
Drama Workshop - 14.10.2000 
Prvou akciou, ktorej sa zúčastnili žiaci nášho gymnázia, bola Drama workshop, ktorá sa 
konala 14.10.2000 v Nitre. Na účasť nás nahovorila pani profesorka Bobáňová, naša 
angličtinárka. Akcie sa zúčastnili všetci žiaci, ktorí boli v angličtine pokročilí, no odvážilo sa 
aj zopár začiatočníkov. Do Nitry sme prišli asi o 9.30 hod. Vydali sme sa na cestu ku 
Gymnáziu pod Párovcami, kde sa táto akcia mala konať. Do gymnázia sme dorazili asi o 10. 
hodine. Usadili sme sa v aule, kde sa postupne trúsili študenti z iných škôl. Pani profesorka 
nás išla zaregistrovať a my sme sa nemohli dočkať, kedy sa to už začne. Akcia začala asi o 11 
hodine príhovorom usporiadateľov, samozrejme v angličtine. Po príhovore sme boli rozdelení 
do skupín podľa veku a jazykových schopností. A začala tá pravá zábava. Pod vedením pani 
lektorky sme asi do 13. hod robili rôzne jazykové hry. Potom bola krátka prestávka na obed. 
Po prestávke sme hry z predpoludnia spojili do divadelnej ukážky. Asi o 15. hod. sme sa opäť 
všetci zišli v aule a postupne sme naše divadelné kusy zahrali. Samozrejme, že akákoľvek 
konverzácia prebiehala v angličtine. Akcia skončila asi o 16. hod a my sme sa plní nadšenia 
vydali na malý nákup do Tesca a domov.  

Halloween - 26.10.2000 
Našou druhou akciou bol deň všetkých strašidiel – Halloween. Na túto akciu sme si pozvali 
špeciálneho hosťa, bola to pani Liu Ann Olesonnová z USA. Podrobne nás oboznámila s 
týmto výnimočným sviatkom a naučila nás všetky zvyky, ktoré k nemu patria: upiecť 
halloweensky koláčik, zaspievať koledu, vydlabať strašidelnú dyňu či niekoho poriadne 
vystrašiť. Keď sme už o tomto „typicky americkom“ sviatku vedeli takmer všetko, chceli sme 
si to aj vyskúšať. A tak sa na gymnáziu strašilo a koledovalo. Všetci boli prirodzene 
preoblečení za rôzne strašidlá, strigy a duchov. Pani Olesonnovej sa to veľmi páčilo a bola s 
nami spokojná. Vo všetkom nám pomáhala naša profesorka angličtiny - Mgr. Milena 
Bobáňová. Táto akcia skončila vynikajúcou diskotékou, ktorá sa všetkým páčila. Prišla sa na 
nás pozrieť dokonca aj naša pani riaditeľka PaedDr. Mária Kvasničáková. Táto akcia sa nám 
vydarila a všetci sme sa dobre bavili.  

Deň otvorených dverí – 17.11. 2000 
V tento deň sa konali dve dôležité akcie. Prvou, v celkovom poradí treťou, akciou sme chceli 
predviesť našu školu jej budúcim žiakom, rodičom a všetkým, ktorí boli na našu školu 
zvedaví. Táto akcia prebiehala v dopoludňajších hodinách. Priebeh akcie bol nasledovný : 
každý náš návštevník sa pri príchode zapísal do kroniky, potom ich privítali hostesky ( Petra 
Kubalaková, Andrea Lagová a Lucia Srdošová ), ktoré hostí sprevádzali po celej škole. V 
každej triede bol vyučujúci so skupinou žiakov, ktorí oboznamovali zvedavcov s odbornými 
učebňami a so systémom výuky našej školy. Pri odchode každý návštevník napísal svoj dojem 
do kroniky. Všetkým sa škola veľmi páčila, boli nadšení hlavne vybavením a krásnym 
prostredím. Mali sme veľa hostí. Väčšina našich návštevníkov boli žiaci základných škôl s 
učiteľmi, no i zvedaví rodičia a starí rodičia. Sme radi, že sa nám akcia vydarila a že škola sa 
všetkým páčila.  

Imatrikulácia – 17.11. 2000 
Druhou akciou tohto dňa bola slávnostná prvá Imatrikulácia v histórii našej školy. Prví žiaci 
školy mali byť prijatí do „cechu študentského“. Keď sa všetci pripravili, slávnosť sa mohla 
začať. Najskôr nás s históriou študentského života oboznámila pani riaditeľka. Potom 
nasledovala naša prísaha a zápis do kroniky školy. Triedni profesori a pani riaditeľka nám 
zablahoželali a rozdali nám študentské preukazy. Potom nás v študentskom kolektíve privítal 
triedny profesor 1.B triedy – PaedDr. Vladimír Mihálik. Na túto dôležitú slávnosť sme 



pozvali všetkých našich profesorov. Táto akcia končila už tradične diskotékou, na ktorej sme 
oslavovali nové povolanie – „študenti“.  

Školský výlet - 30.5. - 3.6.2001 
V stredu , v skorých ranných hodinách sa žiaci gymnázia Vrbové vydali na 5-dňovú expedíciu 
po slovenských prírodných a kultúrnych pamiatkach. Prvú skupinku ľudí vyzdvihol autobus 
pod vedením pána šoféra Miroslava Franka vo Vrbovom. Tu nastúpil aj pán profesor Peceň. 
Piešťanci sa nalodili na autobusovej zastávke pri Kruhovke, kde nastúpil aj pán profesor Glos 
Zopár jednotlivcov pristúpilo v Radošine a Nitrianskej Blatnici. 
Prvá zastávka bola v Ochtinskej aragonitovej jaskyni. Po niekoľkých kilometroch nasledoval 
Betliar, kde sme si prezreli kaštieľ . Obednajšiu prestávku sme si dali v Rožňave, kde sme 
nakúpili zásoby. Okolo tri štvrte na šesť sme dorazili na Podlesok, kde sme boli ubytovaný. 
Druhý deň sme vyrazili na pešiu túru po Slovenskom raji. Túto túru mnohí označovali ako 
najťažšiu z celého výletu, pretože viedla po stúpačkách a rebríkoch. Dostali sme sa na 
Tomášovský výhľad kde sme mali prestávku na obed a odpočinok. Naše kroky ďalej viedli na 
Kláštorisko, kam už mnohí prichádzali v pokročilom štádiu rozkladu. Tu nasledovala dlhšia 
regenerácia síl. Keď sme sa dostali na chatu čakala nás sprcha pre tých rýchlejších aj s teplou 
vodou . Po večeri potom zaslúžilý odpočinok. 
V piatok sme navštívili chrám svätého Jakuba v Levoči. Prezreli sme si oltár Majstra Pavla a 
potom nás autobus odviezol na parkovisko pod Spišským hradom. Po hrade nás previedla 
sprievodkyňa, ktorá nás oboznámila aj s jeho históriou. Po ceste do Košíc nám pán profesor 
Peceň ukázal najdlhší a najdrahší tunel na Slovensku – Branisko. V Košiciach sme si pozreli 
historické centrum, navštívili sme obchody a najedli sme sa. 
V sobotu 2.6 nás autobus priviezol do Starého Smokovca, odkiaľ sme vyšli na Hrebienok. Z 
Hrebienku sme vystúpili na Skalnaté pleso, kde sme si dali dlhšiu prestávku a potom sme 
zostúpili pod lanovkou do Tatranskej Lomnice, kde na nás už čakal autobus. 
Posledný deň sme sa ráno zbalili a po kontrole stavu izieb sme sa vybrali na Štrbské pleso kde 
sme si prezreli okolie. Na obed sme stáli pri motoreste na Dechtároch pri Liptovskej Mare. Po 
prestávke sme pokračovali smerom na Žilinu. Našou poslednou krátkou zastávkou bolo 
diaľničné odpočívadlo pri Trenčíne. Do Piešťan sme prišli okolo štvrtej. Autobus odviezol 
pána profesora Pecňa na Banku, niektorí vystúpili na Juhu a zbytok ľudí vo Vrbovom. Výlet 
sa naozaj vydaril za čo sa chceme poďakovať obom profesorom.  

Opekačka v Hrádockej doline - 22.6.2001 
V piatok, 22. júna 2001, sa konala opekačka na chate p. prof. Glosa v Hrádockej doline. Na 
veľkú radosť študentov sa zúčastnili aj niektorí profesori. Začiatok bol naplánovaný na 17.00. 
Pán školník priviezol obrovské množstvo gulášu, nakrájal sa chleba a významná spoločenská 
udalosť sa mohla začať. Vlády sa chopila dobrá nálada, ktorá pretrvala aj po odchode 
profesorov. Študenti, ktorí sa rozhodli zostať si postavili stany, no spať sa nechcelo nikomu. 
Rozdúchali sme pahrebu a pokračovali sme v zábave. Tomáš Ilenčík vybalil gitaru a už sa 
nocou niesli zvuky pripomínajúce spev. Spať sme išli až okolo druhej ráno. 
Na druhý deň, v sobotu, bol naplánovaný výlet na Tematín, no niektorí boli takí unavení, že 
musel byť na radosť väčšiny zrušený. Na raňajky sme dojedli zvyšky gulášu. Niekoľko 
dobrovoľníkov išlo nakúpiť zásoby jedla a ostatní vymýšľali nejakú duchaplnú náplň voľného 
času. Na obed sme si opiekli niečo zo zásob a pokračovalo sa v zábave až do neskorých 
nočných hodín. Bohužiaľ v nedeľu sa akcia skončila, čo sa odzrkadlilo na morálke 
zúčastnených. Odchádzali sme s presvedčením, že ak všetko dobre pôjde, zopakujeme si 
„opekačku“ aj na budúci rok.  

 


