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SLOVO NA ÚVOD

„Ak stále rozmýšľaš nad tým, čo chceš urobiť a v čo dúfaš, že sa stane, nikdy to
neurobíš a nikdy sa to nestane.“ (Erasmus Rotterdamský)

Nedávno som sa dostala k týmto zaujímavým slovám. Veľa hovoria o živote, ale
skoro všetko o nás samých. O tom, kto sme, kam smerujeme, akú sme si zvolili
cestu... a aj o tom, kde a čo je náš cieľ. Či budeme venovať čas príprave na budúce
povolenie, a teda investovať do svojich životov. Lebo toto je váš čas, milé dievčatá
a chlapci! Teraz treba o svojej budúcnosti nielen rozmýšľať, ale aj pre ňu niečo
urobiť. Lebo ak budete naozaj chcieť a aj niečo pre to urobíte, tak vám celý svet
môže padnúť k nohám. Vďaka poctivej a svedomitej práci. Iba takto dosiahnutý
úspech má šancu na zotrvanie.
Tešte sa z pokroku a úspechu iných. Slabším podajte pomocnú ruku. Učte sa,
užívajte si mladosť.
Nerozmýšľajte pridlho a neváhajte nad tým, čo chcete a máte urobiť.
Prosto to urobte!

PaedDr. Eleonóra Porubcová
riaditeľka školy
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ZAMESTNANCI ŠKOLY
Vedenie školy
1. PaedDr. Eleonóra Porubcová, SJL – RUJ – ETV, vyučovala ETV: II.C, II.D, II.F;
riaditeľka školy;
2. RNDr. Milan Barta, MAT – GEO, vyučoval SEM: 4. ročník; zástupca riaditeľky
školy pre výchovu a vzdelávanie; školský koordinátor maturitných skúšok;
3. PhDr. Eva Homolová, DEJ – RUJ, vyučovala RUJ: IV.D, IV.F; zástupkyňa
riaditeľky školy pre výchovu a vzdelávanie; koordinátorka žiackej školskej rady;
viedla krúžok olympiády z RUJ a krúžok konverzácie v RUJ;
4. RNDr. Jaroslav Perniš, FYZ – CHEM, vyučoval FYZ: II.D, VII; zástupca riaditeľky
školy pre výchovu a vzdelávanie, predstaviteľ manažmentu kvality systému ISO;
koordinátor školského vzdelávacieho programu;
5. Ing. Soňa Tršová, PhD., EKO, vyučovala EKO: 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: I, III, I.B, ; HUV: I, II, III,
IVa, IVb; KAJ: 4. ročník; triedna profesorka I.B;
4. Mgr. Marta Bartošová, NEJ – RUJ, vyučovala NEJ: IVa, IVb, VI, VII, I.A, II.A, II.D,
III.D, III.E, IV.A, IV.D; správkyňa knižnice ruského jazyka; viedla krúžok:
posluchové cvičenia z NEJ;
5. Mgr. Gabriela Belisová, ETV – NAV, vyučovala ETV: I, I.A, I.C, I.D, I.F, II.A, II.B,
II.E; NAV: I, II, III, IVa, IVb, V, VI, I.B, I.C, I.F, II.A, II.B, II.C, II.D, II.E, II.F; VYU:
IVa, IVb; koordinátorka prevencií sociálno-patologických javov; viedla krúžok:
biblická olympiáda pre I – IV a 1. – 4. ročník;
6. Mgr. Jana Bieliková (Pastieriková), FYZ – ZAT – MAT, vyučovala FYZ: I.A, I.B,
I.D, II.A, II.E, III.D, IV.A; FYV: 4. ročník; vedúca predmetovej komisie fyziky;
koordinátorka stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ); správkyňa zbierky fyziky;
triedna profesorka I.D; viedla krúžok fyzikálnej olympiády kat. C, D a
prírodovedný krúžok;
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7. Mgr. Petra Bohušová, SJL – FRJ, vyučovala FRJ: I, III, V, VI, I.B, I.C, I.D, IV.E,
IV.F; SJL: I; triedna profesorka I; viedla krúžky: francúzština hrou a olympiáda vo
FRJ;
8. PaedDr. Bohdan Cagáň, SJL – HUV, vyučoval SJL: VII, I.D, II.C, III.B, IV.B, IV.E;
JLS: 4. ročník; SSJ: 3. ročník; vedúci predmetovej komisie slovenského jazyka
a literatúry; triedny profesor II.C; správca zbierky slovenského jazyka a literatúry;
viedol krúžok tvorivého písania;
9. Mgr. Zuzana Cigáňová, BIO – GEO, vyučovala BIO: III, I.F, II.E; GEO: III, IVa,
IVb, V, VII, I.B, I.C, I.F, II.E, III.F; REG: 3. ročník; triedna profesorka I.F; viedla
krúžok geografickej olympiády a prírodovedecký krúžok;
10. Mgr. Jana Čižniarová, ANJ – NEJ, na materskej dovolenke;
11. PaedDr. Ľubica Divékyová, ANJ – SJL, vyučovala ANJ: I.F, II.C, II.F, IV.D; SAJ:
4. ročník; triedna profesorka IV.D;
12. Mgr. Nikola Dobišová, SJL – ANJ, vyučovala ANJ: II.B, II.D, III.E, IV.B, IV.E;
SAJ: 4. ročník; triedna profesorka III.E;
13. Mgr. Vlasta Dobrotková, BIO – TEV, vyučovala BIO: I.A, I.C, III.A, III.D; BČE: 4.
ročník; TSV/d: I.A, I.B, I.C, II.B, II.E; vedúca predmetovej komisie biológie;
správkyňa knižnice biológie; viedla krúžok biologickej olympiády kat. A;
14. Mgr. Marcela Faráriková, TEV – PED, vyučovala TSV/d: V, VII, I.D, I.E, I.F, II.F,
III.D, IV.A, IV.F; výchovná poradkyňa; viedla športový krúžok;
15. Mgr. Jana Galanská, MAT – VYT, vyučovala MAT: IV.C; INF: II, III, I.A, I.B, I.C,
I.D, I.E, I.F, II.A, II.B, II.E; PRO: IV.A; SEI: 3. ročník; vedúca predmetovej komisie
informatiky; správkyňa webového sídla školy; správkyňa knižnice informatiky
a softvéru; triedna profesorka IV.C; viedla krúžok tvorby webových stránok a
krúžok programovania;
16. Mgr. Tatiana Helbichová, ŠPJ – RUJ, vyučovala ŠPJ: I.D, II.E, II.F, III.C, III.F,
IV.C; správkyňa knižnice španielskeho jazyka a zbierok románskych jazykov;
viedla krúžok olympiády v ŠPJ kat. B;
17. Ing. Ľudmila Holá, MAT, vyučovala MAT: VIII, I.C, II.B, III.C, III.F, IV.A, IV.F;
PMM: 4. ročník; SEM: 3. ročník; triedna profesorka IV.A; viedla matematický
krúžok a krúžok cvičenia z matematiky;
18. Mgr. Erika Hoppanová, SJL – ANJ, vyučovala ANJ: III.A, III.C, III.D, IV.B; ANL:
I.C, II.C, II.F, III.C; triedna profesorka III.D; správkyňa knižnice a zbierok
anglického jazyka; viedla krúžok posluchových cvičení z ANJ;
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19. Mgr. Zuzana Hrúzová, ANJ, na materskej dovolenke;
20. Mgr. Ľudmila Husárová, TEV – BRV – ETV, vyučovala ETV: II, IVa, VI, I.B, I.D;
TSV/d: VI, VIII, I.D, I.E, II.A, II.C, II.D, III.A, III.F, IV.C, IV.D; triedna profesorka
III.F; viedla športovo-turistický krúžok a krúžok netradičných športov;
21. Mgr. Alžbeta Janesová, MAT – ZAT, vyučovala MAT: VII, I.E, II.F, III.B, IV.D,
IV.F; DEG: 4. ročník; správkyňa knižnice matematiky; triedna profesorka III.B;
viedla prírodovedný krúžok;
22. Mgr. Eva Juríčková, SJL – DEJ – NEJ, vyučovala DEJ: III, I.C, II.F, III.A, III.C;
MOD: 4. ročník; SVD: 3. ročník; viedla krúžok staroveké civilizácie;
23. Mgr. Eva Kačírová, ANJ – SJL, vyučovala ANJ: I, I.D, I.F, II.D;
24. PhDr. Zuzana Klačanská, PSYCH – PED – ETV, školská psychologička;
25. Mgr. Róbert Klein, FYZ – CHEM, vyučoval FYZ: I.C, I.E, II.C, II.F, III.C, III.E,
III.F; CHEM: III.B; FYM: 3. a 4. ročník; správca školského fondu učebníc; viedol
knihovnícky krúžok a fyz.-chemický krúžok;
26. Mgr. Andrea Klocoková, ANJ – TEV, vyučovala ANJ: II, IVa, II.C, III.B, III.C;
triedna profesorka IVa; viedla krúžky: DOFE a konverzácia v ANJ;
27. HELic. ThDr. Pavel Kollár, PhD., SchP, vyučoval RMK: I.F; LAT: I.F; NAV: I.A,
I.D, I.E;
28. Mgr. Kristína Košecká, SJL – OBN, vyučovala OBN: I, II, IVb, III.C, III.D, III.E;
SJL: II, V, I.C, III.E; správkyňa knižnice slovenského jazyka a literatúry; triedna
profesorka II;
29. PaedDr. Miroslav Kozák, MAT – CHEM, vyučoval CHEM: I.A, I.B, II.A, III.A;
MAT: I.B, IV.B; SECH: 4. ročník; vedúci predmetovej komisie chémie; správca
knižnice chémie; triedny profesor IV.B; viedol krúžky chemickej olympiády kat. A a
kat. B;
30. Mgr. Kamila Kuhajdová, INF, vyučovala INF: III, IVa, IVb, V, I.B, I.C, I.D, I.E, I.F,
II.C, II.D; správkyňa webového sídla školy;
31. PhDr. Ľudmila Kupková, ŠPJ – SJL, vyučovala ŠPJ: I.F, II.C, II.E, II.F, III.B,
IV.B, IV.F; SJL: III; KŠJ: 4. ročník; vedúca predmetovej komisie románskych
jazykov; triedna profesorka III; viedla krúžky olympiády v ŠPJ kat. A a kat. C;
32. PaedDr. Oľga Kurbelová, MAT – CHEM, vyučovala CHEM: II, III, V, I.D, II.E;
MAT: I.A; CHEV: 3. a 4. ročník; SECH: 4. ročník; vedúca predmetovej komisie
umenia a kultúry; členka Rady školy; koordinátorka environmentálnej výchovy;
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správkyňa zbierky chémie; správkyňa skladu chemikálií; triedna profesorka II.E;
viedla krúžky chemickej olympiády kat. C, kat. D a krúžok DOFE;
33. Mgr. Zuzana Laluhová, PhD., DEJ – OBN, vyučovala OBN: VII, VIII, II.B, II.C,
II.F, III.B, III.F, IV.B, IV.D, IV.E, IV.F; SVS: 3. a 4. ročník; vedúca predmetovej
komisie občianskej náuky; koordinátorka UNESCO; viedla krúžok „Mladý
Európan“ a filozofický krúžok;
34. Mgr. Marta Lančaričová, BIO – TEV, vyučovala BIO: VI, II.F, III.C, III.F; SEB: 3.
ročník; TSV/d: III, II.A, II.C, III.B, III.C, III.E, IV.B; správkyňa knižnice a zbierky
telesnej a športovej výchovy; triedna profesorka II.F; viedla krúžok „E-twinning
medzinárodný projekt komunikácie“ a zdravotnícky krúžok;
35. PaedDr. Renáta Lukáčová, MAT – GEO, vyučovala MAT: I.D, II.C, III.A, III.F,
IV.E; MAN: 3. ročník; PMM: 4. ročník; vedúca predmetovej komisie matematiky;
správkyňa

zbierky

matematiky;

triedna

profesorka

IV.E;

viedla

krúžok

matematický seminár;
36. RNDr. Katarína Madová, numerická matematika, vyučovala INF: III, VI, I.C, II.A,
II.B, II.C, II.F;
37. Mgr. Vladimíra Majerská, ANJ – OBN; na materskej dovolenke;
38. PaedDr. Karin Malátová, MAT – ZAT – INF, vyučovala INF: II, IVa, V, VI, I.E,
II.A, II.B, II.C, II.D, II.E, II.F; MAT: I; predsedníčka ZO OZPŠ; viedla krúžok
príprava na matematické súťaže;
39. Mgr. Bc. Peter Marko, ANJ – NEJ, vyučoval ANJ: VI, I.E, II.A, IV.A; KAJ: 4.
ročník; SAJ: 4. ročník; triedny profesor II.A;
40. Mgr. Iveta Marošová, vyučovala TSV/tan: VI, II.A, II.B, II.C, II.D, II.E, II.F;
41. Mgr. Jana Mečiarová, MAT – FYZ, vyučovala MAT: II, V; FYZ: II, III, IVa, IVb, V,
VI, II.B; SEM: 3. ročník; triedna profesorka V; viedla krúžok DOFE a krúžok
fyzikálnej olympiády kat. E a F;
42. RNDr. Jaroslav Mikuláš, numerická matematika, vyučoval INF: II, I.A, II.D; PRO:
IV.A, IV.F; SEI: 3. a 4. ročník; SEP: 3. a 4. ročník; koordinátor informatizácie;
správca zbierky informatiky; viedol krúžky: programovanie – olympiáda, krúžok
matematickej olympiády kat. A;
43. Mgr. Jana Mikušková, MAT – BIO, vyučovala BIO: I.B, II.A, II.C, II.D; BOZ: 4.
ročník; CVM: 3. ročník; SEM: 4. ročník; správkyňa zbierky biológie; viedla krúžok
biologickej olympiády kat. B;
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44. Mgr. Tibor Mlynárik, BIO – TEV, vyučoval BIO: III.E; TSV/ch: II, IVa, V, VI, VIII,
I.D, I.E, II.A, II.C, II.E, II.F, IV.A; TSV/d: IV.E; SEB: 3. ročník; BČE: 4. ročník; VKB:
4. ročník; viedol krúžky florbalu (mladšie dievčatá a staršie dievčatá);
45. Mgr. Ján Opálený, TEV – BRV – INF, vyučoval INF: IVb, V, I.A, I.B, I.D, I.F, II.E,
II.F; TSV/ch: I, I.A, I.B, I.C, III.B, III.C; administrátor školských úrazov; triedny
profesor III.C; viedol krúžky florbalu chlapci I – IV a chlapci 1. – 4.roč.;
46. Mgr. Zuzana Orságová, DEJ – NEJ, vyučovala DEJ: IVa, IVb, VII, I.F, III.F; NEJ:
II, IVb, I.C, I.D, I.F; MOD: 4. ročník; SED: 4. ročník; vedúca predmetovej komisie
dejepisu; triedna profesorka IVb; viedla krúžok dejepisnej olympiády;
47. Mgr. Gabriela Oršulová, NEJ – RUJ – SJL, vyučovala NEJ: I, III, I.E; RUJ: I.A,
I.B, I.D, II.A, II.D, III.A, III.E, IV.E, IV.F; triedna profesorka I.E; viedla krúžky:
konverzácia v NEJ, olympiáda z NEJ a RUJ;
48. Mgr. Jozef Páleš, SJL – PED, vyučoval SJL: I.E, II.A, II.B, II.D, II.F, III.F; JLS: 4.
ročník; SSJ: 3. ročník;
49. Mgr. Viera Pekárová, BIO – GEO, vyučovala BIO: I, II, IVa, IVb, VII, I.D, II.B,
III.B; GEO: I.A, I.E; FHG: 3. ročník; SEG: 4. ročník; vedúca predmetovej komisie
geografie; správkyňa knižnice a zbierky geografie; viedla krúžok biologická
olympiáda kat. C a D – teoretická časť;
50. Mgr. Michal Petrovský, ANJ, vyučoval ANJ: I.D, II.F, III.A, III.F, IV.C; OBA: 4.
ročník; SAJ: 4. ročník; vedúci predmetovej komisie anglického jazyka; viedol
krúžok olympiády z ANJ;
51. PhDr. Ľubomír Planka, ANJ – NEJ, vyučoval ANJ: IV.C, IV.E, IV.F; KAJ: 4.
ročník; SAJ: 4. ročník;
52. Mgr. Daniela Porubcová, SJL, vyučovala SJL: IVa, IVb, I.B;
53. PaedDr. Katarína Rajcigelová, SJL – OBN – ETV, vyučovala SJL: IV.D, IV.F;
OBN: IVa, VI, II.D, II.E, III.A, IV.C, IV.F; ETV: IVb, V; SVS: 3. a 4. ročník; JLS: 4.
ročník; správkyňa zbierky občianskej náuky; správkyňa knižnice občianskej
náuky; triedna profesorka IV.F; viedla krúžok olympiády ľudských práv a literárny
krúžok;
54. Mgr. art. Barbara Meluzin Remiašová, výtvarné umenie (grafika) – ANJ,
vyučovala VYV: I, II; UMK: VI, VIII, I.A, I.B, I.C, I.D, I.E, I.F, II.A, II.B, II.D, II.F,
IV.A, IV.C, IV.F; SUK: 3. a 4. ročník; správkyňa knižnice a zbierky umenia
a kultúry; viedla krúžky: „Erasmus – práca na zahraničnom projekte“, základy
taliančiny;
9

55. Mgr. Ingrid Samašová, NEJ – SJL, vyučovala NEJ: I.B, I.F, II.A, II.C, III.A, III.B,
III.C, IV.A, IV.C, IV.E; vedúca predmetovej komisie nemeckého a ruského jazyka;
viedla krúžok NEJ;
56. PaedDr. Alžbeta Sasáková, MAT – CHEM, vyučovala MAT: IVa, II.A, II.E, III.D,
III.E; PMM: 4. ročník; viedla krúžok matematickej olympiády kat. B;
57. PhDr. Bc. Monika Siváková, DEJ – OBN, vyučovala DEJ: II, V, I.E, I.F, II.B, II.C,
II.E, III.B, III.D, III.F; VKD: 4. ročník; viedla školský spevokol Vavrinec; správkyňa
knižnice dejepisu; viedla krúžok „SOČ dejepis“ a krúžok speváckeho zboru
Vavrinec;
58. Mgr. Martin Sonoga, ANJ – ŠPJ, vyučoval ANJ: IVb, V, I.A, II.E, III.F; ŠPJ: I.C,
I.F;
59. Mgr. Roman Steinhübl, DEJ – GEO, vyučoval GEO: I, II, VI, II.A, II.D, II.F, III.B,
III.C; DEJ: I, I.D, II.A, II.D, II.F; ČLS: III.F, IV.F; triedny profesor II.D; viedol krúžok
DOFE;
60. RNDr. Michal Struhár, BIO – CHEM, vyučoval BIO: V; CHEM: VII, I.C, I.E, II.C,
II.D, II.F, III.E; MIK: 3. ročník; SECH: 3. ročník; viedol krúžok SOČ – biológia,
ekológia;
61. Ing. Martin Surový, ANJ – INF, vyučoval ANJ: II, III, I.A, I.C, II.E; triedny profesor
I.C; viedol krúžok základy bojových športov – sebaobrana;
62. Mgr. Ľubomíra Šimurková, MAT – FYZ, vyučovala FYZ: I.F, III.A, III.B, IV.F;
MAT: VI, I.F; FYN: 3. a 4. ročník; FYM: 4. ročník; PMM: 4. ročník; správkyňa
knižnice fyziky; predsedníčka Rady školy; viedla krúžok matematický a fyzikálny;
63. 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.C, II.D, II.E, II.F; APE: III.B; EKO: VII; ZAU: 3.
ročník; PSY: II.F a 3. ročník; viedla krúžok strojopisu – písanie na počítači;
64. PhDr. Tatiana Šteiningerová, NEJ – RUJ, vyučovala NEJ: V, VIII, II.B, III.D,
IV.B; CTN: 3. a 4. ročník; správkyňa knižnice nemeckého jazyka; správkyňa
zbierky nemeckého jazyka; koordinátorka sprachdiplomu; triedna profesorka II.B;
65. Mgr. Dáša Šturcelová, ANJ – SJL, vyučovala ANJ: I.E, II.B, III.E, IV.F; RAK: V,
VI, VII, I.C, II.C, II.F, III.C; KAJ: 4. ročník;
66. PaedDr. Miroslava Šutová, SJL – HUV, vyučovala SJL: VI, I.F, II.E, III.C, III.D,
IV.A, IV.C; JLS: 4. ročník; správkyňa žiackej knižnice; správkyňa zbierky
učebných pomôcok hudobnej výchovy; triedna profesorka VI; viedla krúžok
„Thália“;
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67. PaedDr. Juraj Tasch, GEO – TEV, vyučoval GEO: I.D, II.B, II.C, III.A, III.D, III.E;
TSV/ch: II.A, II.B, II.C, II.D, III.A, III.C, IV.E; GEA: 3. ročník; SEG: 4. ročník;
vedúci predmetovej komisie telesnej a športovej výchovy; triedny profesor III.A;
viedol krúžky: ľadové medvede a volejbal;
68. RNDr. Denisa Tužinská, BIO – CHEM, vyučovala CHEM: I, IVa, IVb, VI, I.F, II.B,
III.C, III.D, III.F; BIO: I.E; SEB: 3. ročník; BOZ: 4. ročník; viedla krúžok biologickej
olympiády kat. C, D, projekty;
69. Mgr. Jaroslav Uhrin, TEV – BRV, vyučoval TSV/ch: III, IVb, VII, I.D, I.E, I.F, III.D,
III.E, III.F, IV.B, IV.C, IV.D, IV.F; vedúci kurzu na ochranu života a zdravia;
správca zbierky brannej výchovy; viedol basketbalový krúžok a

lyžiarsko-

snowboardový krúžok;
70. Mgr. Eva Urbanová, RUJ – TEV – ANJ, vyučovala ANJ: III.B; RUJ: I.A, I.F, II.A,
II.D, III.A, III.E; TSV/d: I, II, IVa, IVb, I.B, I.C; viedla krúžok konverzačné cvičenia
z RUJ;
71. Mgr. Silvia Valterová, ANJ, vyučovala ANJ: V, VII, VIII, IV.A; SAJ: 4. ročník;
triedna profesorka VIII; viedla krúžok olympiády v ANJ kat. 2C1;
72. Mgr. Erika Vargová, FIL – VYV – FRJ, vyučovala FRJ: IVa, III.A, III.F, IV.E, IV.F;
OBN: III, II.A, II.F, III,F, IV.A; UMK: V, II.C, II.E, IV.B, IV.D, IV.E; SVS: 3. ročník;
viedla krúžok francúzština na cestách;
73. Mgr. Helena Vašková, SJL – DEJ, vyučovala DEJ: VI, I.A, I.B, III.E; SJL: VIII, I.A,
III.A; JLS: 4. ročník; SVD: 3. ročník; správkyňa zbierky dejepisu; triedna
profesorka I.A; viedla krúžky slovenský jazyk a slovenčina lepšie;
74. Mgr. art. Alena Výskoková, vyučovala TSV/tan.: VI, II.A, II.B, II.C, II.D, II.E, II.F;
75. Mgr. Ľudmila Zaujecová, FRJ – PSY – ETV, vyučovala FRJ: II, VII, VIII, III.A,
III.F; ETV: III; PSY: 3. a 4. ročník; PSM: 4. ročník; vedúca predmetovej komisie
psychológie; správkyňa knižnice francúzskeho jazyka a psychológie; správkyňa
učiteľskej knižnice; triedna profesorka VII; viedla krúžok prípravy na DELF A2
a krúžok olympiády vo FRJ kat. 1A a 2B;
76. Mgr. Monika Ziaťková, MAT – FYZ, vyučovala MAT: III, IVb, I.F, II.D, II.F; SEM:
3. ročník;
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Nepedagogickí zamestnanci školy
RNDr. Jaroslav Mikuláš – vedúci školského výpočtového laboratória;
Branislav Šimko – zamestnanec školského výpočtového laboratória.
Lívia Kotríková – tajomníčka, sekretárka riaditeľky školy, Ing. Jana Čajková –
personalistka, Bc. Silvia Krajčiová – referentka ekonomických činností, Bc. Adriána
Ďureje – všeobecná a mzdová účtovníčka, 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 Franeková – upratovačka.

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
PaedDr. Oľga Kurbelová
 za nepedagogických zamestnancov
Lívia Kotríková
 za zriaďovateľa
MUDr. Mohamed Hemza
MUDr. Peter Oulehle
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MUDr. Mária Šrámková, PhD.
Ing. Richard Takáč
 za žiakov školy
Alexandra Gaherová (VIII) – predsedníčka Študentskej rady

Pedagogický zbor Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi
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KRONIKA ŠKOLSKÝCH AKCIÍ
školský rok 2017/2018

SEPTEMBER 2017
4. septembra
slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018;
18. septembra
slávnostné odovzdávanie cien DofE v Trenčíne (Mečiarová);
20. septembra
literárna exkurzia do Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi (Košecká);
21. a 22. septembra
beseda o vysokoškolskom štúdiu v zahraničí pre žiakov 4. ročníka – poradenské
centrum UNILINK (Faráriková);
22. septembra
majstrovstvá stredných škôl vo frisbee (Tasch);
25. septembra
literárna exkurzia do Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi (Košecká);
26. septembra
okresné kolo v cezpoľnom behu (Faráriková, Uhrin);
26. septembra
exkurzia do Bratislavy – „Legiovlak a 1. svetová vojna“ (Orságová, Siváková,
Steinhübl);
26. septembra
vystúpenie Speváckeho zboru Vavrinec pri odhalení pamätnej tabule v Novákoch –
časť Laskár (Siváková);
26. septembra
literárna exkurzia do Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi (Cagáň);
27. septembra
exkurzia do Banského skanzenu v Banskej Štiavnici (Juríčková, Kupková);
27. septembra
návšteva divadelného predstavenia „The Heroes“ – mozaika príbehov z ankety
Detský čin roka (Petrovský);
28. septembra
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beseda v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi „Prameň zázrakov“ s Imrichom
Gušpierom, autorom knihy o Fraňovi Madvovi (Vašková);
29. septembra
deň s mládežou „Mladí pre Prievidzu“ a vystúpenie Speváckeho zboru Vavrinec
(Faráriková, Homolová, Siváková);
29. septembra
„Spoznaj iných, spoznáš sám seba“ – prezentácia stredných škôl a organizácií
okresu Prievidza, Nám. slobody v Prievidzi (Faráriková);
29. septembra
literárna exkurzia do Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi (Páleš);

OKTÓBER 2017
2. októbra
dejepisná exkurzia do Štátneho archívu v Bojniciach „Bádanie v archíve“ (Steinhübl);
2. októbra
zbierka „Deň nezábudiek“ (Belisová);
3. októbra
účasť študentov na výtvarnom kine svedectiev o zmiznutom pracovnom tábore
v Novákoch „ZACHOR / Pamätaj“, DK v Prievidzi (Steinhübl);
3. októbra
literárna exkurzia do Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi (D. Porubcová);
3. – 5. októbra
zahraničná geografická exkurzia Praha – České Budějovice, výber študentov (Barta,
Tasch);
4. októbra
zahraničná exkurzia do Viedne – „Po stopách Habsburgovcov“, výber študentov
(Juríčková, Orságová);
5. októbra
okresné kolo vo futbale chlapcov stredných škôl (Faráriková, Uhrin);
6. októbra
literárna exkurzia do Brodzian – Múzeum slovanských literárnych vzťahov
(Kurbelová, Šutová);
6. októbra
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návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku „Fahrenheit 451“ (Divékyová,
Petrovský, Surový, Urbanová);
6. októbra
beseda študentov v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi s Veronikou Homolovou
Tóthovou o jej knihe „Mengeleho dievča“ (Orságová, Siváková);
9., 10., 13., 17. a 24. októbra
sociálno-psychologický program pre 1. ročník realizovaný SCPPPaP v Prievidzi
(Faráriková);
10. októbra
krajské kolo v cezpoľnom behu (Uhrin);
10. – 11. októbra
exkurzia na východné Slovensko – „UNESCO a 2. svetová vojna“ (Siváková,
Steinhübl);
10., 11., 12. októbra
veľtrh štúdia a kariéry v Bratislave VAPAC & AKADÉMIA Bratislava, študenti 3.
ročníka (Dobišová, Faráriková, Hoppanová, Husárová, Janesová, Košecká, Opálený,
Pastieriková, Petrovský, Tasch, Urbanová, Zaujecová);
11. októbra
majstrovstvá okresu vo florbale žiakov základných škôl (Opálený);
11. októbra
akcia z biológie „FGC Tour 2017“ (v spolupráci s Ligou proti rakovine) pre dievčatá
I.C, I.D (Dobrotková);
12. októbra
exkurzia z chémie do Valaskej Belej – Sklársky skanzen (Kozák, Marko);
12. októbra
zbierka „Červený kríž pre sociálne slabé rodiny“ (Belisová);
12. a 13. októbra
majstrovstvá okresu v bedmintone dievčat stredných škôl (Husárová, Tasch);
13. októbra
„Simulácia Európskeho parlamentu“ organizovaná Fakultou medzinárodných vzťahov
a politických vied UMB v Banskej Bystrici pre žiakov stredných škôl (Zaujecová);
17. októbra
regionálne kolo vo futbale chlapcov (Faráriková, Uhrin);
17., 18. a 20. októbra
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KARIÉRNE PORADENSTVO – testovanie študentov 3. ročníka v spolupráci so
SPPPaP v Prievidzi (Faráriková);

18. októbra
literárna exkurzia do Oponíc – návšteva Aponyiovskej knižnice (Košecká, Šutová);
18. októbra
školské kolo súťaže v programovaní ZENIT – kategória A, B (Mikuláš);
18. októbra
literárna exkurzia do Slovanského literárneho múzea v Brodzanoch pre žiakov II.E a
VI (Šutová);
19. októbra
majstrovstvá okresu žiačok stredných škôl v stolnom tenise (Mlynárik);
19. októbra
návšteva sociálneho zariadenia DOMINO v Prievidzi, výber študentov (Vargová);
19. októbra
školské kolo súťaže „ZENIT web dizajn“ (Galanská);
19. októbra
akcia „Burza stredných škôl“ – športová hala Prievidza (Faráriková);
20. októbra
majstrovstvá okresu žiakov stredných škôl v stolnom tenise (Mlynárik);
23. októbra
„Pravde a národu – stretnutie s históriou (Jozef Miloslav Hurban)“, beseda študentov
s Ivanom Mrvom, riaditeľom Slovenského historického ústavu Matice slovenskej v
Hornonitrianskej knižnici Prievidza (Páleš);
24. októbra
regionálne kolo v bedmintone žiakov a žiačok stredných škôl (Husárová);
24. októbra
besiedka pre starých rodičov (v rámci mesiaca úcty k starším), výber študentov (E.
Bartošová, Bohušová);
24. októbra
geografická exkurzia Kremnica – Banská Štiavnica (Cigáňová, Pekárová);
25. októbra
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návšteva výstavy „Ľudské telo – Human Body“ Bratislava, výber študentov
(Dobrotková, Pekárová);
25. októbra
školská akcia „Patrik Baranec Memorial Short Story Competition“ (Hoppanová);
26. októbra
imatrikulácia študentov 1. ročníka (Homolová);
26. októbra
akcia „Výstava portrétov“ v RKC v Prievidzi (Belisová);
27. októbra – 4. novembra
medzinárodný program Erasmus – Jaca (Španielsko), výber študentov (Morávková,
Valterová);

NOVEMBER 2017
3. novembra
okresné kolo stredných škôl vo volejbale chlapcov (Tasch, Urbanová);
6. novembra
informatická súťaž iBobor – kategória juniori (Malátová);
7. novembra
informatická súťaž iBobor – kategória seniori (Malátová);
7. novembra
okresné kolo aerobik maratónu (Faráriková, Lančaričová);
9. novembra
okresné kolo vo futsale chlapcov (Uhrin);
9. novembra
návšteva divadelného predstavenia „Kým kohút nezaspieva“ v Divadle A. Bagara
v Nitre (Opálený);
9. novembra
účasť študentov na výstave „Fotografia a jej kompozícia“ v RKC v Prievidzi
(Belisová);
9. novembra
informatická súťaž iBobor – kategória benjamíni (Malátová);
10. novembra
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beseda študentov s Erikom Kližanom „Na miestach, kde tiekla krv (V mene krvi)“ v
Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi (Orságová);
10. novembra
účasť študentov na výstave „Scriptum Est“ v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi
(Siváková);
10. novembra
informatická súťaž iBobor – kategória kadeti (Malátová);
10. novembra
školské kolo olympiády v ruskom jazyku (Oršulová);
11. novembra
zbierka „Hodina deťom“ (Belisová);
14. novembra
krajské kolo v aerobiku (Lančaričová);
14. novembra
školské kolo olympiády zo slovenského jazyka kategória C (D. Porubcová);
14. novembra
exkurzia študentov do sociálneho zariadenia DOMINO v rámci predmetu SVS 3.
ročník (Rajcigelová);
15. novembra
regionálne kolo v stolnom tenise stredných škôl chlapcov a dievčat (Mlynárik,
Opálený);
15. novembra
okresné kolo v basketbale žiačok stredných škôl (Husárová);
15. novembra
školské kolo súťaže Majster rétor (Marko);
16. novembra
akcia pre študentov „Deň demokracie“ – filmové predstavenie a beseda s novinárkou
Ľubou Lesnou, Kino Baník v Prievidzi (Homolová);
21. novembra
majstrovstvá okresu stredných škôl v zrýchlenom šachu (Hoppanová);
22. novembra
krajské kolo súťaže Majster rétor v Trenčíne (Marko);
22. novembra
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prednáška „Holokaust na Slovensku“ s Petrom Salnerom v Hornonitrianskej knižnici v
Prievidzi (Siváková);
22. novembra
školské kolo olympiády v nemeckom jazyku (M. Bartošová, Šteiningerová);
22. novembra
školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry (Vašková);
23. novembra
krajské kolo v bedmintone žiakov stredných škôl (Husárová);
23. novembra
beseda s prof. Mgr. Jurajom Pekárom, PhD. najmladším profesorom matematiky z
Ekonomickej univerzity v Bratislave na tému „Ako optimalizovať ekonomické procesy“
pre žiakov 4. ročníka so záujmom o štúdium matematiky (Lukáčová);
23. novembra
školská akcia „Nemčinár roka“ (Samašová);
24. novembra
matematická súťaž „Náboj junior“ (Lukáčová, Mečiarová, Sasáková, Šimurková);
24. novembra
účasť študentov na prednáške „Dezinformácie, fake news a médiá“, organizátor
Nadácia otvorenej spoločnosti;
28. novembra
krajské kolo v šachu stredných škôl (Tasch);
29. novembra
okresné kolo v basketbale chlapcov (Uhrin);
29. novembra
exkurzia do Národnej rady SR a návšteva Najvyššieho súdu SR v Bratislave, výber
študentov (Košecká, Laluhová);
29. novembra
návšteva divadelného predstavenia „Kým kohút nezaspieva“ v Divadle A. Bagara
v Nitre (E. Bartošová, Cagáň, Cigáňová, Homolová, Hoppanová, Janesová,
Juríčková, Kačírová, Lančaričová, Mečiarová, Pastieriková, Siváková, Steinhübl,
Šteiningerová, Šutová, Zaujecová);
30. novembra
súťaž „EXPERT“ (Siváková);
30. novembra
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súťaž „BEST IN ENGLISH“ (Valterová);
30. novembra – 6. decembra
medzinárodný program Erasmus +, medzinárodné stretnutie „GATE“ v Holandsku –
medzinárodná spolupráca stredných škôl Európy (Remiašová);

DECEMBER 2017
1. decembra
akcia „Deň boja proti AIDS – červené stužky“ (Husárová);
1. decembra
školské kolo chemickej olympiády – kategória A (Kozák);
1. decembra
odovzdávanie medzinárodných certifikátov DELF A2 a B1 (Zaujecová);
5. decembra
návšteva výstavy „Ľudské telo – Human Body“ Bratislava, výber študentov
(Faráriková, Lančaričová);
6. decembra
majstrovstvá okresu základných škôl v basketbale (Uhrin);
6. decembra
majstrovstvá okresu stredných škôl vo florbale dievčat (Mlynárik, Opálený);
6. – 7. decembra
zahraničná geografická exkurzia Krakow – Wieliczka – Osvienčim, výber študentov
(Barta, Tasch);
7. decembra
majstrovstvá okresu stredných škôl vo florbale chlapcov (Mlynárik, Opálený);
7. decembra
školské kolo olympiády v anglickom jazyku (Valterová);
8. decembra
„Akadémia TROJSTEN“, prednáška pre študentov na FMFI UK v Bratislave
(Šimurková);
8. decembra
účasť študentov na akcii „Výzdoba vianočných stromčekov“ v Zoo Bojnice
(Bohušová, Remiašová);
11. decembra
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účasť študentov na televíznom programe „Chart Show“ (Divékyová, Lukáčová,
Rajcigelová, Valterová);
11. decembra
vystúpenie Speváckeho zboru Vavrinec na zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi (Siváková);
11. decembra
zbierka „Úsmev ako dar“ (Belisová);
12. decembra
zahraničná dejepisná exkurzia do Viedne, výber študentov (Kurbelová, Siváková,
Steinhübl);
12. decembra
slávnostné

odovzdávanie

bronzových

a strieborných

cien

programu

DofE

(Mečiarová);
13. decembra
zahraničná prírodovedná exkurzia do Viedne, výber študentov (E. Bartošová, Kozák,
Kurbelová, Tužinská);
14. decembra
okresné kolo vo florbale žiakov stredných škôl (Opálený);
14. decembra
návšteva výstavy „Ľudské telo – Human Body“ Bratislava, výber študentov
(Husárová, Tasch);
14. decembra
školské kolo pytagoriády (Lukáčová);
15. decembra
prezentácia FCHPT STU Bratislava, Ing. Ivan Červeňanský, pre žiakov 4. ročníka
(Kozák);
19. decembra
zahraničná exkurzia do Viedne, výber študentov (Dobišová, Šteiningerová);
20. – 21. decembra
vystúpenie Speváckeho zboru Vavrinec na akcii „Vianočné mestské trhy“ (Siváková);
21. decembra
exkurzia so žiakmi spoločenskovednej časti III.F na Matričný úrad v Prievidzi
(Steinhübl);
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JANUÁR 2018
12. a 17. januára
účasť študentov na výstave „AMA“ – amatérski výtvarníci v RKC v Prievidzi
(Remiašová);
17. januára
okresné kolo olympiády v anglickom jazyku (Valterová);
18. januára
okresné kolo v hádzanej stredných škôl chlapci (Opálený);
18. januára
okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku (Samašová);
22. januára
školské kolo biologickej olympiády (Mikušková, Struhár);
24. januára
návšteva divadelného predstavenia „Kým kohút nezaspieva“ v Divadle A. Bagara
v Nitre (Dobišová, Košecká, Páleš, Porubcová, Šteiningerová, Šutová);
24. – 25. januára
krajské kolo chemickej olympiády – kategória A (Kozák);
30. januára
školské kolo matematickej olympiády – kategória B, C (Sasáková);

FEBRUÁR 2018
8. februára
exkurzia z matematiky do Bratislavy – Stavebná fakulta STU (Janesová);
9. februára
školské kolo chemickej olympiády kategória D (Kurbelová);
12. februára
účasť študentov na besede „Európska únia v kontexte dejín“ – J. Baránek (Laluhová,
Steinhübl);
12. – 16. februára
lyžiarsky kurz žiakov 1. ročníka, Králiky, tercia, I.F (Uhrin);
12. – 16. februára
lyžiarsky kurz žiakov 1. ročníka, Zuberec -Spálená, I.B, I.E (Husárová);
13. februára
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krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku (Samašová);
14. februára
prednáška „Možnosti štúdia vo Francúzsku a o francúzskych štipendiách“
realizovaná Francúzskym inštitútom v Bratislave (Vargová);
15. februára
regionálne kolo v basketbale stredných škôl dievčat (Husárová, Klocoková);
15. – 16. februára
účasť na 12. ročníku medzinárodnej súťaže „Fykosí fyziklání“ v Prahe (Šimurková);
16. februára
školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku (Bohušová);
26. februára – 2. marca
lyžiarsky kurz žiakov 1. ročníka, Zuberec -Spálená, kvinta, I.A (Tasch);
28. februára
krajské kolo v basketbale dievčat stredných škôl (Mlynárik);
28. februára
beseda o možnostiach štúdia na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici
a prezentácia študijných programov, pre študentov 3. ročníka (Faráriková);

MAREC 2018
1. marca
akcia „Valentínska kvapka krvi“ (Lančaričová);
5. – 9. marca
lyžiarsky kurz žiakov 1. ročníka, Krahule – I.C, I.D (Dobrotková);
6. marca
literárna exkurzia do Oponíc „Gutenbergova knižnica a hviezdy“, I.B, I.E (Páleš, D.
Porubcová);
7. – 11. marca
medzinárodný

program

Erasmus

–

Palermo

(Taliansko),

výber

študentov

(Remiašová);
13. marca
účelové cvičenie žiakov 1. ročníka, budova gymnázia, kryt CO Prievidza;
13. – 15. marca
externá časť maturitnej skúšky, písomná forma internej časti maturitnej skúšky;
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14. marca
účelové cvičenie žiakov 2. ročníka, Lesopark Prievidza, HaZZ Prievidza;
16. marca
školské kolo chemickej olympiády – kategória B (Kozák);
20. marca
regionálne kolo vo florbale dievčat stredných škôl (Mlynárik);
21. – 22. marca
diecézne kolo biblickej olympiády (Belisová);
23. marca
účasť študentov na matematickej súťaži „Náboj“ (Lukáčová);
25. – 29. marca
zahraničná exkurzia do Edinburghu, výber študentov (Dobišová);
27. marca
prednáška s besedou „Aj naše mesto Prievidza je na Slovensku“, Hornonitrianska
knižnica v Prievidzi (Remiašová);
27. marca
krajské kolo matematickej olympiády, kategória Z9 (Sasáková);
28. marca
prednáška s besedou „Aj naše mesto Prievidza je na Slovensku“, Hornonitrianska
knižnica v Prievidzi (Vargová);
APRÍL 2018
6. apríla
zbierka „TEHLIČKA PRE KEŇU“ (Belisová);
9. – 10. apríla
celoslovenské kolo v olympiáde ruského jazyka (Homolová);
9. – 13. apríla
súťaž „IQ olympiáda“ pre žiakov nižšieho stupňa osemročného štúdia (Malátová);
10. apríla
krajské kolo vo florbale žiačok stredných škôl (Mlynárik, Opálený);
10. apríla
krajské kolo matematickej olympiády v kategórii B a C (Sasáková);
11. apríla
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filmový festival „Créme de la créme“, účasť študentov na predstavení „Rodina
Beliérovcov“ (Bohušová, Laluhová, Tahiri, Vargová, Zaujecová);
13. apríla
zbierka „DEŇ NARCISOV“ (Belisová);
13. – 14. apríla
zahraničná exkurzia – Krakow, Wieliczka, Osvienčim, kvarta b (Juríčková,
Orságová);
16. apríla
dejepisná exkurzia do kostola Najsvätejšej trojice (Piaristický kostol) v Prievidzi
(Siváková);
16. – 20. apríla
pobyt študentov v Škole v prírode Tajov (Klocoková, Košecká, Steinhübl);
17. a 27. apríla
beseda o Galapágoch a o Inkoch a Machu Picchu s PaedDr. Bohdanom Cagáňom
pre žiakov 3. ročníka (Kupková);
18. apríla
beseda študentov s Adamom Šterlingom, veľvyslancom USA na Slovensku
(Petrovský);
19. apríla
exkurzia študentov do sociálneho zariadenia DOMINO v Prievidzi (Zaujecová);
20. – 27. apríla
zahraničná exkurzia Anglicko – Írsko, výber študentov (Divékyová, Marko);
25. apríla
dejepisná exkurzia Sereď – Bratislava (Petržalka), výber študentov (Juríčková,
Siváková);
21. – 28. apríla
zahraničná exkurzia Moskva – Petrohrad, výber študentov (Oršulová, E. Porubcová);
24. apríla
obvodné kolo v malom futbale (Uhrin);
27. apríla
školské kolo chemickej olympiády – kategória C (Kurbelová);

MÁJ 2018
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4. mája
majstrovstvá okresu v ľahkej atletike (Husárová);
10. mája
okresné kolo v atletike stredných škôl – dievčatá (Urbanová);
10. mája
okresné kolo v atletike stredných škôl (Uhrin);
10. mája
krajské kolo fyzikálnej olympiády (Šimurková);
10. mája
účasť študentov na prednáške „Ochrana vtáctva na Slovensku“ s RNDr. Vladimírom
Slobodníkom, CSc. (Dobrotková);
14. mája
účelové cvičenie pre prímu, Lesopark Prievidza;
16. mája
beseda s doc. PaedDr. Miroslavom Kmeťom, PhD. z Filozofickej fakulty UMB
v Banskej Bystrici pre žiakov spoločenskovednej časti III.F (Siváková);
23. mája
beseda študentov s europoslancom Richardom Sulíkom – diskusia o aktuálnych
európskych témach (Laluhová);
24. mája
krajské kolo v atletike, CVČ Trenčín (Faráriková, Urbanová);
24. mája
zahraničná dejepisná exkurzia – Osvienčim, výber študentov 3. ročníka (Siváková);
24. mája
literárna exkurzia do Banskej Štiavnice, návšteva Domu Maríny, výber študentov
(Hoppanová, Šutová);
27. – 28. mája
cvičná expedícia DofE (bronzová úroveň) Prievidza a okolie (Mečiarová);
28. – 30. mája
účelový kurz na ochranu života a zdravia, 3. ročník a septima;
28. – 31. mája
ústna forma internej časti maturitnej skúšky;
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JÚN 2018
4. júna
literárna exkurzia do Banskej Štiavnice, kvarta a, kvarta b (Belisová, D. Porubcová);
5. júna
stretnutie organizátorov EPAS „Ambasádorská škola Európskeho parlamentu“
(Laluhová, Steinhübl);
5. – 6. júna
geografická exkurzia Bratislava – Vizovice, výber študentov (Barta, Tasch);
11. júna
exkurzia študentov na Okresný súd v Prievidzi – „Aktualizácia trestného práva“
(Rajcigelová);
12. júna
návšteva divadla A. Bagara v Nitre – predstavenie „Zaľúbený Shakespeare“
(Šutová);
12. júna
DofE - riadna expedícia po trase Prievidza – Nedožery Brezany – Vyšehradné
(Kurbelová);
12. a 13. júna
príprava a organizácia medzinárodného certifikátu z francúzskeho jazyka DELPH A1,
A2 (Zaujecová);
13. – 14. júna
celoslovenské kolo súťaže „Mladý Európan 2018“, Nový Smokovec (Laluhová);
15. júna
účasť študentov na výstave „Z víru vojny zrodená (ČSR 1918)“ (Siváková);
15. – 17. júna
DofE riadna expedícia (strieborná úroveň) do Malých Karpát (Mečiarová);
19. júna
exkurzia študentov do Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi „Výstava k 100. výročiu
vzniku prvej ČSR“ (Vašková);
19. júna
vystúpenie Speváckeho zboru Vavrinec „Úsmev pre chorých“ – Nemocnica
s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach (Siváková);
20. júna
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účasť študentov na súdnom pojednávaní na Okresnom súde v Prievidzi (Laluhová);
25. júna
medzinárodná kultúrna výmena INTERRAIL 2018, študenti 1. ročníka (Helbichová,
Kupková, Surový);
27. júna
zahraničná exkurzia do Budapešti pre 1. a 2. ročník (Pastieriková, Steinhübl);
28. júna
účasť študentov na výstave Rasťa Haroníka a premietanie expedičného filmu,
Regionálne kultúrne centrum Prievidza (Bohušová, Kupková);
29. júna
slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018.
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Rozlúčili sme sa...
S hlbokým zármutkom sme prijali smútočné správy:

Vo veku 93 rokov zomrela naša bývalá kolegyňa
LUJZA KLINOVSKÁ
Na našom gymnáziu pôsobila ako stredoškolská profesorka
slovenského jazyka a literatúry a francúzskeho jazyka.
Posledná rozlúčka s ňou bola 20. marca 2018
v Dome smútku na cintoríne v Bojniciach.
Česť jej pamiatke!

6. mája 2018 zomrel vo veku 93 rokov náš bývalý kolega
JÚLIUS SOVIČ
Na našom gymnáziu pôsobil v rokoch 1954 až 1969 ako stredoškolský profesor
biológie a chémie.
Posledná rozlúčka s ním bola 10. mája 2018
v Dome smútku na cintoríne v Bojniciach.
Česť jeho pamiatke!
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Maturitné skúšky 2018

E

xterná časť maturitnej skúšky (EČ) sa konala od
13. do 15. marca 2018, písomná forma internej

časti maturitnej skúšky (PFIČ) sa konala od 13. do 15. marca 2018 a ústna forma
internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ) sa konala od 28. do 31. mája 2018.
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,
PhDr. Anna Dobrotková, Mgr. Ida Kleinová

Nemecký jazyk

Mgr. Zuzana Olejárová

Francúzsky jazyk

Mgr. Marianna Oravcová

Španielsky jazyk

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

Slovenský jazyk a literatúra

Mgr. Jaroslav Rumpli, Mgr. Katarína Ďurišová

Biológia

Mgr. Marek Šimurka

Fyzika

Mgr. Rudolf Badáň

Matematika

RNDr. Mária Bendová, RNDr. Eva Kadlečíková

Chémia

Mgr. Andrea Machová

Informatika

Ing. V. Hofierková Dekanová

Dejepis

Mgr. Juraj Orlík

Geografia

Mgr. Renata Rybanská

Občianska náuka

Mgr. Juraj Bačišin

Psychológia

Mgr. Mária Pálešová

Umenie a kultúra

Mgr. Soňa Rausová

Ruský jazyk

PaedDr. Mária Kiselicová
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Prehľad o klasifikácii ústnej formy internej časti maturitnej skúšky
(2017/2018)
Známky

Maturitný
predmet

Priemer

spolu

1

2

3

4

5

194

102

68

20

4

0

1,62

187

92

58

31

6

0

1,73

nemecký jazyk

11

7

2

2

0

0

1,54

francúzsky jazyk

7

6

1

0

0

0

1,14

španielsky jazyk

6

6

0

0

0

0

1,00

ruský jazyk

11

5

4

2

0

0

1,72

matematika

56

28

21

4

3

0

1,68

fyzika

52

24

20

8

0

0

1,69

chémia

29

15

14

0

0

0

1,48

informatika

16

10

2

4

0

0

1,63

dejepis

25

16

6

2

1

0

1,52

občianska náuka

34

14

11

7

2

0

1,91

psychológia

35

24

8

3

0

0

1,40

umenie a kultúra

21

17

3

1

0

0

1,24

biológia

43

25

17

1

0

0

1,44

geografia

52

26

23

2

1

0

1,58

slovenský jazyk
a literatúra
anglický jazyk

spolu a priemer
školy

0

Predmety dobrovoľnej maturitnej skúšky
Maturitný
predmet

Známky

Priemer

spolu

1

2

3

4

5

nemecký jazyk

1

0

0

1

0

0

3,00

informatika

1

0

1

0

0

0

2,00

ruský jazyk
spolu a priemer
školy

1

0

1

0

0

0

2,00

3

0

2

1

0

0

RNDr. Milan Barta, zástupca riaditeľky školy
32

Kam na vysokú školu
Preferencie záujmu maturantov o štúdium na vysokej škole v školskom roku
2017/2018
Zameranie štúdia

IV.A

IV.B

IV.C

IV.D

IV.E

IV.F

VIII

Spolu

Lekárske fakulty

6

1

2

2

4

3

2

20

Ekonomika a manažment

3

7

2

3

0

4

4

23

Prírodné vedy

3

1

1

3

2

1

2

13

Humanitné štúdiá, jazyky

0

2

0

0

1

1

3

7

Filozofické fakulty, psychológia

1

1

3

4

2

2

3

16

Právo

0

0

1

1

2

1

1

6

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

0

0

0

2

5

0

1

8

0

2

1

0

2

0

0

5

3

0

5

0

0

3

2

13

Medzinárodné vzťahy

1

0

0

0

0

1

3

5

Chemic.- technologic. fakulty

1

1

1

0

0

1

1

5

Strojnícke fakulty

3

0

0

1

0

0

0

4

Učiteľstvo, pedagogika

2

4

3

2

1

4

0

16

Zdravotnícke služby, telových.

2

1

0

2

1

1

1

8

Umelecké fakulty

0

0

1

0

1

0

4

6

Architektúra

0

1

0

0

3

2

2

8

Farmácia

0

1

1

2

0

0

0

4

Elektrotechnika

0

2

0

1

0

1

0

4

Veterinárne lekárstvo

0

0

0

0

0

0

0

0

Iné
Zahraničné univerzity a vys.
školy

1

4

3

5

3

2

0

18

1

0

3

4

1

0

2

11

189 maturantov sa hlási na vysoké školy, 47 z nich chce študovať v Českej republike
a 11 v zahraničí. Spolu podali 409 prihlášok na vysokoškolské štúdium. 7 žiakov sa
na vysokú školu nehlási.
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 2017/2018 sa do súťaže SOČ zapojili nasledovní žiaci :

1. Annamária Kurbelová (septima), súťažila v odbore 01 – problematika voľného
času s prácou „Horsmanship – vzťah človeka a koňa“, (konzultantka PaedDr.
Oľga Kurbelová),
2. Dagmar Budd (septima), súťažila v odbore 04 – biológia s prácou „Hodnotenie
ekologického stavu vybraných úsekov rieky Nitry na základe bentických
rozsievok“, (konzultant RNDr. Michal Struhár),
3. Nikola Barčinová (II.E), súťažila v odbore 06 – zdravotníctvo a farmakológia
s prácou „Záhady kozmetiky – škodí alebo prospieva“, (konzultantka PaedDr.
Oľga Kurbelová),
4. Jozef Kurbel (III.D), súťažil v odbore 13 – história, filozofia, právne vedy
s prácou „Československo a železná opona (Ochrana štátnej hranice ČSR v 50.
– 80. rokoch 20. storočia)“, (konzultantka PhDr. Monika Siváková).
Obvodné kolo pre odbory 01 a 06 sa uskutočnilo 20. marca 2018 v Partizánskom,
odkiaľ do krajského kola postúpili obe práce. Z dôvodu nízkeho počtu prác
v odboroch 04 a 13 sa obvodné kolo pre tieto odbory nekonalo a práce priamo
postúpili do krajského kola.
Krajské kolo prebehlo 6. apríla 2018 na SOŠ Stará Turá. Práce našich
študentov mali obrovský úspech. Dagmar Budd obsadila 1. miesto, Jozef Kurbel
a Nikola Barčinová 2. miesto a postúpili do celoslovenského kola, ktoré sa konalo
25. – 27. apríla 2018 na pôde Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline.
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40. ročníku celoštátnej súťaže SOČ v odbore 04 Dagmar Budd získala krásne
1. miesto.
Srdečne gratulujeme!
Mgr. Jana Bieliková
koordinátorka SOČ
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MILSET EXPO SCIENCE 2018 GDYNIA, POĽSKO
esta na MILSET EXPO SCIENCE bola pre mňa nečakanou, ale veľmi

C

príjemnou odmenou za víťazstvo v celoštátnom kole SOČ. 16. júla 2018 sme sa

z letiska v Košiciach vydali do Gdaňska. Na druhý deň sme sa zišli pred ubytovňou.
Všetci sme išli vlakom do Gdyne, kde prebiehali prezentácie. Každý prezentačný
stojan

bol

očíslovaný

a

označený

menom

prezentujúceho, názvom projektu a štátu, z
ktorého autor pochádzal. Vidieť také množstvo
projektov z rôznych krajín bol neuveriteľný pocit,
ale až na otváracej ceremónii sme videli skutočnú
veľkosť celého podujatia. Všade naokolo sedeli
účastníci, bolo nás celkom 300, z 27 krajín z
celého sveta, z každého kontinentu. To, čo som si
všimla ako prvé, bola obrovská kultúrna diverzita.
Po oficiálnom otvorení sme mali zoznamovací program. Vytvorili sme
zmiešané skupiny tak, aby sme neboli spolu ako delegácia, ale naopak, každý bol
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v inej skupine a spoznávali sme svojich kolegov. Plnili sme rôzne zábavné úlohy a ja
so spolupracovala s mladými ľuďmi z Nemecka a Ruska. Vďaka tomu som musela
použiť aj svoju nemčinu a po zvyšok týždňa sa mi naskytlo veľa príležitostí na
rozširovanie nemeckej slovnej zásoby, zlepšovanie angličtiny, ale aj na učenie sa
rôznych slov a viet v mnohých iných svetových jazykoch.
Popoludní sa začali prezentácie. Rozoberali sme nielen rôzne vedecké,
sociálne, historické, ale i bežné témy o tom, ako žijú mladí výskumníci vo svojich
krajinách, čo ich baví, s akými problémami sa stretávajú a pod. Páčilo sa mi, ako sa
nikto nehanbil rozoberať i citlivejšie alebo kontroverznejšie témy.
Počas celého týždňa nebola citeľná absolútne žiadna forma nenávisti,
xenofóbie či predsudkov – rasových, náboženských alebo národnostných. Každý
z nás sem prišiel prezentovať nielen seba, svoj projekt a výskum, ale aj kultúru
svojej krajiny.
Bola som milo prekvapená koľko miestnych obyvateľov prejavilo taký veľký
záujem o naše vedecké bádanie.
Posledné tri dni boli viac zamerané na spoznávanie
okolia a poľskej kultúry. Domáci usporiadali „Polish
night“, teda „Poľský národný večer“. Usporiadali kvíz
zameraný

na

znalosti

poľských

reálií.

Našej

delegácií sa podarilo zvíťaziť, na ďalších miestach
sa potom umiestnili delegácie Španielska, Belgicka
a Mexika.
Tak

ako

začiatok

podujatia

sprevádzala

radosť a veľké očakávania, teraz na konci úžasného
týždňa
mladých

stráveného
ľudí prišlo

v spoločnosti
to

inšpiratívnych

smutnejšie

– lúčenie.

Postupne odchádzala delegácia za delegáciou, ale
spomienky a skúsenosti zostávajú na celý život.
Vznikli nové priateľstvá, veľa sme sa dozvedeli navzájom o sebe, o svojich
záujmoch, projektoch, kultúre našich krajín. Vymieňali sme si nové nápady
a skúsenosti s vedeckým bádaním, presne v duchu hesla „Science is fun“, t. j. veda
je zábavná. Áno, možno chvíľami aj ťažká, vyžaduje si presnosť, pracovitosť, veľa
času a odriekania, ale ak vás to baví, nie je to záťaž, ale zábava.
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Celú cestu hodnotím pozitívne, možno až na to, že náš let z Varšavy do Košíc
bol zrušený a museli sme čakať na náhradný až na druhý deň. Tu prišlo vhod nové
priateľstvo s jedným z dobrovoľníkov, ktorí na prehliadke pomáhali nám účastníkom,
pretože vďaka tomu poľskému študentovi sme si prezreli Varšavu a jeho rodičia nás
pozvali

k sebe

domov,

postarali

o nás.

sa

Poskytli

nám

nielen

nocľah,

„sprievodcovské služby“, ale dovolili nám nahliadnuť aj do života bežnej poľskej
rodiny. Spríjemnili nám tak čakanie na náhradný let.
Na záver by som sa rada poďakovala o. i. AMAVET-u, ktorý ma vzal pod
svoje „ochranné krídla“, vedeniu Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi za
financovanie cesty a mestu Prievidza za poskytnutie propagačných predmetov
a drobných suvenírov, ktoré sa všetky bez problémov rozchytali. Možno aj vďaka
takejto prezentácii sa niektorý z mojich spolu prezentujúcich kolegov raz príde
pozrieť na Slovensko.
MILSET EXPO SCIENCE nemá charakter súťaže, ide skôr o prehliadku
vedecko-technických projektov, takže sa nemôžem „pochváliť“ získaním nejakej ceny
či medaily. Účasť mi však priniesla veľa pozitívnych dojmov, nové priateľstvá, veľa
pozitívnych ohlasov na môj projekt a kto vie, možno v budúcnosti budeme niektorí
z tohtoročných účastníkov MILSET EXPO SCIENCE 2018 aj spolupracovať na
nejakom spoločnom vedeckom projekte.
Dagmar Budd (VII)
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Vedomostná súťaž EXPERT – geniality show

V

školskom roku 2017/2018 sa naša škola opäť zúčastnila celoslovenskej
vedomostnej súťaže EXPERT – geniality show, ktorú organizuje Talentída, n. o.
30. novembra 2017 sa konalo na školách súťažné kolo, súťažilo
10 297 žiakov zo 478 škôl Slovenska. Z našej školy sa zapojilo 10
žiakov v kategóriách Expert 9 a Expert G12. Súťažné otázky
pokrývali informácie z mnohých predmetov, medzi nimi nechýbal
ani dejepis a spoločenskovedný prehľad. Z kategórie Expert 9 to

bol Jakub Veselý (IVa), ktorý v konkurencii vyše 900 žiakov získal diplom za jeden z
najlepších výkonov v témach tajomstvá prírody a svetobežník. Ďalší diplom
poputoval do rúk Jakuba Mazúra (II.C), ktorý sa z počtu vyše 2500 súťažiacich
kategórie Expert G12 umiestnil na 30. mieste v súťažnej téme Do you speak
English?, v ktorej súťažilo vyše 500 žiakov.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť, že si zmerali sily s ostatnými
žiakmi Slovenska, a do ďalších ročníkov vedomostnej súťaže držíme palce!
PhDr. Bc. Monika Siváková
školská koordinátorka súťaže
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Vedomostná súťaž EXPERT – geniality show (november 2017)

Spevácky zbor Vavrinec
eň 26. september 2017 sa stal pamätným tým, že

D

sme si pripomenuli dejiny a odhalili pamätnú tabuľu

židovského koncentračného a pracovného tábora
v Novákoch-Laskári na miestach, kde tento koncentračný
tábor stál. Speváci zo zboru pripravili krátky kultúrny program so spevom piesne The
Final Solution (Končené riešenie) od skupiny Sabaton.
Fórum detí a mládeže mesta Prievidza, Mesto Prievidza a Centrum
voľného času Prievidza zorganizovali 8. ročník podujatia DEŇ S MLÁDEŽOU –
Mladí pre Prievidzu dňa 29. septembra 2017 na Námestí slobody v Prievidzi.
Medzi nimi nechýbalo ani vystúpenie speváckeho zboru. V početnom zložení a
zastúpení viacerých nových členov divákom ponúkli kánonovú pieseň Hallo Django a
pieseň od SIA Cheap Thrills.
4. októbra 2017 Spevácky zbor Vavrinec kultúrnym programom obohatil
slávnostné ustanovujúce valné zhromaždenie JA Firmy Copy4You.
Spevácky zbor počas Vianoc 2017 absolvoval viacero vystúpení. Vianočne
ladeným bolo vystúpenie počas zasadania Mestského zastupiteľstva Mesta
Prievidze na čele s pani primátorkou Katarínou Macháčkovou, ktoré sa uskutočnilo
11. decembra 2017. Do tohto pásma, ako i do ďalších pásem v poradí, sa aktívne
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slovom i spevom zapájala aj pani riaditeľka Eleonóra Porubcová. 13. decembra
2017 sa spevácky zbor predstavil na Námestí slobody v Prievidzi v rámci
celoslovenskej akcie Slovensko spieva koledy 2017, ktoré v našom meste
organizovala redakcia MY Hornonitrianske noviny. Gitaristka, speváčka a cajonistka
Dominika Rybárová, gitarista a spevák Adam Jariabka a vyučujúca Monika
Siváková účinkovali so svojím populárne ladeným hudobným pásmom 15.
decembra 2017 v hudobnom pásme v kaviarni Hygge v Kanianke. Záver
vianočných vystúpení patril vianočnému bazáru v telocvični 22. decembra 2017.
Okrem speváckeho zboru sa tu predstavila tanečná skupina Fantastic-Elko
Prievidza a hudobná skupina Amok, ktorej gitarista a spevák Jakub Gebrlín je
absolventom školy.
7. mája 2018 Spevácky zbor Vavrinec otvoril spoločenskú časť záverečného
programu medzinárodného projektu Erasmus+, kultúrne pásmo „hovorilo a spievalo“
všetkými jazykmi zúčastnených krajín: angličtina, francúzština, slovenčina,
holandčina, taliančina a gréčtina.

Máj 2018 – Erazmus +
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16. mája 2018 sa speváci z Vavrinca zapojili do slávnostného programu k Dňu
matiek v Materskej škole v Kamenci pod Vtáčnikom. Zaspievali slovenské i
anglické populárne piesne, počas ktorých sa tí najmenší neváhali zapojiť i tancom do
rytmickej melódie.
V letný deň 19. júna 2018 speváci zo zboru Vavrinec spolu s hosťom
gitaristom Adriánom Rajnohom potešili chorých v Nemocnici s poliklinikou Prievidza,
sídlo Bojnice. Za spoluprácu pri podujatí poďakovali nemocničnému kaplánovi pátrovi
Gerhardovi Glazer-Opitzovi.
PhDr. Bc. Monika Siváková – vedúca SZ Vavrinec

PROJEKTY

Projekt Erasmus +
„Kultúrna identita ako kľúč k bráne tolerancie v Európe“

M

edzi 2. a 8. májom 2018 sa na našej škole uskutočnilo medzinárodné
stretnutie projektu Erasmus+. Bolo posledným zo série medzinárodných

stretnutí počas dvojročnej spolupráce so školami z Talianska, Francúzska, Anglicka,
Holandska a Grécka. Témou projektu bola spolupráca európskych škôl, tolerancia
a vzájomné spoznávanie rozdielnych špecifických kultúr národov Európy. Počas
stretnutia sme ukázali partnerom našu školu, vyučovanie na niektorých predmetoch.
V ďalších dňoch sme organizovali niekoľko zaujímavých výletov, športových
a kultúrnych aktivít. Boli sme na výlete v Terchovej, ktorý zahŕňal Jánošíkove diery,
kolobežky, rafting, táborák, športové aktivity. Ukázali sme im mesto Prievidza,
Bojnice, prehliadku Bojnického zámku, jarmok, kúpele a pod. Ďalším zaujímavým
miestom bol výlet do Kremnice a Banskej Štiavnice. Stretnutie sme ukončili
spoločnou rozlúčkovou zábavou na pôde školy. V programe sa predviedla každá
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škola. Spevácky zbor gymnázia zaspieval piesne v každom z jazykov našich
partnerov, potom vystúpili zahraničné školy. Neskôr bola diskotéka, karaoke
a spoločenské hry. Všetci partneri odchádzali zo Slovenska s najlepšími dojmami
a zážitkami. Veríme, že naše vzájomné vzťahy a vzniknuté priateľstvá budú
pokračovať ešte dlho po skončení nášho projektu.
Mgr.art. Barbara Meluzin Remiašová – koordinátorka projektu
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BRÁNA
KULTÚRNA IDENTITA AKO KĽÚČ K BRÁNE TOLERANCIE V EURÓPE
2016 - 2018
Spolupracujúce krajiny: Slovensko, Taliansko, Holandsko, Grécko, Anglicko, Francúzsko

N

áš projekt "Brána" trvajúci dva roky nebol len o tolerancii v Európe, ale o
porozumení, láske, kultúre, priateľstve, umení a mnohých ďalších veciach.
Sedem škôl z celej Európy spoločne komunikovalo dva roky,
stretávali sme sa, navštevovali sme partnerské školy, rodiny,
zažili sme veľa smiechu, dobrého jedla, tanca a spevu,
navzájom sme sa obohacovali, navzájom sa učili nové veci a
nakoniec sme sa viac a viac jeden o druhého zaujímali. Medzi
ľuďmi z rôznych častí Európy sa zrodila osobitná láska. Je to

najkrajšia vec, ktorú sme mohli vytvoriť. Tolerancia by mala byť súčasťou života
každého; mala by nám všetkým poskytovať plný a šťastný život v spoločnosti iných
ľudí, z ktorých každý je jedinečný. Veríme, že sme to dosiahli. A je to náš najväčší
úspech!!!
Mgr.art. Barbara Meluzin Remiašová – koordinátorka projektu
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Program DofE

M

inulý školský rok sa naša škola zapojila do projektu DofE. DofE je
medzinárodný vzdelávací program, ktorý rozvíja charakterové vlastnosti

mladých ľudí vo veku od 14 do 24 rokov. Mladý človek, ktorý chce cenu získať, musí
na sebe vytrvalo pracovať a prekonať štyri výzvy. Rozvíjať svoj talent, športovať,
angažovať sa ako dobrovoľník aspoň 6 mesiacov a na záver zvládnuť dobrodružnú
expedíciu. Program ponúka tri úrovne plnenia: bronzovú, striebornú a zlatú cenu.
Pred šesťdesiatimi rokmi ho založil princ Philip, manžel britskej kráľovnej, a dodnes
je jeho patrónom. Ročne ho realizuje 1,3 milióna mladých ľudí v 145 krajinách sveta.
Ocenenie pomáha pri prijímacích skúškach na zahraničných vysokých školách
a je výhodou aj v hľadaní zamestnania. Rozvoj a aplikovanie programu v tejto časti
Slovenska aktívne podporuje aj Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý s Národnou
kanceláriou Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu podpísal zmluvu o spolupráci.
Prvý rok sa zapojilo do programu 30 žiakov našej školy. Každý z nich si stanovil
ciele, ktoré chcel dosiahnuť v jednotlivých aktivitách, a potom počas 3 až 6 mesiacov
usilovne pracoval. Okrem toho účastníci programu plánovali a pripravovali sa na
dobrodružnú expedíciu, ktorú absolvovali v júni. Ich usilovnosť a angažovanosť bola
napokon ocenená: 18. septembra 2017 sa držiteľmi bronzových cien stalo 17 našich
žiakov. Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu prevzali z rúk veľvyslanca Veľkej
Británie Andrewa Gartha a Petra Irikovského, predsedu dozornej rady DofE a CEO
Exponea. Slávnostná ceremónia sa konala na Trenčianskom hrade a bola pre
mnohých dôstojným ukončením celoročného úsilia. Sme hrdí na žiakov, ktorí sa stali
prvými ocenenými v programe DofE:
z kvinty: Dominika Dobišová, Jana Baloghová, Viktória Bajgarová, Natália Ottová,
Ema Humajová, Ema Šimurková, Emma Svítková, Jakub Lednický, Juraj Kopún,
Kristína Slobodníková, Noel Lehocký, Sandra Čičmancová, Zuzana Minichová, Sára
Mendelová; Annamária Kurbelová zo sexty, Timea Jordová z II.A a Magdaléna
Borková zo IV.F.
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Ocenení účastníci DofE pod Trenčianskym hradom

2. novembra 2017 sa princ Edward zúčastnil slávnostnej ceremónie v historickej
budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave. Princ Edward prišiel na
Slovensko prvýkrát, aby podporil projekt DofE a ocenil prácu Národnej kancelárie
DofE, ktorú vybrali medzi 3 najrýchlejšie rastúce kancelárie DofE na svete, a
aby ocenil prácu mladých účastníkov. V mladosti vyskúšal program DofE na vlastnej
koži, na zlatú úroveň sa dostal na univerzite. Slávnostné odovzdávanie cien
moderovala slovenská marsonautka a predsedníčka Slovenskej organizácie pre
vesmírne aktivity (SOSA), držiteľka zlatej ceny Medzinárodnej ceny vojvodu z
Edinburghu, Michaela Musilová. Na túto ceremóniu pozvali aj našu školu, ktorú
reprezentovala koordinátorka projektu DofE Mgr. Jana Mečiarová a žiačka kvinty
Tamara Balážová - jej odovzdal bronzovú cenu priamo pán Andrew Garth,
veľvyslanec Veľkej Británie.
Niektorí žiaci získali ocenenie neskôr, lebo plnenie bronzovej ceny sa im
z rôznych dôvodov predĺžilo alebo sa rozhodli plniť hneď striebornú úroveň.
Slávnostné odovzdávanie bronzových a strieborných cien programu DofE sa
uskutočnilo 12. decembra 2017 v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave opäť
v prítomnosti Andrewa Gartha. Bronzovú cenu si prevzali: z kvinty: Marek Obžera,
Samuel Lavuš, Miloš Žember; Tomáš Kubala a Lukáš Matejov zo IV.D. Veľkú radosť
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sme mali aj z našich prvých strieborných držiteľov ceny DofE: Františka Mečiarová z
III.B, Peter Paulička a Renáta Dominiková zo IV.E.
Súbežne s týmito úspechmi projektu budeme pokračovať v ďalšom školskom
roku s novými účastníkmi projektu. Sú to žiaci triedy kvarta A a naši prváci. Taktiež
sa niektorí bronzoví „dofáci“ rozhodli pokračovať na striebornej úrovni. Plnili svoje
ciele a absolvovali expedície. Projekt DofE je veľmi náročný na realizáciu
a koordináciu, preto patrí veľké poďakovanie vedúcim a podporovateľom programu,
ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú našim žiakom. Sú to: Mgr. Andrea Klocoková,
PaedDr. Oľga Kurbelová, Mgr. Roman Steinhübl a Mgr. Peter Marko. Samozrejme,
ďakujeme aj pani riaditeľke, ktorá umožnila svojim žiakom podporou projektu DofE
rozvíjať ich osobnosti komplexne, nielen na vedomostnej úrovni. Projekt vďaka týmto
ľuďom pokračuje ďalej, preto platí:
Aj ty sa môžeš pripojiť a prekonať samého seba!
Mgr. Jana Mečiarová
koordinátorka projektu DofE

Veľvyslanec Spojeného kráľovstva Andrew Garth,
Ocenení účastníci
(medzi nimi naša Tamara) a
Jeho kráľovská výsosť Princ

koortinátorka projektu Mgr. Jana Mečiarová,
Tamara Balážová (kvinta) a Branislav Kleskeň,
spoluzakladateľa a Predseda Správnej rady DofE

Edward

49

Stali sme sa úspešnou ambasádorskou školou
Európskeho parlamentu!

V

školskom roku 2017/2018 sme sa zapojili do zaujímavej výzvy a pokúsili sa
získať titul ambasádorská škola Európskeho parlamentu. Podarilo sa, boli sme

úspešní a za odmenu nás čaká decembrový výlet do Štrasburgu (2018). Náš tím
tvorilo desať študentov tretieho ročníka: Lukáš Vavrinec (III.A), Mária Balková (III.B),
Rebeka Bianka Šuhajdová
(III.B), Dominika Vrecková
(III.B), Tomáš Vlčko (III.F),
Emma

Gatialová

(VII),

Rebeka Kubovičová (VII),
Annamária Kurbelová (VII),
Róberta

Pietriková

(VII),

Tomáš Štrba (VII). Počas
školského

roka

sme

pripravili viacero akcií, ktoré
boli venované študentom našej školy i širšej verejnosti. Najväčšiu odozvu malo
„ochutnávanie Európskej únie“, ktoré sa stalo súčasťou DOD. Školská klubovňa sa
stala miestom chutí a vôní, kde ste si okrem anglických raňajok mohli dopriať
španielske tapas, ochutnať francúzske syry, nemecké praclíky aj slovenské zemiaky
s bryndzou. Nálada bola počas celého dňa výborná. Ďalšími aktivitami boli odborné
besedy s politológom Jánom Baránekom a europoslancom Richardom Sulíkom.
Pripravili sme zábavný kvíz pre žiakov osemročného gymnázia s názvom Putovanie
Európou a Deň Európy sme oslávili zasadením nového stromu, jablone, ktorá dostala
meno Rolland. Srdečne sa chcem poďakovať všetkým kolegom z predmetových
komisií geografie, anglického jazyka, románskych jazykov, nemeckého jazyka,
slovenského jazyka a literatúry, matematiky, biológie, chémie, ktorí sa na našom
úspechu podieľali. Veľmi si cením spoluprácu a budem rada, keď bude pokračovať.

Mgr. Zuzana Laluhová, PhD.
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Študenti sa zaujímajú a čítajú ...

G

ymnazisti Peter Paulička (IV.E), Renáta Dominiková (IV.E), Eva Cibulková
(IV.E) a Tomáš Štrba (VII) pochopili, že demokraciu si treba chrániť a starať sa

o ňu. Prišli preto s myšlienkou založenia študentskej platformy „Zaujímam sa
a čítam“ (skrátene ZAČ), ktorá bude združovať slušných mladých ľudí z
prievidzského gymnázia s cieľom hovoriť o ťažkých témach z národnej aj
medzinárodnej politiky. Po relatívne krátkom čase sa im podarilo presvedčiť pár
študentov, že záujem o politické dianie je nevyhnutnou súčasťou každého
inteligentného mladého človeka.
Projekt by však nebol pochopený bez konkrétnych činov. Začalo to verejným
vystúpením Petra Pauličku na aprílovom a Tomáša Štrbu na májovom proteste Za
slušné Slovensko. Obaja študenti vyjadrili hlbokú nespokojnosť nad situáciou v
krajine a vyjadrili ambíciu mladých ľudí podieľať sa na riešení celospoločenskej krízy.
Mesiac potom vydali prvý výtlačok papierových novín. Znečistené životné
prostredie smogom, svet s robotmi, odchody redaktorov z RTVS boli len pár z
vydaných článkov. Noviny boli obohatené o ilustráciu, poviedku, ale aj profesorský
stĺpček. Poslednou aktivitou v tomto školskom roku bola diskusia s poslankyňou NR
SR a primátorkou mesta Prievidza JUDr. Katarínou Macháčkovou, kde sa študenti
zaujímali o mestské financie, rozpočet a postoje poslankyne k aktuálnym témam.
S diskusiami a novinami študenti chcú pokračovať aj v ďalšom školskom roku
a veria, že tieto aktivity oslovia ďalších študentov a budú začiatkom prinavrátenia
slušnosti, čestnosti a spravodlivosti do našej krajiny.
Tomáš Štrba (VII)

Športové úspechy v karate

H

oci som úspešne zmaturovala, popri škole som sa venovala aj karate, súťažnej
disciplíne kata (boj proti imaginárnemu nepriateľovi). Na súťaži sa boduje

dynamika, technika, ale aj celkový vzhľad kata. Každá kata je príslušná k určitému
štýlu a škole karate. Na správne zacvičenie danej kata je potrebná duševná,
duchovná a fyzická pripravenosť, ale aj vyspelosť cvičiaceho. Na tréningy chodím už
od svojich šiestich rokov. Som členkou Národného športového centra a Športovej
školy karate Prievidza pod vedením Dušany Čiernej, tiež bývalej žiačky GVBN. Tento
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rok som po piatykrát získala titul majsterky Slovenska. Počas štúdia na gymnáziu
som sa dostala do národnej reprezentácie a štartovala za Slovensko na množstve
medzinárodných súťaží. Úspechy, ktoré
si najviac cením, sú dve zlaté, jedna
strieborná

a dve

bronzové

z majstrovstiev Európy a
v juniorskej
sveta

kategórii

v Indonézii

Momentálne

sa

medaily

4. miesto

z Majstrovstiev
v roku

2015.

pripravujem

na

majstrovstvá Európy, ale už v kategórii
do 21 rokov. Zatiaľ som ôsma v celosvetovom rebríčku do 21 rokov, ale dúfam, že sa
mi podarí dostať do prvej trojky.
Okrem individuálnej kategórie súťažím aj v kategórii kata tímy spolu s ďalšími
2 študentkami GVBN: Nikoletou Merašickou a Ľudmilou Bačíkovou. V tejto disciplíne
ide o synchronizované cvičenie a v bojoch o medailové umiestnenie sa cvičí bunkai,
predvádzanie techník kata proti reálnym súperom. Kata tím tvoríme už 6 rokov.
Našimi najväčšími úspechmi sú 1. miesto v seniorskej kategórii v pohári svetovej ligy
v Salzburgu v roku 2016 a tretie miesto na prestížnej súťaži Open de Paris taktiež v
roku

2016.

Ako

úradujúce

majsterky

Slovenska

v seniorskej

kategórii

sa

pripravujeme na majstrovstvá sveta seniorov v novembri tohto roka v Madride.

Ema Brázdová (IV.A)
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Z ČINNOSTÍ

PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Vedúci predmetovej komisie: PaedDr. Bohdan Cagáň
Členovia:

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

Autorské a prednesové súťaže
kolský rok 2017/2018 bol mimoriadne úspešný:

Š

Literárny Kežmarok – literárna tvorba
Patrícia Midliková (II.F): 1. miesto v celoslovenskej súťaži (konzultant J. Páleš).
Mladá slovenská poviedka
Dagmar Marguerite Budd (VII): 3. miesto v celoslovenskej súťaži (konzultant B.
Cagáň).
Olympiáda zo SJL
Magdaléna Borková (IV.F) – 6. miesto v krajskom kole kat. A (pripravovala K.
Rajcigelová).
Michal Líška (kvarta b) – úspešný riešiteľ regionálneho kola (pripravovala D.
Porubcová).
Hviezdoslavov Kubín – regionálne kolo
Michal Líška (kvarta b) – 3. miesto v próze (pripravovala D. Porubcová).
Literárna jar O. Čiliaka – regionálna súťaž
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Sofia Mária Štetiarová (II.C) – diplom (konzultant B. Cagáň),
Andrej Ďurdina (tercia) – diplom (konzultantka Ľ. Kupková).

Literárna súťaž Mladá slovenská poviedka 2017

K

oncom minulého školského roku (2016/2017) nám pán profesor Cagáň na
hodine slovenského jazyka povedal o možnosti napísať poviedku do súťaže.

Téma ľubovoľná, termín odoslania do 30. júna 2017. Veľa času neostávalo. Ako to v
takýchto prípadoch býva – pod tlakom množstva povinností a písomiek pred koncom
roka – kreativitu pohltila tma. Inšpirácia však prišla sama pri vyplňovaní prihlášky na
biologický tábor Karlovej univerzity, na ktorý chodím už 5 rokov. V krátkom čase boli
napísané takmer 3 strany a ostalo mi ich len odovzdať pánovi profesorovi na
kontrolu. Napísala som e-mail a ťuknutím na enter poviedka odišla do súťaže. Prešlo
leto a začal sa nový školský rok 2017/2018. Koncom októbra sa oznamovali
výsledky. Aké bolo moje prekvapenie, keď som svoje meno našla medzi ocenenými.
Celoslovenskej literárnej súťaže „Mladá slovenská poviedka 2017“ sa zúčastnilo
celkom 70 autorov z celého Slovenska. V II. kategórii (študenti stredných škôl) som
sa umiestnila na treťom mieste s poviedkou Nočná hliadka.
Dňa 7. novembra 2017 som sa zúčastnila slávnostného odovzdávania cien v
Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Súčasťou programu bola aj
analýza víťazných prác a prác ocenených čestným uznaním. Víťazné práce prečítal
Dr. Peter Zemaník, recitátor z Banskej Bystrice. Porota pod vedením prof. PhDr.
Etely Farkašovej, CSc.: „Už minimálne tušia a mnohí spoľahlivo i vedia, kto sú, kde
sú ich korene, aký je ich zástoj a kam chcú ísť“. Aj moja poviedka bola z tohto
„súdka“. Osobná výpoveď o vlastných pocitoch, o tom, ako a prečo som dospela k
tomu, kam chcem ísť v budúcnosti. Možno to bolo kľúčom k úspechu. Odmenou
okrem diplomu a príjemne stráveného dňa v prítomnosti nádejných literátov bol
hlavne dobrý pocit z ocenenia vlastnej práce.

Dagmar Marguerite Budd (septima)
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Dagmar Budd bola úspešná aj v súťaži Hodžova esej 2018.

Maturitné skúšky zo SJL

E

xternú časť maturitnej skúšky (PFIČ – test) konalo 198 študentov, všetci v tejto
časti vyhoveli. Študenti dosiahli priemerne 68,1 percenta (národný priemer bol

54,7 percenta), pričom celoslovenský percentil za školu bol 89,1.
Najvyššie bodové skóre za školu dosiahli traja študenti (vynikajúci percentil 99,0):
Linda Krajčovičová (VIII),
Viktória Kasperkevičová (IV.A),
Dávid Sluka (IV.A).
Percentil nad hodnotou 90 malo spolu 48 študentov našej školy.
Na oprave PFIČ (sloh) sa podieľali a súčasne členmi maturitných komisií boli:
P. Bohušová, B. Cagáň, E. Kačírová, J. Páleš, K. Rajcigelová, I. Samašová, M.
Šutová, H. Vašková. Všetci maturanti napísali sloh úspešne.
V ústnej časti (ÚFIČ – konalo ju 194 študentov) bolo klasifikovaných stupňom:
výborný 102 maturantov,
chválitebný 68,

56

dobrý 20,
dostatočný 4.
Všetci absolvovali ÚFIČ úspešne, priemerná známka bola 1,62.
PaedDr. Bohdan Cagáň – vedúci PK SJL

Mimoriadny úspech v Literárnom Kežmarku

V

dňoch 7. – 8. júna 2018 sme sa spolu so študentkou II.F Patríciou Midlikovou
zúčastnili vyhodnotenia súťaže Literárny Kežmarok, ktorého 53. ročník sa

uskutočnil v tomto malebnom podtatranskom mestečku.
Patrícia súťažila v 3. kategórii (próza) so svojimi poviedkami. V pozvánke sme
mali uvedené, že obsadila jedno z popredných miest. To, že z toho bude nakoniec 1.
miesto, nečakala ani samotná Patrícia, nakoľko to bola jej prvá súťažná autorská
skúsenosť. O to viac sme si mohli užiť aj iné sprievodné akcie podujatia – prehliadku
historických pamiatok mesta, komédiu Čaj u pána senátora v podaní miestnych
ochotníkov, nočný lampiónový sprievod...
Dôležitou aktivitou bolo stretnutie víťazov s odbornou porotou, ktorá všetkým
adresovala určité postrehy i konkrétne rady, ako napredovať v ďalšej tvorbe.
Ďakujeme Patrícii za vzornú reprezentáciu školy a želáme do budúcnosti veľa
autorských úspechov.
Mgr. Jozef Páleš
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Slovenská národná historická knižnica v Oponiciach

Š

kolské

exkurzie

sú

neodmysliteľným

prvkom

študentského

života.

Sú

príležitosťou pre učiteľa naučiť svojich žiakov pár zaujímavostí efektívne

a bezbolestne a pre nás je to príjemná zmena, chvíľková úľava od každodennej
rutiny. Práve preto sú všemožné výlety veľmi obľúbené a návšteva historickej
knižnice v Oponiciach nebola výnimkou.
V okolí malej slovenskej obce nazvanej Oponice sa nachádza kultúrnych a
historických pamiatok naozaj požehnane. Kaštieľ v Brodzanoch s múzeom ruského
básnika Puškina a ruiny Oponického hradu predstavujú iba pár z nich. My sme však
prišli navštíviť práve kaštieľ Chateau Appony so vzácnou knižnicou, ktorý bol sídlom
šľachtického rodu Apponyiovcov dlhšie ako pol tisícročia.
Po rozsiahlej rekonštrukcii je z neho žiarivý biely monument pútajúci pohľady už
od cesty. Je obklopený úhľadným,
upraveným parkom a samotný kaštieľ
dokonca v súčasnosti ponúka luxusné
ubytovanie a reštauráciu. Historická
knižnica a knižná zbierka pozostáva z
viac ako 9000 zachovaných titulov a 12
000 zväzkov. Dajú sa tu nájsť knihy
písané v dvanástich rôznych jazykoch.
Prevláda latinčina.
Každý rok je v knižnici sezónne pripravená aj špeciálna prehliadka s krátkym
programom. V dňoch 1. – 16. marca 2018 bolo návštevníkom prostredníctvom
podujatia s názvom Gutenbergova knižnica a hviezdy umožnené nahliadnuť do sveta
nepoznaného vesmíru a astronómie.
Atmosféru dotvára hudba, kulisy rozostavené po celom priestore a očarujúci
premietaný vesmír na strope. No môže tu človek necítiť rešpekt voči dejinám?
Vo vnútri sme sa stali svedkami divadla, sledovali sme slová františkánskeho
mnícha, ktorý postupne formou rozpravy s Bohom predstavil najvýznamnejšie diela a
historické udalosti. Svedectvom tmy, zla, túžby po bohatstve a moci je Praeceptorium
divinae legis, kniha teológa Johannesa Nidera, ktorá poskytla základy pre Kladivo na
čarodejnice. Verilo sa obsahu kníh o čarodejniciach, no tie podložené faktami, ako
napríklad štúdie Mikuláša Kopernika či Galilea Galileiho, boli považované za stránky
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plné nezmyslov. Učenci tej doby to vôbec nemali ľahké. Vetou: „A predsa sa točí!“ sa
do histórie zapísal Galileo Galilei a jeho úžasné dielo Opere di Galileo Galilei. Medzi
najväčšie klenoty určite patria aj diela Isaaca Newtona, Jána Amosa Komenského,
Jána Jesenia či Andreasa Bela.
Protagonista tohto bizarného divadla (správca knižnice Peter Králik) spomenul
aj vynález kníhtlače, slávneho Johannesa Gutenberga a jeho dopad na spoločnosť a
prístupnosť vzdelania. V istom bode predstavenia sa prelínala prítomnosť
s minulosťou, keď františkánov so svojimi vzácnymi knihami navštívilo malé
dievčatko z nášho sveta, ktoré im ponúklo tablet.
Interiér knižnice je nádherne rekonštruovaný. Knihy konečne po krutých časoch
a rokoch putovania po celej krajine našli svoj vytúžený pokoj v knižných regáloch.
Ako sme sa dozvedeli, stačí jeden e-mail a celá knižnica je vám k dispozícii. Môžete
čítať, obdivovať, poznávať, koľko srdce ráči, čo nie je obyčajná ponuka. Väčšina
historických knižníc návštevníkom neumožňuje len tak prísť a ohmatávať vzácne
knihy. Jedinou podmienkou v Oponiciach je vedieť písať e-maily a mať biele
rukavičky, ktoré vám správca knižnice ochotne poskytne. Keď sa prechádzate popri
vysokých regáloch, musíte sa pri pohľade na úhľadne poukladané knihy zamyslieť,
koľko veľa vecí sa vďaka nim zmenilo.
Múdrosť sa skrýva v knihách. Bolo to tak odpradávna, je to tak i teraz a dúfame,
že to tak aj bude...
Silvia Bieliková, Gabriela Oboňová, Timotej Halenár (I.B)
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„Ľúbosť chce večnosť“
(Andrej Sládkovič: Marína)

24.

máj 2018 bol nevšedným dňom pre nás, študentov sexty, III.D a časti II.E
triedy. Vybrali sme sa navštíviť mesto zaľúbených Banskú Štiavnicu, kde sa

v Dome Maríny nachádza zážitková expozícia venovaná najdlhšej ľúbostnej básni na
svete Sládkovičovej Maríne, ktorá bola zapísaná ako oficiálny svetový rekord.
Pristavili sme sa pred budovou lýcea, ktoré svojho času navštevovali Andrej
Sládkovič a Sándor Petöfi, o čom svedčia i pamätné tabule na priečelí čiastočne
rekonštruovanej budovy.
Konečne nastal čas, keď sme mohli vstúpiť do novozriadených priestorov
Epicentra lásky v Dome Maríny. Naše zraky sa zvedavo upierali na pani lektorku,
ktorá nám hneď na začiatku prehliadky pustila kratučký film. Náhodne oslovených
ľudí v Banskej Štiavnici sa pýtali, čo je to láska. Úsmevné odpovede detí
a tínedžerov sa striedali s duchaplnejšími odpoveďami dospelých. Za zvukov
nádhernej Chopinovej klavírnej skladby na „samohrajúcom“ klavíri sme vstúpili do
obývacej izby Maríny Pischlovej. Boli sme dojatí. Na stenách viseli živé hovoriace
obrazy A. Sládkoviča (Robo Roth) túžobne vyznávajúceho lásku Maríne (Táňa
Pauhofová); hlas neprajníčky ich lásky Maríninej matky (Emília Vášaryová)
a Maríninho manžela – bohatého medovnikára a sviečkára Geržu (Ľuboš Kostelný).
Z ich rozhovoru nám doslova naskakovali zimomriavky... Zblízka sme si mohli pozrieť
originál faksimile viac ako 170-ročného rukopisu básne Marína a jej mnohých vydaní,
od prvého z roku 1846 po najnovšie.
Mali sme možnosť nazrieť i do Maríninej spálne, kde sú na obliečkach verše
Sládkovičovho vyznania lásky. Neopísateľný zážitok sme mali pri vstupe do Archívu
lások (Banky lásky), ktorá má tvar nekonečnej klenbovej knižnice. Je to jediná banka
na svete, kde si páry, jednotlivci, ale i rodiny môžu uschovať svoj príbeh lásky. Je
vytvorená z 2 900 veršov najdlhšej ľúbostnej básne sveta. Nachádza sa tu takmer
100 000 schránok lásky. Každá reprezentuje jedno písmenko, znak alebo medzeru
básne Marína. Dá sa do nej navždy uschovať čokoľvek, čo symbolizuje príbeh lásky:
fotografia, prstienok, lístok do kina z prvého rande... Schránka sa dá aj zapečatiť,
nemá k nej prístup nik iný a dokonca sa môže založiť i členstvo v klube.
Jedinečnou atrakciou v Epicentre lásky je láskomer. Dvojiciam meria lásku
a vyjadruje ju krásnymi veršami z Maríny. Tu je možné precítiť silu lásky ...
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Návštevu tejto jedinečnej svetovej atrakcie odporúčajú stovky médií na
všetkých kontinentoch:
„Slovensko očarilo svet Bankou lásky!“
BBC Veľká Británia
„Zabudnite na Paríž alebo Veronu, páry z celého sveta teraz chodia do
malého mesta na Slovensku, aby si tam uchovali svoju lásku navždy.“
Straittimes, Singapur
„Banská Štiavnica je dnes vo svete známa už aj ako Epicentrum lásky.“
AFP Japonsko
„Banská Štiavnica ašpiruje na to, aby sa stala novou Veronou.“
Il Lole 24 Ore, Taliansko
„Banka lásky je lákadlom pre zaľúbencov z celého sveta.“
Le Courier, Austrália
Na záver našej prehliadky sme si mohli zakúpiť rôzne suveníry z Domu
Maríny: záložky do knihy a perá s veršami básne,

originálny med zaľúbených,

magnetky, tričká, tašky, zaľúbené pexeso ...
Dobre nám padol i krátky rozchod. Využili sme ho na fotografovanie pred
Domom Maríny, kde visí množstvo zámkov (zamknutej lásky zaľúbených), na
občerstvenie či zmrzlinu.
Plní dojmov a vďační organizátorke vydareného podujatia Miroslave Šutovej a
Erike Hoppanovej sme sa popoludní vrátili domov.
„Ľúbosť chce večnosť“ – a tak i my si želáme, aby nám naše zážitky z tohto
čarovného miesta ostali večne.
PaedDr. Miroslava Šutová
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PaedDr. Miroslava Šutová so študentmi sexty v Archíve lások (Banke lásky).
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
ANGLICKÝ JAZYK

Vedúci predmetovej komisie: Mgr. Michal Petrovský
Členovia:

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

Analýza výsledkov maturitnej skúšky

V

školskom roku 2017/2018 sa 189 študentov 4. ročníka/oktávy prihlásilo na EČ
MS z anglického jazyka; ústnej formy internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ MS)

sa zúčastnilo 187 študentov.
Externá časť maturitnej skúšky (EČ MS)
úroveň B2:

189 študentov

úspešnosť školy:

64,7%

národný priemer:

63,4%

percentil školy:

57,6

10 študentov sa umiestnilo pod hranicou 33% (PFEČ).
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS)
úroveň B2:

189 študentov

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

187 študentov

priemerná známka:

1,73

Z anglického jazyka 2 študenti vykonali maturitnú skúšku neúspešne.
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Aktivity a prezentácia PK na verejnosti
Deň otvorených dverí
marca 2018 sa brány našej inštitúcie od 9:00 do 13:00 otvorili verejnosti,

10.

ktorá mala možnosť nazrieť do tajov a priestorov bežne nedostupných.

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

Projekty

P

K AJ v spolupráci s Mgr. art. Meluzin Remiašovou participovala na projekte v
rámci programu Erasmus+ (GATE).
Projekt znamenal spoluprácu so šiestimi ďalšími školami po celej Európe.

Naša škola bola hlavným koordinátorom, vypracovala prihlášku a naplánovala
jednotlivé aktivity. Táto prihláška prešla schvaľovacou procedúrou národnej agentúry.
V roku 2016 bolo schválených len 30% z celkového počtu prihlásených projektov na
Slovensku, preto ide o úspech. Žiaci komunikovali so svojimi zahraničnými partnermi
elektronickou formou, bola vytvorená webová stránka projektu a uskutočnilo sa
niekoľko výmenných zahraničných stretnutí.
Niekoľko členov PK sa zapojilo do projektu English Go MPC.
Mgr. A. Klocoková, Mgr. Bc. P. Marko spolupracujú na projekte DofE.

Úspechy žiakov
Juvenes Translatores

Z

účastnili sme sa (pod vedením Mgr. Petrovského) súťaže organizovanej
Európskou komisiou pre 17- ročných študentov stredných škôl členských štátov

Európskej únie pod názvom Juvenes Translatores. Naša inštitúcia nebola
vyžrebovaná spomedzi mnohých uchádzačov o túto prestížnu trofej.
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Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ)

O

lympiáda v anglickom jazyku je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti
žiakov základných a stredných škôl. Je organizovaná ako postupová súťaž.

ŠKOLSKÉ KOLO
Školské kolo sa uskutočnilo koncom novembra 2017. V piatich kategóriách súťažilo
spolu až 58 žiakov. Víťazi jednotlivých kategórií postúpili do okresného kola.
V kategórii 1C (žiaci prvého stupňa osemročného štúdia bilingválnych gymnázií)
zvíťazila Ema Ištvánfyová z IVa. Kategóriu 2A (žiaci 1. a 2. ročníka gymnázií) vyhral
Timotej Halenár z I.B a kategóriu 2B (žiaci 3. a 4. ročníka gymnázií) Nina
Kminiaková zo IV.F.
V kategórii 2C1 (žiaci druhého stupňa osemročného štúdia bilingválnych
gymnázií) zvíťazil už po tretíkrát Martin Kadaši z VIII a napokon kategóriu 2C2
(anglofónni žiaci) vyhral Alex Vlk zo IV.F.
OKRESNÉ KOLO
Okresné kolo sa konalo už tradične na našej škole (17. januára 2018). Osemnásť
študentov z celého okresu si zmeralo svoje sily vo vedomostiach z anglického jazyka.
Študenti nášho gymnázia zvíťazili vo všetkých kategóriách s vysokým náskokom
pred žiakmi z ostatných škôl.
KRAJSKÉ KOLO
14. februára 2018 sa konalo krajské kolo v Trenčíne a v Dubnici nad Váhom.
V kategórii 1C našu školu reprezentovala Ema Ištvánfyová z IVa, ktorá v
ťažkej konkurencii obsadila 9. miesto. Kategóriu 2A reprezentoval Timotej Halenár z
I.B, ktorý sa umiestnil na 2. mieste so stratou jediného bodu na víťazstvo. V kategórii
2B sa Nina Kminiaková zo IV.F umiestnila taktiež druhá.
V kategórii 2C1 mala naša škola zastúpenie žiakom z oktávy Martinom
Kadašim, ktorý zvíťazil a postúpil do celoštátneho kola. A napokon kategóriu 2C2
reprezentoval Alex Vlk zo IV.F, ktorý skončil piaty.
CELOŠTÁTNE KOLO
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Celoštátne kolo sa uskutočnilo v Bratislave v jazykovej škole na Palisádach v dňoch
26. – 27. marca 2018. V kategórií bilingválnych gymnázií sa študent našej školy
Martin Kadaši umiestnil na 7. mieste.

BEST IN ENGLISH

D

ňa 30. novembra 2017 sa naša škola opäť zapojila do medzinárodnej súťaže
pod názvom Best in English. Tohto roku sa súťaže zúčastnilo vyše 17 tisíc

študentov zo 750 škôl v 29 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. Najúspešnejší študenti:
M. Kadaši

155.miesto

N. Kminiaková

228.miesto

R. Hrehuš

679.miesto
Mgr. Michal Petrovský – vedúci PK AJ

Patrik Baranec Memorial ”Short” Story Competition
25. októbra 2017 sa na našej škole uskutočnil prvý
ročník súťaže v písaní príbehov Patrik Baranec
Memorial ”Short” Story Competition.

Zapojili sa 11

odvážni autori . Vyučujúce anglického jazyka práce
posúdili a 22. novembra sa všetci zúčastnení stretli
v klubovni, aby si vypočuli výsledky. Diplomy a ceny
si

najúspešnejší

prevzali

z rúk

poroty

a pani

Barancovej (Patrikovej mamy). Žiaci sa umiestnili
nasledovne:

1. Mária Drabantová (III.C)
2. Inés Mária Švajlenková (III.F)
3. Adam Kršiak (III.F)
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Úprimne blahoželáme a ďakujeme za účasť. Veríme, že víťazná práca zaujme
aj čitateľov.
Mgr. Erika Hoppanová

A Mouse in the Pudding

N

ancy hated waiting rooms. They made her feel sick, even sicker than she had
been before. But what she hated most, were the people – all those horribly
annoying people waiting there, talking about their stereotypical, absolutely

boring, lives. No one cared about them, especially Nancy who was just sitting there,
immersed in a book she had read at least ten times, yet she kept it and read it every
time she fell into a reading ‘slump’.
That book, even though it was rather old and with a broken spine, made her
fell alive, made her hopeful, which wasn’t common, not to Nancy, at least. She didn’t
like visiting the clinic. She was putting it off as long as she could. When the headache
became too strong for her liking, she had no choice but to go there.
She wasn’t scared of doctors, dear reader. Nancy never fainted, never
screamed, and never freaked out. She just simply didn’t enjoy being around people
and at the clinic, there were hundreds of them. So you can imagine how she felt in
the room where at least six people, with all kinds of illnesses, were waiting.
While she was thinking about unimportant things – and she was doing it a lot,
a tall and a bit plump man entered the room. The room fell quiet, all eyes were on
him analysing his peculiar appearance. He didn’t say, actually, anything. He just sat
and didn’t even acknowledge their presence.
Suddenly, a girl, most likely a teenager, with auburn hair said, ‘Hello!’ A man
who now looked older seemed surprised, perhaps shocked.
‘He is really big-headed,’ thought Nancy peering up from her book.
‘Well, hi,’ he answered sharply looking at the girl whose name was Katherine.
Nancy had been waiting there for some time and so she knew almost
everything about everyone. Another reason why waiting rooms were nightmarish to
her.
‘What’s your name? You know, we all know each other’s names by now. Hah,
waiting rooms!’ she giggled a little bit.
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God, she was so annoying! Nancy couldn’t stand her! Her gossips, instant
jokes and her laugh, fake and totally unpleasant, was the worst of all.
‘Well … I’m Leonardo. I’m actually a cook…,’he said and by his tone you could
say how uncomfortable he was really feeling.
Nancy, a woman with short messy hair and vintage glasses that suited her
face perfectly, had no interest in listening to another story. Yet she did listen. God
knows why.
‘A cook? That sounds lovely!’ Katherine shouted, her voice painful to be
listened to.
‘Oh, God! Can’t you just shut up?’ yelled Nancy turning red from anger, her
hands shaking from embarrassment.
‘What’s your problem?’ asked Kathrine, showing confused expression on her
face.
And that was the moment when Nancy stopped the life around her (just a
metaphor) and thought and thought some more. Because she had no idea what her
problem was.
‘I’m sorry,’ she whispered, her lips hardly moving.
For a few minutes, the room remained quiet. You could just hear beeping of
various machines and coughing of patients.
‘Why? That’s fine. As I said, I’m a cook, or I used to be. Who knows what the
future will bring. Anyway, yes, I am the best cook I know. I have always been the
best, I have to say, always the most talented man, and therefore successful,’ was
what Leonardo said. He was big-headed and rightly so.
It was true that he owned a beautiful restaurant here in Seattle, but was this
really necessary? I guess it wasn’t. Nancy had the same opinion and I am confident
enough to say that everyone thought exactly the same thing as I do. When he got no
reaction and the silence begun to be awkward, he continued, ‘But something horrible
has happened and it was just yesterday! My perfect restaurant was closed, because
a stupid idiot found a mouse in that pudding! Can you believe it? I am so desperate,
my restaurant was the only thing I had, the only source of my inner happiness!’
‘Is that so?’ Nancy asked and barely looked at him. He was a disgusting,
egoistic and mad human.
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‘What do you mean? That restaurant was like my child and now…,’ Leonardo
started sobbing, and let me tell you, it looked strange indeed. His tears were full of
hope, desire, passion and undoubtedly of great grief.
Nancy realized she was jealous. Yes, she literally envied him! Even though he
was selfish and egoistic and his personality was kind of repulsive, he loved his job.
He adored it with every fibre of his being, it was his love, his passion. If Nancy got
fired from her repetitive job, she would be honestly grateful.
She was pretty much aware she wasn’t satisfied with her life, but just then,
when Leonardo cried his eyes out because of losing his job, made her understand.
She stood up, took her light jacket and looked carefully at all people sitting on their
seats. They must have been confused, it’s possible even scared, because Nancy
looked crazy, crazier than ever.
‘Farewell,’ she simply said and opened the door, not knowing what’s about to
happen.
In two minutes time, she was standing next to the clinic, smiling, even though
it was pouring and she didn’t have an umbrella. Was it a problem? Not at all. Nancy
didn’t care. She wanted to have a life in which waking up in the morning wouldn’t be
suffering, in which she would feel a kind of calm feeling inside of her. She didn’t have
friends nor family. She couldn’t stand her job in the office. She didn’t feel joy or
happiness. Nancy dreamed of many things. She was dying to travel finally, to learn
Chinese and, most importantly, her biggest dream was to be a writer. To write books
that would touch someone’s soul, to write and write until she would have nothing in
her mind.
And here she was: unhappy and grumpy, shouting at strangers, unable to
sleep at nights.
But that day she understood that she wanted to be like that cook, well, in some
ways. She desired to be passionate to fly with her new colourful wings.
Nancy was running down the street, soaked to the skin by heavy rain that
made her heart beat stronger, her laugh made louder.
She was all wet and cold yet she had never seemed happier. I’m not
exaggerating.
Nancy was blooming with freedom in her soul and believe it or not, she didn’t
have a headache anymore.
Mária Drabantová
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Na fotografii zľava pani riaditeľka PaedDr. Eleonóra Porubcová, Lenka Barancová,
víťazka súťaže Mária Drabantová a Mgr. Erika Hoppanová.

Edinburgh

T

ento školský rok, presnejšie 25. – 29. marca 2018 sme mali možnosť zúčastniť
sa na zájazde do Edinburghu. Cestovali sme pár hodín do Bratislavy, kde sme

prestúpili do lietadla a naša cesta mohla začať. Let trval tri hodiny a bol veľmi
pokojný a bez väčších komplikácií. Vystúpili sme na letisku v Edinburghu, kde nás
hneď po vystúpení očarilo nádherné slnečné počasie, úžasná atmosféra a to bol ešte
len začiatok dlho očakávaného výletu. Počas cesty do hotela nám pani sprievodkyňa
rozprávala rôzne zaujímavosti z minulosti aj súčasnosti, ale aj viaceré strašidelné
príbehy, ktoré sa spájajú s Edinburghom. Po ubytovaní sa začalo fascinujúce
štvordňové spoznávanie krás histórie tohto anglického mesta.
Prechádzali sme sa po nádherných Princess Gardens, z ktorých bol prekrásny
a nezabudnuteľný výhľad na Edinburgh Castle. Zažili sme nenáročnú turistiku na
Arthur Seats, z ktorého sme mali možnosť vidieť celý Edinburgh. Menšia turistika
bola pre nás aj na Calton Hill, kde sa nachádzal Nelson Monument. Bolo
samozrejmosťou, že sme navštívili aj Edinburgh Castle, z ktorého bol rozprávkový
výhľad na mesto s nezabudnuteľnými krásami. Národné múzeum bolo zážitkom pre
každého z nás, pretože sme tam mali možnosť bližšie spoznať škótsku kultúru,
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históriu a mnoho rôznych zaujímavostí. Všetci sme boli zvedaví aj na budovu
Škótskeho parlamentu a Hollyrood Palace, do ktorého, ako sme sa dozvedeli, chodí
aj kráľovná Alžbeta. Navštívili sme nádherný Stirling Castle, o ktorom sme sa počas
prehliadky dozvedeli nespočetné množstvo strašidelných, ale aj zábavných príbehov
a historiek. Po ceste naspäť do Edinburghu sme sa zastavili v Rosslinskej kaplnke,
ktorá na nás pôsobila tajomne, miestami až strašidelne.
Ako správni študenti sme každý večer strávili nakupovaním na Princess Street
alebo spoločnými večerami so spolužiakmi, s ktorými sme zažili večery plné smiechu
a zábavy.
Počas týchto pár dní sme zažili veľmi veľa a kedykoľvek, keď budeme mať
opäť možnosť sa tam vrátiť, určite nezaváhame. Edinburgh je krásne mesto, ktoré
nás veľmi očarilo svojou históriou a eleganciou. Ďakujeme pani profesorke
Dobišovej, že nám poskytla možnosť zažiť pár nezabudnuteľných dní.
Veronika Grolmusová, Henrieta Lipovská (III.E)

Výlet do Írska

T

ento školský rok sa nám naskytla príležitosť vycestovať na exkurziu do Írska,
krajiny, o ktorej niektorí tvrdia, že je tam len tráva a ovce. V skutočnosti Írsko
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ponúka oveľa viac.
Exkurziu sme začali dňom stráveným v autobuse, mieriac do Francúzska cez
Čechy, Nemecko a Belgicko. A hoci sa miestami zdalo, že cestujeme už najmenej
týždeň, nakoniec sme úspešne dorazili do prístavu Calais a po pasovej kontrole sme
sa mohli nalodiť na trajekt do Doveru. Do Anglicka sme dorazili v skorých ranných
hodinách nasledujúceho dňa.
Našou prvou zastávkou bolo mesto Chester -- medzi najzaujímavejšie miesta,
ktoré sme tam videli, patrili rímsky amfiteáter a promenáda pri nábreží rieky Dee.
Následne sme pokračovali do Liverpoolu – videli sme a odfotili sme si futbalové
štadióny Liverpool a Everton a Albertov prístav aj s promenádou a atrakciami. Po
menších problémoch s autobusom naša cesta smerovala do Walesu. Kamkoľvek
sme sa pozreli, bol nejaký hrad a pri troch z nich sme si spravili aj fotozastávku.
Zároveň sme videli aj najmenší dom v Británii a nakoniec sme v krátkosti navštívili
dedinu Lanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch – všetci sme sa
zhromaždili pred jednou tabuľou s reklamou na hotel a nadšene sme si ju fotili. Deň
sme zakončili v prístave, čakajúc na trajekt do Dublinu, ktorý vyplával nasledujúci
deň nadránom.
Po štyroch hodinách plavby sme šťastlivo dorazili do Dublinu, kde sme začali
prehliadkou mesta. Počasie nám zo začiatku síce veľmi neprialo (nie ako v Anglicku,
kde na naše prekvapenie nepadla ani kvapka dažďa), no po chvíli sa ukázalo aj
slnko. Navštívili sme Phoenix park a Dublin Castle, ale hlavným bodom nášho
programu bola Trinity College a jej známa knižnica, v ktorej sa nachádza Kniha
z Kellsu napísaná pred viac ako 1200 rokmi. Poslednou zastávkou bol St. Stephen's
Green park.
Ďalší deň sme zamierili do Powerscourt House & Gardens – obrovský park
s kvetmi a stromami snáď zo všetkých kútov sveta. Po troch hodinách objavovania
rôznych zákutí parku sme sa presunuli naspäť do Dublinu, aby sme dokončili
prehliadku mesta. Tentokrát sme išli do Chrámu svätého Patrika.
Štvrtý deň našej exkurzie sme vycestovali do mesta Galway. Po ceste sme sa
zastavili v mestečku Athlone, kde sa nachádza najstarší bar na svete. V Galway sme
absolvovali prehliadku historického centra mesta a pár hodín nato naša cesta
smerovala k pobrežiu Atlantického oceánu, presnejšie ku Cliffs of Moher – masívne
útesy dlhé 8 kilometrov a vysoké 214 metrov. Ku koncu dňa sme ešte navštívili
Bunratty Castle v Limericku a následne sme sa v blízkosti mesta ubytovali.
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25. apríla naša cesta viedla do najkrajšej dedinky v Írsku – Adare – a potom
do miest Cork a Cobh. V Cobhe, kedysi známom aj ako Queenstown, sme sa
zúčastnili výstavy Titanic Experience, keďže práve z tohto mesta kedysi vyplával
svetoznámy Titanic. Výstava bola ozvláštnená aj tým, že na jej začiatku každý z nás
dostal lodný lístok s prideleným pasažierom z Titanicu. Na konci sme sa dozvedeli, či
náš pasažier prežil, alebo nie. Na každého z nás doľahol akýsi zvláštny smútok – bol
to totiž náš posledný deň v Írsku a už nás čakala len cesta domov.
O pol desiatej večer sme sa nalodili na trajekt a čakalo nás 17 hodín
strávených na lodi. Cestu sme si spríjemnili zaujímavou besedou, na ktorej nám
jeden z našich šoférov, pán Ivan Lukačovič, rozprával o svojich cestách po svete.
Druhý deň ráno sme sa vylodili vo Francúzsku a naša cesta domov viedla cez
Nemecko a Čechy.
Hoci bol návrat domov šťastný, bolo nám clivo za všetkým, čo sme mali za
týždeň možnosť vidieť a objaviť. Rozhodne to bol jeden z najlepších týždňov našich
životov, na ktorý budeme ešte dlho spomínať.
Karolína Kašubová, sexta

Účastníci exkurzie do Írska
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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. Zuzana Orságová,
Mgr. Gabriela Oršulová, PhDr. Tatiana Šteiningerová,
Mgr. Eva Urbanová.

Olympiáda v nemeckom jazyku

V

školskom roku 2017/2018 sa žiaci zapojili do 28. ročníka
olympiády v nemeckom jazyku. 22. novembra 2017 sa

konalo školské kolo a žiaci sa umiestnili nasledovne:
kategória 1B
1. miesto – Martin Gros (IVa)
2. miesto – Filip Bakoš (III)
kategória 2A
1. miesto – Lea Krajči (I.C)
2. miesto – Anna Mária Hepnerová (I.E)
3. miesto – Sarah Ligasová (II.C)
kategória 2B
1. miesto – Andreas Lukas (III.D)
Víťazi školského kola postúpili do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo 18. januára
2018. Pre mladších žiakov (kategórie 1A, 1B) sa súťaž konala v CVČ Spektrum
v Prievidzi. Martin Gros z triedy IVa sa v kategórii 1B umiestnil na 1. mieste a postúpil
do krajského kola. Žiakov súťažiacich v okresnom kole v kategóriách 2A, 2B a 2D
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sme privítali v našej škole. V kategórii 2A zvíťazila Lea Krajči z I.C, víťazom kategórie
2B sa stal Andreas Lukas z III.D a obaja postúpili do krajského kola.
Krajské kolo sa pre žiakov základných škôl a žiakov prvého stupňa
osemročného gymnázia uskutočnilo 13. februára 2018 v ZŠ na Braneckého ul.
v Trenčianskej Teplej a Martin Gros (IVa) obsadil 2. miesto. Starší žiaci – súťažiaci
v kategóriách 2A, 2B, 2C a 2D – tradične súťažili v ten istý deň v našej škole. Lea
Krajči z I.C triedy sa v kategórii 2A umiestnila na 2. mieste a Andreas Lukas z III.D
súťažil v kategórii 2B a získal 3. miesto.
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Olympiáda v ruskom jazyku

V

tomto školskom roku sa žiaci zapojili do 48. ročníka
olympiády

v

ruskom

jazyku.

Školské

kolo

sa

uskutočnilo 10. novembra 2017 a žiaci v ňom dosiahli
nasledovné výsledky:
kategória A3
1. miesto – Alexander Kmeť (II)
kategória B1
1. miesto – Róbert Ondrejovič (III.A)
2. miesto – Vanesa Nováková (I.A)
kategória B2
1. miesto – Magdaléna Borková (IV.F)
kategória B3
1. miesto – Kateryna Zasidkovych (IV.F)

Krajské kolo sa konalo sa 15. februára 2018 v Špeciálnej ZŠ v Partizánskom.
Alexander Kmeť zo sekundy sa v kategórii A3 umiestnil na 3. mieste. V kategórii B1
súťažil Róbert Ondrejovič (III.A), ktorý skončil tretí, a Vanesa Nováková (I.A) obsadila
4. miesto. Magdaléna Borková z triedy IV.F súťažila v kategórii B2 a obsadila 5.
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miesto. V kategórii B3 zvíťazila Kateryna Zasidkovych z III.F a postúpila do
celoštátneho kola, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 9. – 10. apríla 2018 v Košiciach.
Kateryna sa umiestnila na 5. mieste a za svoje výsledky získala diplom úspešného
riešiteľa.

77

Jazyková skúška z nemeckého jazyka – Deutsches Sprachdiplom

N

emecký

jazykový

diplom

(DSD)

Konferencie

ministrov kultúry je školský program Spolkovej

republiky Nemecko pre nemecký jazyk ako cudzí jazyk
v zahraničí. Žiaci ho získavajú skúškou, ktorá prebieha na
dvoch úrovniach: DSD 1. stupňa a DSD 2. stupňa.

DSD I (Nemecký jazykový diplom 1. stupňa)
Na jazykovú skúšku DSD I sa žiaci pripravovali na voliteľnom predmete certifikovaný
tréning nemeckého jazyka, ktorý si volia v 3. ročníku štvorročného štúdia, resp. v VII
osemročného štúdia. Predmet vyučovala T. Šteiningerová a jeho náplňou bola
príprava na písomnú časť (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením,
písomná komunikácia – sloh) a ústnu časť skúšky (voľný rozhovor s členmi komisie
a prezentácia na žiakom zvolenú tému).
Ústna skúška sa konala 11. apríla 2018, písomná skúška 12. apríla 2018.
Z prihlásených 18 žiakov dosiahlo 16 žiakov úroveň B1 podľa SERR (Spoločný
európsky referenčný rámec) a dvaja žiaci získali osvedčenie o absolvovaní skúšky na
úrovni A2.
Na ústnej skúške bola predsedníčkou skúšobnej komisie T. Šteiningerová,
členkou skúšobnej komisie bola I. Samašová.

DSD II (Nemecký jazykový diplom 2. stupňa)
Jazyková skúška DSD II umožňuje žiakom získať certifikát na úrovni B2/C1.
Považuje sa za doklad pokročilých znalostí nemeckého jazyka, ktoré stačia pre
štúdium na vysokých školách v Nemecku a Rakúsku.
V tomto školskom roku sa na skúšku prihlásilo 12 žiakov (štvrtého ročníka,
oktávy a jeden žiak tretieho ročníka) a na jej zvládnutie sa pripravovali v rámci
voliteľného predmetu certifikovaný tréning nemeckého jazyka, ktorý vyučovala T.
Šteiningerová. Jeden žiak sa pripravoval pod vedením M. Bartošovej.
Písomná časť sa uskutočnila 28. novembra 2017, ústna časť 8. decembra
2017. Z celkového počtu získalo certifikát na úrovni C1 5 žiakov a 5 žiakov dosiahlo
úroveň B2. Dvaja žiaci skúšku nekonali.
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Predsedníčkou skúšobnej komisie bola Susanne Depuydt, odborná poradkyňa
pre školy DSD a lektorka nemeckého jazyka. Žiakov skúšala T. Šteiningerová
a prísediacou na ústnej skúške bola I. Samašová.

Maturitné skúšky
Maturitná skúška z nemeckého jazyka

N

a maturitnú skúšku z nemeckého jazyka sa v tomto školskom roku prihlásilo 11
žiakov. Na úrovni B2 maturovalo 5 žiakov, z nich vykonali traja celú maturitnú
skúšku: písomnú časť, ktorá pozostáva z testu (EČ MS)
a písania slohu (PFIČ MS), a ústnu časť. V teste dosiahli
priemer 68,9%, úspešnosť v slohu bola 75%. Priemerná
známka v ústnej časti na tejto úrovni bola 1,2. Na úrovni B1
maturovali šiesti žiaci, z nich si jeden žiak zvolil maturitnú
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skúšku z nemeckého jazyka ako dobrovoľný piaty predmet. V celkovom hodnotení
dosiahli žiaci priemernú známku 1,83.

Maturitná skúška z ruského jazyka

Z

ruského jazyka maturovalo 11 žiakov – 6 na úrovni B2 (piati konali písomnú aj
ústnu časť, jedna žiačka maturovala iba ústne) a 5 žiakov na úrovni B1 (z nich

maturovala jedna žiačka z ruštiny ako dobrovoľného predmetu). V teste na úrovni B2
dvaja žiaci nevyhoveli, celkovo dosiahli priemer 38,82%. Všetci žiaci napísali sloh
úspešne (priemer 63%). V ústnej odpovedi boli stupňom výborný klasifikovaní traja
žiaci, stupňom chválitebný jeden žiak a stupňom dobrý dvaja žiaci. Priemerná
známka bola 1,83. Z jazykovej úrovne B1 vykonali žiaci ústnu časť skúšky s
nasledovným hodnotením: dvaja boli klasifikovaní známkou výborný, traja žiaci
známkou chválitebný. Priemerná známka bola 1,6.
PK NEJ a RUJ

Súťaž Nemčinár roka

A

j v tomto školskom roku sa naši žiaci zúčastnili medzinárodnej online súťaže
pod názvom Best in Deutsch, ktorá sa konala 23. novembra 2017. Do súťaže sa

zapojilo spolu 3003 študentov z 220 škôl zo 7 krajín. Test na jazykovej úrovni B1-B2
bol určený pre žiakov stredných škôl a gymnázií vo veku 15 – 19 rokov a pozostával
z častí: gramatika, počúvanie a čítanie s porozumením.

Deň otvorených dverí

P

očas dňa otvorených dverí, ktorý v tomto školskom roku pripadol na 10. marca,
prezentovali vyučujúce predmetovú komisiu nemeckého a ruského jazyka

záujemcom o štúdium na našej škole. V učebni nemeckého jazyka č. 51 mohli žiaci
listovať v učebniciach a slovníkoch používaných na vyučovaní, poskytli sme im
informácie o podmienkach získania jazykového certifikátu z nemeckého jazyka DSD
II a DSD I. Premietanie dokumentárneho filmu umožnilo žiakom objaviť nové
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a nepoznané mestá a miesta a formou krátkeho kvízu si mohli otestovať svoje
znalosti o Nemecku. Odmenou pre všetkých boli obľúbené gumené cukríky a
čokoládky, ktoré pozná každý. V učebni septimy sme pre žiakov pripravili učebnice,
slovníky, odbornú literatúru a iné didaktické pomôcky. Zvukovú podobu ruštiny
priblížili návštevníkom ľudové aj moderné piesne a písomnú formu azbuky mohli
prakticky spoznať prostredníctvom hier, ktoré si pre nich pripravili naši študenti.
Spoznanie krajiny a jej kultúry súvisí tiež s učením sa cudzieho jazyka.
Presvedčiť sa o tom mohli žiaci, ktorí zavítali do veľkej klubovne. V rámci projektu
„Ako chutí Európa“

sa mohli zoznámiť s nemeckou a ruskou kuchyňou, krojmi

a zvykmi. Zároveň sa mohli otestovať, ako rýchlo sa dá zvládnuť azbuka či
porozumieť nemčine.
PK NEJ a RUJ

Nemčina s nemeckou lektorkou

P

očas tohto roka mali niektorí naši žiaci príležitosť zažiť hodiny nemčiny
s lektorkou nemeckého jazyka Susanne Depuydt. Pani Depuydt pôsobí na

Slovensku v rámci programu Úradu pre zahraničné záležitosti SRN a zároveň je
odborná poradkyňa pre školy DSD. Do našej školy prichádzala raz za mesiac. Jej
hodiny sú pre žiakov motivácia viac sa s nemčinou zaoberať a zároveň im dáva
možnosť vyskúšať si nemčinu s „muttersprachler“ naživo.
Mgr. Gabriela Oršulová
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Lektorka nemeckého jazyka Susanne Depuydt so študentmi I.E

Vianočná exkurzia do Viedne
decembra 2017 skoro ráno sme sa všetci žiaci z triedy II.B a III.E nemohli

19.

dočkať cesty do kúzelného mesta, ktoré nás všetkých lákalo svojou

nenahraditeľnou vianočnou atmosférou. Hlavné mesto Rakúska, neďaleko našej
Bratislavy, nám umožnilo zažiť pekný
predvianočný
profesorkou

zimný

výlet

s

pani

Šteiningerovou

a

pani

profesorkou Dobišovou. Začali sme v
Prírodovednom

múzeu,

nachádza

Willendorfská

objavená

aj
v

v ktorom

dolnorakúskom

sa

venuša
Wachau.

Pokračovali sme k Soche Márie Terézie.
Uvedomili sme si, že bola jednou z
dôležitých žien našej histórie a našej budúcnosti vo vzdelaní. Prešli sme ďalej k
Umeleckohistorickému múzeu, Viedenskej štátnej opere, ktorej riaditeľmi boli aj
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významní hudobníci. Neďaleko opery nás zaujal Hotel Sacher, o ktorom sme sa z
výkladu pani profesorky dozvedeli, že syn Franza Sachera (tvorca Sacherovej torty)
sa stal slávnym a hotel bol pomenovaný po ňom. Naše kroky smerovali k Cisárskej
hrobke (Kaisergruft) – nachádza sa pod Kapucínskym kostolom a sú v nej
umiestnené hrobky členov panovníckeho rodu. Aj tu si uctili Máriu Teréziu s jej
manželom cisárom Františkom I. Štefanom Lotrinským zaslúženou mohutnosťou –
dvojitý sarkofág je dominantou miestnosti a je neprehliadnuteľný. Presunuli sme sa k
najvýznamnejšej gotickej stavbe Viedne a symbolu mesta, ktorým je Dóm sv. Štefana
(Stephansdom). Každoročne sa tu konajú aj adventné koncerty. Tešili sme sa aj na
secesné hodiny – Ankeruhr – tvoriace desať metrov dlhý most. Deň sme zakončili
veľmi príjemne. Nemohli sme sa dočkať kulinárskych špecialít na viedenských trhoch
a každý z nás si pochutnal na niečom sladkom. A to najlepšie na koniec – ochutnali
sme vianočný punč. Vo vianočných stánkoch si bolo naozaj z čoho vybrať.
Ďakujeme, bol to skvelý deň so skvelými ľuďmi.
Frederika Nikmonová (II.B)

EXKURZIA DO VIEDNE

D

ňa 29. septembra 2017 sa žiaci tried kvarta a, b, tercia a I.C spolu s pani
profesorkami Orságovou a Juríčkovou zúčastnili exkurzie do Viedne. Naša
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cesta sa začala o 5:00. Bolo zaujímavé sledovať, ako sa krajina mení. Menšia
viedenská dopravná zápcha nám poskytla skvelú príležitosť poobzerať si rieku
Dunaj, ľudí, ktorí sa pomaly náhlili každý iným smerom, a veľa-veľa zaujímavých
budov. Absolvovali sme prehliadku mesta, v rámci ktorej sme sa zastavili v hrobke
Habsburgovcov a v Dome mora, kde sme mali možnosť vyviezť sa na strechu
s výhľadom na celú Viedeň. Videli sme aj Dóm sv. Štefana a cestou k autobusu sme
sa zastavili pri Hofburgu a ďalej pokračovali parkom, kde sme sa odfotili pri pamätnej
soche Márie Terézie.
Ďakujem pani profesorkám za túto exkurziu a hlavne za prínosné a zanietené
rozprávanie.
Lea Krajči (I.C)

Exkurzia do Petrohradu a Moskvy

V

tomto školskom roku naša škola absolvovala úžasnú a jedinečnú exkurziu do
Ruska. Cesta nám začala neskoro večer 21. apríla 2018 na zimnom štadióne

v Prievidzi. Presun autobusom a následne lietadlom sme absolvovali úspešne bez
problémov. Našou prvou zastávkou bol Petrohrad. Po prílete sme hneď navštívili
historické mestečko Petrodvorec. Úžasný komplex plný fontán, záhrad a historických
budov, ktorý sa rozprestiera na útese nad Fínskym zálivom.
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Našimi ďalšími

zastávkami boli katedrála sv. Izáka, pamätník Petra Prvého, Palácové námestie,
Michajlovský palác či Cárske selo. Bolo toho však oveľa viac.
Petrohrad je plný historických pamiatok
a jeho história uchvátila nie jedného človeka.
Počúvať každý deň o tom, ako sa budovala silná
Ruská ríša, a vidieť to na vlastné oči bol
neuveriteľný pocit.
Ďalšou zastávkou bola Moskva. Známe
mesto, ktoré by chcel navštíviť asi každý. Prezreli
sme si Kremeľ, Alexandrovský sad, Chrám Vasilija
Blaženého, GUM, Vorobiovy gory a Červené
námestie.

V Petrohrade

presúvali

metrom.

Bola

sme

sa

to

pre

najčastejšie
nás

nová

skúsenosť, pretože presunúť 36 detí rozbúreným
davom ľudí v metre bolo veľmi náročné. Študenti však boli disciplinovaní. Veď kto by
sa chcel stratiť v Rusku?
Po hektickejšom presune na letisko sa naša cesta blížila ku koncu. Unavení,
ale zároveň plný nových zážitkov a priateľstiev sme sa vrátili domov .
Nikola Barčinová (II.E)
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
ROMÁNSKE JAZYKY
Vedúca predmetovej komisie: PhDr. Ľudmila Kupková
Členovia:

Mgr. Petra Bohušová, Mgr. Tatiana Helbichová,
ThDr. Pavel Kollár, PhD., Sch.P, Mgr. Martin Sonoga,
Mgr. Erika Vargová, Mgr. Ľudmila Zaujecová.

ŠPANIELSKY JAZYK
Maturitné skúšky

T

ento rok sa 5 našich žiakov rozhodlo maturovať zo španielskeho jazyka na
úrovni B1 a jedna žiačka B2. Všetci prihlásení maturitnú skúšku zvládli úspešne.

Prebehla v písomnej aj v ústnej forme a priemerná známka bola 1,00.

Voliteľné predmety

V

treťom ročníku 4-ročného štúdia je pre žiakov pripravený voliteľný predmet
španielsky jazyk (ako 3. cudzí jazyk pre začiatočníkov).

Vo štvrtom ročníku 4-ročného štúdia si žiaci môžu zvoliť konverzáciu v španielskom
jazyku a seminár zo španielskeho jazyka.

DOD – Deň otvorených dverí

P

očas dňa otvorených dverí sme našu činnosť prezentovali v učebni 93 pod
vedením Mgr. Tatiany Helbichovej. K dispozícii boli ukážky učebníc a slovníkov

používaných na hodinách španielčiny, fotografie a informácie z exkurzií, výmenných
pobytov a iných aktivít organizovaných našimi vyučujúcimi. Počas dňa vystúpili naši
žiaci s ukážkami španielskych a latinskoamerických piesní, tancov, tónmi galícijskej
melódie na gajdách a mexickej piesne na gitare.
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Aj naša predmetová komisia sa v rámci Dňa otvorených
dverí zapojila do ukážky európskej gastronómie pod
názvom AKO CHUTÍ EURÓPA. Žiačky III.C triedy si
pre

návštevníkov

pripravili

pohostenie

vo

forme

tradičných španielskych „tapas“, ktoré všetkým veľmi
chutili.
PK románskych jazykov

28. ROČNÍK OLYMPIÁDY V ŠPANIELSKOM JAZYKU
Školské kolo - 1. ročník (nepostupové)
1. miesto: Miriam Mihalovičová (I.C),
2. miesto: Paulína Chlpeková (I.F),
3. miesto: Ivana Hrdá (I.C).
Krajské kolo

D

ňa 12. februára 2018 sa v Novom Meste nad Váhom konalo krajské kolo
olympiády v španielskom jazyku. Našu školu reprezentovali piati žiaci v troch

kategóriách:
kategória A

1. miesto – Patrícia Midliková (II.F),
2. miesto – Sophia Mária Štetiarová (II.C),

kategória B

1. miesto – Lucia Hoosová (III.C),
2. miesto – Katarína Kotríková (III.C),

kategória C

2. miesto – Monika Bernátová (IV.F),
3. miesto – Barbora Ševčíková (IV.C).

Celoštátne kolo

V

dňoch 20. – 21. marca 2018 sa konalo celoštátne kolo olympiády
v španielskom jazyku v Bratislave. Našu školu reprezentovali

dve žiačky,

víťazky krajského kola vo svojich kategóriách. Patrícia Midliková obsadila v kategórii
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A 5. miesto a Lucia Hoosová vybojovala pre našu školu v kategórii B krásne 2.
miesto! Srdečne gratulujeme!
PK románskych jazykov
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ERASMUS + „ ABILITY TO SMILE“

V

dňoch 28. októbra – 4. novembra 2017 sme sa piati študenti z III.B a IV.F
nášho gymnázia spolu s Mgr. Silviou Valterovou a s vedúcou slovenskej
skupiny Zuzanou Morávkovou vydali na veľké
dobrodružstvo

do

Španielska.

Išlo

o projekt

podporovaný Európskou úniou v rámci Kľúčovej
akcie

1

–

vzdelávacia

programu

Erasmus+.

pozostával

zo

mobilita

Náš

skupiny

jednotlivcov

každodenný

workshopov

na

deň
tému

sociálna inklúzia.
Krátko pred začatím celého projektu sme
prileteli do Madridu, kde sme si poukazovali
najznámejšie pamiatky. Potom sme autobusom
odišli ďaleko na sever Španielska. Po príchode do
Zaragozy, hlavného mesta španielskej provincie
zvanej Aragónsko, nás privítala dobrovoľnícka organizácia Los Tigres, ktorá sa
venuje

práci

s mentálne

postihnutými
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ľuďmi,

najmä

s ľuďmi

s Downovým

syndrómom. Neskôr sme aj s ostatnými účastníkmi z Talianska, Belgicka, Bulharska
a zo Španielska odcestovali do malého mestečka na okraji Pyrenejí s názvom Jaca.
Nedorozumievali sme sa len po anglicky, ale aktívne sme využívali aj španielčinu,
ktorá nám pomáhala v komunikácii s miestnymi ľuďmi.
Samozrejme, nezabudli sme na prezentáciu Slovenska a oboznámili sme
ostatných účastníkov s našimi zvykmi a tradíciami. Ako jeho hrdí reprezentanti sme
na

medzinárodnom

večere

všetkých

ponúkli

tradičným

slovenským

makovníkom, chrumkami a klobásou a prichystali sme aktivitu zdobenia vianočných
medovníčkov, zatiaľ čo v pozadí hrali tradičné slovenské koledy.
Na samom konci týždňa sme sa vrátili naspäť do Zaragozy, kde sme si
prezreli priestory hosťujúcej organizácie. Vedúci španielskej skupiny nám predstavili
ostatných dobrovoľníkov a ukázali, ako pracujú so znevýhodnenými ľuďmi.

A ako to hodnotíme my?
Martina F.: „Vôbec nevadilo, že tam boli niektorí z účastníkov mentálne
postihnutí. Naopak, obohatilo nás to o skúsenosti, spoznali sme sa s nimi a aj vďaka
nim vládla priateľská atmosféra.“
Monika M.: „Tento projekt mi umožnil spoznať Španielov a ich spôsob života.
Tiež bolo úžasné, že sme mali možnosť komunikovať v ich jazyku. Prvýkrát som
pracovala s ľuďmi postihnutými Downovým syndrómom a som rada.“
Dominika P.: „Bola to obrovská skúsenosť, videla som veľa nového, spoznala
super ľudí. Navyše, podľa mňa boli aktivity, ktoré sme organizovali my, Slováci,
najlepšie.“
A čo na to samotná vedúca slovenskej skupiny? „Ako hlavnú aktivitu dňa sme
viedli gymkhanu, ktorá spočíva v orientácii po meste a plnení rôznych úloh. Hra mala
úspech, motivovala účastníkov spolupracovať a „donútila“ ich komunikovať aj
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s miestnymi obyvateľmi. Mňa osobne mimoriadne potešila návšteva Madridu
a možnosť opäť darovať krv na Puerta del Sol.“
Monika Wesserlová (IV.F)

Beseda o Galapágoch

Š

tudenti španielskeho jazyka triedy III.B mali 17. apríla 2018 opäť príležitosť
porozprávať sa s človekom, ktorý na vlastnej koži zažil veci, o ktorých v škole

čítajú v učebniciach. Na hodinách španielčiny sa tretiaci učia o endemických druhoch
zvierat žijúcich na Galapágoch, ktoré sú politicky súčasťou Ekvádoru, aj keď
geograficky sú od neho vzdialené viac ako tisíc kilometrov na západ v Tichom
oceáne. O tomto jedinečnom súostroví sopečného pôvodu na rovníku nám pútavo
porozprával PaedDr. Bohdan Cagáň. Podelil sa s nami o svoje zážitky a o fotografie,
ktoré dokázali, že učebnica neklamala, keď sme v nej čítali o obrovských
korytnačkách, morských leguánoch a uškatcoch, s ktorými si môžete zaplávať v mori
a ktoré sa vôbec neboja ľudí. Ďakujeme!
PhDr. Ľudmila Kupková

Beseda o Inkoch a Machu Picchu

D

ňa 27. apríla 2018 si žiaci španielskeho jazyka III.B triedy našej školy vypočuli
rozprávanie PaedDr. Bohdana Cagáňa o jeho zážitkoch a dojmoch z cesty po

Južnej Amerike, kde navštívil aj miesta v minulosti obývané inkskou civilizáciou.
Fascinujúce 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, si nás všetkých podmanili.
Ďakujeme a dúfame, že aj nám sa niekedy podarí využiť znalosti španielčiny
v tomto pre nás vzdialenom kúte sveta.
PhDr. Ľudmila Kupková
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INTERRAIL 2018

V

dňoch 24. – 26. júna 2018 do Prievidze opäť po roku
zavítala skupinka 11 študentov zo španielskych miest León a Granada, ktorí

pod vedením Isaaca Alvareza Casasolu cestujú vlakom po Európe. Mladí Španieli vo
veku 15 – 17 rokov strávili dve noci
v rodinách žiakov tercie, 1. a 2. ročníka
nášho gymnázia. Počas dňa sa spolu
s našimi

španielčinármi

podieľali

na

spoločných jazykových aktivitách, dialógoch
na rôzne témy, logických hrách, ale si aj
zatancovali a zašportovali. Pri spoločnej
prechádzke po Bojniciach bližšie spoznali
krásu nášho regiónu a srdečnosť našich
študentov, ktorí ich ochotne sprevádzali na
každom kroku.
Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na
vytvorení úžasnej atmosféry, ktorá vládla
počas týchto výnimočných dní na našej škole. Dobrá správa je, že niektorí zo
španielskych študentov sa k nám plánujú v septembri vrátiť na 2 týždne a naši žiaci
vycestujú na 2 týždne do Španielska, čím sa zapoja do medzinárodnej výmeny
INTERCAMBIO organizovanej našou školou.
PhDr. Ľudmila Kupková
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Pieseň pre utečencov

V

dňoch 3. – 10. decembra 2017 sa 4 študenti IV.C Gymnázia V. B.
Nedožerského spolu s líderkou Zuzanou Morávkovou a Martinom Morávkom

zúčastnili mládežníckej výmeny v rámci programu Erasmus+ s témou „Pieseň pre
utečencov“, ktorá sa konala na Kanárskych ostrovoch, na Gran Canarii. Organizátor
projektu, španielska organizácia Promotora de iniciativas, pozvala 6 krajín:
Holandsko, Chorvátsko, Francúzsko, Slovensko, Rumunsko a Litvu. Myšlienkou
projektu bolo, aby si každá zo zúčastnených krajín pripravila pieseň súvisiacu s
pochopením, migráciou, situáciou, v ktorej sa utečenci nachádzajú, solidaritou
a mierom. Na konci týždňa sa konala verejná prezentácia všetkých piesní spolu
s dvoma spoločnými, ktoré účastníci nacvičili s miestnym zborom.
Vyjadrenia našich žiakov:
„Erasmus+ 2017 na Gran Canarii bol príjemným zážitkom, ktorý nám do
života priniesol veľa skúseností, priateľstiev a spomienok. Za všetko vďačíme
Zuzane Morávkovej, ktorá si nás do tohto projektu vybrala. Získali sme skúsenosti
v používaní anglického jazyka, odbúrali jazykové bariéry, videli sme veľa z krajiny
a taktiež Atlantik. Bolo to obdobie nášho osobnostného rastu. Ak máte možnosť
prihlásiť sa na Erasmus+, určite tak urobte.“
Organizátorka Zuzana Morávková k tomu dodáva: „Ak bude pri najbližšom
predkladacom termíne úspešná organizácia, s ktorou momentálne komunikujem,
ďalší projekt sa opäť realizuje na ostrove a cieľovou skupinou sú súčasní tretiaci
Gymnázia VBN.
PK románskych jazykov
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FRANCÚZSKY JAZYK
28. ročník olympiády vo francúzskom jazyku

P

očas celého roka prebieha príprava na olympiádu vo francúzskom jazyku pod
vedením vyučujúcich Mgr. P. Bohušovej, Mgr. E. Vargovej a Mgr. Ľ. Zaujecovej.

Výsledky v jednotlivých kolách boli nasledovné:

ŠKOLSKÉ KOLO
Michaela Fleischerová zo sekundy v kategórii 1A,
Karolína Kozielová z kvarty A v kategórii 1B,
Kristína Slobodníková z kvinty v kategórii 2A,
Slavomíra Čulíková zo septimy v kategórii 2B.

KRAJSKÉ KOLO (19. marca 2018 Trenčín)
Kategória 1A

1. miesto

Michaela Fleischerová,

Kategória 1B

2. miesto

Karolína Kozielová,

Kategória 2A

3. miesto

Kristína Slobodníková,

Kategória 2B

2. miesto

Slavomíra Čulíková.

CELOŠTÁTNE KOLO 28. ročníka olympiády vo francúzskom jazyku
Konalo sa 10. – 11. mája 2018 v Bratislave. Michaela Fleischerová zo sekundy bola
úspešnou riešiteľkou v kategórii 1A (6. Miesto). SAUF (Slovenská asociácia učiteľov
francúzskeho jazyka) v spolupráci s IUVENTOU pripravili pre všetkých účastníkov
zaujímavý program.
Mgr. Petra Bohušová
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DELF – jazyková skúška z francúzskeho jazyka úroveň A1 a A2

D

ELF - Diplôme d'étude de la langue française – diplom z francúzskeho jazyka.
Diplom

korešponduje

zo

s jednou

štyroch

prvých

úrovní

Spoločného

európskeho referenčného rámca pre jazyky.
Školský

diplom

medzinárodne

sa

zaraďuje

uznávané

medzi

diplomy

z

francúzskeho jazyka (DELF). Naša škola už po
3.krát získala status skúšobného centra a žiaci
tercie, kvarty, kvinty, sexty i 3.A triedy sa zúčastnili 12. a 13. júna skúšky z úrovne
A1 a A2. Podľa neoficiálnych výsledkov, všetci žiaci úspešne absolvovali túto
jazykovú skúšku. Dúfame, že v budúcom školskom roku budeme môcť umožniť
získať tak dôležité potvrdenie jazykových kvalít aj ďalším žiakom učiacim sa
francúzsky jazyk.
Mgr. Ľudmila Zaujecová
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Odovzdávanie jazykových certifikátov z francúzštiny DELF A2 a B1

D

ňa 1. decembra 2017 sa žiaci septimy, III.A, III.F a oktávy zúčastnili
odovzdávania jazykových certifikátov z francúzskeho jazyka na základne
úspešného absolvovania písomnej a ústnej skúšky v
júni 2017. Pri tejto príležitosti nás svojou prítomnosťou
poctila francúzska jazyková atašé Emmanuelle Daill z
Francúzskeho inštitútu v Bratislave. Pani atašé nám
ozrejmila výhody ovládania francúzštiny v rámci

Európy, ale i v celom svete. Neskôr nám certifikáty i odovzdala a takisto ochotne
odpovedala na naše otázky, niektorí dokonca získali aj „autogram“ do učebnice
francúzštiny, ktorej je Emmanuelle spoluautorkou.
Naše poďakovanie patrí Mgr. Zaujecovej za jej čas a snahu pri príprave na
túto skúšku a veríme, že naďalej zostane našou veľkou motivátorkou.
Marek Hanus a Lukáš Vavrinec, III.A

Žiaci III.A, III.F, septimy a oktávy pri odovzdávaní certifikátov z francúzskeho jazyka.
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Pani Emmanuelle Daill z Francúzskeho

Ukážka jazykového certifikátu z FRJ

inštitútu v Bratislave.

Kam ďalej s francúzštinou?

D

ňa 14. februára 2018 sa v klubovni našej školy konala prednáška na tému
Možnosti štúdia vo Francúzsku a ponuka štipendií francúzskej vlády. Našim

žiakom francúzskeho jazyka 3. a 4. ročníka túto tému prezentovali Adèle Picquet a
Martina Saganová z Francúzskeho veľvyslanectva z Oddelenia pre spoluprácu a
kultúrnu činnosť. Naši študenti sa dozvedeli veľa o francúzskych vysokých školách a
agentúre Campus France, ktorá ponúka kompletný informačný materiál týkajúci sa
štúdia v tejto krajine. Dôležitou informáciou pre žiakov bol fakt, že zápisné na
univerzity a verejné vysoké školy je vo Francúzsku jedno z najnižších na svete a
rovnaké pre zahraničných a francúzskych študentov. Ísť študovať do Francúzska je
samozrejme podmienené dobrou znalosťou francúzštiny / úroveň B2 /.
Keďže nie všetci absolventi gymnázií si hneď po strednej škole trúfnu ísť
študovať do zahraničia, v súčasnosti je čoraz viac vysokých škôl na Slovensku, ktoré
ponúkajú možnosť absolvovať niekoľko semestrov a aj získať vysokoškolský diplom
v tejto krajine. Aj tieto informácie sa žiaci dozvedeli počas prednášky, na záver ktorej
vystúpila Dominika Múdra z frankofónnej asociácie Efpolit, ktorá pôsobí pri Fakulte
medzinárodných vzťahov UMB.
Mgr. Erika Vargová
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Noc v škole

A

ni tento rok nadšenci francúzskeho jazyka nezostali sedieť doma. Spoznať
zákutia školy a „učiť sa“ inak mohli po prvýkrát naši primáni, ktorí sa tejto výzvy

vôbec nezľakli, skôr naopak. Zistili, že naučiť sa po francúzsky je síce možno
náročné, ale nie nemožné! Stráviť noc v škole sme ich nemuseli prehovárať.
Francúzštinárky z tercie sa predviedli ako výborné kuchárky, veď francúzska
kuchyňa je nezabudnuteľná. Pripravili vynikajúce palacinky. Čo vieš o Francúzsku?
Neučíš sa francúzštinu? Nevadí! Žiaci zo sexty pripravili kvíz, hľadanie slovíčok,
skladanie vlajky či mapy.
Mgr. P. Bohušová

DOD – Deň otvorených dverí

P

očas dňa otvorených dverí snáď každému návštevníkovi udrela do nosa
príjemná vôňa palaciniek. Cestu k nám, priateľom francúzskeho jazyka, preto
nebolo vôbec ťažké nájsť. Postarali sa o to veľmi
šikovné

dievčatá

a chlapci

z prímy.

Pri

pochutnávaní na tejto francúzskej delikatese sa
mohli návštevníci zoznámiť s učebnicami, ktoré
používame
s exkurziami,
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pri

vyučovaní

výmennými

tohto

programami

jazyka,
a inými

zaujímavými možnosťami. V klubovni sa uskutočnila prezentácia európskych jazykov
pod názvom Ako chutí Európa, kde mala svoje miesto aj francúzština. V tejto časti
mohli návštevníci nazrieť do kuchyne jednotlivých národov a objaviť nepoznané.
Dovidenia o rok!
Mgr. Petra Bohušová, Mgr. Ľudmila Zaujecová

Crème de la crème alebo to najlepšie, čo môžete vidieť

T

ýždeň francúzskeho filmu Crème de la Crème organizovaný Francúzskym
inštitútom na Slovensku v spolupráci so spoločnosťou Film Europe je dôležitým

podujatím Mesiaca Frankofónie, ktorý sa každoročne koná v marci. Tento piaty
ročník týždňa francúzskeho filmu sa konal až v 21 mestách po celom Slovensku, čo
potvrdzuje jeho celoštátny charakter. Počas
tohto ročníka festival ponúkol súbor filmov
o živote

niekoľkých

veľmi

významných

francúzskych umeleckých osobností. Od
spisovateľa Romaina Garyho cez maliara
Paula Gauguina či režiséra Jeana-Luca
Godarda až po sochára Augusta Rodina. Umelci ovplyvnili dejiny Francúzska, ktoré
je odvážne, tvorivé a novátorské. Tento ročník bol výnimočný aj tým, že zavítal aj do
Prievidze. Dom kultúry ponúkol pre našich žiakov premietania, z ktorých sme si mohli
vybrať. Po dlhých úvahách sme sa rozhodli pre film La famille Bélier (Rodina
Bélierovcov). Život mladého dievčaťa ani trochu nepripomína ten, ktorý žijú dnešní
mladí ľudia. Starostlivosť o hospodárstvo, nepočujúci rodičia a iné problémy,
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s ktorými sa Paula musí boriť. Jedného dňa objaví učiteľ hudby u teenagerky Pauly
spevácky talent a odporučí jej účasť na súťaži Radio France. Problém je však v tom,
že Paula je dcérou nepočujúcich rodičov, ktorí sú odkázaní na jej pomoc. K tomu si
prirátajme mladého spolužiaka, do ktorého je Paula zamilovaná, a dilema je na svete!
Cesta k splneniu sna je náročná, avšak vôbec nie nemožná… Úžasný film o silnom
pute a láske, ktorá spája túto rodinu, vzdať sa sna, pretože rodina je dôležitejšia,
a napokon milujúci rodičia, ktorí pochopia, že ich dcéra je neskutočne talentovaná
a oni jej túto možnosť predsa neodoprú.... Slzy na tvárach študentov boli dôkazom
toho, že v živote človeka sú city a medziľudské vzťahy dôležitejšie ako dnešný
virtuálny svet.
Mgr. Petra Bohušová, Mgr. Ľudmila Zaujecová, Mgr. Erika Vargová

Maturitné skúšky

T

ento rok sa 7 žiaci z oktávy rozhodli otestovať svoje vedomosti z francúzštiny
maturitnou skúškou a všetci boli úspešní. Traja si zvolili úroveň B2 a priemerná

známka bola 1,00; ostatní úroveň B1, kde dosiahli priemernú známku 1,25.
Mgr. Ľudmila Zaujecová

Simulácia Európskeho parlamentu v Banskej Bystrici

D

ňa 13. októbra 2017 už po štvrtýkrát organizovala Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov UMB v BB v spolupráci s Fakultou politických vied

Sciences – PO v Dijone, Francúzskou ambasádou, Francúzskym inštitútom v
Bratislave a Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom v Banskej Bystrici
jedinečné podujatie svojho druhu v strednej Európe: simuláciu Európskeho
parlamentu.
Christophe Léonzi, veľvyslanec Francúzskej republiky, a Anna Záborská,
poslankyňa Európskeho parlamentu, poukázali na potrebu štúdia cudzích jazykov a
jazykovú diverzitu Európy. Počas celej simulácie prebiehali rokovania medzi
jednotlivými politickými klubmi vo francúzskom jazyku. Študenti formulovali návrhy na
zmeny európskeho zákona a tiež si mohli vyskúšať strhujúcu komunikáciu medzi
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europoslancami a ich politickými klubmi, pretože každý účastník reprezentoval
reálneho poslanca napr. z Grécka, Cypru, Litvy atď.
Mgr. Ľudmila Zaujecová

STÁŽISTKA Z FRANCÚZSKA V PRIEVIDZI

V

mesiacoch apríl – máj sme v našej škole mohli stretnúť študentku, ktorá zaujala
svojím

exotickým

vzhľadom.

Sokaina

Tahiri,

študentka

odboru

FLE

(francúzština ako cudzí jazyk) z Univerzity v Lille vo Francúzsku, absolvovala v našej
škole povinnú dvojmesačnú prax. Pochádza z hlavného mesta Maroka – z Rabbatu.
Jej materinským jazykom je arabčina, ale paralelne s ňou sa učila francúzsky jazyk,
ktorý je v Maroku úradným jazykom. V budúcnosti by chcela cestovať a vyučovať
francúzštinu. Po prvých nesmelých krokoch Sokaina ukázala, že pracovať s mladými
ľuďmi ju naozaj napĺňa. Vyučovanie v škole pre ňu nekončilo zvonením, voľný čas so
žiakmi trávila v Bojniciach, na kúpalisku a inými stretnutiami. Nazrela do našich
životov a stala sa tak trochu ich súčasťou. Pre našich žiakov to bola určite
nezabudnuteľná skúsenosť, pretože museli zabudnúť na slovenčinu, čím sa
bezpochyby zdokonalili v komunikačných schopnostiach v cudzom jazyku. Pre
Sokainu to znamenalo premýšľať, ako zmeniť, resp. zlepšiť svoje didaktické
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a metodické postupy. Nech už bolo akokoľvek, Sokaine sa s Prievidzou lúčilo ťažko,
o čom svedčí fakt, že žiaci s ňou vedú neustálu korešpondenciu. Želáme jej veľa
šťastia v štúdiu!
MERCI SOKAINA!
Mgr. Petra Bohušová
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
DEJEPIS

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Zuzana Orságová
Členovia:

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

ž

iaci sa okrem „klasického“ dejepisu s históriou stretli aj na voliteľných predmetoch
svetové dejiny (v 3. ročníku a septime), seminár z dejepisu a vybrané kapitoly

z dejepisu (v 4. ročníku a oktáve). Ich usilovnosť bola korunovaná zvládnutím
maturitnej skúšky, ktorú z 25 žiakov šestnásti vykonali na stupeň výborný, celkovo sa
dosiahol priemer 1,52.
Dejepis na našej škole pozná i verejnosť, pretože sme sa aktívne zapojili do
projektov (Deň otvorených dverí: 10. marca 2018, Noc v škole: 2. marca 2018:
Castrum nostrum: Triumphemus victoriam). Všetky podstatné informácie o našej
činnosti ponúka i webová stránka školy, sociálne siete a regionálne médiá.
Radi chodíme na exkurzie a navštevujeme rôzne besedy a výstavy. Ich
zoznam je početný, čo svedčí o tom, že žiaci sa o históriu zaujímajú a vítajú aj
netradičné formy vyučovania.
Máme mnoho talentovaných žiakov, ktorí svoje zručnosti dokázali v rôznych
predmetových súťažiach. Z ich úspechov vyberáme:
Dejepisná olympiáda
Daniel Dobiš (príma) – 2. miesto v okresnom kole, kat. F (pripravoval Mgr. R.
Steinhübl),
Martin Lukáč (kvarta b) – 3. miesto v okresnom kole, kat. C (pripravovala Mgr. Z.
Orságová),
Tomáš Vlčko (III.F) – 1. miesto v krajskom kole, kat. A, v celoslovenskom kole
úspešný riešiteľ (pripravovala PhDr. Bc. M. Siváková),
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Samuel Šubík (IV.F) – 2. miesto v krajskom kole, kat. A, v celoslovenskom kole
úspešný riešiteľ (pripravovala PhDr. Bc. M. Siváková),
Emma Hunková (II.C) – 3. miesto v krajskom kole, kat. B (pripravovala PhDr. Bc. M.
Siváková).

Víťazi krajského kola dejepisnej olympiády, zľava: Emma Hunková,
Tomáš Vlčko, Samuel Šubík (marec 2018)

Dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR
Róbert Grescho, Bianka Árvová, Jozef Kurbel (všetci III.D) – 4. miesto v krajskom
kole – (pripravovala PhDr. Bc. M. Siváková).
Stredoškolská odborná činnosť
Jozef Kurbel (III.D) – 2. miesto v krajskom kole, odbor 13 – história, filozofia, právne
vedy – (pripravovala PhDr. Bc. M. Siváková).
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Vo voľnom čase mohli žiaci navštevovať nasledujúce krúžky: dejepisná olympiáda
(Mgr. Z. Orságová), SOČ (PhDr. Bc. M. Siváková) a staroveké civilizácie (Mgr. E.
Juríčková).
Všetko, o čom sa učíme, sa usilujeme spájať s reálnymi životnými situáciami,
reflektovať súčasné dianie vo svete, prepájať poznatky s geografiou, občianskou
náukou, etikou, teóriou umenia, slovenským i cudzími jazykmi, niekedy i s
matematikou, fyzikou či chémiou.
Na základe podkladov PK dejepisu pripravila
PhDr. Bc. Monika Siváková

Noc v škole – Castrum nostrum: Triumphemus victoriam

D

ruhého marca 2018 sa na našej škole uskutočnil 2. ročník Noci v škole,
podujatia zameraného na bližšie spoznanie našich predmetov, našich

vyučujúcich i žiakov navzájom. Predmetová komisia dejepisu pripravila pre tento
večer zaujímavý program Náš hrad: Oslávme víťazstvo (Castrum nostrum:
Triumphemus victoriam). Dej programu sa odohrával vo vrcholnom stredoveku, na
stredovekom hrade, kde sa konala slávnostná hostina na počesť návratu kráľa
Teobdarda s družinou, ktorý zvíťazil v boji nad nepriateľom ríše.
Zoznámili sme sa so stredovekým menu na hrade a v podhradí a ochutnali
sme dobové špeciality, napr. templárske placky, ovocné a bylinkové omáčky,
bylinkové nápoje, nepravý štedrák, kysnuté koláče (o všetkom zaujímavom rozprával
hosť PhDr. Ján Vingárik z Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi a Lenka Mazúrová
(matka žiaka), ktorá vlastnoručne stredoveké dobroty napiekla), videli sme dobový
tanec pavanu, ktorú predviedli Dominika Pusztaiová a Simona Richterová, prehliadli
sme si dobové kostýmy našich žiakov, za ktoré bolo možné hlasovať, víťazi
s najväčším počtom hlasov dostali odmeny. Na správny chod hradnej hostiny
dozerali križiacki rytieri (pani profesorky). Podávali sa chody stredovekej hostiny,
hradných sluhov zabezpečila trieda II.B. Náladu spríjemnila hradná kapela Amok,
ktorá až do polnoci zabávala hodujúcich. Do podujatia sa zapojilo množstvo
ochotných a šikovných ľudí, ktorým touto cestou ďakujeme.
Z. Orságová, E. Juríčková, M. Siváková – kasteláni hradu
L. Mazúrová, O. Mazúr – hradná kuchyňa, darcovia darov
105

J. Gebrlín, V. Černák, A. Galbavý – hradná muzika Amok
J. Vingárik, L. Mazúrová – kráľovskí mudrci
S. Štorcel – hradný osvetľovač
I. Kotianová – dvorný fotograf
D. Rybárová – miestny hlásnik
K. Siváková – hradný krajčír kastelánov
A. Papalová, S. Vandžurová, R. Petráková – hradní maliari
J. Mazúr, Q. Huba, S. Flimelová – strážcovia hradnej brány
A. Hepner, N. Karásek, A. Jariabka – dvorskí sluhovia
D. Pusztaiová, S. Richterová – dvorné tanečnice
PhDr. Bc. Monika Siváková,
vedúca organizačného tímu

Noc v škole PK dejepis – Castrum nostrum (marec 2018)

Exkurzia Poľsko

K

varta b sa rozhodla navštíviť Poľsko, konkrétne mesto Krakov. Boli sme
nadšení zo zmeny prostredia a z objavovania niečoho nového. Možno sme
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neboli nadšení z toho, že sme museli vstávať veľmi skoro, pretože náš autobus
opúšťal Prievidzu už krátko po šiestej hodine rannej. Cesta ubehla rýchlo - prečo by
aj nie, keď sme ju strávili s ľuďmi, ktorých máme radi.
Vystúpili sme v Krakove a všetko sa zrazu zdalo iné. Krakov je naozaj krásne
a historické mesto, čo sa neskôr ukázalo aj na námestí. Slnko nám ohrievalo tváre a
my sme sa zoznámili s našou sprievodkyňou pani Martou, veľmi milou pozitívnou a
zábavnou ženou. Prechádzali sme popri Visle, rieke, ktorá je najväčšia v
Poľsku, obdivovali krásy Krakova a nasledovali sprievodkyňu k Wawelskej katedrále.
Už pred ňou sme všetci museli smutne vypnúť svoje fotoaparáty a ďalej pokračovať s
plnou pozornosťou presmerovanou na slová pani Marty. Táto katedrála nás zaujala
už zvonku a to sme ani netušili, aké krásy skrýva vo vnútri. Tu korunovali poľských
kráľov a je tam pochovaných mnoho významných Poliakov. Mnoho ornamentov,
fotografii a stavieb nám bralo dych z dôvodu ich veľkej krásy a precíznosti.
Pani Marta nám predstavila aj Wieliczku. Soľná baňa, alebo ako som to
nazvala ja: „Sen pod zemou“. Očarili nás najmä väčšie miestnosti, kde sme mohli
vidieť obchody, stoly a bol tam dokonca hotel a 5D kino. Pani Marta nám dovolila
ochutnávať soľ zo stien, preto sme si odsypali na ruku a koštovali. V našej triede sa
samozrejme našli aj takí, čo steny bez problémov ochutnávali aj lízaním. Mňa osobne
najviac zaujalo jazierko, pri ktorom sa v miestnosti rozľahla tma a veľmi
pokojné zvuky.
Na druhý deň ráno sme všetci vedeli, čo nás čaká. Niektorí sa tešili a iní (ako
napríklad ja) mali mierny strach. Mali sme totiž navštíviť Osvienčim. Moje pocity boli
veľmi zmiešané. Nechcela som prísť na
miesto, kde sa počas druhej svetovej
vojny diali také strašné veci. Fakt, že
som stála tam, kde umierali ľudia a že ja
som mohla bez problémov odísť, mi
spôsoboval úzkosť. Videli sme mnoho
nepekných fotografií, detské veci či veci
pre dospelých a počuli smutné príbehy
úbohých ľudí, ktoré nám pani sprievodkyňa rozprávala. Pohľad na vlasy, topánky,
kufre, domáce potreby či oblečenie, ktoré kedysi patrili šťastným ľuďom, mi dali pocit
vďačnosti za môj život bez vážnych problémov.
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Som za tento výlet veľmi vďačná. Som šťastná, že mám úžasnú triedu a pani
profesorky Zuzanu Orságovú a Evu Juríčkovú, ktoré s nami išli. Všetci sme si
navzájom spríjemňovali chvíle a veľmi dúfam, že bude plno príležitostí spoločne
precestovať aj ďalšie nádherné kúty sveta.
Nikola Belková (kvarta b)
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
OBČIANSKA NÁUKA

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

Mgr. Kristína Košecká, PaedDr. Katarína Rajcigelová,
Ing. Marcela Škopcová, Ing. Soňa Tršová, PhD., Mgr. Erika Vargová.

Vyučovanie voliteľných predmetov

V

školskom roku 2017/2018 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 študentom rozširujúce vedomosti z predmetov
psychológia, sociológia, právo, politológia, ekonómia a svet práce. Vyučoval sa
v troch skupinách (Z. Laluhová, E. Vargová, K. Rajcigelová), spolu ho navštevovalo
41 študentov.
Študenti štvrtého ročníka prostredníctvom historického vývoja spoločnosti od
staroveku po súčasnosť nadobúdajú poznatky z filozofie, ktoré môžu efektívne
využívať v rámci svojho logického a kritického myslenia. Vyučoval sa v troch
skupinách (Z. Laluhová a K. Rajcigelová), spolu ho navštevovalo 52 študentov.
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 rozličných účtovných prípadov v podnikateľských účtovných
jednotkách. Vyučovali sa v jednej skupine a navštevovalo ich 19 študentov.

Maturitná skúška

M

aturitnú skúšku vykonalo spolu 34 študentov s priemerom 1,91. Maturitná
komisia bola jedna v zložení: predseda Mgr. Juraj Bačišin (Piaristické
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gymnázium F. Hanáka Prievidza), skúšajúce: Mgr. Kristína Košecká, Mgr. Zuzana
Laluhová, PhD.
Výsledky MS
Stupeň prospechu:

1
2
3
4

počet 14
počet 11
počet 7
počet 2

Aktivity a prezentácia PK

N

aša škola sa zapája do vzdelávacieho programu pre stredné školy pod názvom
Ambasádorská

škola

Európskeho

parlamentu

(European

Parliament

Ambassador School – „EPAS“). Organizuje ho Informačnoá kancelária Európskeho
parlamentu a Academia Istropolitana Nova. Cieľom je zvýšiť povedomie mladých ľudí
o Európskej únii, spoznať jej význam a poslanie.
Dňa 12. februára 2018 sme privítali v našej škole politológa a politického
analytika Jána Baráneka. Prednáška bola venovaná téme Európska únia a jej
historické kontexty. Zúčastnili sa jej študenti tretieho a štvrtého ročníka, ktorí
navštevujú spoločenskovedný seminár.
9. máj je Dňom Európy. V tento deň si pripomíname výročie historickej
Schumanovej deklarácie. Na našej škole sme si tento deň pripomenuli a zasadili sme
Strom Európy. Jabloň dostala meno Roland a veríme, že sa jej u nás bude dariť.
Dňa 24. júna 2018 sme na pôde školy zorganizovali besedu s europoslancom
Richardom Sulíkom. Študenti tretieho ročníka mali možnosť dozvedieť sa
o fungovaní Európskeho parlamentu a o práci europoslanca.
Počas

Dňa otvorených dverí sme zorganizovali podujatie Ochutnajme

Európsku úniu. Prezentácia predmetových komisií jazykov a občianskej náuky.
Počas Noci v škole sme zorganizovali podujatie Putovanie Európou.
Spolupracovali na ňom viaceré predmetové komisie a ponúklo zábavné aktivity.

Projekty

P

K OBN je prihlásená do vzdelávacieho programu organizácie Junior
Achievement Slovensko, n.o., ktorý v nepovinnom predmete aplikovaná

110

ekonómia vyučovala Ing. M. Škopcová.
V školskom roku 2017/2018 JA Firma Copy4You fungujúca na Gymnáziu V. B.
Nedožerského pokračovala vo svojej činnosti (kopírovacie služby, tlač z USB kľúča,
predaj školských potrieb). Počas roka sa nám podarilo spolupracovať s pánom Ing.
Marekom Fontánim z firmy ELKO COMPUTERS Prievidza, s.r.o.
Emitovali sme 70 kusov akcií v nominálnej hodnote 1 €. Príjem z predaja akcií
bol 70 €. Vložením svojich financií sa študenti našej školy stali právoplatnými
akcionármi našej firmy.

Naše úspechy
Olympiáda ľudských práv
Súťaže sa zúčastnila študentka Nikola Vysočániová (IV.F), ktorá postúpila do
celoslovenského finále. Našu školu reprezentovala v Omšení pri Trenčianskych
Tepliciach v apríli 2018.
Mladý Európan
V Trenčíne sa dňa 10. 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: Tomáš Štrba (VII), Lukáš Vavrinec (III.A),
Tomáš Vlčko (III.F). Z 15 zúčastnených družstiev zvíťazili a postúpili do
celoslovenského finále 14. júna 2018 v Novom Smokovci. Tu sa takisto prebojovali
spomedzi trinástich družstiev na 1. miesto.
Mgr. Zuzana Laluhová, PhD. – vedúca PK OBN

20. ročník olympiády ľudských práv

V

tomto roku si pripomíname sedemdesiate výročie od
prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Ľudské

práva a ich dodržiavanie nie sú v mnohých krajinách sveta
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ani po toľkých rokoch samozrejmosťou.
Zúčastnila som sa krajského kola olympiády ľudských práv, odkiaľ osem
súťažiacich (vrátane mňa) postúpilo do celoslovenského kola. Prví traja víťazi získali
za odmenu návštevu sídla Európskeho parlamentu v máji, letecky.
V dňoch 11. – 13. apríla 2018 sa v Omšení uskutočnilo celoštátne kolo, kde si
zmeralo svoje vedomosti 62 súťažiacich.
Jubilejný ročník sa konal pod záštitou podpredsedníčky vlády a bývalej
ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky a predsedníčky Rady vlády SR pre
ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú
rovnosť Lucie Žitňanskej a ministerky školstva,
vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej.
Prvý deň sme riešili modelové situácie,
neskôr na nás čakal veľmi zaujímavý program –
ostro sledované témy. O zaujímavý realistický
pohľad na aktuálne problémy sa postarala
spisovateľka Ľuba Lesná. Spolu s ňou reagoval
na pálčivé témy a otázky riaditeľ festivalu
Pohoda, Michal Kaščák.
Druhý deň sme obhajovali svoje práce –
úvahy. Ja som si vybrala tému sociálne siete –
pasca pre slobodu alebo trampolína k väčšej
slobode. Potom na nás čakal workshop, na
ktorom

nám

premietali

filmy,

a nasledovala

diskusia s režisérmi a spolupracovníkmi na filme,
napríklad s Viliamom

Bendíkom, Pavlom Traubnerom a Dagmar Mozolovou,

redaktorkou RTVS. Doobedie posledného dňa prebiehalo v znamení dojmov,
očakávaní a napätia. Finálová dvanástka stála pred ťažkou úlohou, každý musel
ihneď reagovať na vytiahnutú tému. Svojou návštevou nás poctila aj pani prof. JUDr.
Mária Patakyová, PhD., verejná ochrankyňa práv.
Počas troch dní som spoznala mladých ľudí, ktorým nie je ľahostajné dianie na
Slovensku ani vo svete. Podujatie bolo symbolicky zakončené piesňou od
Nedvědovcov „Na kamení kámen“, v refréne ktorej sa spieva: „Budem o něco se rvát,
až tu nezústane stát na kameni kámen.“
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Aj keď sa mi nepodarilo prebojovať do finálovej dvanástky, účasť na tejto
súťaži bola pre mňa prínosom, pretože chcem pokračovať v štúdiu na právnickej
fakulte.
Rada by som sa poďakovala pani profesorke PaedDr. K. Rajcigelovej za
prípravu na túto súťaž.
Nikola Vysočániová (IV.F)

Mladý Európan

D

ňa 14. júna 2018 sa v Hoteli Atrium v Novom Smokovci uskutočnilo v poradí už
13. finále vedomostnej súťaže Mladý Európan. Spolu 13 trojčlenných družstiev,

ktoré tvorili študenti stredných škôl, víťazi regionálnych kôl, súťažilo v troch kolách.
Prvé kolo pozostávalo z pomerne náročného testu, v
druhom kole si študenti vyberali otázky zo 4 konkrétnych
oblastí. Tretie kolo pozostávalo z prezentácie súťažných
tímo: prezentovať jednu z tohtoročných predsedajúcich
krajín Rady Európskej únie: Bulharsko alebo Rakúsko.
Absolútnym víťazom sa stalo družstvo Gymnázia V. B. Nedožerského v zložení
Tomáš Štrba (VII), Tomáš Vlčko (III.F) a Lukáš Vavrinec (III.A). Chlapci preukázali
nielen úžasné vedomosti, ale aj odhodlanie, vytrvalosť a tímového ducha. Ich
celoročná príprava pod vedením Mgr. Zuzany Laluhovej, PhD. a Mgr. Romana
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Steinhübla priniesla okrem hodnotných vecných cien aj možnosť vycestovať do
Bulharska a pripraviť tam vlastný dokument o tejto krajine.
Mgr. Zuzana Laluhová, PhD.
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Copy4You, JA Slovensko, n. o.

Š

tudenti triedy III.B sa v školskom roku 2017/2018 rozhodli zapojiť
do nepovinného predmetu aplikovaná ekonómia. Aj tento školský

rok založili firmu, ktorá simulovala akciovú spoločnosť. Chceli zostať pri už overenej
službe a ponúkať študentom kopírovanie a rozmnožovanie listín. Okrem toho
ponúkali na predaj školské potreby. Ako doplnková služba bola ponuka hrania
pesničiek na želanie. Táto služba sa celkom neudomácnila v podnikaní.
Štrnásť študentov pracovalo pod vedením prezidentky akciovej spoločnosti
Lívie Rumpliovej, ktorá usmerňovala činnosti spolu so svojím riadiacim tímom: Andrej
Šimurka – finančný viceprezident, Vanessa Denisa Valterová – viceprezidentka pre
marketing, Ivan Stankovský – viceprezident pre výrobu a viceprezident pre ľudské
zdroje Martin Marko (bol často neprítomný, tak ho nahradila Radka Chlpeková).
Hovorcom firmy bol Samuel Hronský, ktorý sa svojej funkcie zhostil veľmi
dobre. V školskom rozhlase pracovali Samuel Michalík a Jessika Reveszová.
V začiatkoch podnikania študentom pomáhal konzultant z praxe Ing. Marek
Fontáni z firmy ELCO COMPUTERS Prievidza, spol. s r.o. Pomohol hlavne pri
problémoch zo zaseknutým papierom v kopírke, ako odčítať počet nakopírovaných
listín a podobne.
Študentská firma sa zapojila do aktivít usporiadanými školou: do vianočného
bazáru, kde ponúkala vianočný punč, palacinky, vianočné fotenie a úspech zožala
tombola. Na Dni otvorených dverí ponúkali hotdogy, ktoré mali tiež veľký úspech. Za
svoje úsilie boli všetci odmenení tým, že pracovali so ziskom.
Za svoju činnosť v JA Firme boli odmenení najúspešnejší študenti certifikátom.
Niektorí študenti získali aj certifikát za úspešné absolvovanie online testovania z JA
učebnice ekonómie a podnikania. Ďalší certifikát, ktorí získali desiati študenti, je
medzinárodný Entrepreneurial Skills Pass (ESP), ktorý pomáha absolventom
v prenikaní na pracovný trh a preukazuje ich podnikateľské a manažérske zručnosti.
Dvaja študenti sa zúčastnili Careey Day, za čo tiež získali certifikát, a piati 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,
ThDr. Pavel Kollár, PhD., SchP; PaedDr. Eleonóra Porubcová,
PaedDr. Katarína Rajcigelová, Ing. Marcela Škopcová.

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.
Zoznam spracovaných tém:
Zdravý životný štýl – propagácia zdravého životného štýlu a zdravých potravín
AIDS – 1. december – deň boja proti AIDS
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 prác našich žiakov navštevujúcich voliteľný predmet
psychológia pre maturantov v 4. ročníku:
16. október - Deň zdravej výživy

S

vetový deň výživy vyzýva k spolupráci, aby sa základné ľudské právo, právo na
potraviny, zabezpečilo všetkým obyvateľom planéty. Zároveň nadväzuje na
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Svetový potravinový summit z roku 1996, na
ktorom účastníci prijali za cieľ zníženie počtu
hladujúcich vo svete o polovicu najneskôr do roku
2015. Keby sme mali šancu niečo zmeniť k
lepšiemu každý deň, urobili by sme to? Deň 16.
október patrí zdravej výžive, mali by sme si ním
pripomenúť, že zdravá výživa patrí k celkovému
zdraviu a vitálnosti a nemá sa podceňovať.
Alžbeta Hammárová (IV.C)

Čo pre teba znamená zdravá výživa?

T

eda, ak si sa nad touto témou vôbec zamýšľal. Svojím projektom sme sa túto
tému snažili priblížiť. Denne sa stretávame s masovým nátlakom korporácií,

ktoré nám určujú trendy správneho stravovania. Ale čo keby sme konečne začali
rozmýšľať sami za seba? Niekedy tie najpresvedčivejšie reklamy a najatraktívnejšie
jedlá v sebe skrývajú nepríjemné tajomstvá.
Spolu sme si bližšie posvietili na temné stránky cukru. Vedeli ste, že ročne
zomrie viacej ľudí na infarkt zapríčinený cukrom ako spôsobeným cigaretami? Svet
okolo nás nechce, aby ste to vedeli. Pri troche trpezlivosti a grafickej znalosti písmen
sa dozviete z mnohých stránok a kníh pravdu o cukre. O jeho spracovaní, dopade na
náš organizmus po psychickej, ale aj po fyzickej stránke.
JE VŠADE.
Ako ďalší si získal našu pozornosť každodenný chlieb. Pýtali sme sa, ako
prebieha jeho výroba. Zistili sme, že v dnešnej dobe sa stravujeme už len nejakou
predstavou chleba, ktorá má od toho „nášho“ veľmi ďaleko. Proces znižovania
nákladov spôsobuje vyhadzovanie otrúb zo súčasných receptov. Otruby sú súčasť
klasu na pšenici, ktoré sú hlavným zdrojom minerálov a zložených sacharidov.
Zložené sacharidy sú presne tá látka, ktorá vám dodá energiu na celé dopoludnie!
Ale nie ako v tej reklame na známe keksy. Pri tej sladkosti si radšej prečítajte
zloženie. Späť k chlebu. Teda ak tam nie je to zdravé, čo sa tam nachádza? Už nám
veľa z pšenice neostalo. Zo zvyšku rastlinky sa vytvorí endosperm (to je tá chutná,
lepkavá časť chlebíka). Endosperm obsahuje iba lepok a cukor. Je výhodnejšie ho
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používať, pretože má dlhšiu trvanlivosť, ľudom viacej chutí a jeho spracovanie nie je
také finančne náročné ako pri otrubách. Ak sme vás vystrašili, skúste hodiť očkom po
inom druhu múky. Skvelým zdrojom minerálov, vlákniny a polysacharidov je
napríklad ražná, špaldová alebo celozrnná múka (celozrnná preto, lebo sa melie celé
zrno!). Ale buďte obozretní! Výrobcovia často chlebík s takýmto menom len zafarbia
na hnedo alebo dajú doň jej minimálny podiel.
Dúfame, že sme vám priblížili tieto skutočnosti a vyvolali záujem o danú tému.
Ale pamätajte: „Dnešný stravovací svet sa mení na súboj o prežitie. Avšak nie
je zapríčinený nedostatkom jedla, ale jeho nadbytkom.“
Paulička Peter (IV.E)

Homosexualita a spoločnosť

P

ostoj spoločnosti k homosexualite sa počas dejín ľudstva vyvíjal a menil v dvoch
extrémoch: od kriminality, odsudzovania a mlčania až k tolerancii a legalizácii

vzťahov. Homofóbia spoločnosti rovnako ako postoj k sexualite sa nemenila a
zvyšovala vplyvom náboženstiev, najmä kresťanstva a islamu. Čím radikálnejšia bola
spoločnosť, tým odmietavejší bol aj jej prístup k sexualite, čo dodnes.
Prvé zmienky o homosexualite pochádzajú už z prelomu 25. až 24.storočia
pred n.l., zo starovekého Egypta. Homosexualita nie je novodobý fenomén, ako to
mnohí ľudia predstavujú. Prvýkrát sa termín homosexualita zaviedol v roku 1892 v
spise Karla Kertbenyho
Hnutie LGBT – sociálne hnutie – zahŕňa v sebe viac smerov za práva gayov,
lesbičiek, bisexuálov a transgenderových ľudí. Cieľom je rovnosť pre ľudí LGBT s
heterosexuálmi, hnutie vo svojom programe
naráža na to, ako bola homosexualita
vnímaná v minulosti (keď bola považovaná
za buď normálny jav, alebo zvrátenosť) a
ako sa vníma dnes. Závisí to aj od geografickej lokality. Dúhová vlajka je klasický
symbol LGBT. V pôvodnej verzii ružová symbolizovala sexualitu, červená život,
oranžová uzdravovanie, žltá slnko, zelená prirodzenosť a prírodu, tyrkysová umenie,
fialová harmóniu a dušu.
Zo všeobecnej deklarácie ľudských práv vyplýva: UZNANIE PRÁV GAYOV,
LESBIČIEK AKO ĽUDSKÝCH PRÁV NEZNAMENA DEKLAROVANIE NOVÝCH
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ALEBO ŠPECIÁLNYCH PRÁV; znamená, aby každému bez ohľadu na jeho
sexuálnu orientáciu bolo garantované plné požívanie občianskych, politických,
sociálnych práv.
Ďuríčková Mária, Prievalský Dominik (IV.E)

GENERAČNÉ ROZDIELY

S

pomínate si na to, keď ste boli malým dieťaťom a jediným problémom bolo
vyspať sa, zahrať sa a dobre sa najesť? Tie časy sú už bohužiaľ nenávratne

preč. Dospievame a tiež sa meníme. Tieto zmeny podnecujú generačné rozdiely. Sú
to rozdiely napr. medzi nami a našimi rodičmi. Vyznávame iné ideály, máme iné
hodnoty a postoje. Staršia generácia, čiže naši rodičia, sa napr. zaoberajú otázkou,
ako uživiť svoju rodinu. Netrápia ich veci typu: s kým ísť von, ako sa obliecť a
podobne.
Generačné problémy
Ekvivalent k tomuto slovu je vlastne všeobecný rozdiel medzi mladšou a staršou
populáciou. Generačné problémy vznikajú najčastejšie pre rozdiely v názoroch.
Problémy, ktoré vznikajú z nedostatočnej pozornosti dospelého alebo disfunkčné
spávanie a agresivita u detí sú tiež generačné
problémy. Vekovým problémom sa predísť
nedá, pretože sa skôr či neskôr prejavia. Žiaden
rodič sa im nevyhne, sú súčasťou dospievania
každého teenagera, preto sa v 12.-15. roku
určite prejavia. Môže nastať aj to, že generačné
problémy vyvrcholia do najhoršieho štádia, keď sú deti nekontrolovateľné, nezvládajú
akúkoľvek kritiku, podliehajú alkoholu, drogám či fajčeniu. Vtedy sa treba obrátiť na
špecializovaného psychológa. Štatistiky presne neurčujú, či je väčší problém s
mužskou alebo ženskou populáciou mladých. Riešenie jednoduchých generačných
problémov je ľahké: vždy pomôže asertívnosť, ale aj flexibilita rodiča. U
komunikatívnych rodičov je to dokonca ešte ľahšie, aj keď pozor, pretože podľa
výroku Ernesta Hemingwaya: ,,Najľahší spôsob, ako stratiť dôveru a úctu mladých, je
dávať im nekonečné rady“.
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Pri závažnejších problémoch je lepšie sa poradiť s osobou, ktorá má neutrálny
pohľad na mládež a rodičov. A priamo sa porozprávať s dieťaťom. Je veľmi ťažké
porovnať, kto má percentuálne väčšiu vinu vo vzniku problémov alebo kto problémy
spôsobuje. Rodiny s jedným dieťaťom, až 90% na Slovensku, majú menšie
generačné problémy ako rodiny s 2 a viacerými deťmi. Jediný spôsob, ako problémy
vyriešiť, je skutočne ich CHCIEŤ riešiť.
Katarína Štrbáková (IV.D)

Deň Zeme

A

j planéta Zem má svoj sviatok, ktorý každoročne pripadá na 22. apríl. V
modernom chápaní ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na

dopady ničenia životného prostredia a spôsoby tomu aspoň čiastočne predísť. A ako
môžeš prispieť k ochrane životného prostredia ty?
Napríklad

triedením odpadu, zberom papiera,

plastových

fliaš

či

batérií,

nevyhadzovaním

odpadkov na zem, ale do odpadkových košov. Aj
keď práve nepoužívaš rôzne elektronické zariadenia,
zo

zásuvky

stále

čerpajú

energiu.

Vypnutý televízor a počítač tak radšej odpoj zo siete.
Každý myslí na svoje potreby, no nikto nemyslí na to, ako chrániť našu
planétu. Každý by mal priložiť ruku k dielu.
Karolína Tadialová (IV.C)

Ovládaní drogami

U

rčite sa každému z nás práve teraz vynorilo v myšlienkach mnoho súvislostí,
ktoré sa spájajú so slovom droga. Alkohol, tabak, marihuana, extáza, kokaín,

LSD a mnoho ďalších. V posledných rokoch spotreba drog dramaticky stúpa. Po
drogách siaha čoraz viac mladých ľudí. Dobrovoľne si volia závislosť pred
nezávislosťou. Otázna znie: prečo? Možno si to neuvedomujeme, no občas je to
sama spoločnosť, ktorá nás privedie k tomuto výberu. Nové spoločenské
usporiadanie

sprevádza

rad

záťažových

situácií.

Návykové

látky ponúkajú

jednoduchú cestu k ich riešeniu, v záťažových situáciách sú však tým najhorším
radcom. Mnoho mladých ľudí vidí práve v drogách čosi revolučné. Chcú sa odtrhnúť,
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cítiť sa nezávislí od nudnej všednosti. Avšak práve vtedy začína viesť cesta
z nezávislosti k závislosti.
Keď si niekto z vašich blízkych zvolí byť otrokom drogy, treba začať konať
ihneď. Skúste ho presvedčiť na liečbu. Požiadajte o pomoc okolie. Nikdy
nevyvolávajte u závislého pocit viny a snažte sa, aby diskusia neskĺzla do emočne
vypätých situácií.
B. Kališová, B. Jacolová, M. Bernátová (IV.F)

Exkurzia – návšteva Centra sociálnych služieb DOMINO

V

rámci hodín voliteľného predmetu psychológia pre maturantov študenti 4.
ročníka v mesiaci apríl navštívili Centrum sociálnych služieb DOMINO, ktoré

zastrešuje deti so zdravotným postihnutím. Mladí ľudia a deti sú v centre umiestení
na rôzne typy pobytu – denný, týždenný alebo celoročný. Ďakujeme pani
Barborkovej, ktorá nás sprevádzala po zariadení a veľmi ochotne nám porozprávala
o každodennom živote v tomto zariadení. Študentov veľmi príjemne prekvapila
rodinná atmosféra, ktorá vládne medzi deťmi a ich opatrovníkmi.
Mgr. Ľudmila Zaujecová

Maturitná skúška

V

školskom roku 2017/2018 sa zo psychológie prihlásilo maturovať 35 žiakov.
Úspešne zmaturovali všetci. Priemerná známka bola 1,40.

Etická a náboženská výchova
Deň boja proti AIDS – kampaň „Červené stužky“

ž

iačky 1. ročníka informovali študentov Gymnázia VBN o
šírení ochorenia

AIDS. Ako symbol tejto kampane

študentom a profesorom pripínali červenú stužku. Všetky takéto
aktivity by mali viesť k tomu, aby sa najmä mladá generácia začala k životu správať
zodpovedne.
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Hodina deťom

D

ňa 10. novembra 2017 sme sa zúčastnili zbierky Hodina
deťom. Zbierka bola určená na projekty pre deti z

detských domovov, zo sociálne slabých rodín a pre všetky deti
Slovenska, ktoré pre rôzne problémy nemajú dostatok peňazí na rozvíjanie svojich
talentov. Do zbierky sa zapojili takmer všetky školy po celom Slovensku. My sme
zbierali od rána do obeda, ale aj popoludní v rôznych častiach Prievidze. Bolo to
hlavne okolie obchodných reťazcov, námestie, ale aj budova našej školy. Oslovovali
sme ľudí na ulici, či by chceli prispieť dobrovoľným príspevkom pre deti Slovenska.
Ako poďakovanie sme im darovali odznak s logom organizácie, žltého šaša Huga.
Dostali sme sa do rôznych situácií, príjemných aj nepríjemných. Sme veľmi radi, že
sme sa mohli zúčastniť na dobrovoľníckej akcii. Získali sme množstvo skúseností,
veľa odhodlania. Bola to výborná skúsenosť. Určite neprestaneme pomáhať deťom
aspoň takýmto spôsobom.
Za všetkých dobrovoľníkov zbierky Hodina deťom Martina Grolmusová

N

a hodinách etickej výchovy a náboženskej výchovy podporujeme rozvoj
prosociálneho správania, ktoré vplýva na dobré medziľudské vzťahy. So

študentmi sme diskutovali o dodržiavaní ľudských práv, o hodnote ľudského života,
o zmysle dobrovoľníctva. Teoretické vedomosti sme uviedli do praxe. Pri týchto
aktivitách si študenti mali možnosť precvičiť komunikáciu pri oslovovaní ľudí na ulici,
reagovať aj na negatívne vyjadrenia a byť asertívnym komunikantom. Aj v tomto
školskom roku sme sa zúčastnili nasledovných zbierok a aktivít:
2. októbra 2017 sme sa so 17 študentmi prvých, druhých a štvrtých ročníkov
zúčastnili celoslovenskej zbierky Nezábudka, ktorú organizovala Liga za duševné
zdravie.
12. októbra 2017 sa konala potravinová pomoc pre sociálne slabé rodiny,
ktorú organizoval Červený kríž. Do zbierky v Kauflande sa zúčastnilo 20 študentov
a pri triedení potravín v centrále Červeného kríža bolo aktívne zapojených 14
študentov.
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V týždni od 23. – 27. októbra 2017 v rámci týždňa Ligy proti rakovine sme
sa rozprávali o tejto zákernej chorobe a jej predchádzaní.
11. novembra 2017 sme sa aktívne zúčastnili 10. ročníka zbierky v uliciach –
Hodina deťom. Cieľom tejto zbierky je pomáhať deťom a mladým ľuďom.
Dňa 11. decembra 2017 sa konala vianočná zbierka pre deti z detských
domovov Úsmev ako dar. Zúčastnilo sa jej 24 dobrovoľníkov z prvých, druhých
a tretích ročníkov.
4. februára je Svetový deň boja proti rakovine. V týždni od 5. – 9. februára
2018 sme boli šíriteľmi myšlienok o význame prevencie pred vznikom rakoviny.
Umiestnili sme letáky na frekventovaných miestach školy. Na hodinách ETV a NAV
sme študentom premietli film Anjeli. Svetový deň boja proti rakovine sa niesol
v znamení hesla „My môžeme. Ty môžeš.“ z anglického „We can. I can.“
21. marca sa na našej škole konalo dekanátne (okresné) kolo biblickej
olympiády pre stredné školy. Reprezentovalo nás družstvo v zložení Nina Šopoňová
(II.B), Anna Mária Lukáčová (II.E) a Jasmína Jánošová (I.C) – získali pekné 2.
miesto.
22. marca sa konalo dekanátne (okresné) kolo biblickej olympiády pre
základné školy. Reprezentovalo nás družstvo v zložení Daniela Simoníková (príma),
Nina Gomberčíková (sekunda) a Filip Bakoš (tercia). Biblická olympiáda sa niesla
v duchu hesla „Poslušnosť Božiemu hlasu“.
6. apríla 2018 sme zrealizovali zbierku Tehlička, ktorá bola vyvrcholením
pôstnej aktivity na podporu detí v Keni. Informovali sme sa o živote detí a mladých
ľudí v Keni, v oblasti Marsabit, ktorá je ťažko skúšaná vysokými teplotami
a chýbajúcimi zrážkami.
V piatok 13. apríla 2018 sme sa zúčastnili 22. ročníka Dňa narcisov. Výnos
so zbierky je určený na podporu onkologických pacientov, na realizáciu užitočných
a prínosných projektov.
21. mája 2018 sme sa zapojili do verejnej finančnej zbierky Deň úsmevu
2018. Zbierka sa koná každoročne a tentokrát sa niesla v duchu hesla „Prispejte
deťom, aby mali ich osudy rozprávkový koniec“. Okrem zbierky sa konali aktivity
spojené s čítaním kníh. Príbehy, rozprávky a poviedky čítali aj známe osobnosti,
herci, spisovatelia, ale aj ľudia, ktorí pomohli deťom z detských domovov spoznať
šťastné konce.
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Dňa 29. júna 2018 sa konala školská sv. omša, ktorá bola zameraná na
poďakovanie za uplynulý školský rok. Záverečnú školskú sv. omšu slúžil vdp. kaplán
Ján Jáger. Okrem tejto svätej omše boli odslúžené počas školského roka tri: na
začiatku

školského

roka,

v predvianočnom

čase

adventu

a

na

sviatok

Nanebovstúpenia Pána.
Mgr. Gabriela Belisová
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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, PaedDr. Karin Malátová,
Mgr. Jana Mečiarová, Mgr. Jana Mikušková,
PaedDr. Alžbeta Sasáková, Mgr. Ľubomíra Šimurková,
Mgr. Monika Ziaťková.

Matematické súťaže a semináre
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
Kategórie Z6 – 9

D

o okresného kola postúpilo desať žiakov z nižších ročníkov osemročného
gymnázia. Z nich sa medzi najúspešnejších riešiteľov zaradili až šiesti žiaci:

kateg. Z8 (tercia) – Viera Glevitzká a Adam Benjamin Plšek – 1. miesto,
kateg. Z6 (príma) – Damián Bystrák, Daniel Dobiš, Nicol Michalíková a Filip
Mrena – 2. miesto.
Kategórie A, B, C
Postup do krajského kola si vybojovalo deväť žiakov štvorročného gymnázia. Medzi
úspešných riešiteľov sa zaradili len dvaja z nich:
kateg. A – Štefánia Glevitzká (III.A) – 2. miesto,
kateg. C – Ján Húska (I.A) – 7. miesto.
PYTAGORIÁDA
Kategórie P6 – 8
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O

kresného kola sa zúčastnilo sedem žiakov z nižších ročníkov osemročného
gymnázia. Z nich výrazné umiestnenie získali až štyria:

kateg. P8 (tercia) – Viera Glevitzká – 3. miesto, Adam Benjamin Plšek – 4. miesto,
kateg. P7 (sekunda) – Radka Hagarová – 2. miesto,
kateg. P6 (príma) – Daniel Dobiš – 4. miesto.
KLOKAN

D

o tejto medzinárodnej matematickej súťaže sa zapojilo 17 žiakov našej školy.
Päť z nich získalo vo svojej kategórii päť klokanov. Najlepšiu úspešnosť

dosiahli traja žiaci: Jakub Mazúr (II.C), Jakub Kiaba (sekunda) a Vivienne Vidová
(sekunda).
NÁBOJ

V

tejto celoslovenskej súťaži reprezentovali našu školu tri päťčlenné družstvá.
Hoci žiadne z nich nezískalo výrazné umiestnenie, najlepšie sa darilo družstvu

v zložení Gabriel Drgoňa (IV.F), Timotej Králik (IV.F), Dominik Mikuška (IV.A),
Róberta Juríková (III.A) a Eduard Žňava (III.E). Spomedzi všetkých slovenských
družstiev, ktoré tvorili žiaci 3. a 4. ročníka stredných škôl, sa vo výslednej tabuľke
umiestnili uprostred.
NÁBOJ JUNIOR

R

egionálneho kola, ktoré prebehlo na našej škole, sa zúčastnilo 17
štvorčlenných družstiev. Našu školu reprezentovali dve družstvá. Družstvo

v zložení Viera Glevitzká (tercia), Adam Benjamin Plšek (tercia), Erik Gubov
(kvarta b) a Michal Líška (kvarta b) dosiahlo v konečnom hodnotení 1. miesto.
Spomedzi všetkých družstiev, ktoré tvorili žiaci 2. stupňa základných škôl alebo
nižších ročníkov osemročných gymnázií, skončilo naše druhé družstvo v zložení Filip
Bakoš (tercia), Jakub Hudec (tercia), Roman Kupec (kvarta a) a Jakub Veselý
(kvarta a) na 8. mieste.
MAKS

Z

našej školy sa do tohto matematického korešpondenčného seminára zapojili len
dvaja žiaci, z ktorých sa Matej Melchiory (tercia) umiestnil vo svojej kategórii v

rámci kraja na 4. mieste.
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KOREŠPONDENČNÝ MATEMATICKÝ SEMINÁR STROM
Dve žiačky našej školy Štefánia Glevitzká (III.A) a Róberta Juríková (III.A) sa so
svojimi výsledkami zaradili medzi najúspešnejších riešiteľov tohto seminára.
Všetkým účastníkom matematických súťaží a seminárov ďakujeme za reprezentáciu
školy. Úspešným súťažiacim srdečne blahoželáme a prajeme im aj ostatným veľa
úspechov v ďalších rokoch.

Maturita z matematiky
Externej časti maturitnej skúšky z matematiky sa zúčastnilo spolu 59 žiakov. Z nich
jedna pätina dosiahla úroveň vyššiu ako 75 %. Úspešnosť 90 % a viac dosiahli len
dvaja žiaci: Ľubomír Blaho (IV.E) a Timotej Králik (IV.F). Priemerná úspešnosť
externej časti maturitnej skúšky z matematiky bola na našej škole 59,7 %, čo je o 2,7
% viac ako priemerná celoslovenská úspešnosť, ale o 3,9 % menej ako priemerná
úspešnosť všetkých gymnázií na Slovensku.
Internej časti maturitnej skúšky z matematiky sa zúčastnilo spolu 56 žiakov.
Priemerná známka ich odpovedí bola 1,68, čo je v porovnaní s predchádzajúcim
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školským rokom o 0,13 viac. Polovica žiakov, ktorí absolvovali túto časť maturitnej
skúšky z matematiky, dosiahli výborný prospech.
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 a druhom ročníku 4-ročného štúdia a v sekunde až sexte 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 v rámci krúžkov programovanie pre 1. a 2. ročník a programovanie pre 3. a 4.
ročník. Mgr. Jana Galanská viedla krúžok programovanie a krúžok tvorba webových
stránok. Naše úsilie bolo ocenené peknými výsledkami v rôznych súťažiach.
PaedDr. Karin Malátová organizovala priebeh medzinárodnej súťaže iBobor
na našej škole a priebeh súťaže IQ olympiáda. Mgr. Jana Galanská organizovala
súťaž o najkrajšiu valentínsku pohľadnicu v triede sekunda.
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 16 žiakov, z toho 1 žiak dobrovoľne. Žiaci preukázali
veľmi dobré teoretické vedomosti aj praktické zručnosti.
Známka
1

2

3

4

5

Priemerná
známka

10

2

4

0

0

1,63

Počet žiakov
16

Úspechy našich žiakov
Adam Benjamín Plšek, tercia
o 3. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii B
Marek Michalovič, kvinta
o 3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B
Štefánia Glevitzká, II.A
o 3. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii A
o 3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A

Daniel Dobiš, Damián Bystrák, Amélia Pauková, Andrea Klára Nosianová,
Izabela Richterová, Timea Kupcová, Sofia Orthová, Matúš Cápa, Filip Mrena,
Nikol Machalíková, Timotej Bakus, Kiara Jalakšová – príma
o úspešní riešitelia súťaže iBobor v kategórii Benjamín
Daniel Vanek, Sofia Priehodová, Marek Novák, Alexander Kmeť, Radka
Hagarová, Vivienne Vidová, Andrej Lackovič, Rastislav Lauko, Louise Andrea
Šipošová, Tomáš Badáň, Juraj Gregor – sekunda
o úspešní riešitelia súťaže iBobor v kategórii Benjamín
František Cápa, Martin Lenarth, Matej Melchiory, Adam Benjamín Plšek, Filip
Bakoš, Matej Antalík, Viera Glevitzká, Ema Boďová, Andrej Ďurdina, Sofia
Jalakšová – tercia
o úspešní riešitelia súťaže iBobor v kategórii kadet
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Ema Ištvánfyová, Natália Laura Košťálová, Karolína Kozielová, Adam Balážka,
Alžbeta Gulašová, Nataša Ďurdinová, Viktória Hozzová, Anna Kristýna
Satrapová, Timotej Farkaš, Adrián Donič, Denis Priehoda, Lenka Puškášová,
Martin Gros – kvarta A
o úspešní riešitelia súťaže iBobor v kategórii kadet
Viktória Benedikovičová, Nikola Belková, Martin Čáp, Sára Mokrá, Dan Páleník,
Ondrej Ondrisek, Kristína Belaňová, Michal Líška, Timea Matejková, Daniel
Medlík – kvarta B
o úspešní riešitelia súťaže iBobor v kategórii kadet
Matej Šerík – sexta
o úspešný riešiteľ súťaže iBobor v kategórii junior
Martin Kadaši, Adam Terlanda, Alexandra Komáromiová, Ema Hrnková –
oktáva
o úspešní riešitelia súťaže iBobor v kategórii senior
Simon Hollý, Jakub Perniš, Lucia Soláriková, Pavel Belák – I.A
o úspešní riešitelia súťaže iBobor v kategórii junior
Adam Lukáč, Adam Duchovič, Dominik Foltán, Matúš Pénzeš, Denis Anovčin –
II.A
o úspešní riešitelia súťaže iBobor v kategórii junior
Simona Barcíková, Lenka Michálková, Roman Líška, Lenka Minichová – III.A
o úspešní riešitelia súťaže iBobor v kategórii senior
Otto Glavo, Dominik Mikuška, Ema Brázdová, Viktória Kasperkevičová, Matúš
Adamička, Dávid Sluka, Monika Hatalová, Rastislav Čavojčin, Rebeka Vlčková,
Roman Cabada, Igor Hoppan – IV.A
o úspešní riešitelia súťaže iBobor v kategórii senior
Viera Glevitzká, Adam Benjamín Plšek – tercia
o v IQ olympiáde sa prebojovali z 919 medzi 80 najlepších do regionálneho
kola (pre 3 kraje – Žilinský, Trenčiansky a Banskobystrický)
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Medzinárodná súťaž iBOBOR 2017

V

dňoch 6. – 10. novembra 2017 sa aj naša škola zapojila už do 11. ročníka
medzinárodnej súťaže v informatike pod názvom iBobor. V tomto roku súťažilo

vyše 40 krajín, z toho bolo 74 216 súťažiacich z 992 škôl iba na Slovensku.
Organizátorom súťaže bola PaedDr. Karin Malátová, na dozoroch spolupracovali aj
učitelia iných predmetov. Naši žiaci súťažili v štyroch kategóriách. Z celkového počtu
300 súťažiacich z našej školy bolo úspešných v kategórii benjamíni 24 žiakov,
v kategórii kadeti 33 žiakov, v kategórii juniori 10 žiakov, v kategórii seniori 19 žiakov,
pričom študent IV.A Otto Glavo získal maximálny možný počet bodov.
Víťazom i všetkým úspešným blahoželáme, ostatným držíme palce na budúci
rok. Podrobnosti o súťaži sú k dispozícii na stránke www.ibobor.sk
PaedDr. Karin Malátová

IQ olympiáda

V

týždni od 9. do 13. apríla 2018 sa žiaci prímy až kvarty zapojili do súťaže IQ
olympiáda

organizovanej

neziskovou

organizáciou

MENSA

združujúcou

nadpriemerne inteligentných ľudí. V tomto roku súťažilo spolu 14 612 detí z celého
Slovenska, zo 705 základných škôl a osemročných gymnázií v 375 mestách a
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obciach na Slovensku. Každoročne sú odmenené školy s najvyššou percentuálnou
účasťou žiakov v súťaži, medzi ktoré sme sa dostali aj my a v regióne „stred“
(Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj) sme skončili na 3. mieste (v rámci
kraja na 1. mieste) a získali sme spoločenskú hru na obohatenie vyučovania.
1.ZA kraj

Gymnázium, J. Lettricha 2, 036 01 Martin

95,14%

2.ZA kraj

ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, 029 56 Zákamenné

91,17%

3.TN kraj

Gymnázium V. B. Nedožerského, 971 01 Prievidza

4.ZA kraj

ZŠ Eliáša Lániho 261/7, 014 01 Bytča 81,05%

5.ZA kraj

ZŠ Hladovka 238, 027 13 Hladovka

87,32%

74,71%

Finalisti z našej školy Viera Glevitzká a Adam Plšek sa dostali medzi 80 najlepších
riešiteľov z 919 súťažiacich z našich troch krajov a postúpili do regionálneho kola,
ktoré sa uskutočnilo 9. mája 2018 v Žiline. Tam Viera Glevitzká skončila na 23.
mieste a Adam Plšek na 29. mieste. Srdečne blahoželáme!

PK informatiky
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
FYZIKA

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Jana Bieliková (Pastieriková)
Členovia:

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

Akadémia Trojstenu

D

ňa 8. decembra 2017 sa študenti

triedy III.A Simona Barcíková, Štefánia

Glevitzká, Róberta Juríková, Klára Laginová, Lenka Minichová, Lenka

Michálková, Erik Mazánik, Jakub Puha a Lukáš Vavrinec zúčastnili Akadémie
Trojstenu. Akadémia Trojstenu je séria prednášok určená študentom a učiteľom
stredných škôl so záujmom o matematiku, fyziku alebo informatiku. Vysokoškolskí
pedagógovia a odborníci populárnym a pochopiteľným spôsobom priblížili zaujímavé
témy daných vedných disciplín. Prednášky , ktoré sme absolvovali:
Jakub Krchňavý: O extrémoch pri náhodnom výbere
Kedy treba prestať skúšať nové reštaurácie a vybrať si obľúbenú? Dá sa rovnaký
postup aplikovať na výber životného partnera? Položili sme tieto otázky štatistiky
a trošku sme si pomohli aj počítačmi.
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc.: Nekonečno v teológii, filozofii a matematike
Fascinácia nekonečnom ako niečím, čo nás priamo zo svojej podstaty zásadne
presahuje a vymyká sa možnostiam zmyslového vnímania aj myšlienkového
chápania, sprevádza ľudstvo od počiatkov jeho kultúrnych dejín až po dnešok. Vo
vedeckej diskusii sa hovorilo o vplyve niektorých náboženských predstáv na vývoj
predstáv o nekonečne, no taktiež na vznik a vývoj vedeckého pohľadu na svet a
novovekej európskej vedy ako celku. Ďalej sa diskutovalo o jave obzoru a s ním
súvisiacou podobou nekonečna, ktoré nazývame prirodzeným nekonečnom, na
rozdiel od absolútneho nekonečna, čerpajúceho svoje oprávnenie z istých
teologických výkladov. Taktiež sme sa pokúšali o rozlíšenie tzv. potenciálneho a
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aktuálneho nekonečna a poukazovali na niektoré paradoxy a logické spory, ku
ktorým v matematike vedie snaha vykladať si nekonečno ako zavŕšené (t. j.
aktuálne). Napokon sme naznačili základné myšlienky Bolzanovho a Cantorovho
prístupu k nekonečným množinám aj spôsob, akým sa axiomatická teória množín
spomínaným sporom vyhýba.
doc. RNDr. Martin Plesch, PhD.: Náhodnosť okolo nás
Kde sme a kam smerujeme? Ešte pred približne 100 rokmi sme predpokladali, že
odpovede na tieto dve otázky a detailná znalosť okolia nám umožní presne určiť,
kedy a kam prídeme. Príchod kvantovej teórie
priniesol iný pohľad na náhodu: nie je len výsledkom
našej neschopnosti predpovedať let mince, pád
kocky či pohyb ruletovej guľôčky, ale základnou
súčasťou našich životov. Dnes vieme, že ani
najdokonalejšie plánovanie a príprava nedokážu
zabrániť náhodným udalostiam. V istých situáciách,
napríklad ak sa bránime virtuálnym či reálnym
útokom, však môže hrať náhoda v náš prospech: ak
útočník ani pri znalosti všetkých okolností nedokáže
predpovedať naše rozhodnutia, je útok preňho ťažší.
Kvantová fyzika nám umožňuje vyrábať náhodnosť,
u ktorej máme istotu, že ju nikto okrem nás
nepozná. Na prednáške sme sa veľmi stručne
zoznámili s pravidlami kvantového sveta, ukázali
základný princíp produkcie náhodnosti a tiež sofistikovaný postup, ako zabezpečiť
kvalitnú náhodnosť aj od zariadenia, ktorému neveríme.
Mgr. Ľubomíra Šimurková

Súťaže
Fyzikálny náboj

N

aši študenti sa pod vedením Mgr. Jany Bielikovej 20. októbra 2017 zúčastnili
súťaže Fyzikálny náboj, ktorú organizuje každoročne FMFI UK v Bratislave.

Našu školu reprezentovali študenti seniori: Klára Laginová, Jakub Puha, Simona
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Barcíková, Lenka Minichová, Róberta Juríková (všetci z III.A) vo svojej kategórii
obsadili 53. miesto; juniori: Adam Lukáč, Dominik Foltán, Patrik Prístupný, Martin
Rosa, Martin Brokeš (všetci z II.A) vo svojej kategórii obsadili 39. miesto.
Náboj junior
novembra 2017 sa na našej škole uskutočnila súťaž „náboj junior”.

24.

Súťažili nasledovné družstvá: Michal Líška, Erik Gubov (kvarta b),

Vierka Glevitzká, Adam Benjamín Plšek (tercia), táto štvorica obsadila 1. miesto;
8.miesto obsadilo družstvo v zložení: Roman Kupec, Jakub Veselý (kvarta a),
Jakub Hudec, Filip Bakoš (tercia). Súťažiacich z fyziky pripravovala Mgr. Jana
Mečiarová.
Fykosí fyziklání

K

aždoročne sa naša škola zúčastňuje na fyzikálnej súťaži „Fykosí fyziklání“.
A inak tomu nebolo ani tento rok. Na túto medzinárodnú súťaž sme sa vybrali

do krásnej stovežatej Prahy 15. februára 2018. Spojili sme príjemné s užitočným.
Vyriešili sme niekoľko namáhavých úloh a vyčerpaní sme sa vrhli na prehliadku
mesta. Bola to veľmi užitočná skúsenosť. Veď fyziku a Prahu predsa nespájame
každý deň. Súťažné družstvo: Simona Barcíková, Klára Laginová, Erik Mazánik,
Lenka Minichová, Jakub Puha (III.A) viedla Mgr. Ľubomíra Šimurková.
Fyzikálna olympiáda

T

ento rok sa konal 59. ročník fyzikálnej olympiády. KK FO kategórií B,C,D sa
uskutočnilo

10. mája

2018

v priestoroch

OÚ v Trenčíne. Našu

školu

reprezentovali :
kategória B: Ondrej Černák, Jakub Puha, Erik Mazánik, Róberta Juríková,
Lenka Michálková, Lenka Minichová, Klára Laginová, Simona Barcíková,
kategória C: Martin Rosa, Ivan Pastierik, Patrik Prístupný,
kategória D: Paulína Šimková, Ján Húska, Adam Dušička, Patrik Stano,
Rebeka Kohútová.
V kategórii B 3. miesto obsadila Róberta Juríková a 4. miesto obsadil Ondrej
Černák. V kategórii D sa najviac darilo Paulíne Šimkovej, ktorá obsadila 2.miesto.
V tejto kategórii boli ešte úspešní Ján Húska (4. miesto), Rebeka Kohútová (6.
miesto), Patrik Stano (9. miesto).
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Na súťaž študentov pripravovali: Mgr. Ľubomíra Šimurková (kat. B) a Mgr.
Jana Bieliková (kat. C,D).
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Maturitná skúška

V

školskom roku 2017/2018 z fyziky maturovalo 52 študentov s nasledovným
prospechom :
výborný – 24,
chválitebný – 20,
dobrý – 8.

Priemerná známka bola 1,69.
Mgr. Jana Bieliková
vedúca PK fyziky

Spolupráca našej školy a štyroch významných univerzít
ieľom spolupráce predmetovej komisie fyziky a Univerzity Komenského v

C

Bratislave,

Univerzity P.

J.

Šafárika

v Košiciach,

Žilinskej univerzity

a Zvolenskej univerzity bolo podporiť prírodovedné vzdelávanie, zvýšiť popularitu
prírodovedných predmetov u študentov a uľahčiť a zefektívniť prácu učiteľa. V piatok
8. júna 2018 študenti triedy I.F vyskúšali v počítačovej miestnosti didaktickú
pomôcku, tzv. konceptuálny test pre zistenie predstáv študentov z mechaniky. Tento
celosvetovo používaný test má doposiaľ 32 jazykových verzií. Formálne ide o
didaktický test pozostávajúci z 30 kvalitatívnych otázok s výberom odpovedí, ktoré sa
venovali 6 oblastiam (dimenziám) súvisiacim s pojmom sila a pohyb. Otázky
vychádzali z kontextu situácií z reálneho života. Test bol vyvinutý v rokoch 1982 až
1995 významnými didaktikmi z Arizonskej univerzity v USA.
Mgr. Ľubomíra Šimurková
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
CHÉMIA
Vedúci predmetovej komisie: PaedDr. Miroslav Kozák
Členovia:

Mgr. Róbert Klein, PaedDr. Oľga Kurbelová, RNDr. Michal Struhár,
RNDr. Denisa Tužinská.

Chémia v školskom roku 2017/2018

ž

iaci sa zapojili do riešenia úloh 54. ročníka chemickej olympiády, ktorú vyhlasuje
MŠ SR v spolupráci so Slovenskou chemickou spoločnosťou pri SAV. Aj v tomto

školskom roku naši žiaci dosiahli vynikajúce výsledky.
V najvyššej kategórii A sa úspešnými riešiteľmi krajského kola (SŠ Nováky
– prax, Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza – teoretická časť, 24.– 25. januára
2018)stali:
Chovanec, Michal

III.A

1. miesto

Kavka, Peter

III.A

2. miesto

Gonda, Peter

IV.F

3. miesto

Foltán, Dominik

II.A

4. miesto

Kavka, Andrej

II.A

6. miesto

Berecová, Valentína III.A

7. miesto

Brokeš, Martin

II.A

8. miesto

Prístupný, Patrik

II.A

9. miesto

V dňoch 7. – 10. marca 2018 sa uskutočnilo celoslovenské finále 54. ročníka
chemickej olympiády v kategóriách A, E, F na Pedagogickej fakulte Trnavskej
univerzity (praktická časť) a na SOŠ Rakovice (teoretická časť). Medzi 25 najlepších
chemikov v najvyššej kategórii A (gymnáziá) postúpilo až päť našich študentov: Peter
Gonda (IV.F), Peter Kavka, Velentína Berecová, Michal Chovanec (všetci z III.A)
a Dominik Foltán (II.A). Samotná súťaž pozostávala z 5-hodinovej praktickej časti
a 5-hodinovej teoretickej časti. V praktickej časti riešili súťažiaci súbežne úlohy
z odmernej

analýzy

a organickej

syntézy,
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v teoretickej

časti

to

boli

úlohy

z anorganickej

a analytickej

chémie,

organickej

chémie,

fyzikálnej

chémie

a biochémie. Úspešnými riešiteľmi celoštátneho kola sa stali:
Chovanec, Michal

III.A

2. miesto

Gonda, Peter

IV.F

4. miesto

Kavka, Peter

III.A

5. miesto

Foltán, Dominik

II.A

12. miesto

Berecová, Valentína III.A

17. miesto

Najlepších 12 žiakov z celoštátneho kola mohlo postúpiť cez tri výberové
sústredenia do 4-členného družstva, ktoré bude Slovenskú republiku reprezentovať
na medzinárodnej chemickej olympiáde.
Z našich žiakov sa M. Chovanec, P. Kavka, P. Gonda a D. Foltán zúčastnili 1.
výberového (teoretického) sústredenia v Bratislave, z ktorého do 2. výberového
(praktického) sústredenia v Košiciach postúpili všetci štyria. Do tretieho záverečného
sústredenia v Bratislave sa prebojovali M. Chovanec, P. Kavka a P. Gonda. V ňom
si M. Chovanec a P. Gonda vybojovali miesto v štvorčlennom slovenskom tíme, ktorý
reprezentoval Slovenskú republiku na 50. MEDZINÁRODNEJ

CHEMICKEJ

OLYMPIÁDE, ktorá sa uskutočnila 19. – 29. júla 2018 prvýkrát v dvoch štátoch
(Slovenská republika a Česká republika). Súťažná časť sa uskutočnila na pôde
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a väčšina poznávacej časti na území Českej
republiky. Naši žiaci Peter Gonda a Michal Chovanec dosiahli skvelý výsledok,
obaja získali bronzovú medailu.
V kategórii B sa úspešnými riešiteľmi krajského kola (SŠ Nováky, 5. apríla 2018, 33
súťažiacich) stali:
Prístupný, Patrik

II.A

2. miesto

Foltán, Dominik

II.A

3. miesto

Brokeš, Martin

II.A

4. miesto

Oboňová, Gabriela

I.B

5. miesto

Kudry, Andrej

II.A

6. miesto

Húska, Ján

I.A

10. miesto

Stano, Patrik

I.A

12. miesto

Svitok, Erik

I.A

13. miesto

Buček, Jozef

I.A

16. miesto
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Šimková, Paulína

I.A

17. miesto

Pánis, Andrej

II.A

20. miesto

Morvaiová, Rebeka I.B

23. Miesto

V kategórii C sa úspešnými riešiteľmi krajského kola (SŠ Nováky, 16. mája
2018, 33 súťažiacich) stali :
Oboňová, Gabriela

I.B

2. miesto

Šimková, Paulína

I.A

4. miesto

Húska, Ján

I.A

6. miesto

Stano, Patrik

I.A

14. miesto

Morvaiová, Rebeka

I.B

17. miesto

Dušička, Adam

I.A

18. miesto

Horniaková, Daniela

I.B

19. miesto

Chalmovianska, Bianka

I.B

21. miesto

Nováková, Vanesa

I.A

27. miesto

V najnižšej kategórii D (pre žiakov ZŠ a nižšieho stupňa 8-ročného gymnázia)
si účasť na krajskom kole (Nováky, 26. apríla 2018, 40 súťažiacich) prvýkrát
vybojovali až dvaja naši žiaci a obidvaja sa stali úspešnými riešiteľmi:
Plšek, Adam

III

6. miesto

Glewitzká, Viera

III

31. miesto

Konzultantami CHO pre jednotlivé kategórie boli: A, B –

PaedDr. Miroslav Kozák

C, D – PaedDr. Oľga Kurbelová

Najúspešnejší riešitelia KK CHO – kat .B,C sa každoročne zúčastňujú Letnej školy
chemikov. V dňoch 1. – 13. júla 2018 sa Letná škola chemikov uskutočnila na SOŠ
vo Svite. Z našej školy sa zúčastnili: D. Foltán, M. Brokeš, P. Prístupný (II.A), P.
Šimková, J. Húska (I.A) a G. Oboňová (I.B).
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HEMIKLÁNÍ je jednodenná veľmi kvalitná súťaž určená pre 3- až 5-členné tímy

C

stredoškolákov so záujmom o chémiu organizovaná Fakultou chemickotechnologickou
a študentským
bohemicae.

Univerzity
spolkom

Súťaž

Pardubice

Alumni

scientiae

spoluvyhlasuje

MŠMT.

Družstvá riešia súbor teoretických úloh na čas; družstvo, ktoré ich vyrieši najviac,
vyhrá. Súťažiaci sú rozdelení do dvoch kategórií: kategória B pre mladších (1. a 2.
ročník SŠ) a najvyššia kategória A (pre všetky ročníky SŠ). Súťaž nemá žiadne
kvalifikačné predkolá, koná sa iba jedno celoštátne kolo v Pardubiciach. 3. ročníka sa
v tomto školskom po prvýkrát zúčastnilo dňa 9. februára 2018 aj družstvo z našej
školy v zložení: P. Gonda (IV.F), M. Chovanec, H. Čavojská (III.A), D. Foltán a P.
Prístupný (II.A), ktoré v konfrontácii 49 súťažiacich tímov (v prevažnej miere
z Českej republiky) skončilo v kategórii A na veľmi peknom 5. mieste. Súťažné
družstvo sprevádzal PaedDr. M. Kozák.

I

JSO je vedomostná súťaž z fyziky, chémie a biológie, ktorá je určená pre žiakov
do 16 rokov (na Slovensku sú to najmä základné školy a osemročné gymnáziá).

Unikátnosť súťaže spočíva v tom, že každý žiak musí preukázať vedomosti zo
všetkých

troch

a náročnú

oblastí.

prípravu

Odmenou

je

možnosť

za

poctivú

účasti

na

medzinárodnom kole, ktoré sa tradične koná
v decembri. Okrem individuálnych skúšok (testy
a riešenie úloh) súťažia na IJSO aj trojčlenné
družstvá o najlepšie zvládnutý experiment

fyziku, chémiu a biológiu. V tomto

školskom roku sa do uvedenej súťaže zapojil Adam Plšek z tercie, ktorý sa umiestnil
v celoštátnom kole v Bratislave na 2. mieste. Postúpil do letnej prípravy (počas
prázdnín) a do druhého výberového sústredenia v septembri 2018 a bude mať
možnosť vybojovať účasť v slovenskom družstve na medzinárodnej súťaži v exotickej
Botswane. Konzultantom za chémiu je PaedDr. O. Kurbelová.
Všetkým riešiteľom chemických úloh blahoželáme k dosiahnutým výsledkom,
ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v ďalšom
školskom roku 2018/2019.
PaedDr. Miroslav Kozák – vedúci PK chémie
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ICHO 2018

V

dňoch 19. júla až 29. júla 2018 prebiehal 50. ročník medzinárodnej chemickej
olympiády (MCHO), na ktorej súťažilo až 300 súťažiacich zo 76 krajín z celého

sveta (abecedne od Argentíny až po Vietnam). MCHO tento rok po prvýkrát
prebiehala v dvoch krajinách – Česko a Slovensko. Každú krajinu reprezentoval 4členný tím, pričom každý zo súťažiacich bojoval sám za seba. Dvaja zo štyroch
súťažiacich v slovenskom tíme boli
z našej

školy,

Chovanec

teda

(III.A)

ja,

Michal

a Peter

Gonda

(IV.F). Dopĺňali nás Martin Orságh
z Martina
z Nových

a Peter
Zámkov.

Rukovanský
Dôležitá

časť

MCHO sú samozrejme mentori, ktorí
prekladali zadania z angličtiny: Mgr. Stanislav Kedžuch, PhD. a RNDr. Rastislav
Serbin, PhD.
Tohtoročná cesta na MCHO bola naozaj výnimočne krátka, pretože súťažná
časť (19. – 25. júla 2018) prebiehala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. Hneď po príchode ná ubytovali na internáte. Otváracia
ceremónia prebiehala v Starej tržnici a bola veľmi dynamická, živá a viac zaujímavá
pre študentov ako predošlé roky. Ceremoniál pozostával z rôznych príhovorov
a vystúpení (napríklad The Pastels), ku koncu som sa na pódiu objavil ako súčasť
programu aj ja spolu s jedným českým reprezentantom (Ján Obořil), skladali sme
sľub v mene všetkých súťažiacich v duchu fair play.
Mimosúťažný program bol naozaj nabitý – po otváracej ceremónii nasledovala
welcome party na Červenom kameni, kde pre pripravili pestré jedlá (vrátane
typických slovenských), nechýbal celodenný výlet do Banskej Štiavnice, v ktorej sme
navštívili starú baňu, mineralogické múzeum a ďalšie historické pamiatky.
Deň pred súťažnou časťou nás oboznamovali s bezpečnostnými pravidlami
v laboratóriách. Hlavným hercom v inštruktážnom videu bol bývalý žiak našej školy,
Samuel Andrejčák, ktorý študuje na Prírodovedeckej Fakulte Univerzity Komenského
a podieľal sa na organizácii MCHO.
Praktická časť súťaže bola zložená z troch úloh – organická chémia (dve
syntézy), analytická chémia (analýza vody pomocou titrácie a iónmeničovej živice)
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a fyzikálna chémia (meranie clock reakcie) – ktoré boli na 27 stranách. Úlohy boli
naozaj unikátne a zaujímavé (najmä časť fyzikálna chémia), no časovo boli veľmi
náročné a väčšina ľudí úlohy nestihla. Čas na vypracovanie bol 5 hodín.
Po praktickej časti nasledoval deň voľna, počas ktorého sme navštívili
aquapark Senec. Teoretická časť pozostávala z 54 strán – úlohy pozostávali najmä
z fyzikálnej chémie, organickej chémie, anorganickej chémie a biochémie. Časovo
bola taktiež veľmi náročná, keďže čas na riešenie úloh bol len 5 hodín.
Po súťažnej časti nasledoval presun ICHO vlakom do Prahy, kde bola
poznávacia časť programu a záverečné vyhodnotenie MCHO. Nechýbala prehliadka
po Prahe, návšteva Solvayových baní a pre mňa najzaujímavejšia časť – prednáška
„How did elements get their names“ od Petra Wothersa, slávneho propagátora vedy,
zberateľa histórie chémie (až od alchýmie) a obľúbeného profesora na Univerzite
Cambridge v Anglicku.
Napätie stúpalo až do záverečného ceremoniálu, sprevádzal ho živý program
a veľa stresu. Skončili sme úspešne: Michal Chovanec (bronzová medaila), Peter
Gonda (bronzová medaila). Treba však podotknúť, že medaily dostáva určité
percento ľudí – nielen traja. Tešíme sa na správu od ďalších chemikov z nasledujúcej
MCHO, ktorá bude v Paríži.

Zľava : Mgr. Stanislav Kedžuch, PhD. , Peter Rukovanský,
Michal Chovanec, Peter Gonda, Martin Orságh,
RNDr. Rastislav Serbin, PhD.
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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: 1 skupina „mikrobiológia“ a tri skupiny
„seminár z biológie“ v 3. ročníku,

vo štvrtom ročníku 3 skupiny „botanika

a zoológia“, 3 skupiny „biológia človeka a ekológia“ a 1 skupina „vybrané kapitoly
z biológie“.

Analýza výsledkov maturitnej skúšky

Z

biológie maturovalo 43 študentov s výsledkami:
výborný – 25 študentov,
chválitebný – 17 študentov,
dobrý – 1 študent,
dostatočný – 0 študentov.

Celková priemerná známka: 1,44.

Aktivity a prezentácia PK na verejnosti

M

gr. Jana Mikušková bola členkou komisie školského kola BIO kat. A, B a SOČ;
spolupracovala na príprave akcie „Noc v škole“; pripravovala a zúčastnila sa

akcie „DOD“; zúčastnila sa odbornej prednášky “Ochrana vtáctva na Slovensku“
s RNDr. Vladimírom Slobodníkom, CSc.; zúčastnila sa súťaže ZOOlympiáda v
Bojniciach s našimi študentmi.
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Mgr. Vlasta Dobrotková – zúčastnila sa odbornej prednášky FGC s dievčatami
I.C; pripravila exkurziu pre študentov III.D „Human Body“ v Bratislave; spolupracovala
na príprave akcie „Noc v škole“; pripravovala a zúčastnila sa akcie „DOD“; zúčastnila
sa so študentom krajského kola BIO v Trenčíne; organizovala a so študentmi I.A, I.C,
III.D sa zúčastnila odbornej prednášky “Ochrana vtáctva na Slovensku“ s RNDr.
Vladimírom Slobodníkom, CSc.
RNDr. Michal Struhár – bol predsedom komisie školského kola BIO kat. A, B
a SOČ; spolupracoval na príprave akcie „Noc v škole“; pripravoval a zúčastnil sa
akcie „DOD“.
Mgr. Viera Pekárová – pripravila exkurziu pre študentov III.B „Human Body“
v Bratislave; zúčastnila sa odborných prednášok so študentmi k Zoolympiáde
v Bojniciach.
RNDr. Denisa Tužinská – spolupracovala na príprave akcie „Noc v škole“;
pripravovala a zúčastnila sa akcie „DOD“.
Mgr. Marta Lančaričová – zúčastnila sa exkurzie „Human Body“ v Bratislave
s triedami III.C, III.F; so študentmi krúžku Červeného kríža sa zúčastnila na akciách:
finančné zbierky, potravinové zbierky, prezentácia prvej pomoci a študentská kvapka
krvi.

A

j v tomto roku sa dňa 10. marca
2018 na našej škole usporiadal

„Deň

otvorených

dverí“.

Naša

PK

pripravila pre verejnosť zábavný kvíz
o ľudskom tele aj vedomostnú súťaž
o biodiverzite Slovenska. Prezentovala
výučbu biológie pre žiakov ZŠ, ale aj
širokú

verejnosť.

Informovali

sme

o možnostiach výučby biológie na našej
škole a o možnostiach uplatnenia na
vysokých školách.
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Naše úspechy

2

2. januára 2018 sa uskutočnilo školské kolo 52. ročníka BIO a školské kolo SOČ.
Biologickej olympiády sa zúčastnili 3 študenti, pričom do krajského kola postúpil

Marek Hanus (III.A) s prácou „Vplyv banskej činnosti na výskyt žiab vo vybraných
oblastiach hornej Nitry“. Do krajského kola SOČ postúpila Dagmar M. Budd (VII)
s prácou „Hodnotenie ekologického stavu vybraných úsekov rieky Nitry na základe
bentických rozsievok“. Marek Hanus obsadil v krajskom kole v kategórii A 3. miesto.
Viedla ho Mgr. Vlasta Dobrotková. Dagmar M. Budd postúpila až do celoslovenského
kola SOČ, kde v odbore 04 biológia obsadila vynikajúce 1. miesto. Viedol ju RNDr.
Michal Struhár.
30. mája 2018 sa v Bojniciach uskutočnil 2. ročník celoslovenskej súťaže
zoolympiáda, ktorej sa zúčastnili aj naši študenti. Medzi strednými školami Slovenska
sa Marek Hanus (III.A) umiestnil na 4. mieste s rovnakým počtom bodov ako
študentka Františka Mečiarová (III.B) a Patrik Stano (I.A). Nikola Barčinová (II.E)
obsadila 5. miesto.
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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

centrom

v Prievidzi.

Zúčastňujeme

kultúrnym

sa

rôznych

výstav, prednášok a besied. Veľmi dobrú spoluprácu
máme aj s Obvodným úradom životného prostredia
v Prievidzi a Štátnou ochranou prírody v Prievidzi (na
fotografii pracovník ŠOP RNDr. Vladimír Slobodník,
CSc. vedie prednášku pre študentov na tému
„Ochrana vtáctva na Slovensku“).
Naďalej pokračuje aj spolupráca so SČK. Na
našej škole sa uskutočnila akcia darovania krvi pri
príležitosti

Študentskej

kvapky

krvi,

ktorej

sa

zúčastnili študenti aj pedagógovia našej školy.

Mgr. Vlasta Dobrotková
vedúca PK biológie
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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

V

tomto školskom roku boli voliteľné predmety otvorené nasledovne:

3.ročník:

1 skupina fyzickej a humánnej geografie – 19 žiakov,
1 skupina regionálnej geografie – 15 žiakov,
2 skupiny geografie atraktívne – 28 žiakov.

4. ročník:

3 skupiny seminára z geografie – 57žiakov.

Analýza výsledkov maturitnej skúšky

P

redmetovú maturitnú komisiu tvorili Mgr. Renáta Rybanská, Mgr. Viera
Pekárová a Mgr. Zuzana Cigáňová. Z geografie maturovalo 52 študentov

v priebehu štyroch dní. Na maturitnej skúške z geografie dosiahli študenti tieto
výsledky:
známka 1 – 26 žiakov
známka 2 – 23 žiakov
známka 3 – 2 žiaci
známka 4 – 1 žiak
Celková priemerná známka: 1,58.
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Aktivity a prezentácia PK na verejnosti

V

spolupráci s PK OBN a PK CHEM sme sa zapojili to projektu o Európskej únii.
Študenti mohli zistiť „Ako chutí Európa?“ poznávaním a ochutnávkou rôznych

európskych dobrôt. Taktiež mali možnosť overiť si svoje vedomosti a uspieť

v

rôznych zábavných geografických hrách a kvízoch nielen o Európe. Prezreli si
fotografie z rôznych geografických exkurzií. Vyučujúci poukázali na úspechy
študentov na geografickej olympiáde a rodičov a študentov oboznámili (na DOD, Noc
v škole) s možnosťami ďalšieho využitia geografie pri štúdiu na vysokých školách.

Naše úspechy

D

ňa 11. decembra 2017 sa uskutočnilo

školské

kolo GO v osemročnom gymnáziu. V kategórii F

(príma, sekunda) sa zúčastnili 4 žiaci, do okresného
kola postúpili Damián Bystrák (príma) a Marek Novák
(sekunda). V kategórii E (tercia, kvarta) - priamo postupoval Ondrej Ondrisek
(kvarta b).
Dňa 7. decembra 2017 sme sa zapojili do geografickej internetovej súťaže
GQIQ test - Mapa Slovakia pre žiakov základných škôl. Súťažili sa 3 žiaci, z ktorých
Marek Novák obsadil krásne 37. miesto z 1844 súťažiacich.
V Centre voľného času v Prievidzi sa 6. februára 2018 traja žiaci našej školy
zúčastnili okresného kola 46. ročníka geografickej olympiády. V kategórii F získal
prvé miesto Marek Novák z triedy sekunda a postúpil do krajského kola. Tu nás
prvýkrát reprezentoval a skončil na peknom 15. mieste. Marekovi ďakujeme
a gratulujeme.
Aj v tomto školskom roku sa v spolupráci s PK OBN naši študenti 3. ročníka
Tomáš Vlčko (III.F), Tomáš Štrba (VII) a Lukáš Vavrinec (III.A) zapojili do súťaže
Mladý Európan 2018. V 13. ročníku naše trio v krajskom kole s veľkým náskokom
zvíťazilo a postúpilo do celoslovenského finále, ktoré sa konalo v Tatrách 13. – 14.
júna 2018. Náš tím nás skvelo reprezentoval a obsadil vynikajúce 1. miesto v rámci
celého Slovenska! Pri príprave im pomáhal Mgr. Roman Steinhűbl.
Mgr. Viera Pekárová – vedúca PK geografie
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Geografická exkurzia KREMNICA – BANSKÁ ŠTIAVNICA

D

ňa 24. októbra 2017 sa trieda I.F zúčastnila geografickej exkurzie. Navštívili
sme zaujímavé mestá stredného Slovenska späté s históriou výroby mincí

a banskej činnosti. Naša prvá zastávka bola Kremnica. Absolvovali sme prehliadku
Mincovne, ktorú založil 17. novembra 1328 kráľ Karol
I. Už takmer 700 rokov nepretržite vyrába mincové
produkty – mince, medaily, plakety, vyznamenania
a odznaky. Erudovaný výklad nám poskytol pracovník
mincovne.

Oboznámili

sme

sa

s históriou

i súčasnosťou. Po prehliadke sme sa poobzerali po
okolí a prezreli sme si pamätihodnosti mesta.
Ďalším cieľom našej bolo Banské múzeum
v Banskej Štiavnici, ktoré už 40 rokov ponúka
prehliadku

originálnych

banských

priestorov

a ukazuje vývoj rudného baníctva od stredoveku do
konca 20. storočia. Prehliadku sme absolvovali
vystrojení prilbou, plášťom a lampou ako „naozajstní“
baníci. V podzemí nás zaujala expozícia gápľa na
konský pohon, spleť banských chodieb a rôzne stroje, ktoré sa kedysi používali pri
ťažbe rúd kovov.
Exkurzia

sa

uskutočnila

vďaka

finančnej

podpore

Trenčianskeho

samosprávneho kraja.
Mgr. Zuzana Cigáňová, Mgr. Viera Pekárová
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Magický Krakow

V

dňoch 6. – 7. decembra 2017 sme sa zúčastnili exkurzie do Poľska s
profesormi RNDr. Milanom Bartom a PaedDr. Jurajom Taschom. Prvá zastávka

našej cesty bol Osvienčim, kde sme si pripomenuli obete holokaustu počas 2.
svetovej vojny. Následne sme sa presunuli do druhej časti Birkenau. Poobede nás
čakala prehliadka Krakowa s profesionálnym sprievodcom, previedol nás nádherným
zámkom Wawel, univerzitnou štvrťou a starým mestom s čarom vianočných trhov.
Unavení sme cez noc nabrali novú energiu a ďalší deň sme videli krásy soľnej
bane Wieliczka. Nasledoval rozchod v kráľovskom meste Krakow a cesta domov.

Potulky po Morave

V

dňoch 5. – 6. júna 2018 sa konala geografická exkurzia do Bratislavy a na
Moravu pod dozorom PaedDr. Juraja Tascha a RNDr. Milana Bartu. Spoločne

sme navštívili fabriku koncernu Volkswagen v Bratislave, kde nás oboznámili s
procesom
bentley

výroby

a

škoda.

áut

volkswagen,

Naša

spoločná

audi,
cesta

pokračovala do malebného českého mestečka
Kroměříž, v ktorom sme objavili krásnu Květní
zahradu

z

nasledovala

obdobia
prehliadka

renesancie.

Ďalej

Arcibiskupského

paláca v Kroměříži, ktorého interiér ladený
prevažne do rokokového štýlu očaril každého z nás. Po noci strávenej v Česku sme
navštívili výrobňu destilátov Rudolf Jelínek, kde nám zhovievavá sprievodkyňa
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objasnila výrobu ovocných a bylinných destilátov a whisky. Naše potulky pokračovali
v žrebčíne obce Napajedla. Sympatický sprievodca nám vysvetlil, že žrebčín slúži na
chov plemena anglický plnokrvník a jeho následný tréning na rovinné dostihy.
Poslednou zástavkou bolo kúpeľné mesto Luhačovice, ktoré nás okúzlilo krásnym
prostredím a príjemnou atmosférou. Exkurzia dopadla nad naše očakávania, preto sa
tešíme na ďalšie spoločné zážitky.
Slavomíra Čulíková (VII)
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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. Marta Lančaričová, Mgr. Iveta Marošová,
Mgr. Tibor Mlynárik, Mgr. Ján Opálený, Mgr. Jaroslav Uhrin,
Mgr. Eva Urbanová, Mgr. art. Alena Výskoková.

Florbal dievčatá
Stredné školy

D

ievčatá nesklamali ani v tomto roku a v stredoškolských športových hrách
(SŠH) dosiahli tieto výsledky:

okresné kolo

1. miesto,

regionálne kolo

1. miesto,

krajské kolo

2. miesto.

Vynikajúce meno nášho gymnázia za posledné desaťročie v tomto športe šírili
tieto študentky: Paulína Kotlářová (kapitánka),

Alexandra Jašková,

Linda

Krajčovičová, Jana Magdolenová, Svetlana Štangová, Diana Taschová (všetky
z oktávy), Petra Melušová (IV.C), Ema Šimurková, Zuzana Minichová, Dominika
Hajdáková (všetky z kvinty), Kristína Szabová (III.E), Vanesa Krchová (I.C),
Alexandra Krchová (I.F), Sofia Richterová (I.D) a Nikola Ďuricová (I.E).
Dievčatá, ktoré tvorili základ tohto družstva, majú už úspešne za sebou
maturitnú skúšku. Preto sa patrí na rozlúčku vysloviť im poďakovanie za to, akú
pozitívnu stopu po športovej aj ľudskej stránke tu zanechali. Mnohé z nich
reprezentovali školu už od prímy – celých osem rokov! Na začiatku sa učili držať
hokejku, neskôr to boli už len ťažko zdolateľný súper, už aj v kategórii základných
škôl. V okresnom kole vyhrali za toto dlhé obdobie (až na jednu výnimku) vždy
a väčšinou suverénne (v SŠH škola vyhrala OK 9-krát bez prerušenia). Väčšinou
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končili s medailou na krajskom kole, raz ako víťazky krajského kola však okúsili aj
atmosféru majstrovstiev Slovenska.
Krajské kolo bolo a aj bude pre nás ťažko priechodné pre vysokú kvalitu
florbalových klubov (Nemšová, Pruské, Trenčín). Dievčatá, ktoré reprezentujú našu
školu, sú na rozdiel od nich len nadšenci bez klubovej príslušnosti. Okrem dievčat
z oktávy výborne zapadli do družstva Petra Melušová, Ema Hanusová, ktorá
maturovala už vlani, a výborná brankárka Kristína Szabová. Verím, že ani odchod
siedmich hráčok z kádra v tomto roku neovplyvní výrazne vysokú kvalitu družstva
našej školy. Dievčatá z kvinty a z prvého ročníka urobili veľký pokrok a majú veľkú
perspektívu nadviazať na ich úspechy.
Mgr. Tibor Mlynárik

Stolný tenis
Kategória dievčat

A

j po veľkej obmene kádra (keď zostala len jedna hráčka z minulého roka) sa
nám podarilo obhájiť vlaňajšie pozície.

SŠH okresné kolo
regionálne kolo
Školu reprezentovali:

1. miesto,
2. miesto.
Andrea Brayerová (IV.C)
Laura Kovalíková (I.F)
Hanka Súlovská (II.E)
Magdaléna Vígľašská (III.E)

Kategória chlapcov

K

áder hráčov sa zmenil len minimálne a výsledok zostal úplne totožný s minulým
rokom.

SŠH okresné kolo
regionálne kolo
Školu reprezentovali:

1. miesto,
2. miesto.
Jozef Žigo (III.F)
Samuel Bakus (III.B)
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Martin Beseda (III.C)
Timotej Králik (IV.F)
Mgr. Tibor Mlynárik

Basketbal dievčatá
Stredné školy

obvodné kolo

1. miesto,

okresné kolo

1. miesto,

regionálne kolo

1. miesto,

krajské kolo

2. miesto.

Školu reprezentovali: Nikola Môciková (II.D), Erika Šujanová (II.B), Veronika
Chriňáková (III.D), Klaudia Kostecká (III.F), Paulína Kotlářová (VIII), Lea Lenhartová
(III.C), Jana Chudá (II.B), Petra Melušová (IV.C), Ema Toráčová (III.B), Romana
Hepnerová (I.F), Sára Teličáková (II.F), Bianka Pavolová (II.D), Nina Šopoňová (II.B).
Mgr. Ľudmila Husárová

Bedminton dievčatá – stredné školy
Petra Rybáriková (I.F), Laura Kovalíková (I.F), Patrícia Mikušová (II.D)
1. miesto okresné kolo,
2. miesto regionálne kolo.

Bedminton chlapci – stredné školy
Slavomír Mečiar (IV.C), Samuel Bakus (III.B), Rastislav Priehoda (II.B), Samuel
Majdák (III.E)
1. miesto okresné kolo,
1. miesto regionálne kolo,
3. miesto krajské kolo.
Mgr. Ľudmila Husárová
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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

Október – „Mesiac úcty k starším“

D

ňa 24. októbra 2017 sa na pôde našej školy uskutočnila besiedka pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším. Žiaci tried príma až kvarta si pripravili bohatý program

plný piesní, hudby a tanca pre svojich starých rodičov pod vedením vyučujúcich
PaedDr. Emílie Bartošovej a Mgr. Petry Bohušovej. Samozrejme nechýbalo ani
divadlo. Tento rok to bolo dramatické spracovanie známej rozprávky Snehulienka
v modernej verzii z autorskej dielne Sáry Schmidtovej, žiačky tercie. Veríme, že
starým rodičom sa program páčil a strávili príjemné popoludnie so svojimi vnúčatami.
Pri tejto príležitosti sme zaželali všetkým starým rodičom pevné zdravie, veľa elánu a
veľa krásnych chvíľ strávených v kruhu svojich najbližších.
PaedDr. Emília Bartošová
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Menný zoznam študentov osemročného štúdia
Trieda: príma (30 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Petra Bohušová
Bakus Timotej

Lišková Laura

Borzová Veronika

Machalíková Nikol

Bugárová Karolína Zara

Mrena Filip

Buzková Tatiana

Műllerová Melisa

Bystrák Damián

Nosianová Andrea Klára

Cápa Matúš

Orthová Sofia

Cirok Lukáš

Pauková Amélia

Dobiš Daniel

Richterová Izabela

Dvorská Katarína

Rumpliová Lujza

Grolmus Boris

Simoníková Daniela

Jalakšová Kiara

Šipošová Louise Andrea

Jedinák Adam

Števeková Dominika

Karaková Hana

Vargová Lea

Kňaze Adam

Vlk Alexander

Kupcová Timea

Záhorský David
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Trieda: sekunda (34 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

Páleš Roman

Gombarčíková Nina

Priehodová Sofia

Gondárová Barbora

Rizmanová Izabela

Gregor Juraj

Suchoň Peter

Gubová Emma

Štefko Igor

Hagarová Radka

Vanek Daniel

Holendová Nina

Vargic Boris

Jankovič Pavel

Vidová Vivienne

Kiaba Jakub

Výskok Jakub
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Trieda: tercia (31 žiakov)

Triedna profesorka: PhDr. Ľudmila Kupková
Antalík Matej

Majdák Rastislav

Bakoš Filip

Melchiory Matej

Boďová Ema

Mihálová Paulína

Bošková Lucy

Mištinová Michaela

Cápa František

Ondrejovičová Isabella

Ďurdina Andrej

Pánisová Sophia

Dvorská Tatiana

Plšek Adam Benjamin

Feherváriová Linda

Rexa David

Ficelová Sofia

Schmidtová Sára

Glevitzká Viera

Sitár Adam

Hudec Jakub

Šandríková Zuzana

Jalakšová Sofia

Šefcová Klára

Kaňuch Juraj

Škorvanová Viktória

Kulichová Silvia

Škrovanová Kristína

Lenarth Martin

Zágorová Kamila

Ludík Michel
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Trieda: kvarta a (24 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Andrea Klocoková
Balážka Adam

Košťálová Natália Laura

Donič Adrián

Kozielová Karolína

Ďurdinová Nataša

Kupec Roman

Farkaš Timotej

Loja Martin

Ficelová Karolína

Macko Samuel

Gerardis Marta

Priehoda Denis

Gombarčík Filip

Protschka Walter Samuel

Gros Martin

Puškášová Lenka

Halenkovičová Sofia

Radosa Dávid

Hozzová Viktória

Satrapová Anna Kristýna

Ilčík Igor

Veselý Jakub

Ištvánfyová Ema

Zábojníková Zoja
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Trieda: kvarta 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

166

Trieda: kvinta (28 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

Kopún Juraj

Pavlovski David

Lavuš Samuel

Slobodníková Kristína

Lednický Jakub

Svítková Emma Tereza

Lehocký Noel

Šimurková Ema

Mazán Marco

Žember Miloš
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Trieda: sexta (20 žiakov)

Triedna profesorka: PaedDr. Miroslava Šutová

Bališová Denisa

Kašubová Karolína

Bugárová Katarína

Králová Simona

Čabalová Linda

Maňka Samuel

Dobríková Sylvia

Maroši Andrej

Fáberová Viktória

Mokrá Michaela

Flimel Marián

Pánis Matúš

Hatran Dieu Huong

Príbelszká Sofia

Hergelová Nikola

Šarközy Vladimír

Huba Radovan

Šerík Matej

Janoušek Roman

Uhrínová Ema
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Trieda: septima (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: oktáva (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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Menný zoznam študentov štvorročného štúdia
Trieda: I.A (25 žiakov)
(prírodovedná trieda)

Triedna profesorka: Mgr. Helena Vašková
Adámiková Mária Lujza

Mečiarová Viktória

Belák Pavel

Miháliková Alexandra

Buček Jozef

Nováková Vanesa

Čičmancová Diana

Perniš Jakub

Duchoň Timotej

Prostredná Petra

Dušička Adam

Soláriková Lucia

Foltánová Vladimíra

Stano Patrik

Hollý Simon

Svitok Erik

Húska Ján

Šimková Paulína

Chalmovianska Bianka

Tomová Adriána

Klenovská Simona

Urminský Samuel

Košovský Martin

Vavrová Tamara

Krupčík Richard
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Trieda: I.B (26 žiakov)

Triedna profesorka: PaedDr. Emília Bartošová
Antol Roderik

Kohút Roman

Antolová Lucia

Kohútová Rebeka

Antolová Viktória

Mazáň Martin

Bartová Emília

Minichová Eliška

Bieliková Silvia

Mjartanová Dominika

Dubný Samuel

Morvaiová Rebeka

Ďuračková Jana

Oboňová Gabriela

Gažík Viktor

Surová Simona

Halenár Timotej

Šimkovič Andrej

Hnáthová Zuzana

Školnová Alexandra

Horniaková Daniela

Štrbáková Karolína

Hromadík Matej

Turza Adam

Hruška Peter

Valková Adriana
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Trieda: I.C (31 žiakov)
(jazyková trieda)

Triedny profesor: Ing. Martin Surový
Berlanský Adam

Krchnavá Veronika

Boboková Lucia

Krchová Vanesa

Briestenská Michaela

Kucherková Viktória

Buraľová Viktória

Maref Ishaharazed

Bystráková Nicol

Matuška Tomáš

Gregorič Vanesa

Mihalovičová Miriam

Hnáth Denis

Orlová Paulína

Hollá Adriana

Pekárová Monika

Horinková Malvína

Petrisková Bianka

Hrabovská Tatiana

Petrovský Maxim

Hrdá Ivana

Schlenger Adam

Hudec Sebastián

Šimová Daniela

Ivanová Alexandra

Šormanová Karin

Jánošová Jasmína

Štorcelová Alena

Kluvancová Alžbeta

Švecová Júlia

Krajči Lea
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Trieda: I.D (30 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Jana Bieliková (Pastieriková)
Balážová Martina

Partiková Tamara

Bauková Lenka

Poliaková Nina

Bieliková Katarína

Priehodová Jasmína

Dobišová Karolína

Púryová Lucia

Dvorský Samuel

Richterová Sofia

Frťalová Martina

Rucki Marek

Gatial Miloš

Rűckschlossová Lenka

Gatial Samuel

Sasáková Barbora

Golhová Andrea

Smetánka Tomáš

Hianiková Tatiana

Šponiar Filip

Janáčová Laura

Trnová Lucia

Kaplánová Tamara

Vaško Peter

Kotrík Samuel

Velická Simona

Lazoňová Patrícia

Vidová Hana

Obertíková Michaela

Zubovský Daniil
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Trieda: I.E (27 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Gabriela Oršulová

Bělinová Lucia

Némethová Alexandra

Čaniga Eduard

Oravec Jakub

Čechová Lucia

Pandurovič René Mariu

Ďuricová Nikola

Piaček Marek

Gašparovič Peter

Pisár Matúš

Guláš Marek

Polička Jozef

Hepnerová Mária Anna

Schnierer Marek

Hirjak Adam

Simonidesová Barbora

Khalifa Hana

Sobota Šimon Peter

Lehmden Adam

Šikula Ladislav

Leitman Andrej

Šošovička Martin

Líšková Chiara

Trgiňa Samuel

Miklašová Lucia

Urbaničová Žaneta

Mrenica Michal

175

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

Triedna profesorka: Mgr. Zuzana Cigáňová

Adamčeková Sabína

Košianová Nina

Adamičková Soňa

Kovalíková Laura

Bejdáková Natália

Krchová Alexandra

Cifríková Veronika

Lenhart Timotej

Demen Leyla

Mikuška Miroslav

Djorovič Alexander

Minichová Kristína

Dobrotková Carolin

Minichová Viktória

Dufek Martin

Petráš Miroslav

Fábryová Petra

Pittner Samuel Ján

Hepnerová Romana

Rybáriková Petra

Hopko Jakub

Shazada Maref

Hudecová Laura

Veščičík Sasha

Chlpeková Paulína

Zaťková Martina

Chromík Jakub Ján

Ziaťková Ema

Chylová Veronika
Jurík Matej
Kelečényi Adrián
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Trieda: II.A (30 žiakov)
(prírodovedná trieda)

Triedny profesor: Mgr. Bc. Peter Marko
Anovčin Denis

Lahká Adela

Brokeš Martin

Lorenčík Adam

Dado Dávid

Lukáč Adam

Duchovič Adam

Mikuš Milan

Foltán Dominik

Mjartan Matúš

Fulek Miroslav

Oršula Jakub

Gatial Adam

Pánis Andrej

Hlavenková Viktória

Pastierik Ivan

Jankovičová Monika

Pénzeš Matúš

Jendrušák Michal

Prístupný Patrik

Jordová Timea

Rosa Martin

Kavka Andrej

Stanček Lukáš

Kiabová Kristína

Šimková Kristína

Kudry Andrej

Šnircová Melisa

Kysela Dušan

Tásková Marianna
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Trieda: II.B (31 žiakov)

Triedna profesorka: PhDr. Tatiana Šteiningerová
Altofová Martina

Karásek Nikolas

Balážová Katarína

Kovalíčeková Laura

Balčirák Jozef

Marko Adam

Bátora Peter

Matušková Lea - Daniela

Bedušová Daniela

Mokrá Michaela

Benko Martin

Nikmonová Frederika

Benková Natália

Priehoda Rastislav

Boboková Patrícia

Richterová Nina

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: II.C (29 žiakov)
(jazyková trieda)

Triedny profesor: PaedDr. Bohdan Cagáň

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

Schühtanczová Laura

Hunková Emma

Škvareninová Simona

Chalmovská Kristína

Štetiarová Sofia Mária

Jelínek Matúš

Šturcel Richard

Juhás Martin

Zuskinová Lucia

Knapeková Lucia

Žila Jozef

Kuželová Sofia

Žilová Miriam Mária

Lalíková Diana
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Trieda: II.D (27 žiakov)

Triedny profesor: Mgr. Roman Steinhübl

Bartolen Oliver

Laga Vladimír

Blaho Samuel

Linder Roman

Čavojská Petra

Lojová Katarína

Dingová Sophia

Luteránová Veronika

Dušička Filip

Majtan Matúš

Ferovová Saša

Mikušová Patrícia

Galanská Silvia

Môciková Nikola

Gatial Martin

Pavolová Bianka

Grolmusová Martina

Priehoda Ľuboš

Halušová Monika

Procházka Marek

Hepnerová Natália

Rácová Natália

Hrdý Mário

Svobodová Katarína

Krajč Jakub

Vida Adam

Krajč Matej

180

Trieda: II.E (31 žiakov)

Triedna profesorka: PaedDr. Oľga Kurbelová
Bachoríková Adriana

Oršula Simon

Barčinová Nikola

Peciar Martin

Hepnerová Anna

Pernišová Natália

Horváth Samuel

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

Tipulová Kristína

Olšovská Sofia
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Trieda: II.F (29 žiakov)
(všeobecná / jazyková / spoločenskovedná trieda)

Triedna profesorka: Mgr. Marta Lančaričová

Antol Lukáš

Krenová Klaudia

Bago Andrej

Kurbelová Sára

Beniaková Andrea

Lesáková Eva

Bírová Lucia

Levická Paulína

Čery Timotej

Mäsiar Matúš

De Riggo Róbert

Mešina Jakub

Dragašová Deana

Midliková Patrícia

Gombalová Veronika

Milatová Monika

Gunišová Mária

Rybanský Marko

Hrdá Lenka

Sluková Sandra

Hrnčiar Samuel

Straková Júlia Tereza

Ilenčíková Lenka

Suchánek Tomáš

Kapustová Klaudia

Svitok Marcel

Kmeťová Zuzana

Teličáková Sára

Knobová Emanuela
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Trieda: III.A (32 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

Glevitzká Štefánia

Mazánik Erik

Hanus Marek

Merašická Nikoleta

Hevessy Zoltán

Michálková Lenka

Hilkovič Samuel

Minichová Lenka

Chovanec Michal

Mišiaková Valéria

Juríková Róberta

Nedeljak Matej

Kavka Peter

Ondrejovič Róbert

Krajčíková Lívia

Pánis Martin

Krištín Matúš

Puha Jakub

Kurbelová Veronika

Vavrinec Lukáš
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Trieda: III.B (33 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Alžbeta Janesová
Bakus Samuel

Móc Mário

Balková Mária

Nechala Daniel

Baničová Barbora

Polerecká Dominika

Faráriková Martina

Révészová Jessica

Hološka Adam

Rumpliová Lívia

Hrivňák Norbert

Smetánka Andrej

Hronský Samuel

Stankovský Ivan

Chlpeková Radoslava

Šimurka Andrej

Kočiš Adrián

Škultéty Adrián

Kotrík Pavel

Šnirc Roman

Krško Adrián

Šuhajdová Rebeka - Bianka

Kunovská Romana

Toráčová Emma

Marko Martin

Valková Sabína

Mečiarová Františka

Valterová Denisa Vanessa

Mifek Dominik

Vrecková Dominika

Michalík Samuel

Vrecková Zuzana

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

Triedny profesor: Mgr. Ján Opálený
Altofová Paulína

Jendrišáková Gréta

Benko Michal

Kotríková Katarína

Beseda Martin

Kováčová Simona

Breštenská Klaudia

Lenhartová Lea

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 Sabina

Wolfová Paulína
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Trieda: III.D (31 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Erika Hoppanová
Árvová Bianka

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

Kytka Marek
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Trieda: III.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: III.F (35 žiakov)
(spoločenskovedná / všeobecná trieda)

Triedna profesorka: Mgr. Ľudmila Husárová
Behanovská Ivana

Obertová Stela

Dúbravková Simona

Papalová Alexandra

Ďurinová Tereza

Petráková Radoslava

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

Vandžurová Silvia

Kršiak Adam

Vlčko Tomáš

Kullová Kristína

Vlhová Tímea

Lenhard Jakub

Zasidkovych Kateryna

Matiašková Petra

Zimmer Mário

Miklošová Alžbeta

Žigo Jozef

Mjartanová Simona
188

Trieda: IV.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: IV.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: IV.C (27 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Jana Galanská

Adamcová Pavla

Melušová Petra

Andel Branislav

Mihálik Jozef

Brayerová Andrea

Ožvoldíková Petra

Búliková Petra

Plachý Damián

Ciglerová Romana

Plekancová Denisa

Csonková Natália

Pokorný Jozef

Cvopa Šimon

Rapánová Lucia

Dežerická Iveta

Rendeková Barbora

Divékyová Simona

Svítková Veronika

Dobiš Adam

Ševčíková Barbora

Gogorová Martina

Šponiarová Romana

Hammerová Alžbeta

Tadialová Karolína

Kollárová Viktória

Valko Jozef

Mečiar Slavomír
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Trieda: IV.D (31 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

Hrabovská Patrícia

Saavedra Celia

Hutár Dominik

Sabová Michaela

Januška Jakub

Sluka Róbert

Jeluš Alex

Štrbáková Katarína

Kmeťová Aurélia

Vidová Lucia

Kňazeová Kristína

Zajícová Veronika

Kopálová Zuzana

192

Trieda: IV.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: IV.F (28 žiakov)
(spoločenskovedná / prírodovedná trieda)

Triedna profesorka: PaedDr. Katarína Rajcigelová
Antolová Romana

Líška Eduard

Bernátová Monika

Magušínová Paulína

Borková Magdaléna

Minichová Monika

Drgoňa Gabriel

Píš Adam

Frivaldský Matúš

Polerecká Mária

Gonda Peter

Šandorová Zuzana

Hrdá Dominika

Šimurková Viktória

Jacolová Bronislava

Škarbová Timea

Kališová Barbora

Šubík Samuel

Kasperkevič Lukáš

Vlk Alex

Kminiaková Nina

Vysočániová Nikola

Králik Timotej

Wesserlová Monika

Krčíková Tatiana

Záhumenská Patrícia

Kršková Oľga

Zimančok Dávid
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