LXII.
VÝROČNÁ SPRÁVA

ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

Zostavovateľ a grafická úprava: RNDr. Michal Struhár
Jazyková korektúra: PaedDr. Bohdan Cagáň
Obálku vytvorila: Mgr. art. Barbara Meluzin Remiašová

Tlač: LIPOPRINT Prievidza

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

Od roku 1971 sme pridruženou školou UNESCO

Od roku 2010 sme držiteľmi certifikátu kvality ISO 9001

2

SLOVO NA ÚVOD

Marcus Tullius Cicero povedal: „Priateľstvo sa líši od príbuzenstva tým, že
z príbuzenského vzťahu môže zmiznúť oddanosť, no z priateľstva nemôže. Ak sa
z priateľstva vylúči oddanosť, priateľstvo zaniká, no príbuzenstvo trvá ďalej.“

Drahí naši priatelia!
Naša škola slávi sté výročie. Tvorí ju nielen tých 69 odvážnych a rozvážnych,
múdrych a obetavých žien a mužov, čo tvoria súčasný profesorský zbor nášho
gymnázia a ktorým chcem poďakovať práve týmito slovami. Aj naši predchádzajúci
kolegovia šírili dobré meno tejto školy pred nami, vrátane olympijských víťazov,
politikov, vedcov, vynikajúcich manažérov či umelcov, našich absolventov. No aj ľudí,
ktorí nikdy nesedeli na žiadnej strane katedry v našej škole. Ale vedia oceniť jej
zásadný prínos pre túto krásnu krajinu.
Spája nás to cicerovské priateľstvo a oddanosť. Oddanosť Gymnáziu Vavrinca
Benedikta Nedožerského v Prievidzi. Gymnáziu, ktoré práve dnes oslavuje 100
rokov. Ale možno nielen jemu, i keď jemu osobitne. Oddanosť myšlienke a poslaniu,
ktoré táto škola reprezentuje. A tými sú predovšetkým sloboda ducha, pravda,
zodpovednosť, sila tela, obdiv a úcta ku kritickému mysleniu, túžba po vzdelaní, po
raste, schopnosť inšpirovať sa lepšími, ale aj snaha podať pomocnú ruku slabším.
Spája nás túžba po objavovaní nových horizontov vo vede, kultúre, športe... Chceme
nachádzať nové riešenia, ktoré posunú svet, ale naše základné hodnoty nezmenia.
Ľudskosť musí zostať!
Dnes má naša škola 100 rokov. Málo? Veľa? Neviem. Históriu netvoria čísla,
ale činy a ich tvorcovia. Bránami tejto školy v jej celom trvaní prešli tisíce študentov
a učiteľov. Veď v prvom rade o nich je škola. I keď, samozrejme, nielen o nich. Mnohí
zaznamenali nebývalý úspech a mnohí sa stali „len“ nenahraditeľnými pri rodinnom
stole či v kruhu priateľov a spolupracovníkov. Pre nás sú všetci rovnako milí a vzácni.
Vážení kolegovia!
Byť učiteľom je náročné, ale krásne poslanie. Učiteľ musí byť alebo výborný
odborník, alebo dobrý človek, psychológ, ošetrovateľ, náhradný rodič, musí byť
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empatický aj asertívny, musí... toto všetko a ešte oveľa viac. Ale ak je týmto všetkým
súčasne, ak je škole a študentom oddaný, ak vo vyučovaní vidí zmysel svojho života,
ak chápe, že už cesta je cieľ, ak ho neúspech neodradí, ale posunie vpred a ak –
a to najmä - toto všetko robí s láskou a rád, tak vtedy je to pán učiteľ. A vy, vy ste pre
mňa páni učitelia.
Milé dievčatá a chlapci!
Nedávno mi jeden môj výborný kamarát hovoril, že ho udivuje tablo jeho pána
svokra. Je z roku 1944 a je na ňom napísané Nám patrí svet. Je to pre mňa
fascinujúce. Preto, že sa nezmenilo nič, ale všetko súčasne. Svet nám patrí, lebo my
tvoríme svet. Všetky generácie, čo prešli bránou tejto vlajkovej lode slovenského
stredného školstva po celých 100 rokov, my tvoríme svet. A ja len dúfam a verím, že
na tomto sa nič nezmení.
Tak všetko najlepšie, milé gymnázium!

PaedDr. Eleonóra Porubcová
riaditeľka školy
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ZAMESTNANCI ŠKOLY
Vedenie školy
1. PaedDr. Eleonóra Porubcová, SJL – RUJ – ETV, vyučovala ETV: VI, II.C, II.F;
riaditeľka školy;
2. RNDr. Milan Barta, MAT – GEO, vyučoval GEO: Vb, I.E, I.F; PMM: 4. ročník;
SEM: 4. ročník; zástupca riaditeľky školy pre výchovu a vzdelávanie; školský
koordinátor maturitných skúšok;
3. PhDr. Eva Homolová, DEJ – RUJ, vyučovala RUJ: I.A, I.C, I.D, III.A, III.D, IV.A,
IV.E; MOD: 4. ročník; zástupkyňa riaditeľky školy pre výchovu a vzdelávanie;
koordinátorka žiackej školskej rady;
4. RNDr. Jaroslav Perniš, FYZ – CHEM, vyučoval FYZ: I.A, I.F, III.C, III.D; ČLS:
III.F;

zástupca
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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: aktuálne dianie v slovenskej a svetovej ekonomike;

Pedagogickí zamestnanci školy
1. Mgr. Daria Balážová, ŠPJ – HUV, vyučovala ŠPJ: I.F, II.D, III.E, III.F, IV.C, IV.F;
2. Mgr. Eva Baloghová, ANJ – BIO, vyučovala BIO/anj: Va, Vb, VI, VII; ANJ: VII;
ANL: I.C; KAJ: 4. ročník; SAJ: 4. ročník; triedna profesorka VII;
3. PaedDr. Emília Bartošová, ANJ – HUV, vyučovala ANJ: II, IV, II.B; HUV: I, II, III,
IV; SAJ: 4. ročník; triedna profesorka II.B;
4. Mgr. Marta Bartošová, NEJ – RUJ, vyučovala NEJ: VII, VIII, I.A, II.A, III.A, III.C,
III.D, IV.D, IV.E; KNJ: 4. ročník; správkyňa knižnice ruského jazyka; viedla krúžok:
aktuálne témy nemeckej súčasnosti;
5. Mgr. Gabriela Belisová, ETV – NAV, vyučovala ETV: II, Vb, I.A, I.C, I.D, I.E, I.F,
II.A, II.B, II.D, II.E; NAV: I, II, III, I.A, I.B, I.C, I.E, II.A, II.B, II.C, II.E, II.F;
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koordinátorka prevencií sociálno-patologických javov; viedla krúžok: biblická
olympiáda pre I – IV a 1. – 4. ročník;
6. Mgr. Jana Bieliková, FYZ – ZAT – MAT, vyučovala FYZ: I.B, II.A, II.B, III.A; FYV:
4. ročník; FYM: 3. a 4. ročník; vedúca predmetovej komisie fyziky; koordinátorka
stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ); správkyňa zbierky fyziky; viedla krúžok:
fyzikálna olympiáda kategória B a C;
7. Mgr. Petra Bohušová, SJL – FRJ, vyučovala FRJ: II, IV, VII, II.B, II.C, II.D; SJL:
II, II.B; JLS: 4. ročník; triedna profesorka II; viedla krúžok: príprava na olympiádu
vo FRJ;
8. PaedDr. Bohdan Cagáň, SJL – HUV, vyučoval SJL: VIII, I.A, II.E, III.C, IV.B,
IV.D; JLS: 4. ročník; vedúci predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry;
triedny profesor III.C; správca zbierky slovenského jazyka a literatúry; viedol
krúžok: tvorivé písanie;
9. Mgr. Zuzana Cigáňová, BIO – GEO, vyučovala BIO: IV, I.B, II.F, III.E; GEO: IV,
Va, VI, II.B, II.C, II.F, III.E; SEB: 3. ročník; SEG: 4. ročník; triedna profesorka II.F;
viedla krúžok: geografická olympiáda kat. A,B,C,D,Z;
10. Mgr. Jana Čižniarová, ANJ – NEJ, na materskej dovolenke;
11. PaedDr. Ľubica Divékyová, ANJ – SJL, vyučovala ANJ: I.E, II.F, III.A, III.C, III.F;
SAJ: 4. ročník; viedla krúžok: rozvoj recept. a produkč. zručností v ANJ;
12. Mgr. Nikola Dobišová, SJL – ANJ, vyučovala ANJ: I.A, II.E, III.B, III.D, IV.E; KAJ:
4. ročník; RAK: Va, Vb; triedna profesorka IV.E;
13. Mgr. Vlasta Dobrotková, BIO – TEV, vyučovala BIO: II.A, II.C; BČE: 4. ročník;
MIK: 3. ročník; TSV/d: Va, Vb, III.B, III.E; vedúca predmetovej komisie biológie;
správkyňa knižnice biológie; viedla krúžok: biologická olympiáda kat. B, SOČ v
biológii;
14. Mgr. Marcela Faráriková, TEV – PED, vyučovala TSV/d: VI, VII, VIII, I.A, I.B, I.C,
I.D, I.E, I.F, II.A, II.B, II.C, II.D, II.E, III.A, III.C, IV.D, IV.F; výchovná poradkyňa;
viedla športový krúžok;
15. Mgr. Jana Galanská, MAT – VYT, vyučovala INF: II, III, IV, Va, I.A, I.C, I.E, II.A,
II.B, II.C, II.D, II.E, II.F; PRO: IV.A; vedúca predmetovej komisie informatiky;
správkyňa webového sídla školy; správkyňa knižnice informatiky a softvéru; viedla
krúžky: tvorba webových stránok a programovanie;
16. Ing. Ľudmila Holá, MAT, vyučovala MAT: I.B, II.C, II.F, III.B, IV.C, IV.F; triedna
profesorka I.B; viedla matematický krúžok;
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17. Mgr. Erika Hoppanová, SJL – ANJ, vyučovala ANJ: I.B, IV.A, IV.C, IV.D; ANL:
II.C, III.C, III.F, IV.C; triedna profesorka IV.D; správkyňa knižnice a zbierok
anglického jazyka; viedla krúžok: konverzácia v ANJ;
18. Mgr. Zuzana Hrúzová, ANJ, na materskej dovolenke;
19. Mgr. Ľudmila Husárová, TEV – BRV – ETV, vyučovala ETV: I, III, Va, I.B, ;
TSV/d: I.B, I.E, II.B, II.C, II.D, II.E, II.F, III.A, III.C, III.D, IV.A, IV.C, IV.D, IV.F;
TSV/ch: IV; triedna profesorka IV.F; viedla športovo-turistický krúžok a krúžok
netradičných športov;
20. Mgr. Alžbeta Janesová, MAT – ZAT, vyučovala MAT: VIII, II.E, III.F, IV.B; DEG:
4. ročník; PMM: 4. ročník; správkyňa knižnice matematiky; triedna profesorka
IV.B;
21. Mgr. Eva Juríčková, SJL – DEJ – NEJ, vyučovala DEJ: IV, I.C, I.E, II.C, III.F;
SVD: 3. ročník; STC: 3. ročník;
22. Mgr. Eva Kačírová, ANJ – SJL, vyučovala ANJ: I, II, III, II.D, II.F, III.D;
23. Mgr. Róbert Klein, FYZ – CHEM, vyučoval FYZ: I.C, I.E, II.C, II.E, II.F, III.F;
CHEM: VI, III.F; FYM: 3. ročník; správca školského fondu učebníc; viedol
knihovnícky krúžok a fyz.-chemický krúžok;
24. Mgr. Andrea Klocoková, ANJ – TEV, vyučovala ANJ: III, IV, Va, III.C, IV.B, IV.C;
triedna profesorka Va; viedla krúžky: DOFE a ANJ pre terciu;
25. HELic. ThDr. Pavel Kollár, PhD., SchP, vyučoval NAV: IV, Va, Vb, VI, I.D, I.F,
II.D;
26. Mgr. Kristína Košecká, SJL – OBN, vyučovala OBN: III, IV, II.C; SJL: III, VI, I.F,
II.C, IV.E; SSJ: 3. ročník; správkyňa knižnice slovenského jazyka a literatúry;
triedna profesorka III;
27. PaedDr. Miroslav Kozák, MAT – CHEM, vyučoval CHEM: I.A, II.A, II.B, III.A;
MAT: II.B; SECH: 3. a 4. ročník; vedúci predmetovej komisie chémie; správca
knižnice chémie; triedny profesor I.A; viedol krúžky chemickej olympiády kat. A a
kat. B;
28. Mgr. Kamila Kuhajdová, INF, vyučovala INF: II, III, IV, Vb, VI, I.A, I.B, I.D, II.B,
II.C, II.D, II.E, II.F; správkyňa webového sídla školy; viedla krúžok informatiky;
29. PhDr. Ľudmila Kupková, ŠPJ – SJL, vyučovala ŠPJ: I.B, I.C, II.F, III.C, III.E,
III.F, IV.B; SJL: IV; KŠJ: 4. ročník; vedúca predmetovej komisie románskych
jazykov; triedna profesorka IV; viedla krúžky olympiády v ŠPJ kat. B a kat. C;

7

30. PaedDr. Oľga Kurbelová, MAT – CHEM, vyučovala CHEM: III, IV, II.D, III.E;
MAT: II.A; CHEV: 3. a 4. ročník; SECH: 3. a 4. ročník; VKCH: 4. ročník; členka
Rady školy; koordinátorka environmentálnej výchovy; správkyňa zbierky chémie;
správkyňa skladu chemikálií; triedna profesorka III.E; viedla krúžky chemickej
olympiády kat. C, kat. D a krúžok DOFE;
31. Mgr. Zuzana Laluhová, PhD., DEJ – OBN, vyučovala OBN: VIII, II.B, III.A, III.B,
III.C, III.F, IV.A, IV.B, IV.C, 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;
32. Mgr. Marta Lančaričová, BIO – TEV, vyučovala BIO: VII, I.E, III.D, III.F; BOZ: 4.
ročník; SEB: 3. ročník; TSV/d: IV, I.A, I.C, III.F, IV.B, IV.E; vedúca predmetovej
komisie telesnej a športovej výchovy; správkyňa knižnice a zbierky telesnej
a športovej výchovy; triedna profesorka III.F; viedla krúžok športovo-turistický
a zdravotnícky krúžok;
33. PaedDr. Renáta Lukáčová, MAT – GEO, vyučovala MAT: VII, I.C, II.D, III.C,
IV.A, IV.F; SEM: 3. ročník; vedúca predmetovej komisie matematiky; správkyňa
zbierky matematiky; viedla krúžok matematický seminár;
34. RNDr. Katarína Madová, numerická matematika, vyučovala INF: II, III, IV, I.B,
I.C, I.D, I.E, II.C;
35. Mgr. Vladimíra Majerská, ANJ – OBN; na materskej dovolenke;
36. PaedDr. Karin Malátová, MAT – ZAT – INF, vyučovala INF: I.F, II.E; MAT: I, II,
Va, I.F; predsedníčka ZO OZPŠ; triedna profesorka I.F;
37. Mgr. Bc. Peter Marko, ANJ – NEJ, vyučoval ANJ: I.A, I.D, II.E, III.A; KAJ: 4.
ročník; SAJ: 4. ročník; triedny profesor III.A;
38. Mgr. Iveta Marošová, vyučovala TSV/tan: VI, II.A, II.B, II.C, II.D, II.E, II.F;
39. Mgr. Jana Mečiarová, MAT – FYZ, vyučovala MAT: III, VI; FYZ: II, III, IV, VI, VII,
III.B; triedna profesorka VI; viedla krúžok DOFE;
40. RNDr. Jaroslav Mikuláš, numerická matematika, vyučoval INF: I.C; PRO: IV.A;
SEI: 3. ročník; SEP: 3. ročník; koordinátor informatizácie; správca zbierky
informatiky; viedol krúžky: programovanie – olympiáda pre 1. – 4. ročník,
matematická olympiáda kat. A a B;
41. Mgr. Jana Mikušková, MAT – BIO, vyučovala BIO: I.A, I.D, II.B, III.A, III.C; MAT:
I.E; CVM: 3. ročník; SEM: 3. ročník; správkyňa zbierky biológie; viedla krúžok
biologickej olympiády kat. A;
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42. Mgr. Soňa Mikušová, SJL – HUV, vyučovala (od 1. februára 2019) SJL: I, Va,
Vb, VII, I.C, II.F, III.E; správkyňa žiackej knižnice; správkyňa zbierky učebných
pomôcok hudobnej výchovy; triedna profesorka I;
43. Mgr. Tibor Mlynárik, BIO – TEV, vyučoval BIO: I.C; TSV/ch: III, Va, Vb, VI, II.D,
II.E, II.F, III.A, III.C, III.E, III.F; SEB: 3. ročník; BČE: 4. ročník; VKB: 4. ročník;
viedol krúžky florbalu (mladšie dievčatá a staršie dievčatá);
44. Mgr. Ján Opálený, TEV – BRV – INF, vyučoval INF: Va, Vb, VI, II.A, II.D, II.F;
TSV/ch: I, II, I.A, I.C, II.A, II.B, II.C, IV.B; TSV/d: IV.A, IV.C; administrátor
školských úrazov; triedny profesor IV.C; viedol krúžky florbalu chlapci I – IV a
chlapci 1. – 4. roč.;
45. Mgr. Zuzana Orságová, DEJ – NEJ, vyučovala DEJ: II, Va, Vb, I.A, I.B, II.B, II.F;
NEJ: I, III; MOD: 4. ročník; SVD: 3. ročník; vedúca predmetovej komisie dejepisu;
viedla krúžok dejepisnej olympiády;
46. Mgr. Gabriela Oršulová, NEJ – RUJ – SJL, vyučovala NEJ: II, IV, I.B, II.E; RUJ:
II.A, II.B, II.D, III.A, III.D, IV.A, IV.E; triedna profesorka II.E; viedla krúžky:
konverzácia z NEJ, olympiáda z RUJ a olympiáda z NEJ;
47. Mgr. Jozef Páleš, SJL – PED, vyučoval SJL: II.D, III.A, III.B, IV.C, IV.F; JLS: 4.
ročník; SSJ: 3. ročník; triedny profesor II.D; viedol krúžok: Cinema – filmový klub;
48. Mgr. Viera Pekárová, BIO – GEO, vyučovala BIO: I, II, III, Va, Vb, II.D, III.B;
GEO: II.A, II.E; BOZ: 4. ročník; SEG: 4. ročník; vedúca predmetovej komisie
geografie; správkyňa knižnice a zbierky geografie; viedla krúžok biologická
olympiáda kat. D a E – teoretická časť;
49. Mgr. Michal Petrovský, ANJ, vyučoval ANJ: I.B, II.D, III.F, IV.A, IV.F; OBA: 4.
ročník; vedúci predmetovej komisie anglického jazyka; viedol krúžky olympiády
v ANJ 2A a 2B;
50. PaedDr. Katarína Rajcigelová, SJL – OBN – ETV, vyučovala SJL: I.D, III.F;
OBN: VI, VII, II.F, III.D, III.E, III.F; JLS: 4. ročník; správkyňa zbierky občianskej
náuky; správkyňa knižnice občianskej náuky; viedla krúžok olympiády ľudských
práv a literárny krúžok;
51. Mgr. art. Barbara Meluzin Remiašová, výtvarné umenie (grafika) – ANJ,
vyučovala UMK: VII, II.A, II.B, II.C, II.D, II.E, II.F, III.A, III.B, III.C, III.D, III.E, III.F;
SUK: 3. a 4. ročník; VYV: I, II; vedúca predmetovej komisie umenia a kultúry;
správkyňa knižnice a zbierky umenia a kultúry; viedla krúžok taliančiny;
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52. Mgr. Ingrid Samašová, NEJ – SJL, vyučovala NEJ: Vb, I.E, II.B, II.F, III.A, IV.A,
IV.B, IV.C; vedúca predmetovej komisie nemeckého a ruského jazyka; triedna
profesorka I.E; viedla krúžok NEJ a krúžok konverzácie v NEJ;
53. PaedDr. Alžbeta Sasáková, MAT – CHEM, vyučovala MAT: I.A, III.A, III.E, IV.D,
IV.E; PMM: 4. ročník; viedla krúžok matematickej olympiády kat. B;
54. PhDr. Bc. Monika Siváková, DEJ – OBN, vyučovala DEJ: III, VI, I.D, I.F, II.E,
II.F, III.B, III.C, III.E; SED: 4. ročník; VKD: 4. ročník; viedla školský spevokol
Vavrinec; správkyňa knižnice dejepisu; viedla krúžok „SOČ dejepis“ a krúžok
speváckeho zboru Vavrinec;
55. Mgr. Martin Sonoga, ANJ – ŠPJ, vyučoval ANJ: Vb, VI, II.A, III.E, IV.F; SAJ: 4.
ročník; triedny profesor Vb;
56. Mgr. Roman Steinhübl, DEJ – GEO, vyučoval GEO: II, III, VII, I.D, III.A, III.D,
III.F; DEJ: II.D, III.A, III.D, III.F; ČLS: IV.F; FHG: 3. ročník; triedny profesor III.D;
viedol krúžok DOFE;
57. RNDr. Michal Struhár, BIO – CHEM, vyučoval BIO: VI, I.F; CHEM: I.B, I.C, I.F,
II.C, II.E, III.C; MIK: 3. ročník;
58. Ing. Martin Surový, ANJ – INF – ŠPJ, vyučoval ANJ: II.A, II.C, III.E; ŠPJ: I.C,
II.C, II.F; triedny profesor II.C; viedol krúžky: olympiáda zo ŠPJ kat. A a
posilňovanie – základy kickboxu;
59. Mgr. Ľubomíra Šimurková, MAT – FYZ, vyučovala FYZ: Va, Vb, I.D, II.D, III.E;
MAT: I.D; FYN: 3. a 4. ročník; FYM: 4. ročník; správkyňa knižnice fyziky;
predsedníčka Rady školy; triedna profesorka I.D; viedla krúžok prírodovedný a
fyzikálny;
60. 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.E; EKO: VII; PSY: II.F
a 3. ročník; viedla krúžok strojopisu;
61. PhDr. Tatiana Šteiningerová, NEJ – RUJ, vyučovala NEJ: Va, Vb, VI, I.C, I.D,
II.C, II.D, II.F, III.B, IV.D; SNJ: 4. ročník; správkyňa knižnice nemeckého jazyka;
správkyňa zbierky nemeckého jazyka; koordinátorka Sprachdiplomu; triedna
profesorka III.B; viedla krúžok: certifikovaný tréning z NEJ;
62. Mgr. Dáša Šturcelová, ANJ – SJL, vyučovala ANJ: I.C, III.B, IV.E; RAK: VI, VII,
VIII, I.C, II.C, III.C, III.F, IV.C; triedna profesorka I.C;
63. PaedDr. Miroslava Šutová, SJL – HUV, vyučovala (do 1. februára 2019) SJL: I,
Va, Vb, VII, I.C, II.F, III.E; správkyňa žiackej knižnice; správkyňa zbierky
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učebných pomôcok hudobnej výchovy; triedna profesorka I; viedla krúžok
„Thália“;
64. PaedDr. Juraj Tasch, GEO – TEV, vyučoval GEO: I, I.A, I.B, I.C, II.D, III.B, III.C;
TSV/ch: III.A, III.B, III.C, III.D, IV.A, IV.C; GEA: 3. ročník; FHG: 3. ročník; triedny
profesor IV.A; viedol krúžky: ľadové medvede a volejbal;
65. RNDr. Denisa Tužinská, BIO – CHEM, vyučovala CHEM: I, II, Va, Vb, VII, I.D,
I.E, II.F, III.B, III.D; BIO: II.E; viedla krúžok biologickej olympiády kat. D;
66. Mgr. Jaroslav Uhrin, TEV – BRV, vyučoval TSV/ch: VII, VIII, I.B, I.D, I.E, I.F,
II.D, II.E, IV.D, IV.E, IV.F; vedúci kurzu na ochranu života a zdravia; správca
zbierky brannej výchovy; viedol basketbalový – futbalový krúžok a

lyžiarsko-

snowboardový krúžok;
67. Mgr. Eva Urbanová, RUJ – TEV – ANJ, vyučovala ANJ: I.D, I.F; RUJ: I.A, I.C,
I.D, II.A, II.F; KAJ: 4. ročník; TSV/d: I, II, III;
68. Mgr. Silvia Valterová, ANJ, vyučovala ANJ: I, VI, VIII, I.E, IV.B; KAJ: 4. ročník;
SAJ: 4. ročník;
69. Mgr. Erika Vargová, FIL – VYV – FRJ, vyučovala FRJ: I, Va, IV.A, IV.F; OBN: I,
II, II.A, II.D, II.E, II.F, IV.F; UMK: VI; KFJ: 4. ročník; SVS: 3. ročník; viedla krúžok
konverzácie z FRJ;
70. Mgr. Helena Vašková, SJL – DEJ, vyučovala DEJ: I, VII, II.A; SJL: I.B, I.E, II.A,
III.D, IV.A; JLS: 4. ročník; správkyňa zbierky dejepisu; triedna profesorka II.A;
viedla krúžky: olympiáda SJL a slovenčina lepšie;
71. Mgr. art. Alena Výskoková, vyučovala TSV/tan.: VI, II.A, II.B, II.C, II.D, II.E, II.F;
72. Mgr. Ľudmila Zaujecová, FRJ – PSY – ETV, vyučovala FRJ: III, VI, VIII, IV.A,
IV.F; ETV: IV; PSY: 4. ročník; PSM: 4. ročník; vedúca predmetovej komisie
psychológie; správkyňa knižnice francúzskeho jazyka a psychológie; správkyňa
učiteľskej knižnice; triedna profesorka VIII; viedla krúžky: príprava na DELF a
olympiáda vo FRJ;
73. Mgr. Monika Ziaťková, MAT – FYZ, vyučovala MAT: IV, Vb, II.F, III.D, III.F;
SEM: 3. ročník;
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Nepedagogickí zamestnanci školy
RNDr. Jaroslav Mikuláš – vedúci školského výpočtového laboratória;
Branislav Šimko – zamestnanec školského výpočtového laboratória.
Marcela Hamarová – 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, Mária Franeková – upratovačka,
Anna Gubányiová – upratovačka, Helena Kramárová – upratovačka, Ružena
Kramárová – upratovačka, Anna Mikulová – upratovačka, Jana Púpavová –
upratovačka, Viera Sihelská – upratovačka, Petronela Sýkorová – upratovačka.

ČLENOVIA RADY ŠKOLY
 za rodičov
Eva Dragašová
Jarmila Dadíková
Ing. Silvia Dvorská
 za pedagogických zamestnancov
Mgr. Ľubomíra Šimurková – predsedníčka Rady školy
PaedDr. Oľga Kurbelová
 za nepedagogických zamestnancov
Ján Mališ
 za zriaďovateľa
MUDr. Mohamed Hemza
Ing. Alena Mikulášová
MUDr. Peter Oulehle
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Ing. Richard Takáč

 za žiakov školy
Maroš Kliniec (I.A) - predseda Študentskej rady
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KRONIKA ŠKOLSKÝCH AKCIÍ
školský rok 2018/2019

SEPTEMBER 2018
3. septembra
slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019;
11. septembra
premietanie filmu Joa Nesbøa, RKC Prievidza (Bohušová, Kupková);
17. septembra
slávnostné vyhodnotenie a ocenenie EPAS (Ambasádorská škola EP), Univerzita
Komenského v Bratislave (Laluhová);
18. septembra
exkurzia do Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi (Cagáň);
19. septembra
slávnostné odovzdávanie bronzových cien programu DofE, Žilina (Klocoková,
Kurbelová);
19. septembra
prednáška doc. PhDr. Ivana Mrvu, CSc. „August 68 – profily a iskierky vzdoru –
Alexander Dubček“, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi (Laluhová, Siváková);
20. septembra
akcia „Uplatnili sme sa I“ v rámci projektu Gymnázium svojmu mestu (Perniš,
Porubcová);
21. septembra
exkurzia do Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi (Rajcigelová);
21. a 22. septembra
beseda o vysokoškolskom štúdiu v zahraničí pre žiakov 4. ročníka - poradenské
centrum UNILINK (Faráriková);
24. – 28. septembra
sociálno-psychologický program pre žiakov 1. ročníka (Faráriková);
25. septembra
okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok SŠ, Nováky (Faráriková, Uhrin);
26. septembra
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premietanie filmu „Cherchez La femme“ pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, RKC
Prievidza (Bohušová, Vargová);
27. septembra
okresné kolo vo veľkom futbale žiakov SŠ, Nováky (Uhrin);
27. a 28. septembra
dejepisná exkurzia „Poznávanie pamiatok UNESCO – južné Čechy“ (Siváková,
Steinhübl);
28. septembra
akcia „Deň s mládežou“ na Námestí slobody v Prievidzi (prezentácia školy) a
vystúpenie speváckeho zboru Vavrinec na kultúrnom podujatí „Poznaj druhých,
spoznáš seba“ (Faráriková, Homolová, Siváková);
28. septembra
exkurzia z chémie – Sklársky skanzen Valaská Belá pre žiakov II. A a II. B (Kozák,
Vašková);
28. septembra – 4. októbra
kariérové poradenstvo pre žiakov 3. ročníka (Faráriková);
OKTÓBER 2018
1. októbra
premietanie filmu „Faunov príbeh“ RKC Prievidza (Balážová, Kupková, Surový);
1. októbra
prezentácia školy na Dni otvorených dverí TSK v Trenčíne (Faráriková);
2. októbra
exkurzia do Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi (Páleš);
2. októbra
premietanie filmu „Niet pokoja pre...“ pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, RKC
Prievidza (Balážová, Kačírová, Kupková, Surový);
2. októbra
premietanie filmu „Verbo“, RKC Prievidza (Balážová, Kupková);
3. októbra
testovanie vedomostí študentov 1. a 2. ročníka;
4. októbra
beseda s Martinou Královou „Trh práce v 21. storočí“, klubovňa gymnázia (Laluhová,
Rajcigelová);
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4. októbra
vystúpenie speváckeho zboru Vavrinec na výstave „Stredoškolák“, Trenčín
(Siváková);
5. októbra
premietanie filmu „Verbo“ pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, RKC Prievidza
(Kupková, Surový, Vargová);
5. októbra
prednáška Ladislava Bielika „Čierne dni – pocta fotoreportérovi“, diskusia
o historickej fotografii, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi (Orságová, Siváková);
8. októbra
premietanie španielskeho filmu pre 1. ročník – oboznámenie sa so španielskou
kinematografiou, RKC Prievidza (Balážová, Kupková, Surový);
8. októbra
preventívny program „Dobrovoľníctvo ako spôsob efektívneho využitia času“ pre
žiakov 1. ročníka (Belisová);
9. októbra
krajské vzdelávanie k olympiáde ľudských práv na pôde školy (Laluhová);
10. októbra
akcia „Akadémia VAPAC“ v Bratislave, veľtrh vysokých škôl (Baloghová, Cagáň,
Faráriková, Husárová, Steinhübl, Šteiningerová);
11. októbra
prezentačná výstava výpočtovej techniky – Elko computer group s. r. o., KaSS
Prievidza (Škopcová);
11. októbra
exkurzia na prezentačnú výstavu Elkoexpo, KaSS Prievidza (Malátová);
11. októbra
literárna exkurzia do Dolného Kubína a Jasenovej pre žiakov sekundy a kvarty
(Bohušová, Kupková);
12. októbra
exkurzia za osobnosťami histórie Skalica – Brezová pod Bradlom (Klein, Steinhübl);
12. – 22. októbra
výmenný pobyt vo Francúzsku – Paríž, Retiers – Bretónsko, Štrasburg (Laluhová,
Marko, Zaujecová);
16. októbra
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majstrovstvá okresu v bedmintone dievčat stredných škôl (Husárová);
17. októbra
návšteva výstavy „Svadobné párty“, RKC Prievidza (Vargová);
17. októbra
chemická exkurzia do Pivovaru Urpiner v Banskej Bystrici pre žiakov III. A a III. E
(Kozák, Kurbelová, Škopcová);
17. októbra
majstrovstvá okresu žiačok SŠ v stolnom tenise, SOŠOaS Prievidza (Mlynárik);
18. októbra
majstrovstvá okresu v bedmintone chlapcov stredných škôl (Husárová);
18. októbra
krajské kolo v cezpoľnom behu žiačok SŠ, Dubnica nad Váhom (Dobrotková);
20. októbra
premietanie filmu VERBO, RKC Prievidza (Kupková);
22. októbra
predstavenie knihy PaedDr. Bohdana Cagáňa „Maskáčové príbehy“, ktorú ilustrovala
Mgr. Eva Baloghová, telocvičňa gymnázia (Homolová);
22. októbra
triedenie potravinovej pomoci spol. Kaufland, centrála SČK v Prievidzi (Belisová);
23. októbra
prednáška „Rok osemnásty“, Hornonitrianska knižnica Prievidza (Juríčková,
Steinhübl);
23. októbra
obvodné kolo SŠ vo futsale chlapcov (Uhrin);
23. – 25. októbra
akcia „Mladý Európan“, Brusel (Rajcigelová);
24. októbra
akcia „Besiedka pre starých rodičov“ (E. Bartošová);
24. októbra
majstrovstvá okresu žiakov SŠ v stolnom tenise, SOŠOaS Prievidza (Mlynárik);
24. – 26. októbra
sústredenie „Turnaja mladých fyzikov“, SAV Bratislava (Bieliková);
25. októbra
imatrikulácia študentov 1. ročníka, budova gymnázia (Homolová);
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26. októbra
koncert speváckeho zboru Vavrinec – kultúrny program „Baví nás baviť vás“ k 100.
výročiu gymnázia v KaSS Prievidza (E. Bartošová, Siváková);
26. októbra
súťaž Patrik Baranec Memorial ”Short” Story Competition (Hoppanová);
26. októbra
literárna exkurzia do Brodzian (kaštieľ, Slovanské múzeum A. S. Puškina) pre žiakov
II. D a II. F (Kačírová, Páleš);
NOVEMBER 2018
5. novembra
návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku „Pygmalion“, Zvolen
(Petrovský, Valterová);
7. novembra
BROSE – Formula okolo Slovenska 2018 – SjF STU, predstavenie študijného
programu „profesijný bakalár“, Prievidza (Bieliková, Šimurková);
7. novembra
beseda o vysokoškolskom štúdiu v zahraničí „Scandinavia study“ (Dánsko,
Holandsko, Veľká Británia) pre žiakov maturitného ročníka (Faráriková);
8. novembra
slávnostné odovzdávanie striebornej ceny DofE, Bratislava (Mečiarová);
8. novembra
regionálne kolo v bedmintone SŠ žiakov a žiačok, Gymnázium Partizánske
(Husárová);
9. novembra
akcia „Halloween párty“, budova gymnázia (Košecká);
9. novembra
návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku „Pygmalion“, Bratislava
(Bartošová, Divékyová, Klocoková, Šturcelová);
13. novembra
návšteva divadelného predstavenia „Čarodejník z krajiny Oz“ , Staré divadlo Karola
Spišáka v Nitre (Bohušová, D. Porubcová, Šutová);
13. novembra
okresné kolo vo futsale chlapcov, CVČ Prievidza (Uhrin);
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13. novembra
regionálne kolo v stolnom tenise dievčat SŠ, ZŠ Veľké Uherce (Mlynárik);
14. novembra
podujatie k storočnici gymnázia „Aj oni tvorili históriu“ spojené s kultúrnym
a liturgickým vystúpením speváckeho zboru Vavrinec na svätej omši, Mestský
cintorín Prievidza (Belisová, Perniš, Siváková);
14. novembra
okresné kolo vo florbale dievčat SŠ, Piaristická spojená škola Prievidza (Mlynárik,
Opálený);
15. novembra
súťaž „Majster rétor“ (Marko);
16. novembra
súťaž „Fyzikálny náboj“, Bratislava (Bieliková);
16. novembra
akcia „Deň demokracie“, kino Baník v Prievidzi (Homolová);
20. novembra
exkurzia do Štátneho archívu Trenčín – pobočka Bojnice (Siváková);
20. novembra
prezentácia FCHPT STU Bratislava zastúpenej Ing. Ivanom Červeňanským – pre
žiakov 4. ročníka (Kozák);
20. novembra
školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry (Páleš);
20. novembra
školské kolo olympiády v anglickom jazyku (Valterová);
20. novembra
obvodné kolo v basketbale chlapcov, CVČ Prievidza (Uhrin);
21. novembra
akcia „Vedecká čajovňa“, Art Point Prievidza (Laluhová);
22. novembra
školské kolo olympiády v nemeckom jazyku (Šteiningerová);
22. novembra – 31. januára
výstava „Slovensko – významné osobnosti a udalosti v kalendári výročí UNESCO“,
klubovňa gymnázia (Orságová);
22. novembra
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súťaž „Majster rétor – A3“, Trenčín (Sonoga);
22. novembra
majstrovstvá okresu vo florbale SŠ – chlapci, Piaristická spojená škola Prievidza
(Mlynárik, Opálený);
23. novembra
súťaž „Matematický náboj JUNIOR“ (Lukáčová);
23. novembra
pilotná skúška DSD II 2018 (Šteiningerová);
23. novembra
návšteva výstavy k 100. výročiu vzniku ČSR – Štátny archív Trenčín – pobočka
Bojnice (Orságová);
23. novembra
online súťaž „Best in Deutsch“ (Samašová);
27. novembra
súťaž „Internetová matematická olympiáda“ (Lukáčová);
27. novembra
okresné kolo v basketbale SŠ – dievčatá, ZŠ S. Chalupku (Husárová);
27. novembra
regionálne kolo vo futsale chlapcov, Bánovce nad Bebravou (Uhrin);
27. novembra
majstrovstvá kraja SŠ v zrýchlenom šachu, Trenčín (Tasch);
28. novembra
písomná skúška DSD KMK Stufe II (Šteiningerová);
28. novembra
exkurzia do laboratórií STU Bratislava (Bieliková, Janesová);
29. novembra
okresné kolo v basketbale chlapcov, ZŠ S. Chalupku (Faráriková, Uhrin);
30. novembra
akcia „Deň boja proti AIDS“ (Husárová);
30. novembra
súťaž „Best in English“ (Valterová);
DECEMBER 2018
3. decembra
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prezentácia Masarykovej univerzity Brno (Faráriková);
4. decembra
majstrovstvá okresu vo volejbale dievčat SŠ, GVBN Prievidza (Tasch);
5. decembra
majstrovstvá okresu vo volejbale chlapcov SŠ, GVBN Prievidza (Tasch);
6. decembra
beseda so Zuzanou Kotríkovou „Tri piliere dôchodkového poistenia“ pre žiakov 4.
ročníka z finančnej gramotnosti (Škopcová);
6. decembra
divadelné predstavenie „Anna Franková“ v Žiline pre žiakov II.A a septimy
(Šimurková, Vašková);
6. decembra
krajské kolo vo futsale chlapcov, Považská Bystrica (Uhrin);
6. decembra
stredoškolská liga Ultimate – frisbee, ZŠ S. Chalupku (Husárová);
7. decembra
návšteva divadelného predstavenia „Kompozícia drámy“, Dom kultúry Prievidza
(Belisová, Kačírová, Košecká, D. Porubcová);
7. decembra
školské kolo chemickej olympiády – kategória A (Kozák);
11. decembra
majstrovstvá okresu SŠ vo florbale dievčat, SOŠ T. Vansovej Prievidza (Mlynárik,
Opálený);
12. decembra
akcia „Takto šli roky“ v rámci projektu Gymnázium svojmu mestu (Perniš);
12. decembra
majstrovstvá okresu SŠ vo florbale chlapcov, SOŠ T. Vansovej Prievidza (Mlynárik,
Opálený);
13. decembra
workshop „Extrémizmus nie je alternatíva“ klubovňa gymnázia (Laluhová, Perniš);
13. decembra
súťaž „Pytagoriáda“ (Lukáčová);
13. – 16. decembra
akcia „Euroscola Day Strasbourg“ (Laluhová);
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14. decembra
ústna skúška DSD II 2018 (Šteiningerová);
JANUÁR 2019
16. januára
regionálne kolo vo volejbale žiačok SŠ, Gymnázium Partizánske (Husárová, Tasch);
17. januára
vernisáž k storočnici nášho gymnázia (Kupková, Orságová);
17. januára
regionálne kolo vo volejbale chlapcov SŠ, GVBN (Husárová, Tasch);
21. januára
návšteva vernisáže „Na vlastné oči“, Hornonitrianske múzeum Prievidza (Belisová,
Husárová);
22. januára
cyklus prednášok pre vybrané triedy – „Slovensko, Afrika a migrácia“ (Čaučík);
„Stretnú sa kresťan, moslim a žid...“ (Nicolini); „Občianska spoločnosť a demokracia
na Slovensku“ (Mesežnikov); (Homolová, Laluhová);
23. a 24. januára
krajské kolo chemickej olympiády – kategória A (Kozák);
24. januára
beseda o štúdiu na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM Trnava (Faráriková);
28., 30. januára
výstava k 100. výročiu Gymnázia V. B. Nedožerského, Hornonitrianske múzeum
Prievidza (Vašková);
29. januára
školské kolo matematickej olympiády – kategória B, C (Sasáková);
29. januára
krajské kolo vo volejbale chlapcov SŠ, Trenčín (Husárová, Tasch);
29. januára
krajské kolo vo volejbale dievčat SŠ, OA Považská Bystrica (Urbanová);
30. januára
prezentácia Filozofickej fakulty UK Bratislava (Faráriková);
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FEBRUÁR 2019
4. februára
školské kolo biologickej olympiády (Dobrotková);
4. – 15. februára
akcia

projektu

„Erasmus+

Mitigation

youths“,

Počúvadlo

Banská

Štiavnica

(Faráriková);
5. februára
regionálne kolo vo florbale dievčat SŠ, SOŠ T. Vansovej Prievidza (Mlynárik,
Opálený);
6. a 18. februára
školské kolo biologickej olympiády – kategória C (Pekárová);
7. februára
krajské kolo olympiády ľudských práv (Laluhová);
7. – 8. februára
súťaž „Chemoklání“, Pardubice (Česká republika), (Kozák, Marko);
8. februára
školské kolo chemickej olympiády kategória Dg (Kurbelová);
11. februára
návšteva Hornonitrianskej knižnice, I. E (Vašková);
12. februára
skúška DELF B1 (Zaujecová);
13. februára
regionálne kolo v basketbale dievčat SŠ, GVBN Prievidza (Husárová);
14. februára
krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku (Samašová);
19. februára
návšteva Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi – oboznámenie s históriou našej školy
(Vašková);
19. februára
regionálne kolo v basketbale chlapcov SŠ, ZŠ S. Chalupku (Uhrin);
20. februára
okresné kolo v hádzanej žiačok SŠ, Športová hala Prievidza (Dobrotková,
Faráriková);
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21. februára
beseda s Danielom Hevierom, klubovňa gymnázia (Bohušová, Kupková, Mikušová,
Vašková);
21. februára
akcia „FAKESCAPE“ mediálna gramotnosť a boj proti dezinformáciám (Belisová);
22. februára
akcia „Noc v škole“ (Homolová, Laluhová, Petrovský);
22. – 25. februára
zahraničná exkurzia Madrid (Kupková);
25. februára
beseda s Jurajom Pekárom z Ekonomickej univerzity v Bratislave pre žiakov 4.
ročníka (Lukáčová, Šimurková);
26. februára
krajské kolo v basketbale chlapcov SŠ, Považská Bystrica (Uhrin);
27. februára
akcia „Vedecké onkologické dielne“ (Dobrotková);
28. februára
prezentácia Ekonomickej fakulty UMB Banská Bystrica (Faráriková);
28. februára
okresné kolo v hádzanej SŠ – chlapci, Športová hala Prievidza (Opálený);
MAREC 2019
12. – 14. marca
externá časť maturitnej skúšky, písomná forma internej časti maturitnej skúšky;
18. marca
beseda a Inkoch a Machu Picchu, klubovňa gymnázia (Cagáň, Kupková);
18. marca
regionálne kolo súťaže „Hviezdoslavov Kubín 2019“ RKC Prievidza (Mikušová);
19. marca
regionálne kolo v hádzanej žiačok SŠ, Bánovce nad Bebravou (Faráriková);
19. marca
okresné kolo súťaže „Hviezdoslavov Kubín 2019“ CVČ Prievidza (Mikušová);
19. marca
regionálne kolo v hádzanej chlapcov SŠ, Bánovce nad Bebravou (Opálený);
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20. marca
okresné (dekanátne) kolo biblickej olympiády pre žiakov ZŠ (Belisová);
20. marca
akcia „Chvíľa pre slovo“ v rámci projektu Gymnázium svojmu mestu (Cagáň,
Vašková);
20. marca
akcia „Valentínska kvapka krvi“ (Lančaričová);
20. marca
prednáška „Klíma a život generácie 2000“ pre žiakov III. A, III. B a III. E (Pekárová);
21. marca
dekanátne (okresné) kolo biblickej olympiády pre žiakov SŠ (Belisová);
21. marca
akcia „Divadelná Prievidza – Pokrvní bratia; Kde nebolo, tam nebolo“ RKC Prievidza
(Košecká, Kupková, Klocoková, Mikušová, E. Bartošová);
21. marca
súťaž „Matematický klokan“ (Holá);
21. marca
akcia „Divadelná Prievidza“, Regionálne a kultúrne centrum v Prievidzi, žiaci III
(Košecká);
22. marca
matematická súťaž „Náboj“, Bratislava (Lukáčová);
22. marca
prezentácia Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica (Faráriková);
23. marca
akcia „Deň otvorených dverí“ na Gymnáziu V. B. Nedožerského v Prievidzi;
26. – 27. marca
majstrovstvá Slovenska vo futsale chlapcov SŠ, Trnava (Uhrin);
27. marca
kariérny workshop pre žiakov 4. ročníka (Faráriková);
27. marca
okresné kolo pytagoriády organizované na pôde školy (Malátová);
27. marca
ústna skúška DSD I (Šteiningerová);
28. marca
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vedomostná súťaž „Mladý Európan 2019“ (Škopcová);
28. marca
súťaž „Matematický expres“ (Ziaťková);
28. marca
regionálne kolo v hádzanej SŠ – chlapci, Považská Bystrica (Opálený);
APRÍL 2019
2. apríla
beseda s doc. PaedDr. Miroslavom Kmeťom, PhD. z FF UMB Banská Bystrica na
tému „Prírodné katastrofy v dejinách“ (Siváková);
4. , 11. apríla
beseda s PaedDr. Bohdanom Cagáňom o Galapágoch pre žiakov III. F (Balážová);
5. – 12. apríla
zahraničná exkurzia Bruggy – Londýn – Cardiff - Paríž (Divékyová, Marko);
8., 9. apríla
súťaž „IQ olympiáda“ (Malátová);
10. apríla
súťaž „Jazykový kvet 2019“, Žilina (Kačírová);
11. apríla
návšteva Hornonitrianskej knižnice Prievidza, príma (Mikušová);
12. apríla
akcia „Najväčší Slovák“ (Cagáň, Orságová, Páleš, Siváková) – súčasť národného
projektu Rozhlasu a televízie Slovenska;
12. apríla
akcia „Nebo nad hlavou“ v rámci projektu Gymnázium svojmu mestu, astronomické
pozorovania pre žiakov prvého stupňa osemročného štúdia a prvého ročníka
štvorročného štúdia (Klein, Mečiarová);
12. apríla
školské kolo chemickej olympiády – kategória C (Kurbelová);
12. apríla
krajské finále súťaže „Jazykový kvet 2019“, Trenčín (Kačírová);
14. – 17. apríla
zahraničná exkurzia Drážďany – Berlín – Postupim (Oršulová);
16. apríla
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beseda o M. R. Štefánikovi s historikom a bývalým ministrom obrany SR Pavlom
Kanisom „Začnime hľadať odpovede“, organizovaná Hornonitrianskou knižnicou
Prievidza v rámci projektu Literárna Prievidza, pokračuje aj v roku 2019 (Siváková);
17. apríla
výstava "Móda z olympiád", Hornonitrianske múzeum Prievidza (Faráriková);
17. apríla
návšteva Instituto Cervantes v Bratislave spojená s výstavou „Que viva Picasso
(Nech žije Picasso)“ (Cigáňová, Kupková);
17. apríla
návšteva výstavy „Que viva Picasso (Nech žije Picasso)“ spojená s návštevou
obchodného domu IKEA so zameraním na súčasný dizajn (Remiašová, Škopcová);
24. apríla
podujatie o Milanovi Rúfusovi (Mikušová, Siváková);
25. apríla
okresné kolo v atletike SŠ – chlapci, dievčatá, ZŠ S. Chalupku (Husárová, Mlynárik);
25. apríla
okresné kolo v atletike chlapcov SŠ, ZŠ S. Chalupku (Mlynárik);
25. apríla
okresné kolo v ľahkej atletike SŠ – dievčatá, ZŠ S. Chalupku Prievidza (Husárová);
25. apríla – 4. mája
výmenný pobyt Francúzov v Prievidzi (Laluhová, Marko, Zaujecová, Ziaťková);
26 apríla
akcia „EKOROK“, Námestie slobody v Prievidzi (Košecká);
26. apríla
okresné kolo v ľahkej atletike SŠ – skok do výšky, SOŠ T. Vansovej Prievidza
(Husárová);
28. apríla – 3. mája
zahraničná geografická exkurzia do Toskánska (Cigáňová, Pekárová, Remiašová);
30. apríla
beseda „Začnime hľadať odpovede o M. R. Štefánikovi“ s Máriou Gallovou,
podpredsedníčkou spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, Hornonitrianska knižnica
Prievidza v rámci projektu Literárna Prievidza, pokračuje aj v roku 2019 (Juríčková,
Steinhübl);
30. apríla
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literárna exkurzia Modra, Devín, Bratislava pre žiakov sexty, kvinty B a II. C
(Košecká, Mikušová);
30. apríla
výstava „Kaleidoskop vedeckých hračiek“, Hornonitrianske múzeum Prievidza, príma
(Vašková);
30. apríla
celoštátna stredoškolská liga Ultimate Frisbee – kvalifikačné kolo, Bratislava (Tasch);
MÁJ 2019
1. mája
celoslovenské finále medzinárodnej ankety „Najväčší Slovák“, Slovenské národné
divadlo Bratislava (Siváková, Škopcová);
1. – 5. mája
zahraničná exkurzia z fyziky do CERN-u vo Švajčiarsku (Bieliková, Šimurková);
2. mája
simulované voľby do Európskeho parlamentu (Laluhová);
2. mája
krajské kolo v atletike žiakov a žiačok SŠ, Trenčín (Urbanová);
3. mája
národné finále piesňovej súťaže Spievam po francúzsky, Banská Bystrica (Laluhová);
3. mája
literárna exkurzia Martin (Matica slovenská, Dom J. C. Hronského, Múzeum
slovenskej dediny) pre žiakov prímy (Mikušová);
7. mája
výstava „Kaleidoskop vedeckých hračiek“, Hornonitrianske múzeum Prievidza,
(Šimurková);
9. mája
regionálne kolo IQ olympiády, Žilina (Malátová);
10. mája
výstava „Kaleidoskop vedeckých hračiek“, Hornonitrianske múzeum Prievidza
(Bieliková);
10. mája
celoštátna stredoškolská liga Ultimate Frisbee, Trnava (Lančaričová);
15. mája
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akcia „Uplatnili sme sa II“ v rámci projektu Gymnázium svojmu mestu (Perniš,
Porubcová);
16. mája
obvodné kolo v malom futbale mladších žiakov, GVBN Prievidza (Uhrin);
17. mája
literárna exkurzia do Banskej Štiavnice, Múzeum A. Sládkoviča, žiaci III a I. F
(Košecká, Mikušová);
17. – 18. mája
cvičná expedícia projektu DofE, Nováky (Klocoková);
20. mája
návšteva Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi – čítanie z knihy „Obyčajná tvár“
(Mikušová);
20. – 21. mája
cvičná expedícia projektu DofE – bronz, Veľké Bielice (Klein, Mečiarová);
20. – 23. mája
ústna forma internej časti maturitnej skúšky;
23. – 25. mája
riadna expedícia projektu DofE, Nemecká – Šalková – Zvolen (Klocoková, Steinhübl);
27. mája
beseda s Miroslavou Polákovou s názvom „Zo svojich princípov neustúpil“
organizovaná k 100. výročiu narodenia Ladislava Mňačka Hornonitrianskou knižnicou
Prievidza (Cagáň);
27. mája
celoštátne kolo „IQ olympiády“, Bytča (Bieliková, Malátová);
31. mája – 1. júna
riadna expedícia projektu DofE – bronz (Klein, Mečiarová);
JÚN 2019
3. júna
akcia pre žiakov prímy „Celé Slovensko číta deťom“ v Hornonitrianskej knižnici
(Mikušová);
3. júna
exkurzia na Okresný súd v Prievidzi (Škopcová, Vargová);
6. júna
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akcia „Zostanú po nás nielen budovy“ v rámci projektu Gymnázium svojmu mestu
(Faráriková, Lančaričová);
20. júna
exkurzia do laboratórií mikrobiológie a biológie životného prostredia Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach (Struhár);
28. júna
slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019.
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Rozlúčili sme sa...
S hlbokým zármutkom sme prijali smútočné správy:

12. januára 2019 zomrel vo veku 81 rokov náš bývalý kolega
DUŠAN HAVALDA
Na našom gymnáziu pôsobil v rokoch 1960 až 1998 ako stredoškolský profesor
matematiky a fyziky.
Posledná rozlúčka s ním bola 17. januára 2019
v Dome smútku na cintoríne v Prievidzi.
Česť jeho pamiatke!

27. júla 2019 zomrel vo veku 46 rokov náš bývalý kolega
JOZEF KOŠŠO
Na našom gymnáziu pôsobil v rokoch 1998 až 2002 ako stredoškolský profesor
anglického jazyka.
Posledná rozlúčka s ním bola 2. augusta 2019
v Dome smútku na cintoríne v Prievidzi.
Česť jeho pamiatke!
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Maturitné skúšky 2019

E

xterná časť maturitnej skúšky (EČ) sa konala od 12. marca do 14. marca 2019,
písomná forma internej časti maturitnej skúšky (PFIČ) sa konala od 12. marca

do 14. marca 2019 a ústna forma internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ) sa konala
od 20. mája do 23. mája 2019. 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, PhDr. Anna Gondová,
PhDr. Anna Dobrotková, Mgr. Jaroslav Rumpli

Nemecký jazyk

Mgr. Zuzana Olejárová

Francúzsky jazyk

Mgr. Marianna Oravcová

Španielsky jazyk

Mgr. Jose Cases Ares
Mgr. Jana Hraňová, Mgr. Alena Leštianska,

Slovenský jazyk a literatúra

PaedDr. Andrea Krajčovičová, Mgr. Katarína Ďurišová

Biológia

Mgr. Marek Šimurka

Fyzika

Mgr. Rudolf Badáň

Matematika

Mgr. Erika Kontrová, RNDr. Eva Kadlečíková

Chémia

Mgr. Andrea Machová

Informatika

Ing. Viera 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
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Prehľad o klasifikácii ústnej formy internej časti maturitnej skúšky
(2018/2019)
Známky

Maturitný
predmet

Priemer

spolu

1

2

3

4

5

216

104

65

37

10

0

1,78

214

119

54

32

9

0

1,68

nemecký jazyk

18

6

7

5

0

0

1,94

francúzsky jazyk

10

7

3

0

0

0

1,30

španielsky jazyk

11

8

2

0

1

0

1,45

matematika

69

37

24

5

2

1

1,64

fyzika

51

22

20

7

2

0

1,78

chémia

26

11

9

5

1

0

1,85

informatika

8

4

2

2

0

0

1,75

dejepis

26

13

8

3

2

0

1,77

občianska náuka

23

12

6

1

4

0

1,87

psychológia

49

29

13

3

4

0

1,63

umenie a kultúra

25

18

6

1

0

0

1,32

biológia

48

26

14

7

1

0

1,65

geografia
spolu a priemer
školy

70

36

21

9

4

0

1,73

864

452

254

117

40

1

1,68

slovenský jazyk
a literatúra
anglický jazyk

Predmety dobrovoľnej maturitnej skúšky
Známky

Maturitný

Priemer

predmet

spolu

1

2

3

4

5

španielsky jazyk

1

0

1

0

0

0

2,00

umenie a kultúra

1

1

0

0

0

0

1,00

spolu a priemer
školy

2

1

1

0

0

0

1,50

RNDr. Milan Barta, zástupca riaditeľky školy
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Kam na vysokú školu

Preferencie záujmu maturantov o štúdium na vysokej škole v školskom roku
2018/2019
Zameranie štúdia

IV.A

IV.B

IV.C

IV.D

IV.E

IV.F

VIII

Spolu

Lekárske fakulty

6

2

3

3

1

0

0

15

Ekonomika a manažment

3

4

5

5

1

2

2

22

Prírodné vedy

3

1

1

1

1

2

2

11

Humanitné štúdiá, jazyky

0

1

8

2

0

2

1

14

Filozofické fakulty, psychológia

2

4

1

2

2

8

2

21

Právo

0

0

0

1

1

0

1

3

Stavebné fakulty

0

1

0

0

0

0

0

1

Akadémia policajného zboru,
Akad. ozbrojených síl

0

3

1

0

1

2

2

9

Informatika

2

2

1

1

4

0

0

10

Medzinárodné vzťahy

0

1

0

1

0

0

1

3

Chemic.- technologic. fakulty

4

0

1

0

0

0

0

5

Strojnícke fakulty

8

2

0

2

4

1

1

18

Učiteľstvo, pedagogika

1

0

4

3

5

2

1

16

Zdravotnícke služby, telových.

1

4

2

0

4

5

0

16

Umelecké fakulty

0

0

0

0

0

0

0

0

Architektúra

1

1

1

1

0

2

1

7

Farmácia

1

1

0

0

0

0

0

2

Elektrotechnika

0

0

0

0

4

0

0

4

Veterinárne lekárstvo

0

0

0

0

0

0

1

1

Iné

0

0

0

2

1

5

1

9

Zahraničné univerzity a vysoké
školy

1

1

1

6

0

0

3

12

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 2018/2019 sa do školského kola SOČ zapojilo 6 študentov so
svojimi prácami :

1. Vanda Šimková (IV.D), odbor 04 – biológia, s prácou „Sila enzýmov“,

konzultantka Mgr. Vlasta Dobrotková,
2. Zuzana Minichová (sexta), odbor 04 – biológia, s prácou „Včely a včelie

produkty“, konzultant RNDr. Michal Struhár,
3. Nicol Bystráková (II.C), odbor 06 – zdravotníctvo a farmakológia, s prácou

„Celiakia“, konzultant RNDr. Michal Struhár,
4. Nikola Barčinová (III.E), odbor 06 – zdravotníctvo a farmakológia, s prácou

„Prírodní liečitelia“, konzultantka PaedDr. Oľga Kurbelová,
5. Sofia Mária Štetiarová (III.C), odbor 13 – história, filozofia, právne vedy,

s prácou „Dynastia Romanovovcov – minulosť a prítomnosť“, konzultantka PhDr.
Monika Siváková,
6. Patrik Stano (II.A), odbor 14 – tvorba učebných pomôcok, didaktické

technológie, s prácou „Angličtina trochu inak“, konzultant Mgr. Martin Sonoga.
Obvodné kolo sa konalo 25. marca 2019 na SOŠ J. A. Baťu v Partizánskom len pre
odbor 14. Patrik Stano si obhajobou svojej práce zabezpečil postup do krajského
kola. Všetky ostatné práce postúpili priamo zo školského kola do krajského kola,
ktoré sa uskutočnilo 5. apríla 2019 na SOŠ v Starej Turej.
Zuzana Minichová vo svojom odbore obsadila 4. miesto, Nicol Bystráková 5. miesto,
Sofia Mária Štetiarová 8. miesto a Patrik Stano 8. miesto. Vanda Šimková a Nikola
Barčinová sa krajského kola zo zdravotných dôvodov nezúčastnili.
Mgr. Jana Bieliková – koordinátorka SOČ
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Spevácky zbor Vavrinec

S

pevácky zbor Vavrinec (SZV) začal školský rok prvým zo
svojich vystúpení dňa 28. septembra 2018 na Námestí

slobody v Prievidzi. Zúčastnil sa podujatia Deň s mládežou –
Mladí pre Prievidzu, ktoré pripravili Fórum detí a mládeže
mesta Prievidza, Centrum voľného času a Mesto Prievidza.
Dňa 4. októbra 2018 sa speváci z Vavrinca zúčastnili kultúrneho programu,
ktorý realizoval Trenčiansky samosprávny kraj v súčinnosti s Krajským centrom
voľného času v Trenčíne a ktorý bol súčasťou výstavy stredných škôl Stredoškolák
2018 konanej v Expo Centre v Trenčíne.
Speváci zo Speváckeho zboru Vavrinec dňa 2. októbra 2018 slávnostne
otvorili ustanovujúce valné zhromaždenie JA Firmy Copy4you, ktorá sa zameriava
na získavanie podnikateľských zručností v predmete aplikovaná ekonómia.
22. októbra 2018 sa na pôde našej školy uskutočnilo slávnostné uvedenie
knihy Maskáčové príbehy od autora, nášho kolegu, Bohdana Cagáňa. Dominika
Rybárová za Spevácky zbor Vavrinec spolu s klavírom v podaní Moniky Sivákovej a
gitarou v podaní Michala Líšku z kvinty B krátkym hudobným číslom spestrili
zaujímavú besedu s autorom, príslušníkmi ozbrojených síl a ilustrátorkou, taktiež
kolegyňou, Evkou Baloghovou.
SZV má za sebou úspešný výročný koncert v rámci osláv stého školského
roka našej školy – l 14. novembra 2018 účinkoval na podujatí Aj oni tvorili históriu,
ktoré nasledovalo po koncerte Baví nás baviť vás. Podujatie sa konalo na Mestskom
cintoríne v Prievidzi, kde sme si pripomenuli životné cesty riaditeľov školy, ktorí našli
miesto svojho posledného odpočinku na miestnom cintoríne. Prievidzský dekan
Vladimír Slovák odslúžil svätú omšu za všetkých zomrelých i žijúcich pedagógov a
študentov gymnázia. V Mariánskom kostole sa rozliehali aj tóny v podaní
Speváckeho zboru Vavrinec, ktorý svätú omšu liturgicky sprevádzal (klávesy Monika
Siváková a gitara Adam Jariabka).
Dňa 22. novembra 2018 sa v priestoroch klubovne našej školy uskutočnilo
slávnostné otvorenie výstavy pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí SR:
Slovensko – významné osobnosti a historické udalosti v kalendári výročí
UNESCO od roku 1996. Cieľom bolo zvýšiť záujem o dejiny Slovenska, podporiť
národné povedomie, inšpirovať diskusiu medzi mladými ľuďmi.
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SZV sa pred oslavou Vianoc zapojil do dvoch podujatí. V piatok 21. decembra
2018 v dopoludňajších hodinách vystúpil v priestoroch školskej telocvične počas
vianočného bazáru a v popoludňajších hodinách obveselil účastníkov vianočných
trhov na Námestí slobody v Prievidzi so svojím hudobno-recitačným pásmom
Vianoce ako symbol. Vianočný bazár sa niesol aj v podaní krásnych vianočných
vinšov, ktoré recitovali Michal Líška (Vb) a šikovní žiaci a žiačky prímy pod vedením
pani učiteľky Danky Porubcovej. Za vystúpenie a umelecký vklad ďakujeme všetkým
spevákom, gitaristom Filipovi Šponiarovi, Adamovi Jariabkovi, Michalovi Líškovi,
Dominike Rybárovej, bubeníkovi Andrejovi Fáberovi, akordeonistovi Adamovi
Jariabkovi. Vianočný hudobný bazár ukončilo duo Dominika Rybárová (IV.E) a Adam
Kršiak (IV.F), ktorí rozveselili publikum najmä piesňami Eda Sheerana. Osobitná
vďaka patrí technickej podpore a ozvučovacej asistencii, chlapcom z III.B: Martinovi
Benkovi, Adriánovi Hepnerovi, Petrovi Bátorovi a Jozefovi Balčirákovi.
Talentovaní členovia SZV, pozvaní hostia z hudobného odvetvia a ďalší
šikovní žiaci našej školy vytvorili zoskupenie, ktoré tvorilo kultúrno-hudobný úvod k
Plesu gymnázia venovanému 100-ročnici existencie našej školy. Konal sa v KaSS v
Prievidzi dňa 26. januára 2019. Zoskupenie Dunaj Band predviedlo výber z tvorby
20. rokov 20. storočia, jednu českú a jednu slovenskú pôvodnú pieseň.
Dňa 26. februára 2019 Spevácky zbor Vavrinec vystúpil na slávnostnom
odovzdávaní certifikátov z francúzskeho jazyka, ktorých odovzdanie a organizáciu
zastrešila kolegyňa Mgr. Ľudmila Zaujecová.
2. mája 2019 sa v klubovni školy uskutočnil rozlúčkový večierok študentov a
ich učiteľov z Francúzska, účastníkov výmenného pobytu medzi našimi žiakmi a
Francúzskom. SZV predstavil piesne Atlantída od M. Žbirku, Nenahraditeľná od S.
Martausovej a Si jamais j´oublie od ZAZ, inštrumentálny sprievod zabezpečili M.
Líška, F. Šponiar a A. Fábera. Pokračovalo sólové gitarové číslo M. Líšku, D.
Páleníka a B. Madajovej, umenie hry na heligónke predviedol A. Jariabka, francúzsku
pieseň zaspieval M. Petrovský, sprevádzal ho O. Hrdého.
Májovým podujatím k oslavám storočnice nášho gymnázia bola druhá
talkshow s názvom Uplatnili sme sa II, ktorá sa konala 15. mája 2019 v priestoroch
Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi. Hosťami tento raz bola súčasná
riaditeľka Eleonóra Porubcová, slovenský zjazdový lyžiar a paralympijský víťaz Jakub
Krako, bývalý československý basketbalista a tréner Ivan Chrenka a speváčka,
pedagogička a poradkyňa životného štýlu Marcela Laiferová. SZV si pripravil pieseň
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Slová, ktorou pani Laiferová v roku 1970 vyhrala Bratislavskú lýru. K druhej piesni
Kým ťa mám interpreta Paľa Haberu slová napísal náš bývalý gymnazista a
spisovateľ Daniel Hevier.
6. júna 2019 sa pred piaristickým kostolom v Prievidzi a pred budovou nášho
gymnázia konalo slávnostné pásmo Zostanú po nás nielen budovy. Cieľom bolo
pripomenúť si sídla nášho gymnázia za 100 rokov existencie. Podujatie patrilo do
cyklu Gymnázium svojmu mestu. Zasadili sa pamätné stromy, ktoré majú
generáciám po nás pripomínať sídla tejto vzdelávacej inštitúcie.
PhDr. Monika Siváková

Vianočné pásmo Speváckeho zboru Vavrinec (december 2018)

Talkshow Uplatnili sme sa II. (máj 2019)
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Festival Jeden svet

„K

aždý z nás je zodpovedný za krajinu, v ktorej žije. Svojím konaním alebo
mlčaním ju formujeme, dávame najavo, čo je tolerovateľné a čo nie.“

Takto pomenovala hlavnú myšlienku festivalu Jeden svet v Bratislave jeho riaditeľka
Diana Fabiánová.
Festival Jeden svet je jediným kultúrno-vzdelávacím podujatím na Slovensku,
ktoré sa komplexne zaoberá ľudskoprávnymi a globálnymi témami. Tento rok mali
študenti Gymnázia V.B.N. v Prievidzi možnosť
zúčastniť

sa

12.

ročníka

festivalu

dokumentárnych filmov ONE WORLD (JEDEN
SVET), ktorý sa konal v Kultúrnom dome
v Prievidzi. Organizátori ponúkli dokumenty i
diskusie na témy extrémizmu, občianskej
angažovanosti,

dezinformácií

či

životného

prostredia nielen na hornej Nitre. Prvá z nich
bola v pondelok 12.marca 2019. Hosťom bol
investigatívny novinár Marek Vagovič z portálu
Aktuality.sk, kolega zavraždeného publicistu
Jána Kuciaka. Na príklade susedného Česka
pripomenul

dôležitosť

médií

v

boji

proti

konšpiráciám a dezinformáciám dokument pod názvom Čo dokáže lož.
V utorok 13. marca 2019 odštartovala snímka Bojovníčka s nenávisťou.
Vypovedá o 70-ročnej Berlínčanke Irmele, ktorá už 30 rokov každý deň neúnavne
vyráža do boja s nenávistnými symbolmi, vyzbrojená sprejom, škrabkou a čistiacimi
prostriedkami. Irmela premaľuje, zoškriabe a zničí všetko, čo súvisí s akoukoľvek
diskrimináciou.
V diskusii vystúpili aktivista Michal Karako a novinár Andrej Bán, ktorí po
parlamentných voľbách v roku 2016 založili iniciatívu Zabudnuté Slovensko. Ich
cieľom bola diskusia na témy extrémizmu a fašizmu, xenofóbie či intolerancie.
Jeden svet a predsa mnohoraký, ťažký i neslobodný. Všetky dokumenty na
festivale boli zaujímavé a diskusie priniesli rôzne názory. Festival prináša filmy a
diskusie na témy, ktoré sa v našej spoločnosti „zametajú pod koberec“.
Mgr. Soňa Mikušová
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Šach na školách

T

ento školský rok (2018/2019) sa naša škola zapojila
do medzinárodného projektu "Chess in schools"

(Šach na školách). Je to celosvetovo uznávaný projekt svetového šachového
spoločenstva FIDE zameraný nielen na výučbu šachu a vychovávaní veľmajstrov, ale
hlavne na rozvoj inteligencie a logiky detí a mládeže. Aktívne sa do tohto projektu sa
na našej škole zapojilo 13 študentov, no externe malo záujem o turnaje viac ako 50
našich študentov. Vedenia projektu sa ujal Mgr. Roman Steinhübl a Radovan Huba
(VII). V spolupráci so Slovenským šachovým zväzom sme dostali 12 šachovníc s
figúrkami homologizovanými na turnaje, výučbové materiály (3 kusy učebníc a
výučbové DVD) a propagačné materiály. Účastníci projektu mali aj možnosť zakúpiť
si vlastné šachové pomôcky a materiály za 10€ a ako darček dostali šachový
preukaz
umožňoval

s

fotografiou,
zapájať

sa

ktorý
aj

im
do

mimoškolských turnajov. Stretávali sme
sa pravidelne každý piatok od 13:45. V
decembri sa nám podarilo zorganizovať
vianočný šachový turnaj pre študentov pri
príležitosti vianočného bazáru. Záujem
prihlásiť sa malo viac ako 40 študentov,
ale naše kapacity siahali iba po 28. Šachový klub v Prievidzi nám pre potreby turnaja
zapožičal športové šachové hodiny a chýbajúce šachové potreby. O ceny pre víťazov
sa postarala spoločnosť Unipharma darovaním peňažných poukážok a vecnej ceny
pre úplného víťaza. Každý účastník turnaja získal zlatú medailu za účasť. Plakety s
poďakovaním putovali do rúk riaditeľke školy PaedDr. Eleonóre Porubcovej za
možnosť zapojiť sa do projektu a Mgr. Romanovi Steinhüblovi za vedenie krúžku.
Špeciálne by som sa im chcel ešte raz poďakovať za ochotu podporiť ma v
tejto myšlienke a vďaka patrí aj každému účastníkovi projektu a decembrového
turnaja. Dúfam, že budúci školský rok bude o projekt minimálne rovnaký záujem a
radi privítame každého nového člena.
Radovan Huba (VII)
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Celonárodná anketa Najväčší Slovák

V

piatok 12. apríla 2019 na našu školu zavítali z Rozhlasu a televízie Slovenska
producent Jozef Štupák spolu s moderátorom Pištom Vandalom Chrappom a

asistenciou, ktorí zastrešujú národné kolo ankety Najväčší Slovák. Anketu sa
rozhodli podporiť na viacerých slovenských školách, naše gymnázium bolo jednou z
nich. Pod záštitou riaditeľky E. Porubcovej produkcii pomáhal realizačný tím: M.
Siváková, B. Cagáň, J. Páleš, Z. Orságová a Z. Cigáňová.
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Desiati študenti si pripravili prezentácie osobností, ktoré sa dostali do
celoslovenského finálového hlasovania. Pišta po krátkom predstavení osobností
viedol rozhovor (s neraz vážnymi a rozporuplnými otázkami) zameraný na to, aby
sme sa na danú osobnosť pozreli z rôznych pohľadov a zvažovali, či si zaslúži titul
Najväčší Slovák. Osobnosti predstavili nasledujúci študenti:
III.A
1. Kavka, Andrej (Anton Srholec)

III.B
2. Jariabka, Adam (Juraj Jánošík)
3. Šmida, Adam (Ľudovít Štúr)

III.C
4. Barniak, Tomáš (Alexander Dubček)
5. Huba, Quido (Jozef Gabčík)
6. Mazúr, Jakub (Cyril a Metod)
7. Kuželová, Sofia (Peter Sagan)
8. Štetiarová, Sofia Mária (Gustáv Husák)

III.D
9. Grolmusová, Martina (Milan R. Štefánik)
10. Vida, Adam (Andrej Hlinka)
Po

vypočutí

všetkých

diskusných

príspevkov

nastalo

hlasovanie

82

prítomných : 1. Ľudovít Štúr (32 hlasov), 2. Anton Srholec (24), 3. Milan Rastislav
Štefánik (18), 4. Jozef Gabčík (3), 5. Juraj Jánošík (2), 6. Andrej Hlinka (1), 7. Cyril a
Metod (1), 8. Alexander Dubček (1), 9. Peter Sagan (0), 10. Gustáv Husák (0).
1. mája 2019 sa naši gymnazisti zúčastnili na priamom prenose RTVS,
vysielalo sa finále tejto ankety. Na našej škole v malom hlasovaní síce vyhral Ľudovít
Štúr, no v celoslovenskom hlasovaní to bol Milan Rastislav Štefánik. Jeho sochu
pred komplexom Eurovea si naši študenti prehliadli po príchode do Bratislavy, keďže
finále sa konalo v jej bezprostrednej blízkosti, v Sále opery a baletu nového
Slovenského národného divadla.
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Veríme, že aj účasťou na takomto podujatí sa posilnil vzťah mladých ľudí k
našej histórii, ktorá prechádza komplikovaným a často rozporuplným vývojom.
Organizátorom ďakujeme za možnosť zúčastniť sa takéhoto podujatia, bol to
nevšedný zážitok.
PhDr. Monika Siváková

Školské hlasovanie ankety Najväčší Slovák (apríl 2019)

Ako učiť o holokauste
(seminár pre pedagógov v Jad Vašem v Jeruzaleme)

M

edzinárodná škola pre štúdiá holokaustu, Svetové centrum pre pamäť
holokaustu Jad Vašem v Jeruzaleme v Izraeli, občianske združenie Edah,

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Program pre výučbu holokaustu
v Európe. To boli organizátori seminára, ktorého sa v dňoch 9. – 16. decembra 2018
zúčastnilo 20 pedagógov zo Slovenska. Na základe úspešnej spolupráce s Múzeom
holokaustu v Seredi a s jej vedúcim PhDr. Martinom Korčokom, PhD. ma oslovili a
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následne výberovým konaním prijali medzi učiteľov, ktorých zaujíma téma
holokaustu.
Seminár otvoril J. E. Peter Hulényi, veľvyslanec SR v Izraeli, a riaditeľka
Európskeho oddelenia Jad Vašem Richelle Budd Caplan. Prebiehali prednášky a
workshopy, prešli sme areálom Jad Vašem po Údolí komunít, cez záhradu
Spravodlivých medzi národmi. Vo večerných hodinách sme navštívili Izraelské
múzeum v Jeruzaleme, kde sme sa bližšie dozvedeli o židovskej kultúre a o osudoch
zvitkov z Mŕtveho mora, najstarších rukopisov Starého zákona.
Kolegovia pedagógovia predstavili svoje koncepty výučby holokaustu na
vyučovacích hodinách. Pán Naftali Juraj Fürst bol vzácnym hosťom, ktorý ako
preživší holokaust zaujímavo predstavil svoj životný príbeh.
Dva posledné dni pobytu sme mali možnosť so sprievodkyňou spoznať
Jeruzalem, pevnosť Massadu a Mŕtve more.
Okrem uvedených aktivít zvýšil ešte čas i na osobné rozhovory, budovanie
priateľských

kontaktov,

ochutnávku

miestnych

špecialít,

duchovné

aktivity,

prechádzky po meste. Som vďačná za možnosť byť súčasťou takéhoto organizačne i
časovo náročného projektu. Mnoho budem vedieť využiť vo vyučovaní, aby som
žiakov viedla k vzájomnému porozumeniu, k odsúdeniu ľudskej nenávisti, k úcte voči
životu a k prijímaniu rôznosti v akejkoľvek podobe.
PhDr. Monika Siváková

Jad Vašem, Jeruzalem v Izraeli (december 2018)
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Predstavenie knihy Maskáčové príbehy

B

anskobystrické vydavateľstvo PRO vydalo v priebehu roka 2018 novelu, ktorá
vznikla ako kolegiálna spolupráca dvoch našich profesorov. Autorom slova je

Bohdan Cagáň, ilustrácie na základe fotografií dobových reálií vytvorila Eva
Baloghová. Kniha sa obsahom viaže na priebeh základnej
vojenskej služby a vznikla z dôvodu, že toto špecifické
prostredie nie je v literatúre samostatnej SR zo začiatku
21. storočia zachytené, pričom sa vzhľadom na zrušenie
povinnej vojenčiny stalo minulosťou. Východiskom sú
autentické udalosti pospájané tak, aby tvorili súvislý
príbeh. Vedenie našej školy sa rozhodlo predstaviť túto
knihu aj našim študentom – veď jej hrdinovia sú im vekovo
blízki. Stalo sa tak 22. októbra 2018 v priestoroch školskej
Ilustrácia z knihy Maskáčové
príbehy

telocvične. Moderovanie zabezpečil vydavateľ, úryvky
z diela čítal Michal Líška z kvinty B a hudobne prispel

spevácky zbor Vavrinec. Na podujatí sa zúčastnili aj reprezentačne ustrojení
a vyzbrojení výsadkári z 5. pluku špeciálneho určenia zo Žiliny, kde sa odohráva dej
knihy.
Zaujímavosťou je aj skutočnosť, že oficiálne uvedenie knihy pre verejnosť
zabezpečili Ozbrojené sily SR prostredníctvom uvedeného pluku v priestoroch
Krajskej knižnice v Žiline – knihu „pokrstil“ pušným prachom náčelník Generálneho
štábu OSSR generál Ing. Daniel Zmeko.
Mgr. Petra Bohušová

Naši študenti mali v školskej telocvični pred predstavením knihy ukážku
aktuálnej výzbroje v OS SR
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Program DofE

U

ž tretí školský rok je naša škola zapojená do projektu DofE.

Je to

medzinárodný vzdelávací program, ktorý rozvíja charakterové vlastnosti

mladých ľudí vo veku od 14 do 24 rokov. Mladý človek, ktorý chce cenu získať, musí
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-tich krajinách sveta. Ocenenie pomáha pri prijímacích
skúškach na zahraničných vysokých školách a je výhodou aj pri hľadaní
zamestnania. V stredu 19. septembra 2018 sa na slávnostnej ceremónii stalo
držiteľmi bronzových cien 28 našich žiakov. Medzinárodnú cenu vojvodu z
Edinburghu si prevzali z rúk veľvyslanca Britského kráľovstva Andrewa Gartha
a spoluzakladateľa a riaditeľa DofE na Slovensku Mariána Zachara: Adam Balážka,
Adrián Donič, Nataša Ďurdinová, Timotej Farkaš, Karolína Ficelová, Martin Gros,
Sofia Halenkovičová, Ema Ištvánfyová, Natália Košťálová, Karolína Kozielová,
Roman Kupec, Samuel Macko, Denis Priehoda, Walter Protschka, Dávid Radosa,
Anna Satrapová, Zoja Zábojníková, Nikola Barčinová, Adam Dušička, Vladimíra
Foltánová, Ján Húska, Anna Mária Lukáčová, Veronika Masárová, Vanesa
Nováková, Nina Šopoňová, Patrik Stano, Samuel Urminský, Bianka Chalmovianska.
V stredu 8. novembra 2018 sa v Historickej budove Národnej rady Slovenskej
republiky konalo opäť za účasti veľvyslanca britského kráľovstva Andrewa Gartha
prvé slávnostné odovzdávanie zlatých a strieborných cien programu Medzinárodná
cena vojvodu z Edinburghu (DofE) na Slovensku. Pre všetkých zúčastnených bol
veľký zážitok slávnostný príhovor prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.
Desať mladých ľudí si prvýkrát v histórii prebralo zlaté ocenenie a vyše 117 bolo
strieborných absolventov. Na ceremóniu dostala pozvánku aj naša škola, ktorú
reprezentovala koordinátorka projektu DofE Mgr. Jana Mečiarová a žiačky: Viktória
Bajgarová, Jana Baloghová, Timea Jordová, Natália Ottová. Dievčatá si odniesli
domov strieborné ocenenie. Ceny im odovzdával olympijský víťaz a jeden z našich
najúspešnejších atlétov Matej Tóth, ktorý ocenil snahu a nasadenie študentov: „Šírte
svoje nadšenie medzi svojich známych, tešte ich a inšpirujte. Pretože aj vy ste
inšpirácia pre ostatných. Prajem vám veľa sily a energie na prekonávanie ďalších
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prekážok. Verte, že aj keď vám ich neprajem, určite sa ešte nejaké objavia. Ale vy už
dnes viete, že ste dostatočne silní, aby ste ich zvládli prekonať.“

Ocenení bronzoví účastníci DofE v Château Gbeľany

Naše tohtoročné strieborné „dofáčky“

V tomto školskom roku sme začali pracovať s novými účastníkmi, ktorí sa
rozhodli prekročiť svoj tieň. Boli to žiaci triedy kvarta a naši prváci, druháci a tretiaci.
Plnili svoje ciele a absolvovali expedície. Expedíciu si museli vopred naplánovať,
rozdeliť sa do tímov po 4 až 8 členov. Pravidlá sú prísne: žiaci si musia uvariť jedno
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teplé jedlo denne, všetko jedlo aj výbavu nosia sami so sebou, po celý čas sú bez
mobilného pripojenia, vedúci výpravy ich len občas skontrolujú. Bronzoví účastníci si
zvolili dvojdňovú pešiu turistiku v okolí Prievidze. Stanovali pri lazianskej priehrade
a v noci zažili menšiu prietrž mračien.

Strieborní účastníci projektu si vymysleli trojdňovú expedíciu na raftoch. Počas
nej mapovali hrady a zámky v povodí rieky Hron z Nemeckej až po Zvolen. Zažili
mnoho trápenia, ale aj úžasné zážitky. Posilnili tímového ducha a stali sa z nich dobrí
kamaráti.
DofE je program veľmi náročný na realizáciu a koordináciu, preto patrí veľká
vďaka vedúcim a podporovateľom programu z radu našich vyučujúcich, ktorí sa vo
svojom voľnom čase venujú našim žiakom: Mgr. Andrea Klocoková, PaedDr. Oľga
Kurbelová a Mgr. Roman Steinhübl. Samozrejme, ďakujeme pani riaditeľke, ktorá
takto umožnila svojim žiakom rozvíjať ich osobnosti komplexne, nielen na
vedomostnej úrovni. Projekt vďaka týmto skvelým ľuďom pokračuje ďalej, preto:
Aj ty sa môžeš pripojiť a prekonať samého seba!

Mgr. Jana Mečiarová
koordinátor projektu DofE
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Pilotný projekt participatívneho rozpočtu na stredných školách

N

aša škola bola spolu s 15 ďalšími strednými školami v zriaďovateľskej
pôsobnosti

TSK

vybratá

do

pilotného

ročníka

zavádzania

školských

participatívnych rozpočtov. Každej škole bolo pridelených 1000 eur s cieľom použiť
ich na realizáciu participatívneho procesu na škole. Študenti stredných škôl:


sami rozhodovali, ako naložia s vyčlenenou časťou finančných prostriedkov zo
školského rozpočtu,



ponúkali riešenia spracované do konkrétnych projektov,



hlasovali o ich poradí a najlepší projekt realizovali,



učili sa rozmýšľať nad svojim okolím a konkrétnymi krokmi napomáhajúcimi k
rozvoju školy.

Študenti mali šancu nielen navrhovať mikroprojekty, podieľať sa na diskusiách o
rozdelení rozpočtu či aktívne vstupovať do fázy hodnotenia a rozhodovania, ale sa
stali aj ich realizátormi. Dostali príležitosť zmeniť svoju školu k lepšiemu
prostredníctvom vlastných nápadov a projektov.
Takéto boli študentské návrhy :
1. Oddychové zóny v škole – študovňa, tulivaky, gauče...
2. Átrium – oddychová zóna, lavičky, altánok, letná učebňa
3. Kryté stanovište pre bicykle
4. Školský časopis
5. Stoly na stolný futbal, ping - pongové stoly na chodby
6. Rekonštrukcia šatní, WC
7. Dresy pre dievčatá – florbal
8. Automat na ovocie
9. Basebalové ihrisko
10. Out doorová posilňovňa
11. Obnova observatória, pomôcky do fyziky
12. Separovanie odpadu v každej triede
A ktorý projekt bol najlepší? Každý študent školy mal dva hlasy.
1. Átrium – oddychová zóna – 568 hlasov
2. Oddychové zóny v škole – 386 hlasov
3. Out doorová posilňovňa – 297 hlasov
4. Obnova observatória, pomôcky do fyziky – 145 hlasov
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Ďakujeme študentom a učiteľom, ktorí sa aktívne zapojili do projektu:
Adam Lukáč

Lukáš Stanček

Melisa Šnircová,

Jakub Oršula

Andrej Kavka

Adam Duchovič

Andrej Pánis

Michal Jendrušák

Kristína Šimková,

Milan Mikuš

Kristína Kiabová,

Ivan Pastierik

Viktória Hlavenková

Martin Rosa

Dominika Cachovanová

Karolína Kašubová

Matúš Mjartan

Marek Michalovič

Dušan Kysela

Sofia Mária Štetiarová

Miroslav Fulek,

Maroš Kliniec

Monika Jankovičová
Učitelia: Peter Marko, Michal Petrovský, Juraj Tasch, Jozef Páleš.
Technické a metodické práce : Eva Homolová, Soňa Tršová, Marcela Škopcová,
Oľga Kurbelová.
PhDr. Eva Homolová
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3á3um+

P

riznajme si, väčšinou hovoríme o tom, ako sa niečo nedá, ako niekto niečo
nevie, robí to zle, ale keby sme mali sami niečo spraviť, radšej to necháme tak.

Zvlášť vtedy, keď to vyžaduje energiu vyhradenú na voľný čas. My sme sa ale nedali.
My, teda ja a niekoľko ďalších študentov našej školy.
Najprv prišla ponuka z Trenčianskeho kraja, ktorý v spolupráci s úradom
splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti dal možnosť 16 stredným
školám v kraji využiť v rámci participatívneho rozpočtu (to je taký, na ktorom sa
podieľajú občania) 1000 eur na projekt, ktorý si školy samy v spolupráci so študentmi
vyberú. Na našej škole bolo viacero návrhov. Vyhral ten, ktorý som (podotýkam
„skromne“) vnukol študentom.
Išlo o revitalizáciu átria (vnútorného „nádvoria“ školy), ktoré síce ponúkalo
zeleň, tá si však žila viac-menej vlastným životom a pozorovať sa dala len spoza
okien. Chceli sme ho skultúrniť a sprístupniť celej škole. Plán je, aby bolo počas
priaznivého počasia prístupné študentom na oddych počas prestávok alebo aj počas
hodín na ich spestrenie. Samozrejme s odborným dozorom.
Dali sme si vypracovať projekt a postupne (počas 2 popoludní školského roka
a 2,5 dňa po uzatvorení známok) sme spolu so 4 učiteľmi a približne 30 žiakmi
odkopali zem a osadili obrubníky na budúce chodníky, ktoré sme vysypali drevnou
štiepkou. Niektoré kríky sme vysekali, aby sme iné mohli zasadiť. Z paliet, ktoré
zohnal jeden študent, sme pod jeho vedením vyrobili paletové sedenie, škola
dokúpila ďalšie lavičky. Neviem, či to, že sme to urobili tak rýchlo, bolo zásluhou
zápalu študentov pre niečo zmysluplné; alebo to, že som im sľúbil grilovanie, ak to
stihneme v termíne. V každom prípade sme to stihli vo veľmi krátkom čase...
Ďakujem všetkým aj touto cestou, lebo ukázali, že vedia spolupracovať,
organizovať, tvoriť, pretvárať či motivovať.

Mgr. Bc. Peter Marko
P.S. Robili sme to len z vlastného presvedčenia, bez nároku na odmenu. Avšak ako
prekvapenie na piatkovom (11. októbra 2019) vyhodnotení participatívneho rozpočtu
a projektov úrad splnomocnenca odmenil z každej školy jedného pedagóga
a jedného žiaka návštevou europarlamentu v Bruseli.
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P.S.2 Ak sa vám zdá, že sa to za 1000 eur nedalo spraviť, máte pravdu. Ďalšími 600
eurami prispela škola. Keď už to robíme, nech to vyzerá dobre. Preto ďakujeme aj
vedeniu školy.
P.S.3 Vysvetlenie názvu „3á3um+“: 3á znamená žiakov 3.A (tvorili najväčšiu skupinu
dobrovoľníkov), + je pre študentov z ostatných tried, trojka v strede je slovnou
hračkou a „um“ sme tiež potrebovali.
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Z ČINNOSTÍ

PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Vedúci predmetovej komisie: PaedDr. Bohdan Cagáň
Členovia:

Mgr. Petra Bohušová, Mgr. Kristína Košecká, PhDr. Ľudmila Kupková,
Mgr. Soňa Mikušová, Mgr. Jozef Páleš, PaedDr. Katarína Rajcigelová,
PaedDr. Miroslava Šutová, Mgr. Helena Vašková.

Maturitné skúšky zo slovenského jazyka a literatúry

E

xternú časť maturitnej skúšky robilo 217 študentov, jedna žiačka nevyhovela.
V PFIČ (test) dosiahli žiaci priemerne 63,3 percenta (národný priemer bol 50,7

percenta), pričom celoslovenský percentil za školu bol 87,6.
Študentka Štefánia Glevitzká (IV.A) dosiahla percentil 99,9 – teda najlepší na
Slovensku. Ďalšie dve študentky: Ema Vida (IV.C) a Katarína Boboková (IV.D) mali
percentil nad hodnotou 99. Výborný percentil nad 90 malo za školu spolu 49
študentov.
Na oprave PFIČ (sloh) sa podieľali a členmi maturitných komisií boli: P.
Bohušová, B. Cagáň, Ľ. Divékyová, K. Košecká, G. Oršulová, J. Páleš, M. Šutová, H.
Vašková. Všetci maturanti napísali sloh úspešne.
V ústnej časti (konalo ju 216 študentov) bolo klasifikovaných stupňom výborný
104 maturantov, chválitebný 65, dobrý 37, dostatočný 10. Všetci absolvovali ÚFIČ
úspešne, priemerná známka bola 1,78.
Ústna forma maturitnej skúšky mala v tomto školskom roku novú verziu zadaní
z dôvodu zmeny vyučovania literatúry zo žánrovo-tematického na chronologický
variant.
PaedDr. Bohdan Cagáň
vedúci PK SJL
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Tradičná jesenná návšteva Brodzian

D

ňa 26. októbra 2018 sa študenti II.D a II.F zúčastnili literárnej exkurzie do
Brodzian. Navštívili kaštieľ s takmer 700-ročnou históriou a prešli sa priľahlým

chráneným parkom s malebnými kaskádami vytvorenými na potoku Gerazda.
Súčasťou prehliadky kaštieľa je aj stála literárnomúzejná expozícia o živote a diele A.
S. Puškina. Študenti získali detailnejšie informácie o tomto klasikovi ruskej poézie
z bohatého a zaujímavého výkladu.
Mgr. Jozef Páleš

Premietanie filmu Joa Nesbøa v RKC

V

ďaka spolupráci s Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi si mohli v jeho
priestoroch 11. septembra 2018 žiaci sekundy a kvarty pozrieť už druhý film

natočený podľa kníh Joa Nesbøa. Hoci tento populárny súčasný nórsky spisovateľ je
známy najmä svojimi kriminálnymi románmi pre dospelých, napísal aj sériu 4 kníh pre
deti o šialenom profesorovi Proktorovi. „Časovaňa“ doktora Proktora bola pre
všetkých zábavným spestrením vyučovania literatúry.
PhDr. Ľudmila Kupková
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Literárna exkurzia Dolný Kubín – Vyšný Kubín – Jasenová

O

Hviezdoslavovi a Kukučínovi sa dá učiť aj zábavnejšie než v školských
laviciach, o čom sa presvedčili aj sekundáni a kvartáni nášho gymnázia, ktorí

sa v krásny októbrový deň 11. októbra 2018 vybrali spolu so svojimi triednymi
učiteľkami

na

literárnu

exkurziu.

Navštívili

Literárnu

expozíciu

P.

O.

Hviezdoslava, historickú Čaplovičovu knižnicu a Historický cintorín v Dolnom Kubíne,
kde si uctili pamiatku nielen Hviezdoslava, ale pripomenuli si aj Janka Matušku
a Ladislava Nádašiho-Jégého. Vo Vyšnom Kubíne sa pristavili pri pamätníku rodného
domu Hviezdoslava a Margity Figuli, prešli sa okolo domu, v ktorom táto spisovateľka
(autorka novely Tri gaštanové kone) vyrastala, položili kvety k pamätníku
Hviezdoslavovej matky s bronzovým reliéfom priadky, ktorý sa vyníma na pozadí
Ostrej skaly a Chočských vrchov oproti Kubínyiovskému kaštieľu. Odtiaľ už zamierili
do susednej Jasenovej, kde sa do richtárskej rodiny narodil v roku 1860 Matej
Bencúr. V rodnom dome Martina Kukučína sme pochopili mnoho súvislostí jeho
života so životom jeho priateľa Hviezdoslava.
Po krásnom slnečnom dni plnom pozitívnych zážitkov sme sa dohodli, že sa
do tohto kraja čoskoro vrátime spoznať horáreň pod Babou horou, Oravský hrad či
Artikulárny kostol v Leštinách, ktorý je jednou z pamiatok UNESCO.
PhDr. Ľudmila Kupková
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NÁVŠTEVA DANIELA HEVIERA

P

ri príležitosti osláv 100. výročia založenia našej školy k nám 21. februára 2019
zavítal aj jeden z jej najznámejších absolventov – spisovateľ, prekladateľ,
skladateľ, textár, spevák, maliar, ale aj učiteľ – Daniel
Hevier. Svoj čas u nás rozdelil spravodlivo, rovnako aj
svoju tvorbu. Prvú besedu venoval deťom a mládeži
z prímy, sekundy a kvarty, druhú takmer dospelým
študentom vyšších ročníkov. S našimi najmladšími sa
rozprával o svojom štúdiu v gymnáziu, inšpirácii,
zahral a zaspieval im niekoľko piesní – príbehov
z vlastného života – a predstavil im svoju knihu
Chymeros – Stopy vedú do neznáma. Traja naši
primáni si preňho pripravili prednes niekoľkých jeho
detských básní a František Cápa z kvarty ho potešil,

keď na gitare zahral pieseň Držím ti miesto. Pán Hevier k nej doplnil príbeh o tomto
najdlhšie a zároveň najkratšie vymýšľanom texte zo všetkých, ktoré napísal.

PhDr. Ľudmila Kupková
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S

pisovateľ Daniel Hevier si pripravil zaujímavé literárno-hudobné pásmo aj pre
starších žiakov, ktorí sa s jeho tvorbou stretávajú na hodinách literatúry. Na

tomto zaujímavom stretnutí sa však mohli pýtať priamo spisovateľa a dozvedieť sa
zaujímavé informácie, ktoré v učebniciach nenájdeme. Hovorené slovo oživil
zhudobnenými básňami, preto nám bolo do spevu. Rozprával o pripravovaných
knihách, do ktorých zapája svojich čitateľov, a tak môžu byť súčasťou príbehov. Bolo
to veľmi zaujímavé a dojímavé stretnutie a veríme, že sa nám podarí s takýmto
vzácnym hosťom opäť stretnúť.
Mgr. Petra Bohušová

Deň venovaný Milanovi Rúfusovi

S

lovenský básnik, lyrik, esejista a prekladateľ Milan Rúfus patrí medzi
najvýraznejšie osobnosti slovenskej poézie v moderných slovenských dejinách.

Naši študenti predstavili jeho život a tvorbu svojim spolužiakom a vzácnym hosťom
dňa 24. apríla 2019 v literárno-hudobnom pásme.
Scenár zvládla profesorka Soňa Mikušová, hudobné vstupy pozostávajúce z
básnikových veršov predviedol Spevácky zbor Vavrinec, ktorého vedúca Monika
Siváková skomponovala hudbu. Hrou na klavíri pomáhala profesorka Daria
Balážová. Pani riaditeľka Eleonóra Porubcová v úvodnom príhovore vyzdvihla
význam tohto majstra slova, študenti v komentároch i ukážkach z jeho poézie tento
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význam potvrdili. Pôsobivá bola dramatizácia – prebásnená rozprávka Laktibrada,
ktorú predviedli najmenší žiaci z prímy.
Do pásma bolo zapojených množstvo študentov. Výtvarne jedinečný bol
portrét Milana Rúfusa, ktorý namaľovala Shazada Maref z II.F, aj mnoho ilustrácií
vystavených na nástenkách.
Mgr. Soňa Mikušová, PhDr. Monika Siváková

DIVADELNÁ PRIEVIDZA 2019

Ž

iaci osemročného gymnázia sa každoročne zúčastňujú podujatia Divadelná
Prievidza. Na tomto regionálnom festivale divadelných súborov hornej Nitry
organizovanom

Regionálnym

kultúrnym

centrom

v Prievidzi

sa

stretávajú nielen so svojimi rovesníkmi a kamarátmi, ktorí sa vo voľnom
čase venujú divadlu, ale aj s tvorbou slovenských a svetových
spisovateľov. 21. marca 2019 sa žiaci kvarty rozhodli podporiť mladých
divadelníkov a vybrali si predstavenie DDS Babland z Lehoty pod
Vtáčnikom Kde nebolo, tam nebolo a predstavenie LDO ZUŠ L.
Stančeka Prievidza Pokrvní bratia.
PhDr. Ľudmila Kupková
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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, Mgr. Martin Sonoga, Ing. Martin Surový,
Mgr. Dáša Šturcelová, Mgr. Eva Urbanová, Mgr. Silvia Valterová.

Analýza výsledkov maturitnej skúšky

V

školskom roku 2018/2019 sa 215 študentov 4. ročníka a oktávy prihlásilo na
EČ MS z anglického jazyka; ústnej formy internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ

MS) sa zúčastnilo 215 študentov.
Externá časť maturitnej skúšky (EČ MS):
úroveň B2:

215 študentov

úspešnosť školy:

62,1%

národný priemer:

61,7%

percentil školy:

56,4

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

215 študentov.

Na oprave a hodnotení PFIČ MS sa tento rok podieľali:
Bartošová, Emília

Klocoková, Andrea

Dobišová, Nikola

Marko, Peter

Hoppanová, Erika

Petrovský, Michal

Kačírová, Eva

Surový, Martin
59

Šturcelová, Dáša

Valterová, Silvia

Urbanová, Eva

Na ÚFIČ MS boli skúšajúcimi nasledovní vyučujúci:
Nikola Dobišová a Silvia Valterová

Erika Hoppanová a Eva Kačírová

Michal Petrovský a Martin Surový

Andrea Klocoková a Dáša Šturcelová

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

214 študentov

priemerná známka:

1,68

Z anglického jazyka 1 študent vykonal maturitnú skúšku neúspešne.

Aktivity a prezentácia PK na verejnosti
Deň otvorených dverí

23.

marca 2019 sa brány našej inštitúcie od 9:00 do 13:00 otvorili verejnosti,

ktorá mala možnosť nazrieť do tajov a priestorov, ktoré sú nepovolaným

osobám bežne nedostupné. Budúci študenti v sprievode rodičov vyskúšali na vlastnej
koži, ako prebieha vyučovanie a mimoškolské aktivity. Na programe sa podieľala
celá predmetová komisia AJ.
Pygmalion

D

ivadelné predstavenie v angličtine, ktoré sa konalo 5. novembra 2018 a 9.
novembra 2018. Zúčastnilo sa ho asi 150 študentov a sprevádzali ich

pedagógovia: Bartošová, Emília; Divékyová, Ľubica; Petrovský, Michal; Šturcelová,
Dáša a Valterová, Silvia.
Projekty

N

iekoľko členov PK sa zapojilo do projektu English Go MPC.
Predmetová komisia (Mgr. Andrea Klocoková) sa zapojila do projektu DOFE.
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Úspechy žiakov
Juvenes Translatores

Z

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

Európskej únie pod názvom Juvenes Translatores. Naša inštitúciu nevyžrebovali
spomedzi mnohých uchádzačov o túto prestížnu trofej.
Školské kolo olympiády v anglickom jazyku (20. novembra 2018)
kat. 1C:

1. Baloghová, Lucia (III) – 52,5 b.
2. Boďová, Ema (IV) – 47 b.
3. Pánisová, Sophia (IV) – 45,5 b.

kat. 2A:

1. Stano, Patrik (II.A) – 68,5 b.
2. Halenár, Timotej (II.B) – 67,5 b.
3. Šponiar, Filip (II.D) – 63 b.

kat. 2B:

1. Lukas, Andreas (IV.D) – 50 b.
2. Kysela, Dušan (III.A) – 49 b.
3. Balková, Mária (IV.B) – 48 b.

kat. 2C1:

1. Némethová, Eva (VIII) – 49 b.
2. Králová, Simona (VII) – 48 b.
2. Herchelová, Cynthia (II.C) – 48 b.

kat. 2C2:

1. Budd, Dagmar (VIII) – 46,5 b.

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

V

stredu 16. januára 2019 sa na našej škole konal 29. ročník olympiády
v anglickom jazyku, kde si zmeralo sily 18 študentov z deviatich škôl nášho

okresu. Súťažilo sa v štyroch kategóriách, my sme mali zastúpenie v troch z nich.
V kategórii 2A zvíťazil študent našej školy Patrik Stano z II.A; v kategórii 2B sa
Adreas Lukas zo IV.D umiestnil na 3. mieste a Dagmar Budd z oktávy zvíťazila
v kategórii 2C2.
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Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

V

stredu 13. februára 2019 sa konalo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku
v Trenčíne. Našu školu reprezentovali traja žiaci:



v kategórii 2A zvíťazil Patrik Stano z II.A a postúpil do celoštátneho kola;



v kategórii 2C1 obsadila 3. miesto Eva Némethová z oktávy;



v kategórii 2C2 sa Dagmar Budd z oktávy umiestnila na 5. mieste.

Celoštátne kolo olympiády v anglickom jazyku 2019

V

dňoch 26. – 27. marca 2019 sa v Bratislave zúčastnil študent Patrik Stano z
II.A (zo skupiny Mgr. Martina Sonogu) celoštátneho kola OAJ. Získal 2. miesto.

BEST IN ENGLISH

T

ohtoročného kola súťaže, ktoré sa konalo 20. novembra 2018, sa zúčastnilo
922 stredných škôl a 21110 študentov z 30 krajín. Zo Slovenskej republiky sa

zúčastnilo celkom 123 škôl a 2 700 študentov.

JAZYKOVÝ KVET 2019

J

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

cudzincov. Súťaž sa realizuje od roku 2011 postupovým systémom od krajských
semifinále, pokračuje krajskými finále a vrcholí celoslovenským kolom (14. jún 2019,
ZŠ Kráľa Svätopluka, Drážovská 6, Nitra).
Vedúcou projektu bola Mgr. Eva Kačírová.
Výsledky:
III. ŠJ POÉZIA - PRÓZA (prevzatá tvorba)
2. miesto: Drozdová Rebeka (I.C) - Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza
III. AJ POÉZIA - PRÓZA (vlastná tvorba)
1. miesto: Némethová Eva (oktáva) - Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza
Mgr. Michal Petrovský – vedúci PK AJ
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Patrik Baranec Memorial ”Short” Story Competition

D

ňa 26. októbra 2018 sa na našom gymnáziu uskutočnil druhý ročník súťaže
v písaní príbehov Patrik Baranec Memorial ”Short” Story Competition.
Vyučujúce
Hoppanová

anglického
a Mgr.

jazyka

Eva

Mgr.

Kačírová

Erika
zoradili

najúspešnejších autorov nasledovne:

1. Cynthia Herchelová (II.C)
2. Jana Baloghová (sexta)
3. Maxim Petrovský (II.C)

Blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť.

Mgr. Erika Hoppanová

Exkurzia Bruggy – Veľká Británia – Paríž

K

onala sa v dňoch 5. – 12. apríla 2019 a zúčastnilo sa jej 46 študentov z tried:
I.A, I.B, I.C, I.D, I.E, I.F, kvinta a, kvinta b, II.B, II.C, III.A, III.B, III.D, III.E.

Organizátormi boli PaedDr. Ľubica Divékyová a Mgr. Bc.
Peter Marko. Ešte pred realizáciou boli študenti rozdelení
do 10 skupín. Dostali zadanie súvisiace s exkurziou,
napríklad história Walesu, historické osobnosti Walesu,
súčasnosť Walesu, osobnosti súčasného Walesu; miesta
a atrakcie, ktoré navštívime; typická strava a nápoje vo
Walese, sviatky a festivaly vo Walese, frázy vo waleštine
a ich výslovnosť. Jednotlivé skupiny vypracovali zadania,
z

vypracovaných

zadaní

doplnených

fotografiami

zostavili brožúru. Každý študent ju dostal v elektronickej
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podobe. V autobuse počas presúvania študenti prezentovali svoje zadania a
odpovedali na pripravené otázky.
Prvým miestom programu exkurzie boli Bruggy – malebné belgické mestečko,
v minulosti významný prístav a obchodné centrum. Študenti mali možnosť vychutnať
si prekrásnu dennú i nočnú atmosféru. Po plavbe trajektom z Calais do Doveru, kde
sme videli krásne biele útesy, bolo našou prvou zastávkou mesto Cantenburry so
zaujímavou architektúrou a dominantou: Canterburskou katedrálou – sídlom
arcibiskupa. Potom sme smerovali do metropoly Spojeného kráľovstva – Londýna –
na brehu rieky Temže sme videli Londýnske oko. Videli sme Westminsterský palác s
Vežou

kráľovnej

Viktórie,

Big

Ben

(po

novom

Veža

kráľovnej

Alžbety),

Westminsterskú katedrálu, Buckinghamský palác – londýnske sídlo anglickej
kráľovskej rodiny. Ďalej sme sa presunuli k Wellingtonovmu oblúku a cez Hyde park,
Oxford Street a Regent Street na Piccadilly Circus a Trafalgar Square.
Nasledujúci deň sme navštívili rodisko jedného z najvýznamnejších anglických
a svetových dramatikov Williama Shakespeara (Stratford upon Avon), ďalej mestečko
Woodstock s veľkolepým anglickým vidieckym sídlom (palác Blenheim). Okrem
biskupských rezidencií je to jediné vidiecke sídlo v Anglicku, ktoré sa môže nazývať
palácom. Blenheim je tiež rodiskom a pôvodným domovom sira Winstona Churchilla.
Univerzitné mesto Oxford nás zaujalo svojou akademickou atmosférou a
výnimočnosťou. Cieľom exkurzie bola aj návšteva hradu Windsor, ktorý je jednou z
oficiálnych rezidencií britskej kráľovskej rodiny, mesto Bristol a hlavné mesto Walesu
Cardiff. Ďalším miestom nášho spoznávania bolo najnavštevovanejšie mesto Veľkej
Británie Bath. Presvedčili sme sa, že je naozaj nádherné a svojou neopakovateľnou
krásou priťahuje mnohých turistov. Rovnako atraktívnym bol aj prístav Portsmouth,
kde sme si vychutnali príjemnú prímorskú atmosféru.
Nočným trajektom sme sa presunuli z Portsmouthu do francúzskeho prístavu
Le Havre a následne autobusom do posledného mesta nášho spoznávania – Paríža.
Prehliadku francúzskeho hlavného mesta sme začali na Montmartre s Bazilikou
Sacré Coeur a námestím, kde sa stretávali poprední svetoví maliari. Slnečné počasie
nám umožnilo nádherný výhľad. Ďalej sme sa metrom presunuli k Víťaznému oblúku
Napoleona Bonaparteho a najslávnejšej ulici Paríža i sveta Champs-Élysées. Prezreli
sme

si

najväčšiu

európsku

galériu

Louvre

a

spoznávanie

nezabudnuteľným pohľadom na denný i nočný Paríž z Eiffelovej veže.
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sme

ukončili

Jedným zo základných cieľov exkurzie do Veľkej Británie
bolo použiť anglický jazyk v konverzácii s „native spíkrami“.
Ešte pred príchodom do Veľkej Británie si študenti pripravili
pre nich otázky. Zapisovali si ich odpovede a tie sme
neskôr vyhodnotili:
1. Typické črty a charakteristika Britov – čaj, história, kráľovská rodina, fish and
chips, futbal, pamiatky, zelené trávniky, parky. Briti sú milí, nápomocní, vtipní.
2. K britským kultúrnym hodnotám patrí rodina, kultúra, divadlo, historické a kultúrne
dedičstvo, popíjanie čaju, schopnosť pomáhať, usmievať sa, byť milý, priateľský.
3. Na čo Briti nie sú hrdí – brexit, politika, vláda.
4. Obľúbené témy rozhovorov – počasie, brexit, politika, história, programy v TV
(hlavne seriály), kráľovská rodina, jedlo, domáci miláčikovia.
5. Čo Briti vedia o Slovensku – sme bývalé Československo, vlajka, trdelník, Škrtel,
Sagan, chladné počasie, na Slovensku je lacnejšie ako vo Veľkej Británii. Niektorí
nepoznajú rozdiel medzi Slovenskom a Slovinskom.
PaedDr. Ľubica Divékyová, Mgr. Bc. Peter Marko
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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
novembra 2018 sa žiaci zapojili do školského

22.

kola olympiády v nemeckom jazyku. Súťažili

v troch kategóriách a dosiahli tieto výsledky:
kategória 1A
1. miesto

Andrea Klára Nosianová (sekunda)

kategória 2A
1. miesto

Lea Krajči (II.C)

2. miesto

Martin Gros (Va)

3. miesto

Roderik Antol (II.B)

kategória 2B
1. miesto

Andreas Lukas (IV.D)

Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste, postúpili do okresného kola. Pre kategórie
1A a 1B (žiaci základných škôl a prvého stupňa osemročných gymnázií) sa konalo
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17. januára 2019 v CVČ Spektrum v Prievidzi. Nás reprezentovala Andrea Klára
Nosianová zo sekundy a umiestnila sa na 2. mieste.
Starší žiaci súťažili v kategóriách 2A, 2B a 2D v ten istý deň v našej škole.
Lea Krajči z II. C zvíťazila v kategórii 2A a Martin Gros z triedy Va skončil na 2.
mieste. Andreas Lukas zo IV.D získal 1. miesto v kategórii 2B.
Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo 14. februára 2019.
Mladší žiaci súťažili v kategóriách 1A, 1B a 1C v ZŠ na Braneckého ul.
v Trenčianskej Teplej. Naša žiačka Andrea Klára Nosianová zo sekundy sa
umiestnila na 3. mieste. Súťažiaci v kategóriách 2A, 2B, 2C a 2D sa stretli v našej
škole. V kategórii 2A sa Lea Krajči z II. C obsadila 2. miesto a Martin Gros z Va 4.
miesto. Andreas Lukas zo IV. D triedy zvíťazil v silnej konkurencii v kategórii 2B.

PK NEJ a RUJ
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Olympiáda v ruskom jazyku

A

j v tomto školskom roku sa žiaci zapojili do olympiády
v ruskom jazyku. 10. decembra 2018 sa konalo

školské kolo. Žiaci súťažili v týchto kategóriách a umiestnili
sa nasledovne:
kategória A3 – 1. miesto: Alexander Kmeť (tercia)
kategória B2 – 1. miesto: Róbert Ondrejovič (IV.A)
kategória B3 – 1. miesto: Kateryna Zasidkovych (IV.F)
Žiaci postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 25. marca 2019 v Základnej
škole Radovana Kaufmana v Partizánskom. Alexander Kmeť z tercie súťažil
v kategórii A3 a umiestnil sa na 4. mieste, Róbert Ondrejovič zo IV.A skončil
v kategórii B2 na 4. mieste a Kateryna Zasidkovych zo IV.F zvíťazila v kategórii B3
a reprezentovala našu školu v celoštátnom kole v Bratislave v dňoch 16. – 17. apríla
2019 – získala 3. miesto.

PK NEJ a RUJ
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Maturitné skúšky

V

tomto školskom roku maturovalo z nemeckého jazyka 18
žiakov. Šesť žiakov maturovalo na úrovni B2, pričom dvaja

z nich absolvovali celú maturitnú skúšku, ktorá pozostáva
z dvoch častí: písomnej časti (test a sloh) a ústnej časti. Kritériám na absolvovanie
testu žiaci nevyhoveli, sloh napísali úspešne – dosiahli priemer 47,5%. Priemerná
známka v ústnej časti bola 2,00.
Z jazykovej úrovne B1 vykonali dvanásti žiaci iba ústnu časť skúšky a dosiahli
priemernú známku 1,91.
Z ruského jazyka v tomto školskom roku žiaci nematurovali.

PK NEJ a RUJ
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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
V tomto školskom roku sa žiaci pripravovali na jazykovú skúšku DSD I (jazyková
úroveň A2/B1) v rámci krúžkov, ktoré viedli T. Šteiningerová a I. Samašová. Mimo
vyučovacích hodín žiaci absolvovali prípravu 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).
Písomná časť skúšky sa konala 14. marca 2019, ústna časť 27. marca 2019.
Z prihlásených 18 žiakov dosiahlo 10 žiakov úroveň B1 podľa SERR (Spoločný
európsky referenčný rámec) a piati žiaci získali osvedčenie o absolvovaní skúšky na
úrovni A2. Dvaja žiaci boli v celkovom hodnotení neúspešní a jeden žiak sa skúšky
nezúčastnil.

Predsedníčkou

skúšobnej

komisie

na

ústnej

skúške

bola

T.

Šteiningerová, členkou skúšobnej komisie bola I. Samašová.
DSD II
Certifikát na úrovni B2/C1 môžu žiaci získať absolvovaním jazykovej skúšky DSD II.
Jej písomná časť sa uskutočnila 28. novembra 2018, ústna časť 14. decembra 2018.
Celú skúšku vykonali dvaja žiaci – jeden získal certifikát na úrovni B2, jeden žiak
kritériám nevyhovel. Predsedníčkou skúšobnej komisie bola odborná poradkyňa pre
školy DSD a lektorka nemeckého jazyka Susanne Depuydt. Žiakov skúšala T.
Šteiningerová a I. Samašová bola prísediacou na ústnej skúške.

Odovzdávanie jazykových certifikátov z nemeckého jazyka

D

ňa 5. októbra 2018 sa v klubovni našej školy konala veľmi milá slávnosť – 18
žiakov si prevzalo z rúk Susanne Depuydt – odbornej poradkyne pre
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zahraničné školstvo Nemecka (ZfA) pôsobiacej v Banskej Bystrici – jazykové diplomy
úrovne B1, ktoré žiaci familiárne nazývajú „šprachdiplom 1“.

Jazykový diplom DSD I a II je medzinárodne uznávaný diplom, ktorým sa môžu žiaci
preukázať všade vo svete a doložiť tak svoje jazykové znalosti z nemeckého jazyka.
Veľkou výhodou diplomu je, že má neobmedzenú platnosť a netreba ho obnovovať.
Pani Depuydt pochválila žiakov za ich výkony, spomenula tiež dlhoročnú tradíciu
konania tejto skúšky v našej škole, ktorá v rámci siete Paschnetschulen pracuje
takmer 30 rokov a počas ktorej jazykový diplom z nemeckého jazyka získali stovky
žiakov. Poďakovala sa tiež vyučujúcim za ich vynikajúcu prácu pri príprave žiakov.
PhDr. Tatiana Šteiningerová

Workshop pre nemčinárov

V

dňoch 13. a 14. mája sa uskutočnili workshopy s docentom Jánom Jamborom,
prekladateľom nemeckej literatúry a vysokoškolským pedagógom. Kreatívne

zoznámil žiakov s knihou nemeckého spisovateľa Petra Stamma Warum wir vor der
Stadt wohnen. Žiaci tvorili vlastné pokračovania príbehu a zároveň získavali nové
skúsenosti s používaním nemčiny.
Mgr. Gabriela Oršulová
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Súťaž Nemčinár roka

D

ňa 23. novembra 2018 sa šiesti žiaci našej školy zúčastnili medzinárodnej
online súťaže pod názvom Best in Deutsch. Do súťaže sa celkovo zapojilo

3052 študentov z 243 škôl z 11 krajín. Test na jazykovej úrovni B1- B2 bol určený pre
žiakov vo veku 15 – 19 rokov.
PK NEJ a RUJ

Projekt „Čítanie 4x24“

S

kupina nemčinárov zo sexty sa pod vedením svojej vyučujúcej Tatiany
Šteiningerovej zapojila do medzinárodného projektu „Čítanie 4x24“, ktorého sa
zúčastní 24 škôl z celého sveta. Slovensko zastupuje
práve táto skupina. Projekt sa koná pod záštitou ZfA
(Centrály pre vyučovanie nemeckého jazyka v zahraničí).
Jeho cieľom je priviesť žiakov k čítaniu a tvorbe vlastných
textov v cudzom jazyku. Úlohou žiakov bolo napísať

tajomný príbeh v rozsahu 4 – 15 strán v nemeckom jazyku v termíne do 31. mája
2019. Z nich sa následne vytvorí e-kniha a žiaci si budú môcť prečítať na hodinách
príbehy z iných krajín (napríklad USA, Chile, Argentína, Azerbajdžan atď).
15. novembra 2019 bude každá skupina čítať svoj príbeh on-line a čítanie sa bude
prenášať do všetkých zúčastnených škôl. Nakoniec sa vyhodnotí najlepší príbeh.
PhDr. Tatiana Šteiningerová

Deň otvorených dverí
marca 2019, počas dňa otvorených dverí, prezentovali vyučujúce

23.

predmetovú komisiu nemeckého a ruského jazyka budúcim študentom

našej školy v dvoch učebniach.
V učebni nemeckého jazyka č. 51 mohli žiaci nazrieť do učebníc a slovníkov, ktoré sa
používajú na vyučovaní, a získať bližšie informácie o

jazykovom certifikáte

z nemeckého jazyka DSD II a DSD I. Pripravili sme si pre nich aj krátky kvíz
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o nemecky hovoriacich krajinách. Každý, kto sa ho zúčastnil, bol odmenený
sladkosťou.
Vyučujúce nemeckého a ruského jazyka pripravili pre budúcich žiakov
v učebni II.F súťaže na vyskúšanie jazykového talentu, predstavili im možnosti
spoznať

zaujímavosti

krajiny

počas

exkurzie

a zoznámili

ich

s učebnicami

a modernými učebnými pomôckami využívanými na hodinách jazykov.
PK NEJ a RUJ

Exkurzia: Drážďany-Berlín-Postupim

V

apríli žiaci triedy 2.E so svojou nemčinárkou a zároveň triednou učiteľkou Mgr.
Gabrielou Oršulovou strávili štyri dni cestovaním a spoznávaním niektorých

častí Nemecka.
Prvý deň navštívili romantický kút Saského Švajčiarska, prešli sa po
vyhliadkovom moste Bastei a vychutnali si nádherný výhľad na údolie Labe a okolité
pieskovcové útvary. Cesta ďalej viedla do Drážďan, kde okrem zoznámenia
s obnoveným historickým centrom a zachránenými pamiatkami na milovníkov umenia
hlboko zapôsobili veľkolepé maľby Raffaela, Boticceliho či Vermeera v Zwingeri.
Dva slnkom zaliate dni strávili zoznamovaním s Berlínom. Viezli sa loďou po
Špréve cez Regierungsviertel, prechádzali sa pri berlínskom múre, merali cestu od
Branderburger Tor po Unter den Linden až k Museumsinsel. Sedeli na VIP miestach
olympijského štadióna, nakupovali na Kurfürsten Damme aj Alexanderplatzi.
V tichosti zažali sviečky v Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. V Bundestagu sa prešli
podzemným tunelom do moderných priestorov parlamentu, klopali na dvere
kancelárie Angely Merkelovej a špirálovým chodníkom v sklenenej kupole sa dostali
nad strechy Berlína, kde sledovali západ slnka nad siluetou mesta.
Posledný deň na cestovateľov čakal Postupim. Tu sa v Cecilienhofe dozvedeli
zaujímavosti z pozadia konferencie, na ktorej sa delilo v roku 1945 Nemecko.
Priestory zámočku boli prekrásne a ešte krajšie boli okolité záhrady. Prekonali ich
snáď len záhrady v okolí zámku Sanssouci, ktoré navštívili na záver.
Snáď bude táto exkurzia nielen peknou spomienkou na spoločne strávené
chvíle a obohatením vedomostí, ale aj inšpiráciou k učeniu sa nemčiny.
Mgr. Gabriela Oršulová
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
ROMÁNSKE JAZYKY
Vedúca predmetovej komisie: PhDr. Ľudmila Kupková
Členovia:

Mgr. Daria Balážová, Mgr. Petra Bohušová, Ing. Martin Surový,
Mgr. Erika Vargová, Mgr. Ľudmila Zaujecová.

ŠPANIELSKY JAZYK

MATURITNÉ SKÚŠKY

T

ento rok sa 12 našich žiakov rozhodlo maturovať zo španielskeho jazyka úroveň
B1. Všetci prihlásení maturitnú skúšku zvládli úspešne. Prebehla v ústnej forme

a priemerná známka bola 1,5.

DOD – DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

P

očas dňa otvorených dverí sme svoju činnosť prezentovali v učebni č. 93 pod
vedením PhDr. Ľudmily Kupkovej. Vedomostným kvízom, ukážkami učebníc a

slovníkov používaných na hodinách španielčiny, fotografiami a informáciami z
exkurzií, výmenných pobytov a aktivít ERASMUS+ sprevádzali návštevníkov naši
žiaci. V rámci Dňa otvorených dverí sme sa tiež zapojili do prezentácie španielskeho
jedla pod názvom BRÁNA JAZYKOV DOKORÁN. Žiačky z triedy II.D pod dohľadom
Mgr. D. Balážovej pre návštevníkov pripravili pohostenie vo forme tradičných
španielskych „tapas“ a zemiakovej tortily, ktoré všetkým veľmi chutili.

PK románskych jazykov

29. ROČNÍK OLYMPIÁDY V ŠPANIELSKOM JAZYKU
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ŠKOLSKÉ KOLO - 1. ročník (nepostupové)

V

júni 2019 sa konalo nepostupové školské kolo olympiády v španielskom jazyku
študentov 1. ročníka, v ktorom 1. miesto obsadila Petra Gregorová (I.F).

KRAJSKÉ KOLO

D

ňa 11. februára 2019 sa v Novom Meste nad Váhom konalo krajské kolo
olympiády v španielskom jazyku. Našu školu reprezentovali 4 žiačky v troch

kategóriách:
kategória A

1. miesto

Miriam Mihalovičová (II.C),

kategória B

1. miesto

Patrícia Midliková (III.F),

2. miesto

Sofia Mária Štetiarová (III.C),

3. miesto

Katarína Kotríková (IV.C).

kategória C

CELOŠTÁTNE KOLO
eloštátne kolo olympiády zo španielskeho jazyka sa konalo 19. a 20. marca

C

2019 v Bratislave a našu školu v ňom reprezentovali dve víťazky krajského kola

vo svojich kategóriách. V podvečer olympiády podnikli prehliadku historického centra
mesta v španielskom jazyku a nasledujúci deň bojovali s konkurenciou z ostatných
krajov. Po náročnom dopoludní si výsledky vypočuli z úst predsedu celoslovenskej
komisie v sieni Primaciálneho paláca a ceny im odovzdali španielsky veľvyslanec
Luis Belzuz de los Ríos a kubánska veľvyslankyňa Yamila Sonia Pita Montesová.

Umiestnili sa nasledovne:
Miriam Mihalovičová (II.C)

2. miesto v kategórii A

Patrícia Midliková (III.F)

4. miesto v kategórii B
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JAZYKOVÝ KVET – FLOR DE IDIOMAS

P

o niekoľkoročnej pauze sme sa rozhodli zapojiť žiakov španielskeho jazyka
našej školy do súťaže v recitácii v cudzích jazykoch – Jazykový kvet. Už vo

februári tri prihlásené dievčatá z I.C (Adriana Brázdovičová, Soňa Brezániová
a Rebeka Drozdová), ktoré sa na súťaž pripravovali pod vedením PhDr. Ľudmily
Kupkovej, podľa nových pravidiel súťaže nahrali svoje súťažné videá s recitáciou
poézie v španielčine. Odborná porota ich po regionálnom kole posunula všetky tri do
krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 12. apríla 2019 v Trenčíne. Zúčastnili sa ho iba
dve z nich a v kategórii III ŠPJ P-P PT sa umiestnili nasledovne:
1. miesto – Rebeka Drozdová
2. miesto – Soňa Brezániová
Obe dievčatá, učiace sa španielčinu prvý rok, porota pochválila za výslovnosť.
Víťazka Rebeka Drozdová zároveň postúpila na celoštátne kolo súťaže do Nitry, kde
14. júna 2019 obsadila výborné 2. miesto.
vedúca PK románskych jazykov
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BESEDY O GALAPÁGOCH, INKOCH A MACHU PICCHU

Š

tudenti španielskeho jazyka z 3. ročníka našej školy mali v marci 2019 niekoľko
príležitostí vypočuť si príbehy a zážitky PaedDr. Bohdana Cagáňa zo

spoznávania Galapág, Ekvádoru a Peru. Na hodinách španielčiny sa tretiaci dočítajú
v učebniciach o endemických druhoch zvierat žijúcich na Galapágoch, súostroví
sopečného pôvodu v Tichom oceáne, vzdialených
viac než tisíc kilometrov od pevniny. Práve preto tu
žije mnoho endemických druhov zvierat, napr.
obrovské korytnačky slonie, morské leguány, lávové
kraby a jašterice, ale aj uškatce, s ktorými si môžete
zaplávať v mori a ktoré sa vôbec neboja ľudí.
Veľmi zaujímavé pre žiakov bývajú aj informácie
o inkskej civilizácii. Rozprávanie PaedDr. B. Cagáňa
o jej hlavnom meste Cuzcu a ruinách „Strateného
mesta

Inkov“

Machu

Picchu

v husto

porastených peruánskych Andách vo výške 2430 m
n. m., ktoré tiež navštívil, obohatili fascinujúce fotografie týchto tajuplných a
nádherných horských miest.
PhDr. Ľudmila Kupková
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EXKURZIA MADRID 2019

V

tomto školskom roku sa nám podarilo v spolupráci s cestovnou kanceláriou
We-Do travel zorganizovať leteckú exkurziu do Madridu. Počas štyroch

krásnych a na tento čas mimoriadne teplých dní od 22. februára do 25. februára
2019 žiaci spoznali najznámejšie miesta aj menej známe zákutia hlavného mesta
Španielska. Fanúšikov Realu Madrid potešila návšteva Futbalového štadióna
Santiaga Bernabeu, Kráľovský palác v Madride nám zase priblížil, aký veľký bol
kráľovský dvor v časoch jeho najväčšej slávy. Pri prehliadke múzeí Prado a Reina
Sofia sme na vlastné oči mohli vidieť obrazy slávnych španielskych maliarov dávnych
čias (Velázquez, Goya, El Greco...) aj minulého storočia (Picasso, Dalí, Miró...).
Prechádzajúc útrobami býčej arény po piesku, ktorý za výkrikov davu tisíckrát
zmáčala krv porazeného býka a iba niekoľkokrát aj toreadora, sme prenikli hlbšie do
umenia, zmyslu a významu býčích zápasov (koridy) pre Španielov. Najviac však na
nás zapôsobila večerná atmosféra námestia Puerta del Sol, kde vedľa seba
vystupovali pouliční umelci, demonštrovali a žiadali o humanitárnu pomoc pre svoju
krajinu venezuelskí vysťahovalci, rozprávali sa mladí ľudia a neustále sa hýbali
stovky domácich i turistov, ktorých strhol vír tohto spoločenského aj dopravného uzla.
Madrid sme opúšťali s predsavzatím, že sa sem opäť vrátime.
PhDr. Ľudmila Kupková
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NECH ŽIJE PICASSO

P

redmetová komisia románskych jazykov v spolupráci s Predmetovou komisiou
umenia a kultúry usporiadali 17. apríla 2019 exkurziu do Bratislavy na výstavu

QUE VIVA PICASSO. Výstava prebiehajúca v Mirbachovom paláci predstavovala
123 grafických listov španielskeho maliara Pabla Ruiza Picassa zo zbierky Thomasa
Emmerlinga. Jej snahou bolo umožniť divákom nahliadnuť do umelcovej tvorivosti
a oboznámiť sa s jeho grafickou tvorbou po roku 1945. Práve v nej sa totiž najviac
odráža jeho obrovská vitalita, vyžarujúca predovšetkým z prác z neskoršieho
obdobia. Slovami samotného majstra: „Trvá to roky stať sa mladým.“ Picasso počas
svojho života ilustroval viac než 130 kníh.
PhDr. Ľudmila Kupková

INTERRAIL 2019

V

dňoch 22. – 24. júna 2019 do Prievidze opäť po roku zavítala skupinka 7
študentov zo španielskeho Leonu, Madridu a z Malorky, ktorí pod vedením

svojho lídra Isaaca Álvareza Casasolu cestovali vlakom po Európe. Mladí Španieli vo
veku 15 – 17 rokov strávili dve noci v rodinách žiakov španielčiny z I.B, I.C a II.F
nášho gymnázia. V Prievidzi ich síce privítalo upršané počasie, no vďaka srdečnosti
našich študentov a zaujímavým aktivitám si náš krásny región rýchlo zamilovali. Cez
víkend sa podieľali na spoločnej dobrovoľníckej práci v Zoo v Bojniciach, opekali
79

a zabávali sa v Mestskom parku. Počas dňa stráveného v našej škole súťažili v
jazykových aktivitách, dialógoch na rôzne témy, logických hrách, ale si aj zaspievali
a zatancovali.
PhDr. Ľudmila Kupková
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ERASMUS+
GRAN CANARIA 2019

V

rámci projektu Erasmus+ som sa spolu so svojimi 3 spolužiakmi kultúrne
a jazykovo obohatila v dňoch od 12. mája do 23. mája 2019 na Kanárskych

ostrovoch (patria do Španielskeho kráľovstva) pod vedením Zuzany Morávkovej
a Juana Frana Rodrigueza v hlavnom meste ostrova Gran Canaria, Las Palmas, kde
sme bývali. Cestou tam sme spoznali aj ostrovy Lanzarote a Fuerteventura. Projektu
sa zúčastnili okrem Slovákov a Španielov aj Rumuni, Bulhari, Poliaci a Holanďania.
Každý deň jedna z národností pripravila workshop alebo hru. Zistili sme, že Španieli
sú naozaj iní, sú veľmi priateľskí a komunikatívni. Okrem hlavného mesta sme
navštívili Maspalomas s obrovskými dunami a morom, niektorí aj Teror a iné mestá.
Cestou späť sme leteli na sever Španielska, kde sme navštívili galícijské mestá
Santiago de Compostela a La Coruña. Domov sme leteli z majestátneho Madridu.
Nikto z nás by tento zážitok nevymenil za nič na svete.
Patrícia Midliková (III.F)

Francúzsky jazyk
DELF scolaire – jazyková skúška z francúzskeho jazyka

D

ELF - Diplôme d'étude de la langue française – diplom
z francúzskeho jazyka. Školský diplom sa zaraďuje medzi

medzinárodne uznávané diplomy z francúzskeho jazyka (DELF). Naša škola už po
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štvrtýkrát získala status skúšobného centra a uzavrela spoluprácu s Francúzskym
inštitútom v Bratislave.
Dňa 12. februára 2019 sa konali skúšky medzinárodného certifikátu úrovne
B1, ktoré sa konajú na našej škole v spolupráci s Francúzskym inštitútom
v Bratislave. Zúčastnili sa ich 9 žiaci zo IV.F a oktávy. Úspešnosť bola viac než 90%.
Dňa 26. februára 2019 si medzinárodné certifikáty z francúzskeho jazyka
DELF úrovne A1 a A2 prevzali:
DELF A1: Viktória Škorvanová (IV), Andrej Ďurdina (IV).
DELF A2: Dominika Hajdáková (VI), Kristína Slobodníková (VI), Marta
Gerardis (I.B), Karolína Kozielová (Va), Radovan Huba (VII), Katarína Bugárová (VII),
Lívia Krajčíková (IV.A).

Umenie a francúzština... ideálna kombinácia

S

me veľmi radi, že našim študentom sa darí aj v iných oblastiach. Dokazuje to
študent Maxim Petrovský z II.C, ktorý sa zapojil do súťaže Spievam po

francúzsky.

Súťaž

je

organizovaná

Francúzskym

inštitútom

v spolupráci

s francúzskymi alianciami a SAUF na Slovensku. Cieľom súťaže je šírenie
francúzskej kultúry za hranice Francúzska. V Maximovom podaní sa pieseň On
brûlera dostala pod kožu nielen nám, vďačnému publiku, ale aj odbornej porote. Po
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postupe z regionálneho kola získal Maxim 3.miesto na národnom finále, ktoré sa
konalo 4.mája 2019 v Banskej Bystrici. Maximov spevácky výkon sprevádzal hrou na
gitare Oliver Hrdý (VI).

Publikum rozšírili aj priaznivci z našej školy, ktorí prišli

Maxima a Olivera podporiť. Za prípravu po umeleckej stránke ďakujeme pani
profesorke Zuzane Laluhovej.
Mgr. Ľudmila Zaujecová

Maxim Petrovský (II.C), Oliver Hrdý (VI), zdroj: www.bystricoviny.sk

Študenti z Gymnázia V. B. Nedožerského na výmennom pobyte vo
Francúzsku

G

ymnázium V.B. Nedožerského zapojilo do projektu výmenného pobytu
študentov s francúzskou školou Lycée Jean-Marie de la Mennais, ktorá sa

zameriava na európske štúdiá. Študentom oboch škôl sa tak naskytla príležitosť
nielen spoznať inú krajinu, jej ľudí a zvyky, ale aj pochopiť myšlienku európskej
spolupráce a súdržnosti v rámci krajín Európskej únie.
Študenti odchádzali 12. októbra 2018 spred zimného štadióna a ich prvou
zastávkou bolo hlavné mesto Francúzska – Paríž. Mali možnosť vidieť najznámejšie
a najkrajšie pamiatky – Louvre, Eiffelova veža a Versailles. Tretí deň vo večerných
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hodinách prišli do mesta Retiers, kde na nich čakali korešpondenti aj s rodinami,
u ktorých strávili 7 dní svojho pobytu.
Počas týždňa navštívili slovenskí stredoškoláci mnoho zaujímavých miest:
prílivový ostrov Mont Saint-Michel, kúpeľné mesto Dinard, prímorské mesto SaintMalo, zámky na rieke Loire a hlavné mesto Bretónska Rennes. Jeden deň strávili na
vyučovaní v škole Lycée Jean-Marie de la Mennais. Najväčší rozdiel oproti
Slovensku bol v tom, že hodiny trvali podstatne dlhšie a nebolo nezvyčajné, že
vyučovanie končilo o piatej hodine večer. Pomocou debát, hier a aktivít sa študenti
oboch škôl ešte viac spoznali a dozvedeli sa veľa nových a zaujímavých informácií
o oboch krajinách.
20. októbra sa slovenskí študenti rozlúčili so svojimi hosťovskými rodinami, ale
nie navždy, pretože ich francúzski korešpondenti k nim zavítajú v apríli budúceho
roka.
Karolína Kašubová (VII)

Žiaci GVBN pred Mont Saint-Michel
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Profesor Peter Marko s francúzskou kolegyňou Benedicte Davy

Spoločná fotka žiakov GVBN a JM de la Mennais pred budovou gymnázia v Retiers

Francúzski žiaci z Gymnázia Jean de la Mennais na GVBN
v Prievidzi

V

Rámci výmenného pobytu s francúzskou školou Lycée Jean-Marie de la
Mennais prišli v apríli 2019 francúzski korešpondenti k nám na Slovensko.
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Navštívili mnoho zaujímavých a nádherných miest: Banská Štiavnica, Topoľčianky,
kde mohli kŕmiť zubry. Víkend trávili v rodinách, ktoré im vymysleli program.
V pondelok videli prekrásnu prírodu v okolí Štrbského plesa navštívili akvapark.
Nasledujúci deň strávili v príjemnom oravskom prostredí (expozícia Oravského hradu
a Múzeum oravskej dediny v Zuberci, kde mali možnosť vyskúšať si staré remeslá,
napríklad hrnčiarstvo. V stredu spoznávali Bratislavu a plavili sa loďou po Dunaji
smerom na Devín. Posledný deň strávili na našej škole. Zúčastnili sa na prvých
štyroch vyučovacích hodinách, kde mali možnosť vidieť, ako prebieha naše
vyučovanie. Po vyučovaní sme si pre nich pripravili program v podobe speváckych
vystúpení školského speváckeho zboru Vavrinec. Získali sme nových priateľov,
vyskúšali sme inú kuchyňu (slovenskú alebo francúzsku). Veríme, že sa s našimi
francúzskymi korešpondentmi ešte niekedy stretneme. Veľké poďakovanie patrí
organizátorom tohto projektu: Mgr. Ľudmila Zaujecová, Mgr. Zuzana Laluhová, PhD.
a Mgr. Bc. Peter Marko.
Karolína Kašubová (VII), Natália Ottová (VI)

Spoločná fotka žiakov na školskom dvore

Olympiáda vo francúzskom jazyku

V

yskúšať si svoje jazykové schopnosti, popasovať sa s tými najlepšími, niekedy
aj odhaliť svoje nedostatky, a okrem iného nazbierať nové skúsenosti, to
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umožňujú olympiády v cudzích jazykoch. V školskom roku
2018/2019 sme úspešne reprezentovali našu školu na krajskom
kole olympiády vo francúzskom jazyku. Získali sme krásne druhé
miesta.
kategória 1A

Luise Andrea Šípošová (sekunda)

kategória 1B

Viktória Škorvanová

(kvarta)

Kategória 1C

Zoe Cipovová

(tercia)

Kategória 2B

Mária Šimurková

(IV.F)

Zľava Mária Šimurková (IV.F), Viktória Škorvanová (IV),
Luise Andrea Šípošová (II)
Zoe Cipovová (III)

Mesiac frankofónie

M

arec, mesiac knihy, jari, ale aj frankofónie. Každoročne sa na Slovensku
organizuje množstvo zaujímavých podujatí. Tak isto sme si aj my spríjemnili

hodiny

francúzskeho

jazyka.

Vďaka

svojim

kulinárskym

zručnostiam

Evka

Némethová z oktávy pohostila tradičnými francúzskymi galettami z pohánkovej múky
svojich spolužiakov. Žiaci z tercie si chceli vyskúšať, ako sami dokážu pripraviť
tradičný francúzsky dezert – čokoládovú penu. Ich zručnosti boli vynikajúce, čo
dokázali v celkovej organizácii práce. Chuť a vôňa ich diela bola dokonalá. Mousse
au chocolat, c´est délicieux!
Mgr. Ľudmila Zaujecová
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DOD – Deň otvorených dverí

P

očas dňa otvorených dverí snáď každý návštevník zacítil príjemnú vôňu
palaciniek. Cestu k nám, priateľom francúzskeho jazyka, preto nebolo vôbec

ťažké nájsť. Postarali sa o to veľmi šikovné dievčatá a chlapci z kvarty a sekundy. Pri
pochutnávaní na tejto francúzskej delikatese sa mohli
návštevníci zoznámiť s učebnicami, ktoré používame vo
vyučovaní

tohto

jazyka,

s exkurziami,

výmennými

programami a inými zaujímavými možnosťami. Žiaci
sekundy si

pripravili

súťaž „5

proti

5“,

v ktorej

samozrejme nechýbali otázky týkajúce sa Francúzska.
Veríme, že nadšencov, ktorým francúzština zachutí,
bude čoraz viac! V klubovni sa uskutočnila prezentácia
európskych jazykov, kde sa návštevníci mohli dozvedieť
informácie

o spolupráci

so

strednou

školou

vo

Francúzsku v podobe výmenného pobytu. Teší sa veľkej obľube a dúfame, že
študentov, ktorí by chceli byť súčasťou tohto projektu, bude stále viac a viac.

Mgr. Petra Bohušová, Mgr. Ľudmila Zaujecová, Mgr. Erika Vargová
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Francúzsky jazyk v príme

V

ýučba cudzieho jazyka môže mať rôzne podoby. Žiaci prímy prvý rok
francúzštiny zvládli výborne. Okrem štandardnej práce mali radi rôzne aktivity.

Naučili sa veľa francúzskych pesničiek, vďaka ktorým si precvičovali slovnú zásobu
a výslovnosť. Svoju schopnosť komunikácie v cudzom jazyku asi najviac prejavili
v dramatizácii klasickej rozprávky O Červenej čiapočke. Žiaci sa najskôr oboznámili
s textom, potom sa rozdelili úlohy a nastalo to najťažšie – hranie s bábkami. Vďaka
šikovnosti a spontánnosti divadielko malo svoju formu. Asi najlepší „herecký výkon“
podal Noel Šemrinec, ktorý zápornú úlohu vlka zahral vtipne, s nadhľadom
a s dobrou francúzštinou.
Táto metóda v učení francúzštiny mala úspech, preto veríme, že sa nám
podarí zdramatizovať aj ďalšie rozprávky.
Mgr. Erika Vargová

Žiaci prímy - dramatizácia klasickej rozprávky
O Červenej čiapočke.
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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 už po druhýkrát naši sekundáni, ktorí sa tejto

výzvy vôbec nezľakli. Súťaž „5 proti 5“ prilákala mnoho nadšencov, ktorí sa mohli,
samozrejme, otestovať v znalostiach o Francúzsku. Okrem toho bolo pripravené
malé občerstvenie v podobe chutných croissantov, o ktoré sa postarali dievčatá zo
sekundy.
Francúzštinárky z kvarty sa predviedli ako výborné kuchárky, veď francúzska
kuchyňa je nezabudnuteľná. Pripravili vynikajúce palacinky, ktoré tým originálnym
môžu pokojne konkurovať. Priestory klubovne sa premenili na francúzsku kaviareň,
v ktorej si mohli návštevníci posedieť pri francúzskom filme. A môžem povedať, že
všetci to zvládali na výbornú.
Mgr. Petra Bohušová
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
DEJEPIS

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Zuzana Orságová
Členovia:

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

V

dňoch 21. 5. – 22. 5. 2019 sa konali ústne maturitné skúšky. V tomto školskom
roku maturitnú skúšku z dejepisu vykonalo 26 žiakov, priemerná známka bola

1,76. Predmetová komisia má za sebou veľmi náročný rok, v mnohom spojený
s oslavami 100-ročnice činnosti nášho gymnázia. Formou projektov vo vzťahu
k verejnosti sme prezentovali prácu celej našej PK na Dni otvorených dverí 23.
marca 2019, Noc v škole sa konala 22. februára 2019, ústredným podujatím bol
program s názvom „Večer s fantómom opery“. Zúčastnili sme sa celonárodnej ankety
Najväčší Slovák – 12. apríla 2019 (školská anketa a prezentácia osobností), 1. mája
2019 bol finálový večer v SND v Bratislave.

Naši žiaci dosiahli viaceré významné úspechy v súťažiach zameraných na dejepis.
Dejepisná olympiáda
Daniel Dobiš (sekunda) – 1. miesto v okresnom kole DO kat. E a 4. miesto
v krajskom kole (pripravovala Mgr. Z. Orságová).
Tomáš Vlčko (IV.F) – 1. miesto v krajskom kole v kategórii A, úspešný riešiteľ
v celoštátnom kole (pripravovala PhDr. M. Siváková).
Emma Hunková (III.C) – 2. miesto v krajskom kole v kategórii B, úspešná riešiteľka
v celoštátnom kole (pripravovala PhDr. M. Siváková).

Dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR
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Marco Mazán (VI), Peter Gašparovič (II.E), Veronika Chylová (II.F) – 1. miesto
v krajskom kole, postup do medzinárodného kola v Chebe (november 2019) –
(pripravovala PhDr. M. Siváková).
Stredoškolská odborná činnosť
Sofia Mária Štetiarová (III.C) – úspešné obhájenie práce na krajskom kole
(pripravovala PhDr. M. Siváková).
V rámci krúžkov dejepisná olympiáda (Mgr. Z. Orságová) a SOČ (PhDr. M. Siváková)
sme sa venovali talentovaným žiakom a pripravovali sme ich na prezentáciu
odborných prác v dejepisných súťažiach v aktuálnom i v nasledujúcich školských
rokoch.

Mgr. Zuzana Orságová, PhDr. Monika Siváková
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Súpis dejepisných súťažných prác žiakov
(školské roky 2008/2009 – 2018/2019)

P

ri

príležitosti

stého

výročia

existencie

štátneho

gymnázia

v Prievidzi

predkladáme zoznam súťažných prác, ktoré za posledné roky vypracovali žiaci

našej školy a ktoré prezentovali pred odbornými komisiami na školských,
obvodných, krajských i celoslovenských kolách. Zoznam slúži ako pomôcka pre tých,
ktorí by dané témy chceli skúmať ďalej, ako i pre tých, ktorí sa chcú o našich
dejinách dozvedieť viac. Práce sú k dispozícii v priestoroch knižnice dejepisu a dajú
sa prezrieť po konzultácii so správcom knižnice dejepisu. Sme hrdí na každé dielo,
ktorým naši žiaci urobili krok k hlbšiemu poznaniu našej minulosti.

Použité skratky: DOL = Dejepisná olympiáda; SOČ = Stredoškolská odborná činnosť,
Kat. = kategória.
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Súťaž

Školský
rok

Kat.

Priezvisko

Meno

Trieda/ročník

Názov práce

DOL 2008/2009

A

Čechová

Katarína

III.E

Románsky kostol v
Diviakoch nad Nitricou

DOL 2008/2009

A

Prekopová

Kristína

III.E

Pátranie po predkoch

DOL 2008/2009

B

Gajdošová

Eleonóra

III.E

Slovensko v európskych
súvislostiach: Dejiny
Veľkej Moravy

DOL 2009/2010

A

Vaňová

Iveta

IV.D

Dejiny prievidzských
škôl

DOL 2009/2010

A

Pračková

Zuzana

IV.F

Životný príbeh Marty
Lihotskej

DOL 2009/2010

A

Šramatyová

Ema

Kvinta

Sakrálne
pamätihodnosti mesta
Prievidza a Bojnice

DOL 2011/2012

A

Pračková

Dominika

II.G

František Madva

III.D

Karpatskí Nemci a ich
pôsobenie na Slovensku
a Hauerlande

DOL 2011/2012

B

Bolibruch

Tomáš

DOL 2011/2012

B

Pálesch

Jozef

Sporné Tešínsko

II.F

Malá Čausa - dejinný
prierez od najstarších
čias po 19. storočie

III.D

Chrenovská knižnica

DOL 2012/2013

A

Matiaško

Jozef
Mário

DOL 2012/2013

A

Pálesch

Jozef

DOL 2012/2013

B

Rosáková

Miroslava

II.F

Vplyv Živeny na
každodenný život
Slovákov na hornej Nitre
po II. svetovej vojne

DOL 2012/2013

B

Divékyová

Silvia

III.G

Pracovné tábory

DOL 2014/2015

A

Hrdý

Tomáš

II.B

Druhá svetová vojna –
ldruhá strana mince

DOL 2014/2015

B

Mináriková

Marcela

II.F

M. R. Štefánik a jeho
cesty

DOL 2015/2016

A

Šubík

Samuel

II.F

Mgr. Albert Priehoda
„Zlý" komunista?
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DOL 2015/2016

B

Vysočániová

Michaela

III.F

Premeny prievidzského
námestia a hospodársky
život mesta

DOL 2016/2017

A

Vlčko

Tomáš

II.F

Zo spomienok starých
Bojničanov

DOL 2016/2017

B

Šubík

Samuel

III.F

Matica slovenská v
okrese Prievidza v
rokoch 1968-1970

DOL 2017/2018

A

Šubík

Samuel

IV.F

PhDr. Marta Remiašová

DOL 2017/2018

A

Vlčko

Tomáš

III.F

Ladislav Mikláš a jeho
doba

DOL 2017/2018

B

Hunková

Emma

II.C

Projekt Légiovlak

DOL 2018/2019

A

Vlčko

Tomáš

IV.F

Vojenské zdravotníctvo
v Československu

DOL 2018/2019

B

Hunková

Emma

III.C

Vitajte na mojom
panstve!

DOL

A

Moráviková

Patrícia

DOL

A

Dunčková

Dominika

III.D

Nástup fašizmu v
regióne horná Nitra

DOL

B

Zvalo

Marek

III.G

Naše najstaršie dejiny

DOL

B

Perniš

Miloš

II.B

Blatenské kniežatstvo

SOČ 2008/2009

Grom

Michal

III.

Socialistické
Československo

SOČ 2008/2009

Pračková

Zuzana

III.F

Vojna, tragédie,
spomienky

SOČ 2013/2014

Danková

Lucia

III.F

Proces s Miladou
Horákovou

SOČ 2013/2014

SOČ 2013/2014

Svitok

Rosáková

Anton

Miroslava
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Kostoly - Klenoty
Prievidze

III.F

III.F

Partizánsky oddiel Major
v Cigli

Dejiny ľudového
odievania na hornej
Nitre v 19. a 20. stor.

SOČ 2013/2014

Sevastyanova Anastasia

III.F

Černošská hudba v 20.
storočí a jej dopad vo
svete

SOČ 2015/2016

Skok

Andrej

III.F

Po stopách civilizácií
Mayov v Strednej
Amerike

SOČ 2016/2017

Miklošová

Alžbeta

II.F

Ľudový liečiteľ František
Madva

SOČ 2017/2018

Kurbel

Jozef

III.D

Československo a
železná opona

SOČ 2018/2019

Štetiarová

Sofia
Mária

III.C

Dynastia Romanovcov minulosť a prítomnosť

PhDr. Monika Siváková, Michal Líška (kvinta b)

Krásy južných Čiech – dejepisná exkurzia

V

dňoch 27. – 28. septembra 2018 sa žiaci druhého a tretieho ročníka zúčastnili
poznávacej exkurzie do južných Čiech, ktorá zahŕňala historické dedičstvo i

špecifický charakter tohto regiónu. Pozorujúc výnimočné rysy prírody, vodných tokov,
rybníkov, bolo možné nahliadnuť do procesu výroby tradičného českého nápoja –
piva – v pivovare Budweiser v Českých Budějoviciach, obdivovať kultúrne pamiatky
mesta České Budějovice, v ktorého centre sa práve v tých dňoch konal audiovizuálny
festival Vltava žije.
Tradície českej kuchyne, atmosféru českej pohostinnosti a chuť českých jedál
sme mohli vychutnať na každom kroku. Neďaleký zámok Hluboká upútal študentov
svojím zjavom (ponášajúcim sa na zámok Windsor v Anglicku), detailne a útulne
zariadeným interiérom a starostlivo udržiavaným záhradným areálom.
Organizácia UNESCO chráni i české pamiatky, medzi nimi Český Krumlov,
ktorý sme navštívili na ďalší deň. Výhľad zo zámockej veže na blízke i vzdialenejšie
okolie naozaj stál za to, obzvlášť sústredene sme sledovali meander rieky Vltavy.
Prechádzali sme sa v zámockých záhradách, obzreli sme si otáčavé hľadisko
(prezieravý

stavebný

unikát),

študovali

prvky

takmer

dokonalo

zachovalej

renesančnej architektúry. Na námestí sme ochutnali ďalšie špeciality zo stánkov,
96

ktoré ponúkali rôzne pochúťky a produkty remeselnej výroby. Navštívili sme Múzeum
obchodu a Múzeum vltavínov (moldavitov), ktoré patria medzi vzácne nerasty
zelenej farby vzniknuté roztavením po páde meteoritu.
Záverečný pohľad na siluetu historického centra sme mali priamo z hladiny
rieky Vltava, na ktorú sme sa dostali v rafte a splavovali sme mestský okruh,
pozdravujúc okoloidúcich domácich obyvateľov i množstvo návštevníkov z Európy a
Ázie. Nevyčerpateľnou studnicou informácií a zaujímavostí bol pre nás pán profesor
Roman Steinhübl, ktorý nás s nadhľadom a sprievodcovským zanietením previedol
po všetkých krásach, ktoré sme mali v pláne navštíviť. Patrí mu za to veľká vďaka!
PhDr. Monika Siváková

Hluboká / Česká republika (september 2018)
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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 2018/2019 PK OBN ponúkla spoločenskovedný seminár pre
tretí aj štvrtý ročník. Všetky semináre sú klasifikované.
Vyučovací predmet spoločenskovedný seminár v treťom ročníku nadväzuje na

predmet občianska náuka a poskytuje študentom rozširujúce vedomosti zo
spoločenskovedných

predmetov

psychológia,

sociológia,

právo,

politológia,

ekonómia a svet práce. Koncipovaný je tak, aby svojím obsahom pomáhal študentom
orientovať sa v sociálnej realite a začleňovať sa do rôznych spoločenských vzťahov a
väzieb. Spolu ho navštevovalo 41 študentov v troch skupinách. Vyučovali ho Z.
Laluhová, E. Vargová.
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. Seminár sa venuje tiež
opakovaniu ostatných oblastí z tretieho ročníka a poskytuje prípravu na maturitnú
skúšku. 32 študentov pracovalo v dvoch skupinách. Vyučovala ho Z. Laluhová.

Maturitná skúška

M

aturitnú skúšku vykonalo spolu 23 študentov s priemerom 1,86. Maturitná
komisia mala zloženie: predseda Mgr. Juraj Bačišin (Piaristické gymnázium F.

Hanáka Prievidza), skúšajúce: PaedDr. Katarína Rajcigelová, Mgr. Zuzana Laluhová,
PhD. Maturitné zadania aktualizovala Z. Laluhová.
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Výsledky MS
Stupeň prospechu:

1

počet 12

2

počet

6

3

počet

1

4

počet

4

5

počet

0

Aktivity a prezentácia PK

D

ňa 22. novembra 2018 sa naša škola podieľala na organizácii podujatia
Vedecká čajovňa. Kreatívne prostredie Artpointu v Prievidzi počas nej hostilo

študentov z celého Trenčianskeho kraja. Program sa venoval otázkam sociálnych
vied a bol naozaj atraktívny. S radosťou sme privítali Dr. Alexandru Matejková a Dr.
Máriu Suríkovú (Sociologický ústav SAV), ktoré prezentovali časť celoeurópskeho
výskumu hodnôt venovanú zmenám v súčasnej rodine. Rovnako výborné boli
vystúpenia a workshopy Mareka Šimona (náš absolvent), ktorý prezentoval svoje
skúsenosti z oblasti ochrany práv a rovnosti.

Pre študentov Tomáša Štrbu, Lukáša Vavrinca a Tomáša Vlčka bol október
cestovateľským mesiacom. Vďaka úspechu v súťaži Mladý Európan sa im podarilo
navštíviť hneď dve miesta. Prvý výlet smeroval do Bulharska. Chlapci navštívili
hlavné mesto Sofiu, pohorie Rila i historický Nesebar. Cestu do Bulharska poctivo
zaznamenávali a natočili o nej vlastný film. Po Bulharsku prišlo na rad Belgicko,
konkrétne Brusel. Úžasný zážitok z mesta, rovnako možnosť stráviť čas v priestoroch
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európskych inštitúcií a nazrieť do zákulisia európskej politiky. Chlapcov sprevádzali
profesori Michal Petrovský a Katarína Rajcigelová, ktorým ďakujeme za ochotu
a zodpovedný prístup. Obom Tomášom aj Lukášovi ďakujeme za snahu, odhodlanie
a pracovitosť. Sú našou pýchou a v ďalšom štúdiu im želáme veľa úspechov.

14. decembra 2018 sme sa spolu so siedmimi študentmi štvrtého ročníka
vybrali do Štrasburgu. Mali sme možnosť zúčastniť sa akcie Euroscola Day. Študenti
si na vlastnej koži vyskúšali prácu europoslancov a spolu so svojimi kolegami z celej
Európy sa aktívne pokúšali diskutovať, hľadať návrhy riešení a názorové
kompromisy, hlasovať a prijímať zákony a rezolúcie. Neobyčajná skúsenosť bola aj
príjemným predvianočným výletom. Okrem Štrasburgu sme navštívili aj vianočné trhy
v Norimbergu a naladili sa tak na záver roka.
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Január sme obohatili o tri akcie. 22. januára 2019 sa dve tretiacke triedy stretli
so zaujímavými hosťami. Trieda III.B mala na programe workshop zameraný na
odbúravanie predsudkov a internáboženský dialóg. Cieľom podujatia, ktoré nieslo
názov Stretnú sa kresťan, moslim a žid… bolo stretnutie ľudí rôzneho náboženského
vyznania a hľadanie prienikov v ich hodnotovej orientácii.
Trieda III.F sa zúčastnila besedy na tému Slovensko, Afrika a migrácia.
Diskutovali o skutočných podmienkach a možnostiach afrického študenta na
Slovensku.
Študenti štvrtého ročníka, ktorí navštevujú spoločenskovedný či dejepisný
seminár, sa stretli s významným slovenským politológom Grigorijom Mesežnikovom.
Témou bola občianska spoločnosť a demokracia na Slovensku. V diskusii sa však
diskutujúci dotkli aj iných aktuálne zaujímavých a pre mladých ľudí dôležitých tém.
Mgr. Zuzana Laluhová, PhD. – vedúca PK OBN

Projekty
Voľby ako sviatok demokracie

K

aždý šiesty študent štvrtého ročníka prievidzského gymnázia volí politický
extrém (napriek rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR nerozpustiť, je možné

konštatovať, že členovia nemenovanej politickej strany vykazujú svojím správaním
znaky extrémizmu: viacerí popierajú holokaust, útočia na osoby rómskeho pôvodu
alebo islamského náboženstva, velebia vojnových zločincov, propagujú násilie a
strach a hlavnou myšlienkou volebnej kampane je slovné útočenie a popieranie
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ľudských práv osôb s inou sexuálnou orientáciou). Vychádza to z prieskumu verejnej
mienky (realizovaného na vzorke 180 študentov štvrtého ročníka písomným
anonymným dotazníkom v prvej polovici apríla 2019).
Len každý piaty študent prvého až štvrtého ročníka (piateho až ôsmeho
ročníka osemročného štúdia) prievidzského gymnázia prišiel voliť v Simulovaných
voľbách do Európskeho parlamentu. Realizovali sa 2. mája 2019 vo volebnej
miestnosti v učebni SJL, otvorená bola počas celého dňa s možnosť voliť pre
každého študenta nad 15rokov.
Škola je apolitická a každý uvedomelý občan má právo sa slobodne, tajne,
písomne a priamo vyjadriť k budúcnosti obce, mesta, VÚC, štátu a EÚ. Vzhľadom na
citlivosť témy a školské prostredie sme vyššie uviedli dva základné negatívne
argumenty vyplývajúce z prieskumu.
Výsledky prieskumu verejnej mienky
(strany sú uvádzané podľa počtu zisku mandátov)
Progresívne Slovensko – Spolu 33,73%

(57 mandátov)

Sloboda a solidarita

21,69%

(37 mandátov)

Kotleba – ĽSNS

16,27%

(27 mandátov)

Obyčajní ľudia

12,05%

(20 mandátov)

Boris Kollár – SME Rodina

5,42%

(9 mandátov)

Strany, ktoré nesplnili volebnú klauzulu/ kvórum 5% (nezískali žiadny mandát):
SNS 4,82%, KDH 3,01 %, SMER 1,81%, MOST – HÍD 1,20%.
Výsledky simulovaných volieb do Európskeho parlamentu
(strany sú uvádzané v poradí na hlasovacom lístku)
volebná účasť – 17,5 %
Európska ľudová strana

3,49%

Európski socialisti a demokrati

12,58%

Liberáli a demokrati za Európu

32,86%

Zelení

22,37%

Európski reformisti

4,19%

Konfederatívna ľavica

3,49%
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Európa priamej demokracie

3,49%

Európa národov

6,29%

Olympiáda ľudských práv

P

red 30 rokmi protestovali tisíce študentov, umelcov a bežných občanov za
slobodu. Práve nežná revolúcia a jej odkaz bol hlavnou myšlienkou XXI.

celoštátneho kola olympiády ľudských práv. Prvé kolo pozostávalo z modelovej
situácie, pričom každý zo 64 súťažiach analyzoval pred odbornou porotou situáciu
porušenia ľudských práv. Práva menšín,
etnických skupín, práva detí či vážne zlyhania
štátu. Každý súťažiaci mal 15 minút na
analýzu a následný návrh riešenia konkrétnej
situácie. Okrem modelových zadaní každý
študent
odbornú

prezentoval
úvahu

na

pred

porotou

jednu

z

svoju
vopred

vyhlásených 4 tém. Moja práca sa venovala
právam dieťaťa a domácemu násiliu. Zavŕšením celoštátneho kola bolo finále,
ktorého sa zúčastnilo 12 najlepších súťažiacich z predchádzajúcich dvoch dní. Vo
finále som obsadil celkové 7. miesto. Naviac ma potešilo uznanie vysokej školy –
BISLA – Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií sa rozhodla oceniť moje
103

celkové pôsobenie na súťaži ako aj úvahu polročným štipendiom a prijatím na odbor
liberálne štúdiá, ktoré udelila jednému zo všetkých súťažiacich.
Pekným vyústením mojej snahy a dlhodobého záujmu PaedDr. Kataríny
Rajcigelovej (ktorá ma pripravovala) ako aj Mgr. Zuzany Laluhovej, PhD.
(predsedníčky krajskej komisie OĽP) bolo prijatie u prezidenta SR Andreja Kisku
v Bratislave 4. Júna 2019. Prezident s nami počas krátkej audiencie komunikoval o
súčasných celospoločenských problémoch. Veľmi intenzívne ho zaujímali postoje k
ochrane demokracie, k podpore volieb, názor na boj proti extrémizmu. Ocenil aktivity
CK OĽP aj prácu študentov a profesorov.
Som vďačný, že som sa mohol venovať zaujímavej téme ľudských práv, ktorá
sa nás netýka, pokým nie sme s odobratím slobody osobne konfrontovaní. Budem sa
tešiť, pokiaľ bude porušovanie ľudských práv iba teoretické a analyzované situácie
nebudú vypovedať o strachu, utrpení a nenávisti, čo niektorí ľudia zažívajú v 21.
storočí.
Tomáš Štrba, oktáva

Študentská firma Copy4You, Ja Slovensko

Š

kolský rok 2018/2019 nebol výnimkou a otvorili sme
nepovinný

predmet

aplikovaná

ekonomika,

kde

si

študenti z III.E otvorili firmu pod názvom Copy4You
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a pokračovali v tradícii kopírovania a tlači dokumentov z USB kľúča. Keďže na
začiatku sme nemali žiadne finančné prostriedky, zvolili sme si akciovú spoločnosť,
emitovali akcie a spustili reklamnú kampaň na ich predaj. Predali sme 52 kusov akcií
v hodnote 1,- €/akcia, čím sme získali počiatočný kapitál. Začali sme spolupracovať
s firmou ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o. (Ing. Marek Fontáni), ktorá
nám prenajíma kopírovací stroj a predáva tonery a kancelársky papier. Počas
školského roka sme predávali aj školské potreby, o ktoré majú študenti záujem,
keďže sa neraz stane, že si niečo zabudnú doma. V októbri sme pripravili rozhlasové
pásmo pri príležitosti stého výročia vzniku Československa, pred Vianocami sme
pripravili na 3D tlačiarni vianočné vykrajovačky. Firmu sme predstavili aj na Dni
otvorených dverí. Za svoje aktivity a stopercentné zhodnotenie akcií bolo 19
študentov predmetu aplikovaná ekonómia odmenených certifikátmi za úspešné
vedenie firmy v rámci vzdelávacieho programu JA aplikovaná ekonómia.
Ing. Marcela Škopcová

Študenti predmetu Aplikovaná ekonómia odmenení Certifikátmi
za úspešné absolvovanie modulu JA Firma – vedenie Ja Firmy Copy4You
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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,
Ing. Marcela Škopcová.

„Len človek, ktorý verí sám sebe, môže dôverovať iným“ (Erich Fromm)

P

odpora skvalitňovania medziľudských vzťahov, pozitívneho myslenia, eliminácia
rôznych patologických vplyvov prostredníctvom primárnych a sekundárnych

preventívnych programov je každodenným cieľom učiteľov našej predmetovej
komisie.

Aktivity v predmete psychológia

V

rámci predmetu psychológia pre maturantov žiaci 4.
ročníka pod vedením Mgr. Ľudmily Zaujecovej uskutočnili

aj tento školský rok množstvo zaujímavých projektových prác, z ktorých závery žiaci
prezentujú na nástenke vo vestibule školy. Témy akcií korešpondovali s
odporúčaniami POP na školský rok 2018/2019 a so spoločenskými potrebami:
Zoznam spracovaných tém:
Svetový deň zdravej výživy – október – propagácia zdravého životného štýlu
a zdravých potravín.
Šikanovanie na školách – zamerané na prevenciu.
Duševné zdravie a jeho dôležitosť – Liga za duševné zdravie, Svetový deň
duševného zdravia.
Depresie – tolerancia a boj proti predsudkom voči príslušníkom rôznych etník.
Vplyv drog na psychiku – prečo naši študenti siahajú po drogách?
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Medzigeneračné vzťahy
HIV/AIDS – základné informácie, prevencia. Zapojili sme sa do medzinárodného dňa
prevencie rozdávaním symbolu – červených stužiek.
Rodina
Extrémizmus
Poruchy príjmu potravy

Výber z najlepších prác našich žiakov navštevujúcich voliteľný predmet psychológia
pre maturantov v 4. ročníku:

Postavenie žien v spoločnosti

U

ž od pradávna boli ženy brané ako „podriadené“ mužov. V spoločnosti mali
miesto len ako matky, manželky a dcéry. Bolo im upierané právo slobodne

rozhodovať o svojej budúcnosti, právo na vyššie vzdelanie a vykonávanie mnohých
profesií. Ženy poväčšine len rodili, vychovávali deti a starali sa o domácnosť všetko
ostatné mali „pod palcom“ muži. Ženy si začali uvedomovať svoje podradné
postavenie, a preto začali bojovať za lepšie zajtrajšky. Po prvýkrát ženy predstúpili so
svojimi požiadavkami v roku 1771 a následne počas VFR. Časom dostali volebné
právo a svet sa začal zaoberať touto problematikou, čo viedlo k podpore u mnohých
významných mužov. Počas tohto boja vznikli nové pojmy ako emancipácia žien alebo
feminizmus. V modernom svete je bezprávie a diskriminácia predmetom mnohých
diskusií. Za ich odstránenie bojuje množstvo

organizácií

po celom svete.

Nanešťastie stále existujú krajiny, kde sa postoj k ženám za stovky rokov vôbec
nezmenil. Sú to hlavne krajiny, kde prevláda islam. V súčasnosti pracujú ženy takmer
vo všetkých oblastiach, ktoré boli doménou mužov. Dokázali, že sú samostatné a
finančne nezávislé. Ich postavenie vo svete však stále nie je ideálne.
Paulína Mikulová, IV.C
Extrémizmus

O

extrémizme hovoríme vtedy, keď konanie istej skupiny ľudí predstavuje
ideológiu, ktorá škodí demokratickému systému, pôsobí deštruktívne na

spoločnosť a snaží sa nahradiť demokraciu diktatúrou. Ďalšou jeho črtou je útok na
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základné ľudské práva a slobody garantované ústavou a inými významnými
dokumentmi. Čo je jeho príčinou? Logicky: snahu o zmenu systému nebudú vyvíjať
ľudia, ktorí sú s ním spokojní. Čo ich spája, je práve túžba ho rozvrátiť a nahradiť
niečím, čo považujú za lepšie. Neuznávajú rovnakú hodnotu života bez ohľadu na
farbu pleti, vierovyznanie alebo socioekonomický status. Buď majú veľmi negatívne,
alebo žiadne skúsenosti s tými, ktorých nenávidia. Ďalej sú tu ľudia, ktorí sa k
myšlienke, že demokraciu treba odstrániť, postupne prepracovali. Mohli zažiť štátom
posvätenú nespravodlivosť na vlastnej koži, hnevá ich všadeprítomná korupcia,
zlyhania úradníkov a politikov považujú za zbytočných debatérov, ktorí sa namiesto
riešenia problémov iba neustále hádajú medzi sebou. Niekedy však postačí iba
obyčajný strach, ktorý ľudí vláka do náručia extrémizmu – to môžeme pozorovať aj v
našich končinách, najmä v kontexte migračnej krízy, keď sa začali konať veľké
protesty proti prijímaniu utečencov, hoci Slovensku žiadna záplava utečencov reálne
nehrozila. Je veľa ľudí, ktorí si neuvedomujú vážnosť extrémizmu, dokonca ho
podporujú.
Adrián Kočiš, IV.B

Kyberšikanovanie

D

nešnú dobu sprevádza elektronika a hlavne sociálne siete. Ľudia používajú
mobily

skoro

na

všetko.

Väčšina

ho

používa

na

klasické

volanie,

esemeskovanie, počúvanie hudby a na ďalšie vymoženosti. Bohužiaľ sa nájdu aj takí
ľudia, ktorí mobily nepoužívajú len pre osobné potreby, ale preto, aby uškodili
ostatným. Stačí jedna ,,žartovná“ správa a neverili by ste, koľko zla dokáže
napáchať.
Kyberšikanovanie môžeme obecne definovať ako agresívne používanie
elektronických a komunikačných prístrojov s cieľom ponižovať alebo trýzniť
jednotlivcov či skupiny prostredníctvom osobných útokov.
Mnoho ľudí si neuvedomuje, že šikanovanie je závažná vec, ktorá môže
poškodiť psychiku človeka. Hoci rozdiel medzi kyberšikanovaním a klasickým
šikanovaním je ten, že kyberšikanovanie nezahŕňa osobný kontakt. Šikanované dieťa
je psychicky a emocionálne nestabilné. Dochádza k depresívnym ťažkostiam, strate
životnej pohody, poruchám spánku. Dieťa sa cíti osamelo, v najhorších prípadoch
prichádzajú myšlienky o samovražde.
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Ako sa teda treba chrániť pred kyberšikanovaním ?

1.
2.
3.
4.
5.

Nezverejňovať osobné údaje
Okamžitá reakcia – akékoľvek šikanovanie treba riešiť okamžite
Uschovávanie dôkazov – maily, smsky, históriu chatu
Blokovanie – zablokujte dotyčnú osobu, ktorá vás obťažuje
Rozvíjanie vzťahov – kyberšikana vzniká v reálnom prostredí
a preto najlepšou prevenciou je rozvíjanie vzťahov v realite

Rebeka Bianka Šuhajdová, IV.B

Dobrovoľnícka činnosť žiakov štvrtých ročníkov a oktávy –
pravidelné návštevy Domova dôchodcov na Ulici Okáľa a Rázusa

Š

tudenti našej školy prišli s veľmi zaujímavým a inšpiratívnym nápadom.
Nadviazali spoluprácu s OZ Fórum pre pomoc starším a s Domovmi dôchodcov

v Prievidzi. Budúci maturanti začali navštevovať seniorov v zariadeniach Domova
dôchodcov na Ulici Rázusa a Okáľa. Jednou z myšlienok je spolupráca a výmena
skúseností, spomienok, ale aj úsmevov medzi dvoma generáciami. S veľkým
odhodlaním sa do tohto projektu pustila Evka Némethová z triedy oktáva, ktorá
pritiahla svojich spolužiakov Víta Zajaca, Ivanku Mokrú, Rebeku Kubovičovú, Jakuba
Daumera, Samuela Bezáka, Dianu Považanavú. Študenti navštívili dôchodcov vždy
na jednu až dve hodiny niekoľkokrát do týždňa. S niektorými hrali spoločenské hry,
iní im rozprávali svoje spomienky. Dievčatá prvýkrát držali v ruke ihlicu a učili sa
štrikovať prvé „hladko – obratko“. Študenti objavili iný (pre nich nepoznaný) svet,
ktorý im ukázal svoje krásy a láskavé tajomstvá. S veľkým nadšením oslovili aj
ďalších spolužiakov, napr. Vanessu Valterovú, Emmu Toračovú, Bianku Árvovú,
Kristiána Vlačuhu, Adriána Kočiša, Braňa Hromadu, Líviu Rumpliovú, Andriána
Kršku, Jessicu Réveszovú študentov IV.B, IV.E a mnoho ďalších.
Mgr. Ľudmila Zaujecová
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Zľava: Braňo Hromada (IV.E), Ivana Mokrá(VIII), teta Anka,
Eva Némethová (VIII), Vít Zajac (VIII)

Rebeka Kubovičová (VIII) – učí sa háčkovať

Za mimoriadne aktivity v prospech starších boli naši maturanti navrhnutí na ocenenie
Mariána Ondáša. Dňa 4. februára 2019 si v reprezentatívnych priestoroch Zlatej sály
Bojnického zámku boli osobne prevziať udelenú cenu „Anjela pomoci“.
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Prevzatie ceny „Anjel pomoci“ na Bojnickom zámku (zdroj: www.sme.sk)

Maturitné skúšky

Z

o psychológie sa prihlásilo maturovať 49 žiakov. Úspešne zmaturovalo 49
žiakov. Predsedníčkou maturitnej komisie bola Mgr. Mária Pálešová z Gymnázia

v Partizánskom. Priemerná známka bola 1,63.

Aktivity v predmete etická výchova

M

gr. Ľudmila Husárová zapojila v tomto roku našu školu do kampane Červené
stužky a na hodinách etickej výchovy sa venovala téme o prevencii AIDS

a HIV.

Aktivity v predmete náboženská výchova

Z

ačiatok školského roka sme privítali v klubovni, kde sa konala školská svätá
omša. Hlavným celebrantom bol kaplán Dominik Kučera. Počas roka sa konajú

štyri sväté omše. V čase adventu, na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie
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8. decembra. Tretia svätá omša bola vo veľkonočnom období a štvrtá bola na záver
školského roka.
Mgr. Gabriela Belisová pripravovala žiakov na biblickú olympiádu. Dňa 20.
marca 2019 sa na našej škole konalo dekanátne (okresné) kolo pre stredné školy.
Dňa 21. marca 2019 sa konalo dekanátne (okresné) kolo biblickej olympiády pre
základné školy.
Študenti si naštudovali knihy Biblie – zo Starého zákona Knihu Rút, Prvú knihu
kráľov a z Nového zákona Evanjelium podľa Matúša. Svoje vedomosti uplatnili v
teste, v hľadaní súvislosti v obrazoch, v počúvaní textu s porozumením. Hlavnou
témou bola „vernosť Pánovi". Cez hlavnú tému sa spájali vo svojom vnímaní viery.

„Dobrovoľníctvo učí trpezlivosti, pokore, prehlbuje empatiu a
dáva veľké možnosti. V určitých prípadoch dokáže zmeniť život.“
Karin Smalcová

Dobrovoľnícke aktivity

M

gr.

Gabriela

Belisová

popri

organizovaní

humanitárnych

zbierok,

dobrovoľníckych akcií organizovala aj podujatia s preventívnym obsahom:
8. októbra 2018 sa v rámci preventívneho programu konala prednáška o

dobrovoľníctve ako spôsobe využívania voľného času v klubovni a zúčastnili sa jej
študenti I.A, I.B, I.C, I.F, kvinty b a III.D.
Dňa 15. októbra 2018 sa na pôde NR SR konala konferencia Chudoba a
rodina, na ktorej sa zúčastnila Mgr. Gabriela Belisová.
18. októbra 2018 sa konala potravinová pomoc pre sociálne slabé rodiny,
ktorú organizoval Červený kríž. Do zbierky v Kauflande sa zúčastnilo 12 študentov a
pri triedení potravín v centrále Červeného kríža bolo aktívne zapojených 21
študentov.
22.10.2018 sme sa so 27 študentmi prvých a tretích ročníkov zúčastnili
celoslovenskej zbierky Nezábudka, ktorú organizovala Liga za duševné zdravie.
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9. novembra 2018 sa žiaci aktívne zúčastnili 11. ročníka zbierky v uliciach –
Hodina deťom. Cieľom je pomáhať deťom a mladým ľuďom na Slovensku. Aktívne sa
zbierky zúčastnilo 27 dobrovoľníkov.
14. decembra 2018 sa konala vianočná zbierka pre deti z detských domovov
Úsmev ako dar. Zúčastnilo sa jej 30 dobrovoľníkov z prvých, druhých a tretích
ročníkov.
21. februára 2019 sa uskutočnilo vzdelávanie v oblasti mediálnej gramotnosti
a boja proti dezinformáciám. Vzdelávanie sa realizovalo v spolupráci so študentmi
Masarykovej univerzity z Brna. Zúčastnili sa ho študenti prvých, druhých a tretích
ročníkov.
28. februára 2019 sa organizovala v rámci programu Zbližovanie generácií
návšteva v Dome seniorov. Študentky z I.A Paulína Hilkovičová a Karolína
Korytárová spolu so žiakmi z prímy navštívili seniorov a trávili spoločne s nimi ich
čas. Hrali spoločenské hry, viedli rozhovory. Táto návšteva nebola jediná. Mladí ľudia
chodievajú za „svojimi starkými” pravidelne.
15. apríla 2019 spolu s našimi žiakmi realizovala G. Belisová zbierku Tehlička,
ktorá bola vyvrcholením pôstnej aktivity na podporu indického štátu Kérala. So
študentmi sa oboznámili s jeho prekrásnou krajinou, ktorá bola v auguste 2018
zmietaná prívalovými dažďami a následnými záplavami. Rozprávali sa o živote
obyvateľov tejto krajiny, o živote detí a mladých ľudí v Kérale.
11. apríla 2019 sa žiaci zúčastnili 23. ročníka Dňa narcisov. Výnos so zbierky
je určený na podporu onkologických pacientov, na realizáciu užitočných a prínosných
projektov.
23. mája 2019 sme sa zapojili do verejnej finančnej zbierky Deň úsmevu 2018.
Zbierka sa koná každoročne a tentokrát sa do nej zapojilo 30 dobrovoľníkov.
Život žiaka na našej škole sa neobmedzuje len na získavanie teoretických
vedomostí. Vďaka intenzívnej spolupráci s rôznymi asociáciami, občianskymi
združeniami, ktoré sa výrazne angažujú v spoločenskom živote, sa osobnosť našich
žiakov rozvíja aj oblasti získavania sociálnych a emocionálnych zručností.
Tento školský rok sme spolupracovali s OZ ŠŤASTIE SI TY, Červeným
krížom, OZ Úsmev ako dar a tiež začala intenzívna spolupráca s Domovom
dôchodcov v Prievidzi a Fórom pre seniorov.
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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
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
Kategórie Z6 – 9

D

o okresného kola postúpilo desať žiakov z nižších ročníkov osemročného
gymnázia. Z nich sa polovica zaradila medzi najúspešnejších riešiteľov:

kateg. Z6 (príma) – Peter Šandrik – 1. miesto;
kateg. Z7 (sekunda) – Amélia Pauková – 1. miesto, Timotej Bakus a Damián
Bystrák – 4. miesto;
kateg. Z9 (kvarta) – Viera Glevitzká – 4. miesto v okresnom kole a v krajskom kole
1. miesto.
Kategórie A, B, C
Postup do krajského kola si vybojovalo osem žiakov štvorročného aj osemročného
gymnázia. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili až šiesti z nich:
kateg. A – Štefánia Glevitzká (IV.A) – 2. miesto (v celoštátnom kole 9. miesto),
Róberta Juríková (IV.A) – 4. miesto;
kateg. C – Ján Plachý (I.A) – 1. miesto, Adam Benjamin Plšek (kvarta) – 3. miesto,
Viera Glevitzká (kvarta) – 4. miesto a Adam Mjartan (I.A) – 6. miesto.
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IQ OLYMPIÁDA

S

úťaže sa zúčastnilo viac ako 11 000 detí základných škôl a nižších tried
osemročných gymnázií z celej SR. Z našej školy sa zapojilo 74 žiakov. Do

regionálneho kola, ktoré bolo tvorené Banskobystrickým, Žilinským a Trenčianskym
krajom, postúpili štyria žiaci a z nich sa medzi najúspešnejších riešiteľov zaradili:
Andrea Klára Nosianová (sekunda), Jakub Kiaba (tercia) a Viera Glevitzká (kvarta).

EURÓPSKA DIEVČENSKÁ MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

H

oci sa v Kyjeve na Ukrajine uskutočnil už 8. ročník tejto súťaže, po prvý raz sa
jej zúčastnilo aj Slovensko. Naša žiačka Štefánia Glevitzká (IV.A) si

vybojovala bronzovú medailu.

PYTAGORIÁDA

O

kresného kola sa zúčastnilo šesť žiakov z nižších ročníkov osemročného
gymnázia. Výrazné umiestnenie získala len Radka Hagarová (tercia), ktorá

v kateg. P8 obsadila 5. miesto.
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KLOKAN

D

o tejto medzinárodnej matematickej súťaže sa zapojilo 25 žiakov našej školy.
Päť klokanov získalo vo svojej kategórii 11 žiakov. Z nich šiesti dosiahli

úspešnosť väčšiu ako 90 %: Štefánia Glevitzká (IV.A) a Ján Plachý (I.A) – 100 %,
Zuzana Kiabová (príma) – 95,8 %, Adam Benjamin Plšek (kvarta) – 95,0 %, Viera
Glevitzká (kvarta) – 91,7 % a Maroš Kliniec (I.A) – 90,8 %.
NÁBOJ

V

celoslovenskej súťaži reprezentovali našu školu tri päťčlenné družstvá. Dve
seniorské a jedno juniorské. Najlepšie sa darilo juniorskému družstvu, ktoré

tvorili: Ján Húska (II.A), Ján Plachý (I.A), Maroš Kliniec (I.A), Viera Glevitzká (kvarta)
a Adam Benjamin Plšek (kvarta). Spomedzi všetkých 121 slovenských družstiev sa
umiestnili na 18. mieste. Zo seniorských družstiev sa viac darilo družstvu v zložení:
Simona Barcíková (IV.A), Ondrej Černák (IV.A), Štefánia Glevitzká (IV.A), Róberta
Juríková (IV.A) a Eduard Žňava (IV.E). Vo výslednej tabuľke uzatvárali prvú štvrtinu
najúspešnejších slovenských seniorských družstiev.
NÁBOJ JUNIOR

R

egionálneho kola, ktoré prebehlo na našej škole, sa

zúčastnilo 24

štvorčlenných družstiev. Našu školu reprezentovali štyri, dve z nich sa

umiestnili na prvých dvoch miestach. Na 1. mieste skončilo družstvo, ktoré tvorili žiaci
z kvarty: Viera Glevitzká, Adam Benjamin Plšek, Filip Bakoš a Jakub Hudec.
Družstvo, ktoré tvorili žiaci z tercie: Radka Hagarová, Alexander Kmeť, Peter Suchoň
a Andrej Lackovič, obsadilo 2. miesto.
MATEMATICKÝ EXPRES

D

o súťaže sa zapojilo 9 družstiev z našej školy (2 družstvá z prímy, 3 družstvá
zo sekundy, 2 družstvá z tercie, 2 družstvá z kvarty). Z nich sa vo svojej

kategórii v rámci Slovenska najlepšie darilo družstvu z kvarty v zložení: Matej
Melchiory, Viera Glevitzká, Adam Benjamin Plšek a Jakub Hudec (11. miesto). Druhé
najlepšie umiestnenie vo svojej kategórii v rámci Slovenska získalo družstvo z tercie
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v zložení: Radka Hagarová, Alexander Kmeť, Jakub Kiaba a Andrej Lackovič (12.
miesto).
Všetkým účastníkom matematických súťaží ďakujeme za reprezentáciu školy.
Úspešným súťažiacim srdečne blahoželáme a prajeme im, aj ostatným, veľa
úspechov v ďalších súťažiach.

Maturitná skúška z matematiky

E

xternej časti maturitnej skúšky z matematiky sa na našej škole zúčastnilo 69
žiakov. Takmer polovica z nich mala úspešnosť väčšiu, ako bola priemerná

úspešnosť gymnázií na Slovensku (56,4 %). Úspešnosť nad 90 % dosiahli len dve
žiačky: Štefánia Glevitzká (IV.A - 100 %) a Simona Barcíková (IV.A – 93,3 %).
Priemerná úspešnosť externej časti maturitnej skúšky z matematiky bola na našej
škole 54,3 %.
Priemerná známka ústnych odpovedí všetkých 69 maturantov bola 1,64. Viac
ako polovica z nich dosiahla výborný prospech. Maturitnú skúšku z matematiky
úspešne absolvovalo 67 žiakov. Jeden žiak musí absolvovať opravu externej časti
a jeden žiak opravu ústnej časti maturitnej skúšky z matematiky.
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 ročníku voliteľný
predmet 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. Mgr.
Kamila Kuhajdová viedla krúžok informatiky, na ktorom sa venovala žiakom, ktorí
mali záujem o precvičenie a prehĺbenie učiva z predmetu informatika. 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 zorganizovala
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

4

2

2

0

0

1,75

Počet žiakov
8

Úspechy našich žiakov
Adam Benjamin Plšek (kvarta)
3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii web,
Marek Michalovič (sexta)
1. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii B,
3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B,
Štefánia Glevitzká (IV.A)
2. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii A.
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
FYZIKA

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Jana Bieliková
Členovia:

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

Študentská formula

7.

novembra 2018 študenti 4. ročníka zo skupín seminára fyzika pre maturantov
(vyučujúce Ľ. Šimurková a J. Bieliková) navštívili závod BROSE. Programom

návštevy pozostával z: prehliadky závodu, predstavenia nového programu „Profesijný
bakalár“ v spolupráci s STU v Bratislave, možnosti odviezť sa na študentskej formule,
súťaž so STUBA „Green Team“.

Noc v škole
februára 2019 bola v učebniach 335 a 339 pre študentov pripravená súťaž

22.

„Fyzikálno-matematický náboj“. Súťažili trojčlenné družstvá. Cieľom bolo

vypočítať čo najviac zaujímavých príkladov z fyziky a matematiky za 60 minút.
Najlepšie družstvá boli odmenené. Zodpovední: Mgr. Jana Bieliková, Mgr. Ľubomíra
Šimurková.

Deň otvorených dverí

F

yzika sa prezentovala v dvoch učebniach. V laboratóriu F339 boli nachystané
pomôcky s tematikami: mechanika, geometrická optika, molekulová fyzika,

elektrina a magnetizmus, spektrá látok, elektrostatika, hydrostatika, prenos zvuku
a pod. Naši nádejní študenti a aj rodičia si mohli vyskúšať pod vedením Mgr. Jany
Bielikovej, Mgr. Ľubomíry Šimurkovej, Mgr. Jany Mečiarovej a Mgr. Róberta Kleina
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zaujímavé a efektné experimenty. V učebni F335 prebiehala prezentácia z CERN-u,
ktorú vypracovala Mgr. Ľubomíra Šimurková.

Nebo nad hlavou

V

rámci 100. výročia školy členovia PK fyziky (Mgr. Jana Mečiarová a Mgr.
Róbert Klein) organizovali 12. apríla 2019 akciu „Nebo nad hlavou“. Celý deň

prebiehali pozorovania nočnej oblohy v digitálnom prenosnom laboratóriu, ktoré
zabezpečila firma ASTRONYX. Počas hodinových predstavení sa dopoludnia
vystriedalo 6x45 žiakov a podvečer 3x45 hostí. Večer sa konala beseda
o zaujímavostiach vesmíru s bývalým profesorom nášho gymnázia RNDr. Pavlom
Škrinárom a pre záujemcov sa konal kvíz na tému – ZÁHADY VESMÍRU A NAŠEJ
ŠKOLY. Zúčastnilo sa 21 tímov (85 žiakov) a pomáhali študenti kvarty. Počas letnej
školy v dňoch 20. júna a 22. júna 2019 Mgr. Ľubomíra Šimurková zabezpečila pre
účastníkov akcie zaujímavé pokusy a úlohy z fyziky.
Mgr. Jana Bieliková

Maturitná skúška

Z

fyziky maturovalo 51 žiakov. S prospechom výborný zmaturovalo 22 žiakov,
chválitebný 20 žiakov, s prospechom dobrý 7 žiakov a s prospechom dostatočný

2 žiaci. Priemerná známka bola 1,78.
Boli sme veľmi spokojní s pripravenosťou študentov a s ich pozitívnym prístupom
k maturitnej skúške.

Súťažili sme ...
novembra 2018 sa v Bratislave konala súťaž Fyzikálny náboj. Našu školu

16.

reprezentovali študenti: seniori Adam Lukáč, Patrik Prístupný, Martin

Rosa, Denis Anovčin (všetci z III.A) – vo svojej kategórii obsadili 45. miesto. Druhé
seniorské družstvo v zložení Martin Brokeš, Dominik Foltán, Andrej Kudry, Ivan
Pastierik (všetci z III.A) vo svojej kategórii obsadilo 42. miesto. Juniorské družstvo v
zložení Paulína Šimková, Ján Húska, Patrik Stano (všetci z II.A), Adam Benjamin
Plšek (IV), Ján Plachý (I.A) obsadilo vo svojej kategórii 28. miesto.
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23. novembra 2018 sa na našej škole uskutočnil aj Náboj junior. Súťažili
nasledovné družstvá: Vierka Glevitzká, Adam Benjamin Plšek, Filip Bakoš, Jakub
Hudec (kvarta) – obsadili 1. miesto v kraji a 7. miesto na Slovensku, 2.miesto
obsadilo družstvo v zložení: Alexander Kmeť, Andrej Lackovič, Radka Hagarová,
Peter Suchoň (tercia). Súťažiacich z fyziky pripravovala Mgr. Jana Mečiarová.
Tento rok sa konal 60. ročník fyzikálnej olympiády. Krajské kolo FO kategórií
B,C,D sa uskutočnilo 15. mája 2019 v priestoroch Mestskej športovej haly
v Trenčíne. Žiaci našej školy sa umiestnili nasledovne: kategória C: Ján Húska (2.
miesto), Rebeka Kohútová (4. miesto), Paulína Šimková (7. miesto),

Roman Kohút

(7. miesto), Rebeka Morvaiová (7. miesto), Daniela Horniaková. Kategória D: Adam
Benjamin Plšek (2. miesto) , Ján Plachý (4. miesto). Súťažiacich pripravovala Mgr.
Jana Bieliková.
Mgr. Jana Bieliková
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EXKURZIA CERN, ŠVAJČIARSKO

V

dňoch 1. – 5. mája 2019 sa študenti Gymnázia Vavrinca Benedikta
Nedožerského v Prievidzi zúčastnili exkurzie do Švajčiarska, ktorej hlavným

programom bola návšteva Európskej organizácie pre jadrový výskum – CERN.
Exkurziu organizovali pani profesorky Bieliková a Šimurková.
Streda 1. mája bola klasickým dňom – až do večera, keď sme sa konečne
vydali na cestu, čakajúc pravý fyzikálny zážitok. Prvá nezabudnuteľná príhoda prišla
už na ceste do Bratislavy, keď sa otázka v autobuse: „Kto si so sebou zobral rezne?"
postupne začala meniť na: „Dobre, kto si ich nezobral?".
Cesta bola pokojná a aj napriek deficitu spánku sme už ráno stáli s
množstvom energie vo Winterthure pred Technoramou. Tá je rajom pre každého
praktického fyzika, keďže sa v nej nachádzajú experimenty, ktorých sa môžete
dotknúť a doslova ich zažiť na vlastnej koži. Hovorí sa, že za jeden deň nie je možné
125

pozrieť si všetky pokusy, ktoré sa tu nachádzajú. My sme však nemožné dokázali a
za 8 hodín sme si pozreli každý z nich vrátane optiky, mechaniky, elektriny či
kvapalín, ale aj výstavy vláčikov.
Z Winterthuru sme sa presunuli do Thonon-les-Bains na pobreží Ženevského
jazera, kde sme mali nasledujúce noci stráviť v hoteli F1. Ráno sme si dopriali sladké
raňajky

a

oddýchnutí

sa

pripravili

na

zlatý

bod

programu

–

CERN.

Priestory CERN-u, alebo Európskej organizácie pre jadrový výskum, nás uchvátili
hneď pri vstupe, kde sa nás ujala milá Slovenka, ktorá tu niekoľko rokov pracuje.
Program sa začínal krátkou prednáškou o organizácii, ktorá sa konala na rovnakom
mieste, kde bola prvýkrát predstavená existencia Higgsovho bozónu. Počas nej sme
sa mohli pýtať na čokoľvek, čo nás o ich výskume zaujímalo. Neminuli nás tak
novinky o antihmote, krátky úvod do kvantovej mechaniky, ale aj o ich práci, ktorá sa
skladá z hľadania hviezd z antihmoty, skúmania jej správania, či snaha nájsť
gravitóny. Nasledoval presun do zariadení CERN-u, rozdelili sme sa na dve skupiny.
Prvá mala na programe na riadiacu centrálu LHC, veľkého hadrónového
urýchľovača, zatiaľ čo druhá zisťovala, ako spolupracuje CERN spolu s NASA na
detekcii častíc priamo na ISS. Dozvedeli sme sa napríklad to, ako v takomto
detektore častice reagujú a ako sa určuje, o aké častice ide.
Nasledovala prehliadka zariadení, ktoré sa v

urýchľovači používajú.

Urýchľovač sa nachádza 100 metrov pod zemou a jeho dĺžka je pôsobivých 27
kilometrov. CERN zvažuje do budúcna niekoľko návrhov, ako rozšíriť výskum a
jedným z nICH je urýchľovač, ktorý bude mať neuveriteľných 100 kilometrov. V
zariadení sa používajú napríklad urýchľovače, ktoré využívajú silné elektromagnety
na urýchlenie atómov, či vychyľovače, ktoré umožňujú kruhový pohyb atómov po
urýchľovači. Zaujímavosťou je, že tento elektromagnet je rozdelený na dve časti:
vnútornú a vonkajšiu. Vnútorná obsahuje elektromagnety vychyľujúce častice a
chladí sa až na –270°C, zatiaľ čo vonkajšia časť dosahuje teplotu 22°C. Tento rozdiel
je možný vďaka vákuu, ktoré sa medzi nimi udržiava.
Poslednou časťou prehliadky CERN-u bol workshop S'Cool LAB, kde sme si
vyrobili vlastnú hmlovú komoru. Mohli sme pozorovať častice prechádzajúce
atmosférou aj nami samými, akými sú elektróny, pozitróny, protóny či mióny. Práve
tie posledné boli najzaujímavejšie. Vznikajú pri interakciách v zemskej atmosfére a
polčas ich rozpadu je 25x menší než čas, kým preletia až k nám k povrchu Zeme. Sú
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potvrdením teórie relativity, konkrétne dilatácie času. Nakoniec sme navštívili aj
tematické výstavy Microcosmos a Globe.
Záver dňa sme využili na návštevu Ženevy, kde nás zaujali pamiatky ako Múr
reformátorov, 130-metrový ženevský gejzír, kvetinové hodiny alebo socha venovaná
pamiatke cisárovnej Sisi.
Posledný deň vo Švajčiarsku sme návštevili syráreň Gruyére a čokoládovňu
Cailler. Najprv sme si vychutnávali vôňu syrárne. Hneď na začiatku sme dostali obal
s tromi druhmi syra, pričom každý bol inej zrelosti. Dozvedeli sme sa, že výrobky
Gruyére obsahujú až 80 rôznych druhov vôní byliniek, ako sa syr vyrába, ako sa
skladuje, ako dlho zrie, aby získal svoju špecifickú konzistenciu a vôňu. Nasledovala
čokoládovňa Cailler, ktorá bola ako z filmu Továreň na čokoládu. Čakala nás
interaktívna prehliadka, ktorá nám predstavila nielen celú históriu podniku, ale aj
čokolády – od začiatku používania plodov kakaovníka na Yukatáne, cez jej obľubu u
elity vo Versailles, až po tradíciu čokolády vo Švajčiarsku. Po tejto prehliadke nás
čakala ešte ochutnávka takmer všetkých druhov čokolády, ktoré vyrábajú.
Po všetkých zážitkoch nás čakala cesta domov. Počas nej nás ešte prekvapil
sneh v Nemecku, ale to je príbeh sám osebe. Zážitky pre nás budú do smrti
nezabudnuteľné pre vedomosti, ktoré sme získali, nezabudnuteľné príhody aj kopec
zábavy, ktorú sme spolu prežili. Ďakujeme.
Denis Anovčin, III.A
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Pieseň o fyzike
Newtonove zákony (text/hudba: Nikola Belková/Michal Líška, kvinta B), 2018/2019
Všetci už to poznáme,
Newtonove zákony,
keď nie, tak ich spoznáme
a budeme podávať výkony.
Prvý znie, že:
Hmotný bod zotrváva v pokoji alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe,
(aj keby nám nebol po vôli)
kým nie je nútený vonkajšími silami tento stav zmeniť.
(Musíme sa s tým len zmieriť.)
Fyzika je ťažká veda,
nabifliť sa ju netreba,
musíme ju pochopiť,
myšlienky ňou znásobiť,
kto ju nevie, smolu má,
ale nič to neznamená.
Každý v niečom inom dobrý je,
ale ďalší zákon si pripomeňme:
Dva hmotné body na seba pôsobia
(obrovský mišung v hlave nám spôsobia)
rovnako veľkými silami opačného smeru,
(už sa v tomto strácam, veru)
ktoré súčasne vznikajú a zanikajú.
(A hlavu nám celú pomotajú.)
Fyzika je ťažká veda,
nabifliť sa ju netreba,
musíme ju pochopiť,
myšlienky ňou znásobiť,
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kto ju nevie, smolu má,
ale nič to neznamená.
Každý v niečom inom dobrý je,
ale ďalší zákon si pripomeňme:
V inerciálnej vzťažnej sústave sa vyslaná sila
(nie je to naša vina)
pôsobiaca na hmotný bod rovná prvej derivácii hybnosťou hmotného bodu podľa
času.
(Pane Bože, daj nám spásu.)
Pomer zmeny hybnosti a času, za ktorý nastala, je priamo úmerný pôsobiacej sile.
(A takto to zostane bez zmeny ďalšie roky, bez inej verzie.)
Fyzika je ťažká veda,
nabifliť sa ju netreba,
musíme ju pochopiť,
myšlienky ňou znásobiť,
kto ju nevie, smolu má,
ale nič to neznamená.
Každý v niečom inom dobrý je,
keď nie vo fyzike, v niečom inom sa nájdeme.
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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 2018/2019

A

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

spoločnosťou pri SAV. V najvyššej kategórii A sa úspešnými riešiteľmi krajského
kola (SŠ Nováky – prax, Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza – teoretická
časť, 23. – 24. januára 2019) stali:
Brokeš, Martin

III.A

1. miesto

Foltán, Dominik

III. A

2. miesto

Chovanec, Michal

IV.A

3. miesto

V dňoch 3. – 6. marca 2019 sa uskutočnilo celoslovenské finále 55. ročníka
chemickej olympiády v kategóriách A, E, F v Banskej Štiavnici. Súťaž a vyhodnotenie
sa uskutočnilo na Strednej priemyselnej škole S. Mikovíniho. Medzi 28 najlepších
chemikov v najvyššej kategórii A (pre gymnáziá) postúpilo až šesť našich študentov.
Úspešnými riešiteľmi celoštátneho kola sa stali:
Chovanec, Michal

IV.A

2. miesto

Brokeš, Martin

III.A

6. miesto

Kavka, Peter

IV.A

9. miesto

Foltán, Dominik

III.A

10. miesto

Kudry, Andrej

III.A

22. miesto

M. Chovanec, P. Kavka, M. Brokeš a D. Foltán sa zúčastnili dvoch výberových
kôl na medzinárodnú olympiádu. Do tretieho záverečného sústredenia sa prebojovali
M. Chovanec, P. Kavka a D. Foltán. Z nich postúpil na 51. medzinárodnú chemickú
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olympiádu (Paríž 21. – 30. júla 2019) Michal Chovanec, na ktorej dosiahol skvelý
výsledok, získal striebornú medailu. Slovenská reprezentácia dosiahla v histórii
medzinárodných

chemických

olympiád

najlepší

výsledok,

keď

štyria

naši

reprezentanti získali spolu 2 zlaté a 2 strieborné medaily, čo v neoficiálnom
hodnotení reprezentácii 80 krajín znamená vo svete 5. až 8. miesto, v Európe je to
dokonca 2. miesto hneď za Ruskom (viac v nasledujúcom príspevku).
Ďalšou vynikajúcou správou je, že najlepší štyria súťažiaci z celoslovenského
finále 55. ročníka chemickej olympiády v kategórii A (medzi nimi aj náš Michal
Chovanec) reprezentovali Slovensko po prvý raz na Mendelejevskej chemickej
olympiáde, ktorej 53. ročník sa v dňoch 21. – 27. apríla 2019 konal v Petrohrade.
Súťažilo 150 súťažiacich z 29 krajín. M. Chovanec získal bronzovú medailu.

Delegácia Slovenska na IMChO 2019. Zľava doprava: podpredsedníčka SK ChO Mgr. Henrieta
Stankovičová, PhD., Samuel Novák, Andrej Kovács, Peter Rukovanský, Michal Chovanec a
predseda SK ChO doc. RNDr. Martin Putala, PhD
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Aj v nižších kategóriách CHO dosiahli naši žiaci pekné výsledky. V kategórii B sa
úspešnými riešiteľmi krajského kola (SŠ Nováky 4. apríla 2019, 26 súťažiacich) stali:
Šimková, Paulína

II.A

1. miesto

Oboňová, Gabriela

II.B

2. miesto

Plachý, Ján

I.A

3. miesto

V kategórii C sa úspešnými riešiteľmi krajského kola (SŠ Nováky 17. mája
2019, 34 súťažiacich) stali :
Plachý, Ján

I.A

1. miesto

Plšek, Adam

IV

3. miesto

V najnižšej kategórii D (pre žiakov ZŠ a nižšieho stupňa 8-ročného gymnázia)
si účasť na krajskom kole (SŠ Nováky 26. apríla 2019, 42 súťažiacich) nevybojoval
žiaden náš žiak. Treba uviesť, že Adam Plšek (žiak kvarty), ktorý mohol v tejto
kategórii súťažiť, si vybral dve vyššie kategórie B a C, v ktorých bol nadmieru
úspešný a umiestnil sa v nich na 5. resp. 3. mieste.
Konzultantmi CHO pre jednotlivé kategórie boli: A, B –

PaedDr. Miroslav

Kozák; C, D – PaedDr. Oľga Kurbelová

N

ajúspešnejší riešitelia KK chemickej olympiády v kategórii B a C sa každoročne
zúčastňujú letnej školy chemikov. V dňoch 30. júna - 12. júla 2019 sa

uskutočnila na Technickej univerzite vo Zvolene. Z našej školy sa zúčastnili úspešní
riešitelia CHO: P. Šimková (II.A), G. Oboňová, R. Kohútová, R. Morvaiová (II.B), J.
Plachý, A. Kleman, P. Dudáš (I.A) a A. Plšek (kvarta).

Naši žiaci sa zapojili do riešenia aj iných súťaží:
hemiklání je jednodenná súťaž určená pre troj- až päťčlenné tímy

C

stredoškolákov so záujmom o chémiu organizovaná Fakultou chemicko-

technologickou Univerzity v Pardubiciach a študentským spolkom Alumni scientiae
bohemicae. Súťažiaci sú rozdelení do dvoch kategórií: Kategória B pre mladších (1.
a 2. ročníky SŠ) a najvyššia kategória A (pre všetky ročníky SŠ). Súťaž nemá žiadne
kvalifikačné predkolá, koná sa iba jedno celoštátne kolo v Pardubiciach. Družstvo
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z našej školy tvorili: M. Chovanec, P. Kavka (IV.A), D. Foltán, M. Brokeš a P.
Prístupný (III.A). Skončilo v kategórii A na veľmi peknom 6. mieste, sprevádzal ho
Mgr. Bc. Peter Marko.

I

JSO (International Junior Science Olympiad – Medzinárodná olympiáda mladých
vedcov)

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 oblastí. Odmenou za poctivú a náročnú prípravu je
možnosť účasti na medzinárodnom kole súťaže, ktoré sa tradične koná v decembri.
Okrem individuálnych skúšok (testy a riešenie úloh) súťažia na IJSO aj trojčlenné
družstvá o najlepšie zvládnutý experiment pokrývajúci fyziku, chémiu a biológiu. 15.
ročník súťaže IJSO sa konal 2. – 12. decembra 2018 v hlavnom meste Botswany
Gaborone: 42 krajín a 264 účastníkov z celého sveta. Naši študenti Adam Benjamín
Plšek (kvarta) a Ján Plachý (I.A) získali pre Slovensko bronzové medaily (viac v
príspevku J. Plachého). Konzultantom A. Plšeka za chémiu bola PaedDr. Oľga
Kurbelová.
PaedDr. Miroslav Kozák – vedúci PK chémie

51. medzinárodná chemická olympiáda

V

dňoch 21. až 30. júla 2019 sa uskutočnil v Paríži už 51. ročník Medzinárodnej
chemickej olympiády (MCHO) s účasťou 80 krajín z celého sveta (abecedne od

Argentíny až po Vietnam). Každú krajinu reprezentoval 4-členný tím, pričom každý
bojoval sám za seba. Tento rok som našu
školu reprezentoval len ja, Michal Chovanec
(teraz už študent VŠCHT v Prahe), zvyšok
tímu tvoril Andrej Kovács zo Šamorína,
Samuel

Novák

z Čeľoviec

a Peter

Rukovanský z Nových Zámkov.
Na druhý deň po prílete do Paríža nás
čakal otvárací ceremoniál v Maison de la
Chimie („Dom chémie“), kde nás slávnostne
privítali.
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Počas

ceremoniálu

predstavili

každú zúčastnenú krajinu. Čerešničkou na torte bol fakt, že prišiel Jean-Pierre
Sauvage, laureát Nobelovej ceny za chémiu 2017, ktorý nám formou prednášky
priblížil problematiku molekulových motorov. Táto problematika sa neskôr objavila aj
na súťaži.
Počas nasledujúcich dní sme navštívili zámok Versailles, Cité des sciences et
de l'industrie (múzeum vied a priemyslu), Palais de la Découverte (Palác objavov)
a samozrejme aj múzeum Louvre, kde sme nakoniec videli aj slávny obraz Mona
Lisa. Keďže bol program voľnejší, vo voľnom čase sme zašli na Eiffelovu vežu.
Počas týchto dní sme zaznamenali aj rekordne vysokú teplotu v histórii Paríža
42,6°C – čo sa už naozaj dalo nazvať peklom na zemi.
Praktická časť prebiehala 24. júla, teoretická časť 26. júla a pozostávala zo 60
strán zadania s časovým limitom 5 hodín.
Napätie stúpalo až do záverečného ceremoniálu, na ktorom sme sa dozvedeli,
ako sme dopadli. Samozrejme ho sprevádzal živý program a plno stresu. Tohtoročný
výsledok bol oficiálne najlepším výsledkom v histórii Slovenskej republiky, a to:
Michal Chovanec (strieborná medaila), Samuel Novák (strieborná medaila), Peter
Rukovanský (zlatá medaila) a Andrej Kovács (Zlatá medaila, ocenenie za najlepšiu
prax).

135

53. Mendelejevská chemická olympiáda

T

ento rok sa slovenská reprezentácia prvýkrát zúčastnila na Medzinárodnej
Mendelejevskej chemickej olympiáde, ktorá sa uskutočnila 21. – 27. apríla 2019

v Petrohrade (Rusko). Program bol voľnejší, navštívili sme napríklad Zimný palác
v Petrohrade. Úlohy na tejto súťaži sú iné ako na MCHO, preto to bol pre celú
slovenskú delegáciu, vrátane mentorov, nový zážitok.
Olympiáda jsa zameriava viac na chemickú logiku ako na hlbokú znalosť
v daných oblastiach. Súťaž sa skladala z dvoch teoretických kôl a jedného
praktického. Slovensko získalo dve bronzové medaily (Michal Chovanec, Samuel
Novák) a dve strieborné (Peter Rukovanský, Andrej Kovács).
Tým sa skončila moja cesta chemických olympiád, preto chcem touto formou
veľmi pekne poďakovať profesorovi M. Kozákovi, ktorý ma celé roky sprevádzal,
vytváral mi výborné podmienky a veľmi mi pomáhal s motiváciou. Ďakujem. Treba
však podotknúť, že medaily dostáva určité percento ľudí (teda nie je len jeden
súťažiaci na jedno umiestnenie). Tešíme sa na správu od ďalších chemikov
z nasledujúcej MCHO, ktorá prebehne v Ankare (Turecko).
Michal Chovanec (IV.A)

Medzinárodná olympiáda mladých vedcov 2018

A

ko to všetko začalo:

Keďže sme sa obaja intenzívne a úspešne venovali

rôznym olympiádam a súťažiam, pozvali nás v máji spolu s 21 ďalšími žiakmi z

celého Slovenska na prvé výberové sústredenie do Bratislavy. Sústredenie
prebiehalo na FMFI Univerzity Komenského.
Trvalo tri dni sme písali testy z fyziky,
chémie a biológie, robili sme experimenty –
meranie ohniskovej vzdialenosti šošoviek,
titrácia, pozorovanie kvasiniek. Potom podľa
výsledkov postúpilo 12 najlepších a začala
sa letná príprava. Dvanásť týždňov sme dostávali cez internet úlohy, ktoré nám
opravovali. Taktiež sme sa zúčastnili dvojtýždňovej letnej školy fyziky. Hneď na
začiatku školského roka sme sa stretli opäť v Bratislave na druhom výberovom
sústredení, kde počas troch dní spomedzi nás rovnakým spôsobom ako predtým
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vybrali 6 postupujúcich – teraz už na medzinárodné kolo. Potom sa to zomlelo rýchlo
– už iba tri mesiace školy a pár učebných textov a ocitli sme sa po tretí raz
v Bratislave, na decembrovom predodletovom sústredení. Tam už panovala
uvoľnená atmosféra, aby sme sa mohli spoznať a utvoriť tím. Nasledoval let, teda
vlastne lety. Z Viedne do Paríža sme sa dostali za dve hodiny. Cesta z Paríža do
Johannesburgu v Juhoafrickej republike trvala okolo 10 hodín a ubehla nám cez noc
(v najväčšom osobnom dopravnom lietadle sveta – airbuse A380). Z Johannesburgu
do Gaborone, hlavného mesta Botswany, sme sa dostali za necelú hodinu. Množstvo
času zabrali aj prestupy, dokopy sme preto cestovali asi 23 hodín, po ktorých sme sa
ocitli v časovom pásme +2 hodiny, a keďže bol december, na južnej pologuli mali
práve leto, v Botswane konkrétne obdobie dažďov.
Po príchode do Gaborone nás ubytovali a zoznámili so sprievodcom. Náš
„guide“ sa volal Karabo a po anglicky nám okrem iného povedal, že má 18 rokov a
chodí na univerzitu, kde musí mať stále dobré známky,
aby mohol pokračovať v štúdiu. Tiež sme sa od neho
dozvedeli dosť o botswanských tradíciách: napríklad ak si
muž chce zobrať ženu, musí jej rodičom dať desať kráv
alebo im ich aspoň preplatiť, za každú 5000 púl
(botswanská mena, ktorá má hodnotu približne 1/8 eura).
Okrem

toho

slovo

pula

znamená

dážď

a je

tiež

botswanským národným mottom. Deň po prílete sa konal
otvárací ceremoniál, odovzdali sme telefóny (aby sme sa počas súťaže nemohli
spojiť s našimi lídrami, ktorí prekladali zadania z angličtiny do národných jazykov.
V Afrike plynie čas inak. Každý deň začínal budíčkom už o piatej ráno. Od
šiestej do siedmej bol čas na raňajky, aby sme mohli od siedmej do pol ôsmej čakať
na

autobus,

a o deviatej

ktorý
sa

prišiel

pohnúť

o ôsmej,

smerom

o 8:30

nastúpiť

k univerzite.

Nikto

z organizátorov nebol v strese a nakoniec sme všetko do
večera stihli. S ostatnými účastníkmi a organizátormi sme
komunikovali po anglicky. V utorok sme písali test,
nasledovala exkurzia do zábavného parku Lion, kde sme
mohli zažiť atmosféru amerických zábavných parkov z
konca minulého storočia, iba tam bolo oveľa suchšie a teplejšie. V stredu sme
zavítali do parku Jwana, čiže safari, na ktorom nám zapadol autobus, vďaka čomu
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výlet trval celý deň. Vo štvrtok sme písali teoretický test, ktorého zadania sme síce
mali preložené, no odpovedať sme museli tak, aby to bolo jasné vo všetkých
jazykoch. Testy aj experimenty sme absolvovali na Botswanskej univerzite. Deň po
teste sme navštívili národnú prírodnú rezerváciu Mokolodi, kde sme videli zebry,
žirafy, antilopy, opice...

Na šiesty deň od príchodu sme pracovali na experimente v trojčlenných tímoch. Ďalej
bola súčasťou programu kultúrna noc, kde mohli rôzne krajiny predviesť svoje
tradičné umenie – najčastejšie piesne, tance a kroje. Jednotlivé časti programu boli
poprepletané vystúpeniami domáceho folklórneho súboru, domorodými tancami,
ktoré sprevádzali spevom a tlieskaním. Posledný deň pred odletom sme mali 5 hodín
voľného času, preto sme sa rozhodli postaviť nápis z pollitrových fliaš, v ktorých sme
dostávali počas celého pobytu pitnú vodu. Čoskoro sa pridalo množstvo súťažiacich
z iných krajín, ktorí tiež doniesli fľaše, vďaka čomu sa nám podarilo postaviť nápis
IJSO 2018 BW Gaborone. Nápis mal veľký úspech, video zo stavania sa dostalo do
národných médií.
Záverečný ceremoniál nás potešil tromi bronzovými medailami pre Slovensko,
z nich dve sme doniesli domov práve my. Nasledovala 20 hodín trvajúca cesta
domov. Z Botswany sme si priniesli mnoho skúseností a zážitkov, po troch dňoch
dorazili aj kufre.
Ján Plachý (I.A)
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Ján Plachý – prvý sprava

139

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: 2 skupiny mikrobiológie a tri skupiny
seminára z biológie v 3. ročníku, vo štvrtom ročníku 2 skupiny botanika a

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

Analýza výsledkov maturitnej skúšky

Z

biológie maturovalo 48 študentov. Na maturitnej skúške dosiahli študenti
nasledujúce hodnotenia:

1,00 – 26 žiakov
2,00 – 14 žiakov
3,00 – 7 žiakov
4,00 – 1 žiak
Celková priemerná známka: 1,65.

Aktivity a prezentácia PK na verejnosti

M

gr. Jana Mikušková sa podieľala na príprave akcie „Noc v škole“; pripravovala
a zúčastnila sa akcie „ DOD“; mala dozor na prednáške „Veda a výskum na

Slovensku“ a viedla krúžok biologickej olympiády kat. B.
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Mgr. Vlasta Dobrotková zorganizovala školské kolo biologickej olympiády a SOČ, kde
bola predsedníčkou; podieľala sa na príprave akcie „Noc v škole“; pripravovala
a zúčastnila sa akcie „DOD“; zúčastnila sa so študentom krajského kola biologickej
olympiády v Trenčíne; zúčastnila sa celoslovenského kola biologickej olympiády
v Bratislave; zúčastnila sa so študentmi súťaže ZOOlympiáda v Bojniciach;
zorganizovala odbornú exkurziu zo zoológie v Národnej zoo Bojnice s triedou II.A;
zorganizovala odbornú exkurziu zo zoológie v Národnej zoo Bojnice s triedou II.C;
viedla krúžok biologickej olympiády kat. A a SOČ.
RNDr. Michal Struhár bol členom komisie školského kola biologickej olympiády kat.
A, B a SOČ; podieľal sa na príprave akcie „Noc v škole“; pripravoval a zúčastnil sa
akcie

„DOD“;

zorganizoval

exkurziu

pre

seminaristov

z mikrobiológie

do

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach.
Mgr. Viera Pekárová mala dozor na odbornej prednáške so študentmi k DOD; mala
dozor na prednáške „Veda a výskum na Slovensku“; viedla krúžok biologickej
olympiády kat. C a E.
RNDr. Denisa Tužinská sa podieľala na príprave akcie „Noc v škole“ a viedla krúžok
biologickej olympiády kat. C a D – projektová časť.
Mgr. Marta Lančaričová sa zúčastnila krajského kola SOČ ako hodnotiteľka v Starej
Turej; organizovala prednášku „Veda a výskum na Slovensku“ s Mgr. Andrejom
Minichom z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave; so študentmi krúžku Červeného
kríža sa zúčastnila na súťaži mladých zdravotníkov; organizovala Valentínsku
a študentskú kvapku krvi.

A

j v tomto školskom roku sa dňa 23. marca 2019 na našej škole uskutočnil „Deň
otvorených dverí“. Naša PK pripravila pre verejnosť zábavný kvíz „Záhady

ľudského tela“ ako aj vedomostnú súťaž „Dobre vedieť“, „Stopy zvierat“ a „Tajomný
hlas v Karpatoch“. Akciu pripravili: M. Struhár, J. Mikušková, V. Dobrotková a D.
Tužinská. Prezentovali sme výučbu biológie pre žiakov ZŠ, ale aj širokú verejnosť.
Informovali sme o možnostiach výučby biológie na našej škole a o možnostiach
uplatnenia sa na vysokých školách.
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Naše úspechy

4.

februára 2019 sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády (BIO)
a školské kolo SOČ. 53. ročníka BIO sa zúčastnila študentka z II.C Alena

Štorcelová, ktorá postúpila do krajského kola, kde skončila na druhom mieste
a postúpila až do celoslovenského kola. Tu obsadila krásne 4. miesto. Študentku
pripravovala Mgr. Vlasta Dobrotková.
Dve študentky Nicol Bystráková (II.C) a Vanda Šimková (IV.D) prezentovali
svoje práce v SOČ. Obe postúpili do krajského kola, kde sa stali úspešnými
riešiteľkami. Pripravovali ich RNDr. Michal Struhár a Mgr. Vlasta Dobrotková.
Daniela Simoníková zo sekundy obsadila v okresnom kole BIO kat. E druhé
miesto a postúpila do krajského kola, kde bola úspešná riešiteľka. Pripravovala ju
Mgr. Viera Pekárová.
30. mája 2019 sa v Bojniciach uskutočnila celoslovenská zoolympiáda, na
ktorej sa zúčastnili aj

naši študenti. Medzi strednými školami Slovenska sa náš

študent z I.A Ján Plachý umiestnil na 5. mieste a Patrik Stano z II.A obsadil 6.
miesto.
Ján Plachý absolvoval aj celoslovenské kolo korešpondenčného seminára
z evolučnej biológie a obsadil 3. miesto. Zároveň ho vybrali do medzinárodného kola
tohto seminára.
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Spolupráca a aktivity v rámci predmetovej komisie

N

ajlepšiu spoluprácu máme s Národnou zoo v Bojniciach, kam pravidelne
chodíme na odborné prednášky a podujatia. Ďalej spolupracujeme s Ústavom

experimentálnej onkológie SAV v Bratislave, s RNDr. Jánom Sedlákom, DrSc. na
projekte „Vedecké onkologické dielne“.
Spolupracujeme s Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi a

Regionálnym

kultúrnym centrom v Prievidzi. Zúčastňujeme sa rôznych výstav, prednášok a besied.
V tomto školskom roku sme začali spoluprácu s Regionálnym úradom
verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach a veľmi dobrú spoluprácu
máme so Štátnou ochranou prírody v Prievidzi.
Naďalej pokračuje aj spolupráca so Slovenským Červeným krížom. Na našej
škole sa uskutočnila akcia darovania krvi pri príležitosti Študentskej kvapky krvi,
ktorej sa zúčastnili študenti aj pedagógovia našej školy.

Mgr. Vlasta Dobrotková
vedúca PK biológie

Darcovstvo krvi

Ľ

udská krv je nenahraditeľná a považujeme ju za najvzácnejšiu tekutinu na svete.
Potreba darovania krvi je veľká najmä pre ľudí, čo sú na ňu odkázaní. Napríklad

pacienti liečiaci sa na leukémiu, nádorové ochorenia, ochorenia krvných buniek či
ľudia po nehodách. Na našej škole nie sme k tejto téme ľahostajní a každoročne nás
vďaka úsiliu profesorky Mgr. Marty Lančaričovej navštívi mobilná odberová jednotka
z Fakultnej nemocnice v Martine. Tak sme sa ja a desiatky mojich spolužiakov –
„hrdinov“ – rozhodli dať kúsok zo seba. Doslovne. Zapojili sme sa do akcií
Študentská a Valentínska kvapka organizovanej Červeným krížom a darovali sme to
najcennejšie – svoju krv.
Verte, že pocitom po odbere je veľké šťastie, no ešte väčšie je, keď si
uvedomíte , že ste „svojou časťou“ možno práve teraz zachránili život.
Alexandra Holá, IV.E
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
GEOGRAFIA

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Viera Pekárová
Členovia:

RNDr. Milan Barta, Mgr. Zuzana Cigáňová, Mgr. Roman Steinhűbl,
PaedDr. Juraj Tasch.

Voliteľné predmety

V

tomto školskom roku boli voliteľné predmety otvorené nasledovne:

3.ročník:

2 skupiny fyzickej a humánnej geografie – 25 žiakov,
2 skupiny geografie atraktívne – 33 žiakov

4. ročník:

4 skupiny seminára z geografie –73 žiakov.

Analýza výsledkov maturitnej skúšky

V

tomto školskom roku boli 2 predmetové maturitné komisie, prvú tvorili: Mgr. R.
Lukáčová. Mgr. V. Pekárová a Mgr. Z. Cigáňová; druhú tvorili Mgr. S. Malega,

PaedDr. J. Tasch a Mgr. R.Steinhűbl.
Z geografie maturovalo 70 študentov v priebehu troch dní. Na maturitnej
skúške dosiahli študenti tieto výsledky:
1,00 – 36 žiakov
2,00 – 21 žiakov
3,00 – 9 žiaci
4,00 – 4 žiaci
Celková priemerná známka: 1,73.
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Aktivity a prezentácia PK na verejnosti

V

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

rámci rôznych školských akcií (Noc v škole, DOD,...).
Dňa 3. decembra 2018 sa pre žiakov 4. ročníka, ktorí si zvolili seminár
z geografie, uskutočnila prednáška na tému Využitie fyzickej geografie v praxi.
Prednášku si pripravila Mgr. Veronika Oršulová z PRIF UK Bratislava. Organizačne
prednášku zabezpečil R. Steinhűbl a V. Pekárová. Súčasná doktorandka na fakulte
stručne oboznámila študentov s priebehom štúdia, informovala ich o projektoch, na
ktorých sa aktívne podieľajú už ako študenti, a najmä im ukázala viacero konkrétnych
možností uplatnenia po skončení štúdia a pracovné ponuky.
Dňa 20. marca 2019 sa uskutočnila prednáška na tému Klíma a život generácie
2000. Tému globálneho otepľovania a jeho dôsledky priblížil študentom 3. ročníka
MUDr. Juraj Mesík. Prednášku organizačne zabezpečila V. Pekárová a zúčastnili sa
jej všetci vyučujúci geografie.
Počas školských akcií Noc v škole a DOD naši súčasní i budúci študenti mohli zistiť
„Ako chutí Európa?“ poznávaním a ochutnávkou rôznych európskych dobrôt.
Zároveň mali možnosť overiť si 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. Zároveň rodičov a študentov oboznámili s možnosťami ďalšieho využitia
geografie pri štúdiu na vysokých školách.
V júni prebehla beseda o Taiwane pre žiakov 3. ročníka pod záštitou R. Steinhűbla.

Naše úspechy

V

okresnom kole geografickej olympiády pre ZŠ a osemročné gymnáziá sme sa
zapojili vo všetkých kategóriách. V tomto roku našu školu reprezentovali Noel

Šemrinec (príma), Damián Bystrák (sekunda), Marek Novák, Barbora Gondárová
(tercia). Naši žiaci boli úspešní riešitelia, ale nepodarilo sa im prebojovať do
krajského kola.
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V štvorročnom štúdiu do krajského kola postúpili 4 študenti: Ján Plachý (I.A),
Miloš Gatial (II.D), Adrián Kelečényi (II.F) a Jakub Hopko (II.F). Všetci študenti
súťažili v kategórii Z. Najlepšie nás reprezentoval J. Plachý, ktorý obsadil pekné 10.
miesto. Ostatní patrili k úspešným riešiteľom.
Ďakujeme našim študentom za chuť a odhodlanie neustále na sebe pracovať
a prajeme im veľa ďalších úspechov nielen v geografických súťažiach.
Mgr. Viera Pekárová – vedúca PK geografie

Klíma a život generácie 2000

D

ňa 20. marca 2019 cez 5. a 6. hodinu sme sa my, žiaci 3. ročníka a žiaci
osemročného gymnázia, zúčastnili na zaujímavej a veľmi pútavej prednáške

a následnej besede na tému „Klíma a život generácie 2000“. Beseda sa realizovala
v spolupráci s filmovým festivalom Jeden svet pod záštitou pani profesorky
Pekárovej.
Prednášajúcim bol bývalý lekár, dnes už ekológ MUDr. Juraj Mesík, ktorého
bohaté skúsenosti a vedomosti nám umožnili nahliadnuť do tejto v súčasnosti vážnej
problematiky. Z jeho rozprávania sme sa dozvedeli mnohé fakty o klimatických
zmenách v minulosti a dnes. Je jasné, že tieto zmeny majú v súčasnosti oveľa
rýchlejší a dramatickejší priebeh ako kedysi. Ďalej nás zaskočili mnohé problémy
súvisiace s klimatickými zmenami na našej Zemi, ktoré sú pre nás čoraz citeľnejšie.
Uvedomili sme si, že nástup moderných technológii nie je len prospešný, ale aj
škodlivý pre ekológiu a naše životné prostredie. Čím skôr si tieto fakty uvedomíme,
tým skôr môžeme danú problematiku riešiť.
Posolstvom tejto prednášky bolo aj to, že naša planéta je len jedna a nie je len
pre nás, ale aj pre budúce generácie. Preto by sme sa mali snažiť ju zachovať
a vážiť si prostredie okolo seba. Pán Mesík nám dal niekoľko otázok na zamyslenie
a niekoľko rád do budúceho života, ako žiť aspoň o trochu ekologickejšie. Ak každý
začne od seba, môžeme zmeniť náš svet a smer, ktorým sa uberá. Na záver
podotýkam, že táto prednáška nám ponúkla možno trochu nepríjemný, ale zato
triezvy názor na vec, ktorá sa týka nás všetkých.
Melisa Šnircová (III.A)
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Prednáška MUDr. Juraja Mesíka pre študentov 3. ročníka

Zážitkové učenie v Skalici

B

ol krásny jesenný deň 12. októbra 2018. Ešte rozospatí sme ráno nasadali do
autobusu, keď nám triedny učiteľ R. Steinhübl oznámil presnú trasu nášho

zájazdu. Bola jednoduchá. Smer Skalica a Mohyla M. R. Štefánika.
Znie to ako obyčajná cesta, ale s našou triedou a triednym profesorom je to
vždy dobrodružstvo. Vždy nás obohacuje rôznymi zaujímavosťami o mestách a
miestach, ktorými prechádzame, a vďaka tomu nám čas plynie rýchlejšie.
V Skalici sme navštívili Spolkový dom od slovenského architekta Dušana
Jurkoviča, o ktorom sme sa práve učili, ale aj výrobu trdelníkov a známu rotundu.
Návšteva výroby trdelníkov bola nielen náučná, ale aj sladká. Skalický trdelník je
známy po celkom svete a získal ochranné zemepisné označenie Európskou
komisiou. Čerstvo upečené trdelníky sme mohli dokonca aj ochutnať, čo by som rada
zopakovala znovu a kedykoľvek.
Našou ďalšou zastávkou bola obec Košariská. Tam sme navštívili rodný dom
a zároveň múzeum Milana Rastislava Štefánika. Dom bol síce malý, ale rozpovedaný
príbeh bol skutočne veľký. Do múzea sme išli s tým, že už nejaké informácie o
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Štefánikovi máme. No ani z ďaleka sme ich nemali toľko, koľko sme sa dozvedeli od
lektorky múzea. Rozprávala veľmi zaujímavo a pútavo. Našu pozornosť dokázala
upútať na viac ako hodinu a nám sa to
zdalo

ako

rozpovedala

chvíľka.
aj

Príbeh
s

Štefánika
mnohými

zaujímavosťami. Dozvedeli sme sa, že
Štefánik bol aj poľovník a získal najväčšiu
loveckú trofej – leoparda snežného. Stačila
jedna exkurzia a o tomto veľkom Slovákovi
máme zrazu omnoho viac vedomosti. Naše
kroky z múzea smerovali na mohylu Milana
Rastislava Štefánika, ktorú sa určite oplatí vidieť.
Vďaka zážitkovému učeniu, ktoré financoval Trenčiansky samosprávny kraj,
sme vedomosti nemuseli čerpať len z učebníc a prezentácií, ale mohli sme všetko
zažiť osobne. A to je na nezaplatenie. Budeme si to pamätať oveľa dlhšie ako učivo
z učebníc. Dokonca si dovolím povedať, že sa po 12. októbri Milanovi Rastislavovi
Štefánikovi zmenilo prostredné meno na Milan „Navždyslav“ Štefánik. Raz a navždy.
Martina Grolmusová (III.D)
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Toskánsko

N

áš šesťdňový výlet (28.04. – 03.05.2019) do talianskeho Toskánska, ktorého sa
zúčastnili žiaci z II.B, II.C, II.E, II.F a III.E tried a učiteľský sprievod tvorili B.

Remiášová, V. Pekárová a Z. Cigáňová, začal náročnou 12-hodinovou cestou v
autobuse. Rozospaté zastavenia na benzínkach vystriedal sneh na talianskych
hraniciach a otvorené more. Pokiaľ bol človek schopný v noci zaspať, ráno sa
prebudil už v Benátkach. Počasie nám však vôbec neprialo: pršalo, fúkal vietor a
chodníky (teda aj naše topánky) boli celkom mokré. Na ostrove Burano, kam sme sa
odviezli vaporettom (vodným autobusom) nám však práve tento nečas zaručil úplne
prázdne ulice, minimum turistov a autentický zážitok. Farebné domčeky, ktoré sú pre
Burano typické, sa miešali so záplavou našich
dáždnikov a pršiplášťov. Navštívili sme aj srdce
Benátok

(Námestie

svätého

Marka

spolu

s bazilikou), poprechádzali sa po móle a podnikli
strastiplnú výpravu za verejnými záchodmi. Večer
sme sa presunuli do hotela a snažili sa rýchlo
zahnať začiatky choroby. Druhý deň nás po
typických sladkých talianskych raňajkách čakala
Lucca, stredoveké mesto dookola obohnané
masívnymi hradbami, a Pisa s Piazza dei
Miracoli, kde stojí aj známa šikmá veža. Na
trávniku sme si spravili piknik, najedli sa a snažili sa zachytiť náznaky slnečných
lúčov. Poslednou utorkovou destináciou bolo prímorské mesto Viareggio s
piesočnatými plážami. Napriek blížiacim sa búrkovým mračnám a ostrému vetru sa s
heslom „sme tu iba raz” väčšina zájazdu tešila z vody a s nadšením sme hľadali
mušle. Večer sme sa vrátili do kúpeľného mestečka Montecatini Terme, kde sme
bývali, a strávili večer v jeho rušných uliciach s nezameniteľnou atmosférou a dobrým
jedlom.
V stredu ráno sme vyrazili serpentínami do kopcov. Za oknami autobusu sa
mihal pravý toskánsky vidiek s vinicami, citrusmi a rozsiahlymi pláňami. Aj počasie sa
postupne zlepšovalo. Našou prvou zastávkou bola Volterra – pokojné kamenné
mesto na kopci s nádherným výhľadom. Nasledovalo San Gimignano s množstvom
stredovekých veží aj turistov a nakoniec Siena. Tam sme už s poslednými zvyškami
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síl navštívili hlavné námestie v tvare mušle, na ktoré sme sa dostali sieťou asi
šiestich eskalátorov. Po zmene ubytovania na poslednú noc nás ráno čakala
Florencia.
Na tomto meste bol fascinujúci fakt, že aj v najužších uličkách chodili autobusy
a človek ich za chrbtom nikdy nečakal. Pred monumentom Florencie, Dómom Santa
Maria del Fiore, sa tiahol taký dlhý rad turistov, že by odradil každého. Ale radničná
veža so študentským vstupom zadarmo nám to stopercentne vynahradila. Zrazu nám
neprekážalo ani hodinové čakanie. Po krásnom výhľade na celú Florenciu sme ešte
prešli cez Most zlatníkov a zamierili na trhovisko plné suvenírov, kožených výrobkov
a jedla. To boli už posledné momenty nášho výletu, vyzdvihol nás autobus a vydali
sme sa na cestu naspäť.
Okrem bolesti z prestrelených cien kapučína, zmrzliny a suvenírov v podobe
cestovín a korenín sme si odniesli aj množstvo zážitkov a v srdci navždy kúsok
Toskánska.
Silvia Bieliková (II.B)
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Z ČINNOSTÍ

PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

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

Účasť a umiestnenie na športových podujatiach

A

TLETIKA

Dievčatá:
okresné kolo (Mgr. Ľudmila Husárová)
1. miesto – beh na 800 m

Timea Jordová (III.A)

1. miesto – beh na 200 m

Vanesa Kasáková (I.F)

4. miesto – skok do výšky

Paulína Dadíková (I.B)

krajské kolo – Trenčín (Mgr. Eva Urbanová)
4. miesto – beh na 200 m

Vanesa Kasáková (I.F)

Chlapci:
okresné kolo (Mgr. Tibor Mlynárik)
1.miesto – skok do diaľky

Samuel Tokár (I.B)

2. miesto – skok do diaľky

Jakub Koprivňanský (III.E)

2. miesto – vrh guľou

Martin Peciar (III.E)
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B

ASKETBAL

Dievčatá:
1. miesto

okresné kolo (Mgr. Ľudmila Husárová)

2. miesto

regionálne kolo

Chlapci:
1. miesto

obvodné kolo (Mgr. Jaroslav Uhrín)

1. miesto

okresné kolo

1. miesto

regionálne kolo

2. miesto

krajské kolo – Považská Bystrica

B

EDMINTON (Mgr. Ľudmila Husárová)

Dievčatá:
2. miesto v regionálnom kole – Patrícia Mikušová (III.D), Petra Rybáriková (II.F)
Chlapci:
2. miesto v regionálnom kole – Samuel Bakus (IV.E), Ľuboš Priehoda (III.D)

F

LORBAL

Dievčatá: (Mgr. Tibor Mlynárik)
1. miesto

okresné kolo

2. miesto

regionálne kolo

F

Chlapci: (Mgr. Ján Opálený)
2. miesto

UTBAL (Mgr. Jaroslav Uhrín)

Malý futbal starších žiakov: 8-ročné gymnázium (kvarta)
2. miesto

obvodné kolo + organizácia

Veľký futbal stredných škôl
2. miesto

okresné kolo
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okresné kolo

F

UTSAL (Mgr. Jaroslav Uhrín)

1. miesto

obvodné kolo + organizácia

1. miesto

okresné kolo

1. miesto

regionálne kolo – Bánovce nad Bebravou

1. miesto

krajské kolo – Považská Bystrica

7. miesto

celoštátne kolo – Trnava

F

RISBEE

1.miesto

okresné kolo stredoškolskej ligy (Mgr. Ľudmila Husárová)

účasť

regionálne kolo – Krupina (Mgr. Eva Urbanová)

účasť

celoslovenské finále – Trnava (Mgr. Marta Lančaričová)

H

ÁDZANÁ

Dievčatá: (Mgr. Vlasta Dobrotková, Mgr. Marcela Faráriková)
1. miesto

okresné kolo

3. miesto

regionálne kolo – Bánovce nad Bebravou

Chlapci: (Mgr. Ján Opálený)
1. miesto

okresné kolo

1. miesto

regionálne kolo – Bánovce nad Bebravou

2. miesto

krajské kolo – Považská Bystrica

S

TOLNÝ TENIS (Mgr. Tibor Mlynárik)

Dievčatá:
1. miesto

okresné kolo

2. miesto

regionálne kolo – Veľké Uherce

Chlapci:
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2. miesto

V

okresné kolo

OLEJBAL (PaedDr. Juraj Tasch)

Dievčatá:
1. miesto

okresné kolo

1. miesto

regionálne kolo – Partizánske

2. miesto

krajské kolo – Považská Bystrica

Chlapci:
1. miesto

okresné kolo

1. miesto

regionálne kolo

2. miesto

krajské kolo – Trenčín

Stolný tenis
Stredné školy – chlapci

V

ýborné

trio

chlapcov

zo

štvrtého

ročníka

sa

v tejto

súťaži

rozlúčilo

s reprezentáciou našej školy veľmi dôstojne, aj napriek tomu, že neobhájilo

víťazstvo v okresnom kole z minulého roka. Vo vyrovnanom a po športovej stránke
asi najkvalitnejšom finálovom súboji posledných rokov podľahli tradičnému súperovi z
„Kaliny“ len veľmi tesne a obsadili tak v okresnom kole 2. miesto. Za úspešnú
reprezentáciu v tomto roku (aj rokov minulých) im patrí vďaka za šírenie dobrého
mena nášho gymnázia.
Školu reprezentovali:

Jozef Žigo

(IV.F),

Samuel Bakus

(IV.B),

Martin Beseda

(IV.C).

Stredné školy – dievčatá
Káder dievčenského družstva sa znovu musel obmieňať. Po odchode veľmi
spoľahlivej A. Brayerovej, ktorá ukončila štúdium, sa nám podarilo zopakovať
výsledky z minulého roka.
Výsledky:

okresné kolo

1. miesto,
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regionálne kolo
Školu reprezentovali:

2. miesto.

Laura Kovalíková (II.F)
Magdaléna Vígľašská (IV.E)
Sarah Schromová (I.B)
Petra Rybáriková (II.F)

Po maturite sa rozlúčila s reprezentáciou Magdaléna Vígľašská. Za úspešnú
reprezentáciu jej patrí uznanie,

za stopu – nenápadnú, ale hlbokú, ktorú tu

zanechala – jej patrí úcta.
Mgr. Tibor Mlynárik

Florbal
Stredné školy – dievčatá

D

ievčenské družstvo dosiahlo v tomto roku ojedinelý výsledok. Vyhralo okresné
kolo desiatykrát po sebe. Je to obdivuhodné aj preto, lebo za posledné dva

roky odišlo po maturite z družstva až osem hráčok z úspešnej generácie a toto
družstvo je v podstate celkom nové a určite aj menej skúsené. Reprezentáciu našej
školy opúšťa štvrtáčka Kristína Szabová, vynikajúca brankárka a posledná zo starej
úspešnej generácie. Touto cestou jej chceme vyjadriť poďakovanie za to, čo urobila
pre reprezentáciu školy a pre vytvorenie značky kvality florbalu na našom gymnáziu.
Výsledky:

okresné kolo

1. miesto,

regionálne kolo

2. miesto.

Školu reprezentovali:
Viktória Bajgarová (VI)

Vanesa Krchová (II.C)

Nikola Ďuricová (II.E)

Zuzana Minichová (VI)

Dominika Hajdáková (VI)

Sofia Richterová (II.D)

Ema Humajová (VI)

Kristína Slobodníková (VI)

Ema Jašková (I.D)

Kristína Szabová (IV.E)

Timea Jordová (III.A)

Ema Šimurková (VI)

Alexandra Krchová (II.F)
Mgr. Tibor Mlynárik

156

Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
UMENIE A KULTÚRA

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. art. Barbara Meluzin Remiašová
Členovia: PaedDr. Emília Bartošová, Ing. Marcela Škopcová, Mgr. Erika Vargová

V

školskom roku 2018/2019 sme aktualizovali tematické plány predmetu umenie
a kultúra (Mgr. Erika Vargová a Mgr. art. Barbara Meluzin Remiašová).
Ústna maturitná skúška z predmetu umenie a kultúra uskutočnila v dňoch 21. –

22. mája 2019. Maturovalo celkom 26 žiakov s priemernou známkou 1,31 (19x
hodnotenie výborný, 6x chválitebný a 1x dobrý). Skúšobná komisia pracovala
v zložení: predsedníčka Mgr. Soňa Rausová zo SŠ Gymnázium Nováky, skúšajúce
profesorky Mgr. art Barbara Meluzin Remiašová a Mgr. Erika Vargová. Zadania
maturitných otázok boli vypracované Mgr. art. Miriam Kasperkevičovou, aktualizáciu
zabezpečila Mgr. art Barbara Meluzin Remiašová a Mgr. Erika Vargová.
Členovia PK sa aj v tomto školskom roku zapojili do krúžkovej činnosti, novým
krúžkom sa stal strojopis a účtovníctvo pod vedením Ing. M. Škopcovej; taliančina
pod vedením Mgr. art. B. Meluzin Remiašovej.
Počas školského roku sme navštevovali výstavy a kultúrne podujatia v galérii
Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi. Napríklad výstava AMA 2018 (Tvorivá
súťaž a výstava neprofesionálnych výtvarníkov okresu Prievidza, ktorá tvorí súčasť
celoslovenskej postupovej súťaže Výtvarné spektrum), Prizma 2019 (Regionálna
súťaž a výstava fotografov amatérov regiónu hornej Nitry AMF), Učíme sa umeniu,
Zimné slávnosti Hornonitria, Autorská výstava fotografa, novinára, publicistu, filmára
Mgr. Pavla Remiaša, výstava diel akad. maliara Alojza Petráša, výstava fotografií
Milana Tarabčíka, Tibor Bartoš – drotárstvo, Chylovci – keramika...
V mesiaci október, ktorý je mesiacom úcty k starším, naša škola pravidelne
organizuje koncert pre starých rodičov našich študentov. Tejto krásnej úlohy a celej
organizácie koncertu sa každoročne ujíma PaedDr. Emília Bartošová.
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V školskom roku 2018 – 2019 naše gymnázium žilo pripomínaním 100. výročia
založenia školy. Pripravilo množstvo aktivít, aby svoju existenciu a významné
medzníky predostrelo nie en svojim pedagógom, študentom a ich rodičom, ale aj
bývalým kolegom, širokej verejnosti a svojmu mestu. Vytvorili sme webovú stránku,
grafické a propagačné materiály, kalendár podujatí, plagáty ku každomesačnej akcii
k zviditeľneniu gymnázia a pod. Na príprave propagačných materiálov a webovej
stránke pracovali členky predmetovej komisie UMK Barbara Meluzin Remiašová a
Marcela Škopcová v spolupráci s riaditeľkou PaedDr. Eleonórou Porubcovou a
zástupcom riaditeľky RNDr. Jaroslavom Pernišom. Grafické práce finalizoval
akademický maliar Peter Meluzin.
V rámci predmetu výtvarná výchova (VYV) v ročníku príma a sekunda
osemročného gymnázia sme pripravovali propagačný materiál, plagáty a ilustračné
obrazy k niekoľkým mimovyučovacím aktivitám školy, napríklad pozvánky na večer
pre starých rodičov, plagáty ku Dňu otvorených dverí, Nebo nad hlavou, Život
a tvorba Milana Rúfusa, Hviezdy a súhvezdia – udalosti – osobnosti (venované M.
R. Štefánikovi), Športový deň a pod. Zodpovedná za realizáciu propagačných
materiálov bola Mgr. art. Barbara Meluzin Remiašová.

V mesiaci marec sa uskutočnil Deň otvorených dverí nášho gymnázia. Každá členka
PK vytvorila prezentáciu a názorné zábavné ukážky pre návštevníkov a budúcich
študentov týkajúcu sa predmetov, ktoré vyučuje. Pre predmety VYV a UMK bola
zodpovedná Mgr. art. Barbara Meluzin Remiašová a Mgr. Erika Vargová. Predmet
HUV predstavila PaedDr. Emília Bartošová a predmet TPP Ing. Marcela Škopcová.
17. apríla sa uskutočnila exkurzia do hlavného mesta Bratislavy zameraná na
predmet UMK. Navštívili sme výstavu Pabla Picassa v Mirbachovom paláci
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a dizajnérsky veľkoobchod IKEA, kde sme sledovali najnovšie trendy v nábytkovom
a interiérovom dizajne. Túto akciu zorganizovali a realizovali B. Meluzin Remiášová a
Ing. Marcela Škopcová.
Exkurzia „Za krásami Toskánska“ sa uskutočnila v máji 2019.

Upršaný, ale radostný príchod do Benátok

Slnečný deň v Pise

31. mája sa žiaci sekundy a tercie pod vedením PaedDr. Emílie Bartošovej zúčastnili
50. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských speváckych
zborov. V klubovni GVBN sa uskutočnil koncert detského zboru Nádej z Rimavskej
Soboty.
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P

redmet tvorba a prezentácia projektov (TPP) dňa 11. júna 2019 organizoval
konferenciu Projekt 2019, kde študenti 2. ročníka prezentovali najlepšie práce.

Komisiu tvoril predseda RNDr. Ján Sedlák, DrSc., členky PhDr. Monika Siváková
a Mgr. art Barbara Meluzin Remiašová. 1.miesto získal Ladislav Šikula z II.E za
prácu „Vesmír“, 2. miesto získala Júlia Švecová z II.C za prácu „Letecké športy“ a 3.
miesto získal Marco Mazáň zo sexty za prácu „Čo nám priniesol rok 1989“.
V hľadisku boli okrem komisie žiaci 1. ročníka, čím sa oboznámili s predmetom TPP
a jeho výsledkami, tento predmet budú mať v 2. ročníku štúdia. Konferenciu
organizovala Ing. Marcela Škopcová.
Mgr. art. Barbara Meluzin Remiašová – vedúca PK UMK

Účastníci konferencie Projekt 2019 spoločne s odbornou komisiou

Október – Mesiac úcty k starším

D

ňa 25. októbra 2018 sa na našej škole uskutočnila besiedka pre starých rodičov
pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Účinkujúci v tomto programe boli žiaci
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tried príma až kvinta b pod vedením vyučujúcich PaedDr. Emílie Bartošovej a Mgr.
Petry Bohušovej. Žiaci si pre svojich starých rodičov pripravili bohatý program, v
ktorom zazneli piesne, hudba, recitácia aj divadlo. Všetkým starým rodičom želáme
dobré zdravie a veľa krásnych chvíľ strávených so svojimi rodinami a vnúčatami.
Dúfame, že sa im náš program páčil a strávili príjemné popoludnie.
PaedDr. Emília Bartošová

EXKURZIA – TOSKÁNSKO

V

mesiaci máj 2019 sa predmetová komisia GEO a UMK zúčastnila exkurzie do
Toskánska. Videli sme niekoľko krásnych historických stredovekých miest

a nádherných umeleckých pamiatok. Obdivovali sme aj krásy toskánskeho vidieka,
malebných kopčekov a typických lánov s vinohradmi. Exkurzie sa zúčastnili
profesorky: Z. Cigáňová, V. Pekárová a B. Remiašová a žiaci II.F, III.E, II.C, II.B.
Počas 4 dní sme videli mestá Benátky, Siena, Voltera, San Gimigniano, Pisa, Lucca
a Florencia.
BENÁTKY – hlavné mesto regiónu VENETO
Piazza San Marco je náboženským, kultúrnym a spoločenským centrom mesta;
svojho času bolo aj centrom správnym. Na námestí s rozlohou viac ako 14 000
štvorcových metrov sú sústredené jedny z najvýznamnejších stavieb mesta. Bazilika
svätého Marka, Dóžov palác, zvonica svätého Marka, knižnica Marciana, hodinová
veža (Torre dell'Orologio) a susediace prístavné mólo s Piazettou San Marco s
161

dvojicou charakteristických stĺpov. Stĺpy na svojich hlaviciach nesú symboly oboch
patrónov: svätého Teodora a svätého Marka. Zaujímavosťou je, že v minulosti bývalo
medzi stĺpmi popravisko a preto dodnes poverčiví Benátčania odmietajú prejsť
pomedzi ne, aby na seba neprivolali nešťastie.

Pisa – Námestie zázrakov
Podľa legendy mesto založili grécki utečenci z pôvodného mesta Pisa na
Peloponézskom polostrove po trójskej vojne v 13. st. p.n.l. Vďaka obchodom
v Stredomorí mesto veľmi zbohatlo. Dnes sú tu 3 univerzity.
Šikmá veža, vystavaná na mäkkom pieskovom podloží, už od
svojho dokončenia v roku 1350 zdanlivo popiera zákony
príťažlivosti. To po stáročia láka vedcov, akým bol napríklad
Galileo Galilei, ktorý z vrchu Torre uskutočňoval svoje pokusy
s

rýchlosťou

padajúcich

predmetov.

Celý

areál

najdôležitejších pamiatok sa nazýva Piazza dei Miracoli –
Námestie zázrakov. Je zapísané v zozname kultúrneho
dedičstva UNESCO.

Florencia – „kvitnúca“ – je hlavné mesto Toskánska a je považovaná za skvost
renesančnej architektúry. Od roku 1982 je zapísaná v zozname UNESCO.
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Palazzo Vecchio
Starý palác na Piazza della Signoria býval kráľovským palácom a
sídlom vojvodu. Bol postavený v 13.stor. a dnes slúži ako radnica.
Na priečelí sa nachádzajú historické erby zo 14.stor., napr. znaky
Florencie (ľalia). Pred palácom stojí replika Michelangelovho
Davida (originál je v Galleria dell'Accademia). Palác má vysokú
vyhliadkovú vežu (94 m).

Ponte Vecchio
Stredoveký kamenný trojoblúkový most bol vybudovaný na najužšom mieste rieky
Arno. Pôvodne tam boli obchody mäsiarov a
jatky, ale v 16.storočí boli obchody na príkaz
Cosima
zlatníkom.

Medici

zverené

Cosimovi

totiž

do

vlastníctva

vadil

zápach

z mäsiarstiev, keď prechádzal svojou krytou
chodbou nad mostom do svojho paláca Pitti.
163

Stredoveká atmosféra a pamiatky talianskej renesancie nás sprevádzali na každom
kroku. Nálada v autobuse bola výborná a študenti sa správali zodpovedne. Boli
spoľahliví, dochvíľni a veľmi priateľskí. Bez váhania pomohli spolužiačke, ktorá
stratila peňaženku s päťdesiatimi eurami a okamžite sa celý autobus vyzbieral po 1
eure, aby sme jej pomohli. Úžasný kolektív a súdržnosť. Ďakujeme za krásne zážitky.
Mgr. art. Barbara Meluzin Remiašová
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Menný zoznam študentov osemročného štúdia
Trieda: príma (24 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Soňa Mikušová
(PaedDr. Miroslava Šutová – do 01.02.2019)
Badáň Matúš

Oleárniková Eva

Bakošová Adela

Peniašková Dorota

Gajdošíková Sára

Petráš Isabella

Gombarčík Eduard

Poliaková Petra

Hilkovičová Júlia

Psotová Nina

Holenda Jakub

Radosová Tereza

Juriš Nelio

Suchoň Richard

Kiabová Zuzana

Šandrik Peter

Kolibková Lorraine Amie

Šemrinec Noel Adam

Krško Samuel

Vajda Lukáš

Mátychová Lea

Vidová Chantal

Mikulec Martin

Wahid Ismael
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Trieda: sekunda (32 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Petra Bohušová

Bakus Timotej

Kurbelová Emma

Borzová Veronika

Líšková Laura

Bugárová Karolina Zara

Machalíková Nicol

Buzková Tatiana

Mrena Filip

Bystrák Damián

Müllerová Melissa

Cápa Matúš

Nosianová Andrea Klára

Cirok Lukáš

Orthová Sofia

Čičmancová Paulína

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 Dávid
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Trieda: tercia (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: kvarta (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 Isabelle

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

Lúdik Michel
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Trieda: kvinta a (22 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Andrea Klocoková
Balážka Adam

Kupec Roman

Donič Adrián

Loja Martin

Ďurdinová Nataša

Macko Samuel

Farkaš Timotej

Priehoda Denis

Ficelová Karolína

Prištic Matej

Gombarčík Filip

Protschka Walter Samuel

Gros Martin

Puškášová Lenka

Halenkovičová Sofia

Radosa Dávid

Ilčík Igor

Satrapová Anna Kristýna

Košťálová Natália Laura

Veselý Jakub

Kozielová Karolína

Zábojníková Zoja
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Trieda: kvinta b (21 žiakov)

Triedny profesor: Mgr. Martin Sonoga
(zastupovala Mgr. Zuzana Orságová)

Belaňová Kristína

Medlík Daniel

Belková Nikola

Mendelová Simona

Benedikovičová Viktória

Mokrá Sára

Čáp Martin

Mokrá Sofia

Gamanová Diana

Ondrisek Ondrej

Gubov Erik

Páleník Dan

Jelušová Lea

Repková Dominika

Líška Michal

Sobotová Emma

Lukáč Martin

Sobotová Natália

Madajová Barbora

Veterníková Vivien

Matejková Timea
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Trieda: sexta (24 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Jana Mečiarová
Bajgarová Viktória

Mazán Marco

Balážová Tamara

Michalovič Marek

Baloghová Jana

Minichová Zuzana

Čičmancová Sandra

Mitlíková Soňa

Dobišová Dominika

Obžera Marek

Hajdáková Dominika

Ottová Natália

Heráková Janka

Pavlovská Sofia

Hrdý Oliver

Pavlovski David

Humajová Ema

Slobodníková Kristína

Kopún Juraj

Svítková Emma Tereza

Lavuš Samuel

Šimurková Ema

Lehocký Noel

Žember Miloš
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Trieda: septima (18 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Eva Baloghová

Bališová Denisa

Janoušek Roman

Bugárová Katarína

Kašubová Karolína

Čabalová Linda

Králová Simona

Dobríková Sylvia

Maňka Samuel

Fáberová Viktória

Maroši Andrej

Flimel Marián

Pánis Matúš

Ha Tran Dieu Huong

Príbelszká Sofia

Hergelová Nikola

Šarközy Vladimír

Huba Radovan

Uhrínová Ema
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Trieda: oktáva (20 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Ľudmila Zaujecová

Belaňová Lucia

Kubovičová Rebeka

Bezák Samuel

Kurbelová Annamária

Budd Dagmar Marguerite

Masariková Alexandra

Čulíková Slavomíra

Mokrá Ivana

Daumer Jakub

Némethová Eva

Detko Adam Dávid

Petriska Marek

Detko Jozef Samuel

Pietriková Róberta

Gajdoš Samuel

Považanová Diana

Gatialová Emma

Štrba Tomáš

Krecháč Kristián

Zajac Vít
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Menný zoznam študentov štvorročného štúdia
Trieda: I.A (27 žiakov)
(prírodovedná trieda)

Triedny profesor: PaedDr. Miroslav Kozák
Antolová Lucia

Maďarová Nina

Bieliková Martina

Mihálik Peter

Botková Radana

Mjartan Adam

Dubina Martin

Oršula Kamil

Dudáš Peter

Plachý Ján

Frimmelová Lea

Sedláková Mária

Gajdušek Boris

Schlencová Sára

Hilkovičová Paula

Srnka Milan

Kasperkevič Maximilián

Štovčík Kamil

Kleman Adam

Trgiňa Samuel

Kliniec Maroš

Turňová Nela

Korytárová Karolína

Vážny Mário

Kotianová Ivona

Zubovský Nikita

Kyšková Ema
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Trieda: I.B (27 žiakov)

Triedna profesorka: Ing. Ľudmila Holá

Abutuaimová Amina

Krajčír Marcel

Bečka Samuel

Kytka Dávid

Bieleková Barbora

Lacko Matej

Bieliková Bianca Zoé

Lihotský Juraj

Biely Pavol

Maňáková Mária

Briatková Veronika

Santa Kristián

Bullo Patrik

Schromová Sarah

Dadíková Paulína

Smatana Marek

Gerardis Marta

Súlovská Katarína

Gombarčíková Simona

Šemrinec Dávid

Hatvanyiová Lea

Šimurka Jakub

Humajová Nina

Šinková Timea

Klopan Matúš

Tokár Samuel

Kokindová Barbora
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Trieda: I.C (32 žiakov)
(jazyková trieda)

Triedna profesorka: Mgr. Dáša Šturcelová
Blahová Michaela

Kovalčíková Ema

Brázdovičová Adriána

Kucmanová Monika

Brezániová Soňa

Matuška Maxim

Bubelíny Oliver

Pacherová Barbora

Bulák Dominik

Procháska Adam

Čierna Alžbeta

Púčiková Romana

Drozdová Rebeka

Rozenbergová Romana

Fríz Filip

Smolinský Matúš

Gálová Lea

Straka Samuel

Homolová Natália

Struhárová Monika

Hubová Kristína

Šimonová Petra

Ivanová Nora

Šmida Tomáš

Jurenková Ivana

Šuniarová Silvia

Komisková Rebeka

Vaneková Ivona

Kostrová Nina

Zasidkovych Daria

Kosztroba András
Kováčová Ivana
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Trieda: I.D (27 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Ľubomíra Šimurková
Ambróz Andrej

Krajčík Roman

Bálint Filip

Kulich Martin Ján

Budd David Richard

Lukáč Patrik

Dubcová Sabína

Minich Patrik

Duchoň Damián

Mjartan Andrej

Ďurišová Corina

Orth Jakub

Goľáková Silvia

Pastieriková Lucia

Greschová Adriána

Pastuchová Michaela

Hirtlová Monika

Pavlík Adam

Holá Nina

Svitok Erik

Hollá Paula

Šimková Monika

Jašková Ema

Šimo Ján

Konečný Sebastián

Znamenáková Tamara

Kováčová Natália

177

Trieda: I.E (24 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Ingrid Samašová

Baluchová Ema

Mokrišová Aneta

Bartová Agáta

Németh Igor

Beňovič Adam

Nociarová Soňa

Cagáň Samuel

Perniš Adrián

Dolinajová Diana

Píš Adam

Gatial Alex Samuel

Richvalská Nina

Halvoníková Veronika

Schniererová Bianca

Jariabková Klára

Sobotová Pavlína

Javorčeková Jasmína

Štorcelová Sára

Kohútová Kristína

Urgošíková Sára

Lacková Kristína

Valentínová Kornélia

Máliková Natália

Vrecková Paulína

178

Trieda: I.F (17 žiakov)

Triedna profesorka: PaedDr. Karin Malátová

Bakyta Nikolas

Matuščín Adam

Bohňa Alexander

Michalíková Eliška

Cibula Martin

Murko Pavol

Gregorová Petra

Murko Peter

Hronský Matúš

Pittnerová Lucia

Juríková Miriam

Šindlerová Andrea

Kasáková Vanesa

Ťapušková Nikola

Kasperkevičová Terézia

Žilík Michal Ivan

Kudra Patrik

179

Trieda: II.A (26 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

Sajterová Caroline

Foltánová Vladimíra

Soláriková Lucia

Hollý Simon

Stano Patrik

Húska Ján

Svitok Erik

Chalmovianska Bianka

Šimková Paulína

Klenovská Simona

Tomová Adriána

Košovský Martin

Urminský Samuel

Krupčík Richard

Vavrová Tamara

180

Trieda: II.B (24 žiakov)
(prírodovedná trieda)

Triedna profesorka: PaedDr. Emília Bartošová
Antol Roderik

Kohútová Rebeka

Antolová Viktória

Lajčiaková Diana

Bartová Emília

Mazáň Martin

Bieliková Silvia

Minichová Eliška

Dubný Samuel

Mjartanová Dominika

Ďuračková Jana

Morvaiová Rebeka

Gažík Viktor

Oboňová Gabriela

Halenár Timotej

Surová Simona

Horniaková Daniela

Šimkovič Andrej

Hromadík Matej

Školnová Alexandra

Hruška Peter

Turza Adam

Kohút Roman

Valková Adriana

181

Trieda: II.C (30 žiakov)
(jazyková trieda)
*-

Triedny profesor: Ing. Martin Surový
Berlanský Adam

Krchnavá Veronika

Briestenská Michaela

Krchová Vanesa

Bystráková Nicol

Kucherková Viktória

Gregorič Vanesa

Majorová Nikoleta

Herchelová Cynthia

Matuška Tomáš

Hnáth Denis

Mihalovičová Miriam

Hollá Adriana

Orlová Paulína

Horinková Malvína

Pekárová Monika

Hrabovská Tatiana

Petrisková Bianka

Hrdá Ivana

Petrovský Maxim

Hudec Sebastián

Schlenger Adam

Ivanová Alexandra

Šimová Daniela

Jánošová Jasmína

Šormanová Karin

Kluvancová Alžbeta

Štorcelová Alena

Krajči Lea

Švecová Júlia

182

Trieda: II.D (28 žiakov)

Triedny profesor: Mgr. Jozef Páleš

Balážová Martina

Poliaková Nina

Bauková Lenka

Priehodová Jasmína

Dvorský Samuel

Púryová Lucia

Frťalová Martina

Richterová Sofia

Gatial Miloš

Rucki Marek

Gatial Samuel

Rűckschlossová Lenka

Golhová Andrea

Sasáková Barbora

Hianiková Tatiana

Smetánka Tomáš

Kaplánová Tamara

Šponiar Filip

Koričanská Viktória

Trnová Lucia

Kotrík Samuel

Vaško Peter

Lazoňová Patrícia

Velická Simona

Obertíková Michaela

Vidová Hana

Partiková Tamara

Zubovský Daniil

183

Trieda: II.E (30 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Gabriela Oršulová
Bělinová Lucia

Mrenica Michal

Čaniga Eduard

Némethová Alexandra

Čechová Lucia

Oravec Jakub

Ďuricová Nikola

Pandurovič René Marin

Gašparovič Peter

Piaček Marek

Guláš Marek

Piknová Kristína

Hanková Paulína

Pisár Matúš

Hepnerová Anna Mária

Polička Jozef

Hirjak Adam

Schnierer Marek

Khalifa Hana

Simonidesová Barbora

Kmieciak Leonie Marie

Sobota Šimon Peter

Lehmden Adam

Šikula Ladislav

Leitman Andrej

Šošovička Martin

Líšková Chiara

Trgiňa Samuel

Miklašová Lucia

Urbaničová Žaneta

184

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

Triedna profesorka: Mgr. Zuzana Cigáňová

Adamčeková Sabina

Jurík Matej

Adamičková Soňa

Kelečényi Adrián

Bejdáková Natália

Košianová Nina

Cifríková Veronika

Kovalíková Laura

Demen Leyla

Krchová Alexandra

Djorovič Alexander

Lenhart Timotej

Dobrotková Carolin

Maref Shazada

Dufek Martin

Mikuška Miroslav

Fábryová Petra

Minichová Kristína

Hepnerová Romana

Minichová Viktória

Hopko Jakub

Petráš Miloslav

Hrdá Alžbeta

Pittner Samuel Ján

Hudecová Laura

Rybáriková Petra

Chlpeková Paulína

Veščičík Sasha

Chromík Jakub Ján

Zaťková Martina

Chylová Veronika

Ziaťková Ema

185

Trieda: III.A (31 žiakov)
(prírodovedná trieda)

Triedny profesor: Mgr. Bc. Peter Marko
Anovčin Denis

Lahká Adela

Brokeš Martin

Lorenčík Adam

Cachovanová Dominika

Lukáč Adam

Dado Dávid

Mikuš Milan

Duchovič Adam

Mjartan Matúš

Foltán Dominik

Oršula Jakub

Fulek Miroslav

Pánis Andrej

Gatial Adam

Pastierik Ivan

Hlavenková Viktória

Pénzeš Matúš

Jankovičová Monika

Prístupný Patrik

Jendrušák Michal

Rosa Martin

Jordová Timea

Stanček Lukáš

Kavka Andrej

Šimková Kristína

Kiabová Kristína

Šnircová Melisa

Kudry Andrej

Tásková Marianna

Kysela Dušan

186

Trieda: III.B (32 žiakov)

Triedna profesorka: PhDr. Tatiana Šteiningerová
Altofová Martina

Juríčeková Michaela

Balážová Katarína

Karásek Nikolas

Balčirák Jozef

Kovalíčeková Laura

Bátora Peter

Marko Adam

Bedušová Daniela

Matušková Lea - Daniela

Benko Martin

Mokrá Michaela

Benková Natália

Nikmonová Frederika

Boboková Patrícia

Priehoda Rastislav

Darnady Ivan

Richterová Nina

Fábera Andrej

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

187

Trieda: III.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

188

Trieda: III.D (26 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

Krajč Jakub

Svobodová Katarína

Krajč Matej

Vida Adam

189

Trieda: III.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

190

Trieda: III.F (28 žiakov)
(spoločenskovedná/všeobecná/jazyková 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

Dragašová Deana

Mešina Jakub

Gombalová Veronika

Midliková Patrícia

Gunišová Mária

Milatová Monika

Hrdá Lenka

Rybanský Marko

Hrnčiar Samuel

Sluková Sandra

Ilenčíková Lenka

Straková Júlia Tereza

Kapustová Klaudia

Suchánek Tomáš

Kmeťová Zuzana

Svitok Marcel

Knobová Emanuela

Teličáková Sára

191

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

Triedny profesor: PaedDr. Juraj Tasch
Barcíková Simona

Kvostka Matúš

Berecová Valentína

Lacová Nikola

Čavojská Hana

Laginová Klára

Černák Ondrej

Lenčeš Roman

Čierny Oliver

Líška Roman

Ficová Gabriela

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

192

Trieda: IV.B (32 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Alžbeta Janesová

Bakus Samuel

Móc Mário

Balková Mária

Nechala Daniel

Baničová Barbora

Polerecká Dominika

Faráriková Martina

Révészová Jessica

Hrivňák Norbert

Rumpliová Lívia

Hronský Samuel

Smetánka Andrej

Chlpeková Radoslava

Stankovský Ivan

Kočiš Adrián

Šimurka Andrej

Kotrík Pavel

Škultéty Adrián

Krško Adrián

Šnirc Roman

Kunovská Romana

Šuhajdová Rebeka - Bianka

Marko Martin

Toráčová Emma

Mečiarová Františka

Valková Sabína

Mifek Dominik

Valterová Denisa Vanessa

Michalík Samuel

Vrecková Dominika

Miklašová Katarína

Vrecková Zuzana

193

Trieda: IV.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

Vida Ema

Hrnčiarová Lívia

Vlčková Sylvia

Janikovičová Sabina

Wolfová Paulína

194

Trieda: IV.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

195

Trieda: IV.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

196

Trieda: IV.F (38 žiakov)
(spoločenskovedná/všeobecná trieda)

Triedna profesorka: Mgr. Ľudmila Husárová
Behanovská Ivana

Mjartanová Simona

Dúbravková Simona

Obertová Stela

Ďurinová Tereza

Papalová Alexandra

Ďurinová Veronika

Petráková Radoslava

Ficelová Kristína

Rajnohová Nataly

Gardlík Adrián

Ruttkayová Nicol

Gebrlínová Kristína

Sládkay Tomáš

Halašková Simona

Sokol Martin

Hupka Daniel

Staňo Milan

Chalmovský Tomáš

Šimorová Patrícia

Kohútová Bianka

Šimurková Mária

Kostecká Klaudia

Štefanková Michaela

Košťálová Anna

Švajlenková Inés Mária

Kršiak Adam

Vandžurová Silvia

Kullová Kristína

Vlčko Tomáš

Lenhard Jakub

Vlhová Tímea

Leporisová Alexandra

Zasidkovych Kateryna

Matiašková Petra

Zimmer Mário

Miklošová Alžbeta

Žigo Jozef
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