výsledok výchovy, vzdelania, rodinných pomerov, mentálnej či emočnej výbavy. Ale
v prvom a najzásadnejšom rade je to otázka charakteru. O tom Patrikovom niet žiadnych
pochýb. Bola som, žiaľ, súčasťou tohto nepochopiteľného príbehu osobne a do samého
konca, a môžem povedať, že bola pre mňa veľká česť byť v jeho blízkosti. Vidieť svet jeho
očami, ale vidieť napríklad aj jeho rodičov.

30

Vážená pani Barancová, vy ste ma podobne ako moja nevesta pred nejakým časom
vo veľmi podobnej životnej situácii presvedčili o tom, že nádej umiera naozaj posledná. A že
veriť v sily a schopnosti našich detí nie je pre nás možnosť, ale neotrasiteľná povinnosť.
Videla som na vlastné oči, ako niekto, kto sa takmer nemôže hýbať, nemôže hovoriť, ukazuje
svojej mame a aj otcovi či sestre srdiečka urobené z vlastných rúk. A videla som v jeho
ubolenej tvári obrovské šťastie, keď vás zbadal vo dverách. Láska, obetavosť a oddanosť
viedla každý váš krok a ja som hlboko presvedčená, že práve ona bola tou silou, ktorá s
nami Patrika držala tak dlho. Som vám všetkým za túto lekciu z ľudskosti nesmierne vďačná.
Niekedy sa v živote udejú naozaj zvláštne veci. Najprv im nerozumieme, ale potom ich
pochopíme. Jednou z nich aj fakt, že my sme si s Patrikom vymenili roly.
On sa stal naším učiteľom, my sme boli len žiaci v jeho veľkej škole života. Videla
som už všeličo, ale nikdy som nestretla statočnejšieho človeka. Keď som sa pred mnohými
rokmi rozhodovala pre svoje budúce povolanie, môj otec veľmi chcel, aby som študovala
pediatriu. Nemohla som z viacerých dôvodov. Jednak nemám talent na prírodné vedy
a nemám ani nekonečnú vytrvalosť, akú lekár musí mať. Hlavne som hľadala povolanie, pri
ktorom budem s mladými ľuďmi a budem ich posielať do sveta o niečo múdrejších, ale najmä
živých a zdravých. A vidíte, dobehlo ma to. Aj toto je život.
Drahý môj Patrik, a teraz isto hovorím za všetkých mojich kolegov a aj za našich
študentov. Bola pre mňa obrovská pocta a česť poznať ťa, byť žiačkou v tvojej škole života.
Žiadne akademické tituly, dokonca ani vek nie sú kritériom na to, aby sme sa mohli vyhlásiť
za hotových ľudí. Je to len prejavená láska, vykonané dobro, životná múdrosť, srdečnosť, ale
aj schopnosť neklásť otázky, na ktoré nie sú odpovede. Je to neutíchajúca túžba bojovať
s prekážkami, ale aj schopnosť pochopiť, že koniec nemusí byť naozajstným koncom. A že
vôbec neznamená prehru. Patrik, bol si ten najlepší učiteľ. To, čo si ty stihol za pár rokov, iní
nestihnú ani za celý dlhý život.
„Ak máš vo vrecku voňavku, nemusíš o tom hovoriť každému. Vôňa hovorí za Teba.“
Patrik, ty si voňal krásne, a ja na tvoju vôňu nezabudnem do konca svojich dní.

(Smútočný príhovor riaditeľky PaedDr. Eleonóry Porubcovej na pohrebe)
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Maturitné skúšky 2017

E

xterná časť maturitnej skúšky (EČ) sa konala od
14. do 16. marca 2017, písomná forma internej

časti maturitnej skúšky (PFIČ) sa konala od 14. do
16. marca 2017 a ústna forma internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ) sa konala od
22. do 25. mája 2017. Predsedníčkou školskej maturitnej komisie bola Mgr. Erika
Kontrová z Obchodnej akadémie v Prievidzi.
Predsedovia predmetových maturitných komisií

Predmet

Anglický jazyk

Predseda maturitnej komisie
Mgr. Monika Kolenčíková, Mgr. Janka Jakubisová,
PaedDr. A. Krajčovičová, Mgr. Veronika Zimániová

Nemecký jazyk

Mgr. Zuzana Olejárová

Francúzsky jazyk

Mgr. Marianna Oravcová

Španielsky jazyk

Mgr. Jana Placeková

Ruský jazyk

PaedDr. Eleonóra Porubcová
Mgr. Jana Hraňová, Mgr. Alena Leštianska,

Slovenský jazyk a literatúra

PaedDr. K. Pernišová, Mgr. Katarína Ďurišová

Biológia

Mgr. Anna Čížová

Fyzika

Mgr. Rudolf Badáň

Matematika

RNDr. Mária Bendová, RNDr. Eva Kadlečíková

Chémia

Mgr. Andrea Machová

Informatika

Ing. Alžbeta Balková

Dejepis

Mgr. Juraj Orlík

Geografia

Mgr. Renáta Rybanská

Občianska náuka

Mgr. Juraj Bačišin

Psychológia

Mgr. Mária Pálešová

Umenie a kultúra

Mgr. Soňa Rausová

32

Prehľad o klasifikácii ústnej formy internej časti maturitnej skúšky
(2016/2017)
Známky

Maturitný
predmet

Priemer

spolu

1

2

3

4

5

187

80

71

30

6

0

1,80

183

79

47

45

12

0

1,95

nemecký jazyk

10

10

0

0

0

0

1,00

francúzsky jazyk

9

6

3

0

0

0

1,33

španielsky jazyk

7

6

1

0

0

0

1,14

ruský jazyk

4

2

0

1

1

0

2,25

matematika

63

32

16

10

5

0

1,81

fyzika

33

17

7

9

0

0

1,76

chémia

24

8

10

6

0

0

1,92

informatika

23

11

3

7

2

0

1,96

dejepis

29

14

10

5

0

0

1,69

občianska náuka

40

15

16

3

6

0

2,00

psychológia

28

22

5

1

0

0

1,25

umenie a kultúra

16

14

2

0

0

0

1,13

biológia

44

19

15

7

3

0

1,86

geografia

48

30

12

5

1

0

1,52

spolu a priemer
školy

748

365

218

129

36

0

1,65

slovenský jazyk
a literatúra
anglický jazyk

Predmety dobrovoľnej maturitnej skúšky
Maturitný
predmet

Známky

Priemer

spolu

1

2

3

4

5

nemecký jazyk

1

0

1

0

0

0

2,00

informatika

2

1

1

0

0

0

1,50

spolu a priemer
školy

3

1

2

0

0

0

1,75

RNDr. Milan Barta, zástupca riaditeľky školy
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Kam na vysokú školu
Preferencie záujmu maturantov o štúdium na vysokej škole v školskom roku
2016/2017
Zameranie štúdia

IV.A

IV.B

IV.C

IV.D

IV.E

IV.F

VIII

Spolu

Lekárske fakulty

3

6

2

5

4

3

0

23

Ekonomika a manažment

3

5

2

1

5

3

1

20

Prírodné vedy

4

3

0

5

2

0

0

14

Humanitné štúdiá, jazyky

2

3

4

1

2

4

1

17

Filozofické fakulty, psychológia

0

3

1

3

1

5

0

13

Právo

1

0

1

2

0

2

0

6

Stavebné fakulty
Akad. policaj. zboru, Akad.
ozbroj. síl
Informatika

1

2

3

0

2

0

0

8

0

1

0

0

0

1

0

2

6

0

1

2

1

3

2

15

Medzinárodné vzťahy

0

0

0

0

1

0

0

1

Chemic.- technologic. fakulty

1

1

0

1

2

0

0

5

Strojnícke fakulty

5

2

1

0

0

0

1

9

Učiteľstvo, pedagogika

0

2

0

3

2

4

3

14

Zdravotnícke služby, Tv

0

0

3

0

2

0

0

5

Umelecké fakulty

0

0

2

1

2

0

1

6

Architektúra

0

0

0

1

0

0

0

1

Farmácia

0

0

0

0

0

0

0

0

Elektrotechnika

0

1

1

0

0

0

0

2

Veterinárne lekárstvo

0

0

0

0

0

0

0

0

Iné

1

1

4

1

2

0

1

10

Zahraničné univerzity a VŠ

2

0

3

1

0

0

3

10

Študenti maturujúci v tomto školskom roku podali spolu 376 prihlášok na vysoké
školy, z toho 60 z nich chce študovať v Českej republike a 10 v zahraničí.

Mgr. Marcela Faráriková
výchovná poradkyňa školy
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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 2016/2017 sa do súťaže SOČ zapojili títo žiaci našej školy :

Ráchel Smejkalová (VI) odbor 01 s prácou „Joga ako životný štýl“,
Františka Mečiarová (II.B) odbor 02 s prácou „Hluk okolo nás“,
Dagmar Budd (VI) odbor 04 s prácou „Pobytové znaky živočíchov v rôznych
prostrediach“,
Tomáš Štrba (VI) odbor 05 s prácou „Vplyv leteckej dopravy na obyvateľstvo
a životné prostredie“,
Laura Partiková (III.A) odbor 05 s prácou „Svetelný smog“,
Paulína Wolfová (II.C) odbor 17 s prácou „Arteterapia“.
Obvodné kolo pre odbory 01, 04 a 17 sa uskutočnilo 17. marca 2017 v Novom
Meste nad Váhom, odkiaľ do krajského kola postúpili práce Dagmar Budd a Paulíny
Wolfovej. Obvodné kolo pre odbory 02 a 05 sa uskutočnilo 23. marca 2017
v Považskej Bystrici, odkiaľ do krajského kola postúpili práce Františky Mečiarovej
a Laury Partikovej.
Krajské kolo prebehlo 7. apríla 2017 na SOŠ Stará Turá. Najlepšie sa darilo
Paulíne Wolfovej, ktorá vo svojom odbore obsadila 3. miesto. Konzultantkou práce
bola PaedDr. Oľga Kurbelová.
K dosiahnutým výsledkom všetkým študentom srdečne blahoželám a ďakujem
za ich snahu čo najlepšie reprezentovať našu školu.
Mgr. Jana Pastieriková
koordinátorka SOČ
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Nie sme ľahostajní
(Téma holokaustu vo vyučovaní)

V

udalosťami nabitých dejinách nachádzame témy, ktoré svojou vecnosťou
minulosť už pohltila, ale ktoré svojou podstatou zanechávajú hlboký odkaz pre

súčasnosť i budúcnosť. Patrí k nim i holokaust. Naša škola si vážnosť tohto odkazu
uvedomuje.
15.

novembra

2016

si

mohli

žiaci

spoločenskovednej

časti

II.F

v

Hornonitrianskej knižnici (HNK) v Prievidzi pripomenúť, aké hrôzy museli prežiť
prenasledovaní obyvatelia počas druhej svetovej vojny, z ktorých mnohí skončili ako
obete holokaustu v koncentračných táboroch a iba malému počtu sa podarilo prežiť.
Pásmo Po hrôzach noci svitá deň v podaní pani Blaháčovej bolo pripravené ako
kombinácia úvah o vojne a holokauste, prelínalo sa s ukážkami literatúry umeleckého
štýlu a filmu. Nahliadli sme do obsahu diel Denník Anny Frankovej, Chlapec v
pásikavom pyžame, Zlodejka kníh, Nechcel som byť Žid, Čo Dante nevidel.
Žiaci prírodovednej časti III.F sa mohli 2. decembra 2016 zúčastniť podujatia
Mesto – srdce – vysvedčenie – dievča. Konalo sa v priestoroch HNK a moderovala
ho Prievidžanka spisovateľka Vanda Rozenbergová. Pásmo slova, fotografií a hudby
spočívalo v úvahe nad otázkou, či v človeku prevláda viac súcit alebo agresia.
Poslucháč si mohol vypočuť viacero príbehov obyvateľov starej Prievidze, ktorí
podľahli (resp. šťastnou náhodou nepodľahli) holokaustu a útokom na Židov. V
blízkosti Prievidze sa nachádzal židovský pracovný tábor v Novákoch, odkiaľ mnoho
Židov previezli do táborov v Poľsku, kde mnohí prežili posledné dni svojho života.
20. apríla 2017 sa v priestoroch HNK konalo podujatie Príbeh z tábora smrti.
Hosťami podujatia boli Ružena Becková, ktorá holokaust prežila, a pán Erik Kližan,
regionálny historik. Účastníkmi podujatia boli žiaci III.E s vyčujucimi RNDr. J.
Pernišom a Mgr. Z. Orságovou. Pani Ružena Becková v máji 2017 zavítala aj do
nášho gymnázia.
26. apríla 2017 sa žiaci druhého a tretieho ročníka zúčastnili dejepisnej
exkurzie Po stopách druhej svetovej vojny. Jednou zo zastávok bolo Múzeum
holokaustu v Seredi, kde si žiaci v areáli niekdajšieho pracovného židovského tábora
prezreli expozíciu, vypočuli prednášku Mgr. Mateja Beránka, PhD. s názvom Deti a
holokaust. Prezreli si zrekonštruovaný dobytčí vagón, ktorým Židov odvážali do
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táborov v Poľsku. Za barakmi sa nachádzal tzv. Appellplatz, za ním vila správcu
tábora a nemocnica pre Židov.
16. mája 2017 na našu školu zavítal doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD. z
Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Študentom II.F a III.F ponúkol témy neonacizmu, neofašizmu a jeho prejavov na
Slovensku aj v širšej Európe. Poukázal na filozofické základy budovania totalitných
ideológií, ich symboliku, základné črty, výrazné osobnosti, zdôraznil úskalia
budovania totalitnej moci jednotlivca a zhubný vplyv totalít na život spoločnosti.
26. máj 2017 sa stal pre dejiny gymnázia významným dňom. Pozvanie na
slávnostné podujatie prijala pani Ružena Becková, rod. Steinerová, ktorá sa stala
čestnou študentkou našej školy. Riaditeľka školy Eleonóra Porubcová udelila tento
titul nielen jej, ale symbolicky aj všetkým žiakom nášho gymnázia, ktorých vylúčili zo
štúdia po vzniku Slovenského štátu len preto, že boli príslušníkmi židovskej komunity.
Ružena Becková prežila svoje detstvo v čase, keď sa v Európe nemilosrdná smrť
stala bežnou realitou. Pani Becková prežila holokaust a prišla o 32 svojich
príbuzných. Jej príbeh sa začal písať 13. novembra 1927 v Prievidzi, kde uzrela
svetlo sveta ako dcéra Leopolda Steinera, ktorý bol povozníkom a neskôr
autodopravcom, a jeho manželky Alžbety, rod. Beckovej. Keď mala 11 rokov,
prihlásila sa do Československého štátneho reálneho gymnázia Fraňa Sasinku v
Prievidzi, urobila prijímacie skúšky a v školskom roku 1938/1939 sa stala žiačkou
triedy I. A. Od 1. septembra 1939 už do rodiny prievidzských gymnazistov nepatrila.
Ružena Becková v tomto roku dovŕši 90 rokov. Je žijúcim symbolom a výkričníkom.
Pomyselne dvíha varovný prst, aby sa už nikdy neopakovali krivdy z minulosti,
neprijímali nezmyselné rozhodnutia a neopakovali činy, prinášajúce do života ľudí
slzy a žiaľ.
PhDr. Monika Siváková
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Čestný titul Scholaris Honoris Causa udelený
pani Ružene Beckovej (máj 2017)

Pani Ružena Becková so svojou rodinou

Pani Ružena Becková s riaditeľkou školy

(1938)

PaedDr. Eleonórou Porubcovou
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Projekt Erasmus +

N

aša škola sa v roku 2016 zapojila do medzinárodného projektu Erasmus+.
Projekt trvá od roku 2016 do 2018. Hlavným cieľom je zvýšiť spoluprácu škôl

v celej Európe. Zameriava sa na vzájomnú toleranciu a spôsob rešpektovania sa.
Poskytuje príležitosti pre ľudí z rôznych škôl, aby mohli spoločne nájsť riešenia
problémov, vymieňali si názory, ktoré majú študenti a pedagógovia z rôznych končín
Európy. Aktivity môžu posilniť väzby s ďalšími krajinami, školami a študentmi
v zahraničí.

Naša

škola

je

hlavným

koordinátorom

projektu

a v súčasnosti

spolupracuje so šiestimi ďalšími školami v Európe. Uskutočňujú sa zahraničné
stretnutia.
Názov nášho projektu je BRÁNA alebo Kultúrna identita ako kľúč k bráne
tolerancie v Európe. Chceme dospieť k vzájomnej tolerancii medzi národmi a ich
kultúrami. Tolerancia znamená rešpektovanie odlišného presvedčenia, iných
názorov, znášanlivosť, trpezlivosť. Tolerancia by mala byť súčasťou života každého
človeka, mala by mu zabezpečovať plnohodnotný život v spoločnosti iných ľudí, z
ktorých každý je jedinečný.
Aký má projekt význam pre študentov? Predovšetkým zdokonalenie
jazykových či komunikačných schopností a prezentácie na verejnosti, prehĺbenie
znalostí o krajinách Európy, o súčasnej situácii v Európe, snaha porozumieť
problémom a hľadať riešenia pomoci. Keď študenti prídu do partnerskej školy, majú
pripravenú prezentáciu o Slovensku, našej kultúre, tradíciách, osobnostiach. Tým
vystihujú podstatu našej krajiny a to, čo je pre ňu typické.
Naši zahraniční partneri:
Niort – Francúzsko, Statte – Taliansko, Palermo – Taliansko, Maassluis –
Holandsko, Diss – UK a Serres – Grécko.
Hlavná koordinátorka projektu Erasmus+ na našej škole je Mgr. art. Barbara
Meluzin Remiašová, vyučujúca UMK.
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Naši študenti už cestovali do gréckeho mesta Serres v marci 2017; do
talianskeho mesta Statte v máji 2017 a v októbri 2017 vycestujú do holandského
mesta Maassluis. Všetky partnerské školy prídu k nám do Prievidze v júni 2018.
Medzinárodné stretnutie v gréckom meste Serres 23. – 29. marca 2017
Mgr.art Barbara Meluzin Remiašová
Marek Hanus – II.A
Róberta Juríková – II.A
Lenka Minichová – II.A

Medzinárodné stretnutie v talianskom meste Taranto (Statte) 8. – 14. mája 2017
Mgr.art Barbara Meluzin Remiašová
Mgr. Zuzana Cigáňová
Alexandra Komáromiová – VII
Marcus Oliver Obert – VII
Alžbeta Hammerová – III.C
Veronika Podoláková – III.E
Dagmar Budd – VI
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Spevácky zbor Vavrinec

Š

kolský rok 2016/2017 sa pre Spevácky zbor Vavrinec
počas šiesteho roku svojho pôsobenia niesol v znamení

viacerých kultúrnych podujatí.
Fórum detí a mládeže mesta Prievidza, Mesto
Prievidza, CVČ Spektrum Prievidza, Aliancia stredoškolákov a KaSS Prievidza
zorganizovali v piatok 30. septembra 2016 na Námestí slobody v Prievidzi VII. ročník
podujatia Deň s mládežou „Poznaj iných, spoznáš sám seba“. Burzu stredných škôl
spestrili rôzne hudobné, spevácke, tanečné, športové a iné vystúpenia mladých
umelcov, medzi ktorými vystúpil aj Spevácky zbor Vavrinec.
Spevácky zbor 2. novembra 2016 otvoril i ukončil ustanovujúce valné
zhromaždenie JA Firmy Copy4you, na ktorom predviedol dve piesne. Premiéru vo
vystúpení so spevokolom mali sólový spevák Maxim Petrovský (kvarta), Tomáš
Badáň (príma) v hre na cajone a ďalší.
5.

decembra

2016

spestril

spevokol

program

zasadania

Mestského

zastupiteľstva v Prievidzi pod vedením pani primátorky JUDr. Kataríny Macháčkovej.
Zaznela gitara, bicie nástroje, ba aj trúbka či tenor. Spev bol pretkávaný veršami
nášho rodáka Daniela Heviera.
9. decembra 2016 zavítal tradične Spevácky zbor Vavrinec do priestorov
Špeciálnej základnej školy v Prievidzi, aby pásmom vianočných piesní potešil
tamojšie deti. 21. decembra 2016 prebehlo ďalšie vystúpenie na Námestí slobody v
Prievidzi, kde sme v rámci vianočných trhov predviedli vianočné melódie v našom i
viacerých európskych jazykoch. Ďalšie vystúpenie nasledovalo v ten istý deň večer,
spevácky zbor zanôtil k veselej nálade všetkým pedagogickým i nepedagogickým
pracovníkom našej školy i bývalým kolegom učiteľom. Vystúpenie sa konalo v Hoteli
Preuge v Prievidzi. Vyučujúci i žiaci mohli počuť spevácky zbor na vianočnom bazáre
22. decembra 2016.
22. marca 2017 v literárno-hudobnom pásme žiaci i pedagógovia zamerali
svoju pozornosť na význam pôsobenia slovenského národovca 19. storočia J. M.
Hurbana pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Speváci ponúkli výber zo
známych národných piesní.
V piatok 7. apríla 2017 spevácky zbor pozdravil študentov z Francúzska, ktorí
sa zúčastnili výmenného pobytu a projektu spolu so študentmi našej školy. V
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priestoroch školy bol pripravený bohatý program, ktorého súčasťou bolo kultúrne
vystúpenie, na ktorom okrem nášho speváckeho zboru vystúpili i francúzski hostia,
spievali a tancovali.
26. mája 2017 Gymnázium V. B. Nedožerského udelilo čestný titul Scholaris
Honoris Causa pani Ružene Beckovej, ktorá bola z dôvodu rasovej príslušnosti k
židovskému národu v roku 1938 vylúčená zo štúdia na našom gymnáziu. Ako verejné
ospravedlnenie za tento skutok gymnázium zorganizovalo slávnostné podujatie, na
ktorom vystúpil aj spevácky zbor s piesňou od skupiny Sabaton o konečnom riešení
židovskej otázky (The Final Solution).
Okrem uvedených podujatí hudobníci speváckeho zboru účinkovali na svätých
omšiach počas celého školského roka. Medzi účinkujúcich sa na niektorých
vystúpeniach zaradili i bývalí žiaci našej školy, čím vystúpenia kvalitatívne obohatili.
Tešíme sa, že aj hudba si v priestoroch školy nachádza svoje miesto. Sme
presvedčení o tom, že napriek problémom, ktoré čas prináša, je život s hudbou oveľa
ľahší.
PhDr. Monika Siváková
vedúca Speváckeho zboru Vavrinec

Spevácky zbor Vavrinec (apríl 2017)
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Vedomostná súťaž EXPERT geniality show

D

ňa 1. decembra 2016 sa uskutočnilo súťažné kolo celoslovenskej súťaže
EXPERT geniality show, ktorého sa zúčastnili 17 žiaci prímy a IV.A. Na výber

boli 2 témy v danej kategórii: mozgolamy, dejiny/udalosti/umenie, svetobežník, Do
you speak English?, tajomstvá
prírody,
celého

góly/body/sekundy.
Slovenska

sa

Z

súťaže

zúčastnilo 9384 žiakov zo 435
škôl. V kategórii prímy (EXPERT
6) súťažilo 1151 žiakov a v
kategórii štvrtákov (EXPERT G34)
775 žiakov. Naši žiaci dosiahli
pekné umiestnenie, získali spolu
14 diplomov.
Vyhodnotenie prebehlo v januári 2017. Víťazom blahoželáme:
Michal Kukaň, I: Mozgolamy, Dejiny, udalosti, umenie, TOP Expert
Rastislav Lauko, I: Mozgolamy
Adam Hagara, IV.A: Svetobežník, Mozgolamy, TOP Expert
Pavol Hepner, IV.A: Mozgolamy
Ivan Plachý, IV.A: Do you speak English?
Ladislav Ferov, IV.A: Svetobežník, Mozgolamy, TOP Expert
Pavel Podlužanský, IV.A: Góly, body, sekundy
Pavol Šimko, IV.A: Mozgolamy
PhDr. Monika Siváková
školská koordinátorka
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Účasť na ankete o najlepšieho učiteľa Zlatý Amos 2017

Z

latý Amos je anketa o najlepšieho učiteľa v SR. Tento rok sme nominovali pána
profesora Romana Steinhübla. Nominácia spočívala v tom, že sme o ňom

poslali krátku báseň a príbeh. Podieľala sa na tom celá trieda. Na základe toho
z vyše dvadsiatich nominovaných vybrali 16 s najlepším príbehom, ktorí postúpili do
semifinále. Pred ním nás čakalo ešte mnoho príprav. Ako prvé sme mali natočiť
videovizitku. Ide o krátke video, ktoré je akousi ,,reklamou“ na učiteľa. Nápad, ako ju
spracujeme, nám skrsol v hlave počas jednej prestávky a už na druhý deň sme
očakávali zvukára a kameramana. Vo videovizitke vystupoval boh, ktorý miešal
prísady (najlepšie vlastnosti), až vznikol náš pán profesor. Ten o videovizitke nič
nevedel.
Ďalšia disciplína na semifinále bola krátka scénka. Zadali nám tému história
Francúzska. Spočiatku bolo ťažké vymyslieť niečo nápadité, čo porotcov aj pobaví.
Keď pán profesor prišiel so scenárom, boli sme nadšení. Postupne sme scenár
doladili, vymýšľali kostýmy a rekvizity. Stretávali sme sa popoludní v triede
a v klubovni. V scénke sme zhrnuli celú históriu Francúzska v chalúpke starej
veštice, ktorú stvárnil pán profesor. Veštila budúcnosť pre kráľa Filipa IV., ktorý sa
zaujímal o osud svojho kráľovstva. Na scéne sa objavila Jana z Arku, Napoleon
a Mária Terézia bez hlavy! Scénka sa končila tancom kankánu. A tak, ako to má pri
kankáne byť, sukňa veštice letela hore a odhalila čipkované podväzkové pančuchy –
zlatý klinec výstupu.
Do Popradu, kde sa súťaž konala, sme prišli vlakom. Semifinále predchádzala
generálna skúška, potom sme sa šli ubytovať do školského internátu. Večer nás
účinkujúcich zaplavovala nervozita. Na pódiu najprv pustili videovizitku, pre pána
profesora bola veľkým prekvapením. Potom nasledoval rozhovor s ním, v ktorom mal
na ňu reagovať. Nenechal sa zaskočiť žiadnou otázkou moderátorky. Potom sme
predviedli scénku. Spolužiaci nás povzbudzovali krikom a veľkým transparentom.
Keď sme sa dozvedeli, že postupujeme do finále, zaliala nás obrovská radosť.
Pán profesor mal vybrať jedného výrečného žiaka na „tajnú finálovú disciplínu“. Bola
som ním ja. Postupne si žiakov volali do malej miestnosti, kde natáčali krátke šoty,
v ktorých sme mali rýchlo odpovedať na otázky o našom učiteľovi. Tie isté otázky
potom položili aj učiteľom. Cieľom bolo zhodnúť sa, ale málokomu sa to podarilo.
Pred spaním sme sa aj s pánom profesorom stihli ešte poriadne zabaviť.
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Druhý deň sa spolužiaci, ktorí neúčinkovali, mohli prejsť do mesta a my sme
išli opäť do radnice na skúšky. Boli tu prítomní aj známi ľudia, napr. Adela Banášová,
Adam Ďurica... Po nekonečnom únavnom skúšaní sme sa naobedovali a spolu sme
išli na finálový večer, na ktorom vystúpili aj známi tanečníci a speváci. Semifinálové
vystúpenie sme zopakovali a aj „tajná disciplína“ dopadla výborne.
Aj napriek tomu, že sme nevyhrali, odchádzali sme šťastní a spokojní. Postup
do finále je určite obrovský úspech. Aj porotcom sme sa zjavne páčili, lebo po finále
(keď učitelia chvíľu hodovali s porotcami a hosťami) sa náš pán profesor dozvedel,
že sa rozhodovalo, či vyhráme my, alebo súťažiaci Peter Uhrín z bratislavskej
základnej školy. Nuž, nevyšlo nám to, ale boli sme blízko. Možno zase o rok...
Máme množstvo zážitkov a nových kamarátov. Na chvíľu sme sa mohli vžiť do
kože celebrít a s niektorými sa aj zoznámiť. Čo je hlavné, zblížili sme sa ešte viac
s pánom profesorom, ktorému patrí za všetko veľké poďakovanie. Veď o to v súťaži
Zlatý Amos ide: vzťah učiteľ – žiak.
Františka Mečiarová, II.B

Spoločná fotografia (selfie) so študentmi triedy II.B
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Zbierka pre deti z detského domova v Hriňovej

O

d začiatku školského roka 2016/17 prebiehala v našej triede sekunde zbierka
pre deti z detského domova v Hriňovej. Dohodli sme sa, že nie je zlý nápad

posunúť ďalej nepoužívané hračky a oblečenie, aby mal z nich radosť aj niekto iný.
Veď tak ako všetky deti, aj tie z detských domovov sa chcú hrať.
Preto sme postupne nosili z domu nepoužívané hračky a oblečenie, z ktorého
sme už vyrástli. Zbierka mala veľký úspech. Pomaly, ale isto sa začali napĺňať
igelitové vrecia vecami, ktoré predtým iba stáli na policiach a padal na ne prach.
Zapojili sme sa všetci a ako kolektív sme dokázali vyzbierať štyri veľké vrecia s
hračkami a štyri rovnako veľké vrecia plné oblečenia. Dnes sú už v Hriňovej a všetky
deti sa z nich tešia.
A čo z toho máme my sekundáni? Najlepší na tom všetkom je pocit, že sme
mohli a dokázali niekomu nezištne pomôcť a vyčariť mu úsmev na perách…
Sára Schmidtová (II)
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Taliansko (8.5. – 14.5.2017)

J

e skoré ráno, budík ukazuje 4:00. To je nejako skoro, škola sa predsa začína až
o 7:55. Vtom si spomeniem: MY IDEME DNES DO TALIANSKA!!!
8. mája 2017 o 5:00 h odchádzame z prievidzskej autobusovej stanice do

talianskeho Statte. Kedy sa to celé začalo? Niekedy v marci, keď som sa prihlásila na
neuveriteľný program ERASMUS +, ktorý umožňuje mladým ľuďom z rôznych krajín
navzájom sa spoznávať, cestovať a pracovať na spoločných projektoch. Vďaka
našim profesorom na gymnáziu máme túto možnosť.
Ale vráťme sa späť na autobusovú stanicu... Na nej už teraz päť odvážnych
čaká na mikrobus. V sprievode našich skvelých pani profesoriek nastupujeme
a začíname cestu do neznáma.
Prvá zastávka – budapeštianske medzinárodné letisko. Prechádzame
kontrolou, dostávame palubné lístky a nastupujeme na palubu Wizz Air, do
sympatického ružového lietadla. Po krátkom lete sme hladko pristáli na letisku v Bari.
Odtiaľ naša cesta viedla opäť mikrobusom (ale nie tým, ktorý nás viezol do Budapešti
) do cieľovej destinácie – mesta Statte.
Cesta do rodín je krásna – prímorská architektúra, cesta lemovaná obrovskými
palmami, kaktusmi a aloe vera väčšími ako my sami a jasné tyrkysové more. Tak už
sme v Statte. Je to malé mesto, kde budeme týždeň bývať v hostiteľských rodinách.
Moja ma vzala do útulného bytu a privítal ma hlasný štekot ich psa. Zložila som si
veci a servíroval sa obed. Neboli by to Taliani, keby to nebolo typické talianske jedlo
– ravioly s krevetami a mozarelou. Pani Lucia, moja dočasná mamina, bola veľmi
milá a moja korešpondentka Noemi sa hneď začala so mnou rozprávať o ceste.
Trochu nám pri konverzácii musel pomôcť google translator, ale všetko sme
spoločnými silami zvládli. Takto sme sa prerozprávali až k večeri. Hovorili sme najmä
o našich krajinách, zvyklostiach.
9. máj – deň druhý. Ešte včera večer som bola doma a teraz idem do
talianskej školy. Rána sú tu krásne. Slnko osvetľuje kaskádovité budovy. Nádherný
pohľad – v diaľke sa ligoce more a v rannej hmle vidieť nejaký ostrov či pobrežie.
Ideme pešo. Po ceste prechádzame okolo malého obchodíku s plodmi mora. Podľa
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„vône“, ktorá sa z neho šírila, bolo jasné, že tovar na pultoch ešte pred pár hodinami
veselo plával v neďalekom mori. Škola bola výborne umiestnená na malej
vyvýšenine s nádherným výhľadom na more – to by som brala aj u nás. Žiaci z tried
nás skúmajú a neraz sme sa museli zdržať smiechu, keď sa s nami chceli urputne
rozprávať. Hosťujúca škola pripravila uvítací program, kde sa predstavila školská
kapela a spevácky zbor, divadelno-hudobné pásmo prezentujúce typické znaky
ostatných partnerských krajín. Po tomto programe každý z nás – cudzincov –
prezentoval projekt, ktorý mal načrtnúť niečo o našich krajinách.
10. máj – deň tretí. Cieľom je Martina Franca – druhé najväčšie mesto celej
provincie Puglia. Koná sa tu slávny operný festival, mesto je obklopené nádhernými
barokovými bránami, ktoré vedú na námestie, a mnoho úzkych uličiek. Nemohli sme
si nechať ujsť ochutnávku talianskej zmrzliny. Ak niekedy pôjdete do Talianska,
musíte ju ochutnať! Veľké porcie, úžasné chute, farby...
Poobede

sme

navštívili

mestečko

Alberobello.

Unikátna

architektúra,

konkrétne „trullo“ (miestne domčeky s kužeľovitou strechou), a úzke uličky. Od roku
1996 zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO. Oprávnene. Na strechách
sme videli rôzne symboly, napr. kríž znamenal, že rodina, ktorá tu býva, je veriaca.
Pobehali sme ešte trochu po obchodíkoch, nakúpili prvé suveníry a cestoviny, aby aj
doma ochutnali talianske dobroty. Ružové vlajočky vejúce nad úzkymi uličkami
krásne dopĺňali sivo-biele trullo a jasnú modrú oblohu a vraciame sa späť do Statte.
11. máj – deň štvrtý. Dopoludnia sme pracovali v škole na projektoch. Vyberali
sme logo pre náš projekt Erasmus + a sme mali tú česť stráviť hodinu na vyučovaní.
Áno, počuli ste dobre. Vyučovacie hodiny tu trvajú hodinu , teda celých 60 minút.
Konkrétne sme boli na hodinách hudobnej výchovy, angličtiny, matematiky, taliančiny
a náboženstva. Všade nás privítali našou hymnou, čo považujem za veľmi milé.
12. máj – deň piaty. Začíname matematikou a náboženstvom. Nevydržali sme
dívať sa na taliansku žiačku, ktorá stála bezradne pri tabuli a ponúkame pomoc
s riešením príkladov, po čase vysvetľujeme väčšine triedy. Vracia sa vyučujúca,
talianski študenti nás samozrejme „bonzli“. Učiteľka sa smeje a pýta sa, koľko
berieme za doučovanie. Reagujeme smiechom... Doobeda sme potom pracovali na
projektových úlohách. Konkrétne na postave, ktorá by reprezentovala celý program
Erasmus. Všetci sa zhodli a vybrali postavičku chlapca s menom „Eisefin“. Budeme
robiť komiks, v ktorom Eisefin bude zažívať rôzne dobrodružstvá v našich krajinách.
Práca na komikse sa ukončí na stretnutí v holandskom meste Maassluis.
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Cesta potom viedla do archeologického múzea MarTa. Nachádza sa tu
najväčšia zbierka antických pokladov. Spony vo vitrínach sa blyšťali tak, že by ste
neverili, že sú z čias dávno minulých.
Ďalšou zastávkou bol Aragonský hrad v Tarante, postavený priamo na brehu
mora. Na konci tohto týždňa nasledovala rozlúčková párty so študentmi
a pedagógmi. Tancovali sme, rozprávali sa, zabávali sa. V Statte sú rozsiahle plochy
s olivovými sadmi, jedli sme z nich pizzu, koláče od výmyslu sveta, rôznych chutí
a tvarov. Zábava pokračovala do neskorých nočných hodín.
13. máj – deň šiesty. Je sobota. Predstavte si, že aj v sobotu sa tu chodí do
školy. Áno, ak ste sa zhrozili, že Taliani chodia do školy aj v soboty, treba povedať,
že je to síce pravda, ale len vtedy, keď sa tak dohodnú ich rodičia. Ak teda majú
v sobotu vyučovanie, vyučovanie cez týždeň je kratšie. Ide sa na výlet, smer Lecce.
Šofér nás vozí po úzkych uličkách a niekedy aj do protismeru. Treba povedať, že
v južnom Taliansku je časopriestor relatívny pojem, to platí aj pre dopravné značenie.
Tu sa načas nechodí, ale to robí ich atmosféru uvoľnenejšou.
V Lecce je mnoho významných pamiatok z obdobia baroka. Robím fotky
a hodlám zaplaviť svoj instagram. Stred mesta zdobí na námestí Piazza Oronzo ďalší
zo starovekých stĺpov označujúcich koniec cesty Via Appia. Naplnení dojmami
a zážitkami sa vraciame späť do Statte. Po týždni zisťujem, že po taliansky celkom
dobre rozumiem.
14. máj – deň siedmy. Čas odchodu. So smútkom v duši prichádzam k stolu
s raňajkami a ešte sa rozprávam s „rodičmi“, mojou korešpondentkou Noemi a jej
sestrou. Veni, vidi, vici.... Prišli sme, videli sme, vyhrali sme... vyhrali, lebo sme
dokázali všetci bez problémov komunikovať v cudzom jazyku (vďaka, páni profesori
a pani profesorky ), zapadnúť do hostiteľských rodín, prezentovať našu školu,
krajinu, naše tradície, nájsť si nových priateľov.... Vyhrali sme poznanie a skúsenosti,
ktoré nám nikto nemôže vziať.
Ak ešte niekedy pôjdem do Talianska, musím sa opäť zastaviť v krásnom
meste Statte. Ďakujem, že som mohla byť súčasťou tohto projektu.
L’Italia è grande. Arrivederci.
Reportáž z cesty napísala Dagmar Budd, sexta
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Jozef Miloslav Hurban – veľký bojovník za slovenskú samobytnosť
„Národ, ktorý nepozná svoju históriu, je len hŕba koží otrockých...“
J. M. Hurban

P

ravdivosť tohto citátu už overil čas a je výsostne aktuálny i v dnešnej dobe. Jeho
autor – Jozef Miloslav Hurban – sa narodil 19. marca 1817 v Beckove. V tomto

roku si teda pripomíname 200. výročie jeho narodenia. Pri tejto významnej príležitosti
študenti z triedy II.D Paulína Mikulková, Vanda
Šimková, Andreas Lukas, Martin Škultéty,
Andrej Koryťák a Ferdinand Raab pod vedením
PaedDr. Miroslavy Šutovej pripravili na 22.
marca a 12. apríla 2017 pre gymnazistov
literárno-hudobné

pásmo

s prezentáciou

o živote a diele J. M. Hurbana. Národnými
piesňami ho vhodne oživili členky školského
speváckeho zboru Vavrinec pod vedením PhDr.
Moniky Sivákovej. Pozvaní hostia z MO Matice
slovenskej v Prievidzi – riaditeľ Domu MS
Vlastimil Uhlár a pani tajomníčka Mgr. Vierka
Šinská – ocenili zanietenosť našich študentov
pri prezentácii pásma a dohodli sa s nimi na
jeho prezentácii v októbri 2017 v RKC v Prievidzi pre občanov mesta.
V pásme vyzdvihli takmer celoživotné miesto účinkovania J. M. Hurbana
v Hlbokom na Myjave. Tu prežil najkrajšie, ale i najťažšie roky svojho života. Tu sa
21. februára 1888 skončila aj jeho strastiplná životná cesta a tu je i pochovaný.
Jeho život nebol ľahký. Otec bol evanjelickým farárom v Beckove, no ako 16ročný ho stratil. O rok neskôr mu umrela i milovaná matka, a tak sa mladý Hurban
musel životom pretĺkať sám.
24. apríla 1836 sa spolu so štúrovcami zúčastnil pamätného výletu na hrad
Devín, kde prijal meno Miloslav. V roku 1843 stál pri zrode štúrovskej spisovnej
slovenčiny, ktorá bola kodifikovaná na jeho fare v Hlbokom.
Uvedomil si, že sa zaviazal slúžiť vlasti a pracovať pre národ bez rodinnej
viazanosti, no po stretnutí s mladučkou Aničkou Jurkovičovou, prvou herečkou na
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sobotištskom javisku, tento sľub porušil i napriek nevôli Ľ. Štúra. 7. októbra 1845 sa
oženil a ich prvorodené dieťa (z deviatich) syn Svetozár sa šťastným Hurbanovcom
narodil 16. januára 1847.
Vo svojej práci popri starostlivosti o rodinu ani trochu nepoľavil. Bol pri
zostavovaní Žiadostí národa slovenského, zúčastnil sa spolu s Ľ. Štúrom a M.
Hodžom Slovanského zjazdu v Prahe. Bol vodcom dvoch dobrovoľníckych výprav
v rokoch 1848 – 1849, stal sa predsedom 1. Slovenskej národnej rady. Po páde
Bachovho absolutizmu sa pokúšal aktivizovať slovenský národný život na
Memorandovom zhromaždení v Turčianskom sv. Martine v júni 1861. Výsledkom
jeho aktivity bolo uväznenie a zatykač.

Evanjelický kostol v Hlbokom

J. M. Hurban sa venoval i literárnej tvorbe, najmä publicistickým žánrom.
Z jeho diel vyniká romantická próza Olejkár a novela Od Silvestra do Troch kráľov.
Vydával časopis Cirkevné listy, venoval sa pastoračnej a pedagogickej práci, písal
učebnice náboženstva. Svedectvom o dobe, v ktorej žil, je životopis Ľ. Štúra.
V roku 1860 mu Bohoslovecká fakulta v Lipsku udelila čestný doktorát za
obhajobu evanjelickej cirkvi.
Hoci sa J. M. Hurban v posledných rokoch svojho života angažoval mimo
politiky, zostala mu gloriola veľkého bojovníka za slovenskú samobytnosť. Hlbocký
cintorín je dôstojným miestom jeho spočinutia v milovanom kraji.
PaedDr. Miroslava Šutová
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Vedúci predmetovej komisie: PaedDr. Bohdan Cagáň
Členovia:

Mgr. Petra Bohušová, Mgr. Mária Hanková,
ThDr. Pavel Kollár, PhD., SchP (rétorika a latinčina),
Mgr. Kristína Košecká, PhDr. Ľudmila Kupková,
PaedDr. Katarína Rajcigelová, PaedDr. Miroslava Šutová,
Mgr. Helena Vašková.

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

A

j tento rok sa 30. novembra 2016 na našej škole konalo školského kolo
olympiády

zo

slovenského

jazyka

a literatúry.

Víťazi

oboch

kategórií

štvorročného štúdia postúpili do krajského kola 9. ročníka tejto súťaže – v kategórii A
Anna Bartová (IV.D, pripravovala Mgr. Petra Bohušová), v kategórii B Františka
Mečiarová (II.B, pripravoval PaedDr. Bohdan Cagáň).
Krajské kolo sa uskutočnilo 26. januára 2017 v Trenčíne. V kategórii A Anna
Bartová zvíťazila a postúpila do celoštátneho kola v Bratislave (v dňoch 22. – 23.
marca 2017), kde sa stala úspešnou riešiteľkou. Obom študentkám ďakujeme za
prácu a úspešnú reprezentáciu našej školy.
Mgr. Helena Vašková

Okrem úspechov v olympiáde sa naši študenti presadili aj v ďalších súťažiach:
■ recitačná súťaž Vansovej Lomnička:
Alžbeta Hammerová (3.C) – 2.miesto v národnom kole (pripravovala M. Hanková);
■ literárna súťaž Nadácie J. Pivečku v Slavičíne (ČR):
Ivana Jánošková (4.E) – 4.miesto v medzinárodnom kole (pripravoval B. Cagáň).
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Autori a hrdinovia našich kníh

O

tom, že aj v knižnici sa dá efektívne odučiť hodina literatúry, sa presvedčili
žiaci sekundy. Dňa 9. februára absolvovali takúto hodinu (prednášku spojenú s

kolektívnou prácou) v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi. Témou bola súčasná
slovenská spisovateľka pre deti a mládež Gabriela Futová a jej knižka Poškoláci.
Práve knižnica je jedným z najvhodnejších miest, kde žiaci môžu po výklade o knihe,
videoukážke rozhovoru s jej autorkou, vyriešení niekoľkých kolektívnych úloh a po
spoločnom prečítaní niekoľkých odsekov listovať v tejto aj v ďalších knihách od
rovnakej spisovateľky, rovnakého žánru alebo s podobnými hrdinami, prípadne si ich
aj vypožičať. Pracovníčkam detského oddelenia ďakujeme za veľmi zaujímavé
sprevádzanie tvorbou Gabiky Futovej.
PhDr. Ľudmila Kupková

Rozprávkové javisko

V

stredu 22. marca 2017 sme sa s našimi spolužiakmi (ako aj pred rokom),
zúčastnili regionálnej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti v sále

Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi.
Mali sme možnosť pozrieť si štyri súťažné predstavenia v podaní detí z
Handlovej, Veľkých Bielic a Prievidze. Napriek tomu, že sme sa podujatia zúčastnili
najmä pre dielko Lucijný stolček, o ktorom sme sa učili pred rokom na hodinách
literatúry, najviac nás zaujalo vystúpenie DDS pri ZUŠ Stančeka v Prievidzi pod
názvom Divadelná komédia, na ktorom sme sa všetci schuti zasmiali a boli sme
unesení z divadelných výkonov „malých-veľkých“ hercov.
Podujatie nás nesklamalo a už teraz sa tešíme na jeho ďalší ročník.
Žiaci sekundy

Literárna jar Ondreja Čiliaka

T

ohto roku sa traja žiaci sekundy našej školy zapojili svojou literárnou tvorbou do
14. ročníka regionálnej súťaže literárnej tvorby detí a mládeže Literárna jar

Ondreja Čiliaka. V konkurencii 52 detí so spolu 163 básňami a prózami (rozdelenými
do kategórií do 11 a do 15 rokov) uspeli, a preto sa po vyhlásení výsledkov 24.
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marca 2017 všetci traja zúčastnili slávnostného vyhodnotenia a odovzdávania
ocenení v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi.
Umiestnili sa na nasledovne:
poézia (kategória do 15 rokov)

Jakub Hudec

4. miesto,

próza (kategória do 15 rokov)

Andrej Ďurdina

2. miesto,

Sára Schmidtová

5. miesto.

Súčasná slovenská spisovateľka Vanda Rozenbergová, ktorá bola na čele
odbornej poroty, všetkým trom srdečne zablahoželala a vyjadrila obdiv k hĺbke a
intimite Jakubových básní, k téme, fantasy motívom a slovníku Andrejovej prózy a
úctu k rozsahu Sárinho Príbehu ohňa. Ako poznamenala, sú medzi nimi budúci
úspešní spisovatelia.
Všetkým trom gratulujeme a želáme veľa inšpirácie k ich ďalšej tvorbe!
PhDr. Ľudmila Kupková
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Literárna exkurzia do Martina

H

neď po veľkonočných prázdninách 19. apríla 2017 sa žiaci prímy a sekundy 8ročného gymnázia spolu so svojimi vyučujúcimi K. Košeckou a Ľ. Kupkovou

vybrali spoznávať kultúrne pamiatky Martina. Ako ciele prvej spoločnej cesty do
hlavného mesta Turca sme si vybrali expozíciu Etnografického ústavu Slovenského
národného

múzea,

Pamätnú

vilu

Jozefa Cígera Hronského, správcu
Matice slovenskej v 40. rokoch 20.
storočia, ktorý počas roka 1945 pred
hrozbou prenasledovania odišiel do
exilu. Nakoniec sme sa prešli po
Národnom cintoríne, kde sme vzdali
úctu nielen jemu, ale aj iným tu
ležiacim

významným

slovenského
národného

osobnostiam

umenia,
života.

kultúry
Z

a

literátov

spomeňme zopár tých, o ktorých už
primáni a sekundáni čo-to vedia z
hodín literatúry, napr. Ján FrancisciRimavský, Janko Kráľ, Martin Kukučín,
Ján Smrek. Aj napriek nepriaznivému
počasiu a snehovej chumelici sa nám exkurzia vydarila a domov sme prišli plní
dojmov a nových informácií. Dozvedeli sme sa napríklad, akej farby bola svadobná
sukňa slovenskej nevesty v minulosti, že celkom iná než čierna bývala farbou
smútočného odevu, ba aj to, čo nosil do smrti pri sebe J. C. Hronský ako spomienku
na svoju milovanú domovinu. Ak to chcete vedieť a vidieť aj vy, vyberte sa na tieto
zaujímavé miesta tiež.
PhDr. Ľudmila Kupková

Čitateľský maratón

D

ňa 31. mája 2017 sme sa my, žiaci sekundy, zúčastnili cez piatu vyučovaciu
hodinu čitateľského maratónu, ktorý každoročne usporadúva Linka detskej
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istoty. Akcia sa konala okrem iných miest aj u nás v Prievidzi v Hornonitrianskej
knižnici. Trvala od 9.00 do 15.00 a bola určená pre deti do 18 rokov. Spolu sme si
predčítavali knihu Tiene nad Veligradom od súčasnej slovenskej autorky Ivany
Jungovej, ktorá nás svojím dielom preniesla na Veľkú Moravu do polovice 9. storočia.
Po zhruba hodinovom čítaní sme podpísali prezenčnú listinu, aby sme tak potvrdili
svoju účasť. Túto akciu považujeme za úspešnú, páčila sa nám a je to dobrý spôsob,
ako priviesť deti k čítaniu a ako sa zoznámiť s novými a zaujímavými knižnými titulmi.
Ak by ste sa chceli o tomto podujatí dozvedieť viac, prípadne sa ho budúci rok
zúčastniť, potrebné informácie získate na adrese http://www.ldi.sk/podujatia/citajmesi/
Sára Schmidtová

Súhlasím či nesúhlasím so zrušením povinnej maturity zo
slovenského jazyka a literatúry ?
(Úvaha)

S

touto otázkou sme sa stretli pred niekoľkými mesiacmi v médiách. Čo bolo
podnetom, aby sme sa nad ňou hlbšie zamýšľali? V dnešnej dobe je

negatívnym javom, že mnoho mladých ľudí žijúcich na Slovensku nemá pozitívny
vzťah k svojej krajine, k národným tradíciám, ba dokonca ani k materinskému jazyku.
57

Čo je toho príčinou? Myslím, že to bezprostredne súvisí s neznalosťou histórie
nášho národa. Mladí ľudia, žiaľ, veľmi málo vedia o svojich koreňoch a mám pocit, že
mnohých to nielenže nezaujíma, ale ani netrápi. Som presvedčený, že každý Slovák
by mal poznať dejiny nášho národa, mal by si ctiť svoj materinský jazyk. J. M. Hurban
sa výstižne vyjadril: „Kto nepozná históriu svojho národa, je len hŕba koží otrockých!“
O materinskom jazyku napísal krásne vyznanie aj P. O. Hviezdoslav: „Ó, matky mojej
reč je krásota, je milota, je rozkoš, láska svätá...“
Prečo dnes ľudia podceňujú to, čo im je vlastné, a chvália cudzie? Akoby
zabudli na obrovské úsilie našich národovcov – štúrovcov. Keď bola uzákonená
spisovná slovenčina v roku 1843 na Hurbanovej fare v Hlbokom, Štúrovi ani len na
um nezišlo, že by si materinský jazyk získal toľko nepriateľov na svojom rodnom
území. Stačí, keď sa pozrieme vôkol seba. Väčšina mladých ľudí doslova, bohužiaľ,
opovrhuje svojím materinským jazykom!
Niektorí sa pýtajú, či by nebolo pre študentov jednoduchšie, keby nemuseli
maturovať zo slovenského jazyka. Zamyslime sa nad tým, či by to bolo správne, keď
všetci povinne maturujú z cudzieho jazyka. Mali by sme mať na zreteli, že
stredoškolsky vzdelaný človek s maturitou by mal mať prehľad o slovenskej i svetovej
literatúre, mal by na úrovni ovládať gramatiku slovenského jazyka a v neposlednom
rade by sa mal vedieť kultivovane vyjadrovať. Mal by vedieť, odkiaľ pochádza a kam
smeruje...
Som presvedčený, že väčšina mojich rovesníkov rozmýšľa podobne ako ja
a maturita zo slovenského jazyka a literatúry bude pre nás nie bremenom, ale našou
vlasteneckou povinnosťou.
Martin Beseda (II.C)

Divadelné predstavenie „Kým kohút nezaspieva“

H

ovorí sa, že raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť. Čítanie povinnej literatúry
dnes nie je pre väčšinu študentov obľúbenou činnosťou. Využili sme preto

ponuku Divadla Andreja Bagara v Nitre, z ktorej nás oslovila dráma významného
slovenského dramatika Ivana Bukovčana. Ako už názov hovorí, psychologická dráma
58

Kým kohút nezaspieva vychádza z biblickej podoby zrady, odráža zložitú existenciu
súdobého človeka. V jednu osudovú noc sa v neútulnej miestnosti postupne ocitnú
desiati rukojemníci. Ľudia rôzneho veku, spoločenského postavenia a životných
postojov. Do rána majú spomedzi seba vybrať jedného, ktorý ma na svedomí smrť
nemeckého vojaka. Ostatných prepustia. Hra o Slovákoch, o našom charaktere,
dilemách a snahe zachovať si ľudskú tvár vo vyhrotenej situácii, keď chce každý
prežiť.
Vďaka pútavým scénickým obrazom plným napätia a bravúrnym hereckým
výkonom mohli žiaci tretieho ročníka oveľa intenzívnejšie vnímať neľahké postavenie
človeka v období 2. svetovej vojny, jeho túžbu po prežití, hoci za cenu straty svojej
ľudskosti. Verím, že takáto forma literárneho diela študentov oslovila natoľko, že sa
podobných predstavení zúčastníme znova.
Mgr. Petra Bohušová

Návštevy knižníc obohacujú nášho ducha

A

ni v tomto školskom roku sme nevynechali exkurzie knižníc, ktoré pre študentov
KVINTY a I.E triedy zorganizovala PaedDr. Miroslava Šutová.

Ako prví sme v rámci PK SJL navštívili Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi, kde sa
študenti, ktorí nie sú členmi knižnice, oboznámili s knižničným systémom
a zaujímavou históriou HNK.
Na túto exkurziu sme nadviazali 20. októbra 2016 návštevou Apponyiovskej
knižnice v Oponiciach. Študenti mali z nej nádherný zážitok najmä vďaka
zanietenému a presvedčivému výkladu kustóda knižnice – Petra Králika.
Zakladateľom knižnice bol milovník a zberateľ kníh Anton Juraj Apponyi (1751
– 1817), ktorý ju založil vo Viedni. Do nákupu kníh, ktoré dôsledne vyberal, investoval
na knižných trhoch. Niektoré získal kúpou pozostalostí z kláštorných knižníc
zrušeného rádu jezuitov. Usporiadaním kníh a ich katalogizáciou poveril Augustína
Michelazziho, svojho profesora taliančiny na viedenskom Tereziáne (ústav na
výchovu šľachtických synov). Jeho rukopisné katalógy sa zachovali dodnes.
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Po smrti A. J. Apponyiho sa o knižnicu staral jeho syn Anton Apponyi (1782 –
1852), majiteľ oponického panstva. Ako kariérny diplomat celých 42 rokov zastupoval
Rakúske cisárstvo v Paríži, Londýne, Ríme. Vedením knižnice poveril knihovníka
Karola Antona Grubera, ktorý
zaviedol

nový

katalogizačný

systém

a zdvorilo

grófovi

Apponyimu,

z priestorových

navrhol
aby
dôvodov

pouvažoval na jej prenesení do
Uhorska
Bratislavy.

na

Maierhof
Apponyi

do
sa

s dôverou obrátil na bratislavský
magistrát so zámerom postaviť
na Kozej ulici palác, do ktorého
chcel premiestniť slávnu rodinnú knižnicu a sprístupniť ju širokej verejnosti. So
súhlasom magistrátu bol 13. júna 1827 novopostavený palác slávnostne otvorený
ako prvá verejná knižnica v Uhorsku. Neskôr sa A. Apponyi z finančných dôvodov
rozhodol presunúť knižnicu do rodového kaštieľa v Oponiciach. Ďalšími vlastníkmi
knižnice boli jeho syn Július (1816 – 1857), vnuk Ľudovít (1849 – 1909) a napokon
Ľudovítov syn Henrich (1885 – 1935), posledný majiteľ oponického panstva.
V tom čase sa fond knižnice podstatne zmenšil, no i napriek tomu je i dnes jej
obsahová skladba veľmi pestrá. Nachádza sa v nej 8222 titulov v 15000 zväzkoch.
Pokrývajú 17 vedných disciplín a 31 tematických skupín. Nájdeme tu i vzácne aktá
pápežov a koncilov, dielo slávneho Giordana Bruna z roku 1585, prácu Isaaca
Newtona zo začiatku 18. storočia, diela Goetheho, Schillera, Kanta, Nietzscheho,
Petrarcu a iných. Špecifickou skupinou je oddelenie gréckych a rímskych klasikov
v raných vydaniach zo 16. storočia, prevažne zo Švajčiarska. Najstaršou tlačou
z tejto skupiny je dielo gréckeho rečníka Isokrata z roku 1515, zároveň najstaršia tlač
v knižnici. Pozoruhodné sú i práce J. A. Komenského, J. Jessenia, Karola Andreja
Bela – syna Mateja Bela. Zaujímavé sú knihy z geografie, kartografie, mineralógie,
botaniky, občianskeho práva, medicíny. Na svoje si prídu vyznávači okultizmu,
čiernej mágie, kartárstva či bosoráctva...
V súčasnosti knižnicu spravuje Slovenská národná knižnica. Vďaka precíznej
práci reštaurátorov a odborných pracovníkov sa v nej i napriek nepriazni osudu
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dodnes zachovalo vo veľmi dobrom stave množstvo vzácnych európskych titulov.
Knižnica je po rozsiahlej rekonštrukcii sprístupnená verejnosti a poskytuje možnosť
študovať vzácny knižničný fond priamo na mieste.
Po vzhliadnutí tohto unikátneho knižničného skvostu viacerí študenti prejavili
záujem

vrátiť

sa

či

už na

nočnú

prehliadku

knižnice,

alebo

prehliadku

s komponovaným programom, ktorý jej nadšenci každoročne pripravujú pre svojich
milovníkov.
PaedDr. Miroslava Šutová

Návšteva Brodzian

B

rodziansky

kaštieľ

priťahuje

pozornosť

záujemcov

o vzťahy

Slovanov

a slovanských národov. A tak sme sa tam ocitli v októbri študenti II. C a II. D s

pani profesorkou M. Šutovou. V Brodzanoch, neveľkej obci ležiacej v malebnom
prostredí Tríbečskej hornatiny, sa nachádza renesančný kaštieľ zo 17. storočia.
V nasledujúcich

storočiach

bol

upravovaný

v barokovom,

romantickom

a novobarokovom štýle, s rozľahlým starostlivo pestovaným parkom so vzácnymi
drevinami a bustami významných slovanských spisovateľov.
Život v Brodzanoch a jeho okolí výrazne ovplyvnila v polovici 40. rokov 19.
storočia viedenská bankárska rodina Voglovcov z Friesenhofu. Ich prvým pánom bol
barón Gustáv Vogel von Friesenhof. Z historických dokumentov sa dozvedáme, že
v roku 1852 sa najstaršia sestra Puškinovej manželky Natálie, Alexandra Nikolajevna
Gončarovová (1811 – 1891), vydala za rakúskeho diplomata v Rusku Gustáva
Vogela, baróna von Friesenhof (1807 – 1889). Zakrátko sa so synom Gregorom
z prvého manželstva presťahovali do Brodzian. Prostredníctvom Alexandry sa na
Slovensko dostalo kompletné vydanie Puškinovej tvorby v origináli a niekoľko jeho
osobných predmetov. Puškinova manželka a ich štyri deti v lete navštevovali svojich
príbuzných v Brodzanoch.
Posledným majiteľom brodzianskeho kaštieľa bol gróf Georg von Welsburg.
V tom čase bolo veľa cenných predmetov odcudzených do Rakúska, časť rozpredali
na dražbách, časť rozobrali domáci obyvatelia, mnoho kníh bolo spálených... A tak
kaštieľ zostal prázdny...
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V polovici 60. rokov 20. st. z iniciatívy Katedry ruského jazyka a literatúry UK
v Bratislave a Okresného vlastivedného múzea v Topoľčanoch vznikol návrh na
zriadenie múzea slovansko-ruských literárnych a kultúrnych vzťahov.
Prvá expozícia Literárneho múzea A. S. Puškina bola slávnostne otvorená
v roku 180. výročia narodenia A.S. Puškina 15. novembra 1979. Realizovala ju
Matica slovenská a ďalšie vedecké a múzejné inštitúcie. Reinštalovaná expozícia
bola slávnostne otvorená v roku 1989, keď si kultúrna verejnosť pripomenula 190.
výročie narodenia A. S. Puškina.
V novej expozícii sa nachádza súsošie sv. Cyrila a Metoda od akademického
maliara Rastislava Trizmu vo vstupnom átriu. V areáli parku boli osadené busty
reprezentantov slovanskej a rusko-sovietskej literatúry: J. Hollý, J. Kollár, S. H.
Vajanský, P. O. Hviezdoslav, L. Novomeský, F. M. Dostojevský, L. N. Tolstoj, M.
Gorkij, V. Majakovskij.
Od Júla 2000 Slovenské múzeum A. S. Puškina pôsobí pod správou
Slovenskej národnej knižnice a jeho Pamätníka národnej kultúry v Martine. K múzeu
patrí i kaplnka s rodinnou hrobkou Friesenhofovcov a Oldenburgovcov, vypínajúca sa
na kopci Hôrka nad Brodzanmi.
Azda najväčšiu pozornosť študentov pútala expozícia venovaná životu a dielu
A. S. Puškina. Určite táto exkurzia zostane nadlho v pamäti a obohatí vedomosti
o historických vzťahoch slovanských národov.

Nezabudnuteľné chvíle s Tháliou

K

rúžok Thália sa i v tomto školskom roku dobre zapísal v Divadle Andreja Bagara
v Nitre. Už vo februári sme sa tešili novonaštudovanej hre Ivana Bukovčana

Kým kohút nezaspieva v réžii Michala Spišáka. Keďže je toto dielo v literárnych
štandardoch, bol oň veľký záujem.
V máji sme v štúdiu DAB v Nitre mohli sledovať komponované pásmo
príbehov vytvorených z poézie Miroslava Válka, najvýznamnejšieho predstaviteľa
slovenskej básnickej moderny 20. Storočia a básnika svetového formátu, pod
názvom Žltým včelám žlté slzy v réžii Jana z Přítmí (Česko).
„Válek roztočil prudkú a prenikavú obraznosť poézie a snažil sa zapriahnuť
túto kobylku do ťažkých nákladov. A podarilo sa mu to!“
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(Milan Rúfus)

Naše očakávania až nad mieru splnil pôvodný slovenský muzikál Povolanie
pápež o živote a diele Jána Pavla II. Libreto a dojímavé texty piesní zložil
renomovaný slovenský básnik Daniel Hevier, úžasnú hudbu napísal Gabo Dušík
a réžiu mal poľský režisér Jerzy Jan Polonski. V úlohe pápeža Jána Pavla II. sa
predstavil Ján Gallovič a. h., ktorý svoju úlohu zvládol priam bravúrne. Muzikál
Povolanie pápež chce vzdať hold veľkému človeku, duchovnému vodcovi,
bojovníkovi proti násiliu, prvému slovanskému pápežovi. Divákovi ponúka veľkolepú
scénickú fresku s najvýznamnejšími okamihmi jeho života. S myšlienkami, ktoré ani
dnes nestratili nič zo svojej platnosti.
„Ján Pavol II. – bol to muž, ktorý bol morálnou autoritou sveta celých 26
rokov... Stal sa jedinou morálnou istotou v časoch vojen a ťažkostí. Jeho meno sa
stalo súčasťou našich dejín. Jeho myšlienky vždy budú zdrojom inšpirácie na
vybudovanie mierumilovanejšieho sveta pre nás všetkých. Vážený medzi ľuďmi
všetkých náboženstiev, aj u tých bez vyznania.“
Odmenou pre hercov bol neutíchajúci potlesk a prúdy sĺz z našich očí.
26. júna 2017 sa študenti kvinty, III.A a niekoľko prvákov vybrali do DAB
v Nitre na novú hru mladej slovenskej autorky Evy Borušovičovej Štefánik – slnko
v zatmení, ktoré aj režírovala. V hre zachytila
všetky dôležité míľniky Štefánikovho života.
Sama autorka hovorí, že sa snažila napísať
hru tak, aby sa páčila jej synovi Martinovi,
pretože Štefánik rozhodne stojí za to, aby sa
o ňom dozvedeli mladí ľudia čo najviac. Mal
totiž veľa vlastností a schopností, ktorými by im mohol imponovať: veľa cestoval,
ovládal cudzie jazyky, bol úprimným vlastencom, talentovaným fotografom, letcom,
výborným diplomatom. A nad tým všetkým bolo jeho zanietenie pre vedeckú prácu
a veľká túžba oslobodiť Slovákov a urobiť im život lepším. V úlohe generála doktora
Milana Rastislava Štefánika sa predstavil nitriansky herec Martin Šalacha, ktorý nás
svojím hereckým výkonom očaril, takže potlesku nebolo konca-kraja. A vôbec sme sa
nehanbili za slzy dojatia, ktoré sa nám kotúľali po lícach.
Už teraz sa tešíme na novú divadelnú sezónu 2017/2018.
PaedDr. Miroslava Šutová
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Maturitné skúšky zo SJL

V

externej časti (v teste) dosiahli maturanti priemerne 71,3% (celoslovenský
priemer bol 57,6%), pričom celoslovenský percentil za našu školu bol 87,6.

Všetkých 190 maturantov vyhovelo.
Najvyššie bodové skóre na škole dosiahla v teste Ľudmila Peterková
z oktávy (93,8%), jej percentil bol 99,7 (znamená to, že patrí medzi najlepšie na
Slovensku).
Pecentil nad 99 mali ďalší štyria maturanti: Katarína Mellová (IV.A), Pavol
Šimko (IV.A), Simona Majdanová (IV.C), Natália Lienerová (IV.D).
Percentil nad 90 malo spolu 47 maturantov nášho gymnázia.
Na oprave slohov (písomná forma internej časti) sa podieľali a súčasne členmi
komisií na ústnej časti boli: P. Bohušová, B. Cagáň, N. Dobišová, M. Hanková, K.
Košecká, G. Oršulová, M. Šutová, H. Vašková. Všetci žiaci napísali sloh úspešne.
V ústnej časti bolo klasifikovaných stupňom:
výborný – 80 žiakov,
chválitebný – 71 žiakov,
dobrý – 30 žiakov,
dostatočný – 16 žiakov.
Priemerná známka bola 1,80.
PaedDr. Bohdan Cagáň
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
ANGLICKÝ JAZYK

Vedúci predmetovej komisie: Mgr. Michal Petrovský
Členovia:

PaedDr. Emília Bartošová, PaedDr. Ľubica Divékyová,
Mgr. Nikola Dobišová, Mgr. Erika Hoppanová, Mgr. Andrea Klocoková,
Mgr. Bc. Peter Marko, PhDr. Ľubomír Planka, Mgr. Anna Procnerová,
Mgr. Martin Sonoga, Ing. Martin Surový, Mgr. Dáša Šturcelová,
Mgr. Eva Urbanová, Mgr. Silvia Valterová.

Š

tudenti pracovali s učebnicami English Plus 1, 2, 3, Insight Intermediate, Insight
Upper-Intermediate,

Solutions

Solutions Upper-Intermediate

Pre-Intermediate,

Solutions

Intermediate,

na hodinách anglického jazyka; na voliteľných

predmetoch v 4. ročníku používali učebnicu Fast Class a International Express
Upper-Intermadiate.

Analýza výsledkov maturitnej skúšky

V

školskom roku 2016/2017 sa 185 študentov 4. ročníka/oktávy prihlásilo na EČ
MS z anglického jazyka; ústnej formy internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ MS)

sa zúčastnilo 183 študentov.
Externá časť maturitnej skúšky (EČ MS)
úroveň B2

185 študentov

úspešnosť školy:

71,2%

národný priemer:

68,4%

percentil školy:

67.

2 študenti sa umiestnili pod hranicou 33% (teda v tejto časti nevyhoveli).
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS)
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úroveň B2

185 študentov,

priemer školy

66,1 %.

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ MS)
úroveň B2

183 študentov,

priemerná známka

1,95.

Vo výslednom hodnotení anglického jazyka všetci študenti vykonali maturitnú skúšku
úspešne.

Aktivity a prezentácia PK na verejnosti
Európsky deň jazykov

P

ri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorého cieľom
bolo upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, sme

podporili

rozvoj

viacjazyčnosti,

jazykovej

a

kultúrnej

rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Usporiadali
sme pod vedením pani zástupkyne PhDr. Evy Homolovej v spolupráci s Regionálnym
centrom kultúry v Prievidzi projekciu európskeho filmu, na ktorej participovali Mgr.
Michal Petrovský, PhDr. Ľubomír Planka a niekoľko tried nášho gymnázia. Akcia
splnila účel – podporili sme jazykovú zdatnosť a záujem o vzdelávanie v oblasti
jazykov a poznávania reálií a kultúrnej rozmanitosti Európy.

Deň otvorených dverí
marca 2017 sa brány našej inštitúcie od 9:00 do 13:00 otvorili verejnosti,

11.

ktorá mala možnosť nazrieť do tajov a priestorov nepovolaným osobám

bežne nedostupným. Budúci študenti našej školy si v sprievode rodičov vyskúšali na
vlastnej koži, ako prebieha vyučovanie a mimoškolské aktivity. Na programe sa
podieľala celá predmetová komisia AJ.
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Projekty

P

K AJ v spolupráci s vyučujúcou PK UMK Mgr. art. Barbarou Meluzin
Remiašovou participuje na projekte v rámci programu Erasmus+ . Naša škola

začala od septembra 2016 pracovať na medzinárodnom projekte Erasmus+.
Naša škola je hlavným koordinátorom projektu, vypracovala prihlášku na
projekt a naplánovala jednotlivé aktivity. Prihláška prešla schvaľovacou procedúrou a
bola schválená v júli 2016 Národnou agentúrou Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú
prípravu. V roku 2016 bolo schválených len 30% z celého počtu prihlásených
projektov na Slovensku, preto môžeme povedať, že sme boli úspešní. Žiaci budú
komunikovať so svojimi zahraničnými partnermi elektronickou formou, bude
vytvorená webová stránka projektu a uskutoční sa niekoľko výmenných zahraničných
stretnutí, kde sa predstavitelia z jednotlivých škôl (pedagógovia a študenti) bližšie
spoznajú a nadviažu hlbšie kontakty.

P

K AJ v spolupráci s PK RJ organizovala výmenný pobyt študentov gymnázia
s francúzskou školou. Niekoľko členov PK sa zapojilo do projektu English Go

MPC. Predmetová komisia (Mgr. Andrea Klocoková, Mgr. Bc. Peter Marko) je
zapojená do projektu DOFE. Zapojili sme sa aj do národného programu Do práce na
bicykli.

Úspechy žiakov
Juvenes Translatores

P

od vedením Mgr. M. Petrovského sme sa zapojili do súťaže organizovanej
Európskou komisiou pre 17-ročných študentov stredných škôl členských štátov

Európskej únie pod názvom Juvenes Translatores. Spomedzi mnohých uchádzačov
nás však nevyžrebovali v boji o prestížnu trofej.
Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ)
OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU
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18.

januára 2017 sa na našej škole konal už 27. ročník olympiády v

anglickom jazyku, kde si zmeralo sily 16 študentov z ôsmich škôl nášho

okresu. Súťažilo sa v štyroch kategóriách, naša škola mala zastúpenie v troch z nich.
V kategórii 2A sa študentka Mária Balková z II.B umiestnila druhá; v kategórii
2B zvíťazila Nina Kminiaková z III.F a Natália Lienerová zo IV.D zvíťazila v
kategórii 2C2.
KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

15.

februára 2017 sa v Trenčíne konalo krajské kolo olympiády v anglickom

jazyku. Našu školu pod vedením Mgr. M. Petrovského reprezentovali žiaci

v troch kategóriách a umiestnili sa nasledovne:


v kategórii 2B Nina Kminiaková z III.F 3. miesto;



v kategórii 2C2 Natália Lienerová zo IV.D 4. miesto;



v kategórii 2C1 zvíťazil Martin Kadaši zo septimy a postúpil do celoslovenského
kola.

CELOŠTÁTNE KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

V

dňoch 28. – 29. marca 2017 sa v Bratislave konal 27. ročník celoštátneho kola
olympiády v anglickom jazyku, kde sa stretlo 64 súťažiacich z celého

Slovenska. Žiaci základných aj stredných škôl boli rozdelení do ôsmich kategórií.
Našu školu úspešne reprezentoval pod vedením Mgr. S. Valterovej študent septimy
Martin Kadaši, ktorý sa v kategórií 2C (žiaci bilingválnych gymnázií) umiestnil na 6.
mieste, pričom v porovnaní s víťazom stratil len 6 bodov.

BEST IN ENGLISH

D

ňa 30. novembra 2016 sme sa zapojili do medzinárodnej súťaže pod názvom
Best in English. Tohto roku sa súťaže zúčastnilo vyše 15 tisíc študentov zo 683

škôl v 28 krajinách sveta. Online test bol určený študentom vo veku 15 – 19 rokov,
bol na úrovni B1 – C1 a trval 60 min. Našu školu reprezentovalo 16 študentov. Filip
Karvay zo IV.B obsadil fantastické 17. miesto. Gratulujeme!
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Majster Rétor / Master of Rhetoric

S

úťaže sa 22. novembra 2016 v rámci školského a 6. decembra 2016 v rámci
krajského kola v Trenčíne zúčastnili 4 študenti nášho gymnázia pod vedením

Mgr. Bc. Petra Marka: Peter Paulička (III.E), Pavol Santoris (IV.E), Kateryna
Zasidkovych (II.F) a Klaudia Breštenská (II.C).
Mgr. Michal Petrovský
vedúci PK ANJ

Exkurzia do Škótska

D

ňa 21. apríla 2017 sa všetci účastníci zájazdu stretli pred Zimným štadiónom
Prievidza a o 8. hodine sme sa vydali na zahraničnú exkurziu. Cestovali sme zo

Slovenska cez Čechy, Nemecko a Belgicko. Počas cesty si študenti pochutnávali na
dobrotách, ktoré im maminy pripravili na cestu, a zároveň pozorovali krajiny, ktorými
sme prechádzali. 22. apríla v ranných hodinách sme prišli do Francúzska (prístav
Calais) a po pasovej kontrole sme sa trajektom presunuli do anglického Doveru, kde
sme mali možnosť vidieť prekrásne biele útesy.
Celý nasledujúci deň sme strávili v Londýne – prezreli sme si Houses of
Parliament, London Eye, Westminster Abbey, Westminster Cathedral, Trafalgar
Square, Leicester Square, British National Gallery, Piccadelly Circus a deň sme
zavŕšili na Oxford Street. Pri Marble Arch sme nastúpili do autobusu a v noci nás naši
spoľahliví šoféri viezli do Škótska.
23. apríla ráno sme sa prebúdzali v malebnom prímorskom mestečku St.
Andrew, ktoré je známe treťou najstaršou univerzitou vo Veľkej Británii a golfom.
Pekné počasie nám umožnilo urobiť pár fotografií na pobreží mora, potom
nasledovala prehliadka tohto univerzitného mesta. Ďalšie zábery sme urobili na
hrade Scone Palace, ktorý býval sídlom kráľovskej rodiny. V mestečku Pitlochry nás
čakala krátka prehliadka destilérie Blair Athol, kde sme sa dozvedeli, ako sa vyrába
škótsky národný nápoj a ktorá whisky je najkvalitnejšia. Vo večerných hodinách sme
sa ubytovali v hoteli v meste Inverness.
24. apríla sme sa vybrali spoznávať fascinujúcu Škótsku vysočinu. Nádherným
zážitkom bola plavba po jazere Loch Ness sprevádzaná zaujímavou prezentáciou
škótskeho mladíka, ktorý sa napriek škótskemu prízvuku snažil dodržiavať spisovnú
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angličtinu. Príšerku Nessi sme však nestretli, ale videli sme nádherné vrchy
s krásnymi fialovými (thistle) a žltými (broom) kvetmi. Potom sme postupovali
plačúcim údolím Glen Coe – jednou z najkrajších častí škótskej vysočiny –
očarujúcou prírodou, vyžarujúcou zvláštnu energiu. I napriek chladnému počasiu sme
sa cítili ako v rozprávke.
Po niekoľkých fotozastávkach sme si prezreli malé mestečko Luss na brehu
jazera Loch Lomond a zároveň najväčšie mesto Škótska Glasgow. Unavení sme
pricestovali do hotela v Dunfermline.
25. apríla sme pokračovali v poznávaní: hrad Stirling, Falkirk Wheel (ojedinelý
technický vynález – rotačný výťah pre lode). V popoludňajších hodinách sme sa
presunuli do hlavného mesta Škótska. Prehliadku Edinburghu sme začali nádhernou
vyhliadkou na more a všetky časti tohto netradičného mesta. Prešli sme sa
historickým jadrom, navštívili sme Edinburgh Castle – sídlo škótskych kráľov, kde sú
umiestnené korunovačné klenoty. Cestou po Royal Mile sme sa zastavili v malých
škótskych obchodíkoch ponúkajúcich typické škótske suveníry.
26. apríla sme navštívili Rossylyn chapel a rozhodne krásnym zostane zážitok
z Alnwick castle, kde sa nakrúcal legendárny Harry Potter, ktorým sme ukončili
cestovanie po Škótsku. V New Castle sme sa nalodili na trajekt a 15 hodín sme sa
plavili do prístavu Amsterdam. Pekné počasie nám umožnilo pozorovať okolitú
krajinu z hornej paluby.
Poznávanie Holandska sme začali v Irene Hoeve – farme, kde sa vyrábajú
slávne holandské syry a dreváky. Po obede sme sa presunuli do centra Amsterdamu.
Uličky, námestia boli plné radujúcich sa ľudí, majúcich na sebe niečo oranžové –
veľkolepo oslavovali King´s day. Navštívili sme Dom a múzeum Anny Frankovej,
pokračovali sme prehliadkou mesta: Národné múzeum, hlavná ulica Damrak,
námestie Dam, Kráľovský palác, plávajúci kvetinový trh, radnica, Židovská štvrť,
Rembrandtov dom.
Vo večerných hodinách sme nastúpili do autobusu a v noci sme sa presúvali
domov na Slovensko, obohatení o nádherné a nezabudnuteľné zážitky.
PaedDr. Ľubica Divékyová
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Foto z exkurzie do Škótska

Exkurzia do Londýna

S

en mnohých z nás. Pre niektorých už známy, pre niektorých ešte len vytúžený.
Londýn je naozaj veľmi veľký, ale aj napriek pár dňom, ktoré sme tam boli, sme

zistili, že je tu miesto pre všetkých. Z oblakov sme prileteli do úplne iného sveta, v
ktorom sa od toho nášho odlišovalo úplne všetko. Jazda autobusom naľavo, metro,
chodníky bez „zebry“, pre nás úplne nová gastronómia a spôsob života. Mám pocit,
že ak by sme tam nešli, bola by to naša vynechaná kapitola... už by nám niečo
chýbalo.
Kráľovná si síce na nás čas neurobila, ale napriek tomu sme mali naozaj
jedinečné a pestré zážitky. Vzrušujúca prehliadka mesta v London Eye nám ukázala
veľmi peknú časť Londýna. Z obrovskej výšky sme videli Buckinghamský palác,
kúsok od neho Big Ben a všetko sme mali ako na dlani. Veľmi prekvapilo nielen mňa,
ale nás všetkých krásna zelená príroda okolo. Áno, je to metropola, v ktorej sa život
nikdy nezastaví, ani v noci... Každý z nás si mohol nájsť niečo, čo ho prekvapilo,
páčilo sa mu a z čoho môže čerpať endorfíny ešte veľmi dlho. Spoznali sme pravú
tvár miesta, v ktorom nie je stále zamračené a neprší, ako sme si donedávna mysleli.
71

O Londýne sme ešte dávno pred našou cestou čítali, pozerali filmy a mysleli, aké by
to bolo, keby sme tam mohli byť a vedieť, aký vzduch tam je...
Som rada, že som vďaka tejto ceste spoznala nových kamarátov a ľudí, vďaka
ktorým som naše dobrodružstvo mohla prežiť. Boli sme ako jedna veľká študentská
rodina, čo môžem povedať (či napísať) za všetkých.
Veľmi ďakujeme pani profesorke Dobišovej, vďaka ktorej sme si mohli splniť
sen. Určite to zmenilo všetkých... Londýn nám síce chýba, ale nikto nám z mobilu a
zo srdca nemôže zobrať momenty, vďaka ktorým sme mali jamky na lícach.
Ďakujeme!
Frederika Nikmonová (I.B)
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
NEMECKÝ A RUSKÝ JAZYK

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Ingrid Samašová
Členovia:

Mgr. Marta Bartošová, PhDr. Eva Homolová, Mgr. Eva Juríčková,
Mgr. Zuzana Orságová, Mgr. Gabriela Oršulová,
PhDr. Tatiana Šteiningerová, Mgr. Eva Urbanová.

27. ročník olympiády v nemeckom jazyku

Š

kolské kolo olympiády v nemeckom jazyku sa konalo 25. novembra 2016. Žiaci
súťažili v kategóriách 1B, 2A, 2B a dosiahli nasledovné výsledky:

kategória 1B

1. miesto

Martin Gros (IIIa)

kategória 2A

1. miesto

Andreas Lukas (II.D)

2. miesto

Martina Ďurejová (II.D)

3. miesto

Sarah Ligasová (I.C)

1. miesto

Adrian Farenga (VII)

2. miesto

Lukáš Halbavý (III.B)

kategória 2B

Víťazi školského kola sa 19. januára 2017 zúčastnili okresného kola. Pre
žiakov prvého stupňa osemročného gymnázia sa okresné kolo uskutočnilo v CVČ
Spektrum v Prievidzi. Martin Gros z IIIa súťažil v kategórii 1B a získal 2. miesto
a taktiež postup do krajského kola. Okresné kolo v kategórii 2A, 2B a 2D sa už
tradične konalo na našej škole. V kategórii 2A sa Andreas Lukas z II.D umiestnil na
1. mieste a postúpil do krajského kola. Adrian Farenga zo septimy súťažil v kategórii
2B a obsadil 2. miesto.
Krajské kolo sa uskutočnilo 16. februára 2017 – pre mladších žiakov
v Základnej škole v Trenčianskej Teplej, kde nás reprezentoval Martin Gros z triedy
IIIa. Vo svojej kategórii 1B obsadil 4. miesto. V kategóriách 2A, 2B, 2C a 2D súťažili
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žiaci z celého kraja v našej škole. Andreas Lukas z II.D v kategórii 2A obsadil 2.
miesto.
PK NEJ a RUJ

47. ročník olympiády v ruskom jazyku

D

ňa 9. decembra 2016 sa konalo školské kolo olympiády v ruskom jazyku a žiaci
získali nasledovné umiestnenia:

kategória B1

kategória B2

1. miesto

Magdaléna Borková (III.F)

2. miesto

Róbert Ondrejovič (II.A)

3. miesto

Monika Halušová (I.D)

1. miesto

Monika Pokusová (IV.D)

2. miesto

Melisa Šnircová (I.A)
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V kategórii B3 do krajského kola postúpili Ľudmila Peterková z oktávy a
Kateryna Zasidkovych z II.F.
Krajské kolo sa uskutočnilo 10. februára 2017 v Základnej škole Radovana
Kaufmana v Partizánskom. Róbert Ondrejovič z II.A v kategórii B1získal 3. miesto,
v tej istej kategórii Magdaléna Borková z III.F 4. miesto. V kategórii B2 obsadila
Monika Pokusová zo IV.D 3. miesto.
Ľudmila Peterková z VIII sa v kategórii B3 obsadila 1. miesto a postúpila do
celoštátneho kola. V tej istej kategórii nás reprezentovala aj Kateryna Zasidkovych
z II.F a získala 2. miesto.
Celoštátne kolo olympiády v ruskom jazyku sa konalo v dňoch 11. – 12. apríla
2017 v Bratislave. Hneď v prvý deň súťažiaci absolvovali písomnú časť a jednu z
disciplín ústnej časti podľa vlastného výberu (napísanie slohovej práce alebo
prednes umeleckého textu). Večer si žiaci prezreli so sprievodcom v ruskom jazyku
historické centrum a na druhý deň pokračovali v ústnej časti. V silnej konkurencii
dosiahla Ľudmila skvelý výsledok – 3. miesto.
PK NEJ a RUJ
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Maturitné skúšky

V

tomto školskom roku sa na maturitnú skúšku z nemeckého jazyka prihlásilo 11
žiakov.

Na úrovni B2 maturovalo 9 žiakov, z toho 4 žiaci absolvovali aj písomnú časť – test
(EČ MS) a sloh (PFIČ MS). V obidvoch častiach všetci vyhoveli, v teste dosiahli
priemer 71,9%, v slohu dosiahli úspešnosť 80%. Ústnu časť absolvovali všetci 9 žiaci
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úspešne. Jedna žiačka si zvolila maturitnú skúšku z nemeckého jazyka ako
dobrovoľný predmet a priemerná známka na tejto úrovni bola 1,11. Na úrovni B1
maturovali 2 žiaci ústne, obaja boli klasifikovaní známkou výborný a dosiahli tak
priemer 1,00.
Ústnu časť (ÚFIČ MS) maturitnej skúšky z ruského jazyka vykonali 4 žiaci –
jeden na úrovni B2 (známka výborný) a traja žiaci maturovali na úrovni B1. Ich
priemerná známka bola 2,66.
PK NEJ a RUJ

Nemecký jazykový certifikát – Deutsches Sprachdiplom
Jazyková skúška DSD II

N

a jazykovú skúšku DSD II sa prihlásili 3 žiaci z oktávy.
Písomná skúška sa konala 30. novembra 2016, ústna

skúška 6. decembra 2016. Všetci traja žiaci získali certifikát
na úrovni C1 podľa SERR. Žiakov v tomto školskom roku pripravovala a skúšala M.
Bartošová, prísediacou na ústnej skúške bola I. Samašová. Predsedom skúšobnej
komisie bol p. Armin Stenger.

Mgr. Marta Bartošová a žiaci, ktorí získali jazykový diplom
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Jazyková skúška DSD I
9. marca 2017 sa uskutočnila písomná časť skúšky DSD I, na ktorú sa prihlásilo 12
žiakov (III. A, III. B, III. C, III. D, III. E, VII). Písomná skúška pozostáva z častí:
počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomná komunikácia – sloh.
Ústnu časť skúšky vykonali žiaci 30. marca 2017. V celkovom vyhodnotení
jazykovej skúšky dosiahlo 10 žiakov úroveň B1 podľa SERR, dvaja žiaci úroveň A2.
Predsedníčkou komisie bola T. Šteiningerová, členkou skúšobnej komisie bola
I. Samašová. Za organizáciu a priebeh písomnej a ústnej skúšky DSD II a DSD I bola
zodpovedná T. Šteiningerová.

Súťaž „Nemčinár roka“
novembra 2016 sa 18 žiakov našej

23.

školy

prvýkrát

zapojilo

do

medzinárodnej online súťaže pod názvom Best
in Deutsch. Súťaž je určená pre žiakov stredných škôl a gymnázií vo veku 15 – 19
rokov, ktorí absolvujú test (gramatika, počúvanie a čítanie s porozumením) na
jazykovej úrovni B1 – B2. Celkovo sa do súťaže zapojilo 2938 žiakov zo 7 krajín.
V rámci hodnotenia všetkých zúčastnených škôl naše gymnázium získalo 32. miesto,
v rámci Slovenska sme obsadili štvrtú priečku.
PK NEJ a RUJ
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Deň otvorených dverí
marca 2017 sa dvere našej školy otvorili pre verejnosť a predovšetkým

11.

pre žiakov, ktorí v budúcom školskom roku zasadnú do lavíc buď ako žiaci

prímy, alebo prvého ročníka. Vyučujúce našej predmetovej komisie poskytli
záujemcom informácie o vyučovaní nemeckého a ruského jazyka a žiaci mali
možnosť nahliadnuť do učebníc a slovníkov používaných vo vyučovaní týchto
jazykov.

Návštevníci

sa

mohli oboznámiť

s azbukou,

zaspievať

si piesne

v nemeckom a ruskom jazyku a čakala na nich aj ochutnávka typických špecialít:
ovocný dezert „Rote Grütze“ a ruské bliny (lievance).
PK NEJ a RUJ

Noc v škole

D

ňa 27. januára 2017 sa uskutočnila akcia pod názvom „Noc v škole“. Vyučujúce
z našej PK – Mgr. Eva Urbanová a Mgr. Gabriela Oršulová – umožnili žiakom

zažiť tieto jazyky všetkými zmyslami: ponúkali chutné typické jedlá: nemeckú „Rote
Grütze“ a ruské „bliny“. Pri tom mohli žiaci počúvať moderné piesne, sledovať vtipné
videá, či niečo nové sa naučiť. Mnohí žiaci zistili, že ruská azbuka nie je až taký tvrdý
oriešok, ako sa na prvý pohľad možno zdá, a že nemčina je zábava. Upútal aj
nemecký kroj, ktorý predviedla jedna zo žiačok.
Mgr. Gabriela Oršulová

Exkurzia do Viedne

T

ak ako každý rok, aj tento sme navštívili Viedeň. Pre nás, žiakov triedy IV.C, je
totiž návšteva vianočnej Viedne akýmsi rituálom, ktorý sme pravidelne

praktizovali s našou triednou profesorkou Martou Bartošovou a „triednym“ (Jánom
Bartošom). Keďže autobus mal viac miest, ako je nás v triede, pozvali sme aj žiakov
z iných tried.
Vo štvrtok 15. decembra 2016 sme už o 6. hodine ráno museli byť všetci
v autobuse, pretože to bol čas odchodu. Hoci cesta trvala necelých 5 hodín, vďaka
našim rôznorodým autobusovým témam nám to pripadalo skôr ako 5 minút. Naším
východiskovým bodom bol zámok Schönbrunn, odkiaľ sme sa pomaly presunuli
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k budove Technického múzea. Ukrývalo mnoho zaujímavých exponátov a funkcie
niektorých z nich sme si dokonca mohli sami vyskúšať. Získali sme množstvo nových
informácií a objavili veľa netušených javov.
Po prehliadke múzea sme sa metrom prepravili na námestie Karlsplatz, kde
sme si pozreli niekoľko historických budov, napríklad Karlskirche (Kostol sv. Karla)
alebo Wien Museum (Viedenské múzeum). Na začiatku tržnice Naschmarkt
(Viedenský trh maškrtenia) sme si spravili krátku prestávku na občerstvenie a potom
sme najedení smelo pokračovali ďalej.
Cez uličku Operngasse a ulicu Kärtnerstraße sme sa dostali na nám dobre
známe námestie Stephansplatz (Štefanské námestie). Tu sme mali rozchod a využili
sme ho na obed, prehliadku obchodov, návštevu Stephansdomu (Dóm sv. Štefana).
Ďalej sme pokračovali cez uličky Graben a Bogner Gasse na námestie Judenplatz.
Tieto dve uličky sú jedinečné, pretože sú vždy krásne vyzdobené vianočnými
ozdobami a množstvom svetielok.
Ďalšia zastávka bola na námestí Michaeler Platz, kde sme cez Michaeler Tor
(Michalská brána) vstúpili do areálu Hofburgu (Dvorný hrad). Tu sa konali vianočné
trhy. Okrem prezerania jednotlivých stánkov s bohatou ponukou sme nazreli aj do
Radnice, kde malé deti vyrábali a piekli rôzne koláče. K vianočnej nálade tradične
patrí aj vianočný punč, ktorý je naším obľúbeným nápojom. Vianočné trhy boli v tento
deň našou poslednou zastávkou, čakala nás už iba cesta domov. Medzitým sa
zotmelo, a tak sme si mohli ešte vychutnať atmosféru nočnej Viedne. Cesta domov
bola rovnako zaujímavá ako tá do Viedne, ibaže sme boli smutní, lebo to bolo
poslednýkrát. O polnoci sme už boli v Prievidzi.
Exkurziou do Viedne sme ukončili naše štvorročné „cestovanie“. Naša triedna
profesorka si možno myslela, že každý rok to bolo pre nás rovnaké, no nie je to
pravda. Každý bol pre nás výnimočný a uchoval sa v našich spomienkach. Hlavný
podiel na tom má ona aj náš „triedny“, obaja sa nám snažili ukázať zakaždým niečo
iné. Vytvárali pre nás nové plány, nové trasy, miesta. A za to im zo srdca ďakujeme.
Michaela Šemrincová (IV.C)
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Vo vianočnej Viedni
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
ROMÁNSKE JAZYKY
Vedúca predmetovej komisie: PhDr. Ľudmila Kupková
Členovia:

Mgr. Petra Bohušová, Mgr. Tatiana Helbichová,
Mgr. Katarína Jalakšová, ThDr. Pavel Kollár, PhD., Sch.P,
Mgr. Ľudmila Zaujecová.

ŠPANIELSKY JAZYK

Maturitné skúšky

T

ento rok sa 7 našich žiakov rozhodlo maturovať zo španielskeho jazyka úroveň
B1 a všetci prihlásení maturitnú skúšku zvládli úspešne. Prebehla iba v ústnej

forme (ÚFIČ MS) a priemerná známka bola 1,14.

Voliteľné predmety

V

štvrtom ročníku 4-ročného štúdia si žiaci môžu zvoliť konverzáciu a seminár zo
španielskeho jazyka. Tieto predmety predstavujú možnosť zlepšiť sa v

komunikačných

jazykových

kompetenciách,

rozšíriť

si

všeobecný

rozhľad,

sociokultúrne vedomosti a medzikultúrne povedomie v oblastiach maturitných tém a
pripraviť sa tak komplexne na maturitnú skúšku zo španielskeho jazyka.

Predmetová komisia románskych jazykov
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MEDZINÁRODNÝ PROGRAM VÝMENY ŽIAKOV
PROGRAMA INTERNACIONAL DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL

V

minulom a aj v tomto školskom roku sa podarilo realizovať niekoľko výmen
žiakov medzi Španielskom a Slovenskom. Pobyt v španielskej rodine si minulé
leto vyskúšala Barbora Ševčíková z III.C.
Na hosťovanie v slovenských rodinách na
prelome augusta a septembra 2016 do
našej školy prišli naraz tri španielske
dievčatá z Madridu: Laura, Marta a Sofia.
Na

Slovensku

strávili

spolu

so

slovenskými rodinami dva týždne, z nich
jeden sa zúčastňovali aj na hodinách
cudzích jazykov a telesnej výchovy (keďže dve z nich boli basketbalistky a jedna
futbalistka) na našej škole. Priateľstvá, ktoré vznikli počas ich pobytu na Slovensku,
aj naďalej pretrvávajú, niektorí žiaci si preto cestu do Španielska toto leto zopakujú.
PhDr. Ľudmila Kupková
vedúca PK románskych jazykov
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Premietanie filmu Pavla Barabáša AMAZONIA VERTICAL

Ž

iaci 1. ročníka španielskeho jazyka sa 19. októbra 2016 zúčastnili premietania
filmu Prievidžana Pavla Barabáša Amazonia Vertical.

V priestoroch RKC v

Prievidzi sa oboznámili s jedným z prírodných divov španielsky hovoriacej
Venezuely, so stolovou horou Auyán Tepui, obklopenou pralesom a džungľou, v
blízkosti ktorej žijú pôvodné domorodé kmene amazonských Indiánov, ktorú raz
možno ako ďalší Prievidžania aj sami navštívia. A možno práve to bude ich
motiváciou v učení sa španielčiny.
Vedúca PK románskych jazykov

Noc v škole

A

j študenti španielskeho jazyka sa v januári spolu s PhDr. Ľudmilou Kupkovou
zúčastnili prvýkrát organizovanej školskej akcie určenej nielen pre žiakov našej

školy. Prváci v dialógu predstavili stretnutie dvoch neznámych žiakov a vzájomné
získavanie základných informácií v španielčine. Druháci si pripravili prípravu typickej
španielskej pochúťky churros s horúcou čokoládou, zaspievali pesničky Cielito lindo
a La camisa negra od Juanes. Tretiačky prišli oblečené v dobových šatách a
predviedli španielsky historický tanec canaria a predniesli báseň. Za našich
najstarších – štvrtákov – Alexandra Duškevičová zo IV.B porozprávala o
skúsenostiach z výmenného pobytu v Madride a neskôr sa aj so svojimi spolužiakmi
prostredníctvom videokonferencie spojili s kamarátmi, španielskymi študentmi z
Madridu, od ktorých sa počas zábavného rozhovoru dozvedeli nielen to, aké je práve
v Madride počasie. Prišli aj naši bývalí žiaci Róbert Čičmanec a Barbora Špeťková,
ktorí úspešne študujú španielčinu na UKF v Nitre a Karlovej univerzite v Prahe.
Porozprávali nám o skúsenostiach nadobudnutých počas štúdia v Španielsku v rámci
programu Erasmus. Na záver si mohli všetci spoločne pozrieť film so španielskym
dabingom, za ktorý sami hlasovali.
Vedúca PK románskych jazykov
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Návšteva výstavy tvorby SALVADORA DALÍHO

V

januári a februári 2017 sa v galérii Art Point Prievidza konala výstava
súkromnej zahraničnej zbierky originálnych diel slávneho španielskeho

surrealistu pod názvom SKRYTÉ TVÁRE. Žiaci takmer všetkých ročníkov a tried s
výučbou španielskeho jazyka si mohli počas jej prehliadky spojenej s odborným
výkladom zblízka pozrieť takmer 80 sieťotlačí, tapisérií, litografií, kresieb, pohľadníc,
sôch, medailí, porcelánu. Zaujímavosťou sú kalendáre a hracie karty, ktoré Dalí
vyrobil ako dary pre rôzne osoby, alebo ilustrácie k hre Manuela Fallu s názvom
Trojrohý klobúk. Bolo úžasné vidieť výstavu takéhoto významu v našom meste.
Vedúca PK románskych jazykov
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DOD – Deň otvorených dverí

P

očas dňa otvorených dverí sme našu činnosť prezentovali v učebni 93. K
dispozícii boli ukážky učebníc a slovníkov používaných na hodinách

španielčiny, fotografie a informácie z exkurzií, výmenných pobytov a iných aktivít
organizovaných našimi vyučujúcimi. Pre návštevníkov sme si pripravili občerstvenie v
podobe rôznych tapas, napríklad s guacamole či so sušenou šunkou jamón serrano.
Počas dňa niekoľkokrát vystúpili aj naši žiaci s ukážkami konverzácie v španielčine,
španielskych a latinskoamerických piesní, historických aj moderných tancov, s
prednesom básne La guitarra, tónmi galícijskej melódie na gajdách a vášnivého
tanga na gitare. Na záver programu sme si všetci spolu zaspievali pieseň Álvara
Solera Sofia.
Vedúca PK románskych jazykov

Beseda o Machu Picchu a o Inkoch

V

pondelok 3. apríla 2017 sa žiaci španielskeho jazyka 3. ročníka našej školy
zúčastnili besedy s PaedDr. Bohdanom Cagáňom o jeho zážitkoch a dojmoch z
cesty

po

Južnej
možnosť

viacerých
Ameriky,
navštíviť

krajinách
kde
aj

mal

miesta,

ktoré v minulosti obývala inkská
civilizácia. Podelil sa s nami o
fotografie týchto tajuplných a
nádherných horských miest s
premyslenou sieťou terás na
pestovanie plodín a kanálov určených na zavlažovanie a rozvod pitnej vody, ale aj
civilizovaného sveta, v ktorom sa spájajú moderné výdobytky s úctou k výtvorom a
odkazu predkov.
Ďakujeme mu veľmi pekne za krátku exkurziu do fascinujúceho sveta, ktorý by
sme raz viacerí chceli vidieť aj na vlastné oči. Veríme, že so španielčinou to budeme
mať o čosi jednoduchšie.
Vedúca PK románskych jazykov
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Všetko o španielskom jedle

A

j v tomto roku mali žiaci španielskeho jazyka druhého ročníka možnosť stráviť
zábavnú hodinu venovanú španielskej kuchyni. Rozdelení do skupín pripravili

ukážky španielskych tapas (rôzne druhy malých studených aj teplých jedál,
jednohubiek, ktoré sa v baroch a reštauráciách v Španielsku podávajú k nápojom) a
oboznámili spolužiakov s receptami na ich prípravu, predstavili denné menu svojej
reštaurácie pozostávajúce z niekoľkých druhov predjedla, hlavného jedla, dezertov a
nápojov a objasnili, z čoho sa jedlá skladajú. Ďalej skupinky predstavili španielske
potraviny dovezené na Slovensko, ktoré našli na pultoch v našich obchodoch.
Neskôr žiaci riešili súťažné aktivity, ktoré si pre nich pripravili tímy súperov. Po celý
čas pritom zbierali body, ktoré mohli vo finále premeniť na známky (jednotky).
Vedúca PK románskych jazykov

ERASMUS +

U

ž niekoľko rokov podporuje naša škola výberom a účasťou žiakov španielskeho

našej

bývalej žiačky Bc. Zuzany Morávkovej. Jedného z nich realizovaného

jazyka projekty programu ERASMUS+ pod vedením externej spolupracovníčky,

prostredníctvom medzinárodnej organizácie MAD FOR EUROPE sa aj tento rok
zúčastnili 4 žiaci 3. ročníka. Tu sú postrehy jednej z nich: Moniky Wesserlovej (III.F):
„V dňoch od 22.5. do 27.5. 2017 sme sa štyria študenti na čele s vedúcou
skupiny Zuzanou Morávkovou zúčastnili na projekte Erasmus+ v Madride. Išlo o
súbor wokshopov na tému Šport a zdravá výživa, kde si 42 účastníkov starších ako
18 rokov pochádzajúcich zo Španielska, Portugalska, Talianska, Macedónska,
Rumunska, Maďarska a Slovenska vymenilo skúsenosti a rady, ako sa správne
starať o svoje zdravie.
Okrem toho sa každý deň konal medzinárodný večer, ktorý zakaždým viedla
iná krajina. Na slovenskom večeri sa každý mohol zoznámiť s našou tradičnou
kuchyňou, ktorú reprezentovali drobné slovenské pochúťky s klobáskou a bryndzou.
Veľmi obľúbené sa tiež stali domáce makovníky a orechovníky. Nechýbalo ani
tradičné ľudové pohostenie v podobe pálenky, soli a kúskov chleba.
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Veľa času sme strávili aj spoznávaním samotného Madridu. Navštívili sme
množstvo pamiatok, ku ktorým sme sa dokonca pravidelne vracali. Napokon sme sa
všetci zhodli, že Madrid je krásne mesto, do ktorého sa určite oplatí ešte raz vrátiť.“
Vedúca PK románskych jazykov

Návšteva španielskych študentov INTERRAIL

N

a začiatku bolo 11 španielskych študentov vo veku od 14 do 19 rokov,
najlepších na svojich školách v Leone, Valencii, Madride a Granade. Na to, aby

mohli netradičným spôsobom spoznať im doteraz málo známe krajiny Európy a
nepretržite cestovať 15 dní po rôznych krajinách, si kúpili vlakový lístok Interrail. Ten
ich priviedol aj do Prievidze a Bojníc. Spolu s koordinátorom Isaacom Casasolom
prišli do nášho mesta rýchlikom v piatok 23. júna 2017.
Zúčastnili sa Hornonitrianskych folklórnych slávností v lesoparku, kde sa
zoznámili aj s mnohými našimi súčasnými aj bývalými žiakmi a s našimi tradíciami,
folklórom aj tradičným jedlom. Zahrali sa niekoľko hier a unavení z cesty a plní
dojmov sa presunuli do Bojníc, kde boli aj ubytovaní. V sobotu 24. júna sa rozhodli
prebádať centrum mesta Bojnice a navštíviť zoo. Zvyšok dňa strávili oddychom v
tieni stromov pri skupinových logických hrách, rozhovoroch, diskusiách a hľadaním
odpovedí aj na veľmi zložité spoločenské, morálne či globálne otázky.

88

S Prievidzou sa rozlúčili v nedeľu ráno s oveľa reálnejšou predstavou o
Slovensku, jeho srdečných obyvateľoch, ktorí si ctia tradície a trochu sa boja
inakosti, a pomeroch v našej malej krásnej krajine. Pre našich žiakov, ktorí sa k nim
pridali, bolo toto stretnutie veľmi povzbudzujúce, umožnilo im precvičiť si školskú
španielčinu a zistiť, v čom sú odlišní Španieli a čo majú všetci mladí ľudia spoločné.
Vedúca PK románskych jazykov

27. ročník olympiády v španielskom jazyku

N

a súťaž olympiáda v španielskom jazyku sa počas celého roka systematicky
pripravovalo niekoľko žiakov v každej kategórii pod vedením vyučujúcich Mgr.

T. Helbichovej (kategória A) a PhDr. Ľ. Kupkovej (kategórie B a C). Ich
umiestňovanie sa v jednotlivých kolách bolo nasledovné:
ŠKOLSKÉ KOLO
KATEGÓRIA A - 1. ročník (nepostupové)
1. miesto

Sophia Mária Štetiarová (I.C)

KRAJSKÉ KOLO (13. februára 2017 Nové Mesto nad Váhom)
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Naše gymnázium reprezentovali žiaci v troch kategóriách a vo všetkých z nich sa
nám podarilo získať 1. miesto a zabezpečiť si tak postup do celoštátneho kola.
KATEGÓRIA A

1. miesto

Lucia Hoosová (II.C),

4. miesto

Alexandra Gunišová (II.C),

KATEGÓRIA B

1. miesto

Monika Bernátová (III.F),

KATEGÓRIA C

1. miesto

Alexandra Duškevičová (IV.B),

4. miesto

Andrej Skok (IV.F).

CELOŠTÁTNE KOLO (21. – 22. marca 2017 Bratislava)
V predvečer celoštátneho kola olympiády sa konalo stretnutie všetkých účastníkov a
vyučujúcich, ktorí sa spoločne zabavili pri interaktívnych úlohách pod vedením Luisa
Ángela Macías Amiga zo Cervantesovho inštitútu vo Viedni a Isabel Iglesias Blanco
z Bratislavy. V silnej konkurencii sa podarilo získať nasledovné umiestnenia:
KATEGÓRIA A

4. miesto

Lucia Hoosová (II.C),

KATEGÓRIA B

5. miesto

Monika Bernátová (III.F),

KATEGÓRIA C

2. miesto

Alexandra Duškevičová (IV.B).

Všetkým žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a srdečne gratulujeme!
Vedúca PK románskych jazykov

Zľava Lucia Hoosová, Alexandra Duškevičová a Monika Bernátová
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FRANCÚZSKY JAZYK
„Après l´anglais et l´allemand, le français est
la troisième langue sur Internet.“
„Po angličtine a nemčine je francúzština tretím
najpoužívanejším jazykom na internete.“
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esta k poznaniu a používaniu jedného z najťažších románskych jazykov je

C

neraz určite bolestivá, ale práve vďaka nej sa otvárajú možnosti poznania

nových národov, kultúr a priateľstiev. Tento školský rok sa popri tvorivých činnostiach
na vyučovacích hodinách a prezentáciách francúzskeho jazyka na verejnosti podarilo
s učiteľmi anglického jazyka nadviazať spolupracu s francúzskym gymnáziom,
ktorého výsledkom bola partnerská výmena žiakov na obidvoch stranách.

26. ročník olympiády vo francúzskom jazyku
Školské kolo
Školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku sme usporiadali 19. decembra 2016
Kategória 1B:
1. miesto

Dominika Hajdáková (IV)

2. miesto

Karolína Kozielová (IIIa)

3. miesto

Kristína Slobodníková (IV)

Kategória 2A:
1. miesto

Slavomíra Čulíková (VI)

2. miesto

Annamária Kurbelová (VI)

3. miesto

Rebeka Kubovičová (VI)

Kategória 2B:
1. miesto

Martin Kadaši (VII)

2. miesto

Karin Balagová (IV.E)

3. miesto

Peter Trubač (IV.E)

Krajské kolo
Konalo sa 6. februára 2017 na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne:
Viktória Škorvanová zo sekundy obsadila 2. miesto v kategórii 1A,
Dominika Hajdáková z kvarty obsadila 2. miesto v kategórii 1B,
Slávomíra Čulíková zo sexty obsadila 2. miesto v ketegórii 2A,
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Martin Kadaši zo septimy obsadil 4. miesto v kategórii 2B.
Žiakom srdečne gratulujeme a tešíme sa z ich výsledkov.

Prezentácia francúzskeho jazyka na základných školách v Prievidzi

K

torý jazyk študovať okrem angličtiny? Aké mám plány do budúcna? Ktorý z nich
mi otvorí brány do sveta? Ktorý z nich je ľahší, jednoduchší? A mnohé iné

otázky, s ktorými zápasia budúci študenti nášho gymnázia. Rozhodli sme sa navštíviť
žiakov Základnej školy na Ulici energetikov a Základnú školu na Ul. Sama Chalupku
v Prievidzi. Cieľ bol jasný: pomôcť nájsť odpovede a ukázať im, že francúzština môže
byť tou správnou voľbou. Heslo akcie: „ Buď výnimočný, začni sa učiť francúzštinu.“
Reč treba počuť. So žiakmi sekundy sme predstavili francúzštinu cez situačné
hry a štvrtáci porozprávali o možnostiach získania medzinárodných certifikátov na
gymnáziu, o skúsenostiach z výmenných pobytov, o využití znalostí francúzskeho
jazyka v Európe. Žiakov sme zapojili do kvízu o Francúzsku, pre víťaza čakala
odmena. Francúzština iba v škole? Omyl. Speváci, speváčky, chytľavá melódia. A to
všetko vo francúzštine. Na záver nášho stretnutia sme žiakov naučili spievať po
francúzsky a ukázali im čaro tohto jazyka, ktoré môžu spolu s nami objaviť.
Mgr. Ľudmila Zaujecová, Mgr. Petra Bohušová
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Laura Modrianska (IV.F) pri prezentácii francúzštiny

Žiaci sekundy a ich divadielko

Francúzsky inštitút v Bratislave

D

ňa 16. decembra 2017 žiaci triedy sexty sa zúčastnili exkurzie Francúzskeho
inštitútu. Žiakci sa oboznámili so samotným inštitútom, jeho úlohami v rámci

Slovenska, možnosťami využívania mediálnej knižnice verejnosťou. Zástupkyňa
inštitútu

informovala

o možnostiach

vysokoškolského

štúdia vo

Francúzsku,

grantových programoch a medzinárodných certifikátov DELF-DALF.
Mgr. Ľudmila Zaujecová
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Zľava: Róberta Pietriková, Ivana Mokrá (VI) a

Zľava: Dagmar Hamárová z FI a žiačky sexty

zamestnankyňa knižnice FI

Naše gymnázium nadviazalo spoluprácu s gymnáziom z Francúzska

Š

tudenti Gymnázia V. B. Nedožerského sa zapojili do projektu s francúzskou
školou Lycée Jean-Marie de la Mennais v malebnom meste Retiers, ktoré sa

nachádza v regióne Bretónska.
Ich škola sa zameriava na európske štúdiá a už dlhšie uvažovali zapojiť sa do
internacionálnej výmeny študentov. Keďže na Gymnáziu Nedožerského sa vyučuje
angličtina a aj francúzština, bola to skvelá príležitosť. Tento projekt vypracovali
profesorky Zaujecová a Laluhová spolu s profesorom Markom.
Dňa 7.10. 2016 autobus s 50 slovenskými študentmi naštartoval a prvá
zastávka bolo mesto Paríž, kde obdivovali najznámejšie pamiatky. Keď študenti prišli
do mesta Retiers, pred školou ich čakali hosťovské rodiny, v ktorých trávili 6 nocí zo
svojho pobytu.
V priebehu týždňa študenti absolvovali množstvo výletov: hlavné mesto
Bretónska Rennes, zámky na rieke Loire, opátstvo Mont St. Michel a historické
mesto ležiace pri Atlantickom oceáne St. Malo. Nesmela chýbať ani návšteva školy.
Školský systém a výučba sú odlišné ako na Slovensku, takto bolo vyučovanie pre
slovenských žiakov veľmi zaujímavé. Francúzi na hodinách debatovali so
slovenskými hosťami a chceli sa dozvedieť čo najviac o našej krajine. Najviac ich
zaujímalo naše národné jedlo, pamiatky a hymna, o ktorej povedali, že je omnoho
veselšia ako ich francúzska.
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Posledný deň 16.10.2016 sa slovenskí študenti lúčili so svojimi francúzskymi
rodinami, ale nie navždy.
Prvý aprílový týždeň prišli francúzski žiaci na Slovensko, do Prievidze, kde
bývali taktiež v rodinách svojich korešpondentov.
Uzimení, v pyžamách, sme čakali autobus plný našich francúzskych kamošov.
To bolo radosti, keď sme si v dave spolužiakov a Francúzov našli svojho
korešpondenta! Väčšina z nás už mala pripravený program na spoločne strávený
víkend: bowling, párty, prechádzka Bojnicami, zoo či paintball.
Po víkende už ale Francúzi neprirovnávali Slovensko k ničomu inému, len k
jedlu – my, pohostinní Slováci, sme im chceli dať „ochutnať“ našu krajinu. Názory na
naše tradičné gazdovské pochúťky sa však líšili, ale takmer všetci si pochvaľovali.
Naše rodiny spolu s nami ich previedli po najväčších skvostoch nášho okolia, a tak
spoznali mestá ako Žilina či Banská Štiavnica, navštívili Bojnický zámok a kúpele a
na celú panorámu sa pozerali z vyhliadky nad Bojnicami.
Pani profesorky pripravili vynikajúci program na päť dní, počas ktorých naši
francúzski spolužiaci cestovali po Slovensku, spoznávali našu históriu, dozvedali sa o
komunizme a holokauste. Navštívili naše hlavné mesto, prezreli si Tatry, splavovali
Váh, sfárali do Bane Cigeľ a šantili v Bešeňovej. Po spoločnom programe sme každý
deň mali čas na to, aby sme ukázali, akými aktivitami vypĺňame svoj voľný čas my. A
tak piatok – v deň, ktorý sme mali stráviť spoločne v škole – tí, ktorí stihli svoje
talenty spojiť, ukázali, čo sa naučili, v kultúrnom programe.
A to už bol posledný deň. Nasledovalo balenie, príprava na dlhú cestu a
posledný večer v meste!
Veríme, že naši korešpondenti budú na Slovensko spomínať s láskou a že to
bol počiatok nových spoločných ciest.

Renata Dominiková (III.E), Ivana Jánošková (IV.E)
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Žiaci GVBN pred Gymnáziom Jean-Marie de la Mennais

Zľava: Benedicte Davy, Zuzana Laluhová,

Francúzski a slovenskí žiaci v Prievidzi

Ľudmila Zaujecová – koordinátorky projektu

Francúzske palacinky na Dni otvorených dverí

V

ôňa palaciniek, melódia francúzskeho jazyka lákali hostí, aby sa bližšie mohli
oboznámiť s krásou tohto románskeho jazyka a jeho využitím v praktickom

živote.
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Zľava: Annamária Kurbelová (VI), Kristína Ficelová (II.F)

Odovzdávanie medzinárodných certifikátov z francúzskeho jazyka
DELF A2

Žiaci IV.E a IV.F s pani riaditeľkou PaedDr. Eleonórou Porubcovou
a učiteľkou francúzštiny Ľudmilou Zaujecovou

N

a prievidzskom gymnáziu sa po prvýkrát rozdávali certifikáty z francúzskeho
jazyka, ktorých kvalitu garantuje Medzinárodné pedagogické centrum pri Paríži.

Úroveň A2 dosiahlo 9 žiakov zo IV.E a IV.F triedy. Skúšky sa konali na pôde našej
školy v júli 2016. Diplomy žiakom odovzdávala pani riaditeľka a na spríjemnenie
atmosféry si žiaci pripravili krátky kultúrny program.
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DELF scolaire – jazyková skúška z francúzskeho jazyka
na úrovni A2 a B1

D

ELF – Diplôme d'étude de la langue française – diplom z francúzskeho jazyka.
Diplom korešponduje jednej zo štyroch prvých úrovní Spoločného európskeho

referenčného rámca pre jazyky. Školský diplom sa zaraďuje medzi medzinárodne
uznávané diplomy z francúzskeho jazyka (DELF).
Označenie „školský" (DELF scolaire) sa na diplome
nešpecifikuje. V tomto školskom roku mala opäť naša
škola status skúšobného centra a 20 žiakov sa
zúčastnilo 6. a 7. júna skúšky z úrovne A2 a B1 z tried
sexta, septima, 2.F a 2.A. Podľa neoficiálnych výsledkov všetci žiaci úspešne
absolvovali túto jazykovú skúšku.
Mgr. Ľudmila Zaujecová

Noc v škole – kvinta v akcii

S

edieť v škole cez deň všetci dobre poznáme. Stráviť v nej noc, to už také bežné
nie je. Študenti sa tejto výzvy nezľakli, ba naopak, horeli netrpezlivosťou, aké
„vyučovanie“

bude

na

nich

čakať.

Francúzskeho jazyka sa nemuseli báť
ani tí, ktorí sa tento nádherný jazyk
neučia. Študenti kvinty pripravili súťažné
disciplíny, do ktorých sa mohol zapojiť
ktokoľvek. Na záver nechýbala sladká
odmena

–

palacinka.

Čo

vieš

o Francúzsku? Vďaka nášmu kvízu to
mohli nadšení súťažiaci zistiť. Poskladať mapu Francúzska či národnú vlajku, žiadny
problém! Odhaliť francúzske slovíčka či zahrať sa na detektíva a nájsť ukryté
eiffelovky? Všetci chrlili odpovede jednu za druhou. Veď kto by chcel odísť bez
lákavej odmeny?
Mgr. Petra Bohušová
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Kreatívne písanie

S

lovenská asociácia učiteľov francúzštiny vyhlásila koncom minulého roka súťaž
v tvorivom písaní. Tvoriť a písať vo francúzštine? Našli sa bojovníci, ktorí

neváhali a zabojovali. Do kategórie základných škôl sa s poéziou zapojila Kristína
Slobodníková z kvarty. Prózu v kategórii stredné školy si vybrala Renáta Dominiková
z III.E. A aká bola téma? Inšpiráciou boli texty piesní, ktoré hovorili o ľudských
hodnotách, ktoré často nevidíme, o peniazoch a hmotných veciach, ktoré pominú.
Nechýbala túžba po láske, prítomnosti druhého, porozumení... Nebolo to vôbec
jednoduché a konkurencia bola naozaj silná. Naše žiačky získali za účasť knižky
a diplomy. Bojovali naozaj statočne. Ďakujeme.
Mgr. Petra Bohušová

Jazykový kvet 2017

J

azykový kvet je jazykovo-umelecká akreditovaná súťaž pre deti a mládež vo veku
od 4 do 19 rokov v prednese a dramatizácii v cudzích jazykoch a slovenčine pre

cudzincov. Súťaž sa realizuje od roku 2011 postupovým systémom od krajských
semifinále, pokračuje krajskými finále a vrcholí celoslovenským kolom. My sme sa
zapojili do ročníka 2017 so žiakmi zo sekundy. Bojovníci Matej Antalík poéziou
a Sára Schmidtová prózou sa však neprebojovali do krajského finále. Nevadí, možno
skúsime šťastie o rok.
Mgr. Petra Bohušová
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Deň starých rodičov

O

któber je už tradične známy ako mesiac úcty k starším. Málokto však vie, že
druhú októbrovú nedeľu slávime Deň starých rodičov. Aj my sme si pripomenuli
tento deň s láskou a úctou k našim starkým. Spoločne sme
premýšľali o ich vplyve na naše životy a pospomínali sme si
na zážitky a tajomstvá s nimi. Našu lásku, rešpekt a úctu
k nim sme vložili do malých, no milých pozdravov, ktoré sme
im vlastnoručne vyrobili. Pripravili sme milé popoludnie,
v programe sa predviedli vnúčatá, na ktoré boli právom hrdí.
Aj my sme prispeli troškou radosti formou rozprávky. Ale nie
hocijakou. Červená čiapočka po francúzsky. Veď kto by

nepoznal milé dievčatko a vlka, ktorého potrestá odvážny horár? So žiakmi zo
sekundy sme sa postarali o jednoduché spracovanie a dramatizáciu a dokázali sme
tak, že po francúzsky sa môže naučiť každý.
Ďakujeme vám, starí rodičia!
Mgr. Petra Bohušová
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
DEJEPIS

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Zuzana Orságová
Členovia:

Mgr. Eva Juríčková, PhDr. Monika Siváková,
Mgr. Roman Steinhübl, Mgr. Helena Vašková.

D

ejepis patrí medzi predmety vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť. S cieľom
vychovávať žiakov k uvedomelému vzťahu k dejinám a vzdelávaním ich viesť

k poznaniu vlastnej kultúry a národa sa predmetová komisia dejepisu v školskom
roku 2016/2017 postavila pred množstvo neľahkých úloh a prijala mnohé zaujímavé
výzvy.
Okrem „tradičných hodín“ sme ponúkli žiakom posledných dvoch ročníkov
voliteľné predmety: svetové dejiny, staroveké civilizácie, vybrané kapitoly z dejepisu,
seminár z dejepisu, moderné dejiny. Všetci záujemcovia tieto predmety absolvovali,
mnohí si prehĺbili svoj záujem o dejepis. Zreteľne sa to preukázalo na maturitnej
skúške, kde z 29 maturantov štrnásti dosiahli hodnotenie výborný, celková známka
z maturitnej skúšky bola 1,68. Niektorí z maturantov sa dokonca rozhodli ísť študovať
dejepis na vysokú školu.
Výučba dejepisu sa postupne modernizuje, žiaci využívajú nové informačnokomunikačné technológie, pracujú s internetom, komunikujú online, ani cestovanie
do terénu nie je už v súčasnosti problémom. Verejnosť je o našich aktivitách
pravidelne informovaná, tento školský rok sa uskutočnili podujatia Noc v škole a Deň
otvorených dverí, na ktoré si žiaci pripravili rôzne aktivity, scénky, vedomostné
súťaže. V médiách bola prezentovaná akcia slávnostného pásma pri príležitosti
udelenia titulu Scholaris Honoris Causa pre pani Beckovú, všetky dôležité informácie
môžu záujemcovia kedykoľvek získať na pravidelne aktualizovanej webovej stránke,
ktorá je súčasťou celoškolského webového portálu.
Všetci členovia predmetovej komisie sa zapojili do rovesníckeho vzdelávania,
ktorým bola prednáška žiaka Igora Haracha v januári a februári 2017 na tému Druhá
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svetová vojna a SNP v reči prameňov. PhDr. M. Siváková a Mgr. Z. Orságová sa 16.
mája 2017 so žiakmi II.F a III.F zúčastnili prednášok doc. PaedDr. Miroslava Kmeťa,
PhD. s názvom Neofašizmus a Slováci na Dolnej zemi. PhDr. M. Siváková pripravila
literárno-historicko-hudobné pásmo k 200. výročiu narodenia J. M. Hurbana
(realizované 22. marca 2017), koordinovala školské kolo celoslovenskej súťaže
Expert Geniality Show (zameranej na všeobecný prehľad vedomostí, 1. decembra
2016).

Exkurzia v Kremnici (máj 2017)

Talentovaní žiaci sa zapojili do súťažných aktivít a dosiahli obdivuhodné
úspechy. 9. ročníka dejepisnej olympiády sa zúčastnili Marco Mazán a Miloš
Žember (obaja z IV), obaja skončili ako úspešní riešitelia okresného kola v kategórii
C.

Tomáš

Vlčko

(II.F)

získal

1.

miesto

v krajskom

kole

v kategórii

A a v celoslovenskom kole skončil na 4. mieste ako úspešný riešiteľ. Samuel Šubík
(III.F) vyhral 1. miesto v krajskom kole v kategórii B, na celoslovenskom kole mu ako
úspešnému riešiteľovi patrilo 7. miesto. Lucia Baloghová (I) dosiahla 1. miesto
v okresnom kole v kategórii F, čo bolo najvyššie možné ocenenie v tejto kategórii.
Druhou aktivitou bola dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR, na ktorej tím v zložení
Róbert Grescho, Bianka Árvová, Jozef Kurbel (II.D) obsadil 5. miesto v krajskom
kole, čím úspešne reprezentoval našu školu.
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Exkurzia k protinemeckému bunkru v Bratislave-Petržalke (apríl 2017)

Možnosti rozvíjať a predstavovať podstatné a zaujímavé témy z histórie nie sú
zďaleka vyčerpané. Veríme, že kráčame po ceste, ktorou žiakov učíme učiť sa
z dejín, spoločne kráčame minulosťou, aby sme boli schopní tvoriť lepšiu budúcnosť.
Na základe podkladov PK dejepisu pripravila PhDr. Monika Siváková
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
OBČIANSKA NÁUKA

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Zuzana Laluhová, PhD.
Členovia:

PaedDr. Katarína Rajcigelová, Ing. Marcela Škopcová,
Ing. Soňa Tršová, PhD.

Vyučovanie voliteľných predmetov

V

školskom roku 2016/2017 PK OBN ponúkala spoločenskovedný seminár pre
tretí aj štvrtý ročník, základy účtovníctva pre tretí ročník. Všetky semináre sú

klasifikované.
Vyučovací predmet spoločenskovedný seminár v treťom ročníku nadväzuje na
predmet občianska náuka a poskytuje rozširujúce vedomosti zo spoločenskovedných
predmetov psychológia, sociológia, právo, politológia, ekonómia a svet práce.
Koncipovaný je tak, aby pomáhal študentom orientovať sa v sociálnej realite
a začleňovať sa do rôznych spoločenských vzťahov a väzieb. Vyučoval sa v troch
skupinách, spolu ho navštevovalo 39 študentov. Vyučovala ho Z. Laluhová.
Študenti štvrtého ročníka prostredníctvom historického vývoja spoločnosti od
staroveku po súčasnosť nadobúdajú poznatky z filozofie, ktoré môžu efektívne
využívať v rámci logického a kritického myslenia. Seminár sa venuje tiež opakovaniu
ostatných oblastí z tretieho ročníka a poskytol prípravu na maturitnú skúšku.
Vyučoval sa v troch skupinách, spolu ho navštevovalo 47 študentov. Vyučovali ho Z.
Laluhová a K. Rajcigelová.
Predmet základy účtovníctva poskytuje základné vedomosti a zručnosti
vybraných problémov z finančného účtovníctva a finančného riadenia. Obsah
predmetu sa zameriava na základy jednoduchého a podvojného účtovníctva a
postupy účtovania účtovných prípadov v podnikateľských účtovných jednotkách.
Študenti si osvoja podstatu, funkciu a hlavné zložky účtovníctva. Základy účtovníctva
sa vyučovali v jednej skupine 14 študentov.
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Maturitná skúška

M

aturitnú skúšku vykonalo spolu 40 študentov s priemerom 2,00. Maturitná
komisia bola jedna v zložení: predseda Mgr. Juraj Bačišin (Piaristické

gymnázium F. Hanáka Prievidza), skúšajúce: PaedDr. Katarína Rajcigelová, Mgr.
Zuzana Laluhová, PhD.
Výsledky MS
Stupeň prospechu:

1

15 študentov

2

16 študentov

3

3 študenti

4

6 študentov

5

0 študentov

Aktivity a prezentácia PK

A

ktívne sme sa zapojili do celoškolskej akcie „Noc v škole“, ktorá sa uskutočnila
20. januára 2017. Naša PK zorganizovala premietanie filmu a následne diskusiu

s Ivanom Sýkorom zastupujúcim o.z. Berkat. Téma bola veľmi aktuálna: utečenci, ich
cesta, (ne)prijatie v novej zemi, postoje obyvateľstva krajín Európy.
Prezentovali sa aj študenti, ktorí vedú študentskú firmu COPY4U.
Počas celoškolskej akcie „Deň otvorených dverí“, ktorá sa uskutočnila 11.
marca

2017,

sme

prezentovali

svoju

činnosť

spoločne

s PK

dejepisu.

Prostredníctvom prezentácie, kníh a obrazových materiálov mali návštevníci
možnosť získať informácie o našom predmete a jeho náplni.

Údaje o projektoch

P

K OBN je prihlásená do vzdelávacieho programu organizácie Junior
Achievement Slovensko, n.o., ktorý vo forme predmetu aplikovaná ekonómia

vyučovala Ing. Marcela Škopcová. Certifikát JA Aplikovaná ekonómia získalo 12
žiakov, certifikát ESP (podnikateľské zručnosti) 8 žiakov; ešte pracujú na získaní
certifikátu za online učebnicu ekonómie.
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JA Firma Copy4you fungujúca v rámci nepovinného predmetu aplikovaná
ekonómia a pod záštitou neziskovej organizácie Junior Achievment Slovensko, n. o.
aj v tomto roku pokračovala vo svojich tradíciách poskytovaním kopírovacích služieb
a tlače z USB kľúča. Počas roka sa podarilo spolupracovať s Ing. Marekom Fontánim
z firmy ELKO COMPUTERS Prievidza, s. r. o. a Ing. Editou Bednárovou, ktorá je
dobrovoľníčkou a podnikateľkou. Konzultanti pomohli zorientovať sa vo sfére
podnikania. Okrem dvoch základných služieb Copy4you sa naša firma venovala aj
aktivitám ako: predaj a požičiavanie školských potrieb, hranie pesničiek na želanie
a poskytovanie špeciálnych služieb cez výnimočné sviatky (napr. vianočná burza,
Valentín, Noc v škole, Deň otvorených dverí). Emitovali sme 100 kusov akcií v
nominálnej hodnote 1 €. Príjem z predaja akcií bol 100 €. Vložením svojich financií sa
študenti našej školy stali právoplatnými akcionármi firmy. Prácou sme vklad
zhodnotili, čo ocenili aj naši akcionári pri vyplácaní dividend na likvidačnom valnom
zhromaždení.

Naše úspechy
Olympiáda ľudských práv

S

úťaže sa zúčastnila študentka Laura Dvončová (IV.C), ktorá postúpila do
celoslovenského finále. Našu školu v ňom reprezentovala v Modre-Harmónii

v dňoch 3. – 5. mája 2017.
Mgr. Zuzana Laluhová, PhD.
vedúca PK občianskej náuky

Olympiáda ľudských práv

Ľ

udské práva sú neodmysliteľnou súčasťou demokratického systému, no i napriek
tomu dochádza k ich porušovaniu. Preto je nesmierne dôležitá ich ochrana. Táto
problematika ma zaujala už v treťom ročníku v rámci
predmetu občianska náuka. Keďže plánujem pokračovať
v štúdiu na právnickej fakulte, rozhodla som sa viac
venovať ich štúdiu. V dňoch 5. – 7. apríla 2017 som sa
zúčastnila celoštátneho kola olympiády ľudských práv,
107

ktoré sa konalo v Modre-Harmónii. Už samotný postup z krajského kola, ktoré bolo
8. februára 2017 na Obchodnej akadémii v Prievidzi, som považovala za úspech. 19.
ročník olympiády sa niesol v duchu slobody myslenia, svedomia, prejavu a vyznania
v kontexte demokratického občianstva. Prítomných bolo 64 súťažiacich, ktorých
rozdelili do štyroch komisií. Všetkých privítala pani Dagmar Horná, hlavná
organizátorka celej olympiády. Súťažnú časť, ktorá spočívala v riešení modelových
situácií a obhajoby úvahy, obohatili diskusie s odborníkmi zaoberajúcimi sa
ľudskoprávnou problematikou. Aj večerný program bol pestrý a zaujímavý. Mali sme
možnosť zapojiť sa do diskusie s Miroslavom Kusým, Františkom Mikloškom, so
Zuzanou Števulovou, Monikou Vrzgulovou. Príjemným a nečakaným prekvapením
bola účasť pani ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej na záverečnom akte
oceňovania. Aj keď som sa neumiestnila na prvých troch miestach, účasť na tejto
súťaži mi umožnila získať nových priateľov a porovnať sa so spolužiakmi z celého
Slovenska. Som vďačná za možnosť rozšíriť si svoje vedomosti, skúsenosti a chcem
sa poďakovať PaedDr. K. Rajcigelovej za prípravu v tejto súťaži.
Laura Dvončová, IV.C
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Najlepší mladí Európania v Trenčianskom kraji

V

Trenčíne sa dňa 24. apríla 2017 konalo krajské kolo vedomostnej súťaže Mladý
Európan, ktorú organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a

regionálne informačné centrum Europe Direct. Otázky o histórii a geografii Európy,
Európskej únii a jej inštitúciách či osobnostiach najlepšie v celom Trenčianskom kraji
zvládlo trojčlenné družstvo našich študentov v zložení Ľubomír Blaho (III.E),
Dominika Mikulová (III.B), Lívia Pánisová (III.E). Z 15 zúčastnených družstiev
získali 1. miesto a postup do celoslovenského finále, ktoré sa uskutočnilo 6. júna
2017 v Hoteli Bôrik v Bratislave. Tu sa po veľmi napínavom finále prebojovali na
piate miesto. Ľubovi, Dominike a Lívii blahoželáme a prajeme veľa energie
a nadšenia do ďalších študentských rokov.
Mgr. Zuzana Laluhová, PhD.
vedúca PK občianskej náuky

Mgr. Zuzana Laluhová, PhD. (tretia zľava) a vedľa nej napravo víťazný tím –
Dominika Mikulová (III.B), Ľubomír Blaho (III.E) a Lívia Pánisová (III.E)
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Firma Copy4You, JA Firma

A

j v školskom roku 2016/2017 zastrešovala nezisková vzdelávacia organizácia
Junior Achievement Slovensko nepovinný predmet aplikovaná ekonómia na

našej škole v triede III.A. Dvanásť študentov sa rozhodlo vyskúšať učiť sa v praxi
a vytvorili firmu na spôsob akciovej spoločnosti pod názvom Copy4You, JA Firma.
Názvom aj činnosťou nadviazali na tradície z minulých rokov. Ich hlavná
činnosť spočívala v kopírovacích službách, okrem toho ponúkali hranie pesničiek na
želanie, predaj školských potrieb a začali s novou službou požičiavania kalkulačiek,
čo sa veľmi neosvedčilo. Vo firme pracovalo 12 študentov pod vedením prezidenta
firmy Dušana Beláka. V začiatkoch podnikania pomohol konzultant z praxe Ing.
Marek Fontáni z firmy ELKO COMPUTERS Prievidza, spol. s r. o. Počas existencie
firmy nám prišla porozprávať o svojich podnikateľských začiatkoch a dobrovoľníckej
činnosti na Slovensku aj v zahraničí Ing. Edita Bednárová.
Študentská firma sa zúčastňovala mnohých akcií ako napríklad vianočného
bazáru, kde ponúkala rôzne ručne vyrábané darčekové predmety, vianočné pečivo
a vianočný punč. Zabezpečili program pre ostatných študentov školy v rámci nového
projektu školy Noc v škole, kde si pripravili tanec podľa X-boxu, krátke divadelné
predstavenie Súdna pitva a streľbu na terč. V marci sa študenti zúčastnili Dňa
otvorených dverí, kde prezentovali svoju spoločnosť a úspechy v podnikaní.
Za činnosť v JA Firme boli odmenení za dobrú prácu a výborné hospodárske
výsledky všetci zamestnanci firmy záverečným certifikátom. Všetci študenti získali aj
certifikát za úspešné absolvovanie online testovania z JA učebnice ekonómie
a podnikania. Ďalší certifikát, ktorí získali ôsmi študenti, je medzinárodný
Entrepreneurial Skills Pass (ESP), ktorý pomáha absolventom v prenikaní na
pracovný trh a preukazuje ich podnikateľské a manažérske zručnosti. Traja študenti
Dušan Belák, Laura Partiková a Michaela Kevická získali certifikát z práce pri
tieňovaní manažérov vo firme IBM a AT&T.
Ing. Marcela Škopcová
vyučujúca aplikovanej ekonómie
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
PSYCHOLÓGIA, ETICKÁ A NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Ľudmila Zaujecová
Členovia:

Mgr. Gabriela Belisová, Mgr. Ľudmila Husárová, Mgr. Ján Jáger,
PhDr. Zuzana Klačanská, ThDr. Pavel Kollár, PhD., SchP,
PaedDr. Eleonóra Porubcová, PaedDr. Katarína Rajcigelová.

Aktivity v predmete psychológia

V

rámci predmetu psychológia pre maturantov žiaci 4. ročníka pod vedením Mgr.
Ľudmily Zaujecovej uskutočnili 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 plánov na
školský rok 2016/2017 a tiež so spoločenskými potrebami.
Zoznam spracovaných tém
 Svetový deň výživy 16. október – propagácia zdravého životného štýlu
a zdravých potravín
 Šikanovanie na školách
 Depresie a duševné zdravie a jeho dôležitosť
 Multikultúrna výchova – tolerancia a boj proti predsudkom voči príslušníkom
rôznych národov, etník a ich kultúr
 Vplyv drog na psychiku – Prečo mladí ľudia siahajú po drogách?
 Medzigeneračné vzťahy
 Deň Zeme – 22. apríl
Výber najlepšie spracovaných tém našich žiakov navštevujúcich voliteľný predmet
psychológia pre maturantov v 4. ročníku:
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Zdravá výživa alebo prečo sa stravovať zdravo?
Čo znamená zdravá strava? Zdravá strava znamená dostatočný príjem látok
potrebných pre organizmus na plnenie životných funkcií. Sem patria bielkoviny,
sacharidy, vápnik, horčík, vitamíny, škrob atď. Tí, ktorí sú chudší, ako by mali byť, by
mali jesť aj potraviny, v ktorých sa nachádza dostatok tuku pre prípad, že by
náhodou ochoreli, aby ich organizmus mal odkiaľ čerpať zásobné látky.
Problém je v tom, že nie každý sa o príjem týchto látok dokáže postarať.
Ľudia, ktorí žijú hektický život, nemajú čas na zaobstaranie zdravých raňajok a
teplého obeda. Nahrádzajú si to prežieraním sa na večeru, čo je hotový zabijak pre
žalúdok. Raňajky majú byť bohaté, plné celozrnných potravín, ovocia, vápnika a teplý
nápoj by som tiež neodporúčala vynechať. K vitamínom sa dá dostať aj cez tabletky,
ale najlepším spôsobom sú prirodzené zdroje. Ľudia, ktorí nestíhajú obed,
konzumujú potravu pripravenú v jedálňach s rýchlym občerstvením, kde jedlá
pripravujú polohotové z mrazničky a pečú ich v litroch oleja alebo tuku. Je to síce
energetická strava, ale vôbec nie zdravá. Na večeru sa snažia dohnať naraz to, čo
cez deň vynechali. Ťažké, varené, prípadne sladké či slané jedlá, ktoré pekne
spapkajú pri televízii a krásne si s tým napĺňajú zásoby tukov a zaťažujú si na noc
žalúdok, keď má „oddychovať“.
Našťastie existujú aj ľudia, ktorí vedia, čo ich organizmus potrebuje, a vedia si
s tým dať rady. Sú zdraví, vyrovnaní, spokojní so svojou životosprávou i sami so
sebou. Do zdravej stravy môžeme zaradiť celozrnné chleby, mäsité jedlá, ryby,
zeleniny, ovocie, mliečne výrobky, veľmi dôležité sú aj polievky. Mliečne výrobky nie
sú vždy zdravé, pretože obsahujú obrovské množstvo laktózy, ktorá je pre
senzibilných ľudí mimoriadne nezdravá. Vápnik musia čerpať z iných zdrojov.
Chcela som vám priblížiť, čo všetko dokáže spôsobiť nesprávne stravovanie,
nehovoriac o zdravotných problémoch ako napríklad cukrovka, obezita alebo
senzitívnosť na určité potraviny. Obezita je podľa mňa tá najhoršia choroba, ktorá
môže byť spôsobená aj nesprávnou výživou. Takýto človek má zúžené cievy, čo
môže viesť k srdcovým infarktom, ťažko sa mu dýcha, pohybuje. Obézni ľudia sa
často stávajú aj stredobodom posmechu, preto strácajú svoje sebavedomie.
Odporúčam preto päťkrát si rozmyslieť, či naozaj chcete zjesť to, na čo máte
práve chuť. Samozrejme musím dodať, že všetko je zdravé, kým to jete s mierou.
Ako hovorí príslovie: „Z každého rožku trošku.“
Ivana Uhlárová, oktáva
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AIDS
Prvý december je známy ako deň boja proti AIDS a vírusu HIV
Na celom svete žije približne 36,7 milióna nakazených ľudí a približne 1,8 milióna z
toho sú deti pod 15 rokov. Na Slovensku sa počet nakazených koncom roka 2015
pohyboval okolo 674. Hoci naďalej patríme medzi európske krajiny s najnižším
výskytom tejto choroby, počet nakazených stále stúpa. Vírus HIV sa prenáša pri
kontakte krvi alebo spermií infikovaného s krvou príjemcu. Preto k prenosu
najčastejšie dochádza pri pohlavnom styku alebo pri
používaní spoločných injekčných striekačiek, nie však
bežným fyzickým kontaktom s nakazenou osobou.
Najvhodnejšou
vyhýbanie

ochranou

sa

proti

náhodným

šíreniu
pohlavným

vírusu

je

stykom

a používanie prezervatívov. A najlepším spôsobom
boja, okrem prevencie, je šíriť informácie o tejto chorobe ďalej, aby sa dostali do
povedomia ľudí a ostali v ňom.
Karolína Paulíková (VIII), Kristína Vrábová (IV.F)

Návšteva Centra sociálnych služieb DOMINO
V rámci hodín voliteľného predmetu psychológia pre maturantov sme v utorok
28. marca 2017 navštívili Centrum sociálnych služieb DOMINO, ktoré zastrešuje deti
so zdravotným postihnutím. Mladí ľudia a deti sú v centre na rôzne typy pobytu –
denný, týždenný alebo celoročný. Keďže sú náplňou hodín psychológie aj diskusie,
v ktorých môžeme vyjadriť svoj názor (a medzi ne určite patrí aj názor na
starostlivosť o mentálne postihnuté dieťa), v zariadení sme mali možnosť oboznámiť
sa s činnosťou a aktivitami, ktoré tieto deti pravidelne absolvujú. Sú to rôzne
besiedky, karnevaly, výlety, opekačky či pobyty pri mori, na ktoré majú deti veľmi
dobré spomienky. Okrem toho čas trávia aj v tvorivých dielňach, kde – ako sme mohli
vidieť – vyrábajú rôzne dekoračné predmety. Rodinná atmosféra v zariadení nás
veľmi príjemne prekvapila. Pani Barborková, ktorá nás sprevádzala po zariadení,
nám ukázala aj nové priestory Centra včasnej intervencie poskytujúce od 1.marca
2017 službu včasnej intervencie rodinám, v ktorých sa narodilo alebo vyrastá dieťa
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so zdravotným znevýhodnením do siedmich rokov jeho veku. Ako návštevníkov nás
veľmi príjemne prekvapila rodinná atmosféra, ktorá vládne medzi deťmi a ich
opatrovníkmi. Naša návšteva im vyčarila na tvárach úsmev a dozaista ich potešila aj
sladká odmena v podobe zákuskov a cukroviniek, ktoré sme si pre nich pripravili.
Klára Oravcová (IV.E)

Žiaci predmetu psychológia s klientmi Centra sociálnej starostlivosti
na hodine s prvkami arteterapie

Vzťahy medzi generáciami
Cieľom nášho projektu nebolo len zistiť, aká je súčasná situácia v rodinách na
Slovensku, ale napríklad aj početnosť rodiny, koľko času spolu trávia rodinní
príslušníci, alebo do akej miery zasahujú starí rodičia do výchovy a či ich metódy sú
dnes na mieste. Internetový dotazník, na ktorý nám odpovedalo presne 100 ľudí,
ukázal väčšinou pozitívne výsledky. Dozvedeli sme

sa napríklad, že aj napriek

každoročnej klesajúcej pôrodnosti sú rodiny na Slovensku stále celkom veľké: 41,1%
rodín je zložených zo 4 členov a 20% z 5 členov. Ďalej netreba zabúdať na vzťah
rodičov s deťmi. V tejto oblasti podľa všetkého až 64,2% detí vychádza dobre so
svojimi rodičmi a iba 9,5% obyvateľov to vníma opačne. Na otázku trávenia voľného
času s rodičmi prišli skôr negatívne alebo vyvážené odpovede. 47,4% opýtaných sa
neprikláňa na stranu rodiny ani na stranu kamarátov, ale vie zorganizovane a
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rovnovážne stráviť čas s obidvomi skupinami. Len je trocha smutné, že až 32,6%
respondentov by dalo prednosť kamarátom pred rodičmi.
Ďalej by som sa chcel venovať dôležitej a aktuálnej problematike, ktorá bola
tiež súčasťou našej práce a nástenky: zasahovanie starých rodičov do výchovy
dieťaťa. Dospeli sme k tomu, že starí rodičia by rozhodne nemali príliš zasahovať do
výchovy detí, pretože ich názory, o ktorých sú skalopevne presvedčení, sú takmer
vždy „zastaralé“. Starí rodičia samozrejme môžu povedať svoj názor, ale v žiadnom
prípade by ho nemali nasilu presadzovať. Aj keď sa im zdá, že rodičia robia výraznú
chybu, nemali by silou-mocou zasahovať a presviedčať ich o opaku.
Na záver by som si prial, aby sa všetky štatistiky pozitívneho charakteru
zlepšovali, ale hlavne aby rodiny vychádzali spolu dobre, boli šťastní, spokojní a
nehádali sa, ako tomu bolo niekedy doteraz.
Marek Tubl (IV.C)
Deň Zeme
Každoročne je deň 22. apríl venovaný našej planéte. Tento rok sme pri tejto
príležitosti venovali pozornosť tomu, ako sa starajú o životné prostredie žiaci našej
školy. Vytvorili sme dotazník, ktorého respondentmi boli najmä žiaci z našej školy vo
veku od 16 – 19 rokov. Aby sme zlepšili povedomie o tomto dni, vytvorili sme i
nástenku, ktorú si žiaci i učitelia môžu pozrieť hneď pri vstupe do školy.
Ako najviac znečistenú časť Zeme naši respondenti najviac označovali vodu
spolu s ovzduším. Je pravda, že vzhľadom na povrch, ktorý pokrýva voda, môžeme
pokladať práve túto časť planéty ako najznečistenejšiu. Je smutné, že obrovské
vodné cicavce spolu s morským planktónom filtrujú i plastové vrecká či iný odpad,
ktorý sa ukladá v ich orgánoch a spôsobuje ich úmrtie. Rôzne továrne a podniky
vypúšťajú do riek chemikálie, ktoré vo veľkej miere narúšajú prirodzené ekosystémy
živočíchov, ktoré už nie sú schopné adaptovať sa. Chemikálie sa vypúšťajú nielen do
vôd, ale i do ovzdušia, čo má za následok vznik rôznych respiračných ochorení
živočíchov a človeka.
Respondenti za najmenej znečistenú označovali pôdu. Musíme si však
uvedomiť, že chemikálie, ktoré sa nachádzajú v prírodných zdrojoch vôd, sa
vstrebávajú do pôdy. V nej následne pestujeme ovocie a zeleninu, ktorú
konzumujeme, a tak sa tieto škodlivé látky dostávajú priamo do našich organizmov.
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Stretli sme sa s názormi, že i keby sme chceli niečo zmeniť, jednotlivec
nedokáže nič. Je však realita, že zmena potrebuje každého jednotlivca, pretože keď
si každý z nás uvedomí, že je dôležitý a že zmena potrebuje aj jeho, nikto nebude v
tejto snahe sám. Dobrým znamením je, že väčšina našich respondentov odpovedala
na otázku, či si myslia, že je dôležité, aby sme ďalšie generácie vychovávali s
rešpektom voči prírode, že je to veľmi dôležité. Dobrou správou je i to, že pozitívne
vzory správania k planéte poberá dnešná mládež hlavne od svojich rodičov, a tak
môžeme so svetielkom nádeje predpokladať, že zmena k lepšiemu nastáva pomaly,
ale isto. Každý z nás, by mal byť zodpovedný za výchovu a zvyšovanie povedomia o
správnom zachádzaní s prírodnými zdrojmi, z ktorých tie vyčerpateľné sa stávajú
veľmi obmedzenými nie z roka na rok, ani zo dňa na deň, ale doslova z hodiny na
hodinu. Pretože lesy sú našimi pľúcami, rieky naším krvným obehom a Zem naším
telom.
Anna Bartová (IV.D)

Maturitná skúška

V

školskom roku 2016/2017 sa zo psychológie prihlásilo maturovať 28 žiakov.
Úspešne zmaturovali všetci. Priemerná známka bola 1,10. Stupeň výborný malo

25 žiakov, chválitebný mali dvaja žiaci a dobrý mal jeden žiak.
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Etická výchova a jej aktivity

M

gr. Ľ. Husárová organizačne zabezpečila

aktivitu „Červené stužky“, ktorej

kampaň bola zameraná na poskytnutie a zvýšenie odborných vedomostí

mladých ľudí o HIV/AIDS. Kampaň bola tiež zameraná na prevenciu látkových a
nelátkových závislostí. Cieľom bolo motivovať mladých ľudí k získaniu vedomostí a
zamysleniu sa nad problematikou HIV/AIDS. Do kampane sa zapojili naši žiaci
nosením červených stužiek – symbolu boja proti AIDS.
Počas hodín etickej výchovy s pani Mgr. G. Belisovou sa študenti aktívne
zapájali aj do charitatívnych projektov. Trieda sexta prispela svojou pomocou pri
rozdeľovaní potravinovej pomoci pre sociálne slabé rodiny v Prievidzi. Zbierku
zorganizoval Červený kríž.
V rámci dňa otvorených dverí na MsÚ v Prievidzi sa trieda sekunda zúčastnila
tejto akcie. Oboznámili sa s fungovaním samosprávy, históriou mesta a stretli sa aj s
pani primátorkou.

Pravda o drogách

P

od týmto názvom sa na našej škole uskutočnila prednáška pre triedy od prímy
až po kvintu a všetky triedy prvého ročníka. Hlavným cieľom prednášky, ktorá

sa viedla v interaktívnom duchu, je dosiahnuť u žiakov porozumenie toho, prečo
drogy pre nikoho nie sú skutočným riešením bežných problémov. Prednášateľ Mgr.
Milan Vrábeľ so žiakmi rozoberal 10 tém/právd o drogách: to, ako drogy fungujú, ako
a prečo vzniká závislosť, čo sú najčastejšie príčiny toho, že niekto začne brať drogy,
atď. Prednášky organizuje občianske združenie Slovensko bez drog.
Mgr. Ľudmila Zaujecová

Milan Vrábeľ (Slovensko bez drog) a žiaci osemročného gymnázia
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Náboženská výchova a jej aktivity

Š

tudenti na hodinách náboženskej výchovy rozoberali témy týkajúce sa viery a
náboženského presvedčenia v súlade s Desatorom Božích prikázaní a ich

aplikovanie v bežnom živote. Cez príklady ľudí, ktorí sa neboja žiť spravodlivo a
pomáhať tam, kde je to potrebné. Príklady hrdinov z bežného života, ako aj ľudí, ktorí
sú úspešní a pomáhajú biednym u nás aj v rozvojových krajinách.
Predmetová komisia psychológie, etickej a náboženskej výchovy
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
MATEMATIKA

Vedúca predmetovej komisie: PaedDr. Renáta Lukáčová
Členovia:

RNDr. Milan Barta, Mgr. Jana Galanská, Ing. Ľudmila Holá,
Mgr. Alžbeta Janesová, PaedDr. Miroslav Kozák,
PaedDr. Oľga Kurbelová, Mgr. Jana Mečiarová, Mgr. Jana Mikušková,
PaedDr. Alžbeta Sasáková, Mgr. Ľubomíra Šimurková,
Mgr. Monika Ziaťková.

Matematické súťaže
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Kategórie Z6 – 9
Do okresného kola postúpilo sedem žiakov z nižších ročníkov osemročného
gymnázia. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili dvaja žiaci z prímy: Jakub Kiaba
a Michal Kukaň. Obaja obsadili vo svojej kategórii Z6 1. miesto.

Kategórie A, B, C
Účasť v krajskom kole si vybojovali dvaja žiaci štvorročného gymnázia. Z nich
úspešnou riešiteľkou sa stala Štefánia Glevitzká z II.A. V kategórii B obsadila
3. miesto.
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P

YTAGORIÁDA

Kategórie P6 – 8
Do okresného kola sa prebojovalo päť žiakov z nižších ročníkov osemročného
gymnázia. Najlepšie umiestnenie dosiahla Viera Glevitzká zo sekundy. Vo svojej
kategórii P7 skončila na 2. mieste.

K

LOKAN

Do medzinárodnej matematickej súťaže sa zapojilo 34 žiakov našej školy. Z nich
polovica získala všetkých päť klokanov. Úspešnosť 90% a viac malo 10 žiakov: Matej
Melchiory (sekunda) – 99,5%, Štefánia Glevitzká (II.A) – 99,2%, Jakub Hvolka
(oktáva) – 98,3%, Jakub Kiaba (príma) – 97,1%, Martin Jozef Molčáni (II.E) – 94,4%,
Radka Hagarová (príma) – 93,1%, Michal Kukaň (príma) – 91,9 %, Viera Glevitzká
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(sekunda) – 90,5%, Sára Andrisáková (príma) – 90,3%, Andrej Michálek (príma) –
90,3%.

N

ÁBOJ

Našu školu reprezentovali tri päťčlenné družstvá, dve juniorské a jedno seniorské.
Najlepšie sa darilo juniorskému družstvu, ktoré tvorili žiaci II.A: Simona Barcíková,
Ondrej Černák, Štefánia Glevitzká, Róberta Juríková a Erik Mazánik. Spomedzi
všetkých 111 slovenských juniorských družstiev získali 33. miesto.

N

ÁBOJ JUNIOR

Regionálneho kola, ktoré sa po prvýkrát organizovalo na našej škole vďaka
niektorým študentom z prírodovedných tried, sa zúčastnilo spolu 20 štvorčlenných
družstiev. Z nich tri družstvá tvorili žiaci našej školy a najlepšie umiestnenie dosiahlo
družstvo v zložení: Marek Michalovič (kvarta), Adam Balažka (tercia a), Michal Líška
(tercia b) a Adam Benjamin Plšek (sekunda). Družstvo skončilo na 2.mieste.
Najväčšia vďaka za organizáciu regionálneho kola patrí žiakom: Štefánia
Glevitzká (II.A), Róberta Juríková (II.A), Ladislav Ferov (IV.A) a Pavol Šimko (IV.A).
Všetkým účastníkom matematických súťaží ďakujeme za reprezentáciu školy.
Úspešným súťažiacim srdečne blahoželáme a prajeme im aj ostatným veľa úspechov
v ďalších matematických súťažiach.
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M

aturita z matematiky

Externej časti maturitnej skúšky z matematiky sa zúčastnilo spolu 64 žiakov.
Priemerná úspešnosť našej školy bola 50,7%, čo je o 4,8% viac ako priemerná
úspešnosť všetkých stredných škôl na Slovensku a len o 0,4% menej ako priemerná
úspešnosť všetkých slovenských gymnázií. Takmer polovica žiakov našej školy, ktorí
absolvovali externú časť maturitnej skúšky z matematiky, dosiahla úspešnosť vyššiu
ako 50%. Z nich jeden žiak Pavol Šimko (IV.A) mal úspešnosť vyššiu ako 90%.
Ústnu časť maturitnej skúšky z matematiky absolvovalo 63 žiakov. Výborný
prospech z nich dosiahlo 32 žiakov. Priemerná známka z ústnej časti maturitnej
skúšky z matematiky bola na našej škole 1,81.
Predmetová komisia matematiky
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
INFORMATIKA

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Jana Galanská
Členovia:

Mgr. Kamila Kuhajdová, RNDr. Katarína Madová,
PaedDr. Karin Malátová, RNDr. Jaroslav Mikuláš, Mgr. Ján Opálený.

P

redmet informatika sa v tomto školskom roku vyučoval ako povinný predmet
v prvom, druhom a treťom ročníku 4-ročného štúdia a v sekunde až septime 8-

ročného štúdia. Žiaci so záujmom o informatiku navštevovali v treťom a štvrtom
ročníku voliteľný predmet seminár z informatiky alebo seminár z programovania.
Nadaným žiakom a žiakom ochotným dozvedieť sa viac sme sa venovali
prostredníctvom krúžkov. RNDr. Jaroslav Mikuláš pripravoval nadaných žiakov na
programátorské

súťaže

a programovanie

pre

v

3.

krúžkoch

a 4.

programovanie

ročník.

Mgr.

Jana

pre

1.

Galanská

a 2.

ročník

viedla

krúžok

programovanie a krúžok tvorba web stránok. Naše úsilie bolo ocenené peknými
výsledkami v rôznych súťažiach.
PaedDr. Karin Malátová zorganizovala v našej škole priebeh medzinárodnej
súťaže iBobor. RNDr. Katarína Madová zorganizovala súťaž o najkrajšiu vianočnú
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.
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 25 žiakov, z toho 2 žiaci dobrovoľne. Žiaci preukázali
veľmi dobré teoretické vedomosti aj praktické zručnosti.

Známka
1

2

3

4

5

Priemerná
známka

12

4

7

2

0

1,96

Počet žiakov
25

Úspechy našich žiakov
Štefánia Glevitzká, II.A


1. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii B



2. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B

Timotej Králik, III.F


2. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii A
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iBobor 2016

V

dňoch 7. – 15. novembra 2016 prebiehala medzinárodná
súťaž v informatike pod názvom iBobor. Tento rok prebehol

už 10. ročník. Spolu v ročníku 2016/17 súťažilo 62 981 účastníkov
z

921

škôl.

Kompletné

štatistické

vyhodnotenie

si

môžete

pozrieť

na

http://ibobor.sk/vyhodnotenie2016.php. Z našej školy sa do nej zapojili študenti I.A,
I.B, I.D, sexty, III.A, septimy, kvarty, tercie a, tercie B, sekundy, prímy a študenti 3.
ročníka „seminár z programovania“. V každej kategórii sme mali úspešných
riešiteľov: v kategórii Benjamín 14, v kategórii kadet 27, v kategórii Junior 22
a v kategórii Senior 17. Top súťažiaci, ktorí dosiahli plný počet bodov, boli:
Jakub Kiaba z prímy,
Viera Glevitzká zo sekundy,
Samuel Hilkovič z II.A.
Všetci úspešní riešitelia dostali diplom, srdečne im blahoželáme a držíme palce do
budúceho ročníka.
PaedDr. Karin Malátová
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
FYZIKA

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Ľubomíra Šimurková (do 1. februára 2017),
Mgr. Jana Pastieriková (od 1. februára 2017).
Členovia:

Mgr. Róbert Klein, Mgr. Jana Mečiarová, RNDr. Jaroslav Perniš.

Fyzikálny náboj

N

aši študenti pod vedením Mgr. Jany Pastierikovej sa 4. novembra 2016
zúčastnili súťaže Fyzikálny náboj, ktorú organizuje každoročne FMFI UK
v Bratislave. Družstvo seniorov tvorili študenti: Pavol Šimko
(IV.A), Ladislav Ferov (IV.A), Adam Hagara (IV.A), Pavol
Hepner (IV.A) a Ivan Plachý (IV.A). Z 38 družstiev sa

umiestnili na 14. mieste. Družstvo juniorov pracovalo v nasledovnom zložení:
Simona Barcíková (II.A), Lenka Michálková (II.A), Peter Kavka (II.A), Andrej
Kavka (I.A) a Patrik Prístupný (I.A). Juniori zo 41 družstiev obsadili 32. miesto.

Fyzikálna olympiáda

T

ento rok sa konal 58. ročník fyzikálnej olympiády. Krajské kolo kategórie A sa
konalo 9. februára 2017 v Trenčíne. Do súťaže sa zapojili Ladislav Ferov (IV.A)

a Pavol Šimko (IV.A), ktorý obsadil krásne 1. miesto a postúpil do celoslovenského
kola 6. – 9. apríla 2017 v Žiline. V tomto kole obsadil Pavol Šimko 11. miesto a stal
sa úspešným riešiteľom. KK FO kategórií B,C,D sa konalo 10. mája 2017 v Trenčíne.
V kategórii B súťažil Timotej Králik (III.F), v kategórii C súťažili Lenka Minichová,
Lenka Michálková, Simona Barcíková, Jakub Puha, Klára Laginová, Erik
Mazánik, Samuel Hilkovič (všetci z II.A), v kategórii D súťažili Patrik Prístupný
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(I.A) a Andrej Kavka (I.A). Najviac sa darilo Lenke Michálkovej, ktorá obsadila 3.
miesto a Lenke Minichovej, ktorá obsadila 4. miesto. Úspešní riešitelia boli 1. júna
2017 ocenení na OÚ v Trenčíne. Súťažiacich pripravovali Mgr. Ľubomíra Šimurková
a Mgr. Jana Pastieriková.
PK fyziky
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JUNIOR FRESHHH 2016
eloslovenské finále súťaže JUNIOR FRESHHH 2016 sa konalo 8. decembra

C

2016 v Bratislave. Samotná súťaž pozostávala v 12 on-line kôl, v ktorých

trojčlenné tímy študentov riešili úlohy z matematiky, fyziky, biológie, chémie a
geografie. V silnej konkurencii 484 tímov z celého Slovenska sa do finále prebojoval
tím z našej školy „PaKriLac 111+226“ v zostave Pavol Šimko (IV.A), Kristián
Kapusta (IV.B), Ladislav Ferov (IV.A) a obsadil výborné 4. miesto.
PK fyziky

Opäť v Prahe

V

dňoch 16. – 17. februára 2017 sa Pavol Hepner, Ladislav Ferov, Ivan
Plachý, Adam Hagara a Pavol Šimko (všetci zo IV.A) zúčastnili fyzikálnej

súťaže FYKOSí FYZIKLÁNÍ, ktorá sa konala v priestoroch MFF
UK v Prahe. Deň pred súťažou sa konala akcia s názvom
„Jeden den s fyzikou“. Na študentov čakal deň plný prednášok,
exkurzií, experimentov, stretnutie s fyzikou v budovách MFF
UK.

Táto

akcia

sa organizuje

pre

stredoškolákov,

ich

pedagógov i pre priaznivcov fyziky z radov verejnosti. Ponúka
zaujímavé experimenty a demonštrácie, prehliadku špičkových
zariadení na vedeckých pracoviskách i rozhovory s pedagógmi a študentmi
„matfyzu“. Študenti si mohli overiť svoje doterajšie vedomosti, no aj nadobudnúť
mnoho nových, na ktorých môžu ďalej stavať svoje vzdelanie a posunúť sa vpred vo
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fyzikálnych smeroch. Nasledujúce ráno sa nieslo v znamení súťaže a v odhodlaní
získať čo najlepšie umiestnenie, no aj cennú skúsenosť do života. Súťažilo sa 3
hodiny v päťčlenných tímoch. Dôležitá bola schopnosť spolupracovať a podporovať
sa. Úlohy boli zamerané z časti na preberané školské učivo, ale aj na podporu
logického myslenia a jeho rozvíjania. Na začiatku dostali žiaci sedem úloh a s každou
vyriešenou dostali zadanie novej. Po ťažkom boji s českou i slovenskou konkurenciu
sa podarilo našim žiakom obsadiť 71. miesto.
Pavol Hepner (IV.A)

13. ročník International Masterclasses
marca 2017 sa študenti našej školy Pavol Šimko,

10.

Ladislav Ferov, Adam Hagara, Pavol Hepner, Ivan

Plachý, Katarína Mellová, Miroslava Kučerková, Soňa Čičmancová, Patrícia
Radosová (všetci zo IV.A) a Timotej Králik (III.F), stali na jeden deň členmi
vedeckého kolektívu fyzikov a zoznámili sa s riešením najaktuálnejších problémov
svetového výskumu. Príležitosť im ponúkla Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre polarizáciu
jadrovej fyziky a Európskou organizáciou pre jadrový výskum na 13. ročníku
Internacional Masterclasses. Na jeden deň si vyskúšali prácu časticových fyzikov
a objavovali

a skúmali

elementárne

častice

pomocou

veľkého

hadrónového

urýchľovača v CERN-e. Poodhalili záhady jednej zo štyroch základných síl nášho
vesmíru (slabej interakcie) a odmerali štruktúru protónu. Slabú interakciu a jej
nosičov (tzv. W bozóny) skúmali spolu s rovesníkmi v CERN-e, Technickej univerzite
v Dráźďanoch, Univerzite v Brage (Portugalsko), Univerzite v Marseille a University
of Mohammed v Rabate (Maroko). Dopoludnia si vypočuli prednášky o fyzike
elementárnych častíc od odborníkov z CERN-u. Popoludnie (cca 1,5 hodiny ) bolo
venované skúmaniu zrážok častíc na detektore ATLAS veľkého hadrónového
urýchľovača LHC. Na koniec čakala študentov medzinárodná videokonferencia, kde
sa údaje vyhodnotili. Podujatie sa konalo s cieľom rozvoja prírodovedných a
technických kompetencii žiakov stredných škôl a bolo pod záštitou IPPOG
(Medzinárodnej organizácie pre fyziku elementárnych častíc), Technickej univerzity
v Drážďanoch a CERN-u.
fyzici zo IV.A
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Výstava Cosmos Discovery

T

ajomstvá vesmíru lákajú každého, čo bol dôvod, prečo sme sa 14. decembra
2016 vybrali na svetovú výstavu o kozmonautike „Cosmos Discovery“ do
Bratislavy.

Čakali

na

nás

stovky

zaujímavých

exponátov. Pohltili nás príbehy hrdinov, ktorí išli do
neznáma, aby objavili nepoznané. Podrobne sme si
mohli pozrieť, ako vyzerá riadiaca kabína raketoplánu
či kozmická loď. Celú výstavu sprevádzali reálne
záznamy

z misie

Apollo

11

a rôznymi

inými

zaujímavými videami. Takisto sme si mohli pozrieť,
ako astronauti vo vesmíre jedia a pijú a ako vyzerá ich
jedlo alebo skafander. Výstava bola neobyčajne
zaujímavá a odchádzali sme z nej uchvátení a plní
nových vedomostí. Za tento pekne strávený deň ďakujeme pani profesorke
Pastierikovej a pani profesorke Šimurkovej, ktoré nás sprevádzali.
Michaela Kevická (III.A)

Exkurzia CERN (19. – 23. apríla 2017): tri študentské pohľady

1.

Školský rok sotva začal, keď nám ponúkli možnosť zúčastniť sa exkurzie do
Švajčiarska. Potvrdilo sa nám, že čas beží naozaj rýchlo a nadišiel deň

odchodu. Hoci jar sa prehupla do svojej druhej polovice, zime sa odísť nechcelo.
Svedčilo o tom aj počasie.
Cesta, ktorá bežne trvá 13 hodín, nám trvala 22. Pribrzdil nás rakúsky sneh
a menšia kolízia s čiernym audi. Napriek tomu nás optimizmus a dobrá nálada
neopustili. Plánovaná návšteva Technoramy sa musela presunúť sa sobotu.
Piatok sme strávili úžasný deň vo výskumnom inštitúte CERN. Doobedňajšia
návšteva pozostávala z dvoch častí. Jedna bola teoretická, kde sme si pozreli
výstavu Mikrokosm. Druhá pozostávala z praktickej skúsenosti. Sami sme si
vyskúšali tajomstvá výroby hmlovej komory. Zážitok umocnil aj obed, ktorý sme si
vychutnali v reštaurácii, kde jedol už nejeden držiteľ Nobelovej ceny. Aby toho nebolo
málo, oboznámili sme sa s históriou a fungovaním CERN-u. Čerešničkou na torte
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bola návšteva továrne na antihmotu a dátovej úschovne. Plní nových poznatkov sme
sa vybrali skúmať tajomstvá Ženevy. Pozreli sme si sídlo OSN a zvečnili sme sa pod
Stoličkou názorov. Ohúrilo nás Ženevské jazero a vysoký vodomet Jet dEau. Naše
kroky viedli do historických ženevských uličiek. Postáli sme pri Stene reformátorov,
videli sme Katedrálu sv. Petra a Mestskú bránu. Unavení sme sa vrátili späť do
hotela.
Sobotná návšteva čokoládovne a syrárne sa kvôli štvrtkovému meškaniu
musela zrušiť. Spočiatku nás to mrzelo, ale túžba vyblázniť sa v Technorame bola
silnejšia. Na vlastnej koži sme si vyskúšali záhady matematiky, fyziky, chémie
a biológie.
Navštívili sme miesta, kde sa bežný človek dostane len veľmi ťažko. Ak sa
nám sem podarí vrátiť, tak dúfame, že už ako zamestnancom.
Klára Laginová (II.A)

2.

Naša škola ponúka veľmi veľa zaujímavých exkurzií, no k najzaujímavejším
určite patrí exkurzia do CERN-u. Aj tento rok žiaci prírodovedných tried

druhého a tretieho ročníka mali možnosť ísť do Švajčiarska na prehliadku, kde je
urýchľovač atómových častíc. Tento rok však výnimočný, lebo sme zažili množstvo
dobrodružstiev, na ktoré určite nezabudneme.
Po ceste do Švajčiarska nás zastihla v Rakúsku snehová kalamita, pre ktorú
sme museli mať 4-hodinovú prestávku, lebo diaľnica bola uzatvorená z dôvodu
zapadnutých kamiónov v snehu. Našťastie nám po pár hodinách dovolili policajti
pokračovať v ceste. Takže pred nami išiel odhŕňač snehu a za nami policajti. Myslím,
že na takýto zážitok nezabudneme, no naše dobrodružstvo tu ani zďaleka nekončí.
Po takmer 5-hodinovom meškaní sme museli z programu vynechať
Technoramu a namiesto toho sme sa rozhodli navštíviť čokoládovňu. Avšak po
ceste, už za Švajčiarskymi hranicami, sme mali nehodu. Narazili sme do auta. Po
dlhom čakaní na policajtov a celom prešetrení už bolo jasné, že čokoládovňu
nestihneme. Napokon naša cesta trvala 22,5 hodín.
Napriek všetkým okolnostiam náš výlet dopadol veľmi dobre, priam
vynikajúco. Na druhý deň sme navštívili CERN, kde sme sa mnoho naučili. Mali sme
prednášku, kde sme sa dozvedeli, ako všetko funguje, prešli sme továrňou na výrobu
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antihmoty, mohli sme vidieť celé operačné centrum CERN-u, dokonca sme si mohli
sami vytvoriť hmolú komoru. Potom sme sa najedli v jedálni, kde obedujú pracovníci
CERN-u. Poobede a večer sme mali so sprievodcom prechádzku po Ženeve.
V sobotu sme mali v pláne len Technoramu. Syráreň a čokoládovňu sme síce
nestihli, no napriek tomu bola táto exkurzia veľmi zaujímavá a sme nad mieru
spokojní.
Michaela Kevická (III.A)

3.

Keď sa začínali prelievať dni medzi marcom a aprílom, vo všetkých z nás
začalo pulzovať príjemné napätie. V polovici apríla sme sa totiž mali stať

účastníkmi exkurzie do výskumno-poznávacieho inštitútu CERN. Cez Slovensko sme
prešli pomerne rýchlo a čochvíľa sme sa ocitli v Rakúsku. Dobrodružstvo to skutočne
bolo, keďže sneh mal očividne v pláne náš výlet prekaziť. Museli sme ostať na
čerpacej stanici neďaleko Viedne a čakať na priaznivejšie počasie. Keď sneh ustúpil,
pobrali sme sa ďalej. Prešli sme cez Mníchov. Nasledovala ďalšia nepríjemnosť,
nehoda na diaľnici, ktorá nás trochu spomalila. Do Ženevy sme prišli okolo šiestej
večer a zložili sa v ubytovni s názvom Hotel F1. Aj napriek tomu, že sme prešli
zdĺhavú a vyčerpávajúcu cestu, čakali sme pre kalamitu a nehodu, aj posledné ilúzie
o možnej návšteve čokoládovne či syrárne sme stratili – naše dobré vlastnosti
zvíťazili nad zlými a znášali sme to znamenite.
Na druhý deň sme vyrazili do zlatého bodu nášho programu – CERN-u. Sami
sme si vytvorili hmlovú komoru, prezreli sme si výstavu Mikrokozmos i vonkajšie
priestory a napokon sme sa na chvíľu zatvárili ako pracovníci CERN-u a naobedovali
sme sa v jedálni plnej špičkových odborníkov. Teplé slnko nám hralo do karát, a tak
sme mali priestor pofotiť sa pred budovou OSN a obrou trojnohou stoličkou
symbolizujúcou ľudí, ktorí prišli o nohy alebo ruky vplyvom mín počas vojny.
Nasledovala prednáška v CERN-e, prehliadka úschovne dát a továrne na antihmotu.
Mali sme slovenských a českých sprievodcov, ktorí nás povodili po celom technickom
laboratóriu. Náladu nám zlepšili aj počítačové myši hniezdiace v klietke vedľa
prednáškovej budovy. Deň sa však stále nekončil, doviezli sme sa do historickej časti
Ženevy a do neskorých nočných hodín pokračovali v jej prehliadke.
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Posledný deň nás čakala Technorama vo Winterthure, multifunkčné
výstavisko rôznych prístrojov, na ktorých sme si na vlastnej koži mohli vyskúšať
pokusy z fyziky, matematiky či chémie. Prehliadka nás zaujala, vyskúšali sme
poskladať množstvo hlavolamov a taktiež sme neodmietli unikátne predstavenie
s bleskami.
Exkurzia stála za to. Takmer všetko, čo sme chceli vidieť, sa nám vidieť
podarilo. Na cestovné ťažkosti sa zabudne rýchlo, ale nádherné zážitky z CERN-u,
Ženevy a Technoramy veru nie. Budú v nás žiť už naveky.
Oliver Čierny (II.A)
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
CHÉMIA
Vedúci predmetovej komisie: PaedDr. Miroslav Kozák
Členovia:

PaedDr. Oľga Kurbelová, RNDr. Michal Struhár,
RNDr. Denisa Tužinská.

Chémia v školskom roku 2016/2017

A

j v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do riešenia úloh 53. ročníka
chemickej olympiády, ktorú vyhlasuje MŠ SR v spolupráci so Slovenskou

chemickou spoločnosťou pri SAV.
V najvyššej kategórii A sa úspešnými riešiteľmi krajského kola (Spojená škola
Nováky – prax, Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza – teoretická časť, 25. –
26. január 2017) stali:
Andrejčák, Samuel

IV.A

1. miesto

Chovanec, Michal

II.A

2. miesto

Kavka, Peter

II.A

3. miesto

Gonda, Peter

III.F

4. miesto

Minichová, Lenka

II.A

5. miesto

Kapusta, Kristián

IV.B

6. miesto

Žilák, Peter

III.A

8. miesto

08. – 11. marca 2017 sa uskutočnilo celoslovenské finále 53. ročníka
chemickej olympiády v kategóriách A, E, F. Súťaž sa konala na Prírodovedeckej
fakulte UK v Bratislave. Medzi 30 najlepších chemikov v najvyššej kategórii A (pre
gymnáziá) postúpilo na základe výsledkov krajského kategórie A všetkých sedem
našich študentov.
Samotná súťaž pozostávala z 5-hodinovej praktickej časti a 5-hodinovej
teoretickej časti. V praktickej časti riešili súťažiaci súbežne úlohy z odmernej analýzy
135

a organickej syntézy, v teoretickej časti to boli úlohy z anorganickej a analytickej
chémie, organickej chémie, fyzikálnej chémie a biochémie. Úspešnými riešiteľmi
celoštátneho kola sa stali:
Andrejčák, Samuel

IV.A

2. miesto

Chovanec, Michal

II.A

4. miesto

Kavka, Peter

II.A

7. miesto

Kapusta, Kristián

IV.B

11. miesto

Gonda, Peter

III.F

17. miesto

Minichová, Lenka

II.A

26. miesto

Najlepších 11 žiakov z celoštátneho kola postúpilo ďalej s možnosťou dostať
sa cez tri výberové sústredenia do 4-členného družstva, ktoré bude Slovenskú
republiku reprezentovať na medzinárodnej chemickej olympiáde.

Účasť

na

49.

CHEMICKEJ

MEDZINÁRODNEJ

OLYMPIÁDE,

ktorá

sa

uskutočnila 6. – 15. júla 2017 v Thajsku
(Nakhon

Pathom),

vybojovali

S.

Andrejčák, M. Chovanec a P. Kavka. Je to
vôbec prvýkrát, keď SR na MCHO
reprezentovali až traja žiaci z jednej
školy.
4-členná

slovenská

reprezentácia

vybojovala spolu 3 bronzové medaily,
z našich žiakov bronzovú medailu získali
Samuel Andrejčák a Michal Chovanec.
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Ď

alšou vynikajúcou správou je, že Michal Chovanec vybojoval postup za chémiu
do európskej súťaže 3-členných družstiev EUSO

(European Union Science

Olympiad), ktorej už 15. ročník sa uskutočnil 7. – 14. mája 2017 v Kodani. Do tejto
celoeurópskej súťaže sa študent z našej školy prebojoval prvýkrát. Dva tímy zo
Slovenska získali v konkurencii 24 krajín strieborné medaily. Súťažné úlohy,
zamerané na fyziku, chémiu a biológiu, majú prevažne experimentálny charakter.
Výber

účastníkov

v jednotlivých

sa

uskutočňuje

predmetových

na

základe

olympiádach

hodnotenia

a výberových

ich

úspešnosti

sústredeniach

pred

medzinárodnými súťažami. Delegáciu Slovenska na súťaži viedla doc. RNDr. Andrea
Ševčovičová, PhD., ktorá je aj národnou koordinátorkou za Slovenskú republiku.
Okrem nej sa ako prekladatelia súťažných úloh zúčastnili aj RNDr. Erik Szabo, PhD.,
(za chémiu) z PriF UK a RNDr. Ľubomír Mucha (za fyziku) z Regionálneho centra
mládeže

v

Košiciach.

Slovensko

reprezentovali

dva

tímy

v zložení:

Tím A: Dominik Kopčák (Gymnázium na Poštovej ul., Košice) za biológiu;
Michal Chovanec (Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza) za chémiu; Emil Lelák
(Gymnázium J. A. Raymana, Prešov) za fyziku.
Tím B: Jakub Barát (Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium,
Bratislava) za biológiu; Peter Rukovanský (Gymnázium Nové Zámky) za chémiu;
Michal Lelák (Gymnázium J. A. Raymana, Prešov) za fyziku.
Tímy súťažili počas dvoch dní, v obmedzenom čase (2 x 4 hodiny) mali čo
najlepšie vyriešiť zadaný komplexný problém. Prvý deň skúmali vzorky z ľadovcov
vyvŕtaných z rôznych hĺbok v Grónsku a v Antarktíde. Určovali vek ľadu a odhadovali,
aké boli teploty na povrchu ľadovcov, keď sneh, z ktorého vznikol ľad, na ľadovec
dopadol. Biológovia analyzovali fragmenty starobylej DNA a zisťovali, aký typ
ekosystému prevládal v minulosti na území dnešného Grónska. Úlohou chemikov
bolo vykonať analýzu vzoriek z ľadovca, komplexometrickou titráciou stanoviť obsah
zinku a spektrofotometricky stanoviť obsah medi.
Druhý deň bola úloha tematicky zameraná na oceán. Na základe meraní a
grafickej závislosti kvantovej účinnosti prijímania fotónov zelenej riasy pre rôzne
vlnové dĺžky fotónov mali navrhnúť, ktorá farba je najvhodnejšia na osvetlenie rias,
aby podporila ich rýchlejší rast. V ďalšej časti úlohy študenti stanovovali obsah
karotenoidov vo vzorke rias a spotrebu živín pre rast.
Vlastné merania boli náročné na praktické skúsenosti a zručnosti a najmä na
čas a vhodnú organizáciu práce. Z výsledkov práce družstiev je zrejmé, že zloženie
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bolo vyvážené a že členovia družstiev patria k špičke talentov v danej vekovej
kategóri na Slovensku. Študenti preukázali mimoriadnu zručnosť, získanú najmä
prípravou na predmetové olympiády, a svojimi vedomosťami patrili medzi najlepších
študentov, čo sa aj prejavilo na celkovom umiestnení.
Do súťaže EUSO 2017 sa zapojilo 24 krajín (50 súťažných družstiev, domáca
krajina využila možnosť nominovať 4 družstvá). V silnej konkurencii získali oba tímy
Slovenska strieborné medaily. Absolútnym víťazom súťaže sa stalo družstvo z
Maďarska.

V kategórii B sa úspešnými riešiteľmi krajského kola (SŠ Nováky, 6. apríla 2017, 27
súťažiacich) stali:
Kavka, Peter

II.A

1. miesto

Foltán, Dominik

I.A

3. miesto

Kavka, Andrej

I.A

4. miesto
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Pastierik, Ivan

I.A

5. miesto

Brokeš, Martin

I.A

6. miesto

Čavojská, Hana

II.A

7. miesto

Minichová, Lenka

II.A

8. miesto

Juríková, Róberta

II.A

10. miesto

V kategórii C sa úspešnými riešiteľmi krajského kola (SŠ Nováky, 18. mája 2017,
48 súťažiacich) stali :
Foltán, Dominik

I.A

3. miesto

Kavka, Andrej

I.A

5. miesto

Kudry, Andrej

I.A

8. miesto

Pastierik, Ivan

I.A

10. miesto

Prístupný, Patrik

I.A

18. miesto

Pánis, Andrej

I.A

20. miesto

Brokeš, Martin

I.A

21. miesto

V najnižšej kategórii D (pre žiakov ZŠ a nižšieho stupňa 8-ročného gymnázia) si
účasť na krajskom kole (SŠ Nováky, 27. apríla 2017, 44 súťažiacich) nevybojoval
žiaden náš žiak.
Konzultantmi CHO pre jednotlivé kategórie boli: A, B – PaedDr. Miroslav Kozák,
C, D – PaedDr. Oľga Kurbelová.
Najúspešnejší riešitelia KK CHO v kat. B,C 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 2. – 14. júla 2017 sa Letná škola chemikov uskutočnila (po troch rokoch)
opäť na Gymnáziu V. B. Nedožerského v Prievidzi (teoretická príprava) a SŠ
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v Novákoch (organizačná zložka SOŠ (praktická príprava)). Z našej školy sa na
jubilejnom 40. ročníku zúčastnili nasledovní úspešní riešitelia CHO:
H. Čavojská (II.A), A. Kavka, D. Foltán, A. Kudry, A. Pánis, M. Brokeš a P.
Prístupný (všetci z I.A).

N

aši žiaci sa v tomto školskom roku taktiež

zapojili do riešenia 6. ročníka

medzinárodnej súťaže ViBuCh, ktorého organizátorom je Ústav chémie

Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity v Brne spoločne s Národným centrom
pre výskum biomolekúl (NCBR). Celkove sa do súťaže zapojilo 22 súťažiacich. Medzi
10 najlepšími sa z našich žiakov umiestnila:
Minichová, Lenka

(II.A)

8. miesto.

Lenka sa zúčastnila praktického sústredenia najlepších riešiteľov v Brne.

Ď

alšou aktivitou, do ktorej sa zapojili po tretíkrát naši študenti, bola tímová súťaž
Junior freshhh.
Organizátor: Slovnaft
Počet zapojených tímov do online hry (24.10. – 16.11.2016): 417
Termín finále: 8.12. 2016
Miesto finále: Slovnaft
V celoslovenskom finále súťažilo v Bratislave 5 najlepších tímov z online časti

súťaže. Účasť vo finále si vybojovalo aj jedno naše družstvo s názvom: PaKriLac
111+226 (Ladislav Ferov, Pavol Šimko (IV.A), Kapusta Kristián (IV.B).
Počas celého dňa súťažili tímy vo viacerých úlohách s problematikou fyziky,
chémie a matematiky. Po vynikajúcich výkonoch a napínavom priebehu sa naše
družstvo získalo 4. miesto. Súťažné družstvo sprevádzala Mgr. Ľ. Šimurková.
Všetkým riešiteľom chemických úloh blahoželáme k dosiahnutým výsledkom,
ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v ďalšom
školskom roku 2017/2018.
PaedDr. Miroslav Kozák
vedúci PK chémie
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ICHO 2017

V

dňoch 6. – 15. júla 2017 sa v thajskom meste Nakhon Pathom uskutočnila
49. medzinárodná chemická olympiáda, ktorej sa zúčastnilo okolo 300

súťažiacich zo 76 krajín sveta vrátane Slovenska. Každá krajina mala možnosť
vybrať 4 študentov, ktorí budú reprezentovať svoj národ. Traja zo 4 reprezentantov
SR boli z našej školy: ja, Michal Chovanec (II.A), môj spolužiak Peter Kavka a
Samuel Andrejčák (IV.A).
Začínali sme na letisku v Viedni, odkiaľ sme smerovali do exotického Dubaja.
Letisko je väčšie, než si ktokoľvek, kto tam ešte nebol, vie predstaviť. Z Dubaja sme
pokračovali do thajského Bangkoku. Prvá vec, ktorá nás tam prekvapila, bola veľmi
vysoká (70%) vlhkosť vzduchu. Bolo to skôr nepríjemné a zo začiatku sme to ťažko
znášali. Z letiska sme sa premiestnili do obrovského hotela s dokonalou obsluhou,
ktorá otvárala dvere, niesla všetky batožiny a v momente všetko vybavovala. Výhľad
z našej izby mieril rovno na väčšinu mrakodrapov tvoriacich nočnú scenériu mesta.
Ďalší deň sme sa spolu s mentormi zaregistrovali, dostali sme veci s motívom
MCHO (medzinárodnej chemickej olympiády) a autobusom nás previezli do Nakhon
Pathom, kde sme boli ubytovaní už do konca. Naši mentori neskôr dostali zadania
v angličtine, ktoré museli preložiť, preto obmedzili náš kontakt s nimi tým, že nás
oddelili a zobrali nám mobilné telefóny.
Organizácia olympiády bola na špičkovej úrovni: všade nás sprevádzala
policajná eskorta, ktorá nám uvoľňovala cestu, poruke sme vždy mali jednu sanitku.
Každá skupina mala sprievodcu, ktorý počas celého zájazdu poskytoval informácie o
histórii tejto krajiny. Na otváracej ceremónii nás formálne privítala princezná
Sirindhorn, nasledovala večera v podobe švédskych stolov s prevažne thajským
jedlom, no občas sa tam našli aj hranolčeky a rezne – takéto večere a raňajky sa stali
každodenným štandardom.
Ranné vstávanie o piatej pred exkurziami nebolo najpríjemnejšie, ale bolo
nutnosťou pre neznesiteľné teplo v poobedňajších hodinách. Napriek tomu nám,
bohužiaľ, pár exkurzií pre vysoké teploty zrušili. Exkurzie boli naozaj zaujímavé,
navštevovali

sme

rôzne

chrámy

(napríklad

palác

Sanam

Chandra),

no

najzaujímavejšia exkurzia bola návšteva floating marketu (trhu, po ktorom sme sa
pohybovali na lodiach), kde predávali naozaj všetko: exotické ovocie, oblečenie,
šafran, mnoho suvenírov, thajské pochutiny... Napriek tomu, že ceny boli veľmi
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nízke, sme stále dokázali vyjednať ich zníženie. Ďalšia zaujímavá exkurzia bola
návšteva farmy Pluk Rak, kde sme skúsili napríklad sadiť ryžu s kolenami v blate
a rôzne farmárske tradície. Neskôr sme sa dokonca dostali na sloniu farmu, tam sme
mohli z ruky do chobotu kŕmiť slony banánmi, po čom nasledoval stret s osedlaným
slonom plnej veľkosti. Chovateľ nám ukazoval rôzne povely, na ktoré slon počúval,
spôsob kúpania a nakoniec sme sa s ním ako skupina odfotili.
Prvá časť súťaže bola praktická, odohrávala sa v laboratóriu, každý mal svoje
miesto a digestórium. Každý kúsok pracovného miesta bol zaplnený laboratórnym
sklom, ktoré sme využívali 5 hodín.
Dva dni po praktickej časti nasledovala teoretická, ktorá pozostávala z 52
strán. V týchto úlohách sa preverili základné znalosti a ich využitie v úlohách úrovne
vysokej školy zo všeobecnej, anorganickej, organickej a fyzikálnej chémie .
14.7.2017 nasledovalo vyhodnotenie, ktoré bolo naozaj slávnostné: každému
jednotlivo odovzdávali medailu počas toho, ako v rukách držal vlajku svojej krajiny.
Slovensko tento rok získalo 3 medaily, z toho 2 boli pre našu školu, čo je vo svete
naozaj nevídané. Kto sa dozvedel, že traja zo štyroch reprezentantov Slovenska sú
z rovnakej školy a dvaja len v druhom ročníku, nám nechcel uveriť. Účasť na tejto
olympiáde si zapamätám do konca života, bol to naozaj pekný zážitok, ktorý bol
zadosťučinením všetkej tvrdej driny, ktorou nás viedol pán profesor Kozák.
Touto cestou mu chcem v mene nás troch a všetkých predchádzajúcich
chemikov poďakovať za oporu, ochotu a jeho voľný čas, ktorý nám poskytol
v podobe krúžkov, čím nám pomohol splniť naše vízie a sny.
Michal Chovanec (II.A)
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
BIOLÓGIA
Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Vlasta Dobrotková
Členovia: Mgr. Eva Baloghová, Mgr. Zuzana Cigáňová, Mgr. Marta Lančaričová,
Mgr. Jana Mikušková, Mgr. Tibor Mlynárik, Mgr. Viera Pekárová,
RNDr. Michal Struhár, RNDr. Denisa Tužinská.

Voliteľné predmety

V

tomto školskom roku boli otvorené dve skupiny voliteľného predmetu
„mikrobiológia“ a tri skupiny „seminár z biológie“ v 3. ročníku,

vo štvrtom

ročníku tri skupiny voliteľného predmetu „botanika a zoológia“ a dve skupiny „biológia
človeka a ekológia“.

Analýza výsledkov maturitnej skúšky

Z

biológie maturovalo 44 študentov, ktorí dosiahli tieto výsledky:
známka 1 – 19 študentov
známka 2 – 15 študentov
známka 3 – 7 študentov
známka 4 – 3 študenti

Celková priemerná známka: 1,86.

Aktivity a prezentácia PK na verejnosti

M

gr. Jana Mikušková sa s triedou II.C zúčastnila odbornej prednášky „Svetový
deň mokradí“

s RNDr. Vladimírom Slobodníkom, CSc.; bola členka školskej

komisie biologickej olympiády v kategórii A a B; zúčastnila sa akcie „Vedecké
onkologické dielne“, odbornej prezentácie pracovníkov SAV vedenej RNDr. Jánom
Sedlákom, DrSc. s triedou II.B a študentmi seminárov štvrtých ročníkov.
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Mgr. Vlasta Dobrotková

bola predsedníčkou školskej komisie biologickej

olympiády v kategórii A a B; organizovala odbornú prednášku pre dievčatá prvých
ročníkov FGC – First

gynecologic consultation; zúčastnila sa akcie „Vedecké

onkologické dielne“, odbornej prezentácie pracovníkov SAV vedenej RNDr. Jánom
Sedlákom, DrSc. s triedou II.B a študentmi seminárov štvrtých ročníkov; zúčastnila
sa odbornej prednášky RNDr. Vladimíra Slobodníka, CSc. „Svetový deň mokradí“ so
študentmi druhých ročníkov; zúčastnila sa odbornej prednášky v Zoo Bojnice, ktorá
bola spojená s prehliadkou Zoo.
Mgr. Viera Pekárová sa zúčastnila odbornej prednášky RNDr. Vladimíra
Slobodníka, CSc. „Svetový deň mokradí “ so študentmi druhých ročníkov; zúčastnila
sa odborných prednášok k zooolympiáde v Bojniciach.

A

j v tomto roku sa dňa 11. marca 2017
na našej škole konal „Deň otvorených

dverí“.

Naša

predmetová

komisia

prezentovala výučbu biológie pre žiakov
ZŠ, ale aj pre širokú verejnosť. Informovali
sme o možnostiach výučby biológie na
našej

škole,

ako

aj

o možnostiach

uplatnenia na vysokých školách.

Naše úspechy
februára 2017 sa uskutočnilo školské kolo 51. ročníka biologickej

14.

olympiády (ktorého sa zúčastnilo 5 študentov) a školské kolo SOČ.

S najlepšou prácou „Treťohorná flóra na hornej Nitre“ vystúpila Katarína Štrbáková
(III.D) a postúpila do krajského kola (22. marca 2017, Fakulta zdravotníctva TnUAD
v Trenčíne), kde obsadila 1. miesto a postúpila do celoslovenského kola. To sa
konalo v dňoch 28. – 30. apríla 2017 na pôde Inštitútu vzdelávania veterinárnych
lekárov v Košiciach. V kategórii A sa Katarína umiestnila v projektovej časti na
vynikajúcom 1. mieste. K víťazstvu jej gratulujeme a ďakujeme za skvelú
reprezentáciu školy! Konzultantom študentky bol RNDr. Michal Struhár a odborne ju
viedla Ing. Katarína Keratová z Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi.
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V SOČ do krajského kola s prácou „Pobytové znaky živočíchov v rôznych
prostrediach“ postúpila Dagmar Budd so sexty. V krajskom kole obsadila pekné 4.
miesto. Študentku pripravovala Mgr. Viera Pekárová.
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24. mája 2017 sa v Bojniciach uskutočnila prvá celoslovenská zooolympiáda,
na ktorej sa zúčastnili aj traja naši študenti z druhého ročníka. Pripravovala ich Mgr.
Vlasta Dobrotková.

Marek Hanus (II.A) na fotografii vľavo

V máji 2017 sa uskutočnilo okresné kolo družstiev Prvej pomoci. Naši
študenti obsadili 2. miesto pod vedením Mgr. Marty Lančaričovej.

Spolupráca a aktivity v rámci predmetovej komisie

N

ajlepšiu spoluprácu máme so Zoo v Bojniciach, kam pravidelne chodíme na
odborné prednášky a podujatia pripravované Zoo. Ďalej spolupracujeme s

Ústavom experimentálnej onkológie SAV v Bratislave, konkrétne s RNDr. Jánom
Sedlákom, DrSc. na projekte „Vedecké onkologické dielne“.
Spolupracujeme

aj

s Hornonitrianskym

múzeom

v Prievidzi

a

Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi. Zúčastňujeme sa rôznych výstav,
prednášok, besied.
Veľmi dobrú spoluprácu máme aj s Obvodným úradom životného
prostredia v Prievidzi a Štátnou ochranou prírody v Prievidzi.
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Naďalej pokračuje aj spolupráca so Slovenským Červeným krížom. Na
našej škole sa uskutočnila akcia darovania krvi pri príležitosti Študentskej kvapky
krvi, ktorej sa zúčastnili študenti aj pedagógovia.
Mgr. Vlasta Dobrotková
vedúca PK biológie

ZOOOLYMPIÁDA 2017

D

ňa 24. mája 2017 sa naši traja študenti
zúčastnili 1. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže zooolympiády

v Bojniciach.

Cieľom

olympiády

bolo

zvýšiť

záujem

žiakov

a študentov

o environmentálne povedomie, zoológiu aj ekológiu. Súťažiaci sa museli popasovať
s rôznymi, ale skutočnými znakmi divo žijúcich zvierat. Súťažilo sa v štyroch
okruhoch:
 určenie druhov, zaradenie do kontinentov s miestami ich výskytu, zaradenie do
biotopov,
 identifikácia druhu podľa častí a kostrových pozostatkov,
 pobytové znaky zveri,
 potravná ekológia.
Medzi strednými školami Slovenska sa náš študent Marek Hanus (II.A) získal
krásne 3. miesto. Od druhého miesta ho odsunula až „rozstrelová otázka“, v ktorej
bol pomalší. Študentka Františka Mečiarová (II.B) obsadila v silnej konkurencii
pekné 10. miesto a Dagmar Budd zo sexty bola dvanásta.
Študentom ďakujeme za reprezentáciu školy a Marekovi blahoželáme.
Mgr. Vlasta Dobrotková
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
GEOGRAFIA

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Viera Pekárová
Členovia:

Mgr. Zuzana Cigáňová, Mgr. Roman Steinhűbl,
PaedDr. Juraj Tasch.

Voliteľné predmety
3.ročník
4. ročník

1 skupina „Fyzickej a humánnej geografie“

19 žiakov,

1 skupina „Regionálnej geografie“

21 žiakov,

3 skupiny „Semináru z geografie“

49 žiakov.

Analýza výsledkov maturitnej skúšky

Z

geografie maturovalo 48 študentov. Na maturitnej skúške z geografie dosiahli
študenti tieto výsledky:
stupeň výborný

30 žiakov

stupeň chválitebný

12 žiakov

stupeň dobrý

5 žiakov

stupeň dostatočný

1 žiak

Celková priemerná známka: 1,52.

Aktivity a prezentácia PK na verejnosti

V

tomto roku sa naša PK snažila u súčasných študentov, žiakov ZŠ, ale aj v
širokej verejnosti vzbudiť záujem a priblížiť im geografiu atraktívnym spôsobom.

V rámci rôznych školských akcií (Noc v škole, Deň otvorených dverí,...) sme požiadali
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o odbornú prednášku pána Topinku, aby pútavým spôsobom priblížil život
v dažďových rovníkových lesoch. Žiaci

mali možnosť overiť si svoje vedomosti

a uspieť v rôznych zábavných geografických hrách a kvízoch. Prezreli si fotografie z
uskutočnených exkurzií.

Vyučujúci vyzdvihli úspechy študentov na geografickej

olympiáde a rodičov a študentov oboznámili s možnosťami ďalšieho využitia
geografie pri štúdiu na vysokých školách.

V decembri sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády v osemročnom
gymnáziu, z ktorého sa traja žiaci (Michal Kukáň z prímy, Adam Plšek zo sekundy
a Marek Michalovič z kvarty) zúčastnili okresného kola. Nezaradili sa, žiaľ, medzi
úspešných riešiteľov.
V krajskom kole geografickej olympiády našu školu v kategórii Z reprezentovali
Dominika Polorecká z II.B, Adam Kršiak z II.F a Viktória Kasperkevičová z III.A.
Viktória Kasperkevičová súťažila aj v kategórii A. Súťaž pozostávala z obhajoby
napísanej práce na tému „Island – turistický magnet súčasnosti“ a vedomostného
testu. Obsadila krásne 2. miesto a postúpila do celoslovenského kola GO. Nakoľko
sa však v apríli zúčastnila zahraničnej exkurzie do Cernu vo Švajčiarsku, nemohla
reprezentovať našu školu na celoslovenskom kole GO v Košiciach. Študentov na GO
pripravovala Mgr. Zuzana Cigáňová.
Študenti 3. ročníka (Ľubomír Blaho, Lívia Panisová (obaja III.E) a Dominika
Mikulová (III.B)) sa prihlásili do súťaže „Mladý Európan“. Vybojovali postup do
celoslovenského kola, kde získali pekné 5. miesto. V príprave im pomáhal Mgr.
Roman Steinhűbl.
Mgr. Viera Pekárová
vedúca PK geografie
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Geografická olympiáda

D

ňa 24. marca 2017 sa konalo Krajské kolo GO v Dubnici nad Váhom. Našu
školu reprezentovala študentka III.A triedy Viktória Kasperkevičová. Súťažila

v kategórii A.

Súťaž pozostávala z obhajoby napísanej práce na tému „Island –

turistický magnet súčasnosti“ a vedomostného testu. Viktórii sa opäť darilo a dosiahla
vynikajúci výsledok. V silnej konkurencii sa umiestnila na peknom 2.mieste
a vybojovala si tak postup do celoštátneho kola.
Srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia v maturitnom ročníku!
Mgr. Zuzana Cigáňová
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Kamenné more – Vyhne (II.C)

Exkurzia do Kremnice (II.C)

Výstava Cosmos v Bratislave (I.D)

Exkurzia Praha

V

dňoch 22. – 25. júna 2017 sa žiaci I.D triedy zúčastnili exkurzie do Prahy. Jej
cieľom bolo spoznávanie kultúrno-historických pamiatok a aplikácia teoretických

vedomostí v praxi. Hlavným dopravným prostriedkom bol vlak spoločnosti RegioJet.
Počas troch slnečných dní absolvovali prehliadku Václavského a Staromestského
námestia, Obecného domu, Prašnej brány, areálu Pražského hradu a rozhľadne na
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Petříne. Navštívili múzeum Heydrichiády, Narodné technické múzeum a výstavu
o Karolovi IV. Nezabudnuteľné chvíle prežili pri rannej i nočnej prechádzke po moste
Karola IV. Okrem tradičných pamätihodností si pozreli aj novšie umelecké diela,
akými sú múr J. Lennona, pamätník obetiam komunizmu a sochy českého sochára
Davida Černého.
Mgr. Roman Steinhűbl
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Výlet do Prahy

N

áš výlet sa začal vo štvrtok 22. júna, keď sme vlakom cestovali z Prievidze cez
Hornú Štubňu a Vrútky až do Žiliny. Už v Hornej Štubni nám meškal vlak.

Keďže sme prestupovali vo Vrútkach, muselo ísť všetko podľa plánu. No nešlo...
Našťastie nás vlak vo Vrútkach v smere do Žiliny čakal. V Žiline sme čakali na vlak
do Prahy 3 hodiny. Čakanie sme si spestrili spoznávaním mesta. Keď sme sa po
dlhom čakaní dočkali vlaku, mohlo začať naše prvé veľké spoločné dobrodružstvo.
Unavení a v nádeji, že vo vlaku sa vyspíme, sme nasadli. Veľa sme toho nenaspali.
Ale o to bol zábavnejší 1.deň v Prahe.
Zo stanice sme si išli do hotela zaniesť kufre a hurá do spoznávania pražských
uličiek. Naša prvá zastávka bolo Václavské námestie. Tam sme veľa času nepobudli
a išli sme hneď na Staromestské námestie pozerať sa na orloj. Povinná trasa
v Prahe je samozrejme aj Karlov most a Pražský hrad. Keďže bolo ešte len 9 hodín
ráno, na Karlovom moste bolo len pár turistov. Na
hrade bolo turistov dosť. Vystáli sme rad do
Katedrály sv. Víta. Nádherná katedrála nás
všetkých najviac uchvátila. Po návšteve hradu
sme sa išli naobedovať a vybaliť kufre v hoteli.
Naša ďalšia zastávka v poznávaní Prahy
bolo múzeum Heydrichiády. Potom sme išli do
cukrárne, kde nás čakalo občerstvenie. Následne
sme išli do hotela oddychovať.
Na 2. deň sme mali v pláne Petřínsku
rozhľadňu a výstavu o Karolovi IV. Skoro všetci
sme Petřínsku rozhľadňu pokorili a mali sme
Prahu ako na dlani. Po výstave sme mali voľno
a mohli sme spoznávať Prahu každý, ako chcel. Večer sme si ju pozreli aj nočnú.
Na 3.deň sme navštívili Technické múzeum, ktoré bolo neuveriteľné. Staré
veci majú svoje čaro aj dnes.
Celá Praha bola neskutočne krásna a plná histórie.
študenti I.D
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

Vedúci predmetovej komisie: PaedDr. Juraj Tasch
Členovia: Mgr. Vlasta Dobrotková, Mgr. Marcela Faráriková,
Mgr. Ľudmila Husárová, Mgr. Andrea Klocoková,
Mgr. Marta Lančaričová, Mgr. Iveta Marošová, Mgr. Tibor Mlynárik,
Mgr. Ján Opálený, Mgr. Jaroslav Uhrin, Mgr. Eva Urbanová,
Mgr. art. Alena Výskoková.

Umiestnenie v športových súťažiach

A

erobik (Mgr. Marta Lančaričová)

majstrovstvá okresu

1. miesto

Emília Wohlandová (IV.D)

majstrovstvá kraja

Emília Wohlandová – postup na MS,
Sára Kurbelová (I.F) a Karolína Ficelová (IIIa) sa umiestnili
do 15. miesta

A

tletika (Mgr. Jaroslav Uhrin, Mgr. Marcela Faráriková)

okresné kolo (SŠ)
beh na 3000 metrov

Adrian Gardlík (II.F)

1. miesto

beh na 800 metrov

Matúš Karabinoš (IV.C)

1. miesto

beh na 400 metrov

Mário Zimmer (II.F)

3. miesto

beh na 800 metrov

Timea Jordová (V)

1. miesto

beh na 200 metrov

Kristína Tipulová (I.E)

1. miesto

beh na 400 metrov

Lucia Bírová (II.F)

2. miesto
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beh na 100 metrov

Erika Šujanová (I.B)

2. miesto

beh na 400 metrov

Erika Šujanová (I.B)

3. miesto

Timea Jordová (V)

3. miesto

krajské kolo
beh na 800 metrov

B

asketbal dievčatá (Mgr. Ľudmila Husárová)

stredné školy

obvodné kolo

1. miesto

okresné kolo

1. miesto

regionálne kolo

1. miesto

krajské kolo

1. miesto

majstrovstvá SR

8. miesto

Hráčky: Lenka Dolníková, Hana Holičková, Veronika Chriňáková, Klaudia Kostecká,
Paulína Kotlářová, Lea Lenhartová, Soňa Mašeková, Petra Melušová,
Ema Toráčová.

B

asketbal chlapci (Mgr. Jaroslav Uhrín)

stredné školy

B

obvodné kolo

1. miesto

okresné kolo

2. miesto

edminton dievčatá SŠ (Mgr. Ľudmila Husárová)

Ema Mjartanová (I.E), Patrícia Mikušová (I.D)

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

B

edminton chlapci SŠ

Slavomír Mečiar (III.C), Samuel Bakus (II.B)

1. miesto okresné kolo

Rastislav Priehoda (I.B)

1. miesto regionálne kolo
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3. miesto krajské kolo

H

ádzaná dievčatá SŠ (Mgr. Vlasta Dobrotková)

okresné kolo

P

1. miesto

lavecká štafeta (Mgr. Marcela Faráriková)

účasť študentov

M

alý futbal (Mgr. Jaroslav Uhrin)

Uskutočnili sa majstrovstvá školy, ktorých sa zúčastnilo 13 tried: I.A, I.B, I.D, II.B,
II.D, II.E, II.F, VI, III.A, III.B, III.D, III.E, VII.
Konečné umiestnenie:

F

1. miesto

II.F

2. miesto

II.E

3. miesto

III.D

lorbal dievčatá (Mgr. Tibor Mlynárik)

stredné školy
Tradične výborné výsledky nadšencov pre tento šport v stredoškolských športových
hrách:
okresné kolo

1. miesto

regionálne kolo

1. miesto

krajské kolo

2. miesto

Školu reprezentovali študentky: Dominika Hajdáková (IV), Ema Hanusová (IV.D),
Alexandra Jašková (VII),Paulína Kotlářová (VII), Linda Krajčovičová (VII), Jana
Magdolenová (VII), Petra Melušová (III.C), Zuzana Minichová (IV), Mária Polerecká
(V), Kristína Szabová (II.E), Ema Šimurková (IV),Svetlana Štangová (VII), Diana
Taschová (VII), Ema Humajová (IV).
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F

lorbal chlapci (Mgr. Ján Opálený)

základné školy

okresné kolo

2. miesto

Hráči: Marián Flimel (IV), Roman Janoušek (IV), Noel Lehocký (III), Oliver Matiaško
(IV), Miloš Žember (III), Filip Gombarčík (II), Roman Kupec (II), Samuel Lavuš (II),
Marek Obžera (III), Dávid Pavlovski (III), Denis Priehoda (II), Vladimír Šarkozy (IV).

F

utbal (Mgr. Jaroslav Uhrin)

stredné školy

S

okresné kolo

2. miesto

tolný tenis (Mgr. Tibor Mlynárik)

Ako príprava na stredoškolské športové hry (SŠH) prebehli majstrovstvá školy
v stolnom tenise, ktoré boli súčasne aj nominačnými pretekmi pre účasť na týchto
hrách.
Kategória dievčat
1.

Andrea Brayerová (III.C)

2.

Nikoleta Malinová (IV.D)

3.

Veronika Satinová (IV.F)

4.

Hana Holičková (IV.C)

SŠH okresné kolo
regionálne kolo

1. miesto
2. miesto

Kategória chlapcov
1.

Jozef Žigo (II.F)

2.

Samuel Bakus (II.B)

3.

Martin Hollý (IV.B)

4.

Timotej Králik (III.F)

SŠH okresné kolo
regionálne kolo

1. miesto
2. miesto
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V

olejbal dievčatá (PaedDr. Juraj Tasch)

stredné školy

V

obvodné kolo

1. miesto

okresné kolo

2. miesto

olejbal chlapci (PaedDr. Juraj Tasch)

stredné školy

obvodné kolo

1. miesto

okresné kolo

2. miesto

Turnaj v malom futbale

V

máji prebiehal na našej škole turnaj o majstra školy v malom futbale. Turnaja
sa zúčastnilo 13 tried a hralo sa v štyroch skupinách po ročníkoch, z ktorých

vzišli víťazi – I.A, II.E, II.F a III.D. Tieto štyri kolektívy postúpili priamo do
celoškolského finále, v ktorom hrali systémom každý s každým. Štvrté miesto obsadil
kolektív I.A triedy so ziskom 1 bodu, tretie miesto obsadila trieda III.D so ziskom 2
bodov, druhé miesto obsadila II.E so ziskom 4 bodov a majstrami školy v malom
futbale pre školský rok 2016/2017 sa stal kolektív II.F triedy so ziskom 9 bodov.
Víťaznej zostave – Mário Zimmer, Jakub Lenhard, Tomáš Sladkay, Tomáš
Chalmovský, Jozef Žigo a Milan Staňo – srdečne blahoželáme!
Športu zdar a futbalu zvlášť!
Mgr. Jaroslav Uhrin – vedúci turnaja

Lyžiarske kurzy

V

školskom roku 2016/2017 realizovala PK TSV štyri turnusy lyžiarskych kurzov
pre 1. ročník štvorročného štúdia a terciu a,b osemročného štúdia:
Západné Tatry:
triedy tercia a, I.D (13. – 17. februára 2017),
triedy I.A, I.F (20. – 24. februára 2017),
Telgárt:
triedy tercia b, I.C (13. – 17. februára 2017),
triedy I.E, I.B (27. februára – 3. marca 2017).
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
UMENIE A KULTÚRA

Vedúca predmetovej komisie: PaedDr. Oľga Kurbelová
Členovia:

PaedDr. Emília Bartošová, Mgr. Gabriela Belisová,
Mgr. art. Barbara Meluzin Remiašová, Ing. Marcela Škopcová,
Mgr. Erika Vargová

Mladí reportéri pre životné prostredie

N

a našej škole sa už tretí rok zapájame do projektu Mladí
reportéri pre životné prostredie. Keď niekto počuje slovo

„Bojnice“,

predstaví

si

malebné

historické

mestečko

s dominantným Bojnickým zámkom a zoo. To, že je to pravda, uznáte všetci. A tak sa
aj naše reportérky po úspechu v národnom finále tešili na tohtoročný workshop
mladých reportérov, ktorý sa konal 7. – 9. júna 2017 práve v Zoo Bojnice. Toto
miesto bolo ideálne na stretnutie mladých reportérov a tých, čo ich učili
reportérskemu remeslu. Mali možnosť spolupracovať s odborníkmi, veľmi ich to
povzbudilo a obohatilo o užitočné informácie, ktoré sú dôležité pre prax. Do sveta
odborných

článkov

ich

zasvätila organizátorka Klaudia
Medalová,

ktorá

im

články

pomáhala učesať do správnej
podoby,

aby

si

ich

chceli

prečítať všetci. Pod dohľadom
Mareka

Janičíka

zbierali

fotografie, ale aj materiál pre
videá s rôznymi témami. Keď
prebehlo rozdelenie do skupín,
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ihneď všetci vyrazili do uličiek zoo a pracovali na zadaných úlohách. Jednou z nich
bol aj prieskum, prečo ľudia napriek zákazu stále kŕmia zvieratá. Rozhovory s ľuďmi
a ústretovosť ošetrovateľov im priniesli skúsenosti i dodali odvahu. S veľkými
očakávaniami sa tešili na večerné odovzdávanie cien, kde mali všetci pocit dobre
vykonanej práce. Cenu za prvé miesto v kategórii článok prevzala Nina Mokrá (III.B)
a v tej istej kategórii si za tretie miesto s článkom „Vážne sa chceme pripraviť
o hviezdy nad našimi hlavami?“ prevzali cenu Nina Mokrá (III.B) a Laura Partiková
(III.A). Úsmevy na tvárach mladých reportérov hovorili za všetko.

Posledný deň im pestrý a zaujímavý program pripravili zamestnanci zoo. Hrali
náučnú hru Pašované suveníry. Získali cenné informácie o ohrozovaní zvierat vo
svete, ale aj ako proti tomu bojovať. Verte mi, každá ruka sa zíde.
Na tento workshop určite len tak ľahko nezabudnú. Získali krásne zážitky,
ktoré im nikto nezoberie. Okrem toho je veľkou výhodou, že sa spoznali s novými
ľuďmi alebo utužili staré priateľstvá.
Ďalšou časťou projektu je príprava KAD – Komunikačného akčného dňa. V
piatok 24. mája sa v našej telocvični žiaci prímy učili premeniť odpad na niečo
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užitočné. Na úvod im o odpade a jeho separácii porozprávala Dominika Pusztaiová
(III.B). Člen SZOPK Marek Měrka urobil žiakom sekundy interaktívnu prednášku
o vtákoch žijúcich na Slovensku a na záver si deti samy odšťavili pomaranče.

O úspechu KAD nás presvedčili mnohé pozitívne ohlasy na sociálnych sieťach z radu
rodičov aj pedagógov. Ďalším prínosom je otvorenie spolupráce našej školy
so SZOPK

a materskými

školami.

Veľká

vďaka

patrí

všetkým

zapojeným

študentkám.

Školský projekt 2017

P

rezentácia najlepších prác žiakov 2. ročníka sa konala v klubovni pod dohľadom
poroty v zložení RNDr. Ján Sedlák, DrSc., Ing. Marcela Škopcová a Mgr.

Ľudmila Zaujecová v jedno celé júnové predpoludnie.
Do užšieho výberu prác z predmetu tvorba a prezentácia projektov sa dostalo
osem súťažiacich. Zvíťazila Františka Mečiarová (II.B) s prácou „Hluk“, druhé
miesto obsadila Annamária Kurbelová (VI) s prácou „Horsmanship – vzťah človeka
a koňa“, tretie miesto získal Tomáš Štrba (VI) s prácou „Vplyv leteckej dopravy na
obyvateľstvo a životné prostredie“. Víťazné práce boli odmenené knihami o našom
regióne, vecnými cenami od nášho dlhoročného sponzora (spoločnosť Orange) a
diplomami. Ostatní súťažiaci – Romana Kunovská (II.B) s prácou „Voda“, Dominika
Vrecková (II.B) s prácou „Krajiny Škandinávie“, Lenka Blahová (II.D) s prácou „Život
v Japonsku“, Roman Liška (II.A) s prácou „Významné osobnosti hornej Nitry“
163

a Kristína Vajdová (II.C) s prácou „Sme tolerantní?“ – získali účastnícky diplom.
Konferencia Projekt 2017 bola ukážkou celoročnej práce všetkých druhákov
našej školy, ktorá naučí študentov nielen samostatnosti, plánovaniu a sebarealizácii,
ale vo finále prináša pre tých najlepších víťazstvá v SOČ či iných aj medzinárodných
projektoch.

Porota: zľava RNDr. Ján Sedlák, DrSc., Mgr. Ľudmila Zaujecová a
Ing. Marcela Škopcová

Víťazi konferencie: zľava Annamária Kurbelová, Tomáš Štrba a
Františka Mečiarová
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Účastníci konferencie „Projekt 2017“ spolu s odbornou komisiou

Projekt DofE

T

ento školský rok sa naša škola zapojila do
projektu DofE – Medzinárodná cena vojvodu

z Edinburghu. Je to celosvetovo rozšírený vzdelávací program pre mladých ľudí vo
veku od 14 do 24 rokov. Program podporuje mladých ľudí v samostatnosti
a zodpovednosti. Každý účastník programu si v rámci kľúčových oblastí dobrovoľne
stanovuje vlastné ciele, ku ktorým potom smeruje. Dlhodobo a pravidelne sa venujú
aktivitám v štyroch kľúčových oblastiach: rozvoj talentu, dobrovoľníctvo, športová
aktivita

a dobrodružná

expedícia.

Na

ceste

k splneniu

vlastných

cieľov

zaznamenávajú svoje pokroky a na konci sú vždy ocenení.
Účastníci programu si môžu vybrať, či sa zaradia do bronzovej, striebornej
alebo najzložitejšej zlatej úrovne. Každý účastník potom súťaží len sám so sebou
a všetky prekážky, ktoré v priebehu programu prekoná, mu pomáhajú lepšie spoznať
samého seba, získať nové zručnosti a sebavedomie. Do cieľa ho dovedie hlavne
odhodlanie a vytrvalosť.
Tento program bol založený v roku 1956 a odvtedy sa doň zapojilo niekoľko
miliónov mladých ľudí z celého sveta. Program pomáha predchádzať negatívnym
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spoločenským javom a podporovať budúce uplatnenie mladých ľudí na trhu práce
a v spoločnosti.
Bronzovú úroveň si vybralo 25 študentov a 4 si vybrali zlatú. Úspešne
absolvovali jednotlivé oblasti a aj dobrodružnú expedíciu. Nadviazali nové priateľstvá
a získali nové zručnosti. Veľká vďaka patrí aj vyučujúcim: Petrovi Markovi, Andrei
Klocokovej a Jane Mečiarovej, ktorí študentov podporovali a povzbudzovali.

Ďalšie aktivity predmetovej komisie


Počas Dňa otvorených dverí 11. marca 2017 zabezpečila Mgr. art. Barbara
Meluzin Remiašová workshop pre detských návštevníkov, vytvorenie výstavného
priestoru pre študentské práce; PaedDr. Emília Bartošová prezentovala predmet
HUV v angličtine,



výstava „SVET Motýľov“- RKC Prievidza s triedou kvarta a tercia – Mgr. Gabriela
Belisová, Mgr. art. Barbara Meluzin Remiašová,



Mgr. Gabriela Belisová: triedy IIIb a IV zúčastnili výstavy hmyzu v RKC na
Záhradníckej ul. v Prievidzi. Výstava bola zameraná na podnety umenia hudba
a príroda.



25. apríla 2017 sa triedy IIIa, IIIb zúčastnili exkurzie do Kremnice. Navštívili
Múzeum gýča, Mestské múzeum, Mincovňu, námestie s trojičným súsoším,



30. mája 2017 sa trieda IV zúčastnila exkurzie do Bratislavy. Prešli Staré mesto,
navštívili múzeum moderného umenia v Čunove Danubiana,



príprava žiakov na „Halloween party“ a klavírny sprievod – PaedDr. Emília
Bartošová,



spolupráca na príprave programu „Október – mesiac úcty k starším“, klavírny
sprievod – PaedDr. Emília Bartošová.
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Menný zoznam študentov osemročného štúdia
Trieda: príma (33 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Kristína Košecká
Andrisáková Sára

Kiabová Alexandra

Badáň Tomáš

Kmeť Alexander

Bališová Valentína

Kukaň Michal

Baloghová Lucia

Kurbelová Natália

Birová Nina

Lackovič Andrej

Cipovová Zoe

Lauko Rastislav

Čičmancová Sára

Michálek Andrej

Fleischerová Michaela

Novák Marek

Godora Gregor

Priehodová Sofia

Gombarčíková Nina

Rizmanová Izabela

Gondárová Barbora

Suchoň Peter

Gregor Juraj

Štefko Igor

Gubová Emma

Vanek Daniel

Hagarová Radka

Vargic Boris

Holendová Nina

Vidová Vivienne

Jankovič Pavel

Výskok Jakub

Kiaba Jakub
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Trieda: sekunda (31 žiakov)

Triedna profesorka: PhDr. Ľudmila Kupková
Antalík Matej

Ludík Michel

Bakoš Filip

Majdák Rastislav

Boďová Ema

Melchiory Matej

Bošková Lucy

Mihálová Paulína

Brezoňáková Vanessa

Mištinová Michaela

Cápa František

Pánisová Sophia

Ďurdina Andrej

Plšek Adam Benjamin

Dvorská Tatiana

Rexa David

Feherváriová Linda

Schmidtová Sára

Ficelová Sofia

Sitár Adam

Glevitzká Viera

Šandríková Zuzana

Hudec Jakub

Šefcová Klára

Jalakšová Sofia

Škorvanová Viktória

Kaňuch Juraj

Škrovanová Kristína

Kulichová Silvia

Zágorová Kamila

Lenarth Martin
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Trieda: tercia a (25 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Andrea Klocoková
Balážka Adam

Kozielová Karolína

Donič Adrián

Kupec Roman

Ďurdinová Nataša

Loja Martin

Farkaš Timotej

Macko Samuel

Ficelová Karolína

Priehoda Denis

Gerardis Marta

Protschka Walter Samuel

Gombarčík Filip

Puškášová Lenka

Gros Martin

Radosa Dávid

Halenkovičová Sofia

Satrapová Anna Kristýna

Hozzová Viktória

Tekeliová Miriam

Ilčík Igor

Veselý Jakub

Ištvánfyová Ema

Zábojníková Zoja

Košťálová Natália Laura
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Trieda: tercia b (22 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Zuzana Orságová
Belaňová Kristína

Matejková Timea

Belková Nikola

Medlík Daniel

Benedikovičová Viktória

Mendelová Simona

Čáp Martin

Mokrá Sára

Gamanová Diana

Mokrá Sofia

Gubov Erik

Ondrisek Ondrej

Harcegová Valentína

Páleník Dan

Jelušová Lea

Repková Dominika

Líška Michal

Sobotová Emma

Lukáč Martin

Sobotová Natália

Madajová Barbora

Veterníková Vivien

170

Trieda: kvarta (30 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Jana Mečiarová

Bajgarová Viktória

Mazán René

Balážová Tamara

Mendelová Sára

Baloghová Jana

Michalovič Marek

Čičmancová Sandra

Michulková Tamara

Dobišová Dominika

Minichová Zuzana

Hajdáková Dominika

Mitlíková Soňa

Heráková Janka

Obžera Marek

Hrdý Oliver

Ottová Natália

Humajová Ema

Pavlovská Sofia

Ivanová Alexandra

Pavlovski David

Kopún Juraj

Petrovský Maxim

Lavuš Samuel

Slobodníková Kristína

Lednický Jakub

Svítková Emma Tereza

Lehocký Noel

Šimurková Ema

Mazán Marco

Žember Miloš
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Trieda: kvinta (24 žiakov)

Triedna profesorka: PaedDr. Miroslava Šutová

Bališová Denisa

Králová Simona

Bugárová Katarína

Maňka Samuel

Čabalová Linda

Maroši Andrej

Dobríková Sylvia

Mokrá Michaela

Fáberová Viktória

Pánis Matúš

Flimel Marián

Polerecká Mária

Hatran Dieu Huong

Príbelszká Sofia

Hergelová Nikola

Šarközy Vladimír

Huba Radovan

Šerík Matej

Janoušek Roman

Šimková Veronika

Jordová Timea

Tekeliová Katarína

Kašubová Karolína

Uhrínová Ema
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Trieda: sexta (21 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Ľudmila Zaujecová

Belaňová Lucia

Kurbelová Annamária

Bezák Samuel

Masariková Alexandra

Budd Dagmar Marguerite

Mokrá Ivana

Čulíková Slavomíra

Némethová Eva

Daumer Jakub

Petriska Marek

Detko Adam Dávid

Pietriková Róberta

Detko Jozef Samuel

Považanová Diana

Gajdoš Samuel

Smejkalová Ráchel

Gatialová Emma

Štrba Tomáš

Krecháč Kristián

Zajac Vít

Kubovičová Rebeka
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Trieda: septima (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

Pupáková Nikol

Hrnková Ema Marie

Rendeková Simona

Jašková Alexandra

Sklenárová Dorota

Kadaši Martin

Štangová Svetlana

Komáromiová Alexandra

Taschová Diana

Kotlářová Paulína

Terlanda Adam

Kotríková Natália

Weiterschütz Laura

Krajčovičová Linda

Žiaková Alena

Kurhajcová Anna
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Trieda: oktáva (14 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Zuzana Cigáňová

Brehovský Erik

Kurincová Lucia

Cagarda Róbert

Paulíková Karolína

Hvolka Jakub

Peterková Ľudmila

Chovanec Jakub

Sihelský Jakub

Kiepešová Barbora

Slavejko Slavomír

Kmieciak Sarah

Uhlárová Ivana

Kuchárik Martin

Uríčová Eva
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Menný zoznam študentov štvorročného štúdia
Trieda: I.A (31 žiakov)
(prírodovedná trieda)

Triedny profesor: Mgr. Bc. Peter Marko
Anovčin Denis

Lorenčík Adam

Brokeš Martin

Lukáč Adam

Čavojská Petra

Michalcová Tamara

Dado Dávid

Mikuš Milan

Duchovič Adam

Mjartan Matúš

Foltán Dominik

Oršula Jakub

Fulek Miroslav

Pánis Andrej

Gatial Adam

Pastierik Ivan

Hlavenková Viktória

Pénzeš Matúš

Jankovičová Monika

Prístupný Patrik

Jendrušák Michal

Rosa Martin

Kavka Andrej

Stanček Lukáš

Kiabová Kristína

Šimková Kristína

Kudry Andrej

Šnircová Melisa

Kysela Dušan

Tásková Marianna

Lahká Adela
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Trieda: I.B (29 žiakov)

Triedna profesorka: PhDr. Tatiana Šteiningerová
Altofová Martina

Karásek Nikolas

Balážová Katarína

Kovalíčeková Laura

Bátora Peter

Marko Adam

Bedušová Daniela

Matušková Lea - Daniela

Benko Martin

Mokrá Michaela

Benková Natália

Nikmonová Frederika

Boboková Patrícia

Priehoda Rastislav

Darnady Ivan

Richterová Stela Mária

Gorná Laura

Simonidesová Petra

Hepner Adrian Peter

Snadík Sonny

Hlavinová Petra

Šmida Adam

Hrabajová Viktória

Šopoňová Nina

Chudá Jana

Šujanová Erika

Jariabka Adam

Zaťková Sabína

Juríčeková Michaela
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Trieda: I.C (31 žiakov)
(jazyková trieda)

Triedny profesor: PaedDr. Bohdan Cagáň
Balčirák Jozef

Lalíková Diana

Barniak Tomáš

Lauková Tatiana

Boboková Dominika

Ligasová Sarah

Boráková Sandra

Mazúr Jakub

Dado Marián

Mendelová Timea

Flimelová Silvia

Palme Samuel

Haragová Sára

Pekárová Natália

Huba Quido

Radosa Šimon

Hudec Radoslav

Richterová Nina

Hunková Emma

Schűhtanczová Laura

Chalmovská Kristína

Škvareninová Simona

Jelínek Matúš

Štetiarová Sofia Mária

Juhás Martin

Zuskinová Lucia

Kendrová Zuzana

Žila Jozef

Knapeková Lucia

Žilová Miriam Mária

Kuželová Sofia
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Trieda: I.D (26 žiakov)

Triedny profesor: Mgr. Roman Steinhübl

Bartolen Oliver

Laga Vladimír

Blaho Samuel

Linder Roman

Dingová Sophia

Lojová Katarína

Dušička Filip

Luteránová Veronika

Ferovová Saša

Majtan Matúš

Gatial Martin

Mikušová Patrícia

Grolmusová Martina

Môciková Nikola

Halušová Monika

Pavolová Bianka

Hanulja Denisa

Priehoda Ľuboš

Hepnerová Natália

Procházka Marek

Hrdý Mário

Rácová Natália

Krajč Jakub

Svobodová Katarína

Krajč Matej

Vida Adam
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Trieda: I.E (32 žiakov)

Triedna profesorka: PaedDr. Oľga Kurbelová

Bachoríková Adriana

Oršula Simon

Hepnerová Anna

Peciar Martin

Horváth Samuel

Pernišová Natália

Jakubisová Alexia

Plesnivá Viktória

Jurík Michal

Pős Oliver

Juríková Denisa

Reháková Ema

Juríková Ivana

Rešetková Sabína

Koprivňanský Jakub

Rozenberg Róbert

Laluhová Nina

Sárená Barbora Sára

Lorincziová Andrea

Struhárová Slavomíra

Lukáčová Anna Mária

Súlovská Hanka

Máčaliková Veronika

Šimorová Barbara

Masárová Veronika

Šimurková Stella

Michálek Patrik

Štovčík Viktor

Mjartanová Ema

Šturcel Richard

Olšovská Sofia

Tipulová Kristína
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Trieda: I.F (31 žiakov)
(všeobecná/jazyková/spoločenskovedná trieda)

Triedny profesor: RNDr. Michal Struhár

Antol Lukáš

Krenová Klaudia

Bago Andrej

Kurbelová Sára

Barčinová Nikola

Lesáková Eva

Beniaková Andrea

Levická Paulína

Bírová Lucia

Mäsiar Matúš

Čery Timotej

Mešina Jakub

De Riggo Róbert

Midliková Patrícia

Dragašová Deana

Milatová Monika

Gombalová Veronika

Rybanský Marko

Gunišová Mária

Sluková Sandra

Hrdá Lenka

Straková Júlia Tereza

Hrnčiar Samuel

Suchánek Tomáš

Ilenčíková Lenka

Svitok Marcel

Kapustová Klaudia

Šurianská Lenka

Kmeťová Zuzana

Teličáková Sára

Knobová Emanuela
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Trieda: II.A (33 žiakov)
(prírodovedná trieda)

Triedny profesor: PaedDr. Juraj Tasch
Barcíková Simona

Kvostka Matúš

Berecová Valentína

Lacová Nikola

Cachovanová Dominika

Laginová Klára

Čavojská Hana

Lenčeš Roman

Černák Ondrej

Líška Roman

Čierny Oliver

Macková Romana

Galanská Silvia

Mazánik Erik

Glevitzká Štefánia

Merašická Nikoleta

Hanus Marek

Michálková Lenka

Hevessy Zoltán

Minichová Lenka

Hilkovič Samuel

Mišiaková Valéria

Chovanec Michal

Nedeljak Matej

Juríková Róberta

Ondrejovič Róbert

Kavka Peter

Pánis Martin

Krajčíková Lívia

Puha Jakub

Krištín Matúš

Vavrinec Lukáš

Kurbelová Veronika
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Trieda: II.B (34 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Alžbeta Janesová
Bakus Samuel

Móc Mário

Balková Mária

Nechala Daniel

Baničová Barbora

Podlužanský Erik

Faráriková Martina

Polerecká Dominika

Hrivňák Norbert

Révészová Jessica

Hronský Samuel

Rumpliová Lívia

Chlpeková Radoslava

Smetánka Andrej

Kočiš Adrián

Stankovský Ivan

Kotrík Pavel

Šimurka Andrej

Krško Adrián

Škultéty Adrián

Kunovská Romana

Šnirc Roman

Marko Martin

Šuhajdová Rebeka Bianka

Mečiarová Františka

Toráčová Emma

Mifek Dominik

Valková Sabína

Michalík Samuel

Valterová Denisa Vanessa

Miklašová Katarína

Vrecková Dominika

Mikula Marek

Vrecková Zuzana
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Trieda: II.C (31 žiakov)
(jazyková trieda)

Triedny profesor: Mgr. Ján Opálený

Altofová Paulína

Kotríková Katarína

Benko Michal

Kováčová Simona

Beseda Martin

Lenhartová Lea

Breštenská Klaudia

Malinčíková Sofia

Čertíková Sophia

Mikulová Isabel

Čierna Natália

Oboňová Melánia

Dežerická Linda

Pažická Aneta

Drabantová Mária

Richterová Natália

Gunišová Alexandra

Sigetová Katarína

Hanzalíková Laura

Sliepková Petra

Hartmannová Ema

Šovčíková Nina

Hoosová Lucia

Vajdová Kristína

Hrivnáková Ivana

Vidová Ema

Hrnčiarová Lívia

Vlčková Sylvia

Janikovičová Sabína

Wolfová Paulína

Jendrišáková Gréta
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Trieda: II.D (32 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Erika Hoppanová

Árvová Bianka

Kytka Marek

Baranec Patrik

Lukas Andreas

Blahová Lenka

Mašán Roman

Boboková Katarína

Mikulková Paulína

Čertíková Alžbeta

Mikušková Anna

Dolinajová Bibiána

Oršulová Angelika

Ďurejová Martina

Palušová Dorota

Grescho Róbert

Plachá Jazmína

Hanesch David

Raab Ferdinand

Hrabovský Juraj Tomáš

Rakovská Ema

Chriňáková Veronika

Skarbová Viktória

Juríčeková Sofia

Stupková Jana

Koryťák Andrej

Šimková Vanda

Kováčová Katarína

Škultéty Martin

Kršková Martina

Vlačuha Kristián

Kurbel Jozef

Vojtáš Samuel
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Trieda: II.E (35 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Nikola Dobišová
Antolová Natália

Kučera Richard

Beláňová Denisa

Lipovská Henrieta

Beniak Ján

Litwiaková Barbora

Blaháč Marek

Majdák Samo

Blahová Diana

Michalik Martin

Čižmárová Nina

Molčáni Martin Jozef

Dobrotková Miroslava

Mrva Andrej

Drexlerová Ivana

Novosád Oliver

Fomincevová Nikola

Pokusová Beáta

Grolmusová Veronika

Rybárová Dominika

Holá Alexandra

Szabová Kristína

Hromada Branislav

Šimurková Anita

Huljak Jozef

Štanga Miroslav

Ištvánová Nikoleta

Tonhauzer Aleš

Kluvanec Mário

Víglašská Magdaléna

Kotríková Michaela

Žňava Eduard

Krebesová Martina

Žovin Branislav

Kubáni Samuel
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Trieda: II.F (32 žiakov)
(všeobecná/spoločenskovedná trieda)

Triedna profesorka: Mgr. Ľudmila Husárová

Behanovská Ivana

Miklošová Alžbeta

Dúbravková Simona

Mjartanová Simona

Ďurinová Tereza

Obertová Stela

Ďurinová Veronika

Rajnohová Nataly

Ficelová Kristína

Ruttkayová Nicol

Gardlík Adrián

Sládkay Tomáš

Gebrlínová Kristína

Sokol Martin

Hupka Daniel

Staňo Milan

Chalmovský Tomáš

Šimurková Mária

Kohútová Bianka

Štefanková Michaela

Kostecká Klaudia

Švajlenková Inés Mária

Košťálová Anna

Vlčko Tomáš

Kršiak Adam

Vlhová Tímea

Kullová Kristína

Zasidkovych Kateryna

Lenhard Jakub

Zimmer Mário

Matiašková Petra

Žigo Jozef
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Trieda: III.A (27 žiakov)
(prírodovedná trieda)

Triedna profesorka: Ing. Ľudmila Holá
Adamička Matúš

Hoppan Igor

Alušicová Cynthia

Kasperkevičová Viktória

Bačíková Ľudmila

Kašuba Jakub

Belák Dušan

Kevická Michaela

Bolgárová Nikola

Kubela Martin

Brázdová Ema

Mikuška Dominik

Cabada Roman

Murín Adam

Čavojčin Rastislav

Partiková Laura

Čertíková Selina

Pavláková Barbora

Glavo Otto

Sluka Dávid

Gulášová Veronika

Šimo Michal

Hagara Matej

Vlčková Rebeka

Hatalová Monika

Žilák Peter

Hlavina Henrich
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Trieda: III.B (29 žiakov)

Triedny profesor: PaedDr. Miroslav Kozák
Bátora Filip

Kožuch Adrián

Bencel Tadeáš

Krebesová Nikola

Bobok Filip

Ložeková Sabína

Cipovová Lucia

Mikulová Dominika

Grom Maroš

Mjartanová Iveta

Habara Dávid

Mokrá Nina

Halbavý Lukáš

Pusztaiová Dominika

Hanuska Adam

Richterová Simona

Harmanovská Jana

Richvalská Klára

Hlinková Ivona

Špaldoň Peter

Hudec Pavol

Štrohnerová Sophia Mária

Chrebetová Laura

Ujhelyiová Lucia

Chrvalová Lota

Vlžáková Jaroslava

Juricová Dominika

Wohland Daniel

Klucha Richard
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Trieda: III.C (28 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Jana Galanská
Adamcová Pavla

Mečiar Slavomír

Andel Branislav

Melušová Petra

Brayerová Andrea

Mihálik Jozef

Búliková Petra

Ožvoldíková Petra

Ciglerová Romana

Plachý Damián

Csonková Natália

Plekancová Denisa

Cvopa Šimon

Pokorný Jozef

Dežerická Iveta

Rapánová Lucia

Divékyová Simona

Rendeková Barbora

Dobiš Adam

Svítková Veronika

Gogorová Martina

Ševčíková Barbora

Hammerová Alžbeta

Šponiarová Romana

Kollárová Viktória

Tadialová Karolína

Krivuš Juraj

Valko Jozef
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Trieda: III.D (30 žiakov)

Triedna profesorka: PaedDr. Ľubica Divékyová
Al-Hadi Hakim

Kubala Tomáš

Čepko Adam

Kurilla Martin

Čižnár Peter

Majdanová Zuzana

Dodoková Viktória

Matejov Lukáš

Fajer Patrik

Matiašková Klaudia

Gažíková Veronika

Nguyen Thi Thanh Huyen

Gerdenichová Klaudia

Petrisková Ivana

Hepnerová Patrícia

Piteľka Jozef

Hlásna Tereza

Plachá Patrícia

Hutár Dominik

Saavedra Celia

Januška Jakub

Sabová Michaela

Jeluš Alex

Sluka Róbert

Kmeťová Aurélia

Štrbáková Katarína

Kňazeová Kristína

Vidová Lucia

Kopálová Zuzana

Zajícová Veronika
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Trieda: III.E (29 žiakov)

Triedna profesorka: PaedDr. Renáta Lukáčová

Áč Adam

Latkoczy Martin

Blaho Ľubomír

Lenhardt Martin

Cabaník Lukáš

Medzihorská Andrea

Cibulková Eva

Mokriš Patrik

Dedík Andrej

Pánisová Lívia

Dominiková Renáta

Paulička Peter

Ďuríčková Mária

Podoláková Veronika

Halašková Simona

Prievalský Dominik

Hronský Adam

Svitok Daniel

Hudec Marek

Szente Marek

Humajová Alexandra

Šimorová Patrícia

Chovanec Adam

Špeťková Vanessa

Kleinová Ema Luisa

Turicová Tímea

Kmec Peter

Vaňo Filip

Labudová Tereza
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Trieda: III.F (29 žiakov)
(prírodovedná/spoločenskovedná trieda)

Triedna profesorka: PaedDr. Katarína Rajcigelová
Antolová Romana

Magušínová Paulína

Bernátová Monika

Minichová Monika

Borková Magdaléna

Píš Adam

Drgoňa Gabriel

Polerecká Mária

Frivaldský Matúš

Šandorová Zuzana

Gonda Peter

Šimurková Viktória

Hrdá Dominika

Škarbová Timea

Jacolová Bronislava

Šubík Samuel

Kališová Barbora

Vandžurová Silvia

Kasperkevič Lukáš

Vlk Alex

Kminiaková Nina

Vysočániová Nikola

Králik Timotej

Wesserlová Monika

Krčíková Tatiana

Záhumenská Patrícia

Kršková Oľga

Zimančok Dávid

Líška Eduard
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Trieda: IV.A (31 žiakov)
(prírodovedná trieda)

Triedna profesorka: PhDr. Monika Siváková
Andrejčák Samuel

Molota Branislav

Bírová Simona

Mrenica Matej

Čičmancová Soňa

Paľo Patrik

Ferov Ladislav

Pešta Juraj

Gajdoš Ivan

Plachý Ivan

Hagara Adam

Podlužanský Pavel

Hanzlík Andrej

Rabatinová Kristína

Hepner Pavol

Radosová Patrícia

Hvozdíková Eva

Richter Adam

Klimantová Simona

Šimko Pavol

Krausová Michaela

Škultéty Matej

Kučerková Miroslava

Šoška Michal

Kulichová Kristína

Václavík Alexander

Matys Michal

Valchovník Daniel

Mellová Katarína

Vrchovská Andrea

Mjartan Jakub
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Trieda: IV.B (30 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Ľubomíra Šimurková

Bajzík Martin

Kapusta Kristián

Balážová Nikola

Karvay Filip

Barčinová Valéria

Kotríková Bianka

Bartoš Radovan

Kušnírová Anna Alexandra

Belicová Laura

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
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Trieda: IV.C (29 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

Keratová Nikoleta

Švecová Helena

Kovalíček Dávid

Tubl Marek

Krebes Andrej

Žiaková Lucia

Lukáč Dávid

196

Trieda: IV.D (30 žiakov)

Triedna profesorka: RNDr. Denisa Tužinská
Bartová Anna

Lukáčová Ivana

Grešnerová Soňa

Malinová Nikoleta

Hamara Lukáš

Michalcová Paulína

Hanková Natália

Mikulec Matej

Hanusová Ema

Mikušová Denisa

Hlinka Róbert

Némethyová Veronika

Hrabovská Patrícia

Ölveczký Andrej

Hromadová Lenka

Oswaldová Natália

Hubinská Lucia

Pokusová Monika

Krajčíková Karolína

Sobota Ľuboš

Kucmanová Petra

Šesták Miloš

Lehotkaiová Tímea

Švorc Jakub

Lesáková Daniela

Talášek Filip

Lienerová Natália

Vidová Nika

Líška Peter

Wohlandová Emília

197

Trieda: IV.E (30 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Jana Pastieriková
Balagová Karin

Leporis Patrik

Baniarová Lucia

Mazáňová Nikola

Belaňová Róberta

Mihalovič Tomáš

Cibulková Kristína

Nagy Robert

Dolníková Lenka

Nemec Martin

Fabianová Nikola

Ogurčáková Dominika

Fajerová Kristína

Oravcová Klára

Gajdoš Michal

Petrisková Veronika

Gašparovičová Kristína

Polevková Andrea

Hurtiš Miroslav

Santoris Pavol

Janesová Nina

Schlossár Martin

Jánošková Ivana

Švorcová Silvia

Kalinová Karola

Tokár Martin

Kančev Erik

Trubač Peter

Krajčo Tomáš

Turčanová Tamara

198

Trieda: IV.F (26 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

Harach Igor

Štefancová Lucia

Hepnerová Alica

Šuhajdová Valéria

Michalová Patrícia

Tichá Lenka

Mináriková Marcela

Václavík Daniel

Modrianska Laura

Vrábová Kristína

Palatická Darina

Vysočániová Michaela

Satinová Veronika

Žiaková Veronika
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