LIII.
VÝROČNÁ SPRÁVA

ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010
Z príspevkov učiteľov a ţiakov gymnázia zostavil RNDr. Jaroslav Perniš
a jazykovú korektúru urobil PaedDr. Bohdan Cagáň.
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SLOVO NA ÚVOD
Máme za sebou 90. školský rok v dlhej histórii našej školy.
Tí, ktorí jej brány prekračujú uţ dlhšie, vedia, ţe je to významná vzdelávacia inštitúcia nielen v našom regióne, ale aj
v rámci Slovenska. Verím, ţe k tomuto poznaniu dospeli aj tí,
čo tak urobili po prvý raz. Teší ma, ţe si za svoju vyberá práve našu školu stále viac študentov, pretoţe povesť, čo uţívame, nie je len znôškou prázdnych slov. Veď naším cieľom
je, aby im štúdium u nás prinieslo seriózny základ pre ďalšie
vzdelanie, aby im jeho absolvovanie otvorilo bránu do sveta ako hotovým zrelým ľuďom. Ľuďom, čo nemyslia len na seba, ale vidia aj svet okolo a snaţia sa ho aktívne
premeniť na to najlepšie miesto na ţivot.
Paulo Coelho, absolútny fenomén súčasnosti, snáď najčítanejší spisovateľ
a filozof dnešných dní vo svojej Piatej hore napísal: „Začni niečo robiť. Len tak sa čas
stane tvojím spojencom a nie nepriateľom.“
Dievčatá a chlapci, vyuţite svoj čas. Je vašim najväčším bohatstvom. Učte sa
a pracujte na sebe. Je to najdôleţitejšia úloha, ktorá pred vami stojí. Všetko, čo dnes
do seba investujete, vám budúcnosť mnohonásobne vráti. Choďte do kaţdodenných
zápasov s odvahou, ale aj so cťou. Snaţte sa mať srdce na pravom mieste, ochraňujte slabších, myslite nielen na seba, ale aj na všetkých, čo vašu pomoc potrebujú,
myslite aj na svoju vlasť. Skúste byť kaţdý deň aspoň o kúsok lepši ako včera.
Uţ spomínaný Paulo Coelho hovorí aj toto: „Loď je najbezpečnejšia v prístave,
ale nie preto ju postavili.“ Ţelám vám šťastnú plavbu. Ţelám vám úspešný školský
rok 2010/2011!
PaedDr. Eleonóra Porubcová
riaditeľka školy
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O ŠKOLE
Začiatok histórie Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedoţerského v Prievidzi
spadá do roku 1919, v ktorom vznikla v bývalom Česko-Slovensku sieť štátnych reálnych gymnázií. Odvtedy prešlo systémom mnohých zmien. Menili sa nielen názvy
(Česko-slovenské štátne reálne gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Štátne
slovenské gymnázium, Jedenásťročná stredná škola, Stredná všeobecnovzdelávacia
škola V. B. Nedoţerského aţ po dnešný názov), koncepcie vzdelávania, študijné odbory, ale aj budovy, v ktorých sídlilo.

Gymnázium sídlilo najskôr v objekte kláštora piaristov (dnes Ul. A. Hlinku),
potom v budove dnešnej Základnej školy na Mariánskej ulici

Tretím pôsobiskom bola budova dnešnej I. ZŠ na Ul. Sama Chalupku
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Štvrtou budovou, v ktorej gymnázium sídlilo, je budova dnešnej III. ZŠ na Ul. Sama Chalupku

Dnešná budova gymnázia na Ul. Matice slovenskej

Uchádzači o štúdium sa môţu po splnení zákonom stanovených podmienok
zapísať do prvého ročníka štvorročného štúdia (absolventi deviatej triedy základnej
školy) a prvého ročníka osemročného štúdia (absolventi piatej triedy základnej školy).
Vzdelávanie je zamerané na to, aby nadobudli všeobecný vzdelanostný základ
a kľúčové spôsobilosti, ktoré sú bezpodmienečne nutné na zabezpečenie ich prípravy predovšetkým na ďalšie vzdelávanie, ale aj pre ich uplatnenie v praxi a ţivote.
Hlavným poslaním je vybaviť ich systematickou štruktúrou poznávania, spôsobilosťou pracovať s informáciami a zaraďovať ich do zmysluplného kontextu ţivotnej pr axe tak, aby sa v celom ţivote profesijne a osobnostne rozvíjali. Predpokladá to uplatňovanie progresívnych vzdelávacích postupov, nových organizačných foriem, straté5

gií a metód, ktoré podporujú poznávaciu zvedavosť, tvorivé myslenie a samostatnosť
ţiakov. Absolvent získa stredné (všeobecné) vzdelanie s maturitou ISCED 3A a môţe pokračovať v následnom vzdelávaní na vysokých školách, prípadne v rôznych
formách nadstavbového alebo pomaturitného štúdia alebo vstúpiť priamo na trh pr áce. Uchádzačom o štúdium ponúkame tieto študijné odbory (bliţšie informácie o nich
sa nachádzajú na webovej stránke školy):


7902 5 00 gymnázium (bez zamerania)



7902 5 73 gymnázium, zameranie na cudzie jazyky



7902 5 70 gymnázium, spoločenskovedné zameranie

KONTAKTNÉ ÚDAJE
názov:

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedoţerského 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 pridruţenou školou UNESCO
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ZAMESTNANCI ŠKOLY
VEDENIE ŠKOLY
1.

PaedDr. Eleonóra Porubcová, SJL – RUJ – ETV, vyučovala ETV: I. B, I. G,
II. G; riaditeľka školy;

2.

Ing. Soňa Fedorová, PhD., NEJ – APE, vyučovala NEJ: IV. A; APE: III. E,
III. F; zástupkyňa riaditeľky školy pre technicko-ekonomickú činnosť;

3.

PhDr. Eva Homolová, DEJ – RUJ, vyučovala DEJ: III. G; SED: IV. ročník
(2 skupiny); zástupkyňa riaditeľky školy pre výchovu a vzdelávanie;

4.

RNDr. Jaroslav Perniš, FYZ – CHEM, vyučoval FYZ: IV. A, IV. D, IV. G; zástupca riaditeľky školy pre výchovu a vzdelávanie, predstaviteľ manaţmentu
systému kvality, viedol krúţok praktickej genealógie;

5.

PaedDr. Alţbeta Sasáková, MAT – CHEM, vyučovala MAT: II. B; zástupkyňa
riaditeľky školy pre výchovu a vzdelávanie.

Zľava doprava: J. Perniš, A. Sasáková, E. Porubcová, S. Fedorová, E. Homolová
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ČLENOVIA PEDAGOGICKÉHO ZBORU
1.

RNDr. Mária Andrisová, FYZ – CHEM, vyučovala FYZ: I. A, I. E, III. F, III. G,
IV.C, IV. F;

2.

Mgr. Eva Baloghová, ANJ – BIO, na materskej dovolenke;

3.

RNDr. Milan Barta, MAT – GEO, vyučoval: MAT: I. G, V, III. A; SEM: III. ročník; GEO: I. B, I. G, II. A (od 1. decembra 2009), IV. C; SEG: IV. ročník
(2 skupiny); správca zbierky geografie, správca kniţnice geografie, zodpovedal za fotografickú dokumentáciu školských akcií, triedny profesor I. G, viedol
cykloturistický krúţok;

4.

Mgr. Gabriela Belisová, ETV – NAV, vyučovala NAV: I, II, III, IV, V, I. A, I. B,
I. C, I. D, I. E, I. F, I. G, II. A, II. G; OBN: II, od 1. februára 2010 triedna profesorka II;

5.

Mgr. Lenka Bieliková, SJL – DEJ, vyučovala SJL: I. F, IV. D; LIS: IV. ročník
(2 skupiny); DEJ: I. E, II. A, II. D, III. F; OBN: II (do 10. decembra 2009);

6.

PaedDr. Emília Bartošová, ANJ – HUV, vyučovala ANJ: IV, VIII, III. B, III. C,
III. D, IV. F; HUV: I, II, IV, koordinátorka UNESCO;

7.

Mgr. Marta Bartošová, NEJ – RUJ, vyučovala NEJ: I, I. B, I. E, III. B; KNJ:
III. ročník; RUJ: I. E; triedna profesorka I. E, viedla krúţok posluchových cvičení v nemeckom jazyku a krúţok prípravy na olympiádu v nemeckom jazyku;

8.

Mgr. Monika Blahová, MAT – FYZ, vyučovala MAT: II. D; FYZ: II, V, II. C,
II. D, III. C, III. D; triedna profesorka II. D, viedla krúţok matematickej olympiády (kategória C) a prírodovedný krúţok;

9.

Mgr. Martina Borková, ANJ – VYV, vyučovala ANJ: II, V, VIII, III. A; KAJ:
III. ročník (2 skupiny), IV. ročník; VYV: I, II;

10.

Mgr. Jana Briatková, ANJ – NEJ, vyučovala ANJ: I. B, I. D., I. E, I. F, II. A,
III.F;

11.

PaedDr. Bohdan Cagáň, SJL – HUV, vyučoval SJL: I. E, I. G, II. B, III. E,
IV.G; LIS: 4. ročník (3 skupiny); správca zbierky slovenského jazyka a literatúry, triedny profesor III. E, viedol krúţok slovakistiky;

12.

Mgr. Zuzana Cigáňová, BIO – GEO, vyučovala GEO: I, II (od 1. decembra
2009), III (od 1. decembra 2009), IV, I. A, II. B, II. C, II. D, II. E, II. F, II. G (od
1. decembra 2009), IV. A; BIO: I, I. B (do 1. decembra 2009); SEG: III. ročník,
IV. ročník, triedna profesorka I, viedla geograficko-biologický krúţok;
8

13.

Mgr. Mária Čilek, ANJ, vyučovala (do 31. januára 2010) ANJ: II, III, IV, I. C,
II. A, II. C, IV. C, od 1. decembra 2009 do 31. januára 2010 triedna profesorka
II, od 1. februára 2010 na materskej dovolenke;

14.

Mgr. Martin Dado, NAV, vyučoval NAV: II. B, II. C, II. D, II. E, II. F;

15.

PhDr. Margita Daubnerová, DEJ – NEJ, vyučovala DEJ: IV, I. F, II. C, II. G,
III. C; NEJ: II. D, II. G, III. G, IV. B, vedúca predmetovej komisie dejepisu,
triedna profesorka II. C, viedla krúţok dejepisnej olympiády a krúţok stredoškolskej odbornej činnosti (história a umenie);

16.

Mgr. Nikola Dobišová, SJL – ANJ, na materskej dovolenke;

17.

Mgr. Vlasta Dobrotková, BIO – TEV, vyučovala BIO: I. F, III. F, IV. F; SEB:
IV. ročník; TEV: I. C, II. B, III. D, IV. G, vedúca predmetovej komisie biológie,
správkyňa kniţnice biológie, viedla krúţok biologickej olympiády (kategória A)
a krúţok stredoškolskej odbornej činnosti z biológie;

18.

RNDr. Edita Duchoňová, MAT – CHEM, vyučovala MAT: IV, I. A, I. E, III. D;
SEM: III. ročník, triedna profesorka III. D, viedla krúţok matematickej olympiády (kategória A);

19.

Mgr. Marcela Faráriková, TEV – PED, vyučovala TEV: III, I. A, I. B, I. D, II. C,
II. D, III. C, IV. A, výchovná poradkyňa, viedla rekreačno-športový krúţok;

20.

Mgr. Viktória Gajdová, TEV – RUJ, vyučovala TEV: IV, V, II. E, II. G, III. F,
IV. C, IV. D, IV. F, správkyňa zbierky telesnej výchovy, viedla krúţok aerobiku
a krúţok ruského jazyka;

21.

Mgr. Jana Galanská, MAT – VYT, vyučovala INF: II, V, I. A, I. B, I. C, I. D,
I. E, I. F, I. G, II. A, II. B, II. C, II. D, II. E, II. F, II. G, správkyňa školskej webovej stránky, správkyňa kniţnice informatiky, viedla krúţok programovania;

22.

Mgr. Katarína Hajnovičová, ANJ – RUJ, vyučovala ANJ: II. D, II. E, III. C,
III.D, IV. B; KAJ: III. ročník, IV. ročník (2 skupiny), viedla krúţok doplnkových
konverzácií v anglickom jazyku;

23.

Mgr. Mária Hanešová, SJL – NEJ, vyučovala SJL: I, II, III; NEJ: II, III, IV, viedla krúţok hradov a zámkov v SR a ČR a krúţok slovenčiny pre kaţdého;

24.

Mgr. Mária Hanková, SJL – RUJ, vyučovala SJL: I. B, II. A, III. A, III. B, IV. B,
VIII; vedúca predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry, správkyňa
kniţnice slovenského jazyka a literatúry, triedna profesorka II. A;

25.

Mgr. Tatiana Helbichová, ŠPJ – RUJ, vyučovala ŠPJ: I. A, I. B, I. G, II. G,
III.D, IV. E; KŠJ: III. ročník; vedúca predmetovej komisie románskych jazykov,
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správkyňa kniţnice španielskeho jazyka, predsedníčka rady školy, viedla
2 krúţky olympiády v španielskom jazyku;
26.

Mgr. Erika Hoppanová, SJL – ANJ, vyučovala ANJ: III, II. D, IV. B, IV. E;
KAJ: III. ročník, IV. ročník (2 skupiny); vedúca predmetovej komisie anglického
jazyka, triedna profesorka IV. E, viedla krúţok posluchových cvičení v anglickom jazyku B1 a posluchové cvičení v anglickom jazyku B2;

27.

Mgr. Ľudmila Husárová, TEV – BRV – ETV, vyučovala TEV: V, I. G, II. C,
III.B, III. E, III. F, III. G, IV. B, IV. C, IV. E; vedúca predmetovej komisie telesnej a športovej výchovy, triedna profesorka III. G, viedla krúţok bedmintonu
a športovo-turistický krúţok;

28.

Mgr. Alţbeta Janesová, MAT – ZAT, vyučovala MAT: I, III, II. E, II. F, III. C;
triedna profesorka III, viedla krúţok matematickej olympiády (kategória Z5,
Z7);

29.

Mgr. Eva Juríčková, SJL – DEJ – NEJ, vyučovala DEJ: I, II, I. C, III. D; NEJ:
III, II. F, IV. B, IV. D; správkyňa kniţnice dejepisu, triedna profesorka I. C, viedla krúţok nemčina o niečo lepšie a krúţok olympiády v nemeckom jazyku pre
ţiakov;

30.

Mgr. Eva Kačírová, ANJ, vyučovala (od 1. februára 2010) ANJ: II, III, IV, I. C,
II. A, II. C, IV. C;

31.

Mgr.art. Miriam Kasperkevičová, umenie a maľba, vyučovala UMK: I. A, I. B,
I. C, I. D, I. E, I. F, I. G, II. A, II. B, II. C, II. D, II. E, II. F; VYU: III; viedla krúţok
výtvarnej prípravy na vysoké školy;

32.

PhDr. Zuzana Klačanská, PSYCH – PED – ETV, vyučovala: ETV: III, IV, V,
I. C, I. D, I. E, II. A, II. C, II. D, II. E; PSY: III. ročník (2 skupiny), IV. ročník
(2 skupiny); školská psychologička, vedúca predmetovej komisie psychológie
a etickej výchovy, koordinátorka prevencie drogových závislostí, správkyňa
kniţnice psychológie, viedla krúţok psychológie;

33.

Mgr. Róbert Klein, FYZ – CHEM, vyučoval FYZ: I. C, II. G, III. B; SEF:
III. ročník; CHEM: V, II. C, II. F; SECH: III. ročník; triedny profesor v V, viedol
paleontologicko-geologický krúţok a krúţok chemickej olympiády (kategória
Dg);

34.

HELic. ThDr. Pavel Kollár, PhD., vyučoval LAT: IV. ročník; RMK: I. G;

35.

PaedDr. Miroslav Kozák, MAT – CHEM, vyučoval MAT: IV. B; CHEM: I. A,
I. B, I. C, II. A, II. B, III. C; SECH: IV. ročník; vedúci predmetovej komisie ché10

mie, správca kniţnice chémie, triedny profesor IV. B, viedol 2 krúţky chemickej olympiády (kategória A, B);
36.

Mgr. Eva Krajniaková, MAT – DEG, vyučovala MAT: I. B, II. A, IV. A, IV. G;
SEM: IV. ročník (2 skupiny); CVM: IV. ročník; viedla krúţok matematickej
olympiády (kategória B);

37.

Mgr. Kamila Kuhajdová, INF, vyučovala INF: V, I. A, I. B, I. C, I. E, I. F, II. B,
II. C, II. E, II. F, II. G, III. B;

38.

PaedDr. Oľga Kurbelová, MAT – CHEM, vyučovala CHEM: III, I. G, II. E,
II.G, III. F; EKO: IV. ročník; TPP: I. G, II. B, II. G; správkyňa zbierky chémie,
správkyňa skladu chemikálií, triedna profesorka III. F, viedla krúţok chemickej
olympiády (kategória C) a krúţok prípravy na medicínu;

39.

Mgr. Jana Laluhová, NEJ, vyučovala NEJ: V, I. C, II. B, III. F, IV. C;

40.

Mgr. Zuzana Laluhová, DEJ – NAS, vyučovala DEJ: III, V, I. B, I. G, II. F,
III.E; NAS: IV. D; SVS: III. ročník (2 skupiny), IV. ročník; triedna profesorka
IV.D, viedla filozofický krúţok;

41.

Mgr. Marta Lančaričová, BIO – TEV, vyučovala BIO: II. C, III. A, VIII; SEB:
III. ročník (2 skupiny); TEV: VIII, II. A, III. A; triedna profesorka III. A, viedla
športovo-turistický krúţok a zdravotnícky krúţok;

42.

Mgr. Magdaléna Leškovská, MAT – DEG, vyučovala MAT: I. D, III. G, VIII;
CVM: III. ročník; SEM: III. ročník, IV. ročník (2 skupiny);

43.

PaedDr. Renáta Lukáčová, MAT – GEO, vyučovala MAT: II. C, II. G, III. E,
IV. E, IV. F; GEO: I. C, I. F, IV. D, IV. F; vedúca predmetovej komisie matematiky, triedna profesorka IV. F, viedla 2 matematické krúţky;

44.

RNDr. Katarína Madová, numerická matematika, vyučovala INF: II, I. F, I. G,
II. A, II. B, II. D, II. E, II. F, II. G, III. B, IV. B; správkyňa webovej stránky školy;

45.

PaedDr. Karin Malátová, MAT – ZAT – INF, vyučovala INF: I, II, V, I. A, I. B,
I.C, I. D, I. E, I. G, II. A, II. C, II. D, IV. B; vedúca predmetovej komisie informatiky;

46.

Mgr. Jana Mečiarová, MAT – FYZ, vyučovala MAT: II, I. F, IV. D; FYZ: I, III,
IV, VIII; správkyňa zbierky fyziky, predsedníčka ZO OZPŠ, triedna profesorka
VIII, viedla krúţok študentského rozhlasu;

47.

RNDr. Jaroslav Mikuláš, numerická matematika, vyučoval: INF: I. D; INF-2:
III. ročník; INF-C: IV. ročník; vedúci školského výpočtového laboratória, viedol
2 krúţky v programovaní;
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48.

Mgr. Jana Mikušková, MAT – BIO, vyučovala MAT: I. C, III. B, IV. C; BIO:
I. D, IV. C; SEB: IV. ročník; správkyňa zbierky matematiky, správkyňa kniţnice
matematiky, triedna profesorka III. B, viedla krúţok biologickej olympiády (kategória B) a botanický krúţok;

49.

Mgr. Tibor Mlynárik, BIO – TEV, vyučoval BIO: II. F, III. E, IV. A; TEV: IV,
I. E, II. C, II. D, III. B; poţiarny technik, viedol 2 krúţky florbalu pre dievčatá;

50.

Mgr. Erika Nádošová, FIL – VYV– FRJ, vyučovala FRJ: I. D, I. G, II. A, II. D;
UMK: I. G; OBN: I, NAS: III. B, III. D, III. E, VIII; SVS: III. ročník, IV. ročník;
triedna profesorka II. G, viedla krúţok francúzskeho jazyka pre začiatočníkov
a krúţok francúzskeho jazyka pre pokročilých;

51.

Mgr. Mojmír Németh, MAT – VYT, vyučoval INF: II, V, I. A, I. B, I. C, I. D, I. E,
I. F, I. G, II. A, II. B, II. C, II. D, II. E, II. G, viedol fotograficko-turistický krúţok;

52.

Mgr. Ján Opálený, TEV – BRV – INF, vyučoval TEV: V, I. F, II. A, II. B, II. E,
III. B, III. F, IV. A, IV. D; administrátor úrazov, viedol krúţok florbalu chlapcov
a krúţok posilňovania;

53.

Mgr. Zuzana Orságová, DEJ – NEJ, na materskej dovolenke;

54.

Mgr. Renáta Oswald, NEJ, vyučovala NEJ: III. A, III. B, III. G, VIII, IV. G; TPP:
II. A, II. D, II. E, II. F; triedna profesorka IV. G;

55.

Mgr. Jana Pastieriková, FYZ – ZAT – MAT, vyučovala FYZ: I. B, II. B, II. E,
II.F, III. A, III. E, IV. B; TECH: II; triedna profesorka I. B, koordinátorka stredoškolskej odbornej činnosti, viedla krúţok fyzikálnej olympiády;

56.

Mgr. Waltraud Pavličková, NEJ – RUJ, vyučovala NEJ: II, I. C, II. C, III. A,
III.C, IV. C; RUJ: I. F;

57.

Mgr. Petra Pekárová, SJL – FRJ, vyučovala SJL: IV, II. D, II. G, III. C, III. F;
LIS: IV. ročník;

58.

Mgr. Viera Pekárová, BIO – GEO, vyučovala (do 30. novembra 2009) BIO: II,
III, II. A, III. D; GEO: II, III, V, II. A, II. G; SEG: III. ročník, IV. ročník; triedna
profesorka II do 30. novembra 2009; od 1. decembra 2009 na materskej dovolenke;

59.

Mgr. Michal Petrovský, ANJ, vyučoval ANJ: II. G, IV. A, IV. C, IV. D; KAJ: III.
ročník (2 skupiny), IV. ročník; viedol krúţok prípravy na písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka;

60.

PhDr. Ľubomír Planka, ANJ – NEJ, vyučoval ANJ: II. E, II. F, III. E, IV. A;
KAJ: III. ročník (2 skupiny), IV. ročník;
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61.

Mgr. Lenka Poláková, MAT – BIO, vyučovala (od 1. decembra 2009) BIO: II,
III, I. B, I. E, II. A, III. D;

62.

PaedDr. Mária Poljaková, ANJ – DEJ, vyučovala ANJ: I. A, II. C, III. F, IV. F,
IV. G; KAJ: IV. ročník (2 skupiny); správkyňa kniţnice anglického jazyka,
správkyňa zbierky anglického jazyka;

63.

PaedDr. Katarína Rajcigelová, SJL – NAS, vyučovala SJL: V, I. C, IV. A,
IV.E, IV. F; LIS: IV. A; NAS: IV. A, IV. E; správkyňa zbierky náuky o spoločnosti, správkyňa kniţnice náuky o spoločnosti, triedna profesorka IV. A;

64.

PhDr. Emília Ranostajová, ANJ – NEJ, vyučovala ANJ: II. F, III. G, IV. D;

65.

RNDr. Iveta Simonidesová, BIO – CHEM, vyučovala BIO: II. B, II. E, IV. B,
IV. D; CHEM: III. G; viedla environmentálny krúţok;

66.

Mgr. Daria Siváková, ŠPJ, vyučovala ŠPJ: II. B, II. E, III. D, III. E, IV. F; KŠJ:
III. ročník, IV. ročník, viedla krúţok olympiády v španielskom jazyku;

67.

Mgr. Vladimíra Siváková, ANJ – NAS, vyučovala ANJ: I. B, I. C, I. E, I. G,
III. A, III. B; KAJ: IV. ročník, viedla krúţok filmového klubu;

68.

RNDr. Michal Struhár, BIO – CHEM, vyučoval BIO: III. C, III. G, IV. E; CHEM:
I. E, II. D, III. B, III. E; správca zbierky biológie;

69.

Mgr. Anna Šimová, DEJ – NAS, vyučovala DEJ: I. A, I. D; SED: III. ročník;
NAS: III. A, III. C, III. F, III. G, IV. B, IV. C, IV. F; SVS: III. ročník, IV. ročník
(2 skupiny); vedúca predmetovej komisie náuky o spoločnosti, triedna profesorka IV. C, viedla krúţok olympiády ľudských práv a krúţok dejepisnej olympiády;

70.

Mgr. Ľubomíra Šimurková, MAT – FYZ, vyučovala MAT: III. F; FYZ: I. D, I. F,
I. G, II. A, IV. E; SEF: IV. ročník; vedúca predmetovej komisie fyziky, správkyňa kniţnice fyziky, triedna profesorka I. D, viedla krúţok fyziky;

71.

Mgr. Katarína Štecová, MAT – INF, na materskej dovolenke;

72.

Ing. Iveta Šovčíková, BIO, vyučovala BIO: IV, I. C, I. G, II. D, II. G, IV. G;
SEB: IV. ročník; CHEM: IV; správkyňa skladu učebníc, triedna profesorka IV,
viedla knihovnícky krúţok a krúţok biologickej olympiády;

73.

PhDr. Tatiana Šteiningerová, NEJ – RUJ, vyučovala NEJ: IV, VIII, I. D, II. A,
II. C, III. C; RUJ: I. A; vedúca predmetovej komisie nemeckého a ruského jazyka, správkyňa kniţnice nemeckého jazyka, správkyňa zbierky nemeckého
jazyka;
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74.

PaedDr. Miroslava Šutová, SJL – HUV, vyučovala SJL: I. D, II. C, II. F, III. D,
IV. D, IV. E; HUV: III; správkyňa zbierky hudobnej výchovy, správkyňa ţiackej
kniţnice, triedna profesorka II. F, viedla krúţok Thália;

75.

PaedDr. Juraj Tasch, GEO – TEV, vyučoval GEO: V (od 1. decembra 2009),
VIII, I. D, I. E, IV. E, IV. G; SEG: III. ročník, IV. ročník; TEV: I, II, VIII, I. B, I. C,
I. G, III. C, III. G, IV. D; vedúci predmetovej komisie geografie, triedny profesor
III. C, viedol cykloturistický a volejbalový krúţok;

76.

RNDr. Denisa Tuţinská, BIO – CHEM, vyučovala BIO: V, I. A; CHEM: I, II, V,
I. D, I. F, III. A, III. D, triedna profesorka I. A, viedla krúţok biologickej olympiády (kategória C, D);

77.

Mgr. Jaroslav Uhrin, TEV – BRV, vyučoval TEV: III, I. A, I. D, II. F, II. G, III. A,
III. D, III. E, IV. C, IV. E, IV. F, IV. G; vedúci kurzu ochrany človeka a prírody,
správca skladu civilnej obrany a zbierky brannej výchovy, viedol futbalový krúţok a lyţiarsko-snowboardový krúţok;

78.

Mgr. Eva Urbanová, RUJ – TEV – ANJ, vyučovala ANJ: II. B; KAJ: IV. ročník;
TEV: I, II, I. E, I. F, II. B, II. D, II. F; správkyňa kniţnice telesnej výchovy, triedna profesorka II. B, viedla krúţok pohybovo-rekreačných aktivít a krúţok loptových hier;

79.

Mgr. Silvia Valterová, ANJ, vyučovala ANJ: I, V, I. A, I. D, I. F, I. G;

80.

Mgr. Helena Vašková, SJL – DEJ, vyučovala SJL: I. A, II. E, III. G, IV. C;
DEJ: II. B, II. E, III. A, III. B; správkyňa zbierky dejepisu, triedna profesorka
II.E, viedla krúţok slovenského jazyka;

81.

Anna-Elisabeth Klara Weichert, NEJ, vyučovala NEJ: I. C, II. C, III. C, IV. C,
VIII; lektorka nemeckého jazyka;

82.

Mgr. Ľudmila Zaujecová, FRJ – PSY – ETV, vyučovala FRJ: I. F, II. A, II. F,
III. F, IV. F; ETV: I, II, I. A, I. F, II. B, II. F; PSY: III. ročník; správkyňa kniţnice
francúzskeho jazyka, triedna profesorka I. F, viedla krúţok konverzácie vo
francúzskom jazyku a krúţok olympiády vo francúzskom jazyku a certifikátu
DELF.
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Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry
zľava doprava: L. Bieliková, H. Vašková, M. Hanešová, M. Hanková, B. Cagáň,
P. Pekárová, K. Rajcigelová, M. Šutová

Predmetová komisia anglického jazyka
horný rad zľava: S. Valterová, M. Borková, Ľ. Planka, M. Petrovský, E. Kačírová, V. Siváková,
dolný rad zľava: M. Poljaková, E. Hoppanová, K. Hajnovičová, E. Ranostajová, J. Briatková

15

Predmetová komisia nemeckého a ruského jazyka
zľava doprava: M. Bartošová, T. Šteiningerová, M. Hanešová, W. Pavličková,
E. Juríčková, J. Laluhová, T. Oswald, M. Daubnerová

Predmetová komisia románskych jazykov
zľava doprava: Ľ. Zaujecová, E. Nádošová, T. Helbichová, D. Siváková, P. Pekárová

16

Predmetová komisia psychológie a etickej výchovy
zľava doprava: M. Kasperkevičová, M. Borková, Ľ. Zaujecová, M. Šutová, Z. Klačanská,
G. Belisová, E. Porubcová, E. Kačírová

Predmetová komisia náuky o spoločnosti
zľava doprava: E. Nádošová, S. Fedorová, M. Kasperkevičová, A. Šimová,
Z. Laluhová, K. Rajcigelová

17

Predmetová komisia dejepisu
zľava doprava: H. Vašková, M. Daubnerová, E. Juríčková, A. Šimová,
E. Homolová, Z. Laluhová, L. Bieliková

Predmetová komisia matematiky
zľava doprava: M. Blahová, Ľ. Šimurková, E. Duchoňová, M. Leškovská, M. Kozák, M. Barta,
A. Sasáková, J. Mečiarová, J. Mikušková, R. Lukáčová, A. Janesová, E. Krajniaková

18

Predmetová komisia informatiky
vpredu zľava doprava: K. Malátová, J. Galanská,
vzadu zľava doprava: M. Németh, J. Mikuláš, J. Opálený

Predmetová komisia fyziky
zľava doprava: J. Perniš, M. Blahová, Ľ. Šimurková, M. Andrisová,
J. Pasatieriková, J. Mečiarová, R. Klein

19

Predmetová komisia chémie
zľava doprava: M. Kozák, D. Tuţinská, I. Šovčíková, O. Kurbelová,
M. Struhár, I. Simonidesová, R. Klein

Predmetová komisia biológie
vpredu zľava doprava: I. Šovčíková, J. Mikušková, L. Poláková, M. Lančaričová, T. Mlynárik,
vzadu zľava doprava: D. Tuţinská, Z. Cigáňová, V. Dobrotková, M. Struhár, I. Simonidesová

20

Predmetová komisia geografie
zľava doprava: M. Barta, R. Lukáčová, Z. Cigáňová, J. Tasch

Predmetová komisia telesnej a športovej prípravy
horný rad zľava: Ľ. Husárová, E. Urbanová, J. Tasch, V. Dobrotková, T. Mlynárik,
dolný rad zľava: V. Gajdová, M. Lančaričová, M. Faráriková, J. Opálený
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TECHNICKO-HOSPODÁRSKE PRACOVNÍČKY
1.

Ing. Jana Čajková, personalistka,

2.

Adriana Hrabovská, účtovníčka,

3.

Jana Mikulová, sekretárka riaditeľky školy,

4.

Daniela Nemcová, hospodárka.

ŠKOLSKÉ VÝPOČTOVÉ LABORATÓRIUM
1.

RNDr. Jaroslav Mikuláš, vedúci ŠVL,

2.

Branislav Šimko, pracovník ŠVL.

PREVÁDZKOVÍ PRACOVNÍCI
1.

Ján Mališ, školník,

2.

Milan Obert, školník,

3.

Peter Vido, školník-informátor,

4.

Juraj Mačkay, technik-údrţbár,

5.

Anna Balkovicová, upratovačka

6.

Elena Ducká, upratovačka,

7.

Anna Gubányiová, upratovačka,

8.

Margita Hírešová, upratovačka,

9.

Zuzana Jalová, upratovačka,

10.

Helena Kramárová, upratovačka,

11.

Ruţena Kramárová, upratovačka,

12.

Anna Mikulová, upratovačka,

13.

Oľga Pálešová, upratovačka,

14.

Viera Sihelská, upratovačka.
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RADA ŠKOLY
zástupcovia rodičov ţiakov:
1.

Mgr. Eva Čičmancová (do 22. 4. 2010),

2.

Mgr. Peter Chudý, predseda rady rodičov,

3.

Ing. Peter Paulík (od 22. 4. 2010),

4.

Ing. Miroslav Piaček,

zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:
5.

Mgr. Tatiana Helbichová, predsedníčka rady školy,

6.

PaedDr. Juraj Tasch,

zástupkyňa nepedagogických zamestnancov školy:
7.

Adriána Hrabovská, zapisovateľka rady školy,

zástupcovia zriaďovateľa školy (poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja):
8.

RNDr. Ľuboš Beňo (do 1. 5. 2010),

9.

RSDr. Ján Cipov,

10.

Ing. Vojtech Čičmanec,

11.

PaedDr. Štefan Gaman (od 1. 5. 2010),

12.

Ing. Mgr. Jozef Stopka (od 1. 5. 2010),

13.

MUDr. Gabriel Šimko, MPH (do 1. 5. 2010),

zástupca ţiakov školy:
14.

Michal Karcol (II. C), predseda študentskej rady.
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KRONIKA ŠKOLSKÝCH AKCIÍ
SEPTEMBER 2009
2.

Slávnostné otvorenie školského roku 2009/2010

9.

32. ročník Medzinárodného šachového turnaja Banícky kahanec

11.

Exkurzia do Zoo Bojnice (III. ročník)

11. – 15.

Poznávací zájazd profesorov do Švajčiarska

21.

Okresné kolo v cezpoľnom behu ţiakov základných škôl

22. – 29.

Exkurzia z geografie do Prahy a Plzne

23.

Účelové cvičenie ţiakov I, II, III a IV

23.

Krajské kolo súťaţe Ţupná kalokagatia – mladý záchranár

24. – 25.

Účelové cvičenie ţiakov I. ročníka

25.

Okresné kolo v cezpoľnom behu ţiakov stredných škôl

29.

Zaţali sme vatry – akcia k 105. výročiu narodenia Ladislava Novomeského

29.

Bohom zabudnuté kúty (film a beseda v RKC Prievidza v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej)

OKTÓBER 2009
1.

Dejepis slovenskej rockovej hudby (výchovný koncert pre ţiakov
I. a II. ročníka)

1. – 2.

Účelové cvičenie ţiakov II. ročníka

5.

Exkurzia z fyziky do Jadrovej elektrárne Mochovce

5.

Celoslovenské kolo súťaţe Ţupná kalokagatia 2009

6.

Exkurzia na Veľtrh pomaturitného vzdelávania VAPAC Bratislava

8.

Rodičovské zdruţenie

9.

Obvodové kolo vo futbale chlapcov

11.

J. Reza: Ţivot na trikrát (divadelné predstavenie v Mestskom kultúrnom a spoločenskom stredisku v Bojniciach)

12.

Plavecká štafeta

13.

Literárna exkurzia Po stopách Ľudovíta Štúra

13.

Exkurzia z chémie do Mineralogického múzea a Banského skanzenu v Banskej Štiavnici
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14.

Exkurzia z fyziky – Vodné dielo Liptovská Mara

14.

Okresné kolo vo futbale chlapcov

15.

Exkurzia z chémie do Sklární v Lednických Rovniach

16.

Návšteva Divadla Andreja Bagara v Nitre

16.

Obvodové kolo v malom futbale chlapcov

20.

Oslavy 90. výročia vzniku gymnázia v KaSS Prievidza

20.

Divadelné predstavenie Boţská komédia v KaSS Prievidza

21.

Burza stredných škôl na Námestí slobody v Prievidzi

21.

Okresné kolo vo florbale chlapcov organizované SAŠŠ

22.

Okresné kolo vo florbale dievčat organizované SAŠŠ

26.

Majstrovská okresu Prievidza v malom futbale

27.

Exel cup – okresné kolo chlapcov vo florbale

28.

Maratón aerobik – okresné kolo

28.

Sardinky, na scénu, prosím... (Divadlo Andreja Bagara v Nitre)

29. – 30.

Jesenné prázdniny

NOVEMBER 2009
2.

Okresné kolo vo florbale chlapcov ZŠ

4.

Mám okno (Radošinské naivné divadlo)

6.

Stuţková slávnosť IV. A

6.

Školské kolo XXVI. ročníka súťaţe ZENIT v programovaní

6.

Obvodové kolo v malom futbale starších ţiakov

9.

Klasifikačná porada za 1. štvrťrok

9. – 12.

Informatická súťaţ iBobor

10.

Študentská kvapka krvi

10.

Beseda s poslancom NR SR Martinom Fedorom o NATO

10. – 11.

Exkurzia z geografie do Krakova, Oświęcimu a Wieliczky

11.

Majstrovstvá okresu stredných škôl v bedmintone

11.

Majstrovstvá okresu základných škôl v šachu

12.

Majstrovstvá okresu mladších a starších ţiakov v bedmintone

12.

Beseda o tvorbe a prezentácii projektov s RNDr. Jánom Šípošom

13.

Stuţková slávnosť IV. B

13.

Obvodové kolo v stolnom tenise dievčat
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14.

Stuţková slávnosť IV. E

16.

Imatrikulácia ţiakov I. ročníka

16.

Exkurzia z náuky o spoločnosti do Národnej rady SR v Bratislave

16.

N. Simon: Domáce väzenie (MKaSS Bojnice)

18.

Obvodové kolo v stolnom tenise chlapcov

18.

Deň starých rodičov

20.

Š. Králik: Svätá Barbora (Kostol sv. Kataríny v Handlovej)

20.

Obvodové kolo v basketbale chlapcov

20.

Súťaţ Fyzikálny náboj v Bratislave

20.

Maratón aerobik – krajské kolo

20. – 21.

Kongres mladých prírodovedcov v Bratislave

21.

Stuţková slávnosť IV. F a IV. G

22.

Stuţková slávnosť IV. C

22. – 24.

Quo vadis a Scientia Pro Futuro

23.

Okresné kolo v stolnom tenise dievčat

23.

Minimax – volejbal dievčatá

24.

Minimax – volejbal chlapci

24.

Krajské majstrovstvo v badmintone

24.

Prekladateľská súťaţ Juvenes Translatores

25.

Krajské kolo vo florbale chlapcov základných škôl

25.

Okresné kolo v stolnom tenise chlapcov

25.

Pilotná skúška DSD ţiakov oktávy a IV. C

26.

Zabudnutí – koncert folk-rockovej skupiny (RKC Prievidza)

26.

Obvodné kolo v basketbale dievčat

26.

Prezentácia Mendelovej univerzity v Brne

27.

Stuţková slávnosť IV. D a VIII

27.

Konferencia o regionálnom rozvoji cestovného ruchu (IV. A)

27.

Prezentácia Fyzika veselo i váţne s prof. D. Kluvancom, CSc.

30.

Výchovný koncert v španielskom jazyku

30.

Prezentácia Masarykovej univerzity v Brne

DECEMBER 2009
1.

Krajské kolo vo florbale dievčat stredných škôl
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1.

Školské kolo matematickej olympiády

1.

Minimax – volejbal chlapci

1.

Minimax – volejbal dievčatá

2.

Krajské kolo vo florbale chlapcov stredných škôl

2.

Písomná skúška DSD ţiakov oktávy a IV. C

3.

Krajské kolo súťaţe v programovaní ZENIT v Trenčíne

3.

Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

3.

Burza stredných škôl v Prievidzi

3.

Exkurzia z biológie do Prírodovedného múzea vo Viedni

3.

Krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka v Handlovej

4.

Exkurzia z dejepisu do Viedne

8.

Prezentácia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

7.

Florbalová liga chlapcov stredných škôl

7.

Vyhodnotenie súťaţe Nenápadní hrdinovia 2009 v Bratislave

7. – 10.

Ústna skúška DSD – Stufe II ţiakov oktávy a IV. C

9.

Exkurzia z dejepisu do Viedne

9.

J. Barč-Ivan: Matka (Divadlo Andreja Bagara v Nitre)

10.

Okresné kolo v basketbale chlapcov

10.

Exkurzia z nemeckého jazyka do Viedne

11.

Španielsky večer – študentský ples v duchu španielskych tradícií

14.

Exel Cup – celoslovenské finále vo florbale

14.

Školské kolo dejepisnej olympiády (kategória C)

15.

Minimax – volejbal chlapci

16.

Divadlo The importance of being earnest (Oscar Wilde) v Ţiline

16.

Školské kolo pytagoriády (kategória P6 a P7)

16.

Finále XI. ročníka súťaţe Otázniky histórie

17.

Minimax – volejbal dievčatá

17. – 18.

Majstrovstvá Slovenská vo florbale (základné školy)

18.

Školské kolo chemickej olympiády (kategória A)

18.

Vianočné posedenie súčasných a bývalých učiteľov gymnázia

18.

Školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku (kategória 2A)

21.

Vianočný bazár

23. – 31.

Vianočné prázdniny
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JANUÁR 2010
1. – 8.

Vianočné prázdniny (pokračovanie)

11. – 15.

Lyţiarsky kurz ţiakov I. A, I. E a kvinty v Brezovici

11. – 15.

Lyţiarsky kurz ţiakov I. B a I. G v Zuberci

12.

Krajské kolo olympiády z informatiky (kategória A, B)

18.

Rodičovské zdruţenie

18. – 19.

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

19.

Krajské kolo matematickej olympiády (kategória A)

20.

Okresné kolo v hádzanej (dievčatá)

20. – 21.

Okresné kolo v olympiáde v nemeckom jazyku

21.

Školské kolo matematickej olympiády (kategória B, C)

22.

Stuţková slávnosť IV. C

23.

13. Gymnaziálny ples

25.

Klasifikačná porada za 1. polrok

25. – 29.

Lyţiarsky kurz ţiakov I. C, I. D a I. F v Zuberci

26.

Prezentácia Strojníckej fakulty Ţilinskej univerzity

26.

Obvodné kolo vo volejbale chlapcov

27.

Deň otvorených dverí na Katedre informatiky MU v Brne

27.

Okresné kolo matematickej olympiády (kategória Z9)

FEBRUÁR 2010
1.

Polročné prázdniny

3.

Krajské kolo olympiády v španielskom jazyku (kategória A, B, C)

4. – 5.

Krajské kolo chemickej olympiády (kategória A)

8.

Kolumbína (Divadlo Andreja Bagara v Nitre)

9.

Olympiáda ľudských práv (krajské kolo) v Dubnici nad Váhom

9.

Okresné kolo vo volejbale dievčat (SAŠŠ)

10.

Okresné kolo geografickej olympiády

11.

Exkurzia z chémie – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave (laboratórne cvičenia z organickej chémie
pre ţiakov IV. ročníka)

11.

Školské kolo dejepisnej olympiády (kategória A, B)

11.

Okresné kolo vo volejbale chlapcov (SAŠŠ)
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11.

Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

15.

Školské kolo v biologickej olympiáde

15.

Okresné kolo vo florbale starších ţiakov

17.

Regionálne kolo v stolnom tenise dievčat

17.

Okresné kolo v hádzanej chlapcov

17.

Deň otvorených dverí na Strojníckej fakulte STU v Bratislave

18.

Okresné kolo súťaţe Rozprávkové vretienko

19.

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

19.

Valentínsky ples

20. – 24.

Exkurzia z fyziky do CERN-u vo Švajčiarsku

22. – 26.

Jarné prázdniny

28.

Celoštátne kolo 46. ročníka chemickej olympiády (kategória A)

MAREC 2010
1. – 3.

Celoštátne kolo 46. ročníka chemickej olympiády (kategória A)

3.

Krajské kolo stredných škôl v stolnom tenise dievčat

3.

Agáta hľadá prácu (Divadlo A. Bagara v Nitre)

4.

Muzikál Mrázik (Divadlo A. Bagara v Nitre)

4.

Regionálne kolo stredných škôl vo florbale chlapcov a dievčat

6.

Deň otvorených dverí Gymnázia V. B. Nedoţerského

9.

Generálna skúška maturity online z matematiky a anglického jazyka

9.

Krajské kolo olympiády z francúzskeho jazyka

9. – 11.

Celoslovenské kolo olympiády ľudských práv

10.

Beseda o šikanovaní v RKC Prievidza

10.

Krajské kolo geografickej olympiády v Dubnici nad Váhom

10.

Štátna skúška z nemeckého jazyka v Trenčíne

11.

Regionálne kolo vo volejbale chlapcov SAŠŠ

12.

Súťaţ Matematický náboj v Bratislave

12.

Školské kolo chemickej olympiády (kategória B)

12.

Regionálne kolo SOČ v Prievidzi

16.

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky
zo slovenského jazyka a literatúry
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16. – 17.

Dekanátne kolo biblickej olympiády

17.

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

17.

Literárna exkurzia pre ţiakov prímy – Regionálna povesť

17.

Návšteva filmového predstavenia Avatar (I. a II. ročník)

17.

Účelové cvičenie ţiakov I. a II. ročníka

18.

Externá časť maturitnej skúšky z matematiky

18.

Filmový festival jeden svet (III. ročník)

19.

Beseda s poslankyňou NR SR Magdou Vášáryovou

22.

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína pre prvý stupeň osemročného štúdia

22. – 23.

Kongres hydrológov a vodohospodárov v Bratislave

23.

Majstrovstvá Slovenska v aerobiku

23.

Krajské kolo dejepisnej olympiády v Bánovciach nad Bebravou

23.

Beseda s Vladenou Teslíkovou v Hornonitrianskej kniţnici

25.

Regionálne kolo vo volejbale dievčat v Bánovciach nad Bebravou

25.

Okresné kole recitačnej súťaţe Hviezdoslavov Kubín

25. – 26.

Celoštátne kolo olympiády v nemeckom jazyku

25. – 27.

Celoštátne kolo olympiády v informatike

26.

Posedenie s bývalými profesormi gymnázia pri príleţitosti Dňa
učiteľov

29. – 30.

Celoštátne kolo olympiády v španielskom jazyku v Bratislave

30.

Krajské kolo matematickej olympiády (kategória B a C)

30.

J. G. Tajovský: Statky – zmätky (Divadlo A. Bagara v Nitre)

30.

Exkurzia z biológie do Kanianky pre ţiakov III. ročníka

31.

Krajská prehliadka SOČ v Starej Turej

APRÍL 2010
1.

Krajská prehliadka SOČ v Starej Turej

1. – 6.

Veľkonočné prázdniny

9.

Posedenie profesorského zboru pri príleţitosti Dňa učiteľov

9.

Motivačno-informačný seminár SJWP

12.

Matematická súťaţ Pytagoriáda
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13.

Krajské kolo Florbalplayer Cup chlapcov a dievčat v Nemšovej

13.

Súťaţ Technická myšlienka roka organizovaná Elektrotechnickou
fakultou Ţilinskej univerzity

14.

Beseda s Ing. Jánom Bodnárom, primátorom Prievidze, na tému
Mládeţ a komunálna politika

15.

Majstrovstvá školy vo florbale

15.

Krajské kolo stredných škôl v biblickej olympiáde v Badíne

16.

Divadelné predstavenie Rozprávka pre draka (I, II, III, IV)

16.

Školské kolo chemickej olympiády (kategória Dg)

19.

Celoštátne kolo olympiády z francúzskeho jazyka

19.

Klasifikačná porada za 3. štvrťrok

19.

Krajské kolo vo volejbale dievčat

19.

N. V. Gogoľ: Mŕtve duše (Divadlo A. Bagara v Nitre)

19. – 21.

Celoštátne kolo dejepisnej olympiády, Hodruša-Hámre

22.

Rodičovské zdruţenie

22.

Krajské kolo chemickej olympiády (kategória B) v Novákoch

22.

Rečnícka súťaţ Štúrov Uhrovec

22.

Krajské majstrovstvá vo volejbale chlapcov

22.

Zoo škola Bojnice (III. E, III. G)

23.

Školské kolo chemickej olympiády (kategória C)

23. – 30.

Poznávací zájazd ţiakov do Londýna

27. – 28.

Majstrovstvá SR vo florbale ţiakov stredných škôl

27. – 29.

Exkurzia z dejepisu do Prahy a juţných Čiech

29.

Majstrovská okresu v letnom biatlone ZŠ a SŠ v Ráztočne

MÁJ 2010
4.

Online súťaţné kolo olympiády mladých vedcov ISJO

4.

Zoo škola Bojnice (III. A)

5.

Majstrovstvá okresu ţiakov stredných škôl v ľahkej atletike

6.

Krajské kolo chemickej olympiády v Púchove (kategória Dg)

7.

Zoo škola Bojnice (I. F)

10.

S. Lindberg: LAVV (Divadlo A. Bagara v Nitre)

10.

Prijímacie pohovory do prvého ročníka osemročného štúdia
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12.

Krajské kolo fyzikálnej olympiády v Trenčíne (kategória D)

12.

Exkurzia z biológie do Prírodovedného múzea a Botanickej záhrady v Bratislave

12.

Májová kvapka krvi

13.

Zoo škola Bojnice (III. F)

14.

Rozlúčka so ţiakmi maturitného ročníka

16.

Vystúpenie Lúčnice (KaSS Bojnice)

18.

J. G. Tajovský: Statky – zmätky (Divadlo A. Bagara v Nitre)

18.

Beseda so zdravotníkom S tebou o tebe pre ţiačky I. ročníka

19.

Exkurzia z biológie do Prírodovedného múzea a Botanickej záhrady v Bratislave

19.

Pojednávanie na Okresnom súde v Prievidzi

19.

Súťaţ v poskytovaní prvej pomoci

20.

Exkurzia z dejepisu do Viedne

20.

Krajské kolo stredných škôl v letnom biatlone

21.

Deň polície a armádnych zloţiek

21.

Zoo škola Bojnice (I. E)

24. – 26.

Účelový kurz pre ţiakov III. ročníka

24. – 27.

Ústne maturitné skúšky

27. – 29.

Olympiáda mladých vedcov v Topoľčiankach

26.

Divadelné predstavenie Stačí otvoriť dlaň v MKaSS Prievidzi

31.

Vyhodnotenie maturitných skúšok

31.

Beseda s trojnásobným paralympijským víťazom Jakubom Krakom a jeho navádzačom Jurajom Mederom

31.

Beseda o Barcelone s Guezepem Plaom pre študentov španielskeho jazyka III. ročníka

31.

Beseda so spisovateľom a publicistom Michalom Hvoreckým
v Hornonitrianskej kniţnici

JÚN 2010
1.

Exkurzia do Viedne pre ţiakov II a III

2.

Deň otvorených dverí na FMFI UK Bratislava

2. – 3.

Exkurzia z biológie (Lednice na Morave)
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3.

Ivan Stodola: Bačova ţena (SKD Martin)

4.

Študentská konferencia PROJEKT 2010

5.

Deň otvorených dverí v Divadle A. Bagara v Nitre

6.

Vystúpenie Akordeoniky (MsKaSS Bojnice)

8.

Beseda s ústavným právnikom doc. Radoslavom Procházkom

9.

Exkurzia na pojednávaní Okresného súdu v Prievidzi (III. ročník)

9.

Technická olympiáda 3V v Trenčíne

9. – 10.

Exkurzia z geografie do Olomouca v Českej republike

10.

R. Piško – J. Banáš (Vínny dom Bojnice)

10. – 11.

Majstrovstvá Slovenska v letnom biatlone

11.

Zoo škola v Bojniciach (I. A)

16.

Exkurzia do Zoo a Dinoparku v Bratislave a na Bratislavský hrad

16.

Zoo škola v Bojniciach (III.B)

17.

Florbalový zápas stredných škôl

17.

Beseda „Vesmír“ s Vladimírom Mešterom, riaditeľom Hvezdárne
v Partizánskom

18.

Výstup na Vyšehrad organizovaný Maticou slovenskou

18.

Ekonomická hra Business Masters

21. – 27.

Exkurzia z geografie a dejepisu do Ríma

23.

Vystúpenie skupiny Bojník – historické zbrane

23.

Klasifikačná porada za 2. polrok

24.

Školský výlet II. C

24.

Zoo škola v Bojniciach (I. B)

24.

Školský výlet I a III do Tropikária v Budapešti

24.

Florbalový turnaj stredných škôl

24. – 25.

Školský výlet I. E, II. C, III. G

25.

Školský výlet I. D

27. – 29.

Školský výlet II. B

28.

Literárna exkurzia do Brodzian II. C

28.

Školský výlet I. A, I. C

28. – 29.

Školský výlet I. B, II. E, II. F, II. G, III. B, III. F

29.

Školský výlet I, I. D, II. F, III. D, III. E

29.

XIV. ročník Talent Trenčianskeho kraja 2010

30.

Slávnostné ukončenie školského roku 2009/2010
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NAPRIEK VEKU SME MODERNOU ŠKOLOU...
Nielen v ţivote človeka, ale aj v ţivote inštitúcie sú okamihy, keď sa aspoň na chvíľu zastaví čas, a ľudia, ktorí sú s ňou spojení, sa ponoria do spomienok a hodnotia
preţité dni a roky. Takýto okamih nastal
v utorok 20. októbra 2009, keď sa v prievidzskom kultúrnom dome stretli desiatky
tých, ktorých spája jedna škola. Prišli nielen pedagógovia, súčasní ţiaci, ale aj významní absolventi, z ktorých sa stali uznávaní odborníci vo svojich profesiách, úspešní športovci alebo obľúbení umelci. Dôvodom ich stretnutia boli oslavy 90. výročia
vzniku nášho gymnázia. Napriek tomu, ţe sa počas svojej histórie niekoľkokrát sťahovalo, menilo svoje názvy a preţilo rôzne spoločenské zriadenia, stále zostáva vlajkovou loďou slovenského stredného školstva. Vystriedali sa v ňom stovky učiteľov
a tisícky študentov, menili sa vyučovacie metódy, neraz aj obsah učiva, ale jeho
hlavný cieľ zostal nezmenený – vzdelávať a vychovávať mladú generáciu. Škola je
hrdá na všetkých svojich absolventov. Na „tých, ktorí jej brány už opustili a na ceste
životom dokázali celému svetu, ale najmä sami sebe, že len vďaka poctivej a svedomitej práci možno dosiahnuť trvalé hodnoty, ale aj tých nemenovaných, čo svoj
život nepremenili na viditeľný úspech, ale dobrota ich srdca a činov je obrovským
darom pre ich blízkych,“ povedala vo svojom príhovore riaditeľka školy.

PaedDr. Eleonóra Porubcová

RNDr. Mária Andrisová
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O gratulantov nebola núdza. Nášmu gymnáziu prišli zablahoţelať MUDr. Pavol
Sedláček, MPH, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, Ing. Ján Bodnár,
primátor mesta Prievidze, ale aj doc. PhDr. František Gahér, CSc., rektor Univerzity
Komenského v Bratislave, ktorá tieţ oslávila 90. výročie svojho vzniku. Za súčasný
profesorský zbor sa prihovorila RNDr. Mária Andrisová, členka rodiny, ktorej meno je
s históriou našej školy nerozlučne späté uţ od roku 1945. V tomto roku v nej začal
učiť jej otec. Keď o tridsať rokov ukončil svoju učiteľskú kariéru, členkou zboru bola
uţ aj jeho dcéra: „Moji bývalí profesori sa stali mojimi kolegami, pomohli mi svojimi
radami vniknúť do náročnej pedagogickej práce. Mnohí z nich už nie sú medzi nami,
ale často na nich s úctou a láskou spomínam. Dvojnásobne s úctou a láskou spomínam na môjho otecka, ktorý nielenže maturoval na prievidzskom gymnáziu, ale stal
sa po vysokej škole členom profesorského zboru dnes oslavujúceho gymnázia.“

Doc. PhDr. František Gahér, CSc., rektor UK Bratislavy, Ing. Ján Bodnár, primátor Prievidze
a MUDr. Pavol Sedláček, MPH, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

Pri príleţitosti 90. výročia školy udelil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja ďakovný list za dlhoročnú pedagogickú prácu v Gymnáziu Vavrinca Benedikta Nedoţerského v Prievidzi: RNDr. Márii Andrisovej, Mgr. Viktórii Gajdovej, PhDr.
Zuzane Klačanskej, Mgr. Anne Šimovej a RNDr. Jaroslavovi Pernišovi. Riaditeľka
školy tieţ oceňovala. V prvom rade si uctila svojich predchodcov Mgr. Soňu Cirákovú
a Mgr. Imricha Péliho, ktorí stáli dovedna takmer tridsať rokov „pri kormidle tohto
vzácneho korábu a prevzali na seba obrovskú zodpovednosť za jeho smerovanie“.
Potom prišli na rad bývalí profesori prievidzského gymnázia, ktorých na ocenenie
navrhli priamo ich kolegovia dôchodcovia na stretnutí dôchodcov organizovanom pri
príleţitosti Dňa učiteľov. Pamätné listy riaditeľky školy dostali: Lujza Klinovská, Ladi35

slav Ruttkay, RNDr. Miloš Franek, Mgr. Ľubor Králik a RNDr. Pavol Škrinár. Do poslednej kategórie ocenených sa zaradili tí, ktorých si spomedzi seba vybrali členovia
súčasného pedagogického zboru – Mgr. Mária Hanešová, Mgr. Tatiana Helbichová,
PaedDr. Miroslav Kozák, Mgr. Eva Krajniaková, Mgr. Waltraud Pavličková, PaedDr.
Miroslava Šutová.

Za všetkých sa prihovorila PaedDr. Miroslava Šutová, ktorá okrem iného povedala: „Bude nám slúžiť ku cti, ak dokážeme spoločne napĺňať slová Matky Terezy,
skromnej, no veľkej ženy 20. Storočia: Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori. Ale
keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“
Prievidzské gymnázium má síce 90 rokov, ale napriek tomu je ţivotaschopnou
a modernou vzdelávacou inštitúciou, ktorá sa nebráni novým trendom a nápadom.
A má skvelú budúcnosť. „Mať korene a niekam patriť je pre každého z nás dôležité,“
povedala riaditeľka školy a dodala: „Naše korene siahajú dosť hlboko na to, aby sme
ustáli víchrice, i na to, aby sme dosiahli k prameňu životodarnej vlahy. Ak z takýchto
koreňov vyrastie mohutný košatý strom, je pýchou byť jeho súčasťou. Naše gymnázium je takýmto stromom.“
RNDr. Jaroslav Perniš
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Pri príleţitosti 90. výročia zaloţenia školy
vydalo riaditeľstvo Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedoţerského Pamätnicu
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GALÉRIA OCENENÍ
OPÄŤ SME NAJÚSPEŠNEJŠOU ŠKOLOU V KRAJI
Nový školský rok sme začali vyhodnotením toho predchádzajúceho. Uţ tretí
raz za sebou sme získali Putovný pohár predsedu Trenčianskeho samosprávneho
kraja o najúspešnejšiu strednú školu vo vedomostných súťaţiach v kategórii gymnáziá – zo 17 gymnázií kraja sme sa umiestnili na 1. mieste s celkovým počtom 347,6
bodov. Na 2. mieste sa umiestnilo Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne (271 bodov) a na
treťom Gymnázium v Dubnici nad Váhom (250,3 bodov). Také isté umiestnenie sme
dosiahli aj v kategórii stredných škôl, ktorých je v TSK spolu 56. Aj tento úspech sa
nám podarilo zopakovať tretí raz za sebou.

Putovné poháre predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja

PRIJATIE U MINISTRA ŠKOLSTVA
Pod záštitou prof. Ing. Jána Mikolaja, CSc., podpredsedu vlády a ministra
školstva Slovenskej republiky, sa uskutočnilo 18. novembra 2009 v Bratislave slávnostné oceňovanie mimoriadne významných ţiakov a študentov Slovenskej republiky. Na tomto podujatí sa zúčastnil Pavol Ondrisek (VIII), ktorého minister odmenil za
mimoriadny úspech – zisk bronzovej medaily na 41. Medzinárodnej chemickej olympiáde v Cambridge vo Veľkej Británii (18. – 27. 7. 2009). Na akcii ho sprevádzal
PaedDr. Miroslav Kozák, pod ktorého vedením tento úspech dosiahol.
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Zľava doprava PaedDr. Miroslav Kozák, Pavol Ondrisek
a minister školstva SR prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.

U PREZIDENTA REPUBLIKY...
Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič prijal 10. marca 2010 v Prezidentskom paláci v Bratislave úspešných riešiteľov medzinárodných predmetových
olympiád zo slovenských stredných škôl. Z našej školy sa na tejto akcii zúčastnil Pavol Ondrisek (VIII), drţiteľ bronzovej medaily zo 41. Medzinárodnej chemickej olympiáde v Cambridge vo Veľkej Británii. Ivan Gašparovič zdôraznil, ţe sa vţdy rád stretáva so schopnými mladými ľuďmi, ktorí robia niečo pre seba, ale aj pre celú spoločnosť. „Vaša účasť na medzinárodných súťažiach potvrdila vaše schopnosti,“ uviedol.
Ocenil pritom, ţe okrem svojich schopností, ktoré prítomní študenti získali „ ako niečo
navyše“, museli prejaviť aj dostatok húţevnatosti a často sa zrieknuť vecí, ktoré si
mohli dopriať ich rovesníci, keď sa oni venovali tréningu či štúdiu. „Ale nestratili ste
čas, v dospelosti zistíte, že práve tento čas bol pre vás dôležitý, aby ste získali po
stavenie, aby ste získali vážnosť, a pri dobrých výsledkoch aj uznanie a ocenenie od
celej spoločnosti,“ zdôraznil. Ivan Gašparovič sa úspešným študentom poďakoval za
skvelú reprezentáciu Slovenska. Na záver na mladých ľudí apeloval slovami: „Nevzdajte sa toho, čo máte, držte sa týchto vedomostí. Som presvedčený, že budúcnosť sa vám odmení.“
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Pavol Ondrisek v spoločnosti prezidenta SR Ivana Gašparoviča a jeho manţelky

... a ďalších ocenených študentov

OCENENIE PEDAGÓGOV PRI PRÍLEŢITOSTI DŇA UČITEĽOV
Pri príleţitosti dňa narodenia učenca a pedagóga Jána Amosa Komenského,
ktorý je zároveň Dňom učiteľov, si prevzali 25. marca 2010 v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave desiatky pedagógov z rúk podpredsedu
vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja ocenenia za pedagogickú činnosť. Učite40

ľov odmenil nielen za dlhoročnú pedagogickú prácu, ale aj inovatívny prístup k vyučovaniu, starostlivosť o nadaných ţiakov i mimoškolské aktivity. „Dnešný deň je pre
nás, ocenených, neopakovateľným zážitkom a vyvoláva v nás silné pocity radosti
z tejto chvíle a hrdosti z dobre vykonanej práce,“ povedala jedna z ocenených Beáta
Kosová, rektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, pričom zdôraznila, ţe
v súčasnosti nie je práca učiteľov dostatočne odmeňovaná ani finančne ani morálne,
a preto vníma toto ocenenie ako veľkú poctu. „Naša práca je nesmierne zodpovedná,
pretože zodpovednosť za každé dieťa by malo byť zodpovednosťou za budúcnosť
sveta, preto práve zodpovednosť je náš každodenný chlieb,“ dodala. Medzi ocenenými boli učitelia materských, základných, stredných a vysokých škôl z celého Slovenska. Nás mimoriadne teší, ţe aj v tomto roku sme mali medzi ocenenými svojho
človeka. Po PaedDr. Miroslavovi Kozákovi, ktorý pred rokom dostal Veľkú medailu
svätého Gorazda za dlhoročnú pedagogickú prácu a angaţovanosť v chemickom
odbore, sa jednou z ocenených stala ďalšia členka nášho zboru Mgr. Tatiana Helbichová, ktorá z rúk ministra školstva prevzala Ďakovný list za dlhoročnú pedagogickovýchovnú prácu a prípravu talentovaných ţiakov na olympiády v španielskom jazyku.

Mgr. Tatiana Helbichová preberá ocenenie z rúk ministra školstva SR
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TALENT TRENČIANSKEHO KRAJA 2010
V utorok 29. júna 2010 sa uskutočnil v Delovej bašte na Trenčianskom hrade
za asistencie „Štefana Zápoľského a jeho druţiny“ XIV. ročník Talentu Trenčianskeho kraja, slávnostného oceňovania za dosiahnuté výsledky vo vedomostných, záujmovoumeleckých a športových súťaţiach, ktorý prebiehal pod patronátom PhDr. Miroslava Holčeka, prednostu Krajského školského úradu v Trenčíne. Na slávnosť prijali pozvanie mladí vedátori, nádejní, úspešní športovci a účastníci súťaţí zručnosti,
ktorí skončili na prvých miestach na celoslovenských kolách alebo úspešne repr ezentovali Slovensko na medzinárodných prehliadkach, ale aj pedagógovia, ktorí sa
podieľali na objavení a príprave týchto talentov. Za naše gymnázium sa tejto akcie
zúčastnili:
1.

Pavol Ondrisek (VIII), ktorý na 41. Medzinárodnej chemickej olympiáde
v Cambidge získal bronzovú medailu,

2.

Viktória Richterová (II. E), ktorá sa umiestnila na 1. mieste v celoštátnom
kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii A,

3.

Mária Halašková (III. D), ktorá sa umiestnila na 1. mieste v celoštátnom kole olympiády v španielskom jazyku v kategórii B,

4.

Nina Chovancová (I. C), ktorá dosiahla celý rad skvelých výsledkov na
majstrovstvách Európy a na majstrovstvách sveta v karate.
RNDr. Jaroslav Perniš
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NAVŢDY SME SA ROZLÚČILI...
Je čosi vznešené v kolobehu ţivota. Je to krása skrytá v kaţdodennom rytme
i harmónia vpletená do obrazu sveta. Ţivot kaţdého človeka je o niečom inom –
o trápení, láske, smrti, šťastí i nešťastí. Je temnotou, ak v ňom niet úsilia a vedomostí, a kaţdá vedomosť je márna, ak nie je spätá s prácou, a všetka práca je zbytočná,
ak niet pri nej lásky. Ţivot učiteľa je v mnohom špecifický. Kaţdá spoločnosť kládla
a stále kladie na neho a na jeho prácu vysoké nároky, očakáva od neho zodpovednosť, trpezlivosť, vytrvalosť, slušnosť, čestnosť, úprimnosť, tvorivosť, osobný príklad
a lásku k ţiakom. Učiteľ nemôţe za svojho ţiaka urobiť všetko. No môţe mu pomôcť
v nadobúdaní zodpovednosti za vlastné konanie, poodhaliť tajomstvo poznania, slobody, morálky, pomáhať hľadať ľudské hodnoty. A môţe sa stať súčasťou jeho spomienok. „Učiteľ sa dal do služieb ducha,“ napísal Ľudovít Štúr, „preto musí prejsť cestou tŕnistou“. Tých, ktorí ňou prešli alebo stále prechádzajú, bolo a je v histórii nášho
gymnázia neúrekom. Je čosi vznešené v kolobehu ţivota. Nedá sa zastaviť. Učitelia
prichádzajú, odchádzajú, zomierajú...

ZA VINCENTOM PIATRIKOM
Svetlo sveta uzrel v nedeľu 10. februára 1918 v obci Pitelová, leţiacej v juţnej
časti Kremnických vrchov vo východnej časti Ţiarskej kotliny. Po skončení ľudovej
školy v rodnej obci navštevoval Meštiansku školu vo Zvolene. V rokoch 1936 aţ 1940
študoval na Učiteľskom ústave v Banskej Bystrici. Aby mohol učiť aj na stredných
školách, svoje vzdelanie si ďalej rozširoval. Z jeho vysokoškolského diplomu sa dozvedáme, ţe v rokoch 1953 aţ 1955 študoval na Fakulte spoločenských vied Vysokej
školy pedagogickej v Bratislave, pričom mu započítali aj štúdium v rokoch 1948 aţ
1950 na Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1956 štátnou záverečnou skúškou, ktorá ho oprávňovala vyuč ovať slovenčinu a dejepis v 9. aţ 11. ročníku všeobecnovzdelávacích škôl, ale tieţ na
odborných školách, pričom v zmysle vtedajších predpisov získal kvalifikáciu promovaný pedagóg. Do školských sluţieb nastúpil 1. septembra 1940. Jeho prvým pôs obiskom bola Ľudová škola v Smrdákoch (okres Senica), kde učil šesť rokov. Odtiaľ
prešiel do Kolárova (okres Komárno), kde pôsobil ďalšie štyri roky. Tretím miestom
bola obec Jarok v okrese Nitra. Tam bol dva roky riaditeľom na tamojšej škole. V r o-
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ku 1952 sa odsťahoval spolu s manţelkou a dvoma dcérami do Nitrianskeho Pravna,
aby nastúpil na svoje predposledné pôsobisko. Nasledujúcich päť rokov bol riaditeľom miestnej základnej školy. Od 1. septembra 1957 bol jeho učiteľský ţivot zviazaný
s prievidzským gymnáziom, na ktorom učil aţ do 11. augusta 1981, keď odišiel do
dôchodku. Jeho ţivotná púť sa definitívne zavŕšila v pondelok 2. novembra 2009 vo
veku 91 rokov iba niekoľko dní potom, ako si naše gymnázium, na ktorom pôsobil
dlhé roky, pripomenulo 90. výročie svojho vzniku. Jeho rodina, bývalí kolegovia i ţiaci
sa s ním naposledy rozlúčili 6. novembra v Dome smútku v Prievidzi.

ZA LADISLAVOM RUTTKAYOM
Jeho ţivotný príbeh sa začal odvíjať v pondelok 30. mája 1921 v obci Ostrov
pri Piešťanoch, kde sa narodil ako syn miestneho učiteľa. Základné vzdelanie získal
vo svojom rodisku v rokoch 1927 aţ 1932. Potom nasledovalo štúdium na Rehoľnom
slovenskom gymnáziu františkánov v Malackách (1932 aţ 1940), kde vykonal
12. júna 1940 skúšku dospelosti. Na jej základe mohol pokračovať v štúdiu na vys okej škole. Zvolil si Prírodovedeckú fakultu vtedajšej Slovenskej univerzity (dnes Univerzity Komenského) v Bratislave, na ktorej študoval v rokoch 1940 aţ 1945. Z jeho
diplomu sa dozvedáme, ţe „pán Ladislav Bartolomej Ruttkay preukázal odbornú spôsobilosť vyučovať zemepis a prírodopis na slovenských gymnáziách“. Jeho prvým
pôsobiskom bolo Gymnázium v Galante, na ktorom učil v rokoch 1946 aţ 1950. Na
prievidzskom gymnáziu začal učiť 1. septembra 1950. Pôsobil v ňom aţ do roku
1981, keď odišiel na zaslúţený odpočinok. Zomrel v sobotu 20. februára 2010 vo veku nedoţitých 89 rokov. Posledná rozlúčka s ním sa uskutočnila o štyri dni neskôr
v Dome smútku v Prievidzi.
Ak nás opúšťajú blízki, odchádza s nimi aj čosi z nás – kus nášho ţivota. Odchádzajú do spomienok chvíle našich spoločných dní. V okamihu prázdna, vo chvíli
nenávratnej straty mizne aj to spolu s nimi preţité...
RNDr. Jaroslav Perniš
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ZAVIEDLI SME SYSTÉM MANAŢÉRSTVA KVALITY
Kvalitná škola poskytuje kvalitné vzdelanie. Nedosahuje sa ľahko a uţ vôbec nie ţivelne. Veľmi úzko súvisí s manaţérstvom kvality, čiţe so súborom
koordinovaných činností zameraných na riadenie
kvality a na jej neustále zlepšovanie. V období
prebiehajúcej školskej reformy sa na kaţdú školu kladie čoraz väčší dôraz zo strany
zákazníkov a štátnych inštitúcií zameraný na kvalitu poskytovaných sluţieb. Jej manaţéri sú nútení zaoberať sa kvalitou a stabilitou procesov, ich riadením a neustálym
zlepšovaním, aby boli schopní uspokojovať potreby zákazníkov v čo najväčšej miere.
Jedným zo základných manaţérskych nástrojov na zabezpečenie a dosiahnutie kvality a vyššie uvedených zásad je systém manaţérstva kvality realizovaný podľa medzinárodnej normy. Zavedenie tohto systému a jeho certifikácia prináša organizácii
mnoho výhod:


zniţovanie nákladov na (ne)kvalitu,



zníţenie počtu reklamácií a sťaţností zákazníkov, ich vyššia spokojnosť,



zlepšenie celkového riadenia organizácie – „procesy pod kontrolou“,



presné zadefinovanie zodpovedností a právomocí,



poriadok v organizácii, zlepšenie pracovnej morálky,



vyššia produktivita práce,



vybudovanie firemnej kultúry,



zlepšenie imidţu organizácie,



dôkaz serióznosti organizácie.

Na základe certifikačného auditu, ktorý 25. júna 2010 vykonala spoločnosť
3EC International, a. s. Bratislava, zastúpená certifikačnou manaţérkou Ing. Dagmar
Snohovou, sme získali certifikát, ktorý potvrdzuje, ţe Gymnázium Vavrinca Benedikta
Nedoţerského v Prievidzi spĺňa poţiadavky medzinárodnej normy ISO 9001 : 2008
pre poskytovanie úplného stredoškolského vzdelania.
RNDr. Jaroslav Perniš
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ZLATÁ LAVÍNA JAKUBA KRAKA
V dňoch 12. aţ 21. marca 2010 sa v kanadskom Vancouveri
uskutočnili jubilejné X. zimné paralympijské hry, na ktorých si
slovenskí zdravotne postihnutí športovci vybojovali dohromady
jedenásť medailí, z toho šesť zlatých, dve strieborné a tri
bronzové. Takí úspešní ešte nikdy v histórii neboli. V medailovej bilancii krajín obsadili 4. miesto hneď za takými veľmocami, akými sú Nemecko,
Rusko a Kanada. O všetky pódiové umiestnenia sa zaslúţili zrakovo postihnutí alpskí
lyţiari na čele s Jakubom Krakom, študentom Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, pre ktorého to nebola prvá paralympiáda. Zúčastnil sa aj na tej
predchádzajúcej v Turíne v roku 2006. Bol vtedy najmladším členom našej výpravy.
Spanilá jazda Jakuba Kraka sa začala ešte v časoch, keď navštevoval naše
gymnázium (maturoval v máji 2009). Uţ vtedy reprezentoval nielen školu, ale aj celú
Slovenskú republiku. V januári 2009 spolu so svojím navádzačom Jurajom Mederom
triumfoval v slalome Svetového pohára v lyţovaní v španielskom stredisku La Molina.
Posledný februárový víkend v kategórii nevidiacich a slabozrakých muţov skončil na
1. mieste v slalome, 2. mieste v superkombinácii a 2. mieste v obrovskom slalome na
majstrovstvách sveta v juhokórejskom Gangwone. Vďaka tomu sa stal najmladším
víťazom slalomu medzi zrakovo postihnutými športovcami v histórii Svetového pohára a potvrdil, ţe patrí do absolútnej svetovej špičky. V marci 2009 zbierku svojich
medailí opäť rozšíril, pretoţe vo finále Svetového pohára vo Wistleri v Kanade získal
dve zlaté a dve bronzové medaily. V závere marca sa uskutočnilo finále európskeho
pohára v Jasnej, kde opäť bodoval – v obrovskom slalome skončil na 2. mieste
a v slalome získal zlatú medailu. V dosahovaní úspechov pokračoval aj po maturite.
V prvých mesiacoch roku 2010 získal dve bronzové a jednu striebornú medailu na
pretekoch Svetového pohára v rakúskom stredisku Abtenau a v americkom Aspene.
Skutočným vrcholom jeho športovej kariéry sa stali X. zimné paralympijské hry
vo Vancouveri, na ktorých si vybojoval so svojím navádzačom Jurajom Mederom tri
zlaté a jednu striebornú medailu, čím sa zaradil na čelo historického rebríčka najúspešnejších slovenských paralympionikov. Prvé zlato získal na svahoch lyţiarskeho
areálu Whistler Creekside 14. marca v slalome. V tento deň po prvý raz v histórii znela na zimnej paralympiáde slovenská štátna hymna. O tri dni neskôr, 17. marca, si
vybojoval víťazstvo v obrovskom slalome. V poradí treťou bola strieborná medaila
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v Super G, ktorú získal 19. marca. Iba šestnásť stotín sekundy ho delilo od víťazstva.
Posledný raz triumfoval 21. marca v superkombinácii.
Jakubovi Krakovi sa v 19 rokoch podarilo to, čo sa často nepodarí jeho zdravým kolegom za celý ţivot. „Som nepredstaviteľne šťastný. Pokladám toto za najkrajšiu chvíľu môjho doterajšieho života. Sú to neopakovateľné momenty ,“ povedal v cieli. A aj o nich nám porozprával na besede 31. mája 2010, na ktorú prišiel aj s Jurajom
Mederom...
RNDr. Jaroslav Perniš

Jakub Krako so svojou medailovou zbierkou, navádzačom Jurajom Mederom...

... a s bývalou triednou profesorkou Mgr. Martou Bartošovou
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PROJEKT 2010
V súčasnosti sa veľa hovorí o tvorbe projektov a organizujú sa rôzne súťaţe,
kde majú ţiaci ukázať svoje schopnosti prepojiť vedomosti z rôznych predmetov, ale
aj s praxou. Školský vzdelávací program nášho gymnázia zaviedol vyučovací predmet Tvorba a prezentácia projektov, ktorého vyučujúcimi sú PaedDr. Oľga Kurbelová
a Mgr. Renáta Oswald. Nie je koncipovaný pre jeden predmet, ale spája viaceré
predmety (chémia, biológia, fyzika, matematika a pod.). Ţiak alebo skupina ţiakov
vypracováva na základe poznatkov z učebníc, časopisov, masmédií prezentáciu
k danej učebnej látke doplnenú o dynamické animačné prvky, simulácie, audiovizuálne materiály tak, aby oslovil a zaujal spoluţiakov. Riešenie projektu uvádza ţiakov do
sveta vedy, techniky či umenia. Vyţaduje od ţiaka samostatný a tvorivý postup, riešenie rozporu medzi poţiadavkami, ktoré vyplývajú z úloh a jeho spôsobilosťami.
Úsilie prekonať tento rozpor je hnacou silou myšlienkového zdokonaľovania ţiakov.
Obsah učiva tvoria predovšetkým poznatky, ako postupovať pri riešení projektu. Sú to najmä časti ako výber témy, mapovanie témy, formulácia zadania projektu,
realizácia projektu a vyhodnotenie výsledkov projektu. Tvorba a prezentácia projektov ako predmet rešpektuje jedinečnosti osobnosti ţiaka, rozvíja jeho pozitívne sebahodnotenie, tvorivosť a pruţnosť, schopnosť riešiť problémy a komunikovať so svetom, schopnosť rýchlo čerpať a vedieť spracovávať informácie, ako aj schopnosť
ustavične sa ďalej vzdelávať. Celoročné úsilie ţiakov vyvrcholilo 4. júna 2010 na vedeckej konferencii študentských prác PROJEKT 2010, kde prezentovali vlastné práce
pred spoluţiakmi, rodičmi a hosťami. Hodnotila ich porota, ktorej členmi boli riaditeľka
školy PaedDr. Eleonóra Porubcová, zástupkyňa riaditeľky PhDr. Eva Homolová
a členky profesorského zboru PaedDr. Oľga Kurbelová, Mgr. Jana Mikušková a Mgr.
Ľudmila Zaujecová. Práce podľa svojho zamerania boli zaradené do troch kategórií:
1. Psychológia, paranormálne javy
a) Kristína Teslíková (II. G) – Silvia Pračková (II. G): Autizmus,
b) Lucia Hanková (II. G) – Matej Ďurčenka (II. G): Paranormálne javy,
c) Denisa Švecová (I. G): Bermudský trojuholník,
d) Zuzana Klincová (I. G): Stres.
2. Prírodovedné predmety
a) Katarína Strečanská (I. G): Medveď,
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b) Tomáš Pavlíček (II. B): Stravovacie návyky mládeže,
c) Alexandra Marcinová (II. G) – Štefánia Simonová (II. G): Šírenie drog,
d) Martina Drexlerová (II. F) – Dominika Lacušková (II. F) – Denisa Píšová
(II. F): Zemetrasenia,
e) Roman Kučera (II. B): Poznatky v praxi.
3. Umenia a kultúra
a) Zuzana Henčelová (II. G) – Danica Sliacka (II. G): Komiksy,
b) Romana Kriššáková (II. E) – Júlia Tomášiková (II. E): Film Mŕtva nevesta,
c) Štefan Bielik (I. G) – Dušan Mokráš (I. G): Film a divadlo,
d) Jessica Ţišková (II. F) – Nina Sluková (II. F) – Michal Würschner (II. F):
Rastafariánstvo.
Na záver konferencie vyhlásila porota výsledky. V prvej kategórií zvíťazil Bermudský trojuholník Denisy Švecovej (I. G), v druhej Medveď Kariny Strečanskej (I. G)
a v tretej Film Mŕtva nevesta autoriek Romany Krišákovej a Júlie Tomášikovej z II. E.
Špeciálnu cenu získal Roman Kučera (II. B) s prácou Poznatky v praxi, v ktorej ukázal, ako sa dajú vyuţiť získané vedomosti v praxi a dokázal odpovedať na večnú
otázku ţiakov Načo nám to bude?. Absolútnym víťazom sa stala Denisa Švecová.
PaedDr. Oľga Kurbelová

Absolútna víťazka Denisa Švecová s riaditeľkou školy
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KEĎ SÚŤAŢÍ UČITEĽ...
Genealógia alebo rodopis je pomocná historická veda skúmajúca
vývoj rodov a vzťah medzi rodovo príbuznými jedincami. Prezentuje aj s tým súvisiace biologické, historické, sociologické a právne
dôsledky. Genealogické bádanie vychádza od jedinca – príslušníka rodu – buď ako ploditeľa, alebo splodeného a podľa toho skúma
jeho rodinné vzťahy k predkom alebo k potomkom. Inštitúcia, ktorá
podporuje rozvoj genealogického výskumu na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí, sídli v Martine a volá sa Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť. Podporuje všetkých tých, ktorí sa – zo záľuby, vedecky alebo komerčne – venujú štúdiu príbuzenských vzťahov rodín so vzťahmi k územiu Slovenska. V snahe oc eniť genealogický výskum, ktorý u nás prebieha, uţ od svojho vzniku v roku 1991 organizuje súťaţ nazvanú NAJLEPŠIE GENEALOGICKÉ PRÁCE. 6. ročník vyhodnotili 20. mája
2010 v kongresovej sále Slovenskej národnej kniţnice v Martine. Odborná porota,
pracujúca pod predsedníctvom Mgr. Šarloty Drahošovej, riaditeľky Štátneho archívu
v Nitre, posudzovala celkom 31 prác od 27 autorov. Jedným z nich bol aj RNDr. Jaroslav Perniš, ktorý sa umiestnil so svojou prácou Pernišovci, genealógia jedného
hornonitrianskeho rodu, na 2. mieste.

RNDr. Jaroslav Perniš, člen široko rozvetveného rodu, so svojou prácou
(autorka fotografií Jana Rusňáková, redaktorka – MY Hornonitrianske noviny Prievidza)
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Hodnotiteľom tejto práce bol doc. PhDr. Vladimír Rábik, PhD., vedúci Katedry
histórie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity, ktorý napísal: „Autor je v odbornej
verejnosti známy svojimi odbornými historickými prácami, čo sa prejavilo aj na predloženej genealogickej štúdii o Pernišovcoch. Je spracovaná takmer bezchybne po
formálnej aj obsahovej stránke. Práca sa člení na dve časti. V prvej autor predstavuje
na pozadí základných genealogických prameňov, ako sú Bojnická mestská kniha
z rokov 1572 – 1735, kniha vinohradníckeho cechu, daňový súpis z roku 1715 a matriky, najstaršie údaje o príslušníkoch rodiny; v druhej časti predstavuje vlastnú genealogickú štúdiu. Rodina pochádza z osád Gajdel (dnes Kľačno) a Koš a najstarší
doklad zachytáva príslušníka rodiny Jána Perniša už v zápise z roku 1614. Najstarší
spoločný predok, od ktorého už možno sledovať genealógiu rodu kontinuitne, je tiež
Ján Perniš, ktorý žil v rokoch 1719 – 1799. Rodina sa postupne rozčlenila do ôsmich
osobitných rodinných línií, ktoré odlišovali aj špecifické prídomky. Treba ešte spomenúť, že výhodou spracovania genealógie Pernišovcov bola skutočnosť, že príslušníci
rodiny migrovali len minimálne a prevažne celé sledované obdobie sídlil v Koši. To
autorovi umožňovalo realizovať výskum v uzavretej skupine matričných záznamov
a získavať aj vzájomne so sebou súvisiace údaje. Predložená práca túto možnosť
maximálne využila, čo je aj dôsledok jej vysokej kvality.“
História rodu je nerozlučne spätá s osudom mnohých muţov, ţien a detí. Ich
mená moţno nájsť na zaţltnutých stránkach starých matričných kníh, ale aj vytesané
do chladných náhrobných kameňov. Za kaţdým z nich sa skrýva samostatný ţivotný
príbeh. Všetci poznáme pocit, ktorý sa nás zmocní, keď máme moţnosť dostať sa po
dlhšom čase na miesto, ktoré sme mali kedysi veľmi radi, alebo ktoré sme uţ dávno
nenavštívili. Do našich myslí sa vkrádajú spomienky, ţivé obrazy, konkrétni ľudia,
zabudnuté udalosti a myšlienky. Dejiny kaţdého rodu sú ako kniha, ktorá sa nedá
nikdy dopísať, pokiaľ bude ţiť čo i len jeden jeho príslušník. Keď niekto zomrie,
uzavrie sa jedna jej kapitola, ale so zrodením nového ţivota sa začne hneď písať
nová. Preto je zaujímavé i potrebné, aby sa kaţdý človek vracal k minulosti, pretoţe
prostredníctvom nej môţe lepšie pochopiť vlastnú budúcnosť. Jedna z ciest vedie
cez poznanie ţivotných príbehov vlastných predkov...
RNDr. Jaroslav Perniš
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AKCIE, KTORÉ STÁLI ZA TO
Učitelia a ţiaci našej školy zorganizovali v tomto školskom roku celý rad najrozmanitejších akcií, ktorých prehľad sme priniesli v Kronike školských akcií. Niektoré
sa vydarili viac, iné zasa menej. Lenţe nie je akcia ako akcia. Preto sme sa rozhodli
z tejto neuveriteľne pestrej a mnohofarebnej mozaiky vybrať aspoň niekoľko ţiariacich kamienkov, ktoré sa od ostatných líšia svojou nezvyčajnosťou...

SCIENTIA PRO FUTURO
Celoštátna súťaţná prehliadka vedeckých a technických projektov ţiakov stredných škôl o Cenu Scientia Pro Futuro sa uskutočnila v dňoch 1. – 4. novembra 2009 ako sprievodné podujatie II. odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách. Poslaním celoštátnej súťaţnej prehliadky vedeckých a technických
projektov ţiakov stredných škôl je predviesť praktické výsledky cieľavedomého snaţenia a práce stredných škôl vo vyhľadávaní a podpore nadaných ţiakov zaujímajúcich sa o vedu a techniku a zároveň oceniť najkvalitnejšie ţiacke vedecké a technické projekty formou účasti na prestíţnych medzinárodných súťaţiach a podujatiach
pre začínajúcich mladých vedcov do 20 rokov. Našu školu reprezentovali tri práce
garantované PaedDr. Oľgou Kurbelovou – Liečivé účinky aloe vera, autorkou bola
Jana Kaplánová (IV. C), Vplyv kyslých dažďov na životné prostredie v Trenčianskom
kraji z tvorivej dielne Patrície Kollárikovej (IV.D) a Simony Hlinkovej (III. G) a Stanovenie znečistenia povrchových vôd inštrumentálnymi analytickými metódami, ktorej
autorkami boli Mária Slobodníková (III. G) a Natália Sílešová (III. G). Samotná konferencia vytvorila aj priestor pre vedeckovýskumných pracovníkov, univerzitných
a stredoškolských pedagogických zamestnancov na vzájomnú výmenu skúseností
z práce s nadanými ţiakmi stredných škôl v oblasti vedy a techniky a na prezentáciu
námetov na skvalitnenie zvyšovania záujmu o problematiku vedy a techniky. Účastníci konferencie na konkrétnych príkladoch z vlastných pracovísk prezentovali skúsenosti zo spolupráce medzi strednými školami a vedeckovýskumnými pracoviskami
v konkrétnej realizácii ţiackych výskumných prác.
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KONGRES MLADÝCH BÁDATEĽOV – VODOHOSPODÁROV A HYDROLÓGOV 2010
PRI PRÍLEŢITOSTI SVETOVÉHO DŇA VODY

Aj v tomto školskom roku sa konal v dňoch 21. aţ 23. marca 2010 pri príleţitosti Svetového dňa vody vo Vodárenskom múzeu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Kongres mladých vodohospodárov a hydrológov. Ide o vedeckopopularizačné
podujatie určené pre mladých bádateľov – ţiakov stredných škôl, ktorí pracujú na
svojich výskumných prácach z oblasti vodného hospodárstva a hydrológie. Cieľom
kongresu bolo vytvoriť študentom stredných škôl priestor na prednesenie výsledkov
ich výskumných prác formou vedeckých prednášok, naučiť ich diskutovať a obhajovať svoje myšlienky v prítomnosti odborníkov a zvýšiť záujem mladých ľudí o budúce
povolanie v oblasti vodného hospodárstva a hydrológie. Zúčastniť sa na ňom mohol
kaţdý ţiak, ktorý sa zaujíma o problematiku vody a má rozpracovaný ţiacky projekt
z prírodných, technických, spoločenských alebo humanitných vied. Poslaním Kongresu mladých bádateľov je poskytnúť ţiakom stredných škôl odbornú pomoc
a usmernenie skvalitnenia ich ţiackych vedeckých a technických projektov. Z tohto
dôvodu projekt, s ktorým sa naň prihlásili, nemusel byť ukončený, ale mohol byť
v štádiu rozpracovania. Na kongrese sa zúčastnili ţiaci so svojimi vedeckými prácami
z celého Slovenska. Medzi nimi boli aj študenti našej školy, ktorých odborne i organizačne viedla PaedDr. Oľga Kurbelová. S prácou nazvanou Vplyv klimatickej zmeny
na výskyt horúčav na Slovensku – dlhodobé zmeny výskytu vĺn horúčav na Slovensku v období 1951 – 2009 sem prišli Patrícia Kolláriková (IV. D) a Simona Hlinková
(III. G). Okrem nich tu prezentovali svoju prácu aj Mária Slobodníková (III. G) a Natália Sílešová (III.G). Nazvali ju Stanovenie znečistenia povrchových vôd inštrumentálnymi analytickými metódami. Pracovné predsedníctvo, ktoré kongres riadilo (zloţené
z popredných odborníkov vodohospodárov a hydrológov z Bratislavskej vodárenskej
spoločnosti, a. s., Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Ústavu hydrológie
SAV, Slovenského hydrometeorologického ústavu a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave), autorkám druhej zo spomínaných prác udelilo čestné
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uznanie za mimoriadne kvalitnú prednášku a kvalitný vedecký projekt. Získali tak
moţnosť zúčastniť sa finále slovenského národného kola Stockholm Junior Water
Prize (SJWP), kde môţu zabojovať o postup do celosvetového finále SJWP, ktoré sa
kaţdoročne koná v Štokholme počas medzinárodnej konferencie s názvom Svetový
týţdeň vody pod patronátom švédskej korunnej princeznej Viktórie.

THE EUROPEAN UNION CONTEST FOR YOUNG SCIENTISTS
The European Union Contest for Young Scientists (EUCYS),
čiţe Súťaţ Európskej komisie pre mladých vedcov, je dobrovoľná súťaţ určená pre všetkých aktívnych ţiakov stredných
škôl, ktorí majú záujem realizovať vlastné originálne nápady
a inovatívne riešenia z oblasti vedy a techniky. Umoţňuje im
prezentovať vlastné výsledky z pozorovateľskej, experimentálnej, výskumnej alebo vývojovej práce odbornej i laickej verejnosti, porovnávať vedomosti a schopnosti na národnej
a medzinárodnej úrovni. EUCYS je aj príleţitosťou pre ţiakov
uchádzať sa o hodnotné ocenenia na národnej a medzinárodnej úrovni. Národné finále 22. ročníka sa konalo 22. aţ 24. apríla 2010 v Bratislave. Prihlásených bolo 172
prác z celého Slovenska, z ktorých do národného finále vybrala odborná porota najlepších 30. Vo finále reprezentovali v dvoch kategóriách našu školu dva prihlásené
projekty, garantom ktorých bola PaedDr. Oľga Kurbelová. V prvej kategórii – biologické vedy, vedy o Zemi, environmentálne vedy – súťaţila práca Vplyv klimatickej
zmeny na výskyt horúčav na Slovensku, ktorej autorkami boli Patrícia Kolláriková
(IV. D) a Simona Hlinková (III. G). V druhej kategórii – matematické vedy, fyzikálne
vedy, chemické vedy – súťaţila práca Stanovenie znečistenia povrchových vôd inštrumentálnymi analytickými metódami, ktorej autorkami sú Mária Slobodníková
(III. G) a Natália Sílešová (III. G). Vo veľmi silnej konkurencii vedeckých odborných
prác pred desaťčlennou porotou zloţenou z popredných slovenských pracovníkov
výskumu a vývoja zaujali aj práce našich študentiek. Porota udelila v kaţdej kategórii
prvé miesto a ďalšie ocenenia. Práca Márie Slobodníkovej a Natálie Sílešovej získala
prvé miesto vo svojej kategórii a moţnosť reprezentovať našu školu a aj Slovenskú
republiku na európskom finále v portugalskom Lisabone (24. – 29. 9. 2010). Zvláštnu
cenu získala práca Patrície Kollárikovej a Simony Hlinkovej a s ňou aj účasť na
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52. Londýnskom medzinárodnom mládeţníckom vedeckom fóre (LIYSF) (28. 7. – 11.
8. 2010). Tu sa kaţdoročne stretáva pribliţne 250 mladých vedcov vo veku od 18 do
21 rokov z takmer 60 krajín a z 5 kontinentov. Súčasťou dvojtýţdňového pobytu sú
prednášky, vedecké demonštrácie – prezentácie, diskusie a spoločenské podujatia
vrátane návštev vedeckovýskumných pracovísk univerzít v Oxforde a v Cambridgei
a mnohé ďalšie aktivity.

OLYMPIÁDA MLADÝCH VEDCOV
Olympiáda mladých vedcov (International Junior Science
Olympiad – IJSO) je vedomostná súťaţ z fyziky, chémie a biológie určená pre ţiakov vo veku do 16 rokov (na Slovensku sú
to najmä základné školy a osemročné gymnáziá). Unikátnosť
súťaţe spočíva v tom, ţe kaţdý ţiak musí preukázať vedomosti
zo všetkých troch oblastí. Odmenou za poctivú a náročnú prípravu je moţnosť účasti na medzinárodnom kole súťaţe, ktoré sa tradične koná
v decembri (tento rok v rovníkovej Afrike). Súťaţ sa začala jednoduchým domácim
experimentom so zemiakmi ( pozorovanie osmózy a určenie izotonickej koncentrácie
soli). Z našej školy ho vypracovali Kristián Kuna (III), Jozef Švolík (IV), Andrej Kolárik
(IV), Šimon Štrba (IV) a Jarmila Prosseková (V). Všetci úspešne postúpili do druhého
internetového kola. Na základe výsledkov sa nominovali na prvé výberové sústredenie, ktoré sa konalo v dňoch 27. – 29. 5. 2010 v hoteli Národný dom v Topoľčiankach. Na sústredenie prišlo dohromady 26 ţiakov. Riešili teoretické i experimentálne
úlohy. Z teoretických šlo o úlohy týkajúce sa molekulárnej genetiky a dedičnosti, fotosyntézy a meteorologického balóna. Experimentálne úlohy boli náročnejšie – premerať dve sériovo-paralelné zapojenia ţiaroviek a vysvetliť rozdiely v mnoţstve svetla
produkovaného jednotlivými ţiarovkami, pozorovať pod mikroskopom zrnká kukuričného a zemiakového škrobu, stanoviť titráciou obsah vitamínu C v ovocných šťavách. Z našich študentov sa medzi úspešných riešiteľov zaradili Šimon Štrba a Jarmila Prosseková, ktorá sa stala víťazkou celoštátneho kola a prebojovala sa medzi
desiatku riešiteľov, ktorí sa zúčastnia druhého výberového stretnutia v septembri
2010. Na príprave ţiakov sa podieľali PaedDr. Oľga Kurbelová, Mgr. Jana Mečiarová
a Ing. Iveta Šovčíková.
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STOCKHOLM JUNIOR WATER PRIZE
V školskom roku 2009/2010 prihlásili ţiaci stredných škôl v Slovenskej republike do medzinárodnej postupovej súťaţe o Štokholmskú cenu vody pre mladých (Stockholm Junior Water Prize
– SJWP) za najlepší výskumný projekt z oblasti problematiky
vody. Cieľom tejto súťaţe je zvýšiť záujem mladých ľudí o problematiku vody a o výskum v tejto oblasti a zapojiť ich do riešenia lokálnych, regionálnych, národných a celosvetových tém o vode. V Slovenskej
republike celoštátnu súťaţ SJWP realizuje občianske zdruţenie Mladí vedci Slovenska. Súťaţ je podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. Hlavným partnerom súťaţe je Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., prostredníctvom Ceny
BVS chce vyjadriť verejné uznanie a poďakovanie pedagógovi, ktorý motivoval ţiakov k vypracovaniu študentských výskumných projektov a strednej škole, ktorá vytvorila vhodné podmienky pre zapojenie ţiakov do súťaţe SJWP. Tento rok sa prihlásilo
do národného finále, ktoré sa konalo v dňoch 30.5. aţ 1.6. 2010 vo Vodárenskom
múzeu v Bratislave, celkom 163 prác a z nich odborná porota vybrala 40 najúspešnejších. Medzi nimi boli aj dve práce našich študentov – prvá niesla názov Stanovenie znečistenia povrchových vôd inštrumentálnymi analytickými metódami a jej autorkami boli Mária Slobodníková (III. G) a Natália Sílešová (III. G), pracujúce pod odborným dohľadom PaedDr. Oľgy Kurbelovej, a druhá súťaţila pod názvom Prekládka
rieky Nitra a jej vplyv na životné prostredie, ktorej autorom bol Peter Mendel (IV. F),
ţiak Mgr. Vlasty Dobrotkovej. Prvá z uvedených prác sa umiestnila na treťom mieste
a jej autorky získali moţnosť reprezentovať našu školu na medzinárodnej konferencii
v Bratislave.
PaedDr. Oľga Kurbelová

59

PLANÉTA VEDOMOSTÍ
Čo je Planéta vedomostí? Je to jedinečná
interaktívna učebná pomôcka pre moderné
školy na Slovensku. Digitálny obsah veľmi
zaujímavým a pútavým spôsobom sprístupňuje vzdelávanie v predmetoch matematika, fyzika, chémia, biológia a prírodoveda.
O jeho rozsiahlosti svedčia aj tieto čísla – obsahuje 187 kapitol, 1 093 lekcií, 9224
študijných jednotiek pre ţiakov a študentov, 11 213 cvičení, 721 videí, 2 320 prezentácií, 2 999 simulácií a mnohé ďalšie aplikácie. Jeho výhodou je aj to, ţe učiteľ do
obsahu môţe zasahovať, pretvárať ho tak, ako momentálne potrebuje. V decembri
2009 sme reagovali na výzvu v súvislosti s uvedením vzdelávacieho systému Planéta
vedomostí na slovenský trh firmou AGEMSOFT, a. s. Vypracovali sme prípadovú
štúdiu o jej moţnom pouţití na našej škole. Prišiel február 2010 a s ním aj správa, ţe
sme sa stali vzorovou školou Planéty vedomostí. Radosť bola o to väčšia, keď sme
zistili, ţe len 20 škôl z celého Slovenska bolo rovnako úspešných. 13. apríla 2010 sa
Mgr. Monika Blahová, Mgr. Zuzana Cigáňová, Mgr. Alţbeta Janesová, PaedDr. Renáta Lukáčová, Mgr. Eva Krajniaková, RNDr. Edita Duchoňová, Mgr. Róbert Klein,
Mgr. Jana Pastieriková, Mgr. Jana Mečiarová, PaedDr. Miroslav Kozák, PaedDr. Oľga Kurbelová, Mgr. Marta Lančaričová a Mgr. Ľubomíra Šimurková, vyučujúci prírodovedných predmetov (matematiky, fyziky, chémie a biológie), zúčastnili školenia na
pôde našej školy o pouţívaní digitálneho obsahu Planéty vedomostí. Školenie viedla
Boţena Kállová, projektová manaţérka firmy AGEMSOFT, a. s. V stručnosti charakterizovala vzdelávací systém Planéta vedomostí. Oboznámila nás s prácou vo vzdelávacom prostredí pre ţiakov, pre učiteľov a predviedla prácu s aplikačnou platformou učiteľ. Všetky činnosti sme si počas intenzívneho trojhodinového školenia aj
vyskúšali. Unavení, ale nabití vedomosťami sme odchádzali domov.
Dňa 7. júna 2010 naša škola, zastúpená Mgr. Ľubomírou Šimurkovou, a firma
Agemsoft podpísali Memorandum o spolupráci. Týmto sme sa stali jednou z 20 škôl
z celého Slovenska a zároveň jedinou strednou školou v Trenčianskom samosprávnom kraji, ktoré môţu pouţívať Planétu vedomostí. Je to rozsiahly a flexibilný elektronický vzdelávací systém pre základné a stredné školy pokrývajúci hlavné predmety, ktoré sa podľa osnov vyučujú na školách. Digitálny obsah tvoria multimediálne
spracované všeobecne platné poznatky z predmetov matematika, fyzika, chémia,
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biológia a prírodoveda. Kaţdý z predmetov sa vzťahuje na príslušnú úroveň slovenského vzdelávacieho systému. Obsah zahrnutý v rámci jednotlivých úrovní a predmetov sa skladá z pribliţne stovky interaktívnych lekcií najvyššej kvality. Kaţdá lekcia
obsahuje mnoţstvo multimediálnych prezentácií, názorných videí, animácií, atraktívnych simulácií, interaktívnych cvičení a aktivít.
Mgr. Ľubomíra Šimurková
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STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ
Máš aj ty záujem vedecky bádať, tvorivo myslieť
a ukázať svoj talent? Zapoj sa aj ty do súťaţe stredoškolskej odbornej činnosti, ktorej 32. ročník prebehol. Je to dobrovoľná záujmová činnosť mladých
perspektívnych vedcov, prehliadka tvorivého myslenia, odborných vedomostí a talentu mládeţe. Jej cieľom je prispievať k schopnosti
reálneho sebaposudzovania v priamej konfrontácii vlastnej práce a hodnotení prác
iných ţiakov, viesť ţiakov k samostatnej tvorivej činnosti a upevňovať ich záujem
o sebavzdelávanie, podporovať študijnú aktivitu riešiteľov, prácu s odbornou literatúrou, prácu na počítači, vyuţívanie informačných technológií, viesť ţiakov k schopnosti aplikovať získané vedomosti v praxi, prispievať k zmysluplnému a účelnému vyuţívaniu voľného času.
V školskom roku 2009/2010 našu školu v regionálnom kole SOČ, ktoré sa konalo 12. marca 2010 v priestoroch Strednej odbornej školy na Ulici Terézie Vansovej
v Prievidzi, reprezentovali nasledovní ţiaci:
1.

Roman Kučera (II. B) súťaţil v odbore 02 matematika, fyzika, informatika s prácou Využitie poznatkov v praxi (konzultantka: PaedDr. Oľga
Kurbelová) a umiestnil sa na 2. mieste,

2.

Martin Cmarko (III.B) a Peter Mendel (III. B) sa predstavili v odbore 02
matematika, fyzika, informatika s projektom Výukový softvér k učivu fyziky – jednoduché mechanické stroje (konzultanti: Mgr. J. Galanská
a Mgr. R. Klein) a obsadili 3. miesto,

3.

Mária Slobodníková (III. G) a Natália Sílešová (III. G) súťaţili v odbore
03 chémia, potravinárstvo s prácou Stanovenie znečistenia povrchových vôd inštrumentálnymi analytickými metódami a získali 3. miesto
(konzultantka: PaedDr, Oľga Kurbelová),

4.

Ľubica Chrvalová (IV. F) súťaţila s prácou nazvanou Primáty s najdlhšími rukami, patriacou do odboru 04 biológia (konzultantka: Mgr. Vlasta
Dobrotková) a umiestnila sa na 2. mieste,
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5.

Silvia Michalovičová (IV. F) a Monika Tkáčová (IV. F) sa stali autorkami
práce Rieky na hornej Nitre, ktorá svojím obsahom patrila do odboru 04
biológia (konzultantka: Mgr. Vlasta Dobrotková),

6.

Peter Mendel (IV. F) vypracoval tému zaradenú do odboru 08 ochrana
a tvorba ţivotného prostredia Prekládka rieky Nitra a vplyv na ekosystém daného prostredia (konzultantka: Mgr. Vlasta Dobrotková), s ktorou
obsadil 1. miesto,

7.

Patrícia Kolláriková (IV. D) a Simona Hlinková (III. G) prezentovali prácu Vplyv klimatickej zmeny na výskyt horúčav na Slovensku, odbor 08
ochrana a tvorba ţivotného prostredia (konzultantka: PaedDr. Oľga
Kurbelová) a obsadili 2. miesto,

8.

Iveta Vaňová (IV. D) predstavila v odbore 13 história, politológia, filozofia, právne vedy prácu Dejiny prievidzských škôl (konzultantka: PhDr.
Margita Daubnerová),

9.

Jana Pastieriková (III. G) a Simona Hlinková (III. G) vypracovali prácu
zaradenú do odboru 13 história, politológia, filozofia, právne vedy, ktorú
pomenovali Jozef Reich – agent proti svojmu presvedčeniu (konzultantka: Mgr. Eva Juríčková) a získali 1. miesto,

10.

Simona Hlinková (III. G) – Nikola Schromová (III. G) súťaţili v odbore
17 pedagogika, psychológia, sociológia s prácou Robia šaty človeka?
(konzultantka: PhDr. Zuzana Klačanská),

11.

Michaela Hirtlová (III. E) predstavila prácu Škola – veľký skok vpred?
zaradenú do odboru 17 pedagogika, psychológia, sociológia (konzultantka: PhDr. Zuzana Klačanská) a umiestnila sa na 3. mieste.

Práce, ktoré sa umiestnili na 1. a 2. mieste, postúpili do krajského kola, konaného v dňoch 30.3. – 1.4. 2010 na Strednej odbornej škole v Starej Turej. Práca Patrície Kollárikovej (IV. D) a Simony Hlinkovej (III. G) získala 3. miesto, práca Ľubice
Chrvalovej (IV. F) 4. miesto a práca Jany Pastierikovej (III. G), Simony Hlinkovej
(III. G) a práca Romana Kučeru (II. B) získali 4. miesto a zvláštne ocenenie poroty.
Najväčší úspech v krajskom kole mala práca Petra Mendela (IV. F). Obsadil s ňou
2. miesto.
Mgr. Jana Pastieriková
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Zloţenie predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry:
1. Mgr. Mária Hanková, vedúca predmetovej komisie,
2. Mgr. Lenka Bieliková,
3. PaedDr. Bohdan Cagáň,
4. Mgr. Mária Hanešová,
5. Mgr. Petra Pekárová,
6. PaedDr. Katarína Rajcigelová,
7. PaedDr. Miroslava Šutová,
8. Mgr. Helena Vašková.
V našej škole sa stalo peknou tradíciou usporiadať vţdy na sklonku zimy Sviatok rozprávky – školské kolo súťaţe Rozprávkové vretienko. Aj tento rok nás súťaţiaci svojimi ukáţkami zaviedli do ríše rozprávok a dokázali, ţe i v čase počítačov,
internetu a akútneho nedostatku času má rozprávka v našom ţivote ešte stále miesto. Najviac sa páčili vystúpenia týchto zverencov Mgr. Márie Hanešovej, ktorí sa
umiestnili nasledovne:
1. miesto – Zuzana Marošiová (III),
2. miesto – Ľudmila Peterková (I),
3. miesto – Jana Beňadiková (II) a Frederika Beňová (III).
Študenti, ktorí sa vo voľnom čase venujú literárnej tvorbe, sa pokúsili uspieť
v súťaţiach s celoštátnou pôsobnosťou, napr. Milan Rastislav Štefánik – vojak a diplomat, Literárny Keţmarok, Esej o rozvojovej pomoci a spolupráci, Športovec – môj
vzor, O cenu Slovenského učeného tovarišstva. Úspešný bol Andrej Fiačan (I. B),
ktorého pripravovala Mgr. Mária Hanková. V 4. ročníku súťaţe Benediktova literárna
Prievidza obsadil so svojou poviedkou Sám na vrchole 3. miesto.
V spolupráci s kultúrnymi inštitúciami SR predmetová komisia slovenského
jazyka a literatúry umoţnila niektorým študentom stretnúť sa so spisovateľmi, ktorí
zavítali do nášho mesta. Ţiaci I. B a I. D boli na stretnutí s Michalom Hvoreckým.
Spisovateľ propagoval svoju tvorbu a najmä nový román Dunaj v Amerike. Štvrtáci sa
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zúčastnili besedy s regionálnou spisovateľkou Vladenou Teslíkovou a s Jánom
Štrasserom. Spolupráca s Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi sa prejavila
v návšteve filmu Bohom zabudnuté kúty, po predstavení nasledovala beseda
s tvorcami, a folk-rockového koncertu. V Bojniciach sa študenti zabavili na vystúpení
Lúčnice. Ţiaci prvých ročníkov osemročného štúdia sa vďaka Mgr. Márie Hanešovej
mohli zúčastniť na exkurziách, na ktorých si upevnili a rozšírili vedomosti z literatúry
– prváci absolvovali exkurziu Bojnické dukáty, tretiaci išli po stopách Ľudovíta Štúra.
Mgr. Mária Hanková zorganizovala pre študentov II. ročníka štvorročného
štúdia návštevu divadelného predstavenia v Divadle Andreja Bagara v Nitre.
II. A a časť II. G si mohli pozrieť úspešnú inscenáciu hry Jozefa Gregora Tajovského
Statky – zmätky. Predstavenie sa ţiakom páčilo, ocenili výkony hercov, najmä
svojského Milana Ondríka v úlohe Ďurka či „podrezaný jazyk“ Evy Pavlíkovej v úlohe
Ţofy, ale aj prácu reţiséra Ľubomíra Vajdičku, ktorý vniesol do dramatického textu
prvky humoru.
Talentovaní recitátori našej školy majú kaţdý rok moţnosť prezentovať sa
umeleckými textami, ktoré ich zaujali, na školskom kole Hviezdoslavovho Kubína.
V štvrtej kategórii (1. – 4. ročník gymnázia) 56. ročníka tejto súťaţe sa zúčastnilo 16
ţiakov, 6 v prednese poézie, 10 v prednese prózy.

Zľava doprava: Michaela Cagáňová (I. B), Matúš Murín (I. C), Veronika Smejkalová (II. C),
René Putiška (I. C), Petra Lörincziová (II. C), Dominika Hudecová (II. G)
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Porota, ktorá pracovala v zloţení Mgr. Mária Hanková, PaedDr. Miroslava Šutová a Mgr. Petra Pekárová, posúdila výkony a odovzdala kniţné ceny víťazom:
Poézia:

1. miesto – Petra Lörincziová (II. C),
2. miesto – Dominika Hudecová (II. G),
3. miesto – Michaela Cagáňová (I. B).

Próza:

1. miesto – Barbora Nováková (IV. A),
2. miesto – Miroslav Čibik (I. F),
3. miesto – Olívia Fantúrová (II. C).

V regionálnom kole súťaţe nás reprezentovali recitátori, ktorí sa umiestnili na
1. a 2. mieste. Petra Lörincziová a Barbora Nováková ako víťazky postúpili do krajského kola, Miroslav Čibik obsadil 2. miesto a Dominika Hudecová bola tretia.
V XVIII. ročníku súťaţnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy mládeţe
a dospelých Trenčianskeho kraja Štúrov Uhrovec získala Barbora Nováková 2. a Petra Lörincziová 3. miesto. Do tejto súťaţe sa kaţdoročne zapájajú i ţiaci niţších tried
osemročného gymnázia. Mgr. Mária Hanešová a Mgr. Lenka Bieliková vybrali spomedzi recitátorov Jakuba Chovanca (I), ktorý sa zúčastnil okresného kola. Na dr uhom mieste v školskom kole bola Zuzana Marošiová (III), na treťom Jana Beňadiková
(II) a Frederika Beňová (III).
Mgr. Mária Hanková

MEDZINÁRODNÝ DEŇ MATERINSKÉHO JAZYKA
V ţivote je mnoho dôleţitých vecí, na ktoré v zhone beţných dní zabúdame.
Kalendár nám ale občas pripomenie, ţe by sme si mali uctiť svoje mamy, spraviť niečo prospešné pre našu planétu Zem či prestať fajčiť (alebo radšej vôbec s tým nezačínať). Jeden z dní v roku – 21. február – organizácia UNESCO venovala i materinskému jazyku. Tento rok nám ho pripomenul pestrý informačný panel na prízemí školy, ktorý v spolupráci s II. A a Barborou Leitmannovou z I. B pripravila Mgr. Mária
Hanková.
Hovorí sa: Toľkokrát si človekom, koľko rečí vieš. Je ale iba jedna reč, ktorú
nás naučili naši rodičia, ktorou sa dorozumievame so svojimi blízkymi i sami so s ebou. Materinská reč. Veľká väčšina študentov nášho gymnázia má materinský jazyk
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slovenčinu. Potrebuje slovenčina svoj deň v kalendári? Potrebuje! Presvedčila sa o
tom aj II. A. Študenti tejto triedy na podnet Mgr. Márie Hankovej v rámci predmetu
slovenský jazyk a literatúra pracovali na projekte, v ktorom zisťovali, ako si váţime
svoj materinský jazyk. Po potulkách Prievidzou sa stretli aj s takýmito nápismi: SECOND HAND, R – PUB, CAR WASH, COMPUTER LAND, SPORT AND SKI, VIOLET VISAGE, IDEA STUDIO. Človek by zapochyboval, či je vôbec na Slovensku!
A čo na to hovoria druháci nášho gymnázia? „Názov v cudzom jazyku je podľa
nás opodstatnený len v prípadoch, keď ide o známu a zauţívanú značku, keď sa daný výraz nedá do slovenčiny preloţiť. Nie je potrebné meniť názov zahraničných firiem, ktorým sa prezentujú po celom svete. Prečo by však mal slovenský obchodník
pomenovať svoj obchod anglickým názvom? Veď slovenčina je taká ľubozvučná!
Z DRUHEJ RUKY, POHOSTINSTVO U RUDA, AUTOUMYVÁREŇ, SVET POČÍTAČOV, LYŢE A ŠPORTOVÉ POTREBY, ŠTÚDIO KRÁSY FIALKA, OBCHOD PLNÝ
NÁPADOV znie oveľa lepšie, ale najmä všetci Slováci, aj tí skôr narodení, by vedeli,
kam vstupujú...“
Vyjadriť sa k téme Reč mojej mamy a ja mali moţnosť aj študenti iných tried
v svojich úvahách na túto tému v rámci rovnomennej literárnej súťaţe. Do školského
kola postúpilo 36 prác. Z nich porota v zloţení Mgr. Lenka Bieliková, PaedDr. Bohdan Cagáň a PaedDr. Katarína Rajcigelová vybrala 7 najlepších. Najúspešnejšou sa
stala práca Renáty Úradníčkovej z II. G, ktorá zvíťazila v celoslovenskej súťaţi usporiadanej Univerzitnou kniţnicou v Bratislave a UNESCO. Dúfame, ţe Medzinárodný
deň materinského jazyka sa postupne dostane do povedomia ľudí. Je dôleţité, aby
sme nezabúdali, „ako nám zobák narástol“. Ale nie iba 21. februára!
Mgr. Mária Hanková
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REČ MOJEJ MAMY A JA
„Mamička, mamička, jaj, mne prišlo z očí, veď sa mi celý svet do kolesa točí...“
Určite mi dáte za pravdu, ţe v dnešnom modernom svete sa takto dcéra so svojou
matkou nebude baviť. Čím to asi bude? Odpoveď je jednoduchá: ţijeme v 21. stor očí, keď ľudia prestali byť zviazaní s pôdou, prudko vzrástla a rastie vzdelanosť, sme
akísi otvorenejší komunikácii, novým informáciám i poznatkom, ktoré dotvárajú obraz
súčasného moderného človeka. Určite mi dáte za pravdu, ţe mnohé sa z ľubozvučnosti vytráca, ustupujú citové zafarbenia, zdrobneniny či metafory, ale i iné umelecké
prostriedky, ktoré zaraďujú náš jazyk do prekrásneho skvostu kultúrneho dedičstva.
Podoba reči však i napriek týmto skutočnostiam je svojrázna so svojimi zvláštnosťami i hodnotou, ktorú si uchováva po celé stáročia.
Výnimočné je dedičstvo našich predkov, ktorí nám zachovali múdrosť v podobe povestí, bájok, rozprávok, piesní... Dodnes mi rezonujú známe rozprávočky, ktoré
mi mama ako malému dievčatku so zvedavými očami s rozprávačskou obratnosťou
„kládla“ na unavené viečka. Mám šťastie, pretoţe moja mama má naozaj dar reči, je
vtipná, nešetrí slovami chvály v majstrovskej podobe, ale – ak je treba – aj hany. Miluje básne, dokonca nemá problém veršovať aj pol dňa. Obdivujem na nej dynamiku
reči, okamţitú premenu z odbornej terminológie do sveta citových prejavov, mnoţstva zdrobnenín... Pamätám si jej prvú báseň, ktorú mi zarecitovala ako správnej dospievajúcej:
,,Otvor dlaň, je v nej príbeh spánku,
chcem veriť tým krásnym náhodám,
čo majú príchuť jarného vánku,
dlaň hľadá dlaň, horúci dych spaľuje tvár,
nechceš byť sám, si pre mňa dar...“
Bolo priam neuveriteľné, s akou ľahkosťou pri nedeľnom obede vymýšľala slová začínajúce sa na rovnaké písmenko, tak v tomto je majsterka; ţeby učiteľské povolanie? Ktovie? Ţeby väčšia inšpirácia pri varení? Veď posúďte spolu so mnou:
Mútne more máta myseľ, múti moje myšlienky, myslieť moţno menej neţ z mála na
milého maršala...
Váţim si a ticho závidím, ako otvorene komunikuje o problémoch, v ťaţkých
situáciách i v riešení konfliktov pristupuje citlivo, vhodne vyberá slová, ktorými zmier68

ňuje napätie, prípadne eliminuje vzniknutý problém. Pochopiteľne, súvisí to s preţitými skúsenosťami, mnohé naštudovala, mnohé prečítala, mnohé počula a zaţila...
Vďaka svojmu povolaniu je medzi mladými študentmi, ktorí dotvárajú a obohacujú
stále mladého ducha komunikačnú svieţosť. Musím sa pousmiať, pretoţe pochytila
veľmi veľa študentských slangov, ktoré sa na ňu lepia kozmickou rýchlosťou. Budem
aj ja taká? Dúfam a pevne verím, ţe sa mi podarí prevziať posolstvo reči takej bohatej, pestrej a s rovnakým citom a umom ho odovzdám zase ja svojim deťom. Reč mojej mamy je taká, aká je: sladká, niekedy s príchuťou chilly papričky, ale inteligentná,
pestrá, vrúcna, priateľská...
Mami, zvládnem to?
Renáta Úradníčková, II. G

NEMILOVAŤ KNIHY ZNAMENÁ NEMILOVAŤ MÚDROSŤ ...
Táto veľavravná myšlienka Učiteľa národov Jána Amosa Komenského určite
zarezonovala v mysliach študentov III. ročníka i pedagógov, ktorí sa 28. apríla 2010
stretli na besede s Jánom Strasserom a niesla sa v príjemnej komornej atmosfére.
Vyštudoval slovenský a ruský jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave. Pracoval ako redaktor časopisu Mladá tvorba, šéfredaktor týţdenníka
Domino fórum a Slovenské pohľady. V súčasnosti pôsobí v slobodnom povolaní.
V roku 1968 debutoval básnickou zbierkou Odriekanie a dodnes ich vyšlo desať. Azda najobľúbenejšia z nich je zbierka Stala sa nám láska (2003) – výber lyrických
a piesňových textov. Venuje sa i prekladom z ruskej a nemeckej literatúry. Je spoluautorom dvoch kultových pôvodných muzikálov Neberte nám princeznú a Cyrano
z predmestia. Spolupracoval i na úspešnom muzikáli Divotvorný hrniec. Patrí do generácie Osamelých beţcov, i keď ním sám nie je. V klube spisovateľov, ako sám hovorí, vysedávať nezvykne. Moţno preto, ţe je predovšetkým básnik...
V ţivej diskusii s autorom sa študenti dozvedeli, ţe v súčasnosti sa veľkej obľube čitateľov tešia jeho Knihy rozhovorov s významnými osobnosťami slovenského
umeleckého sveta, napr. s Milanom Lasicom, Milanom Markovičom, Zdenou Studenkovou a v štádiu prípravy sú rozhovory s Adelou Banášovou a Petrou Polnišovou.
Stretnutie s Jánom Strasserom bolo veľmi pútavé a poučné, preto verím, ţe sme si
prehĺbili svoje vedomosti z literárnej i hudobnej oblasti.
PaedDr. Miroslava Šutová
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Básnik Ján Strasser a PaedDr. Miroslava Šutová

NEPOCHOPENÁ
Je noc. Mestečko zahalila prenikavá tma. Mesiac sa schoval pod závoj mr akov. Sem-tam sa podarí slabým lúčom preniknúť na čiernu zem a neţne ju pohladiť.
Vo vzduchu cítiť vôňu padnutého daţďa a premočených borovíc, ktoré sa chvejú pod
rúškom tmy. V pahrebe dohárajú posledné plamienky a ich vôňa si preráţa cestu
jemným vánkom, ktorý sa hrá s lístkami stromov. Neţne si ich pohadzuje zo stany na
stranu. Vonku je tak ticho, ţe počuť len kvapky zráţajúce sa so zemou. Ich lesk sa
odráţa v prenikavom svetle pouličných lámp.
V domoch sa uţ nesvieti, lebo ľudia sa uţ dávno ponorili do ríše snov. Na stoloch sú poloţené šálky s nedopitými čajmi. V kozuboch praskajú rozohnené iskierky
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a ich teplo sála vyššie a vyššie. Dáţď akoby poloţil ľuďom na viečka spánok, len
v jednom malom podkrovnom okienku v tmavom ošarpanom domčeku ţiari sviečka
ako zrnko nádeje. Budovou sa šíri prenikavá vôňa terpentínu. Pri sviečke sedí schúlená mladá ţena. Hlavou jej víri mnoţstvo myšlienok. Dušu má sťa anjel, nikomu by
nedokázala ublíţiť, ale šťastie jej nepraje. I keď dostala do vienka dar preniesť svoje
pocity štetcom na plátno, srdce má zronené. Nikto ju nedokáţe pochopiť. A tak tam
sedí a drobnými prstami si prečesáva dlhé ebenovočierne vlasy, ktoré jej zahaľujú
malú guľatú tvár. Jej hlboké zelené oči zúfalo pozorujú plamienky sviečky. Je schúl ená v rohu izby, akoby čakala na zázrak. Zrazu vstane a nedočkavo rýchlym krokom
ide k najbliţšiemu plátnu, zodvihne ho a pripevní na stojan. Potom sa rozhliadne vôkol seba, nazrie pod hŕbu pohárov, štetcov, po dlhom prehrabávaní a prehadzovaní
zodvihne malé vrecúško. Šikovne rozviaţe jeho mašľu a otvorí ho. ,,Konečne!“ Z vr ecúška vyberie tucet farebných túb a začne ich ukladať na rám stojana. Neisto sa zahľadí na plátno. Hľadí naň tak úpenlivo, bez mihnutia oka, akoby ho chcela omráčiť
pohľadom. Znenazdajky sa pozrie na farby. Zmocní sa jej dhodlanie, krv v ţilách sa
jej rozprúdi a vezme do ruky tubu. Plátno pomaly začne zapĺňať farebnými plochami.
Prestane myslieť, oddá sa plátnu ako svojmu milencovi. Nevníma čas ani priestor.
Do očí sa jej vlieva pocit šťastia, ani sama nevie prečo. Prejde hodina, dve... a na
plátne pribúdajú nové a nové čiary.
Čas stále plynie, keď tu zrazu preruší to hrobové ticho ohlušujúce a prenikavé
bitie kostolných zvonov. Ich zvuk sa šíri chladnou nocou ako blesk, a keď dopadne
na studené múry domov, jeho ozvena sa odrazí a zaznie ako nebeský zvon. Vonku
počuť prenikavé zavýjanie psov, ktoré slabne, aţ sa úplne stratí v daţdi. Štetec, ktorý
mala Violet pevne uchopený v ruke, pomaly padá na zem.
Kvapky daţďa dopadajú na okno a stekajú po jeho skle. Violet sa započúva do
toho bezvýznamného zvuku. V mysli sa jej vynárajú známe pocity... Beznádej a samota. Podíde k dvierkam na konci izbičky a otvorí ich. Zasvieti a pristúpi nesmelo
k umývadlu, zmyje olejovú farbu z rúk a ţalostne si vydýchne. Celý ţivot preklína svoj
dar. Nechápe, prečo práve ona. Spomenie si, ţe ju čaká veľká, dlho pripravovaná
vernisáţ. O chvíľu uţ leţí v posteli, nad ktorou visí zamatový baldachýn, prikryje sa
mäkučkou perinou a zaspí bezstarostne ako malé dieťa.
Mesačný koráb pomaly odplával z oblohy. Na premočenú zem padla hmla.
Ľudia sa prebúdzajú. Violet je uţ dávno hore a nedočkavo pobehuje po izbe. V hlave
má neskutočný chaos. Na jednej strane sa bojí, ale zároveň dúfa, ţe sa splní jej tajný
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sen. Má chuť kričať a smiať sa. Rozospato príde pred zrkadlo v kúpeľni. ,,Ach,“
vzdychne si nahlas. Namaľovala sa, čo nebolo jej zvykom, upravila svoje dlhé vlasy
do úhľadného drdolu, obliekla si krásne šaty. Poslednýkrát si prečítala úvodný prejav
a všetko pobalila. Konečne bola prichystaná odísť.
*
* *

V galérii je uţ všetko pripravené, Violet robí posledné úpravy.
,,Dúfam, ţe všetko je na správnom mieste,“ povie rozochveným hlasom.
,,Boţe, čo ak nebude mať výstava úspech, čo ak som na niečo zabudla,“ potichu si
šomre popod nos.
Na stoloch sú chlebíčky, zákusky a všakovaké dobroty. Pomaly prichádzajú
nedočkaví hostia – s nesmiernym nadšením a zvedavo hľadia dookola. Jej srdce začalo biť, akoby jej išlo vyskočiť z hrude. Zhlboka sa nadýchla a vykročila ich privítať.
Ľudia si obzerajú obrazy . Prechádzajú od jedného k druhému a ich nadšenie
čoraz viac narastá. Na tvárach sa im objavujú úprimné úsmevy. Hostia priam jasajú
a kupujú si Violetine obrazy ako na beţiacom páse. Galériou sa šíri príjemná atmosféra, upokojujúca hudba, sladkastá vôňa pomarančov a hŕba pozitívnej nálady. Ľudia sa bavia. Zrazu k Violet pristúpi nadšený plavovlasý mladík zavalitej postavy
s dôleţitým výrazom v tvári. Violet tuší, kto ten pán je. Je to najznámejší londýnsky
kritik.
„To je úţasné! To, ako ste vyjadrili svoje pocity... pocity šťastia a nadšenia, tie
krásne sýte farby, ten kontrast, ja, ja nemám slov... Gratulujem vám, vaše obrazy sú
excelentné!“ vyhŕkne na ňu s takým nadšením, aké ešte nezaţila. Jeho posledné slová zoberú Violet úsmev z tváre. Do duše sa jej vkradla prázdnota a obavy sa naplnili.
Nikto ju nedokáţe pochopiť! Slzy sa jej začali vkrádať do očí a pomaly stekali po líci.
„Výstava sa končí,“ zvolala roztraseným hlasom plným smútku. Ľudia sa na ňu
pozreli s údivom. S ťaţkým srdcom, ale aj tak začali odchádzať z galérie. Nechápali,
čo ju prinútilo k tomuto kroku. Posledné, čo Violet počula, bolo silné buchnutie dverí.
Rozpustila si svoje ebenové vlasy a padla na tvrdú zem. Leţala tam nehybne ako
socha, očami upäto hľadela na strop. Nemyslela. Akoby bola v nejakom tranze.
V galérii bolo ticho. Čas plynul a ona nevstávala.
Slnko uţ dávno zašlo za obzor. Krajinu zahalila postriebrená tma. Mesiac svieti tak silno a jasno ako nikdy predtým. Majestátne sa týči na hviezdnej oblohe. Vonku
je príjemné teplo, vietor fúka rýchlo, ako keby sa niekde náhlil. Naráţa do všetkého,
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čo mu stojí v ceste. Prináša so sebou prenikavú vôňu lesa. Ľudia sú uţ v teple svojich domovov, rodičia trávia príjemné chvíle so svojimi deťmi.
Na ulici počuť ozvenu krokov. Spoza domu sa vynorí tmavá postava a pomalým krokom smeruje k hojdačke. Hlavu ma zvesenú k zemi. Neţne si sadne na hojdačku. Vietor jej rozfúkava dlhé vlasy do všetkých strán, ale ona sa stále pozerá do
zeme. Poriadne sa odrazí a zakloní hlavu. Je to Violet. Len tak sa hojdá vo vetre ako
malé dieťa. Iba na okamih sa pozrie dopredu, keď ju niečo zaujme.
O chvíľu uţ stojí pod pouličnou lampou a pozerá do náprotivného okna. Mladý
muţ a ţena vešajú na stenu obraz. Muţ objíme ţenu okolo pliec a spolu obraz zasnene pozorujú. Kontúry maľby sú jej nejaké známe. Zrazu Violetinu tvár skrášli šir oký úsmev. Je vďačná za svoj dar, hoci vie, ţe zostane nepochopená.
Barbora Leitmannová, I. B

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
V našej škole sa stalo peknou tradíciou netradične a originálne si pripomínať
Mesiac úcty k straším. Ani tento rok nebol výnimkou. Starí rodičia najmladších gymnazistov radi prijali pozvanie, aby strávili nevšedné popoludnie v kruhu svojich vnúčat. Nebýva zvykom, ţe si niekto spomenie i na starých rodičov. Oslavujú sa síce
rôzne sviatky, pripomínajú rôzne pamätné dni, no na babičky i dedkov sa akosi zabúda. A oni predsa zohrávajú v ţivote svojich vnúčat veľmi dôleţitú úlohu – veď kto
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sa prvý dozvie o zlej známke, o šibalstve, ktoré nevyšlo, kto uteší, pohladí, upokojí,
navarí obľúbené jedlo, u koho sa preţijú najkrajšie dni prázdnin, kto „vylepší“ vreckové? Odpoveď je jednoznačná – starká a starký. Preto práve im venovali najmladší
študenti osemročného gymnázia popoludnie 4. novembra 2009. Z ľudových i moderných piesní, tanca, hudobných skladieb, umeleckého slova uvili kyticu vďaky za všetko, čo im starí rodičia dávajú. V nejednom oku sa zaleskla slza dojatia. Malé darčeky,
ktoré vyrobili ţiaci na výtvarnej výchove, budú ešte dlho pripomínať tento deň.
Andrea Martišková (V)

THÁLIA OČAMI NÁS – ŠTUDENTOV
Krúţok Thália pod vedením pani profesorky PaedDr. Miroslavy Šutovej sa teší
veľkému záujmu študentov. Vďaka nemu sme mali opäť moţnosť navštíviť divadlá
v rôznych mestách Slovenska, napríklad Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Slovenské
komorné divadlo v Martine, kultúrne a divadelné predstavenia v Prievidzi a Bojniciach. Medzi najkrajšie divadelné predstavenia, ktorých sme sa zúčastnili v nitrianskom divadle, boli Kolumbína, Kráľ Lear, Mŕtve duše, Višnový sad, Lavv, Statky –
zmätky, Matka, Agáta hľadá prácu; Sardinky, na scénu, prosím a Mátohy. Veľmi pôsobivé predstavenie drámy Ivana Stodolu Bačova ţena sme videli v podaní hosťujúcich ţilinských hercov v komornom divadle v Martine. Najväčším záţitkom bola pre
nás návšteva Dňa otvorených dverí v Divadle Andreja Bagara v Nitre 5. júna 2010.
Mali sme moţnosť stretnúť sa a odfotiť so všetkými nitrianskymi hercami – riaditeľom
divadla Jánom Greššom, Evou Pavlíkovou, Evou Večerovou, Milanom Ondríkom,
Kristínou Turjanovou, Gabrielou Dolnou, Danielou Kuffelovou, Ivanom Vojtekom, Jurajom Hrčkom a Alenou Pajtinkovou a získať od nich autogramy s venovaním. Zákulisím nás sprevádzal dramaturg Mgr. Svetozár Sprušanský. Boli sme očarení jeho
výkladom. Zaujímavá bola prehliadka maskérní, kostymérní, kulís, rekvizít a rôznych
divadelných „strojov“, ktoré riadia oponu i javisko. V odpoludňajších hodinách sme sa
mohli porozprávať s hercami na besede. Po prehliadke divadla, besede a úspešnej
premiére rozprávkovej hry Mátohy sme sa zúčastnili recepcie s hercami.
Dominika Záhorská (II. C), Natália Karcolová (II. C)
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Herečka Divadla A. Bagara v Nitre Eva Pavlíková so študentmi II. C
(zľava doprava: Dominika Záhorská, Michal Karcol, Lucia Sýkorová a Petra Lörincziová)

Deň otvorených dverí v Divadle A. Bagara v Nitre – členovia krúţku Thália s hercami – prvá
sprava Alena Pajtinková, v strede Eva Večerová a nad ňou riaditeľ divadla Ján Greššo

AJ NAJMLADŠÍ GYMNAZISTI ZVIDITEĽŇOVALI SVOJU ŠKOLU
Na sobotu 6. apríla 2010 sa tešili aj najmladší gymnazisti. Pre návštevníkov
školy počas Dňa otvorených dverí pripravili v Divadielku THALIA premiéry vlastných
prác. Uţ niekoľko týţdňov predtým sa zmenili na scenáristov, reţisérov, hercov, kostymérov či zvukárov. Kým sekundáni atmosféru tohto dňa uţ poznali z predchádzajú75

ceho roka, primáni boli netrpezliví, plní obáv. Bude sa ich divadelné predstavenie
Ako Vtáčnik k menu prišiel páčiť? Nepomýlia si herci text? Nezlyhajú rekvizitári? No
nervozita bola zbytočná. Herecké výkony sa páčili všetkým. Zahanbiť sa nedali ani
sekundáni. Potlesk obecenstva si vyslúţila aj ich divadelná scénka Ako Poruba
k menu prišla.
Veronika Wolfová (V)

Ukáţka z predstavenia Ako Vtáčnik k menu prišiel v podaní primánov

Ukáţka z predstavenia Ako Poruba k menu prišla v naštudovaní sekundánov
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JULKA UŢ NIE JE SAMA
(Poviedka, s ktorou sa jej autorka umiestnila na 1. mieste
v okresnom kole súťaže Európa v škole.)

Julka bola veľmi usilovná ţiačka a patrila vţdy medzi najlepších. A predsa sa
jej spoluţiaci vysmievali: „Jula, to zelené tričko máš zo sekáča? A tú blúzku nosila
ešte tvoja mama? To je najnovšia móda?“ Julke bolo ľúto, ţe sa jej deti smejú. Zvyčajne si z toho nerobila veľmi ťaţkú hlavu, ale raz to uţ nevydrţala. Počúvajte, čo sa
jej prihodilo.
Jedného dňa si ako obyčajne na lavici vybalila desiatu. Chutný chlieb vyzeral
lákavo a horúci čaj voňal po šípkach. Len čo sa chcela napiť, pribehol k nej Kubo,
najväčší „macher“ triedy. Náročky zvalil fľašku s čajom. „Čo si to urobil? Moje písanky, učebnice... Všetko je mokré!“ Vzápätí malo dievča premočenú aj sukňu.
Všetci sa okolo nej zhŕkli a z kaţdého kúta sa ozývali výsmešné pokriky. „Ty
ale vyzeráš!“ zachichotala sa Lenka. „No, niekto si musí nosiť z domu čaj, lebo nemá
80 centov na kolu!“ podpichoval Rišo. „Veď tí nemajú na roţok, nieto na kofolu!“ pridal sa Rasťo. Po tejto vete sa všetci rozosmiali. Julka schytila tašku a uplakaná vybehla z triedy.
V ten večer vyronila ešte mnoho sĺz.
„Ach, prečo sa mi stále vysmievajú, ja som im nič neurobila. Nie som predsa
iná ako oni. Musím to dokázať! Kaţdý rok je v škole súťaţ v písaní rozprávok. Niečo
napíšem. Písanie je môj koníček!“
Nasledujúci deň strávila nad hárkami papierov. Neustále niečo prepisovala,
opravovala chyby a dopĺňala vety. S prácou skončila aţ neskoro večer. So svojím
výtvorom bola spokojná.
Ráno ukázala rozprávku pani učiteľke.
„Julka, si veľmi šikovná,“ pochválila ju, „tvoja práca je najlepšia. Pošlem ju do
celoslovenskej súťaţe.“
Nedalo sa ani opísať, aká bola Julka šťastná. No uznania spoluţiakov sa nedočkala. „Ó, naša slávna spisovateľka! Chceš konkurovať J. K. Rowlingovej?“ uštipačne poznamenal Daniel. „Uţ za ňu píšeš ôsmy diel Harryho Pottera?“ opýtal sa
Vlado.
Julka odchádzala zo školy smutná i v tento deň. Poobedie chcela stráviť vo
svojom obľúbenom lesíku pri neďalekej priehrade. Uţ z diaľky počula šantenie detí.
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Medzi korčuliarmi boli aj jej spoluţiaci z triedy, ktorí na ňu hneď z príchodu kričali:
„Chalani, pozrite, kto k nám prišiel!“ „Aha, veď to je náš triedny ţobráčik!“ uškrnul sa
Rasťo.
Prásk! Prásk!
Ozvalo sa praskanie lámavého ľadu. Zrazu Riša nebolo. Z vody sa vynárali len
mávajúce ruky. Strhla sa trma-vrma. Deti prekrikovali jeden druhého, ale nikto sa
nemal k činu. Tomáš chcel síce pomôcť, no od strachu sa nevedel pohnúť z miesta.
Len Julka nič nepovedala, odmotala si z krku šál a jeden koniec hodila topiacemu sa
spoluţiakovi. „Chyť sa!“ zvolala. V snahe pomôcť si ani neuvedomovala, do akého
rizika sa púšťa. Rišo sa z posledných síl zaboril do vlneného šálu.
Ľudia, poďte mi pomôcť! Je ťaţký! Sama ho nevytiahnem!“ Na kryhu za ňou
skočili traja silní muţi a spoločne chlapca vytiahli. Medzitým prišla privolaná záchranka a podchladené – skoro mŕtve chlapča – odviezla do nemocnice.
Na druhý deň vedela o Julkinom hrdinskom skutku celá škola. Cez prvú hodinu neprišla do triedy len pani riaditeľka. Doviedla so sebou aj tmavovlasú paniu. Tá
podišla k Julke a nahlas riekla: „Veľmi pekne ti ďakujem. Keby nebolo teba, môj syn
by uţ nebol medzi ţivými.“ Po týchto slovách začali deti tlieskať.
Počas prestávky sa uţ Julke nikto neposmieval. Julkini spoluţiaci pochopili, ţe
nezáleţí na tom, ako sa človek oblieka, ale aké ma srdce.
A odvtedy Julka uţ nie je sama.
Dominika Bugárová (II)
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ANGLICKÝ JAZYK
Zloţenie predmetovej komisie anglického jazyka:
1. Mgr. Erika Hoppanová, vedúca predmetovej komisie,
2. PaedDr. Emília Bartošová,
3. Mgr. Martina Borková,
4. Mgr. Jana Briatková,
5. Mgr. Mária Čilek,
6. Mgr. Katarína Hajnovičová,
7. Mgr. Eva Kačírová,
8. PhDr. Ľubomír Planka,
9. Mgr. Michal Petrovský,
10. PaedDr. Mária Poljaková,
11. PhDr. Emília Ranostajová,
12. Mgr. Vladimíra Siváková,
13. Mgr. Eva Urbanová,
14. Mgr. Silvia Valterová.

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU
Olympiáda v anglickom jazyku je predmetová súťaţ ţiakov základných, stredných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. V Slovenskej republike sa
organizuje ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti ţiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na týchto školách. Je to postupová
súťaţ, ktorá sa usporadúva kaţdoročne. V tomto školskom roku sa konal jej jubilejný
20. ročník. Výsledky školského kola boli nasledovné:
Kategória 2A:

1. miesto: Juraj Malinčík (I. A)
2. miesto: Barbara Mikulová (II. A)
3. miesto: Ivona Mendelová (V)

Kategória 2B:

1. miesto: Ivan Štacko (IV. A)
2. miesto: Dávid Michajlov (III. B)
3. miesto: Tomáš Paulďuro (III. B)
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Kategória 2C:

1. miesto: Petra Dobišová (III. E)

Kategória 2E:

1. miesto: Šimon Štrba (IV)
2. miesto: Bronislava Mančíková (IV)
3. miesto: Adam Bartko (II)

SÚŤAŢ MLADÝCH PREKLADATEĽOV
Európska komisia usporiadala 3. ročník súťaţe pre
mladých prekladateľov Juvenes Translatores, čo
v latinčine znamená mladí prekladatelia. Účastníci
mali moţnosť vyskúšať si svoje schopnosti pri preklade textu z jazyka, ktorý si zvolili. Cieľom je dať
študentom šancu vyuţiť jazykové schopnosti, ktoré
získali v škole, vyskúšať si prácu prekladateľa a taktieţ upozorniť na umenie prekladu. Súťaţ sa konala 24. novembra 2009, pričom sa prekladalo v ten istý čas vo všetkých členských štátoch Európskej únie pod dohľadom škôl. Súťaţiaci mali dve hodiny
na preklad textu, ktorý školám zaslali tesne pred začiatkom súťaţe. Súťaţiaci mohli
pouţívať prekladové slovníky. Z našej školy sa zúčastnili Yannick Kamamy (II. A),
Natália Mjartanová (II. C), William Richter (II. C) a Soňa Šumichrastová (II. A). Získali
certifikát účasti.
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VIANOČNÝ BAZÁR 2009
Tento školský rok sa Vianočný bazár konal po šiesty raz a to dňa 21. decembra 2009, len pár dní pred najkrajšími sviatkami roka – Vianocami. Program bol veľmi
bohatý. Okrem predmetovej komisie anglického jazyka sa do organizácie zapojili aj
členovia predmetovej komisie etickej výchovy a psychológie. Ako kaţdý rok boli
hlavným ťaţiskom celej akcie stánky študentov rozmiestnené na chodbách prvého
a druhého poschodia, ktorí ponúkali rôzne výrobky a predmety z druhej ruky, ale
hlavne mnoho druhov vianočného pečiva a zákuskov, chlebíčky a nápoje. Predávali
sa aj milé drobné umelecké dielka, ktoré vytvorili autistické deti zo Špeciálnej základnej školy internátnej v Prievidzi. Organizáciu vianočných stánkov zabezpečila Mgr.
Katarína Hajnovičová.
V priestoroch starej zborovne na prvom poschodí bola Vianočná čajovňa.
Miestnosť študenti vyzdobili a za príjemných vianočných melódií ponúkali šálku hor úceho čaju študenti piateho ročníka osemročného štúdia pod dohľadom Mgr. Martiny
Borkovej. V príjemnej atmosfére sa kaţdý mohol na chvíľu zastaviť, porozprávať sa
a vychutnať čaje rôznych druhov. Prišli aj bývalí študenti, ktorí sa predchádzajúce
roky aktívne a nezištne podieľali na organizácii bazáru.
Okrem dodrţovania pitného reţimu v čajovni a dopĺňania energie pri konzumácii všetkých tých dobrôt, ktoré ponúkali stánky, bolo treba nakŕmiť aj dušu. O to sa
postarali ďalší vyučujúci. Mgr.art. Miriam Kasperkevičová a jej hostia pripravili prezentáciu ľudových remesiel. Študenti si mohli zakúpiť vianočné perníčky, výrobky zo
ţeleza, vianočné pohľadnice a sviečky. Niektorí vyskúšali svoju kreativitu a sami si
vyzdobili perníky, alebo zahrali na fujare. PhDr. Emília Bartošová pripravila so študentmi prvého a druhého ročníka osemročného štúdia bohatý hudobný program pozostávajúci z vianočných kolied a diváci si mohli v klubovni vypočuť aj sólovú hru na
gitaru Emy Šramatyovej (V) a klavírne kreácie Márie Barninovej (II. F) a Romana Oršulu (II. F).
Okrem príjemnej atmosféry a dobrej nálady sa v tento deň podarilo zozbierať
305 €, ktoré boli pouţité na nákup učebných pomôcok pre deti z centra sociálnej pomoci Domino v Prievidzi a pre deti zo Špeciálnej základnej školy internátnej v Prievidzi. Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým študentom, ktorí si našli čas a pripravili bohatú
ponuku stánkov – študentom, ktorí s radosťou varili čaj, študentom, ktorí sa podelili
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o svoj talent; ale rovnako aj všetkým ostatným, ktorí minuli aspoň pár centov, aby
pomohli druhým.
Mgr. Martina Borková

Atmosféra a nálada bola výborná

Zo širokej ponuky Vianočnej čajovne...

CESTA NAPRIEČ EURÓPOU
Pred pár týţdňami sme mali moţnosť aspoň na chvíľu sa cítiť ako praví Londýnčania. Osemdňová exkurzia sa však netýkala len Londýna, ale aj iných prekrásnych európskych krajín. Takţe pekne po poriadku...

82

Po noci strávenej v autobuse bola našou prvou zastávkou prehliadka ranného
Luxemburgu. Po nej nasledovala deväťhodinová návšteva Bruselu, kde nás najviac
zaujalo námestie, parlament a svetoznámy cikajúci chlapček. Potom nasledovala
cesta do francúzskeho prístavu a po namáhavej nočnej plavbe trajektom sme konečne zakotvili v Anglicku. Na predmestí Londýna nás čakala prehliadka paláca Hampton Court a po nej nasledovala priama cesta do centra. V Londýne sme strávili celkovo štyri dni, no ani tie nestačili na kompletnú prehliadku mesta, pamiatok, námestí,
múzeí, kostolov, katedrál a nádherných parkov. Očaril nás kaţdým svojím kútom.
Atmosféru v centre mesta spríjemňovali kaviarne a bary plné ľudí rozličných národností, po okrajoch mesta sa zase nachádzali moderné, bohaté, ale aj chudobnejšie
obytné štvrte.
Po Londýne nás opäť čakala plavba trajektom a cesta do hlavného mesta H olandska, našej poslednej zástavky. Amsterdam nás zaujal typickými krivými, tesne na
seba naukladanými budovami, mnoţstvom bicyklov, uličkami plnými stánkov s tulipánmi a prostredím v okolí prístavu. Táto exkurzia dala kaţdému z nás mnoho záţitkov, spomienok a nejeden sa do niektorej z týchto krajín určite aspoň raz vráti. Kaţdá
z nich bola a je výnimočná niečím iným. Dúfame, ţe sa do budúcna uskutoční ešte
veľa podobných exkurzií do rôznych kútov sveta.
Účastníci zájazdu z II. C
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ESOL
City & Guilds je vzdelávacia inštitúcia so sídlom v Londýne, ktorá má vyše
130-ročnú históriu a kaţdý rok vydáva vyše 1 milión certifikátov v rôznych krajinách
sveta. Skúška City & Guilds z anglického jazyka nazývaná International ESOL (English for Speakers of Other Languages) je známa a uznávaná na celom svete. Skúšku moţno absolvovať v ľubovoľnom akreditovanom centre City & Guilds. Aktívna
znalosť jazyka a oficiálny doklad o stupni jazykovej pokročilosti dnes tvorí súčasť prijímacieho konania na vysoké školy a výberového konania do zamestnania. V prípade
záujmu o konkrétnu VŠ doma alebo v zahraničí je potrebné vopred zistiť, ktorý certifikát a akú úspešnosť absolvovania si daná škola ţiada. Certifikát ESOL má celoţivotnú platnosť. Nesmie byť však vydaný skôr ako 2 roky pred termínom konania maturitnej skúšky. Úroveň B2 nahrádza celú maturitu. Maturanti na Slovensku, ktorí si
volia úroveň B2, by teoreticky mali byť schopní úspešne absolvovať certifikát FCE
(upper-intermediate level).
Skúšky sú priateľské voči študentom a učiteľom z pohľadu náročnosti tým, ţe
si skúška nevyţaduje špecifickú prípravu. Napriek tomu je moţné prihlásiť sa do
krúţku ESOL (koná sa v popoludňajších hodinách) na našej škole, ktorý študentov
pripravuje na úspešné zvládnutie testu. Skúška sa zameriava na komunikáciu v situáciách z beţného ţivota. Hodnotené sú všetky štyri jazykové zručnosti: schopnosť
porozumieť prečítanému textu, písanie, schopnosť porozumieť počutému textu
a verbálny prejav. Testy sa opravovujú priamo v Anglicku. Obe časti skúšky, teda
písomná a ústna, sa môţu vykonať nezávisle od seba podľa potrieb kandidátov
a akreditovaného centra pre skúšanie. Kandidáti počas písomnej skúšky môţu pouţívať anglicko-anglický výkladový slovník. Diplom sa udeľuje na základe úspešného
absolvovania kombinácie písomného International ESOL testu a ústnej International
Spoken ESOL skúšky a je potvrdením úrovne komunikatívnych zručností (písania,
čítania, počúvania a hovoreného prejavu) študenta v anglickom jazyku.
Mgr. Mária Čilek, Mgr. Silvia Valterová
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NEMECKÝ A RUSKÝ JAZYK
Zloţenie predmetovej komisie nemeckého a ruského jazyka:
1. PhDr. Tatiana Šteiningerová, vedúca predmetovej komisie,
2. Mgr. Marta Bartošová,
3. PhDr. Margita Daubnerová,
4. Ing. Soňa Fedorová, PhD.,
5. Mgr. Eva Juríčková,
6. Mgr. Mária Hanešová,
7. Mgr. Jana Laluhová,
8. Mgr. Renáta Oswald,
9. Mgr. Waltraud Pavličková,
10. Anna-Elisabeth Klara Weichert, lektorka.

OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU
V tomto školskom roku prebehol 20. ročník olympiády v nemeckom jazyku.
V krajskom kole, ktoré sa konalo 11. februára 2010 na našej pôde, sa umiestnili naši
študenti nasledovne (prví dvaja postúpili do celoštátneho kola):
kategória 1C:

Salvatore Farenga (IV)

1. miesto

kategória 2A:

Viliam Richter (II. C)

1. miesto

kategória 2B:

Martin Krupčík (IV. C)

3. miesto

kategória 2C:

Saskia Čavojská (IV. C)

4. miesto

kategória 2E:

Adam Hanuska (IV)

3. miesto

Pod záštitou štátnej tajomníčky Ministerstva školstva Slovenskej republiky Bibiány Obrimčákovej sa uskutočnilo v dňoch 25. a 26. marca 2010 v Bratislave celoštátne kolo olympiády v nemeckom jazyku. Spoluorganizátorom bolo Gymnázium sv.
Uršule v Bratislave. Podujatie podporili Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko, Rakúske veľvyslanectvo, Goethe-Institut Bratislava, Österreich Institut Bratislava,
Zentralstelle für Auslandsschulwesen, Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Dr. Oetker, s. r. o.,
a Základná škola sv. Uršule v Bratislave. Našu školu na tejto akcii reprezentovali ví85

ťazi krajského kola vo svojej kategórii. Wiliam Richter (II. C), ktorého pripravovala
Mgr. Waltraud Pavličková, sa umiestnil v kategórii 2A na 3. mieste, zatiaľ čo Salvatore Farenga (IV), ktorého pripravovala PhDr. Tatiana Šteiningerová, obsadil 8. miesto
v kategórii 1C.
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OPÄŤ SME ROBILI JAZYKOVÉ SKÚŠKY
Naša škola patrí do siete škôl, na ktorých je moţnosť
intenzívnejšie sa venovať štúdiu nemeckého jazyka
a získať nemecký jazykový diplom Das Deutsche
Sprachdiplom (DSD) der Kultusministerkonferenz
(KMK) II. stupňa. V kaţdom ročníku je zriadená jedna s rozšíreným vyučovaním tohto jazyka. Nemecký
lektor, spolupracujúci s ostatnými vyučujúcimi nemeckého jazyka, v nej vedie našich
študentov k osvojovaniu spôsobilostí potrebných pre úspešné zvládnutie prípravného
procesu. Skúška, ktorá vedie k získaniu tohto diplomu, je ţiadaná na celom svete.
Prebieha v presne zadaných termínoch a skúšobné zadania sú vypracované centrálne, pretoţe cieľom organizátora je porovnateľnosť a rovnocennosť skúšok v jednotlivých krajinách. DSD II platí ako doklad o jazykových znalostiach, ktoré postačujú pre
štúdium na nemeckých vysokých školách. Keďţe je slovenská maturita uznaná ako
ekvivalent nemeckej Abitur, môţe byť drţiteľ tohto jazykového diplomu imatrikulovaný na nemeckej vysokej škole bez ďalších skúšok. Tento diplom je uznávaný aj
v kruhoch nemeckého priemyslu a je v nich často povaţovaný za dôkaz pokročilých
znalostí nemeckého jazyka. Jazyková skúška DSD II zodpovedá jazykovej úrovni C1
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podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky a ako taká
môţe byť v zmysle platnej legislatívy náhradou našej maturitnej skúšky z nemeckého
jazyka. Je testom jazykovej zručnosti. Z toho vyplýva, ţe jej musí predchádzať dlhoročná, na skúšku orientovaná a vopred plánovaná príprava. Nemeckou stranou je
organizovaná úplne bezplatne, nevznikajú pri nej ţiadne poplatky ani za prípravu, ani
za uskutočnenie. Práve naopak, školy, ktoré ju poskytujú, sú materiálne podporované
(štúdijné materiály, pomôcky a pod.) Vysvedčenie (doklad) o skúške je nemeckým
dokumentom, ktorý je odovzdaný priamo absolventovi skúšky.
Skúšku DSD II robilo v tomto školskom roku spolu 39 ţiakov, diplom získalo
27 z nich, ostatní 12 získali osvedčenie o vykonaných disciplínach. Podobne ako
v minulých rokoch aj tento raz sme sa zaradili medzi najlepšie školy, pretoţe sme
dosiahli 75 %-nú úspešnosť. Počet úspešných ţiakov však klesol. Svoj podiel na tom
má aj nový spôsob hodnotenia písomnej časti, ktorá sa konala 2. decembra 2009.
Ústna časť prebehla v dňoch 7. aţ 11. decembra 2009. Členkami skúšobnej komisie
boli Mgr. Waltraud Pavličková, PhDr. Tatiana Šteiningerová, vyučujúce nemeckého
jazyka v IV. C a VIII a nemecká lektorka Anna-Elisabeth Klara Weichert. Predsedom
komisie bol Karl Heinz May, odborný poradca pre vyučovanie nemeckého jazyka
v Trenčianskom samosprávnom kraji.
V spolupráci so Štátnou jazykovou školou v Trenčíne vykonali niektorí z našich študentov aj všeobecnú štátnu skúšku a odbornú štátnu skúšku z nemeckého
jazyka. Všeobecnou štátnou jazykovou skúškou sa overujú jazykové zručnosti kandidáta a jeho znalosti o hlavných javoch ţivota v danej jazykovej oblasti. Na skúške má
kandidát preukázať hlbšie znalosti z reálií a literatúry krajín príslušnej jazykovej oblasti a schopnosť orientovať sa v kultúrnom, hospodárskom a politickom dianí v danej
jazykovej oblasti. Z ôsmich uchádzačov bolo šesť úspešných. Podmienkou úspešného absolvovania odbornej štátnej skúšky bolo zvládnutie maturitnej skúšky z predmetu v nemeckom jazyku. Vysvedčenie o tejto skúške získali traja študenti maturujúci
z dejepisu v nemeckom jazyku (spoločenskovedný smer) a jeden študent, ktorý maturoval z matematiky v nemeckom jazyku (prírodovedný smer).
PhDr. Tatiana Šteiningerová

88

NÁVRAT „ZABUDNUTEJ“ REČI
Kým pred novembrom 1989 bola ruština povinným predmetom na kaţdej škole, po neţnej revolúcii sa jej výučba obmedzila alebo dokonca zrušila. Dovtedy dominantný cudzí jazyk nahradila angličtina, nemčina i španielčina. Po rokoch zavrhnutia
zaznamenáva ruština renesanciu a my sme radi, ţe naša škola patrí medzi tie, ktoré
ju opäť prijali a zaradili do svojho školského vzdelávacieho programu. Návrat ruštiny
sme neuskutočnili vo veľkom štýle, ale v duchu zásady, kde je vôľa, tam je i cesta.
Vôľa prišla s novou riaditeľkou školy. A cesta sa následne ukázala. Ruštinu sme zaradili do ponuky cudzích jazykov pre budúcich prvákov a pri ich zápise sme napriek
kuvičím hlasom zistili, ţe je o ňu záujem. V septembri 2008 sa teda na gymnázium
po dlhej odmlke opäť vrátila. Záujem zo strany študentov nie je náhodný. Po rokoch
útlmu sa čoraz viac mladých ľudí chce učiť tento slovanský jazyk, pretoţe sa opäť
stáva vyhľadávaným a čoraz viac pouţívaným na medzinárodnej pôde. Okrem toho
má pre nich punc exotiky. Veď kto by nechcel vedieť pouţívať azbuku? Zmenilo sa
mnoho. Nielen obsah, ciele, ale aj metodika jej výučby. A čo je najdôleţitejšie, odstránil sa ideologický nános zašlých čias... Znovuzavedenie tohto cudzieho jazyka sa
však stalo veľkou výzvou aj pre učiteľov ruštiny, ktorí stáli a stále stoja pred ťaţkou
úlohou. Musia po rokoch oprášiť staré vedomosti, musia v sebe nájsť odvahu, odhodlanie a chuť učiť ju po novom.
RNDr. Jaroslav Perniš

NETRADIČNÁ HODINA RUSKÉHO JAZYKA
Dňa 22. 6. 2010 sa trieda II. E opäť tešila na hodinu ruského jazyka. No po
vstupe do učebne sme všetci ostali veľmi prekvapení. Za katedrou nesedela pani
profesorka Marta Bartošová ako zvyčajne, ale milým úsmevom nás privítala Veronika
Šestáková, bývalá študentka našej školy. Dôvod bol jednoduchý. Veronika študuje
na vysokej škole nemčinu a ruštinu. Prišla nám porozprávať svoje záţitky o Rusku,
keďţe tam strávila niekoľko mesiacov. Bolo to veľmi zaujímavé. Doniesla nám ukázať fotky, mapy, rozprávala o ţivote v Rusku, o tradíciách i pamiatkach. Myslím, ţe
takéto hodiny sú pre nás veľmi prosperujúce. Veď predsa by sme mali poznať aj kultúru krajiny, ktorej jazyk sa učíme.
Diana Kmeťková (II.E)
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ROMÁNSKE JAZYKY
Zloţenie predmetovej komisie románskych jazykov:
1.

Mgr. Tatiana Helbichová, vedúca predmetovej komisie,

2.

Mgr. Erika Nádošová,

3.

Mgr. Petra Pekárová,

4.

Mgr. Daria Siváková,

5.

Mgr. Ľudmila Zaujecová.

KONCERT ŠPANIELSKEJ HUSLISTKY

Profesorky španielčiny zorganizovali 30. novembra 2009 v klubovni výchovný
koncert v španielskom jazyku. Účinkujúcimi boli pani Ana Elisa Suarez Zamorrano,
riaditeľka Auly Cervantes v Bratislave, a mladá huslistka Mgr.art. Concha Carmona
Arcos, obidve zo Španielska. Aula Cervantes (pobočka Instituto Cervantes) si pripr avila pre študentov španielskeho jazyka nielen bilingválnych, ale aj všeobecných gymnázií výchovný koncert. Jeho cieľom bolo šíriť poznatky o španielskej hudbe a kultúre, zdokonaliť sa v jazyku, doplniť vedomosti o hudobnom nástroji – husliach –
a podporiť zbliţovanie kultúr. Interpretka postupne predstavila zloţenie huslí a rôzne
techniky hry na tomto nástroji v ukáţkach niektorých španielskych hudobných skladateľov doplnené projekciou obrazového materiálu. Pre študentov bola zaujímavá najmä interaktívna časť, kde sa naučili vytlieskať základný rytmus typického španielske-
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ho tanca sevillanas a ukáţka piesne charakteristickej pre región Andalúzia, ktorú pôsobivo predniesla sama interpretka.

Ana Elisa Suarez Zamorrano (vľavo) a Concha Carmona Arcos

VÍŤAZSTVÁ V CELOŠTÁTNOM KOLE OLYMPIÁDY V ŠPANIELSKOM JAZYKU
Olympiáda v španielskom jazyku je predmetová súťaţ určená ţiakom základných a stredných škôl, ktorá sa realizuje v troch súťaţných kolách – školské, krajské
a celoštátne. Tento rok prebehol jubilejný 20. ročník. Do tejto súťaţe sa zapojili uţ
tradične aj ţiaci našej školy, ktorých pripravili Mgr. Tatiana Helbichova a Mgr. Daria
Siváková. V krajskom kole, ktoré sa konalo 3. februára 2010 v Novom Meste nad
Váhom, sa umiestnili na popredných miestach. Kategóriu A vyhrala Viktória Richterová (II. E), zatiaľ čo jej spoluţiačka Miloslava Lukáčová obsadila tretiu priečku.
1. miesto v kategórii B získala Mária Halašková (III. D). V kategórii C sme získali dve
umiestnenia – druhou bola Magdaléna Lomnická (IV. F) a treťou Martina Hianíková
(IV. E). Víťazky prvých dvoch kategórií postúpili do celoštátneho kola, ktoré sa konalo
v dňoch 29. a 30. marca 2010 v Bratislave. Slávnostné vyhodnotenie výsledkov sa
uskutočnilo 30. marca 2010 v zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Z účastnil sa na ňom aj José Ángel López Jorrin, veľvyslanec Španielskeho kráľovstva
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na Slovensku. Za víťazku kategórie A vyhlásili Viktóriu Richterovú, zatiaľ čo pomyselné zlato v kategórii B si odniesla Mária Halašková. Odmenou pre ne okrem diplomu a upomienkových darčekov bol aj dvojtýţdňový zájazd do Španielska.
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ŠPANIELSKY PLES
Prvý raz v dejinách nášho gymnázia sa 11. decembra 2009 konal španielsky
ples, na ktorom sa zúčastnilo takmer dvesto študentov. Privítali ich dve telocvične
vyzdobené v španielskych národných farbách – ţltej a červenej. Celý večer bol podfarbený španielskymi a latinskými rytmami. Ples sa začal tradičným španielskym prípitkom, národným nápojom sangriou, ktorú pripravili profesorky španielčiny s pomocou študentov III. D. Nasledovali ukáţky andalúzskeho tanca flamenco študentov
IV.E. Skupina študentov z rôznych tried predviedla mix latinskoamerických tancov
samba, rumba a čača. V ďalšom programe zazneli známe španielske piesne v podaní našich študentov. Počas zábavy mali účastníci večera pripravené bohaté pohostenie vrátane tradičného španielskeho jedla tortilla. Celý večer panovala vynikajúca
nálada, tanečné kolá sa striedali so súťaţami a tombolou s mnoţstvom hodnotných
cien. Veľa študentov prišlo oblečených v španielskom duchu a na záver programu sa
vybrali a ocenili najlepší tanečníci a najkrajšie španielsky oblečení štúdenti. „Ten
španielsky ples sa skutočne vydaril!“ – to bolo hodnotenie študentov.
Mgr. Tatiana Helbichová
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OLYMPIÁDA VO FRANCÚZSKOM JAZYKU
Olympiáda vo francúzskom jazyku je predmetová súťaţ určená ţiakom základných a stredných škôl. Člení sa na osem kategórií a organizuje sa v troch kolách
– školskom, krajskom a celoštátnom. V tomto školskom roku prebehol jej jubilejný 20.
ročník. V kategórii 2A obsadila Monika Duchoňová (I. F) 2. miesto v krajskom kole,
v kategórii 2B si vybojovala v krajskom kole „zlatú“ priečku Veronika Machová (IV. F)
a postúpila do celoštátneho kola, kde sa umiestnila na 7. mieste. Treťou účastníčkou
bola Ľubica Chrvalová (IV. F), ktorá získala v krajskom kole 3. miesto v kategórii 2D.

UČITELIA NA DÔCHODKU BEZ HRANÍC
V jesenných mesiacoch školského roka navštívil našu školu niekoľkokrát francúzsky manţelský pár Élisabeth a Jean-Claude Turnierovci z asociácie GREF (fr.
Groupement des Retraités Educateurs sans Frontieres = Učitelia na dôchodku bez
hraníc). V rámci svojej misie vo Zvolene prišli aj na naše hodiny francúzskeho jazyka,
aby sa mohli podeliť so svojimi pedagogickými skúsenosťami a mohli spoznať našich
ţiakov. Cieľom ich pobytu v krajine bolo šíriť hodnoty frankofónie, pomoc a výmenu
skúseností s učiteľmi francúzskeho jazyka. Ich prítomnosť ocenili všetci ţiaci učiaci
sa tento prekrásny jazyk, no hlavne štvrtáci, ktorí sa pripravovali na maturitu z fran-
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cúzštiny. Spoločne porovnávali zvyky a tradície u nás a vo Francúzsku, spoločenské
problémy...

Jean-Claude Turnier na hodine francúzskeho jazyka

PÄŤTÝŢDŇOVÁ MISIA ANNICK LEBLANC
Manţelia Turnierovci neboli jediní, ktorí k nám prišli z asociácie GREF. Po
nich prišla na päť týţdňov aj Annick Leblanc, bývalá učiteľka francúzskeho jazyka na
strednej poľnohospodárskej škole. O svojom poslaní povedala: „Nenahrádzame učiteľa, ale pomáhame učiteľom francúzskeho jazyka po stránke jazykovej, metodickej,
vymieňame si skúsenosti, komunikujeme so žiakmi a prinášame aktuálne informácie
z frankofónneho sveta.“ Slovensko nebolo prvou krajinou, ktorú navštívila. Bola v Nigérii, spolupracovala s učiteľmi v Moldavsku a na Ukrajine. O slovenských študentoch tvrdí, ţe sú veľmi zdvorilí, vychovaní, váţia si vybavenie školy, ale jedným dychom dodáva, ţe by mohli pridať a zlepšiť sa v domácej príprave. Odišla od nás
s mnohými skúsenosťami – ochutnala halušky, bryndzové pirohy, ale aj zemiakové
placky, ktorých recept si odniesla domov, aby ho vyskúšala aj vo svojej rodine, a spolu s ním aj niekoľko druhov slovenského vína...
Mgr. Ľudmila Zaujecová
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Annick Leblanc na hodine francúzskheho jazyka v triede II. F

NAVŠTÍVILI SME FRANCÚZSKO
I. Základná škola na Ul. S. Chalupku v Prievidzi získala v rámci projektu Comenius – partnerstvá v roku 2009 finančnú podporu na rozvoj spolupráce s francúzskou školou IREO v Saint Fulgent. Tento projekt sa venuje potrebám v oblasti výučby
a učenia sa osôb zapojených do predškolského a školského vzdelávania aţ do skončenia vyššieho stredoškolského vzdelávania, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré
takéto vzdelávanie poskytujú. Jeho cieľom je rozvíjať medzi mladými ľuďmi a pedagógmi poznanie a chápanie rozmanitosti európskych kultúr a jazykov a jej hodnoty,
pomáhať mladým ľuďom získavať základné ţivotné zručnosti a schopnosti potrebné
pre ich osobný rozvoj, budúce zamestnanie a aktívne európske občianstvo. Nezanedbateľnou je aj snaha zlepšiť kvalitu mobility ţiakov a pedagógov v rôznych členských štátoch, zlepšiť kvalitu partnerstiev medzi školami v rôznych členských štátoch.
Vďaka tomuto projektu sa študenti I. a II. ročníka nášho gymnázia spolu so
ţiakmi I. ZŠ na Ul. S. Chalupku mohli zúčastniť výmenného pobytu vo Francúzsku
v meste Saint Fulgent. Z Prievidze odišli 4. júna 2010 o 12.30. Prvým cieľom ich cesty bol Paríţ. Absolvovali prehliadku mesta, navštívili Notre-Dame, Sacré-Coeur, Eiffelovu veţu, Louvre. Dve noci spali neďaleko Paríţa, v hoteli F1. Navštívili aj neďaleké
Versaillské záhrady. Po spoznaní kultúrnych pamiatok mesta sa vydali do Vendée.
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Vo večerných hodinách dorazili do Saint Fulgent, kde sa ubytovali v rodinách. Nasledujúci týţdeň spoznávali okolitú krajinu, pamiatky, navštívili slimačiu farmu, ustricovú
farmu, zábavný park Puy du Fou, Talmont pri Atlantickom oceáne, historické mesto
Nantes. Víkendový program zabezpečili francúzske rodiny, učiteľom ho taktieţ pripravili profesori miestnej školy. V nedeľu vo večerných hodinách sa rozlúčili s kamarátmi a ich rodičmi a ich cesta pokračovala do Nimes. Nasledujúci deň ráno študenti
absolvovali prehliadku mesta, kde sa nakrátko mohli ocitnúť v stredoveku a navštíviť
arénu, prejsť sa záhradami de la Fontaine, vidieť La Maison Carrée a vychutnať si
nádherný výhľad na celé mesto z veţe La tour Magne. V podvečer odišli do Mentonu, kde sa ubytovali. Plní energie sa ráno vybrali do Monaka, mesta čistoty a bohatstva. Napriek veľmi nepriaznivému počasiu navštívili oceánografické múzeum, videli
knieţací palác, jachtársky prístav. Večer sa plní záţitkov vybrali na vytúţenú cestu
domov. Na Slovensko sa vrátili podvečer 16. júna 2010.
Naše dojmy: Bolo veľmi dobre, spoznali sme veľa nového, nových ľudí, novú
kultúru. Nadviazali sme nové priateľstvá. Takisto sme zaţili veľa zábavy a preţili veľa
krásnych záţitkov. Kaţdý si prišiel na svoje. Určite sa oplatilo ísť.
Mgr. Petra Pekárová a Matúš Divéky (I. F)

Horný rad: Paulína Kerpnerová (II. D), Matúš Divéky (I. F), Xia Zeťo (II. D), Alexandra
Čičmancová (II. D), Monika Duchoňová (I. F); dolný rad: Adrián Grolmus (I. F), Mgr. Petra
Pekárová, Sarah Sharifiová (II. G), Petra Belohorcová (II. D, Michaela Harcegová (I. F)
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DEJEPIS
Zloţenie predmetovej komisie dejepisu:
1.

PhDr. Margita Daubnerová, vedúca predmetovej komisie,

2.

Mgr. Lenka Bielková,

3.

PhDr. Eva Homolová,

4.

Mgr. Eva Juríčková,

5.

Mgr. Zuzana Laluhová,

6.

Mgr. Anna Šimová,

7.

Mgr. Helena Vašková.

OTÁZNIKY HISTÓRIE
Vyhlasovateľom tejto výchovno-vzdelávacej súťaţe je Asociácia primátorov
a starostov. Jej zámerom je príjemnou formou sprostredkovať kontakt medzi mladými
ľuďmi a predstaviteľmi samosprávy, rozvíjať a zvyšovať znalosti z histórie Slovenska
a jeho jednotlivých regiónov. Cieľom tohto projektu, ktorý má ambície osloviť študentov stredných škôl v čo najväčšom počte, je priblíţiť históriu krajiny aj z iného uhla,
ako sa vyučuje na školách. Pod vedením PhDr. Margity Daubnerovej sa zapojilo do
jeho XI. ročníka celkom 15 študentov. Do finále, ktoré sa konalo 16. decembra 2009
v Novom Meste nad Váhom, sa prebojovala Katarína Jeckelová (III. C).

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA
Dejepisná olympiáda je súťaţou jednotlivcov a je určená ţiakom základných
a stredných škôl. V tomto školskom roku sa konal jej 2. ročník. V kategórii C nás reprezentovali Jozef Švolík (IV) a Andrej Kolárik (IV), ktorí postúpili do krajského kola.
Prvý z nich sa stal jeho víťazom a vybojoval postup do celoštátneho kola, v ktorom
sa zaradil medzi úspešných riešiteľov (v celoslovenskej konkurencii sa umiestnil na
16. priečke). Do súťaţe ho pripravovala PhDr. Margita Daubnerová. V krajskom kole
kategórie B sa na popredných priečkach umiestnili traja študenti nášho gymnázia.
Miloš Perniš (III. B), ţiak Mgr. Heleny Vaškovej, vybojoval 2. miesto. Dvaja ţiaci
PhDr. Margity Daubnerovej – Natália Karcolová (II. C) a Miroslav Hrdý (II. E) – spoločne obsadili 3. miesto. Najvyššiu kategóriu A v krajskom kole vyhrala Jarmila Čia-
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kyová (III. C), ţiačka PhDr. Margity Daubnerovej, ktorá postúpila do celoštátneho
kola a tam obsadila spomedzi 16 úspešných riešiteľov 8. miesto.
PhDr. Margita Daubnerová

Spoločná fotografia účastníkov dejepisnej olympiády na krajskom kole
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PÁTRANIE PO PREDKOCH
V tomto školskom roku prebehol uţ 9. ročník výchovno-vzdelávacieho projektu
Poznávaj svoju minulosť alebo Pátranie po predkoch. Jeho cieľom je podnietiť záujem mladých ľudí o vlastnú minulosť, prítomnosť a cez ne i budúcnosť, prebudiť hrdosť na seba, svojich predkov, svoju rodinu a svoju krajinu, ale i posilniť svoju pozíciu a kultúrnu a jazykovú identitu v spojenej Európskej únii. Sprievodným cieľom je
zlepšiť a skvalitniť medziľudské vzťahy v rodinách, predovšetkým medzi deťmi, r odičmi a starými rodičmi, zvýšiť mieru vzájomnej tolerancie, zaloţiť tradíciu budovania
vlastných rodinných archívov a kroník, nájdenie súvislostí medzi „veľkou históriou“
a dejinami kaţdého jedného človeka. Projekt je určený predovšetkým ţiakom základných škôl a stredných škôl. Do tohto projektu sa zapojili iba dvaja ţiaci – Šimon Štrba
(IV) s prácou Moji predkovia (pripravovala ho PhDr. Margita Daubnerová), ktorý obsadil 4. miesto a Jakub Perniš (I. B) s prácou nazvanou Príbehy z rodinného archívu
(pripravoval ho RNDr. Jaroslav Perniš), ktorý sa umiestnil na 10. priečke.
RNDr. Jaroslav Perniš
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EXKURZIA DO PRAHY A JUŢNÝCH ČIECH
Dňa 27. apríla 2010 sme sa stretli ráno o 5-tej hodine na parkovisku celá rozospatá partia. Pretreli sme si oči a výlet do Prahy sa mohol začať. Čo bolo divné,
vôbec sme sa navzájom nepoznali. Stretli sme sa tu tri úplne cudzie triedy – II. E, I. C
a V. Posadili sme sa do autobusu a motor naštartoval. Cesta bola príjemná. V našich
mp3-ojkách ani nestihol dohrať celý album a boli sme na mieste. Aj počasie nám vyšlo. Ako prvá nasledovala prehliadka hradu na skale, ktorý neodmysliteľne patrí
k praţskej krajine – Vyšehrad. Hneď po ňom sme navštívili Vyšehradský cintorín, kde
odpočíva v pokoji viac ako 600 známych osobností, napríklad Boţena Němcová či
Bedřich Smetana. Následne sme sa presunuli na Václavské námestie, kde sme mali
rozchod a nasledovala krátka cesta do nášho prvého praţského „domova“. Po ceste
sme mali menšiu „autonehodu“. Náš autobus sa „šuchol“ s nejakým Praţanom a zablokovali sme tak celú premávku. Za nami stálo údajne 14 električiek, ak spoluţiak
dobre počítal. Prešlo pár minút a boli sme doma, v hosteli Klamovka. Vybalili sme sa
a nasledovala prechádzka po nočnej Prahe. Bol to neuveriteľný záţitok. Romantická
atmosféra na nočnom Karlovom moste s pouličnými umelcami nemala chybu. Po
vyčerpávajúcom dni sme začali na tomto mieste nasávať energiu. Bolo jej tu strašne
veľa. Ušlo sa kaţdému. Po nočnej prechádzke sme sa plní energie vracali s dobrým
pocitom do hostela. Nočná zábava sa mohla začať. Ani sme sa nestihli podaktorí
uloţiť do postelí a bolo zajtra.
Nasledujúci deň mal byť náročnejší. Navštívili sme Hradčany a Strahovský
kláštor, Praţský hrad s Katedrálou svätého Víta aj s katakombami. Unavení sme sa
presunuli do juţných Čiech. Ubytovali sme sa v hoteli s názvom Jestřábí v Hlubokej
nad Vltavou. Kúsok od neho je obrovská vodná nádrţ Lipno, popri ktorej sme sa
chceli poprechádzať. No chladné počasie nás odradilo. Na tretí deň sme navštívili
Český Krumlov, z ktorého sme mali obrovský kultúrny záţitok. Sprevádzala nás sympatická pani Rose, ktorá nám na záver aj krásne zaspievala. Posledná návšteva patrila rozprávkovému zámku Hluboká.
Organizátorkami tejto dejepisnej exkurzie boli pani profesorky Mgr. Eva Juríčková a Mgr. Helena Vašková. Obom sme veľmi vďační a tešíme sa na ďalší výlet
strávený s nimi. Tri dni prešli ako voda a museli sme ísť domov. Aj sme sa tešili, ale
ešte by sme tam chvíľku chceli zostať. Domov sme si priniesli veľa záţitkov a nových
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poznatkov, svalovicu a dobrý pocit. No hlavne sme si na výlete našli mnoţstvo priateľov. Určite sa chceme do Prahy jedného dňa opäť vrátiť.
Diana Kmeťková (II. E), Eva Makranská (II. E)

Na nádvorí Praţského hradu

EXKURZIA DO VIEDNE
Dňa 20. mája 2010 sme sa zúčastnili exkurzie do Viedne. Bola to jedna z najkrajších exkurzií, na ktorých sme doteraz boli. Našou prvou zastávkou bolo najväčšie
európske podzemné jazero Seegrotte v cisárskom kúpeľnom meste Baden, ktoré má
rozlohu 6200 m². Obdivovali sme ho pri plavbe po jeho temných zákutiach. Prostredie v ňom je očarujúce, tiché a voda celkom čistá. Ďalšou zástavkou bol zámok
Schönbrunn vo Viedni, ktorého názov pochádza z nemeckého schöner Brunnen
s významom krásna studňa. Sídlili v ňom cisári a králi, napríklad cisárovná Mária Terézia či František Jozef I. so svojou manţelkou Alţbetou Bavorskou zvanou Sissi.
Zámok obklopuje rozsiahly a veľmi dobre udrţiavaný park, moţno v ňom navštíviť
jednu z najstarších zoologických záhrad na svete, detské ihrisko, labyrinty, palmový
skleník či botanickú záhradu. Po návšteve môţeme povedať, ţe tento zámok patrí
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k jedným z najkrajších minimálne v celej Európe a okolité záhrady ho skrášľujú ešte
viac.
Zo Schönbrunnu sme sa premiestnili do centra mesta, k viedenskému zámku
Hoffburg, niekdajšej zimnej rezidencii Habsburgovcov. Jeho priečelie tvorí Heldenplatz (Námestie hrdinov), ktoré postavili na príkaz cisára Františka Jozefa I. Centrum
Viedne spolu s Hoffburgom skrýva v sebe mnoho histórie a zaujímavých pamiatok,
ktorých sme sa dosýta nabaţili.
Poslednou zastávkou bolo Kunsthistorisches Museum, ktoré otvorili v roku
1891 s cieľom prezentovať monumentálnu zbierku dynastie Habsburgovcov. Dnes
zastrešuje niekoľko zbierok – obrazovú galériu, zbierku egyptského umenia, grécku
a rímsku antickú zbierku, Schatzkammer, kabinet mincí, kolekciu hudobných nástrojov, expozíciu zbraní a brnení a zbierku dávnych povozov a uniforiem. Interiér múzea
je veľmi pekne vypracovaný a obrazy mnohých umelcov sú také krásne, ţe by sme si
nejeden vzali zo sebou. Táto exkurzia bola veľmi poučná. Získali sme mnoho nových
informácií o histórii Habsburgovcov a obohatili si vedomosti o Viedni. Ďakujeme pani
profesorke PhDr. Margite Daubnerovej a Mgr. Ľudmile Zaujecovej, ktoré boli ochotné
nás na takúto exkurziu vziať a ukázať nám krásy, ktoré toto mesto ukrýva.
Veronika Jančoková (II. C), Kateřina Zádrapová (II. C)

Na nádvorí cisárskeho sídla
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NÁUKA O SPOLOČNOSTI
Zloţenie predmetovej komisie náuky o spoločnosti:
1.

Mgr. Anna Šimová, vedúca predmetovej komisie,

2.

Ing. Soňa Fedorová, PhD.,

3.

Mgr.art. Miriam Kasperkevičová,

4.

Mgr. Zuzana Laluhová,

5.

Mgr. Erika Nádošová,

6.

PaedDr. Katarína Rajcigelová.

NENÁPADNÍ HRDINOVIA
Zásluhou Ústavu pamäti národa a Konfederácie politických väzňov Slovenska sa uskutočnilo 7. decembra 2009 slávnostné
vyhodnotenie súťaţného projektu zameraného na mapovanie
ţivota osôb perzekvovaných v období neslobody, ktorý nesie
názov Nenápadní hrdinovia a podtitul Čo viedlo našich blízkych
k hrdinským činom v zápase s komunizmom. Cieľom tohto projektu bolo sprostredkovať ţiakom základných a stredných škôl na Slovensku stretnutie s tými, ktorým komunistická totalitná moc zavraţdila príbuzných, uväznila otcov,
matky, ako aj s tými, ktorí na vlastnej koţi okúsili hrôzu totality. S podporou učiteľov
a pracovníkov Ústavu pamäti národa tímy študentov uskutočnili samostatný historický výskum s cieľom vyhľadať nenápadného hrdinu, ktorý v zápase s totalitnou mocou
bránil hodnoty slobody, demokracie, viery a ľudskosti. Z našej školy sa do projektu
zapojili tri tímy – na 1. mieste (zlaté pásmo) sa umiestnila Lenka Mondočková (IV. G),
ktorá pod odborným vedením Mgr. Anny Šimovej a Mgr. Zuzany Laluhovej spracovala ţivotný príbeh Jána Kamila Beňadika, 2. miesto (strieborné pásmo) obsadili Zuzana Pračková (IV. F) a Silvia Michalovičová (IV. F), ktoré pod tým istým vedením zmapovali osud Marty Lihotskej. V celkovom poradí tretím (bronzové pásmo) bol tím Mgr.
Evy Juríčkovej zloţený z Jany Pastierikovej (III. G) a Simony Hlinkovej (III. G), ktoré
vo svojej práci priblíţili príbeh rodiny Reichovcov. Prezentácia najlepších prác sa konala 7. decembra 2009 v zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.
Mgr. Anna Šimová, Mgr. Zuzana Laluhová
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BERLÍN – ŠTRASBURG
V rámci projektu Nenápadní Hrdinovia v zápase s komunizmom sa zúčastnili v dňoch 16. – 19. mája 2010
autori deviatich ocenených prác poznávacieho zájazdu
do Berlína a Štrasburgu. V nedeľu sme opúšťali
upršanú Bratislavu nielen plné očakávania, ale aj
s obavami, ţe podobné počasie nás bude čakať aj v Berlíne. Ten nás vo večerných
hodinách privítal pekným počasím, ktoré sa udrţalo počas celého zájazdu. Po ubytovaní v krásnom hoteli, ktoré nám zabezpečila Nadácia Konráda Adenauera, sme absolvovali večernú prehliadku hlavného mesta Nemecka. Duch dejín na nás doliehal
z kaţdej ulice tohto mesta. Jednou z prvých pamiatok upozorňujúcou na ničivosť
druhej svetovej vojny bol zbombardovaný kostol Gedächtniskirche, ktorí naši európski susedia zámerne nezreštaurovali. Nasledovali Víťazný stĺp, Pamätník osloboditeľov, Brandenburská brána, jedinečná v ţiare nočného osvetlenia, a zvyšky berlínskeho múru.
Na druhý deň sme mali moţnosť prejsť sa po ulici Unter den Linden – berlínskom Champs-Elyssés – aţ k ostrovu múzeí. Medzí najväčšie archeologické skvosty,
ktoré sme tu videli, patrí Ištarina brána z Babylonu, pergamonský oltár alebo busta
krásnej Nefertiti. Hlavným cieľom a silným záţitkom našej cesty bola návšteva múzea štátnej bezpečnosti Stasi Museum. Ide o bývalú väznicu, v ktorej boli psychicky
i fyzicky týraní odporcovia komunistického reţimu aţ do pádu berlínskeho múru
v roku 1989. Sprievodcami po väznici boli bývalí väzni, čo umocnilo dojem z prehliadky. Nasledovala krátka zastávka v Postupime, kde niektorí išli na nákupy (). Iní
dali prednosť prechádzke zámockým parkom aţ k Sanssouci – letnému sídlu nemeckého cisára Fridricha II.
Po noci strávenej v autobuse nás privítal Štrasburg. Je to bývalá kriţovatka
obchodných ciest, dnes kriţovatka európskych záujmov, ktorú symbolizuje Európsky
parlament. Tu sme sa stretli so slovenskými europoslancami. Našimi hostiteľmi boli
Boris Zala, Miroslav Mikolášik a Peter Šťastný. V parlamente nás oboznámili s fungovaním tejto inštitúcie a mali sme moţnosť naţivo vidieť jedno zasadnutie priamo
v rokovacej sále. Absolvovali sme aj vyhliadkovú plavbu loďou, počas ktorej sme si
prezreli historické centrum Štrasburgu, kam patria také stavby ako katedrála Notre-
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Dame alebo hrazdené domy vo štvrti La Petite France, zaradené do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
Počas celej cesty sa o nás veľmi dobre postarali. O vytvorenie príjemnej atmosféry sa zaslúţili nielen pracovníci Ústavu pamäti národa, ale aj bývalí politickí
väzni rozprávaním svojich ţivotných príbehov. Sme veľmi vďačné za chvíle strávené
s nimi a za krásne záţitky, ktoré boli príjemnou odmenu za našu prácu.
Jana Pastieriková (III. G), Simona Hlinková (III. G)

Pergamonský oltár v Múzeu Pergamon v Berlíne (vľavo);
pred Berlínskym múrom (vpravo)

Ištarina brána v Berlíne (vľavo); v Európskom parlamente v Štrasburgu (vpravo)
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BESEDOVALI SME...
Uplynulý školský rok bol bohatý na udalosti, akcie a podujatia. Navštívili sme
Národnú radu Slovenskej republiky, ale aj pojednávania na Okresnom súde v Prievidzi. Veľkým prínosom pre nás však boli najmä besedy s viacerými významnými ľuďmi z „veľkého“ sveta. S Mgr. Martinom Fedorom, poslancom Národnej rady SR a bývalým ministrom obrany, sme besedovali na tému 5. výročia vstupu našej republiky
do NATO. Poslankyňa Magda Vášáryová sa s nami podelila nie o svoje herecké skúsenosti, ale o sociologický pohľad na rozdiely medzi mestom a dedinou. Prievidzský
primátor Ing. Ján Bodnár nás uviedol do „kuchyne“ komunálnej politiky a vysvetlil
nám úlohu mladých ľudí v nej. Ďalší poslanec JUDr. Daniel Lipšic nebol u nás po
prvý raz. Jeho beseda o trestnom práve mala veľký úspech, podobne ako beseda
s doc. JUDr. Radoslavom Procházkom, PhD., odborníkom na ústavné právo.

Ing. Ján Bodnár, Magda Vášaryová

Zľava doprava: JUDr. Daniel Lipšic, Mgr. Martin Fedor, doc.JUDr. Radoslav Procházka, PhD.
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VÝSTAVA NOVEMBER '89
V decembri 2009 študenti IV. ročníka navštívili zaujímavú výstavu.
Ústav pamäti národa v spolupráci so Slovenským národným múzeom, Slovenským národným archívom a Národnou radou Slovenskej republiky pripravil unikátnu výstavu venovanú udalostiam
novembra '89. Súčasťou boli popri fotografiách aj dobové plagáty,
výzvy a karikatúry, ale aj predmety symbolizujúce pád reţimu –
skartované dokumenty Štátnej bezpečnosti, policajná uniforma, ostnatý drôt a hraničný stĺp. Cieľom výstavy bolo oboznámiť verejnosť so situáciou v roku 1989 z medzinárodného aj vnútropolitického hľadiska, so študentským hnutím, so zápasom disidentov s komunistickou mocou, ale aj spormi v radoch opozície. Výstavu inštalovali
na západnej terase Bratislavského hradu.

Ostatný drôt, symbol neslobody a ţeleznej opony

MODELOVÝ EURÓPSKY PARLAMENT
Pod „taktovkou“ Mgr. Eriky Nádošovej sa rozhodli aj naši študenti – Rastislav Stanček, Lucia Hanková, Danica Sliacka, Monika Kubániová a Blanka Reingráberová z II. G – zapojiť do
európskeho projektu Modelový Európsky parlament. Zatiaľ sú
iba na začiatku cesty. Pre ostatných, ktorých zaujíma táto problematika, uvádzame stručnú históriu tohto projektu. Bol vytvorený v roku 1994 Nadáciou Model European Parliament Foundation so sídlom v ho108

landskom Haagu a realizuje sa vo všetkých členských štátoch Európskej únie. V roku
2004 sa zástupcovia Ministerstva školstva Slovenskej republiky a metodici
vých metodicko-pedagogických centier Slovenskej republiky zúčastnili ako pozorovatelia na valnom zhromaţdení medzinárodného zasadnutia Modelového európskeho
parlamentu v Budapešti. V marci 2005 sa uskutočnili semináre v Prešove, Trenčíne
a Bratislave, kde boli vyše sedemdesiatim učiteľom poskytnuté základné informácie o
projekte. Semináre boli súčasne aj výzvou na zapojenie do projektu v Slovenskej republike. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky realizuje tento projekt od roku
2005 spolu s metodicko-pedagogickými centrami, strednými školami, krajskými školskými úradmi a zriaďovateľmi stredných škôl. Od roku 2007 sa realizuje pôvodný projekt obohatený o najlepšie skúsenosti z predchádzajúcich dvoch rokov, a tak lepšie
reaguje na stav kompetencií učiteľov, ţiakov a verejnosti v oblasti spravovania verejných vecí alebo záujmu o európske dianie. Jeho hlavným cieľom je vzdelávať ţiakov,
učiteľov a ich prostredníctvom aj širokú ţiacku a rodičovskú verejnosť o systéme fungovania inštitúcií Európskej únie, o koncepte spoločnej Európy, o systéme fungovania demokratického systému študovaním rozličných tém, o ktorých sa diskutuje v r eálnom Európskom parlamente prostredníctvom simulovania zasadnutia Európskeho
parlamentu. Modelový európsky parlament je projektový spôsob učenia, ktorý prostredníctvom „hry na poslancov“ umoţňuje ţiakom stredných škôl zdokonaľovať sa v
komunikačných a argumentačných zručnostiach. Komunikačným jazykom medzinárodného zasadnutia je anglický jazyk. V tomto školskom roku sa zapojili po prvý raz
aj naši študenti. Ich práca v ňom bude pokračovať...

OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV
Je najväčším a najprestíţnejším súťaţno-vzdelávacím projektom pre študentov všetkých stredných škôl na Slovensku v oblasti ľudských práv. Vyhlasuje ju kaţdoročne Ministerstvo školstva SR a koná sa pod záštitou podpredsedu vlády SR pre európske záleţitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča. Organizátorom podujatia je Informačná kancelária Európskeho parlamentu v Slovenskej republike spolu s Občianskym zdruţením OLYMP
a organizáciou Ministerstva školstva SR IUVENTA. Odborným garantom olympiády
ľudských práv je prof. PhDr. Miroslav Kusý PhD., politológ a vedúci katedry UNESCO
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pri Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Cieľom súťaţe je bud ovanie a presadzovanie právneho povedomia o ľudských právach vo všetkých
nitách mládeţe, šírenie humanity, filantropie, globálneho altruizmu a myšlienky ľudskej dôstojnosti, vzdelávanie a povzbudzovanie mladých ľudí v úsilí

spoznávať

a rešpektovať kultúrnu rozmanitosť ľudskej spoločnosti. Súťaţ vyuţíva inovatívne
a najmodernejšie prvky vzdelávania – rozvíja kreativitu, komunikačno-prezentačné
zručnosti, argumentačné techniky, formovanie vlastného názoru mladých ľudí. Organizátori súťaţe sa snaţia upozorňovať na nebezpečenstvo rozličných foriem intolerancie, diskriminácie a rasizmu; učiť súťaţiacich vyuţívať najpresvedčivejšie prvky
medziľudskej komunikácie a argumentácie na riešenie problémov, obhajovať a pr esadzovať rovnaké práva pre všetkých členov. Tento rok sa do nej zapojilo 3976 št udentov z 272 gymnázií, stredných škôl a odborných učilíšť. Do celoštátneho finále,
ktoré sa uskutočnilo 17. aţ 19. marca v Liptovskom Jáne, postúpilo 62 študentov.
Medzi nimi aj náš Branislav Stanček (IV. A), ktorý v krajskom kole obsadil 3. miesto.
Mgr. Anna Šimová, Mgr. Zuzana Laluhová

UMENIE A KULTÚRA
Cieľom nového vyučovacieho predmetu je rozvoj tvorivého myslenia študentov, formovanie vlastných názorov a hodnotových postojov. No najdôleţitejšou kompetenciou je budovanie ich povedomia kultúrnej identity. Tento predmet vznikol a bol
zaradený do vyučovacieho procesu v hodine dvanástej. Súčasná mladá generácia je
priam zaplavená svetom masovej kultúry. Jej nenáročné produkty, ktoré nás obklopujú vo väčšine médií, nevyvíjajú tlak na naše myslenie. Kvalita produktov je zámerne zniţovaná, aby bola zaručená ich ľahká percepcia. Prirodzený vkus diváka sa tak
degraduje a posúva do hladiny povrchnosti. Tento stav je potrebné zmeniť. Kultúre
treba prinavrátiť jej lesk a hodnotu. Preto sa snaţím, prostredníctvom tohto predmetu, ţiakov oboznamovať o širokých moţnostiach duchovného obohatenia, ktoré im
ponúka umenie. Nabádam ich hľadať krásu v odkazoch našich predkov a opakovane
im vysvetľujem význam kultúrnej tradície. Darí sa mi to postupne, pretoţe meniť zabehnuté názory ľudí je dlhodobý proces. Je to cesta neraz hrboľatá a konfliktná.
Ţiaci prvého ročníka často spochybňujú opodstatnenosť tohto predmetu. N emajú vytvorený prehľad, čo im kultúra ponúka. Ale v priebehu prvých mesiacov pochopia, ţe kultúra je pilierom našej identity a národnej hrdosti. Tešia sa na tvorivé
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zadania, prostredníctvom ktorých získavajú nové informácie a zručnosti. Objavujú
v sebe výtvarné schopnosti, o ktorých dovtedy nevedeli.
Študenti druhého ročníka sú uţ naozaj zdatní v tvorbe vlastných názorov
a vedia kvalitne ohodnotiť kultúrny produkt. Nedajú sa zlákať atraktívnosťou jednoduchosti, ale hľadajú v dielach hlbšie významy a myšlienky. Vedia sa ponoriť do vrstiev umeleckého diela a dešifrovať jeho kódovanú umeleckú reč. Prekvapujú ma veľkou kreativitou, ktorú preukazujú v tvorbe projektov. Neraz vytvoria naozajstné umelecké diela. Naozaj vydarené dielka preto plánujem pravidelne vystavovať v školskej
galérii, ktorú chcem vytvoriť na pôde našej školy.
Mgr.art. Miriam Kasperkevičová

PODNIKANIE NA GYMNÁZIU
Aplikovaná ekonómia je vzdelávací program, ktorý je garantovaný spoločnosťou Junior Achievement Slovensko, n. o. a ktorý
ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. Je
zaloţený na získavaní praktických skúseností a zručností tak,
aby sa rozvíjali vzdelávacie, komunikačné, personálne a pracovné kompetencie študentov. Program je schválený Ministerstvom školstva SR ako voliteľný alebo nepovinný predmet pre všetky typy stredných
škôl. Má modulárne usporiadanie učiva, ktoré je moţné vyučovať v akomkoľvek ročníku strednej školy ako predmet v trvaní jedného alebo dvoch rokov. Rozsah predmetu na jednotlivých typoch a druhoch stredných škôl je závislý od moţností učebného plánu konkrétnej školy. Rozsah je stanovený na 2 – 4 hodiny týţdenne. Program umoţňuje rôznym typom stredných škôl, aby na základe svojich školských vzdelávacích programov, v závislosti od potrieb a moţností školy, ako aj na základe svojho profilu absolventa, mali moţnosť vyskladať z modulov vhodný formát predmetu
aplikovaná ekonómia. Na našej škole sa realizuje uţ ôsmy rok. V školskom vzdelávacom programe je aplikovaná ekonómia zaradená ako nepovinný predmet v III. ročníku s trojhodinovou týţdennou dotáciou. Študentská spoločnosť simuluje akciovú
spoločnosť. Toto štúdium je netradičné tým, ţe si študenti osvojujú teoretické vedomosti v priamo v praxi. Cieľom je umoţniť mladým ľuďom preniknúť do problematiky
fungovania spoločnosti od jej zaloţenia aţ po likvidáciu. V tomto školskom roku sa
prihlásili študenti z III.E a III.F triedy a zaloţili firmu SQUARE š. s. pod vedením Ing.
Sone Fedorovej, PhD. Najprv si pripravili podnikateľský plán, potom zaloţili zdruţe111

nie a aţ potom mohli predávať akcie. Tak získali kapitál na začiatok podnikania. Nasledovalo ustanovujúce valné zhromaţdenie akcionárov a registrácia firmy
v obchodnom registri. Študenti ponúkli spoluţiakom kopírovanie, minipapiernictvo,
inzerciu a valentínske pozdravy. Pri týchto aktivitách si vyskúšali tvorbu reklamy, plánovanie, personálnu prácu, jednoduché účtovníctvo, prípravu mzdových podkladov,
uzávierku, vypĺňanie daňového priznania a rôzne iné činnosti, ktoré súvisia
s podnikaním. 6. mája 2010 sa uskutočnilo v školskej klubovni likvidačné valné
zhromaţdenie akcionárov študentskej firmy SQUARE, na ktorom vedenie firmy vyhodnotilo prácu spoločnosti a informovalo o výsledku hospodárenia. Akcionári boli
spokojní, ţe dobre investovali svoje peniaze a hostia (študenti a zamestnanci školy)
získali predstavu o tejto zaujímavej forme vyučovania.
Ing. Soňa Fedorová, PhD.

Členovia študentskej firmy SQUARE
V hornom rade zľava doprava: Martin Pipíška, Jana Kullačová, Romina Slafkovská,
Jaroslav Ţember, Kristína Kuklová, Tomáš Píš, Michaela Hirtlová;
v dolnom rade zľava doprava: Zuzana Cagáňová, Lenka Candráková, Jakub Hostačný,
Michaela Hojcsková
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ETICKÁ VÝCHOVA A PSYCHOLÓGIA
Zloţenie predmetovej komisie etickej výchovy a psychológie:
1.

PhDr. Zuzana Klačanská, vedúca predmetovej komisie,

2.

PaedDr. Emília Bartošová,

3.

Mgr. Gabriela Belisová,

4.

Mgr. Martina Borková,

5.

PaedDr. Eleonóra Porubcová,

6.

PaedDr. Miroslava Šutová,

7.

Mgr. Ľudmila Zaujecová.

Pod naším vedením prebiehal celý rad najrozmanitejších humanitných akcií...

BIELA PASTELKA JE MOSTOM MEDZI SVETLOM A TMOU
Otvorte oči a skúste ţiť. Zatvorte oči a skúste pracovať, prejsť
sa mestom. Dostanete sa tak do sveta nevidiacich a pochopíte, s akými prekáţkami sa títo ľudia denne stretávajú. Únia
nevidiacich a slabozrakých Slovenska kaţdoročne organizuje
celosvetovú zbierku Biela pastelka na podporu ľudí s ťaţkým
zrakovým postihnutím. Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich. Pomáha hľadať riešenia v často ťaţkých sit uáciách, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Biela pastelka znamená svetlo, keď okolo
je tma. 23. septembra 2009 sme sa zapojili aj my...

DEŇ NEZÁBUDIEK
Téma duševného zdravia je u nás dlhé desaťročia tabuizovaná
a naša verejnosť má veľmi skreslené a nesprávne názory na
psychické poruchy. Duševne chorí ľudia trpia stigmou a sú vylučovaní zo spoločnosti. Duševné zdravie sa týka kaţdého
z nás. Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie ako
stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody. Nezaslúţene
málo pozornosti venujeme najmä tej duševnej zloţke. Pritom dobre vieme, ţe telo
a duša sú spojené nádoby. Duševné zdravie by sme mali hodnotiť a starať sa oň
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rovnako ako o telesné zdravie. Sú rozšírené rôzne mýty a nepravdy, ktoré diskriminujú duševne chorých a ich blízkych. Liga za duševné zdravie sa podieľa svojimi
tami na prekonávaní predsudkov objektívnymi informáciami o duševných poruchách.
S rovnakým cieľom organizuje aj celoslovenské informačné kampane pri príleţitosti
10. októbra – Svetového dňa duševného zdravia. Rozhodla sa pokračovať v téme
potreby dobudovania komplexnej siete starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami,
ktorá je predpokladom ich úspešnej liečby a sociálneho začlenenia, návratu do beţného ţivota, k rodinám a k práci. 12. októbra 2009 sa pod záštitou prievidzského občianskeho zdruţenia Šťastie si ty, ktoré je súčasťou Ligy za duševné zdravie, uskutočnila zbierka Deň nezábudiek, pri ktorej študenti nášho gymnázia rozdali 497 kusov
modrých kvietkov a vyzbierali sumu 299,02 €.

DEŇ JABĹČOK
Deň jabĺčok sa v našej škole konal v dňoch 13. aţ 16. októbra 2009. Pri tejto
príleţitosti sme vyhlásili – tak ako kaţdý rok – súťaţ o najkrajšie, najväčšie a najzaujímavejšie jabĺčko. Zapojiť sa mohol kaţdý. Súčasťou bola výstava jabĺčok (15. októbra), počas ktorej si kaţdý mohol vybrať svojho favorita. Najkrajšie jabĺčko priniesla
Patrícia Moráviková (II. C), najväčšie Natália Prídavková (II. A) a najzaujímavejšie
patrilo Zuzane Špacírovej (II. E). Táto akcia bola spojená so svetovým dňom zdravej
výţivy, ktorý si pripomíname 16. októbra.

SYMBOLOM JE ČERVENÁ STUŢKA
Od roku 1988 je kaţdoročne z rozhodnutia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) 1. december Svetovým dňom boja
proti AIDS. Červená stuţka nie je len symbolom tohto dňa, ale
aj symbolom celoslovenskej kampane boja proti tejto zákernej
chorobe. Tento rok prebiehal jej 3. ročník. Ţiaci II. B a II. F pod
vedením Mgr. Ľudmily Zaujecovej vyrábali červené stuţky
a rozdávali ich ostatným študentom na našej škole. Pripnutím červenej stuţky vyjadrili spolupatričnosť s tými, ktorí ochoreli touto zákernou chorobou.
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ŠŤASTIE SI TY
Dňa 20.decembra 2009 sa konala vianočná beseda v centrále prievidzského
občianskeho zdruţenia Šťastie si ty, na ktorú pozvali školskú psychologičku PhDr.
Zuzanu Klačanskú spolu so študentkou Danielou Ficovou (III. F). Obe boli príjemne
prekvapené atmosférou, ktorá vládla medzi ľuďmi s duševným ochorením. Je poteš iteľné, ţe títo ľudia napriek svojmu ochoreniu majú vytvorené moţnosti sebarealizácie
v spoločnosti. V mesiaci marec sa študenti psychológie zúčastnili kampane, ktorá sa
organizovala vo viacerých mestách pod hlavičkou Ligy za duševné zdravie. Jej cieľom bolo vyvrátenie mýtov o duševných chorobách.

DEŇ NARCISOV
Uţ po štrnásty raz spojil ţltý narcis všetkých, ktorí sa rozhodli
pomôcť. 16. apríl 2010 sa stal dňom odhodlania spojiť sa
v myšlienke boja proti rakovine a podpory všetkých, ktorým sa
nevyhla táto zákerná choroba. Cieľom tohto dňa je priblíţiť
problematiku boja proti rakovine širokej verejnosti. Kvet narcisu
sa stal symbolom nádeje či solidarity s osobami postihnutými
týmto ťaţkým ochorením. Celoslovenskú finančnú zbierku organizuje Liga proti rakovine na podporu programov prevencie, včasnej diagnostiky a liečby onkologických
ochorení. Naši študenti sa opäť spojili v myšlienke spolupatričnosti a solidarity
a v úmysle pomôcť vyzbierali sumu 1272,08 €.

TEHLIČKA PRE KEŇU
Občianske zdruţenie SAVIO v mesiacoch marec a apríl 2010
organizovalo uţ 5. ročník celoslovenského podujatia Tehlička, ktoré je určené pre školy. Jeho zmyslom je zoznámiť deti
a mladých ľudí prostredníctvom konkrétnej aktivity so ţivotom ich rovesníkov v krajinách tretieho sveta. Ako po minulé
roky má táto aktivita viesť najmladšiu generáciu k spolupatričnosti s osudmi ľudí, ktorí
často zápasia s kaţdodenným preţitím, prebúdzať v nej nielen súcit, ale aj zodpovednosť za kvalitu ţivota vo svete a formovať nekonzumný prístup k ţivotu. Tohto-
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ročná tehlička bola venovaná Keni s prioritnou témou ţivota deti na ulici v hlavnom
meste Nairobi. Zapojili sme sa aj my. Vyzbierali sme 29 €.

JEDEN DEŇ ÚSMEVU
Naši študenti sa zúčastnili ako dobrovoľníci verejnej finančnej zbierky pod názvom Jeden deň úsmevu, ktorá sa
konala 5. mája 2010. Kaţdoročne ju organizuje Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.
Tento rok vyzbierali 260,50 € – peniaze sa pouţijú na rozvojové aktivity pre deti z detských domovov a z náhradných rodín. Mnohí naši študenti ako dobrovoľní členovia aj vo svojom voľnom čase navštevujú tieto detské domovy a spolupracujú s deťmi z rôznych foriem náhradnej starostlivosti. V uvedený
deň boli taktieţ nápomocní ako koordinátori zbierok aj v iných slovenských mestách.
O tejto organizácii sa mnohí dozvedeli aj vďaka besedám, ktoré sa kaţdý rok uskutočňujú v našej škole na hodinách etickej výchovy a psychológie.

ŠKOLA PRIATEĽSKÁ DEŤOM – CHILD F RIENDLY SCHOOL
Naša škola uţ piaty rok spolupracuje s organizáciou UNICEF,
ktorá pomáha deťom v rozvojových krajinách. Predajom vianočných pohľadníc sme sa zapojili do projektu Škola priateľská
deťom, ktorý je súčasťou globálnych aktivít tejto organizácie
prebiehajúcich v rozvojových a rozvinutých krajinách pod názvom Education for Development, teda Výchova pre rozvoj.
Taktieţ sme sa zúčastnili kampane Týţdeň modrého gombíka, ktorá trvala od 17. do
21. mája 2010. Na svete je detí ako smetí, majú čisté duše, oči ako studničky a noštek ako GOMBÍK. Ak majú šťastie, narodia sa do láskavého rodičovského náručia,
milované a v spoločnosti, ktorá sa dokáţe a chce starať o ich zdravý vývoj. V mnohých krajinách, vďaka nízkej úrovni zdravotnej starostlivosti a obrovskej chudobe, je
však luxusom, ak dieťatko vôbec má mamu, o bezstarostnom ţivote plnom hier môţu
len snívať. Našťastie je na svete veľa dospelých, ktorým osud týchto drobcov leţí na
srdci. A urobia všetko moţné i nemoţné, aby aj pre deti z rozvojových krajín bol svet
GOMBIČKA. Naši študenti v uliciach mesta ponúkali modré gombíky 18. mája 2010
a vyzbierali sumu 458 €. Výťaţok poputuje na kúpu vakcín proti tetanu pre novor o116

dencov a mladé ţeny do Laosu. Vďaka týmto projektom a vzdelávaniu na hodinách
etickej výchovy, ktoré realizovali vyučujúce tohto predmetu podľa broţúrok vydaných
organizáciou UNICEF, sme získali titul Škola priateľská deťom.
PhDr. Zuzana Klačanská

EURÓPA V ŠKOLE
Mgr.art. Miriam Kasperkevičová vyučovala výtvarnú výchovu
v triede tercii. Nadviazala na vytvorenú spoluprácu z minulého
školského roka. Schopnosti ţiakov vyuţila v tvorbe výtvarných
prác, ktoré boli odoslané do viacerých výtvarných súťaţí. Najvýznamnejšou z nich je prestíţna výtvarno-literárna súťaţ Európa v škole, ktorej sa kaţdoročne zúčastňuje veľké mnoţstvo
ţiakov z celého Slovenska. Nepodarilo sa nám prebojovať do celoštátneho kola, pr etoţe konkurencia bola obrovská. Ale význam súťaţe je práve v jej štandardoch. Je to
projekt, ktorý je nástrojom proeurópskej výchovy. Organizátor vyhlasuje kaţdoročne
veľmi zaujímavé témy práve v tomto duchu. Na ich základe môţu ţiaci premýšľať
o globálnych problémoch, s ktorými sa stretávajú aj vo svojom detskom ţivote. Motto
57. ročníka Európy v škole znelo: ,,Môže existovať ostrov Blahobytu v mori Chudoby?“ Táto téma bola príspevkom k Európskemu roku boja proti chudobe
a sociálnemu vylúčeniu. S touto neľahkou úlohou sme sa úspešne popasovali a prediskutovali sme sociálny stav našej spoločnosti. Mladí umelci museli prejsť procesom, ktorého súčasťou bola formulácia vlastného názoru na tému a následné pretlmočenie myšlienky do výtvarnej podoby. Ţiaci priznali, ţe téma bola ťaţká a postretol
nás aj nezdar. No nevzdali sme to a práce sme úspešne dokončili. Táto súťaţ dala
moţnosť zasiať v mysliach detí semienko pozitívnej myšlienky, ktorá ich bude formovať ďalej a prostredníctvom výtvarného dielka aj nás ostatných.

ZÁLOŢKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY
Ústav pro informace ve vzdělávaní v Prahe – Národní
pedagogická knihovna Komenského v Prahe a Slovenská pedagogická kniţnica v Bratislave pripravili
pre základné a stredné školy česko-slovenský projekt
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nazvaný Záloţka do knihy spája školy k Medzinárodnému mesiacu školských kniţníc.
Jeho cieľom je nadviazať kontakty medzi českými a slovenskými školami a podporiť
čítanie prostredníctvom výmeny záloţiek do kníh, ktoré ţiaci vyrobia ľubovoľnou
technikou. Mohli byť kreslené, lepené, tvorené koláţami, tkané, paličkované, batikované, vyšívané, háčkované a pod. Do tohto projektu sa zapojil veľký počet škôl, medzi nimi i my...
Národní pedagogická knihovna Komenského v Prahe pridelila prihláseným
školám partnerskú školu v druhom štáte. Vzhľadom k tomu, ţe sa do československého projektu prihlásili len dve stredné školy a obe boli zo Slovenska, bola
nášmu gymnáziu pridelená partnerská škola Gymnázium J. M. Hurbana v Čadci. Do
konca októbra 2009 sme si vzájomne poslali záloţky do knihy, ktoré vytvorili naši
študenti v počte 100 kusov. Pouţili rôzne výtvarné techniky – kresbu farebnými ceruzkami, fixkami, maľbou akvarelom, koláţou. Ţiaci, ktorí radi kreatívne tvoria, sa
chopili príleţitosti a tento projekt zobrali ako výzvu, snaţili sa vytvoriť naozaj originálne záloţky. Zapojili sa triedy prvého, druhého ročníka štvorročného štúdia (I. A, I. B,
I. C, I. D, I. E, I. F, II. E, II. F) a tretieho ročníka osemročného štúdia – tercie. Projekt
zároveň umoţnil uskutočniť prieskum, ako pristupujú študenti k drobným výtvarným
zadaniam.
Partnerská škola Gymnázium J. M. Hurbana v Čadci so slovensko-anglickou
bilingválnou sekciou realizovala projekt veľmi zodpovedne. Výmena balíkov so záloţkami prebehla v krátkom čase. Výtvarná úroveň ich prác bola vysoká, bol vidieť
záujem ţiakov solídne sa prezentovať. Poslali nám záloţky vo vyššom počte, celkovo
120 kusov. Pribalili aj prezentačné materiály gymnázia. Závery z výmenného projektu
boli zverejnené v novembri 2009 na webovej stránke Slovenskej pedagogickej kniţnice. Ústredná metodička pre školské kniţnice Mgr. Rozália Cenigová sa prostredníctvom e-mailu poďakovala zúčastneným školám za účasť a za ochotu zapojiť sa do
neziskovej akcie, ktorá podporí čítanie mládeţe.
Mgr.art. Miriam Kasperkevičová
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Ukáţky záloţiek do kníh vyrobených našimi ţiakmi
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MATEMATIKA
Zloţenie predmetovej komisie matematiky:
1.

PaedDr. Renáta Lukáčová, vedúca predmetovej komisie,

2.

RNDr. Milan Barta,

3.

Mgr. Monika Blahová,

4.

RNDr. Edita Duchoňová,

5.

Mgr. Alţbeta Janesová,

6.

PaedDr. Miroslav Kozák,

7.

Mgr. Eva Krajniaková,

8.

Mgr. Magdaléna Leškovská,

9.

Mgr. Jana Mečiarová,

10. Mgr. Jana Mikušková,
11. PaedDr. Alţbeta Sasáková,
12. Mgr. Ľubomíra Šimurková.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
Matematická olympiáda je určená ţiakom základných a stredných škôl. Organizuje sa v piatich kolách – domácom, školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Kategórie určené pre
ţiakov niţších ročníkov končia okresným kolom, ostatné krajským s výnimkou najvyššej kategórie A, v ktorej sa organizuje
celoštátne kolo. V tomto školskom roku sa konal 59. ročník. Uţ
tradične sa zapojili aj študenti nášho gymnázia, pričom v okresných a krajských kolách jednotlivých kategórií získali výrazné umiestnenie títo:
1.

Jakub Hvolka (I), 3. miesto v okresnom kole v kategórii Z6
(konzultantka: Mgr. Alţbeta Janesová),

2.

Katarína Drgoňová (II), 3. miesto v okresnom kole v kategórii Z6
(konzultantka: Mgr. Alţbeta Janesová),

3.

Marek Kuriš (I. D), 3. miesto v krajskom kole v kategórii C
(konzultantka: Mgr. Monika Blahová),

4.

Tomáš Farkaš (II. D), 3. miesto v krajskom kole v kategórii B
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(konzultantka: Mgr. Eva Krajniaková),
5.

Andrej Krejčír (IV. F), 2. miesto v krajskom kole v kategórii A
(konzultantka: RNDr. Edita Duchoňová).

MATEMATICKÝ KLOKAN
Matematický klokan nie je počítajúce zviera. Je to najväčšia medzinárodná matematická súťaţ na svete určená pre ţiakov základných a stredných škôl. Vznikla
vo Francúzsku v roku 1991 a postupne sa rozšírila do
väčšiny európskych krajín. Tvorcovia jej dali názov po
austrálskom národnom zvieratku, lebo sa inšpirovali
podobnou austrálskou matematickou súťaţou AMC (Australian Mathematics Competition). Jej vyhlasovateľom a oficiálnym usporiadateľom je Asociácia Kangourou sans
frontiéres (fr. klokan bez hraníc), zdruţujúca takmer päťdesiat krajín z Európy, Ázie
a Ameriky. Súťaţ pozostáva z jediného testu, ktorý píšu v rovnakom čase milióny
ţiakov v takmer 40 krajinách sveta. Koordinátorkami tejto súťaţe boli na našom
gymnáziu Mgr. Alţbeta Janesová a Mgr. Jana Mečiarová. Reprezentovalo nás 49
ţiakov. Z nich piati získali percentil nad 90 a zaradili sa medzi najúspešnejších riešiteľov celej súťaţe – Jakub Perniš (I. B), Jakub Hvolka (I), Jozef Prieboj (II. B), Eva
Galková (II. F), Jakub Chalmovianský (IV. A). Ďalší deviati ţiaci získali percentil 80
aţ 90 – Ivana Uhlárová (I), Matúš Bednárik (III), Petra Humajová (III), Andrej Fiačan
(I. B), Monika Duchoňová (I. F), Patrik Hagara (II. A), Maroš Valter (II. B), Roman
Laluha (IV. A), Matej Jadroň (IV. A).

PYTAGORIÁDA
V tomto školskom roku prebehol 31. ročník. Ide o matematickú
súťaţ, ktorá je určená pre ţiakov základných škôl a pre 1. aţ
3. ročník osemročných gymnázií. Počas súťaţe ţiaci získavajú
body nielen za správne vyriešené úlohy, ale aj za čas, ktorý
potrebovali na ich vyriešenie. Zo všetkých ţiakov našej školy,
ktorí sa zúčastnili školského kola, získal dostatočný počet bodov na postup Martin Veselý (III). V okresnom kole kategórie P7 skončil na 2. mieste.
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MATEMATICKÝ KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR
Táto celoslovenská matematická korešpondenčná súťaţ je určená ţiakom základných škôl, osemročných gymnázií a všetkých typov stredných škôl. Súťaţ nie je nudná a ani ťaţká. Zúčastniť sa jej môţu nielen matematické talenty, ale aj ţiaci so
záujmom o inteligentnú zábavu, ktorou si zároveň trénujú myslenie. Súťaţiť môţu buď ako jednotlivici alebo vo dvojici. Počas
školského roka riešia účastníci súťaţe v piatich kolách po šesť úloh. Koordinátorkou
na našej škole bola Mgr. Monika Blahová. Odhodlanie riešiť úlohy tejto matematickej
súťaţe v sebe našli Jana Matyašovská (III. C), Simona Matejčeková (I. G), Andrea
Martišková (V), Zuzana Bušíková (I. B) a Terézia Škultétyová (I. B).

NÁBOJ 2010
V tomto školskom roku sa konal v celkovom poradí uţ 13. ročník tejto úspešnej a obľúbenej matematickej súťaţe pre stredoškolákov, v ktorej súťaţia päťčlenné
tímy hravou formou v riešení netradičných a zaujímavých matematických príkladov.
Je organizovaná skupinou vysokoškolských študentov so zápalom pre matematiku,
ktorí chcú takouto formou sprostredkovať stredoškolákom netradičný záţitok a skúsenosť. Konala sa 12. marca 2010, reprezentovali nás dve päťčlenné druţstvá.
Druţstvo juniorov, ktoré tvorili Juraj Piaček (V), Richard Ţember (V), Juraj Straka
(I.G), Ľubomír Šalgo (I. G) a Eva Galková (II. F), sa umiestnilo z 38 druţstiev na
13. mieste. Druţstvo seniorov, ktoré tvorili ţiaci Martin Beták (III. A), Ivica Kadlečíková (III. A), Michal Šovčík (III. A), Michal Krčík (III. B) a Veronika Dekanová (III. E), sa
v rebríčku 35 druţstiev umiestnilo aţ v druhej polovici.

GENIUS LOGICUS
Je to medzinárodná korešpondenčná
súťaţ ţiakov a študentov základných
a stredných škôl v rozpätí od 8 po 18
rokov v riešení logických úloh a hlavolamov. Pilotný projekt začal v roku 2005 pod
pracovným názvom Mladý génius len na Slovensku. Záujem o súťaţ podnietil organizátorov rozšíriť túto ponuku aj do susedných krajín, a tak sa zo zaujímavej myšlienky
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stala medzinárodná súťaţ. Nie je určená iba pre tých najlepších, jej cieľom je zaujať
všetkých, ktorí chcú riešením nápaditých a zábavných úloh zlepšovať svoje logické
a rozumové schopnosti a zároveň si ich popritom aj otestovať. Súťaţ je rozdelená do
vekových kategórií, účastníci riešia rôzne úlohy – maľované kríţovky, námorné flotily,
sudoku, osemsmerovky, obrázkové triky, prekladané zápalky... Z našej školy sa do
nej zapojilo jedenásť študentov zo 4. ročníka osemročného štúdia. V období od novembra 2009 do januára 2010 riešili vo svojom voľnom čase 20 logických úloh. N ajlepšie výsledky dosiahli Šimon Štrba a Jozef Švolík.

BRKOS A MATHRACE
BRněnský KOrespondenční Seminář organizuje Prírodovedecká fakulta Masarykovej univerzity v Brne. Jediným
ţiakom nášho gymnázia, ktorý sa do tejto súťaţe zapojil,
bol Tomáš Farkaš (II. D). Zo 48 účastníkov skončil na
7. mieste. Pod hlavičkou tejto fakulty vznikla aj online tímová súťaţ MathRace pre dvoj- aţ štvorčlenné tímy. Jej
prvý ročník prebehol 2. decembra 2009. Zúčastnilo sa ho 112 druţstiev. Na 48. mieste skončilo druţstvo z našej školy súťaţiace v zloţení Jakub Chalmovianský (IV. A),
Michal Chribik (IV. A), Matej Jadroň (IV. A) a Roman Laluha (IV. A).

NAVŠTÍVILI SME...
Uplynulý školský rok nebol bohatý iba na rozmanité matematické súťaţe.
V októbri 2009 navštívili naši študenti s RNDr. Editou Duchoňovou matematický klub
pre stredoškolákov MAK v Ţilinskej univerzite. Vo februári 2010 zasa navštívili študenti 4. ročníka pri príleţitosti Dňa otvorených dverí Strojnícku fakultu Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave. Akciu pre nich zabezpečila Mgr. Eva Krajniaková.
Pre záujemcov z 2. a 3. ročníka organizovala Mgr. Alţbeta Janesová, PaedDr. Renáta Lukáčová, PaedDr. Alţbeta Sasáková a Mgr. Ľubomíra Šimurková návštevu Dňa
otvorených dverí Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského
v Bratislave, ktorý sa konal 2. júna 2010.
PaedDr. Renáta Lukáčová
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INFORMATIKA
Zloţenie predmetovej komisie informatiky:
1.

PaedDr. Karin Malátová, vedúca predmetovej komisie,

2.

Mgr. Jana Galanská,

3.

Mgr. Kamila Kuhajdová,

4.

RNDr. Katarína Madová,

5.

RNDr. Jaroslav Mikuláš,

6.

Mgr. Mojmír Németh.
Existuje mnoho informatických súťaţí. Niektoré pouţívajú počítače ako nástroj

a svoju atraktivitu a masovosť dosahujú obsahom, ktorý nesúvisí s vyučovaním, iné
idú hlbšie do informatiky či robotiky, majú seriózny vedecký základ, ale nezasiahnu
veľký počet účastníkov, pretoţe sú príťaţlivé len pre pomerne úzko špecializované
skupiny ţiakov. Kaţdá informatická súťaţ si našla svoj okruh účastníkov, ktorým prináša poznanie i pocit úspechu.

PROJEKTY, DO KTORÝCH SME ZAPOJILI NAŠICH ŠTUDENTOV
Uţ tradične sme pre našich študentov pripravili niekoľko projektov, ktoré zastrešovali všetci členovia predmetovej komisie. Projekt nazvaný Vianočná pohľadnica
bol určený pre ţiakov I. ročníka osemročného štúdia, projekt Školská počítačová
olympiáda pre ţiakov prvého stupňa osemročného štúdia, ţiaci I. ročníka štvorročného štúdia sa zapojili do troch projektov (animácie, fotosúťaţ, prezentácie na vybrané
témy) a pre ţiakov II. ročníka osemročného štúdia boli určené projekty fotopríbeh
(komiks) a tvorba reklamného videa.

OLYMPIÁDA V INFORMATIKE
Olympiáda v informatike patrí na našej škole k súťaţiam, ktorých sa študenti
zúčastňujú pravidelne. Výnimkou nebol ani tento školský rok, keď sa konal uţ 25.
ročník. V krajskom kole 12. januára 2010 sme mali zástupcov v oboch kategóriách.
Pripravoval ich RNDr. Jaroslav Mikuláš. V kategórii B to bol Roman Kuč era (II. B),
ktorý obsadil 1. miesto. V kategórii A súťaţili v našich farbách Andrej Krejčír (IV. F),
ktorý sa umiestnil na 2. mieste, Erich Duda (IV. B), ktorý obsadil 5. miesto a o jednu
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priečku za ním Martin Beták (III. A). Celoštátne kolo olympiády v informatike sa konalo v dňoch 24. aţ 27. marca 2010 v Novom Meste nad Váhom. Andrej Krejčír, ktorý si
ako jediný z našich ţiakov v kategórii A vybojoval postup, sa v konkurencii tridsiatich
účastníkov umiestnil na 15. mieste.

SÚŤAŢ V PROGRAMOVANÍ ZENIT
Vyhľadávať a aktívne zapájať mimoriadne tvorivých a talentovaných ţiakov stredných škôl, podporovať cieľavedomú prácu
s nimi, rozvíjať ich teoretické a praktické zručnosti, viesť ich
k samostatnému tvorivému mysleniu a aktívnemu riešeniu úloh,
prispievať k efektívnemu vyuţívaniu voľného času, vytvárať
podmienky na úspešnú prezentáciu – to sú základné ciele súťaţe ZENIT v programovaní, ktorej odborným garantom je Slovenská komisia ZENIT
pracujúca v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v Bratislave.
Súťaţ je postupová, od školských kôl cez krajské, pričom vyvrcholením je celoštátna
súťaţ, ktorej sa zúčastňujú za kaţdý kraj dvaja reprezentanti – víťaz krajského kola
v kategórii A a víťaz krajského kola v kategórii B. Na našej škole má túto súťaţ „pod
palcom“ dlhé roky RNDr. Jaroslav Mikuláš, ktorého ţiaci sa na nej pravidelne zúčastňujú. V tomto školskom roku sa konal 26. ročník. V krajskom kole, ktoré sa konalo
3. decembra 2009, sa zúčastnili piati ţiaci. V kategórii A to bol Andrej Krejčír (IV. F),
ktorý sa umiestnil na 2. a mieste, a Martin Beták (III. A), ktorý spolu s Erichom Dudom (IV. B) obsadil 3. miesto. V kategórii B nás reprezentovali Patrik Hagara (II. A),
ktorý zaujal vo výsledkovej listine 4. miesto a Roman Hanzlík (II. B) 6. miesto.

INFORMATICKÝ BOBOR
V informatike existuje od roku 2004 súťaţ, ktorej sa môţu naraz
zúčastniť tisícky ţiakov. Zrodila sa v Litve a veľmi rýchlo sa rozšírila do ďalších európskych krajín. Jej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých ţiakov. Súťaţ chce iniciovať v deťoch vyuţívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom pouţívaní moderných technológií i v procese učenia sa.
Chce v ţiakoch vyvolať potrebu spolupráce medzi sebou navzájom a tieţ posmeliť
ich v odovzdávaní vlastných skúseností. Symbolom súťaţe je usilovný, inteligentný
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a čulý bobor. Princíp súťaţe je podobný Matematickému klokanovi – ţiaci majú
v obmedzenom časovom limite vyriešiť presne stanovené úlohy. Súťaţ prebieha
priamo pri počítačoch. V tomto školskom roku sa konal 3. ročník. Zúčastnilo sa ho
celkom 13.942 súťaţiacich, medzi nimi i naši študenti. V kategórii seniorov sa medzi
víťazov zaradil Martin Cimbálek (IV. B) a v kategórii kadetov Šimon Štrba (IV).
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NAVŠTÍVILI SME...
Kaţdoročne sa snaţíme spestriť výučbu informatiky organizovaním zaujímavých exkurzií. PaedDr. Karin Malátová pripravila v októbri 2009 exkurziu na Veľtrh
pomaturitného vzdelávania VAPAC do Bratislavy, ktorej sa zúčastnili ţiaci maturitných ročníkov. Mali moţnosť získať prehľad o ponuke študijných odborov a poţiadavkách na prijímacie skúšky všetkých vysokých škôl u nás i v Českej republike.
V januári 2010 sa zúčastnili študenti III. a IV. ročníka Dňa otvorených dverí na Masarykovej Univerzite v Brne a Mendelovej Univerzite v Brne, ktorú v spolupráci s RNDr.
Katarínou Madovou zorganizovala PaedDr. Karin Malátová. Šesťdesiatštyri študentov malo moţnosť oboznámiť sa so štúdiom na oboch univerzitách, prezrieť si priestory školy, diskutovať o podmienkach štúdia pre slovenských študentov a získať
mnoţstvo propagačných materiálov. Zaujala ich aj prednáška prof. Ing. Jiřího Sochora, CSc. o počítačovej grafike i prezentácie fakúlt. Najväčším záţitkom bola návšteva
laboratória virtuálnej reality, kde si mohli na vlastnej koţi vyskúšať prácu s jednotlivými zariadeniami. Veľmi dobrý dojem urobili aj špecializované laboratóriá – robotické biometriky pre sluchovo postihnutých či priestory školy, vybavenie počítačových
učební a prístup vyučujúcich. Aj Katedra informatiky Ţilinskej Univerzity so sídlom
v Prievidzi zorganizovala 5. februára 2010 Deň otvorených dverí, ktorého sme sa
zúčastnili v rámci vyučovania informatiky so študentmi I. D. Vypočuli sme si zaujímavú prednášku z počítačovej grafiky a ekonomiky, prezreli učebne. Najväčší záujem
vyvolala ukáţka naprogramovaného robota.
PaedDr. Karin Malátová
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FYZIKA
Zloţenie predmetovej komisie fyziky:
1.

Mgr. Ľubomíra Šimurková, vedúca predmetovej komisie,

2.

RNDr. Mária Andrisová,

3.

Mgr. Monika Blahová,

4.

Mgr. Róbert Klein,

5.

Mgr. Jana Mečiarová,

6.

Mgr. Jana Pastieriková,

7.

RNDr. Jaroslav Perniš.
Činnosť predmetovej komisie fyziky bola tento školský rok mimoriadne bohatá.

Okrem beţných akcií jej členovia organizovali aj úplne nové. A naši študenti sa zapojili i do netradičných súťaţí...

BOLI SME NA EXKURZIÁCH...
V októbri 2009 navštívili študenti IV. E triedy s Mgr. Ľubomírou Šimurkovou
Jadrovú elektráreň v Mochoviach. Exkurzia pozostávala z dvoch častí. V prvej sa
oboznámili v prednáškovej miestnosti s výstavbou elektrárne, s jej zabezpečením
proti úniku rádioaktivity, so stupňami ochrany v okolí elektrárne, s vyuţitím jadrovej
energie v minulosti a s plánmi do budúcnosti. Druhá časť exkurzie pozostávala
z návštevy simulátora riadiacej veţe. V tom istom mesiaci sa uskutočnili ešte dve
exkurzie. Prvú organizovali pre študentov II. A, II. C a II. D Mgr. Ľubomíra Šimurková,
Mgr. Monika Blahová a Mgr. Jana Mečiarová a jej cieľom bolo Vodné dielo Liptovská
Mara, zatiaľ čo účastníkmi druhej boli študenti V a II. C, ktorí pod vedením Mgr. Róberta Kleina navštívili Mineralogické múzeum a Banský skanzen v Banskej Štiavnici.
Vo februári 2010 sa zúčastnili študenti III. E a IV. B spolu s Mgr. Janou Pastierikovou
Dňa otvorených dverí na Fakulte riadenia Ţilinskej univerzity. V marci 2010 navštívili
študenti II., III. a IV. ročníka osemročného štúdia spolu s Mgr. Janou Mečiarovou
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. Cieľom bola netradičná interaktívna výstava
Hodnoty – vedecká hračka, na ktorej sa mohol kaţdý bez ohľadu na vek do vôle pohrať a popritom si vyskúšať a overiť svoj odhad veľkostí niektorých fyzikálnych veličín, akými sú, napríklad, hmotnosť, dĺţka, čas... Na Deň Zeme 22. apríla 2010 sa na
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Námestí slobody v Prievidzi uskutočnilo záverečné vyhodnotenie projektu EKOROK
S NESTLÉ SLOVENSKO, s. r. o., s účasťou zástupcov mesta a tejto firmy. Naši študenti z III. ročníka osemročného štúdia prišli podporiť spolu s Mgr. Janou Mečiarovou
ekologické zmýšľanie a povedomie obyvateľov z Prievidze a okolia. Sledovali vystúpenia ţiakov základných škôl a zúčastnili sa ankety zameranej na ochranu ţivotného
prostredia. 2. júna 2010 sme uţ tradične navštívili Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Vybraní študenti z II. A, II. C, II. D,
II. G, III. E, III. F spolu s Mgr. Ľubomírou Šimurkovou mohli počas Dňa otvorených
dverí spoznať moţnosti štúdia na tejto vysokej škole.

NÁVŠTEVA UNIKÁTNEHO LABORATÓRIA
Počas jarných prázdnin (20. – 24. 2. 2010) sa študenti zúčastnili fyzikálnej exkurzie, počas ktorej navštívili svetoznáme vedecko-výskumné laboratóriá Európskej organizácie pre jadrový
výskum v Ţeneve známej pod skratkou CERN (fr. Conseil européen pour la recherche nucléaire). Exkurzia, ktorú zorganizovala Mgr. Ľubomíra Šimurková, sa konala pod záštitou Asociácie pre mládeţ, vedu a techniku. Spolu s našimi sa jej zúčastnili aj študenti z Prešova, Krompách a Bratislavy. Prvou zastávkou bolo interaktívne fyzikálne múzeum
Technorama vo Winterthure, v ktorom si mohli vyskúšať fyzikálne zákony v praxi.
Potom nasledovala návšteva veľkého urýchľovača častíc v samotnom CERN-e.
Rozdelení na skupiny prešli návštevnícke centrum aj miesta prístupné verejnosti
a dozvedeli sa o fungovaní celého urýchľovača. Taktieţ mali moţnosť pozrieť si výstavu Mikrokozmos zameranú na funkciu vesmíru a častíc v ňom. Po odchode
z CERN-u zamierili do centra Ţenevy. Jedna skupina navštívila sídlo OSN, ostatní si
zatiaľ mohli prezrieť mesto. Aj vďaka krásnemu počasiu mohli obdivovať slávnu ţenevskú fontánu Jet d’Eau, ktorá dosahuje výšku aţ 140 metrov. Navštívili aj Bern,
hlavné mesto Švajčiarska, kde istú dobu ţil a pracoval Albert Einstein. Na jeho počesť tu zriadili Einsteinovo múzeum, v ktorom sa dá spoznať celý jeho ţivot aj mnohé iné zaujímavé veci.
Erika Hoppanová (II. A), Iveta Krejčírová (II. A)
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Tomáš Pastierik (III. F) – Múzeum Mikrokozmos v CERN-e

Michal Kiaba (III. F) a Oliver Petrus (III. A) v Einsteinovom múzeu v Berne

BESEDOVALI SME...
V tomto školskom roku sme organizovali na pôde našej školy dve prednášky,
ktoré zabezpečila Mgr. Ľubomíra Šimurková. V piatok 27. novembra 2009 to bola
prednáška nazvaná FYZIKA VESELO I VÁŢNE. Ako prednášajúci vystúpili vyučujúci
z Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre s nasledujúcimi témami: vlnové vlastnosti elektrónov (prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc.), vysokoteplotná supravodivosť – fenomenálny objav ostatných desaťročí (prof. RNDr. Ing. Daniel
Kluvanec, CSc.), levitácia supravodičov, ukáţky, prezentácia levitačnej dráhy (Mgr.
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Boris Lacsný, PhD., Mgr. Miroslav Boboň), zábavné pokusy s kvapalným dusíkom.
Na besede sa zúčastnili študenti III. A, III. F a vybraní študenti zo IV. ročníka. Všetky
témy ich veľmi zaujali a ľutovali, ţe dve hodiny ubehli tak rýchlo. Nakoniec ich čakala
sladká odmena v podobe zmrzliny, ktorú si sami vyrobili pomocou kvapalného dusíka. 7. júna 2010 sa v odbornej učebni fyziky uskutočnila prednáška VIRTUÁLNE
STRETNUTIE S VESMÍROM s Vladimírom Mešterom, riaditeľom hvezdárne v Partizánskom, ktorej účastníkmi boli študenti I. F, II. A, II. B, III. F, III. G. Počas prednášky
pouţil program Starry Night, ktorý sprostredkoval snímky Slnka, hviezdnej oblohy
a viaceré zaujímavé simulácie. Počas celého júna si mohli študenti v našej odbornej
učebni fyziky prezrieť výstavu o pohybe človeka na Mesiaci.

Mgr. Ľubomíra Šimurková, prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc. (vľavo),
prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc. (vpravo)

Pokusy s kvapalným dusíkom...
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Vladimír Meštera, riaditeľ Hvezdárne v Partizánskom

SÚŤAŢILI SME...
Študenti pod vedením Mgr. Jany Pastierikovej sa 20. novembra 2009 zúčastnili súťaţe Fyzikálny náboj, ktorú tradične organizuje FMFI UK v Bratislave. Druţstvo
seniorov tvorili: Michal Šovčík (III. A), Marek Hergel (III. A), Jakub Hostačný (III. E),
Martin Beták (III. A) a Veronika Dekanová (III. E). Z celkového počtu 28 druţstiev
z celého Slovenska sa umiestnili na 17. mieste. Druţstvo juniorov pracovalo v nasledovnom zloţení: Iveta Kršková (II. B), Jozef Prieboj (II. B), Roman Kučera (II. B), Dávid Bešše (II.G) a Rastislav Stanček (II.G). Z 27 druţstiev boli na 18. mieste. Tento
rok sa konal aj v celkovom poradí uţ 51. ročník fyzikálnej olympiády. Do súťaţe sa
zapojili Jana Tuliková (I. F) a Mária Minichová (I. B), ktoré riešili úlohy kategórie D.
Ich prípravu koordinovala Mgr. Jana Pastieriková. V krajskom kole sa zaradila do
zoznamu úspešných riešiteľov Mária Minichová, ktorá obsadila 4. miesto. 13. apríla
2010 sme mali po prvý raz zastúpenie v súťaţi Technická myšlienky roka. Zorganizovala ju Katedra mechatroniky a elektroniky Elektrotechnickej fakulty Ţilinskej univerzity. Andrej Malinčík (IV. B) pod vedením Mgr. Ľubomíry Šimurkovej súťaţil v kategórii praktická elektronika, skonštruoval digitálne itrónové hodiny. Fakulta účastníkom finančne pomohla formou nákupu elektronických súčiastok. Andrej Malinčík sa
rozhodol vyuţiť svoju záľubu v starej elektronike a pomocou historických číselných
displejov zostrojil digitálne hodiny výnimočného vzhľadu. Napriek faktu, ţe sa mu
nepodarilo umiestniť sa na prvých troch priečkach, presvedčil odbornú komisiu, ţe
nielen z odborných škôl môţu pochádzať ţiaci schopní technického myslenia a vlas t132

ných elektrotechnických konštrukcií. So svojimi hodinami oslovil hlavne starších členov komisie, ktorí si pamätajú tieto sklenené displeje ešte z vlastnej ranej mladosti.

Nováčikmi sme neboli v technickej olympiáde 3V (veda – výskum – vývoj), ktorej 3. ročník organizovala 9. júna 2010 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka.
Naše gymnázium bolo jediné gymnázium spomedzi všetkých stredných škôl, ktoré
malo svojich zástupcov, pretoţe celá súťaţ bola výsostne doménou stredných odborných škôl. Z takmer tisíc súťaţiacich naši dvaja študenti Andrej Malinčík (IV. B)
a Michal Kiaba (III. F) pod vedením Mgr. Ľubomíry Šimurkovej postúpili do finálového
kola – Andrej Malinčík s prácou Gitarová hlava obsadil 4. miesto a Michal Kiaba
s prácou Zvárací invertor 7. miesto.
Mgr. Ľubomíra Šimurková

Michal Kiaba (vľavo) a Andrej Malinčík
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CHÉMIA
Zloţenie predmetovej komisie chémie:
1.

PaedDr. Miroslav Kozák, vedúci predmetovej komisie,

2.

Mgr. Róbert Klein,

3.

PaedDr. Oľga Kurbelová,

4.

RNDr. Iveta Simonidesová,

5.

RNDr. Michal Struhár,

6.

Ing. Iveta Šovčíková,

7.

RNDr. Denisa Tuţinská.

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
Chemická olympiáda patrí uţ tradične k vedomostným súťaţiam, ktoré svojimi výsledkami prispievajú levím podielom
k tomu, ţe sa naše gymnázium zaraďuje medzi najúspešnejšie školy Slovenska. Aj v tomto školskom roku sa ţiaci
našej školy zapojili do jej 46. ročníka Dosiahli vynikajúce
výsledky. V kategórii A, v ktorej konzultantom bol PaedDr.
Miroslav Kozák, sa úspešnými riešiteľmi krajského kola stali:
Pavol Ondrisek (VIII)

1. miesto,

Marek Vician (III. D)

2. miesto,

Iveta Kršková (II. B)

3. miesto,

Jozef Prieboj (II. B)

4. miesto,

Roman Kučera (II. B)

6. miesto,

Michal Krčik (II. B)

7. miesto.

Veľkým úspechom bolo, ţe všetci do jedného aj postúpili do celoštátneho kola,
ktoré sa konalo na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Piati
študenti – Marek Vician, Pavol Ondrisek, Roman Kučera, Iveta Kršková a Jozef Prieboj – sa zaradili medzi úspešných riešiteľov a prví traja z nich vybojovali účasť na
prvom teoretickom prípravnom výberovom sústredení. Na druhom praktickom výberovom sústredení boli Marek Vician a Pavol Ondrisek, do záverečného sústredenia
134

postúpil prvý z nich. V ňom vybojoval účasť na 42. Medzinárodnej chemickej olympiáde. Tá sa konala v dňoch 19. – 28. júla 2010 na tokijskej univerzite Waseda. Tejto
prestíţnej súťaţe stredoškolákov z celého sveta sa zúčastnilo dohromady 267 študentov zo 68 krajín.
Úspechy sme zaznamenali aj v niţších kategóriách chemickej olympiády.
V kategórii B, v ktorej konzultantom bol PaedDr. Miroslav Kozák, sa zaradili do kategórie úspešných riešiteľov krajského kola:
Roman Kučera (II. B)

1. miesto

Iveta Kršková (II. B)

2. miesto

Jozef Prieboj (II. B)

3. miesto

Tomáš Farkaš (II. D)

4. miesto

Juraj Malinčík (I. A)

6. miesto

Peter Belai (I. A)

12. miesto

V kategórii C, ktorú „mala na starosti“ PaedDr. Oľga Kurbelová, sa stali
úspešnými riešiteľmi krajského kola:
Mária Minichová (I. B)

2. miesto

Juraj Malinčík (I. A)

4. miesto

Peter Belai (I. A)

7. miesto

Jarmila Prosseková (V)

9. miesto

Martina Lehotkaiová (I. C)

11. miesto

Martin Chudý (I. B)

16. miesto

V najniţšej kategórii Dg, v ktorej konzultantom bol Mgr. Róbert Klein, sa stali
úspešnými riešiteľmi krajského kola:
Frederika Beňová (III)

3. miesto

Alexandra Boboková (III)

4. miesto

Zuzana Marošiová (III)

8. miesto

Vladimíra Moráviková (III)

10. miesto

Bianka Kostolániová (III)

11. miesto

Veronika Raganová (IV)

12. miesto

Sandra Schmidtová (IV)

13. miesto
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LETNÁ ŠKOLA CHEMIKOV

V súlade s organizačným poriadkom chemickej olympiády sa pre úspešných
riešiteľov v najvyšších kategóriách kaţdoročne usporadúvajú odborné sústredenia
nazvané Letná škola chemikov. Jej cieľom je podporovať rozvoj osobnosti talentova136

nej mládeţe, umoţniť jej aktívnu prácu v chemických laboratóriách, zoznámiť ju
s metódami vysokoškolského štúdia a najnovšími vedeckými poznatkami, pripraviť ju
na riešenie úloh chemickej olympiády v najvyššej kategórii. Tento raz sa konala
v dňoch 4. – 16. júla 2010 na Strednej priemyselnej škole potravinárskej v Nitre.
Z našej školy sa jej zúčastnili Iveta Kršková (II. B), Roman Kučera (II. B), Mária Minichová (I. B), Juraj Malinčík (I. A) a Peter Belai (I. A).

KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR Z CHÉMIE
Po troch rokoch odmlky sa v tomto školskom roku konal v celkovom poradí
17. ročník tejto celoslovenskej súťaţe, ktorej organizátorom je Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Ústav anorganickej chémie SAV. Do rieš enia úloh sa zapojilo viacero študentov, ktorí uţ tradične dosiahli aj v tejto aktivite vynikajúce výsledky.
V kategórii juniorov (160 účastníkov), sa naši študenti umiestnili takto:
Iveta Kršková (II. B)

2. miesto

Barbora Minichová (II. B)

3. miesto

Jozef Prieboj (II. B)

8. miesto

Roman Kučera (II. B)

9. miesto

V kategórii seniorov (71 účastníkov) bolo poradie našich nasledovné:
Marek Vician (III. D)

1. miesto

Pavol Ondrisek (VIII)

4. miesto

Tomáš Pastierik (III. F)

7. miesto

ZAUJÍMAVÁ AKCIA
Po prvýkrát sa nám podarilo uskutočniť 11. februára 2010 zaujímavú exkurziu
spojenú s laboratórnym cvičením na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie
STU v Bratislave pre ţiakov, ktorí v IV. ročníku navštevovali voliteľný predmet seminár z chémie. Mali jedinečnú príleţitosť experimentovať (robili takmer štvorhodinovú
organickú syntézu), vypočuť si prednášku a zoznámiť sa s vysokoškolským prostredím.
PaedDr. Miroslav Kozák
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MEDZINÁRODNÁ CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
Medzinárodná chemická olympiáda (MCHO) je celosvetovo najvyšším moţným kolom chemickej olympiády pre ţiakov stredných škôl, ktorí prešli úspešne celou
kategóriou A a nasledujúcimi sústredeniami. Jej základným cieľom je podporovať
medzinárodné kontakty v oblasti chémie a stimulovať aktivity študentov, ktorí sa zaujímajú o chémiu, aby riešili individuálnym a kreatívnym spôsobom najrozmanitejšie
chemické otázky. Účasť na medzinárodnej chemickej olympiáde je ohraničená vekom. Účastník môţe mať najviac dvadsať rokov, ale nesmie byť študentom vysokej
školy. Môţe mať aj rok po maturite, no nesmie byť zamestnaný v chemickom odvetví
alebo v laboratóriách daného odboru. Kaţdá krajina môţe vyslať iba štyroch študentov. Sprevádzajú ich dvaja učitelia, ktorí sa počas súťaţe stávajú členmi medzinárodnej poroty.
MCHO sa koná kaţdý rok v inej krajine kdekoľvek na svete. Úlohy, ktoré súťaţiaci riešia, sú ťaţké a kaţdý štát kladie pri ich vytváraní dôraz na iné odvetvie ch émie. Po príchode na miesto určenia oddelia ţiakov od ich učiteľov, ktorí musia preloţiť súťaţné úlohy z anglického jazyka do ich materinského jazyka. Samotná súťaţ
potom prebieha v dvoch častiach – teoretickej a praktickej. Medaily sa neudeľujú ako
v športových súťaţiach. Základným kritériom je počet účastníkov. Prvých 10% vo
výsledkovej listine získa zlatú medailu. Podobne sa postupuje aj pri udeľovaní strieborných a bronzových medailí.
Dlhoroční skalní stúpenci chemickej olympiády z radov učiteľov veľmi dobre
vedia, ţe objaviť medzi ţiakmi talent a najmä poskytnúť mu vhodnú podporu nie je
také jednoduché, ako to podľa dosiahnutých úspechov vyzerá na prvý pohľad. Problém sa začína tým, ţe na základných a stredných školách je stále menej hodín urč ených na výučbu prírodovedných predmetov. Za úspechy jednotlivých ţiakov viacmenej nemoţno vďačiť kvalite vyučovacieho procesu, ale skôr osobnému prístupu
zanietených učiteľov. Je nezvratným faktom, ţe nároky kaţdej olympiády prekračujú
úroveň beţnej stredoškolskej výučby. Mimoriadny talent preto potrebuje mimoriadnu
a najmä systematickú mimoškolskú prípravu.
Keď sa na našej škole povie chemická olympiáda, kaţdému sa automaticky
vybaví meno PaedDr. Miroslava Kozáka. Nejde pritom o vec ţiadnej náhody. Do povedomia širokej laickej i odbornej verejnosti sa dostal vďaka tomu, ţe sa dlhodobo
venuje práci s talentovanou mládeţou. So svojimi ţiakmi pravidelne dosahuje výbor138

né umiestnenia v krajských a celoštátnych kolách chemickej olympiády, ale predovšetkým v medzinárodnej chemickej olympiáde. Je predsedom Krajskej komisie
chemickej olympiády za Trenčiansky samosprávny kraj a členom Slovenskej komisie
chemickej olympiády. Za výsledky v tejto oblasti, ale aj za dlhoročnú pedagogickú
prácu mu v roku 2009 minister školstva Slovenskej republiky udelil Veľkú medailu
svätého Gorazda. Ide o najvyššie rezortné vyznamenanie, ktoré môţu získať pedagógovia za celoţivotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovnovzdelávacom procese, na úseku vedy, starostlivosti o deti, mládeţ a šport a za prácu
a výsledky celoštátneho i medzinárodného významu, ktoré robia dobré meno školstvu Slovenskej republiky.
Rok 2009 bol pre M. Kozáka významný aj z iného dôvodu. Niekoľko dní pred
začiatkom školského roku 2009/2010, v ktorom sme si pripomenuli 90. výročie vzniku
našej školy, oslávil významné ţivotné jubileum. Hovorí sa, ţe kto v päťdesiatke tvrdí,
ţe sa cíti na dvadsať, tak premárnil tridsať rokov ţivota. V jeho prípade to určite neplatí. Štrnásť účastí, ktoré dosiahli jeho ţiaci v rokoch 1996 aţ 2010 na MCHO, šesť
bronzových a tri strieborné medaily, ktoré získali, to je bilancia, ktorá nepotrebuje
ţiadny komentár. Peter Štacko, jeden z nich, po rokoch napísal: „Čoskoro po tom,
ako som začal študovať na strednej škole, dostal som sa na »prednášku« profesora
Kozáka o chémii a súťažiach s ňou spojenými. Bola zameraná hlavne na medzinárodnú chemickú olympiádu. Tento moment sa stal mojím spasením. Nikdy v ž ivote
som nebol taký inšpirovaný ako vtedy. Myšlienka reprezentovať moju krajinu neustále okupovala každú bunku môjho mozgu. Chémia sa stala mojou láskou, vášňou,
mojím prekliatím.”
RNDr. Jaroslav Perniš
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Prehľad účasti našich ţiakov na MCHO v rokoch 1996 aţ 2010

mená účastníkov

rok

ročník

miesto konania

1996

28.

Moskva, Ruská federácia

Ladislav Martiška, Radovan Herchel

1997

29.

Montreal, Kanada

Radovan Herchel (striebro)

1999

31.

Bangkok, Thajsko

Michal Juríček (bronz)

2000

32.

Kodaň, Dánsko

Michal Juríček (bronz)

2001

33.

Mumbai, India

Mária Bendová (striebro)

2003

35.

Atény, Grécko

Ján Pavlík (bronz)

2004

36.

Kiel, Nemecko

Tomáš Šolomek (striebro)

2005

37.

Taipei, Taiwan

Peter Štacko (bronz)

2006

38.

Gyeongsan, Juţná Kórea

Peter Štacko (striebro)

2007

39.

Moskva, Ruská federácia

Ľubica Krausková (bronz)

2009

41.

Cambridge, Veľká Británia

Pavol Ondrisek (bronz), Marek Vician

2010

42.

Tokio, Japonsko

Marek Vician
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V KRAJINE VYCHÁDZAJÚCEHO SLNKA
V dňoch 19. – 28. júla 2010 sa v hlavnom meste Japonska
v Tokiu zišlo 271 študentov zo 68 krajín, ktorých spoločným
znakom bolo zanietenie do chémie, ba priam láska k nej. Dôvodom ich desaťdňového stretnutia bola 42. Medzinárodná chemická olympiáda, na ktorej som sa zúčastnil aj ja, spoločne
s ďalšími troma študentmi a so štyrmi profesormi, ktorí nám originálne anglické zadania úloh museli v rekordne krátkom čase preloţiť do slovenčiny.
Samotný let lietadlom bol obrovským záţitkom. Keď sme išli do Tokia, leteli
sme z Viedne do Frankfurtu a stadiaľ do Tokia. Let trval 10 hodín, pričom sme mali
zabezpečenú aj stravu, ktorá bola samozrejme v japonskom štýle. Let späť mal trvať
aţ 13 hodín, ale vďaka priaznivému počasiu sme prišli do Viedne o 3 hodiny skôr.
Najhoršie sme si zvykali na časový posun, ktorý bol aţ 7 hodín!
Samotné Tokio nás privítalo pekným slnečným počasím s veľmi vysokými teplotami a vysokou vlhkosťou. Teploty sa pohybovali cez deň okolo 35 °C aţ 37 °C. Iba
raz pršalo. Našťastie pre nás sme mali izby s klimatizáciou, takţe sa tie teploty dali
zniesť. Po Tokiu nás preváţali luxusnými klimatizovanými autobusmi, ktorým nechýbala televízia. Organizátori vynikajúco zvládli aj program pre študentov a mentorov.
Japonci prezentovali svoju bohatú históriu, kultúru, tradície. Mali sme moţnosť obdivovať obrovské mesto s veľkým počtom vysokých mrakodrapov, ochutnať tradičné
japonské jedlá, navštíviť historické mesto Kamakura, národný park Nikko, obdivovať
sochu Budhu.
Okrem rôznych atrakcií sa muselo (tak ako napovedá názov „olympiáda“ ) aj
súťaţiť. Súťaţ sa skladala z päťhodinovej praktickej a taktieţ päťhodinovej teoretickej
časti. Praktické úlohy boli náročné ani nie tak svojou teoretickou stránkou, ako skôr
praktickou náročnosťou. Takţe ak ich chcel človek za 5 hodinový časový limit stihnúť, musel paralelne robiť viac úloh naraz. Podobne to bolo aj pri teórii. Zadania úloh
mali spolu len 26 strán a úloh bolo 9. Napriek tomu boli veľmi náročné po teoretickej
i časovej stránke.
27. 7. 2010 o 15:30 japonského času začal záverečný ceremoniál vo Waseda
University a po príhovoroch nastalo udeľovanie diplomov za účasť, čestných uznaní
a medailí. Najväčším prekvapením bolo celkové 15. miesto Rafaela A. R. Arguedasa
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z Kostariky, keďţe táto krajina sa zúčastnila tejto súťaţe po prvýkrát. Prekvapením
boli aj 2 zlaté medaily pre Českú republiku a Maďarsko.
Okrem záţitkov, kvalitnej chemickej literatúry, nových kamarátstiev s mladými
chemikmi z celého sveta, som si domov priniesol čestné uznanie. Toto podujatie bolo
pre mňa odmenou za dlhoročnú prácu a rozvíjanie môjho talentu na chémiu, za hodiny a hodiny tvrdej, poctivej a systematickej práce. Samozrejme nemôţem nespomenúť poobedňajšie sedenia s pánom profesorom Kozákom a pomoc minulých
účastníkov medzinárodných olympiád, bez ktorých by sme neboli tam, kde sme boli.
Pán profesor Kozák, ďakujem za všetko !
Marek Vician (IV. D)

142

143

BIOLÓGIA
Zloţenie predmetovej komisie biológie:
1.

Mgr. Vlasta Dobrotková, vedúca predmetovej komisie,

2.

Mgr. Zuzana Cigáňová,

3.

Mgr. Marta Lančaričová,

4.

Mgr. Jana Mikušková,

5.

Mgr. Tibor Mlynárik,

6.

Mgr. Viera Pekárová,

7.

Mgr. Lenka Poláková,

8.

RNDr. Iveta Simonidesová,

9.

RNDr. Michal Struhár,

10. Ing. Iveta Šovčíková,
11. RNDr. Denisa Tuţinská.

SÚŤAŢILI SME
Vo februári 2010 sa konalo školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti. Zúčastnili sa ho Ľubica Chrvalová (IV. F) s prácou Primáty s najdlhšími rukami, Peter
Mendel (IV. F) s prácou Prekládka rieky Nitry a vplyv na ekosystém daného regiónu,
dvojica Silvia Michalovičová (IV. F) a Monika Tkáčová (IV. F), ktorá predniesla prácu
Znečistenie riek na hornej Nitre, Monika Krausková (II. A), ktorá spracovala tému
Tropické žaby, dvojica Mário Krajči (I. F) a Lucia Lacková (II. A) prezentovala Paleontologický význam horného Ponitria a Petra Lőrincziová (II. C) predstavila prácu Skolióza – nepriateľ chrbtice. S touto prácou vystúpila ešte v novembri 2009 na Kongrese mladých bádateľov – prírodovedcov, ktorý sa konal v Bratislave a na ktorom získala čestné uznanie. Do regionálneho kola SOČ postúpila Ľubica Chrvalová a umiestnila sa na 2. mieste, ale aj Peter Mendel, ktorý vo svojej kategórii vyhral a v krajskom kole obsadil 2. miesto.

NAVŠTÍVILI SME
Z iniciatívy RNDr. Denisy Tuţinskej sa naši študenti zúčastnili dvoch zaujímavých exkurzií – začiatkom decembra 2009 navštívili Prírodovedné múzeum vo Viedni
a v máji 2010 Prírodovedné múzeum a Botanickú záhradu v Bratislave. Veľmi zaují144

mavou bola aj botanická exkurzia pre ţiakov IV. ročníka osemročného štúdia do
Lednice na Morave, ktorú organizovala Ing. Iveta Šovčíková. Uţ k tradičných akciám
našej predmetovej komisie patria návštevy Zoologickej záhrady v Bojniciach, s ktorou
máme veľmi dobrú a dlhoročnú spoluprácu. Boli určené najmä študentom I. a III. ročníka, pretoţe vhodným spôsobom dopĺňajú učebné osnovy biológie. Prehliadka bojnickej zoo býva vţdy spojená s odbornými prednáškami zo zoológie. Pri príleţitosti
Dňa Zeme, ktorý sa pripomína 22. apríla, sa zúčastnili naši študenti na prezentácii
spojenej s prednáškou nazvanou Africké zvieratá – miznúca prehistória. Jej autorom
bol RNDr. Peter Lupták, hlavný zoológ Zoo Bojnice.
Mgr. Vlasta Dobrotková

AKÉ BY TO BOLO, KEBY...
(Poviedka vznikla v súvislosti s exkurziou žiakov III. E do Zoologickej záhrady v Bojniciach
pri príležitosti Dňa Zeme, kde mali prednášku o africkej faune.)

Leţím na posteli, je streda večer, pozerám na notebook, hrá mi hudba. Jednoducho typický večer ako kaţdý iný. Škola? Stojí. Priatelia? Ţijú. Rodičia? Kričia.
Veta, ktorá mi behá neustále v hlave: „Chcem prázdniny!“ Hlava plná myšlienok pozrie smerom k oknu. Prší. Nekonečné kvapky, tancujúce na parapete. Je desať hodín, mala by som sa ísť osprchovať. V tom sa mi zapne červená kontrolka v hlave:
Nina, ráno ideš do zoo, choď spať!
Vyskočím na nohy, hľadám diár a neverím vlastným očiam. My ideme ráno
do zoo. Kedy, kde, ako? Vytočím spoluţiačke Evke, popýtam sa na čas a miesto
stretnutia a dnešnému stereotypu odzvoní koniec.
Ráno vstávam. Je osem hodín 22. apríla. Zase nič nestíham. Ako by povedal môj otec: „typická ţenská“. Len tak-tak. Trištvrte na deväť a pred zoo skupinka
nedočkavých nadšencov. Áno, správne, to moja skupina nie je, neusmievaj sa na
nich. Moji sú tamto, vidím ich. Dalo sa to čakať: štyridsať znudených, otrávených výrazov bez úsmevu na tvári. Patrím predsa k davu, začnem sa tváriť aj ja otrávene.
Zima ako na Sibíri, ako dobre mi bolo v tom včerajšom stereotype. Fotoaparáty
a mikrofóny v rukách, všetci na nás zjavne uţ čakajú. Blesk sem, blesk tam. Hlavne,
ţe uţ sedím v teple zooškoly. Číhajú na mňa nekončiace pohľady vypchatých zvierat
zo stien, pri pohľade na ne si predstavujem rôzne scény.
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„Pssst!!“ znie hlas pána profesora Struhára, nášho partnera na exkurzie do
zoo. Medzi vypchatými zvieratami objavujem biele plátno a sediaceho pána v oranţovom.
„To je asi on, ten dobrodruh,“ šepkám Evke.
Zotmie sa ako v kine, plátno nadobudne exotickú podobu a premiéra sa začína. Zemeguľa, prvý snímok prezentácie. Začne ma otravovať červená kontrolka:
zapnem príjem a počúvam. „Deň Zeme,“ hovorí zoológ. Aha, jasné. Prvá snímka zemeguľa, lebo je Deň Zeme. Chápem.
Prezentácia pokračuje. Na plátne sa striedajú zvieratá, mapy, fotky, čísla.
Pán Lupták neustále rozpráva, vysvetľuje, vtipkuje, kritizuje a ja na moje počudovanie počúvam. Čo sa to so mnou deje? Ja normálne počúvam. Nie ţe by ma to zaujímalo, to je jasné, veď sa tvárim otrávene ako kaţdý. To ma tamtá opica zaujala alebo teraz tá ţirafa, čo má taký sieťovitý vzor na tele. Jeţismária! Nina, pozri na tú ţir afu! Pozri na ňu! Tie husté čierno-biele pásy. Ale kdeţe, mňa to stále nezaujíma, veď
čo, je to iba ţirafa. Vyťahujem z tašky slovíčka z angličtiny. Musím sa učiť: eccentric,
labour, househo...To čo je za opicu? Začnem sa smiať. Takú som v ţivote nevidela.
Bye-bye slovíčka, šup ich do tašky. Tipujem, ţe môj výraz tváre sa zmenil. Priznávam, teraz sa tvárim ako gymnazistka, ktorú tá prednáška naozaj zaujala. Ušiel mi
asi vtip, všetci sa smejú. Očkom hodím na profesora Cagáňa, druhým mrknem na
profesora Struhára. Aj oni sa smejú. Musel to byť vtip.
Počúvam ďalej, pozerám ďalšie snímky prezentácie. Akési počty. Matika mi
vţdy šla, tak sa v tom snaţím hľadať logiku. Aha, chápem. Zostávajúci počet afrických zvierat. Čoţe? To určite nemôţe byť pravda. Veď toľko mám párov ponoţiek
v zásuvke v skrini. To určite nie je počet ţivých levov v Afrike. Krutá realita, myslím
si. Červená kontrolka, príjem, počúvam: veď tie levy, ţirafy, antilopy, gepardy nehynú
samy od seba. Je jasné, ţe sa medzi sebou ničia, pretekajú, zápasia – ale také malé
mnoţstvo by ich neostalo. My za to môţeme, jedine MY. Človek je paţravý, krutý,
nehľadiaci na dobro iných. Prečo by nezastrelil jednu ţirafu kvôli krásnemu koţuchu?
Veď čo, je iba jedna, to nikomu neublíţi. Príde ďalší, zastrelí dve. Jednu mame na
narodeniny, druhú manţelke na výročie svadby. Nič sa nedeje, zmizli „len“ tri. Koľko
je na svete „ľudí“? Kaţdý deň viac a viac, pomyslím si. Ďakujem, červená kontrolka,
ţe si mi otvorila oči!
Dnes je štvrtok, štyri hodiny poobede. Slnko svieti, vtáky mi spievajú do okna, smejú sa na mňa kvety zo záhrady. Dnešný deň nie je kaţdodenným stereoty146

pom. Sedím za stolom, hudba mi nehrá a ja nemám bezvýznamné myšlienky. Dnes
myslím na zachránenie Afriky, zomierajúce zvieratá, ktoré trpia kvôli ľudskej hlúposti.
Myslím na to, ako do Afriky raz pôjdem. A viem, ţe dnešný deň sa stal pre mňa iným,
lebo nie som „paţravá“, nemyslím len na seba a snaţím sa pomôcť.
Zabliká mi červená kontrolka. Stlačím príjem a počúvam...
Nina Waldeckerová (III.E)

Z ČINNOSTI ZDRAVOTNÍCKEHO KRÚŢKU
Úloha ľudskej krvi a jej komponentov v správne indikovaných
prípadoch je nezastupiteľná. Napriek vytrvalým snahám vedcov
vytvoriť po kaţdej stránke plnohodnotnú umelú krv sa to zatiaľ
úplne nepodarilo. Krv so všetkými svojimi zloţkami je aţ priveľmi zloţitou a dokonalou tekutinou. Naďalej zostávajú jej výlučným a nenahraditeľným zdrojom darcovia krvi. Im patrí poďakovanie za ochotu prispieť k záchrane ľudských ţivotov bez toho, aby za to očakávali odmenu. Vďaka nim máme istotu, ţe v momente, keď budeme krv potrebovať,
jej bude dostatok a bude nám k dispozícii. Preto je potrebné posilniť v širokej verejnosti povedomie, ţe ţivotnosť krvných derivátov je obmedzená a len pravidelnými
odbermi sa dá zabezpečiť ich mnoţstvo na poţadovanej úrovni. Je nutné motivovať
najmä mladých ľudí, aby vstúpili do radov darcov krvi, pretoţe nielen ich starší príbuzní, ale často aj ich rovesníci sú tí, ktorí potrebujú túto ţivotodarnú tekutinu. V takejto situácii sa dnes alebo zajtra môţe ocitnúť kaţdý z nich. Uvedomenie si dôleţitosti týchto vecí je krokom k uvedomeniu si krehkosti ľudského bytia, krokom k tomu,
aby sme si váţili ľudský ţivot. U nás sa to darí. Z iniciatívy Mgr. Marty Lančaričovej,
ktorá úzko spolupracuje s územným spolkom Slovenského Červeného kríţa v Prievidzi, sa zrodila tradícia – dva razy v priebehu školského roka prichádza do gymnázia
mobilná odberová jednotka Národnej transfúznej sluţby v Martine a študenti a učitelia dobrovoľne darujú svoju krv.
RNDr. Jaroslav Perniš, držiteľ striebornej Janského plakety
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Radoslav Krajči (III. A), Lucián Franc (III. B)

Mgr. Marta Lančaričová a Nikola Havaldová (IV. A); Mgr. Lenka Poláková

Z učiteľov krv darovali:
Mgr. Gabriela Belisová,
PaedDr. Bohdan Cagáň,
RNDr. Jaroslav Perniš,
Mgr. Lenka Poláková,
PaedDr. Juraj Tasch,
Mgr. Eva Urbanová.
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Zoznam študentov – darcov krvi
(10. november 2009 – Študentská kvapka krvi)

1.

Baláţová Lenka (IV. B)

25.

Klimanová Lucia (IV. G)

2.

Bátora Lukáš (IV. E)

26.

Kolenčíková Dominika (IV. F)

3.

Baniar Matúš (IV. B)

27.

Kotríková Radka (IV. F)

4.

Bielik Marián (IV. B)

28.

Laluha Roman (IV. A)

5.

Blahová Veronika (IV. F)

29.

Makeš Dominik (IV. B)

6.

Bojková Denisa (III. C)

30.

Michalovičová Silvia (IV. F)

7.

Bugárová Nikola (IV. B)

31.

Minich Patrik (IV. B)

8.

Duda Erich (IV. B)

32.

Minichová Jana (IV. A)

9.

Dunčková Dominika (IV. D)

33.

Novotný Branislav (III. B)

10.

Ficová Daniela (III. F)

34.

Oboňová Barbora (IV. F)

11.

Franc Lucián (III. B)

35.

Ondrisek Pavol (VIII)

12.

Gregor Miroslav (IV. D)

36.

Palásthyová Adriána (IV. F)

13.

Greschner Oto (IV. B)

37.

Páleš Erik (IV. E)

14.

Haulík Marcel (IV. F)

38.

Pastierik Tomáš (III. F)

15.

Havaldová Nikola (IV. A)

39.

Pekár Jakub (IV. D)

16.

Hlásny Pavel (IV. B)

40.

Pernišová Nikola (IV. G)

17.

Hollá Ivana (IV. F)

41.

Pipíška Martin (III. F)

18.

Hulíni Patrik (III. C)

42.

Rendek Peter (III. A)

19.

Chládok Peter (IV. D)

43.

Škandík Martin (III. B)

20.

Chrvalová Ľubica (IV. F)

44.

Šramková Eva (IV. F)

21.

Jadroň Matej (IV. A)

45.

Šušolová Lucia (IV. E)

22.

Jánošov Marek (IV. A)

46.

Švorcová Veronika (IV. A)

23.

Javorčeková Natália (IV. F)

47.

Wittemann Peter (IV. E)

24.

Kišac Matej (III. A)

48.

Zajacová Vladimíra (IV. G)
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Zoznam študentov – darcov krvi
(12. máj 2010 – Daruj krv, daruj lásku)

1.

Baláţová Lenka (IV. B)

30.

Kotríková Radka (IV. F)

2.

Baniar Matúš (IV. B)

31.

Krajči Radoslav (III. A)

3.

Benka Lukáš (III. A)

32.

Kristelová Viera (IV. C)

4.

Bielik Slavomír (III. A)

33.

Kuklová Kristína (III. F)

5.

Bojková Denisa (III. C)

34.

Michajlov Dávid (III. B)

6.

Bošková Monika (III. E)

35.

Michalovičová Silvia (IV. F)

7.

Bugárová Nikol (IV. B)

36.

Mikula Martin (IV. B)

8.

Cagáňová Zuzana (III. F)

37.

Minich Patrik (IV. B)

9.

Čerňanská Mária (IV. C)

38.

Mondočková Lenka (IV. G)

10.

Duda Erich (IV. B)

39.

Obertová Paula (III. D)

11.

Dunčková Dominika (IV. D)

40.

Oboňová Barbora (IV. F)

12.

Duškevičová Monika (III. D)

41.

Ondrisek Pavol (VIII)

13.

Fábry Patrik (IV. F)

42.

Palásthyová Adriána (IV. F)

14.

Ficová Daniela (III. F)

43.

Pápeţ Lukáš (III. E)

15.

Franc Lucián (III. B)

44.

Pastierik Tomáš (III. F)

16.

Gregor Miroslav (IV. D)

45.

Pekár Jakub (IV. D)

17.

Greschner Oto (IV. B)

46.

Pernišová Nikola (IV. G)

18.

Halašková Mária (III. D)

47.

Petrus Oliver (III. A)

19.

Hirtlová Mária (IV. C)

48.

Pipíška Martin (III. F)

20.

Hollá Ivana (IV. F)

49.

Rendek Peter (III. A)

21.

Hrdý Pavol (IV. D)

50.

Senčáková Iveta (III. D)

22.

Hulíni Patrik (III. C)

51.

Studená Veronika (IV. F)

23.

Chládok Peter (IV. D)

52.

Šmýkal Mário (III. D)

24.

Chmelan Vojtech (III. E)

53.

Šušolová Lucia (IV. E)

25.

Chrvalová Ľubica (IV. F)

54.

Tkáčová Monika (IV. F)

26.

Javorčeková Natália (IV. F)

55.

Unterfrancová Michaela (IV. C)

27.

Kiaba Michal (III. F)

56.

Valčuha Matej (III. A)

28.

Kišac Matej (III. A)

57.

Vidová Helena (III. D)

29.

Klimanová Lucia (IV. G)

58.

Xia Cai-Yun (II. D)
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Organizácia darcovstva krvi nie je jedinou náplňou činnosti
zdravotníckeho krúţku, ktorý pracuje pod vedením Mgr. Marty
Lančaričovej. Jeho nezanedbateľnou úlohou je, aby si študenti,
ktorí sa do neho prihlásili, osvojili vedomosti súvisiace s poskytovaním prvej pomoci. Previerkou bola súťaţ hliadok mladých
zdravotníkov a druţstiev prvej pomoci, ktorá sa uskutočnila
19. mája 2010 pod hlavičkou územného spolku Slovenského Červeného kríţa v Prievidzi. Zúčastnilo sa jej celkom 29 druţstiev zo základných a stredných škôl. Preukázali nielen teoretické vedomosti o červenom kríţi a prvej pomoci, ale aj praktické
zručnosti v jej poskytovaní. Tie si vyskúšali účastníci súťaţe na piatich stanovištiach
s fingovanými zraneniami. Druţstvo našej školy – Lucia Valchovníková (III. A), Ivica
Kadlečíková (III. A), Veronika Pánisová (III. A), Ivana Kmeťová (I. D) a Júlia Francová
(I. E) –ukázalo výbornú vzájomnú súhru a vybojovalo 1. miesto.
Mgr. Marta Lančaričová

Druţstvo prvej pomoci Gymnázia V. B. Nedoţerského (uprostred)

GEOGRAFIA
Zloţenie predmetovej komisie geografie:
1.

PaedDr. Juraj Tasch, vedúci predmetovej komisie,

2.

RNDr. Milan Barta,

3.

Mgr. Zuzana Cigáňová,

4.

PaedDr. Renáta Lukáčová,

5.

Mgr. Viera Pekárová.

SÚŤAŢILI SME MÁLO...
V školskom roku 2009/ 2010 bola našou najúspešnejšou geografkou Andrea
Martišková (V), ktorá sa umiestnila v geografickej olympiáde vo svojej kategórii na
3. mieste v krajskom kole s témou Geografia hornej Nitry. Tento úspech dosiahla aj
vďaka Mgr. Zuzane Cigáňovej, ktorá ju viedla.

... ALE CESTOVALI SME VEĽA
Geografia je aj o poznávaní krajín, ich kultúry, prírodných krás, priemyslu, regionálnych špecifík a ľudí. Preto uţ tradične organizujeme exkurzie, ktoré nám pomáhajú tieto ciele naplniť.
Na konci septembra sme pripravili pre študentov III. ročníka uţ tradičnú exkurziu do Prahy a Plzne (22. – 24. 9. 2009). Prezreli sme si najväčšie pamätihodnosti
stoveţatej – Vyšehrad, Karlov most, Malú stranu, Hradčany, Staromestské a Václavské námestie. Pre nás Stredoeurópanov je práve Praha večným mestom, v ktorom
pravidelne nachádzame nové a nepoznané zákutia. I vďaka nim sa sem kaţdoročne
so študentmi vraciame. V Plzni sme sa neubránili exkurzii v miestnom pivovare, ktorý
reprezentuje český priemysel ďaleko vo svete aj blízko za východnou hranicou. Po
návšteve plzeňskej zoo sme sa na spiatočnej ceste zastavili na hrade Karlštejn, ktorý
predstavuje architektonický klenot stredoeurópskej gotiky.
45 študentov II. ročníka sa zúčastnilo exkurzie do Poľska (10. – 11. 11. 2009).
Exkurzia mala vytýčených niekoľko cieľov. Neďaleko našich severných hraníc sa nachádza významný pamätník ľudských dejín Oświęncim. Návšteva koncentračného
tábora z druhej svetovej vojny pomôţe návštevníkom získať neopakovateľný vnem
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o hrôzach, ktoré sa odohrávali za jeho múrmi len pred niekoľkými desaťročiami. Pri
vstupe do jedného z barakov je napísané: „Národ, ktorý si nepamätá vlastnú históriu,
zaslúži si ju prežiť znova.“ Moţno aj preto by sa mala stať prehliadka koncentračného
tábora a plynových komôr „povinným čítaním“ kaţdého vzdelaného človeka. Aj zo
Slovenska... Ďalšou zastávkou bolo starobylé poľské mesto Krakov. Historické centrum ponúka mnoţstvo zaujímavostí. Je tu druhé najväčšie námestie v Európe, Múzeum Czartoryskich, hrad Wawel, dom s múzeom Mikuláša Kopernika, Foucaultovo
kyvadlo, Sukiennica... Druhý deň exkurzie sme obdivovali asi najväčší prírodnotechnický skvost v Poľsku, soľnú baňu vo Wieliczke. Je súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Soľ je pozostatkom treťohorného mora a jej mocnosť je
niekoľko sto metrov. Naša vychádzka podzemím bola dlhá asi 3 km, čo predstavuje
len 1% podzemných chodieb a komôr. Videli sme mnoho jazier, kaplniek, sôch
a podzemný chrám vytesaný v soli v hĺbke 101 m. Pre veľkú atraktivitu, finančnú
a časovú dostupnosť chceme, aby sa táto exkurzia stala trvalou súčasťou našej kaţdoročnej činnosti.
Študenti I. a II. ročníka absolvovali exkurziu do Českej republiky (9. – 10. 6.
2010). Jej úvod bol netradičný, pretoţe sme navštívili závod Rudolf Jelínek vo Vizoviciach. Odtiaľ nás kroky zaviedli do Zoo Zlín-Lešná. Po jej prehliadke sme sa vypravili do historického centra Olomouca – mesta fontán. Navštívili sme aj Svatý kopeček, sídlo arcibiskupa a významné pútnické miesto Čiech a Moravy. Na druhý deň
sme opäť zašli do podzemia. V Moravskom krase sme si prezreli systém „Punkevní
jeskyně“ a priepasť Macochu hlbokú 138 metrov. Návšteva jaskynných priestorov
núti človeka obdivovať trpezlivosť a rozmanitosť prírody a snáď aj rešpektovať, ţe je
len jej súčasťou.
PaedDr. Juraj Tasch

VOLANIE VEČNÉHO MESTA
Koncom júna 2010, presne v dňoch 21. aţ 27., sme sa my, ţiaci gymnázia,
zúčastnili týţdňovej exkurzie do Ríma s pani profesorkou Zuzanou Laluhovou, pánom profesorom Milanom Bartom a pátrom Pavlom Kollárom.
Prvý deň v metropole bol, samozrejme, dosť náročný, pretoţe sme boli unavení z dlhej cesty autobusom, ale vatikánske Námestie svätého Petra nám všetkým
vyrazilo dych. Poznali sme ho z obrázkov, ale keď sme ho uvideli na vlastné oči, cel153

kom sme zabudli na únavu. Atmosféra bola nezabudnuteľná – ľudia vyzerali byť maličkí oproti kolosálnemu egyptskému obelisku v strede námestia a známemu kruhovému stĺporadiu.
Vo Vatikáne sme potom strávili ďalšie dva dni, pretoţe sme si chceli pozrieť
Námestie svätého Petra a celé mesto Rím z najvyššieho vrcholu Baziliky svätého
Petra, pričom sme museli zdolať vyše päťsto schodov a neskôr sme si prezreli aj Vatikánske múzeá vrátane Sixtínskej kaplnky. Našu školu priamo pozdravil terajší pápeţ Benedikt XVI.!
V Ríme sme si obzreli všetky známe i menej známe pamiatky, napríklad Koloseum, mnoho kostolov, ktorých je v hlavnom meste Talianska neúrekom, Španielske
námestie so španielskymi schodmi, ktoré sme mali moţnosť vidieť večer, takţe boli
nádherne osvetlené, Námestie ľudu, prechádzali sme okolo Anjelského hradu, stratili
sme sa v Panteóne, večer sme hodili mince do Fontány Di Trevi a obdivovali sme
staré antické stavby Forum Romanum.
Naším hlavým dopravným prostriedkom okrem autobusu, ktorý nás bezpečne
dopravil zo Slovenska do Talianska, bolo metro, ktorým sme precestovali naozaj celý
Rím, takţe si nedovolím nespomenúť ho. V nízkych chodbách bolo vţdy veľa ľudí,
všetci sa usilovali dostať čo najrýchlejšie na vlak. Najhoršie pre nás to vţdy bolo na
prestupnej stanici Termini, pretoţe v Ríme sú len dve linky metra a práve na tomto
mieste sa kriţujú.
Všetci sme si z výletu doniesli suveníry, spravili sme veľa fotiek miest, ktoré sa
nám páčili a chceli sme si ich zapamätať – ale najhlavnejší je pocit, ktorý v nás Rím
zanechal. Mohli sme cítiť taliansku atmosféru, teplý nočný vzduch, ponad hlavy nám
lietali čajky a my sme ţmúrili do slnka, aby sme si mohli prezrieť Koloseum v c elej
jeho kráse. Viem, ţe všetci sme ostali uchvátení týmto „večným mestom“, ako ho
mnohí nazývajú, a určite by sa sem niektorí, ak nie dokonca väčšina, chceli vrátiť –
a ja medzi nich rozhodne patrím, pretoţe som tieţ podľahla čaru Ríma.
Michaela Hirtlová (III. E)
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TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA
Zloţenie predmetovej komisie telesnej výchovy:
1. Mgr. Ľudmila Husárová, vedúca predmetovej komisie,
2. Mgr. Vlasta Dobrotková,
3. Mgr. Marcela Faráriková,
4. Mgr. Viktória Gajdová,
5. Mgr. Marta Lančaričová,
6. Mgr. Tibor Mlynárik,
7. Mgr. Ján Opálený,
8. PaedDr. Juraj Tasch,
9. Mgr. Jaroslav Uhrin,
10. Mgr. Eva Urbanová.
Telesná výchova je nezastupiteľnou súčasťou výchovy a vzdelávania. O tom,
ţe naši ţiaci majú záujem o šport, svedčí skutočnosť, ţe navštevovali mnoho šport ových krúţkov, ktoré sme im ponúkli, ale i úspechy, ktoré dosiahli. V tomto školskom
roku sme sa s nimi zúčastnili na všetkých súťaţiach, ktoré zorganizovalo centrum
voľného času Spektrum v Prievidzi, Krajské centrum voľného času v Trenčíne a Slovenská asociácia športu na školách.
Na majstrovstvách okresu stredných škôl v cezpoľnom behu obsadila Katarína
Gabrišová (II. B) 1. miesto, zatiaľ čo v súťaţi druţstiev naše druţstvo vedené Mgr.
Jánom Opáleným a súťaţiace v zloţení Martina Hostačná (I. B), Katarína Gabrišová
(II. B) a Nina Janáčová (III. G) získalo 2. miesto. Na majstrovstvách okresu základných škôl v šachu obsadila 3. miesto Katarína Galanská (V). V obvodovom kole malého futbalu obsadilo druţstvo mladších ţiakov vedené Mgr. Jaroslavom Uhrinom
2. miesto, na tej istej pozícii a v tej istej kategórii skončilo aj jeho druţstvo starších
ţiakov na majstrovstvách okresu. Druţstvo starších ţiakov vybojovalo na majstrovstvách okresu vo veľkom futbale 3. miesto. Lucia Šušolová (IV. E) pod vedením Mgr.
Viktórie Gajdovej postúpila po víťazstve na majstrovstvách okresu v aerobiku na
majstrovstvá kraja, kde obsadila 3. miesto. Prebojovala sa síce aj na majstrovstvá
Slovenska, ale tam uţ nebodovala. Pod vedením Mgr. Marcely Farárikovej sa tridsať
našich ţiakov zúčastnilo plaveckej štafety.
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V hádzanej sa našim ţiakom veľmi nedarilo. Druţstvo chlapcov vedené Mgr.
Jánom Opáleným vyhralo obvodové kolo, na majstrovstvách okresu si vybojovalo
bronzové umiestnenie. Druţstvo dievčat hrajúce „pod taktovkou“ Mgr. Marty Lančaričovej v tej istej súťaţi získalo na majstrovstvách okresu striebro. Nepodarilo sa „preraziť“ ani v basketbale. Druţstvo dievčat vedené Mgr. Ľudmilou Husárovou skončilo
uţ v obvodovom kole na 2. mieste, postup druţstva chlapcov Mgr. Jaroslava Uhrina
„zastavilo“ 2. miesto na majstrovstvách okresu.
Stolný tenis je dlhé roky doménou Mgr. Tibora Mlynárika. Jeho druţstvo dievčat súťaţiace v zloţení Ivana Homolová (I. A), Terézia Škultétyová (I. A), Zuzana
Škultétyová (V) a Zuzana Beňušková (III. A) sa umiestnilo na majstrovstvách kraja na
2. mieste, druţstvo chlapcov sa sem neprebojovalo, nakoľko skončilo v okresnom
kole na 4. mieste.
História florbalu na našej škole sa začala písať v školskom roku 2005/2006,
keď ho vyučujúci telesnej výchovy zaradili ako doplnkový šport na hodiny telesnej
výchovy. Následne vznikli aj florbalové krúţky pod vedením Mgr. Jána Opáleného
a Mgr. Tibora Mlynárika, o ktoré je dodnes zo strany ţiakov veľký záujem. Jednotlivé
druţstvá sa prihlásili do stredoškolských súťaţí organizovaných Ministerstvom školstva SR a postupne sa objavili prvé výsledky a umiestnenia. V tomto školskom roku
sa zúčastnili na súťaţi FLORBAL EXEL SŠ CUP organizovanej Slovenským zväzom
florbalu. Druţstvo chlapcov nášho gymnázia pod vedením Mgr. Jána Opáleného na
majstrovstvách kraja zvíťazilo. Na tomto skvelom úspechu sa podieľali Matúš B aniar
(IV. B), Ján Kováč (IV. B), Pavol Lukáč (IV. B), Dominik Makeš (IV. B), Samuel Baniar (III. B), Roman Mravec (III. B), Peter Obert (III. B), Peter Ondrejmiška (III. B),
Tomáš Sladkay (III. B), Simon Thomay (III. B), Adam Belica (II. B), Peter Jánošov
(II. B), Marcel Mihálik (II. B), Tomáš Pavlíček (II. B), Denis Kodaj (II. C), Ivan Benca
(I. A), Roman Vetrák (I. E) a Róbert Šturcel (I. F). V celoslovenskom finále obsadili
9. priečku. Ďalšou súťaţou, na ktorej sa zúčastnili, bol FLORBAL PLAYER CUP, kde
dosiahli nasledovné umiestnenia – 1. miesto na majstrovstvách okresu, 1. miesto
v regionálnom kole, 1. miesto na majstrovstvách kraja a 5. miesto na majstrovstvách
Slovenska.
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Druţstvo chlapcov z prvého stupňa osemročného štúdia, ktoré viedol Mgr. Tibor Mlynárik, súťaţiace v zloţení Matúš Bednárik (III), Ivan Gendiar (III), Daniel Homola (III), Rastislav Šúdy (III), Martin Švolík (III), Jozef Švolík (IV), Salvatore Farenga
(IV), Adam Hanuska (IV), Tomáš Chromý (IV), Patrik Klinga (IV), Eduard Kmeť (IV),
Dominik Šnirc (IV), Peter Vavro (IV), Denis Tomáško (IV), Martin Procházka (V) sa
v obvodovom kole súťaţe FLORBAL EXEL ZŠ CUP umiestnilo na 1. mieste, na majstrovstvách okresu obsadilo 2. miesto a na majstrovstvách Slovenska 10. miesto.
V súťaţi ţiakov základných škôl ORION CUP si v obvodovom kole vybojovalo
1. miesto a túto pozíciu obhájilo aj na majstrovstvách okresu. Druţstvo dievčat vedené Mgr. Tiborom Mlynárikom vyhralo obvodové kolo súťaţe stredných škôl FLORBAL
EXEL CUP, pričom túto pozíciu obhájilo aj na majstrovstvách okresu a v regionálnom
kole. Na majstrovstvách kraja obsadilo 4. miesto. Na súpiske druţstva boli nasledovné mená: Zuzana Bušíková (I. B), Ivana Vajdová (I. E), Jana Krausová (II. C), Lucia
Machová (II. C), Daniela Bošková (II. D), Paulína Kerpnerová (II. D), Miriama Kotianová (II. D), Veronika Lastovková (II. D), Denisa Píšová (II. F), Adriana Chalmovianska (II. F), Lucia Šurinová (II. F), Tatiana Skáčiková (II. F), Barbora Gašparovičová
(II. F), Jessica Ţišková (II. F), Jarmila Bíla (IV. A) a Ida Divékyová (IV. A).
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Spojiť krásu tela i ducha a vyuţiť teoretické vedomosti z oblasti zdravotnej výchovy, geografie, prírodovedy, histórie, športu a turistiky v prepojení s fyzickou zdatnosťou, to je základný cieľ súťaţe zvanej ţupná kalokagatia. Toto slovo má pôvod
v gréčtine (z gréc. kalos = krásny, agathos = dobrý) a predstavuje filozofiu, šport
a hry. Kalokagatia v starom Grécku bola ideálom harmonickej, fyzicky a duševne,
ale hlavne mravne kultivovanej osobnosti. Išlo o snahu zosúladiť krásu a dobro tak,
aby sa pribliţovali starogréckemu ideálu dokonalosti. Ţupná kalokagatia je športovovedomostná súťaţ päťčlenných zmiešaných druţstiev stredných škôl, ktorá spočíva
v terénnom orientačnom behu na tri kilometre. Na trati je päť kontrolných stanovísk,
na ktorých sú pretekári bodovo hodnotení za vedomostné otázky z oblasti cestnej
dopravy, štátu a práva, ekonomiky, styku s verejnosťou, sociálnych sluţieb, športu,
prvej pomoci, histórie a geografie, prevencie drogových závislostí, bezpečnosti
a ochrany zdravia, protipoţiarnej a civilnej ochrany a topografie. Počas absolvovania
pretekov je športová zručnosť súťaţiacich preverená streľbou zo vzduchovky, hodom
granátom a prechodom po lane. Našu školu v tejto súťaţi reprezentovalo druţstvo
pod vedením Mgr. Marty Lančaričovej v zloţení Katarína Gabrišová (II. B), Mária
Barninová (II.F), Denis Kodaj (II. C), Adam Bilčík (IV. A) a Matej Jadroň (IV. A). Po
víťazstve v krajskom kole potvrdilo i v celoslovenskom kole výbornú telesnú, technickú a teoretickú pripravenosť, keď sa umiestnilo na 3. mieste.

Zľava doprava v hornom rade: Denis Kodaj (II. C), Adam Bilčík (IV. A),
Matej Jadroň (IV. A), v dolnom rade: Katarína Gabrišová (II. B) a Mária Barninová (II. F)
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V okresnom kole stredných škôl v atletike naše dievčatá vedené Mgr. Martou
Lančaričovou získali štyri prvé a dve druhé miesta. Zvíťazili v nasledovných disciplínach – Mária Jonisová (I. C) v behu na 100 metrov, Anna Ziaťková (I. F) v behu na
200 metrov, Katarína Gabrišová (II. B) v behu na 1500 metrov (ako jediná postúpila
na majstrovstvá kraja, kde obsadila striebornú priečku), Nina Janáčová (III. G) v skoku do výšky. Na druhom mieste sa umiestnila Eva Ďurinová (II. D) vo vrhu guľou
a štafeta dievčat na 4 x 100 metrov.
V letnom biatlone ţiakov základných škôl sme mali druţstvo chlapcov aj dievčat vedené Mgr. Ľudmilou Husárovou. Chlapci – Martin Švolík (III), Jozef Švolík (IV)
a Martin Procházka (V) – vyhrali majstrovstvá okresu a na majstrovstvách kraja sa
umiestnili na 2. mieste. Dievčatá – Kristína Procházková (III), Frederika Beňová (IV)
a Ivona Mendelová (V) – obsadili na majstrovstvách okresu 4. miesto. Druţstvá
„stredoškolákov“ na tejto súťaţi viedla Mgr. Marcela Faráriková. Dievč atá, súťaţiace
v zloţení Martina Hostačná (I. B), Katarína Gabrišová (II. B) a Mária Barninová (II. F),
zvíťazili na majstrovstvách okresu a v „kraji“ sa umiestnili na 2. mieste, pričom Katarína Gabrišová v kategórii jednotlivcov dokonca zvíťazila. Druţstvo chlapcov skončilo
na majstrovstvách okresu na 2. mieste.
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Volejbal mal „pod palcom“ PaedDr. Juraj Tasch. Druţstvo dievčat súťaţilo
v nasledovnom zloţení – Ivona Mendelová (V), Eva Bohňová (II. B), Patrícia Moráviková (II. C), Daria Sochová (II. D), Lenka Minichová (II. D), Hana Mravcová (II. F),
Katarína Fedorová (II. F) a Lucia Hlaváčová (IV. D). Dosiahli nasledovné výsledky –
1. miesto v obvodovom kole, 1. miesto na majstrovstvách okresu, 1. miesto v regionálnom kole a 3. miesto na majstrovstvách kraja. Druţstvo chlapcov postupovalo p odobne. Po víťazstvách v obvodovom kole, na majstrovstvách okresu a v regionálnom
kole obsadilo na majstrovstvách kraja striebornú pozíciu. Zaslúţili sa o ňu Andrej
Fiačan (I. B), Matúš Mackovič (I. B), Michal Turčan (II. B), Peter Mendel (III. B), R oman Mravec (III. B), Tomáš Homola (III. B), Marek Paulďuro (III. B), Peter Šáar (VIII),
Boris Vida (VIII), Filip Pekár (IV. G) a Viktor Okres (IV. G). Slovenská volejbalová
federácia zorganizovala pre ţiakov základných škôl a prvého stupňa osemročného
štúdia gymnázií súťaţ nazvanú Mini max volejbal. Prebiehala turnajovým spôsobom.
Druţstvo dievčat v zloţení Bianca Sidorová (II), Dominika Kočková (II), Katarína Ráchel Detková (II), Dominika Bugárová (II) a Alţbeta Kramárová (II) postúpilo do regionálneho kola, v ktorom sa umiestnilo na 2. mieste.
Mgr. Ľudmila Husárová
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SLOVÁ NA ZÁVER
Nie je snáď deň, v ktorom by všetko nebolo iné, a hoci sa cítime ako tí istí ľudia, náš pohľad na ţivot a svet okolo nás sa neustále mení, vyvíja. Farby včerajška
zbledli, moţno pretrvalo niekoľko minulých citov, od ktorých márne hľadáme oslobodenie. A potom je tu veľká budúcnosť. Pláva k nám cez oceány našich ţelaní a túţob, vţdy taká, akú je chceme vidieť. Ale nie taká, akou sa nakoniec ukáţe.
Aj preto sú tu tieto slová, ktoré majú nielen vzdať vďaku, ale aj povzbudiť. Pripomenúť nám to, ţe vedieť snívať a mať svoj vlastný sen nie je len výsadou detských
čias. A nemusíme sa báť, ţe by nás niekto kvôli tomu pokladal za detinských, pret oţe najväčším omylom ţivota sa nám raz môţe ukázať precitnutie, keď pochopíme,
ako sme vţdy robili len to, čo bolo pre nás bezpečné a isté, a nikdy neriskovali, nikdy
nezhmotnili svoj sen zo strachu z neúspechu a výsmechu iných.
Moţno sme novou generáciou, ktorá zmení niečo podstatné v tomto svete, ale
dôleţité je, aby najskôr kaţdý z nás zmenil niečo podstatné v sebe samom. Môţeme
začať slovom ďakujem, ktorým zároveň všetko uzavrieme, alebo naopak iba začneme. Môţeme sa nadýchnuť a povedať, ţe pred necelými štyrmi rokmi sme boli chudobnejší o súčasné poznanie, o spomienky na ľudí, po ktorých boku stojíme dnes.
Preto im chceme o to úprimnejšie vyjadriť vďaku, lebo mnohí boli pred nami, mnohí
budú po nás, ale uţ nikdy viac nebude nikto taký, akí sme my tu a teraz.
Túto myšlienku v jednom zo svojich diel pôsobivo a predovšetkým pravdivo
vyjadril aj poľský spisovateľ Stanisław Lem: „Iste boli nevyhnutné také vzdialenosti,
toľké utrpenia a radosti, toľké roky, aby som pochopil, aké malicherné je to, čo nás
delí, a aké nesmierne to, čo nás spája.“
Lenka Mondočková (IV. G)

162

Riaditeľka školy PaedDr. Eleonóra Porubcová s Martinom Krupčíkom (IV. C),
ktorý sa stal najúspešnejším študentom školy v školskom roku 2009/2010
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MENNÝ ZOZNAM ŠTUDENTOV OSEMROČNÉHO ŠTÚDIA
TRIEDA: I

triedna profesorka: Mgr. Zuzana Cigáňová
Belis Matúš František

Paulíková Karolína

Cagarda Róbert

Peterková Ľudmila

Hvolka Jakub

Sihelský Jakub

Chovanec Jakub

Slavejko Slavomír

Kiepešová Barbora

Uhlárová Ivana

Kuchárik Martin

Uríčová Eva
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TRIEDA: II

triedne profesorky:
Mgr. Mária Čilek, Mgr. Gabriela Belisová
Baláţová Nikola

Kočková Dominika

Bartko Adam

Kováč Juraj

Beňadiková Jana

Kováčová Mária

Bocko Eduard

Kramárová Alţbeta

Brehovský Erik

Majzlanová Tímea

Bugárová Dominika

Mendelová Bianca

Cirok Timotej

Minich René

Detková Katarína Ráchel

Očenášová Anna Mária

Drgoňová Katarína

Procházka Lukáš

Dubovan Martin Matúš

Sidorová Bianka

Gáliková Tatiana

Spišák Jakub

Gombarčík Lukáš

Šošovička Dominik

Guliková Michaela

Štefancová Lucia

Kmieciak Sarah

Takácsová Karolína
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TRIEDA: III

triedna profesorka: Mgr. Alţbeta Janesová
Baštová Barbora

Marošiová Zuzana

Bednárik Matúš

Mokrá Barbora

Beňová Frederika

Moráviková Vladimíra

Boboková Alexandra

Ngoc Nguyen Hang Huong

Gašparovič Dalibor

Ondrejmišková Daniela

Gendiar Ivan

Pančík Miroslav

Homola Daniel

Pekárová Lenka

Humajová Petra

Protušová Michaela

Kardošová Karolína

Šimurka Boris

Kobzáková Veronika

Šimurka Michal

Kostolániová Bianka

Sitárová Vanessa

Kramárová Ľudmila

Šudy Rastislav

Kukla Samuel

Švolík Martin

Kuna Kristián

Tkadlecová Lenka

Kvočiková Karolína

Tuţinská Monika

Madajová Mária

Vašková Viktória

Mališová Nikola

Veselý Martin
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TRIEDA: IV

triedna profesorka: Ing. Iveta Šovčíková
Betteš Róbert

Nováková Patrícia

Blaţová Michaela

Oršulová Alena

Boško Dalibor

Procházková Kristína

Dojčinovičová Laura

Raganová Veronika

Farenga Salvatore

Schmidtová Sandra

Hanuska Adam

Smetana Branislav

Chromý Tomáš

Šnirc Dominik

Jozefjaková Klaudia

Štrba Šimon

Klinga Patrik

Švolík Jozef

Kmeť Eduard

Tomáško Denis

Kolárik Andrej

Unterfranc Martin

Koubová Barbora

Vavro Peter

Mančíková Bronislava
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TRIEDA: V

triedny profesor: Mgr. Róbert Klein
Bitara Marek

Mokrá Michaela

Cimmerman Tomáš

Ngoc Tuan Nguyen

Dojčinovičová Alexandra

Pešanová Nikola

Dolinský Filip

Piaček Juraj

Dudášová Romana

Procházka Martin

Gáči Michal

Prosseková Jarmila

Galanská Katarína

Rajčáni Boris

Gatialová Andrea

Svitok Jozef

Harcegová Lucia

Škultétyová Zuzana

Kadlíček Erik

Šramatyová Ema

Klincová Veronika

Štoder Denis

Madaj Tomáš

Štorcelová Lucia

Maličká Michaela

Vavrová Soňa

Martišková Andrea

Wolfová Veronika

Mendelová Ivona

Ţember Richard
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TRIEDA: VIII

triedna profesorka: Mgr. Jana Mečiarová
Bakusová Miriama

Ondrisek Pavol

Dubovan Jakub

Pavláková Ivona

Krajčovičová Marianna

Perniš Filip

Kršíková Natália

Petrášová Martina

Laslop Patrik

Poliaková Dominika

Mihálová Simona

Račková Lucia

Miškolczy Matej

Sedmáková Michaela

Molnárová Martina

Šaár Peter

Niko Igor

Šefčíková Soňa

Niková Ingrida

Šestáková Henrieta

Niková Klára

Vida Boris

Oberfrancová Romana

Zaťko Lucián

Ochránková Michaela
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MENNÝ ZOZNAM ŠTUDENTOV ŠTVORROČNÉHO ŠTÚDIA
TRIEDA: I.

A

triedna profesorka: RNDr. Denisa Tuţinská
Backová Veronika

Kováčiková Petra

Badáková Zuzana

Kováčiková Tatiana

Bališ Branislav

Kubík Denis

Belai Peter

Laurincová Monika

Benca Ivan

Makeš Patrik

Boško Dárius

Malinčík Juraj

Boško Kristián

Marčanová Katarína

Boško Róbert

Mokrý Martin

Bošková Lucia

Pastierik Roman

Čauder Andrej

Puškáš Michal

Dekan Michal

Šimková Henrieta

Gašparová Zuzana

Štefancová Katarína

Homolová Iveta

Vaňová Iveta

Hromadová Petra

Vrabcová Michaela

Kmeť Matúš

Ţáčiková Veronika
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TRIEDA: I. B

triedna profesorka: Mgr. Jana Pastieriková
Bačiaková Tamara

Matejková Veronika

Beránková Andrea

Medzihorský Dávid

Blatt Patrik

Minich Andrej

Bušíková Zuzana

Minichová Mária

Cagáňová Michaela

Nagy Peter

Cibulková Natália

Nedeljak Jakub

Fiačan Andrej

Oravský Martin

Hostačná Martina

Perniš Jakub

Chalupčíková Bibiána

Slávik Adam

Chudý Martin

Šovčíková Ivana

Janesová Lenka

Tomastová Patrícia

Kobesová Barbora

Urban Tomáš

Křenek Tomáš

Valo Matúš

Leitmannová Barbora

Vetrichová Jana

Mackovič Matúš

Wittemannová Kristína
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TRIEDA: I. C

triedna profesorka: Mgr. Eva Juríčková
Dianová Petra

Lehotkaiová Martina

Ďurišová Katarína

Majerová Michaela

Gajdáčová Nika

Matyašovská Andrea

Gašparovičová Katarína

Murín Matúš

Habšuda Dušan

Pavlíčková Lenka

Hanusková Nikola

Putiška René

Harmatová Katarína

Sabová Eva

Hladká Karolína

Stanček Filip

Hromada Matúš

Šályová Romana

Hujíková Eva

Šimurková Martina

Chovancová Nina

Šovčíková Dominika

Jonisová Mária Magdaléna

Šturcelová Andrea

Kováč Martin

Václaviaková Zuzana

Králiková Miroslava

Vozáriková Vanda

Kurincová Ivana

Záhorská Denisa
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TRIEDA: I. D

triedna profesorka: Mgr. Ľubomíra Šimurková
Benko Adam

Mišenková Veronika

Bíreš Peter

Opálený Tomáš

Bitara Matúš

Píšová Nikola

Bolibruch Tomáš

Piteľka Patrik

Čiscoňová Simona

Protušová Barbora

Gogorová Katarína

Purgát Martin

Gros Ľubomír

Szarková Michaela

Ištvánová Veronika

Škultéty Filip

Kadaši Jakub

Šuster Filip
Uríča Michal

Klincová Nikola

Vaňo Miloš

Kmeťová Ivana

Včelka Marek

Kuriš Marek

Vöröš Adrián

Michajlová Denisa

Znamenáková Tatiana

Mikušová Dominika
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TRIEDA: I. E

triedna profesorka: Mgr. Marta Bartošová
Botoš Boris

Oravec Jakub

Cimbálková Eva

Peniašková Jana

Danihelová Michaela

Pivarči Juraj

Dodoková Barbara

Rendek Patrik

Franc Ján

Rendeková Nikola

Francová Júlia

Skáčiková Simona

Greschner Juraj

Svrček Jakub

Hagara Lukáš

Škultétyová Terézia

Halaška Erik

Štefíková Laura

Hatvanyi Matej

Vajdová Ivana

Humaj Matúš

Vdolečková Eva

Kukla Andrej

Vetrák Roman

Ličková Eva

Vidová Ivana

Martinec Denis

Vojtášová Barbora

Nemčko Martin
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TRIEDA: I. F

triedna profesorka: Mgr. Ľudmila Zaujecová
Adamík Juraj

Krajči Mário

Bahurinský Andrej

Krausková Katarína

Balčirák Peter

Kubovič Marko

Brodňanová Romana

Kutláková Sára

Čajková Erika

Nechalová Eva

Čibik Miroslav

Nesládek Patrik

Divéky Matúš

Olah Dušan

Dubcová Barbora

Pipíšková Barbora

Duchoňová Monika

Šturcel Róbert

Feriancová Martina

Tuliková Jana

Galač Alfréd

Vaňo Dušan

Gebrlínová Veronika

Ziaťková Anna

Grolmus Adrián

Zimmer Denis

Harcegová Michaela

Ţidek Matej

Hlinka Jakub
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TRIEDA: I. G

triedny profesor: RNDr. Milan Barta
Belisová Katarína Mária

Manasilová Sára

Bielik Štefan

Maslonková Ivana

Bieliková Katarína

Matejčeková Simona

Bizoň Matúš Jozef

Močiariková Beáta

Brindzová Martina

Mokrá Dominika

Daubnerová Zuzana

Mokráš Dušan

Dudiaková Nina

Obertíková Ţofia

Hoštáková Miroslava

Pastieriková Lenka

Hromadová Tamara

Pavlák Martin

Chrenková Jana

Repiská Ivana

Kasalová Mária

Schut Rastislav

Klincová Zuzana

Straka Juraj
Strečanská Karina

Klučovská Alena

Šalgo Ľubomír

Kuzmová Martina

Švecová Denisa

Lukáčová Ľubica
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TRIEDA: II. A

triedna profesorka: Mgr. Mária Hanková
Bátorová Martina

Kotrík Ján

Bohňová Eva

Krausková Monika

Boch Peter

Krejčírová Iveta

Cesneková Martina

Lacková Lucia

Cibulka Tomáš

Letavaj Emil

Cmarko Lukáš

Lorenc Daniel

Dubinová Denisa

Mankovecký Roman

Galanský Michal

Mikulová Barbara

Gaţo Ivan

Mrázik Oliver

Gerdenichová Kristína

Oboňa Matúš

Hagara Patrik

Prídavková Natália

Hájovská Pavla

Rendeková Kristína

Hekl Lukáš

Šnirc Adam

Hoppanová Erika

Šumichrastová Soňa

Horváthová Zuzana

Šveda Denis

Kamamy Yannick

177

TRIEDA: II. B

triedna profesorka: Mgr. Eva Urbanová
Belica Adam

Minichová Barbora

Drozd Juraj

Miškovičová Martina

Ďurjak Erik

Murgaš Martin

Filip Daniel

Navrátilová Patrícia

Gábrišová Katarína

Pavlíček Tomáš

Hanzlík Roman

Prieboj Jozef

Hepner Urban

Rybnikárová Martina

Jánošov Peter

Sochová Dária

Kračmer Michal

Špánik Dominik

Kršková Iveta

Švarcová Dominika

Kučera Roman

Valentín Marián

Luščák Ján

Valter Maroš

Maslen Michal

Vavrová Nikola

Melišková Patrícia

Verníčková Veronika

Mendel Tibor

Vozárik Ján

Mihálik Marcel
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TRIEDA: II. C

triedna profesorka: PhDr. Margita Daubnerová
Bezáková Ľubomíra

Krausová Jana

Čiţnárová Veronika

Kubincová Dominika

Fantúrová Olívia

Kvostková Leona

Gatial Marián

Lörincziová Petra

Grambličková Ivana

Machová Lucia

Grolmusová Juliána

Masarovičová Eliška

Hrabovská Miriama

Michalovič Michal

Jančoková Veronika

Mjartanová Natália

Jánošová Beáta

Moráviková Patrícia

Karcol Michal

Pavlíček Patrik

Karcolová Natália

Richter William

Kišacová Katarína

Sapárová Alica

Kobela Juraj

Smejkalová Veronika

Kočková Veronika

Sýkorová Lucia

Kodaj Denis

Zádrapová Kateřina

Kollárová Mária

Záhorská Dominika
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TRIEDA: II. D

triedna profesorka: Mgr. Monika Blahová
Belohorcová Petra

Martiček Ján

Bošková Daniela

Maxinová Eva

Cachovanová Júlia

Poliaková Nikola

Čech Jozef

Remišová Lenka

Čičmancová Alexandra

Rusnáková Ivana

Dubcová Katarína

Svítková Nikola

Ďurinová Eva

Šebová Petra

Farkaš Tomáš

Školková Sandra

Gamanová Martina

Šovčíková Dominika

Gáţiková Diana

Šovčíková Michaela

Gergely Matej

Špaldoň Frederik

Hanáková Mariana

Tóthová Monika

Hurtiš Maroš

Turčan Michal

Kerpnerová Paulína

Vidová Miriama

Kotianová Miriama

Xia Cai-Yun

Lastovková Veronika

Ţilíková Nina
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TRIEDA: II. E

triedna profesorka: Mgr. Helena Vašková
Altofová Kristína

Mokráňová Lenka

Antolová Liliana

Mráz Mikuláš

Balková Dominika

Petrášová Paulína

Bilčík Dávid

Richterová Viktória

Ďurjak Timotej

Rybanská Veronika

Getta Ivan

Rýdza Eva

Horňák Martin

Sluková Zlatica

Hrdý Miroslav

Snoha Filip

Ignác Mário

Straka Róbert

Kmeťková Diana

Špacírová Zuzana

Krajčíková Martina

Štálnik Dávid

Kriššáková Romana

Štrajtová Lucie

Lukačková Miroslava

Tomášiková Júlia

Makranská Eva

Valko Igor

Matejov Peter

Vlčeková Katarína

Minichová Lenka
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TRIEDA: II. F

triedna profesorka: PaedDr. Miroslava Šutová
Barninová Mária

Lacušková Dominika

Čmelová Patrícia

Lendelová Aneta

Drexlerová Martina

Majdanová Simona

Ducký Štefan

Mandúchová Michaela

Fedorová Katarína

Mravcová Hana

Galková Eva

Oršula Roman

Gašparovičová Barbora

Pekárová Dušana

Grexa Matúš

Pipíška Marek

Havaldová Alexandra

Píšová Denisa

Chalmovianská Andrea

Skáčiková Tatiana

Kačmár Dušan

Svitková Nikola

Kasala Branislav

Šluchová Nina

Koričánska Nikola

Šurinová Lucia

Kováč Martin

Würschner Michael

Koţuchová Petra

Ţišková Jessica

Krausová Klára
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TRIEDA: II. G

triedna profesorka: Mgr. Erika Nádošová
Bebjaková Edita

Lányiová Mária

Bešše Dávid

Marcinová Alexandra

Čanigová Veronika

Masaryková Karina

Čičmanec Michal

Mníchová Stanislava

Ďurčenka Matej

Murárová Lenka

Gregorová Veronika

Perniš Róbert

Hanková Lucia

Petriska Jakub

Henčelová Zuzana

Pračková Silvia

Hepner Ľuboš

Reingráberová Blanka

Hrdý Michal

Sharifiová Sarah

Hudecová Dominika

Simonová Štefánia

Kmeťová Petra

Sliacka Danica

Konušová Nikola

Stanček Rastislav

Kubániová Monika

Teslíková Kristína

Kurinec Denis

Ťaţiarová Veronika

Lackovič Igor

Úradníčková Renáta
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TRIEDA: III. A

triedna profesorka: Mgr. Marta Lančaričová
Benka Lukáš

Krajči Radoslav

Beňušková Zuzana

Lacušková Zuzana

Beták Martin

Mulinka Jozef

Bielik Slavomír

Ondrisková Zdenka

Briatka Juraj

Pánisová Veronika

Čavojská Zuzana

Petrus Oliver

Čecho Róbert

Rendek Peter

Ďuračka Matúš

Richterová Ivana

Gilan Juraj

Sucháňová Lucia

Halmová Simona

Šovčík Michal

Hergel Marek

Trungelová Terézia

Jančík Adam

Valčuha Matej

Kadlečíková Ivica

Valchovníková Lucia

Kišac Matej

Vaňová Ivana

Kotríková Zuzana

184

TRIEDA: III. B

triedna profesorka: Mgr. Jana Mikušková
Baniar Samuel

Mečiar Stanislav

Beer Jakub

Mendel Peter

Beňo Michal

Mičko Libor

Berešík Milan

Michajlov Dávid

Cmarko Martin

Mravec Roman

Franc Lucián

Novotný Branislav

Hlinka Patrik

Obert Peter

Homola Marek

Ondrejmiška Peter

Humaj Michal

Paulďuro Tomáš

Klingová Romana

Perniš Miloš

Korec Juraj

Podolec Peter

Koreňová Kristína

Sladkay Tomáš

Kotríková Bibiána

Strečanský Filip

Krčik Michal

Škandík Martin

Lachký Tomáš

Thomay Simon

Mečiar Martin

Turečeková Dominika
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TRIEDA: III. C

triedny profesor: PaedDr. Juraj Tasch
Adamčíková Michaela

Kubinec Eduard

Balčiráková Lucia

Matyašovská Jana

Barčinová Magdaléna

Miotti Philipp Roberto

Belanová Dominika

Mórová Petra

Belaňová Ivana

Olšiaková Andrea

Bojková Denisa

Púčik Matúš

Čertíková Katarína

Sluková Martina

Čiakyová Jarmila

Spevár Jozef

Domoráková Andrea

Stratená Katarína

Hudáková Adriana

Sýkorová Barbora

Hudecová Jana

Szente Michal

Hulíni Patrik

Štangová Jana

Illéš Miroslav

Valko Peter

Jakubisová Lucia

Vaňová Lenka

Jeckelová Katarína

Zitová Petra

Krištofová Jana
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TRIEDA: III. D

triedna profesorka: RNDr. Edita Duchoňová
Adámiková Zuzana

Pekár Jozef

Beláková Barbara

Píšová Jana

Dobrotková Patrícia

Píšová Miroslava

Dulová Petra

Píšová Simona

Duškevičová Monika

Rybárová Monika

Grolmusová Lenka

Senčáková Iveta

Halašková Mária

Sobota Ľuboš

Hanusková Mária

Sobota Richard

Chribiková Lýdia

Šarišská Eliška

Juríčková Nikola

Šimon Marek

Kostolányová Monika

Šmýkal Mário

Letavajová Monika

Šnircová Patrícia

Masárová Veronika

Vician Marek

Monček Juraj

Vidová Helena
Vöröš Denis

Obertová Pavla
Pálešová Romana
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TRIEDA: III. E

triedny profesor: PaedDr. Bohdan Cagáň
Bošková Lucia

Magdinová Romana

Bošková Monika

Machová Alexandra

Candráková Lenka

Maslonka Tomáš

Dekanová Veronika

Mokrá Eva

Dobišová Petra

Nemčeková Adriana

Dojčinovičová Michaela

Oboňová Veronika

Fábiková Zuzana

Pápeţ Lukáš

Hirtlová Michaela

Petková Katarína

Hojcsková Michaela

Pipíška Tomáš

Hostačný Jakub

Píš Tomáš

Chmelan Vojtech

Rybárová Barbora

Jusková Katarína

Slobodníková Martina

Jusková Lenka

Uhrovčíková Simona

Klein Marek

Waldeckerová Nina

Kobellová Alexandra
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TRIEDA: III. F

triedna profesorka: PaedDr. Oľga Kurbelová
Beňová Natália

Melišková Martina

Cagáňová Zuzana

Oršulová Mária

Čiscoňová Aurélia

Pařízková Lucia

Ďurkovičová Petra

Pastierik Tomáš

Ficová Daniela

Pediačová Lucia

Frivaldská Katarína

Pipíška Martin

Grossová Mária

Slafkovská Romina

Hanešová Adriána

Szeghőová Lenka

Keratová Scarlett

Šturcelová Ivana

Kiaba Michal

Turociová Veronika

Kocianová Jana

Váţanová Simona

Kristel Adam

Zimanová Zuzana

Kuklová Kristína

Ţember Jaroslav

Kullačová Jana

Ţember Michal

Matejová Vladimíra

Ţuţafková Martina
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TRIEDA: III. G

triedna profesorka: Mgr. Ľudmila Husárová
Bačo Matej

Mravec Martin

Boboková Michaela

Pasovský Juraj

Cangárová Natália

Pastieriková Jana

Dolinská Róberta

Pavkeje Oliver

Glesk Martin

Piaček Daniel

Gregušová Romana

Pitoňáková Lenka

Greschner Michal

Rajnohová Karina

Guráň Andrej

Schniererová Klaudia

Hepnerová Nikola

Schromová Nikola

Hlinková Simona

Sílešová Natália

Homola Ivan

Slobodníková Mária

Janáčová Nina

Šálek Viktor

Krajčík Juraj

Šimko Michal

Mikušová Martina
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TRIEDA: IV.

A

triedna profesorka: PaedDr. Katarína Rajcigelová
Barčinová Mária

Kopnická Ţofia

Bíla Jarmila

Korenčák Marek

Bilčík Adam

Kotríková Soňa

Bošková Romana

Kubizna Róbert

Cipovová Miroslava

Laluha Roman

Divékyová Ida

Lichnerová Michaela

Drábová Andrea

Majorský Branislav

Drozd Tomáš

Maňuch Marek

Fajerová Ţaneta

Minichová Jana

Gašparovičová Júlia

Nováková Barbora

Grolmusová Terézia

Pavlikovská Martina

Havaldová Nikola

Stanček Branislav

Hepnerová Jana

Šnircová Diana

Chalmovianský Jakub

Štacko Ivan

Chribik Michal

Švorcová Veronika

Jadroň Matej

Virčíková Katarína

Jánošov Marek

191

TRIEDA: IV. B

triedny profesor: PaedDr. Miroslav Kozák
Badák Daniel

Holotíková Zuzana

Baláţová Lenka

Király Martin

Baniar Matúš

Kováč Ján

Barborík Denis

Lachký Juraj

Beer Matej

Lukáč Pavol

Bielik Marián

Makeš Dominik

Bugárová Nikol

Malinčík Andrej

Cimbálek Martin

Maxina Ľuboš

Čičmancová Pavla

Mikula Martin

Duda Erich

Minich Patrik

Falatová Jana

Miške Daniel

Greschner Oto

Rešetková Petra

Grochol Henrich

Rigotti Michal

Halač Marián

Vajdová Katarína

Hlásny Pavel

Verníčková Jana
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TRIEDA: IV. C

triedna profesorka: Mgr. Anna Šimová
Áčová Nikola

Krajčovičová Michaela

Andrejka Juraj

Kristelová Viera

Baláţová Renáta

Krupčík Martin

Čavojská Saskia

Kucherka Karol

Čerňanská Mária

Kurincová Barbora

Frimmel Róbert

Leitmanová Soňa

Grossová Romana

Mikeštík Tomáš

Hepnerová Martina

Nováková Ina

Hirtlová Martina

Pacherová Erika

Hlinka Ivan

Szente Martin

Hostačná Simona

Štálniková Barbora

Chalmovianska Alexandra

Štefanec Jozef

Chrebet Daniel

Švec Juraj

Kaplánová Jana

Turčanová Soňa

Korcová Eva

Unterfrancová Michaela

Koščová Nina

Ţišková Martina
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TRIEDA: IV. D

triedna profesorka: Mgr. Zuzana Laluhová
Bakusová Jarmila

Majzlan Denis

Báleková Petra

Markovičová Alexandra

Beňadik Peter

Mokrá Ivana

Beňová Tatiana

Oţvaldová Alexandra

Bóna Tomáš

Pekár Jakub

Budayová Stanislava

Pekárová Andrea

Dunčková Dominika

Petrášová Dominika

Géczyová Michaela

Píšová Lucia

Gregor Miroslav

Píšová Veronika

Hlaváčová Lucia

Rontová Barbora

Hrdý Pavol

Šramková Dominika

Chládok Peter

Valovičová Rebeka

Chudý Peter

Vaňová Iveta

Kolláriková Patrícia

Vavrová Veronika

Kozáková Martina

Vičanová Daniela
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TRIEDA: IV. E

triedna profesorka: Mgr. Erika Hoppanová
Adamčeková Lucia

Matlová Lucia

Bartoňová Oľga

Melišková Lenka

Bátora Lukáš

Miháľová Lenka

Besedová Simona

Páleš Erik

Čechová Katarína

Páleš Patrik

Gajdošová Eleonóra

Pernišová Nikola

Gatialová Lucia

Prekopová Kristína

Grom Michal

Rabarová Lucia
Sadeková Isabell

Hianiková Martina

Strapatý Michal

Janček Matúš

Šovčíková Anna

Lauková Alţbeta

Šušolová Lucia

Letáková Katarína
Majtanová Denisa

Tkáčová Petra

Malátová Andrea

Tulik Richard

Masaryková Andrea

Wittemann Peter
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TRIEDA: IV. F

triedna profesorka: PaedDr. Renáta Lukáčová
Blahová Veronika

Mendel Peter

Červenka Martin

Michalovičová Silvia

Čmiková Patrícia

Oboňová Barbora

Fábry Patrik

Palásthyová Adriana

Fuljer Adam

Polakovič Juraj

Haulík Marcel

Pračková Zuzana

Hollá Ivana

Rybanský Martin

Chrvalová Ľubica

Sestrienková Simona

Javorčeková Natália

Spišiaková Eva

Klenovská Marcela

Studená Veronika

Kolenčíková Dominika

Szécsényiová Lucia

Kotríková Radka

Šrámková Eva

Kováčová Ingrid

Tkáčová Monika

Krejčír Andrej

Tomášiková Petra

Lomnická Magdaléna

Tunegová Jana

Machová Veronika
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TRIEDA: IV. G

triedna profesorka: Mgr. Renáta Oswald
Blehová Karina

Nemček Martin

Čibik Juraj

Nikmon Peter

Gromová Lucia

Okres Viktor

Horn Jakub

Pekár Filip

Ištoková Andrea

Pernišová Nikola

Jacková Silvia

Prôčková Paula

Khűebach Andrej

Szabová Veronika

Klimanová Lucia

Šnircová Monika

Kubinec Adrián

Trybulová Barbora

Kvostková Simona

Vidová Zuzana

Laurová Terézia

Zajacová Vladimíra

Lenhartová Natália

Zubaj Lukáš

Lenhartová Viktória

Zvalo Marek

Mondočková Lenka
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