
Streetbalový turnaj 2007 

  

Dňa 21. septembra 2007 sa v priestoroch kúrie Mórica Beňovského uskutočnil štvrtý ročník 
strítbalového turnaja O pohár primátora mesta Vrbové pod organizačnou záštitou Gymnázia 
Vrbové. Atraktívneho podujatia sa zúčastnilo 22 družstiev v štyroch kategóriách. V krásnom, 
slnečnom počasí sa zrodili nasledujúce výsledky: 
 
Kategória ZŠ dievčatá:  

1. BK Vrbové (P. Majerníková, K. Mišurová)  
2. I. ZŠ Vrbové (B. Radoská, N. Karlíková, I. Valová)  
3. II. ZŠ Vrbové (T. Potroková, Z. Slivová, D. Klátiková) 

Kategória ZŠ chlapci:  

1. I. ZŠ Vrbové „A“ (R. Hucík, A. Nižňanský, P. Kubala)  
2. II. ZŠ Vrbové „B“ ( O. Čáp, F. Hadviga, D. Sabo)  
3. ZŠ Chtelnica (M. Benda, P. Kubiš, M. Krajčovič) 

Kategória SŠ dievčatá:  

1. SOU Odevné Vrbové (N. Vagovičová, M. Švachová, L. Polešenská)  
2. Gymnázium Vrbové „A“ (B. Páleníková, L. Skladanová, D. Kimerlingová)  
3. ZSŠOaS Mojmírova Piešťany (R. Románeková, M. Hrčková, N. Múdra) 

Kategória SŠ chlapci:  

1. Hotelová Akadémia Ľ. Wintera Piešťany (M. Petrovič, R. Plesnivý, J. Vytykač)  
2. Armáda spásy – Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany (A. Kvasnica, L. Vitko, 

M. Mitošinka)  
3. Wides – Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany (P. Jančíček, P. Slávik, P. Vavro) 

s Úspešný turnaj sponzorsky podporili: Chirosan Vrbové, Slovenská sporiteľńa, Miroslav 
Višňovský, Lobiettino Lavoro Slovakia, Rada rodičov pri Gymnáziu Vrbové, občianske 
združenie Móric. Turnaj bol súčasťou osláv 40. výročia znovuudelenia mestských práv 
Vrbovému. Všetkým družstvám ďakujeme za vynikajúce športové výkony a tešíme sa na ich 
účasť na nasledujúcom piatom ročníku. Mgr. Pavol Koiš  
 
 



Vapac 2007 
Dňa 3.10. 2007 sa študenti 3. ročníka Gymnázia Vrbové zúčastnili prezentácie vysokých škôl 
Academie Vapac v Sibamac Aréne v Bratislave. Študenti si mohli nájsť informácie o 
jednotlivých školách na Slovensku a v zahraničí. Zástupkyne prítomných škôl poskytovali 
informácie o kritériach prijatia, možnosti uplatnenia sa v danom obore. Na výstave sa 
zúčastnilo menej škôl ako po minulé roky. Na záver exkurzie sme navštívili obchodný dom 
Avion a Ikea.  

 

Gregor Papuček na Gymnáziu vo Vrbovom 
Vo štvrtok 11.10.2007 zavítal na pôdu vrbovského gymnázia historik prof. Gregor Papuček. 
Študentom 3. ročníka predstavil počas hodinovej besedy svoju literárnu tvorbu pre dospelých 
i pre deti. Prednášku spestril aj ukážkami vlastnej tvorby a spevom. Celým podujatím sa 
niesla myšlienka úcty k rodnému jazyku a národu. Na záver zotrvali študenti v krátkej besede 
s profesorom a prezreli si malú výstavku jeho prác. Prednáška bola sprievodnou akciou osláv 
40.výročia navrátenia mestských práv mestu Vrbové.  

   

Gymnázium Jána Baltazára Magina 
V piatok 12. októbra 2007 bol významný deň. Prečo? Už počas vyučovania sme sa 
prostredníctvom školského rozhlasu dozvedeli novinku. Naša škola od dnes už nebude len 
Gymnázium, ale získava svojho nového patróna- rodáka z Vrbového- Jána Baltazára Magina. 
Historická osobnosť zo začiatku 18. storočia, kňaz, národovec, autor prvej písomnej národnej 
obrany Slovákov. Pri príležitosti osláv jubilea mesta naše gymnázium slávnostne prijíma z rúk 
Dr. Čulákovej, zástupkyne Ministerstva školstva, nový názov: Gymnázium Jána Baltazára 
Magina. Sme hrdí na to, že naša škola odteraz nesie meno slávneho Slovana-Slováka. 
Dúfame, že našou usilovnou prácou a postupným napĺňaním odkazu tejto historickej 
osobnosti časom dokážeme, že sme hodní jeho mena.  



Ľ. Toth druhý na pretekoch bmx&mtb dirt jam 
13. 10. 2007 sa v Kuzmiciach pri Topoľčanoch konali preteky bmx&mtb dirt jam. Na tejto 
súťaži sa zúčastnili Roman Hrušovský z 1.A triedy a Ľudovít Tóth z 2.B triedy, ktorý v 
celkovom hodnotení skončil na druhom mieste.  

 

 

Invex 2007 
Naši študenti boli na Invexe v Brne. Pedagógovia Ing. F. Glos a Ing. J. Filanová sa zúčastnili 
počas Invexu ICT fóra o zavedení nových technológií k ulahčeniu práce študentov a učiteľov.  

    

Halloween 
29. 10. 2007 sa na gymnáziu uskutočnila "Halloween párty". Každá trieda pripravila etudu s 
ľubovoľnou témou, ktorú počas párty odprezentovali. Súčasťou párty bola súťaž masiek a 
tekvíc. Porota v zložení: Mgr. Betková, Mgr. Matulová, Mgr. Vavríková určila víťaza, ktorým 
sa stala trieda II.A. Záver "Halloween párty" skončil diskotékou.  

15. Knižný veľtrh 
Dňa 9. 11. 2007 sa študenti druhých ročníkov zúčastnili 15. Knižného veľtrhu Bibliotéka 
Pedagogika v priestoroch Incheby v Bratislave.  



 

   

Exhibičný turnaj v Pezinku  
Naše dievčatá zohrali 15. 11. 2007 v rámci medzinárodného turnaja v basketbale v Pezinku 
exhibičný zápas s Gymnáziom Pezinok.  

Stužková 4.A 
V piatok 16. 11. 2007 v priestoroch piešťanského Kursalónu mali študenti 4 ročníka stužkovú.  

 

 

Deň otvorených dverí 
Dňa 21. 11. 2007 navštívili naše Gymnázium žiaci základných škôl z nášho regiónu, ktorí by 
chceli u nás študovať.  

  

Ocenenie našich študentov 



Dňa 22. 11. 2007 sa v Divadle Jána Palárika v Trnave konalo ocenenie najlepších študentov z 
Trnavského samosprávneho kraja. Pri tejto príležitosti boli ocenení aj naši traja študenti: 
Ondrej Šprlák, Matúš Opatovský a Lenka Sedláčková. Od predsedu Trnavského 
samosprávneho kraja Ing. Tibora Mikuša prevzali diplom za tretie miesto v krajskom kole 
vedomostnej olympiády "Kraj, ktorý je mojim domovom."  

Jeden deň úsmevu 
30.11.2007 sa študenti 3.A a 3.B zúčastnili 5.ročníka celoslovenskej zbierky s názvom 1 deň 
úsmevu. Svojou dobrovoľnou prácou tak prispeli Spoločnosti priateľov detí z detských 
domovov Úsmev ako dar. Dvojice žiakov oslovovali okoloidúcich a ponúkali im možnosť 
prispieť na pomoc opusteným deťom z detských domovov, na ich rozvojové a voľnočasové 
aktivity. Konečný výsledok akcie bude zverejnený na adrese www.usmev.sk a oznámený na 
benefičnom koncerte odvysielanom 24.12.2007 na STV 1.  

Pod šikmou vežou 
Dňa 30. 11. 2007 sa naši študenti: Ondrej Šprlák, Rastislav Jobus, Juraj Florek a Ivan Balek 
zúčastnili vedomostnej súťaže "Pod šikmou vežou", kde obsadili prvé miesto.  

Školské majstrovstvá okresu v halovom futbale 

Futbalové družstvo chlapcov, zložené najmä zo študentov mladších ročníkov odohralo 28. 
novembra 2007 turnaj v halovom futbale. V telocvični piešťanského Gymnázia Pierra de 
Coubertina sa vo vyrovnaných zápasoch stretlo deväť stredných škôl z okresu Piešťany. Naše 
mužstvo, vekovým priemerom najmladšie na turnaji, prehralo v základnej skupine oba 
zápasy. 
 
Výsledky: 
Gymnázium J. Baltazára. Magina – SOUEaS Piešťany 1 - 4 Gól: M. Valo 
Gymnázium J. Baltazára. Magina – SzaŠ Piešťany 0 – 2 

Školské majstrovstvá okresu Piešťany v šachu 

Dňa 14. novembra 2007 sa študenti našej školy – Ondrej Šipkovský 3.B, Juraj Florek 2.B, 
Michael Daniš 1.A zúčastnili študentských majstrovstiev okresu v šachu. Najlepšie 
umiestnenie získal Ondrej Šipkovský, ktorý obsadil pekné 6. miesto. 
 
 



Výsledky našich študentov: 
6. Ondrej Šipkovský 5,5 bodu 
19. Michael Daniš 2,0 bodu 
21. Juraj Florek 1,0 bodu  

...a Vianoce na blate 
Naši študenti: Adamcová Sandra, Jobus Rastislav, Florek Juraj, Černičková Renáta, Masárová 
Nadežda, Slováková Patrícia a Slováková Nina, z divadelného krúžku, spolu s profesormi 
Mgr. Chrvalovou Veronikou a Mgr. Bobáňová Milenou nakrútili amatérsky film o 
vianočných zvykoch. Film sa natáčal v múzeu Slovenská dedina v Krakovanoch, kde nám 
tieto priestory poskytla pani Piscová.  

Vianočná akadémia 
Gymnázium sa každoročne pred zimnými prázdninami na chvíľu zastaví a krátkou akadémiou 
si pripomenie vianočné zvyky a tradície. Tento rok sa slávnosť konala 20. decembra a bola 
spojená s odovzdávaním cien najlepším športovcom a najkrajšie vyzdobeným triedam. Do 
programu sa zapojili všetky triedy a prezentovali sa nápaditým programom. Veríme, že 
každému padlo vhod na chvíľu sa odpútať od predvianočného zhonu a zabaviť sa pri 
programe.  

 

 

  

IV. ples 
V sobotu 19.januára 2008 sa konal v priestoroch gymnázia J.B.Magina 4.gymnaziálny ples, za 
účasti predstaviteľov mesta, rodičov, bývalých i terajších študentov a hostí. Rada rodičov 
pripravila zaujímavý program, v ktorom vystúpili : Dychové trio pedagógov Základnej 
umeleckej školy sv. Gorazda vo Vrbovom v zložení M.Klčo, I.Miškerník a P.Mockovčiak. 
Spevom sa predstavila P.Cmarková- Breče s klavírnym doprovodom D. Gončarovej. Ukážky 
z cvičenia Kato predviedla študentka gymnázia S.Plevková s M.Šlapákom. Ľudový tanec mal 
zastúpenie v podaní sestier N. a A. Naďových, P. Pilařa, M. Mitošinku a D.Sabovej. Hostia 
plesu si pozreli krátky film o vianočných zvykoch, ktorý vznikol v dielni gymnázia pod 
režisérskou taktovkou Mgr. M.Bobáňovej a Mgr. V. Chrvalovej. O polnoci otvoril riaditeľ 
gymnázia Dr.Ing. F.Glos výstavu karikatúr známeho vrbovského maliara Dušana Blažeka. 
(Výstava potrvá do 15.februára 2008) Zaujímavým programom sa predstavil imitátor z 
Moravy Martin Směřička. V jeho interpretácii sme počuli hlasy známych osobností. 



Plesajúcich hostí roztancoval známymi skladbami L.Amstronga, a E.Presleyho. Rada rodičov 
ďakuje sponzorom za dary do tomboly.  

 

 

  

Lyžiarsky kurz 
V dňoch od 4.2. až 8.2. 2008 sa konal lyžiarsky výcvikovo – výchovný kurz v Hornom 
Vadičove. Na kurze sa zúčastnilo 18 žiakov 1.A triedy Gymnázia Jána Baltazára Magina a 17 
žiačiek SOU odevné. Vedúcim kurzu bol Mgr. Tomáš Andrísek, ktorý bol aj inštruktorom. 
Druhým inštruktorom bola Mgr. Katarína Žitňanská. Ako pomocný dozor sa kurzu zúčastnila 
Mgr. Veronika Chrvalová. Zdravotníčkou bola Katarína Višňovská. Cesta na miesto konania 
kurzu prebehla bez problémov. Privítalo nás počasie s veľkým otáznikom. Nedostatok snehu a 
teplý vzduch. Prvý deň boli žiaci oboznámení s prostredím, so zjazdovkami, absolvovali 
teoretickú prípravu. Druhý deň prebiehal výcvik na začiatočníckom svahu. Skladal sa z 
dopoludňajšieho a z popoludňajšieho výcviku. Večer si študenti mali za úlohu pripraviť 
program – študenti bavia študentov. Tretí deň sme vybavili lyžovanie na susednom svahu 
vzdialenom asi 10 km, ale keďže ani tam neboli lepšie podmienky, výcvik prebiehal v 
ťažkých podmienkach v našom stredisku. Výcvik sťažovalo aj vlhké počasie a neustále 
miznúci sneh. Preto sme na štvrtý deň zariadili cestu na jedno z najväčších lyžiarskych 
stredísk na Slovensku – Veľká Rača – Oščadnica. Hoci ráno pršalo, aj napriek tomu sme 
vyrazili a na Rači nás privítalo pekné slnečné počasie. Celý deň sme lyžovali, až večer o 17 
hod. sme sa vrátili do nášho hotela. Večer študenti sledovali video, kde mohli vidieť ako 
lyžujú. Po večeri sme mali k dispozícii bazén, masážnu vaňu, saunu. Piaty deň bola príprava 
na odchod, balenie, nakladanie batožiny do autobusu a po obede sme vyrazili na cestu domov. 



Do Vrbového sme prišli o 15 hod. Ubytovanie bolo v chatkách v okolí štvorhviezdičkového 
hotela, v ktorom sme sa stravovali aj trávili spoločenské večery. Žiaci bývali v chatkách po 
štyroch. Každá chatka mala sociálne zariadenie. Ubytovanie bolo nadštandardné. Čo sa týka 
lyžiarskych schopností žiakov, aj napriek zhoršenému počasiu, sú na lepšej úrovni ako boli na 
začiatku kurzu. Začiatočníci si osvojili základné techniky, pokročilí sa zdokonalili.  

 

  

Kovačická insita 

   

Silový päťboj 
Naši študenti: Daniš Michael, Šimončič Filip, Priadka Ján a Radošovský Martin sa zúčastnili 
okresného kola silového päťboja. S celkovým počtom 430 bodov sa umiestnili na 3. mieste.  



Európska humanitárna olympiáda 
Dňa 20. 2. 2008 o 11.00 hod. sa uskutočnila Európska humanitárna olympiáda pod vedením 
pani Petrášovej. olympiáda sa týkala katastrof postihujúcich ľudstvo, medzinárodného 
humanitárneho práva, základných princípov naliehavej pomoci, priorít poskytovania akútnej 
pomoci. Po prezentácií bol študentom premietnutý krátky 10 minútový film.  

  

Prednáška z Úradu práce 
V stredu 5.3. 2008 o 11.00 sa uskutočnila prednáška z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
pre študentov 4.A triedy. Prezentácia bola rozdelená na 2 časti: prvú viedol Ing. Július Mikuš, 
témy boli aktuálne a pre našich maturantov zaujímavé: Služby zamestnanosti, Trh práce, 
Končím SŠ a čo ďalej? Druhú časť viedla Lenka Košťanyová, ktorá predstavila aktivity, 
adresu, ciele a činnosť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.  

Európska humanitárna olympiáda 
V januári 2008 sa na Slovensku odštartovala informačná kampaň o humanitárnej pomoci EÚ 
vo svete. Organizovali ju Úrad humanitárnej pomoci Európskej komisie. Projekt bol 
zameraný na mladých ľudí vo veku 18- 20 rokov. Zapojilo sa doň vyše 19000 študentov z 200 
gymnázií z ôsmich regiónov SR. Pomocou vyškolených koordinátorov sa dozvedeli o 
humanitárnej pomoci a overili si informácie v kvíze, ktorý pomohol vybrať finalistov. Naši 
študenti 4.A dosiahli úspech, keď sa im podarilo zvíťaziť spomedzi škôl v TT kraji. Našu 
školu reprezentovalo 12 študentov 4.A: N. péčiová, N. Naďová, A. Moravčík, M. Kuric, Z. 
Richterová, K. Jančichová, K. Junásová, K. Porubská, I. Žecová, M. Maříková, Z. Bartošová, 
A. Šnajdarová. Mali sme aj výborných povzbudzovačov zo študentov 1.A, 2.A, 2.B. V 
súťažných disciplínach dosiahli naši študenti výborné 3. miesto. Moderátormi podujatia boli 
zabávači Adela a Sajfa.  
Ej veru, peknú mladosť sme mali 

Dňa 7. marca 2008 sme natáčali pokračovanie filmu o ľudových tradíciách. Tento nový film 
sa volá Ej veru, peknú mladosť sme mali s podtitulom veľkonočné fragmenty. Premiéra filmu 



sa uskutočnila dňa 19. marca 2008 v aule Gymnázia J. B. Magina o 12:30. Prostredníctvom 
symboliky, krátkych replík zo života dedinského človeka z minulého storočia sme sa pokúsili 
priblížiť atmosféru veľkonočného trojdnia. Týmto filmom by sme chceli vyjadriť našu úctu k 
tradíciám našich predkov.  
 
Dňa 2.4. 2008 sme sa s týmto naším filmom zúčastnili na súťaži Cineame 2008 v Trnave v 
kine Hviezda, kde sme s veľkým prekvapením prijali 1. miesto v Krajskom kole amatérskych 
filmov a videofilmov v kategórii amatérsky film.  

Keď si vymýšľam 
Dňa 10. apríla 2008 o 14:30 sa v priestoroch Gymnázia J. B. Magina vo Vrbovom uskutočnilo 
vyhodnotenie výsledkov 9. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže sci-fi a krst zborníka.  

 

   

Ochrana druhov 
Vo štvrtok 17. apríla 2008 sa študenti 2.a 3.ročníka Gymnázia Jána Baltazára Magina vo 
Vrbovom zúčastnili na prednáške Ochrana druhov, ktorá sa uskutočnila v spolupráci s 
Mestskou knižnicou v Piešťanoch. Z úst Mgr. Kataríny Tuhárskej PhD.- vedeckej 
pracovníčky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa dozvedeli množstvo zaujímavých 
informácií o stave a výskyte vzácnych rastlinných či živočíšnych druhov na Slovensku i v 
Európe. Priblížila im taktiež konkrétne projekty záchrany jednotlivých druhov a podiel 
Európskej únie na ich realizácii. Vzhľadom na to, že niektorých projektov sa sama zúčastnila, 
bol výklad pútavý, navyše doplnený množstvom obrazovej dokumentácie a prispel tak k 
rozšíreniu vedomostného obzoru študentov gymnázia. Bohatá diskusia nasvedčovala tomu, že 
záujem o problematiku záchrany ohrozených druhov je veľký. Ak sa aj každý študent nestane 
ochranárom, podstatné je, že si uvedomí osobnú zodpovednosť na stave prírody a tomu 
prispôsobí svoje správanie k životnému prostrediu. Táto vydarená akcia k tomu určite prispela 
nemalou mierou.  



   

Teodor Križka 
Teodor Križka debutoval v roku 1983 zbierkou básní Zaklínanie jari, v roku 1986 mu vyšla 
ďalšia zbierka Pokojná v nepokoji. Nasledovala kniha veršov Slnečná noc, mesačný deň, 
Večernica Ranná hviezda, Pošepkala vločka nehu do oblôčka, Smädná voda. Teodor Križka 
ako autor i človek sa otvorene hlási ku kresťanským a národným tradíciám. Zaoberá sa aj 
prekladateľskou činnosťou. Napríklad z ruštiny preložil verše Arsenija Tarkovského, Borisa 
Pasternaka, z nemčiny verše Ervina K. Pohla, poéziu i publicistiku Jevgenija Jevtušenka. 
Básnik sa narodil 8. júna 1956 v Košiciach. V období sedemdesiatych a začiatkom 
osemdesiatych rokov študoval na Literárnom inštitúte Maxima Gorkého v Moskve. Čitateľ by 
od takéhoto človeka čakal úplne inú orientáciu než duchovnú. Po skončení štúdia pracoval 
ako redaktor v Novom slove, neskôr ako vedúci redaktor pôvodnej tvorby vydavateľstva 
Smena v Bratislave až do roku 1990. Dva roky redigoval v Spolku sv. Vojtecha obnovené 
vydávanie mesačníka Plameň. Na prelome rokov 1992-93 pôsobil na Ministerstve kultúry SR, 
v rokoch 1993-1998 bol poradcom prezidenta Michala Kováča . Od roku 1998 vydáva časopis 
Kultúra. Kultúra je podľa vyjadrenia Teodora Križku časopis určený špičkovej inteligencii, 
ktorá bola zrazu odstavená od diania spoločnosti a nemôže sa vyjadriť k smerovaniu a vývoju 
tejto krajiny. V dnešnej konzumnej spoločnosti, kedy sa stávajú módne rôzne reality show a 
„celebrity“, kedy väčšina médií už nie sú slovenské, ale v rukách zahraničných vlastníkov a 
vyjadrujú mienku rôznych záujmových lobistických skupín, je vydávanie tohto 
dvojtýždenníka závislého od etiky doslova provokáciou. Teodor Križka, šéfredaktor a 
vydavateľ v jednej osobe, dáva takto priestor tým, ktorí sú ochotní podstúpiť aj riziká, aby 
priniesli víziu nového človeka a inej spoločnosti, ktorá chráni hodnoty nášho národného 
dedičstva a spôsoby ich rozvoja v budúcnosti. S takýmto vzácnym človekom mali študenti 
Gymnázia vo Vrbovom možnosť konfrontovať svoje vlastné názory na literatúru, politiku, 
náboženstvo, hodnoty človeka. Stalo sa tak dňa 22. apríla v dopoludňajších hodinách. Mládež 
sa mohla aspoň čiastočne priblížiť študentským rokom básnika, pochopiť jeho uhol pohľadu 
na život, kultúru a človeka. Človek v Križkovom básnickom ponímaní je sám sebe „najstrmší 
schod“, ktorý je najťažšie prekročiť na ceste k Bohu.  

Deň otvorených dverí 
Dňa 06. 06. 2008 sa uskutočnil deň otvorených dverí pre žiakov 8. ročníkov základných škôl.  



 

Krajské kolo Hollého pamätníka 
Dňa 06. 06. 2008 sa študenti Rastislav Jobus a Patrícia Slováková zúčastnili Krajského kola 
Hollého pamätník v priestoroch ZUŠ v Trnave. Naša prítomnosť síce nebola ovenčená 
víťazstvom, teda nemôžeme povedať: " Prišli sme, videli sme, zvíťazili sme". Ale môžeme 
povedať: "Prišli sme, videli sme a poučili sme sa". Vysoká recitačná úroveň najmä v kategórii 
poézie nás inšpiruje stále k lepším, kultivovanejším prejavom umeleckého prednesu. 
Recitácia prózy bola síce slabšia, ale práve aj negatívne skúsenosti sú skúsenosti a podnety, 
ako robiť veci lepšie - výberom prózy počnúc, cez interpretáciu, pochopenie textu až k 
samotnému umeleckému prednesu. Sme potešení, že ešte stále existujú miesta, kde slovo má 
svoju vážnosť. Každé slovo má svoj hlboký význam a to tvorí výborný protiklad súčasným 
trendom veľkej inflácie slov na verejnosti.  
KOČAP v Tatranskej Lomnici. 

V dňoch 23. – 25. 6. 2008 študenti 3. A a 3. B triedy Gymnázia J. B. Magina vo Vrbovom 
absolvovali KOČAP (Kurz ochrany človeka a prírody) v Tatranskej Lomnici. Spolu s nimi 
bola aj trieda 2. A na koncoročnom výlete. Prvý deň sme sa 6: 30 stretli na vlakovej stanici v 
Piešťanoch, z ktorej sme cestovali približne 4 hodiny do Tatranskej Lomnice. Cestou 
vyčerpaní a mierne znudení sme s ťažkou batožinou prešli do chatovej osady Tatranec. 
Zvyšok dňa bol odpočinkový a večer sme si zaspievali pieseň Tam pod Tatrami pri 
rozhorenom ohníku. Na druhý deň sme sa vo veľkom strachu lanovkou vyviezli na Skalnaté 
pleso, odkiaľ sme mali jeden a polhodinovú túru, počas ktorej sme zmokli. Ďalšou túrou na 
Hrebienok sme mohli obdivovať krásne vodopády Studeného potoka. Cesta bola namáhavá 
ale stála za to. Pozemnou lanovkou sme sa zviezli do Starého Smokovca. Po očakávanom 
návrate domov sme znovu rozložili ohník a užívali si utorkový večer. Posledný deň sme sa 
pobalili, vybrali do mesta Poprad a po jeden a polhodinovom rozchode sme sa opäť vrátili do 
rodných Piešťan.  
Aj keď sme sa vrátili so svalovicou z namáhavej túry, bol to pre nás skvelý zážitok. 
 
Magdaléna Madunická a Barbora Valová 

 



Ocenení študenti 
Ocenení študenti za šk. rok 2007/08: Renáta Černičková, Nadežda Masárová, Patrícia 
Slováková, Juraj Florek, Rastislav Jobus, Nina Slováková, Sandra Adamcová- 1. miesto v 
krajskej súťaži amatérskych filmov a videofilmov Cinema 2008, pripravovala Mgr. Chrvalová 
Ondrej šprlák, Juraj Florek, Sandra Adamcová- 3. miesto v okresnom kole biblickej 
olympiády, pripravovala Mgr. Chrvalová Matúš opatovský, Lenka Sedláčková, Ondrej 
Šprlák- 3. miesto v krajskom kole vo vedomostnej sútaži "Kraj, ktorý je mojim domovom", 
pripravoval Mgr. Koiš Martin Radošovský, Ján Priadka, Filip šimovčič, Michael Daniš- 3. 
miesto v okresnom kole v silovom päťboji, pripravoval Mgr. Koiš Daniela Francisci- 2. 
miesto v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku kategórii 2B, pripravovala Mgr. 
Bobáňová Barbora Páleníková, Lenka Skladanová, Diana Kimerlingová- 2. miesto v 
strítbalovom turnaji mesta Vrbové, pripravoval Mgr. Koiš  

 


