Koncoročný výlet 3.B
V dňoch 22.-24. júna sa trieda 3.B spolu s triednou prof. Filovou a prof. Vavríkovou
zúčastnili koncoročného výletu Prašník- Dúbrava. Aj napriek nepriaznivému počasiu sme si
našli náhradný program, do ktorého sme zahrnuli: kúpanie vo vnútornom bazéne, relaxovanie
vo vírivke, hranie spoločenských hier a na záver nášho výletu sme si spravili diskotéku.
Nový Smokovec 2009
V dňoch 22.06-24.06.2009 sa študenti 3.A zúčastnili turistického výletu do Vysokých Tatier.
Koncoročný trojdňový pobyt v Tatrách sme začali cestou vlakom z Piešťan do Nového
Smokovca, kde sme boli ubytovaní vo Vile Paula. Ubytovanie nás milo prekvapilo a
najväčšiu pozornosť sme venovali hydromasážnym sprchám. V pondelok po ubytovaní sme
sa prešli do Starého Smokovca a zakúpili si polotovary vhodné na opekanie.
Počasie našim zámerom prialo, tak sme si pochutnali na špekáčikoch, klobáskach niektorí
opekali chlieb a párky.
Večer sme si spríjemnili šachom, kartami, romantickým filmom a rozbíjacou hrou „Človeče
nezlob se“ Spánok nás pripravil na vysokohorskú túru, ktorú sme si naplánovali na utorok.
Počasie nám prialo a po presune vlakom do Tatranskej Lomnice sme sa lanovkou vyviezli na
Skalnaté pleso. Tam to začalo, šťastne sme sa dostali na Veľkú Svišťovku (2037,6 m.n.m) a
odtiaľ pokračovali po náročnom teréne na Zelené pleso (1545 n.m.). Po ceste sme sa nevyhli
snehu, ľadu a skalám – úspešne sme tieto nástrahy zdolali aj vďaka disciplíne, ostražitosti a
reťaziam.
Po oddychu a doplnení síl v Chate pri Zelenom plese sme sa vybrali na cestu späť. Našim
cieľom bola lanovková medzistanica Štart. Po zhruba troch hodinách (niečo po 17:00) sme
konečne dorazili k lanovke. Iba vďaka láskavosti a ochote pracovníkov lanovky (prevážali do
17:00) sme sa ňou dopravili do Tatranskej Lomnice. Vláčik nás unavených ale šťastných
priviezol k vile Paula. V stredu sme sa dostali domov - plní zážitkov, spomienok a príjemnej
svalovice. Tak niekedy nabudúce – dovidenia Tatry

Exkurzia Piešťany
Študenti 2.A triedy sa 17.6.09 zúčastnili exkurzie Múzea v Piešťanoch a následne si prehliadli
Pamätnú izbu Ivana Kraska.

Literárna exkurzia
10. júna 2009 sa študenti druhého a tretieho ročníka s pani prof. Chrvalovou a Rehákovou
vrátili do minulosti našich bojovníkov za práva slovenského národa. Prvý, ktorému sme
nahliadli do samotného života, bol Juraj Fándly resp. jeho pamätný dom v dedinke Naháč.
Týmto miestom plným spomienok a myšlienok, tohto možno na prvý pohľad obyčajného
človeka no s otvoreným srdcom pre pomoc iným, nás previedla pani Jana Lopatková. Zo
začiatku nás oboznámila s jeho ťažkým životom, v službe katolíckeho kňaza. Napísal mnohé
dôležité knihy pre roľníkov a remeselníkov, napr.: Včelár, Bylinkár, Pilní domajší a poľní
hospodár a i. Po jeho smrti sa zachovali knihy a tiež záhada menom “nekvitnúca” jabloň. Tu
naši študenti dostali od pani sprievodkyne prekvapivý titul “najlepšia a najpokojnejšia
skupinka roka”.
Našou druhou historickou zastávkou sa stala Pamätná izba Jána Hollého na Dobrej Vode.
Jeho život nám priblížila pani Jana Danková svojim pôsobivým rozprávaním a recitovaním
pasáží z jeho básní ako napr. Svätpluk. Túto časť “historickej exkurzie” sme zavŕšili
navštívením cintorína, kde je pochovaný Ján Hollý a umiestnený jeho pamätník.
Naša predposledná zastávka bola približne hodinu cesty smerom na Bánovce nad Bebravou,
do kedysi mestečka, ale dnes už len obce Uhrovec. Ako prvé sme zavítali do Uhrovského
múzea, kde nám spoločnosť robila pani Beštová. Po nahliadnutí do troch miestností na
prízemí, a stručnom výklade o obci Uhrovec sme si mohli prehliadnuť aj výrobky zo
svetoznámych uhroveckých sklární, dozvedieť sa niečo nové o regionálnej folklórnej kultúre
a histórii a tradíciách obce.
A konečne, naše posledné zastavenie, sme zavŕšili v domčeku, kde sa narodili dve dôležité a
významné historické osobnosti slovenského života- Ľudovít Štúr a Alexander Dubček. Po
zaujímavom výklade v podaní p. Mikušovej o živote a diele Ľudovíta Štúra sme si prezreli
izby, v ktorých vyrastal tento velikán. Potom sme sa ponorili do krátkej päťnásťminútovej
minulosti Alexandra Dubčeka v podobe videa, o jeho politickom pôsobení a smrti, ktorú
prítomní študenti tiež nepokladali za náhodu.
A tu je koniec našej exkurzie. Autobusom sme sa opäť vrátili do Vrbového ale s myšlienkou,
že vždy stojí za to bojovať až do konca. Možno na záver by boli vhodné slová, ktoré my
utkveli v pamäti v Uhrovci na pamätnej tabuli: “Mučili nás, ale my sme sa nedali, radšej sme
svoj život za vlasť položili.”

Športuje mesto Vrbové
Vo Vrbovom sa uskutočnili dni športu pod názvom Športuje mesto Vrbové v dňoch 4. - 5.
2009. V štvrtok poobede prebiehal hokejbalový turnaj pod vedením Branka Remiáša.

Výsledky hokejbalového turnaja:
1.Čo dokáže ulica
2.Biely jazdci
3.Team of young talent
Za najproduktívnejšieho hráča bol vybraný Marek Urbančok (Biely jazdci - 3g. 7asit.)
Najlepší strelec – Peter Bursík (Kojoti z Hanky – 5g)
Najlepší brankár – Jankech Tomáš (Čo dokáže ulica)
Najmladší hráč turnaja – Matej Hejsek (14r.)
Najstarší hráč – Petr Šácha (41r.)
Vo večerných hodinách sa začal v telocvični futbalový turnaj ktorý viedol Tomáš Andrísek.
Turnaja sa zúčastnilo 9 mužstiev a po 8 hodinách boli výsledky nasledovné:
1.Kúzelníci
2.Gymnázium J. B. Magina
3.Biely balet
Najlepší strelec – Erik Spál (Biely balet)
Najlepší brankár – Ondrej Sedlák (Kúzelníci)
Najlepší hráč turnaja – Boris Šintál (Gymnázium J. B. Magina)
V piatok prebiehal stolnotenisový turnaj ktorého sa zúčastnilo 9 chlapcov a 7 dievčat.
1.Peter Hanák
2.Michal Daniš
3.Lukáš Košík
1.Nataša Kovárová
2.Sandra Adamcová
3.Barbora Rusnáčeková
V piatok o 12:00 sa pred budovou gymnázia slávnostne vyhodnotili športové disciplíny.
Výhercovia si prebrali diplomy a vecné ceny. Primátor mesta odovzdal žiakom ZŠ. a SŠ.
knihy za úspechy v rôznych súťažiach a riaditeľ gymnázia odovzdal knižné odmeny za
reprezentáciu SOČ a iných projektoch.
Ocenení žiaci: Soňa Bielková, Barbora Valová , Dominika Sabová, Lenka Dovičicová, Matúš
Bukovčák, Naďa Masárová, Nina Slováková, Lenka Skladanová, Hana Blažeková , Nina
Fuksiová, Lenka Peterková, Petra Filanová.

Exkurzia na Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave
2. júna 2009 sa študenti druhého ročníka vydali na výlet do neďalekého mestečka Trnava. Po
skoršom vstávaní a ceste autobusom sme sa nakoniec všetci zišli na autobusovej stanici. S
doprovodom pani prof. Filanovej sme navštívili Materiálovotechnologickú fakultu so sídlom
v Trnave, ktorá inak spadá pod Slovenskú Technologickú univerzitu v Bratislave. Po príchode
na univerzitu nás pán docent Čaplovič oboznámil krátkou prezentáciou o škole ich ďalších
projektoch, o celkovom význame zamerania a aj odporúčania k záujmu jej štúdia. Ďalšia časť
nášho výletu smerovala do štyroch učební, kde nám každý vedúci, predstavil svoje zameranie
na určitý odbor. Okrem užitočných a zaujímavých informácií o drahých prístrojoch a ich
využítí, sa študenti dozvedeli ako a načo sa rôzne materiály používajú, ako sa brúsia, ako sa
skúmajú pomocou mikroskopov, alebo sme sa tiež dozvedeli o vzniku Rotengenových lúčov a
ich prvom využití. Odborníci z fakulty nám odpovedali na kladené otázky a stručne nás
zasvätili do oblasti techniky, chémie a fyziky. Tento výlet sme zavŕšili poslednou zastávkou v
učebni kde sme si urobili pár pokusom s fyzikálnymi prístrojmi ako Voltmeter, Ampermeter,
Osciloskop, Wattmeter a fotosnímače. Na koniec našej „ výpravy “ sme všetci mali rozchod
do centra Trnavy ale mali sme ešte niečo naviac: Či chcete alebo nie, každý kto bol na tomto
výlete si určite niečo zapamätal a je to práve to, čo sa páčilo jemu. Či už to bola úvodná
prezentácia alebo už konkrétne prístroje ale záujem odborníkov ukázať nám, že veda je v
každom smere iná, zaujímavá a nenahraditeľná, bolo ich a možno v budúcnosti bude aj
cieľom hŕstky z nás, čo sa na tejto výprave zúčastnili.

KOČAP 2009
V dňoch 28. a 29. mája sa uskutočnil KOČAP 2009 pre študentov tretích ročníkov v okolí
Piešťan a Vrbového.

Finále Slovenského národného kola SJWP
Nápad na vypracovanie projektu do súťaže s názvom „Voda pre budúcnosť“ nám ponúkla
jedna pani profesorka. Súhlasili sme a vypracovali projekt, ktorý sme poslali. Zamerali sme sa
na celkové znečistenie vody a pomocou jednoduchých experimentov sme zisťovali
prítomnosť chloridov a fosforečnanov. Taktiež sme pozorovali vzorky pod mikroskopom a
určovali pH. Naša práca mala názov Vodná nádrž Čerenec. Po dvoch týždňoch nám prišiel
mail s oznámením, že sme postúpili do národného finále. Pripravili sme si postery, ktoré mali
prezentovať našu prácu a zvedavé sme odcestovali do Vodárenského múzea v BratislaveKarlovej Vsi, kde sa toto finále malo uskutočniť. Celé finále trvalo tri dni. Hneď v prvý deň
sme sa ubytovali, namontovali postery a vypočuli si organizačné pokyny. Na druhý deň bolo
finále slávnostne zahájené a potom sme začali prezentovať. Celkové trvanie prezentácii bolo
päť hodín, kedy členovia hodnotiacej komisie chodili pomedzi stánky a počúvali projekty.
Projektov, ktoré postúpili do finále bolo 34, poslaných bolo 107. Po prezentáciách sme sa
odobrali do Polus City Center, kde sme navštívili film Noc v múzeu 2. Bolo to príjemné
spestrenie po náročnom dni. V utorok ráno sme navštívili Botanickú záhradu a potom sme sa

odobrali na slávnostné uzavretie celého podujatia. Aj napriek tomu, že sme nezískali žiadne
ocenenie, sme spokojné. Dostali sme certifikáty o účasti. Sme však aj bohatší o cenné
skúsenosti a už teraz vieme, že sa zúčastníme aj nasledujúceho ročníka. Naše ďakujem patrí
pani profesorke Mgr. Hlavatovičovej, ktorá nám pomohla zrealizovať experimenty.
Petra Filanová a Lenka Peterková

Beseda s verejným ochrancom práv
V stredu 27. mája mesto Vrbové v spolupráci s Gymnáziom Jána Baltazára Magina vo
Vrbovom organizovalo besedu s verejným ochrancom práv doc. JUDr. Pavlom Kandráčom,
CSc. Beseda bola určená nielen študentom, ale aj širokej verejnosti.

Návšteva v jadrovej elektrárni v Jaslovských Bohuniciach
Dňa 26.mája 2009 sa obe triedy tretieho ročníka zúčastnili exkurzie do jadrovej elektrárne v
Jaslovských Bohuniciach. Pracovníci Infocentra predviedli multimediálnu prezentáciu o
využití a na modeli reaktora v Infocentre ukázali činnosť jadrovej elektrárne. Exkurzia
pokračovala prehliadkou strojovne a dozorne odstaveného bloku V1.

Začali sa maturity 2009
Posledný májový týždeň sa uskutočnili ústne maturity. Celkovo maturovalo 40 študentov.

Výchovný koncert
Dňa 26.5.2009 sa študenti prvých a druhého ročníka zúčastnili výchovného koncertu so
zameraním na folklór a národné tradície. Oboznámili sa s významom piesne v živote človeka
ako aj rôznymi národnými hudobnými nástrojmi – mrmlák, gajdy, ozembuch, fujara,
koncovka, okarina, vtáčik a mnohými nepoznanou niňarou. Na vlastnej koži zažili
„odčepčenie“ na svadbe ako aj srdcervúci nárek plačiek na pohreboch. V podaní manželov
Hlbockých si vypočuli rôzne druhy uspávaniek, piesní spievaných pri práci na poli, na
salašoch ako aj drevorubačské piesne sprevádzané hraním na pílu.

Branný pretek pre stredné školy v Piešťanoch
Dňa 12.5.2009 sa Gymnázium J. B. Magina Vrbové zúčastnilo branného preteku. V
Regrutačnom stredisku Piešťany. Pretekali naši študenti z druhého ročníka a to v zložení:
Martin Višňovský, Michael Daniš, Boris Šintál Lukáš košík, Sandra Adamcová a Simona
Plevková. Branný pretek sa skladal zo siedmych stanovísk a plnenia rôznych úloh:
Prekážkový beh, Dopravná disciplína, Chemická disciplína, Hod granátom, Prvá pomoc,
Orientácia na mape a v teréne. Streľba zo vzduchovky
Naši študenti sa umiestnili na úspešnom 3.mieste.

Dominika Šusterová úspešná na celoštátnej výstave psov
Naša študentka Dominika Šusterová sa zúčastnila celoštátnej výstave psov v Banskej Bystrici
3.5.2009.
Za krásneho počasia sme sa zúčastnili celoštátnej výstavy psov v Banskej Bystrici, ktorá sa
každoročne koná na plážovom kúpalisku patriacemu mestu. Ako je zvykom na každej výstave
psov, i tu sa konala súťaž, ktorá je mojím najobľúbenejším športom, súťaž menom junior
handling. Na posudzovanie tejto veľkolepej súťaže bol organizátormi pozvaný pán Ing.
Jaroslav Zembjak z Košíc. Tak ako v mladšej, tak i v staršej kategórii bola veľmi silná
konkurencia, či už počtom, alebo kvalitou schopností mladých vystavovateľov.
Pán rozhodca posudzoval junior handlerov staršej kategórie veľmi starostlivo. Dominiku
Šusterovú s „Kajlou“ (mimochodom sučka plemena lhasa apso menom KA-KHI-LA Ivepet)
si nechal na koniec.
Dominika takto hodnotí súťaž: „Keď som sa však konečne dostala na radu, pán rozhodca mi
povedal, že mu mám opísať mnou vystavované plemeno, no v polovici ma stopol a opýtal sa,
či si trúfnem na novo ustálené figúry ako je S, F a E. Za dlhé roky, čo sa venujem tomuto
športu, som sa naučila, že rozhodcovi netreba nikdy povedať nie. Tak som súhlasila. Po prvý
krát som predvádzala psa v týchto figúrach. Najprv mi pán rozhodca povedal, že mám ukázať
E a F. Po dokončení týchto dvoch veľmi náročných predvedení mi poďakoval a vrátila som sa
na svoje miesto.
Následne na to som postúpila do finále, kde po opätovnom posúdení, pre zmenu vo figúre S,
pán rozhodca vyslovil svoje rozhodnutie a ja som Junior handling na celoštátnej výstave psov
v Banskej Bystrici v staršej kategórii so psom KA-KHI-LA Ivepet vyhrala!”

D.Š.
Výlet na Bradlo
Dňa 7. mája sme sa žiaci prvého ročníka Gymnázia Jána Baltazára Magina zúčastnili výletu
na Bradlo, miesto posledného odpočinku Milana Rastislava Štefánika, ktorý bol spojený s
návštevou múzea v Košariskách, jeho rodiska. Dostali sme zaujímavý a pútavý výklad o tom,
ako žil a čo za svoj krátky život dokázal. Následne sme sa odobrali na Bradlo, kde sme si
prezreli Bradlo a urobili dokumentáciu. Potom sme zišli na parkovisko a autobus nás odviezol
domov. Domov sme sa vrátili plní nových zážitkov a bohatší o nové vedomosti o mužovi, ale
aj o veľkej slovenskej osobnosti, ktorý tak veľa dokázal.

31. Ročník celoštátnej prehliadky SOČ
V dňoch 29.4.- 1.5.2009 sa štyri študentky tretieho ročníka nášho gymnázia Lenka
Dovičicová, Dominika Sabová, Barbora Valová a Soňa Bielková zúčastnili 31. ročníka
celoštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti v Liptovskom hrádku.
V deň príchodu sa súťažiaci zúčastnili otváracieho ceremoniálu v miestnom kultúrnom dome,
ktorý bol obohatený pestrým kultúrnym programom. Ďalší deň bol tým najdôležitejším, kedy
272 víťazov krajských kôl obhajovalo svoje práce v sedemnástich odboroch. Prezentácie
prebiehali v priestoroch SPŠE v Liptovskom Hrádku. Po náročnom dni bol pre jednotlivé
krajské delegácie zorganizovaný zaujímavý program.
Vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo v piatok 1. mája v kultúrnom dome. V jednotlivých
odboroch bolo vyhlásených 5 najúspešnejších prác. Ako najúspešnejší kraj v počte ocenených
prác bol vyhlásený náš Trnavský kraj. K tomuto výsledku napomohla aj naša študentka Soňa
Bielková, ktorá sa umiestnila na 2. mieste v odbore č.17: Pedagogika, psychológia,
sociológia. Ostatným študentkám patrí tiež pochvala a poďakovanie za úspešnú reprezentáciu
našej školy.
Študentky hodnotia tohtoročné kolo SOČ ako výborne pripravené a zorganizované. Priniesli
si mnoho zážitkov a skúseností, ktoré určite zúročia pri štúdiu na vysokej škole.

Výstava karikaturistu Vojta Haringa
Dňa 29.4.09 bola otvorená výstava karikaturistu Vojta Haringa, ktorá potrvá do konca mája.
Vojto Haring je literárne a výtvarne činný klinický psychológ, vysokoškolský pedagóg.
Pôsobí na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Okrem odbornej publicistiky sa venuje esejistike, literárnemu a kreslenému humoru.
Karikatúry publikoval v Roháči, Smene, Slobodnom piatku, Republike, v Literárnom

týždenníku, Slovenských národných novinách a v ďalších, hlavne humoristických
periodikách. Jeho práce boli ocenené na viacerých medzinárodných súťažiach. Najviac si cení
čestné uznanie na Artfestivale v Edinbourghu. Žije a tvorí v Piešťanoch.

Prednáška o EÚ so Sergejom Kozlíkom
Dňa 29. apríla 2009 sa na našej škole uskutočnila beseda s europoslancom Sergejom
Kozlíkom o Európskej únii.

Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti v Piešťanoch
V piatok 17. apríla sa 10 študenti nášho gymnázia zúčastnili 31. ročníka krajského kola
Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré sa tentokrát uskutočnilo na pôde Hotelovej Akadémie
v Piešťanoch. Z celkových 17 odborov naši študenti súťažili v 6 s nasledovným umiestnením :
1 . miesto a zároveň postup do celoslovenského kola , ktoré sa uskutoční od 28.apríla do
1.mája v Liptovskom Hrádku v kategórii Psychológia, pedagogika obsadila Soňa Bielková s
prácou Už Ti viac neverím.
2. miesto a taktiež postup do celoslovenského kola obsadili v kategórii Teória kultúry,
umenie, umelecká a odevná tvorba -Dominika Sabová,Barbora Valová s prácou Tradície a
folklór v Krakovanoch a v kategórii Ochrana a tvorba životného prostredia – Lenka
Dovičicová s prácou Rastlinstvo a živočíšstvo vodného toku vo Veľkých Kostoľanoch.
Pekné 3. miesto avšak bez postupu do celoslovenského kola obsadili v kategórii Geovedy –
Nina Fuksiová s prácou Ako sa hľadá voda? a v kategórii Voľný čas – Matúš Bukovčák s
prácou Železnica Piešťany- Vrbové.
Ďalší študenti, ktorí reprezentovali gymnázium na krajskej súťaži boli Hanka Blažeková s
prácou Skinheads – nepochopená subkultúra, Nina Slováková s Výživou človeka, Linda
Fidlerová s prácou Hepatitída a Nadežda Masárová s prácou Karcinóm prsníka.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za aktívne reprezentovanie Gymnázia Jana Baltazára
Magina na Stredoškolskej odbornej činnosti a postupujúcim do celoslovenského kola prajeme
veľa úspechov 28.apríla až 1. mája v Liptovskom Hrádku.

X. Ročník „Keď si vymýšľam...“
Vo štvrtok popoludní v aule Gymnázia J. B. Magina Vrbové prebehlo vyhodnotenie X.
ročníka celoslovenskej literárnej súťaže sci-fi „Keď si vymýšľam...“. Spisovatelia Miloš
Ferko, Viera Švenková, primátor mesta Ivan Borovský, predseda Rady školy Peter Filan a
riaditeľ gymnázia František Glos odovzdali ceny najlepším. V kategórii základných škôl
porota v zložení Mária Mikušová, Nina Mikušová a Jana Filanová udelila prvé miesto Lenke
Miklášovej zo ZŠ Komenského Vrbové s poviedkou „Samozrejmosť?“. V kategórii stredných
škôl porota v zložení Miloš Ferko, Ivan Pullman a Zuzana Koišová prvenstvo prisúdila
poviedke Michala Bajzíka z Gymnázia Topoľčany s názvom „O chúlostivom Ignácovi a
Zeleninovej dreni“.
V programe vystúpila Júlia Zemanová v klavírnom doprovode Miroslava Krátkeho s piesňou

Mikuláša Schneidera Trnavského „Vtedy sa mi prisnejú“ z Cirkevnej umeleckej školy sv.
Gorazda vo Vrbovom. Úspech mali aj žiaci zo ZŠ Komenského vo Vrbovom, víťazi Mini
playback show z Piešťan: Henrieta Chnapková, Lea Miezgová, Laura Remenárová a Majo
Boor, ktorí sa predstavili piesňou od Boney M. Natália Drevenáková tiež zo ZŠ Komenského
zarecitovala báseň Milana Rúfusa „Zlatá muzika“. Dušan Sabo, účastník pravidelných súťaží
v prednese, zarecitoval ukážku, ktorou sa prezentoval na súťaži Hollého pamätníka v
Piešťanoch. Hosťom a víťazom súťaže sa premietol film Veroniky Chrvalovej, ktorým na
krajskom kole amatérskeho filmu zvíťazili a postúpili do celoslovenského finále. Film bol
venovaný poézii Teodora Krišku. Súčasťou štvrtkového popoludnia bolo pečatenie zborníka
„Keď si vymýšľam...“. Juraj Štaffa, Ivan Borovský,Miloš Ferko, Viera Švenková a František
Glos ho zapečatili dôkladne a vyhlásili XI. ročník súťaže.
V druhej časti bola vernisáž výstavy maliara Róberta Viktora Němečka a sochára Františka
Bohunického z Bratislavy, ktorej kurátorom bol Juraj Štaffa. V kultúrnom programe vystúpili
hudobníci zo Slniečka Peter Remiš a Mišo Urban.

Prednáška o Jamajke
Pani NATESHA MULLINGS pochádza z Jamajky, študovala v USA a vydala sa na
Slovensko. V súčasnosti pracuje ako lektorka pre jazykovú školu Skypers v Piešťanoch.
Študentom 4A predstavila svoju rodnú krajinu na hodine konverzácie anglického jazyka. Na
výmenu jej študenti prezentovali svoje znalosti o Slovensku.

Gymnazisti z Vrbového na filmárskej súťaži
I tento rok divadelný krúžok pri Gymnáziu Jána Baltazára Magina zabodoval. Získali prvé
miesto v krajskej súťaži amatérskej filmovej tvorby a videotvorby CINEAMA 2009, ktorú už
13. ročník organizuje Trnavské osvetové stredisko.
Tentokrát pripravili lyrické pásmo z tvorby básnika Teodora Križku. „Porota, v zoskupení
Mgr. Marián Minárik – kameraman, režisér, Mgr. Marián Pásto – kameraman, vysokoškolský
pedagóg a Mgr. Emília Segényová – metodička pre film, video a audio, sa stotožnili s naším
príspevkom. Uznali, že súčasná filmová produkcia akosi zanevrela na poéziu a že tento náš

príspevok je príjemným návratom do nedeľnej chvíľky poézie. Poézia zjemňuje ľudské srdce
a kultivuje prejav študentov, preto by sme v tejto práci chceli pokračovať. Rozmýšľali sme
nad interpretáciou básní Milana Rúfusa. Len čo rozkvitnú stromy a príroda nám pekne
ozelenie, ideme na to. Ukážky z tvorby nášho krúžku si čoskoro budete môcť pozrieť na našej
školskej webstránke.“ (V. Chrvalová, vedúca divadelného krúžku)
Pamätný list Mgr. Milene Bobáňovej
Dňa 31 marca 2009 sa zúčastnila Mgr. Milena Bobáňová slávnostného odovzdávania ocenení
pedagógom Trnavského kraja v zrkadlovej sieni divadla Jána Palárika v Trnave. Z rúk
predsedu Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibora Mikuša prebrala Pamätný list za
mimoriadne výsledky a obetavú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie. Srdečne
blahoželáme.

Biblická olympiáda
Dňa 10. marca 2009 sa uskutočnilo okresné kolo v Biblickej olympiáde, kategória stredné
školy. Miestom konania bolo Gymnázium sv. Michala Archanjela v Piešťanoch. Z našej školy
sa jej zúčastnili Lenka Peterková z 1. A, Marta Ondrejková a Vladimíra Pavúčková z 1. B. Pri
príchode bolo potrebné zapísať súťažiace a pedagogický dozor do prezenčnej listiny. Začiatok
súťaže sa uskutočnil o 8:30 hod. spoločnou modlitbou, priebeh súťaže vysvetlil moderátor.
Zahlásených súťažiacich bolo 10 družstiev. Predsedom poroty bol školský dekan Ľ. Malý.
Jednotlivé družstvá si ťahali číslo súťažných skupín. Spôsob súťaže spočíval v rozdaní otázok
čistou stranou hore každému družstvu, moderátor vysvetlil zadanie, zahájenie súťažného kola
bolo s príslušnou časovou dotáciou, prevzatie vypracovanej otázky pomocníkom, ktorý ju
odovzdal členom poroty. Bodovanie bolo podľa kľúča správnych odpovedí a následne
pripísanie bodov do tabuľky. Pri otázke súťažiacich len člen poroty mohol vysvetliť
nejasnosť. Súťažilo sa z kníh: Tob, Jud, Est, 1 Pt. Súťaž sa skladala zo 7 súťažných kôl.
Prestávka na občerstvenie bola v polovici súťaže a oznámenie bodov a priebežného poradia,
kde sa naše študentky umiestnili na 4. mieste. Po skončení posledného kola sa sčítali body,
následne prebehla kontrola sčítania, určilo sa poradie jednotlivých družstiev, vypísali sa
diplomy, vyhotovila sa zápisnica s podpismi poroty a prítomných pedagógov. Víťazné
družstvo postúpilo do krajského (diecézneho) kola. Ukončenie tejto akcie bolo poďakovaním,
modlitbou a požehnaním. Študentky nášho Gymnázia J. B. Magina sa umiestnili na 5.
miestom.
Masterclasses 2009
Masterclasses je súťaž týkajúca sa fyziky. Uskutočňovala sa v rôznych svetových mestách a
taktiež aj na Slovensku. Je to súťaž stredných škôl v niekoľko členných družstvách (okrem
nás ešte z Trnavy a Senice). Na úvod k súťaže nám lektori univerzity v Trnave predniesli 4
prednášky týkajúce sa fyziky elementárnych častíc. Priblížili nám konštrukciu urýchľovača
častíc, oboznámili nás s rôznymi známymi fyzikmi a spoznali sme mnoho nových a
zaujímavých vecí o fyzike. Po vyčerpávajúcich a obsahovo náročných prednáškach sme mali
obed v univerzitnej jedálni. Poobede po krátkej prestávke začala súťaž v zisťovaní rôznych
častíc pomocou na obrázkoch z urýchľovača v CERNE. Trvala približne 45 minút. Potom
sme sa videokonferenciou spojili s ďalšími mestami napr. Trenčín, Berlín, Hamburg,
Copenhagen a strediskom v CERNE, kde sme odovzdali naše výsledky zisťovania počtu
častíc. V závere sme dostali priamo od odborníka z CERNU 10 kvízových otázok, na ktoré
sme mali čas odpovedať približne 30 sekúnd na jednu otázku. Kvízové otázky boli hneď

vyhodnotené a v Trnave vyhrali žiaci 4. ročníka z Trnavy. Mali sme možnosť
prostredníctvom videokonferencie komunikovať so svojimi rovesníkmi so sveta.
Masterclasses ukončilo odovzdanie diplomov a spoločná fotografia.
Bližšie informácie o tomto podujatí na epog/exercises/3/SK/index.htmlhttp://vk.upjs.sk/
Súťaž Mladý Európan
Dňa 24.marca 2009 sa naši študenti 3.A Ondej Šprlák, Rastislav Jobus a Matúš Bukovčák
zúčastnili v Senici vedomostnej súťaže o štruktúre a histórii EU. Naša škola obsadila celkové
5. miesto. Súťaž pozostávala z 3 súťažných kôl, v ktorých si zmeralo sily dohromady 9 škôl.
Prvé kolo pozostávalo z riešenia vedomostného testu. V druhom kole študenti skladali puzzle
s európskou tematikou. Tri školy s najvyšším počtom dosiahnutých bodov postúpili do finále,
kde zodpovedali na otázky z oblasti osobností a dominánt EU.
Vedecká konferencia študentov na gymnáziu
V piatok 19.marca 2009 sa na Gymnáziu Jána Baltazára Magina uskutočnila študentská
vedecká konferencia. Otvorili ju riaditeľ gymnázia F.Glos a primátor mesta I.Borovský. Na
konferencii vystúpilo 24 študentov so svojimi teoretickými a bádateľskými prácami vo
vedných odboroch : matematika, fyzika, chémia, geovedy, ochrana životného prostredia,
história, teória kultúry, pedagogika, sociológia, biológia. Naďa Masárová (3.B) prezentovala
zaujímavú prácu Rakovina prsníka, Linda Fidlerová (3.B) sa venovala problematike
hepatitídy. Zaujímavú prezentáciu mali tiež Nina Slováková(3.B) Výživa človeka, Lenka
Dovičicová (3.A) Rastlinstvo a živočíšstvo vodného toku vo Veľkých Kostoľanoch. Z oblasti
psychológie sa prezentovala Soňa Bielková (3.A) s prácou Už ti viac neverím, Hana
Blažeková (2.A) spracovala tému Skinheads verzus Punkrock. Veľmi názornú prezentáciu
mali študentky Barbora Valová a Dominika Sabová (3.A) Tradícia folklóru v Krakovanoch.
Ako sa hľadá voda bola téma práce Niny Fuksiovej (2.A). Matúš Bukovčák spracoval
problematiku možno už zabudnutej železničnej trate Vrbové – Piešťany. Z problematiky
voľného času zaujali práce Magdalény Madunickej Jazdecký výcvik koňa a Diany Bačovej
(2.A) Výcvik policajného psa. Petra Miezgová (2.A) napísala prácu o zdobení tela. Sandra
Adamcová (2.A) robila výskum probiotických kultúr v jogurtoch. Účastníkov konferencie
oslovili tiež práce Jaroslava Gréka (2.A) Nelátkové závislosti, spracoval problematiku
chatovania, počítačových hier a internetu, Tatiany Ďuračkovej(2.A) Možnosti využitia IKT v
materských školách a Simony Halamovej(3.A) Vulgarizmus – súčasť nášho každodenného
života. Každá prezentovaná práca mala okrem teoretickej časti praktickú časť, kde študenti
robili v teréne prieskumy, ankety a merania. Riaditeľ konferencie Pavol Koiš odovzdal
účastníkom konferencie diplomy. Gymnázium J.B.Magina v spolupráci s Trnavským
samosprávnym krajom a Rodičovským združením vydá z konferencie zborník. Pedagogický
zbor i samotní študenti vyhodnotili študentskú konferenciu ako veľmi zaujímavý vzdelávací
program pri získavaní kompetencií. Je prvým projektom pomocou ktorého chceme viesť
študentov formou verejných vystúpení k sebarealizácii, k zdravému a primeranému
sebavedomiu, k flexibilite a k schopnosti uplatniť sa vo vedomostnej spoločnosti.

Externá časť maturitnej skúšky
V utorok 17.3. 2009 naši študenti absolvovali externú časť zo slovenského a v stredu z
anglického a nemeckého jazyka. Vo štvrtok 19.3. z matematiky. V tomto školskom roku
maturovalo na našom gymnáziu 41 študentov.

Magda Vášáryová na Gymnáziu
Dňa 16. marca 2009 zavítala do Gymnázia J. B. Magina poslankyňa NR SR Magda
Vášáryová. Autorka kníh Krátke listy jednému mestu (1988), Diskrétní průvodce (2006),
Buďme poriadni (2006), Polnočný sused (2008), prišla prezentovať svoju novú knihu
Hlavička štátu – fragmenty občianskej výchovy. Bývalá veľvyslankyňa v Rakúsku a Poľsku,
rozprávala študentom nielen o diplomacii, zahraničnej politike, ale aj ako dôležité je študovať
matematiku a prírodné vedy. Stretnutie bolo spoluorganizované s Mestskou Knižnicou v
Piešťanoch.

Vesmír v orechovej škrupinke
Dňa 11.3. 2009 sa študenti 3.A triedy v sprievode pani profesorky Filanovej zúčastnili
odbornej prednášky o vesmíre s názvom „ Vesmír v orechovej škrupinke“. Dozvedeli sme sa
zaujímavé informácie o vzniku vesmíru, jeho zložení a o fyzikoch, ktorí sa podieľali na
výskume vesmíru. K prednáške bola premietnutá aj obrázková dokumentácia s rôznymi
galaxiami, planétami a telesami vo vesmíre.

Poštová známka očami detí
Viac ako 150 rokov sa vo svete, ale aj na území Slovenska používajú poštové známky. Stali
sa komunikáciou medzi ľuďmi. Zbieranie poštových známok - filatelia, patrí po numizmatike
k najstarším zberateľským odborom. V roku 2008 vyhodnotila Slovenská pošta ako najlepší
návrh na známku kresbu 12 ročnej žiačky ZUŠ v Pezinku. Dávame do pozornosti deťom z
Vrbovských škôl, že aj v roku 2009 organizujeme súťaž detí o návrh na poštovú známku.
Námety: Moje mesto, Slovensko moja domovina a tiež voľná tvorba.
Akciu organizujú Kluby filatelistov Piešťany a Vrbové v spolupráci so základnou umeleckou
školou, Poštou 1 Piešťany a kultúrnymi inštitúciami mesta.

Exkurzia v Brne
Obe štvrtácke triedy sme sa 4. marca 2009 zúčastnili exkurzie do Brna, pod vedením pani
profesoriek Filovej a Vavríkovej. Bol to vlastne náš posledný výlet ako študentov tejto školy.
Odchádzali sme o 7:45 z parkoviska pri škole. Niečo po 10 sme boli v Brne a ako prvú
zastávku sme mali múzeum J. Mendela. Expozícia bola zaujímavá a trvala približne pol
hodinu. Následne sme sa presunuli našim autobusom do múzea ANTROPHOS, kde nám bol
vysvetlený vývoj človek. Toto múzeum bolo dobre vybavené a pani sprievodkyňa sa nedala
zaskočiť a odpovedala na naše otázky. Po absolvovaní tejto muzeálnej expozície nás autobus
zaviezol do nákupného centra Vaňkovka, v ktorom sme mali rozchod niečo okolo 2 hodín.
Myslím, že môžem tento výlet označiť ako za vydarený, odniesli sme si nejaké nové poznatky
a zábavné zážitky. Na záver by som sa chcel poďakovať pani profesorke Filovej za
zorganizovanie tejto exkurzie.

Školské majstrovstvá okresu vo volejbale študentiek SŠ
4. marca 2009 sa v telocvični piešťanského Gymnázia Pierra de Coubertina uskutočnili
okresné majstrovstvá vo volejbale študentiek. Naše dievčatá obsadili konečné 3. miesto.
Výsledky:
Gymnázium Jána Baltazára. Magina – Hotelová akadémia Piešťany
0-2
Gymnázium Jána Baltazára. Magina – SPŠE Piešťany
2-0
Gymnázium Jána Baltazára. Magina – Gymnázium PdC Piešťany
0-2
Tabuľka
1. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
2. Hotelová akadémia Ľ. Wintera Piešťany
3. Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové

Zloženie družstva:
Deana Piscová 1.A
Nikola Karlíková 1.B
Izabella Valová 1.B
Karolína Krihová 1.B
Barbora Rusnáčeková 1.B
Denisa Klátiková 1.B
Sandra Adamcová 2.A
Simona Plevková 2.A
Lenka Skladanová 3.B
Barbora Páleniková 3.B
Vedúci družstva: Mgr. Pavol Koiš
Školské majstrovstvá okresu vo volejbale študentov SŠ
12. februára 2009 sa v telocvični piešťanského Gymnázia Pierra de Coubertina uskutočnili
okresné majstrovstvá vo volejbale študentov. Naši volejbalisti obsadili konečné 4. miesto.
Výsledky:
Skupina B
Gymnázium Jána Baltazára. Magina – Gymnázium sv. M. Archanjela
0-2
Gymnázium Jána Baltazára. Magina – SOŠOaS Piešťany
2-0
Tabuľka skupiny B
1. Gymnázium sv. M. Archanjela Piešťany
2. Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové
3. SOŠOaS Piešťany
Zápas o 3.miesto
Gymnázium Jána Baltazára. Magina – Hotelová akadémia Ľ. Wintera
0-2
Zloženie mužstva:
Michael Daniš 2.A
Matej Švančara 2.A
Tomáš Dunajčík 2.A
Matej Valo 4.A
Ján Priadka 4.A
Ivan Filip 4.B
Martin Radošovský 4.A
Tomáš Benda 4.A
Lukáš Očenášek 4.A
Vedúci družstva: Mgr. Pavol Koiš
Lyžiarsky výcvik Gymnázia Jána Baltazára Magina Vrbové
9. až 13.2.2009 sme sa prváci gymnázia a SOŠ zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Rekreačnom
stredisku Vadičov. Ovešaní batožinou sme sa v pondelok s ťažkosťami naložili do autobusu a

o dve hodiny sme dorazili na miesto. Počasie nám príliš neprialo, pretože všade bolo málo
snehu a svietilo krásne slnko. Ubytovali sme sa v malých útulných chatkách a po obede si nás
podľa lyžiarskych schopností rozdelili do skupín, aby sme na druhý deň mohli začať s
výcvikom. V utorok sme lyžovali na malom svahu a poobede niektorí z nás navštívili dedinu
Horný Vadičov, kde si doplnili zásoby maškŕt a večer sme využili služby wellness centra v
horskom hoteli Hájnica. V stredu ráno začalo snežiť, čo sme všetci uvítali, pretože sme sa
mohli ísť lyžovať na veľký svah, na ktorom sme sa aj v nasledujúcich dňoch dosýta
vybláznili. Večer sme si navzájom pripravovali zábavný program, pozostávajúci zo súťaží.
Nadišiel však deň odchodu a my sme neochotne nastúpili do autobusu, ktorý nás odviezol
domov. Na lyžiarskom výcviku sa nám páčilo, snežilo neprestajne tri dni a hlavne sme
nadviazali cenné priateľstvá s SOŠ, ktoré určite budú pokračovať. Tí, ktorí stáli prvý raz na
lyžiach nám s hrdosťou predviedli, čo sa na lyžiarskom výcviku naučili.

Školské majstrovstvá okresu v basketbale študentiek SŠ
Basketbalové družstvo dievčat sa zúčastnilo po dlhšej prestávke 28. januára 2009 okresných
majstrovstiev stredných škôl. V telocvični piešťanského Gymnázia Pierra de Coubertina sa
stretlo šesť stredných škôl z nášho okresu. Naše dievčatá obsadili pekné štvrté miesto, keď
finálový zápas im ušiel len o dva body.
Výsledky:
Skupina B
Gymnázium J. Baltazára. Magina – Hotelová akadémia Ľ. Wintera Piešťany
8 - 10
Body: Páleniková 8
Sporová 4
Valová 2
Karlíková 2
Klátiková 2
Gymnázium J. Baltazára. Magina – SPŠE Piešťany
18 - 8
Body: Páleniková 8
Sporová 4
Valová 2
Karlíková 2

Klátiková 2
1. Hotelová akadémia Ľ. Wintera Piešťany
2. Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové
3. SPŠE Piešťany
o 3. miesto
Gymnázium J. Baltazára. Magina – ZSŠOaS Piešťany
15 - 30
Body: Sporová 5
Páleniková 4
Valová 2
Klátiková 2
Skladanová 2
Zloženie družstva:
1. Denisa Klátiková
2. Nataša Kovárová
3. Nikola Kovalčíková
4. Lenka Minďárová
5. Barbora Rusnáčeková
6. Izabella Valová
7. Barbora Páleníková
8. Lenka Skladanová
9. Nikola Karlíková
10. Veronika Sporová
Vedúci družstva: Mgr. Pavol Koiš

Vernisáž akademického maliara Paliho Bratranca
Počas plesu bola vernisáž akademického maliara Paliho Bratranca „Impresie“.
Pali Bratranec študoval u prof. Ľudovíta Hološku. Venuje sa voľnej tvorbe, kombinácií
rôznych techník a materiálov. Námetom pre neho je každodenný život ako sám hovorí: „
Mapujem svoje okolie a realitu, ktorou som postihnutý, konfrontujem a vyrovnávam sa s
ňou.“ Diela sú tvorené starovekou technikou enkaustiky, ktorú používali už starí grécki
maliari. Miešali práškový pigment so včelím voskom a nanášali ho za tepla. Technika sa
vyznačuje farebnou stálosťou, farby neblednú a ani nehasnú. Zachovávajú si tzv. mokrý efekt.
Táto technika patrí medzi najstálejšie maliarske techniky a prežila celé tisícročia.
Výstava potrvá do 16.2.2009.

V. reprezentačný ples Gymnázia J.B. Magina
V sobotu sa v aule nášho gymnázia konal v poradí 5. reprezentačný ples pre rodičov,
študentov, učiteľov i priateľov školy. O 20:00 otvoril plesový večer riaditeľ školy F. Glos a
predseda rady rodičov P. Filan slávnostným príhovorom. Plesový program a zábavu pre hostí
pripravili Petra Cmarková- Breče a Daniela Grančárová z Cirkevnej základnej umeleckej
školy spevom a hrou na klavíri. Nasledoval folklórny súbor Krajnanec z Krajného. Výbornú
náladu plesajúcim pripravila skupina Young Stars, kde spieva naša študentka 1.A Darina
Blahová. Boj živlov hosťom predviedli veľmi šikovné študentky 4.A Daniela Dvorská a
Andrea Mikudíková. Do tanca nás vyzvali i staré známe hity Veroniky Reškovej, Lukáša
Očenáška a Mareka Tomášika. Do tanca hrala skupina TRI M. Takmer každý zúčastnený si
odniesol výhru z bohatej polnočnej tomboly.

III. ročník vianočného turnaja v halovom futbale
V telocvični II. ZŠ sa v decembri medzi jednotlivými triedami uskutočnil halový futbalový
turnaj. Víťazom turnaja sa stali minuloroční finalisti študenti 3.A,B.
Knižnica a projekty Európskej únie
V aule školy bola v decembri 2008 a januári 2009 inštalovaná výstava v spolupráci s
Mestskou Knižnicou Piešťany s názvom Knižnica - brána do sveta informácií.

3. ročník stolnotenisového turnaja
III. ročník stolnotenisového turnaja chlapcov a dievčat sa uskutočnil v priebehu posledného
mesiaca tohto roku na nových stoloch.
V kategórii chlapcov zaslúžene zvíťazil študent II.A Michael Daniš, ktorý vo vyraďovacej
fáze nestratil jediný set.

Druhé miesto obhájil študent IV.A Ivan Filip.
Medzi dievčatami nečakane zvíťazila študentka II.A Sandra Adamcová, ktorá prešla celým
turnajom bez zaváhania. Finálovou súperkou bola obhajkyňa minuloročného prvenstva
Monika Hovorková z IV.B.
Nárast kvality hráčov bol evidentný, podobne ako počet účastníkov. Turnaja sa zúčastnilo 38
študentov a študentiek.
Vianočná akadémia 2008
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.

Zápas v stolnom tenise
V stredu naši študenti odohrali na V. ZŠ Mojmírova v Piešťanoch stolnotenisový turnaj.
Zostavu nášho družstva tvorili:
Michael Daniš
Lukáš Košík
Andrej Vittek
Marián Adamec
Turnaj:
Gymnázium J. B. Magina - Rakovice (4 - 2)
Gymnázium Piešťany - Gymnázium J. B. Magina (4 - 0)

Vianočná Viedeň
Aj tento rok mali naši študenti vrbovského gymnázia možnosť overiť si priamo v teréne svoje
vedomosti z nemeckého jazyka. V utorok 9. decembra sa zúčastnili jazykovej exkurzie v
predvianočnej Viedni. 45 študentov 1.-3. ročníka si po krátkej zástavke v Parndorfe počas
okružnej jazdy mestom prezrelo historickú, ale i novú časť Viedne - Unocity. Počas rozchodu
v centre mesta mohli navštíviť Stephansdom, prípadne podľa vlastného uváženia nakúpiť
darčeky pre svojich blízkych. Na vianočných trhoch pred novou radnicou taktiež mohli
uplatniť svoje jazykové schopnosti, rozšíriť si slovnú zásobu a porovnať vianočné zvyklosti s

tými našimi. Atmosféra plná vôní neodmysliteľnej škorice, vianočného punču či ďalších
miestnych špecialít prispela k pozitívnym dojmom z tejto exkurzie, ktorú si na budúci rok radi
zopakujeme.

XII. Gorazdovo umelecké Vrbové
Pod záštitou TTSK sa v stredu 17. 12. 2008 v aule nášho gymnázia uskutočnil v rámci
celoslovenského festivalu sakrálneho umenia, vzdelávania a výchovy Vianočný koncert
žiakov a študentov Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Gorazda

Prednáška o globalizácii
V piatok 5. decembra 2008 sa od 8.00- 10.30 uskutočnila pre študentov 4. ročníka prednáška
o globalizácii. Prednáške predchádzal dvojhodinový film o tejto problematika a následne sa
uskutočnila beseda, ktorú viedol prognostik a futurológ Ing. Juraj Staško. Skladala sa z 3
častí- hrozby a nádeje 21. storočia, globálne otepľovanie, vízie do roku 2050.

Naši študenti prenikajú do médií
Rastislav Jobus (3.A), Tatiana Duračkova (2.A) a Lenka Peterková (1.B) sa zúčastnili v
októbri 2008 natáčania lyrického pásma poézie básnika Teodora Krišku. Výsledok si môžete
pozrieť na stránkach televízie Lux alebo tu.
Futbalový turnaj 2008
Dňa 26.11.2008 sa uskutočnili Okresné majstrovstvá stredných škôl v halovom futbale. Tunaj
sa odohral v Piešťanoch, v telocvični Gymnázia Piera De Coubertina. Zúčastnilo sa ho 9
mužstiev.
Motýle Slovenska
V piatok 21. novembra sa na našom gymnáziu uskutočnila výstava fotografií Romana
Tibenského „Motýle Slovenska”. Študenti tretích ročníkov, pod vedením Mgr. Filovej,

pripravili prezentáciu 25 fotografií motýľov, ktoré sa nachádzajú na našom území a niektoré z
nich sú aj vzácne. Výstava bola zaujímavá, veľmi poučná a potrvá do 10. decembra 2008.

Imatrikulácia 2008
12.november 2008 – Tak na tento deň naši prváci nezabudnú. Je to dátum, kedy boli
slávnostne imatrikulovaní a stali sa z nich praví študenti nášho gymnázia. Tretiaci im
pripravili zábavný program. Odskúšali si napríklad, ako chutí praženica s poriadnou porciou
cibule, ako chutí zrno, zaujímavá tvarohová nátierka, vyskúšali si aj spievanie moderných či
ľudových piesní a zarecitovali nám netradične so šumienkou v ústach slávnu báseň Sama
Chalupku, Mor ho!. Prváci sa síce zo začiatku obávali, čo ich čaká, ale napokon sme sa všetci
veľmi dobre zabavili a spokojní boli naši profesori, ktorí taktiež nezostali bez povšimnutia a
pochutili si na zdravej kapustovej šťave. Na konci imatrikulácie nám prváci spoločne
zaspievali pieseň Holky z naši školky a odmenili sme ich sladkými cukríkmi. Po skončení
programu bola pre všetkých študentov diskotéka, ktorú organizoval Adam Svetlík za pomoci
nášho študenta Matúša Bukovčáka. Dúfame, že sa prvákom program páčil a prajeme im veľa
úspechov na našom gymnáziu.

Dni otvorených dverí 2008
Dňa 07.-08. 11. 2008 sa uskutočnili dni otvorených dverí pre žiakov 8. a 9. ročníkov
základných škôl, výchovných poradcov a ich rodičov. V uvedené dni si mohli návštevníci
prezrieť našu školu, učebné priestory, špecializované laboratóriá a informovať sa o študijných
možnostiach na gymnáziu. Naši študenti pripravili pre všetkých ukážky svojich prác a
projektov.

Bibliotéka

6.11.2008 sa druháci a pár prvákov zúčastnili 16. knižného veľtrhu- bibliotéky. Cestou nás
sprevádzali profesorky Chrvalová, Filanová a náš pán riaditeľ. Pobrali sme sa rovno do
Incheby, kde sa bibliotéka konala. Poprezerali sme si zaujímavé knihy z rôznych
vydavateľstiev, ako napríklad SPN Mladé letá, Perfekt, Fragment a iné, niektorí si aj nakúpili
knihy. Na bibliotéke sme stretli aj pána spisovateľa Daniela Heviera, od ktorého sme získali
podpis aj fotku. Prezentoval tam práve svoju najnovšiu knihu- jej názov je Heviho škola
tvorivosti.. Po skončení prehliadky sme sa pobrali do nákupného centra Aupark, kde sme mali
neskôr mať zraz. Navštívili sme rôzne obchody a zašli sme na občerstvenie. Pomaly sa blížil
koniec nášho výletu. Nasadli sme do autobusu a odviezli sa domov ešte skôr, ako začala
dopravná špička.
Halloween
Dňa 28.10.2008, tak ako už tradične každý rok, sa na našej škole v slávnostne vyzdobenej
aule uskutočnil Halloween, sviatok keltského pôvodu. Súčasťou tohto podujatia boli súťaže o
najhrôzostrašnejšie vyzdobenú triedu, najkrajšiu masku a najoriginálnejšie vyrezanú tekvicu.
V kategórii o najhrôzostrašnejšie vyzdobenú triedu vyhrala 3.A, o najoriginálnejšie vyrezanú
tekvicu 1.A. V súťaži o najkrajšiu masku na treťom mieste skončil Patrik Kubíček z 1.A
prezlečený za Martina Konráda a na druhom mieste sa umiestnil Mexičan s Mexičankou
Martin Višňovský 2.A a Marta Ondrejková z 1.A. Na prvom mieste skončili Vilma a Fred
Flinstonovci - Lucia Lesayová a Matej Švančara z 2.A.
Na začiatku tohto podujatia sa predstavili žiačky 2.A Sandra Adamcová, Hana Blažeková,
Barbora Černeková, Nina Fuksiová, Petra Miezgová a Nadežda Masárová z 3.B pod vedením
írskeho lektora Seana O´Donnella v angličtine v scénke Witches and Angeles. V angličtine sa
taktiež predstavila 1.B so scénkou Ugly duck and cat in boots. Ďalšie scénky boli po
slovensky, a to napríklad Báseň o mŕtvych v podaní Vladimíry Pavúčkovej. Trieda 3.A sa
predstavili so scénkou Múzeum voskových figurín. Študentka 1. ročníka Darina Bláhová
zaspievala piesne z repertoáru Zuzany Smatanovej a Elánu. Sprevádzali ju Miroslava
Hlavatovičová a Darina Peterková zo Základnej umeleckej školy sv. Gorazda vo Vrbovom.
Naši gymnazisti opäť dokázali, že vedia byť veľmi kreatívni a dokážu sa zabaviť aj sami na
sebe.

Návšteva Balneologického múzea
Vo štvrtok 23.10.08 študenti 3. ročníkov spolu s Mgr. Filovou a Mgr. Betkovou navštívili
Balneologické múzeum v kúpeľnej dvorane tzv. Kursalónu, kde si mohli prezrieť expozíciu z
balneológie, minerálnych vôd Slovenska, národopisu a archeológie. Po prehliadke múzea sa
študenti presunuli do kina Fontána, kde prebiehala vernisáž Stanislava Grežďu a Toma
Bessona – NEOSYMBOLIZMUS.
List z Írska
Náš ročný študijný pobyt v Írsku Študentom stredných škôl na Slovensku bola Ministerstvom
školstva SR ponúknutá možnosť sociálnych štipendií plne hradených štátom vo forme
ročného študijného pobytu v zahraničí pre zdokonalenie sa v anglickom, nemeckom,
francúzskom, ruskom či talianskom jazyku. Z Gymnázia Jána Baltazára Magina vo Vrbovom
sa tohto projektu zúčastnili tri študentky tretieho ročníka: Renáta Černičková, Ráchel
Baladová a Natália Hermanová. Následne sme vyplnili prihlášku a na základe kritérií
Ministerstva školstva SR sme boli vybrané. Našou študijnou destináciou na nasledujúci
školský rok sa stalo vždy zelené Írsko. Niekoľko týždňov pred plánovaným začiatkom
školského roku sme obdržali mená našich hosťovských rodín a ich adresy. Smerovali sme na
severozápad do oblasti s názvom Mayo. Ministerstvo SR v spolupráci s Ballyhoura Country
usporiadali pred naším odchodom informačné stretnutia v Bratislave, Banskej Bystrici a
Košiciach. Náš odlet sa uskutočnil 29.8.2008 v skorých ranných hodinách. Boli sme
sprevádzaní poverenými osobami z ministerstva. Po skoro trojhodinovom lete nás v Dubline
privítali naše írske koordinátorky z Ballyhoura Country, ktoré spolupracovali s ministerstvom
školstva a pomáhali nám zaradiť sa do života v Írsku. Na určené miesta nás mal dopraviť
autobus čakajúci na letisku. Prvou zastávkou bola Ambasáda Slovenskej Republiky v
Dubline. Po piatich hodinách cesty autobusom sme sa dostali do Castlebaru, kde sme sa
museli rozdeliť. Časť študentov pokračovala v ceste a ostatných už čakali ich hosťovské
rodiny. Po srdečnom privítaní v hosťovských rodinách sme sa ubytovali v našich izbách a
oddychovali po náročnej ceste. V rodine sme mali zabezpečenú vlastnú izbu, stravovanie a
najnutnejšie potreby, ktoré hradilo ministerstvo tak ako aj školské uniformy, učebnice a
školský autobus. Taktiež sme dostávali od ministerstva vreckové. Prvých pár dní sme sa
zoznamovali s rodinami a spoznávali okolie. Dve z nás bývali v mestách Castlebar a Westport
a tretia na farme v Bangore. Väčšina írskych rodín je mnohopočetných, čiže aj my sme mali
veľa írskych súrodencov. Je to z časti dôsledok ich veľmi silného kresťanského
vierovyznania. V niektorých rodinách sú ženy doma a starajú sa o deti, prípadne vykonávajú
ich povolanie z domu a muži pracujú. V iných sú zase hlavnými živiteľkami ženy a muži
pracujú na farmách. Školský systém v Írsku je odlišný od nášho. Po šiestich rokoch základnej
školy sa nastupuje na strednú školu, ktorá trvá tak isto šesť rokov. Po prvých troch rokoch sa

robia skúšky zvané Junior Certificate. Po ich úspešnom zvládnutí študenti pokračujú štvrtým
ročníkom, tzv. Transition Year. V tomto ročníku majú obmedzené štúdium a venujú sa
prevažne projektom, výletom a absolvujú rôzne druhy praxe v zamestnaní, čo im napomáha
rozhodnúť sa o ich zameraní v nasledujúcich rokoch a budúcom povolaní. V posledných
dvoch ročníkoch prebieha príprava na Leaving Certificate, čo sú ich konečné výsledky zo
strednej školy, čiže ako naša maturita. Študenti všetkých základných a stredných škôl sú
povinní nosiť školské uniformy. Každá škola má uniformy odlíšené od iných farbami a
znakom školy. Do školy sme nastúpili 1. septembra. V tento deň nás oboznámili, že škola
začína o 9:00 a končí o 16:00 každý deň a máme k dispozícii školské autobusy. Mali sme dva
povinné predmety a to matematiku a anglický jazyk a štyri voliteľné predmety. Ako
zahraničným študentom nám bola ponúknutá možnosť študovať extra angličtinu, aby sme sa
zdokonalili v anglickom jazyku čo najviac. Vyučovacie hodiny trvali 35 alebo 40 minút a
každý deň ich bolo deväť. Na každú hodinu sme sa presúvali a počas dňa boli iba dve
prestávky. Ich študijné metódy sú založené na preberaní a vysvetľovaní učiva na hodinách a
robenie domácich úloh ako precvičovanie učiva namiesto preskúšavania na hodinách. Počas
roka sme robili vianočné a letné testy zo všetkých predmetov z celého školského roka, na
ktorých záviseli naše záverečné známky. Školy organizujú veľa charitatívnych a športových
akcií ako napríklad peňažné zbierky, posielanie darčekov deťom z chudobných krajín a
dievčenské, chlapčenské aj zmiešané futbalové zápasy v normálnom alebo írskom futbale
zvanom Gaelic football. Na dôležitých futbalových zápasoch sa zúčastnili aj študenti a
profesori ako podpora tímu. Zúčastniť sa takýchto zápasov bola vynikajúca možnosť spoznať
nové mestá a okolie. Na všetkých akciách organizovaných školou sme museli mať oblečené
školské uniformy. Prvé veľké oslavy, ktoré sme v Írsku zažili boli oslavy Halloweenu
sprevádzané týždňovými školskými prázdninami. Všetky rodiny vo veľkom zdobili ich domy
strašidelnými dekoráciami, nakupovali a jedli sladkosti a vymýšľali rôzne masky. V
halloweensky večer sme sa poprezliekali do strašidelných kostýmov a spolu s deťmi sme
chodili od domu k domu, strašili a pýtali si sladkosti. Po príchode domov si deti
porozdeľovali sladkosti a bola veľká párty spojená s tradíciami ako napríklad krájanie
halloweenskej torty, hraním rôznych hier a súťaží. Asi najväčšie oslavy v Írsku sú 17. marca
na Deň Svätého Patrika, patróna Írska. Sú spojené s nosením zelenej farby, pitím alkoholu na
zdravie Svätého Patrika a prejedaním sa. Veľkou atrakciou sú sprievody masiek vrátane
masky sv. Patrika, traktorov, veteránov a hudobných či tanečných predstavení. Väčšina ľudí
trávi celý zvyšok dňa pripíjaním sv. Patrikovi na zdravie v miestnych baroch. Vianoce sme
nestrávili v Írsku, pretože sme odcestovali na prázdniny domov stráviť sviatky a naše
dvojtýždňové prázdniny s našimi slovenskými rodinami. Túto cestu nám zabezpečilo
ministerstvo školstva SR ako nabratie síl do ďalšieho polroka. Posádku lietadla tvorili iba 130
slovenskí študenti z Írska. Počas celého roka sme sa snažili vidieť z Írska čo najviac, a tak
sme chodili na rôzne výlety s rodinou alebo s priateľmi. Videli sme rôzne mestá,
pamätihodnosti a prírodné krásy, čo sa nám veľakrát nepriaznivé írske počasie snažilo
prekaziť. Videli sme napríklad krásne Patrikove útesy, okolité pláže, ostrov Achille, prístav
Killary Harbour, opátstvo Kylemore Abbey, mesto Goalway, hlavné mesto Dublin,
Waterwille - rodisko Charlieho Chaplina v oblasti Kerry a iné. Náš ročný zahraničný študijný
pobyt v Írsku bol úspešne ukončený odletom zo Shannonu dňa 30. mája. Naše jazykové
znalosti sa vďaka tomuto programu, ktorý nám umožnilo Ministerstvo školstva SR v
spolupráci s Ballyhoura Country a s pomocou nášho pána riaditeľa PaeDr. Ing. Františka
Glosa výrazne zlepšili. Mali sme možnosť spoznať novú kultúru, nových ľudí, iné tradície a
nadobudnúť zážitky a skúsenosti na celý život. Renáta Černičková Natália Hermanová Ráchel
Baladová

Účelové cvičenie
Dňa 23.októbra 2008 sa prváci, za účasti pár druhákov zúčastnili účelového cvičenia v
Piešťanoch. Naším cieľom bol vrch Havran. Počasie bolo zamračené a chladivé. Zraz sme
mali na železničnej stanici, odkiaľ sme prešli cez mesto až ku Kamennému mostu. Cestou na
Havran nás sprevádzali štyria profesori: profesor Koiš, profesorky Chrvalová, Hlavatovičová
a Filanová. Prvé úseky cesty ubiehali rýchlo, všetci veselo štebotali a ústa nám nezavreli ani
schody, po ktorých sme stúpali veľmi dlho. Cestou sme obchádzali oboru s jeleňmi, s ktorými
sa spriatelil hlavne náš spolužiak Semi. Na rázcestí sme mali čas na desiatu a pritom sme
hľadali svetové strany s buzolou. Okolo hostinca cez sedlo Havrana sme prešli až na Banku a
vošli sme do Piešťan. Tu sa náš dvojhodinový pochod skončil rozchodom. Niektorí šli na
obed, iní sa zase ponáhľali na autobus.

Burza stredných škôl
Vo štvrtok 23. októbra 2008 sa študenti druhého a tretieho ročníka našej školy zúčastnili v
sprievode profesorov, pani profesorky Bobáňovej, Vavríkovej, Koišovej a anglického lektora
O´Donnella na Burze stredných škôl, ktorá sa konala v priestoroch Strednej záhradníckej
školy v Piešťanoch. Burza sa oficiálne otvorila o 9:00 vo vestibule školy slávnostným
príhovorom organizácií. Po otvorení mali možnosť žiaci deviatych ročníkov spolu so svojimi
výchovnými poradcami, alebo v sprievode rodičov si prezrieť rôzne stredné školy, ktoré sa
prezentovali v jednotlivých miestnostiach. Na prvom poschodí bolo zastúpenie nášho
gymnázia. Navštívili nás rôzne školy, ako napr.: ZŠ Banka, IV. ZŠ Piešťany, VII. ZŠ
Piešťany, ZŠ Mojmírová Piešťany, II. ZŠ Vrbové, ZŠ Chtelnica, ktorým sme premietli krátky
film o našom gymnáziu, po ktorom nasledovala anketa. Žiaci hlasovali pomocou hlasovacích
zariadení a vyplnili nám aj anketový lístok, na ktorom odpovedali na jednoduchú logickú
otázku. Tí, ktorí odpovedali správne, budú vyžrebovaní a získajú dukát J. B. Magina. Žiakom
sme rozdali „skladačku“ s informáciami o našej škole a zborník sci-fi poviedok. Každý
výchovný poradca od nás dostal aj pozvánku na DOD, ktorý sa uskutoční 7.- 8. 11. 08. Burzu
organizovala SZŠ, Úrad práce, soc. vecí a rodiny a Pedagogicko-psychologická poradňa

Národnoemancipačný zápas Slovákov a J. B. Magin
V piatok 17. 10. 2008 v priestoroch gymnázia sa uskutočnil seminár s názvom
Národnoemancipačný zápas Slovákov a Ján Baltazár Magin. Z nášho gymnázia na ňom
vystúpili: Mgr. Pavol Koiš s prednáškou o živote a dielach J. B. Magina, Dr. Ján Bábik,

PaeDr. Patrik Kýška, Gregor Papuček, PhDr. Ľubomír Bosák, PaeDr. Miroslav Holečko a
naši študenti 2. ročníka s prezentáciami:
Adam František Kollár
Hugolín Gavlovič
Ján Baltazár Magin
Matej "Funtík" Bel
Štefan Pilárik
8 rokov Gymnázia Jána Baltazára Magina vo Vrbovom
Školstvo na Slovensku

Odhaľovanie busty J. B. Magina
Dňa 17.10. 2008 sa predseda Trnavského samosprávneho kraja a poslanec Národnej rady SR
Ing. Tibor Mikuš, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja a primátor mesta Holíč Bc.
Zdenko Čanbala a ďalší hostia zúčastnili slávnostného odhaľovania busty Jána Baltazára
Magina, vrbovského buditeľa a národovca, v priestoroch auly. Sprievodnou akciou bola
vernisáž výstavy fotografií INŠPIRÁCIE fotografa Miroslava Šimeka- diela akademického
sochára Ladislava Sabu (autora busty).

Inštalovanie busty J.B.Magina v aule
Dňa 15.10.08 v aule školy inštaloval bustu J.B.Magina Ján Sabo.

„Kraj, ktorý je mojím domovom“
Družstvo našich študentov v zložení: Blažeková Hana, Fuksiová Nina, Košík Lukáš sa v 2.
ročníku vedomostnej olympiády „Kraj, ktorý je mojím domovom“, ktorý usporiadal TTSK,
umiestnili na treťom mieste.

Young leaders 2008
V dňoch 24.- 30.septembra 2008 sa v Litve konal projekt s názvom „Mladý vodcovia“.
Zúčastnila sa ho aj študentka a predsedníčka študentskej rady Gymnázia Jána Baltazára
Magina vo Vrbovom Simona Halamová. Projektu sa zúčastnili krajiny ako Estónsko, Litva,
Lotyšsko, Bulharsko, Fínsko a samozrejme Slovensko. Celá akcia bola pod záštitou Európskej
únie a domácej krajiny Litvy. Tento projekt mal naučiť mladých ľudí rešpektu medzi
krajinami, motivovať mládež k participácií do projektov organizovaných školou, mestom
alebo krajinou.
Frida Kahlo na vrbovskom gymnáziu
Známa mexická výtvarníčka Frida Kahlo resp. jej karikatúry cez optiku popredných
mexických karikaturistov boli vystavené v aule gymnázia. Výstava sa konala v spolupráci s
Mestskou knižnicou v Piešťanoch. Bola krátkou spomienkou na sté výročie narodenia
maliarky.

VAPAC
Študenti tretích ročníkov sa zúčastnili v Národnom tenisovom centre 12. ročníka veľtrhu
vzdelávania VAPAC 2008.

Čítanie z knihy Ivy Procházkovej
Dňa 25.9.08 sa študenti 2.A triedy Gymnázia Jána Baltazára Magina zúčastnili besedy,
netradičného čítania z knihy Ivy Procházkovej-Soví spev, v podaní protagonistov projektu
Listovaní z Brna. Organizátorom tohto netradičného podujatia bola Mestská knižnica mesta
Piešťany.

Streetball
Dňa 19. septembra 2008 sa v priestoroch kúrie Mórica Beňovského uskutočnil piaty ročník
strítbalového turnaja O pohár primátora mesta Vrbové pod organizačnou záštitou Gymnázia
Jána Baltazára Magina Vrbové. Atraktívneho podujatia sa zúčastnilo 22 družstiev v dvoch
kategóriách – SŠ dievčatá, SŠ chlapci.
kategória SŠ dievčatá
1. CZŠ sv. Márie Goretti Piešťany (V. Ronecová, K. Gajdošová, M. Čičová)
2. SOŠ Vrbové (M. Švachová, R. Románeková, D. Hlistová)
3. SOŠ Rakovice (R. Románeková, M. Hrčková, N. Múdra)

kategória SŠ chlapci
1. Cirkevné Gymnázium sv. Michala Archanjela Piešťany (D. Kolář, P. Dörnhöfer, J.
Stachura)
2. Wides – Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany (P. Jančíček, P. Slávik, M.
Mitošinka)
3. Matejovič – Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany (M. Kašpar, A. Kvasnica, Ľ.
Vitko)
Turnaj sponzorsky podporili: Chirosan Vrbové, Rada rodičov pri Gymnáziu Vrbové. Všetkým
družstvám ďakujeme za vynikajúce športové výkony a tešíme sa na ich účasť na
nasledujúcom šiestom ročníku.

Prednáška z geografie
Dňa 18.9.2008 sa na našej škole uskutočnila prednáška: Vývoj geologickej stavby územia
Slovenska. Prednáška bola určená pre 2.A, zorganizovala ju Nina Fuksiová(2.A) a viedol ju
Tomáš Fuksi (brat, študent VŠ - VK v BA). Súčasťou prednášky boli aj zaujímavé ukážky
hornín a skamenelín z blízkeho okolia.

Kemp tolerancie
Desiati študenti z Gymnázia J. B. Magina vo Vrbovom boli vybratí reprezentovať našu malú
– veľkú krajinu v srdci Európy – Slovensko a Trnavský samosprávny kraj do Kempu
TOLERANCIE 2008. Kemp sa konal v Bačke Topoli v Srbsku a trval od stredy 27. júna do
soboty 2. augusta 2008. Za tento pomerne krátky čas, necelý týždeň, sme spoznali mnoho
nových ľudí, kultúr a zvykov zo Srbska, Chorvátska, Nemecka, Rakúska, Maďarska,
Bulharska a Rumunska. Stretli sme sa tam študenti z krajín, ktorými preteká dôležitý
európsky veľtok – Dunaj. Program, ktorého sme sa zúčastňovali bol bohatý a premyslený do
najmenšieho detailu. Ráno sme sa všetci stretávali na besedách s poslancami Europarlamentu,
s ktorými sme diskutovali na rôzne témy. Po besedách nasledovali „PUZZLE“, v rámci
ktorých študenti predstavovali krajinu, z ktorej pochádzali. Poobede sme mali osobné voľno,
ktoré sme využívali na kúpanie a opaľovanie sa pri jazere, ktoré bolo v areáli školy, v ktorej
sme boli ubytovaný. Po 3 hodinách, ktoré sme mohli stráviť ako sme len chceli, boli
organizované workshopy, po ktorých nasledovali koncerty na hlavnom stagei v centre mesta a
afterparty pri jazere. Navštívili sme Novi Sad a taktiež sme prijali milé a srdečné pozvanie
srbských Slovákov žijúcich v Bajši, ktorí nám ukázali ako si žili ich predkovia v typickom

Etnohouse a ako si žijú oni dnes. Tento pobyt v kempe nám dal veľa nových priateľov,
vedomostí a krásnych zážitkov. Na záver si dovolím napísať, že sme svoju úlohu splnili na
výbornú a Slovensko bolo úspešne reprezentované, pretože mnoho našich nových priateľov sa
teší na ich skorú návštevu u nás a v náš prospech hovoria aj organizátori a teameri
jednotlivých študentských tímov, ktorí nás označili za najlepší tím kempu a boli by radi, keby
sme prišli o rok znovu a odovzdali naše skúsenosti z ročníka KEMPU TOLERANCIE 2008
ďalším účastníkom.
Lukáš Očenášek
Viedeň 2008
V utorok 9.9. 2008 študenti nášho gymnázia sa zúčastnili výnimočnej výstavy najvzácnejších
pokladov v národopisnom múzeu: Múzea umenia a histórie vo Viedni. Výstavu tvorilo viac
ako 140 fascinujúcich exponátov so zlatých čias faraónov, ktoré kedysi patrili kráľovi
Tutanchamonovi a vládcovej rodine. Táto výstava bola prvý krát inštalovaná v takomto
rozsahu mimo Egypta.

Slovenský tím "Srbsko 2008"
Od 3. do 11. júla 2008 sme sa zúčastnili medzinárodného kempu v srbskej dedine Hajdučica s
názvom Neformálne vzdelávanie ako prostriedok medzinárodnej komunikácie. Kempu sa
zúčastnili Česi, Slováci, Macedónci a domáci Srbi so skupinou mladých českých inštruktorov
z organizácie H.E.P.Y. Cieľom kempu bolo rozvíjanie tvorivých schopností účastníkov a
vytvorenie medzinárodnej skupiny mladých ľudí ktorá by v budúcnosti mohla spolupracovať
na podobných projektoch. Jazykom komunikácie bola samozrejme angličtina. V prvú
prázdninovú stredu sme sa stretli s ďalšími účastníkmi zo Slovenska a Martinom Halabrínom
z TTSK a okolo druhej ráno pre nás prišiel autobus z Čiech.Vo štvrtok sme dorazili do
priestorov základnej školy so športovým areálom v Hajdučici. Počas celého týždňa sme sa
zúčastňovali mnohých psychicky a fyzicky náročných aktivít a učili sme sa tvorivo pracovať a
vžiť sa do úlohy budúcich inštruktorov. Náš pobyt zavŕšil príchod detí z Hajdučice, ktoré sa
zúčastnili programu vytvoreného účastníkmi kempu a dostali tak prvý krát v živote možnosť
vyskúšať si podobné aktivity a hry, ktoré boli aj pre nás veľkou skúsenosťou dôležitou pre
prácu inštruktora zážitkových kempov. Posledný večer sme sa rozlúčili s kempom
záverečným večierkom a ráno v piatok sme unavený odišli domov. Tento projekt bol
financovaný z európskych fondov pod patronátom TTSK, Juhomoravského kraja, červeného
kríža Plandište a Bitola.
Martin Radošovský ,Veronika Rešková a Matej Valo
Študenti Gymnázia J.B.Magina Vrbové
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