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Navštívili nás:     Veronika Šikulová   
 
Navštívili sme:     Paríž 
                             Lúčky 
                             Liptovský Mikuláš 
                             ZOO 
                            „Vrbové“          

Zorganizovali sme:   Keď si vymýšľam... 
                                  Zbierku hračiek 
                                „Modrý gombík“    
 
Dosiahli sme:           Prehľad športových  
                                výsledkov a ocenení 
 
Odporúčame:           Festivalové leto 
                                Úsmev 



 

Milí čitatelia! 

Teplo, slnko, dovolenky, festivaly, koncerty, more... Áno, je to tu – čas 

prázdnin. Hoci musíme ešte pár dní počkať, pravdou je, že už teraz mnohí 

neobsedíme a letné počasie nás láka tráviť čas vonku. Ako každý rok, 

posledné júnové týždne sme strávili opravovaním známok a doháňaním 

zameškaného, a tak sa už nemôžeme dočkať zaslúženého oddychu. 

S blížiacim sa koncom sa každý môžeme obrátiť späť a zhodnotiť, či bol 

pre nás tento rok úspešný a prosperujúci.  

V školskom roku 2014/2015, a hlavne v posledných mesiacoch na našej 

škole (aj mimo nej), sa udialo mnoho zaujímavých akcií, o ktorých sa 

dočítate v časopise. Či už si o tom budete čítať doma, pri bazéne, mori 

alebo v práci... 

Všetkým vám prajeme príjemné prežitie letných prázdnin a veľa skvelých 

zážitkov. 

Monika, redakcia Gymplovín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jakábová M., 3.BB 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

... Veronika Šikulová 
 
Dňa 15.4.2015 sa na Gymnáziu 
J.B.Magina uskutočnila beseda 
so spisovateľkou Veronikou 
Šikulovou, dcérou známeho 
spisovateľa Vincenta Šikulu. 
V. Šikulová je slovenská 
prozaička, autorka kníh pre deti 
a mládež. Prišla nám predstaviť 
svoju najnovšiu knižku Freska 
v dome. Okrem toho nám 
porozprávala i o svojom živote. 
Narodila sa v Modre, kde 
absolvovala gymnázium. 
Vyštudovala žurnalistiku na 
Univerzite Komenského a po 
štúdiu zvažovala okrem písania 
kníh i zamestnanie modelky či 
dojičky kráv. Nakoniec sa 
začala venovať publicistike 
a písaniu próz.  

Poviedka je jej najobľúbenejší 
žáner.  Debutovala knižkou 
Odtiene, za ktorú dostala 
cenu Ivana Kraska. Nasledovali 
knihy Z obloka, Mesačná dúha 
a knižka pre deti To mlieko má 
horúčku. V roku 2009 jej vo 
vydavateľstve Slovart vyšla 
kniha poviedok Domček jedným 
ťahom, neskôr Miesta v sieti 
a Diera do svetra. Jej posledná 
spomínaná knižka Freska 
v dome vyšla pred necelým 
rokom.  
Taktiež niekoľko rokov píše 
fejtóny do časopisu Miau a 
prispieva do rubriky časopisu 
Pravda  „Dnes píše“. Pracuje v  
Malokarpatskej knižnici 
v Pezinku. Vyjadrila sa, že 

knižnica je najlepším miestom 
pre spisovateľa, lebo vidí, že sa 
číta.  
Počas besedy sme sa jej mohli 
opýtať rôzne otázky, ktoré nám 
ochotne zodpovedala. Priznala 
sa, že vedie hektický život, 
a preto, čím väčší hluk a chaos, 
tým lepšie miesto pre písanie.  
Z osobného života okrem 
pikošiek a vtipných zážitkov 
prezradila aj to, že je vydatá, 
má dve deti, žije a tvorí 
v Modre. Touto informáciou 
autorka zakončila svoje 
rozprávanie a my jej ďakujeme 
za obetovaný čas, ktorý bol 
nielen veľmi príjemne strávený, 
ale i  obohacujúci. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

... Paríž 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zifčáková H., 2.BB 

Žiaci druhých a tretích 
ročníkov sa zúčastnili 
poznávacieho zájazdu do 
Paríža, ktorý sa konal v dňoch 
8.-15. 5. Okrem našich 
profesoriek, a to pani 
profesorky Vatrtovej, Pádejovej 
a Vráblovej, nás sprevádzala 
naša výborná sprievodkyňa 
Katka, ktorá zájazd obohatila o 
množstvo zaujímavostí. Po 
absolvovaní 18-hodinovej cesty 
autobusom nás v skorých 
ranných hodinách privítalo 
námestie Paríža. Našou prvom 
zastávkou bola pýcha Paríža- 
Eiffelova veža. Po vymanení sa 
z rúk pouličných obchodníkov 
sme sa presunuli do 
Invalidovne, kde sme si prezreli 
hrobku Napoleona. Prvý deň 
sme ukončili prehliadkou 

Víťazného oblúka a nákupmi na 
najznámejšej parížskej ulici 
Shanzelize.  

Druhý deň sme začali 
prehliadkou zámku Versailles a 
jeho veľkolepých záhrad a 
spievajúcich fontán. 
 Nasledovne nás čakal Moulin 
Rouge, ulička umelcov, ktorou 
sme sa dostali do najvyššie 
položenej parížskej katedrály 
Sakraker. Mnohí z nás si 
odniesli aj suveníry v podobe 
portrétov zhotovených 
pouličnými umelcami. Tento 
deň sme zakončili plavbou po 
Seine pri západe slnka.              
V tretí deň sme si prezreli 
okolie univerzity Sobornne a 
Luxemburské záhrady. Naše 
putovanie pokračovalo 
prehliadkou štvrte moderného 

umenia  a katedrály Notre 
Dame. Videli sme aj najdrahší 
svetový obraz Monu Lisu a 
mnohé ďalšie umelecké diela v 
Louveri.  

Posledný deň sme 
navštívili Múzeum d Orsay, kde 
sme videli najznámejšie diela 
impresionistov a múzeum 
parfumérie. Výlet sme zakončili 
v panoramatickom kine Geoda, 
kde sa premietal film o 
veľrybách . Mnohí z nás sa 
natoľko ponorili do zvukov 
mora, že si tento obraz premietli 
vo vlastnej fantázii. Moderná 
štvrť Paríža La Défense nás 
utvrdila v tom, aké je mesto 
Paríž rôznorodé a že jeho krása 
nemusí spočívať iba v 
pamiatkach a architektúry z dôb 
dávno minulých... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



... Lúčky (KOČAP 3.A) 
V dňoch 11.-13. mája 

2015, sme sa my, študenti 3.A  
triedy, zúčastnili každoročne 
organizovaného Kurzu ochrany 
človeka a prírody.  Kurz sme 
absolvovali pod dozorom 
triedneho profesora Mgr. Koiša 
a pani profesorky Mgr. 
Oravcovej. V pondelok ráno 
sme sa vybrali do našej cieľovej 
stanice - do odľahlej dedinky 
Lúčky, neďaleko Liptovského 

Mikuláša.  
Súčasťou KOČAPU boli 

túry po okolí, napríklad na 
neďalekú rozhľadňu, navštívili 
sme aj Partizánske bunkre a 
chlapci si dokonca výlet 
obohatili o zážitky z výstupu na 
Chopok. Pohľady žiakov lákali 
nielen rozľahlé lesy či 
zasnežené kopce, ale prekvapil 
aj vysokohorský čerstvý 
vzduch. Večery sme trávili 

utužovaním kolektívu pri 
ohníku.  
Záverečnú čerešničku na torte 
sa nám podarilo poňať vo 
„vodnom štýle“, keďže sme aj 
vďaka peknému počasiu 
navštívili Aquapark Tatralandia. 
Čakali na nás vyhriate bazény, 
vírivky a pestrú škálu vodných 
tobogánov.  
Z KOČAPU si každý zo 
zúčastnených odniesol nielen 
veľa zaujímavých vedomostí 
a zručností z terénu, ale aj 
veľké množstvo 
nezabudnuteľných zážitkov či 
úsmevných situácií, na ktoré 
budeme  s určitosťou ešte dlho 
spomínať.  
 

Tremková S., 3.A

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Jakábová M., 3.BB 

... Liptovský Mikuláš (KOČAP 3.BA/BB) 
 
V dňoch 20.5.-23.5.2015 sa 
triedy 3.BA a 3.BB zúčastnili 
KOČAP-u pod vedením 
profesoriek I. Pádejovej, M. 
Godálovej a J. Kériovej.  
Vyrazili sme v stredu 
v doobedňajších hodinách 
vlakom zo stanice Piešťany. 
Pred nami bola takmer 
trojhodinová cesta vlakom 
s jasným smerom- Liptovský 
Mikuláš. Cesta nám rýchlo 
ubehla a z Liptovského 
Mikuláša sme sa hneď presunuli 
do Liptovského Trnovca, malej 
dedinky, kde sa nachádzalo 
naše ubytovanie. Obsadili sme 
niekoľko pekných a vkusne 
zariadených chatiek rovno pri 
Liptovskej Mare. V deň nášho 
príchodu nám počasie naozaj 
prialo, a tak sa tí z nás, ktorí 

neboli ešte unavení z dlhej 
cesty, vybrali na prechádzku po 
okolí. Navečer sa však vyplnila 
predpoveď počasia a spustil sa 
dážď, do ktorého sme sa 
zobudili i na druhý deň. 
Na štvrtok sme mali 
naplánovanú prehliadku 
Liptovského Mikuláša. V meste 
nás privítala sprievodkyňa, 
ktorá nás ním previedla a 
predstavila rôzne miesta 
historicky spojené s našimi 
národnými dejinami. Ešte pred 
rozchodom a časom na obed 
sme navštívili Múzeum Janka 
Kráľa. Poobede sme 
pokračovali v prehliadke 
s podobnou tematikou 
a navštívili sme Expozíciu 
Tatrín a Žiadosti slovenského 
národa. Navečer sme sa vrátili 

naspäť na chatky, niektorí 
vyčerpaní z takmer celodenného 
programu, a tak sa večer niesol 
vo voľnom duchu rozprávaním 
sa, hraním hier či oddychom. 
Keďže pršať neprestávalo, 
program tretieho dňa sa 
pozmenil a začal až obedom 
a spoločnými aktivitami 
v priestoroch Villy Betula. 
Hustý dážď sa zmenil na 
občasné prehánky, a tak sme sa 
vybrali do prírody. Posilnení 
obedom sme sa vydali do 
Kvačianskej doliny.  Aj napriek 
predchádzajúcim búrkam bola 
naša lesná trasa schodná a my 
sme sa tak mohli prejsť týmto 
krásnym miestom. Túru sme 
teda zvládli bez problémov a asi 
po štyroch hodinách sme sa 
vracali autobusom naspäť- 
jedna polovica „domov“ do 
chatiek a druhá do aquaparku 
Tatralandia. Cestou sme sa ešte 
zastavili v miestnych  
potravinách a doplnili zásoby. 
Večer sme strávili znova 
voľným programom, ku 
ktorému sa tento raz pripojilo aj 
balenie kufrov a príprava na 
sobotný odchod domov. 
Ani sme nevedeli ako to ubehlo 
a už tu bolo sobotné ráno a naša 
cesta na vlakovú stanicu, odkiaľ 
sme  v obedňajších hodinách 
docestovali  naspäť do Piešťan. 
Domov sme sa vrátili s peknými 
spomienkami a bez fyzickej 
ujmy na zdraví  

 



Trtúšek M., 2.A 

... ZOO 
Aj keď by sa mohlo 
zdať, že do ZOO 
chodia iba malé 
deti, nie je tomu 
tak... Keďže 
TATRY – našu 
srdcovku  - sme si 
nechali na 
budúcoročný 
KOČAP, náš 
koncoročný výlet 
sme poňali 
oddychovo, a to 
v podobe príjemnej 
prechádzky v priestoroch 
Bratislavskej ZOO.  
Zoznámili sme sa so zvieratami, 
s ktorými sme sa stretli  
(väčšina z nás)  konečne aj inak 

ako prostredníctvom učebníc či 
televízie. Najväčšej popularite 
sa tešil „macko“, hyeny, tigre, 
nosorožce a žirafy, ale zaujalo 
nás aj veľké množstvo rôznych 
druhov opíc. Niektoré nám 

dokonca pripomínali určitých 
ľudí...  
Poobede sme „vymenili“ 
zvieratá za nákupné centrum, 
kde sme namiesto zvierat 
nakŕmili pokladne obchodov...

 
 

... „Vrbové“ 
       (opekačka prvákov) 
 
Dňa 18.6. si prvácke bilingválne triedy 
urobili koncoročný výlet, ktorý sa niesol v 
„duchu prírody“. Cieľovou stanicou bola 
neďaleká priehrada Čerenec vo Vrbovom, 
ktorej okolie poskytol dostatočný priestor 
na loptové a spoločenské hry, ako aj 
vyhradené miesto na ohník, ktorý im 
dozlata (niektorým aj dočierna) opiekol 
špekáčiky a iné dobroty. Hlasný smiech sa 
rozliehal celou priehradou, a preto 
môžeme skonštatovať, že niekedy sa 
netreba hnať do zahraničia, ale stačí zostať 
„doma“ a utužovať kolektív – napríklad aj 
takýmto príjemným spôsobom. 



Jakábová M., 3.BB 

Keď si vymýšľam...   „SCI-FI“ 

 
 
 

 
Dňa 16.4.2015 prebehlo 

na gymnáziu J.B.Magina 
slávnostné vyhodnotenie 16. 
ročníka medzinárodnej súťaže 
v písaní sci-fi poviedok „Keď si 
vymýšľam“.  V toto slnečné 
popoludnie prišli nielen ocenení 
žiaci a porota, ale taktiež k nám 
zavítalo i mnoho významných 
hostí. Medzi primátormi, 
riaditeľmi a poslancami sa našli 
i známi spisovatelia, ako náš 
rodák Braňo Jobus, ďalej aj 
Miloš Ferko či Peter Volek. 
Pozvanie taktiež prijala 
riaditeľka družobnej školy vo 
Vítkove.  
Samotný program bol zahájený 
klavírnou skladbou a spevom 
žiačok nášho gymnázia. 
Hosťom sa prihovoril riaditeľ 
školy PaedDr. Ing. František 
Glos, PhD., primátorka mesta 
Vrbové  Dott. Mgr. Ema 
Maggiová Kraváriková; 
a zástupca starostu mesta 
Vítkov Mgr.Oldřich Huška. 
Slávnostné vyhodnocovanie 
bolo spestrené rôznymi 
kultúrnymi vystúpeniami 
žiakov. 

Predtým, ako prišlo 
k samotnému vyhodnoteniu 
jednotlivých kategórií 
a odovzdávaniu cien, bolo treba 
predstaviť porotu jednotlivých 
kategórií, ktorú spolu tvorilo 9 
porotcov. Porotcovia sa 
vyjadrili ku kvalite prác 
a celkovo zhodnotili tento 
ročník súťaže ako za vydarený.  
Prvej kategórie, ktorú hodnotili 
Petra Filanová a Natália 
Semianová, sa zúčastnili žiaci 
základných škôl.  Na treťom 

mieste sa umiestnila Barbora 
Tomčejová zo Spojenej školy 
Dominika Tatarku v Poprade  – 
s poviedkou V hĺbke vesmíru. 
Druhé miesto obsadila žiačka 
Základní školy a gymnázia 
Vítkov, Adéla Kalužová, 
s poviedkou Dvojník. Prvé 
miesto získala žiačka Základnej 
školy Komenského vo 
Vrbovom, Jana Jakábová, 
s poviedkou Zomrú aj oni... 
Jana sa vyjadrila: „Už som sa 
viackrát zúčastnila tejto súťaže. 
Tento raz námet na napísanie 
mojej poviedky prišiel z ničoho 
nič a dá sa povedať, že dej 
i koniec som vymýšľala zároveň 
pri jej písaní.“ 
Druhú kategóriu- stredné školy- 
hodnotili Mgr. Miloš Ferko, 
PhD., Ing. Peter Volek a 
Mgr.Ivan Pullman. Tretie 
miesto obsadila žiačka 
Gymnázia Topoľčany, Eliška 
Petráková, a jej poviedka 
Gazdiná budúcnosti. Na 
druhom mieste sa s poviedkou 
Algoritmus časového paradoxu 
umiestnil Ján Fortiak, žiak SOŠ 
hotelových služieb a obchodu 
v Banskej Bystrici.   
Najlepšiu sci-fi poviedku 
v druhej kategórii napísala 
a prvé miesto získala žiačka 
Gymnázia Andreja Kmeťa, 
Banská Štiavnica –Denisa 
Lakoštíková, s poviedkou De 
La Mort. 
3. kategória zahŕňala poviedky 
napísané v anglickom jazyku. 
Jej porotcami boli dekan City 
University v Trenčíne, s ktorou 
naša škola spolupracuje, Mr. 
David Griffin, Mr. Alan 

Dykstra a Mr. Erich Vladár. 
Tretie miesto obsadil študent 
strednej školy vo Vrábloch, 
Filip Varga, s poviedkou Magna 
Manus. Na druhom mieste sa 
umiestnila študentka našej 
školy, Tatiana Gerbelová, 
s poviedkou Red Riding Hood 
from New Orleans. Víťazom 
tretej kategórie sa stala Katarína 
Jančeková z Topolčian a jej 
poviedka It´s my choice now. 
Vypočuli sme si úryvky 
z víťazných prác a oceneným 
boli odovzdané ceny a finančná 
hotovosť. Všetky víťazné práce 
boli uverejnené v novom 
zborníku, ktorý bolo treba 
pokrstiť. Riaditeľ školy spolu 
s ďalšími významnými hosťami 
sa ujal krstu. Tak, ako 
naznačuje obálka nového 
zborníka, krstilo sa zrnom, 
ktoré malo podobne ako 
poviedky uverejnené v zborníku  
padnúť na úrodnú pôdu 
a povzbudiť mladých tvorcov 
nebáť sa literárne tvoriť.      
Počas vyhodnocovania si mali 
hostia možnosť prezrieť 
výstavu s názvom Dotyky 
s umením, pochádzajúcu 
z tvorby umelcov Klubu 
regionálneho umenia a histórie 
Chtelnice.  
Taktiež bola slávnostne udelená 
cena J.B.Magina Tatiane 
Záhumenskej, ktorá už 
niekoľko rokov pôsobí v Rade 
rodičov našej školy. 
Hostia i všetci prítomní boli po 
skončení pozvaní na 
občerstvenie v priestoroch 
školy. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dafčíková M., 2.BA 

Macková N., 1.BA

... zbierku hračiek 
 

Na začiatku mája sme 
informovali verejnosť o zbierke 
hračiek pre choré deti do 
nemocníc. V spolupráci 
s gymnáziom organizovali 
zbierku žiačky prvých 
bilingválnych ročníkov, Nela 
Macková a Lucia Hulvanová. 
Hračkou mohli prispieť, 
samozrejme, i žiaci gymnázia 
a vyčariť tak úsmev chorým 
deťom.  

Aj touto cestou by sme 
sa chceli poďakovať, pretože 
sme nepredpokladali až taký 
veľký záujem a milo nás 
prekvapilo množstvo hračiek, 
ale aj detských kníh. Naša 
zbierka potešila detičky 
v nemocnici Piešťany, Trnava, 

Bratislava a Prešov. Do zbierky 
prispeli nielen žiaci a učitelia 
gymnázia, ale aj základnej 
školy, ako aj občania Vrbového 
a okolitých dedín. Hračky sa 

úspešne dostali do správnych 
rúk a sme veľmi radi, že urobia 
radosť tým, ktorí to najviac 
potrebujú... Ešte raz 
ĎAKUJEME! 

 

 

... „Modrý gombík“ 
Aj napriek tomu, že 
žijeme na jednej 
planéte, ľudstvo je 

rozdelené na dva svety. Prvý, 
ten náš, ktorý žije väčšina ľudí a 
druhý, ten v ktorom sú všetci 
ľudia, a hlavne deti, odkázaní 
len na našu pomoc. A práve toto 
je dôvod, prečo vznikla kampaň 
„Modrý gombík“. 
Iba pred pár rokmi prišiel niekto 
s nápadom spojiť tieto dva 
svety v jeden. V roku 2005 sa 
táto cesta začala, kedy cieľom 
zbierky bolo zabezpečiť pitnú 
vodu pre deti vo Východnom 
Timore (ostrovný štát v 
juhovýchodnej Ázii). Od týchto 

čias až po dnes sme pomohli 
mnohým sirotám a deťom v 
Ugande a Zimbabwe získať 
prístup k pitnej vode, zozbierali 
sme prostriedky na 
financovanie vakcín proti 
smrteľnému novorodeneckému 
tetanu či deťom v Južnom 
Sudáne sme poskytli základné 
vzdelanie. 
Tento rok sa kampaň konala v 
dňoch 18.-22.5. Výťažok bol 
použitý hlavne na pomoc deťom 
v Nepále získať strechu nad 
hlavou po dvoch ničivých 
zemetraseniach. Ďakujeme 
všetkým, ktorí prispeli či len 
malou symbolickou alebo 

väčšou sumou. Spoločne sa nám 
podarilo vyzbierať slušné 
peniaze, ktoré sú už na ceste k 
ľuďom, ktorí ich potrebujú 
najviac. Veríme, že týmto sa tie 
dva svety začnú približovať, až 
sa napokon stretnú a vydajú sa 
spoločným smerom. 
Ešte raz ďakujeme za každý 
jeden peniaz, každá maličkosť 
sa cení. Taktiež ďakujeme 
organizácii UNICEF, ktorá nám 
poskytla možnosť zapojiť sa do 
kampane a tým sa podieľať na 
vývoji lepšieho sveta. 
                   



Miklovičová K., 3.A 

 

... prehľad športových úspechov a ocenení: 
 

16. apríl 2015 - Študenti našej školy sa zúčastnili školských majstrovstiev okresu v atletike. 
Minuloročné prvé miesto opäť obhájila Alexandra Strečanská v hode oštepom a prvé miesto získal aj 
Patrik Šiška v behu na 3 000m. Naša škola si z školských majstrovstiev okresu v atletike nakoniec 
priniesla dve krásne prvé miesta, päť vynikajúcich druhých miest a tri, taktiež pekné, tretie miesta. 
 
28. apríl 2015 - Študenti našej školy sa zúčastnili krajských majstrovstiev v atletike počas IX. ročníka 
Župnej olympiády TTSK. Na krajskej súťaži bola opäť úspešná Alexandra Strečanská, ktorá pre našu 
školu vybojovala vynikajúce druhé miesto v hode oštepom a úspešné boli aj dievčatá, ktoré v štafete 
4x100m vybojovali tretie miesto. 
 
28. apríl  2015 – Hádzanárske družstvo chlapcov sa zúčastnilo krajských majstrovstiev stredných škôl 
a pre našu školu získalo štvrté miesto. Šimon Duračka získal cenu pre najlepšieho brankára turnaja. 
 
29. apríl 2015 – Hádzanárske družstvo dievčat sa zúčastnilo krajských majstrovstiev stredných škôl 
a pre našu školu vybojovalo tretie  miesto.  
 
21. máj 2015 – Futbalové družstvo našich dievčat sa zúčastnilo školských majstrovstiev okresu vo 
futbale. Dievčatá po náročnom súboji s hotelovou akadémiou vybojovali pre školu prvé miesto a opäť 
sa stali majsterkami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Festivalové leto: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rockový hudobný festival Topfest každý rok otvára prázdninovú festivalovú sezónu na 
Slovensku. Nebude tomu inak ani v roku 2015. 12. ročník festivalu sa bude konať 26. - 
28. júna na letisku v Piešťanoch. Tohto roku sa na Topfeste dočkáme okrem slovenských 
rockových skupín aj skupín svetového formátu: Hollywood Undead, The Exploited, 
Twisted Sister alebo Within Temptation. 

 

Festival Vrbovské Vetry je 
multižánrový festival 
Multiorganizácie KRIAK na čele 
s pánom preccedom Húpacím 
konom. Hlavný program 
9. ročníka sa uskutoční 4. júla 
2015 na Štadióne Vrbové. 



Suchá E., 3.BB 
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Aj tento rok sa v amfiteátri obce Červeník koná jeden z najstarších slovenských hudobných 
festivalov. Tentokrát to bude jubilejný 50. ročník, na ktorom 7.-8. augusta zažijete zábavu plnú 
hudby, spevu a tanca patriacu všetkým generáciám.

Tento bratislavský festival je dôkazom, že aj podujatie postavené na menšinových žánroch 
sa môže zaradiť medzi najzaujímavejšie podujatia Strednej Európy. Na festival tento rok 
zavíta dlho očakávaný hosť spoza oceánu, americký hudobník Matisyahu.  

Šiesty ročník obľúbeného hudobného festivalu, 
zameraného na svetovú indie pop/rockovú a 
elektronickú scénu sa bude konať opäť na letisku 
v Piešťanoch 14. – 15. augusta 2015. Na festivale 
sa predstavia napr. Netsky, Foals alebo Sigma. 

Dňa 14. – 15. 8. 2015 sa 
na Motokárovej dráhe 
AKM v Trebaticiach 
uskutoční už tradičný 
festival. Táto udalosť sa 
vám určite bude páčiť. 
Vrelo odporúčam.  



 

                                                                                                                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chceš aj ty prispieť svojím článkom? 

Chceš sa s nami podeliť o zaujímavé informácie?  

 

Radi ťa medzi nami privítame!  

 

 

Dátum vydania: 

21. jún 2015 

 

GYMPLOVINY zostavili: 

Mgr. Nina Vráblová, Monika Jakábová, Eva Suchá, Zuzana Cigániková 

Marianna Dafčíková, Klaudia Drahová, Klaudia Havrlentová, Klaudia Horvátová,  

Alexandra Jalšovská, Ema Kurucová, Nela Macková, Kristína Marková, Kristína 

Miklovičová, Daniela Olejníková, Simona Tremková, Matej Trtúšek  

  

 

Gymnázium Jána Baltazára Magina 

Beňovského 358/100  

922 03 Vrbové 

 gymvrbove@gymvrbove.sk  

 


