
Návšteva divadelného predstavenia – 12.9.2001 
Divadelné spracovanie románu I. Petrofa „12 stoličiek“ na Novej scéne v Bratislave.  

Zdravotná osveta – 26.9.2001 
Prednáška a beseda so ženským lekárom MuDr. Eduardom Čupkom v rámci projektu pre 
plánované rodičovstvo pod záštitou MŠSR. Zúčastnilo sa 45 žiačok prvých ročníkov. Cieľom 
bolo vysvetlenie zdravého reprodukčného vývinu budúcej generácie.  

Návšteva Mestskej knižnice v Piešťanoch – 4.10. 2001 
Akcia „Najkrajšia kniha roka“, zúčastnili sa jej žiaci prvých ročníkov pod vedením Mgr. 
Andreja Filu.  

LVVK – 10. - 17.10. 2001 
Ďalšou akciou bol tradične lyžiarsky výchovno – výcvikový kurz. Zúčastnili sa ho žiaci 1.A 
a1.B nášho gymnázia, pani riaditeľka PaedDr. Mária Kvasničáková, pani profesorka Učňová, 
pán doktor MuDr. Ján Sviežený a naši profesori telesnej výchovy – pán profesor Szilárd 
Petényi a pán profesor Juraj Koreň. Odchádzali sme od gymnázia ráno o desiatej hodine. Za 
pár hodín sme prišli do dedinky Ľubietová a do chaty pod Hrbom sme sa dostali "vetrieskou". 
Po príchode nás chatár oboznámil s tým, ako sa máme v chate správať. Chata bola veľmi 
pekná, mala tri poschodia. Svah bol tesne pred chatou, čo bola veľká výhoda. Hneď po 
príchode sme sa išli lyžovať. Lyžovali sme dvakrát do dňa, s obednou prestávkou. Každý 
večer sme mali program, ktorý vždy usporiadala niektorá z izieb. Podnikli sme aj výlet na Hrb 
(1277 m. n. m.) - geografický stred Slovenska. V stredu, na svätého Valentína, nám pripravili 
zábavný večer inštruktori s pani riaditeľkou. Mali sme skvelé súťaže a rôzne aktivity. Deň 
svätého Valentína sme zakončili valentínskou diskotékou. Ku koncu kurzu, keď už všetci 
vedeli lyžovať, sme usporiadali preteky v slalome a v superobrovskom slalome. Víťazi boli 
sladko odmenení. Odmeny čakali aj najvzornejšiu izbu kurzu. Lyžiarsky kurz sa nám veľmi 
páčil a všetci sme sa naučili lyžovať.  

Výstava Invex Brno – 17.10.2001 
Účasť na medzinárodnej výstave zameranej na informačné technológie a najnovšie trendy vo 
výpočtovej technike – súčasť profesionálneho i bežného života.  

Drogová prevencia – 17.10. 200 
MUDr. Vojtech Haring urobil prednášku o účinkoch, nástrahách a nebezpečenstvách drog a 
závislosti.  

Halloween – Deň všetkých strašidiel – 29.10.2001 
Úsmevný pohľad na populárny americký sviatok so všetkým čo k tomu patrí : masky, 
tajomnosť, skeče, humor i neviazaná zábava. Atmosféru dopĺňal fľašový tanec, súťaž o 
najkrajšiu tekvicu či najoriginálnejšiu masku.  

Deň otvorených dverí - 16.11.2001 
Dňa 16. novembra 2001 sa na pôde nášho gymnázia, tak ako minulý rok, uskutočnil Deň 
otvorených dverí. Začiatok akcie bol naplánovaný na 9. hodinu, no záujemci o exkurziu 
prichádzali už od 8:30. Prichádzali nielen žiaci 9. ročníkov ZŠ, ktorí majú záujem tu v 
budúcnosti študovať, ale aj ľudia, ktorí chceli vedieť, ako to u nás na gymnáziu vyzerá. 
Návštevníci sa mohli pozrieť do špecializovaných učební informatiky, cudzích jazykov, 
chémie a fyziky. V každej učebni ich očakával študent, ktorý záujemcom poskytol informácie 
o výučbe daného predmetu. Pre nečakané množstvo návštevníkov sa koniec musel posunúť o 



jednu hodinu - až na prvú hodinu poobednú. Deň otvorených dverí mal u verejnosti veľký 
úspech, o čom svedčí aj kronika plná priaznivých zápisov.  

Imatrikulácia - 16.11.2001 
Deň „D“ padol na piatok, 16. novembra 2001, kedy sa na našom gymnáziu udiala pre nás 
udalosť európskeho, ba svetového, určite však vrbovského významu. Konala sa imatrikulácia. 
Kto tam nebol, neuverí. Akcia postupne nadobudla kolosálnych rozmerov, podobne ako dobrá 
nálada, ktorá nás neopúšťala počas celého dňa. 
Celé to začalo krátko po tom, čo sme zabudli, že sme už obedovali. Študentskú hymnu sme si 
všetci vypočuli ešte s vážnou tvárou. Nasledoval príhovor pani riaditeľky. Pripomenula nám 
význam Dňa študentstva a zablahoželala prvákom, ale aj ostatným študentom veľa úspechov 
v štúdiu. Študentskú radu predstavila a jej význam vyzdvihla pani profesorka Sarvašová. 
Kamenné tváre pri oficialitách vystriedali prvé nesmelé úsmevy. Nasledovalo prijatie žiakov z 
prvých ročníkov do cechu študentov. Najprv všetci povstali a s úctou si vypočuli text 
slávnostnej študentskej prísahy. Hromovým „Tak prisaháme!“ všetci prváci vyjadrili súhlas s 
jej znením a svoju nekonečnú ochotu a skalopevné odhodlanie plniť ju do poslednej bodky. 
Potom zopár druhákov vytvorilo bránu, ktorá symbolizovala prechod žiačika do nového sveta 
– sveta študentov. Každý prvák ňou musel prejsť. Počas cesty dostal postupne remeňom, 
stolnotenisovou raketou a varechou symbolickú „prvú ranu života“, zatiaľ iba po zadku. Po 
vynorení z brány sa začal nový život, ktorého najzjavnejším znakom je, že každému bol 
priznaný titul Študent. Pamätník od pani riaditeľky a zápis do kroniky bude natrvalo 
pripomínať túto historickú udalosť. 
Po prijatí nových študentov nasledovala časť programu, ktorú si pre druhákov pripravili 
prváci, ako poďakovanie za to, že ich prijali medzi seba. Začalo sa ľudovým tancom Karička 
v podaní fešných, do krojov odetých prváčok. Nasledoval moderný tanec s prvkami aerobiku, 
ktorým pozornosť, najmä mužského publika, upútali tri devy z prvej A. Dievčatá z prvej B 
predviedli zase svoju šikovnosť bravúrnou stepovou kreáciou. Na záver dievčatá z oboch tried 
zaspievali zaktualizovanú a navyše aj humornú ponášku na známu ľudovú pieseň „Na Orave“. 
Záver programu vyplnili súťaže, ktoré pripravila pre prvákov druhá B. Nebol ušetrený ani 
jeden prvák, ba niektorí sa zúčastnili súťaží aj dvakrát. Na ich tvárach sa odzrkadľovala 
radosť z toľkej priazne druhákov. Táto časť programu zožala snáď najväčší úspech. Prváci sa 
vo svojich výkonoch prekonávali, najmä chalani v záverečnej speváckej súťaži. 
Potom už nasledovala diskotéka, ktorá pre veľký úspech a záujem zúčastnených, bola asi tak 
v polovici, krátko po televíznych novinách ukončená.  

Súťaž o najkrajšiu esej – 26.11.2001 
Študentka Mária Drobná sa zúčastnila stredoškolskej súťaže „Je pre nás NATO a EÚ naďalej 
ostrovom slobody, bezpečia a prosperity?“ Marika sa síce stratila v oceáne konkurencie, ale 
treba sa držať jedného známeho olympijského hesla. Aj tak si však zaslúži pochvalu, možno 
nabudúce...  

Drama day - 1.12.2001 
V sobotu, dňa 1.12.2001 sa na našej škole uskutočnila akcia pod názvom Drama day. Hlavnou 
myšlienkou tohto podujatia je angličtina v dráme, dráma v angličtine. Prišli medzi nás žiaci a 
študenti z viacerých škôl. Zaujímavé divadelné kreácie s nami nacvičili lektori angličtiny z 
rôznych kútov Slovenska. Počas tohto dňa prebehla aj výstava kníh, predovšetkým z 
anglickou tematikou.  

Olympiáda z nemeckého a anglického jazyka – 10.-12.12.2001 
V tento deň sa uskutočnilo školské kolo našich možno budúcich prekladateľov. Suverénnym 



víťazom v oboch jazykoch sa stal Miro Ondreička z 2.A triedy, postupujúci do okresného 
kola. Nakoniec získal 3. miesto – sehr gut !  

Futbalový turnaj o putovný pohár riaditeľky školy – 19.12.2001 
Telocvičňa II. ZŠ vo Vrbovom sa stala kolbišťom futbalových virtuózov gymnázia z radov 
študentstva i pedagogického zboru. Celkovým víťazom a držiteľom vzácnej trofeje sa stali 
chlapci z 2.B 
Najlepšiu mušku mali : M. Harman ( 2.B ) - 9 gólov 
F. Glos ( ped. zbor ) - 7  
A. Filo ( ped. zbor ) - 6  

Volejbalový turnaj – 19.12.2001 
V tento deň (13.12.2001) si svoje športové kvality zmerali i dievčatá. V telocvični 2. ZŠ 
odohrali volejbalový turnaj: 
Celkovým víťazom sa stali prváci z B triedy, ktorí získali šesť bodov. Druhé miesto obsadili 
druháci s tromi bodmi a tretie miesto obsadila 1.A trieda ktorá skončila bez zisku bodov. Ale 
zobrali to športovo. Ale veď nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. 
Všetci účastníci turnaja dostali sladučkú odmenu.  

Vianočná besiedka - 20.12.2001 
Vianočná besiedka sa konala vo štvrtok 20.12.2001. Na besiedku boli pozvaní aj riaditelia 
základných škôl a Stredného odevného učilišťa vo Vrbovom. 
Prvá časť programu nám priblížila oslavu vianočných sviatkov v zahraničí, v cudzích 
jazykoch, ktoré sa učíme. Režírovali ju pani profesorka Gerátová (nemecký j.) a pani 
profesorka Bobáňová ( anglický j.). Študenti predniesli niekoľko básní, zaspievali koledy a 
povedali niečo o oslave Vianočných sviatkov v Nemecku a v Británií. Za snahu, odvahu a za 
bravúrne zvládnutie cudzieho jazyka sme spolužiakov odmenili potleskom. Potom už 
nasledoval zlatý klinec programu. Skupina študentov pod vedením pána prof. Fila predviedla 
folklórne pásmo na tému Vianoce a vianočné zvyky v minulosti. Pripomenuli nám prečo 
slávime Vianoce a ako tento sviatok slávili naše babky a dedkovia. Na záver za klavírneho 
doprovodu pána Horváta všetci účinkujúci zaspievali vianočné koledy. K Tichej noci sa 
pripojilo aj publikum. Akcia mala veľký úspech a už teraz sa všetci tešíme na jej tohtoročné 
opakovanie.  

Beseda s podpredsedom vlády Ivanom Milklošom 21.1.2002 
V mestskej knižnici v Piešťanoch podpredseda vlády Ivan Mikloš besedoval so študentmi 
stredných škôl piešťanského okresu o reforme financovania vysokých škôl. Žiaci sa zaujímali 
hlavne o spoplatnenie VŠ štúdia.  

Matematická olympiáda – 22.1.2002 
Účastníci školského kola vypracovali každý po štyri úlohy. Žiaci prvého ročníka súťažili v 
kategóriách C, žiaci druhého ročníka v kategórii M. Školou v krajskom kole reprezentovala 
Lucia Koštányová I.A – 26.3.2002.  

História olympiád – 4.2.2002 
Žiaci nášho gymnázia sa zúčastnili vedomostnej súťaže o histórii olympijského hnutia, ktoré 
sa konala v Armádnom stredisku v Trenčíne. Naše trojčlenné družstvo skončilo na štvrtom 
mieste.  



Beseda o knihe „Ako ďaleko je do Šanghaja“ 13.2.2002 
Študentky 1.A besedovali s Mgr. Sarvašovou Annou o populárnej knihe Tomáša Tomašových 
a zamerali sa na problémy alkoholu a fajčenia. Na spestrenie prítomný vypracovali anonymný 
dotazník.  

Zem pre všetkých 28.2.2002 
Pri príležitosti medzinárodného festivalu filmov s tematikou ochrany a tvorby životného 
prostredia Envirofilm 2002 sa uskutočnil prvý ročník súťaže v literárnej tvorbe mládeže. 
Reprezentovali nás: Bratinová Andrea, s prácou Andrein ekologický denník, Zoleyková, 
energia v životnom prostredí.  

Školské kolo Holého pamätník 6.3.2002 
Budúci adepti na úspešnú hereckú dráhu prezentovali svoj kladný vzťah k slovenskej poézii a 
próze na školskom kole recitačnej súťaže. Odborná porota rozhodla o postupe študentov A 
Ambruša a A Bratinovej v próze. Lucia Srdošová si vybojovala víťazstvo v umeleckom 
prednese tejto súťaže.  

Celoštátne kolo SOČ – 1. - 4.5.2002 
Konalo sa na SOU Dopravnom v Košiciach pod záštitou ministerstva školstva. V súťažnom 
kole matematika a fyzika patrilo druhé miesto Tomášovi Ilenčíkovi za prácu Fyzikálna teória 
jachtingu.  

Účelové cvičenie – 7.5.2002 
Trasa viedla od gymnázia cez záhradkársku osadu, Lipník až k priehrade Čerenec. Zúčastnili 
sa ho študenti 1. a 2. ročníka, ktorí ukázali, že sa vedia orientovať v teréne podľa mapy, určiť 
vlastné stanovisko, zvládnuť obväzovanie a znehybnenie všetkých končatín.  

Viedeň- 21.5.2002 
37 študentov oboch ročníkov si v sprievode vyučujúcich Mgr. Gerátovej, Mgr. Bobáňovej a 
pani riaditeľky PaedDr. Kvasničákovej otestovali svoje znalosti jazyka v hlavnom meste 
Rakúska. Najskôr absolvovali okružnú cestu mestom, počas ktorej videli množstvo 
architektonických zaujímavostí. Prezreli si centrum mesta a Dóm sv. Štefana. Uvoľnenie našli 
v zábavnom parku Práter. Dôstojným zakončením návštevy Viedne bola prehliadka letného 
sídla Habsburgovcov – zámku Schonbrunn a jeho nádherných záhrad. O odborný výklad sa 
postarala sprievodkyňa pani Kvetka Maláková a dopravu zabezpečovala spoločnosť Dodo Car 
– pán Jozef Haring. Po krátkej zastávke v mestečku Hainburg sa výletníci vrátili na 
Slovensko.  

Odborná exkurzia v Semikrone – 24.5.2002 
Študenti druhých ročníkov si prezreli priestory, v ktorých sa vyrábajú mikročipy a zotrvali v 
diskusii s pracovníkmi firmy.  

 


