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Dočítate sa... 

 

Učiteľské okienko  

 

Navštívili nás  

 

Navštívili sme  

 

Zorganizovali sme 

 

 

Dosiahli sme 

               Dávame do pozornosti 

- 
 
 

- 
 

- 
 

 

- 

 

 
-
- 

vyspovedali sme učiteľa anglického jazyka a telesnej 

výchovy, Mgr. Stanislava Cibulku 
 

partnerská škola z Palerma  

Tom Nicholson 

Divadlo Jána Palárika v Trnave, Galériu J.Koniarka 

Ecotour koncert Thomasa Puskailera 
 

,,Keď si vymýšľam“ 

výstavu Petra Leginskeho 

výstavu Igora Piačku 

výstavu Abbie Puskailerovej 

prehľad športových a vedomostných výsledkov a ocenení  
 

zaujímavosti, odporúčania... 

Editoriál 
Milí čitatelia! Školský rok 2013/2014 sa nám pomaličky končí a každý 

by sme sa mali zamyslieť, čo sme v tomto školskom roku dosiahli. 

Prváci sa zoznámili so školou a vytvorili si nový kolektív. Druháci sa 

postupne začali pripravovať na maturitu a tretiaci, teda moja trieda, 

ako tak zvládli (podľa mňa) zatiaľ najnáročnejší ročník. Štvrtáci 

úspešne ukončili svoju púť na našej škole a rozlúčili sa s nami.  

Ako každý školský rok, aj tento bol plný pozitívnych, ale aj 

negatívnych vecí. Myslím si, že každý žiak na konci roka spomalí a 

porozmýšľa, čo mu vlastne ten rok dal, čo sa naučil, kam sa v živote 

posunul. Dúfam, že ho všetci  ukončíte v poriadku a spoločne 

spokojní a šťastní odídeme na krásne rozbehnuté a slnečné 

prázdniny. Aj ja, aj celá rada nášho časopisu vám želáme, aby vás 

slniečko cez prázdniny nabilo energiou na ďalší školský rok.  
 

 

                                                        Nina Záhumenská, šéfredaktorka 
 



  
 

Dobrý deň, mohli by ste mi niečo o sebe povedať? 
- Volám sa Stanislav Cibulka, mám 31 rokov a jedného 
mladšieho brata. Vyrastal som v Myjave, kde som 
absolvoval základnú školu a gymnázium. 

Pokračovali ste v štúdiách na vysokej škole? 
- Áno, chcel som, no po skončení gymnázia som sa nedostal 
na vysokú školu, na ktorú som sa hlásil. Preto som nastúpil 
do základnej vojenskej služby. Tam som pochopil, že 
vojenská akadémia, o ktorú som sa uchádzal, by nebola pre 
mňa správna voľba. Rozhodol som sa preto pre  pedagogiku 
v Nitre. Najskôr som študoval na UKF slovenský a nemecký 
jazyk, no štúdium vyžadovalo trávenie všetkého voľného 
času v knižnici, po roku som ho ukončil a odišiel do Írska. 

Prečo Írsko?a 
-  Potreboval som si zarobiť na štúdium a v Írsku bola vtedy najvyššia minimálna mzda. Inzerát 
o práci som našiel v novinách a pracoval som ako skladník v predajni autodielov. V Írsku som 
strávil jeden rok. 

Čo ste robili, keď ste sa vrátili? 
- Vrátil som sa späť do Nitry na pedagogickú fakultu, tentokrát s aprobáciou anglický jazyk 
a telesná výchova. Keď som ukončil štúdium, chcel som ísť učiť na gymnázium na Myjave, no 
nebolo voľné miesto. Tak som rozhodol, že skúsim povolanie policajta. 

Prečo práve policajt? 
- Rozmýšľal som i nad hasičským zborom, tieto povolania mi pripadali zaujímavé. Nakoniec som 
sa však rozhodol pre policajta, absolvoval som policajný výcvik v Pezinku a po ňom som nastúpil 
ako štátny policajt v Myjave. 

Čo zahŕňala vaša práca? 
- Riešil som priestupky, preveroval oznámenia, vykonával kontrolu v cestnej premávke... No táto 
práca nevyhovovala mojim predstavám. Stretával som sa so samými negatívami. Ale hlavne 
kauza Gorila bola dôvodom, prečo som túto prácu opustil. Keď som bol nasadený v Bratislave 
pred Úrad Zrady (toto nie je preklep) so štítom v jednej ruke, obuškom v druhej, v protiúderovom 
komplete proti skupinám demonštrujúcich, ktorí boli znechutení skorumpovaným vládnym 
systémom, pochopil som, že stojím na opačnej strane. Po roku práce ako policajt som odišiel 
a rozhodol som sa ísť do školstva. 

A tak ste sa stali učiteľom. 
- Áno, najskôr som učil na základnej škole v Myjave. Avšak, opäť sa mi tam raz ukázalo, že 
najväčšia faloš sa neraz ukrýva za najväčším úsmevom. Chcel som skúsiť niečo iné v tom istom 

Učiteľské okienko... 



obore, a tak som sa ocitol tu, na bilingválnom gymnáziu. Vždy som hľadal prácu, z ktorej by som 
mohol odísť s čistým svedomím a myslím, že som ju snáď našiel.  

Pred štyrmi rokmi som sa rozhodol začať otužovať po tom, 
ako som natrafil na výkon Wima Hofa, ktorý  preplával pod 
ľadom 66 metrov. Mne sa podarilo 10m. Odvtedy sa 
nesťažujem, keď nemám teplú vodu, lebo aj tá, čo každému 
tečie doma z kohútika označeného na modro, má stále 10°C. 

 
 
 
 
 
 
SPARTAN RACE: BOŘETICE 
Na konci trate som sa už ani nevládal plaziť 
popod ostnatý drôt.. 
 

 
ZÁKLADNÁ VOJENSKÁ SLUŽBA 
V zime počas Základnej vojenskej 
služby som ako vodič BVP 
absolvoval týždenný pobyt vo VVP 
Lešť a spal vo svojom pancierovom 
vozidle  pri -20°C na maskovacej 
sieti. Niekedy ani troje ponožky   na 
sebe nemusia vyriešiť situáciu.. 
 
SÍBÍRSKY TIGER 
Zmiešané pocity som mal zavretý 
v klietke so Sibírskym tigrom,  lebo 
aj malý tigrík vie, kde je krčná 
tepna.. 
 
 
 
 
 
 

 
MYJAVSKÝ KOMÍN 
V Myjave sa nachádza fabrický komín, ktorého výšku som 
márne zisťoval. Potom som zobral meter a išiel to zistiť 
osobne. 140 metrov. Rešpekt všetkým kominárom.. 

Niečo z môjho života ... 



USA  
Keď som robil plavčíka vo Virginii, v čase 
výročia kontrolovanej demolácie WTC 1, 
WTC2 a WTC7, som si spravil sám 
dvojdňový výlet do NY a celú noc som strávil 
poflakovaním sa po vonku.. Je to naozaj 
mesto, ktoré stále žije. Ale asi len z pohľadu 
tých, ktorí na opačnej pologuli práve spia. 
 

KICKBOX 
Počas štúdií v NR som si ako voľno-časovú aktivitu 
vybral box, neskôr kickbox. Mojím cieľom bolo 
vyskúšať si to v ringu. Kickbox, K1 pravidlá. 
Podarilo sa mi raz vyhrať, raz prehrať. Prehrať 
nebolo až také náročné. Po tejto výhre a prehre som 
ale usúdil, že jedna magnetická rezonancia ramena 
mi úplne stačí.. 

 
BANDŽI 
Na skokanskom mostíku pri Štrbskom plese som 
si vyskúšal bungee-jumping (63 m), ale nebolo mi 
všetko jedno, keď inštruktor povedal, že kto 
prinesie veveričku má zoskok zadarmo.. =P 
 
 

 
Keď sa ale zamyslím nad všetkým, čo som doteraz prežil,  najväčší adrenalín zo všetkého je aj 
tak prežiť zo slovenskej výplaty.. =) 
Napriek tomu, sa mi osvedčilo jedno slovenské porekadlo- „Všade dobre, doma najdrahšie!“  
Táto veta sa našťastie stala pre mňa dvojzmyslom, keď som konečne našiel to najdrahšie pre 
seba. Človeka, kvôli ktorému sa tu napriek všetkému oplatí zostať.  =) 
 

Obľúbené výroky: 
„Ak sa niekomu páčite, je to tým, že mu pripomínate niekoho iného.“  =) 

„Pes, ktorý šteká, nebreše..“ 
„Tak dlho sa chodí s džbánom po vodu, až kým sa ucho neodtrhne.“ Vincent van Gogh 

„Lepšia inteligentná samota, ako hlúpa spoločnosť.“ 
„Rátaj s najhorším, dúfaj v najlepšie.“ 

„Tri veci si neviem zapamätať: mená, čísla a tretie už neviem čo..“ 
„Si múdry, ak uveríš len polovicu toho, čo počuješ. Si geniálny, ak vieš ktorú..“ 

„Svet potrebuje viac skromných géniov. Zostalo nás tak málo.“ 
 

Ďakujeme za rozhovor!  
Monika Jakábová, 2.BB 



 

 

Študenti prvých a druhých ročníkov 
bilingválnej sekcie Gymnázia Jána Baltazára 
Magina vo Vrbovom sa zúčastnili projektu, 
ktorého prvou etapu bol príchod študentov a 
učiteľov z partnerskej školy v Palerme, ktorý sa 
uskutočnil  v termíne 4. - 11. máj 2014. Cieľom 
tohto projektu je spoznať školský systém na 
Slovensku, ako aj zaujímavé kultúrno-
spoločenské miesta. Talianski študenti a učitelia 
boli ubytovaní u svojich “twin partnerov”, kde 
mali možnosť byť súčasťou slovenskej rodiny. 
Program, ktorý bol zostavený učiteľmi v 
spolupráci s rodičmi, zahŕňal návštevu 

gymnázia, kde sa talianski študenti oboznamovali s fungovaním školy a priebehom 
vyučovacích hodín. Odohralo sa aj niekoľko športových zápasov vo futbale, volejbale a 
basketbale, kde sa naši študenti nenechali zahanbiť a zvíťazili vo všetkých súbojoch. V 
ďalších dňoch Taliani spoznávali krásu okolitých miest ako Piešťany a Čachtice, no nevyhli 
sa ani výstupu na Tematín spojený s opekačkou, ktorá bola pre nich nezabudnuteľným 
zážitkom.  Medzi najkrajšie mestá na Slovensku nepochybne patrí aj Banská Štiavnica, v 
ktorej sme strávili celý deň. Súčasťou prehliadky bola návšteva Múzea vo Svätom Antone a 
štôlne Bartolomej, kde sme sa oboznámili s históriou baníctva na Slovensku. Posledný deň 
patril Bratislave, ktorú sme, ako hlavné mesto, z programu nemohli vynechať. 

Pre našich, ako aj talianskych študentov, bola táto spolupráca jedinečným zážitkom a 
skúsenosťou, a preto sa všetci už teraz tešia na návštevu Palerma, ktorá je naplánovaná na 
začiatok októbra. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Šiesta medzinárodná študentská vedecká 

konferencia 

Dňa 14. marca sa uskutočnila v poradí šiesta Študentská vedecká konferencia na pôde nášho 
gymnázia. V tomto roku môžeme pridať aj prívlastok medzinárodná, pretože v jednom bloku 
prác sa predstavili žiaci našej družobnej školy z Gymnázia Vítkov  v Českej republike. 
Zaujímavosťou je, že zameranie ich prác bolo veľmi podobné ako prezentované práce našich 
žiakov z oblastí psychológie a problémov životného prostredia. 23 prác našich žiakov sa 
rozdelilo do siedmich odborov, tradične najviac prác sa zaoberalo psychológiou, chémiou, 
 potravinárstvom, históriou a zdravotníctvom. V budúcom ročníku plánujeme rozšíriť 
spoluprácu s Gymnáziom Vítkov aj pri prezentácii prác s rovnakou tematikou, pretože ako 
ukázala aj táto Študentská vedecká konferencia, Slovenská a Česká republika majú podobné 
problémy, ktoré stále zaujímajú práve mladých ľudí. Zo všetkých prezentovaných prác 
komisia Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) v zložení Mgr. P. Koiš, Mgr. I. Cedzová, 
Mgr. A. Michálková, Mgr. Z. Vatrtová a Ing. J. Filanová vybrala 14 prác, ktoré postúpili do 
krajského kola SOČ v Hlohovci dňa 4.4.2014, kde sa piati žiaci umiestnili na prvých troch 
miestach v piatich kategóriách a traja žiaci z prvého a druhého miesta sa zúčastnili aj 
celoslovenskej SOČ v Starej Ľubovni.  Taktiež jedna z prezentovaných prác „Využívanie 
darov prírody pri každodennom šetrení“  sa zúčastnila aj medzinárodnej súťaže ENERSOL. 
Všetky práce budú v skrátenej forme publikované ako zborník.    JF 

 

Hostia z Gymnázia Vítkov 

Jak se vyhnout nejběžnějším nedorozuměním (Daniel Janečka) 
Lidé s Downovým syndromem a společnost kolem nich (Anna Krajíčková) 

Obchodní řetězce na Vítkovsku (Kateřina Kubesová) 

Hospodaření s vodou a studie toku Čermná (Barbora Staňková, Marta Kučerková, Vít Mužík, 

David Machač, Denis Dimitrov) 

Energetická koncepcie s ohledem na specifika jednotlivých krajú  (Vít Mužík, Lenka Bílková)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Keď uzdravíme našu Zem,  

uzdravíme seba!!! 
 
ECO TOUR Eco Tour je eko-výchovný koncert, ktorého cieľom je nenásilnou formou zvýšiť 

ekologické povedomie žiakov základných a stredných škôl. Taktiež má za úlohu priblížiť tematiku 

recyklácie zábavnou formou.  

Program zahrňuje bohatý interaktívny program, v rámci ktorého sú krátke videá so známymi 

osobnosťami, eko-pesničky aj tanec. My sme sa na tomto eko-koncerte zúčastnili vo štvrtok, 5.júna. O 

zábavu sa postarali Thomas Puskailer spolu s Martinom Madejom.  

                                                                          Po koncerte sa študenti presunuli do budovy nášho   

                                                                          gymnázia, kde sme slávnostne otvorili výstavu               

                                                                          Abbie Elizabeth Puskailer-ovej, o ktorej sme písali  

                                                                          už v predchádzajúcom čísle časopisu... 

                                                                          Veríme, že ste sa zabavili a koncert spolu s výstavou                     

                                                                          hodnotíte pozitívne, tak ako my. 

Marková, 1.BA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Shakespearova Komédia omylov je bláznivá fraška, kolotoč tých najšialenejších situácií 

napísaný perom nesmrteľného Shakespeara. Na základe grotesky a omylu vzniká absurdná, 

existenciálna situácia, dvaja najbližší ľudia sa nepoznajú, sú zrazu niekto iní, nikdy predtým sa 

nevideli, vyzerajú rovnako, ale v skutočnosti sú niekým úplne iným. 

Takto by sme mohli charakterizovať divadelné predstavenie, ktorého sme sa zúčastnili. My, prváci, 

sme sa chichúňali v divadle Jána Palárika v Trnave, zatiaľ čo štvrtákom sa ,,parilo z hláv“ pri 

písomných maturitách. 

Potešilo nás, že predstavenie nebolo nudné, ako sme  mnohí očakávali. Pri niektorých scénach sme 

,,vybuchli smiechom“. To je super, pretože obavy zo strnutého sedenia v kresle boli vyvrátené. 

Skvele naladení sme sa po predstavení išli občerstviť a poprechádzať po trnavskom námestí. 

Čakala nás však ešte jedna príjemná návšteva – návšteva Galérie Jána Koniarka. Galéria zhromažďuje 

umelecké diela všetkých disciplín výtvarného umenia domáceho a zahraničného pôvodu. My sme sa 

zúčastnili výstavy Igora Piačku v Kopplovej vile pod názvom Doba nežná. Výstava mapuje desať 

rokov autorovej maliarskej tvorby.  

,,Hľadá okamih, keď krása ktoréhokoľvek predmetu splynie s priestorom a takto definovaný priestor 

zase spätne určí polohu predmetu i jeho vzhľad... nevadí, že tieto predmety sú staré... možno práve to 

je tajomstvo krásy: okamih, keď zo sivého nánosu rozprestierajúceho sa na všetkom okolo nás náhle a 

nečakane vytryskne krása“. Takto definoval umelecké diela PhDr. Ľudovít Petránsky, kurátor výstavy. 

Nás zaujala hravosť, sýtosť farieb a spôsob, ktorým umelec spájal ,,nové so starým“, 

niektorých z nás prekvapili odvážnejšie detaily, ktoré boli ale esteticky vyvážené. Súčasťou výstavy 

bola aj galéria portrétov a sieň, v ktorej bola prezentovaná sochárska tvorba, ktorú sme mohli pocítiť 

,,aj na vlastných rukách“ – čo bežne v galériách nie je možné.  

M.Dafčíková, 1.BA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trnava... Komédia omylov... Galéria Jána Koniarka... 

 



 
 

Vo štvrtok smerovali kroky všetkých milovníkov literatúry do Vrbového. Na 
Gymnáziu Jána Baltazára Magina sa uskutočnilo vyhlasovanie výsledkov 15. ročníka 
medzinárodnej literárnej súťaže sci-fi poviedka 2014 – Keď si vymýšľam.  

Do prvej kategórie sa v tomto ročníku súťaže prihlásilo 56 žiakov základných škôl. 
Prvé miesto obsadil Filip Kubica z Hornej Stredy s poviedkou „Dračí kľúčik“. Na druhom 
mieste skončila Vrbovčanka Jana Jakábová. Trojicu najúspešnejších v tejto kategórii 
uzatvorila Nikola Víglaská z Ivanky pri Dunaji.  

Do druhej kategórie bolo prihlásených 33 súťažiacich. Porota udelila prvé miesto 
Kláre Futejovej z Topoľčian a jej „Modlitbe za smrť“. Druhé miesto obsadil Trnavčan Ľubor 
Čambál a pomyslený bronz získal Michal Škrobánek z Vítkova.  
  Na tretej kategórii poviedok písaných v anglickom jazyku sa zúčastnilo 17 
súťažiacich. Na prvom mieste skončila Mária Michalíková z Trenčína, druhé miesto obsadil 
Dezider Kmotorka z Topoľčian a tretie Vrbovčan Július Zemaník.  
  
Súčasťou vyhodnotenia súťaže bola aj vernisáž diel Igora Piačku s názvom „1000 a 1 deň“.  
 

TV Karpaty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keď si vymýšľam ... 



 
 

 
 
 
 

Dňa 20.3.2014 o 16:30 bola otvorená výstava Petra Leginského s názvom „Ukradnuté 
chvíľky, fotograf a hviezdy  v Cannes.“ Výstava trvala do 8.4.2014. Autor je jediný slovenský 
fotoreportér, ktorý dlhé roky fotil hviezdy na filmovom festivale v Cannes. Fotky sú vždy 
najcennejšou ilustráciou článkov o festivaloch, ale postupne sa na ne zabudne. Peter Leginský si dal tú 
námahu a z toho neskutočného množstva vybral tie, ktorým neublížil ani zub času, naopak, vzkriesil 
čaro okamžiku. Nie každý, kto fotí aj vidí. Autor vidí, pozoruje, skúma, a preto mohla vzniknúť kniha, 
ktorá na našom trhu zatiaľ nemá obdobu. Pozorne sa zadívajte na neopakovateľné okamžiky a budete 
mať pocit, že ste sa stali súčasťou celého diania. Pred niekoľkými dňami pokrstil knihu CANNES – 
Fotograf a hviezdy, ktorá mapuje jeho dvadsaťročnú púť do mekky filmového sveta. Tisícky záberov a 
stovky fotografií z prestížneho festivalu zastupuje kaleidoskop osobností strieborného plátna tak, ako 
sa z výberu autora dostávajú k fanúšikom dobrých hercov a dobrej fotografie.  

Pozorne sa zadívajte na neopakovateľné okamžiky a budete mať pocit, že ste stali súčasťou 
celého diania. Cannes je kniha, ktorú by ste mali mať vo svojej knižnici. Ani sa nám nesnívalo, že sa 
raz pozrieme do Cannes. Dostať sa tam bolo viac ako nemožné. Nové obzory nám však otvoril rok 
1989 a sen sa stal skutočnosťou.  

Katarína Bachárová, 3.A 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
Pod týmto názvom sa so svojou prácou zapojili do súťaže Enersol žiaci z Gymnázia 

J.B.Magina vo Vrbovom. Denisa Masárová, Veronika Gacková, Simona Tremková a Filip 
Tomáška pod vedením Mgr. Andrey Michálkovej vypracovali projekt, s ktorým sa stali v tejto 
súťaži veľmi úspešní. 

Na krajskom kole, ktoré sa konalo dňa 17.3.2014 na SOŠ v Trnave, získali naši žiaci 
krásne prvé miesto! 
Potom nasledovalo 2-3.4.2014 celoslovenské kolo na SOŠ v Senici. Tu naši žiaci tiež ohúrili 
porotu svojim odborným vystupovaním a krásnou prezentáciou svojej práce. 
Z celoslovenského kola si žiaci odniesli pohár a diplomy za krásne druhé miesto!  
Nasledovalo pozvanie na medzinárodné kolo, ktoré sa tento rok konalo v CZ v Otrokoviciach. 

Gymnázium J.B.Magina si spomedzi žiakov vybralo žiačku Denisu Masárovú ako 
jednu z autoriek projektu, ktorá s Mgr. Michálkovou reprezentovala našu školu 
na medzinárodnom kole. Počas dvoch dní bolo prezentovaných množstvo prác, ktoré boli na 
vysokej odbornej úrovni. Spomedzi všetkých zaujímavých prác sa naša žiačka umiestnila na 
úžasnom treťom mieste! 
Okrem krásnych zážitkov a množstva nadobudnutých vedomostí si žiačka priniesla krásny 
pohár a diplom, ktorý jej umožní po ukončení gymnázia študovať na ktorejkoľvek vysokej 
škole v CZ bez absolvovania prijímacej skúšky. 
Obrovský úspech žiakov z Gymnázia J.B.Magina si vyžadoval skutočne všetok voľný čas či 
už žiakov, ale i Mgr.Michálkovej. Ani jedna strana však neľutuje a spoločne sa tešia, že ich 
práca nevyšla nazmar a žiaci mohli dokázať, že i v takom malom gymnáziu sú skutočne 
talentované deti! 

Mgr. Michálková  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Využitie darov prírody pri každodennom šetrení ... 

 



 
Krajské kolo súťažnej prehliadky SOČ sa konalo 4. apríla 2014 v priestoroch Strednej 

odbornej školy v Hlohovci. Prehliadka šikovnosti a umu je každoročne príležitosťou 
prezentovať schopnosti a záujmy stredoškolákov. Tento rok sa krajského kola súťaže 
zúčastnilo 14 študentov Gymnázia J. B. Magina vo Vrbovom, ktorí postúpili zo študentskej 
vedeckej konferencie, ktorá má na vrbovskom gymnáziu už tradíciu.  

Študenti sa prezentovali vo viacerých kategóriách od pôdohospodárstva a 
potravinárstva cez zdravotníctvo, životné prostredie a fyziku až po históriu, umenie a 
psychológiu. Zaujali najmä výbornou schopnosťou prezentácie a osobnou zaangažovanosťou. 
Postupové miesta do celoslovenského kola SOČ, ktoré sa bude konať 22.- 25.4.2014 v Starej 
Ľubovni, si vybojovali traja študenti. Prvé miesto v kategórii história, filozofia, právne vedy 
získal Matúš Godál s prácou „Veľkomoravská ríša - Kostolec Ducové“, druhé miesta získali 
Patrik Predný a jeho práca „Kaprárina“ v kategórii pôdohospodárstvo a Ivetka Mrázová s 
prácou „ Výroba syrov“ v kategórii chémia a potravinárstvo . Na treťom mieste vo svojich 
kategóriách sa umiestnila Dominika Netschová s prácou „ Zošit –zrkadlo žiaka?“ a Andrej 
Vnučko s jeho prácou „ RC modely.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Matúš Godál víťazom krajského kola Dejepisnej olympiády ... 

Dňa 1. apríla 2014 sa v priestoroch Gymnázia Laca Novomeského v Senici 
uskutočnilo Krajské kolo Dejepisnej olympiády stredných škôl. Náš študent, Matúš Godál, 
dosiahol vynikajúci úspech, keď zvíťazil v kategórii „A“ s počtom bodov 66,5. 
Matúš tak postúpil na celoslovenské kolo Dejepisnej olympiády v Bratislave. 

 
(Mgr. Pavol Koiš)  

Gymnazisti opäť uspeli v ,,SOČ“ ... 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Víťazstvo našich florbalistov 
 
Florbalové družstvo chlapcov sa zúčastnilo 
7.marca 2014 finálových bojov okresných 
majstrovstiev stredných škôl. V telocvični 
piešťanského Gymnázia Pierra de 
Coubertina sa stretli štyri najlepšie stredné 
školy z nášho okresu. Naši chalani hladko 
vyhrali oba zápasy a postúpili na 
Majstrovstvá kraja. 
Na tomto podujatí sa takisto zúčastnili aj 
naše dievčatá, ktoré skončili na 
vynikajúcom druhom mieste, keď vo finále 
tesne podľahli favoritovi celého turnaja 
 

5.miesto našich florbalistov na kraji 
 
Florbalové družstvo chlapcov sa zúčastnilo 
10.marca 2014 Majstrovstiev trnavského 
kraja stredných škôl v Dunajskej Strede. 
V Mestskej športovej hale sa stretlo sedem 
víťazov jednotlivých okresov z nášho 
kraja. Naši chalani prehrali oba zápasy 
v skupine B. V súboji o 5.miesto 
jednoznačne prevýšili chalanov zo 
Šamorína a ukončili tak turnaj víťazstvom. 
 

Školské majstrovstvá okresu vo 
volejbale študentov SŠ 

Volejbalové družstvo chlapcov sa 
zúčastnilo 3.apríla 2014 okresných 
majstrovstiev stredných škôl. V telocvični 
piešťanského Gymnázia Pierra de 
Coubertina sa stretlo osem stredných škôl 
z nášho okresu. Naši študenti obsadili 
skvelé tretie miesto, keď v súboji o bronz 
porazili Hotelovú akadémiu. 

 
 
. 

 

Školské majstrovstvá okresu 
v hádzanej študentiek SŠ 

Hádzanárske družstvo dievčat sa 
zúčastnilo 9. apríla 2014 okresných 
majstrovstiev stredných škôl. 
V telocvični Gymnázia Pierra de 
Coubertina sa stretli tri stredné školy 
z nášho okresu. Naše dievčatá obsadili 
druhé miesto, keď vo finále tesne 
podľahli silným súperkám. 

                                                               
Víťazstvo našich hádzanárov- Školské 
majstrovstvá SŠ v hádzanej študentov 

Hádzanárske družstvo chlapcov sa 
zúčastnilo 10. apríla 2014 okresných 
majstrovstiev stredných škôl. 
V telocvični Gymnázia Pierra de 
Coubertina sa stretli štyri stredné školy 
z nášho okresu. Naši chalani získali 
zaslúžené 1.miesto, keď v rozhodujúcom 
zápase porazili Gymnázium Pierra de 
Coubertina 

           
Tretie miesto našich futbalistov 

Dňa 15.4.2014 sa odohrala finálová 
skupina futbalového turnaja- 
majstrovstvá okresu stredných škôl. 
Zápasy sa odohrali na umelej tráve PFK 
Piešťany. Turnaja sa zúčastnili štyri 
najlepšie mužstvá. Naše mužstvo 
odohralo nešťastné semifinále, keď 
prehralo na jedenástky. 

 

Školské majstrovstvá okresu 
Piešťany v atletike 

Dňa 16. Apríla 2014 sa študenti našej 
školy zúčastnili školských 
majstrovstiev okresu v atletike. 
Jednotlivé súťaže sa uskutočnili na 
štadióne PFK Piešťany 
a v priestoroch Gymnázia Pierra de 
Coubertina Piešťany. 

100m          1. I. Zelenay        11,60 s 

                   5. S. Hrnčiar        13,02 s 

200 m         4. F.Petényi         27,40 s 

3000 m       3. Š.Ďuračka     11,50 min 

skok do diaľky   

                   3. I.Zelenay        727 cm 

vrh guľou   1. K. Nosko     11,20 m 

 

400 m   2. K. Miklovičová   1, 20 min 

800 m   3. S. Gondárová       3,15 min 

1500 m  1. D. Netschová      5,58 min 

              3. A. Jančovičová    6,22 min 

skok do diaľky                

              2. K. Miklovičová    350 cm 

hod oštepom                      

              1. A. Strečanská     25 m 

 Čavojská, 3.A od Mgr.Koiš 



                                   
Rozkvitnutý máj nikdy nebol časom lásky, ale skôr mokrý apríl, lebo láska je plná spŕšok. 
Toto tvrdil už pred takmer piatimi storočiami anglický jezuita a diplomat Robert Southwell.  
V anglickom origináli to, samozrejme, znelo oveľa krajšie, „flowers“ sa rýmuje so „showers“. 
Aj tento verš však nepriamo dokazuje, že spájanie mája s láskou nie je výmyslom 
marketingových agentúr posledných desaťročí, ktoré by hľadali zdôvodnenie pre májové 
zľavy. Zachovala sa napríklad aj stredoveká tapiséria, nazvaná Máj, mesiac lásky. Vo väčšine 
kultúr sa máj spája s telesným a duševným znovuzrodením, takmer všetky národy a 
náboženstvá   v tomto čase na nejaký spôsob oslavujú príchod novej sily, ducha, svetla a 
ohňa. Budhisti slávia v tomto čase deň Budha Purnima, keď mal Budha získať osvietenie a 
dosiahnuť nirvánu. Tento sviatok si pripomínajú počas splnu v mesiaci vaishakh, ktorý 
pripadá zvyčajne na čas medzi aprílom a májom. Židia v máji oslavovali akési dožinky. Žatva 
sa totiž začínala po Veľkej noci a končila sa päťdesiat dní po nej. O sviatku týždňov, 
Letniciach, sa hovorí už v Mojžišových knihách.  
 
 

         „V máji sa ženia len bohovia“ 
 
 
Štatistiky svadieb reputáciu mája ako mesiaca lásky nijako nepotvrdzujú. V máji sa síce v 
priemere oddáva viac párov ako v apríli či v marci, na ktoré zvyčajne padá Veľká noc a 
pôstne obdobie pred ňou. Chuť vchádzať do manželského zväzku je však silnejšia  v letných 
a jesenných mesiacoch, od júna do októbra. Je to istotne aj preto, že vtedy sa môžu konať aj 
veľké svadby pod šírym nebom, či prípadne využiť na prípravu aj prázdniny. Donedávna bolo 
u Slovákov zakódované, že svadby v máji sa neskončia dobre. Aj kráľovná Viktória vraj 
zakazovala svojim deťom, aby sa v tomto mesiaci ženili a vydávali, lebo máj je vyhradený na 
svadby bohov. Tento strach vychádza pravdepodobne ešte z antického sviatku Lemuria, ktorý 
bol zasvätený dušiam mŕtvych a slávil sa 9. mája. Tieňom mŕtvych sa museli hádzať cez 
rameno čierne bôby, aby dali živým pokoj. V tento deň boli zavreté chrámy a nemali sa konať 
ani svadby. V ten deň sa vraj vydávali len škaredé ženy. Až v poslednom období sa vraj 
povera spojená s májovými svadbami začína na Slovensku pomaličky rúcať. Ak by ste sa 
chceli vydávať podľa antických zvyklostí, tak radšej v júni. Tento mesiac je totiž pomenovaný 
podľa rímskej bohyne Juno, manželky boha Jupitera, ktorá je ochrankyňou manželstva 
 

Katarína Bachárová, 3.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

? ? ? 



 
 
 
 
Calvin Harris – Summer 

Yellow Claw - Shotgun ft. Rochelle 

Kid Ink feat. Chris Brown – Show me 

Peter Bič Projekt – Holiday 
 

James Blunt – Postcards  

Morgan Page feat. Lissie - The Longest Road 

Sia – Chandelier 
 
Rita Ora - I will never let you down 
 
Dj shake-Turn down for what 
 
Nervo –Revolution 
 
R3hab - Samurai 

Hardwell feat. Amba Shepherd – Apollo 

Kontrafakt – Odviati Vetrom prod. Dj Wich 

Kontrafakt – Kým Neskapem (prod. By Aceman jeblý) 

Mr. Probz – Waves 

Duke Dumont – I Got U 

Plexo a Mugis – Najkrajšia vec 2 

DMS – Čo sa stalo? 

Calvin Harris ,Alesso feat.Hurts – Under Control 

Klangkarussell feat.Will Heard – Sonnentanz 

Iggy Azalea – Fancy 

John Legend – All of Me 

Holiday music ... 

... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Krásne a nezabudnuteľné prázdniny  

    vám praje redakcia Gymplovín =) 

 

 

Nezabudnite ... 

Ako osoby sme bodovali 

pri sebe v dobrom aj zlo sme vždy stáli 

aj keď ste nám nohy podkopali 

nikdy sme sa nevzdali 

vždy sme sa postavili 

vzpriamene sme vykročili vpred 

nezastavili sme sa ani keď sme mali smäd 

nezapĺňali sme poznámkami listy 

no vážili sme si vás, tým si buďte istí 

dnes vädne náš kvet 

musíme sa vybrať vpred 

spoznať skutočný svet 

žiaden smútok, žiaden plač prosím 

pošleme sem svoje deti 

pri predstave vášho zdesenia sa strašne kosím 

no dosť bolo srandy 

teraz naozaj tešíme sa aj plačeme 

nastal máj preto lúčime sa teraz a veríme 

že si spomeniete neraz na všetky tie chvíle jasné 

na všetko čo bolo krásne... 

Matušovská, 4.A 



Chceš aj ty prispieť svojím článkom? 

Chceš sa s nami podeliť o zaujímavé informácie?  

 

Radi ťa medzi nami privítame!  

 

 

Dátum vydania: 

15. jún 2014 
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Mgr. Vráblová Nina, Záhumenská Nina, Jakábová Monika, Bachárová Katarína, 
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