Výlet do Bratislavy - 18.10.2002
Naša škola organizovala výlet do hlavného mesta Slovenska. Celá škola, čiže 3 autobusy, sa
vybrala na zaujímavú akciu. Naša prvá zastávka smerovala k Bratislavskému hradu, kde sa
nachádzala výstava. Po veľkolepom umeleckom zážitku sme mali trojhodinový rozchod na
nakúpenie suvenírov. Stretli sme sa pred Novou scénou, kde nás čakal ďalší umelecký
zážitok. Boli sme na predstavení Hamlet od W. Shakespeara, ktoré sa nám veľmi páčilo.
Akcia sa uskutočnila pod vedením Mgr. Andreja Fila dňa 18.10. 2002.
Invex Brno - 22.10.2002
Dňa 22.Októbra 2002 sa študenti našej školy zúčastnili na exkurzií na Invexe v Brne pod
odborným dozorom pána profesora Kučeru. Zúčastnili sa jej študenti prvých, druhých a
tretích ročníkov. Prváci ešte nevedeli, čo ich čaká. My starší sme to už raz absolvovali minulý
školský rok takže sme sa len prišli pozrieť na nové technológie a že čo všetko sa za ten rok
zdokonalilo. Noviniek bolo veľa. Napríklad novinky vo svete hudby, tlačiarenskej techniky,
procesorov atď. Po ukončení prehliadky sme mali rozchod po Brne. Domov sme sa vrátili
okolo 21.00hod. Boli sme síce unavení, ale spokojní.
Balet „Spiaca krásavica“
Dňa 14.02.2003, sa študenti Gymnázia Vrbové zúčastnili na spoločnej školskej akcie v
hlavnom meste Slovenskej republiky- Bratislave. Dokopy išli tri autobusy. Odchod bol z
Vrbového o 13.00. Za necelé dve hodinky sme hlásili príchod do Bratislavy. Cieľom našej
exkurzie bolo spoznanie historického jadra mesta. Najpútavejší program nás však čakal vo
večerných hodinách, ktorý bol vyplnený akciou – návštevou Slovenského národného divadla.
Určite každý z vás pozná rozprávku o Šípovej Ruženke. Bolo to niečo podobné, len s názvom
„Spiaca krásavica“. Môžem vám z vlastných zážitkov povedať, že to bolo veľmi pútavé a
náučné. Naozaj vám odporúčam , aby ste si našli čas a „Spiacu krásavicu“ si vychutnali
naplno. Akcia sa uskutočnila za prítomnosti pedagogického zboru , avšak vedúcim celej
exkurzie bol Mgr. Hudzík .
Klokan 2003
Dňa 25.3.2003 sa konala na našom gymnáziu matematická súťaž Klokan 2003.
Koordinátorom tejto súťaže bola Mgr. Zuzana Mocková. Súťaž sa začala o 10:45. O 12:25 sa
vyzbierali práce a 12:30 bola akcia ukončená. Naša trieda bola rozdelená na dve skupiny. Na
tejto akcie sa zúčastnili okrem nás všetci študenti gymnázia. Ďalší administrátori boli Mgr.
Rudolf Hudzík, Martina Antolíková, Milena Bobáňová, Ľuboš Kučera. Za zaslanie hárkov
bola zodpovedná Mgr. Zuzana Mocková. Výsledky boli pozoruhodné.
(Martin Pobjecký)
Výstava jazykovedných a prírodovedných publikácií
Dňa 26. 3. 2003 sa konala na našom gymnáziu zaujímavá výstava s možnosťou objednania
rozličných knižných titulov. Študenti si mohli vybrať zo širokej ponuky pre všetky vekové
kategórie, pre všetky úrovne pokročilosti a tiež pre samoštúdium napr. anglického,
nemeckého, francúzskeho, či dokonca španielskeho a talianskeho jazyka. A to:
- Učebnice a doplnkové materiály
- Materiály k maturite
- Pesničky a hry
- Slovníky
- Reálie

Škole boli zadarmo poskytnuté rôzne vzorky učebníc, katalógy a tiež malá pozornosť v
podobe darčeka. Táto akcia vzbudila u nemálo z nás podnet na zdokonalenie dokonca aj
štúdium nového jazyka. Túto akciu organizovali: Mgr. Bobáňová, Mgr. Gerátová, Mgr.
Kapišovská, Mgr. Vatrtová.
Skon Paľa Ročku
Dňa 1. apríla sa uskutočnila návšteva divadelného predstavenia v Dome umenia v Piešťanoch
„Skon Paľa Ročku „ od Boženy Slančíkovej Timravy. Predstavenia sa zúčastnili výlučne len
žiaci 2. ročníka aby si upevnili znalosti zo slovenského jazyka a dejepisu. Účinkujúcim bol
Divadelný súbor Javorina z Nového Mesta nad Váhom. Divadelné predstavenie malo veľký
ohlas u žiakov. Spisovateľka nás dielom chcela uviesť do vojnového obdobia , kde
zobrazovala utrpenie hlavného hrdinu Paľa. Môžem vám povedať , že to bolo veľmi
zaujímavé a pútavé. Zodpovednosť za túto akciu mali : Mgr. Sarvašová, Mgr. Kapišovská
Deň narcisov
Dňa 4.4. 2003 sa uskutočnila humanitárna akcia pod názvom „ Deň narcisov“, čo je zbierka
financií na pomoc ľuďom s rakovinovým ochorením. Tejto akcie, ktorú viedla Mgr. Martina
Antolíková, sa zúčastnili ako výpomoc aj naši študenti z Gymnázia vo Vrbovom. Z nich boli
vytvorené tri trojčlenné skupiny:
Prvú skupinu tvorili študenti 3.A triedy: Straka Adam
Keller Martin
Kramárik Peter
Druhú skupinu tvorili študenti 3.A triedy: Seitler Peter
Šebo Juraj
Kubran Lukáš
Tretiu skupinu tvorili študenti 3.B triedy: Stanková Jana
Ondrušová Kristína
Lagová Andrea
Dňa 3.4.2003 priniesol každý študent do školy živý narcis a tým podporil zbierku.
Hollého pamätník
Na tejto akcii sa zúčastnilo 12 žiakov pod vedením Mgr. Sarvašovej, ktorých výkon hodnotila
päťčlenná porota zložená z profesorov a žiakov. Účasť: 12 žiakov
Výsledok v prednese poézie:
1.miesto
2.miesto
3.miesto

Lucia Srdošová
Mariana Oslanská
Alena Kýšková
Kristína Boorová
Eva Moravčíková

3.B
2.A
1.A
1.B
1.A

Výsledok v prednese prózy:
1.miesto
2.miesto

Andrea Bratinová
Katarína Kováčová

2.A
2.A

3.miesto

Mária Farkašová
Mária Gajdošová

2.B
3.A

