
Praha 
V dňoch 25. – 27. júna študenti 1.A, 2.A navštívili spolu s pedagogickým dozorom, ktorí 
tvorili Mgr. Zuzana Masárová, Mgr. Pavol Koiš, Mgr. Branislav Jančík, hlavné mesto Českej 
republiky. Počas troch dní sme videli množstvo zaujímavých a krásnych častí tohto 
očarujúceho mesta. Naša sprievodkyňa Katka nám ukázala historickú časť Prahy. Prešli sme 
sa po Staroměstskom a Václavskom námestí, obdivovali sme Hradčany – priestory Pražského 
hradu, kde sme si podrobne prezreli katedrálu sv. Víta, kráľovské záhrady, kochali sme sa 
nádhernými pohľadmi na scenériu pražského mesta. Okúsili sme neopakovateľnú atmosféru 
prechádzky po Karlovom moste. To všetko s podrobným výkladom, ktorý nám výrazne 
pomohol spoznávať krásy Prahy. Posledný deň sme spojili s návštevou obrovskej pražskej 
ZOO, plnej rozmanitých druhov zvierat a exotickej časti Botanickej záhrady, pavilónu Fata 
Morgana. Unavení, ale plní krásnych zážitkov sme šťastne dorazili domov.  

 

  

Na výlete v Oščadnici 
Dni 24- 26.6 sa pre 2.B niesli v znamení zábavy a zaslúženého oddychu po náročnom 
školskom roku 2006/2007. Pani profesorka Milena Bobáňová a triedna profesorka Iveta 
Reháková so žiakmi tento výlet prežili v nádhernom horskom prostredí Veľkej Rače. Milí a 
ústretoví ľudia- majitelia chaty LIPTÁK, v ktorej boli ubytovaní, prispeli k celkovej pohode 
všetkých zúčastnených. Výlet plný zážitkov a náročnú túru, ktorú absolvovali druhý deň 
výletu, spríjemňovalo pekné slnečné počasie. Všetci sa zhodli, že bol SUPER a takýto výlet 
by si všetci ešte radi zopakovali.  

Veľtrh škôl 
8. júna 2007 na Vodohospodárskom učilišti sme pre žiakov 8. ročníkov pripravili spolu s 
ďalšími 20 školami prezentáciu. Študenti vyplňovali anketové lístky a testy. Vylosovaní 
účastníci dostanú vecné ceny do konca júna.  

 

Športuje mesto Vrbové 
V dňoch 31. mája a 1. júna 2007 sme spoluorganizovali III. ročník Športuje mesto Vrbové. Za 
priaznivého počasia prišlo veľa súťažiacich a bol aj dobrý kultúrny program. Naši chalani 
„Kúzelníci“ vyhrali už druhý krát futbalový turnaj. Otváralo sa minifutbalové ihrisko s 
umelou trávou. Prišli futbaloví fenoméni Adamec a Kocian. Náš bývalý žiak Ondrej robil 



diskotéku, dievčatá zo SOU predvádzali svadobné šaty. Proste bolo veľa aktivít a do života 
športu bolo zapojených viac ako 1000 aktívnych účastníkov.  

 

  

Branný deň s ozbrojenými zložkami 
Dňa 23. mája 2007 sa na letisku v Piešťanoch uskutočnil Branný deň s ozbrojenými zložkami, 
na ktorom sa zúčastnili aj študenti nášho gymnázia. V brannej súťaži družstvo v zložení: L. 
Tahiri, P. Čirč, A. Moravčík, L. Očenášek, J. Žákovic obsadilo druhé miesto z ôsmich 
zúčastnených.  

  

Čo robí Európa pre mládež? 
Dňa 22. mája 2007 sa v Mestskej knižnici v Piešťanoch uskutočnil seminár „Čo robí Európa 
pre mládež“. Na tomto seminári sa zúčastnili naše dve študentky Martina Feješová a Martina 
Bubáková. Na seminári sa diskutovalo o témach: Politika mládeže Slovenska a Európskej 
únie, Podporné európske programy pre mládež, Príklady úspešných projektov pre mládež.  



   

Odovzdanie Zborníka literárnej súťaže sci-fi prezidentovi 
Pán prezident Ivan Gašparovič dostal od riaditeľa Gymnázia Vrbové na stretnutí v Piešťanoch 
Zborník prác 8. ročníka literárnej súťaže Sci-fi.  

ŠUSKA v Tatranskej Štrbe 

V dňoch 12. – 15. apríla som sa ako predsedníčka Žiackej Študentskej Rady nášho gymnázia 
a delegát pre náš región zúčastnila Snemu a Motivačného školenia, ktoré zorganizovala 
Stredoškolská Študentská únia Slovenska (ŠUSKA). 
ŠUSKA je nezisková mimovládna organizácia, ktorá združuje študentov zo študentských 
samospráv na stredných školách po celom Slovensku. Jej cieľom je zapojiť stredoškolákov do 
rozhodovacieho procesu ich vlastného vzdelávania, umožniť im realizáciu ich vlastných 
nápadov a podporovať ich všestranný rozvoj organizovaním rôznych aktivít. 
Vo štvrtok sa v ďalekej Tatranskej Štrbe stretlo 23 stredoškolákov z celého Slovenska. Počas 
štyroch dní sa tu uskutočnilo niekoľko workshopov a prednášok zameraných najmä na „team 
building“, zvolené bolo nové predsedníctvo ŠUSKY, hrali sa rôzne, naozaj veľmi zaujímavé 
hry a organizátori pre nás pripravili aj dva výlety – mali sme možnosť pokochať sa krásou 
Štrbského plesa a taktiež si zaplávať v jednom z nádherných tatranských hotelov. Tiež si 
študenti mohli vypočuť aktuálne novinky o fungovaní samospráv na školách a o možnostiach 
získania financií a grantov pre svoje projekty na školách. 
Väčšinu času sme pracovali v menších skupinkách. Každá skupina mala aj jednu ťažšiu 
úlohu, a to za 45 minút (čo je priam nemožné) vytvoriť návrh projektu, ktorý by sa mohol 
uskutočniť za pomoci ŠUSKY (musel obsahovať podrobné info o získaní financií, všetko 
ohľadom organizácie a množstvo iných vecí). V celku to bol zaujímavo a užitočne strávený 
čas. Mohli sa medzi sebou skamarátiť ľudia z najvzdialenejších kútov Slovenska. Nové 
vedenie, na ktorého čele stojí Daniel Nikolov z Bratislavy pozostáva z päťčlenného 
predsedníctva, kontrolnej rady, pokladníka a tajomníka. 
Samozrejme, že po práci prišla aj zaslúžená zábava. Spalo sa naozaj veľmi málo. Všetci sa 
snažili využiť ponúkané šance na rozhovory, kamarátstva, informovanie sa o tom, ako to 
prebieha na iných školách. Keď sa v nedeľu priblížil čas odchodu, mnoho smutných tvárí sa 
pozeralo jedna na druhú veriac, že sa zas čoskoro stretnú. 
A na záver, čo viac dodať, ako len to, že takéto školenie môžem odporučiť naozaj každému s 
istotou, že to nikdy nebude ľutovať. 
Touto cestou chcem poďakovať za uvoľnenie z vyučovania a úžasnú možnosť zúčastniť sa 
tohto pobytu. Verím, že získané poznatky využijeme aj my v našej žiackej študentskej rade. 

Francisty Daniela  

 



Život bez šance 

Určite ste už zažili v živote situáciu, keď Vám niekto nedal šancu. Či už doma, keď ste niečo 
vyviedli a rodičia Vám nedali šancu na to, aby ste mohli vysvetliť poľahčujúce okolnosti a 
rovno Vám dali preventívnu facku. Och, ako to vtedy bolelo, však? Bolesť na líci sa rýchlo 
zahojila, ale spomienka na to zabolí ešte dnes. 
Potom možno v škole, keď ste prekročili pravidlá vnútorného poriadku a učiteľ Vás obvinil 
pred celou triedou, možno ste získali aj zhoršenú známku zo správania. Navonok ste hrali 
hrdinu, ale vo vnutri Vás čosi zlomilo. A najmä zlomili sa vzťahy ľudí, ktorých ste mali radi, 
a ktorých ste možno tajne obdivovali. Už tu nebola tá spolužiačka, ktorú ste obdivovali a ona 
Vam už neuštedrila sem-tam krasny úsmev, priazeň učiteľov sa začala vytrácať. Jednoducho, 
niečo sa zlomilo a zlomilo sa preto, že Vám už ľudia odmietli dať šancu. Azda to človeka bolí 
najviac.  

A v piatok večer, jeden chlapec zlomil dva stromčeky.  

Zlomil šancu, šancu na život a nás to bolí. Pred Gymnáziom vo Vrbovom v pondelok ráno 
sme všetci videli tieto nevyliečiteľné zlomeniny. Naši starí rodičia sem približne pred troma 
týždňami zasadili mladé lipky a „ich“ vnuci ich o par týždňov zabili. Má to vôbec zmysel, aby 
sme si takto ubližovali? 
Mnohí určite tušíte, že existuje v živote akási skrytá spravodlivosť, ktorá si nás počká. Preto 
chlapci, ktorí takto ničia naše stromy, si možno raz spomenú, prečo prežívajú takú bolesť, zo 
stratenej šance, ako prežívajú.  

Deň narcisov 
Dňa 13. apríla 2007 pri príležitosti Dňa narcisov sa na našej škole uskutočnila verejná 
finančná zbierka. Peniaze, ktoré sme vyzbierali, použije Liga proti rakovine na rôzne klinické 
a výskumné projekty, tiež na psychosociálnu starostlivosť o onkologických pacientov a ich 
rodiny. Účelom tohto programu je uľahčiť bremeno rakoviny prevenciou, záchranou životov a 
zmiernením utrpenia. Tento program uskutočňuje LPR zo zdrojov poskytovaných len 
verejnosťou. Naša škola prispela čiastkou 1948 Sk. Študenti, ktorí sa podieľali na 
organizačnom zabezpečení zbierky: Michaela Maťáková, Monika Hovorková, Roman 
Hrušovský z 2.B.  

Pamätný list predsedu Trnavského samosprávneho kraja Dr. Ing. Františkovi Glosovi 
Pri príležitosti Dňa učiteľov dostal riaditeľ Dr. Ing. František Glos od predsedu Trnavského 
samosprávneho kraja Ing. Tibora Mikuša Pamätný list predsedu Trnavského samosprávneho 
kraja. Akt odovzdávania sa uskutočnil v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave.  



Exkurzia študentov 

Vo štvrtok 29.3.2007 sa študenti prvého ročníka zúčastnili odbornej exkurzie z predmetu 
chémia, čističky odpadových vôd v Krakovanoch. Príjemným spestrením dopoludnia bola aj 
návšteva prvej chovnej stanice Pštrosa austrálskeho, známeho tiež pod názvom Emu hnedý, 
ktorého pán Zuzic z Krakovian chová už viac ako 6 rokov. Pštrosov chová najmä pre mäso, 
kožu, olej ale aj ďalšie využiteľné produkty- peria a vajcia. Takmer 2 roky na našom trhu sú 
dostupné aj výrobky z Emu oleja, ktorý po stáročia používali obyvatelia Austrálie na liečenie 
celého tela. Olej alebo Emu gél má širokospektrálne využitie (napr. akné, artritída, kŕčové 
žily, žalúdočné žily, bolesti svalov, kĺbov, chrbtice). 

Mgr. Soňa Filová  

Vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže sci-fi "Keď si vymýšľam 2007" 

HVIEZDNY PRACH VO VRBOVOM 
Milovníci modernej literatúry oceňujúci krásu emotívnej, prírodnej fotografie si dňa 3. apríla 
prišli na svoje na Gymnáziu vo Vrbovom. 
Mladé tvorivé talenty zo základných a stredných škôl Slovenska získali svoje finančné i 
kultúrne ocenenie za úspešné umiestnenia v 8.ročníku literárnej súťaže sci-fi poviedka Keď si 
vymýšľam 2007. Ceny odovzdali vzácni hostia primátor mesta Vrbové PaedDr. I. Borovský, 
podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Bc. Z. Čambal, spisovateľka V. Švenková, a 
riaditeľka odboru školstva na TTSK Mgr. M. Gašparíková i. . Program otvorili svojím 
hudobných vystúpením žiaci Cirkevnej ZUŠ sv. Gorazda vo Vrbovom. Napokon sme uvítali 
nový zborník sci-fi poviedok hviezdnym prachom.  
Okrem vyhlásenia výsledkov literárnej súťaže sme spolu pri mladom Vrbovskom gymnáziu 
zasadili lipku na počesť J. B. Magina - známeho Vrbovského rodáka - a príjemným 
folklórnym vystúpením rodiny Hlbockej, sa program nachýlil do druhej polovice, ktorá už 
patrila fotografovi Jarovi Kupčovi a jeho vernisáži. Napokon voľná debata pri hojnom 
pohostení utíchla až vo večerných hodinách. Ďakujeme p. riaditeľovi PaedDr. F. Glosovi za 
neutíchajúci entuziazmus, s ktorým každoročne organizuje viaceré kultúrne podujatia. 

Mgr. V. Chrvalová  

 



 

Vrbovskí gymnazisti na lyžovačke 

Tak ako minulý rok, tak aj v tomto školskom roku sme zorganizovali v dňoch 5.-9. februára 
2007 lyžiarsky výcvikový kurz (LVK) v horskom rekreačnom stredisku pri obci Horný 
Vadičov na Kysuciach. Tento rok sme sa pripojili k SOU odevné vo Vrbovom pod vedením 
Mgr. Tomáša Andriska. Vedúcim našej skupiny lyžiarov bol Mgr. Branislav Jančík.  

Ubytovaní sme boli v novopostavených štvormiestnych chatkách pri hoteli HÁJNICE. Boli 
sme úplne prvými zákazníkmi tohto turistického strediska a bolo o nás perfektne postarané po 
všetkých stránkach.  

Svah lyžiarskeho strediska (dĺžka 700 m) bol zasnežený prírodných snehom. Všetkým 
účastníkom LVK počasie prialo. V priebehu týždňa často snežilo a až v deň odchodu začalo 
pršať a stúpla teplota vzduchu na 8 stupňov ...termín nám vyšiel ako na želanie.  

Počas dňa odpočinku (streda) časť lyžiarov navštívila 21km vzdialenú Žilinu, pričom sa 
zamerala na nákup chýbajúcich dobrôt a zostatok kolektívu sa venoval akčným jazdám na 
svahu vo veľkých nafukovacích kolesách, ktoré nám ponúkli hotelieri.  

Vo štvrtok popoludní sme uskutočnili slalomový pretek pre všetkých účastníkov kurzu v 
kategóriách chlapcov a dievčat. A ako to skončilo?  

Chlapci:  

1. Matúš Bukovčák (Gymnázium, Vrbové)

2. Jaroslav Žažo (SOU odevné, Vrbové) 

3. Lukáš Bojto (SOU odevné, Vrbové) 

 
 
 
Dievčatá:  

1. Petra Anderlová (SOU odevné, Vrbové) 

2. Katarína Kostelná (SOU odevné, Vrbové)

3. Patrícia Slováková (Gymnázium, Vrbové) 

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 a podobne.  

..., ALE BOLA TO AKCIA P E R F E K T N Á !!!  



 

Exkurzia v Brne 
V utorok dňa 12. decembra 2006 sa študenti 3. a 4. ročníka Gymnázia vo Vrbovom v rámci 
predmetu biológia zúčastnili celodennej exkurzie v Brne za účelom návštevy Mendelovho 
múzea genetiky. Výstava bola zameraná na život a dielo Gregora Mendela – zakladateľa 
genetiky, ktorý uskutočňoval svoje pokusy s hrachom a zisťoval ako sa dedia znaky z rodičov 
na potomkov a svoje pokusy uskutočňoval v záhrade kláštora v Starom Brne. Svojim 
celoživotným dielom zaznamenal zásadný posun v poznaní biológie a položil základy 
moderného biomedicínskeho výskumu. Popri tom študenti absolvovali prednášku ,, O svete 
buniek“ – o vzniku, delení a klonovaní kmeňových buniek a následnom využití v liečebnej 
terapii a vo farmaceutickom priemysle. Súčasťou exkurzie bola aj návšteva tradičných 
vianočných trhov v centre historického mesta Brna, kde sme ochutnali množstvo vianočných 
dobrôt a nasali atmosféru blížiacich sa sviatkov.  

  

Jazyková exkurzia do Viedne 
O tom, že vyučovanie cudzieho jazyka nemusí znamenať len sedenie v školských laviciach, 
sme sa presvedčili v piatok 8. decembra, kedy 43 študentov 1.a 2. ročníka v sprievode Mgr. 
Gerátovej, Vatrtovej, Filovej a Žižkovej vnímali atmosféru predvianočnej Viedne. Tá sa totiž 
stala cieľom jednodňovej jazykovej exkurzie. V neopakovateľnej sviatočnej atmosfére, ktorou 
táto európska metropola v predvianočnom čase dýcha, sme si prezreli najvýznamnejšie 
historické pamiatky mesta. So skúsenou sprievodkyňou sme navštívili letné sídlo 
Habsburgovcov - zámok Schönbrunn s priľahlými záhradami a Gloriettou - miestom, kde mal 
zámok pôvodne stáť. Potom nasledovala okružná jazda mestom. Mali sme možnosť vidieť 
množstvo architektonických skvostov, ale aj to, ako sa v dnešnej Viedni snúbi história s 
moderným umením. Ďalšou zastávkou bol Hofburg a dominanta Viedne - Dóm sv. Štefana. 
Po náročnom turistickom výkone sme na krátky čas zakotvili pred mestskou radnicou, kde 
sme sa nadýchali sviatočnej atmosféry vianočných trhov a tí odvážnejší si overili aj svoje 
jazykové zručnosti pri nákupe suvenírov. Neodmysliteľná vôňa škorice, ovocného punču, či 
všadeprítomné Mozartove bonbóny sa vždy budú spájať so zážitkami a poznatkami 
nadobudnutými na tejto exkurzii.  

Po nás potopa 
V čase od 27. novembra do 1. decembra ste si mohli pozrieť v priestoroch auly nášho 
gymnázia výstavu fotografií pod názvom Po nás potopa. Výstava bola sprevádzaná 



prednáškou 28. novembra Ing. Viliama Vavra, počas ktorej nás oboznámil s najčastejšími 
ekologickými problémami, vysvetlil ich prognózu a teda potrebu zastaviť negatívne zásahy do 
ekosystému. Organizátormi tejto akcie sú Propoil n. o., Lesoochranárske združenie Vlk 
Východné Karpaty, Mestská knižnica mesta Piešťany a Gymnázium Vrbové.  

 

Deň otvorených dverí 
16. november 2006, 8 hodín, podpis do školskej kroniky a šup cez otvorené dvere do útrob 
nášho gymnázia. V aule na vás čakajú súťaže, ktoré si pripravili študenti 3.A v spolupráci so 
svojimi učiteľmi. Hneď pri prvom stanovisku si prevetráte mozgové závity nad 
matematickými hlavolamami a ak nájdete správne odpovede, získavate prvý žetónik, 
pokračujte ďalej a čaká vás už geografia so svojimi slepými mapami, na ďalšom stanovisku si 
„pospikujete“ v angličtine, doplníte krížovku a o kúsok ďalej zas „pošprechujete“ v nemčine, 
a to všetko v príjemnej hudobnej kulise Petra Lipu. Ak máte predsa len problém vyjadrovať 
sa v cudzom jazyku, postúpte ďalej na stanovisko v materinským jazykom. Keďže každý 
človek nie je len duch, ale aj telo, na poslednom stanovisku telesnej výchovy si vyskúšate 
svoje motorické schopnosti ladným pohybom bokov, krútiac pri tom kruh alebo presným 
hodom loptičky do koša. Ak ste získali minimálne 5 žetónov, môžete sa spokojne presunúť do 
triedy, kde na vás čaká audiovizuálna prezentácia o našej škole. Získate svoju odmenu 
výmenou za víťazné žetóny a už si vás preberú naše tretiacke sprievodkyne, ktoré vás 
posprevádzajú po celej škole. Môžete nazrieť do jednotlivých tried, kde prebieha vyučovanie. 
Ak máte ešte nejaké otázky, stačí zaklopať na dvere riaditeľa školy. Ak ste si vytvorili 
dostatočný obraz o našej škole a ste príjemne prekvapení, začnete uvažovať nad tým, že by ste 
sa chceli so svojimi budúcimi spolužiakmi stretávať práve u nás nasledujúcich 8 rokov alebo 
nasledujúce 4 roky, prečítajte si na vstupných dverách do školy podmienky prijatia pre 
uchádzačov o štúdium na Gymáziu vo Vrbovom. Ste srdečne vítaní! Prajeme si, aby tento deň 
bol prítomnosťou, nie už zabudnutou minulosťou.  

Imatrikulácie 
Dňa 14. novembra 2006 sa uskutočnila v aule nášho Gymnázia imatrikulácia prvákov. 
Organizačné záležitosti spojené s touto akciou hravo zvládli študenti tretieho ročníka a 
pripravili zaujímavý program a pre prváčikov množstvo súťaží. Program o 14.30 hod. uviedli 
študentky Daniela Vlkovičová a Natália Péčiová, ktoré nás celý čas vtipne sprevádzali. Po 
privítaní riaditeľa, profesorov a študentov nasledovali príhovory triednych profesorov prvých 
tried, pani profesorky Filovej a pána profesora Koiša. Po úvodnom vypočutí študentskej 
hymny zložili prváci slávnostnú prísahu, po ktorej prešli tradičnou študentskou bránou. Po nej 
obdržali od triednych profesorov pamätné knižky a podpísali a nám do kroniky. Následne na 
to bola každému prvákovi položená špeciálne pripravená otázka, ktoré si pre nich tretiaci 
pripravili. Potom na sledoval program, v ktorom sa nám ukázali študenti našej školy, ale aj 
prizvaní hostia. Najskôr sa nám predstavili dievčatá so stuhami, ďalej chlapci z 3.A s 
Popoluškou, druhý ročník s Červenou čiapočkou, prváci pripravili s hosťami hip-hop a ako 
posledný nám bol predstavený scénicky tanec s názvom KRV. Na záver programu prváci 
súťažili v jednotlivých disciplínach, ako napríklad „plávanie“ alebo jedenie obsahu plienky 
(chutný puding) či banánov... Prvácke triedy súťažili medzi sebou. Po ukončení súťaže ich 



zhodnotila naša trojčlenná odborná porota, ktorá za víťaza označila triedu 1.B. Tá dostala 
sladkú odmenu. Po ukončení programu sa začala voľná zábava v podobe diskotéky, na ktorej 
sa naši študenti zabávali približne do devätnástej hodiny. Domov odchádzali plní dojmov a 
zážitkov.  

   

Halloween na našej škole 

HALLOWEEN NA NAŠEJ ŠKOLE 
Dňa 30. októbra 2006 sa uskutočnila na našej škole oslava halloween-u. Pripravila ju trieda 
3.A. s pani profesorkou Mgr .Milenou Bobáňovou. Uvádzali ju študenti Lirim Tahiri a Peter 
Čirč .Na úvod nás oboznámili s históriou a tradíciami halloweenu v anglickom jazyku. Ďalej 
nasledovala prehliadka masiek, ktorú vyhral študent 1.A. triedy Ivan Bálek . Program 
pokračoval vyťahovaním jabĺk z vody .Vyhral ju suverénne Ján Žákovic z 2.A. triedy. 
Študenti sa predstavili so scénkami: 1.A. s módnou prehliadkou, 1.B. so scénkou Zo života, 
študentky 2.A. s guličkovaním ,chlapci z 3.A. s moderným baletom a nakoniec trieda 3.A. so 
scénkou Snehulienka .Na záver programu sa mohli študenti vyšantiť na vynikajúcej diskotéke.  

HISTÓRIA HALLOWEENU 
31.októbra bol predvečer keltského nového roku .Kelti boli predkovia dnešných Írov, 
Welšanov a Škótov .Kelti verili ,že v tento deň duchovia mŕtvych prechádzajú a zmiešavajú 
sa do davu so živými. Neskôr keď sa kresťanstvo rozšírilo do Írska,31. október už nebol 
posledným dňom roka. Halloween sa stal sviatkom pre deti .Keď roku 1840 milióny Írov 
emigrovalo do USA, tradície halloweenu si priniesli so sebou.  

   

 



Gymnazisti v atómovej elektrárni 
Dňa 25. októbra 2006 sa žiaci štvrtých ročníkov Gymnázia Vrbové, v rámci plnenia 
tematického plánu a schválenej exkurzie príslušnou predmetovou komisiou , zúčastnili 
exkurzie v Slovenských elektrárňach AE Jaslovské Bohunice. Žiaci boli odborne oboznámení 
pracovníkmi Infocentra EBO o histórii výstavby a priebežnej rekonštrukcii – skvalitnenie 
bezpečnej prevádzky – ako i činnosti atómovej elektrárne. Čas strávený v priestoroch 
Infocentra bol sprevádzaný prezentáciou k danej tematike a ukážkou chodu atómového 
reaktora na funkčnej makete. Súčasťou exkurzie bola i prehliadka priestorov atómovej 
elektrárne V1, kde sme si prezreli strojovňu, v ktorej sa nachádzajú turbíny a generátory k 
výrobe elektrickej energie. Žiaci nášho gymnázia si takto utvrdili a rozšírili poznatky o 
výrobe elektrickej energie z atómového jadra, o bezpečnosti tejto výroby a perspektíve 
sebestačnosti Slovenska v tejto oblasti . V závere tejto vydarenej akcie, nám pracovníci 
Infocentra podarovali prezentačný disk o prestavbe V1.  

 


