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vyspovedali sme učiteľku náboženskej výchovy,  

Mgr. Hanu Puvákovú 
 

„Pero Le Kvet“ – Peter Volek 

Jana Součová - Japonsko 

Palermooo 

Hamlet netradične 

Ako chutí vysokoškolský život? 

Naladili sme sa na Vianoce - Viedeň 
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Zložili sme prísahu 

Dajme prírode zelenú 

Navždy sa zachová... 
 

Prehľad športových a vedomostných výsledkov a ocenení  
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  Milí čitatelia! Vychádza prvé číslo našich 
Gymplovín v tomto školskom roku a ja pevne verím, 
že sa vám bude ich obsah páčiť. Máme pre vás 
pripravené opäť zaujímavé články, interview a rôzne 
postrehy našich redaktorov. 
Veľmi ma mrzí, že toto je moja posledná šanca sa 
vám prihovoriť, ale, bohužiaľ, skúška dospelosti 
menom Maturita ma čaká a spolu s ňou aj veľa 
prípravy, preto časopis odovzdávam do rúk novej 
šéfredaktorke Monike Jakábovej a dúfam, že sa jej 
bude dariť a Gymploviny s ňou budú aj naďalej 
dobre pokračovať. 
Roky na našej škole mi ubehli neskutočne rýchlo, ani 
netuším ako už som zrazu v štvrtom ročníku a veľmi 
ma mrzí, že som si tento čas nie vždy užívala. Predsa 
len, sme ešte teenageri, chceme odísť zo školy čo 
najskôr ako je to možné, na štvrtákov chodiacich so 
zelenými stužkami som pozerala s túžbou byť 
konečne v ich koži. A teraz je to tu. Myslím si, že 
každý v maturitnom ročníku má zmiešané pocity. Na 
jednej strane sa tešíme, vypadneme zo strednej, čaká 
nás vysoká škola alebo práca, také čiastočné 
osamostatnenie, život na ktorý sme dlho čakali. Ale 
na druhej strane, naozaj, kam sa tak ponáhľame? 
Prečo chceme tak rýchlo opustiť školu a ísť si po 
svojom? Celá doba je dnes neskutočne uponáhľaná. 
Naháňame sa, ponáhľame, nestíhame, stresujeme. 
Skúsme sa všetci spoločne zastaviť a vychutnať si 
určitú chvíľu. Neskôr si na tieto chvíle spomenieme 
a s úsmevom si môžeme povedať, že sme si náš čas 
strávený spoločne kvalitne užili. Keď sme sa spolu v 
triede smiali na hodinách niekedy ako blázni,keď 
sme si pred pani učiteľkami hovorili veci, ktorými 
rozumieme len my, keď sme sa spoločne 
podpichovali, ospravedlňovali, hádali,urážali... Keď 
sme boli spolu v divadle, vo Vítkove, na KOČAP-e, 
určitá časť spolužiakov aj v 
Anglicku,Škótsku,Francúzsku, keď sme na 
Stužkovej spolu tancovali, spievali ale aj plakali či 
popíjali Bolo mi na tejto škole skvelo a to aj napriek 
nezhodám či zlým dňom. Ale tie má predsa každý. 
Budem odchádzať z našej školy šťastná a zato 
vďačím najmä mojim úžasným spolužiakom, s 
ktorými sme síce nevychádzali vždy najlepšie ale aj 
tak budem mať na nich len tie najkrajšie spomienky 
a za všetko som im veľmi vďačná. Štyri krásne roky 
plné zážitkov, na ktoré nikdy nezabudnem.  
Ad revidendum 2020! 

 

                                                        Nina Záhumenská, šéfredaktorka 
 



 
 
 

Kedy ste sa rozhodli ísť na 
misie? 

Už počas štúdia na gymnáziu 
som sa vedela vždy nadchnúť 
pre dobrú vec – začala som 
pracovať s deťmi v našom 
meste a zistila som, že je to 
vec, ktorá dáva môjmu životu 
zmysel. Na výške som počula o 
mnohých problémoch v 
krajinách tretieho sveta a moja 
dobrá priateľka Barbora 
Mináriková sa vtedy rozhodla 
odísť na 9 mesiacov pomáhať 
deťom chorým na AIDS v 
Juhoafrickej republike. Tak 
som hľadala všelijaké cesty ako 
naplniť tento sen – bola som na 
Ukrajine na letnom tábore a 
veľmi som túžila ísť na Sibír, 
no nakoniec..zostala som na 
Slovensku a Luník IX. bol pre 
mňa veľkou skúškou, ale i 
skúsenosťou do života.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prečo práve Luník IX? 

Bola to najväčšia výzva z 
ponúknutých možností .  
Neznie to síce tak krásne ako 
byť v Keni, Angole či Južnom 
Sudáne, ale myslím, že rómska 
otázka je priveľmi horúca na to, 
aby sme ju prehliadali. 

Ako ste sa tam dostali? 

Na Slovensku sú viaceré 
spoločnosti, ktoré 
sprostredkúvajú možnosť 
dobrovoľníctva – tak cirkevné, 
ako i svetské (prohumánne) 
organizácie. Ja som si vybrala 
SAVIO – občianske združenie, 
ktoré sa venuje chudobným 
mladým na celom svete, 
pričom využíva preventívny 
systém dona Bosca (podľa mňa 
úplne najpokrokovejšiu 
pedagogiku vôbec).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bola misia niečím čo ste vždy 
chceli? 

„..aby sa dobro šírilo!“ To je 
heslo misií, a to som naozaj 
vždy chcela, aby dal každý ten 
kúsok vlastných síl, aby bol 
svet lepší. To, či to bude na 
Sibíri, v Azerbajdžane, v 
Angole, na Luníku alebo na 
Gymnáziu J. B. Magina, to je 
úplne jedno...  

Čo predchádzalo samotnému 
odchodu? 

Spolu s partiou ďalších 
mladých sme sa raz do mesiaca 
na víkend stretávali počas 
celého školského roka, mali 
sme prednášky na rôzne témy 
(psychológia, animátorské 
zručnosti, 7 návykov osobného 
rastu, zdravotné riziká, 
jazyková príprava,...) a 
budovali sme medzi sebou          
vzťahy. Nakoniec sme na misie 
išli ako dvojčlenné a trojčlenné 
tímy. Bolo potrebné vybaviť si 
povolenia, dať výpoveď v 
práci,  zodpovednosti, ktoré 
som doma a v meste mala, 
predať a posunúť ďalej.. A tak 
postupne pripraviť v srdci 
miesto pre Rómov...  

Aké boli Vaše prvé pocity? 

Hrozné!!  Nebola som vôbec 
pripravená na ich realitu – 
neustály hluk (ráno doň 
vstávate, večer v ňom 
zaspávate alebo snažíte sa 



zaspať), všetci nám 
bezdôvodne nadávali, nech som 
bola akokoľvek milá k žiakom 
v škole, z princípu ma 
nenávideli, stále nejaké 
vyhrážky, chudoba, deti, ktoré 
vyrastajú na ulici, opití rodičia, 
špina, vulgárnosť, agresivita... 
Na druhej strane saleziáni don 
Bosca, ktorí sa do tohto 
začarovaného kruhu snažia 
všemožnými spôsobmi vtlačiť 
nádej. Na Luníku som asi 
najviac vnímala neustály boj 
dobra so zlom. Vo všetkom bol 
zreteľný, keď sa mi jeden deň 
podarilo niečo dobré, na druhý 
deň prišlo niekoľkonásobne 
väčšie zlo, a to stále dokola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmenili sa tieto pocity počas 
misie? 

Áno. Začala som vidieť 
súvislosti. Každý vonkajší 
prejav je motivovaný niečím 
vnútorným, a to vnútro treba v 
prvom rade spoznávať, hľadať 
spôsoby, cesty ako z neho 

 

 „vyhodiť“ nahromadené zlo, 
aby aj prejavy boli miernejšie. 
Ale je to beh na dlhé trate... 
Výchova je pomalý proces a 
čím je pomalší, tým je 
trvácnejší.  

Váš všedný deň? 

Ráno vstať o 6:30, večer ísť 
spať a medzitým stihnúť všetky 
aktivity (stretká, asistenciu v 
škole, doučovania, duchovný 
program, upratovanie, domáce 
a kancelárske práce). Pre mňa 
(ako celkom rozlietanú a 
aktívnu dievčinu) bol Luník v 
tomto smere utrpením – keďže 
Rómovia žijú v totálnom 
chaose, museli sme my 
pracovať v úplnom poriadku – 
každý utorok vyzeral rovnako – 
celý rok, každá streda, každá 
sobota, každý deň sme mali 
naplánovaný od rána do večera, 
všetko muselo presne sedieť, 
aby sa Rómovia naučili 
poriadku. 

Venovali ste sa len Rómom? 

Áno. Kvôli nim sme tam predsa 
prišli.  Ale bolo dôležité 
budovať aj vzťahy v tíme – 
takže aj my – „bieli“ sme sa 
venovali jeden druhému. 

Mali ste nejakých 
spolupracovníkov? 

Jasné. Keby som tam bola 
sama, tak sa picnem.  Bez 
srandy. To, že sme tam 
pracovali v tíme – dvanásti 
ľudia, bolo pre mňa obrovskou 
oporou, keď bolo ťažko, 
podržali sme sa, vedeli sme si 
poradiť, aj sa skritizovať,  

zasrandovať, aj si poplakať či 
ponadávať. 

Najlepší zážitok, spomienka, 
pocit, kamarát, skúsenosť ? 

Pre mňa boli najkrajšie také 
obyčajné veci, keď mi za dve 
hodiny v škole nikto 
nevynadal, alebo keď prišla 
mamička a poďakovala, že jej 
dcéra dostala jednotku vďaka 
doučovaniu. Bolo tiež super 
vidieť decká ako si z kontajnera 
povyťahovali handry a spravili 
si z nich hojdačku na zábradlí 
alebo na starých matracoch 
rapovali, veľa momentov ma 
potešilo... 

Najhorší? 

Zistenie, že všetko čo som v 
živote dosiahla(skúsenosti z 
práce s deckami, animátorské 
zručnosti,...), všetko na čo som 
si myslela, že mám talent, je mi 
nanič. Na jednej strane to bolo 
najhoršie zistenie, ale časom sa 
z toho stala celkom dobrá 
skúsenosť, takže naozaj je 
všetko zlé na niečo dobré. A 
celkom nepríjemné bolo aj keď 
ma prepadli, ale nakoniec to 
dobre dopadlo. 

Čo Vám misia dala?  

Určite zmenila môj postoj k 
Rómom, že nie je všetko tak, 
ako to kreslia médiá. A že 
výchova musí bolieť, že je 
dobré byť náročný a prísny. A 
že Boh vie, prečo nám dal 
Rómov, určite sa nepomýlil. A 
dúfam, že som pokornejšia a 
viac si vážim rodinu, priateľov 
a čistotu – hlavne vo vzťahoch. 



Aký bol jej účel? Čo sa Vám 
podarilo? 

Mne nič.  Skutočne mám 
pocit, že to bola skôr pomoc 
pre môj život ako pre život na 
Luníku – totiž tam sa 
výsledkov po roku nikto 
nedočká. Je tam roboty aj na 
štyri životy...  

Aké nedostatky, problémy, 
prekvapivé skutočnosti ste 
zistili?  

Veľmi ma štve politika štátu - 
čo sa týka rómskej otázky. To, 
aké peniaze sa na Rómov 
získajú a ako málo z nich sa 
dostane skutočne do projektov 
pre nich určených. Rozčuľujú 
ma filantropi, ktorí Rómov 
kazia tým, že im dávajú veci 
zadarmo. A veľmi ma bolelo, 
keď som zistila ako to funguje 
v rodinách (sexualita na 
bežnom poriadku, kto, kde, 
kedy, s kým sa dá, 
alkoholizmus, agresivita...). Ak 
v tomto prostredí vyrastie 
niekto normálny, je to naozaj 
zázrak. 

Aký dlhý čas ste tu strávili?  

Presne jeden kalendárny rok. 

Vrátili by ste sa znova? 

Na návštevu určite. Možno i na 
dlhšie, ale nie ako 
dobrovoľníčka.  Zatiaľ to však 
neplánujem. 

 

Ďakujeme za rozhovor! 
Monika Jakábová 3.BB 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

... „Pero Le Kvet“ – Peter Volek 
 

Maliar, spisovateľ aj publicista v jednom, to je pán peter Volek. V septembri sa v aule 
nášho gymnázia konala vernisáž výstavy, kde pán Volek prezradil, že on sám je vlastne Pero 
Le Kvet, pretože sa vraj v jeho hlave narodila ďalšia osobnosť, ktorá sa na svet pozerá očami 
patafyziky.  
Mimochodom, patafyzika = umelecké hnutie bojujúce proti ľudskej hlúposti iróniou, satirou a 
výsmechom“ ☺ Táto skutočnosť vo veľkej miere ovplyvnila jeho tvorbu, o čom sa mohli 
návštevníci výstavy sami presvedčiť. Ako sám tvrdí: ,,Zdrojom inšpirácie sú sny.“ Jednotlivé 
umelecké diela boli výberom z tvorby 2010-2014, väčšinou išlo o akryly na plátne, na ktorých 
Pero Le Kvet rozvíja odkaz surrealizmu.  

O umelecký zážitok vernisáže sa postarala aj naša žiačka, Judita Braunerová, ktorá 
zahájila otvorenie výstavy hrou na klavíri a spevom.  

 
... z Japonského veľvyslanectva 

 
Pani Jana Součová žila 15 rokov v Japonsku.  Jedného dňa v škole, keď bola 

ešte „malá“ , učili sa na dejepise o II. svetovej vojne. Keď zistila, že dátum zhodenia 
bômb na Hirošimu a Nagasaki  je rovnaký ako dátum jej narodenia, pocítila zrazu 
„nutkanie“.  Intenzívne sa začala venovať všetkému čo súvisí s Japonskom,  hlavne 
štúdiu jazyka. Najlepšie učenie je učenie sa „v teréne“, 
návšteva Japonska bola nutnosťou. Nielen kvôli 
jazyku, ale kvôli mnohým otázkam a zvedavosti 
týkajúcej sa kultúry, zvyklostí, samotných obyvateľov 
Japonska a podobne. Za pomerne krátky čas – 2 
hodiny, sme sa dozvedeli obdivuhodný počet 
informácií. Možno to bude tým, že pani Jana má „dar 
reči“ a rozprávala naozaj zaujímavo.  

Prednáška zaujala nielen nás žiakov, ale aj 
učiteľov. Možno aj tým, že pani Jana rozprávala „bez 
ser vítky“.  Najmä vtedy, keď hovorili o obyvateľoch a ich kontraste. Jing a Jang sa prejavuje 
nielen v umení a kultúre ako takej, ale aj u väčšiny ľudí. Podľa nej vraj nikto na svete 
nedokáže byť zároveň taký pokojní a milí, ale aj krvilační. (Mala tým na mysli II.svetovú 
vojnu a zverstvá v nej, ktoré Japonci páchali...) 

Z rôznych zvykov a tradícií sme boli prekvapení, unesení, na niektorých sme sa aj 
udivene zasmiali. Všetci si pamätáme ako sa píše po japonsky láska ☺a niektorí si 
v japončine nechali zvečniť aj svoje meno. Užívali sme si nové informácie o krajine 
vychádzajúceho slnka, možno aj preto, akým štýlom boli podané a podobné prednášky by sme 
uvítali aj do budúcnosti.  

Klaudia Horvátová, 3.BB 



 

 

 

... Palermooooooo 

Študenti prvých a druhých ročníkov bilingválnej sekcie navštívili začiatkom októbra 

Sicíliu – Palermo, čo bolo súčasťou výmenného programu  s partnerskou školou. Cieľom 

tohto projektu bolo spoznať školský systém v Taliansku, ako aj zaujímavé kultúrno-

spoločenské miesta nachádzajúce sa v Palerme a okolí. Slovenskí študenti boli ubytovaní 

v talianskych rodinách, kde mali možnosť spoznať bežný život Talianov. Naši talianski 

kolegovia pre nás pripravili bohatý program. Súčasťou návštevy bol jeden celý deň strávený v 

škole, kde sa slovenskí študenti ako aj učitelia oboznámili s históriou a fungovaním školy. 

 V ďalších dňoch sme spoznávali historické dominanty Palerma, ako Čínsky zámok, 

Monte Pellegrino a jedno z najväčších divadiel Teatro Massimo. Medzi najkrajšie zážitky 

patrila návšteva miestnej pláže Mondello, kde nás privítalo azúrovomodré more. Posledný deň 

sme venovali návšteve mestečka Cefalú, ktoré je známe svojou históriou a plážou,  

nachádzajúcou sa priamo v jeho centre. Okrem spoznávania okolitých miest si študenti 

nenechali ujsť aj ochutnávku miestnej kuchyne, do ktorej nepochybne patrí pravá sicílska 

pizza a cestoviny. Projekt priniesol mnoho nezabudnuteľných zážitkov a skúseností a už teraz 

sa tešíme na ďalšiu spoluprácu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



... HAMLET netradične 

Príbeh dánskeho princa Hamleta už stáročia 

učarováva ľuďom na celom svete a vyvoláva v nich 

otázky aktuálne azda v každej dobe. Tento príbeh, plný 

túžby po spravodlivosti a pravde, zaujal i žiakov 1. 

Ročníkov. V októbri sa zúčastnili divadelného 

predstavenia Hamlet v Divadle Wüstenrot v Bratislave. 

Traja herci, dvaja muži a jedna 

žena – majstri prevlekov, 

netradičným spôsobom 

priblížili divákom toto klasické dielo svetovej literatúry. O tom, že spracovanie tragédie bolo 

naozaj neštandardné, svedčí aj fakt, že všetci sa vracali domov s úsmevom na tvári. Ešte 

krátka analýza na hodine literatúry a študenti sa už tejto maturitnej témy nemusia báť.  

  

... Naladili sme sa na Vianoce - Viedeň 

Tento rok sme sa opäť, 

už tradične,  vybrali do Viedne 

a na vianočné trhy. 

Iniciátorkou výletu, na ktorý 

sme sa tešili už od minulého 

roka, bola pani profesorka 

Mgr. Jurčová, ktorá taktiež 

prevzala rolu sprievodkyne a 

postarala sa o pestrý výklad 

jednotlivých  historických 

budov, ale aj dejín, pričom sa 

žiaci mohli viacej vcítiť do 

atmosféry vianočnej Viedne. 

Program výletu bol pestrý 

a zaujímavý, preto nikomu 

neprekážalo, že sme tu strávili 

naozaj celý deň. Navštívili 

sme vianočný trh pred 

zámkom Schönbrunn, ktorý sa 

vyznačoval romantickou 

atmosférou pred kulisou 

císárskeho sídla. Tento 

podmanivý trh ponúkal 

remeselné výrobky, ručne 

vyrobené vianočné ozdoby a 

pestrý program pre deti. 

Po hodinovej zástavke na 

Schönbrunnských trhoch 

nasledoval rozchod na 

Viedeňskom námestí. Tu sme 

sa mohli vyblázniť 

v obchodoch a opäť prevetrať 

naše peňaženky. Poslednou 

zastávkou, kde sa partia 

gymnázia zastavila, bolo 

Radničné námestie, ktoré, ako  

je už zvykom, sa v období 

adventu premení na rozžiarenú 

rozprávkovú krajinu. Aj 



stromy v parku doslova plávali v mori 

svetiel. Vianočné darčeky, ozdoby na 

stromček, hrejivé nápoje – takáto ponuka nás 

lákala z cca 150 stánkov.  

Domov sme prišli vo večerných 

hodinách a našťastie, jedinú ujmu na zdraví 

pocítila naša peňaženka. Našťastie pre nás, 

aj keď naši rodičia by sa radi vyhli aj tejto 

ujme. ☺ Viedeň sme opustili vo vianočnej 

nálade a s neutíchajúcou túžbou po zimných 

prázdninách, ktoré už klopú na dvere.                                                                          Matej Trtúšek, 2.A 

 

... Ako chutí vysokoškolský život? 

Pobyt na vysokoškolskom 
internáte a štúdium na vysokej 
škole si každý predstavujeme 
inak. Môžu to byť hodiny 
strávené nad knihami, 
zaujímavé prednášky 
profesorov a lektorov, skvelé 
párty alebo kamarátske večery 
na izbách. Žiaci tretieho 
ročníka bilingválneho štúdia si 
v novembri tento 
vysokoškolský život vyskúšali 
na súkromnej Vysokej škole 
manažmentu v Trenčíne - City 
University of Seattle.  
Než som sa tohto pobytu 
zúčastnila, mala som isté 
očakávania a tie všetky boli 
splnené na sto percent! 
Budova univerzity vyzerala 
presne ako som si 
predstavovala. Spolu so 
spolužiačkami sme stáli na 
chodníku, ktory viedol ku 
šesťposchodovej budove 
s veľkými oknami. Na úplnom 
vrchu budovy bol obrovský 
nápis VYSOKÁ ŠKOLA 

MANAŽMENTU. Pousmiali 
sme sa a očami sme 
prechádzali po veľkých 
plastových oknách, stromoch 
a kríkoch v okolí školy a do 
očí nám udrel aj malý 
„fajčiarsky parčík“ s dvoma 
lavičkami a popolníkom 
v strede - niektorým našim 
spolužiakom to totiž 
zalichotilo.  
Zdieľať internátnu izbu so 
skvelými kamarátkami, 
vyskúšať si samostatnosť, 
zabezpečiť si vlastné jedlo (v 
našom prípade objednať pizzu 
na večeru) a stretnúť toľko 
rôznych ľudí s rôznymi 
pohľadmi na život bol pre mňa 
životný zážitok. 
Neboli sme však na všetko 
sami. Mali sme vopred 
zabezpečené raňajky a skvelé 
ubytovanie. Niektorí žiaci 
bývali v bunkách, kde boli dve 
izby, kuchynka, vlastná 
kúpeľňa a WC. Iní zasa bývali 
v jednoduchých izbách, taktiež 

s kuchynkou, no každá 
kuchynka bola inak vybavená. 
V tej našej sme síce mali 
varešky a hrnčeky, no žiadne 
dvojplatničky ani sporák. 
Ešteže naši susedia boli tak 
pohostinní a dovolili nám 
použiť ich spotrebiče. 
Každé ráno sme sa celá 
skupina nedočkavo stretávali 
na raňajkách, spolu s naším 
milým pedagogickým 
dozorom. Po tom ako prišli aj 
poslední oneskorenci, ktorí 
zrejme dlho ponocovali, 
vybrali sme sa chodbami 
budovy vysokej školy hľadať 
prednáškové miestnosti. 
Všetky tri dni sme sa 
zúčastnili veľmi zaujímavých 
prednášok. Či už boli 
o manažmente, ekonomike, 
alebo to bol writting, 
konverzácie či anglická 
gramatika. Z každého sme si 
odniesli veľa nových 
vedomostí. Keďže nás 
rozdelili do viacerých skupín, 



naučili sme sa pracovať 
v tímoch. Napríklad aj 
s vysokoškolákmi, ktorých 
sme v živote nevideli, avšak 
viacerí z nás zistili, že naše 
vedomosti sú rovnaké ako ich, 
častokrát sme vedeli viac. 
Mnohým nám to iste 
zalichotilo a motivovalo nás to 
k väčšej aktivite a usilovnosti.  
Po prednáškach nám lektori 
zadali úlohy a projekty, na 

ktorých sme museli pracovať 
v univerzitnej knižnici, ktorá 
bola veľmi moderne zariadená 
a hlavne kvalitne vybavená. 
Zaujímavosťou je, že je to 
vlastne najväčšia knižnica 
anglickej literatúry na 
Slovensku. Navečer sme zase 
realizovali vlastné projekty - 
niektoré spolužiačky išli do 
„Lauga“, iní sa stretli 
s kamarátmi z Trenčína, ďalší 

si šli nakúpiť zásoby jedla 
a my sme patrili k tým, ktorí si 
spravili kľudný večer s pizzou, 
skvelou hudbou, ešte lepšou 
spoločnosťou a novými 
priateľmi.  
Milí žiaci gymnázia, môžete 
sa už teraz tešiť na návštevu 
tejto univerzity a na to, aké je 
fajn okúsiť na pár dní život 
vysokoškoláka! 

Klaudia Horvátová, 3.BB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... Halloween 

Halloweenska noc 
v priestoroch vrbovského 
gymnázia opäť nesklamala. 
Pestrý výber filmov rôznych 
žánrov, no najmä hororov, 
urobil z jednotlivých tried 
v priebehu okamihu malé 
kinosály. Tie však boli oveľa 
pohodlnejšie, keďže vybrané 
filmy žiaci sledovali v pohodlí 
mäkkých spacákov.  

Samotnej noci predchádzal 
zaujímavý program 
pripravených scénok či 
natočených hororových videí, 
ktoré žiaci sami zhotovili. 
Moderovanie a program 
v anglickom jazyku sa stal pre 
tento deň už tradíciou, tak ako 
kreatívny výber masiek, za 
ktoré boli žiaci ocenení. Ceny 
sa udeľovali taktiež za 

najhrôzostrašnejšie vyzdobenú 
triedu, najkrajšie vyrezanú 
dyňu a za strach naháňajúcu, 
ale zároveň najchutnejšiu 
tortu. 
Tento deň so sebou priniesol 
veľa zábavy, ale aj strachu, 
ktorý sa spoza múrov školy 
ozýval až do rána. A tak to má 
počas Halloweenu vyzerať. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



... Zložili sme prísahu 
 

Oficiálne prijatie prvákov – tak 

môžeme charakterizovať imatrikulácie, 

ktoré museli podstúpiť naši noví prváci. 

Tento rok sa niesli v znamení 

farmárskeho života. Prváci prichádzali do 

školy so slamenými klobúkmi na hlavách, 

oblečení v kockovaných košeliach, 

džínsoch a pracovných odevoch. 

Organizátormi boli ako každoročne 

študenti tretích ročníkov, ktorí si 

pripravili špeciálny program.  

Na úvod našich prváčikov čakala prísaha 

a „uvítacia brána“, neskôr zábavné úlohy 

a scénky. Vo väčšine prípadov museli 

prváci podstúpiť skúšku odvahy, keď 

dievčatá holili chlapcom nohy, museli 

vyťahovať malé predmety z nádob plnej 

zmiešaných tekutín, recitovaním básničky 

so šumienkou v ústach či vyskúšaním 

hustoty vlastnoručne namiešaných 

bielkov nad svojou hlavou.  

Tretiaci boli viditeľne spokojní, vyšantili 

sa na prvákoch, ohadzovanie 

vajíčkami a pitie namiešaného „koktejlu“ 

nováčikmi si dosýta užili. V tento 

netradičný deň prišli podporiť nových 

prvákov i naši najstarší študenti, ktorí 

svojich favoritov vo veľkom 

povzbudzovali. Prváci zvládli pripravené 

úlohy veľmi statočne, no víťazom sa stali 

žiaci triedy 1. BA. Ako pamiatku na 

imatrikuláciu si všetci študenti odniesli pamätníčky od svojich triednych učiteľov. 

Poďakovanie patrí všetkým študentom  i učiteľom, ktorí pomáhali pri príprave a aktívnej 

účasti na programe imatrikulácii.  



... Dajme prírode zelenú 
 

Tento školský rok sa 
pod záštitou Mgr. Michálkovej 
a Mgr. Pádejovej na našom 
gymnáziu rozbieha projekt 
„Zelená škola“. Je zameraný 
nielen na zlepšenie životného 
prostredia, ale hlavne na 
šetrenie energie a vody na 
školách.  
Do projektu sa zapojilo 
niekoľko desiatok kreatívnych 
študentov, ktorí si zodpovedne 
prerozdelili rôzne úlohy. Po 
vyplnení dôležitých dotazníkov 
sme zistili, že škola má 
doposiaľ najväčšie medzery vo 
využívaní vody. Preto sme si za 
cieľ projektu zvolili práve 
šetrenie vody. Avšak, aby sme 
sa stali Zelenou školou, je 
potrebné podstúpiť viacero 
menších krokov. Z tohto 
dôvodu takmer každú stredu 
konzultujeme svoje návrhy so 
zodpovednými pedagógmi. 
A čo sa teda chystá? 

Jeden z hlavných krokov 
pozostáva z vytvorenie 
posterov, tematicky zameraných 
na vodu. Chceme tak 
informovať aj ostatných 
študentov o dôležitosti 
a nenahraditeľnosti vody, ale 
taktiež si kreatívne a náučne 
skrášliť školské nástenky.  
Ďalšou zmenou, ktorá sa už na 
škole postupne začína zavádzať 
do praxe, je separovanie 
odpadu. V triedach sa objavili 
zelené kartónové škatule určené 
na nepotrebný papier a na 
chodbách sú umiestnené vrecia 
na plastové fľaše. Nedávno bola 
vyhlásená aj súťaž „Najzelenšia 
trieda“ - trieda, v ktorej bude čo 
najviac prospešnej zelene 
v podobe rastlín získa finančnú 
odmenu. Niekoľkí z našich 
študentov sa zapojili aj do 
súťaže „Zelená fotografia“, 
ktorá sa organizuje v rámci 
Zelenej školy. Účastníkom a ich 

fotografiám držíme palce 
a dúfame, že sa 
v celoslovenskej konkurencii 
dočkajú vytúženého úspechu.  

V deň vydania časopisu 
sa v aule gymnázia uskutoční 
výchovný koncert spoločnosti 
Amos, zameraný na šetrenie 
vody. Po ukončení koncertu sa 
mikrofónu chopíme my, žiaci 
školy, teda  zástupcovia rady 
žiakov Zelenej školy a ostatným 
študentom priblížime podstatu 
a výhody prebiehajúceho 
projektu. Do budúcna ešte 
chystáme veľa podobných akcií 
a pevne veríme, že sa nám 
dostane podpory aj od vás, 
ostatných študentov. Dvere 
v kolektíve sú stále otvorené 
a kedykoľvek vás medzi nami 
radi privítame. Tešíme sa na 
vás! 

Simona Tremková, 3.A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



... Navždy sa zachová... 

 
Naša Stužková bola 

6.12.2014 v Piešťanoch v 
reštaurácií Semafor. Prípravy sa 
u nás začali už minulý rok, keď 
sme vyberali tak základnú a 
dôležitú vec akou bolo miesto 
konania. Teraz, už po 
zhodnotení, môžeme Semafor 
len odporúčať.  
Začínali sme približne o 18:30, 
učitelia spolu s rodičmi už 
netrpezlivo čakali kedy uvidia 
svojich synov, dcéry, žiakov a 
žiačky vychádzať spoza dverí. 
Po spustení romantickej 
pesničky A Thousand Years 
sme začali pomaly nastupovať. 
Po úvodnom príhovore 
nasledovalo poďakovanie 
profesorom, sprevádzané 
symbolickou kvetinkou, ktorá 
bola vyjadrením vďaky. 
Nevynechali sme ani šerpovanie 
našej triednej p. profesorky, 
Zuzany Vatrtovej, nášho 
zástupcu triedy, p.profesora 
Pavla Koiša, a, samozrejme, 
nášho p. riaditeľa školy, 
Františka Glosa. Pokračovali 
sme príhovormi. Po tom, ktorý 
patril našej triednej, bolo na 
žiakoch aj rodičoch vidieť 
veľké dojatie. 

Stužkovanie!!! Každému z nás 
hrala pri ňom vybraná  pieseň, 
ktorá spríjemňovala atmosféru 
a stužkovací proces. Užili sme 
si tak svoje dve minútky slávy. 
Keď už bola stužka na tom 
správnom mieste, v sprievode 
Peťky Foksovej a jej gitarky 
sme si zaspievali študentskú 
hymnu Gaudeamus Igitur. 
Potom prišlo poďakovanie 
rodičom, opäť v sprievode 
peťky Foksovej. Ďakovnú 
pieseň  spievali naše dve 
spolužiačky, Lea + Lea Lejla, 
pričom refrén sme zaspievali   
spoločne a na rodičoch bolo 
vidieť prekvapenie a dojatie a 
práve toto bolo účelom. Počas 
piesne sme nosili svojim 
maminám ružičky a tatinkom 
perníčky s ďakovným nápisom. 
Samozrejme nesmel chýbať ani 
tanec s rodičom a hneď po ňom 
tanec s profesormi. 
Poďakovanie za rodičov 
predniesla predsedníčka Rady 
Rodičov, Tatjana Záhumenská, 
ktorá zároveň predniesla 
prípitok. Išlo sa večerať a 
potom už nasledovali scénky. 
Prvá polovica scénok bola 
tvorená Spartakiádou, paródiou 
na Nasťu Kuzminovú, 
dogdancingom spolužiačky 
Niky s jej psíkom,  dvomi 
krátkymi, ale vtipnými 
reklamami. Konečne prišlo prvé 
tanečné kolo, kde sa zabavili 
rodičia aj učitelia viac ako sme 
očakávali, a preto sa muselo 
mierne predĺžiť. Nasledovala 
druhá polovica scénok, ako 
Recept na sexuálnu tortu, pieseň 
Tanennbaum venovaná 

p.profesorke Jurčovej, scénka 
Maturita – alebo čo všetko sú 
žiaci schopní urobiť preto,aby 
zmaturovali. Nezabudli sme ani 
na naše školské výlety a do 
scénky sme zapojili aj video 
našich chlapcov s názvom 
Baywatch a taktiež aj naše 
predvideo na Stužkovú. 
Program sme ukončili mixom 
tancov zo všetkých žánrov, pri 
ktorom sa aj rodičia aj profesori 
zabavili a začali nám nadšene 
tlieskať. 
Posledný, záverečný program 
tvorilo zapaľovanie sviečok do 
stojanu v tvare 4.A, 
poďakovanie triednej 
profesorke a venovanie 
darčekov, rozdávanie tortičiek s 
našimi menami a vytúžené 
spievanie pesničiek Stužková a 
Záverečná, kedy sme pili 
z krčahu, ktorý  na konci naša 
triedna profesorka rozbila. 
Každý sme si zobrali kúsok z 
neho – pre šťastie. A naša pani 
profesorka nám venovala na 
pamiatku na ten večer aj krásne 
vyzdobené perníčky v tvare 
štvorlístka. Pred tanečnými 
kolami a tombolou nás čakalo 
ešte video s našimi fotkami za 
celé 4 roky, na ktorých sme sa 
všetci zasmiali a pospomínali si.  
Po tombole sme sa už iba voľne 
zabávali. Myslím si, že v mene 
celej mojej triedy môžem 
povedať, že naša Stužková 
slávnosť sa naozaj vydarila! 
Všetkým by som sa chcela 
zároveň poďakovať. ☺ 
 

Nina Záhumenská, 4.A 
šéfredaktorka 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



... Jóga na škole  
 

 

Začiatkom novembra sa na našej škole 
uskutočnila výučba jógy počas hodiny telesnej 
výchovy. Hodina prebiehala v anglickom 
jazyku za pomoci prekladateľa. Počas 
nasledujúcich dvoch hodín sme boli 
oboznámení s princípmi jógy a s filozofiou 
ľudí, ktorí ju praktizujú. Naučili sme sa 
základné cviky na sústredenie, zlepšenie 
pamäte a predviedli nám cvičenie na prevenciu 
žalúdočných problémov. Tieto cviky boli 
náročné na udržanie rovnováhy a my, študenti, 
sme padali na zem ako hnilé hrušky. Na záver 
sme sa spoločne zahrali loptovú hru. Po 
skončení výučby sme si všetci spoločne urobili 
foto, niektorí študenti v malých skupinkách alebo individuálne. Na samotnom konci sme mali možnosť 
sa detailnejšie porozprávať a oboznámiť sa s informáciami, ktoré predtým spomenuté neboli. 
Dozvedeli sme sa „pikošku“ z jeho súkromného života: spáva iba štyri hodiny denne a zvyšok si 
nahrádza meditáciou. Táto skúsenosť bola veľmi obohacujúca, pretože sme sa stretli s cudzou kultúrou 
a spoznali sme niektoré ich zvyky.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

... prehľad športových úspechov 
 

Dňa 30. septembra 2014 sa v priestoroch piešťanskej Sĺňavy uskutočnili okresné majstrovstvá 
stredných škôl v cezpoľnom behu študentov a študentiek. Chlapcov čakalo 3750 metrov, dievčatá 
absolvovali 3000 metrov. Naši študenti Šimon Duračka a Patrik Šiška obsadili v súťaži družstiev piate 
miesto. Dievčatá obsadili vynikajúce druhé  miesto v zložení Dominika Netschová, Kristína 
Miklovičová, Adriana Jančovičová, Silvia Gondárová, Janka Šlauková. 

Dňa 9. októbra  2014  sa študentky  našej školy – Silvia Gondárová, Veronika Gacková,  Dominika 
Netschová, Adriana Jančovičová, Kristína Miklovičová,  zúčastnili školských majstrovstiev okresu 
v štafete 5 x 800 m. Dievčatá obsadili vynikajúce druhé miesto. 
 
Dňa 15. októbra 2014 sa uskutočnili majstrovstvá okresu stredných škôl v Piešťanoch vo futbale. 
Zápasy sa odohrali na umelej tráve PFK Piešťany. Turnaja sa zúčastnilo 7 mužstiev. Naše mužstvo 
odohralo súboje v skupine B, ktorú vyhralo a postúpilo tak do jarnej finálovej skupiny.  
Zostava mužstva: Patrik Labuda, Filip Petényi, Igor Zelenay, Patrik Žilka, Kristián Nosko, Lukáš 
Konkuš, Tomáš Puchý, Šimon Šurín, Filip Tomáška, Daniel Kunic, Šimon Duračka, Peter Kinzel, 
Sebastián Hrnčiar. 
 
Dňa 6. novembra  2014  sa  študentky  našej školy zúčastnili Celoštátnych dní športu. V rámci 
Memoriálu Márie Zavarskej bežali štafetu 5x 800 metrov.  Tento memoriál sa uskutočnil na Mestskom 
atletickom štadióne  v Trnave, kde naše dievčatá obsadili štvrté miesto.   
Našu školu reprezentovali: Dominika Netschová, Adriana Jančovičová, Natália Špinclová, Kristína 
Miklovičová, Silvia Gondárová 

Dňa 18. Novembra 2014  sa uskutočnili majstrovstvá okresu stredných škôl dievčat v stolnom tenise. 
Zápasy sa odohrali v telocvični ZŠ Mojmírová Piešťany. Naše dievčatá získali striebornú priečku. 
Turnaja sa zúčastnili 3 družstvá. Našu školu reprezentovali študentky : Dominika Netschová , Martina 
Pagáčová, Alica Janíčková, Alexandra Samuhelová. 

Florbalové  družstvo chlapcov sa zúčastnilo 19. novembra  2014 finálových bojov okresných 
majstrovstiev stredných škôl.  V telocvični piešťanského Gymnázia Pierra de Coubertina sa stretli tri  
najlepšie stredné školy  z nášho okresu. Naši  chlapci vyhrali finálovú skupinu a postúpili na 
Majstrovstvá kraja. 
Zostava mužstva : Patrik Predný, Daniel Kunic, Lukáš Lesay, Lukáš Konkuš, Kristián Nosko, Samuel 
Kubinec, Šimon Duračka, Filip Petényi, Patrik Žilka, Tomáš Puchý,  Matúš Fabián, Šimon Šurín, Igor 
Zelenay. 

Dňa 20. Novembra  2014 sa uskutočnili majstrovstvá okresu stredných škôl v Piešťanoch vo futsale. 
Zápasy sa odohrali v telocvični Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch.  Turnaja sa zúčastnilo 9 
mužstiev. Naše mužstvo vyhralo skupinu B. Vo finálovej skupine obsadilo  1. miesto a postúpilo na 
Majstrovstvá kraja. 



Zostava mužstva : Filip Petényi, Patrik Žilka, Kristián Nosko, Šimon Šurín, Igor Zelenay, Sebastián 
Hrnčiar a Lukáš Konkuš. 
 

Dňa 26. Novembra 2014  sa uskutočnili majstrovstvá okresu stredných škôl družstiev chlapcov 
v stolnom tenise. Zápasy sa odohrali v telocvični ZŠ Moravany. V kategórii chlapcov obsadili naši 
študenti  druhé  miesto.  Turnaja sa zúčastnilo 7 mužstiev.  
Našu školu reprezentovali žiaci študenti : Patrik Predný, Šimon Šurín, Tomáš Puchý. 
 
Florbalové  družstvo dievčat sa zúčastnilo  27. novembra  2014 okresných majstrovstiev stredných 
škôl. V telocvični piešťanského Gymnázia Pierra de Coubertina sa stretlo päť stredných škôl z nášho 
okresu. 
Naše dievčatá vo finále po samostatných nájazdoch porazili favorita turnaja Gymnázium Pierra de 
Coubertina, čím sa na turnaji umiestnili na 1. priečke čím postúpili na Majstrovstvá kraja . 
Zloženie družstva : Soňa Petríková , Ema Kurucová, Zuzana Jankechová, Jana Šlauková, Klaudia 
Zetochová, Kristína Gáborová, Sára Benedikovičová, Dominika Netschová, Patrícia Špendelová, Alica 
Janíčková, Hana Zifčáková, Kristína Miklovičová, Milena Hankócyová, Nikola Čejtejová, Michaela 
Bartovičová.  

Kristína Miklovičová, 3.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Víťazstvo vo florbale 

Dievčatá na celoštátnom  

Memoriáli Márie Zavarskej 

5x800 m 



 
 
 
Vianoce sa nezadržateľne blížia a vianočná atmosféra už zaplnila nielen naše domovy, ale aj priestory 

gymnázia. Pribudol nám v aule vianočný stromček a v triedach sa už vynímajú rôzne vianočné ozdoby. 

Ako už tradične býva zvykom, všetci študenti pripravujú scénky na vianočnú besiedku v posledný 

školský deň pred vianočnými prázdninami. Keďže sa už všetci veľmi tešíme na tento čas,pripravili 

sme si pre vás zopár predvianočných tipov.  

 

TOP 5 VIANOČNÝCH FILMOV: 

Život je krásny  - čierno-biela klasika, hrejivý a optimistický príbeh, rekapitulujúci doterajší život 

Georgea Baileyho, ukazujúc mu alternatívny život v prípade, ak by sa nebol nikdy narodil. 

Vianočné prázdniny - najhorší možný scenár priebehu sviatkov pokoja a radosti! Bláznivý príbeh 

Clarka Grisvolda a jeho rodinky. 

Sám doma - kultová rodinná komédia. 8-ročný vynaliezavý Kevin McCallister proti dvom lupičom.  

Predvianočná nočná mora - animovaný muzikál od Tima Burtona. Halloween vs. Vianoce. Kostlivca 

Jacka Skellingtona oslovia sviatky natoľko, že sa ich rozhodne vylepšiť v tom pravom halloweenskom 

duchu.  

Smrtonosná pasca 1 & 2 - azda nik iný nemá počas Vianoc takú smolu ako drsňácky policajt John 

McClane (Bruce Willis). Vyhliadky na „šťastné a veselé“ mu vždy niekto prekazí.  

 



TOP 10 VIANOČNÝCH PESNIČIEK: 

1. Wham - Last Christmas 

2. Tichá noc 

3. Jingle bells (Rolničky) 

4. Mariah Carey: All I Want For Christmas Is You 

5. Tublatanka: Poďme bratia do Betlema 

6. John Lennon: Happy X-mas (War is Over) 

7. Lojzo a Miro Žbirka: Každý deň budú vraj Vianoce 

8. Karel Gott: Kdepak ty ptáčku hnízdo máš 

9. Chris Rea: Driving Home For Christmas 

10. Dean Martin: Let It Snow 

 

        Už sa blížia Vianoce, ten čas rýchlo letí.  

        Na stromčeku sviečky svietia, šťastím žiaria deti.  

        Starý rok už odchádza a nový ide za ním, nech Vám len radosť prináša, to je naším prianím. 

               V mene celej redakčnej rady Vám želám šťastné a veselé sviatky plné pokoja a lásky.  

        Vidíme sa opäť v novom roku 2015.  

       MERRY CHRISTMAS! 

Eva Suchá 3.BB 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chceš aj ty prispieť svojím článkom? 

Chceš sa s nami podeliť o zaujímavé informácie?  

 

Radi ťa medzi nami privítame!  
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