
Vianočná Viedeň 
14.12.2011  
Výber študentov zo všetkých ročníkov sa zúčastnil jazykovej exkurzie do Vianočnej Viedne. 
Dozor zabezpečovali Mgr. Vatrtová a Mgr. Reháková. Exkurzia sa uskutočnila v spolupráci 
so SOŠ Vrbové.  
 
Enersol 
14.10.2011  
Naši študenti 3.A Mišurová, Snohová a Krajčovič sa zúčastnili prednášok k súťaži Enersol na 
mestskom úrade v Senici. Účelom stretnutia bolo informovať študentov o alternatívnom 
využívaní prírodných zdrojov. Ďalej sa hovorilo o efektívnom využívaní solárnych panelov a 
o výhreve nefosílnymi palivami, ale ekologickým palivom (štiepka).  
 
Workshop o Európskom práve 

V priebehu 7.-8.júna 2012 prebehol na našej škole bezplatný vzdelávací workshop Európske 
právo a inštitúcie EÚ organizovaný fakultou európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v 
Nitre.  

"Šľak ma trafí s tej Nemčiny" 

Žiačka 2.A Soňa Jarábiková získala 2. miesto v súťaži "Šľak ma trafí s tej Nemčiny" v 
kategórií Stredné školy - individuálne práce, ktorú organizovala Spoločnosť učiteľov 
nemeckého jazyka a germanistov Slovenska v dňoch 10.10.2011-31.1.2012  

Mladý Európan 

Dňa 17.4.2012 reprezentovali našu školu na súťaži žiaci 3. ročníka v zostave Juraj Kovář, 
Lívia Svetlíková a Lucia Lopašková. v 1. súťažnom kole odpovedali na 50 otázok, ktoré sa 
týkali politiky, geografie a histórie Éú a v druhom kole skladali puzzle. Z celkového počtu 10. 
družstiev sa našim žiakom nepodarilo prebojovať do finále.  

Krajské kolo SOČ 

Dňa 30.marca 2012 na SOŠ Obchodu a služieb v Trnave sa konalo krajské kolo 34.ročníka 
SOČ, ktorého sa zúčastnilo 7 našich žiakov v 6.kategóriách. V silnej konkurencií sme získali 
4 ocenenia: Natália Černeková (3.A) získala 1. miesto s prácou "Kto tvrdí že neklame, 
klame", Katarína Valová (3.A) 2.miesto s prácou "Ako plynie čas", Andrea Snohová (3.A) 
2.miesto s prácou - Energia naše všetko a Zuzana Ondreičková s prácou - Ocskayovci v 
Borovciach.  

Ocenenie učiteľov 

Pri príležitosti dňa učiteľov ministerstvo školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky 
ocenilo prácu PaedDr. Ing. Františka Glosa, PhD za rozvoj školstva medailou a ďakovným 
listom Sv. Gorazda. Slávnostné stretnutie sa uskutočnilo 26.marca 2012 o 13:00 v historickej 
budove Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí v Bratislave.  



Dňa 29. marca predseda TTSK Ing. Tibor Mikuš, PhD. Slávnostne odovzdal pamätný list 
Mgr. Zuzane Vatrtovej za doterajšiu pedagogickú prácu v oblasti jazykového vzdelávania 
žiakov v zrkadlovej sieni divadla Jána Palárika v Trnave.  
 
Projekt v spolupráci so spoločnosťou Slovensko - Indického priateľstva 

Naše gymnázium sa zapojilo do projektu "Pomáhaj a nebojuj" v spolupráci s OZ Slovensko - 
Indického priateľstva, v rámci ktorého dňa 15.3.2012 sa naši žiaci zúčastnili besedy v 
Piešťanoch s témou Ghandí. Dňa 1.marca navštívila našu školu predsedníčka spoločnosti 
PhDr. Anna Galovičová s prednáškou pre viaceré ročníky. Predmetom prednášky bol úvod do 
základov sebareflexie, sebapoznania a sebarozvoja v prípadne mladých ľudí zameraného 
najmä na nachádzanie vlastnej životnej cesty. Prednášajúca sa interaktívnym spôsobom 
snažila priviesť žiakov k tomu, aby sa zamysleli nad tým čo od života naozaj chcú. Jej 
argumenty boli podfarbené myšlienkami Indickej filozofie, ktorá je v oblasti introspekcie 
ďaleko pred západnou kultúrou. Podobné stretnutia budú realizované ešte niekoľkoráz v 
priebehu nasledujúcich mesiacov. 25.apríla 2012 sa naši študenti zúčastnili v čajovni 
Dobromila v Piešťanoch zhodnotenia dvojmesačného workshopu Ako prezentovať, mať 
vlastný názor. PhDr. Galovičová ako garant aktivity vyhodnotila doterajšiu činnosť a spolu so 
študentmi pripravila učebnú pomôcku k zlepšeniu aktuálnych problémov mládeže 
netradičnými metódami. Stretnutia sa zúčastnili: Marta Ondrejková, D. Blahová, J. Kovář, M. 
Krajčovič, F. Tomčík  

Študentská vedecká konferencia 

Dňa 9. marca 2012 prebehla v poradí už 4. Študentská vedecká konferencia, na ktorej sa 
zúčastnilo 23 prezentujúcich žiakov v 9 kategóriách. Tohto ročníka sa znovu zúčastnili aj 
žiaci 1. ročníka, ktorých práce boli na vysokej úrovni. V rámci vedeckej konferencie prebehlo 
aj školské kolo SOČ. V celkovom hodnotení celý ročník bol na vysokej kvalitatívnej úrovni 
čo sa odrazilo aj na výbere prác, ktoré komisia odporučila na krajské kolo SOČ, kde bolo viac 
kvalitných prác ako počet miest.  

Filmový klub Móric 

Vo štvrtok 16. februára 2012 sa v multimediálnej učebni opäť konal filmový klub, zúčastnili 
sa ho študenti 2.a 4. ročníka. Premietli sa 2 filmy s 2.svetovej vojny a film o žene nakazenej 
HIV. Klub je organizovaný v spolupráci s OZ človek v ohrození prostredníctvom filmového 
klubu Jeden svet. V januári prebehlo 1. premietanie príbehu dvoch neskúsených poliakov 
snažiacich sa nájsť prácu v imigrantmi preplnenom Londýne. Po zhliadnutí filmov 
nasledovala vzájomná diskusia. 

Valentínska pošta 

V utorok 14.februára 2012 zaľúbení žiaci oslavovali sviatok zaľúbených, odvážnejší mali 
možnosť prejaviť svoju lásku vďaka valentínskej pošte, kde sa hádzali zaľúbené odkazy a 
pozdravy. Vybraná otvorená pošta bola zverejnená v školskom rozhlase.  

Deň otvorených dverí 

Dňa 10.februára sa v priestoroch nášho gymnázia celá škola hemžila prichádzajúcimi 
študentmi a ich rodičmi. Žiaci si mali možnosť pozrieť priestory školy, učebne, prípadne si v 



aule zahrať stolný tenis. V jednotlivých učebniach pod dohľadom pedagógov si mali možnosť 
vyskúšať vzorové testy s cudzích jazykov a psychologické testy, ktoré budú predmetom 
prijímacej skúšky na bilingválne štúdium. V triedach prebiehala výuka a v multimediálnych 
učebniach filmy o aktivitách školy. 
 
Stužková slávnosť 4.A 

9.12.2011  

V piatok o 19:00 sa na Hotelovej akadémií stretli krásne oblečení a vyparádení mladí ľudia, 
ich rodičia a učitelia. Cieľom bolo osláviť dlho očakávaný deň ich stužkovej slávnosti. 
Zábava bola výborná, postaral sa o ňu okrem iných DJ Minoxi, program si študenti pripravili 
a rozdelili do niekoľkých blokov.  

Deň zelenej energie 
7.12.2011  

V stredu sa naši študenti 1.A, 2.A a 3.A zúčastnili v mestskej športovej hale v Trnave o 
využívaní alternatívnych zdrojov energie, kde súčasne naše gymnázium predstavilo stánok so 
svojou činnosťou. 

English week europe 
21.-26.11.2011  

V tento týždeň sa naši študenti dobrovoľne zvolení z jednotlivých ročníkov zapojili do súťaže 
projektu organizovaného English week europe. Viedli ho dvaja lektori - Anglický lektor Guy 
Cheetman a Americký lektor Ray Sikorski. Kurz bol naozaj veľmi intenzívny, vyučovalo sa 
denne 6 hodín. Na závej študenti dostali Certificate of achievement za úspešné absolvovanie 
kurzu.  

Stužková 4.B 
18.11.2011  

V piatok o 18:00 v budove Hotelovej akadémie to prepuklo... stužková jednej s našich 
štvrtáckych tried. Priestory boli skutočne reprezentatívne, fialovo-biela výzdoba, všade 
horiace svietniky. Nesklamali však ani naši maturanti, program bol na vysokej úrovni a veľmi 
pestrý.  

Ekonomická prednáška 
18.11.2011  

V piatok bola pre študentov 3. a 4. ročníka organizovaná prednáška s ekonómie. 
Prednášajúcim bol pán Menšík s organizácie F.A. Hayeka.  

Imatrikulácia 
15.11.2011  

Ako každoročne, zorganizovali študenti 3. ročníka veľkolepú slávnosť prijímania našich 
nových prváčikov do študentského cechu. Prípravy začali už s rána, keď boli prváci 
pomaľovaný a museli poslúchať starších študentov. Oficiálne zahájenie nastalo o 14:00. Pre 



prvákov bolo prichystaných množstvo nástrah a zaujímavých súťaží a úloh, ktoré museli bez 
slova splniť.  

Záverečné vystúpenie tanečného kurzu 
8.11.2011  

Študenti 2. ročníka sa v rámci predmetu etiketa zúčastnili 8. hodinového tanečného 
kurzu.Kurz sa realizoval pod vedením tanečnej inštruktorky Zuzany Veselovskej a Mgr. 
Zuzany Vatrtovej. Študenti zvládli základné kroky najznámejších spoločenských tancov.  

Deň otvorených dverí 
11.11.2011  

V piatok sa v budove nášho gymnázia odohrával deň otvorených dverí. Záujemcovia o našu 
školu prichádzali od 8:00 do 13:00hod. Bol pre nich pripravený naozaj skvelý program. V 
aule prebiehal tanec zumby, ktorý sa v pravidelných intervaloch striedal zo spoločenským 
tancom. V jazykových učebniach prebiehala výučba 3. cudzích jazykov, predstavovanie 
učiteľov, ako aj učebníc, s ktorých sa na jednotlivých predmetoch vyučuje. V 
multimediálnych učebniach prebiehali krátke filmy natočené našim kolektívom. Veľkú snahu 
prejavili aj naši bývalí študenti, ktorí ochotne návštevníkom rozprávali prečo sa rozhodnúť 
práve pre našu školu.  

Vyhodnotenie súťaže - Škola roka 

Odborná komisia vyhodnotila dosiahnuté výsledky prihlásených škôl a rozhodla o celkovom 
poradí v oboch kategóriách. V kategórií gymnáziá skončila naša škola na 4. mieste s 340. 
bodmi.  

Halloween 
26.10.2011  

V stredu sa aula našej školy odela do hrôzostrašného šatu halloweenskeho sviatku. Na škole 
strašilo už od rána. Víly, mŕtvoly, prasiatka, opice, baletky pobehovali po triedach a 
pripravovali sa na scénky. Všetko to prepuklo o 15:00. Akciu organizovali ako každý rok 
študenti tretieho ročníka. Ich úlohou bolo pripraviť program v anglickom jazyku, 
zorganizovať scénku. Súčasťou halloweenu je aj súťaž o najhrôzostrašnejšie vyzdobenú 
triedu, ktorú vyhrali hneď 2 tiedy - 2.A, 3.A. Nechýbala ani tradičná súťaž masiek a tekvíc. 
 

Prednáška o Euro26/Isic 
21.10.2011  

Študenti našej školy boli v rámci prednášky Euro26/Isic oboznámení s výhodami tejto 
študentskej karty, ako aj s podmienkami jej používania, tak doma, ako aj v zahraničí. 
Prednášku sprostredkovala Marta Ondejková.  

 
 
 
Spoločenské tance 



Študenti 2. ročníka sa vrámici predmetu etiketa zúčastnili na pravidelných dvojhodinovkách 
spoločenských tancov, pod vedením skúsenej tanečnej lektorky.  

Deň Francúzskej gastronómie 
6.10.2011  

V rámci dní župy sa študenti 2. - 4. ročníka zúčastnili prednášky o výrobe Francúzskych 
syrov. Prednáška bola spojená s ochutnávkou.  

Gymnazisti v prírode 
16.9.2011  

16. septembra 2011 sa študenti nášho gymnázia stretli na pôde školy. Veselý džavot a 
očakávanie sa niesli celou školou. Ešte pár fotiek na oficiálny začiatok a Turistický pochod sa 
mohol začať. Cieľ cesty bol jasný – Prašník Dúbrava. Spred školy sme sa vydali smerom na 
priehradu, obišli sme ju zhora a cez les sme zamierili do rekreačného strediska Dúbrava. 
Cesta bola miestami namáhavá a strmá. Sem tam niektorí šomrali, ale nakoniec to zvládli. A 
dorazili sme do cieľa. Po hodine a pol. Na mieste nás čakala už pripravená vatra – z rúk 
riaditeľa sme si prebrali špekáčiky a chlieb a rozdelili sme sa na dve skupiny. Od ohnísk sa 
niesla veselá vrava, niekedy bolo možné začuť aj jemný zvuk gitary. Po zjedení všetkého 
jedla, keď vatry dohasli, sme si zostavili dva tímy, ktoré zastupovali jednotlivé skupiny vo 
volejbale. A keďže počasie výletu prialo, odohral sa viac ako jeden zápas. Ostatní študenti sa 
zatiaľ na slnku opaľovali, alebo si len tak vychutnávali krásny slnečný a septembrový deň. 
Keďže však aj Turistický pochod raz musí skončiť, zbalili sme sa a vydali sa na cestu domov. 
A tak sme dnešný pekný výlet zakončili pešou prechádzkou z Dúbravy až do Vrbového 
pozdĺž priehrady Čerenec. Čo je však najdôležitejšie, naspäť sme sa vrátili v pôvodnom počte, 
živí aj zdraví. Avšak aj bohatší o pekné spomienky.  

Športové aktivity 
Priateľský turnaj s Vítkovom 

Vo štvrtok 14. mája v rámci návštevy českej družobnej školy vo Vítkove prebehli v telocvični 
2.ZŠ priateľské zápasy v stolnom tenise, basketbale, volejbale, florbale a futbale. Výsledky: 
Volejbal mix - Vrbové - Vítkov 0:3(15, 21, 20) Florbal mix- Vrbové - Vítkov 8:6 (góly: Jozef 
Sabo - 2, Brňo - 3, Nosko - 2, P.Sabo - 1) Basketbal mix - Vrbové - Vítkov 22:37 (body: 
Netschová - 6, Vallová - 4, Kochanová - 4, Bukovčák - 3, Mišurová - 3, Krajčovič - 2) Halový 
futbal chlapci - Vrbové - Vítkov 5:7 (góly: Bukovčák-2, Netschová-1, Nosko - 1, Jozef Sabo - 
1) Stolný tenis družstvá: Pavol Koiš - p. Hoza 3:0  

24. hodín športu 

Dňa 7.6.2012 sa uskutočnil už 7. ročník halového turnaja vo futbale v telocvični 2.ZŠ vo 
Vrbovom. Turnaja sa zúčastnilo 6. družstiev, najstarší tým bol "Odchovanci" kde hrali naši 
učitelia. Zvíťazil znovu tým Kúzelníkov nad týmom Biely balet s výsledkom 3:2 po penaltách  

 
 
 
Školské majstrovstvá vo florbale 



V rámci krúžku športových hier sme v tomto roku usporiadali 1. ročník školských 
majstrovstiev vo florbale jednotlivých tried. V semifinále bojovali 1.A zo 4.B s výsledkom 
6:3 a 2.A zo 4.A s výsledkom 4:6. Vo finále sa stretli 1.A zo 4.A s výsledkom 8:2.  

Najlepší strelci: Lukáš Konkuš, 1.A - 16 gólov 

Kristián Nosko, 1.A - 12 gólov 
Martin Žitňanský, 4.B - 11 gólov 
Najviac asistencií mal K.Nosko v počte 7 a v bodovaní hráčov sa umiestnili nasledovne: 
Konkuš 20b, Nosko 19b, Žitňanský 15b, J.Sabo 12b, P.Sabo 10b, Cibulka 9b, Bukovčák 8b, 
Strečanská 7b, Dudok 6b, Benedikovič 6b  
 
VI. Župná olympiáda Trnava - florbal dievčatá 

Florbalové družstvo dievčat si vybojovalo postup na župnú olympiádu po víťazstve na 
okresných majstrovstvách. Naše dievčatá odohrali v Trnave skvelý turnaj v konkurencii 
najlepších tímov celého kraja. Hladko vyhrali základnú skupinu, keď porazili gymnazistky z 
Dunajskej Stredy a z Trnavy. V semifinále zaslúžene porazili Gymnázium Jána Bosca Šaštín. 
Finále sa dlho vyvíjalo v náš prospech, súperky však dvoma gólmi dokázali otočiť vývoj 
stretnutia. V poslednej minúte zápasu počas našej power play ešte Nataša Kovárová 
vyrovnala, avšak gól v posledných sekundách rozhodol o našej tesnej prehre. Skvelý úspech 
na župnej olympiáde podčiarkla Nataša Kovárová, ktorá sa s ôsmimi gólmi stala najlepšou 
strelkyňou turnaja. Dievčatám ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy.  

Školské majstrovstvá okresu vo florbale žiačok Sš 

Dňa 24.4.2012 sa uskutočnili v telocvični Pierra de Coubertina v Piešťanoch okresné 
majstrovstvá žiačok SŠ nášho okresu, kde sa stretlo 5. stredných škôl.  

Florbalový turnaj Sš 

Dňa 19.4.2012 sa uskutočnil v telocvični Pierra de Coubertina v Piešťanoch turnaj žiakov SŠ 
nášho okresu o postup na župnú olympiádu. Náš tím utrpel 2. porážky, aj keď oba zápasy boli 
vyrovnané, slabá efektivita našich študentov zastavila náš postup na župnú olympiádu.  

Školské majstrovstvá študentiek vo volejbale študentiek Sš 

Volejbalové družstvo dievčat sa zúčastnilo dňa 26.1.2012 okresných majstrovstiev SŠ v 
telocvični Hotelovej akadémie Ľ. Vintera v Piešťanoch, kde sa stretlo 6. stredných škôl z 
nášho okresu.  

Naše družstvo obsadilo 5. miesto, keď kvôli horšiemu skóre nepostúpili do bojov o 3. miesto. 
Zloženie družstva: Martina Kochanová, Denisa Klátiková, Barbora Rusnáčeková, Izabela 
Vallová, Deana Piscová, Lea Lejla Marušicová, Dominika Netschová, Andrea Snohová, Karin 
Mišurová  

 
 
 
Vianočné turnaje 



2.12.2011  

Vo štvrtok 22.12. Prebehol znovu futbalový Vianočný turnaj, ktorého sa zúčastnilo 6. 
družstiev. Zvíťazili bývalí študenti v zostave: Hornák, Bernadič, Sedlák a Jobus, Na druhom 
mieste skončili žiaci 2. ročníka. 

Taktiež bol vyhodnotený Vianočný turnaj v stolnom tenise, v ktorom v kategórií chlapcov 
zvíťazil Adam Skaličan z 2.A, za ním sa umiestnili Andrej Vittek z 4.A a Filip Tomčík z 3.A. 

V kategórií dievčatá zvíťazila Andrea Búzeková z 3.A pred Natašou Kovárovou a Barborou 
Rusnáčekovou zo 4.B.  

Vianočný turnaj v basketbale 
2.12.2011  

Basketbalové družstvo chlapcov a dievčat sa zúčastnilo priateľského turnaja, ktorý 
organizovala Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany. Na turnaji sa stretli 4. stredné 
školy s nášho okresu. V nerovnom boji obsadil náš tým 4. miesto.  

Majstrovstvá okresu SŠ v stolnom tenise 
7.12.2011  

Dňa 7.12. 2011 sa uskutočnili majstrovstvá okresu stredných škôl dievčat a chlapcov v 
stolnom tenise. Zápasy sa odohrali v telocvični ZŠ Moravany. V kategórii chlapcov obsadili 
naši študenti piate miesto. Turnaja sa zúčastnilo 6 mužstiev. Naše dievčatá boli ešte 
úspešnejšie, keď zopakovali minuloročnú bronzovú priečku. Turnaja sa zúčastnilo 6 
družstiev.  

Volejbalový mikulášsky turnaj 
6.12.2011  

Volejbalové družstvo chlapcov a dievčat sa zúčastnilo priateľského turnaja, ktorý 
organizovala Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany. Na turnaji sa stretlo 5. stredných 
škôl s nášho okresu. V nerovnom boji obsadil náš tým 4. miesto.  

Školské majstrovstvá okresu Piešťany v šachu 
14.11.2011  

Dňa 14. novembra 2011 sa študenti našej školy – Juraj Kovář, Adam Šipkovský, Roman 
Benedikovič zúčastnili školských majstrovstiev okresu v šachu.  

Výsledky našich študentov: 9. - 13. miesto 

Juraj Kovář 4 body 
Roman Benedikovič 
Adam Šipkovský 
 
 
Majstrovstvá okresu SŠ vo futbale 
8.11.2011  



Dňa 8. 11. 2011 sa uskutočnili majstrovstvá okresu stredných škôl v Piešťanoch vo futbale. 
Zápasy sa odohrali na umelej tráve PFK Piešťany. Turnaja sa zúčastnilo 9 mužstiev. Naše 
mužstvo odohralo súboje v skupine B – obsadilo 2. miesto.  

Výsledky: Gymnázium Jána Baltazára Magina – SOŠOaS Piešťany 2 - 9 góly: Sabo Jozef, 
Verčík 
Gymnázium Jána Baltazára Magina – SZŠ Piešťany 3 - 0  
 
Futbalový zápas 
25.10.2011  

Naši študenti sa zúčastnili futbalového turnaja na umelej tráve v Piešťanoch na futbalovom 
štadióne. Odohrali zápasy zo Strednou združenou školou obchodu a služieb v Piešťanoch. 
Výsledok neskončil pre nás úplne šťastne, prehrali sme vysoko 9:2.  

Floorballový zápas 
6.10.2011  

Uskutočnil sa floorballový zápas nášho gymnázia 1. a 2. ročník proti 3. a 4. ročníku. Najlepší 
strelec bol Martin Žitňanský.  

Streetball 2011 
23.9.2011  

Dňa 23. septembra 2011 sa v priestoroch hokejbalového ihriska uskutočnil ôsmy ročník 
strítbalového turnaja pod organizačnou záštitou Gymnázia Jána Baltazára Magina Vrbové. 
Atraktívneho podujatia sa zúčastnilo 18 družstiev v dvoch kategóriách – SŠ dievčatá, SŠ 
chlapci. 

kategória SŠ dievčatá: 

 1. Cirkevné Gymnázium sv. Michala Archanjela Piešťany (V. Ronecová, M. 
Hergezelová)  

 2. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany (T. Potrková, I. Románeková, K. 
Murínová) 

 3. Gymnázium J. Baltazára Magina Vrbové „A“ (I. Vallová, K. Mišurová) 

Kategória SŠ chlapci: 

 1. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany „A“ (M. Bolješik, M. Kaššák, D. 
Hrudka) 

 2. Hotelová akadémia Ľ. Wintera Piešťany (L. Vavro, M. Vrábel, M. Michalík)  
 3. SPŠE Piešťany (R. Novák, D. Juriš, D. Triebel) 

Najlepšia hráčka turnaja: Veronika Ronecová (Cirkevné Gymnázium sv. Michala Archanjela 
Piešťany)  

Najlepší hráč turnaja: Mário Vrábel (Hotelová akadémia Ľ. Wintera Piešťany) 



Turnaj sponzorsky podporili: mesto Vrbové, Rada rodičov pri Gymnáziu Vrbové. Všetkým 
družstvám ďakujeme za vynikajúce športové výkony a tešíme sa na ich účasť na 
nasledujúcom deviatom ročníku. Mgr. Pavol Koiš  
Memoriál Márie Zavarskej 
22.9.2011  

Dňa 22. septembra 2011 sa študentky našej školy – Andrea Snohová, ,Izabela Vallová, 
Dominika Netschová, Martina Kochanová, Nikola Kovalčíková zúčastnili školských 
majstrovstiev okresu v štafete 5 x 800 m . Naša škola obsadila výborné 2. miesto. 

 


