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Navštívili nás:     Študenti  

                             z Islandu  

                            „Zelená škola“ 

 

Navštívili sme:    Liptov 

 

Usporiadali sme:  „Keď si  

                              vymýšľam...“ 

                                

 

 

 

                                

Dosiahli sme:        Prehľad športových  

                             výsledkov a ocenení 

 

Vytvorili sme:       „Zelený kútik“ 

 

Zaujímavosti:       Šialené rekordy 2 

 

Odporúčame:       ErasmusPlus 

                            Úsmev 

                            Festivalové leto 

 



 

Milí čitatelia! 

Opäť sa vám hlásime s ďalším číslom nášho školského časopisu 

Gymploviny. Leto je už predo dvermi a my všetci sa už nevieme dočkať 

vytúženého voľna.  

Školský rok 2015/2016 bol pre našich študentov veľmi plodným rokom, keďže 

sa naša škola zúčastnila mnohých projektov, o ktorých sa môžete viac 

dozvedieť v nasledujúcich stránkach časopisu. Dočítate sa tu napríklad              

o projekte Zelená škola, do ktorého sa naši študenti zapojili i tento školský rok. 

Taktiež sme tento rok na pôde gymnázia privítali študentov z našej partnerskej 

školy na Islande, ktorým sa tu natoľko páčilo, že by si pobyt u nás predĺžili  

Ako každý rok, aj tento rok sa konala súťaž „Keď si vymýšľam..." v písaní     

sci-fi poviedok, vďaka ktorej boli mnohí študenti ocenení za ich výnimočné 

tvorivé práce.  

Študentov štvrtých ročníkov čakala i tento rok maturitná skúška, ktorej sa 

výnimočne po prvýkrát zúčastnili i študenti štvrtého ročníka bilingválneho 

štúdia. Skúšku dospelosti zvládli všetci maturanti, a preto im srdečne 

blahoželáme.  

Gymnázium taktiež usporiadalo rôzne exkurzie, divadelné predstavenia či 

výlety, a teda o zážitky nebola núdza, o čo sa s vami študenti iste radi podelia.  

Pre tých, ktorí sa už neviete dočkať letných prázdnin sme si pripravili článok     

o letných festivaloch, ktorých sa môžete zúčastniť, a tiež rubriku plnú vtipov, 

ktoré vám určite vyčaria úsmev na tvári.  

Prajeme vám veľa pekných zážitkov a tešíme sa na vás opäť v školskom 

roku 2016/2017!!! 

Eva Suchá, zástupkyňa šéfredaktorky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                        ... z Islandu 

Pred príchodom islandských študentov vládla na území školy J. B. Magina vo 

Vrbovom napätá atmosféra.  Všetci netrpezlivo a s nadšením pripravovali občerstvenie 

a všetko potrebné na ich privítanie. Kým sme my ladili posledné detaily, naša pani profesorka 

Motyčková už vítala Islanďanov na viedenskom letisku, odkiaľ sa presunuli až do mestečka 

Vrbové. Tu boli očakávaní i primátorkou obce a jej kolegami v kúrii Mórica Beňovského.   

Po vybavení formalít sme si prerozdelili svojich twin partnerov a odviedli do rodín. 

 

1. deň: 

Prvý deň sa niesol v područí čara a krásy 

slovenských hradov. Konkrétne sme 

navštívili hrad Beckov, ktorý je opradený 

mnohými povesťami. Najviac nás zaujala 

legenda o dvornom šašovi, podľa ktorého 

je pomenovaný aj hrad. Ďalšiu zastávku 

sme mali pod Trenčianskym hradom, 

tretím najrozľahlejším na Slovensku. Týči 

sa tu už od nepamäti, aby chránil 

pocestných, hoci túto funkciu už dávno 

stratil, stále je dominantou mesta 

a najvyhľadávanejšou pamiatkou v okolí.  

Následne sme sa presunuli do autobusu, 

ktorý nás zaviezol do malebnej dedinky, 

rodiska Juraja Jánošíka, Terchovej, kde 

sme sa ubytovali. Hotel Gold je situovaný 

pod kopcom, odkiaľ je vidno aj sochu 

národného hrdinu, ktorá tu stojí na jeho 

počesť.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. deň: 

Druhý deň nášho pobytu sme strávili na 

čerstvom vzduchu.  Hneď po raňajkách 

sme mali prehliadku okolia na 

terchovskom vláčiku aj s anglickým 

sprievodcom.  Vyviezol nás až pod 

lanovku, kde sme mali šancu kúpiť si pravé 

tradičné slovenské korbáčiky.  Potom sme 

pokračovali smerom ku kabínkam, ktoré 

nás doviezli skoro až na samý vrch. Hneď 

ako sme vystúpili, ohúrila nás úžasná 

scenéria Nízkych Tatier pokrytých 

bielučkým snehom.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako suvenír si každý odniesol topánky 

plné snehu. No tým sa náš program 

nekončil, práve naopak, len sa začal. Hneď 

po obede sme si šli prezrieť kostol sv. 

Cyrila a Metoda, kde sme mali možnosť 

vidieť  kresťanský koncert.  Po tomto 

nezabudnuteľnom zážitku sme spoznávali  

krásu Terchovej a jej lesov. Deň sme sa 

rozhodli zakončiť relaxáciou v tunajšom 

wellness, niektorí zas uprednostnili fitnes 

pred masážami. Po večeri sme sa venovali 

spoločenským hrám a aktivitám.  



3. deň: 

Po dvoch dňoch spoznávania krás 

Slovenska nastal čas pre workshopy. Boli 

sme rozdelení do viacerých skupín a každá 

mala inú tému, na ktorú si musela pripraviť 

prezentáciu. Takže bolo potrebné získať 

podklady, aby sme mohli niečo vytvoriť. 

Po trojhodinovom získavaní 

a spracovávaní informácií sme mali voľné 

poobedie, ktoré väčšina z nás využila na 

oddychovanie pod pravým horským 

slnkom.  Následne sme sa vybrali na 

zahrievaciu prechádzku k rozhľadni, lebo 

o pár dní nás očakávali Jánošíkove diery. 

Tu sa nám naskytol nádherný výhľad na 

očarujúcu dedinku, Terchovú. Večer sme 

zakončili spoločnou grilovačkou a hrami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. deň: 

Hneď po raňajkách sme mali dokončiť 

svoje prezentácie a odprezentovať ich. 

Nakoľko sme skoro všetci boli v časovom 

sklze, termín sa nám presunul na ďalší deň, 

aby sme mohli práce dokončiť podľa 

našich i profesorkiných predstáv. Doobedie 

sme zavŕšili environmentálnym testom 

v anglickom jazyku. Po doplnení síl 

obedom sme sa vybrali do múzea, kde sme 

videli film venovaný Jurajovi Jánošíkovi 

a Adamovi Františkovi Kollárovi. Nakoľko 

bol prekrásny a slnečný deň,  zvyšok sme 

strávili vonku alebo v športovej hale, či 

dokonca v bazénoch.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. deň: 

Prišiel deň D, keď sme všetci do jedného 

museli mať hotové prezentácie aj 

s podkladmi, aby sme boli schopní ich 

poobede odprezentovať. Ale predtým sme 

šli na túru, pokochať sa krásou slovenskej 

prírody a ,samozrejme, pozrieť si 

Jánošíkove diery. No niektorí  z nás 

uprednostnili jednoduchšiu trasu, takže 

sme sa rozdelili na dve skupinky. Skupina, 

ktorá si vybrala zložitejší chodníček, 

nevedela do čoho ide, pretože prešla cez 

sedemnásť kilometrov. Čo by nikomu ani 

tak neprekážalo, to skôr tá svalovica. Po 

úspešnom zdolaní Jánošíkových dier sme 

sa konečne vrhli na spomínané projekty, 

ktoré sme zvládli na výbornú.  Po 

projektoch nasledoval posledný spoločný 

večer, ktorý sa niesol v duchu slovenských 

tradícií. To znamená, že každý ochutnal 

tradičné špeciality, ako sú bryndzové 

halušky, šúľance, korbáčiky... K navodeniu 

tej správnej atmosféry nám tiež dopomohli 

muzikanti z Terchovej. Po večeri skoro nik 

neodolal  muzike, takže sme si všetci  

zatancovali a skvelo sa zabavili. 

Bianka Žáková, 3.BB 

 

Za toto všetko by som sa v mene nás všetkých rada poďakovala našim pani profesorkám Mgr. 

Andrei Michálkovej a Mgr. Zuzane Motyčkovej, ktoré celý výlet zorganizovali. Veľmi pekne 

Vám ďakujeme! 



 

 

                                                                                                       ... „Zelená škola“ 

V rámci ekologického programu 

s názvom Zelená škola sa študenti nášho 

gymnázia snažili po dobu dvoch rokov 

prispieť k zlepšeniu svojho prostredia ako 

v škole, tak i okolí. Výsledkom bola 

napríklad zvýšená separácia odpadu, 

zníženie spotreby vody až o 15%  alebo 

výmena osvetlenia a splachovačov. Naša 

snaha by mala byť ocenená certifikátom 

„Zelená škola“. A získali sme ho? 

  V stredu 11. mája 2016 k nám na 

naše gymnázium zavítala vyslankyňa 

organizácie Zelená škola, aby posúdila, aký 

pokrok naša škola urobila. Ako prvé sa 

museli urobiť prípravy vo forme 

vynovovania násteniek, robenia prezentácií 

o zrealizovaných projektoch alebo 

vyzdobovaní auly školy so zameraním na 

vodu.  

Janu Martinkovú, veľvyslankyňu Zelenej 

školy, členovia kolégia Zelenej školy 

privítali svojimi prezentáciami o pokroku 

našej školy, separácii odpadu, ako aj 

šetrenia energie. Na prezentácie boli 

pozvaní aj študenti gymnázia, aby mali 

možnosť bližšie sa zoznámiť s danou 

problematikou. 

 Po krátkych prezentáciách hlavní 

členovia kolégia previedli J. Martinkovú po 

gymnáziu a jeho okoliu a ukázali jej hlavné 

zmeny, ktoré sa udiali za pomoci projektu 

Zelená škola. Napokon si členovia kolégia 

spolu s vyslankyňou podiskutovali v aule 

školy ako program prebiehal a zodpovedali 

aj náročné otázky o projekte. Prebiehalo to 

však v priateľskej atmosfére. 

 No nakoniec nám veľvyslankyňa 

nechcela prezradiť ako sme dopadli. „Prišla 

som zhodnotiť ako prebieha proces. 

O udelení titulu nebudem rozhodovať sama, 

ale spolu s radou Zelenej školy,“ povedala 

J. Martinková. „Dovtedy sa musím tváriť 

neutrálne,“ dodala vtipne.  

V súčasnosti môžeme ale povedať, že sme 

zanechali dobrý dojem a ,samozrejme, 

odviedli výbornú prácu, pretože naše 

gymnázium certifikát získalo. Môžeme sa 

teda tešiť na výmenné celosvetové pobyty 

so školami, ktoré majú „nálepku zelenej 

školy“.  

Július Zemaník, 3.BB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                  ... Liptov 

Dňa 22.5. sa začal koncoročný výlet 

žiakov 3.A a 3.BB . Tento výlet nám 

spríjemňovali pani profesorka Godálová, 

Vráblová a Puváková. Po zdrvujúcej dve 

a pol hodinovej ceste vlakom sme sa dostali 

do Liptovského Mikuláša. Následne sme sa  

po adrenalínovej ceste autobusom ubytovali 

v hoteli, ktorý sa nachádzal v srdci 

Demänovskej doliny. Na druhý deň sme sa 

rozhodli zdolať Poľanu. V priebehu výstupu 

si mnohí z nás siahli až na dno svojich síl, 

ale nakoniec sa nám všetkým podarilo 

zdolať túto výzvu a vychutnať si 

nezabudnuteľný výhľad na prekrásne hory 

Slovenska. Poobede nás čakal zaslúžený 

odpočinok v podobe návštevy Tatralandie. 

Večer sme strávili hraním spoločenských 

hier. Napriek tomu, že mnohí z nás už majú 

osemnásť rokov, obľúbili sme si aj detský 

kútik na hoteli a lezeckú stenu   

Nasledujúci deň sme navštívili 

Demänovskú ľadovú jaskyňu. Ako aj 

mnohých slovenských režisérov, aj nás 

očarila jej krása. Bohužiaľ, neobhájila svoj 

titul ľadová, ale napriek tomu nás uchvátila 

úchvatnou kvapľovou výzdobou. Po 

návšteve jaskyne sme sa vybrali na túru 

spojenú s opekaním v Kvačianskej doline. 

Našu idylickú prechádzku však prekazil 

silný dážď. Do hotela sme sa vrátili mokrí 

ako myši. Dážď síce neutíchal, my sme si 

však poobedie spríjemnili grilovaním 

v hotelovom altánku. Po večeri sme osobné 

voľno trávili hraním rôznych spoločnských 

hier, pri ktorých sme precvičili naše bránice 

kvôli neutíchajúcemu smiechu. Posledný 

deň sme sa rozlúčili s krásnym Tatranským 

prostredím, s okolím Vrbického plesa 

a s kopou nových zážitkov sme sa pobrali 

domov, aj keď nie všetkým sa chcelo...          

Katka H. a Beáta K., 3.BB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                   ... Keď si vymýšľam... 

Výsledky XVII. ročníka 

 medzinárodnej literárnej súťaže  

 

V prvej kategórii sa zúčastnilo 58 súťažiacich. 

Porota: Petra Filanová, Natália Semianová, Michal Volár 

 

1. Aneta Močková (ZŠ, Ul. kpt. Nálepku, Nové Mesto nad Váhom) – Somnus narcobiosis 

2. Magdaléna Martišková (Gymnázium, Ul. 17. novembra, Topoľčany) - Diery 

3. Jana Jakábová (ZŠ, Komenského 2, Vrbové) – Osud je na mojej strane  

 

V druhej kategórii sa zúčastnilo 33 súťažiacich. 

Porota: Mgr. Zuzana Koišová, Mgr. Miloš Ferko, PhD., Ing. Peter Volek, Mgr. Ivan Pullman 

 

1. Noemi Kuliková (Gymnázium J. B. Magina Vrbové) – Neľudskí   

2. Milan Velecký (Gymnázium D. Tatarku Poprad) – Mechanický hráč 

3. Alžbeta Bujdošová (Gymnázium, Trebišovská 12, Košice) – Teória 

 

V tretej kategórii poviedok písaných v anglickom jazyku sa zúčastnilo 13 súťažiacich. 

Porota: David Griffin M.A., Alan Dykstra M.A., Mgr. Erich Vladár 

  

1. Simona Kirešová (Gymnázium Medzilaborce) – No Stars (Only Dark Skies That Hang 

Above) 

2. Samuel Pavlík (Gymnázium, Ul. 17. novembra, Topoľčany) – What makes us human 

3. Katarína Jančeková (Gymnázium, Ul. 17. novembra, Topoľčany) – Emanation 

 

Všetkým srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalšie výborné poviedky budúci rok! 



 

 

                                                                               ... „Zelený kútik“ 

Dňa 9. mája 2016 sa žiaci gymnázia zapojili do workshopu Zelený kútik. Workshop je 

súčasťou projektu Zvyšovanie environmentálnej úrovne žiakov. Tento projekt je 

spolufinancovaný z Grantov EHP a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom štipendijného 

programu EHP Slovensko. Učitelia a žiaci si vysúkali rukávy a rozhodli sa využiť staré palety 

a vyrobiť z nich záhradný nábytok. Aby toto prostredie malo tú správnu atmosféru, vysadili 

sme v okolí posedenia rôzne bylinky a okrasné stromčeky. Žiaci usilovne pracovali, 

vykopávali jamy, natierali nábytok a upravovali okolie gymnázia. Žiaci pracovali dobrovoľne 

až do poobedia. Za zaslúženú prácu ich čakalo veľké pohostenie, kde si mohli vybrať 

z obložených mís, ale aj z výborných domácich štrúdieľ.  Tešíme sa na ďalšie podobné akcie. 

Gacková Dáša, 1.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       

                     ... prehľad športových výsledkov a ocenení 

Florbalové  družstvo chlapcov 

sa zúčastnilo 1. marca  2016 

okresných majstrovstiev 

stredných škôl.  V telocvični 

piešťanského gymnázia sa 

stretlo sedem  stredných  škôl  

z nášho okresu. Naši  chalani 

vyhrali skupinu, vo finále 

nešťastne podľahli favoritovi 

turnaja a obsadili tak druhé 

miesto. 

 

Florbalové  družstvo dievčat 

sa zúčastnilo          5. apríla  

2016 krajských majstrovstiev 

stredných škôl. V Mestskej 

športovej hale v Dunajskej 

Strede sa stretlo sedem 

víťazov okresných kôl nášho 

kraja. Naše dievčatá podali 

vynikajúci výkon,  nestačili 

len na Gymnázium Senica 

a obsadili skvelé druhé 

miesto. 

 

Futbalové  družstvo dievčat sa 

zúčastnilo 16. mája 2016 

okresných majstrovstiev 

stredných škôl. Na ihrisku  

s umelou trávou v areáli PFK 

Piešťany sa stretli  štyri 

družstvá  stredných škôl 

z nášho okresu. Naše dievčatá 

obsadili tretie miesto. 

 
Dňa 27. mája 2016 sa 

v priestoroch piešťanského 

parku uskutočnili Krajské 

majstrovstvá stredných škôl 

v orientačnom behu študentov 

a študentiek. Chlapcov čakalo 

1900 metrov, dievčatá 

absolvovali 1700 metrov 

s desiatymi orientačnými 

stanovišťami. 

Naši študenti Jakub 

Berlanský, Daniel Kunic 

a Juraj Vrábel obsadili  

v súťaži  družstiev tretie 

miesto. V súťaži jednotlivcov 

najlepšie skončil  Daniel 

Kunic na treťom mieste, 

Jakub Berlanský skončil 

štvrtý a Juraj Vrábel obsadil 

11. miesto. Dievčatá obsadili 

druhé  miesto v zložení 

Adriana Jančovičová,  

Karolína Ondrejková, Nina  

Tupá, Andrea Šišková. 

V súťaži jednotlivkýň 

obsadila Karolína Ondrejková 

štvrté miesto, Adriana 

Jančovičová piate miesto, 

Nina Tupá šieste miesto, 

Andrea Šišková siedme 

miesto. 

 
Dňa 9. júna  2016  sa 

uskutočnil jedenásty ročník 

nočného turnaja v halovom 

futbale. Zápasy sa odohrali 

v telocvični II.ZŠ Vrbové. 

Turnaja sa zúčastnilo 8 

družstiev. Našu školu 

reprezentovali štyri tímy B 

Power team, učitelia s rodičmi 

žiakov hrali v mužstve Old 

Boys, ktoré bolo jasne 

najstarším na turnaji Tretiaci 

skončili na siedmom mieste, 

nováčikom turnaja bolo 

družstvo našich študentiek, 

ktoré skončilo na ôsmom 

mieste. 

             

 

Alexandra Strečanská prvá na X. ročníku Župnej olympiády 

 

Dňa 21. apríla 2016  sa  študenti našej školy zúčastnili krajských majstrovstiev 

v atletike počas X. ročníka Župnej olympiády TTSK. Jednotlivé atletické súťaže sa 

uskutočnili na Mestskom atletickom štadióne  v Trnave. 

chlapci 

100 m                               4. Martin Domian                                         12,33 s 

diaľka                               4. Patrik Labuda                                           532  cm 

guľa                                  7. Martin Domian                                        11, 84 m 

4x100 m                           3.Hrnčiar, Prvý, Labuda, Domian                49,51 s 

netradičná štafeta             4. Prvý, Tupá, Hrnčiar, Liptáková M.         2,31,87 min 

dievčatá 

100  m                               4. Michaela Liptáková                                 14.64 s  

200 m                                6. Simona Žáčková                                      32,68s 

400 m                                5. Nina Tupá                                                1,08 min 

skok do diaľky                 10. Nina Tupá                                               385 cm 

hod oštepom                     1. Alexandra Strečanská                            28,41 m 

4x100 m                           4. Cagalová, Liptáková, Zifčáková, Tupá    60,07 s 



 

                                                     ... Mládežnícka výmena 
ErasmusPlus je 

program EÚ v oblasti 

vzdelávania, odbornej 

prípravy, mládeže a športu. V 

rámci tohto neformálneho 

vzdelávania sa študenti a 

mládež môžu zúčastniť 

mládežníckych výmen, 

tréningových kurzov, školení 

a dobrovoľníckej služby. 

Osobne som sa zúčastnila 

dvoch výmen v Poľsku a 

Maďarsku. Výmena                

v Poľsku mala kultúrne 

zameranie, kde sme väčšinou 

diskutovali o problémoch 

spojených s utečencami a 

migráciou všeobecne. Môj 

druhý projekt mal odlišné 

zameranie, kde sme sa 

venovali téme ohľadom 

používania internetu. Projekt 

mal názov Surf Safe a strávili 

sme na ňom 8 dní v campe 

neďaleko Budapešti. Nás, 

Slovákov, srdečne privítali 

maďarskí účastníci a okrem 

nich sme sa tu streli s 

Poliakmi, Čechmi, Bulharmi a 

Rumunmi. Spolu nás bolo 36 

mladých ľudí, ktorí sa 

pomocou neformálneho 

vzdelania mali naučiť 

novému, spoznať jeden 

druhého, nové zvyky a 

kultúry, no i samých seba. 

Zámer projektu bol rozvíjať 

sociálne schopnosti mladých, 

spoluprácu, medziľudské 

vzťahy, sebavedomie, 

presadzovanie, komunikačné 

schopnosti, zvládanie 

stresových situácií a riešenie 

konfliktov. 

Témou projektu vo 

všeobecnosti boli médiá a 

požívanie internetu mládežou, 

nebezpečenstvá online sveta, 

ako sú kyberšikana, krádež 

identity, zneužitie osobných či 

súkromných údajov. Ďalej 

sme sa zaoberali tým, ako 

používame médiá, ako to 

ovplyvňuje náš život a ako si 

uvedomovať všetko, čo 

prináša svet médií. Cieľom 

projektu ako takého bolo 

naučiť a ukázať účastníkom 

ako používať internet 

uvedomele a zodpovedne. 

Počas projektu boli použité 

metódy neformálneho 

vzdelávania: debaty, 

prednášky, workshopy, 

simulácie, diskusie a 

integračné cvičenia. 

Každé ráno sme náš deň začali 

raňajkami, po ktorých začínal 

program.  Prvý deň pozostával 

z ice-breaking  games, ktorých 

účelom bolo spoznať jeden 

druhého. Väčšinou času sme 

formovali internacionálne 

skupiny, v ktorých sme museli 

pracovať ako jeden tím, a tým 

pádom sa naučiť spolupráci, 

vzájomnému počúvaniu, 

porozumeniu a rešpektu. 

Keďže sme sa tu stretli rôzne 

národy, náš dorozumievací 

jazyk bol angličtina. 

Úlohou každej krajiny bolo 

pripraviť jeden workshop       

k určitej téme projektu. Tak 

sme každý deň zábavnou, no 

poučnou formou prešli 

témami ako kyberšikana, 

spamy, nakupovanie cez 

internet, sociálne siete a 

problémy s týmito témami 

spojenými. Dostávali sme 

rôzne úlohy, s ktorými sme sa 

museli popasovať a prísť        

s riešením. Ako by si sa 

zachoval v situácii, keď 

spolužiaci cez internet 

šikanujú tvojho najlepšieho 

kamaráta? Ako spoznať  

falošné výrobky pri nákupe 

cez internet? Ako zabrániť 

spamovaniu vašej emailovej 

schránky?  Diskusie na tieto 

témy boli často veľmi 

obohacujúce. 

Jeden deň sme venovali 

príprave Oxford Debate. Jej 

témou bolo: „Mali by rodičia 

kontrolovať používanie 

internetu u ich detí?" Vytvorili 

sa tak dva tímy ľudí, ktorí cez 

večerný program simulovali 

naozajstný priebeh Oxford 

Debate. Začala obhajobou 

názorov jednotlivých tímov, 

argumentovaním a následnými 

otázkami z publika.  Okrem 

toho sme sa taktiež učili, ako 

správne a úspešne napísať 

motivačný list a životopis do 

práce.  

Súčasťou pobytu bolo 

aj rozširovanie našej slovnej 

zásoby a vedomostí v cudzích 

jazykoch. Jedno popoludnie 

sme tak strávili                        

v internacionálnych pároch a 

našou úlohou bolo vytvoriť 

„mini slovník" zo základných 

fráz či slov z našich rodných 

jazykov. Slováci, Česi a 

Poliaci samozrejme nemali so 

vzájomnou spoluprácou skoro 

žiadny problém, no keď prišlo 

k niektorým špecifickým 

maďarským či rumunským 

slovám, mnohí z nás mali 

ťažkosti, a tak vzniklo mnoho 

vtipných situácií.  



Absolvovali sme taktiež aj 

prednášku ohľadne Erasmus 

projektov. Keďže na našom 

projekte  boli i ľudia, ktorí sa 

zúčastnili na viacerých 

projektoch, kurzoch či 

dokonca i dobrovoľníckej 

služby, v ďalšie popoludnie 

sme zorganizovali „živú 

knižnicu". Vytvorili sa tri 

stanovištia, na ktorých sme sa 

zastavovali a vybraní účastníci 

nám rozprávali svoje príbehy 

a zážitky. Mnohých nás to 

veľmi motivovalo a 

povzbudilo zúčastniť sa           

v budúcnosti podobných 

aktivít. 

Našťastie, hoci bol apríl, 

počasie nebolo až také 

bláznivé, a tak sme sa v jeden 

deň vybrali do Budapešti. 

Tam sme navštívili sídlo našej 

maďarskej organizácie a 

videli sme miesto, kde 

konkrétne projekty či nápady 

na ne vznikajú. Vytlačili sme 

si potrebné materiály a mohli 

sme sa vybrať do centra 

mesta. V meste sme 

zorganizovali „flashmob", 

ktorého úlohou bolo upútať 

pozornosť okoloidúcich. 

Podstatou flashmobu bolo, že 

sme počas kráčania mestom 

všetci naraz „zamrzli" držiac    

v rukách výroky a fakty 

ohľadne bezpečnosti na 

internete. Ľudia sa pri nás 

pristavovali a čítali si ich, či 

dokonca sa nás aj pýtali rôzne 

otázky. 

V tento deň bola 

zorganizovaná aj CityGame. 

Rozdelení do medzinárodných 

skupín sme museli splniť 

rôzne úlohy a týmto 

spôsobom sme objavili rôzne 

časti mesta. Líder každého 

tímu bol účastník z Maďarska, 

ktorý nám pomáhal a 

navigoval nás. Miestni boli 

veľmi milí a ochotní pomôcť 

či vysvetliť cestu, keď sme sa 

stratili. Po programe sme mali 

ešte nejaký čas na nákup 

suvenírov a vo večerných 

hodinách sme sa znova pobrali 

na miesto nášho ubytovania. 

V druhý večer sa 

konal medzinárodný večer. 

Maďari varili guláš a 

pripravovali klobásy, Bulhari 

piekli slaný koláč s ich 

typickým kyslým jogurtom, 

Poliaci priniesli okrem iného i 

krovky. Na slovensko-českom 

stole sa nachádzala naša 

typická bryndzová nátierka, 

kofola, horalky a rôzne iné 

sladkosti. Mnohí ochutnali 

špecifickú chuť bryndze 

prvýkrát, no prekvapivo, 

veľmi im chutila. Jednotlivé 

krajiny predviedli svoje 

národné tance, ktoré sme sa 

následne aj spolu naučili. 

Okrem jedla sa prezentovali aj 

jednotlivé krajiny, no každý 

musel prezentovať nejakú 

cudziu krajinu, nie svoju 

vlastnú. My, Slováci, sme 

dostali za úlohu predstaviť 

Bulharsko. Pomocou kvízu, na 

ktorého otázky občas nevedeli 

odpovedať ani samotní 

Bulhari, sme zistili nielen 

všeobecné informácie o tejto 

krajine, ale taktiež napríklad, 

že tento národ sa snaží 

kontaktovať mimozemšťanov 

pomocou bulharskej ľudovej 

hudby (čo je naozaj pravda). 

Maďari, ktorí prezentovali 

Slovensko, sa snažili samých 

seba i ostatných naučiť 

typické „ťažké" slovenské 

slová, ako čučoriedka či 

poľnohospodárstvo. Počas 

tohto večera sme sa teda 

nielen niečo nové naučili, ale 

taktiež sme sa aj veľa nasmiali 

a zabavili. 

Každý deň, než sme náš 

oficiálny program zakončili 

večerou, vždy sa stretli tímy 

jednotlivých krajín a 

zhodnotili celý deň.  

V takýchto projektoch má 

každý tím svojho lídra, ktorý 

zabezpečuje niektoré 

organizačné záležitosti a je 

hlavným komunikátorom 

medzi nami, účastníkmi a 

organizátorom. Náš líder teda 

viedol toto zakončenie dňa a 

potom predniesol naše 

podnety, návrhy či sťažnosti 

organizátorom. Takto sme 

zabezpečili, že na projekte sa 

všetci cítili príjemne. Keď 

teda prišiel čas lúčenia, mnohí 

sme sa cítili, ako keby niekto 

v miestnosti celý čas krájal 

cibuľu. Každý sme totižto na 

projekte spoznali niekoho, kto 

nám bude chýbať. Obohatení 

zážitkami a vďační za úžasný 

čas sme si zaželali šťastnú 

cestu a rozlúčili sa, no 

s istotou, že nie navždy...  

Monika Jakábová 4.BB 

 

 



 

 

1. Najdlhší jazyk na svete 

Dokážete si predstaviť, že by ste mali jazyk dlhší ako 

desať centimetrov? Majiteľom najdlhšieho jazyka na svete je 

Američan Nick Stoeberl, ktorý ním dokáže dokonca aj maľovať. 

Už ste niekedy skúšali vyjesť všetko z dna kelímka od jogurtu? 

Asi vám to veľmi nešlo, no tento mladík s tým nemá absolútne 

žiaden problém.  

 

2. Najväčší pes na svete 

Hovorí sa, že pes prináša 

obrovskú radosť. V prípade 

Zeusa z Michiganu to však  platí 

trojnásobne. Tento psík meria 

112 centimetrov, váži 70 

kilogramov a radí sa do psieho 

plemena Dánska doga. Chceli 

by ste mať takéhoto miláčika 

doma? Potom sa pripravte na to, 

že tento psík spotrebuje denne 

približne 13 kilogramov krmiva. 

            

3. Najväčšie ústa na svete 

Francisco Domingo Joaquim sa môže 

pochváliť najväčšími ústami na svete. Jeho ústa 

merajú na šírku 17 centimetrov a naviac 

vynikajú úplne ojedinelou elasticitou, takže ich 

Francisco môže naťahovať aj do strán. Ale 

nejde z takýchto obrovských úst niekedy až 

strach? Veď posúďte sami...  

                       

 

4. Skydiving v podaní storočného muža 

Nasledujúci rekord dokazuje, že vek vážne nepozná 

hraníc. 101ročný muž menom Armand Gendreau sa toriž 

rozhodol, že vyskúša po prvýkrát v živote skydiving. Tento 

šport ale nie je ani náhodou jednoduchý. Treba naň 

obrovskú odvahu a je problém ho zvládnuť aj s mladým 

telom. Tento pán to ale za pomoci inštruktora zvládol úplne 

s prehľadom a podľa vlastných slov sa opäť cítil ako 

mladík. Mali by ste odvahu to vyskúšať tiež? 



5. Najstaršia lektorka jógy na svete 

Jóga je príjemným relaxačným športom, ktorý láka ľudí po celom svete, bez ohľadu na 

ich vek. V tomto prípade to z hľadiska veku platí dvojnásobne, pretože najstaršia lektorka 

jógy má už 93 rokov. Jej meno je Tao Porchon-Lynch, pochádza z Indie a jóge sa venuje už 

viac ako 70 rokov. Okrem iného sa môže pochváliť aj 

pevným a pružným telom, o ktorom snívajú mnohé 

mladé dievčatá a konkurenciu v tomto smere rozhodne 

nemá. 

 

6. Najťažšia športovkyňa sveta 

Teraz sa 

budete možno diviť, 

ale najťažšia 

športovkyňa sveta 

váži celých 203 

kilogramov a prekonala tak všetky svetové rekordy. Jedná 

sa o anglickú profesionálnu zápasníčku sumo menom 

Sharran Alexander, ktorá so svojou váhou a dobrým 

zápasníckym tréningom dokáže poraziť aj tých najväčších 

preborníkov tohto športu, ktorý je primárne určený len pre 

osoby ťažkej váhy. O jej zápasníckych schopnostiach 

jednoznačne všetkých presvedčila, keď sa jej podarilo 

zdolať jedného z najlepších sumo zápasníkov sveta, ktorý 

je mužského pohlavia. 

         

7.  Najdlhší párok na svete 

Tento raz sa pozrieme do obľúbeného Chorvátska, 

kde sa miestny tím kuchárov rozhodol pre vytvorenie úplne 

nového rekordu, ktorý vo svete nebude mať konkurenciu. 

I keď možno jednu, lebo pred rokmi sa kuchári z Rumunska 

rozhodli, že vytvoria najdlhší párok na svete v dĺžke 392 

metrov. Chorváti ich prekonali, ich párok bol totiž dlhý 

neuveriteľných 530 metrov a zapísali sa tak do 

Guinnessovej knihy rekordov. Či ich kuchári 

z Rumubudú chcieť prekonať, na to si ešte 

budeme musieť chvíľu počkať...                    

       

8. Super domino 

Na záver všetkých šialených rekordov, 

ktoré sme vám v Gymplovinách predstavili, 

prinášame  „umelecké dielo“, ktoré je založené 

na princípe známej hry domino. Viac ako 

dvetisíc pohárov s alkoholom bolo zostavených tak, aby sa alkohol po vyliatí prelial do 

pohára naspodu. Rozhodne si tento fascinujúci rekord pozrite, na youtube ho môžete nájsť 

pod názvom DOMINO DROP SHOT. Trúfli by ste si niečo podobné postaviť aj vy? 

Dominika Pánska, 1.BA 



 

 

 

Milí študenti, vzhľadom na to, že už máme skoro všetky predmety uzavreté, hoďte tašky 

a knihy niekam do skrine a na poslednú chvíľu zháňajte lístky na festivaly. Ak ste sa kvôli 

písomkám nemali čas porozhliadnuť po tých najlepších, mysleli sme na to za vás. 

Celé Slovensko pravidelne štartuje leto na Topfeste, avšak náš okres a všetci milovníci open 

air si určite nenechajú ujsť veľkolepé „dramáče“ na Duchonke. 

Trident Open Air - Duchonka 

Trident je všetko, čo ťa napadne pod slovným spojením ,,najväčšie dramáče na Slovensku“ a 

máš to len kúsok od domu, na Duchonke. Kyvadlová doprava je oproti iným rokom rázne 

posilnená, rovnako ako zabezpečenie. Ak tiež patríš medzi nás, ktorí si na festivaloch neveria 

s mobilom v ruke, môžeš si ho uzamknúť v LOCK INN úschovni, kde je aj zásuvka. Čo sa 

týka stageov, bude ich niekoľko, ale svoje sluchové ústrojenstvo sústreď najmä na main stage, 

kde v sobotu spraví najväčšiu show ED RUSH [uk]. Otvárať budú vo štvrtok DIFFE 

a BEATY , ktorých sme tu mali aj minulý rok. V piatok to vidíme na ružovo-fialovo-zelené 

vibes na celej Duchonke od desiatej hodiny večernej, dokým nepôjdeš o 6 ráno do školy na 

nultú. Vstupenku si môžeš dovoliť aj z brigádnického platu, pohybujú sa od 20 do 30€. 

TopFest 

Ak máš tento víkend ešte povinnosti do školy alebo, ak ti nesedí Trident, hneď 1. a 2. júla na 

letisku v PN bude tento fest oslavovať už 13.ročník. Line Up zase raz rozžiaril Pepa Vojtek 

a KABÁT, ale spomínať sa isto bude aj pri starých dobrých hitoch INÉ KAFE. Okrem našich 

domácich a českých kapiel sa v programe vyskytli nemecká rocková skupina Guano Apes, 

moskovská skupina Slot a švédska legenda Europe. Bežná permanentka je na official store za 

45€, pre náročnejších je k dispozícii VIP permanentka za 120€. Aj tento rok bude TopFest 

končiť perfektným ohňostrojom. 

 

 

 

 

 

 



Hip Hop Žije 

Nebaví ťa TopFest a tešil si sa ako si užiješ prvý prázdninový víkend? Lístok na vlak máš 

zadarmo, tak sa prevez do BA na Zlaté Piesky a o víkendovú zábavu sa ti postará Kontrafakt, 

Majk Spirit, Separ, Ektor, Kali, Strapo, Moja Reč, DJ Wich, Pil C, Otis, Igor Kmeťo ml., 

Nerieš, BEKIM, Aless a ďalší... Neskutočný program, skvelá letná atmosféra a originálny 

sprievodný program: graffiti jam, streetball, break dance axhibície a súťaže, beatbox battle 

a každý hip-hop-lover si tu príde na svoje. Hlavnou výbavou pre prítomných by mali byť 

slnečné okuliare, lebo reflektory a eufória budú oslepujúce. Alebo sa jednoducho stratia oči. 

Festival Pohoda 

Trenčiansku Pohodu určite poznáme všetci, je známa ako najväčší festival na Slovensku. 

Tento rok to bude už dvadsiatykrát, kedy nám ponúkne nielen vyše stovky hudobných 

vystúpení rôznych žánrov, ale aj divadlá, literatúru, diskusie a množstvo atrakcií. Možno 

preto sa návštevnosť trenčianskeho letiska v čase festivalu šplhá nad 30.000 ľudí!  Tento rok 

sa tešte na The Prodigy, Parov Stelar, Saul Williams, PJ HARVEY, Spor, DJ Vec, Billy 

Barman a mnoooooho ďalších. Permanentka vás v tomto období vyjde na 99€, ale ak sa 

spoliehate na kúpu lacnejších lístkov na mieste, pre istotu si pripravte 119€. Deti do 12 rokov 

majú vstup zdarma a tiež je pre nich pripravený program, takže s kľudom si so sebou pribaľte 

aj mladšieho súrodenca, poprípade najmladšieho z partie. 

Grape Festival 

Môj najobľúbenejší festival všetkých dôb sa aj tento rok bude konať na letisku v PN a indie 

pop/rockovú a elektronickú svetovú scénu nám predstaví 12.-13. augusta. Po kvetoch 

a psychadelic prišiel čisto biely Grape fest, teda aj biely dress code. Minulý rok kvôli búrke 

nemohla MØ dokončiť svoje vystúpenie, a to  organizátori nemohli nechať len tak. Kde Grape 

pred mesiacmi skončil, tam aj začne a main stage otvorí MØ. Ako ďalších si chystáme užiť 

NETSKY, MILKY CHANCE, BILLY BARMAN, BAD KARMA BOY, PURIST, PARA, 

SKYLINE a desiatky našich i zahraničných interpretov. Ak sa rozhodnete kúpiť si 

permanentku, bude to najlepšie investovaných 50€. 

Klaudia Horvátová, 4.BB 

 

 

                             

 

 

 

 

 

http://www.momomoyouth.com/
http://www.momomoyouth.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UČITEĽ / KA 

začiatok školského roka   /  koniec školského roka 

 

KEĎ SI ODLÍČIŠ MEJKAP A ON TI AJ 

TAK POVIE, ŽE SI KRÁSNA 

Ako sa máš môj 

najmilejší vnúčik? 

Vyhodili ma zo školy, začal 

som brať drogy a chlastať. 

Chodím s jednou herečkou, 

ktorá hrá vo filmoch pre 

dospelých. 

Oooh, dobre... A jedol si niečo? 

Nie. 



Chceš aj ty prispieť svojím článkom? 

Chceš sa s nami podeliť o zaujímavé informácie?  

 

Radi ťa medzi nami privítame!  
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