Leonardo da Vinci, zvedavý génius
Dňa 27.6.2006 sa študenti prvého ročníka zúčastnili exkurzii v Bratislave. Hlavnou náplňou
exkurzie bola navšteva výstavy LEONARDO DA VINCI, zvedavý génius. Táto jedinečná
výstava je inštalovaná na Bratislavskom hrade..Naše hlavné mesto sa stalo štvrtým miestom,
kde je výstava inštalovaná. Výstavu tvorí vyše 60 originálov listov z diela Codex Atlanticus
Leonarda da Vinciho a modely strojov, ktoré navrhol. Nechýbajú ani zaujímavosti z jeho
života, štúdií a jeho práci ako pisateľa noviel a hádaniek. Modely strojov nám predstavujú
niektoré najvýznamnejšie štúdie, ktorými sa zaoberal ako napr. lietanie, vojny,
voda,….Môžeme tak obdivovať modely tanku, lietadlovej skrutky, veľkého vetroňa či
valivého ložiska, skafandra a iných strojov. Úlohou organizátorov bolo predstaviť úžasný
vedecký a technický pokrok, ku ktorému výrazne dopomohli Leonardove projekty. Boli to
predmety na vysokej technologickej úrovni..Zaujímavým modelom bol Leonardov bicykel,
ktorý je z dreva. Jeho kostra je pevná a rovná, čiže nie je možné na ňom ísť do zákruty, ale len
po rovnej ceste. Výstava je neuveriteľne zaujímavá a poučná pre všetky vekové kategórie a
hlavne pre tých, ktorých zaujíma technologický pokrok či významní predstavitelia, ktorí
dopomohli k rozvoju vedy a techniky svojimi vynálezmi . Neodmysliteľne k nim patril aj
Leonardo da Vinci.
Výstava akademického maliara Dušana Blažeka a Dáši Novej
1. júna 2006 o 17:30 kurátor Viliam Raček otvoril v aule gymnázia výstavu Dušana Blažeka
(obrazy) a Dáši Novej (drôtované šperky) s názvom ZÁPLETKA. Spoluorganizátorom
výstavy boli OZ Móric a Rada rodičov pri Gymnáziu Vrbové. Výstava potrvá do 29. júna.
Športuje mesto Vrbové
V dňoch 1. a 2. júna 2006 Gymnázium Vrbové spoluorganizovalo II. ročník súťaže Športuje
mesto Vrbové alebo 24 hodín športu. Do súťaží sa zapojili všetky vekové kategórie. Celkovo
súťažilo cca 720 športovcov. Sprievodnými akciami bola módna prehliadka, vernisáž výstavy,
návšteva missiek I. Christovej a I. Slávikovej a VyVolených Vlada a Luisa. Slávnostného
otvorenia sa zúčastnil aj doc. Dr. Dušan Čaplovič, CSc, poslanec NR SR.
Študenti Gymnázia Vrbové v Londýne
V dňoch 5.05.-10.05.2006 sme sa zúčastnili poznávacieho zájazdu, z ktorého sme si priniesli
veľa nezabudnuteľných zážitkov. Cestu na ostrov náš autobus absolvoval loďou cez kanál La
Manche, cestu späť Eurotunelom. Hneď prvý deň nášho pobytu sme stáli na východnej a
západnej pologuli vďaka nultému poludníku v mestečku Greenwich. Večer sme sa ubytovali v
prázdninovom komplexe Allhallows, na pobreží rieky Temža, neďaleko východného
Londýna. Druhý deň sme strávili v Londýne. Po celodennom spoznávaní tejto svetoznámej
metropoly sme z kabínok „Londýnskeho oka“ vychutnávali pohľad na Londýn a jeho
pamiatky, ktoré sme cez deň navštívili. Ako na dlani sme mali: Parlament, Big Ben,
Westminister, Tower Bridge, Trafalgar square, Picadilly Circus, Katedrálu sv.Paula,
Buckingham Palace... V nasledujúcich dňoch sme si nenechali ujsť možnosť prehliadky
kráľovského zámku Windsor , či možnosť obdivovať korunovačné klenoty v Towerr .Mali
sme šťastie vidieť výmenu stráží pred Buckinghamským palácom a nenechali sme si ujsť ani
príležitosť navštíviť svetoznáme múzeum voskových figurín, kde sme sa mohli odfotiť s
našimi idolmi. S Anglickom sme sa rozlúčili návštevou historického mestečka Canterbury.
Priložené fotografie sú dôkazom našich nezabudnuteľných zážitkov.
Prednáška o korupcii
Dňa 20. apríla 2006 sa v aule gymnázia uskutočnila prednáška spojená s besedou na tému
KORUPCIA. Prednášky sa zúčastnili študenti tretích ročníkov a viedol ju Mgr. Jozef
Ružarovský.
Deň narcisov
Deň narcisov na Gymnáziu Vrbové Bolo 7.apríla a na našej škole sa už tradične konala
zbierka na pomoc ľuďom postihnutých onkologickými ochoreniami.“ Už 10 rokov držíme

spolu“ bolo tohtoročné heslo združenia Ligy proti rakovine, ktorým sa potvrdilo ,že nielen
dospelí ale aj študenti vedia, že táto zákerná choroba môže postihnúť každého z nás, a tak sa
snažili i tento rok ku Dňu narcisov prispieť svojimi dobrovoľnými čiastkami zo svojho
vreckového. Narcis, pripnutý na hrudi každého z nás, je symbolom boja proti tejto zákernej
chorobe. Dúfame, že sa vyzbiera čo najvyššia čiastka, aby sa pomohlo tým, čo to najviac
potrebujú. Do tejto zbierky sa v roku 2006 zapojili študentky Gymnázia vo Vrbovom: Klaudia
Junásová, Daniela Francisty, Natália Naďová v spolupráci s Mgr. Milenou Bobáňovou a
Ligou proti rakovine. Všetkým, ktorí ste prispeli, čo najúprimnejšie ĎAKUJEME!
Vernisáž výstavy Ľ. Nováka
Ako sa fotí hudba...
Skúšali ste už niekedy odfotiť hudbu? Sú ľudia, ktorí hudbu radi počúvajú a sú ľudia, ktorí
hudbu aj fotia. Pýtate sa ako sa fotí hudba? Hudba je zvuk a ten na fotografii chýba, ale aj
napriek tomu sa dá hudba odfotiť. Sú ľudia, ktorí sa snažia hudbu vyfotografovať a aby sa im
to podarilo sú ochotní venovať tomu veľa času a energie. Sú ľudia, ktorí hodiny čakajú pri
pódiu, aby si z koncertu odniesli záber, ktorý urobí radosť im, ale hlavne všetkým pre ktorých
je určený.
Odnesú si z koncertu záber na ktorom je odfotená hudba. Aby ste odfotili hudbu, stačí Vám
zlomok sekundy, ale aby bolo počuť hudbu z fotografie, to musí vycítiť autor, ale aj divák
ktorý sa na takúto fotografiu pozerá a aj s odstupom času počuje hudbu z fotografie.
Jedným z ľudí, ktorý sa snažia vniesť zvuk do sveta fotografie je aj Ladislav Novák, 33 ročný
grafik a fotograf, ktorý sa profesionálne venuje reklamnej grafike a reklamnej fotografii.
Fotografovaniu sa venuje vyše pätnásť rokov, od amatérskych začiatkov až po profesionálnu
prax. Vďaka práci pre svojich zákazníkov sa často dostáva aj do kontaktu s hudbou.
Organizátori kultúrnych podujatí, koncertov a festivalov a práca pre nich je ideálnou
možnosťou ako sa dostať k hudbe čo najbližšie. A to je jedinečná príležitosť pokúsiť sa o to, o
čo sa pokúšajú mnohí fotografi. Odfotiť hudbu. Takéto fotografie Ladislav Novák
predstavuje, Jeho fotografie z koncertov a rôznych kultúrnych akcií môžete nájsť na
propagačných materiáloch a internetových stránkach organizátorov, v novinách, časopisoch
ale aj v aule Gymnázia vo Vrbovom, kde vám Ladislav Novák predstavuje výber z fotografií
na ktorých je vyfotená hudba.
Výstava potrvá do 18.04.2006 v pracovné dni od 08,00 do 17,00 hod.
Vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže "Keď si vymýšľam..."
Keď si vymýšľam... Dňa 22. marca 2006 o 14. hodine sa uskutočnil v kúrii Mórica
Beňovského krst zborníka sci-fi poviedok Keď si vymýšľam... Niekto raz povedal, že
literatúra je prostriedkom, ktorý nám dáva krídla, a preto som veľmi rada, že literárne práce
študentov z rôznych kútov Slovenska našli ohlas, podporu a záujem. Minulý rok vyhlásilo
Gymnázium vo Vrbovom už siedmy ročník súťaže o najlepšiu sci- fi poviedku, druhý rok
získalo podporu mesta Vrbové, ktoré na túto akciu prispelo finančnými prostriedkami.
Zborník sa stal akousi tradíciou, šancou pre mladé talenty, ktoré by inak zostali možno
neodhalené. A vďaka nim sme aj my všetci o čosi bohatší. Súčasťou programu bolo aj
odovzdávanie cien, ktorého sa zúčastnili mnohé známe tváre slovenských politikov, predniesli
príhovory, zablahoželali výhercom prvých miest a podporili ich v ďalšej činnosti. Za stôl
zasadol Tibor Mikuš, poslanec NRSR a predseda Trnavského samosprávneho kraja, ktorý si
zaspomínal na Jula Verna a svoje prvé stretnutia so sci- fi literatúrou, literatúrou, ktorá mu
otvorila mnohé obzory. Vyslovil pochvalu študentom za to, že dokázali osloviť okolie a
poprial úspechy do budúcnosti. Primátor mesta Vrbové, Ivan Borovský, oprášil spomienky na
Mórica Beňovkého, vrbovského rodáka, kráľa Madagaskaru, vyslovil sa za rozvoj myslenia,

potrebu písania, ktoré zbystruje ľudské zmysli, pomáha precítiť okolitý svet. Nechýbal ani
primátor mesta Piešťany Remo Cicutto, poslanec NRSR Karol Fajnor, Marián Bednár a
Dárius Rusnák z Kancelárie prezidenta, prednostka Krajského školského úradu Anna Hecht a
Ján Morong z Ministerstva školstva. Celá akcia sa niesla v príjemnom duchu, spestrená
vystúpeniami žiakov Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Gorazda, či už speváckymi
alebo hudobnými, a po oficiálnej hodine sa hostia a diváci premiestnili do auly Gymnázia
Vrbové. Tu sa konala výstava fotografií Ladislava Nováka s názvom Ako sa fotí hudba. V
takmer tridsiatich rámoch nám fotograf poskytol pohľad do českého a slovenského
hudobného sveta. Na tomto mieste je viac ako nutné poďakovať sa za podporu. Mestu Vrbové
, riaditeľovi Gymnázia Vrbové, Františkovi Glosovi, že neupustil od zachovávania tejto
literárnej tradície, študentom z celého Slovenska, ktorí sa zapojili a podelili o svoj svet a dali
kúsok duše, a tiež Vám všetkým, ktorí sa spolu so mnou tešíte na ďalší ročník literárnej
súťaže sci- fi poviedok Keď si vymýšľam... 2007.
Milka Macová
Mikroprocesory - "srdcia" počítačov
Dňa 16. februára 2006 sa výber študentov vrbovského gymnázia, zaujímajúcich sa o
výpočtovú techniku, zúčastnilo výstavy v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave. Tam si
študenti prehliadli výstavu na tému „ Mikroprocesory – srdcia počítačov“. Výstava sa konala
pri príležitosti 40. výročia tzv. Moreovho zákona, ako aj 35. výročia výroby prvého
mikroprocesora. Menovanú výstavu pripravila spoločnosť INTEL, vyrábajúca
mikroprocesory v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Bratislave. Súčasťou
výstavy bola aj odborná prednáška k histórii a použitia mikroprocesorov. Študenti si tak mali
možnosť prezrieť prvý vyrobený mikroprocesor firmy Intel 4004 z novembra 1971. Jednalo
sa o 4 – bitový procesor s pôvodnou rýchlosťou 109 kHz, s možnosťou obslúžiť až 640 kB
RAM pamäti. Na výstave boli zastúpené aj ďalšie míľniky vo vývoji počítačov, od typu 8008
až po dnešné súčastné procesory, ktoré predstavujú absolútnu špičku v tomto odbore. Veď
mikroprocesory sa dnes nachádzajú v širokom zastúpení v spotrebnej elektroniky. Na záver si
gymnazisti prezreli v Prírodovednom múzeu i výstavu z histórie Slovenska a výstavu flóry a
fauny Slovenska.
Prednáška z armády SR a úradu práce SR 13. a 14.2.2006
Pre niektorých študentov sa „zmaturitnieva“, a preto je najvyšší čas rozhodnúť sa, kam po
skončení gymnázia. Jednu z možných ciest predstavil našim štvrtákom rtm. J.Petráš z
Regrutačného centra v Trnave, ktorý im ponúkol možnosť štúdia na Akadémii ozbrojených síl
generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši a následné uplatnenie v praxi Mohli sa tiež
dozvedieť, čo to vlastne „ozbrojené sily“ sú, na čo sú určené, v akých oblastiach nachádzajú
uplatnenie a ako sa stať ich súčasťou. Okrem informácii o podmienkach prijatia a študijných
odboroch akadémie, motivoval rtm. J.Petráš možných uchádzačov video nahrávkou, no
hlavne výškou mzdy, ktorá by im, ako profesionálnym vojakom, prináležala.
A aby naši študenti boli pripravení na vstup do života poriadne, absolvovali tiež dňa
14.februára 2006 prednášku, ktorú si pre nich pripravili zamestnanci Úradu práce a sociálnych
vecí v Piešťanoch – Ing. Mikuš, Ing, B. Šutárová a sl. L. Koštányová. Naši už „skoro
absolventi“ sa mohli dozvedieť, ako postupovať po ukončení štúdia v prípade, že sa budú
chcieť trvale alebo brigádnicky zamestnať, čo robiť, keď sa nedostanú na vysokú školu ako si
hľadať svoje prvé zamestnanie. Tiež boli poučený o tom, čo všetko potrebujú na to, aby mohli
vycestovať do zahraničia či už z a prácou alebo štúdiom, pričom dostali názorné ukážky
motivačných listov a štruktúrovaných životopisov (curriculum vitae).

Zamestnanci úradu práce sa tiež dotkli problematiky čierneho trhu práce, dôvodov
nezamestnanosti a finančných príspevkov v nezamestnanosti. Na záver si mohli študenti
odniesť prospekty a bulletiny o výbere povolania, pracovných a študijných možnostiach doma
i v zahraničí, kontakty a informácie, ktoré im po ukončení štúdia pomôžu v lepšej orientácii
na „trhu práce“. Tak „dozmaturovania“ milí štvrtáci.
Vrbovskí gymnazisti na lyžovačke 28.1.– 4.2.2006
Tak ako minulý rok, tak aj v tomto školskom roku sme zorganizovali v dňoch 28. januára – 4.
februára 2006 lyžiarsky výcvikový kurz (LVK) pri obciach Závadka nad Hronom a Polomka,
ktoré sa nachádzajú južne od Nízkych Tatier v Horehronskom podolí.
Vedúcimi LVK boli Mgr. Branislav Jančík, Mgr. Zuzana Mocková a lyžiarskymi inštruktormi
našich študentov Dr. Nora Kováčová z Fakulty telesnej výchovy a športu v Bratislave a Jana
Hlaváčiková. Lekársku starostlivosť nám zabezpečovala MUDr. Helena Hlaváčikova z
Bratislavy.
Ubytovaní sme boli v penzióne VŔŠKY na úpätí Nízkych Tatier vzdialenom 4 km od obce
Závadka nad Hronom. Zdokonaľovaniu lyžiarskeho umenia sme sa venovali v lyžiarskom
stredisku BUČNÍK v katastri obce Polomka.
Svah lyžiarskeho strediska (dĺžka 1.800 m) bol zasnežený prírodných snehom a každý deň
kvalitne upravovaný. Všetkým účastníkom LVK počasie doprialo krásny slnečný týždeň s
miernymi mrazmi a slabým vetrom.
V rámci relaxácie sme počas celého týždňa menili lyžiarske pohybové aktivity s pohybom v
prírode NAPANT-u (Národný park Nízke Tatry), hrou loptových hier v telocvični základnej
školy, stolným tenisom v penzióne a tou najpríjemnejšou časťou relaxácie bola návšteva
plavárne v Závadke nad Hronom.
A na záver? Všetci sme sa vrátili živí a zdraví! Len niektorí z celého lyžiarskeho kolektívu sa
„vyfarbili“ malými, stredne veľkými alebo veľkými modrinami, ktoré vraj boli následkom
napr. pádov z vlekov, pádov počas jázd, úderov s palicami, „stretnutím“ s iným lyžiarom na
svahu, podperou atď., atď.,
2. ples Gymnázia Vrbové 28.1.2006
28.1.2006 sa v priestoroch Kúrie Mórica Beňovského konal II. ples Gymnázia Vrbové. Do
tanca hrala skupina Relax. V kultúrnom programe vystúpili študenti školy Michal Deket, Eva
Kôňová, Alena Kýšková s doprovodom Andreja Macháča a Janky Bérešovaj s piesňami
Hlava vinná, telo nevinné a Little Sister, Marieta Podušelová s pop dance s kreáciami na
hudbu M. Jacksona, tanečníci folklórneho súboru LUSK s našimi študentami Mariánom
Mitošinkom a Ivetou Benkovou. Áriu Fiesca od G. Verdiho a pieseň O sole mio zahrali a
zaspievali hostia študenti Cirkevného konzervatória Bratislava Petra Prievozníková a Matúš
Tomko.
Prvá vernisáž študentov nášho Gymnázia
Poprvý krát v histórii nášho Gymnázia mali naši študenti možnosť vystaviť svoje maliarske
diela. Vystavovali: Martina Steinerová, Lukáš Mencl, Iveta Benková, Veronika Horňáková,
Barbora Cibulová, Anikó Tóthová, Lenka Rytířová a Michaela Pániková.

