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

Od roku 1971 sme pridruženou školou UNESCO

Od roku 2010 sme držiteľmi certifikátu kvality ISO 9001
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Slovo na úvod
Vážené pani kolegyne, kolegovia, milí študenti, rodičia a priatelia našej školy!
Opäť máme za sebou jeden školský rok. Aký
bol? Iste, odpovedať si musí každý sám. Verím, že
sme všetci o kúsok ďalej. V priateľstvách, v láskach,
v poznávaní nového a neznámeho, ale najmä v ceste za poznaním. Mali sme desať mesiacov času na
to, aby sme spoznali nové fakty, súvislosti, slová a
pojmy. Aby sme uložili ďalšie dôležité kamienky v
mozaike poznania. A rovnako verím, že sme všetci
súčasne lepšie a hlbšie spoznali okrem prírodných
zákonov, spoločenských súvislostí či cudzích slov aj
sami seba. Že sme spoločne pochopili, že cesta za
úspechom, pri ktorom túžime, aby bol trvalý, nie je a
ani nemusí byť rovná a bez zákrut. Veľký nemecký filozof Immanuel Kant hovorí, že
keby si mal vybrať medzi cestou za poznaním a poznaním samotným, vždy si vyberie
cestu. Aj my sme spoločne kúsok tejto cesty prešli. Som hrdá na náš profesorský
zbor, ktorý s vysokým profesionálnym a aj osobnostným a morálnym kreditom dennodenne odovzdáva svoje sily a vedomosti vám, milé dievčatá a chlapci. A ešte viac
som hrdá na vás. Na to ako tvrdohlavo - a to myslím v tom najlepšom - idete za svojimi cieľmi, na to ako dozrievate, učíte sa, zabávate. Jednoducho na to, akí ste.
Milí priatelia! Vy, ktorí denne prekračujete bránu našej školy a aj vy, ktorí nám
pomáhate z opodiaľ. Ďakujem za všetko, čo ste urobili pre iných i sami pre seba.
Blahoželám k úspechom, ktoré ste v školskom roku 2012/2013 dosiahli a tu s hrdosťou hovorím, že ich bolo neúrekom. Doma i v zahraničí. A zo srdca vám tiež želám,
aby tie ďalšie roky v škole a či už mimo nej boli ešte lepšie a úspešnejšie.
Želám vám zdravie, pokoj, pohodu, silu a pevné nervy, verných priateľov a aj
veľa dobrých dôvodov na úsmev!
PaedDr. Eleonóra Porubcová
riaditeľka školy
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Opäť sme najúspešnejšou školou v Trenčianskom kraji

Z

ačiatok každého roka je nielen o
nových predsavzatiach, ale najmä o bilancovaní toho predchá-

dzajúceho. Učitelia i žiaci Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi môžu byť spokojní, pretože v tom predchádzajúcom dosiahli mnoho úspechov vo
vedomostných či športových súťažiach všetkého druhu. A čo sa za nimi skrýva? Veľa
práce, času, nadšenia, ale najmä ľudia: na jednej strane talentovaní študenti a na
druhej strane tí, čo ich objavili a venovali sa im, ich profesori. V „zápase“ stredných
škôl, ktorých je v Trenčianskom samosprávnom kraji 63, skončilo výborne. V kategórii osemročných gymnázií obsadilo 3. miesto vo vedomostných i športových súťažiach, v kategórií gymnázií zasa 1. miesto nielen vo vedomostných, ale tentoraz aj v
športových súťažiach. Za najväčší úspech však možno považovať jeho prvenstvo v
celkovom poradí stredných škôl aj vo vedomostných a športových súťažiach a najmä
skutočnosť, že putovný pohár predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja o najúspešnejšiu strednú školu získalo už šiesty raz za sebou.
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ZAMESTNANCI ŠKOLY
Vedenie školy
1. PaedDr. Eleonóra Porubcová, SJL – RUJ – ETV, vyučovala ETV: III, II. A, II. F;
riaditeľka školy;
2. RNDr. Milan Barta, MAT – GEO, vyučoval MAT: IV. G; GEO: II. B; REG: 3. ročník; SEM: 3. ročník; zástupca riaditeľky školy pre výchovu a vzdelávanie; triedny
profesor IV. G; viedol fotografický krúžok;
3. PhDr. Eva Homolová, DEJ – RUJ, vyučovala RUJ: VIII, III. F, IV. A; zástupkyňa
riaditeľky školy pre výchovu a vzdelávanie; koordinátorka žiackej školskej rady;
viedla krúžok ruského jazyka pre začiatočníkov;
4. RNDr. Jaroslav Perniš, FYZ – CHEM, vyučoval FYZ: II. F, III. G; ČLS: III. G, IV.
G; zástupca riaditeľky školy pre výchovu a vzdelávanie, predstaviteľ manažmentu
kvality systému ISO;
5. PaedDr. Alžbeta Sasáková, MAT – CHEM, na materskej dovolenke;
6. Ing. Soňa Tršová, PhD., EKO, vyučovala EKO: VII, III. A, III. B, III. C, III. D, III. E,
III. F, III. G; zástupkyňa riaditeľky školy pre technicko-ekonomickú činnosť;

Zľava: J. Perniš, E. Homolová, E. Porubcová,
S. Tršová, A. Sasáková
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Pedagogickí zamestnanci školy
1. Mgr. Daria Balážová, ŠPJ, na materskej dovolenke;
2. Mgr. Eva Baloghová, ANJ – BIO, vyučovala BIO: III, V, I. F; ANJ: II, I. F, II. B;
KAJ: 4. ročník;
3. PaedDr. Emília Bartošová, ANJ – HUV, na materskej dovolenke
4. Mgr. Marta Bartošová, NEJ – RUJ, vyučovala RUJ: I. D; NEJ: IV, VIII, I. A, II. B,
IV. B, IV. E; triedna profesorka IV. E; viedla krúžok posluchových cvičení v NEJ
a krúžok olympiády z ruského jazyka;
5. Mgr. Gabriela Belisová, ETV – NAV, vyučovala VYU: III, IV; ETV: IV, V, I. C;
NAV: I, II, III, IV, V, VI, II. A, II. B, II. C, II. D, II. E, II. F; PSV: IV. A, IV. B, IV. C, IV.
D, IV. E, IV. F, IV. G; triedna profesorka V; viedla krúžok biblickej olympiády
a krúžok regionálnej výchovy;
6. Mgr. Petra Bohušová, SJL – FRJ, vyučovala SJL: VII, I. B, II. C; FRJ: II. E, III. E;
SSJ: 3. ročník; JLS: 4. ročník; triedna profesorka VII;
7. Remmer de Boer, lektor nemeckého jazyka, vyučoval NEJ: VI, VII, VIII, III. C, IV.
C; CTN: VIII;
8. Mgr. Martina Borková, ANJ – VYV, vyučovala ANJ: V, I. A, II. A, III. A, III. B, III.
C; VYV: I, II;
9. PaedDr. Bohdan Cagáň, SJL – HUV, vyučoval SJL: I. E, II. F, III. E, IV. E, IV. G;
JLS: 4. ročník;

vedúci predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry;

správca zbierky slovenského jazyka a literatúry; triedny profesor II. F; viedol krúžok slovakistiky a krúžok tvorivého písania;
10. Mgr. Zuzana Cigáňová, BIO – GEO, vyučovala GEO: I, II, III, IV, V, VI, I. B, I. C,
I. D, II. D, II. E, II. F, III. A, III. B; BIO: IV; GEA: 3. ročník; SEG: 4. ročník; triedna
profesorka IV; viedla krúžok geografickej olympiády a krúžok spoznávame prírodu;
11. Mgr. Mária Čilek, ANJ, vyučovala ANJ: VIII, I. A, I. D, IV. E, IV. G; SAJ: 4. ročník;
KAJ: 4. ročník;
12. Mgr. Jana Čižniarová, ANJ – NEJ, vyučovala ANJ: I, VII, II. B, II. F; TPP: II. C, II.
E; triedna profesorka I; koordinátorka UNESCO;
13. Mgr. Martin Dado, NAV, vyučoval NAV: I. A, I. B, I. C, I. D, I. E, I. F;
14. PhDr. Margita Daubnerová, DEJ – NEJ, vyučovala NEJ: I. B, IV. D; DEJ: II. D,
III. B, III. C; SED: 4. ročník; MOD: 4. ročník; viedla krúžok dejepis zaujímavo;
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15. Mgr. Nikola Dobišová, SJL – ANJ, vyučovala SJL: I. A, I. F; ANJ: I. C, I. D, I. F,
III. B, III. E; SAJ: 4. ročník;
16. Mgr. Vlasta Dobrotková, BIO – TEV, vyučovala BIO: III. C; MIK: 3. ročník; BOZ:
4. Ročník; TSV/d: I. D, I. E, I. F, II. A, II. C, II. F, III. C, III. F, IV. C, 3. ročník (študenti, ktorí nemali TSV/taneč.); vedúca predmetovej komisie biológie; správkyňa
knižnice biológie; triedna profesorka III. C; viedla krúžok biologickej olympiády kat.
A a krúžok SOČ – biológia;
17. RNDr. Edita Duchoňová, MAT – CHEM, vyučovala CHEM: I, II, III, II. D; MAT: II.
D, III. B, IV. A, IV. E; SEM: 4. ročník; triedna profesorka II. D;
18. Mgr. Marcela Faráriková, TEV – PED, vyučovala TSV/d: VI, VII, VIII, I. B, IV. A,
IV. B, IV. D, IV. E, IV. G; výchovná poradkyňa; viedla lyžiarsky krúžok;
19. Mgr. Jana Galanská, MAT – VYT, vyučovala INF: I, II, III, V, I. A, I. B, I. C, I. D, I.
E, I. F, II. A, II. B, II. C, III. A, III. E, III. F, III. G; vedúca predmetovej komisie informatiky; správkyňa školskej webovej stránky; správkyňa knižnice informatiky
a softvéru; viedla krúžok programovania;
20. Mgr. Katarína Hajnovičová, ANJ – RUJ, vyučovala ANJ: II. D, II. E, III. D, III. F,
IV. D, IV. F; SAJ: 4. ročník;
21. Mgr. Mária Hanešová, SJL – NEJ, vyučovala SJL: I, II, III, IV; NEJ: II; viedla
krúžok slovenčina pre každého;
22. Mgr. Mária Hanková, SJL – RUJ, vyučovala SJL: II. A, III. A, III. C, IV. B, IV. F;
SSJ: 3. ročník; JLS: 4. ročník; správkyňa knižnice slovenského jazyka a literatúry;
23. Mgr. Tatiana Helbichová, ŠPJ – RUJ, vyučovala ŠPJ: I. F, II. E, III. D, III. E, III.
G, IV. A, IV. B, IV. G; KŠJ: IV. A, IV. G; vedúca predmetovej komisie románskych
jazykov; správkyňa knižnice španielskeho jazyka; viedla krúžok olympiády zo
španielčiny kat. B a krúžok prípravy na maturitnú skúšku zo španielčiny;
24. Ing. Ľudmila Holá, MAT, vyučovala MAT: V, VII, I. B, II. C, III. F; FYZ: I, II, IV;
triedna profesorka III. F; viedla krúžok matematické cvičenia;
25. Mgr. Erika Hoppanová, SJL – ANJ, vyučovala ANJ: VI, VIII, II. C, III. D, III. F;
SAJ: IV. B, IV. D; SAJ: 4. ročník; triedna profesorka II. C; viedla krúžok posluchové cvičenia z ANJ;
26. Mgr. Ľudmila Husárová, TEV – BRV – ETV, vyučovala ETV: I, VI, I. A, I. B, I. D,
I. E, I. F, II. B, II. C, II. D, II. E; TSV/d: VIII, II. E, III. D, IV. E, IV. F; vedúca predmetovej komisie telesnej výchovy; triedna profesorka II. E; viedla krúžok bedminton a iné hry a krúžok letná a zimná turistika;
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27. Mgr. Alžbeta Janesová, MAT, vyučovala MAT: II, IV, VI, I. E; DEG: 4. ročník;
PMM: 4. ročník; triedna profesorka VI; viedla krúžok MO 7, MO 9 a krúžok matematická olympiáda kat. C;
28. Mgr. Eva Juríčková, SJL – DEJ – NEJ, vyučovala DEJ: III, IV, II. C, II. E; NEJ: I.
C, I. D, III. A, III. B; STC: 3. ročník; MOD: 4. ročník; triedna profesorka IV. C; viedla krúžok dejepisná olympiáda kat. E, F a dejepisný krúžok;
29. Mgr. Eva Kačírová, ANJ – SJL, vyučovala ANJ: II, V, VI, VII, IV. C; HUV: I, II, III,
IV; správkyňa knižnice anglického jazyka; správkyňa zbierky anglického jazyka;
triedna profesorka II; viedla krúžok maturita z angličtiny pre „céčku“;
30. Mgr. art. Miriam Kasperkevičová, umenie a maľba, vyučovala UMK: V, I. F, II.
A, II. B, III. B, III. C, III. D, III. E, III. F, III. G, IV. A, IV. B, IV. C, IV. D, IV. E, IV. F,
IV. G; VYU: 3. ročník; SUK: 4. ročník; vedúca predmetovej komisie umenia
a kultúry; triedna profesorka I. F; viedla krúžok dejiny umenia pre maturantov;
31. PhDr. Zuzana Klačanská, PSYCH – PED – ETV, vyučovala PSY: II. F, 3. ročník,
4. ročník; PSM: 4. ročník; školská psychologička; správkyňa knižnice psychológie;
koordinátorka prevencie drogových závislostí; viedla krúžok stredoškolskej odbornej činnosti – psychológia;
32. Mgr. Róbert Klein, FYZ – CHEM, vyučoval FYZ: I. C, I. D, I. F, II. C, II. D, II. E,
III. C, III. D; FYM: 3. ročník; FYV: 4. ročník; správca skladu učebníc; oprava
a údržba pomôcok fyziky; viedol krúžok príprava na medicínu, knihovnícky krúžok
a fyzikálno-chemický krúžok;
33. Mgr. Zuzana Klincová, ANJ, vyučovala ANJ: I. B, IV. B;
34. HELic. ThDr. Pavel Kollár, PhD., Sch.P, vyučoval RMK: I. F; LAT: II. F;
35. Mgr. Kristína Košecká, SJL – OBN, na materskej dovolenke;
36. PaedDr. Miroslav Kozák, MAT – CHEM, vyučoval CHEM: I. A, II. A, III. A, III. D;
CHEV: 3. ročník, 4. ročník; SECH: 3. ročník, 4. ročník; VKCH: 4. ročník; vedúci
predmetovej komisie chémie; správca knižnice chémie; triedny profesor III. A; viedol dva krúžky chemickej olympiády – kat. A a B;
37. Mgr. Eva Krajniaková, MAT – DEG, vyučovala MAT: I. A, I. C, III. G, IV. B; DEG:
4. ročník; SEM: 4. ročník; PMM: 4. ročník; správkyňa knižnice matematiky;
38. Mgr. Kamila Kuhajdová, INF, na materskej dovolenke;
39. PhDr. Ľudmila Kupková, ŠPJ – SJL, vyučovala ŠPJ: I. B, I. E, II. B, II. D, II. F, III.
A, III. B, III. F; viedla dva krúžky olympiády zo španielčiny – kat. A a C;
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40. PaedDr. Oľga Kurbelová, MAT – CHEM, vyučovala CHEM: VI, I. E, II. B, II. C;
MAT: II. B; TPP: I. F, II. A, II. B, II. D; SECH: 4. ročník; CHEV: 4. ročník; správkyňa zbierky chémie; správkyňa skladu chemikálií; triedna profesorka II. B; viedla
dva krúžky chemickej olympiády – kat. C a Dg;
41. Mgr. Marta Lančaričová, BIO – TEV, vyučovala BIO: I. A, II. D; BOZ: 4. ročník;
TSV/d: I. A, I. F, II. B, II. D, III. A, III. E; triedna profesorka I. A; viedla krúžok zumba, aerobik a zdravotnícky krúžok;
42. Mgr. Magdaléna Leškovská, MAT – DEG, vyučovala MAT: II. E, III. A, III. C, IV.
F; viedla krúžok vybrané kapitoly z matematiky;
43. PaedDr. Renáta Lukáčová, MAT – GEO, vyučovala GEO: I. A, III. E; MAT: I. F,
II. A, III. E; CVM: 3. ročník; PMM: 4. ročník; SEM: 4. ročník; vedúca predmetovej
komisie matematiky; triedna profesorka III. E; viedla krúžok matematickej olympiády kat. B a krúžok cvičenia z matematiky;
44. RNDr. Katarína Madová, numerická matematika, vyučovala INF: II, III, V, I. A, I.
E, I. F, II. A, II. B, II. C, II. D, II. E, II. F, III. A, III. B, III. C, III. E, III. F; INF – M: 3.
ročník, 4. ročník; správkyňa školskej webovej stránky;
45. Mgr. Vladimíra Majerská, ANJ – OBN; na materskej dovolenke;
46. PaedDr. Karin Malátová, MAT – ZAT – INF, vyučovala MAT: I, III, II. F; INF: I, III,
IV, V, I. B, I. D, III. D; TECH: II, III; predsedníčka ZO OZPŠ;
47. Mgr. Jana Mečiarová, MAT – FYZ, na materskej dovolenke;
48. RNDr. Jaroslav Mikuláš, numerická matematika, vyučoval PRO: 3. ročník, 4.
ročník; INF – N: 3. ročník; informatik – správca siete; správca zbierky informatiky;
viedol dva krúžky programovania (12 a 34);
49. Mgr. Jana Mikušková, MAT – BIO, vyučovala BIO: I. B, II. F; MAT: I. D, III. D, IV.
C; CVM: 3. ročník; VKB: 4. ročník; správkyňa zbierky matematiky; triedna profesorka I. B; viedla krúžok floristiky a krúžok biologickej olympiády (kategória B);
50. Mgr. Tibor Mlynárik, BIO – TEV, vyučoval TSV/ch: I, VII, VIII, I. A, I. C, II. B, III.
C, III. D, III. E, III. F, III. G, IV. E, 3. ročník (študenti, ktorí nemali TSV/taneč.);
BČE: 4. ročník; viedol dva krúžky floorbalu dievčat (I až IV, 1. až 4. ročník);
51. Mgr. Erika Nádošová (od 23. 3. 2013 Vargová), FIL – VYV – FRJ, vyučovala
UMK: I. A, I. B, I. C, I. D, I. E, II. C, II. D, II. E, II. F, III. A; OBN: IV; ESV: VIII;
FRJ: II. F, IV. D, IV. G; vedúca predmetovej komisie občianskej náuky; viedla krúžok príprava na maturitu z francúzštiny;
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52. Mgr. Mojmír Németh, MAT – VYT, vyučoval INF: I. B, I. C, I. D, I. F, II. D, II. E, II.
F, III. B, III. C, III. D, III. G; MAT: I. C; CVM: 3. ročník; INF – M: 4. ročník; viedol
krúžok príprava na maturitu z informatiky;
53. Mgr. Ján Opálený, TEV – BRV – INF, vyučoval INF: I. A, I. C, I. E; TSV/ch: II,
VIII, I. A, I. F, III. A, III. B, IV. C, IV. G, IV. F; TSV/d: II. F; TSV/ch: III. A, III. B (študenti, ktorí nemali TSV/taneč.); administrátor úrazov; viedol dva krúžky floorbalu
chlapcov (mladších a starších);
54. Mgr. Zuzana Orságová, DEJ – NEJ, vyučovala DEJ: I, II, VI, VII, I. E, II. A, II. B,
III. A, III. F, III. G; NEJ: III. D; SED: 4. ročník; vedúca predmetovej komisie dejepisu; správkyňa knižnice dejepisu; triedna profesorka II. A; viedla krúžok dejepisnej
olympiády (kategória A);
55. Mgr. Jana Pastieriková, FYZ – ZAT – MAT, vyučovala FYZ: III, VI, I. A, I. B, II.
B, III. A; FYM: 3. ročník, 4. ročník; FYV: 4. ročník; koordinátorka stredoškolskej
odbornej činnosti; správkyňa zbierky fyziky; triedna profesorka IV. B; viedla krúžok fyzikálnej olympiády (kategória B, C, D) a fyzikálno-prírodovedný krúžok;
56. Mgr. Waltraud Pavličková, NEJ – RUJ, vyučovala NEJ: III, V, VI, II. A, III. C, IV.
C; RUJ: II. A, IV. F; príprava žiakov IV. C na Sprachdiplom;
57. Mgr. Viera Pekárová, BIO – GEO, vyučovala BIO: I, II, VI, I. E, II. B, III. E, III. F;
GEO: I. E, I. F; SEB: 3. ročník; MIK: 3. ročník; SEG: 4. ročník; správkyňa zbierky
geografie; správkyňa knižnice geografie;
58. Mgr. Michal Petrovský, ANJ, vyučoval ANJ: I. E, III. D, III. G, IV. F, IV. G; SAJ:
4. ročník; triedny profesor I. E; viedol krúžok priatelia jazyka a krúžok okrúhly stôl;
59. PhDr. Ľubomír Planka, ANJ – NEJ, vyučoval ANJ: I. C, II. F, III. A, III. B, III. C,
IV. E; SAJ: 4. ročník; KAJ: 4. ročník;
60. PaedDr. Mária Poljaková, ANJ – DEJ, vyučovala ANJ: II. D, II. E, III. B, III. D, III.
E, III. G, IV. A; DEJ: V;
61. PaedDr. Katarína Rajcigelová, SJL – OBN – ETV, vyučovala SJL: V, VIII, III. B,
III. D, IV. C; OBN: III. D; JLS: 4. ročník; správkyňa zbierky náuky o spoločnosti;
správkyňa knižnice náuky o spoločnosti; triedna profesorka III. D; viedla krúžok
maturita zo slovenčiny a literárny krúžok;
62. Mgr. Ingrid Samašová, NEJ – SJL, vyučovala NEJ: I, V, VII, VIII, I. C, II. C; KNJ:
4. ročník; príprava žiakov VIII na Sprachdiplom;
63. RNDr. Iveta Simonidesová, BIO – CHEM, vyučovala BIO: VII, I. D, II. A, II. C, II.
E, III. D;
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64. Mgr. Monika Siváková, DEJ – OBN, vyučovala DEJ: I. B, II. F; OBN: III. A, III. C,
IV. A, IV. C, IV. D; NAS: VIII; APE: III. F; SVD: 3. ročník; VKD: 4. ročník; triedna
profesorka VIII; viedla školský spevokol Vavrinec; viedla krúžok stredoškolskej
odbornej činnosti – dejepis a spevácky krúžok;
65. RNDr. Michal Struhár, BIO – CHEM, vyučoval BIO: III. B, III. G; CHEM: VII, I. B,
I. C, II. E, III. B, III. E, III. F; SEB: 3. ročník; BČE: 4. ročník; SECH: 3. ročník, 4.
ročník; správca zbierky biológie; triedny profesor III. B; viedol krúžok projekty
v biológii;
66. Mgr. Lenka Szabová, SJL – NAS, vyučovala OBN: I, II, III, IV. B, IV. E, IV. F, IV.
G; SVS: 3. ročník;
67. Mgr. Anna Šimová, DEJ – OBN, vyučovala OBN: III. B, III. E, III. F, III. G; DEJ: I.
A, I. D; NAS: VII; SVS: 4. ročník;
68. Mgr. Ľubomíra Šimurková, MAT – FYZ, vyučovala FYZ: V, VII, I. C, I. E, II. A,
III. B, III. E, III. F; MAT: IV. D; FYM: 3. ročník, 4. ročník; vedúca predmetovej komisie fyziky; správkyňa knižnice fyziky; predsedníčka Rady školy; triedna profesorka IV. D; viedla krúžok príprava na maturitnú skúšku z matematiky a krúžok
príprava na prijímacie skúšky z fyziky;
69. PhDr. Tatiana Šteiningerová, NEJ – RUJ, vyučovala NEJ: VI, VII, II. C, II. F, III.
C, IV. C; RUJ: I. A, II. D; KNJ: VIII, IV. C; vedúca predmetovej komisie nemeckého a ruského jazyka; správkyňa knižnice nemeckého jazyka; správkyňa zbierky
nemeckého jazyka; príprava žiakov IV. C na Sprachdiplom;
70. PaedDr. Miroslava Šutová, SJL – HUV, vyučovala SJL: VI, I. D, II. B, III. F, III.
G, IV. D; JLS: 4. ročník; správkyňa zbierky hudobnej výchovy; správkyňa žiackej
knižnice; triedna profesorka I. D; viedla krúžok Thália;
71. PaedDr. Juraj Tasch, GEO – TEV, vyučoval GEO: II. A, II. C, III. C, III. D, III. F,
III. G; TSV/ch: III, IV, V, I. B, I. E, II. A, IV. B; TSV/d: III. G; SEG: 4. ročník; vedúci
predmetovej komisie geografie; člen Rady školy; triedny profesor III. G; viedol volejbalový krúžok a vodácky krúžok;
72. RNDr. Denisa Tužinská, BIO – CHEM, vyučovala CHEM: IV, V, I. D, I. F, II. F,
III. C, III. G; BIO: I. C, III. A; BOZ: 4. ročník; triedna profesorka IV. A; viedla krúžok biologickej olympiády (kategória C a D);
73. Mgr. Jaroslav Uhrin, TEV – BRV, vyučoval TSV/ch: VI, I. D, II. A, II. C, II. D, II.
E, II. F, IV. A, IV. D; TSV/d: III. B; vedúci kurzu ochrany človeka a prírody; správ-
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ca skladu civilnej obrany; správca zbierky brannej výchovy; viedol krúžok basketbalu a lyžiarsko-snowboardový krúžok;
74. Mgr. Eva Urbanová, RUJ – TEV – ANJ, vyučovala ANJ: II. A, IV. B, IV. C; TSV/d:
I, II, III, IV, V, I. C; správkyňa knižnice telesnej výchovy; správkyňa zbierky telesnej výchovy; viedla krúžok netradičných športov;
75. Mgr. Silvia Valterová, ANJ, vyučovala ANJ: III, IV, IV. A, IV. D; SAJ: IV. A; vedúca predmetovej komisie anglického jazyka; triedna profesorka III; viedla krúžok
olympiády z angličtiny;
76. Mgr. Helena Vašková, SJL – DEJ, vyučovala DEJ: I. C, I. F, III. D, III. E; SJL: I.
C, II. D, II. E, IV. A; správkyňa zbierky dejepisu; triedna profesorka I. C; viedla
krúžok slovenského jazyka a krúžok dejepisnej olympiády (kategória B);
77. Mgr. Iveta Vránová, vyučovala TSV/tan.: VII, III. A, III. B, III. D, III. E, III. F;
78. Mgr. Ľudmila Zaujecová, FRJ – PSY – ETV, vyučovala FRJ: I, II, III, V, I. E, I. F,
III. G, IV. F; ETV: II; vedúca predmetovej komisie psychológie; správkyňa knižnice
francúzskeho jazyka; triedna profesorka IV. F; viedla krúžok olympiády
z francúzskeho jazyka;
79. Mgr. Monika Ziaťková, MAT – FYZ, na materskej dovolenke.

Nepedagogickí zamestnanci školy
RNDr. Jaroslav Mikuláš – vedúci školského výpočtového laboratória, Branislav
Šimko – zamestnanec školského výpočtového laboratória, Ing. Jana Čajková – personalistka, Bc. Silvia Krajčiová – hospodárka, Adriana Ďureje – účtovníčka, Jana
Mikulová – sekretárka riaditeľky školy, Daniela Nemcová – školníčka informátorka,
Ján Mališ – školník, Milan Obert – školník , Juraj Mačkay – technik údržbár, Anna
Balkovicová – upratovačka, Elena Ducká – upratovačka, Anna Gubányiová –
upratovačka, Margita Hírešová – upratovačka, Helena Kramárová – upratovačka,
Ružena Kramárová – upratovačka, Anna Mikulová – upratovačka, Oľga Pálešová
– upratovačka, Viera Sihelská – upratovačka, Petronela Sýkorová – upratovačka.

12

KRONIKA ŠKOLSKÝCH AKCIÍ
školský rok 2012 / 2013
SEPTEMBER 2012
10. septembra 2012
účelové cvičenie žiakov prímy a sekundy – Lesopark Prievidza, tercie a kvarty –
Mestský park pri rieke Nitra;
11. septembra 2012
účelové cvičenie žiakov I. A a I. B – Lesopark Prievidza, I. C a I. D – Mestský park pri
rieke Nitra;
12. septembra 2012
účelové cvičenie žiakov I. E, I. F a kvinty – Lesopark Prievidza;
12. septembra 2012
návšteva politologickej knižnice v Prievidzi v rámci výučby spoločenskovedného seminára v 3. ročníku (L. Szabová);
14. septembra 2012
súťaž „Kalokagatia 2012“, organizátor KCVČ v Trenčíne, Trenčiansky samosprávny
kraj – odbor školstva (M. Lančaričová);
17. septembra 2012
návšteva Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi (trieda I. A, I. F) v rámci výučby slovenského jazyka a literatúry (N. Dobišová);
17. septembra 2012
účelové cvičenie žiakov II. A, II. B, II. C a sexty – Lesopark a Verejný požiarny útvar
Prievidza;
18. septembra 2012
účelové cvičenie žiakov II. D, II. E, II. F – Lesopark a Verejný požiarny útvar Prievidza;
18. septembra 2012
návšteva Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi v rámci výučby predmetu seminár
z dejepisu a moderné dejiny (M. Daubnerová);
19. septembra 2012
literárna exkurzia do Múzea slovanských literárnych vzťahov v Brodzanoch (M. Šutová);
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19. septembra 2012
návšteva politologickej knižnice v Prievidzi v rámci výučby spoločenskovedného seminára v 3. ročníku (L. Szabová);
21. septembra 2012
„Poznaj iných, spoznáš sám seba“ – prezentácia možnosti štúdia na našom gymnáziu, podujatie sa uskutočnilo na Námestí slobody v Prievidzi (M. Faráriková);
21. septembra 2012
návšteva Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi ( trieda I. E) v rámci výučby slovenského jazyka a literatúry (B. Cagáň);
24. septembra 2012
výchovný koncert „Čas formovania“ pre žiakov 1. a 2. ročníka;
25. – 27. septembra 2012
geografická exkurzia do Českej republiky (Praha – Plzeň – Karlovy Vary) – pre žiakov 3. a 4. ročníka (M. Barta, J. Tasch);
26. septembra 2012
okresné kolo v cezpoľnom behu ZŠ, organizátor CVČ Spektrum Prievidza (J. Uhrin);
27. septembra 2012
literárna exkurzia do Múzea slovanských literárnych vzťahov v Brodzanoch (M. Šutová);
28. septembra 2012
„Ešte dúšok leta“ – prezentácia prác našich študentov a ich talentu na Námestí slobody v Prievidzi (M. Faráriková, Ľ. Husárová);
28. septembra 2012
chemická exkurzia do Banského skanzenu a Mineralogického múzea v Banskej
Štiavnici (M. Kozák);
28. septembra 2012
okresné kolo v cezpoľnom behu SŠ, organizátor SOŠ OaS Vinohradnícka ul.
v Prievidzi (J. Uhrin);
28. septembra 2012
výstava výpočtovej techniky v OC Korzo v Prievidzi (I. D, I. F);
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OKTÓBER 2012
2. októbra 2012
školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry – kategória A a B (H. Vašková);
4. októbra 2012
literárna exkurzia „Po stopách Ľ. Štúra“: Uhrovec – Modra – Devín, pre žiakov tercie
(M. Hanešová, P. Bohušová);
5. októbra 2012
terénna exkurzia spojená s prednáškou „Biodiverzita košských mokradí“ – akcie sa
zúčastnila III. C (V. Dobrotková);
9., 10. októbra 2012
„Akademia VAPAC 2012“: exkurzia študentov 4. ročníka na veľtrh vysokých škôl do
Bratislavy, návšteva výstavy „Human Body“ (M. Faráriková);
10. októbra 2012
chemická exkurzia do pivovaru Urpiner v Banskej Bystrici – akcie sa zúčastnili triedy
III. A a III. D (O. Kurbelová);
10. októbra 2012
návšteva sociálneho zariadenia DOMINO v Prievidzi v rámci spoločenskovedného
seminára pre žiakov 3. ročníka (L. Szabová);
11. októbra 2012
literárna exkurzia „Literárny Turiec“ pre žiakov sekundy a kvarty (M. Hanešová);
15. októbra 2012
biologická exkurzia pre žiakov 2. a 3. ročníka – výstava „Human Body“ v Bratislave
(V. Dobrotková);
16. októbra 2012
akcia „Deň jabĺk“ pri príležitosti Dňa zdravej výživy (Z. Klačanská);
16. októbra 2012
výchovný koncert „Bezsvedomie“ na tému šikanovanie a intolerancia – pre žiakov 3.
a 4. ročníka;
17. októbra 2012
návšteva centra sociálnej starostlivosti Domino v Prievidzi (L. Szabová);
18. októbra 2012
návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku v Žiline (J. Čižniarová, E. Kačírová);
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19. októbra 2012
literárna exkurzia „Po stopách V. B. Nedožerského“ v Nedožeroch-Brezanoch pre
žiakov prímy a sekundy (M. Hanešová, E. Kačírová);
19. októbra 2012
športová akcia „Poznaj svoj región“ pre žiakov II. E triedy (Ľ. Husárová, J. Tasch);
22. októbra 2012
dejepisná exkurzia do okresného štátneho archívu v Bojniciach (H. Vašková);
24. októbra 2012
návšteva divadelného predstavenia „Faust“ v SND v Bratislave pre žiakov 4. ročníka
(M. Bartošová);
24. – 25. októbra 2012
geografická exkurzia do Krakova (M. Barta, J. Tasch);
25. októbra 2012
okresné kolo aerobik maratónu, organizátor CVČ Prievidza (M. Lančaričová);
29. októbra 2012
návšteva Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi – expozícia ľudovej kultúry (M. Kasperkevičová);
29. októbra 2012
dejepisná exkurzia do okresného štátneho archívu v Bojniciach (H. Vašková);
30. októbra 2012
„Halloween“ akcia pre prvý stupeň osemročného štúdia (E. Baloghová, J. Čižniarová,
E. Kačírová);
30. októbra 2012
imatrikulácia žiakov 1. ročníka;

NOVEMBER 2012
4. novembra 2012
literárna exkurzia „Po stopách Ľudovíta Štúra“ pre žiakov tercie (M. Hanešová);
6. novembra 2012
školské kolo súťaže v programovaní ZENIT – kategória A a B (J. Mikuláš);
6. novembra 2012
obvodné kolo vo florbale starších dievčat ZŠ, organizátor CVČ Prievidza (T. Mlynárik);
8. novembra 2012
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akcia „Študentská kvapka krvi“ (M. Lančaričová);
8. novembra 2012
beseda s Ing. Jánom Bobuľom, CSc. z firmy ATOS (bývalý SIEMENS) pre žiakov
maturujúcich z informatiky (M. Németh);
8. novembra 2012
návšteva Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi – expozícia ľudovej kultúry (M. Kasperkevičová);
8. novembra 2012
exkurzia do okresného štátneho archívu v Bojniciach (M. Daubnerová);
9. novembra 2012
beseda s poslankyňou Európskeho parlamentu MUDr. Annou Záborskou;
9. a 12. novembra 2012
obvodné kolo ZŠ „Orion florbal cup“ v kategórii B, organizátor CVČ Spektrum Prievidza (J. Opálený);
12. novembra 2012
informatická súťaž iBOBOR (K. Malátová);
12. novembra 2012
návšteva divadelného predstavenia „Peter Black“ v anglickom jazyku pre žiakov prvého stupňa osemročného štúdia (S. Valterová);
15. novembra 2012
pilotné testovanie žiakov v rámci realizácie aktivity 1. 3 projektu „Hodnotenie kvality
vzdelávania na základných a stredných školách v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania“ – výber žiakov zo 4. ročníka;
15. – 17. novembra 2012
prezentácia projektu na študentskej konferencii „Nenápadní hrdinovia“ v Bratislave
(E. Juríčková);
19. novembra 2012
exkurzia na výstavu „Human Body“ v Bratislave pre žiakov kvarty (Z. Cigáňová);
19. novembra 2012
exkurzia do okresného štátneho archívu v Bojniciach (M. Siváková, P. Kollár);
20. novembra 2012
okresné kolo v stolnom tenise dievčat v SŠ, organizátor SOŠ OaS Nábrežie J. Kalinčiaka v Prievidzi (T. Mlynárik);
22. novembra 2012
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školská akcia „Deň starých rodičov“ (M. Hanešová);
22. novembra 2012
pilotná skúška Deutsches Sprachdiplom II (W. Pavličková, T. Šteiningerová);
22. novembra 2012
biologická exkurzia do Bratislavy na výstavu „Human Body“ (V. Pekárová);
22. novembra 2012
súbor prednášok z fyziky s doc. Oľgou Holou pre žiakov prírodovedných tried
a seminaristov z fyziky (Ľ. Šimurková);
22. novembra 2012
okresné kolo v stolnom tenise chlapcov SŠ, organizátor SOŠ ul. Falešníka v Prievidzi
(T. Mlynárik);
23. novembra 2012
odborná prednáška z fyziky s prof. Danielom Kluvancom pre žiakov II. A triedy
a seminaristov z fyziky (Ľ. Šimurková);
29. novembra 2012
realizácia programu kariérového poradenstva v spolupráci so Súkromným centrom
PPPaP v Prievidzi – pre 3. ročník a septimu (M. Faráriková);
30. novembra 2012
prezentácia Masarykovej univerzity v Brne – pre 4.ročník (M. Faráriková);
30. novembra 2012
krajské kolo v maratóne aerobiku, organizátor CVČ Prievidza a CVČ Trenčín (M.
Lančaričová);

DECEMBER 2012
3. decembra 2012
akcia „Jazykový kvet“ – prednes poézie a prózy v anglickom jazyku (E. Baloghová, E.
Kačírová, S. Valterová);
3. – 4. decembra 2012
festival „Jeden svet – zabudnuté príbehy“ v Bratislave spojený s ocenením našich
študentov (E. Juríčková);
4. decembra 2012
písomná skúška Deutsches Sprachdiplom II (W. Pavličková, T. Šteiningerová);
5. decembra 2012
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prírodovedná exkurzia do Viedne – anatomické a prírodovedné múzeum (D. Tužinská, J. Mikušková);
6. decembra 2012
školské kolo olympiády v nemeckom jazyku – kategória 2A, 2B a 2C (I. Samašová);
6. decembra 2012
obvodné kolo v hádzanej SŠ – chlapci, organizátor OR SAŠŠ a CVČ Prievidza (J.
Opálený, J. Tasch);
6. decembra 2012
majstrovstvá SR v maratóne aerobiku, organizátor Asociácia športu na školách
v Bratislave (M. Lančaričová);
7. decembra 2012
školské kolo chemickej olympiády – kategória A (M. Kozák);
7. decembra 2012
školská diskotéka „Noc v Chicagu“;
11. – 13. decembra 2012
ústna skúška Deutsches Sprachdiplom II (W. Pavličková, T. Šteiningerová);
11. decembra 2012
súťaž písania esejí v anglickom jazyku – 19th Annual English Essay Competition
2012 / 2013 (S. Valterová);
12. decembra 2012
školské kolo dejepisnej olympiády – kategória C, D, E a F (E. Juríčková, Z. Orságová);
13. decembra 2012
školské kolo Pytagoriády (R. Lukáčová);
13. decembra 2012
školské kolo olympiády v anglickom jazyku (S. Valterová);
13. decembra 2012
obvodné kolo basketbalu chlapcov SŠ (J. Uhrin);
17. decembra 2012
beseda s Amnesty International (M. Siváková);
20. decembra 2012
prezentácia Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave spojená
s besedou s doc. Ing. Milanom Polakovičom, PhD. pre žiakov voliteľných predmetov
chémie 4. ročníka (M. Kozák);
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JANUÁR 2013
10. januára 2013
prezentácia Mendelovej univerzity v Brne, možnosti štúdia na tejto vysokej škole –
pre 4.ročník (M. Faráriková);
16. januára 2013
školské kolo biologickej olympiády – kategória A a B (V. Dobrotková);
16. januára 2013
obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku (S. Valterová);
22. januára 2013
obvodné kolo SŠ vo florbale chlapcov, organizátor CVČ Spektrum Prievidza (J. Opálený, T. Mlynárik);
23. januára 2013
obvodné kolo olympiády v nemeckom jazyku (T. Šteiningerová);
23. januára 2013
okresné kolo vo florbale dievčat SŠ, organizátor SOŠ na Vansovej ul. (T. Mlynárik, J.
Opálený);
24. januára 2013
školské kolo matematickej olympiády (R. Lukáčová);
24., 25. januára 2013
interaktívna výstava „Energia 3. tisícročia“ v Regionálnom kultúrnom centre
v Prievidzi (K. Malátová, M. Siváková);
25. januára 2013
regionálne kolo v stolnom tenise chlapcov a dievčat SŠ, organizátor CVČ Partizánske (T. Mlynárik, J. Opálený);
28. januára 2013
prezentácia Strojníckej fakulty STU (prof. Ing. Marián Peciar, PhD., prorektor) v Bratislave a firmy Noving Nováky, s.r.o. spojená s besedou – možnosti štúdia, výber
správneho študijného programu s nadväznosťou na možnosti zamestnania sa na trhu
práce – pre 4. ročník (M. Faráriková);
28. januára – 1. februára 2013
lyžiarsky kurz žiakov tercie a kvarty v Zuberci (Ľ. Husárová, J. Opálený, J. Tasch);
29. – 30. januára 2013
krajské kolo chemickej olympiády v kategórii A (M. Kozák);
30. januára 2013
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školské kolo olympiády v ruskom jazyku (M. Bartošová);
FEBRUÁR 2013
5. februára 2013
školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku (E. Vargová, Ľ. Zaujecová);
5. februára 2013
školské kolo dejepisnej olympiády (Z. Orságová, H. Vašková);
5. februára 2013
regionálne kolo SŠ vo florbale chlapcov, organizátor CVČ Spektrum Prievidza (J.
Opálený);
5., 7. februára 2013
Interaktívna výstava „Energia 3. tisícročia“ v Regionálnom kultúrnom centre
v Prievidzi (O. Kurbelová, M. Kozák);
7. februára 2013
predkolo majstrovstiev okresu vo volejbale dievčat SŠ, organizátorom bolo naše
gymnázium (J. Tasch, E. Urbanová);
7. februára 2013
regionálne kolo SŠ v basketbale chlapcov, organizátor SOŠ OaS na Vinohradníckej
ul. v Prievidzi (J. Uhrin);
8. februára 2013
regionálne kolo vo florbale žiačok SŠ, organizátor Gymnázium Partizánske (T. Mlynárik);
11. februára 2013
prezentácia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (M. Faráriková);
11. februára 2013
školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti z dejepisu (E. Juríčková, M. Siváková);
11. februára 2013
kvalifikačný turnaj na Medzinárodné školské majstrovstvá ISF v basketbale žiakov,
organizátor OR SAŠŠ Prievidza a CVČ Spektrum Prievidza (J. Uhrin);
12. februára 2013
krajské kolo v stolnom tenise dievčat SŠ, organizátor SOŠ OaS Nábrežie J. Kalinčiaka v Prievidzi (T. Mlynárik);
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13. februára 2013
výstava „Prievidza“ o kultúrnej tradícii nášho regiónu, organizátorom bolo Regionálne
kultúrne centrum Prievidza (M. Kasperkevičová);
13. februára 2013
prezentácia Stavebnej fakulty STU v Bratislave – pre 4.ročník (M. Faráriková);
14. februára 2013
krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku (T. Šteiningerová);
14. februára 2013
Midivolejbal – dievčatá, organizátor Piaristické gymnázium F. Hanáka v Prievidzi (E.
Urbanová);
14. februára 2013
okresné kolo žiakov SŠ vo volejbale, organizátor SOU ul. Falešníka v Prievidzi (J.
Tasch);
14. februára 2013
panelová diskusia na tému AIDS pod vedením p. Očenášovej z Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva v Bojniciach – pre vybraných žiakov 1. a 2. ročníka;
14., 18. februára 2013
výstava „Memoria Prividiae Antiquae“ v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi (M.
Siváková, P. Kollár);
15. februára 2013
školské kolo chemickej olympiády – kategória Dg (O. Kurbelová);
15. februára 2013
okresné kolo vo volejbale žiačok SŠ, organizátor Piaristické gymnázium F. Hanáka
v Prievidzi (J. Tasch);
15. februára 2013
krajské kolo v basketbale žiakov stredných škôl, organizátor CVČ Považská Bystrica,
Obchodná akadémia Považská Bystrica (J. Uhrin);
15. februára 2013
súťaž „Fykosí fyziklání“ (Fyzikálny náboj) organizovaná Fakultou matematiky a fyziky
Karlovej Univerzity v Prahe (J. Pastieriková);
18. – 22. februára 2013
lyžiarsky kurz žiakov I. C, I. E a I. F v Zuberci (Ľ. Husárová, T. Mlynárik, J. Opálený,
J. Tasch);

22

20. februára 2013
okresné kolo SŠ vo volejbale chlapcov, organizátor SOŠ na Falešníkovej ul.
v Prievidzi (E. Urbanová);

MAREC 2013
4. – 8. marca 2013
lyžiarsky kurz žiakov kvinty, I. A, I. B a I. D v Tatranskej Lomnici (V. Dobrotková, M.
Faráriková, M. Lančaričová, J. Uhrin);
5. marca 2013
beseda „Občan a štát“ s doc. JUDr. Radoslavom Procházkom, PhD. pre žiakov 3.
ročníka a 4. ročníka – seminaristi;
6. marca 2013
regionálne kolo vo volejbale dievčat SŠ, organizátor SOU Partizánske (J. Tasch);
7. marca 2013
školské kolo recitačnej súťaže „Hviezdoslavov Kubín“ (M. Hanková);
7. marca 2013
regionálne kolo vo volejbale chlapcov SŠ, organizátorom bolo naše gymnázium (J.
Tasch);
7. marca 2013
krajské semifinálové kolo súťaže „Jazykový kvet 2013“ v knižnici M. Rešetku
v Trenčíne (E. Kačírová);
7. marca 2013
interaktívna prednáška „Keď spadneš, postav sa“, v ktorej boli zahrnuté policajné
zložky, kynológia, zdravotníci a psychológovia – pre vybraných žiakov našej školy;
12. marca 2013
účelové cvičenie 1. a 2. ročníka – Lesopark Prievidza a Mestský park pri rieke Nitra;
13., 14. marca 2013
filmový festival „Jeden svet“ pre žiakov 3. ročníka;
15. marca 2013
školské kolo chemickej olympiády – kategória B (M. Kozák);
15. marca 2013
beseda so zdravotníckou tematikou „S Tebou o Tebe“ pre dievčatá 1. ročníka;
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18. marca 2013
okresné kolo vo florbale mladších žiačok ZŠ, organizátorom bolo naše gymnázium
(T. Mlynárik, J. Opálený);
18. marca 2013
benefičné kultúrne podujatie „Veľkonočný úsmev“ pod záštitou študentskej spoločnosti Copy4you, organizátorom bolo naše gymnázium;
19. marca 2013
písomná skúška Deutsches Sprachdiplom I. (T. Šteiningerová);
19. marca 2013
krajské kolo vo volejbale chlapcov SŠ, organizátor Gymnázium Púchov (J. Tasch, Ľ.
Husárová);
19. marca 2013
okresné kolo vo florbale starších žiačok ZŠ, organizátor ZŠ S. Chalupku v Prievidzi
(T. Mlynárik);
21. marca 2013
akcia „Valentínska kvapka krvi“ (M. Lančaričová);
21. marca 2013
pilotná skúška Deutsches Sprachdiplom I. (T. Šteiningerová);
21. marca 2013
akcia „English Test Competition“ pre žiakov tercie a kvarty (S. Valterová);
21. marca 2013
akcia v rámci týždňa frankofónie „NOTRE LYCÉE BOUGE“ – frankofónne hudobnoliterárno-kulinárske odpoludnie (Ľ. Zaujecová);
21. marca 2013
krajské kolo vo volejbale dievčat SŠ, organizátor Obchodná akadémia Považská
Bystrica (J. Tasch, E. Urbanová);
25., 26. marca 2013
exkurzia študentov 4. ročníka do centra sociálnej starostlivosti Domino v Prievidzi (Z.
Klačanská);
26. marca 2013
regionálne kolo vo florbale mladších dievčat ZŠ, organizátor CVČ Relax Partizánske
(T. Mlynárik, J. Opálený);
27. marca 2013
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„V mene kráľa a kráľovnej“ – podujatie venované 630. výročiu udelenia mestských
práv mestu Prievidza, organizátor Regionálne kultúrne centrum Prievidza (M. Hanešová, Z. Orságová);
28. marca – 5. apríla 2013
medzinárodné školské majstrovstvá v basketbale chlapcov na Cypre, organizátor
Slovenská asociácia športu na školách s podporou MŠVVaŠ SR (J. Uhrin);
APRÍL 2013
5. apríla 2013
MIDI – MAX volejbal (dievčatá) obvodné kolo organizované našim gymnáziom (Ľ.
Husárová);
5. apríla 2013
MIDI – MAX volejbal (ZŠ starší žiaci) obvodné kolo organizované Piaristickým gymnáziom F. Hanáka v Prievidzi (J. Tasch);
8. apríla 2013
biologická exkurzia do Zoo Bojnice pri príležitosti Svetového dňa vtáctva spojená
s prednáškou „Aj naše operence majú sviatok“ (M. Struhár, J. Mikušková);
12. apríla 2013
krajské kolo jazykovej súťaže „Jazykový kvet 2013“ na piaristickom gymnáziu J. Braneckého v Trenčíne (E. Kačírová);
16. apríla 2013
beseda s JUDr. Danielom Lipšicom, PhD., poslancom NR SR, zúčastnili sa jej žiaci
3. ročníka;
19. – 26. apríla 2013
zahraničná exkurzia Paríž – Londýn – Amsterdam s cieľom oboznámiť sa s reáliami
anglicky hovoriacich krajín a využiť vedomosti z anglického jazyka v praxi (E. Urbanová, M. Čilek);
19. apríla 2013
environmentálna akcia „Ekorok“ a „Deň Zeme“ na námestí Slobody v Prievidzi (E.
Baloghová, G. Belisová);
23. – 27. apríla 2013
exkurzia do CERN-u v Ženeve (Švajčiarsko) pre žiakov 1. až 3. ročníka (J. Pastieriková, Ľ. Šimurková);
25. apríla 2013
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krajské kolo vo veľkom futbale organizované CVČ Bánovce nad Bebravou (J. Uhrin);
MÁJ 2013
2. mája 2013
okresné kolo v ľahkej atletike stredných a základných škôl – skok do výšky organizované CVČ Prievidza (Ľ. Husárová);
3. mája 2013
exkurzia do detského múzea v Bratislave – interaktívna výstava s lektorom (K. Malátová, M. Hanková);
3. mája 2013
okresné kolo v atletike stredných škôl – chlapci a dievčatá organizované CVČ Spektrum Prievidza (J. Uhrin, E. Urbanová);
13. mája 2013
účelové cvičenie tried: príma, sekunda, tercia, kvarta – Lesopark a Mestský park pri
rieke Nitra;
14. mája 2013
krajské kolo v ľahkej atletike stredných škôl organizované CVČ Trenčín (Ľ. Husárová);
15. mája 2013
návšteva súdneho pojednávania – činnosť justície na Okresnom súde v Prievidzi (E.
Vargová, M. Siváková);
15. mája 2013
súťaž družstiev prvej pomoci organizovaná SČK Prievidza (M. Lančaričová);
17. mája 2013
návšteva Tutanchamon Museion s animáciou v anglickom jazyku v Bratislave, triedy
príma, sekunda, tercia a kvarta (S. Valterová, Z. Cigáňová, E. Kačírová, J. Čižniarová);
21. – 23. mája 2013
účelový kurz na ochranu života a zdravia pre žiakov 3. ročníka a septimy (J. Uhrin);
24. – 26. mája 2013
splav Malého Dunaja, trieda III. G (J. Tasch, P. Tóth – inštruktor);
31. mája 2013
celoslovenské finálové kolo recitačnej súťaže „Jazykový kvet“ v Nitre, žiaci II. E a III.
E (E. Kačírová);
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JÚN 2013
3. júna 2013
konferencia „Tvorba a prezentácia projektov“ – súťaž žiackych prác, ktorá sa uskutočnila na pôde nášho gymnázia;
3. – 4. júna 2013
geografická exkurzia Olomouc – Moravský kras – závod KIA v Žiline, žiaci I. E, II. B,
III. D, III. F, IV. A a IV. G (M. Barta, J. Tasch);
4. júna 2013
pilotné testovanie žiakov v rámci realizácie aktivity 1. 3 projektu „Hodnotenie kvality
vzdelávania na základných a stredných školách v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania“ – výber žiakov z 3. ročníka;
5. júna 2013
návšteva fyzikálnych, informatických a matematických laboratórií na FMFI Univerzity
Komenského v Bratislave (Ľ. Šimurková, R. Lukáčová);
5. – 6. júna 2013
dejepisná exkurzia Osvienčim – Krakov pre žiakov 2. a 3. ročníka (H. Vašková, Z.
Orságová);
7. – 9. júna 2013
triedny pobyt v ubytovacom zariadení v Hlbokom (Bojnice), triedny výlet I. F triedy
(M. Kasperkevičová, E. Baloghová);
13. júna 2013
biologická exkurzia do Zoo Bojnice (M. Lančaričová);
17. – 21. júna 2013
škola v prírode – Kľačno; pre žiakov prímy, sekundy, tercie a kvarty (S. Valterová, J.
Čižniarová, E. Kačírová, Z. Cigáňová);
18. júna 2013
biologická exkurzia do Zoo Bojnice (V. Pekárová);
25. júna 2013
biologická exkurzia do Zoo Bojnice (I. Simonidesová, M. Struhár);
25. júna 2013
Summer Eco Festival – akcia venovaná žiakom prímy až kvarty (E. Urbanová);
27. júna 2013
triedny výlet II. F – paintball (B. Cagáň, M. Siváková).
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Maturitné skúšky 2013

Externá časť maturitnej skúšky sa konala od 12. marca 2013 do 14. marca 2013,
písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa konala od 12. marca 2013 do 13.
marca 2013 a ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa konala od 20. mája
2013 do 23. mája 2013.

Prehľad o klasifikácii ústnej formy internej časti maturitnej skúšky
(2012 / 2013)

Známky

Maturitný
predmet

Priemer

spolu

1

2

3

4

5

anglický jazyk

169

65

55

45

4

0

1,93

biológia

66

40

20

5

1

0

1,50

dejepis

29

13

8

7

1

0

1,86

francúzsky jazyk

5

3

2

0

0

0

1,40

fyzika

21

7

7

5

2

0

2,09

geografia

47

24

18

4

1

0

1,62

chémia

52

26

18

7

1

0

1,67

informatika

25

15

7

3

0

0

1,52

matematika

68

38

21

8

1

0

1,59

nemecký jazyk

42

18

14

9

1

0

1,83

občianska náuka

61

28

23

8

2

0

1,74

psychológia

37

29

5

1

2

0

1,35

ruský jazyk

2

2

0

0

0

0

1,00

slovenský jazyk a
literatúra

230

98

68

50

14

0

1,91

španielsky jazyk

9

7

2

0

0

0

1,22

umenie a kultúra

14

11

3

0

0

0

1,21

spolu a priemer
školy

877

424

271

155

34

5

1,75

28

Predmety dobrovoľnej maturitnej skúšky
Maturitný
predmet

Známky

Priemer

spolu

1

2

3

4

5

dejepis

2

2

0

0

0

0

1,00

geografia

1

1

0

0

0

0

1,00

informatika

1

1

0

0

0

0

1,00

nemecký jazyk

1

1

0

0

0

0

1,00

anglický jazyk

2

2

0

0

0

0

1,00

matematika

2

0

2

0

0

0

2,00

psychológia

1

1

0

0

0

0

1,00

spolu

10

8

2

0

0

0

1,20

RNDr. Milan Barta
zástupca riaditeľky školy
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Kam na vysokú školu

Preferencia záujmu maturantov o štúdium na vysokej škole
v školskom roku 2012/2013
Zameranie štúdia
Lekárske fakulty
Ekonomika a manažment
Prírodné vedy
Humanitné štúdiá, jazyky
Filozofické fakulty
Právo
Stavebné fakulty
Akadémia policajného zboru
Informatika
Medzinárodné vzťahy
Chemic.- technologické fakulty
Strojnícke fakulty
Učiteľstvo, pedagogika
Zdravotnícke služby, TV
Umelecké fakulty
Architektúra
Farmácia
Elektrotechnika
Veterinárne lekárstvo
Iné

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

5
4
3
0
1
2
2
0
2
0
1
0
2
4
0
1
2
0
0
0

9
5
1
0
3
3
0
0
0
0
1
1
1
3
0
0
1
0
0
0

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

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

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

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

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

32
25
15
13
17
16
8
1
20
2
7
14
8
14
4
6
10
2
0
5

Spolu bolo podaných 566 prihlášok, z toho 142 na vysoké školy v Českej republike.

Mgr. Marcela Faráriková
výchovná poradkyňa školy
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Bohatstvo budúcnosti

Bo také ústa, ktoré sladkosť necítia,
človeka činia, akoby bol z kameňa.
A ešte väčšmi od človeka z kameňa
je mŕtva duša, každá duša bez písmen.
No že my, bratia, sme to všetko zvážili,
znamenitú vám radu teraz povieme,
ktorá vás všetkých, všetkých ľudí
pozbaví života zvieracieho, žitia smilného,
aby ste s mysľou, s nerozumným rozumom,
keď počujete slovo v cudzom jazyku,
nepočuli v ňom znieť iba zvon medený.
Konštantín Filozof, Proglas (Predslov k svätému evanjeliu)

K

aždý z nás si pod pojmom bohatstvo predstavuje niečo iné. Môžeme sa pýtať, či je bohatý ten, kto má na svojom bankovom konte milióny, kto má
uznávanú a dobre ocenenú prácu, kto jazdí na luxusnej limuzíne či vlastní

vilu na pozemku takom veľkom, že z jeho jedného konca nedovidíme na druhý. Iná
vec je vidieť bohatstvo v tom, že sme zdraví, že máme rodinu, priateľov, že nie sme
sami. Ďalší rozmer bohatstva spočíva v našich možnostiach. Môžeme cestovať, poznávať svet, letieť z miesta na miesto, z kontinentu na kontinent a čoraz častejšie i
do kozmu. Dokážeme v jednom okamihu komunikovať takmer z každého miesta na
zemi s každým miestom na zemi, v zlomku sekundy preniesť milióny informácií. Odhaľujeme tajomstvá mikrosveta i makrosveta, pomáhajú nám pri tom úžasné technic-
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ké vynálezy. Máme liek na mnohé choroby, na iné sa liek stále hľadá. Ľudstvo sa
nachádza v obrovskom pohybe, rytmus života sa neustále zrýchľuje.
Pokúsme sa na chvíľu vymaniť z tohto závratného tempa a zamyslieť sa nad
tým, či sme pojem bohatstvo už úplne obsiahli. Žijeme v krajine, ktorá dlhé stáročia
píše svoju históriu, sme súčasťou národa, ktorý si od počiatku hľadá svoju cestu. Národa, ktorý plynutím času nezmazateľne vtláča svoje stopy na priamku dejín. Národa,
ktorý dostal do daru základy viery, kultúry, vzdelanosti a právneho poriadku. Slováci
v dnešnom slova zmysle nadviazali na tradície starých Slovienov, ktorí pred dvanástimi storočiami obývali územie Veľkomoravskej ríše. Nezdá sa nám, že bohatstvo
v mnohorakej podobe je ukryté i v týchto historických okamihoch, hoci sa nám na
prvý pohľad zdajú až priveľmi vzdialené? Ako by sme v dnešnej dobe vedeli vizuálne
komunikovať bez toho, že by sme poznali „komunikačné kódy“, ktorými sú písmená a
z nich zložené slabiky, slová, vety? Ako by bola usporiadaná naša spoločnosť, keby
neexistovali zákony chrániace mravný či verejný poriadok? Vo veľkomoravskom období boli položené základy mnohých dôležitých súčastí nášho života, bolo zavedené
písmo, ktorým Slovieni mohli zapísať dôležité myšlienky týkajúce sa náboženských
i svetských oblastí.
Uvedomujeme si, že sa tu ukrýva nesmierna sila ducha, že v činoch vtedajších
popredných osobností verejného života nachádzame skutočné bohatstvo. Vďaka nim
môžeme čítať modlitby, spevy, právne normy, napomenutia vladárom, napomenutia
k pokániu, ktoré nielen v našom národnom, ale i v širšom európskom kontexte aj
dnes svedčia o živote našich predkov, o hodnotách, ktoré si ctili, o viere, ktorú prežívali, o kultúre, ktorú pestovali. Nedá nám nepozastaviť sa nad skutočnosťou, aká
odvaha a brilantná vízia viedli veľkomoravské knieža Rastislava k myšlienke priniesť
a sprístupniť svojmu ľudu duchovnú nápravu a pravé poznanie. Aká rozhodnosť viedla byzantského cisára Michala III. k súhlasu k misii svätých Cyrila a Metoda na veľkomoravské územie.
V Živote Metodovom (V. kapitola) sa dozvedáme, ako tieto udalosti prebiehali.
„Stalo sa v tie dni: Rastislav, knieža slovienske, so Svätoplukom poslali (poslov)
z Moravy k cisárovi Michalovi, hovoriac takto: „Božou milosťou zraví sme, i prišli
k nám učitelia mnohí, kresťania z Vlách i z Grécka, i z Nemiec, učiac nás rozlične.
Ale my Slovieni sme prostý (ľud) a nemáme, kto by nás napravil na pravdu a zmysel
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vyložil. No dobre. Vladyka, pošli (nám) takého muža, ktorý nám zavedie všeobecnú
spravodlivosť.“ Vtedy cisár Michal riekol Filozofovi Konštantínovi: „Či slyšíš, Filozof,
reč túto? Iný to nemôže učiniť okrem teba. Hľa, tu máš dary mnohé a pojmúc brata
svojho opáta Metoda, iďže; bo vy (dvaja) ste Solúnčania a Solúnčania všetci čisto
sloviensky rozprávajú.“ Vtedy nesmeli odrieknuť ani Bohu, ani cisárovi, podľa slova
svätého apoštola Petra, ktorý povedal: „Boha sa bojte, cisára ctite“ (1 Pet 2, 17), ale
veľkú uslyšiac reč, na modlitby sa oddali aj s inými, ktorí boli toho istého ducha ako
i oni.“
Svätí Cyril a Metod boli nositeľmi zjednocujúceho procesu, ktorý zasiahol nielen náboženskú oblasť, ale i spoločenskú, hospodársku a právnu. Zjednotilo
a ustálilo sa civilné právo, zjednotili sa svetské zákony, boli vytvorené predpoklady
pre vnútorný rozvoj a napredovanie spoločnosti tým, že sa pozdvihla úroveň kultúry
a vzdelania, rozširovala sa gramotnosť, kultivoval sa domáci jazyk. Do domáceho
kresťanského prostredia priniesli Cyril a Metod i preklad Svätého Písma, ktoré už
viac nebolo ľudu nezrozumiteľné, ale stalo sa živým slovom, nezostalo len prázdnym
zvukom medeného zvona (ako to vyjadril Konštantín Filozof v básni Proglas). Svätí
Cyril a Metod otvorili veľkomoravskému ľudu možnosti účinnej komunikácie, spoločenského riadenia, plného porozumenia svätých právd. Bohatstvo ich misie spočívalo v sprístupnení týchto možností.
Opäť sa pýtame, kto z nás je skutočne bohatý. V istom zmysle všetci, pretože
každý z nás je nositeľom tradície, ktorá ponúkla časť svojho bohatstva už pred viac
ako 1150 rokmi. Sme tu na to, aby sme na toto bohatstvo nezabudli. Ani my sami, ani
študenti, ktorí navštevujú našu školu. Vzdelávame ich, vychovávame k tomu, aby
v živote nachádzali tie správne hodnoty a riadili sa nimi. Tým, že s nimi pripravujeme
rôzne nástenky, nacvičujeme a prezentujeme literárno-hudobné pásma, na hodinách
diskutujeme o 1150. výročí príchodu byzantskej misie na územie Veľkej Moravy, pomáhame tejto mladej generácii rásť. Odovzdávame mladým ľuďom bohatstvo minulosti, ktoré raz budú držať pevne v rukách a na nich samých zostane, či ho budú vedieť pretaviť i do bohatstva budúcnosti. Všetci si želáme, aby Cyrilo-metodský rok
2013 bol znamením nádeje, uvedomením si hĺbky duchovnej tradície a pripomienkou
vymanenia sa z okov tiarch „ľudí z kameňa, mŕtvych duší bez písmen.“
Mgr. Monika Siváková
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Plaketa Jána Amosa Komenského
Sú tri cesty k získaniu múdrosti.
Prvá je cesta skúseností, tá je najťažšia.
Druhá cesta je napodobňovanie. To je cesta najľahšia.
Tretia cesta je cestou premýšľania. Tá je najušľachtilejšia.
Konfucius

Š

tudenti majú intuíciu, ktorou vedia rozpoznať charakter učiteľa. Ten by mal byť
zosobnením právd, ktorým ich učí. Neľahká to úloha. Dokáže ju každý učiteľ
zodpovedne splniť? Azda áno. No nepochybujeme, že takýmto zosobnením

právd je určite naša kolegyňa, pedagogička a nevšedná osobnosť Mgr. Waltraud
Pavličková.
Aj v školskom roku 2012/2013 si pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógovia našej
školy zvolili jedného kolegu, ktorého si mimoriadne vážia za jeho výchovnovzdelávaciu prácu. Bola ňou Mgr. Waltraud Pavličková. Pani riaditeľka PaedDr. Eleonóra Porubcová jej pri tejto príležitosti slávnostne odovzdala Plaketu Jána Amosa
Komenského za prínos a prácu v prospech školy. Na gymnáziu vyučuje od školského
roka 1980/1981, keď začínala ako učiteľka ruského jazyka. Nemecký jazyk, ako si
spomína, učila len v jednej triede. Keď
sa po novembri 1989 dostala do popredia výučba iných cudzích jazykov, medzi
nimi i nemeckého, začala sa mu naplno
venovať. Vtedy bolo otvorené aj osemročné gymnázium s rozšíreným vyučovaním

nemeckého

jazyka.

Študenti

osemročného gymnázia a C-tried štvorročného gymnázia mali možnosť vykonávať jazykovú skúšku Sprachdiplom
DSD II. Pred štyrmi rokmi sa opäť vrátila
aj k vyučovaniu ruského jazyka.
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Svoju prácu považuje za zmysluplnú, navyše práca s mladými ľuďmi jej dáva pocit,
že sama zostáva duchom mladá. Na otázku, v čom je tajomstvo úspechu učiteľa,
odpovedá: ,,Je potrebné považovať žiakov za partnerov, vážiť si ich a byť otvorený
ich potrebám. Takíto žiaci potom dokážu oceniť náročnosť učiteľa.“ Veľmi ju teší,
keď zo školy odchádzajú žiaci, ktorým naozaj nechýba veľa, aby svojimi vedomosťami presiahli svojho učiteľa. O úprimnosti slov a zanietení Mgr. Waltraud Pavličkovej
svedčí aj jej odpoveď na otázku žiaka, ako sa dá v škole po tridsiatich piatich rokoch
ešte stále usmievať: ,,Človek jednoducho musí mať rád svoje povolanie.“
Mgr. Ingrid Samašová
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Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)
 je dobrovoľná záujmová činnosť mladých perspektívnych vedcov,
 je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných
vedomostí a talentu mládeže,
 výsledkom je samostatná práca, ktorá sa
predkladá k odbornému posúdeniu,
 vyvrcholením sú súťažné prehliadky, v ktorých žiaci obhajujú výsledky svojej dlhodobej práce.

V školskom roku 2012 / 2013 sa do školského kola SOČ zapojilo 20 prác, z ktorých
10 najlepších postúpilo do regionálneho kola:
1. Alexander Morávek (III.C) súťažil v odbore 04 – biológia s prácou „Jedovaté rastliny a ich význam pre človeka“ (konzultantka: Mgr. V. Dobrotková),
2. Simona Krupčíková (II.B) súťažila v odbore 03 – chémia, potravinárstvo s prácou
„Stanovenie koncentrácie kyseliny askorbovej“ (konzultantka: PaedDr. O. Kurbelová),
3. Lenka Blahová (II.B) súťažila v odbore 06 – zdravotníctvo s prácou „Víno pri liečbe cukrovky a nádorových ochorení“ (konzultantka: PaedDr. O. Kurbelová),
4. Jozef Mário Matiaško (II.F) súťažil v odbore 13 – história, politológia, filozofia, právne vedy s prácou „Malá Čausa – dejinný prierez od najstarších čias po
19. storočie“ (konzultantka: Mgr. M. Siváková),
5. Dominika Hrúzová (II.F) súťažila v odbore 13 – história, politológia, filozofia, právne vedy s prácou „Odkaz sv. Cyrila a sv. Metoda pre dnešnú mladú generáciu“ (konzultantka: Mgr. M. Siváková),
6. Alžbeta Zaťková (II.B) súťažila v odbore 17 – pedagogika, psychológia, sociológia s prácou „Zlo sa presadí, stačí, aby slušní ľudia boli ticho“ (konzultantka:
PhDr. Z. Klačanská),
7. Dominika Ševčíková (III.G ) súťažila v odbore 17 – pedagogika, psychológia, sociológia s prácou „Potrebujem ťa, priateľ môj?“ (konzultantka: PhDr. Z. Klačanská),
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8. Kristína Krajčíková (II.D) a Simona Krupčíková (II.B) súťažili v odbore 05 – geovedy s prácou „Ekológia vody v rieke Nitrica“ (konzultantka: PaedDr. O. Kurbelová),
9. Igor Kevický (II.A) súťažil v odbore 02 – matematika, fyzika s prácou „Gitara“
(konzultantka: Mgr. Ľ. Šimurková),
10. Adam Mečiar (II.A) súťažil v odbore 02 – matematika, fyzika s prácou „Alternatívne energie“ (konzultantka: PaedDr. O. Kurbelová).
Regionálne kolo sa konalo 27. marca 2013 na Strednej odbornej škole
v Partizánskom. Z neho do krajského kola postúpili práce študentov: Alexandra Morávka, Dominiky Hrúzovej, Alžbety Zaťkovej, Igora Kevického a Adama Mečiara.
Krajské kolo sa uskutočnilo 12. apríla 2013 na Strednej odbornej škole v Starej Turej.
Všetkým súťažiacim študentom blahoželáme k dosiahnutým výsledkom. Ďakujeme
všetkým konzultantom, ktorí majú podiel na úspechoch našich študentov.
Mgr. Jana Pastieriková
koordinátorka SOČ

Spevácky zbor „Vavrinec“

S

pevácky zbor Vavrinec pod vedením Mgr. Moniky Sivákovej začal školský
rok 2012/2013 svojím vystúpením v deň nástupu dňa 3. septembra 2012,
členky otvorili slávnostné otvorenie školského roka zaspievaním hymny

Slovenskej republiky.
Ďalšie

vystúpenie

sa

uskutočnilo

dňa 21.

septembra

2012 v

rámci

programu Poznaj iných, spoznáš sám seba – Deň s mládežou, ktorý organizovalo
Centrum voľného času Spektrum v Prievidzi. Spevokol vystúpil s piesňou doplnenou
vystúpením sólistky Miroslavy Rosákovej z II.F, ktorá predviedla hudobný prednes
frankofónnej piesne. Spevácky zbor Vavrinec v mesiaci novembri 2012 absolvoval
ďalšie dve vystúpenia: 8. novembra 2012 slávnostne otvoril i zakončil valné
zhromaždenie študentskej spoločnosti Copy4you; 9. novembra 2012 speváčky
vystúpili v slávnostnom úvode do projektového podujatia Euroskola, ktoré bolo
zamerané na problematiku Európskej únie a ktorého hosťom bola aj europoslankyňa
Anna

Záborská.

Dňa 20.

2012 speváčky

decembra

vystúpili

s vianočným

pásmom určeným pre zamestnancov a bývalých zamestnancov školy a v piatok 21.
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decembra 2012 ponúkli žiakom pásmo hovoreného slova a hudby pod názvom Roby
a Tobby hľadajú Vianoce.
Spevácky zbor si pre tohtoročný Deň otvorených dverí 9. marca 2013
pripravil vystúpenie, ktoré pozostávalo z prednesu skladieb slovenských, českých i
iných svetových autorov. Spev sprevádzaný gitarou, klavírom a djembe spríjemnil
predpoludnie všetkým prítomným. Študentská spoločnosť Copy4you dňa 18. marca
2013 zorganizovala

benefičný

koncert

pre

deti

so

špeciálnymi

výchovno-

vzdelávacími potrebami pod názvom Veľkonočný úsmev 2013. Podujatie otvoril i
ukončil Školský spevácky zbor Vavrinec, ktorý sa predstavil skladbami Iridescent,
Kometa, Amnestia na neveru a Rolling in the deep.
Spevácky zbor Vavrinec účinkoval aj dňa 10. mája 2013 v rámci kultúrneho
programu, ktorý bol venovaný tohtoročným maturantom. Vystúpil s piesňou Ho
Hey od skupiny The Lumineers. Špeciálne poďakovanie patrí gitaristke Barbore
Mikulovej z III.G triedy a Anastasii Sevastyanovej z II.F triedy, ktorá predviedla
rytmickú hru na djembe. Školský rok ukončil spevácky zbor v júni 2013 vystúpením
v literárno-umeleckom pásme venovanom 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda
na Veľkú Moravu. Speváčky ponúkli poslucháčom výber z tematicky ladených piesní,
ktoré prezentovali v slovenskom i staroslovienskom jazyku.
Mgr. Monika Siváková
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Projekt 2013

V

ypracovať projekt a vedieť ho prezentovať nie je vôbec jednoduché. Naši
študenti majú možnosť naučiť sa to priamo v škole v rámci predmetu „tvorba a prezentácia projektov“. Tento školský rok nám vyučujúci jednotlivých

predmetov poskytli témy, ktoré si žiaci vybrali a následne vypracovali projekt. Samostatná práca na projekte rozvíja u žiakov tvorivosť, kritické myslenie, schopnosť spolupráce, komunikácie, schopnosť riešiť problémy, hľadať informácie. V pozitívnom
smere sa rozvíja aj citová a hodnotová stránka žiaka. Pri plánovaní sa učia organizovať svoju prácu, vypracovať ju, dokončiť, prekonávať vznikajúce prekážky, niesť zodpovednosť.
Ich celoročné úsilie v tomto predmete vrcholí žiackou konferenciou. Tento rok sa
konala v utorok 4. júna 2013 v klubovni nášho gymnázia. Študenti predstavili svoje
projekty pred odbornou porotou. Jej členmi boli RNDr. Ján Sedlák, DrSc., riaditeľ Ústavu experimentálnej onkológie SAV v Bratislave; Mgr. Ľubomír Vida, riaditeľ Obchodnej akadémie v Prievidzi a PhDr. Zuzana Klačanská, školská psychologička na
gymnáziu V. B. Nedožerského v Prievidzi. Na konferencií predstavilo 11 študentov
svoje práce s nasledujúcimi témami:


Róbert Čičmanec ( II.B) – Provensálsko a Azúrové pobrežie



Alexandra Dragašová ( I.F) – Karibik



Julián Gardlík (II.C) – Obete komunizmu



Adriana Schniererová ( II.D) – Na počiatku bolo číslo



Pavel Madaj ( II.A) – Umelá inteligencia



Ivana Čičmancová ( I.F) - Kanisterapia



Lenka Blahová ( II.B) - Víno pri liečbe cukrovky a nádorových ochorení



Martina Miklošková (II.B) – Zubný kaz



Igor Kevický (II.A) - Gitara



Milan Ivaniš ( II.A) - Minerály a ich vplyv na človeka



Karolína Gelatičová (II.D) - Lykožrút smrekový (ips typographus) ako prirodzená súčasť lesných ekosystémov

39

Na záver porota zhodnotila všetky práce a vyzdvihla ich vysokú úroveň. Víťazom sa
stal Pavel Madaj, na 2. mieste skončil Igor Kevický a 3. miesto obsadil Julián Gardlík. Cenu poroty získala Ivana Čičmancová.
PaedDr. Oľga Kurbelová, Mgr. Jana Čižniarová
vyučujúce predmetu „Tvorba a prezentácia projektov“

Víťaz Pavel Madaj (II.A)

Odborná porota, pani riaditeľka a účastníci konferencie „Projekt 2013“
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Igor Kevický (II.A) – 2. miesto

Julián Gardlík (II.C) – 3. miesto

Ivana Čičmancová (I.F) – cena poroty

Študentská spoločnosť Copy4you

V

spolupráci s neziskovou organizáciou Junior Achievement Slovensko naša
škola pokračovala aj v školskom roku 2012/2013. Dňa 8. novembra 2012 sa
v klubovni našej školy konalo ustanovujúce valné zhromaždenie študentskej

spoločnostiCopy4you pod vedením Mgr. Moniky Sivákovej, pozvaní boli akcionári a
hostia. Valné zhromaždenie otvoril spevácky zbor Vavrinec, nasledovalo hlasovanie
o programe, voľba orgánov valného zhromaždenia, predstavenie vedenia študentskej
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spoločnosti, schvaľovanie podnikateľského plánu i stanov spoločnosti, voľba členov
dozornej rady, diskusia. Medzi pozvanými hosťami nechýbala ani riaditeľka školy
Eleonóra Porubcová a riaditeľ spoločnosti Tesco copiers, s. r. o., Ján Helbich.
V rámci učebných osnov aplikovanej ekonómie, ktoré zahŕňajú aj formy spolupráce
s externými konzultantmi, si žiaci študentskej spoločnosti dňa 22. novembra
2012 mohli prezrieť, ako vyzerá podnikanie v praxi. Spolu s vyučujúcou navštívili pizzeriu Pizza z dvora v Kanianke, kde im majiteľka Silvia Ligasová ochotne a zaujímavo porozprávala o radostných i strastných stránkach podnikania.
Zamestnanci študentskej spoločnosti sa zapojili do prídavných modulov vzdelávacieho programu aplikovaná ekonómia, vyskúšali si počítačovú simuláciu Banky
v akcii, Online učebnicu ekonómie a zapojili sa do súťaže Social Innovation Relay.
Najúspešnejší zo zamestnancov boli odmenení certifikátmi za program Študentská
spoločnosť, Banky v akcii a Sociálne inovácie. Študentská spoločnosť v rámci získavania zručností z oblasti manažmentu a marketingu prijala pozvanie na spoluprácu
so Študentskou školskou radou a podieľala sa na organizácii spoločenského podujatia Noc v Chicagu určeného predovšetkým pre študentov našej školy. Zamestnanci
študentskej firmy zabezpečovali predaj vstupeniek a poskytli personálne zázemie pri
prípravách na slávnostný večer.
Študentská firma si na tohtoročný Deň otvorených dverí 9. marca 2013 pripravila
pre záujemcov prezentáciu svojej činnosti, kde v priestoroch poskytovania kopírovacích služieb zamestnanci informovali návštevníkov o aktivitách, ktoré študentská firma vykonáva počas školského roka, aké sú princípy jej činnosti a ako sa usiluje pripraviť študentov na reálne podnikanie v praktickom živote.
Študentská spoločnosť dňa 18. marca 2013 zorganizovala benefičný koncert pre deti
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pod názvom Veľkonočný úsmev
2013. Podujatie otvoril i ukončil Školský spevácky zbor Vavrinec, vystúpili aj deti zo
Špeciálnej základnej školy internátnej v Prievidzi a klienti sociálneho centra Domino v Prievidzi. Spestrením programu bolo vystúpenie Miroslavy Rosákovej z
II.F, ktorá upútala prednesom piesne La Pluie.
Dňa 2. mája 2013 sa konalo likvidačné valné zhromaždenie študentskej spoločnosti, ktorého sa zúčastnili akcionári, obchodní partneri zo spoločnosti Tesco copiers,
s. r. o., riaditeľka školy Eleonóra Porubcová i ostatní hostia. Akcionári schválili výročnú správu za školský rok 2012/2013, ktorá obsahovala správu o činnosti jednotlivých oddelení, správu o činnosti konzultantov a správu o činnosti dozornej rady a
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návrh rozdelenia zisku. Študentská spoločnosť pracovala aj v tomto školskom roku
úspešne, podnikala v oblasti poskytovania kopírovacích služieb, vykonávala sprostredkovateľskú činnosť, predávala i prenajímala školské a kancelárske pomôcky.
Výsledkom hospodárenia bolo, že dosiahla zisk, študenti sa naučili mnoho nového a
zaujímavého zo sveta podnikania, a preto veríme, že aj v budúcom školskom roku
budú študenti dosahovať podobné úspechy.

Mgr. Monika Siváková

Študenti Copy4you na besede s podnikateľkou S. Ligasovlou
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Vedúci predmetovej komisie: PaedDr. Bohdan Cagáň
Členovia: Mgr. Petra Bohušová, Mgr. Nikola Dobišová, Mgr. Mária Hanešová,
Mgr. Mária Hanková, ThDr. Pavel Kollár, PhD., SchP, PaedDr. Katarína Rajcigelová,
PaedDr. Miroslava Šutová, Mgr. Helena Vašková

Zľava doprava: M. Šutová, M. Hanešová, H. Vašková, K. Rajcigelová,
B. Cagáň, P. Bohušová, N. Dobišová, M. Hanková
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Maturitné skúšky zo slovenského jazyka a literatúry

E

xternú časť maturitnej skúšky všetci prihlásení študenti (230) absolvovali
úspešne. V písomnej forme externej časti (test) dosiahli priemerne 75,8 percenta (viac ako vlani), pričom celoslovenský percentil za školu bol 92,5 –

čo predstavuje výborný výsledok: znamená to, že naše gymnázium patrí (rovnako
ako vlani) do prvej desatiny najlepších stredných škôl na Slovensku.
V ústnej forme internej časti (ústna odpoveď) bolo klasifikovaných stupňom výborný 98 maturantov, chválitebný 68, dobrý 50, dostatočný 14. Všetci absolvovali
ÚFIČ úspešne, priemerná známka bola 1,91.
PaedDr. Bohdan Cagáň

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

U

ž piatykrát sa naša škola zapojila do olympiády zo slovenského jazyka
a literatúry. Dňa 2. októbra 2012 sa konalo školské kolo s týmito výsledkami:

1. a 2. ročník – kategória B

3. a 4. ročník – kategória A

1. miesto

R. Štangová (II. E)

1. miesto K. Harmatová (IV. C)

2. miesto

M. Rosáková (II. F)

2. miesto

3. miesto

V. Berešová (I. F)

3. miesto S. Kolláriková (III. B)

I. Mendelová (VIII)

Víťazky školského kola nás reprezentovali v krajskom, kde sme boli úspešní!

Kraj-

ské kolo sa konalo na Gymnáziu I. Bellu v Handlovej dňa 8. februára 2013, Katarína
Harmatová z IV. C triedy sa stala úspešnou riešiteľkou v kategórii A a

Radmila

Štangová z II. E triedy sa umiestnila na 1. mieste v kategórii B a postúpila do celoštátneho kola.
V dňoch 24. a 25. apríla 2013 Radmila Štangová z II. E triedy úspešne pokračovala
v celoslovenskom finále v Bratislave a obsadila vynikajúce a nečakané 2. miesto.
Ďakujeme a želáme jej aj ďalšie úspechy a prekvapenia.
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Výsledky školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín
Poézia

Próza

1. Bartošová, Bianka (II.F)

1. Šeligová, Andrea (I.F)

2. Hanešová, Jana (I.C)

2. Chmurová, Barbora (III.G)

3. Hromadová, Lucia (I.F)

3. Chmurová, Izabela (I.F)

Andrea Šeligová, žiačka Mgr. Nikoly Dobišovej, získala v regionálnom kole 1. miesto
a zúčastnila sa krajskej súťažnej prehliadky 59. Hviezdoslavov Kubín –
Štúrov Uhrovec.
Mgr. Mária Hanková
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Sv. Cyril a sv. Metod – patróni Európy

D

ňa 26. júna 2013 si študenti Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi pripomenuli 1150. výročie príchodu sv. Konštantína-Cyrila a sv. Metoda na
Veľkú Moravu pútavým literárno-hudobným pásmom, v ktorom sa predsta-

vili študenti 3. ročníka Barbora Chmurová, Dominika Pračková, Gabriela Dávidová
a Jozef Šmýkal pod vedením svojej profesorky PaedDr. Miroslavy Šutovej.
Umelecké slovo spestrili členky školského spevokolu Vavrinec pod taktovkou Mgr.
Moniky Sivákovej a študentka Dominika Hrúzová, ktorá pripravila peknú prezentáciu
o životnej púti našich vierozvestcov Cyrila a Metoda.
Veríme, že i takýmto spôsobom sa dá v žiakoch pestovať vzťah k tradíciám a upevňovať pocit národnej
hrdosti.

PaedDr. Miroslava Šutová
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Hodiny literatúry netradične
eby klubovňa našej školy ve-

nejších diel. Ako nám hostia prezradili,

dela rozprávať, určite by pre-

milo sme ich prekvapili. J Šebesta sa

zradila,

významných

priznal, že ešte nikdy nevidel zdramati-

osobností spoločenského a kultúrneho

zované spracovanie jeho knihy. Teší

života hostila. K nim pribudli v tomto

nás, že sme boli prví. Z odpovedí na

školskom roku aj spisovatelia pre deti

naše otázky, ktorými sme oboch „vy-

a mládež Juraj Šebesta, riaditeľ Mest-

spovedali“, sme sa veľa dozvedeli

skej knižnice v Bratislave, a Peter Kar-

o tom, ako sa ich knihy rodia. J. Še-

pinský, vysokoškolský pedagóg na

besta nechal dokonca jednu kapitolu

Univerzite P.J. Šafárika v Prešove. V

napísať

spolupráci s Hornonitrianskou knižni-

slang sa naučil od nej. O J. Karpin-

cou v Prievidzi zorganizovali najmladší

skom

študenti školy (primáni – kvartáni)

keďže je vedúci katedry slovenského

v apríli besedy o ich tvorbe a práci.

jazyka na univerzite. Prekvapil nás

Stretnutia žiakov so spisovateľmi začali

zmyslom pre humor. Vďaka besedám

netradične: scénkami z ich najpopulár-

pribudli

K

koľko
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svojej

dcére.

I študentský

sme si mysleli, že je prísny,

v mnohých

rodinách

knihy

s autorovými podpismi. O tom, že besedy splnili svoj cieľ, nemožno pochybovať. Určite boli príjemným spestrením hodín literatúry, aj zdrojom poznatkov, ktoré v ďalšom štúdiu zúročíme.
Ľudmila Peterková

Juraj Šebesta a Peter Karpinský
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Primáni propagujú gymnázium

D

ňa 9. marca 2013 sa v našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí.
K prezentácii školy verejnosti sme prispeli aj my – najmladší študenti – primáni. Pod vedením našej pani profesorky slovenského jazyka a literatúry

M. Hanešovej sme zahrali divadelné predstavenie Ako Brezany k menu prišli. Dej
príbehu sme ale vymysleli sami, aj scenár napísali sami, rozdelili úlohy hercov, pozháňali rekvizity a kostýmy. Príprava veru jednoduchá nebola. No ani nápor chrípkovej epidémie nás nezastavil. Ak mám súdiť podľa záverečného potlesku, náš „výkon“ sa páčil, hoci príbeh o Maťkovi, ktorý vypestoval brezu, pomocou nej rozveselil
princeznú a zachránil kráľovstvo, bol čisto vymyslený a nečerpal z historických prameňov. Publikum odchádzalo s úsmevom na perách, a tak sme boli spokojní aj my.
A ak sa nám podarilo motivovať aspoň jedného záujemcu o štúdium na našej škole,
to sme potom spokojní dvojnásobne.
Timea Jordová (I)

Ako Brezany k menu prišli
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Starí rodičia opäť v škole

N

edajte sa pomýliť, dobre číta-

k menu prišiel – to všetko sa dalo

te. Zvyčajne starí rodičia do

v onen jesenný deň vidieť. Každučká

školy nechodia. Do našej ale

stolička klubovne školy bola obsadená.

áno. Dňa 21. novembra 2012 sa už

Všetci

tradične (tohto roku po šiestykrát) ko-

v najmladších gymnazistoch skrývajú.

nalo podujatie pre starých rodičov ako

Hoci program trval takmer dve hodiny,

prejav vďaky a úcty za to, čo robia pre

nikto sa dosť „nenasýtil “ a myslím si,

svoje vnúčatá. Žiaci prímy až kvarty

že nielen ja, ale aj ostatní sa tešia na

pripravili zaujímavý program. Kyticu

podobné podujatie o rok. Pre všetkých

vďaky uvili zo slov básnika i tónov

to bol krásny umelecký zážitok. Obavy

hudby. Spev, tanec, ľudové i moderné

najmladších študentov, či sa program

aké

talenty

sa

šaty

bude páčiť, boli zbytočné. Slová vďaky

karatistky aj

aj slzy v očiach boli dôkazom, že sa

gymnastky, dokonca cvičenky so spar-

starí rodičia v škole dobre cítili. Neza-

takiádou, scénky, ba i divadelné pred-

budnuteľné chvíle im budú pripomínať

stavenie sekundánov – Ako Chrenovec

i malé darčeky.

piesne,

kroje

i elegantné

sledovali,

v spoločenskom tanci,

Barbora Hagarová (III)
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V mene kráľa a kráľovnej

P

rievidza žije v roku 2013 v znamení významných výročí: v roku 1113 sa
v Zoborskej listine objavuje o nej prvá písomná zmienka a 28. januára 1383
sa stala vďaka kráľovnej Márii slobodným kráľovským mestom. Prednášky,

besedy, kultúrne podujatia, výstavy – to všetko pripomína tieto udalosti. Ani žiakom
našej školy nie sú neznáme. Informácie na hodinách (a nielen dejepisu) dopĺňajú nástenky a projekty žiakov. Primáni a sekundáni sa tiež nechceli dať zahanbiť. Zapojili
sa do okresnej súťaže ,,V mene kráľa a kráľovnej“. Vymysleli príbeh o tom, ako Prievidza k menu prišla. Sami napísali scenár a pod vedením vyučujúcej slovenského
jazyka M. Hanešovej nacvičili krátke divadelné predstavenie, ktorým 27. marca 2013
v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi reprezentovali našu školu. Počiatočné
obavy i veľká tréma opadli po vystúpení a hoci nevyhrali, s výsledkom boli spokojní,
52

ako nám prezradili nádejní herci. Potešil ich nielen potlesk obecenstva, ale aj uznanlivé slová poroty. Boli odmenou za hodiny
strávené na skúškach.
M. Petriska (II)

53

Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
ANGLICKÝ JAZYK

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Silvia Valterová
Členovia: Mgr. Eva Baloghová, Mgr. Martina Borková, Mgr. Mária Čilek,
Mgr. Jana Čižniarová, Mgr. Nikola Dobišová, Mgr. Katarína Hajnovičová,
Mgr. Erika Hoppanová, Mgr. Eva Kačírová, Mgr. Michal Petrovský,
PhDr. Ľubomír Planka, PaedDr. Mária Poljaková, Mgr. Eva Urbanová.

Zľava doprava: Ľ. Planka, E. Urbanová, N. Dobišová, E. Baloghová, M. Borková,
J. Čižniarová, S. Valterová, K. Hajnovičová, M. Poljaková, M. Petrovský,
E. Hoppanová, E. Kačírová.
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23. ročník olympiády v anglickom jazyku
„Človek nevzdelaný v cudzom jazyku je nevzdelaný v sebe samom.“
Johann Wolfgang Goethe

D

nes viac ako 350 miliónov ľudí používa angličtinu ako svoju rodnú reč a
miliardy ľudí ňou rozprávajú ako druhým hlavným jazykom. Angličtina prebrala mnoho slov z iných rečí, napr. z latinčiny, francúzštiny alebo španiel-

činy. Je samozrejmé, že aj sama ovplyvňuje iné jazyky.
Vo štvrtok 13.12. 2012 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku,
ktorého sa zúčastnilo 55 študentov. Súťažilo sa v 5 kategóriách, víťazmi sa stali:
kategória 1C:

1. miesto – Róbert Cagarda (IV)
2. miesto – Roman Hrehuš (III)
3. miesto – Martin Kadaši (III)

kategória 2C1:

1. miesto – Janka Beňadiková (V)

kategória 2A:

1. miesto – Anastasia Sevastyanova (II.F)
2. miesto – Pavel Madaj (II.A)
3. miesto – Zuzana Oboňová (II.B)

kategória 2B:

1. miesto – Ivona Mendelová (VIII)
2. miesto – Simona Matejčeková (IV.G)
3. miesto – Peter Belai (IV.A)

kategória 2C2:

1. miesto – Andrej Kolárik (VII)
2. miesto – Natália Chovanová (II.F)

V

stredu 16. januára 2013 sa na našej škole uskutočnilo obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 17 študentov z nášho okresu z 8 škôl. Súťažilo sa v štyroch kategóriách, pričom naše gymnázium

malo zastúpenie v troch z nich a naši žiaci sa umiestnili nasledovne:
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Anastasia Sevastyanová, z II.F obsadila 2. miesto v kategórii 2A,
Ivona Mendelová, z oktávy obsadila 1. miesto v kategórii 2B,
Andrej Kolárik, zo septimy taktiež zvíťazil vo svojej kategórii 2C2.

V

pondelok 11. februára 2013 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku v Trenčíne. Naši žiaci boli úspešní nasledovne:

Ivona Mendelová, z oktávy obsadila 1. miesto v kategórii 2B,
Jana Beňadiková, z kvinty obsadila 2. miesto v kategórii 2C1,
Andrej Kolárik, zo septimy obsadil 3. miesto v kategórii 2C2,
Róbert Cagarda, z kvarty obsadil 9. miesto v kategórii 1C.
Celoslovenského kola sa zúčastnila víťazka krajského kola Ivona Mendelová. Uskutočnilo sa koncom marca v Bratislave a v silnej konkurencii študentov získala 6.
miesto.
Mgr. Silvia Valterová
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Jazykový kvet 2013

V

pondelok 3. decembra 2012 sa v našej škole konalo školské kolo v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku pod názvom Jazykový kvet 2013, ktorého sa zúčastnili žiaci prímy, sekundy a tercie. Víťazmi sa stali Timea Jor-

dová z prímy, Samuel Bezák zo sekundy a Natália Maľová z tercie. Krajské kolo sa
konalo v marci 2013 v Trenčíne a jeho víťazkou sa stala Timea Jordová. Dňa 31. mája 2013 bolo v Nitre celoslovenské finále, v ktorom Timea Jordová v kategórii anglický jazyk II – prevzatá tvorba obsadila 5. miesto.
Mgr. Eva Kačírová
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PETER BLACK

V

pondelok 12. novembra sa
žiaci sekundy, tercie a kvarty
zúčastnili dvojjazyčného (ang-

licko-slovenského) divadelného predstavenia pod názvom Zoznámte sa s
Petrom Blackom. Názov divadelnej hry
pripomínajúci v slovenskom preklade
hru Čierny Peter nie je náhoda. Je to
príbeh človeka, ktorý v priebehu jedného dňa prišiel doslova o všetko. Jeho opätovný
štart od nuly je motivovaný základnými ľudskými potrebami, ako sú spánok, jedlo,
teplo, práca, priatelia a rodina. Aj napriek tomu, že príbeh, keď sa život človeku zmení zo dňa na deň, môže pôsobiť absurdne, herci sa snažili danú tému zahrať s dostatočným humorom, nadhľadom a reálnou optikou.
Postavy, ktoré sa v inscenácii objavili, vytvorili svojím naturelom, jazykom a vizážou
pestrú paletu typov a charakterov. Ocenili sme profesionalitu hercov, ich talent
a skutočnosť, že traja herci dokázali stvárniť množstvo postáv. Humor a zábava pútali našu pozornosť počas celého predstavenia. Jeho cieľom bolo atraktívnou a hravou
formou umožniť žiakom zdokonaľovať si vedomosti z anglického jazyka a nadobudnúť schopnosť bezprostrednej interakcie.
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Tajomstvá faraóna

V

piatok 17. mája 2013 sme my, žiaci prímy
až kvarty, navštívili Atlantis Science Center
a Tutanchamon Museion v Bratislave. Vo

vedeckom múzeu sme mali možnosť vyskúšať si
rôzne fyzikálne a iné javy. Po hodine „hrania“ s bublinami, riešenia hlavolamov, smiechu a kriku sme sa
presunuli do Tutanchamónovho múzea. Spolu s
našou sprievodkyňou oblečenou ako starí Egypťania sme sa vydali po stopách Tutanchamóna. Počas hodinového zážitku sme absolvovali celý program s výkladom v anglickom jazyku, počas ktorého sme sa stali priamymi účastníkmi mumifikácie a ďalších dvoch jedinečných obradov z čias starovekého Egypta. Celý zážitok sa niesol v duchu egyptského cestovania časom zo súčasnosti až po dobu približne 3000 rokov pred Kristom, keď Egyptu vládli faraóni. Výlet sa nám veľmi páčil a veľmi radi by sme si ho
zopakovali.
Martina Bednárová a Michaela Macková (III)
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Exkurzia Paríž – Londýn – Amsterdam
tudenti našej školy sa v dňoch

zickej kondície. Vo veži je výťah, ale

19. – 26. apríla 2013 zúčastnili

tiež schody do reštaurácie na druhom

exkurzie Paríž – Londýn – Am-

poschodí. Tí, čo išli pešo, museli zdo-

sterdam. Bola to cesta plná nových

lať 1400 schodov. V neskorých noč-

informácií o každom štáte, ktorým sme

ných hodinách sme sa presunuli do

prešli. Našou prvou zastávkou bol Pa-

prístavu Calais, odkiaľ sme sa trajek-

ríž. Po 21 hodinách strávených v auto-

tom dostali na anglické pobrežie. Pred

buse nás čakala celodenná prehliadka

návštevou samotného Londýna sme sa

tohto prekrásneho mesta. Nádherné

zastavili v kráľovskom paláci Hampton

mosty, chrámy a múzeá lákali naše

Court, v londýnskom obvode Rich-

oči. Svetoznámy chrám Notre-Dame

mond. Počas návštevy Londýna sa

nás uchvátil nielen svojou vonkajšou,

konal Londýnsky maratón. Bežcov sme

ale i vnútornou krásou. Keď sa objektív

povzbudzovali aj my. Dav burácal za-

každého fotoaparátu nabažil tohto his-

každým, keď okolo prebehol súťažiaci.

torického skvostu, zamierili sme k Mos-

Diváci podporovali naozaj každého.

tu lásky – Pont des Arts. Na jeho zá-

Stačilo, ak mal na drese svoje meno a

bradlí visí nespočetné množstvo zám-

dav ho skandoval. Od úžasnej atmo-

kov s menami zaľúbencov. Ďalšou za-

sféry maratónu sme zamierili do Co-

stávkou bolo slávne múzeu Louvre.

vent Garden – obchodného a zábav-

Bezpochyby najznámejším dielom v

ného centra s obrovskou tržnicou. Prvý

zbierke múzea je Da Vinciho La Gio-

deň v Londýne sme zavŕšili prehliad-

conda, známejšia ako Mona Lisa. Ne-

kou okolia hotela, v ktorom sme boli

bol to však jediný obraz hodný zhliad-

ubytovaní. Nasledujúci deň nás túžba

nutia. Prehliadka Paríža pokračovala

vidieť výmenu stráží v notoricky zná-

prechádzkou cez Tulerijské záhrady

mych huňatých čiapkach priviedla pred

smerom na bulvár Champs Elyseé a k

Buckinghamský palác. Okrem tohto

Víťaznému oblúku. Návštevu Paríža

zážitku náš ešte zaujalo Natural Histo-

zavŕšila svetoznáma 324 metrov vyso-

ry Museum, najmä jeho interaktívna

ká Eiffelova veža. Pre mnohých z nás

časť v sekcii o ľudskom tele. V utorok

to nebolo len o výhľade z najvyššieho

23. apríla 2013 sme hneď ráno zdolali

poschodia, odkiaľ sme mali celý Paríž

vyše 600 schodov na otvorenú vy-

ako na dlani, ale aj o vylepšovaní fy-

hliadku v Katedrále sv. Pavla. Ďalej

Š
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náš deň pokračoval návštevou hinduis-

Na spiatočnej ceste domov nás čakala

tického chrámu Shri Swaminarayan

návšteva holandského Amsterdamu.

Mandir a krátkou zastávkou pri zná-

Po rušnom Paríži a Londýne nám Am-

mom štadióne Wembley. V múzeu

sterdam pripadal tichý a pokojný. Prešli

voskových figurín Madam Tussaud´s

sme centrom mesta, absolvovali plav-

sme sa odfotili s kópiami mnohých

bu kanálmi, prechádzku kvetinovým

hercov, hudobníkov, športovcov, politi-

trhom a prehliadku Židovskej štvrte.

kov a iných významných osobností.

Nezabudnuteľná bola tiež návšteva

Deň sme ukončili nákupnou horúčkou

farmy na výrobu syra a známych dre-

na tri kilometre dlhej Oxford Street.

vákov. Pred nami bola už len cesta

Počas ďalších dvoch dní v Londýne

domov, kde nás netrpezlivo čakali naši

sme si ešte prezreli Britské múzeum,

rodičia. Výlet sme si náramne užili.

Trafalgarské námestie, Národnú galé-

Veľké poďakovanie patrí našej pani

riu, Big Ben a parlament, Westminster-

sprievodkyni Oľge a pani profesorkám

ské opátstvo, Londýnske oko a taktiež

Mgr. Eve Urbanovej a Mgr. Márii Čilek

známy obchodný dom Harrods.

za prípravu a realizáciu tohto fantastického cestovného zážitku.

Dominika Bugárová, Jana Beňadiková
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Book fair

N

aša škola je známa aj tým, že v osemročnom gymnáziu sa žiaci učia niektoré predmety v angličtine. Pre týchto, ale aj ostatných študentov sme 5. júna
2013 zorganizovali trh anglických kníh vydavateľstva Usborne. Žiaci si

mohli objednať zaujímavé, krásne ilustrované knižky z oblasti dejepisu, biológie
a umenia.
Mgr. Eva Baloghová
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
NEMECKÝ A RUSKÝ JAZYK

Vedúca predmetovej komisie: PhDr. Tatiana Šteiningerová
Členovia: Mgr. Marta Bartošová, PhDr. Margita Daubnerová, Remmer de Boer,
Mgr. Mária Hanešová, PhDr. Eva Homolová, Mgr. Eva Juríčková,
Mgr. Zuzana Orságová, Mgr. Waltraud Pavličková, Mgr. Ingrid Samašová

Zľava doprava: I. Samašová, M. Bartošová, W. Pavličková, M. Hanešová, Z. Orságová,
R. de Boer,T. Šteiningerová, E. Juríčková, M. Daubnerová, E. Homolová.
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Z činnosti predmetovej komisie

P

redmetová komisia nemeckého jazyka a ruského jazyka pracovala aj
v školskom roku 2012/2013 veľmi aktívne, jej činnosť bola zameraná najmä
na jazykovú prípravu žiakov v nemeckom a ruskom jazyku.

Maturitnú skúšku z nemeckého jazyka vykonalo spolu 44 žiakov.
Úroveň B1 : spolu 11 žiakov
Úroveň B2 : spolu 33 žiakov
Výsledky maturitnej skúšky z NEJ – externá časť – úroveň B2:
Národný
priemer
44,5 %

Úspešnosť
školy
44,56 %

Minimum Maximum
15 %

75%

Percentil
školy
50,26

Minimum Maximum
1,1

93,9

Výsledky maturitnej skúšky z NEJ – interná časť – úroveň B2:
Priemer
77,07%

Minimum
35%

Maximum
100%

Výsledky maturitnej skúšky z NEJ – ústna časť:
Úroveň

Počet žiakov

B1
B2
celkovo

11
33
44

Známka
1
6
13
19

Známka
2
4
10
14

Známka
3
1
0
1

Známka
4
1
0
1

Známka
5
0
0
0

Priemer
1,91
1,72
1,83

Maturitnú skúšku z ruského jazyka konali 2 žiačky:
jedna úroveň B1, jedna úroveň - B2.
Národný
priemer

Úspešnosť
školy

51,9%

64,2%

Priemer
90%

Minimum Maximum
64,2%

64,2%

Minimum
90%

64

Percentil
školy

Minimum

Maximum

77,7

77,7

77,7

Maximum
90%

Výsledky maturitnej skúšky z RUJ – ústna časť:
Počet žiakov
1
1
2

Úroveň
B1
B2
celkovo

Známka
1
1
1
2

Známka
2
-

Známka
3
-

Známka
4
-

Známka
5
-

Priemer
1,00
1,00
1,00

Deutsches Sprachdiplom KMK Stufe II (DSD)

O

d 1. septembra 2011 pôsobí na našej škole lektor nemeckého jazyka
Remmer de Boer, ktorý vyučoval na našej škole v triedach s rozšíreným
vyučovaním nemeckého jazyka: IV.C – 6 hodín týždenne, III.C – 6h; v VII

– 4h a v VIII – 3h.
Jazykovú skúšku Sprachdiplom – nemecký jazykový diplom 2.stupňa – robilo spolu
33 žiakov , diplom získalo 27 žiakov /C1/ , 7 žiakov /B2/ , 2 žiaci získali osvedčenie
o vykonaných disciplínach. Písomná skúška sa konala 4. decembra 2012, ústna
skúška 11. – 13.12. 2012.
Naša škola sa ako v uplynulých rokoch aj tento zaradila medzi úspešné – úspešnosť
81 % patrí k veľmi dobrým na Slovensku i vo svete . Skúšajúcimi

boli:

T.

Šteiningerová , W. Pavličková , M. Bartošová, I. Samašová, R. de Boer . Predsedom
skúšobnej komisie bol lektor nemeckého jazyka na našej škole Remmer de Boer.

D

ňa 2.mája 2013 sa v Žiline konalo slávnostné odovzdávanie nemeckých
jazykových

diplomov

DSD

II

za

prítomnosti

kultúrneho

atašé

Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko pána R. M. Westebbe

a hlavnej koordinátorky Centrály pre zahraničné školstvo pani G. Telge. Na slávnosti
sa za našu školu zúčastnili študenti, ktorí získali jazykový diplom, za vedenie školy
zástupca J. Perniš, za PK NEJ a RUJ sa zúčastnili R. de Boer, M. Bartošová M. a I.
Samašová.

Deutsches Sprachdiplom KMK Stufe I (DSD)
V tomto školskom roku sa na našej škole po prvýkrát konala aj
skúška DSD I. Zúčastnilo sa jej 71 žiakov z VI, VII, III.C. Písomná
skúška sa konala 19. marca 2013 a ústne skúšky od 8. – 11. apríla 2013.
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Diplom získalo 62 žiakov na úrovni B1, 8 žiakov na úrovni A2 a jedna žiačka na
skúške nevyhovela. Úspešnosť 87% je znovu potvrdením kvalitnej jazykovej prípravy
v nemeckom jazyku na našej škole, pretože bola najlepšia na Slovensku.

Všeobecná štátna skúška (úroveň C1)

S

kúška sme realizovali v spolupráci s Jazykovou školou v Trenčíne. O jej
získanie sa uchádzali 4 žiačky , úspešné boli 3. 1 žiačka nezvládla preklad.
Ústna skúška sa konala 30. januára 2013 v Trenčíne a mohla byť žiakom

uznaná ako náhrada maturitnej skúšky. Všetci úspešní žiaci o uznanie požiadali.

Olympiáda v nemeckom jazyku
Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku (23. januára 2013)
Kategória 2A - 1.miesto – Katarína Ondrejková (II.B) – M. Bartošová
Kategória 2B – 1.miesto – Ivona Mendelová (VIII) - I. Samašová
Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku (14. februára 2013)
Kategória 2A – 7.miesto – Katarína Ondrejková (II.B) - M. Bartošová
Kategória 2B – 3.miesto – Ivona Mendelová (VIII) - I. Samašová
Kategória 2C – 4.miesto – Adam Hanuska (VII) - T. Šteiningerová
Kategória 2E – 2.miesto – Adrián Farenga (III) - W. Pavličková

Olympiáda v ruskom jazyku
Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku
Kategória A3 – 1.miesto – Ľudmila Peterková (IV) - M. Bartošová
Kategória B2 – 2. miesto – Jana Tulíková (IV.F) - W. Pavličková
Kategória B3 – 1.miesto – Anastasia Sevastyanova (II.F) - M. Bartošová
Celoslovenské kolo olympiády v ruskom jazyku
Kategória A3 – 2.miesto – Ľudmila Peterková (IV) - M. Bartošová
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Členky PK sa venujú žiakom aj vo voľnom čase. V školskom roku 2012 / 2013 viedli
tieto krúžky: M. Bartošová – Posluchové cvičenia v NEJ, Krúžok olympiády v ruskom
jazyku; W. Pavličková – Príprava žiačky na maturitu v ruskom jazyku (bez nároku na
odmenu).

Slávnostné odovzdávanie sprachdiplomov našim študentom
mája 2013 o ôsmej odchá-

dzali celú akciu. Slávnosť otvorilo vy-

dzal zo zastávky pri našej

stúpenie mažoretiek a vzápätí nás pri-

škole malý, ale plný auto-

vítala riaditeľka Gymnázia na Hlinskej

bus. Plný študentov IV.C triedy a oktá-

ulici v Žiline Mgr. Alena Strýčková.

vy, ktorí v decembri roku 2012 zložili

Slovo odovzdala pánu Hartmannovi,

jazykovú skúšku z nemeckého jazyka

jeho zrozumiteľná nemčina pohladila

a teraz smerovali do Žiliny, aby na

uši

slávnostnom odovzdávaní

prevzali

s posluchom cudzieho jazyka problé-

osobne z rúk veľvyslanca Spolkovej

my. Vyjadril potešenie, že ešte stále sa

republiky Nemecko na Slovensku pána

nájdu mladí ľudia, ktorí majú v dnešnej

Axela Hartmanna nemecký jazykový

dobe plnej angličtiny záujem študovať

diplom Das deutsche

Sprachdiplom

nemčinu. Celá ceremónia prebiehala

(DSD) – diplom o úspešnom zložení

v nemeckom jazyku a postupne pred-

skúšky na úrovni B2 až C1. Sprevá-

stavovali žiakov všetkých zúčastne-

dzali nás aj pani profesorky nemčiny

ných škôl: z Gymnázia Ľudovíta Štúra

Mgr. Marta Bartošová, Mgr. Ingrid Sa-

v Trenčíne, Gymnázia na Školskej ulici

mašová,

jazyka

v Dubnici nad Váhom, z nášho gymná-

Remmer de Boer a zástupca pani riadi-

zia a napokon študentov z gymnázia

teľky RNDr. Jaroslav Perniš. V Žiline

v Žiline, ktorí celú akciu aj moderovali.

nás vítal dážď, ale veľmi nám to ne-

Po prevzatí diplomu od veľvyslanca sa

prekážalo, keďže sa nám s autobusom

študenti s ním a svojimi pedagógmi

podarilo zastaviť rovno pred budovou

odfotografovali. Okrem iného sme si

žilinskej tanečnej školy, v ktorej odo-

tiež mohli vypočuť zážitky a skúsenos-

vzdávanie prebiehalo. Vystúpenia žia-

ti bývalého žiaka gymnázia v Žiline,

kov tanečnej školy Plešinger v Žiline –

ktorý strávil rok v škole v Nemecku. Na

ukážky tanečného štýlu od folklóru cez

záver osobitne vyznamenali študentov

spoločenské až po moderné – sprevá-

s výnimočne dobrými

2.

lektor

nemeckého
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aj

tých

žiakov,

ktorí

majú

výsledkami.

Z našich žiakov to bola Alexandra Doj-

švédskych stolov. Dúfam, že sme si zo

činovičová (VIII) a Ivona Mendelová

Žiliny neodniesli len ťažko vydreté dip-

(VIII). Slávnosť ukončil spoločný tanec

lomy, ale aj príjemnú spomienku.

zúčastnených a občerstvenie formou
Ivona Mendelová, oktáva

Cesta za Goetheho veľdielom

C

estovali ste už na školský výlet vlakom? Vrelo odporúčam. Má to svoju jedinečnú atmosféru. My sme to zažili nedávno. Museli sme síce vstávať
o niečo skôr ako na bežný výlet, no myslím si, že to neľutoval vôbec nikto.

Nová budova Slovenského národného divadla je situovaná na nábreží Dunaja. Veľmi
pekné miesto na romantiku. Počas prechádzky vám môže robiť garde sám Milan
Rastislav Štefánik v podobe veľkej bronzovej sochy. K divadlu je otočený chrbtom,
akoby sa naň nemohol pozerať,
keďže ho tak dlho stavali.
No poďme radšej k predstaveniu.
Pán Goethe to celé myslel určite
dobre. Ibaže, pochopiť jeho myšlienky bolo náročné už pre jeho súčasníkov, a to nehovorím o našej tak
trochu „natvrdlej“ generácii. Navyše
i pompézne

predstavenie

hercov

SND čo-to z pointy ubralo. Pravdou
je, že mnohí z nás (seba nevynímajúc), odchádzali po predstavení so zmiešanými
pocitmi a s vedomím, že o pochopení Fausta môžeme naďalej len snívať. Či to niekomu v konečnom dôsledku prekážalo, neviem. Veď sme videli naživo hrať snáď tých
najlepších slovenských hercov. Veľmi rád by som sa však ešte vrátil k vlaku. Totiž:
ak by Železnice Slovenskej republiky zakázali hromadné cestovanie žiakov na základe vysokej hodnoty decibelov z posledného (z nášho) výletu, nečudoval by som sa.
Slabší heavy metalový koncert. Ale, dopadlo to dobre, nikto sa nesťažoval. Vlastne
celý výlet dopadol na jednotku a aj z predstavenia si každý zobral to svoje.
Juraj Pivarči, IV.E
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
ROMÁNSKE JAZYKY

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Tatiana Helbichová
Členovia: Mgr. Petra Bohušová, ThDr. Pavel Kollár, PhD., SchP,
PhDr. Ľudmila Kupková, Mgr. Erika Vargová, Mgr. Ľudmila Zaujecová.

Zľava doprava: E. Vargová, T. Helbichová, Ľ. Kupková, Ľ. Zaujecová, P. Bohušová
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Olympiáda v španielskom jazyku
Študenti španielčiny opäť úspešne reprezentovali 

D

ňa 5.februára 2013 sa piati študenti našej školy zúčastnili na krajskom kole
olympiády v španielskom jazyku v Novom Meste nad Váhom. Získali tri 1.
miesta (vo všetkých kategóriách, v ktorých sme mali zastúpenie) a zároveň

jedno 2. a jedno 3. miesto v kategóriách A a C nasledovne:
V kategórii A:

Róbert Čičmanec (II.B) - 1. miesto,
Dominika Cabajová (II.F) - 3. miesto.

V kategórii B:

Laura Obžerová (III.D) - 1. miesto.

V kategórii C:

Petra Hromadová (IV.A) - 1. miesto,
Katarína Štefancová (IV.A) - 2. miesto.

N

ásledne sa 25. marca 2013 v Bratislave konalo celoštátne kolo olympiády v
španielskom jazyku, na ktorom nás úspešne reprezentovali traja študenti
španielčiny, víťazi krajského kola vo svojich kategóriách. Na túto súťaž sa

pripravovali pod vedením Mgr. T. Helbichovej a PhDr. Ľ. Kupkovej a v konkurenčnom
boji obstáli so cťou. Ako sa už stalo dobrým pravidlom, všetci sa umiestnili medzi najlepšími tromi na Slovensku:
Róbert Čičmanec (II.B) - 2. miesto v kat. A,
Laura Obžerová (III.D) - 2. miesto v kat. B,
Petra Hromadová (IV.A) - 3. miesto v kat. C .
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Naša úspešná premiéra na recitačnej súťaži v cudzích
jazykoch

V

marci až máji sa konali krajské kolá, semifinále a celoslovenské kolo súťaže v recitácii poézie, prózy a drámy v cudzích jazykoch - Jazykový kvet. S poéziou v španielskom jazyku sa na nej

zúčastnili Silvia Hirjaková (III.E), ktorá sa umiestnila na 2.mieste v celoslovenskom
kole súťaže, Kristína Králiková (III.G) obsadila 2.miesto v krajskom kole a Gabriela
Dávidová (III.F) - bez umiestnenia.

Beseda o Mexiku

D

ňa 17. mája 2013 sa na pôde našej školy uskutočnila Beseda o Mexiku.
Pútavého a veselého rozprávania okoreneného aj nebezpečnými príhodami našej bývalej študentky Ing. Andrey Čagalovej (ktorá v Mexiku strávila

pracovne takmer pol roka a ktorej ďakujeme nielen za príjemnú spoločnosť, fotografie a zaujímavé informácie o krajine a jej obyvateľoch, ale aj za čokoládu s čili, banánové čipsy a exotické nápoje), sa zúčastnili študenti 1.- 3. ročníka španielčiny. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu besedu venovanú Kube, Dominikánskej republike, ktoré
Andrea Čagalová tiež navštívila, alebo Argentíne, do ktorej sa v tomto roku ešte pracovne chystá!
Mgr. Tatiana Helbichová, PhDr. Ľudmila Kupková

71

Los españoles nos visitaron
(Navštívili nás Španieli)

Ž

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

Prievidza i celé Slovensko ako „malú
veľkú krajinu“. Katarína Šušmáková
z II. F, Lenka Vrecková a Veronika
Plevková z II. E triedy v spolupráci
s vyučujúcimi Mgr. Monikou Sivákovou a Mgr. Zuzanou Morávkovou (vyučujúcou
španielčiny na SSOŠ kultúry, umenia a turizmu v Prievidzi) a Martinom Morávkom
(žiakom 2. L triedy Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Prievidzi) dňa 8. augusta 2013 privítali skupinu šiestich mladých ľudí zo Španielska pod vedením organizátora pána Isaaca Álvareza Casasolu, ktorý sa v Španielsku venuje realizácii projektov pre mladých i dospelých ľudí s cieľom „pomáhať im rozvíjať zručnosti prostredníctvom skúseností, ktoré im umožňujú, aby sa stali tými najlepšími, akými môžu byť“. So vzácnou návštevou sa slovenská skupina rozlúčila 13. augusta 2013.
V rámci projektu Inter Rail Východná Európa španielski mládežníci vo veku od 14 do
17 rokov cestovali po týchto krajinách: Francúzsko, Taliansko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Maďarsko, Slovensko, Poľsko, Česko, Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko.
Navštevovali zaujímavé historické mestá, ako sú Paríž, Berlín, Brusel, Krakov,
a rozhodli sa, že najdlhšie zo svojej cesty pobudnú v Bojniciach.
Hneď v prvý deň návštevy regiónu hornej Nitry nahliadli do útrob Bojnického
zámku a navštívili kúpele. Ďalšie dni na nich čakala zoologická záhrada, plážové kúpalisko, minigolf či bowling. Okrem prechádzok v Bojniciach spoznávali i Prievidzu
a zavítali aj do Dolných Vesteníc na tradičný obed a opekačku, aby lepšie zistili, ako
žijú rodiny na Slovensku. Na túto zastávku cesty budú spomínať ešte dlho. Pán Casasola sa vyjadril, že hoci sa nachádzal 2500 km od svojho domova, na Slovensku
sa cítil rovnako dobre. Slovenský organizačný tím sa o hostí príkladne staral, všetci si
precvičili jazykové znalosti španielčiny či angličtiny. Každý zažil veľa zábavy, získal
viac skúseností a spoznal nových a dobrých priateľov.
Mgr. Monika Siváková
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„La langue française est une femme. Et cette femme est si belle, si fière, si modeste,
si hardie, touchante, voluptueuse, chaste, noble, familière, folle, sage, qu'on l'aime
de toute son âme, et qu'on n'est jamais tenté de lui être infidèle.“
„Francúzsky jazyk je ako žena, žena, ktorá je taká krásna, taká pyšná, taká skromná,
odvážna, oslovujúca, zmyselná, cudná, noblesná, materská, bláznivá, rozumná, ktorú ľúbime z celej svojej duše a ktorej nedokážeme byť nikdy neverní.“
Anatole France

P

odobne zviedol francúzsky jazyk aj tento školský rok našich žiakov, svedkom sú výsledky z jednotlivých súťaží a aktivít.

Olympiáda vo francúzskom jazyku
Krajské kolo:
kategória 1A – 2. miesto – Eva Némethová (trieda sekunda),
kategória 1B – 1. miesto – Martin Kadaši (trieda tercia),
kategória 2A – 1. miesto – Radmila Štangová (trieda II.E),
kategória 2B – 2. miesto – Monika Duchoňová (trieda IV.F).
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Celoslovenské kolo:
kategória 1B – 4.miesto – Martin Kadaši (trieda tercia),
kategória 2A – 2.miesto – Radmila Štangová (trieda II.E).
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Jazykový kvet

V

súťaži v prednese prózy a poézie v cudzom jazyku sme debutovali veľmi
úspešne. Radmila Štangová z II.E triedy postúpila až do finále, ktoré sa konalo 31. mája 2013 v Nitre. V tejto súťaži získala 1.miesto za prednes roz-

právky „Cache Lune“ v preklade „Zakrývač mesiaca“ od francúzskeho spisovateľa
Erica Puyaberta.

Spievam po francúzsky 2013

S

pev našich žiakov sa rozliehal aj po koncertnej sále
ZUŠ v Žiline, v ktorej sa konalo 8. marca 2013 semifinále súťaže „Spievam po francúzsky 2013“. Je veľmi

krásne vidieť, ako francúzske piesne inšpirovali našich žiakov
k vynikajúcim výkonom. Našu školu reprezentovali Miroslava Rosáková (II.F), Katarína Belisová (IV.G), Silvia Divékyová (III.G) s gitarovým sprievodom Andreja Fiačana
(IV.B).

Andrej Fiačan, Silvia Divékyová, Mgr. Ľudmila Zaujecová,
Miroslava Rosáková, Katarína Belisová
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Mesiac frankofónie – projekt „Notre
lycée bouge“
Naše gymnázium sa hýbe
Počas mesiaca frankofónie sa nám podarilo
rozhýbať naše gymnázium. Žiaci III.G sa
s entuziazmom pustili do prípravy výzdoby
školy i prípravy frankofónneho popoludnia pre
svojich spolužiakov. Žiačky z II.F pripravili nástenku s desiatimi slovami, ktoré obleteli
svet.
rancúzsko je krajina špecifická

rok – každý plagát bol osobitý, nakres-

svojimi vôňami, chuťami, ľuďmi

lený inou rukou, takže každý rozprával

a kultúrou. Človek by sa s jej

iný príbeh. Pomohli nám i šikovní žia-

esenciou mal stretnúť aspoň raz za

čikovia osemročného gymnázia, ktorí

život, pretože na duši zanecháva silný

prichystali rôzne záložky s motívmi

dojem a skvelú spomienku. Aj my, štu-

Francúzska. Celé gymnázium sa sku-

denti gymnázia Vavrinca Benedikta

točne rozhýbalo. Najrozsiahlejšie prí-

Nedožerského v Prievidzi, sme si tento

pravy však boli venované tzv. franko-

fakt uvedomili a chceli sme o tento je-

fónnemu odpoludniu, ktoré sa stalo

dinečný zážitok obohatiť aj naše blízke

srdcom celej našej „operácie“. Konalo

okolie. Ako to však dosiahnuť tak, aby

sa 21. marca 2013, nakoľko je mesiac

sme našich spolužiakov a profesorov či

marec považovaný za mesiac franko-

rodičov

k smrti?

fónie. Stála pred nami neľahká úloha –

Rozhodli sme sa na to ísť „hravou for-

zhrnúť do jedného odpoludnia francúz-

mou“ a projekt sme nazvali „Notre ly-

sku kultúru tak, aby z nej na konci dňa

cée bouge – Naše gymnázium sa hý-

neostal v hlavách návštevníkov iba

be.“

akýsi zmätený miš-maš. Rozhodli sme

Počas celého mesiaca sme pripravo-

sa im teda ponúknuť z každého rožku

vali propagačné materiály, ktoré sme

trošku – akordeónové vystúpenie, kto-

neskôr vystavili v chodbách školy – boli

ré nás náhle prenieslo do ulíc Paríža,

to rôzne plagáty, niektoré profesionál-

trochu

nej tlače, iné ručne maľované. Zobra-

i autentickú recitáciu. Nuž a ako všetci

zovali desať slov frankofónie pre tento

dobre vieme, láska ide cez žalúdok.

F

zaujali

a neunudili
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francúzskeho

spevu,

ale

Kto by povedal nie francúzskej čokolá-

podarilo všetkým ukuchtiť výborné de-

dovej pene «mousse au chocolat»

zerty – ostávalo ich len zjesť. Celý pro-

palacinkám «crêpes»? Nielenže

jekt mal úspech aj napriek tomu, že

sme tieto pochúťky pripravili. Túto ra-

sme ho robili prvýkrát. Dúfame, že

dosť sme dopriali aj všetkým, ktorí sa

v ňom budeme pokračovať a naďalej

na nás prišli pozrieť, a tak sa zrazu

šíriť dobré meno francúzskej kultúry –

miesto konania zmenilo na malú cukrá-

je čarovné na moment uniknúť tam,

reň «pâtisserie». Vzduchom plávala

kde srdcia ľudí bijú úplne iným rytmom.

a

vôňa roztopenej čokolády, na panvici
syčali prvé palacinky. V skupinkách sa
Silvia Divékyová, III.G
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
DEJEPIS

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Zuzana Orságová
Členovia: PhDr. Margita Daubnerová, Mgr. Eva Juríčková, RNDr. Jaroslav Perniš,
PaedDr. Mária Poljaková, Mgr. Monika Siváková, Mgr. Anna Šimová,
Mgr. Helena Vašková.

Zľava doprava: H. Vašková, E. Juríčková, M. Siváková, A. Šimová,
Z. Orságová, M. Daubnerová
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P

oznávanie svetových, národných i regionálnych dejín je
cestou neľahkou, ale kto sa na ňu vydá, určite zistí, že
to stojí za to. Radosť z nového poznania a realizácie

mnohých aktivít na púti za odkrývaním tajomstiev minulosti zakúsili v tomto školskom roku žiaci na hodinách dejepisu
i voliteľných predmetov svetové dejiny, staroveké civilizácie, seminár z dejepisu, moderné dejiny, vybrané kapitoly z dejepisu. Pre tých žiakov, ktorí sa osobitne zaujímajú
o históriu, ponúkla predmetová komisia aj voľnočasové aktivity: krúžky dejepisnej
olympiády, stredoškolskej odbornej činnosti, dejepisný krúžok a krúžok dejepis zaujímavo.
Predmetová komisia sa predstavila verejnosti na Dni otvorených dverí, kde
návštevníci mali možnosť spoznať metódy vyučovania a učebné pomôcky, oboznámiť sa s prácami našich žiakov a nahliadnuť do sveta dôb dávno i nedávno minulých.
Spoznávanie písomných prameňov bolo cieľom návštevy Štátneho archívu
v Nitre, pobočka Bojnice, na pripomenutie historických výročí mesta Prievidza žiaci
absolvovali návštevu výstavy Memoria Prividiae Antiquae v Regionálnom kultúrnom
centre v Prievidzi a vytvorili nástenky v priestoroch školy; o zaujímavostiach zo sveta
environmentálnych dejín rozprával doc. Miroslav Kmeť z Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici.
Tragické udalosti dejín 20. storočia si žiaci pripomenuli absolvovaním exkurzie
do Osvienčimu a Krakova, 25. výročiu sviečkovej manifestácie bola venovaná putovná výstava Mgr. Františka Neupauera. Kreativitu žiakov a prehlbovanie historických
vedomostí sme sa usilovali podnecovať účasťou na rôznych projektoch a súťažiach,
napr. Nenápadní hrdinovia, Hľadanie zabudnutých príbehov, V mene kráľa
a kráľovnej. Úspechy na seba nedali dlho čakať, v stredoškolskej odbornej činnosti
sme si vybojovali postup do krajského kola (Dominika Hrúzová, II.F), v dejepisnej
olympiáde sa môžeme pochváliť druhým miestom v celoštátnom kole (Jozef Mário
Matiaško, II.F).
Neustále sa usilujeme sprístupňovať žiakom dejiny tak, aby sme nezabúdali na
bohatstvo kultúrneho dedičstva, poznávali život našich predkov i udalosti, ktoré
ovplyvnili svet, v ktorom žijeme. Veríme, že sa nám to bude naďalej dariť.

PK dejepisu
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Žiaci II.F triedy na výstave Memoria Prividiae Antiquae
v Regionálnom kultúrnom centre Prievidza

Exkurzia žiakov II.F triedy v Štátnom archíve Nitra – pobočka Bojnice
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Dejepisná olympiáda
a stredoškolská odborná činnosť v odbore história

Ž

iaci, ktorým je dejepis záľubou, sa v tomto školskom roku zapojili do viacerých
súťaží, v ktorých dosiahli pekné úspechy prezentáciou svojich bádateľských
prác i vedomostí z oblasti histórie. Prvou súťažou bola dejepisná olympiáda.

Žiaci 8-ročného štúdia (sekundy a kvarty) sa zapojili do dejepisnej olympiády
v kategóriách C, D, E, F. V okresnom kole boli úspešní: Artur Hrubý (sekunda), obsadil 9. miesto, a Jakub Chovanec (kvarta), ktorý skončil na 5. mieste.
Dňa 5. februára 2013 sa konalo školské kolo dejepisnej olympiády v kategórii
A a B. Do krajského kola postúpili: kategória A: Jozef Mário Matiaško, II.F; kategória
B: Miroslava Rosáková, II.F; Jozef Pálesch, III.D.
Dňa 4. apríla 2013 sa v Bánovciach nad Bebravou konalo krajské kolo, umiestnenie bolo nasledovné: kategória A: Jozef Mário Matiaško, II.F, 1.miesto; kategória
B: Miroslava Rosáková, II.F, 1.miesto; Jozef Pálesch, III.D, 2. miesto.
V dňoch 3. – 5. mája 2013 sa v Bratislave konalo celoslovenské kolo, našu školu a Trenčiansky kraj úspešne reprezentoval Jozef Mário Matiaško z triedy II.F, ktorý
v kategórii A s prácou Dejinný prierez Malej Čausy do konca 19. storočia obsadil
krásne 2. miesto.
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D

o stredoškolskej odbornej činnosti sa v školskom roku 2012 / 2013 v rámci
odboru 13 – história, filozofia, právne vedy – zapojili títo študenti:
Jozef Mário Matiaško z II.F triedy (s prácou Dejinný prierez Malej Čausy od

najstarších čias po 19. storočie), Dominika Hrúzová z II.F triedy (s prácou Odkaz sv.
Cyrila a Metoda pre dnešnú mladú generáciu).
Uvedení študenti sa dňa 27. marca 2013 zúčastnili regionálneho kola SOČ v Partizánskom. Do krajského kola postúpila Dominika Hrúzová.
Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme mnoho podobných úspechov v práci
s prameňmi a dejinami!

PK dejepisu

Dejepis inak

V

školskom roku 2012/2013 sme sa so spolužiakmi zapojili do projektu Zabudnuté príbehy. Zoznámila nás s ním naša pani profesorka Eva Juríčková,
ktorá nám bola pri celej

práci veľkou oporou. Dostali sme
chuť spoznať dejepis aj inak ako len
zo školských lavíc. Netušili sme, že
vďaka nemu zažijeme toľko nových
vecí, zaujímavých situácií a získame
toľko skúseností. Všetci traja sme
sa zhodli, že

bol pre nás veľkým

prínosom. Ukázal nám bežné školské učivo aj z inej stránky, pomohol nám získať
nové názory a to nielen v rámci danej témy, ale v iných oblastiach. Nebol to projekt
ako všetky ostatné. Na informácie, ktoré sme hľadali, zďaleka nestačili knihy alebo
internet. Našou úlohou bolo spracovať príbeh človeka, ktorého činy dávno zapadli
prachom, a preto sme informácie o jeho živote, názoroch a skutkoch čerpali najmä z
rozprávania ľudí, ktorí ho poznali. Nahliadnuť do spomienok nám umožnili jeho priatelia, známi i rodina. Bolo veľmi zaujímavé, ale aj smutné precítiť, aké stopy zanechali v týchto ľuďoch „zážitky“ z obdobia komunizmu. Práve kvôli tomu sme chceli, aby
sa vďaka tejto práci náš hrdina zapísal do pamäti iných ako významný človek.
Práca sa stávala postupom času zaujímavejšou a zaujímavejšou. Nečakali sme však,
že s ňou dosiahneme až taký úspech. Boli sme ocenení druhým miestom, čo nás
prekvapilo, no hlavne veľmi potešilo. Našou odmenou bola aj účasť na festivale dokumentárnych filmov JEDEN SVET v Bratislave. Za dva dni sme mali možnosť vidieť
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mnoho filmov, ktoré spracúvali problémy dnešného sveta, každodenné príbehy a starosti ľudí z mnohých kútov Zeme. Obohatili nás o poznatky, ktoré by sme v bežný
školský deň určite nezískali. Preto sme vďační, že sme sa projektu mohli zúčastniť a
určite sa veľmi radi zapojíme aj v budúcich ročníkoch.
Lucia Vidová, Dagmara Košovská a Juraj Sekera (študenti II.C)

Exkurzia do Poľska

V

dňoch 5. – 6. júna 2013 sme
druhého

mesta. Nasledujúci deň sme začali

a tretieho ročníka – absolvo-

prehliadkou hradu Wawel. Je to sym-

vali dejepisnú exkurziu do Poľska

bolické miesto s veľkým významom pre

v sprievode pani profesoriek Mgr. Zu-

Poliakov. Nachádza sa tu kráľovský

zany Orságovej a Mgr. Heleny Vaško-

zámok a katedrála, ktorej návštevu

vej. Po 4 hodinách cesty sme dorazili

sme si nemohli nechať ujsť. Katedrála

do mesta Osvienčim, kde sme navštívi-

je korunovačným a pohrebným mies-

li najväčší nemecký vyhladzovací tábor

tom poľských monarchov. Bola posta-

Auschwitz-Birkenau, ktorý bol zriadený

vená na začiatku 11.storočia a jej ar-

v roku 1941. Dodnes sa zachovalo 45

chitektúra je neopísateľne krásna. Po

murovaných a 22 drevených domov,

namáhavom výstupe do najvyššej veže

cez ktoré nás previedol náš slovenský

katedrály sme si vychutnali výhľad na

sprievodca. Dozvedeli sme sa kedy,

toto veľkolepé mesto a obdivovali sme

pre koho a na aký účelom bol postave-

obrovský 10-tonový zvon, o ktorom

ný, vo vitrínach sme videli autentické

legenda vraví, že keď sa ľavou rukou

pozostatky po väzňoch, napríklad ich

dotknete srdca a súčasne pravou zvo-

vlasy, oblečenie, kuchynské riady ale-

nu a niečo si zaželáte, splní sa to... Za

bo kufre s menami pôvodných majite-

dva dni sme toho zažili naozaj mnoho.

ľov.

Unavení, ale plní dojmov a zážitkov

Prehliadka trvala približne 3 hodiny

sme vyrazili na cestu domov. Bola to

a následne sme sa presunuli do 60

skutočne jedna z najlepších exkurzií,

kilometrov vzdialeného Krakova. Uby-

akej sme sa kedy zúčastnili.

my

–

študenti

sme si dopriali večernú prehliadku

tovaní sme boli priamo v centre, a tak
Alena Oršulová (VII)
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Hľadanie zabudnutých príbehov
Občianske združenie Človek v

dobia totality a čo najzaujímavejšie

ohrození v spolupráci s Ústavom pa-

písomne alebo audiovizuálne spraco-

mäti národa zorganizovalo projekt Za-

vať jeho príbeh. Tri víťazné tímy boli

budnuté príbehy, v rámci ktorého sa

vyhlásené a ocenené počas otvorenia

uskutočnila študentská súťaž Hľadanie

festivalu Jeden svet dňa 3. decembra

zabudnutých príbehov.

2012 v kine Lumiere v Bratislave.

Študentské tímy mali za úlohu vo

Víťaznou školou, ktorej žiacke tí-

svojom okolí vyhľadať pamätníka ob-

my poslali najlepšie práce, sa stalo
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Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedo-

Bratislavy, kde na schodoch Univerzity

žerského z Prievidze.

Komenského zasiahla guľka ruských

Prvé miesto:

vojakov 15-ročnú Danku Košanovú.

Michaela Guliková (kvinta) a Ja-

Pán Sivák si ju ako jediný všimol a

kub Chovanec, kvarta (konzultantka E.

rozbehol sa jej na pomoc, bol však tiež

Juríčková)

zasiahnutý, na mieste mŕtvy a nespo-

Príbeh 19-ročného Jozefa Cidorí-

menutý v zozname prvých obetí z 21.

ka z Malých Bielic, ktorých bol v 50.

augusta 1968.

rokoch povolaný na vojenčinu do Čier-

Veronika Wolfová a Ivona Men-

nej na Tisou, kde odmietol splniť príkaz

delová – študentky oktávy (konzultant-

veliteľa strieľať do davu búriacich sa

ka E. Juríčková)

ľudí v dôsledku znehodnotenia meny

Príbeh Viliama Suchého zo Stu-

počas menovej reformy. Odsúdený za

pavy, ktorý sa počas štúdia zapojil do

trestný čin hanobenia verejného činite-

protestov proti štátnemu zriadeniu a

ľa strávil 10 rokov vo väzení, vrátane

vylepoval ilegálne letáky. Taktiež bol

prác v Jáchymovských baniach, v dô-

členom Bielej légie, ktorá pomáhala

sledku čoho zomrel vo veku 36 rokov a

ľuďom utekať za hranice, začo bol v

zanechal po sebe ženu a dve dcéry.

roku 1950 uväznený. V roku 1951 sa

Dve druhé miesta:

mu podarilo z väzenia ujsť a emigrovať

Juraj Sekera, Dagmara Košov-

do Austrálie, neskôr do Kanady.

ská, Lucia Vidová – študenti z II.C

Odmenou pre 3 víťazné tímy, kto-

(konzultantka E. Juríčková).

ré určila odborná porota, bol 2-dňový

Príbeh Stanislava Siváka z Boj-

pobyt v Bratislave s účasťou na Filmo-

níc, ktorý sa ako 29-ročný stal sved-

vom festivale Jeden svet a s návšte-

kom príchodu sovietskych vojsk do

vou Ústavu pamäti národa.
Mgr. Eva Juríčková
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I

v tomto školskom roku sa naši

níka levočskej vzbury, sa umiestnili

študenti zapojili do kultúrno-

v zlatom pásme.

vzdelávacieho projektu Nenápadní

Víťazné tímy získali vďaka finančnej

hrdinovia v zápase s komunizmom.

podpore Nadácie Konrada Adenauera

Patrik Blatt a Simona Matejčeková po-

a ďalším sponzorom hodnotné vecné

stúpili na študentskú konferenciu, ktorá

dary, europoslanci Anna Záborská,

sa konala 16. novembra 2012 pod zá-

Peter Šťastný a Miroslav Mikolášik pre

štitou dona Antona Srholca , predsedu

každý tím pripravili zájazd do Bruselu

Konfederácie politických väzňov Slo-

alebo Štrasburgu.

venska, a OZ Nenápadní hrdinovia
v Bratislave. S prácou, ktorou priblížili
Študentom srdečne gratulujeme.

osud profesora Rudolfa Jurika, účast-
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Jáchymov neboli len významné kúpele
redtým, ako som sa prvýkrát

ľudí, ktorí sa vzopreli vtedajšiemu re-

dozvedel

Nená-

žimu a nám mladým otvorili brány do

padní hrdinovia, som si ako

sveta slobody. Touto cestou by som sa

žiak gymnázia myslel, že o danej dobe

im chcel poďakovať, i keď mnohí z nich

– komunizme – mám dosť informácií

už nie sú medzi nami.

z médií či rozprávania iných ľudí. Na

V dnešnej dobe, keď si mnohí z nás

základe toho som si spravil vlastný

nepamätajú, čo bolo včera, nie čo bolo

názor. Ale ten sa mi po absolvovaní

pred 23 rokmi, má zdokumentovanie

súťaže Nenápadní hrdinovia radikálne

príbehu človeka, ktorý trpel v období

zmenil. Prečo? I napriek tomu, že som

komunizmu,

vedel z hodín dejepisu, že kňazi či ve-

nielen pre nás, ale predovšetkým pre

riaci i radoví občania boli pre ich hod-

generácie

noty a názory na „dennom poriadku“

s pamätníkom,

prenasledovaní, nedokázal som si to

a debatovať

v skutočnosti poriadne predstaviť. Po-

o ktorých som netušil, bol pre mňa je-

viem úprimne, bral som to ako fakt, do

den

istej miery ako povinnú látku dejepisu,

kov. Vďaka tomu som vyvrátil mylné

a to bolo z mojej strany asi všetko. Pre

názory mnohých ľudí. I svoj

mňa ako 18-ročného chalana boli sú-

Tento projekt má veľký význam, bol by

časné dejiny jeho krajiny, dediny, či

som rád, keby sa doňho zapájali ďalší

priamo rodiny nezaujímavé. No teraz

mladí ľudia.

môžem

Nebyť súťaže, ešte stále si myslím, že

P

pyšný

o projekte

s hrdosťou povedať, že som
na

výnimočných

skutočne veľkú hodnotu
po

nás.

Pracovať

počúvať
s ním

ho

o udalostiach,

z najobohacujúcejších

zážitvlastný.

Jáchymov boli len významné kúpele,
že kňazi sa mali najlepšie, či vtedy sa
mal každý dobre... Nie.
Ďakujem za
projektu

možnosť byť súčasťou
Nenápadní

hrdinovia.

Patrik Blatt (IV.B)
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
OBČIANSKA NÁUKA

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Erika Nádošová (Vargová)
Členovia: PaedDr. Katarína Rajcigelová, Mgr. Monika Siváková,
Mgr. Lenka Szabová, Mgr. Anna Šimová, Ing. Soňa Tršová , PhD.

Zľava doprava: E. Nádošová, L. Szabová, S. Tršová, K. Rajcigelová,
A. Šimová, M. Siváková
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Č

lovek a spoločnosť. Psychológia, sociológia,
ekonomika,

trh

práce,

financie,

právo,

politológia, ľudské práva, filozofia. Množstvo

vedných odborov, množstvo javov, množstvo otázok.
Odpovede na ne sme sa usilovali hľadať spolu so študentmi v šiestich ročníkoch
osemročného štúdia a v dvoch ročníkoch štvorročného štúdia.
V školskom roku 2012/2013 PK občianskej

náuky zastrešovala vyučovanie

týchto predmetov: občianska náuka, náuka o spoločnosti, ekonomika, voliteľný
predmet spoločenskovedný seminár a nepovinný predmet aplikovaná ekonómia.
Žiaci sa mohli zapojiť do množstva zaujímavých aktivít. Navštívili Hornonitriansku
knižnicu, Centrum sociálnych služieb Domino, Okresný súd v Prievidzi, zapojili sa do
súťaže Artivizujem sa!, Expert Geniality Show, Hľadanie zabudnutých príbehov.
Absolvovali besedy s predstaviteľmi Amnesty International Slovensko, združenia
Človek v ohrození, cyklus besied s podnikateľmi z regiónu,
s predstaviteľmi regionálneho i nadregionálneho politického
života, zoznámili sa s aktivistami projektu Živá knižnica,
Integrácia na cestách, Obchodovanie s ľuďmi. PK sa
prezentovala verejnosti počas Dňa otvorených dverí, kde
návštevníkom ponúkla informácie o organizácii štúdia,
o možnostiach zapojenia do projektov a aktivít, záujemcovia
mali možnosť vidieť ukážky prác študentov.
V rámci voľnočasových aktivít ponúkala PK krúžok olympiády ľudských práv
a úzko spolupracovala so speváckym zborom Vavrinec a predmetovou komisiou
dejepisu.
Veríme, že vyučujúci spolu so študentmi aj v budúcich rokoch budú aktívne
zapojení do činnosti predmetov spoločenskovedného zamerania, aby tak formovali
svoje

zručnosti

a osobnosť

a v budúcnosti

sa

aktívne

zapájali

do

diania

v občianskom a spoločenskom živote.
Predmetová komisia občianskej náuky
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Úspešní riešitelia vedomostnej súťaže Expert Geniality Show,
žiaci III. A triedy

Účastníci besedy s predstaviteľom Amnesty International Slovensko
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Celoslovenská súťaž ARTivizujem sa!

Z

druženie Človek v ohrození vyhlásilo v septembri celoslovenskú súťaž pre
stredné školy s názvom „ARTivizujem sa!“, ktorej cieľom bolo aktivizovanie
mladých ľudí a ich následná angažovanosť v oblasti ľudských práv.

Žiaci spoločenskovedného seminára 3. ročníka vytvorili súťažný tím pod vede-

ním Mgr. Lenky Szabovej a spracovali danú problematiku formou umenia, a to audiovizuálnou formou prostredníctvom krátkeho filmu, ktorý doplnili aj vizuálne (fotografiou). Reflektovali tak porušovanie práv znevýhodnených skupín obyvateľstva, konkrétne LGBTI komunity (komunity ľudí na základe inej sexuálnej orientácie).
Naša žiačka, Zuzana Senčáková (III.G), bola na základe úspešného motivačného listu, ako jedna z mála, pozvaná na plne hradené trojdňové školenie do Senca,
kde boli pozvaní lektori a odborníci z oblasti porušovania práv a práce so znevýhodnenými skupinami v spoločnosti.
Aktivitu žiakov v tejto súťaži odborná porota ocenila 3. MIESTOM V RÁMCI SR.
Víťazov vyhlásili

8. decembra 2012 počas festivalu dokumentárnych filmov

„Jeden svet“ v Bratislave, ktorého sa za odmenu zúčastnili aj dve naše žiačky Zuzana Senčáková (III.G) a Martina Camastralová (III.C) s plne hradeným ubytovaním,
stravou a cestovným od organizátora súťaže.
Mgr. Lenka Szabová
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
PSYCHOLÓGIA

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Ľudmila Zaujecová
Členovia: Mgr. Gabriela Belisová, Mgr. Martin Dado, Mgr. Ľudmila Husárová,
PhDr. Zuzana Klačanská, PaedDr. Eleonóra Porubcová

Zľava doprava: E. Porubcová, Ľ. Zaujecová, Z. Klačanská, G. Belisová, Ľ. Husárová.
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Ž

iaci štvrtého ročníka v predmete psychológia organizovali a realizovali odborné
akcie, ktoré vyplývali zo spoločenskej situácie a tiež z odporúčaní Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR v pedagogicko-organizačných pokynoch

na školský rok 2012/2013. Ide o uvedené akcie:

Deň jabĺk

I

de o tradičnú akciu, ktorú už niekoľko rokov pravidelne organizuje na našej škole
PhDr. Zuzana Klačanská pri príležitosti Dňa zdravej výživy. Deň jabĺk sa konal
v našej škole 16. októbra 2012. Tento rok sa nekonala súťaž o najkrajšie, najväč-

šie či najzaujímavejšie jablko, ale deň sa niesol v priateľskom a veľmi kolektívnom
duchu. Všetko bolo ako z piesne Červené jabĺčko: „Červené jabĺčko vo vrecku mám,
koho rada vidím, tomu ho dám“.
Celý týždeň bol plný obrázkov
a farieb. 5. októbra 2012 sme
vyzdobili nástenku a oblepili
steny celého vestibulu krásnymi obrázkami, ktorých autormi sú študenti prvého stupňa
osemročného štúdia. Asi dva
týždne pred týmto dňom nám
začali ochotní spolužiaci a aj
pani profesorky nosiť jabĺčka:
PhDr. Zuzana Klačanská, Ka-

tarína Štefancová (IV.A), Lucia Bošková (IV.A), Michaela Vrabcová (IV.A), Petra Kováčiková (IV.A). 16. októbra 2012 sme prišli skoro ráno do školy a pripravili sme sa.
Mali sme veľký kôš, ktorý sme kopcom naplnili jablkami. Postavili sme sa k vchodovým dverám a každému, kto prešiel okolo, sme dali jablko s vetou : ,, Vezmi si jablko
a daj ho tomu, koho máš rád.“ Ľudia reagovali naozaj pozitívne. Našlo sa aj pár takých, ktorí jablko odmietli, ale tých bolo málo. Menší košík sme zaniesli aj do zborovne, aby sa pani profesorky a páni profesori ponúkli a možno si jabĺčka aj podarovali.
Naša vďaka patrí aj našej školskej jedálni. Keď sme ich požiadali, či by mohli dávať
16. novembra 2012 k obedom jablká, hneď nám vyhoveli.
Michaela Vrabcová (IV.A)
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Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami

V

o štvrtok, 11. októbra 2012, sa v klubovni nášho gymnázia uskutočnila beseda zameraná na tému Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi
generáciami. Zorganizovali ju študentky IV.C triedy: Mária Magdaléna Joni-

sová, Denisa Záhorská a Nina Chovancová, s pomocou pani profesorky Kľačanskej. Naše pozvanie na besedu prijala aj pani riaditeľka, ktorá sa do debaty s radosťou zapájala a pridala aj svoje
postrehy a zážitky.
Na besedu sme si pozvali 3 aktívne dôchodkyne, ktoré sú členkami Prievidzského klubu dôchodcov a Klubu zrakovo postihnutých v Prievidzi. Počas druhej a tretej vyučovacej hodiny nám priblížili svoj denný harmonogram. Porozprávali nám o organizácii, ktorú navštevujú.
Dozvedeli sme sa o výletoch a akciách, ktoré organizujú, a o ich najväčších zážitkoch
prežitých so svojimi rovesníkmi v klube. O zábavu teda bolo postarané.
Magdaléna Jonisová (IV.C)
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AIDS

A

IDS alebo syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti je infekčná choroba
ľudí vírusového pôvodu. Je charakteristický postupným oslabovaním imunitného systému, ktorého funkčnosť nakoniec poklesne natoľko, že sú mu ne-

bezpečné aj také typy infekcií alebo zhubného bujnenia, ktoré sa u zdravého človeka
vôbec nevyskytujú. Pôvodcom choroby sú dva kmene vírusu ľudskej imunitnej nedostatočnosti HIV. Prenáša sa najmä pri nechránenom pohlavnom styku a používaním spoločných injekčných striekačiek. Prítomnosť vírusu HIV v organizme možno
diagnostikovať krvnými testami. Sú známe dva hlavné typy vírusov, označené HIV-1
a HIV-2.
1. december je známy ako deň boja proti HIV/AIDS. Počas tohto dňa sa väčšinou
rozdávajú symbolické červené stužky a organizuje sa tzv. Sviečkový pochod. Organizátorom tejto akcie na Slovensku je Slovenský Červený kríž.
Najvhodnejšia ochrana proti šíreniu HIV je vernosť
partnerov, teda vyhýbanie sa náhodným pohlavným
stykom, a hlavne pohlavnému styku za peniaze alebo
drogy. Vhodnou pomôckou proti šíreniu HIV a tiež proti nechcenému tehotenstvu je pánsky prezervatív.
Ženské hormonálne antikoncepčné prostriedky chránia pred nechceným tehotenstvom, ale nechránia pred
nakazením HIV. Proti nakazeniu prostredníctvom krvi je najdôležitejšie nepoužívať
veci súvisiace s krvou, ktoré už použil niekto iný. Nebezpečenstvo sa môže objaviť aj
pri dávaní piercingu a podobne.
Erika Čajková (IV.F)

Medzinárodný deň duševného zdravia

V

tomto školskom roku sme si opäť pripomenuli
Medzinárodný

deň

duševného

zdravia

10.októbra. Ako každý rok, aj tento sa naša ško-

la zapojila do zbierky Deň nezábudiek. Zúčastnili sa jej
predovšetkým žiaci druhého a tretieho ročníka. V rámci
nášho

projektu

sme

s pomocou

pani
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profesorky

Klačanskej zorganizovali v škole tri

Pravdepodobne najpodstatnejšou in-

besedy s pani Adrianou Karásekovou

formáciou, ktorú sme sa dozvedeli,

a Miriam Krajčírikovou, ktoré pracujú

bolo to, že nikto z nás si nemôže po-

v občianskom združení Šťastie si ty!

vedať, že jeho sa to netýka a jemu sa

Veľmi ochotne a pútavo nám poroz-

to nikdy nemôže stať. Každý deň sme

právali o združení, o projektoch, ktoré

pod veľkým stresom či už v práci,

pripravujú, ale taktiež sme sa dozvede-

v škole, alebo doma; a preto si nikto

li veľa informácií o samotných dušev-

z nás nemôže byť istý, že nebude prá-

ných

ve on tým ďalším, ktorý bude potrebo-

poruchách,

o ich

príčinách

vať takúto pomoc.

a prejavoch, ale aj to, ako sa pred týmito chorobami chrániť a ako im predchádzať.

Katarína Belisová, Katarína Bieliková, Dominika Mokrá (IV.G)

Multikultúra a multikultúrna výchova
ňa 22. novembra 2012 sa na

medzi nami a Ruskom. Ochotne nám

našej škole uskutočnila be-

odpovedala na všetky otázky, ktorých

seda v rámci témy multikultú-

neustále pribúdalo. Doniesla nám aj

ra a multikultúrna výchova. Naše po-

knihy a materiály, na ktorých nám uká-

zvanie na besedu prijala aj pani Hrubá,

zala oblasť, v ktorej žila. Informovala

ktorá

z Ruska,

nás o kultúre a životnom štýle v Rusku.

a tak nám mohla priblížiť život v cudzej

Všetko doplnila názornými ukážkami.

krajine a rozdiely medzi Slovenskom,

No

kde momentálne žije, a Ruskom, kde

a spôsob života v Rusku, ale besedu

sa narodila a vyrastala. Jej naozaj zau-

doplnila

jímavé a pútavé rozprávanie nadchlo

a strhujúcimi novinkami, o ktorých nikto

všetkých spolužiakov vrátane nás, kto-

z nás doposiaľ nepočul. Ku koncu be-

ré sme besedu usporiadali a našej pani

sedy usporiadanej hlavne pre štvrtá-

profesorky. Dozvedeli sme sa naozaj

kov nášho gymnázia sa do besedy za-

veľa prekvapujúcich informácií. Predo-

pojil

strela nám nielen rozdiely vo výchove,

z Vietnamu, a tak sa náš obzor rozšíril

ale aj mnoho spoločných vlastností

o nové poznatky a skúsenosti z inej

D

pochádza

pôvodne
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nespomenula

aj

aj

náš

len

vtipnými

spolužiak.

výchovu
príhodami

Pochádza

krajiny. Aj on, aj pani Hrubá nám po-

Bolo to veľmi príjemné dopoludnie,

skytli veľa cenných informácií a sme

s príjemnými ľuďmi, ktoré sa určite

radi, že obaja prišli a podelili sa o ne.

každému páčilo.

Laura Štefíková (IV.E), Eva Ličková (IV.E),Simona

Záškoláctvo na našej škole

Z

áškoláctvo môžeme charakterizovať ako
úmyselné vymeškávanie školského vyučovania, keď žiaci z vlastnej vôle, zväčša bez

vedomia rodičov, nechodia do školy. Tieto vymeškané hodiny však nie sú ospravedlnené lekármi ani
rodičmi. Zaraďujeme ho do porúch správania.
V našom projekte sme sa zamerali hlavne na
príčiny chodenia poza školu. Existuje množstvo dôvodov, prečo sa žiaci vyhýbajú vyučovaniu. Môže to
byť napríklad kvôli neobľúbenému predmetu, učiteľovi, zo strachu pred skúškou, písomkou, zosmiešnením, či úplný nezáujem o školu. Do hlavných príčin zaraďujeme
aj zlý vplyv rodinného prostredia, nezáujem rodičov, šikanovanie i snahu upútať svojich vrstovníkov.
Na základe anonymného dotazníka, ktorý sme poskytli študentom 1., 3. a 4.
ročníka nášho gymnázia, sme zistili, že zo 68 opýtaných 52 žiakov bolo už niekedy
„poza školu“. Najčastejšie udali ako dôvod odchodu ťažký deň, písomky, či nudu. Až
83% študentov uviedlo, že sa vyhýba určitej konkrétnej hodine. Pýtali sme sa tiež, či
zavedenie pravidla „25%“ ovplyvnilo počet vymeškaných hodín, a až 69% opýtaných
odpovedalo

záporne.

Väčšina

študentov

chodí

poza

školu

bez

výčitiek

a ospravedlnenky im píše buď rodič, alebo každý sám. 60% respondentov odpovedalo kladne na otázku, či o ich absencii vedia rodičia.
Záškoláctvo je jedným z najbežnejších problémov, s ktorými sa vo veľkej miere stretávame na stredných i základných školách; a ako sme na základe tohto projektu zistili, týka sa aj tej našej.
Andrea Matyašovská (IV.C), Romana Šályová (IV.C), Martin Procházka (VIII)
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Ochrana detí pred používaním internetu

V

našom projekte sme sa dozvedeli, že mladšie deti
najviac času na počítači trávia práve hraním počítačových hier. Staršie deti okolo dvanástich rokov na-

opak pred počítačovými hrami uprednostňujú chat či už s kamarátmi, alebo ľuďmi,
ktorých ešte nevideli. Na počítači však čas trávia ľudia každej vekovej kategórie. Deti, študenti, rodičia a dokonca aj niektorí starí ľudia. Zaujímavosť o počítače stále rastie, a preto by s tým mali niečo robiť najmä rodičia, ktorí vychovávajú malé deti. Mali
by venovať viac času svojim deťom, komunikovať s nimi a varovať ich pred možným
nebezpečenstvom. Upútať ich aktivitami ako šport, hudba, tanec. Naučiť ich, aby netrávili veľa času na internete, pretože v konečnej štatistike je priemerný čas strávený
na internete veľmi vysoký.
Veronika Ištvánová (IV.D), Žofia Obertíková (IV.G), Iveta Vaňová (IV.A)

UNICEF – to nie je len modrý gombík

T

áto téma je zameraná na ľudské práva
detí na celom svete. Presne tak, ako
sme na ne zabúdali my obrazne, tak ich

ignorujú státisíce ľudí po celom svete. A presne
tejto problematiky sa týkal aj náš dotazník,
s ktorého formuláciou a distribúciou medzi študentmi nám pomáhala pani profesorka
Gabriela Belisová. Predložili sme ho žiakom nášho gymnázia a obsahoval výlučne
otázky na práva detí. Týkal sa aj toho, či naši žiaci poznajú svoje práva, a niekoľko
otázok sme formulovali tak, aby sa prejavila aj ich tvorivosť v tejto oblasti, takže mohli
navrhnúť svoje vlastné vylepšenia práv. Výsledky boli zaujímavé – mohli sa o nich
následne presvedčiť aj na nástenke, ktorá zdobila školu týždeň pred naším akademickým „voľnom“.
Barbora Vojtášová, Roman Vetrák, Jakub Oleš (všetci IV.E)
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DOMINO

V

dňoch 25. – 26. marca 2013 mali seminaristi psychológie štvrtého ročníka
možnosť zúčastniť sa návštevy centra sociálnych služieb Domino v Prievidzi.

CSS DOMINO je zariadením sociálnych služieb určeným pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, odkázané na pomoc
inej osoby. V Domine nás milo privítala pani Zuzana Magdinová (vedúca zdravotného úseku), ktorá
nám na začiatok porozprávala o fungovaní, časovom harmonograme, akciách, aktivitách tohto zariadenia. Mnohí z nás boli doslova šokovaní, keď
sme sa dozvedeli, čo všetko tieto deti dokážu. Radi
tancujú, kreslia, maľujú, učia sa, chodia na výlety,
liečebné pobyty, k moru, zabávajú sa, usporadúvajú pre ne karnevaly, oslavy a ešte oveľa viac. Po
poskytnutí zaujímavých informácií sme mali možnosť zoznámiť sa s nimi. Niektoré sa nám s veľkou
radosťou predstavili samy, rady nám prezradili svoje záľuby a porozprávali niečo o sebe. O deťoch
s ťažším stupňom postihnutia nám porozprávala pani Magdinová, z ktorej vyžarovalo
neuveriteľné nadšenie a láska. Pracovať s takto postihnutými deťmi si vyžaduje veľa
trpezlivosti a odvahy. Deti sa z našej návštevy veľmi tešili, na ich tvárach bol stále
rozžiarený úsmev. Vo mne táto návšteva vyvolala zmiešané pocity. Na jednej strane
cítim obdiv voči týmto deťom, ktoré aj napriek svojej zlej životnej situácii dokážu každý deň prežiť naplno a s radosťou. Na druhej strane ma táto návšteva donútila zamyslieť sa. Určiť, ktoré hodnoty sú v živote naozaj podstatné. Môj obdiv patrí aj personálu. Ľuďom, ktorí sa o takéto deti s láskou starajú, učia ich, venujú sa im
a pomáhajú im najlepšie, ako vedia. Na záver už snáď len toľko, že som veľmi rada,
že som mohla Domino navštíviť a spoznať skvelých ľudí.
M. Jonisová (IV.C)
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Centrum sociálnych služieb DOMINO v Prievidzi

Naša školská psychologička sa tradične každoročne zapája so žiakmi do rôznych
celoslovenských humanitárnych akcií (zbierok). Za zbierku, ktorá
má najdlhšiu tradíciu, pokladáme Deň narcisov.

Deň narcisov 2013
Pred 17 rokmi odštartovala Liga proti rakovine unikátny projekt – zbierku Deň narcisov. Počas rokov sa vďaka spolupráci a dôvere ľudí vypracoval ako najväčšia verejnoprospešná zbierka na Slovensku. Takmer 95 % populácie tento projekt pozná
a hodnotí ho pozitívne. Cieľom dňa narcisov je vniesť problematiku boja proti rakovine ako aj pravdu o súčasnom postavení chorých na Slovensku bližšie k ľuďom – do
ulíc,

aby

sa

z choroby

nestal

strašiak,

ale

fakt,

ktorý

ľudí

spája.

Deň narcisov sa tradične koná každoročne v apríli a jeho symbolom je žltý narcis –
symbol jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú na svoj odev, aby aj týmto spôsobom
vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou. Deň narcisov pomáhajú organizovať stovky spoluorganizátorov po celom Slovensku. Aj v tomto roku sa naša škola
zúčastnila tejto akcie. Dobrovoľníci boli rozmiestnení na najnavštevovanejších miestach Prievidze a stretli sa s odlišnými typmi ľudí, ktorí mali na prispievanie rôzne názory. Ale prevažná väčšina prievidzských obyvateľov bola štedrá a mali sme radosť z
každého príspevku do tejto zbierky. Bola to pre nás výborná skúsenosť a potešilo
nás, že sme sa mohli zúčastniť užitočnej akcie, ktorej finančné príspevky pomôžu
práve tým, ktorí to potrebujú. Odchádzali sme s dobrým pocitom a plnou „kasou“ príspevkov.
Nina Kuchárikova, Natália Chovanová (obidve II.F)
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
MATEMATIKA

Vedúca predmetovej komisie: PaedDr. Renáta Lukáčová
Členovia: RNDr. Milan Barta, RNDr. Edita Duchoňová, Ing. Ľudmila Holá,
Mgr. Alžbeta Janesová, Mgr. Eva Krajniaková, PaedDr. Oľga Kurbelová,
Mgr. Magdaléna Leškovská, PaedDr. Karin Malátová, Mgr. Jana Mikušková,
Mgr. Mojmír Németh, PaedDr. Alžbeta Sasáková, Mgr. Ľubomíra Šimurková

Horný rad zľava doprava: M. Németh, J. Mikušková, Ľ. Šimurková, R. Lukáčová,
E. Duchoňová, M. Barta, A. Janesová, A. Sasáková;
dolný rad zľava doprava: Ľ. Holá, M. Leškovská, E. Krajniaková, K. Malátová.
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Naše úspechy v matematických súťažiach

Matematická olympiáda


kategória Z6 (príma)
V okresnom kole nás reprezentoval Samuel Maňka.



kategória Z7 (sekunda)
Účasť v okresnom kole si vybojovali Artur Hrubý a Štefánia Glevitzká.
Obaja skončili na 2. – 8. mieste.



kategória Z8 (tercia)
Do okresného kola sa prebojoval Martin Kadaši, ktorý obsadil 1. – 7. miesto.



kategória Z9 (kvarta)
V okresnom kole nás reprezentoval Jakub Hvolka, ktorý skončil na 5. mieste.



kategória B
Do krajského kola sa prebojovali dvaja žiaci z II.A triedy: Adam Mečiar, ktorý
obsadil 1. miesto; a Pavel Madaj, ktorý skončil na 3. mieste.

104

Pytagoriáda


kategória P6 (príma)
Účasť v okresnom kole si vybojovali Samuel Maňka
a Veronika Šimková, umiestnila sa na 8. – 9. mieste.



kategória P7 (sekunda)
V okresnom kole nás reprezentovali Samuel Gajdoš a Štefánia Glevitzká, ktorá
obsadila 1. – 2. miesto.



kategória P8 (tercia)

Do okresného kola sa prebojovali Roman Hrehuš a Kristína Pavlíčková.
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Klokan

D

o tejto medzinárodnej mate-

Glevitzká (sekunda), Jakub Hvolka

matickej súťaže sa zapojilo

(kvarta), Lukáš Pavlíček (I.A), Tomáš

32 žiakov našej školy. Z nich

Šrámek (I.B) a Lenka Dežerická (I.E)

šiesti: Artur Hrubý (sekunda), Štefánia

získali 5 klokanov.

Náboj
súťaži

mieste. Družstvo seniorov tvorili Marco

reprezentovali našu školu dve

Barilla (III.A), Boris Scherer (III.A), Ru-

päťčlenné družstvá. Družstvo

dolf Trautenberger (III.A), Samuel Mi-

juniorov tvorili Marián Grác (II.A), Dá-

chalec (III.F) a Andrej Kolárik (septi-

vid Gross (II.A), Michaela Hanešová

ma); skončili zo 64 slovenských se-

(II.A), Pavel Madaj (II.A) a Michal Mi-

niorských družstiev na 34. – 38. mies-

nárik (II.A); skončili z 56 slovenských

te.

V

tejto

celoslovenskej

juniorských družstiev na 10. – 12.

106

Maks
našej školy sa do tohto mate-

a Štefan Matulák (tercia). Zvyšní šiesti

korešpondenčného

žiaci súťažili vo dvojiciach: Štefánia Gle-

seminára zapojilo desať žiakov

vitzká s Evou Némethovou (sekunda),

z nižších ročníkov osemročného gymná-

Jana Magdolenová s Dianou Taschovou

zia. Štyria z nich súťažili ako jednotlivci:

(tercia)

Vladimír Šarközy (príma), Roman Jano-

s Alexandrou Jaškovou (tercia).

Z

matického

a

Svetlana

Štangová

ušek (príma), Martin Kadaši (tercia)

Všetkým účastníkom matematických súťaží ďakujeme za reprezentáciu školy.
Úspešným súťažiacim srdečne blahoželáme a prajeme im aj ostatným veľa úspechov
v ďalších matematických súťažiach.

Maturita z matematiky
a maturitu z matematiky sa

vensku. Percentil nad 90 mali šiesti

prihlásilo 70 žiakov, z toho

žiaci: Jakub Kadaši (IV.D), Juraj Malin-

dvaja dobrovoľne. Všetci pri-

čík (IV.A), Tomáš Madaj (VIII), Denis

žiaci

Martinec (IV.E), Jakub Perniš (IV.B)

N
hlásení

úspešne

zmaturovali.

Priemerná úspešnosť externej časti

a Denis

Kubík

(IV.A).

maturitnej skúšky z matematiky bola

známka z ústnej časti maturitnej skúš-

na našej škole 56,8% (percentil: 68,5).

ky z matematiky bola na našej škole

Štvrtina žiakov, ktorí sa prihlásili na

1,59. Viac ako polovica všetkých pri-

túto skúšku, dosiahla v externej časti

hlásených

úspešnosť väčšiu ako bola priemerná

z matematiky absolvovalo jej ústnu

úspešnosť všetkých gymnázií na Slo-

časť s výborným prospechom.

žiakov

Priemerná

na

maturitu

Predmetová komisia matematiky
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
INFORMATIKA

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Jana Galanská
Členovia: RNDr. Katarína Madová, PaedDr. Karin Malátová, RNDr. Jaroslav Mikuláš, Mgr. Mojmír Németh, Mgr. Ján Opálený.

Zľava doprava: M. Németh, J. Galanská, K. Malátová, J. Opálený, J. Mikuláš
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Výsledky žiakov v informatických
súťažiach
Súťaž ZENIT v programovaní

T

ento školský rok sa uskutočnil 29.
ročník. Táto programátorská súťaž sa
teší medzi žiakmi našej školy najväč-

šej obľube. Do školského kola sa zapojilo 29 žiakov a do krajského kola postúpili
v kategórii A Barbora Pipíšková (IV.F), Peter Belai (IV.A) a Martin Mokrý (IV.A);
v kategórii B Pavel Madaj (II.A), Adam Mečiar (II.A) a Adam Hlaváč (I.A). V kategórii
A sa našim žiakom nedarilo a neobsadili postupové miesta, ale v kategórii B sme
obsadili prvé dve: 1. miesto Pavel Madaj (II.A), 2. miesto Adam Hlaváč (I.A) a 4.
miesto obsadil Adam Mečiar (II.A). Žiakov na súťaže pripravoval RNDr. Jaroslav Mikuláš.
Pavel Madaj a Adam Hlaváč postúpili do celoslovenského kola v Senici, kde Pavel
Madaj obsadil 1. miesto.

Obhájili sme prvé miesto z minulého roka

Z

ENIT v programovaní má dve kategórie: kat. A pre žiakov z tretieho
a štvrtého ročníka, kat. B pre žiakov pre žiakov prvého a druhého ročníka.
V minulom školskom roku (2011/2012) získal Pavel Madaj (II.A), vtedy žiak

I.A triedy, prvé miesto v celoslovenskom finále a do krajského kola išiel samozrejme
v úlohe favorita, súťaž prebehla 6. decembra 2012 na Gymnáziu Ľ. Štúra. Pavel úlohu favorita zvládol a svoju kategóriu suverénnym spôsobom vyhral. V krajskom kole
veľmi pekný výsledok dosiahol Adam Hlaváč (I.A), ktorý bol v krajskom kole jediný
z prvého ročníka (bol najmladším účastníkom) a napriek tomu sa umiestnil na druhom, čiže postupovom mieste, hneď za Pavlom Madajom. Obaja postúpili do celoslovenského finále, ktoré bolo 7. – 9. februára 2013 na SOU v Senici. Celoslovenské
finále ZENITU je veľkou súťažou, kde sa zídu najlepší súťažiaci v elektronike, strojárenstve a programovaní. SOU v Senici sa usporiadateľskej úlohy zhostila veľmi dobre, žiaci školy pripravili pre súťažiacich na privítanie kultúrny program a učitelia zabezpečovali bezproblémový priebeh súťaží. V súťaži v programovaní sa hodnotia
oddelene dve kategórie A a B, ale úlohy majú súťažiaci oboch kategórií spoločné.
Žiak dostane naprogramovať veľké množstvo úloh, kde počet bodov za jednotlivú
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úlohu je závislý od zložitosti problému. Žiak si sám volí stratégiu, či
bude riešiť úlohy ťažšie za viac bodov, alebo zvolí radšej viac úloh za
menej bodov.
Bolo zaujímavé sledovať, ako sa
naši žiaci popasujú s psychickým
tlakom, veď Pavel obhajoval prvenstvo a Adam bol prvý raz na takomto veľkom podujatí. Tu sa ukázalo,
ako Pavlovi Madajovi táto súťaž sedí, tu sa mohlo naplno prejaviť jeho rýchle analytické myslenie, programátorská zručnosť a tiež pokojná povaha. Na súťaži je zaujímavé aj to, že po skončení programovania žiaci nevedia odhadnúť, kam sa vo výslednom rebríčku zaradia, lebo úloh býva tak veľa, že všetky vyriešiť sa naozaj nedá.
Pavel zvládol „úlohu favorita“ a opäť s výrazným náskokom zvíťazil. Ním získané body by stačili aj vo vyššej kategórii na pódiové umiestnenie. Nesklamal ani náš druhý
účastník Adam Hlaváč a získané skúsenosti určite zúročí v ďalších ročníkoch tejto
súťaže.

Cenu odovzdáva riaditeľ SOU v Senici Mgr. Pavol Paradeiser
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Olympiáda v informatike

T

ento školský rok sa uskutočnil 28. ročník. Táto súťaž je povestná svojou vysokou náročnosťou, a preto sa do nej zapája menší počet žiakov. Do domáceho kola sa zapojili: Pavel Madaj (II.A) a Barbora Pipíšková (IV.F)

v kategórii A a Adam Hlaváč (I.A) a Adam Mečiar (II.A) v kategórii B. Do krajského
kola postúpili Pavel Madaj (II.A), Adam Hlaváč (I.A) a Adam Mečiar (II.A). Pavel Madaj v krajskom kole obsadil prvé miesto v kategórii A a postúpil do celoslovenského
kola; Adam Mečiar obsadil prvé miesto v kategórii B a Adam Hlaváč získal druhé
miesto. Kategória B nemá celoslovenské kolo.
V celoštátnom kole, ktoré prebehlo 20. – 23. marca 2013 v Košiciach, obsadil Pavel
Madaj (II.A) 9.-10. miesto a postúpil do celoslovenského výberu pre medzinárodné
programátorské súťaže. Žiakov na súťaže pripravoval RNDr. Jaroslav Mikuláš.

Celoslovenské kolo olympiády v informatike – darilo sa nám
minulom roku Pavel Madaj

ského finále. O tom, že naša škola má

(II.A), vtedy žiak prvého roč-

v kategórii B silné zastúpenie, hovorí

níka, zvíťazil v krajskom kole

fakt, že aj bez Pavla Madaja sme

olympiády v informatike. Nakoľko do

v tejto kategórii obsadili prvé dve mies-

slovenského finále sa postupuje len

ta.

z kategórie A, ktorá je určená pre žia-

Finále prebehlo v Košiciach 20. – 23.

kov tretích a štvrtých ročníkov, preňho

marca 2013 v dvoch kolách – teoretic-

krajským kolom vtedy súťaž končila.

kom a praktickom. V teoretickom kole

Preto sa rozhodol, že tento rok, i keď je

má súťažiaci nájsť najvhodnejší algo-

ešte

súťažiť

ritmus na riešenie zadaných úloh,

o kategóriu vyššie – teda v kategórii A.

v praktickom kole sa algoritmus musí

Krajské kolo prebehlo v Centre voľné-

aplikovať do programu. Pavel neskla-

ho času v Trenčíne. Pavel Madaj na-

mal a skončil v prvej desiatke súťažia-

priek tomu, že bol jediným súťažiacim,

cich, čím si zabezpečil postup do výbe-

ktorý ešte nebol tretiakom, vybojoval

rového kola pre medzinárodné súťaže

prvé miesto a postup do celosloven-

v programovaní.

V

len

druhák,

skúsi
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Plné sústredenie na prácu (P. Madaj)

Podpredseda Slovenskej komisie olympiády v informatike
RNDr. Michal Forišek, PhD. informuje súťažiacich o postupe do
celoslovenského výberu.
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Krátka správa o jednej besede pre informatikov 

N

ielen učením je študent živý a informácie z reálneho prostredia softvérovej
firmy sú pre budúcich študentov informatických disciplín na nezaplatenie.
A tak sme sa spolu s kolegyňou RNDr. Katarínou Madovou rozhodli, že

v rámci seminára informatika pre maturantov poprosíme Ing. Jána Bobuľu, CSc. –
manažéra firmy ATOS IT Solutions and Services, s. r. o. (bývalý Siemens) – aby medzi nás zavítal na kus reči. Podarilo sa, a tak 8. novembra 2012 si mohli záujemcovia
v našej školskej klubovni vypočuť, čo obnáša robiť v IT brandži.
Náš hosť sa ujal svojej úlohy informátora výborne a bolo čo počúvať. Práca v IT
firme je dosť stresujúca. Výsledok projektu (vytvorenie funkčnej aplikácie pre zákazníka) záleží od spolupráce mnohých ľudí – počnúc vedúcim projektovej skupiny
a končiac systémovým inžinierom, ktorý vytvorenú aplikáciu inštaluje na zákazníkov
server. Niekto musí na základe požiadaviek zákazníka vytvoriť určitý návrh
projektu (analýzu) a rozdeliť ho na
menšie časti (moduly), ďalší musia
všetky moduly naprogramovať (programátori sú v IT firme niečo ako robotníci) a po kompletizácii aplikácie prichádzajú na rad testy – či všetko pracuje tak, ako má. Pretože tvorba aplikácie je náročný proces, často hlavne pred termínom zhotovenia aplikácie ľudia pracujú celé dni a noci. Zmluvu totižto treba dodržať.
A samotnou inštaláciou sa život projektu nekončí. IT firma musí zabezpečovať
aj servis – ak aplikácia zlyhá, tak ju treba v čo najkratšom čase „opraviť“ a „rozbehnúť“. A ak zákazník potrebuje vykonať nejaké nečakané zmeny, tak sa robí upgrade
aplikácie.
V čase trvajúcej krízy je ale najväčším problémom IT firmy (a nielen tej) získať
dostatok zákaziek. A aj v IT sektore cítiť úbytok práce a aj pracovných miest.
Na rad prišli aj otázky prítomných učiteľov a študentov. Týkali sa nielen samotnej práce v IT firme (časová náročnosť – pohyblivá pracovná doba, rôzne benefity
a starostlivosť o zamestnancov), ale aj vhodnosti a kvality konkrétnej vysokej školy
pre budúceho uchádzača o prácu v IT sektore. Všetko pravdaže záleží na tom, či má
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študent viac záujem o hardvér (technické prostriedky – zákazník musí dostať aj informáciu o tom, aké výkonné počítače a sieťové prvky bude pre navrhnutú aplikáciu
potrebovať) alebo ho to ťahá viac ku analýze riešenia a programovaniu. A najväčšou
výhodou absolventa VŠ je, ak počas štúdia zvláda získať prax v nejakej IT firme.
90 minút určených na besedu uplynulo veľmi rýchlo a nám ostáva len poďakovať pánovi Bobuľovi, že si našiel čas a chuť byť chvíľu našim kolegom – učiteľom.
Mgr. Mojmír Németh

Ing. Ján Bobuľa, CSc.
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
FYZIKA

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Ľubomíra Šimurková
Členovia: Ing. Ľudmila Holá, Mgr. Róbert Klein, PaedDr. Karin Malátová,
Mgr. Jana Pastieriková, RNDr. Jaroslav Perniš

Zľava doprava: Ľ. Šimurková, J. Pastieriková, J. Perniš, Ľ. Holá, R. Klein.
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Súťažili sme 

D

ňa 7. decembra 2012 sa v Bratislave konala súťaž „FYZIKÁLNY NÁBOJ“.
Našu školu reprezentovali dve družstvá. Kategória seniorov bola v zložení:
Boris Scherer (III.A), Marco Barilla (III.A), Ján Király (III.A), Samuel Micha-

lec (III.F), Martin Kavka (I.A). Z 34 družstiev sa umiestnili na 18. mieste. Kategória
juniorov bola v zložení: Adam Mečiar (II.A), Dávid Gross (II.A), Michal Minárik (II.A),
Lukáš Pavlíček (I.A), Adam Hlaváč (I.A). Z 29 družstiev naše družstvo juniorov obsadilo 1. miesto.
Všetkým súťažiacim srdečne gratulujeme!

15.

februára 2013 sa v Prahe konal 7. ročník súťaže v riešení fyzikálnych úloh „FYKOSí Fyziklání“. Súťaž zastrešuje Matematickofyzikálna fakulta Karlovej Univerzity v Prahe. Našu školu reprezen-

tovalo družstvo s názvom GVBN v zložení Adam Mečiar (II.A), Dávid Gross (II.A),
Michal Minárik (II.A), Boris Scherer (III.A) a Adam Hlaváč (I.A). V kategórii C obsadili
vynikajúce 1. miesto.
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D

ňa 6. februára 2013 sa v Trenčíne uskutočnilo krajské kolo Fyzikálnej
olympiády kategória A. Našu školu reprezentovali študenti druhého ročníka
Adam Mečiar (obsadil 4.miesto) a Dávid Gross (obsadil 5.miesto).

Dňa 15. mája 2013 sa v Trenčíne

V kategórii D obsadil Adam Hlaváč 2.

uskutočnilo

miesto, Lukáš Pavlíček 4. miesto a

krajské

kolo

fyzikálnej

olympiády v kategóriách B, C a D. Na-

Martin Kavka 15.-16. miesto.

šu školu reprezentovali študenti I.A
triedy Adam Hlaváč, Lukáš Pavlíček a

V kategórii C obsadil Dávid Gross 1.-2.

Martin Kavka, študenti II.A triedy Dávid

miesto, Adam Mečiar 3. miesto a Mi-

Gross, Adam Mečiar, Michal Minárik a

chal Minárik 4. miesto.

študent III.A triedy Boris Scherer.

Celoštátne kolo Fyzikálnej olympiády sa konalo 11. – 14. apríla 2013 v Bratislave.
Našu školu reprezentoval študent II.A triedy Adam Mečiar. Vo veľmi silnej konkurencii prevažne štvrtákov obsadil pekné 16. miesto.
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Besedovali sme ...
22. novembra 2012 sa vo veľkej klu-

Využitie silných magnetov - MRI, cyklo-

bovni

prednášok

tróny, synchrotróny.

bola

Moderné

uskutočnila

z fyziky.

séria

Prednášajúcou

doc.

zobrazovacie

techniky

RNDr. Oľga Holá, PhD. z Ústavu fyzi-

v medicíne - princípy činnosti CT, MRI,

kálnej chémie a chemickej fyziky Fa-

ultrazvuku, PET-ky, ukážka röntgeno-

kulty chemickej a potravinárskej tech-

vej lampy, osobné dozimetre.

nológie STU v Bratislave.
Témy prednášok:
Magnetické javy v prírode - jednoduché pokusy s magnetmi. Levitácia.
Magnetické hračky. Magnetické polia
v okolí vodičov s pretekajúcim elektrickým prúdom.
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Fyzika veselo i vážne

D

ňa 23. novembra 2012 sa na Gymnáziu V. B. Nedožerského konal 6. ročník
prednáškového cyklu ,,Fyzika veselo i vážne“. Hlavný prednášajúci
z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pán sen. h. c. prof. RNDr. Ing. Da-

niel Kluvanec, CSc. prišiel so svojím tímom, ktorý tvorili Mgr. Boris Lacsný, PhD.,
Mgr. Alexandra Adamíková a Mgr. Peter Krupa. Najprv predstavili svoju školu
a potom prišla na rad fyzika. Po krátkej teórii o úlohe fyziky v systéme prírodných
a spoločenských vied sme pristúpili k experimentom. Každý bol zaujímavý niečím
iným, no to najlepšie prišlo na koniec. Výbuch fľaše naplnenej tekutým dusíkom na
školskom dvore. Všetci študenti odchádzali z prednášky, dúfajúc, že zmrzlinu
z dusíka ochutnajú aj niekedy nabudúce.
Michaela Gálová II.A
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,,Fyzika veselo i vážne“

Fyzikálna exkurzia v CERN-e
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Fyzikálna exkurzia v CERN-e (23. – 27. apríla 2013)

V

mesiaci apríl sme sa my, študenti Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi, zúčastnili fyzikálnej exkurzie vo Švajčiarsku. Odchádzali
sme večer a do mesta Winterthur sme pricestovali v ranných hodinách. Naj-

prv sme sa naraňajkovali a počkali na otvorenie Technoramy. Všetci plní očakávaní
sme sa do vnútra takmer rozbehli. Prišli sme na prízemie, kde sme si vyskúšali pokusy s magnetmi a mechanikou. Ak tu nikoho nič neoslovilo, išiel o poschodie vyššie.
Tu sme videli pokusy s vodou, zvukom a obrazom. Keď hodiny ukazovali 11.30, presunuli sme sa do hľadiska na elektrickú šou. Predviedli napríklad metrový Van der
Graafov generátor. Keď sa ho dotkli dvaja odvážni dobrovoľníci, stáli im vlasy. Po pár
pokusoch išlo do tuhého. Odrazu prišiel na pódium človek v kovovom oblečení a v
rukách mal dve kovové tyče. Vyzeralo to, akoby vrhal blesky. Po predstavení sme
pokračovali v prechádzke Technoramou. Na najvyššom poschodí si prišiel na svoje
aj „nefyzik“. Optické pokusy vytvárali nádherné obrazce. Na dvore sme sa všetci odreagovali pri obrovskom ventiláto-

re. Mohli sme si vyskúšať, aké to

je byť vo vzdušnom tuneli. Deň sa

končil a cestovali sme do hotela.

Na druhý deň na nás čakala

prehliadka CERN-u. CERN je Eu-

rópske laboratórium pre jadrovú

fyziku, nachádza sa tu najväčší

európsky hadrónový urýchľovač.

Obedovali sme s vedcami sveto-

vej úrovne. Najprv sme si vypočuli prednášku a potom sme sa mohli pozrieť na skutočné súčiastky urýchľovača. Po štyroch hodinách strávených v tomto vedeckom
komplexe nasledovala večerná prehliadka Ženevy, kde sme si oddýchli od toľkého
množstva informácií. Videli sme Fontánu štyroch ročných období, sochu Sissi, slávny
ženevský 130- metrový gejzír, kvetinové hodiny, múr reformátorov a mnoho iného.
Tretí deň sme pokračovali v turistickej atmosfére smerom do Bernu. V historickom
hlavnom meste Švajčiarska sme sa najprv pristavili pri medvedích záhradách. Medvede sú totižto symbolom mesta. Ani tu nechýbal kúsok miesta pre vedu. Prešli sme
múzeum pána Einsteina, jeho školské časy, život i úspechy. Program sa skončil dobrovoľným výstupom ku katedrále sv. Vincenta. Prišiel čas odísť domov, no najradšej
by sme tu ešte všetci strávili pár dní.
Každý si z tohto výletu odniesol nielen suveníry, skvelé zážitky, ale hlavne nové
kamarátstva a pevnejšie priateľstvá.
Michaela Gálová II.A
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Detské múzeum v Bratislave
ňa 3. mája 2013 sa žiaci ter-

li okrem tradičných (predavačka, kraj-

cie a vybraní žiaci sekundy

čírka,

pod vedením učiteliek Pa-

bár) aj modernejšie ako informatik, lo-

edDr. Karin Malátovej a Mgr. Márie

gistik, energetik. Žiaci pracovali na

Hankovej zúčastnili v rámci predmetu

samostatných stanovištiach verne imi-

Technika exkurzie do Detského múzea

tujúcich danú profesiu s niektorými ori-

v Bratislave. Tridsaťdva žiakov absol-

ginálnymi pomôckami a náradím. Mali

vovalo dve interaktívne výstavy. Prvá

možnosť vyskúšať aj niektoré pokusy s

bola zameraná hlavne na povolania a

elektrinou a podobne. V druhej výsta-

druhá

telo.

ve im predstavili 5 základných zmyslo-

Žiaci sa rozdelili na skupiny, v ktorých

vých orgánov v mimoriadnej veľkosti,

pod vedením lektora riešili rôzne zada-

do ktorých mohli aj vliezť a robiť v nich

nia aj praktické úlohy. Na začiatku mali

pozorovania a pokusy (napr. v uchu

prednášku a motivačný rozhovor, ne-

skúšali rôzne zvuky, kedy lepšie počuť,

skôr mali predstaviť vybrané povolanie,

kedy horšie), v ústach hľadali pokaze-

jeho výhody, nevýhody, vlastnosti, kto-

ný zub, robili si a porovnávali odtlačky

ré potrebuje pracovník, vzdelanie, kto-

prstov a podobne. Výstavy mali veľký

ré

úspech a určite sa na podobných v

D

na

musí

Medzi

naše

dosiahnuť

povolaniami

ľudské

a
sa

podobne.
nachádza-

kaderníčka,

lekár,

stav-

budúcnosti zúčastníme.
PaedDr. Karin Malátová

Návšteva fyzikálnych laboratórií

D

ňa 5.6.2013 sa študenti II.A, septimy a vybraní študenti z III.A, III.B, III.D
zúčastnili exkurzie „Návšteva fyzikálnych laboratórií Fakulty matematiky,
fyziky a informatiky UK v Bratislave". Z Prievidze sme odchádzali veľmi

skoro, lebo sme sa rozhodli cestovať vlakom. V Bratislave sme zo stanice prešli peši
k Dunaju. Výška hladiny bola 9,7 metra. Videli sme zaplavené detské ihrisko
a presakujúce protipovodňové hrádze. Električkou sme sa presunuli k Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Mlynskej doline. V posluchárni A nás privítal dekan
fakulty prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. Nasledovalo niekoľko zaujímavých prednášok, napr. prezentácia matematický model vtipu (myseľ), ktorú prednášal doc. RNDr.
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Andrej Ferko, PhD., doc. RNDr. Martin Mojžiš, PhD. nám priblížil vedu a mágiu – čo
majú spoločné. RNDr. Michal Foríšek, PhD. nám odhalil jednu z techník kompresie
obrázkov, úzko súvisiacu so známym grafickým formátom PNG. Mohli sme sa ísť
pozrieť priamo do laboratórií a vidieť miesta, ktoré sú bežnému návštevníkovi neprístupné. Program bol veľmi nabitý a vyčerpávajúci. Exkurzia bola zaujímavá. Pomohla
mnohým zorientovať sa v ponuke vysokých škôl a v systéme vysokoškolského štúdia
na Slovensku.
Mgr. Ľubomíra Šimurková
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
CHÉMIA

Vedúci predmetovej komisie: PaedDr. Miroslav Kozák
Členovia: RNDr. Edita Duchoňová, PaedDr. Oľga Kurbelová, RNDr. Michal Struhár,
RNDr. Denisa Tužinská

Zľava doprava: M. Kozák, E. Duchoňová, D. Tužinská,
O. Kurbelová, M. Struhár.
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Chémia v školskom roku 2012 / 2013

A

j v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do riešenia úloh 49. ročníka chemickej olympiády, ktorú vyhlasuje MŠVVaŠ SR v spolupráci so Slovenskou chemickou spoločnosťou pri SAV. Aj v tomto školskom roku naši

žiaci dosiahli vynikajúce výsledky.
V najvyššej kategórii A sa úspešnými riešiteľmi krajského kola (SŠ Nováky –
prax, Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza – teoretická časť, 29. – 30. januára
2013) stali:
Juraj Malinčík

IV.A

1. miesto,

Samuel Michalec

III.F

2. miesto,

Miroslava Palacková

II.A

3. miesto,

Mária Minichová

IV.B

4. miesto.

Všetci

úspešní riešitelia postúpili do celoštátneho kola chemickej olympiády

v kategórii A. Celoštátne kolo CHO v kategóriách A, E, F sa uskutočnilo v dňoch
24. – 27. februára 2013 v Bratislave.
Úspešnými riešiteľmi v kat. A sa stali všetci naši žiaci:
Juraj Malinčík

IV.A

3. miesto

Miroslava Palacková

II.A

4. miesto

Mária Minichová

IV.B

7. Miesto

Samuel Michalec

III.F

17. miesto

N

ajlepších 10 súťažiacich z tejto kategórie postupuje ďalej, z nich najlepší
štyria, ktorí úspešne prejdú postupne cez tri výberové sústredenia, si vybojujú účasť na celosvetovom vyvrcholení, ktorým bude tohto roku 45. ME-

DZINÁRODNÁ CHEMICKÁ OLYMPIÁDA, ktorá sa uskutoční 15. – 24. júla 2013
v Rusku (Moskva).
Z našich študentov sa teda J. Malinčík, M. Palacková a M. Minichová zúčastnili
na 1. výberovom (teoretickom) sústredení (14. – 20. apríla 2013 v Bratislave),
z ktorého do 2. výberového (praktického) sústredenia (2. – 8. júna 2013 v Bratislave)
postúpili ďalej J. Malinčík a M. Palacková. Z neho sa obaja prebojovali do tretieho
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záverečného sústredenia (23. – 26. júna 2013 v Bratislave)

a v ňom si miesto

v štvorčlennom slovenskom tíme vybojoval Juraj Malinčík, ktorý bude reprezentovať
Slovenskú republiku na už spomínanej 45. MCHO. Bude to už jeho druhá MCHO,
keďže minulý rok sa zúčastnil na 44. MCHO v USA (Washington), kde získal bronzovú medailu.

V

kategórii B sa úspešnými riešiteľmi krajského kola (SOŠ Nováky, 11. apríla
2013, 23 súťažiacich) stali:

Miroslava Palacková

II.A

1. miesto

Milan Ivaniš

II.A

2. miesto

Adam Svítok

I.A

3. miesto

Pavol Skáčik

II.A

5. miesto

Simona Krupčíková

II.B

6. miesto

Pavel Sadloň

II.A

8. miesto

Matúš Drexler

I.A

9. miesto

Frederika Beňová

VI

10.miesto

Branislav Šlenker

I.A

11. miesto

Adam Leitmann

II.A

12. miesto
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V

kategórii C sa úspešnými riešiteľmi krajského kola (SOŠ Nováky, 9. mája
2013, 35 súťažiacich) stali :

Adam Svítok

I.A

1. miesto

Branislav Šlenker

I.A

2. miesto

Martin Kavka

I.A

3. miesto

Matúš Drexler

I.A

5. miesto

V najnižšej kategórii Dg sa úspešnými riešiteľmi krajského kola (SOŠ Púchov, 18.
apríla 2013, 13 súťažiacich) stali:
Martina Bednárová III

2. miesto

Dorota Sklenárová III

4. Miesto

Konzultantmi CHO pre jednotlivé kategórie boli:
kategória A a B – PaedDr. Miroslav Kozák;
kategória C a Dg – PaedDr. Oľga Kurbelová.

Letná škola chemikov

N

ajúspešnejší riešitelia krajského kola CHO (kategória B a C) sa každoročne zúčastňujú Letnej školy chemikov. Cieľom LŠCh je:

 podporovať rozvoj osobnosti talentovanej mládeže,
 umožniť aktívnu prácu v chemických laboratóriách,
 zoznámiť sa s metódami vysokoškolského štúdia a najnovšími vedeckými poznatkami,
 pripraviť na riešenie úloh CHO v kategórii B a A.

V dňoch 30. júna – 12. júla 2013 sa Letná škola chemikov uskutočnila na SŠ v Nitre.
Z našej školy sa 36. ročníka LŠCh zúčastnili nasledovní úspešní riešitelia CHO:
M. Palacková, M. Ivaniš (II.A), S. Krupčíková (II.B), P. Svítok, B. Šlenker, M. Kavka a
M. Drexler ( I.A ). M. Palacková skončila v kategórii B na 1. mieste.
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A

j v tomto školskom roku sa viacerí naši žiaci zapojili do riešenia úloh 20.
ročníka celoslovenského korešpondenčného seminára z chémie, ktorého
organizátorom je Ústav anorganickej chémie SAV a Prírodovedecká fakulta

UK v Bratislave. Ako už tradične, naši žiaci v tejto aktivite aj v tomto školskom roku
dosiahli výborné výsledky:
Kategória juniori (87 súťažiacich):
Miroslava Palacková

II.A

1. miesto

Simona Krupčíková

II.B

2. miesto

Milan Ivaniš

II.A

4. miesto

Matúš Drexler

I.A

8. miesto

Kategória seniori (62 súťažiacich):
Miroslava Palacková

II.A

1. miesto

Mária Minichová

IV.B

2. miesto

Juraj Malinčík

IV.A

4. miesto

Samuel Michalec

III.F

12. miesto

Vyvrcholením tohto podujatia a zároveň odmenou pre najlepších riešiteľov je odborné sústredenie korešpondenčného seminára z chémie, ktoré sa v tomto školskom
roku uskutočnilo v dňoch 16. – 21. júna 2013 v rekreačnom zariadení Mníchovský
potok pri Bardejove. Zúčastnili sa ho všetci naši úspešní riešitelia. Súčasťou sústredenia je odovzdanie certifikátu, ktorý oprávňuje najlepších riešiteľov študovať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor chémia bez prijímacích skúšok.

N

aši žiaci sa v tomto školskom roku taktiež zapojili do riešenia 3.ročníka
medzinárodnej súťaže ViBuCh, ktorého organizátorom je Ústav chémie
Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity v Brne spoločne s Národ-

ným centrom pre výskum biomolekúl (NCBR). Našim žiakom sa podarilo obsadiť popredné miesta:
Juraj Malinčík

(IV.A)

2. miesto

Miroslava Palacková

(II.A)

4. miesto
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Mária Minichová

(IV.B)

6. miesto

Simona Krupčíková

(II.B)

7. miesto

Samuel Michalec

(III.F)

8. miesto

Praktické sústredenie najlepších riešiteľov ViBuChu sa plánuje v dňoch 4. – 10. augusta 2013 v Brne. Na sústredení sa zúčastnia všetci naši úspešní riešitelia.
Všetkým riešiteľom chemických úloh blahoželáme k dosiahnutým výsledkom, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v ďalšom školskom
roku 2013/2014.
PaedDr. Miroslav Kozák
vedúci PK chémie

Opäť vynikajúci výsledok na medzinárodnom poli

15.

- 24. júla 2013 sa v hlavnom meste Ruskej federácie, Moskve, konala 45. Medzinárodná chemická
olympiáda. Organizovala ju Moskovská štátna univerzita M.V. Lo-

monosova. Súťaže sa zúčastnilo 291 študentov zo 73 krajín sveta. Nechýbala ani
reprezentácia Slovenska, ktorej súčasťou som bol aj ja.
Hneď po prílete na letisko Domodedovo si nás odchytila naša ruská sprievodkyňa Jevgenija, skrátene Žéňa (rusky Евгения, Женя), ktorá bohužiaľ nevedela ani
po slovensky, ani po anglicky, tak sme sa museli dorozumievať po rusky. Po ceste
z letiska na univerzitu sme boli ohromení tým, aké je všetko v Rusku obrovské – cesty, autá, budovy,

komíny. Iba ľudia

boli normálni. Čo

nás ohromilo naj-

viac, bola samotná

univerzita. Pri po-

hľade na ňu som

si pripadal veľmi

malý, čo aj bola

pravda.

Hneď

prvý

večer

nás

Rusi

privítali veľmi ne-

prívetivo,

nám večeru, lebo

sme prišli o 3 mi-

núty neskôr. Inak

to však boli veľmi

nedali

priateľskí a empatickí ľudia. V ktorej inej krajine vás len tak neznámy človek
v autobuse ponúkne pivom a vodkou? V celej Moskve však bola poznať narastajúca
moc kapitalizmu a anarchie, tá bola poznať hlavne na cestách, kde sa do policajnej
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kolóny veselo zaraďovali vodiči a ešte vytrubovali na policajtov, keď na nich začali húkať
so zapnutými majákmi.
Rusi nás povodili po rôznych zaujímavých pamiatkach Moskvy – Červené námestie, Kremeľ, „Baľšoj teátr“, Chrám Krista
Spasiteľa, moskovské metro, Planetárium,
Zoo a mnohé iné. Najsilnejší zážitok ale bol, keď som videl telo súdruha Lenina
v Mauzóleu.
Čo by to bolo ale za olympiádu bez súťaženia. Súťaž pozostávala z 5hodinovej teoretickej a 5-hodinovej praktickej časti. Zadanie teoretickej časti bolo napísané na 38 stranách – 8 úloh zaoberajúcich sa mnohými oblasťami chémie. Tieto
úlohy sa ani len náznakom nepodobajú na to, s čím sa bežný stredoškolák má možnosť stretnúť. Priemerná úspešnosť v teórii bola 38,6% Praktická časť pozostávala
z troch úloh – syntéza a následná analýza dvoch hydrazónov, analýza vody
a viskozimetria polyvinylalkoholu, priemerná úspešnosť 57,7%. Celková priemerná
úspešnosť bola 46,2%, čo znamená že súťaž bola veľmi ťažká, čo však pre Slovensko bolo veľmi výhodné, nakoľko sme mohli ukázať svoje myslenie a nie len strojové
rátanie.
Po súťaži samozrejme nasledovalo vyhodnotenie, ktoré sa konalo . Umiestnili
sme sa veľmi úspešne: Dominik Štefanko (zlato, absolútne 8. miesto, Gymnázium
A.V. Levice), Štefan Stanko (striebro, Gymnázium A.V. Levice), Juraj Malinčík (striebro, Gymnázium V.B.N. Prievidza) a Jela Nociarová
(bronz, Gymnázium B.S.T. Lučenec). V neoficiálnom
medailovom poradí sa tak Slovenská republika umiestnila na vynikajúcom 15. mieste (na 6. mieste spomedzi európskych krajín). Absolútnym víťazom sa stal
Číňan Yuyang Dong s úspešnosťou 85,09%.
Okrem medaily som si z olympiády priniesol
hlavne veľa zážitkov, skúseností, nových kamarátov
a nejaké matriošky. Bola to odmena za hodiny tvrdej
a systematickej práce, za dni a noci strávené nad knihami. Cesta sem nebola ľahká, musel som si prejsť
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tromi náročnými výberovými sústredeniami v konkurencii ďalších deviatich študentov
z celého Slovenska. Túto cestu by som nezvládol bez pomoci pána profesora Kozáka, mojich starších, ale aj mladších spolužiakov a mojej rodiny. Ďakujem!
Juraj Malinčík (IV. A)
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PaedDr. Miroslav Kozák so svojim študentom, úspešným olympionikom

Boli sme na exkurziách …

B

anská Štiavnica je starobylé

Táto perla v srdci hôr je miestom, ktoré

banícke mesto, ktoré bolo

po stáročia bolo a stále je niečím vý-

kedysi bohaté na striebro a

nimočné.

zlato, dnes je bohaté na legendy,

O tom, čo sa ukrýva v podzemí, sa

úžasné miesta a kultúrne bohatstvá.

mohli študenti I.A a I.E presvedčiť 28.
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septembra 2012 na exkurzii z chémie.

chádzajúce z vášho rodiska. Sú tu sú-

Čakanie na vstup do podzemnej expo-

stredené jedinečné technické banícke

zície si mohli

spríjemniť prehliadkou

pamiatky banskoštiavnického regiónu.

povrchovej expozície. Obzvlášť atrak-

Po zaujímavej prehliadke sa študenti

tívna je geologická náučná expozí-

presunuli do mineralogického múzea,

cia, ktorá na malej ploche prezentuje

kde si mohli ďalej prezrieť horniny

geologický vývoj Slovenska. Na geolo-

a nerasty, ktoré sa našli aj v blízkom

gickej mape a sedemdesiatich stano-

okolí.

vištiach môžete vyhľadať horniny po-

„Kde sa pivo varí, tam sa dobre darí.“
treťom ročníku sa v rámci

Pri výrobe piva sa tu využíva klasická

biochémie preberajú sachari-

technológia, pri ktorej pivo prirodzene

dy a s týmto učivom súvisia aj

zreje 50 dní a suroviny tvoria: horská

deje, ktoré prebiehajú pri výrobe piva.

voda z okolitých vrchov, slad pestova-

Viac, ako len o tom rozprávať, je pre

ný na úrodných poliach južného Slo-

študentov možnosť vidieť, ako to pre-

venska a chmeľ najlepšej kvality. Toto

bieha v praxi. Dňa 10. októbra 2012

pivo získalo mnoho ocenení a o jeho

nastúpili študenti III.A a III.D do auto-

skvelej chuti sme sa mohli presvedčiť

busu a zamierili do pivovaru Urpiner.

aj my.

V

PaedDr. Oľga Kurbelová
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
BIOLÓGIA

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

Zľava doprava: M. Struhár, V. Dobrotková, J. Mikušková, I. Simonidesová,
M. Lančaričová, D. Tužinská, E. Baloghová, T. Mlynárik.
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Voliteľné predmety
V školskom roku 2012/2013 navštevovalo voliteľné predmety v treťom ročníku spolu
75 študentov, vo štvrtom ročníku 146 študentov. Celkovo boli otvorené dve skupiny
predmetu „mikrobiológia“ a dve skupiny predmetu „seminár z biológie“ v 3. ročníku,
vo 4. ročníku štyri skupiny predmetu „botanika a zoológia“, tri skupiny predmetu „biológia človeka a ekológia“ a jedna skupina predmetu „vybrané kapitoly z biológie“.

Analýza výsledkov maturitnej skúšky
Z biológie maturovalo 66 študentov. Na maturitnej skúške z biológie dosiahli študenti
tieto výsledky:
výborný – 40 žiakov,
chválitebný – 20 žiakov,
dobrý – 5 žiaci,
dostatočný – 1 žiak.
Celková priemerná známka: 1,50.

Využitie prostriedkov IKT v rámci vyučovania alebo mimo neho
Vyučujúci biológie využívajú v rámci možností na vyučovacích hodinách prostriedky
IKT, k mnohým témam máme spracované prezentácie, prípadne zadávame žiakom
vypracovanie prezentácií, referátov a projektov na opakovanie tematických celkov
v jednotlivých ročníkoch štvorročného aj osemročného štúdia.

Údaje o aktivitách a prezentácii PK na verejnosti
RNDr. M. Struhár – „Aj naše operence majú sviatok“ – prednáška v ZOO Bojnice,
apríl 2013,RNDr. D.
Tužinská – exkurzia Viedeň v decembri 2012, 1. ročník; exkurzia Bratislava v júni
2013, 1. ročník,
Mgr. J. Mikušková – exkurzia v ZOO Bojnice pri príležitosti Dňa vtákov; výstava „The
Human Body“ v Bratislave v októbri 2012; Ekovýlet – Košské mokrade, október 2012,
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Mgr. V. Dobrotková – „The Human Body“ výstava v Bratislave v októbri 2012; 3. ročník Ekovýlet – Košské mokrade, október 2012; III. C, onkologická prednáška – Vedecké dielne, február 2013,
RNDr. I. Simonidesová – zoo škola Bojnice, prednáška, 1. ročník; „Energia tretieho
tisícročia“ prednáška, 2. ročník,
Mgr. E. Baloghová – trh anglických kníh, atlasov, slovníkov v oblasti biológie, kvinta.
Aj v tomto školskom roku sa na našej škole 9. marca konal „Deň otvorených dverí“.
Naša predmetová komisia prezentovala výučbu biológie pre žiakov ZŠ, ale aj širokú
verejnosť.

Ukážka prezentácie vyučovacej hodiny biológie
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Naše úspechy

16.

januára

2013

uskutočnilo

skom kole v kategórii B a Nikol Pupá-

sa

školské

ková

z tercie

obsadila

9.

miesto

kolo 47. ročníka bio-

v okresnom kole biologickej olympiády

logickej olympiády, na ktorom sa zú-

v kategórii D (konzultantka RNDr. D.

častnilo sedem súťažiacich. Do kraj-

Tužinská).

ského kola kategórie A postúpila A.

V marci 2013 sa uskutočnilo aj oblast-

Martišková z oktávy, ktorá súťažila

né kolo stredoškolskej odbornej čin-

s témou „Klasický Hodgkinov lymfóm“,

nosti, z ktorého postúpil do krajského

a v kategórii B postúpila do krajského

kola Alexander Morávek z III. C

kola Bianca Sidorová z kvinty s témou

s témou „ Jedovaté rastliny“. Nakoniec

„Výcvik

obsadil celkovo 6. miesto (konzultantka

nemeckého

ovčiaka

v športovej kynológii“.

Mgr. V. Dobrotková).

A. Martišková z oktávy obsadila 2.

V máji 2013 sa uskutočnilo okresné

miesto na krajskom kole biologickej

kolo „Súťaže prvej pomoci“, na ktorom

olympiády v kategórii A. Bianca Sido-

naše družstvo obsadilo 2. miesto (pod

rová z kvinty obsadila 3. miesto v kraj-

vedením Mgr. M. Lančaričovej).

Ekovýlet – Košské mokrade
ňa 5. októbra 2012 sa zú-

ktoré žijú v tejto oblasti. Tie sme mohli

častnili žiaci III.C triedy spolu

pozorovať aj prostredníctvom špeciál-

s Mgr. V. Dobrotkovou a Mgr.

nych ďalekohľadov. V tejto oblasti sa

J. Mikuškovou zaujímavej exkurzie v

vytvárajú nové ekosystémy a rozširuje

Koši k mokradiam. Exkurziou nás

sa aj biodiverzita živočíchov. Takéto

sprevádzala a o odborný výklad sa

ekovýlety nám pomôžu oveľa lepšie

starala ornitologička Mgr. T. Šolome-

spoznať rôzne druhy živočíchov aj

ková, PhD., vďaka ktorej sme sa doz-

spev vzácneho slovenského vtáctva.

D

vedeli o mnohých vzácnych vtákoch,
Petra Pokorná (III.C)
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Študenti pri pozorovaní vtáctva

Výstava „The Human Body“

D

ňa 15. októbra 2012 sa študenti našej školy zúčastnili
výstavy THE HUMAN BODY v

Bratislave. Táto zaujímavá výstava im
umožnila na vlastné oči uvidieť stavbu
tela človeka, usporiadania orgánov ako
aj vývin človeka od vajíčka. Prehliadka
exponátov bola doplnená o odborný
výklad medikov, ktorí boli ochotní odpovedať aj na rôzne otázky našich žiakov. Výstava splnila naše očakávania.
Mgr. Vlasta Dobrotková
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Stať sa darcom krvi je celkom ľahké

S

tačí, aby prišlo správne rozhodnutie urobiť ten krok a prihlásiť sa na odber.
Naša škola sa zapája do kampaní Slovenského červeného kríža: Študentská
a Valentínska kvapka krvi.

Všetci vieme, že krv sa nedá synteticky vyrobiť. Je nenahraditeľná a získať sa dá len
od ľudských darcov. Našťastie je dosť ochotných ľudí, ktorí sa podujmú podeliť sa
a darovať „pár kvapiek“ vlastnej krvi. Každoročne sa takmer stovka našich študentov
rozhodne darovať krv. Bombardujú ma otázkami, kedy sa uskutoční odber a nevedia
sa dočkať dňa D. Pred odberom vyplnia dotazník darcu, vyšetria im krv, absolvujú
pohovor s lekárkou ohľadne ich zdravotného stavu. Ak je všetko v poriadku, sadnú si
do odberového kresla a sestrička im zavedie do žily ihlu, ktorá pokračuje do odberového vaku. Majú osemnásť rokov
a svoju krv darujú prvýkrát. Rada
s nimi vtedy hovorím, dodávam im
odvahu a povzbudzujem ich. Na ich
tvárach vidím, že sú so sebou spokojní. Sú sami sebou. Vychutnávajú
si túto chvíľu. Myslím si, že rozmýšľajú o tom, komu pomôže ich krv
a cítia ten úžasný pocit, že urobili
veľkú a skvelú vec. Nezištne pre
úplne neznámeho človeka.
Som rada, že máme v škole takých skvelých ľudí. Za ich veľké srdce a dobrý skutok
sa im chcem poďakovať v mene svojom, pretože len vďaka nim sa tieto odbery môžu
uskutočňovať a predovšetkým v mene tých ľudí, ktorým pomôžu. Ďakujem vám všetkým.
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Zoznam darcov:
Čičmanec Juraj III.A

Fiačan Andrej IV.B

Király Ján III.A

Chudý Martin IV.B

Gromová Barbora III.B

Kadaši Jakub IV.B

Kolláriková Simona III.B

Krěnek Tomáš IV.B

Ďuricová Alexandra III.D

Mackovič Matúš IV.B

Kollárová Kristína III.D

Nedeljak Jakub IV.B

Ameti Jasmina III.E

Perniš Jakub IV.B

Balážová Nikola III.E

Slávik Adam IV.B - 2x

Hojcska Juraj III.E

Šovčíková Ivana IV.B

Kmeť Juraj III.E

Dianová Petra IV.C

Korcová Katarína III.E

Ďurišová Katarína IV.C - 2x

Lušpajová Zuzana III.E

Hromada Matúš IV.C

Makovická Veronika III.E

Jonisová Mária Magdaléna IV.C

Oršulová Linda III.E

Kováč Martin IV.C

Pastieriková Lenka III.E - 2x

Lehotkaiová Martina IV.C

Pilchová Miroslava III.E

Stanček Filip IV.C

Chmúrová Barbora III.G

Ištvánová Veronika IV.D

Gális Adam III.G

Kadaši Jakub IV.D

Backová Veronika IV.A

Kmeťová Ivana IV.D - 2x

Belai Peter IV.A - 2x

Michajlová Denisa IV.D

Boško Róbert IV.A

Mikušová Veronika IV.D - 2x

Boško Róbert IV.A

Mišenková Veronika IV.D

Bošková Lucia IV.A

Pastucha Filip IV.D – 2x

Kmeť Matúš IV.A - 2x

Protušová Barbora IV.D – 2x

Kováčiková Petra IV.A

Szarková Michaela IV.D

Kováčiková Tatiana IV.A

Cimbálková Eva IV.E

Marčanová Katarína IV.A

Franc Ján IV.E – 2x

Mokrý Martin IV.A - 2x

Francová Júlia IV.E

Puškáš Michal IV.A - 2x

Halaška Erik IV.E

Štefancová Katarína IV.A - 2x

Martinec Denis IV.E – 2x

Beránková Andrea IV.B - 2x

Oleš Jakub IV.E – 2x
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Oravec Jakub IV.E – 2x

Galanská Katarína oktáva

Svrček Jakub IV.E – 2x

Mokrá Michaela oktáva

Škultétyová Terézia IV.E

Prosseková Jarmila oktáva

Vidová Ivana IV.E

Rajčáni Boris oktáva

Balčirák Peter IV.F

Šramatyová Ema oktáva

Pipíšková Barbora IV.F

zamestnanci: Mgr. Eva Urbanová

Močiariková Beáta IV.G

PaedDr. Juraj Tasch

Mokrá Dominika IV.G

Kramárová Ružena

Dolinský Filip oktáva

Súťaž v poskytovaní prvej pomoci

13.

mája 2013 sa v priestoroch našej školy zišli mladí záchranári
a zmerali si sily v súťaži družstiev prvej pomoci. Pred rozhodcami
museli predviesť svoje schopnosti a zručnosti pri ošetrovaní rôz-

nych typov namaskovaných poranení na figurantoch a pri masáží srdca a umelom
dýchaní na resuscitačnom modely. Tiež museli preukázať vedomosti o červenom
kríži v písomnom teste.
Naše družstvo v zložení : Gebrlín Jakub (I. A), Šlenker Branislav (I. A),

Francová

Barbora (II. A), Šlenkerová Jana (II. D), Černáková Adriana (II. D) získalo druhé
miesto. Dôležitejšie ako umiestnenie v súťaži je, že v prípade potreby vedia ako poskytnúť prvú pomoc zranenej osobe.
Mgr. Marta Lančaričová
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
GEOGRAFIA

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

Zľava doprava: M. Barta, V. Pekárová, Z. Cigáňová, R. Lukáčová, J. Tasch.
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Geografická olympiáda

A

j v tomto školskom roku sa študenti našej školy pod
vedením Mgr. Zuzany Cigáňovej zapojili do súťaží
geografickej olympiády.

Najúspešnejším študentom sa stal Róbert Čičmanec (II.B), ktorý sa dňa 26. marca
2013 zúčastnil krajského kola geografickej olympiády. Predstavil svoju prácu na tému „Európske monarchie“. Po úspešnom vyriešení vedomostného testu, prezentácii
a obhajobe svojej práce sa umiestnil na vynikajúcom 2. mieste a postúpil do celoštátneho kola.
Celoštátne kolo sa konalo v dňoch 26. – 28. apríla 2013 v Bratislave. Organizátori súťaže zabezpečili pestrý, avšak náročný program. Súťažiaci mali možnosť
zúčastniť sa zaujímavej exkurzie a spoznať prírodnú rezerváciu Sandberg a vodný
kanál Čunovo. Hlavný program geografickej olympiády – vedomostné testy a obhajoby prác – prebiehal nasledujúci deň. Po súťaži v podvečerných hodinách spestrila
program prehliadka Bratislavy so sprievodcom.
Vyhodnotenie celoštátneho kola geografickej olympiády sa konalo v Zrkadlovej
sieni Primaciálneho paláca za účasti ministra školstva Dušana Čaploviča. Súťažiaci
si z jeho rúk prevzali diplomy, medaily a čestné uznania.
Reprezentant nášho gymnázia Róbert Čičmanec (II.B) sa umiestnil na veľmi
peknom 10. mieste v celoslovenskom poradí.
Súťažili však aj ďalší študenti našej školy – Patrik Hanzel a Dominika Mihálová,
obaja z I.D triedy, ktorí sa zúčastnili súťaže v kategórii „Z“ – internetové online kolo –
a postúpili do krajského kola.
Srdečne blahoželáme!

Mgr. Zuzana Cigáňová
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Praha – Plzeň – Karlovy Vary

ráno

hliadka – opäť každý vlastným tem-

25.septembra 2012 nadišla

pom. Na konci mosta sme sa stretli,

chvíľa, na ktorú sme sa tešili

prešli sme židovskou štvrťou, po Pa-

už od predchádzajúcej geografickej

rížskej ulici až ku pražskému orloju. Na

exkurzie. Na parkovisku pred „zimá-

„Václaváku“ sme dostali rozchod zno-

kom“ stálo 45 študentov z rôznych tried

vu, aby sme si v malých skupinkách

nášho gymnázia. Novučičký autobus

mohli pozrieť krásy Prahy. Prechod

priviezol oboch pánov profesorov, ne-

historickými uličkami so sústredením

dočkavo sme nastúpili a vydali sa za

zanechá krajší dojem ako pochodova-

novými zážitkami.

nie v rade za sebou. Na stretnutí o pol

V

utorok

o pol

štvrtej

Po dlhočiznej ceste sme dorazili

deviatej nikto nechýbal, tak sme sa

do Prahy, hneď sa ubytovali a pán šo-

mohli nechať odviezť späť do hotela.

fér nás zaviezol na Hradčany. Dostali

Deň bol vyčerpávajúci a ja som naprí-

sme hodinu rozchod, aby si chrám sv.

klad zaspala ešte skôr, ako boli páni

Víta

profesori kontrolovať študentov na iz-

a okolité

budovy,

výhľad

a záhrady mohol prezrieť každý podľa

bách.

ľubovôle. Po spoločnom presune ku

Po skorých raňajkách sme sa

Karlovmu mostu nasledovala jeho pre-

vydali do veľmi zaujímavého nákupné145

ho centra, kde sme strávili takmer 4

mesto na vlastné oči. Ako nám do-

hodiny. Cesta do Plzne nasledovala

predu povedali – presvedčili sme sa aj

hneď, ako sme všetci nastúpili. V tomto

sami, že inú národnosť ako Rusov

meste sme si stihli spoločne prezrieť

a Nemcov by sme tu len ťažko hľadali.

centrum,

v Česku

Videli sme horúce pramene, nádhernú

a židovskú synagógu. Niektorí sa naj-

kolonádu a „indoorový“ gejzír. Väčšina

viac tešili na prehliadku plzenského

kúpila

pivovaru. Prehliadka bola veľmi zaují-

oplátky. Cesta domov bola veľmi dlhá,

mavá, poučná a jej súčasťou bola aj

ľudia spali, kde sa len dalo, no niektorí

ochutnávka tunajšieho nefiltrovaného

boli nalepení vpredu a sledovali cestu

piva priamo zo suda v pivnici. Nemys-

a krajinu celú dobu cez obrovské pred-

lím, že bol niekto, kto by sa sťažoval.

né sklo. Vzhľadom na neplánované

Hneď na to sme sa išli navečerať, aj

obchádzky a kolóny sme domov prišli

keď niektorí, nevediac o čo prichádza-

až v piatok okolo pol jednej v noci.

jú, ohrdli „pivním guláškem“. Tu sme

Tento piatok bol potom v škole naozaj

dostali

s konečným

náročný, no my sme zvládli nezaspať

stretnutím o 22:00 v hoteli, aby sme si

na hodinách, najmä pri myšlienkach na

mohli užiť aj večernú prechádzku po

posledné 3 dni.

najvyšší

ďalší

chrám

rozchod

domov

tradičné

karlovarské

Zúčastnila som sa mnohých ex-

centre Plzne.
Posledné ráno sme sa opäť pre-

kurzií, z toho šiestich s pánmi profe-

jedli pri švédskych stoloch a zamierili

sormi Taschom a Bartom. Táto bola

do ZOO v Plzni. Počasie síce nevyšlo

pre mňa výnimočná množstvom rôz-

podľa predstáv, ale aj tak sme videli

nych

mnoho krásnych zvierat. Ďalším bo-

a skúseností a myslím, že sa mi na-

dom programu tejto exkurzie boli Kar-

vždy vryla do pamäti. Za všetkých

lovy Vary. Hodina cesty tam a ďalšia

účastníkov im za nové zážitky a vedo-

jeden a pol späť do Prahy stáli za to,

mosti môžem povedať jedno veľké

aby sme si mohli prezrieť toto kúpeľné

ĎAKUJEME!

zážitkov,

nových

priateľstiev

Jarmila Prosseková (VIII)
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Exkurzia Krakov

A

j v tomto školskom roku sa na našej škole organizovala dvojdňová exkurzia
do Poľska. Záujem bol veľký, avšak zo Slovenska mohol odísť len jeden
autobus. 24. októbra sme zavčas rána vyrazili za dobrodružstvom. Celým

výletom nás sprevádzalo typické jesenné počasie. Ani to nám však nepokazilo zážitok. Prvou zástavkou bol koncentračný tábor v Osvienčime – najväčší a najznámejší
tábor smrti, ktorý bol zriadený počas 2. svetovej vojny. Nápis pri vstupe - Arbeit
macht frei – pozná azda každý. Nasledovala prehliadka niektorých obytných domov.
Viacerých sa zmocnil nepríjemný pocit, ktorý sa vystupňoval, keď sme sa dostali do
plynovej komory. Ako sa tí ľudia cítili? Museli tam tvrdo pracovať a nedobrovoľne
kráčali v ústrety smrti. Niektorí tam vydržali roky, iní mesiace. Bolo ťažké predstaviť
si, že by sme sa ocitli v rovnakej situácii. Znovu sme sa tak zamysleli nad hodnotou
ľudského života.
Na iné myšlienky

sme sa snažili prísť,

spoznávajúc druhé naj-

väčšie mesto Poľska –

Krakov.

Nasledujúc

rieku Vislu, vybrali sme

sa na historické ná-

mestie Rynek. Popre-

zerali sme si obchody,

nakúpili

záver sme sa pokochali

krátkou ohňovou šou.

Bol čas ísť do hotela.

Veľa sme toho nena-

krowky

a na

spali, ale to sme neskôr dobehli v autobuse.
Druhý a aj posledný deň exkurzie sa niesol v znamení Draka. Vybrali sme sa totižto na kráľovský zámok a katedrálu na kopci Wawel. Práve pod týmto kopcom
možno nájsť Dračiu jaskyňu, ktorej názov nie je náhodný. Viaže sa k nej legenda
o sedemhlavom drakovi, ktorý zotročoval celé mesto. Jedného dňa sa našiel hrdina,
ktorý zlého draka premohol. Dal mu ovčiu kožušinu naplnenú sírou. Drak sa domnieval, že ide o ovcu a tak sa do kožušiny smelo pustil. Dostal však taký smäd, že musel vypiť veľa vody, z ktorej nakoniec praskol. Kráľ potom založil mesto Krakov. Poliaci pred touto jaskyňou umiestnili draka, ktorý v pravidelných intervaloch chrlí oheň.
Konečne sme sa dozvedeli, prečo je práve tento tvor symbolom celého Krakova.
Oboznámení s touto skutočnosťou sme si s pokojným svedomím mohli nakúpiť suveníry v podobe figúrok draka. Zase sme boli o čosi múdrejší. Poslednou zastávkou
bola soľná baňa vo Wieliczke. Každý rok sem zavítajú státisíce návštevníkov z celé147

ho sveta, aby na vlastné oči uvideli slané podzemné jazierka, ťažobné komory, banské stroje a zariadenia, stáročné drevené konštrukcie, ktoré zakonzervoval chladný banský vzduch, či sochy a
reliéfy vytesané zo soli. Hneď na začiatku sme museli prekonať
380 schodov, ktoré nás zaviedli 64 m pod povrch. Potom sme si už
len vychutnávali krásy prírody. Unavení, ale plní zážitkov a dojmov
sme nasadli do autobusu, sklopili sedadlá a vnímajúc kvapky dažďa
na oknách, ponorili sme sa do snov.
Laura Obžerová (III.D)

Geografická exkurzia Olomouc 2013

T

radičnú jarnú exkurziu sa nám po niekoľkých neúspešných pokusoch podarilo oživiť o veľmi atraktívnu návštevu automobilky KIA v Žiline. Prehliadka
závodu bola fascinujúcim zážitkom. Vidieť ako z výrobnej linky odchádzajú

autá každú jednu minútu sa nedá len tak, preto veríme, že KIA sa stane pravidelnou
zastávkou na geografických trasách po Slovensku a blízkom okolí.
Ohúrení najmodernejšími technológiami sme pokračovali do Vizovíc na Morave,
kde sme boli svedkami tradičnej výroby miestneho produktu - vizovickej slivovice.
Tradičná pálenica Rudolf Jelínek nám ponúkla zážitok celkom inej kategórie a pásli
sme celkom iné zmysly. Zážitok nám trochu pokazil stále silnejúci dážď, ale pravých
cestovateľov počasie neodradí od svojich plánov.
Preto sme aj my pokračovali do ZOO Lešná v Zlíne. Tí odvážnejší a vodotesní
ju zvládli prezrieť celú, čo je za štyri hodiny celkom fuška. Krátky oddych v autobuse
teda prišiel vhod.
Neďaleko Olomouca sme navštívili jedno z najnavštevovanejších pútnických
miest Čiech a Moravy – baziliku minor na Svatom Kopečku. Aj pre nezasvätených bol
pohľad na Hornomoravský úval a metropolu Hanej – Olomouc – príjemným pohľadom. Na druhý deň sme si prezreli historické centrum Olomouca – mesta, ktorému sa
hovorí aj „Moravský Vatikán“ pre množstvo kostolov a sakrálnych pamiatok. Okolo
poludnia sme museli vyraziť za naším ďalším cieľom. Tým boli Sloupsko-šošúvske
jaskyne Moravského krasu. Ide o najrozsiahlejšie jaskyne Českej republiky. Exkurzná
trasa podzemím bola dlhá takmer 2 kilometre. V Moravskom krase sme si tiež nenechali ujsť pohľad do najhlbšej krasovej priepasti v strednej Európe: Macochy. 136
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metrov hlboká priepasť je fascinujúcim dielom prírody a patri k vrcholom
jarnej exkurzie na Morave. Záver
sme absolvovali v Brne, odkiaľ sme
už zamierili domov.

PaedDr. Juraj Tasch
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
TELESNÁ VÝCHOVA

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

Horný rad zľava doprava: J. Tasch, T. Mlynárik, J. Opálený, Ľ. Husárová;
dolný rad zľava doprava: M. Lančaričová, M. Faráriková, V. Dobrotková, E. Urbanová
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Naše aktivity a úspechy

V

tomto školskom roku dosiahlo významný úspech školské basketbalové
družstvo chlapcov (Jakub Pasovský I.E, Samuel Hupka I.E, Peter Stano I.E,
Ján Sásik I.F, Patrik Kundla I.D, Roman Vasko II.D, Marek Mäsiar II.D, Pe-

ter Summer I.E), ktorí nás reprezentovali na Medzinárodných majstrovstvách sveta
stredných škôl (MSM ISF) na Cypre. Po víťazstve v kvalifikácii nad silnými súpermi
z Považskej Bystrice, Michaloviec a Pezinka naši chlapci obsadili 21. miesto na Cypre.
Študentky našej školy: Magdaléna Blahová I.B, Kristína Lalíková I.E, Evamária Budáčová II.B, Zuzana Oboňová II.B, Nikola Ďurčányová II.C, Michaela Jurenková II.E,
Bibiána Krausková II.F, Lenka Šedivá II.F, Magdaléna Guráňová III.B, Barbora Kobesová IV.B a Patrícia Tomastová IV.B – členky skupiny Rebels zo SZUŠ Xoana –
sa stali vicemajsterkami na World Dance Masters 2013 v Poreči (Chorvátsko).
O tom, že naši žiaci majú záujem o šport, svedčí aj vysoký počet žiakov navštevujúcich športové krúžky, napr.: florbalový, basketbalový, volejbalový, futbalový, bedmintonový, cykloturistický, turistický, aerobik, zumba .
Mgr. T. Mlynárik - florbalový (mladšie, staršie žiačky),
Mgr. M. Faráriková – lyžiarsky,
Mgr. Ľ. Husárová - bedmintonový, športovo turistický,
Mgr. J. Uhrín – basketbalový, lyžiarsko snowboardový,
PaedDr. J. Tasch - vodácky, volejbalový,
Mgr. M. Lančaričová – aeorobik – zumba,
Mgr. J. Opálený - floorbalový ( mladší, starší žiaci),
Mgr. E. Urbanová – netradičné športy.

P

ravidelne sa podieľame na organizácii športových súťaží pod vedením
SAŠŠ (Slovenská asociácia športu na

školách), Centrom voľného času

v Prievidzi, KCVČ (Krajské centrum voľného času v Trenčíne). V tomto

školskom roku to boli tieto športy: volejbal, midi volejbal, bedminton, florbal, atletika,
aerobik.
Počas dňa otvorených dverí sme pre budúcich študentov pripravili ukážky netradičných športov a rôzne zaujímavé súťaže.
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Prehľad športových súťaží
Futbal
veľký futbal

malý futbal

okresné kolo

1. miesto

regionálne kolo

1. miesto

krajské kolo

3. miesto

okresné kolo

3. miesto

Aerobik
majstrovstvá okresu

1. miesto Lenka Janesová (IV.B)
3. miesto Patrícia Tomastová (IV.B)
4. miesto Michaela Jurenková (II.E)
5. miesto Monika Tužinská (VI.)

majstrovstvá kraja

1. miesto Lenka Janesová (IV.B)

majstrovstvá Slovenska

1. miesto Michaela Jurenková (II.E)
2. miesto Lenka Janesová (IV.B)

Florbal dievčatá
Základné školy
mladšie žiačky:
staršie žiačky:

okresné kolo

1. miesto

regionálne kolo

2. miesto

okresné kolo

2. miesto

okresné kolo

1. miesto

regionálne kolo

2. miesto

okresné kolo

3. miesto

Stredné školy
študentky:

Florbal chlapci
Základné školy
starší žiaci:
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Stredné školy
študenti:

okresné kolo

1. miesto

regionálne kolo

2. miesto

okresné kolo

1.miesto

regionálne kolo

3. miesto

okresné kolo

1. miesto

regionálne kolo

1. miesto

krajské kolo

2. miesto

Stolný tenis
Stredné školy
študenti:

študentky:

Terézia Škultétyová (IV.E), Zuzana Škultétyová (VIII), Iveta Homolová (IV.A), Lenka
Blahová (II.B).

Basketbal
študenti:

okresné kolo

1. miesto

krajské kolo

2. miesto

Víťaz kvalifikácie na MSM IFS v basketbale SŠ.
Účasť na MSM IFS na Cypre - 21 miesto.
študentky:

okresné kolo

2. miesto

obvodové kolo

1. miesto

okresné kolo

1. miesto

regionálne kolo

1. miesto

krajské kolo

2. miesto

okresné kolo

1. miesto

regionálne kolo

1. miesto

krajské kolo

3. miesto

Volejbal
študentky:

študenti:

153

Midi volejbal
žiačky:

žiaci:

okresné kolo

1. miesto

krajské kolo

3. miesto

okresné kolo

2. miesto

Atletika
študentky:

krajské kolo
skok do diaľky

3. miesto

Romana Ďurišová (II.B)

Bedminton
mladší žiaci:

obvodové kolo

1. miesto

okresné kolo

2. miesto

Matúš Bednárik (VI), Pavol Habšuda (III).
starší žiaci:

obvodové kolo

1. miesto

okresné kolo

1. miesto

regionálne kolo

2. miesto

Samuel Kukla (VI), Martin Zaťko (I.D).
mladšie žiačky:

okresné kolo

1. miesto

regionálne kolo

3. miesto

Dominika Bugárová (IV), Katka Drgoňová (IV).
študentky:

okresné kolo

1. miesto

regionálne kolo

2. miesto

Martina Hostačná (IV.B), Anna Ziaťková (IV.F).

Kalokagatia
krajské kolo:

3. miesto
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Zapojili sme sa do súťaže vyhlásenej Allianz DDS,, Sportube day“, ktorej sa zúčastnilo 253 študentiek našej školy. S nacvičenou skladbou sme vystúpili na podujatí „Posledný dúšok leta“.
Mgr. Ľudmila Husárová
vedúca PK TSV

Vynikajúci úspech mladších basketbalistov nášho gymnázia!
ňa 11. februára 2013 sa

z I.E, Ján Gabriel Sásik z I.F, Daniel

v Prievidzi, v telocvični Zá-

Homola zo sexty a Patrik Kundla z I.D.

kladnej školy na Ul. Sama

Podmienkou bolo, aby družstvo tvorili

Chalupku, odohral kvalifikačný turnaj

len hráči jednej školy, ročník narode-

na Medzinárodné školské majstrovstvá

nia 1996, 1997 a 1998 (prvý resp. dru-

ISF v basketbale žiakov, do ktorého sa

hý ročník strednej školy).

D

prebojovali

aj žiaci Gymnázia V. B.

Ich súpermi boli Gymnázium Pe-

Nedožerského pod vedením vedúceho

zinok, Gymnázium Pavla Horova Mi-

družstva

Uhrina

chalovce a ZŠ Rozkvet Považská Bys-

a trénera Mgr. Ivana Chrenku. Repre-

trica. Vyhlasovateľom turnaja bolo Mi-

zentovali nás: Marek Mäsiar a Roman

nisterstvo školstva, vedy, výskumu a

Vasko z II.D, Jakub Pasovský, Samuel

športu SR a Slovenská asociácia

Hupka, Peter Sumer a Peter Stano

športu na školách. Motiváciou pre ví-

Mgr.

Jaroslava
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ťazné družstvo bol postup: účasť na

28.

marca

začali

veľkonočné

Medzinárodných majstrovstvách MŠM

prázdniny, naši reprezentanti nastúpili

ISF v basketbale na Cypre v termíne

(hoci skromne vybavení, ale dobre na-

28. – 5. apríl 2013. Napínavé súboje

ladení) vo Viedni do lietadla – smer

sledovalo počas celého dňa zaplnené

Larnaca, Cyprus! V lietadle letelo za

hľadisko. Od zápasu k zápasu sa na

týmto dobrodružstvom spolu s nami aj

palubovke odohrávali kvalitné súboje.

družstvo z Rakúska v elegantných ob-

Predposledný zápas medzi Gymná-

lekoch s viazankami pod bielymi go-

ziom z Michaloviec a domácim Gym-

liermi,

náziom V. B. Nedožerského Prievidza

v športovom, no jednotnom reprezen-

bol akýmsi finále celého turnaja. Nako-

tačnom oblečení...

niec to lepšie zvládli naši chlapci - zví-

veľkolepo!

tímom

Začali sa Medzinárodné školské

z Gymnázia J. G. Tajovského z Ban-

majstrovstvá sveta v basketbale za

skej Bystrice mohli začať baliť kufre na

účasti 24 chlapčenských a 24 dievčen-

Cyprus, reprezentovať SR na MŠM

ských družstiev z celého sveta, rozde-

ISF .

lených do

lu

dievčenským

z Maďarska

Cyprus nás privítal prekvapivo

ťazili v pomere 45 : 36 !!! A tak si spos víťazným

družstvo

Pred odchodom zneli povzbudivé

šiestich silných skupín.

V našej „F“ skupine nám boli súpermi

slová od spolužiakov, riaditeľky školy,

Francúzsko,

Chorvátsko

pedagogického zboru školy, od rodi-

a Luxembursko (viď tabuľka).

čov i od trénera a vedúceho družstva.

A skupina

B
skupina

C
Skupina

D
skupina

E
Skupina

F
skupina

CHINA

TURKEY

HUNGA.

CYPRUS

DENMARK

FRANCE

SERBIA

BRAZIL

GREEC.

CHILE

BULGARIA

CROATIA

BELGIU.

ISRAEL

LATVIA

KOSOVO

FINLAND

LUXEMBO.

1
2
3
4
IRELAND NETHERLAND AUSTRIA SLOVENIA CZECH.REP. SLOVAKIA
Tabuľka vylosovaných skupín na MŠM ISF na Cypre - chlapci
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B

oli to silní súperi, s ktorými

ri:

Chile, Česká republika

naši chlapci odohrali kvalitné

V týchto

stretnutie s chuťou a veľkým

v kompletnej

zápasoch

sme

zostave

a Írsko.
už

a

hrali

s Chile

nasadením. V ťažkých zápasoch sa

a Írskom sme po dobrej a napínavej

nám žiaľ postupne zranili niekoľkí hráči

hre

– v prvom, s Luxemburskom, si zranil

V bratskom zápase s Českou republi-

nohu Marek Mäsiar, v nasledujúcom

kou sme tiež odohrali dobrú hru, no

tvrdom zápase, najmä zo strany fran-

výšková prevaha ich hráčov rozhodla

cúzskych hráčov, tiekla aj krv, keď si

v prospech súpera. V turnaji sme

zranil hlavu Samo Hupka. Ďalší hráči

skončili na 21. mieste a získali cenné

Jakub Pasovský a Peter Sumer si pri

skúsenosti.

obetavej hre spôsobili výron členku! Do
posledného

zápasu

vybojovali

cenné

víťazstvá.

Víťazným tímom v chlapčenskej

v skupine,

aj dievčenskej kategórií sa stali hráči

s Chorvátmi, sme tak nastúpili len so

a hráčky z Turecka! Väčšina účastní-

šiestimi hráčmi. Ale ani Chorvátom

kov tohto turnaja boli hráči zo športo-

sme víťazstvo nedarovali bez boja.

vých, basketbalových tried. Boli vyspelí

Základnú skupinu sme skončili na štvr-

nielen hrou, ale aj fyzicky, najmä svo-

tom mieste.

jou výškou. Na vysokej úrovni bolo tiež

V ďalšej časti turnaja o celkové

aj ich jednotné reprezentačné obleče-

umiestnenie nás čakali tiež traja súpe-

nie a obutie.

Aj napriek nepriaznivej hernej bilancii sme
prežili deväť fantastických dní. Prvotné obavy
zo súčasnej ekonomickej situácie na Cypre sa
rozplynuli

hneď

po

prílete

do

Larnaky

a ubytovaní v špičkovom rekreačnom stredisku
Ayia Napa. Organizácia celého turnaja bola na
vysokej úrovni – v každom smere, každej maličkosti, či už individuálna doprava družstiev
na zápasy luxusnými autobusmi s prideleným sprievodcom do neďalekých školských
basketbalových

hál

pri

základných

a stredných

školách,

ubytovanie

v 5-

hviezdičkovom hoteli, stravovanie trikrát denne v najväčšej reštaurácii strediska vo
forme bohatých švédskych stolov: kam len oko dovidelo, boli naukladané jedlá od
výmyslu sveta! A prialo nám aj počasie. Keď na Slovensku zima nie a nie odísť, my
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sme si, v čase voľna, mohli predčasne užiť letné teploty a okúpať sa vo vlnách Stredozemného mora a tiež v bazénoch obklopujúcich náš hotel.

Naše družstvo v čase voľna

Školská športová hala
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Pripravení na reprezentáciu

Relax slovenských dievčeniec a chlapcov
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Kompletná Slovenská reprezentácia na MŠM ISF v basketbale na Cypre

Z

turnaja sme odchádzali obohatení o športové skúsenosti, videli sme fantastickú hru, spolupatričnosť medzi hráčmi jednotlivých družstiev, ako sa vedeli
navzájom povzbudzovať, podržať slovom, pohľadom alebo pozitívnym ges-

tom. Odchádzali sme plní zážitkov, nielen športových, ale aj ľudských – nadviazali
sme nové, medzinárodné priateľstvá.
Ďakujeme, že sme to všetko mohli zažiť, ďakujeme za túto skúsenosť v prvom
rade Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Slovenskej
asociácii športu na školách, našej škole: Gymnáziu V. B. Nedožerského v Prievidzi,
ďakujeme tiež našim rodičom, trénerovi a vedúcemu družstva Mgr. Jaroslavovi Uhrinovi, ktorí nám dali dôveru, vybrali si nás a umožnili nám túto reprezentáciu, tento
zážitok!
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World Dance Masters 2013 – majstrovstvá sveta v tanci

W

orld Dance Masters sa každoročne konajú v chorvátskom meste Poreč.
Zúčastňuje sa ich mnoho krajín z celého sveta – tento rok 25 krajín
(4 000 tanečníkov). Slovensko reprezentovala naša tanečná skupina

Rebels z Prievidze. Veľkú radosť nám priniesla úspešná kvalifikácia v Piešťanoch,
ktorá sa uskutočnila 16. – 17.3. 2013. Určitým počtom potrebných bodov sme postúpili

a začala

pre

nás

dlhodobá

príprava.

Po

vyčerpávajúcich

tréningoch

a sústredeniach sme 14. mája s pocitom dobre vykonanej práce odchádzali do Chorvátska.
Okrem veľkého úspechu, ktorý sme získali, malo pre nás týchto 5 dní rodinnozábavno-tanečnú atmosféru. Najväčším zážitkom bol pre nás otvárací ceremoniál, na
ktorom sa predstavovali
všetky zúčastnené krajiny. Pochod prebiehal vo
večerných

hodinách

v centre areálu, kde súťaž

prebiehala.

Počas

horúcich voľných dní sme
čas trávili prípravami pri
mori a návštevou historického

mesta

Poreč.

Okrem zábavy nás čakali
aj dni náročných tréningov musical jazz a Broadway jazz s choreografkou
a porotkyňou Dollie Henry, ktorá pôsobí v Londýne; a tréningu zameraného na contemporary s druhou porotkyňou Esther Balfe, tiež pôsobiacou v Londýne.
Náplňou nášho pobytu však bola súťaž pozostávajúca z rôznych kategórií, ktorá
prebiehala všetky dni. Kategórie, v ktorých sme predstavovali naše choreografie, boli:
musical theatre v piatok 17. mája a open v sobotu 18. mája. Vyhodnotenie výsledkov
sa konalo v nedeľu 19. mája od poobedia do neskorých večerných hodín. Porotcovia
pôsobiaci v Londýne, USA, Nemecku, Francúzsku, Taliansku alebo Belgicku hodnotili objektívne. Obrovskú radosť nám prinieslo umiestnenie choreografie Žiť si svoj sen
v kategórii Open, s ktorou sme obsadili 4. Miesto, a ešte väčšiu radosť získanie titulu
VICEMAJSTROV SVETA s choreografiou
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Čarodejnice z Emerald city v kategórii

musical theatre. S pocitom neutíchajúcej radosti a šťastia sme odchádzali späť na
Slovensko, kde nás čakalo prekvapenie v podobe torty s názvom našej tanečnej
skupiny Rebels.
Sme veľmi rady, že sme sa mohli stať súčasťou tejto veľkolepej udalosti. Zažiť
niečo nové a tancovať svoj sen. Majstrovstvá sveta boli pre nás obrovským zážitkom,
skúsenosťou do života a túžbou ďalej sa vzdelávať a zdokonaľovať v tanci.
World Dance Masters 2013 sa zúčastnila tanečná skupina Rebels zo SZUŠ Xoana pod vedením trénerky Silvie Zhorelovej. V tejto tanečnej skupine tancujú aj dievčatá z našej školy: Magdaléna Blahová (I.B), Kristína Lalíková (I.E), Evamária Budáčová(II.B), Zuzana Oboňová (II.B), Nikola Ďurčányová (II.C), Michaela Jurenková
(II.E), Bibiána Krausková (II.F), Lenka Šedivá (II.F), Magdaléna Guráňová (III.B),
Barbora Kobesová (IV.B) a Patrícia Tomastová (IV.B).
Michaela Jurenková (II.E)

Rebels
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World Dance Masters 2013

Naše úspechy v aerobiku

D

ňa 30. novembra 2012 sa

žinskou (5. miesto) a Michaelou Juren-

konalo krajské kolo v aerobik

kovou (10. miesto) postúpili do celo-

maratóne

slovenského finále.

v

Trenčíne.

Z okresného kola postúpilo sedem pre-

Majstrovstvá Slovenska sa konali 6.

tekárok z nášho gymnázia :

decembra 2012 v Bratislave, kde Mi-

Tužinská

Monika

(VI), Bronislava Mančíková

chaela

Jurenková

získala

striebro

(VII), Miriama Štorcelová a Timea Tas-

a Lenka Janesová bronz. Moniku Tu-

chová (II.B), Michaela Jurenková (II.E),

žinskú – našu najmladšiu pretekárku –

Lenka Janesová (IV.B) a Katarína Ďu-

medaily ešte len čakajú.

rišová (IV.C).

Nielen pretekárky , ale aj ostatné štu-

Lenka Janesová vybojovala prvé

dentky našej školy majú rady aerobik,

miesto a získala titul majsterky Tren-

čo dokazuje ich zapojenie do jesennej

čianskeho kraja. Spolu s Monikou Tu-

„SPARTAKIÁDY“.
Mgr. Marta Lančaričová
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Aerobik maratón
oja cesta začala oslovením pani profesorky Lančaričovej o účasti na zum-

M

ba aerobik maratóne. Odpoveď na otázku bola samozrejme kladná a maratón som s veľkými očakávaniami a nadšením absolvovala. Jedným

z dôvodov účasti bola aj moja záľuba tancovať. I keď nie konkrétne zumbu a aerobik, no tomuto koníčku sa venujem už niekoľko rokov. Práve preto mi úsmev z tváre
nezmizol ani po 4- hodinovom cvičení.
Začiatkom môjho úspechu bolo postúpiť v okresnom kole, ktoré sa konalo na
Strednej odbornej škole polytechnickej v Prievidzi. Môžem povedať, že latka bola
nasadená dosť vysoko, vďaka čomu malo okresné kolo veľmi dobrú úroveň. Precvičovala tu aj známa zumbistka Inka, ktorá nás unavila aj pri tae-bo. Táto hodina bola
pre mňa najťažšiou, keďže mám zranené koleno. Napriek tomu som sa umiestnila sa
na 4. mieste.
O necelý mesiac ma čakalo krajské kolo, ktoré sa konalo v Trenčíne. Po hodine
cvičenia som ostala sklamaná. Úroveň precvičovateľov sa s okresným kolom nedala
ani porovnať. Hodina zumby bola chaotická a nepripravená. Nemôžem však krivdiť
precvičovateľke aerobiku, ktorej naša kondícia nesiahala ani po päty. Objektívna
porota bola jediným, čo ma v krajskom kole potešilo. Neodradilo ma dokonca ani to,
že som sa ocitla na zozname vypadávajúcich. Na hodine zumby a dance aerobiku
som však každému ukázala, čo sa vo mne skrýva, a nakoniec som bola medzi desiatkou postupujúcich dievčat do celoslovenského kola.
Relaxáciou pred posledným najnáročnejším kolom bola noc strávená v našom
hlavnom meste. Oddýchnuté sme sa ráno zobudili a s veľkým nasadením kráčali do
haly. Celoslovenské kolo bolo zo všetkých najlepšie. Hodiny aerobiku, zumby, taebo, dance aerobiku a street dance boli náročné, ale na súťaži sa má súťažiť, a preto
som zaťala zuby a zvládla to bez problémov. Najoblúbenejšou hodinou zo všetkých
bol pre mňa dance aerobik. Tvorili sa tu krátke choreografie, ku koncu spojené do
jedného celku, a to bolo stvorené ako pre mňa. Domov som si šťastná odniesla striebornú medailu s diplomom a vecné ceny: posilňovač na zápästie, fit loptu a rotačný
disk.
Okrem tejto aktivity som pani profesorke pomáhala aj pri tvorení choreografie
na pieseň „Poupata“ od Michala Davida. S ňou sme reprezentovali našu školu na
internetovej súťaži a na Námestí slobody v Prievidzi. Zúčastnila sa jej väčšina die164

včat. Vidieť takú veľkú skupinu naraz tancovať bol pekný zážitok. Ďakujem pani profesorke Lančaričovej a pani triednej profesorke Husárovej za to, že som sa na týchto
akciách mohla podielať.
Michaela Jurenková (II.E)
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Z ČINNOSTÍ

PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
UMENIE A KULTÚRA

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. art. Miriam Kasperkevičová
Členovia: Mgr. Gabriela Belisová, Mgr. Martina Borková, Mgr. Jana Čižniarová, Mgr.
Eva Kačírová, PaedDr. Oľga Kurbelová, Mgr. Erika Vargová.

Zľava doprava: G. Belisová, E. Kačírová, M. Kasperkevičová, E. Vargová, M. Borková.
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Beseda o regionálnej kultúre
kolský rok 2012/2013 sa niesol

výskumné poznatky. Hlavná téma be-

v duchu osláv 1150. výročia

sedy ,,Vyobrazenia sv. Cyrila a Metoda

príchodu sv. Cyrila a Metoda na

v Prievidzi, v okolitých obciach“ zaujala

naše územie. Túto významnú historic-

nielen študentov tried I.F a IV.B ale aj

kú a kultúrnu udalosť sme našim štu-

nás učiteľov. Vysvetlila nám základnú

dentom pripomenuli októbrovou bese-

ikonografiu obrazov a súsoší, ktoré sa

Š

s významnou

dou

osobnosťou

nachádzajú

prevažne

v sakrálnych

a historičkou nášho kraja s Mgr. Barbo-

priestoroch našich regionálnych pamia-

rou Matákovou. V súčasnosti pracuje

tok. V druhej časti prednášky priblížila

ako odborná pracovníčka Pamiatkové-

študentom

ho

republiky

nášho mesta. Nostalgicky zaspomínala

v Prievidzi. Táto špecializovaná štátna

na už neexistujúcu architektúru starej

správa je zameraná na ochranu pa-

Prievidze, ktorú zničil zub času, no

miatkového fondu nášho regiónu. Pani

častejšie človek. Je dôležité našu mlá-

Matáková je preto asi najpovolanejšou

dež oboznamovať s kultúrnym dedič-

odborníčkou, ktorá dôverne pozná kul-

stvom nášho regiónu, pretože sa raz

túrne pamiatky nášho mesta a môže

rozletí do sveta a bude rozprávať

o nich prinášať študentom aktuálne

o histórii nášho kraja.

úradu

slovenskej

dôležité

pamätihodnosti

Výlet za kultúrou

J

ednou z najdôležitejších tém, ktorým sa venujeme v predmete umenie
a kultúra je zachovávanie kultúrnej tradície a ľudovej kultúry. Dôležitou úlohou
učiteľov

je

oboznamovať

študentov

s našim

kultúrnym

dedičstvom.

Predchádzajúce generácie nám odovzdávajú nesmierne kultúrne bohatstvo, ktoré
nesmie zostať nepoznané.
Preto sme pripravili pre študentov prvého ročníka výlet, ktorý sa uskutočnil 25.
6. 2013. S triedou kvinta sme navštívili jednu z najkrajších slovenských historických
pamiatok Oravský hrad a skanzen oravskej architektúry v Zuberci. Oravský hrad je
veľmi obľúbený pre svoju nezvyčajnú polohu na skalnom bradle. Po zdolaní 695
schodov sa návštevníkom otvorí nádherná prírodná scenéria okolitých hôr. Historické
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exponáty sú zoradené do viacerých expozícií podľa zamerania.
Nechýba sekcia ľudovej kultúry,
prírodovedecká časť a novinkou
je zrekonštruovaná archeologická
zbierka. Po presune do Múzea
oravskej dediny v Zuberci sme sa
ocitli v krásnom lesnom prostredí
pod pohorím Roháče. Skanzen
oravskej

ľudovej

architektúry

umožňuje návštevníkom vrátiť sa späť v čase. Drevenice, do ktorých možno nazrieť,
sú svedkami každodenného života obyčajných roľníkov, tkáčov, kováčov, ale aj richtára či mlynára. Dedinkou preteká horský potok, ktorý dotvára dokonalú kulisu minulých čias. Dúfame, že sa v pamäti študentov zachová spomienka na krásy slovenskej
kultúry.
PK umenia a kultúry
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Menný zoznam študentov osemročného štúdia
Trieda: príma
(rozšírené vyučovanie cudzieho jazyka)

Triedna profesorka: Mgr. Jana Čižniarová

Bališová Denisa

Maňka Samuel

Bugárová Katarína

Maroši Andrej

Čabalová Linda

Matiaško Oliver

Dobríková Sylvia

Mokrá Michaela

Dodoková Bibiána

Pánis Matúš

Fáberová Viktória

Pipíška Otto

Flimel Marián

Polerecká Mária

Freschi Riccardo

Príbelszká Sofia

Hatran Dieu Huong

Straková Júlia Tereza

Hergelová Nikola

Šarközy Vladimír

Huba Radovan

Šerík Matej

Janoušek Roman

Šimková Veronika

Jordová Timea

Štovčík Viktor

Kašubová Karolína

Tekeliová Katarína

Králová Simona

Uhrínová Ema

Kramárová Júlia
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Trieda: sekunda
(rozšírené vyučovanie cudzieho jazyka)

Triedna profesorka: Mgr. Eva Kačírová
Belaňová Lucia

Kurbelová Annamária

Bezák Samuel

Masariková Alexandra

Daumer Jakub

Mokrá Ivana

Detko Adam Dávid

Némethová Eva

Detko Jozef Samuel

Novotková Cyntia

Gajdoš Samuel

Petriska Marek

Gatialová Emma

Pietriková Róberta

Glevitzká Štefánia

Považanová Diana

Hrubý Artur

Smejkalová Ráchel

Kováčová Katarína

Štrba Tomáš

Krecháč Kristián

Zajac Vít

Kubovičová Rebeka
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Trieda: tercia
(rozšírené vyučovanie cudzieho jazyka)

Triedna profesorka: Mgr. Silvia Valterová
Bednárová Martina

Macko Matej

Farenga Adrian

Macková Michaela

Foltán Filip

Magdolenová Jana

Gaherová Alexandra

Maľová Natália

Habšuda Pavol

Matulák Štefan

Hagarová Barbora

Obert Marcus Oliver

Hrehuš Roman

Pavlíčková Kristína

Hrnková Ema

Pupáková Nikol

Jašková Alexandra

Rendeková Simona

Kadaši Martin

Sklenárová Dorota

Komáromiová Alexandra

Štangová Svetlana

Kotlářová Paulína

Taschová Diana

Kotríková Natália

Terlanda Adam

Krajčovičová Linda

Vozárová Tereza

Kurhajcová Anna

Weiterschutzová Laura
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Trieda: kvarta
(rozšírené vyučovanie cudzieho jazyka)

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

Kurincová Lucia
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Trieda: kvinta
(rozšírené vyučovanie cudzieho jazyka)

Triedna profesorka: Mgr. Gabriela Belisová
Andrejčák Samuel

Kočková Dominika

Balážová Nikola

Kováč Juraj

Bartko Adam

Kramárová Alžbeta

Beňadiková Jana

Majzlanová Tímea

Brehovský Erik

Mendelová Bianca

Bugárová Dominika

Minich René

Cirok Timotej

Očenášová Anna Mária

Detková Katarína Ráchel

Procházka Lukáš

Drgoňová Katarína

Sidorová Bianka

Dubovan Martin Matúš

Spišák Jakub

Gáliková Tatiana

Šošovička Dominik

Gombarčík Lukáš

Štefancová Lucia

Guliková Michaela

Takácsová Karolína

Kmieciak Sarah

173

Trieda: sexta
(rozšírené vyučovanie cudzieho jazyka)

Triedna profesorka: Mgr. Alžbeta Janesová

Baštová Barbora

Mališová Nikola

Bednárik Matúš

Marošiová Zuzana

Beňová Frederika

Moráviková Vladimíra

Boboková Alexandra

Ngoc Nguyen Hang Huong

Boško Dalibor

Ondrejmišková Daniela

Gašparovič Dalibor

Protušová Michaela

Homola Daniel

Sitárová Vanessa

Humajová Petra

Šimurka Boris

Kardošová Karolína

Šimurka Michal

Kobzáková Veronika

Šudy Rastislav

Kostolániová Bianka

Tkadlecová Lenka

Kukla Samuel

Tužinská Monika

Kuna Kristián

Vašková Viktória

Kvočiková Karolína

Veselý Martin

Madajová Mária

174

Trieda: septima
(rozšírené vyučovanie cudzieho jazyka)

Triedna profesorka: Mgr. Petra Bohušová

Betteš Róbert

Mančíková Bronislava

Blažová Michaela

Nováková Patrícia

Dojčinovičová Laura

Oršulová Alena

Farenga Salvatore

Procházková Kristína

Hanuska Adam

Raganová Veronika

Chromý Tomáš

Smetana Branislav

Jozefjaková Klaudia

Šnirc Dominik

Klinga Patrik

Štrba Šimon

Kmeť Eduard

Tomáško Denis

Kolárik Andrej

Vavro Peter

Koubová Barbora
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Trieda: oktáva
(rozšírené vyučovanie cudzieho jazyka)

Triedna profesorka: Mgr. Monika Siváková
Bitara Marek

Mokrá Michaela

Cimerman Tomáš

Nguyen Ngoc Tuan

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

Žember Richard
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Menný zoznam študentov štvorročného štúdia
Trieda: I. A
(prírodovedná trieda)

Triedna profesorka: Mgr. Marta Lančaričová
Baková Bibiána

Krnčoková Karin

Baláž Tomáš

Kuhajda František

Cesneková Bibiána

Maťo Adam

Čavojský Tomáš

Mrvová Monika

Doboš Erik

Pavlíček Lukáš

Drexler Matúš

Sobota Radovan

Gebrlín Jakub

Svítok Adam

Geschwandtnerová Júlia

Šimko Juraj

Gorušková Barbora

Škultéty Kristián

Hepner Enrik

Šlenker Branislav

Hlaváč Adam

Šujan Miroslav

Hrabovská Patrícia

Tomaník Martin

Kavka Martin

Turňa Dávid

Klementovič Nikolas

Urban Marek

Kotian Marek

Vezér Richard

Krchňák Maroš
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Trieda: I. B

Triedna profesorka: Mgr. Jana Mikušková
Barillová Bianca

Kuba Ondrej

Blahová Magdaléna

Lomnická Júlia

Čecho Adam

Martišková Adriana

Gajdušeková Simona

Masarik Vladimír

Gandel Radoslav

Matúšová Michaela

Gatialová Martina

Slobodníková Lenka

Grolmusová Romana

Svitková Denisa

Hnidzíková Denisa

Šišmišová Lucia

Humajová Kamila

Špeťková Alžbeta

Chlpek Miroslav

Šrámek Tomáš

Jánošová Klára

Vavrík Juraj

Juríčková Katarína

Vavro Marek

Kováč Lukáš

Vidová Nina

Kováčiková Barbora

Volf Lukáš

Kozáková Miriama

Záhorczová Dominika

Kozmonová Daniela

Znamenáková Lucia
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Trieda: I. C
(jazyková / všeobecná trieda)

Triedna profesorka: Mgr. Helena Vašková
Adámik Marek

Kobesová Paulína

Antol Nikolas

Koščová Michaela

Čuková Sára

Loja Filip

Dvonč Dávid

Matyašovská Ľubica

Grom Dávid

Michalovičová Anežka

Gundová Pavla

Mokrý Peter

Hagara Matúš

Paulík Adrián

Hanešová Jana

Peniašková Klaudia

Hudek Bronislav

Podstrelená Jana

Chrebetová Martina

Rupe Andrej

Jamriško Kristián

Spevár Jakub

Jánošková Patrícia

Šnircová Dáša

Kadlečík Ivan

Vrecková Patrícia
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Trieda: I. D

Triedna profesorka: PaedDr. Miroslava Šutová
Adamec Simon

Kóňová Soňa

Badáková Andrea

Kršiaková Eva

Beláňová Petra

Kúdelová Nikola

Belanská Bianka

Kundla Patrik

Bohňa Milan

Mazán Tomáš

Cigáň Juraj

Mekišová Frederika

Ďuračka Filip

Mellová Mária

Fábry Nikolas

Meňhartová Silvia

Gajdošová Veronika

Mihálová Dominika

Hagara Ľubomír

Michalík Branislav

Hanzel Patrik

Mittaš Eduard

Hepnerová Veronika

Mittaš Tomáš

Herda Marek

Novotný Martin

Hrivnák Anton

Pacher Ján

Hrvolová Kristína

Soláriková Zuzana

Iliašová Dominika

Zaťko Martin

Jedináková Sára Kristína
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Trieda: I. E

Triedny profesor: Mgr. Michal Petrovský
Bednárová Terézia

Lalíková Kristína

Bírešová Ivana

Lukáčová Patrícia

Blahová Klaudia

Maroši Valter

Boďová Natália

Neupauerová Simona

Dežerická Lenka

Oulehle Kamil

Froněková Klaudia

Pasovský Jakub

Gažo Tomáš

Pažická Anna

Grolmusová Erika

Pös Matúš

Halačová Nikola

Repka Peter

Hepner Andrej

Richterová Dajana

Hupka Samuel

Sestrienková Adela Marína

Kelemenová Alexandra

Stano Peter

Kotianová Emma

Sumer Peter

Králiková Miroslava

Švorcová Magdaléna

Kríková Michaela

Tasch Daniel

Kubová Rebeka

Urbančoková Alexandra

Kullačová Martina
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Trieda: I. F
(spoločenskovedná trieda)

Triedna profesorka: Mgr. art. Miriam Kasperkevičová
Bérešová Veronika

Chmurová Izabela

Boliešiková Sabina

Kočková Dajana

Bukay Jakub

Kočnerová Michaela

Csonková Kristína

Lackovičová Eva

Černickaja Karin

Leporisová Alexandra

Černickaja Regina

Lukačovičová Lenka

Čičmancová Ivana

Magdolenová Michaela

Čičmancová Soňa

Mikulcová Adriana

Čierna Valentína

Petriska Dominik

Dedíková Veronika

Reiselová Michaela

Drábová Denisa

Revická Sára

Dragašová Alexandra

Sásik Ján Gabriel

Dudášová Denisa

Šeligová Andrea

Dunková Kristína

Šemnická Lenka

Frízová Nikoleta

Šuríková Štefánia

Grimmelová Radka

Zábojník Jakub

Hromadová Lucia
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Trieda: II. A
(prírodovedná trieda)

Triedna profesorka: Mgr. Zuzana Orságová
Baňanka Adam

Leitmann Adam

Botka Libor

Macko Emil

Francová Barbora

Madaj Pavel

Gajdoš Adam

Mečiar Adam

Gálová Michaela

Minárik Michal

Grác Marián

Murgaš Miroslav

Grolmus Jakub

Palacková Miroslava

Gross Dávid

Puškáš Marián

Hanešová Michaela

Sadloň Pavel

Ivaniš Milan

Skáčik Pavol

Kaplán Martin

Stopka Jakub

Kevický Igor

Tkadlec Andrej

Kubišová Mária

Valach Miroslav

Kudrová Lucia

Žákovičová Silvia

Kutlák Martin
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Trieda: II. B

Triedna profesorka: PaedDr. Oľga Kurbelová

Bachorík Martin

Kunová Miriama

Blahová Lenka

Ľachká Kristína

Budáčová Evamária

Martincová Lea

Čičmanec Róbert

Matuška Marcel

Dobrotka Adam

Miklošková Martina

Ďurišová Romana

Oboňová Zuzana

Flimel Tomáš

Ondrejková Katarína

Harag Tomáš

Pastierik Lukáš

Hianiková Ivana

Pastierik Marek

Hrvola Peter

Svitková Mária

Hurtiš Lukáš

Štecová Dominika

Hutár Matúš

Štorcelová Miriama

Jasovská Zuzana

Taschová Timea

Kostrová Kristína

Vrtelová Andrea

Kozák Ján

Zaťková Alžbeta

Krupčíková Simona

Zázik Martin
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Trieda: II. C

Triedna profesorka: Mgr. Erika Hoppanová
Bakyta Dávid

Kováčová Nikola

Baláž Peter

Krchnavý Radoslav

Bolfík Igor

Kršák Christián

Čičmanec Denis

Kubová Veronika

Dianová Romana

Lacuška Tomáš

Dodoková Michaela

Marošiová Kristína

Dragúňová Viktória Mária

Ochránková Magdalena

Ďurčányová Nikola

Papáneková Terézia

Ďurišová Kristína

Priehodová Dominika

Gajdoš Ján

Pružinová Barbora

Gardlík Julián

Sekera Juraj

Gróf Marko

Špaldoňová Andrea

Gros Jakub

Štanga Timotej

Hurtečáková Šarlota

Šulgan Silvester

Jakabová Vanesa

Vidová Lucia

Košovská Dagmara
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Trieda: II. D

Triedna profesorka: RNDr. Edita Duchoňová
Bartošek Denis

Mičíková Mária

Černáková Adriána

Molnár Martin

Daubnerová Andrea

Oravec Marián

Fábiková Kristína

Poliak Lukáš

Gelatičová Karolína

Pösová Alžbeta

Grom Teo

Racz Róbert

Hanuska Andrej

Schniererová Adriána

Hrdý Daniel

Sluková Nikola

Chmelanová Ľubica

Sucháňová Daniela

Kotrík Marek

Šimurka Peter

Krajčíková Kristína

Škopcová Gabriela

Lapšová Erika

Šlenkerová Jana

Lehotkaiová Romana

Tužinčinová Andrea

Ličková Karin

Vasko Roman

Ličková Patrícia

Zachar Richard

Mäsiar Marek

Zvalová Monika
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Trieda: II. E

Triedna profesorka: Mgr. Ľudmila Husárová
Beňadiková Jana

Oravec Martin

Dengo Peter

Pipíšková Petra

Divékyová Veronika

Pišoja Dávid

Gatialová Kristína

Plevková Veronika

Gaži Jakub

Prievalská Nikola

Humajová Karina

Rešetková Natália

Jurenková Michaela

Rudinská Ruth

Kaplavková Viktória

Sabová Michaela

Kmeťová Kristína

Skoncová Dagmara

Kopáčiková Kristína

Šmýkal Juraj

Lajtman Roman

Štangová Radmila

Letavaj Martin

Vrecková Lenka

Manduch Dalibor

Vrtielová Adriána

Mendelová Linda

Zmeková Romana

Mojžiš Roman

Žulková Silvia

Mokrý Michal
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Trieda: II. F
(spoločenskovedná trieda)

Triedny profesor: PaedDr. Bohdan Cagáň
Bartošová Bianka

Krausková Bibiana

Bendová Lucia

Kucháriková Nina

Cabajová Dominika

Kupcová Kristína

Čičmancová Lea

Levandovská Dominika

Danková Lucia

Matiaško Jozef Mário

Grossová Dominika

Melichová Terézia

Harinek Róbert

Mokrá Veronika

Homolová Iveta

Rosáková Miroslava

Hrúzová Dominika

Sányová Nikola

Chovanová Natália

Sevastyanová Anastasia

Jamrišková Lucia

Stejskalová Kristína

Juríková Deana

Svitok Anton

Kollárová Lenka

Šedivá Lenka

Košian Andrej

Šnirc Martin

Kováčová Jana

Šušmáková Katarína

188

Trieda: III. A

Triedny profesor: PaedDr. Miroslav Kozák
Barilla Marco

Krausková Dominika

Benková Kristína

Michalovičová Alena

Berkeš Marek

Ožvaldová Martina

Bobok Andrej

Pavlíček Sebastián

Bugárová Erika

Píšová Stanislava

Centárová Denisa

Reháková Alžbeta

Cmarková Michaela

Scherer Boris

Čičmanec Juraj

Straková Silvia

Gatialová Radovana

Šimorová Ivana

Hodálová Soňa

Trautenberger Rudolf

Chudá Martina

Tremlová Karolína

Juríček Vladislav

Zuzulová Nikola

Király Ján
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Trieda: III. B

Triedny profesor: RNDr. Michal Struhár

Balážová Natália

Michalovič Peter

Bobuľa Lukáš

Mikušová Nikola

Duchoň Michal

Mlynárik Peter

Gromová Barbora

Navrátil Roman

Guráňová Magdaléna

Paulík Filip

Kocúrová Lenka

Pavkeje Marko

Kolláriková Simona

Podskočová Michaela

Kováčiková Alena

Považanová Terézia

Kováčiková Lívia

Rendek Jozef

Lenhard Marek

Sabelová Katarína

Mačuhová Daniela

Štancelová Zuzana

Machová Žaneta

Švorcová Lucia
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Trieda: III. C
(jazyková trieda)

Triedna profesorka: Mgr. Vlasta Dobrotková
Belisová Beáta

Lüttmerding Gabriel

Bielik Tomáš

Maňková Michaela

Cachovan Jakub

Minichová Lucia

Camastralová Martina

Morávek Alexander

Cmarko Marek

Nedeliaková Eva

Ďuricová Kristína

Pavlíček Ladislav

Fecko Branislav

Pernišová Hana

Filo Róbert

Pokorná Petra

Fodorová Romana

Poláková Michaela

Hrdý Lukáš

Sečianska Nikola

Hrdý Radovan

Simonová Natália

Kollár Martin

Vančík Marek

Krištínová Nikola

Vyparinová Monika

Kubala Filip
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Trieda: III. D

Triedna profesorka: PaedDr. Katarína Rajcigelová

Bukay Dominik

Obžerová Laura

Ďuricová Alexandra

Pálesch Jozef

Gajdoš Jozef

Pánisová Milena

Grolmusová Júlia

Perniš Richard

Kollárová Kristína

Pösová Monika

Lacková Radoslava

Radosa Filip

Matiaško Dušan

Richterová Nikola

Mellová Alexandra

Rovňák Tomáš

Mičíková Simona

Špaldoňová Diana

Mokrá Zuzana

Tóth Marek

Obertík Róbert

Vojtášová Vanda

Oboňová Renáta

Vyskoková Nikola
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Trieda: III. E

Triedna profesorka: PaedDr. Renáta Lukáčová

Ameti Jasmína

Kríková Katarína

Balážová Nikola

Leitmannová Silvia

Dušeková Aneta

Lušpajová Zuzana

Flimelová Dominika

Makovická Veronika

Hirjaková Silvia

Malíčková Tereza

Hojcska Juraj

Oravec Martin

Holá Alžbeta

Oršulová Linda

Hrabovský Matúš

Pastieriková Lenka

Hudáková Lea

Pilchová Miroslava

Chrenčová Dominika

Straka Matej

Kmeť Juraj

Šinský Peter

Korcová Katarína

Šramková Soňa

Kováčová Monika

Štrbáková Lucia

Krajčíková Nikola

Uhrinová Edita
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Trieda: III. F

Triedna profesorka: Ing. Ľudmila Holá

Baluch Marcel

Lukáč Adrián

Bohňová Zuzana

Michalec Samuel

Budáčová Michaela

Nováková Alexandra

Dávidová Gabriela

Oboňa Lukáš

Dávidová Jana

Rybnikárová Andrea

Hanusková Terézia

Samiec Matúš

Hepner Simon

Struhár Radovan

Jelenčíková Romana

Šmýkal Jozef

Juríková Gréta

Špeťková Barbora

Kyseľ Juraj

Vetráková Katarína

Lacika Martin

Vezérová Katarína

Letavajová Jana
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Trieda: III. G
(spoločenskovedná trieda)

Triedny profesor: PaedDr. Juraj Tasch

Bátorová Tatiana

Mikulová Barbora

Brecko Adam

Pastieriková Lucia

Brehovský Karol

Perniš Ivan

Divékyová Silvia

Poliaková Martina

Duchoňová Natália

Pösová Radka

Gális Adam

Považanová Viktória

Götzl Denis

Pračková Dominika

Chmurová Barbora

Senčáková Zuzana

Kočnerová Barbora

Slámová Kristína

Králiková Kristína

Straka Martin

Kullová Simona

Ševčíková Dominika

Kuzmová Martina

Šovčíková Alžbeta

Líšková Lenka

Tornóczi Michal

Mazáňová Andrea
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Trieda: IV. A

Triedna profesorka: RNDr. Denisa Tužinská

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

Žáčiková Veronika
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Trieda: IV. 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: IV. C
(jazyková trieda)

Triedna profesorka: Mgr. Eva Juríčková

Dianová Petra

Kurincová Ivana

Ďurišová Katarína

Lehotkaiová Martina

Gajdáčová Nika

Majerová Michaela

Gašparovičová Katarína

Matyašovská Andrea

Habšuda Dušan

Murín Matúš

Hanusková Nikola

Pavlíčková Lenka

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

Záhorská Denisa
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Trieda: IV. D

Triedna profesorka: Mgr. Ľubomíra Šimurková

Benko Adam

Mišenková Veronika

Bíreš Peter

Opálený Tomáš

Bitara Matúš

Pastucha Filip

Bolibruch Tomáš

Píšová Nikola

Čiscoňová Simona

Piteľka Patrik

Gogorová Katarína

Protušová Barbora

Gros Ľubomír

Purgát Martin

Ištvánová Veronika

Szarková Michaela

Kadaši Jakub

Škultéty Filip

Klincová Nikola

Uríča Michal

Kmeťová Ivana

Vaňo Miloš

Kuriš Marek

Vöröš Adrián

Michajlová Denisa

Znamenáková Tatiana

Mikušová Dominika
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Trieda: IV. E

Triedna profesorka: Mgr. Marta Bartošová

Cimbálková Eva

Oravec Jakub

Danihelová Michaela

Peniašková Jana

Dodoková Barbara

Pivarči Juraj

Franc Ján

Rendek Patrik

Francová Júlia

Rendeková Nikola

Greschner Juraj

Skáčiková Simona

Hagara Lukáš

Svrček Jakub

Halaška Erik

Škultétyová Terézia

Hatvanyi Matej

Štefíková Laura

Humaj Matúš

Vajdová Ivana

Kukla Andrej

Vdolečková Eva

Ličková Eva

Vetrák Roman

Martinec Denis

Vidová Ivana

Nemčko Martin

Vojtášová Barbora

Oleš Jakub
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Trieda: IV. F

Triedna profesorka: Mgr. Ľudmila Zaujecová

Adamík Juraj

Krajči Mário

Bahurinský Andrej

Krausková Katarína

Balčirák Peter

Kubovič Marko

Brodňanová Romana

Kutláková Sára

Čajková Erika Ester

Nechalová Eva

Čibik Miroslav

Nesládek Patrik

Dubcová Barbora

Olah Dušan

Duchoňová Monika

Pipíšková Barbora

Feriancová Martina

Šturcel Róbert

Galač Alfréd

Tuliková Jana

Gebrlínová Veronika

Vaňo Dušan

Grolmus Adrián

Ziaťková Anna

Harcegová Michaela

Zimmer Denis

Hlinka Jakub

Židek Matej
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Trieda: IV. G
(spoločenskovedná trieda)

Triedny profesor: RNDr. Milan Barta

Belisová Katarína

Maslonková Ivana

Bielik Štefan

Matejčeková Simona

Bieliková Katarína

Močiariková Beáta

Bizoň Matúš Jozef

Mokrá Dominika

Brindzová Martina

Mokráš Dušan

Daubnerová Zuzana

Obertíková Žofia

Dudiaková Nina

Pastieriková Lenka

Hoštáková Miroslava

Pavlák Martin

Hromadová Tamara

Repiská Ivana

Chrenková Jana

Schut Rastislav

Kasalová Mária

Straka Juraj

Klincová Zuzana

Strečanská Karina

Klučovská Alena

Šalgo Ľubomír

Lukáčová Ľubica

Švecová Denisa

Manasilová Sára
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Školský poriadok
Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza

Ľudské práva – oprávnenia priznané jedincovi, ktoré mu umožňujú plne využívať svoje schopnosti, inteligenciu, talent a znalosti na uspokojovanie svojich duchovných a iných potrieb, umožňujúce jedincovi žiť plnohodnotne. Predmetom vnútorného
poriadku školy je dodržiavanie ľudských práv, rešpektovanie platnej legislatívy, riešenie vzťahu práv a povinností žiakov, rodičov, učiteľov a nepedagogických pracovníkov školy, spôsob riešenia problémov a konfliktov, sankcie v prípade porušenia
dohodnutých pravidiel s cieľom vytvoriť v škole funkčné demokratické spoločenstvo.
Článok 1
Jedným zo základných ľudských práv je právo na vzdelanie. Nie je redukované len na fyzickú prítomnosť vo vzdelávacej inštitúcii. Priamo k nemu sa viažu povinnosti žiakov:


pripravovať sa na vyučovanie; ak sa z vážnych dôvodov nemohol žiak na vyučovanie pripraviť, ospravedlní sa vhodnou formou na začiatku hodiny, ospravedlnenie v priebehu hodiny sa neberie do úvahy;



nosiť si učebnice a učebné pomôcky;



pracovať v súlade s pokynmi vyučujúcich;



zúčastňovať sa podľa rozvrhu na vyučovaní všetkých povinných, voliteľných aj
nepovinných vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil;



prichádzať do školy najmenej desať minút pred začiatkom vyučovania, dodržiavať vyučovací čas aj rozsah prestávok.

Pravidlá uvoľňovania žiakov z vyučovania


Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada
rodič alebo zákonný zástupca žiaka o uvoľnenie z vyučovania na jeden deň
triedneho učiteľa, na viac dní riaditeľa školy. Jedným z vopred známych dôvodov sú napríklad záverečné skúšky v autoškole.
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Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, je rodič
alebo zákonný zástupca povinný najneskôr do dvoch dní oznámiť triednemu
učiteľovi dôvod neprítomnosti.



Po návrate na vyučovanie je žiak povinný najneskôr do troch pracovných dní
predložiť triednemu učiteľovi ospravedlnenie zapísané v úplne a pravdivo vyplnenom študijnom preukaze. V opačnom prípade budú vymeškané hodiny
zapísané ako neospravedlnené.



Študijný preukaz je žiak povinný mať vždy v škole pri sebe.



Ak neprítomnosť pre chorobu trvá päť a viac vyučovacích dní, predloží žiak
potvrdenie od lekára.



Ak sa neprítomnosť žiaka na vyučovaní často opakuje, môže triedny učiteľ
žiadať na ospravedlnenie neprítomnosti na vyučovaní len potvrdenie od lekára.



Ak žiak chýba na vyučovaní zo zdravotných dôvodov, nemôže sa zúčastňovať
ústneho ani písomného skúšania v tomto období, pretože by ohrozoval zdravie svoje aj svojich spolužiakov. Takto získané známky sa mu nezapočítajú do
polročnej klasifikácie. V špecifických prípadoch (zlomeniny a pod.) výnimku
povoľuje riaditeľka školy po dohode so zákonným zástupcom žiaka.



Ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, nezúčastní na vyučovaní v
trvaní najmenej piatich dní a jeho neúčasť na vyučovaní nie je ospravedlnená,
riaditeľka školy na podnet triedneho učiteľa písomne vyzve žiaka a jeho zákonného zástupcu, aby v určenej lehote doložil dôvod neprítomnosti v škole.
Ak do desiatich dní od doručenia výzvy žiak do školy nenastúpi, alebo nie je
doložený dôvod jeho neprítomnosti v škole, posudzuje sa jeho ďalšie zotrvanie na škole v zmysle platnej legislatívy.



Ak žiak vymešká v 1. alebo 2. polroku viac ako 25 % z odborne odučených
hodín daného vyučovacieho predmetu, bude skúšaný na návrh vyučujúceho
a po schválení riaditeľkou školy v náhradnom termíne a klasifikovaný na základe výsledkov komisionálnej skúšky. Klasifikácia musí byť ukončená v
dňoch určených riaditeľkou školy.



Žiak oslobodený od telesnej výchovy môže požiadať riaditeľku školy o povolenie nezúčastňovať sa hodín telesnej výchovy, ak sú v rozvrhu okrajové. Na
hodinách telesnej výchovy, ktoré okrajové nie sú, musí byť prítomný.
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Počas vyučovania môže žiak opustiť školu len so súhlasom triedneho učiteľa
alebo jeho zástupcu na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
Plnoletý žiak sa zastupuje sám – k jeho žiadosti nie je potrebný súhlas zákon-

ného zástupcu. Škola aj v tomto prípade o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa
plnoletého žiaka zákonného zástupcu informuje.
Článok 2
Sloboda prejavu sa uplatňuje vo vyjadrení svojich názorov a myšlienok ako žiakov
tak i učiteľov, rodičov a ostatných pracovníkov školy na preberané učivo, samotný
proces výučby, spôsob hodnotenia, prístup vyučujúcich pri hodnotení na konci alebo
v priebehu školského roka. V súlade so slobodou prejavu má žiak právo


vyjadriť slobodne svoj názor vhodným spôsobom na preberanú látku na hodine, ktorý sa líši od tradičného chápania, klásť otázky k učivu a dostať na ne
odpoveď;



na zdôvodnenie klasifikácie;



na objektívne hodnotenie;



rozhodnúť o svojom výzore a oblečení, ale tak, aby spĺňalo etické a spoločenské normy.

Sloboda prejavu sa nemôže dostať do konfliktu s inými právami, so zákonom, s
ochranou zdravia či mravnosti. Preto je porušením školského poriadku:


úmyselné a opakované narušenie vyučovacej hodiny;



podvádzanie alebo pokus o podvod pri písomnej či ústnej forme skúšania;



nevhodné vystupovanie žiaka voči učiteľovi alebo spolužiakom;



správanie, oblečenie a nápisy ohrozujúce mravnosť, vyvolávajúce pohoršenie,
propagujúce fašistické a iné extrémistické hnutia alebo vulgárne symboly,
zvádzajúce k zneužívaniu a šíreniu návykových látok;



sprejovanie a poškodzovanie majetku školy; v zmysle § 214 ods. Zákonníka
práce sú žiaci v škole zodpovední za škodu, ktorú jej spôsobili;



ničenie zapožičaných učebníc;



používanie mobilných telefónov a prenosných prehrávačov počas vyučovania;



znehodnocovanie toaletných potrieb a jednorazových papierových utierok.
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Článok 3
Každý žiak, učiteľ, rodič a nepedagogický pracovník školy má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena. Porušením
vnútorného poriadku školy je akýkoľvek prejav porušovania úcty k osobnosti človeka
v komunikácii žiak – učiteľ – rodič – nepedagogický pracovník školy: urážanie, oslovovanie hanlivými menami, podceňovanie, využívanie trestov a pod. Najvypuklejším
porušovaním práv na zachovanie ľudskej dôstojnosti je šikanovanie – akékoľvek
správanie s cieľom ublížiť, ohroziť, zastrašiť iného (napr. bitie, vyhrážanie, strkanie,
nadávanie, ponižovanie, krádež peňazí a vecí, ich ničenie, ohováranie). Pretože šikanovanie zanecháva následky na duševnom aj fyzickom zdraví obetí, je kvalifikované ako hrubé porušenie vnútorného poriadku školy s následkom podmienečného vylúčenia alebo vylúčenia zo štúdia. Ak žiak, učiteľ, rodič, nepedagogický pracovník
nadobudne podozrenie zo šikanovania, mal by sa spojiť s riaditeľkou školy alebo
školskou psychologičkou, čím reálne prejaví svoju skutočnú úctu k ľudskej dôstojnosti a osobnej cti.
Článok 4
Žiak, učiteľ, rodič, nepedagogický pracovník školy má právo na informácie súvisiace s každodenným režimom školy – informovanosť o obsahu školského poriadku, o procese rozhodovania, o možnostiach opravných prostriedkov, ak dotknutá
osoba nie je spokojná s rozhodnutím učiteľa alebo inej osoby v mene školy, o možnostiach aktivít na škole.
Uplatnenie práva na informácie sa realizuje:


formou internetovej stránky školy,



spoluprácou školy s rodičovským združením,



spoluprácou školy s radou školy,



kvalitnou prácou študentskej rady, ktorá vedie žiakov k schopnosti vyjadrovať
svoje názory, podporuje ich sebadôveru a kladnú motiváciu, pestuje v nich pocit zodpovednosti; môže zmeniť negatívne postoje žiakov ku škole, zlepšiť
vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi, aj žiakmi navzájom,



poskytovaním učební informatiky v popoludňajších hodinách žiakom.
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Pre uplatnenie práva na informácie je nevyhnutná aj snaha jednotlivca oboznámiť
sa s informáciami v danej oblasti z dostupných zdrojov.
Článok 5
Súkromie je v bežnom živote vnímané ako sféra života človeka, do ktorej nemôže nikto zasahovať bez jeho súhlasu, sú to informácie, ktoré môže jednotlivec zatajovať bez strachu, že bude štátom potrestaný alebo znevýhodnený oproti iným. Do
tejto sféry patria zároveň všetky záležitosti jednotlivcov, ktoré nemôže štát alebo súkromná osoba bezdôvodne získavať a o ktorých nemožno informovať verejnosť. Právo na súkromie zahŕňa tiež ochranu osobných údajov osôb v škole pred ich neoprávneným šírením a zneužívaním, ktoré sa dotýka napríklad ich pôvodu, informácií o ich
sexuálnej orientácii, ich rodinného prostredia. Písomnosti osobnej povahy, obrazové
snímky, obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby sa smú vyhotoviť
alebo použiť len s jej privolením. Za porušenia práva na súkromie sa nemôže považovať, ak získavame a používame informácie o týraní alebo ohrození fyzickej osoby
a začneme konať na jej ochranu s potrebnou dávkou pochopenia a taktu.
Článok 6
K základným ľudským právam nepochybne patrí aj právo na ochranu života a
zdravia. Pri organizovaní práce v škole je nevyhnutné rešpektovať základné zákony a
predpisy upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Za bezpečnosť pracoviska a ekonomické zázemie výchovno-vzdelávacieho procesu je zodpovedné vedenie
školy. Na kultúre a estetike pracoviska, ochrane svojho zdravia sa podieľajú všetci
účastníci života v škole. Všetci sú povinní dbať o čistotu a poriadok v priestoroch školy aj v jej okolí, chrániť nielen vlastné zdravie, dbať o čistotu toaliet, ktorá nie je len
základom hygieny, ale aj prezentáciou kultúry používateľa.
Pre zachovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v škole sú žiaci povinní:


Riadiť sa príkazmi dozoru pri hromadných presunoch, výletoch, exkurziách.



Dodržiavať laboratórny poriadok v odborných učebniach a laboratóriách, rešpektovať pravidlá pre prácu s internetom.



Ak sa žiakovi stane úraz, alebo je svedkom takejto udalosti, musí to ihneď nahlásiť pedagogickému dozoru alebo v kancelárii školy.
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Predložiť písomný súhlas rodičov pri účasti na súťažiach, kultúrnych a športových podujatiach v rámci vyučovania.



Vetrovky, kabáty a telocvičný úbor odkladať do skríň a dbať o to, aby skrine
boli uzamknuté.



Zanechať triedu po vyučovaní čistú, lavice vyprázdnené, stoličky vyložiť na
stoly.



Po poslednej hodine vyložiť stoličky na stoly v odborných učebniach a v laboratóriách.



Vetrať v nadstavbe len otvorením „vetračky“. V prípade nutnosti len za prítomnosti vyučujúceho môže poverený žiak otvoriť celé okno a potom ho musí vrátiť do bezpečnej polohy.

Žiakom je zakázané:


Nosiť, užívať a prechovávať drogy v priestoroch školy aj na podujatiach organizovaných školou; porušenie zákazu sa kvalifikuje ako hrubé porušenie školského poriadku.



Fajčiť v priestoroch školy aj pri činnostiach organizovaných školou; za nerešpektovanie zákazu fajčenia sa správanie žiaka klasifikuje stupňom 2 – uspokojivé.



Prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje a
iné zdraviu škodlivé látky, požívať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou; porušenie zákazu sa kvalifikuje ako hrubé porušenie školského
poriadku.



Prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce
zdravie.



Vstupovať do kabinetov, odborných učební a laboratórií bez vyučujúceho.



Opustiť budovu cez prestávky a voľné hodiny.



Vykláňať sa z okien, bežať po chodbách a schodoch, rozlievať vodu alebo iné
nápoje.



Manipulovať s elektrickými a plynovými zariadeniami, strojmi a pomôckami
bez súhlasu vyučujúceho.
V priebehu vyučovania pomáhajú udržiavať bezpečnosť, poriadok a hygienu v

triedach týždenníci. Povinnosti týždenníkov:
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Vetrať triedu cez prestávky.



Zotierať tabuľu.



Pripraviť kriedu.



Starať sa o výmenu mydla a uterákov.



Polievať kvety v triede.



Zamykať triedu pri presune do odborných učební.



Nahlásiť v zborovni alebo kancelárii školy neprítomnosť vyučujúceho na hodine do 10 minút od začiatku hodiny.



Skontrolovať o 11,30 hod. na centrálnej nástenke (pri jedálni) rozpis suplovania na nasledujúci deň a oznámiť spolužiakom, ktoré hodiny nebudú suplované (kedy majú zostať doma).

Článok 7
Pre zachovanie zdravia je nutná rovnováha medzi aktivitou a relaxáciou. Žiak má
právo na oddych a voľný čas, čo si žiada rešpektovanie psychohygienických zásad
pri:


tvorbe rozvrhu – podľa možnosti bez nultých hodín so zaradením dvoch obedových prestávok,



zadávaní domácich úloh a zaťažovaní žiakov,



rozvrhnutí písomných skúšok – len jednu v danom vyučovacom dni,



poskytnutí priestoru na aklimatizáciu žiaka po návrate z prázdnin – jeden pracovný deň bez skúšania,



poskytnutí priestoru na aklimatizáciu žiaka po jeho neprítomnosti na vyučovaní
– pre ochorenie, účasť na projekte, viacdňovej exkurzii – jeden deň (v špecifických prípadoch po dohode s vyučujúcim je možné aj viac dní).

Podmienky pre voľnočasové aktivity škola vytvára formou záujmových krúžkov,
školských turnajov, súťaží a projektov.
Článok 8
Výchovné opatrenia
Za vzorné správanie, vzorné plnenie povinností, mimoriadny prejav aktivity a
iniciatívy, dlhodobú svedomitú prácu, výrazne prosociálne správanie, ktoré pozitívne
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ovplyvňuje sociálnu atmosféru v triede a v škole a záslužný alebo statočný čin možno
žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie. Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakovi triedny učiteľ, riaditeľka školy.
Na posilnenie disciplíny za menej závažné, závažnejšie alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, ľudským právam, mravným normám spoločnosti, za
narúšanie činnosti kolektívu možno žiakovi uložiť pokarhanie od triedneho učiteľa,
pokarhanie od riaditeľky školy. Za hrubé porušenie vnútorného poriadku školy možno
žiakovi uložiť podmienečné vylúčenie zo štúdia alebo vylúčenie zo štúdia.
Článok 9
Hodnotenie a klasifikácia správania:


Stupňom 1 – veľmi dobré – sa žiak klasifikuje, ak dodržiava ustanovenia školského poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a riadi sa nimi. Dodržiava morálne zásady a pravidlá spolunažívania v kolektíve a vo vzťahu k učiteľom. Ojedinele sa môže dopustiť menej závažných previnení.



Stupňom 2 – uspokojivé – sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v súlade s
ustanoveniami školského poriadku a ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, morálnymi zásadami a pravidlami spolunažívania vzhľadom k
spolužiakom a učiteľom. Žiak sa dopustí závažnejšieho priestupku alebo sa
opakovane dopúšťa menej závažných priestupkov voči ustanoveniu školského
poriadku.



Stupňom 3 – menej uspokojivé – sa žiak klasifikuje, ak sa dopustí závažného
priestupku voči školskému poriadku a voči ďalším vnútorným predpisom školy
alebo sa aj po udelení druhého stupňa klasifikácie správania dopúšťa závažnejších priestupkov voči morálnym zásadám a pravidlám spolunažívania, porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších
osôb.



Stupňom 4 – neuspokojivé – sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v rozpore
s ustanoveniami školského poriadku a s ustanoveniami ďalších vnútorných
predpisov školy, s právnymi a etickými normami spoločnosti, výrazne porušuje
ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb.
Dopustí sa závažných previnení, ktorými vážne ohrozuje výchovu ostatných
žiakov. Zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu.
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Článok 10
Postup pri prešetrovaní porušenia školského poriadku
Každý má právo byť vypočutý, vyjadriť sa ku svojmu previneniu a primerane
sa obhájiť. K prešetrovaniu vážneho konfliktu či previnenia sú prizvané všetky priamo
aj nepriamo zainteresované osoby, rodičia žiaka, prípadne školská psychologička,
aby mohli predložiť a súčasne si vypočuť všetky argumenty súvisiace s riešeným
problémom.
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