
 

 



 „Milí študenti!“ 

 

Pomaly sa blíţia ďalšie letné prázdniny, na 

ktoré sa istotne všetci tešíte. No ešte 

predtým  ako dáte dovidenia škole, 

prečítajte si naše posledné tohtoročné číslo 

časopisu Gymploviny. Určite vás zaujmú 

témy zo ţivota školy, alebo rozhovory 

s odchádzajúcimi štvrtákmi, ktorí vám 

priblíţia svoje štyri roky na tejto škole. 

A určite nezabudneme pridať ani vtipné 

hlášky našich spoluţiakov a vtipy. 

Príšerka, ktorú ste si zvolili v druhom čísle 

časopisu sa s Vami na záver rozlúči.  

A čo dodať na záver? V prvom rade si 

naplno a hlavne bez ujmy na zdraví uţite 

letné prázdniny, aby sme sa  mohli stretnúť 

opäť o dva mesiace.  

Príjemné prázdniny ţelá redakcia 

Gymplovín. 

     

  Lenka a Daniela Peterkové 
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Zo života našej školy alebo Čo 

sa tu za posledný mesiac 

udialo... 

 
„Dary zo slumov Nairobi“ 

 
29. marca 2010 sa uskutočnila na našej 

škole beseda s názvom „Dary zo slumov 

Nairobi“. Zavítali k nám dvaja 

dobrovoľníci z organizácie eRko, a spolu 

s nimi aj dvaja 20-roční Afričania- Evelyn 

a Abdi. Prostredníctvom krátkych 

dokumentárnych filmov nám priblíţili svoj 

ţivot v slumoch a nakoniec aj odpovedali 

aj na mnoţstvo zvedavých otázok našich 

študentov. Na záver besedy sme si  mohli 

zakúpiť vlastnoručne vyrobené výrobky 

z Nairobi. Škole tieţ bola darovaná 

krabica, plná typických predmetov z Kene- 

napr. topánky vyrobené z pneumatík, teplá 

tkaná šatka či upravený kravský chvost na 

odháňanie múch. 

     

   Petra Filanová, 2.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Študentská vedecká konferencia 

 
Dňa 26. marca, teda v piatok, sa v našom 

gymnáziu uskutočnil uţ druhý ročník 

Študentskej vedeckej konferencie. 

Predstavilo sa 26 študentov so svojimi 

prácami z rôznych oblastí ako napr. 

zdravotníctvo, dizajn, či história. Medzi 

prezentujúcimi sa okrem druhákov 

a tretiakov po prvýkrát predstavili aj 

prváci. Kvalita projektov a to aj prváckych 

bola naozaj vysoká a ocenili ju aj 

zástupcovia mesta Vrbové. Prezentovalo sa 

do popoludňajších hodín. Osem najlepších 

projektov postúpilo do krajského kola 

Stredoškolskej odbornej činnosti 

v Šamoríne. Zúčastnení študenti  okrem 

cenných skúseností získali diplomy a ich 

práce budú vydané v zborníku.  

     

  Lenka Peterková, 2.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branné cvičenie 

 
25. 5. 2010 sa študenti prvého a druhého 

ročníka zúčastnili branného cvičenia. Zraz 

bol pred školou o 8:15 hod. Trasu 

znepríjemňovalo škaredé počasie, pretoţe 

deň pred tým silno pršalo. Išli sme ku 

kaplnke. A predstavte si, neprišli sme ani 

po ňu a museli sme sa zastaviť, pretoţe na 

ceste boli veľké nánosy blata. Nuţ sme 

trasu zmenili a išli ku priehrade, lenţe tam 

bola situácia podobná. Nedostali sme sa 

ani po hrádzu, museli sme sa pekne otočiť 

a ísť domov.  

Stanislava Michnová 

 

 

Beseda so spisovateľom 

Drahoslavom Machalom 

 
15. apríla 2010 na naše gymnázium zavítal 

slovenský spisovateľ Drahoslav Machala, 

spolu so svojím synom Lukášom 

Machalom, ktorý je vedúci slovenskej 

delegácie na Eurosong v nórskom Osle. 

Drahoslav Machala nám zaujímavo 

porozprával o svojej tvorbe, ktorá je 

inšpirovaná najmä Ernestom 

Hemingwayom a  Karlom Čapkom. 

Spisovateľ sa venuje i próze, no najmä 

literatúre faktu. Z jeho tvorby je 

najznámejšie dielo Reportér Hemingway, 

ktoré napísal spolu so svojím bratom 

Ivanom Machalom. 

Od Lukáša Machalu sme sa dozvedeli 

zaujímavosti o speváčke Kristine a o jej 

piesni Horehronie a na záver prisľúbil, ţe 

ak Kristina uspie, i so skupinou ju privedie 

na naše gymnázium. 

Beseda sa niesla v priateľskej atmosfére a 

my, študenti, sme si opäť rozšírili obzory v 

literatúre. Besedy sa zúčastnili aj ţiaci 9. 

ročníka vrbovských základných škôl.  (fp) 

 

A ešte odkazy, ktorý nám návštevníci 

zanechali: 

 

„Som vďačný za moţnosť podeliť sa 

s mladými ľuďmi a úspešnými 

gymnazistami z Vrbového o záţitky zo 

svojej profesie. Drţím vám palce na ceste 

ţivotom a vašim profesorom ţelám veľa 

takých šikovných a vnímavých študentov.“ 

S úctou a priateľsky Lukáš Machala, 

Slovenská televízia 

 

„Teším sa, ţe som stretol takých skvelých 

študentov vo Vrbovom.“ 

Drahoslav Machala, 15.4.2010 

 

 

 

 

 

 



Beseda s Ivanom Miklošom 

a Katarínou Cibulkovou 

 
Dňa 11. mája 2010 Gymnázium J. B 

Magina privítalo na svojej pôde významnú 

návštevu z politických radov, poslancov 

Národnej rady SR za SDKÚ Katarínu 

Cibulkovú a Ivana Mikloša. Zavítali 

k nám, aby priblíţili študentom funkcie a 

činnosť parlamentu, proces tvorby a 

schvaľovania zákonov. Katarína Cibulková 

nám porozprávala, ako sa schvaľuje zákon 

v parlamente, čím musí prejsť, kedy a za 

akých podmienok ho prezident môţe vrátiť 

späť do parlamentu na opravenie. Súčasťou 

prezentácie bolo uviesť študentov do 

problematiky a naučiť ich pochopiť, 

poznať a orientovať sa v aktuálnej 

politickej a najmä ekonomickej situácii. Po 

zaujímavej prednáške nasledovala 

diskusia, kde študenti zahrnuli politikov 

mnoţstvom podnetných otázok. Zmysel  

návštevy určite ocenili i naši maturanti, 

ktorí mali moţnosť pochopiť a doplniť si 

nadobudnuté vedomosti. 

     

   Petra Filanová 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kde sme sa zúčastnili... 
 
Krátko po Študentskej vedeckej 

konferencii sa konalo aj Krajské kolo 

SOČ v Šamoríne.  

 

12. apríla sa konal uţ 32. ročník SOČ. 

Tentokrát sa konal v Šamoríne na 

súkromnej hotelovej akadémií SD Jednota. 

Zúčastnilo sa na nej 8 študentov našej 

školy, v odboroch zdravotníctvo, tvorba 

učebných pomôcok, dizajnu, teórie kultúry 

a po dvoch študentoch zo psychológie 

a histórie. Všetky projekty  boli na vysokej 

kvalitnej úrovni, no postúpiť mohli len 

najlepší z najlepších. Naša škola taktieţ 

zaznamenala úspechy. Na čele víťazov stál 

Jaroslav Grék z tretieho ročníka so svojou 

prácou „Závislosť na internete 

a počítačových hrách“, za ním sa na 

druhom mieste umiestnili Hana Blaţeková 

s prácou „Problematika interrupcie 

z hľadiska etickej a morálnej dilemy 21. 

storočia“ a Juraj Kopál z druhého ročníka 

za „Dizajn hokejovej masky“. Ostatní 

študenti si odniesli veľa nových skúseností 

do budúcnosti. A tí najlepší postúpili na 

celoslovenskú prehliadku do Košíc. 

 

     

  Lenka Peterková, 2.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viva Mexiko!  
Ani naše gymnázium si nemohlo nechať 

ujsť 28. 5. 2010 o 10:00 h. vystúpenie 

mexického detského a mládeţníckeho  

folklórneho súboru  Atizapan de Zaragoza, 

ktorého zriaďovateľom je mesto Atizapan 

de Zaragoza  štátu Mexiko. Inak má 

Mexiko 31 štátov (a štát Mexiko je jedným 

z nich). Súbor má 80 členov, no nám sa 

predstavilo iba 20 mladých ľudí. Neohúrili 

nás iba svojim exotickým zjavom, ale 

najmä rytmickou hudbou, prekrásnymi 

farebnými kostýmami a jedinečnými 

choreografiami. Netancovali iba 

v skupinkách, no aj v pároch. Predstavili 

nám 11 tancov, kaţdý tanec bol z iného 

štátu Mexika a mal aj svoju históriu. Tance 

ako vláčikový, ktorý napodobňoval idúci 

vlak alebo tanec zráţka, ktorý tancujú 

mladí ľudia na zábavách a je veľmi rýchly, 

preto si musia dávať pozor, aby naozaj 

nedošlo k zráţke. Na záver si súbor za 

svoje fantastické vystúpenie vyslúţil aj 

obrovský potlesk.   

   Lenka Peterková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beseda s Michalom Hvoreckým 
 

Dňa 4. 6. 2010 na naše gymnázium zavítal 

známy slovenský spisovateľ - Michal 

Hvorecký. Ako sme sa dozvedeli, práve je 

na turné so svojou novou knihou „Dunaj 

v Amerike“, z ktorej nám aj pár úryvkov 

pútavo prečítal. Potom nám porozprával 

o svojich ostatných dielach. Nakoniec 

prišli na rad otázky a zvedaví študenti sa 

pýtali na všeličo, napr. na spisovateľove 

začiatky, kto ho motivoval k písaniu, ako 

vznikala táto najnovšia kniha, ale aj aký 

má vzťah ku klasickej literatúre.(fp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Majstrovstvá sveta v kolkoch 
 

V dňoch 24. - 30. 5. 2010 sa študent nášho 

gymnázia - Boris Šintál, zúčastnil 

Majstrovstiev sveta juniorov v kolkoch. 

Súťaţ prebiehala v chorvátskom meste 

Rijeka. Borisovi a jeho tímu sa podarilo 

získať 3. miesto. Gratulujeme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naša redakčná kolegyňa Stanislava 

Michnová sa rozhodla urobiť rozhovor so 

študentkou štvrtého ročníka (v čase 

uzávierky časopisu uţ zmaturovala) 

Barborou Valovou. 

 

 

Stanka: Takže, ty si štvrtáčka a tento rok 

maturuješ. Myslíš si, že Ťa naši profesori 

dostatočne pripravili na maturitu? 

Barbora: Určite áno! Vţdy sa nám 

venovali, dokonca boli ochotní aj mimo 

vyučovania vysvetliť nepochopené učivo. 

Mnohí sme sa hnevali, ako veľa nám toho 

dávajú naučiť sa na písomky, ale teraz 

viem, ţe to bolo len pre naše dobro. Veľmi 

im za všetko ďakujem. 

Stanka: Čo sa ti najviac páčilo na našej 

škole? 

Barbora: Naša škola sa mi páčila celá. Je 

super, ţe je to malá škola, takţe je to také 

rodinnejšie a priateľskejšie prostredie. 

Rýchlejšie sme sa dozvedeli všetky klebety 

:D(smiech). Páčili sa mi všetky akcie, ako 

rôzne výstavy, plesy, imatrikulácie, či 

Halloween, vţdy som bola rada, ţe som 

sem chodila. 

Stanka: A  čo sa ti nepáčilo? 

Barbora: Tak na to neviem odpovedať. 

Mala som skvelých spoluţiakov a 

profesorov, nemám sa načo sťaţovať. 

Moţno sem - tam som nebola spokojná s 

ich prístupom a hodnotením, ale aj to patrí 

k študentskému ţivotu. 

Stanka: Ktorý predmet si mala najradšej? 

A ktorý si nemala rada? 

Barbora: Mala som rada NOS, 

psychológiu, bavila ma tieţ veľmi biológia 

a sem - tam aj matematika. Asi ako väčšina 

som nemala rada fyziku a chémiu. Ale 

kaţdá hodina mala niečo do seba. 

Stanka: Chystáš sa na vysokú školu? Ak 

áno, na akú? 

Barbora: Určite chcem ísť na vysokú 

školu. Čakajú ma teraz prijímačky do 

Bratislavy na odbor psychológia a do Nitry 

na marketingovú komunikáciu a reklamu. 

Stanka: Myslíš si, že si na ňu dostatočne 

pripravená? 

Barbora: Čo sa týka prijímačiek, tak ma 

našťastie ţiadna drastická príprava nečaká. 

Čo sa týka Bratislavy, tak prijímačky sú vo 

forme logických testov a do Nitry robím 

talentové skúšky. Bola som aj na 

prípravnom kurze, ktorý mi určite veľmi 

pomohol.    

 
Z tvorby našich študentov, 
ktorá vznikla na hodinách 
slovenčiny. 
 
Andrea Búzeková  

 

Páv a húsenica (bájka) 

 
Pred chatrčou s názvom škola,  

sedí jedna veľká moľa. 

Húsenica na ňu máva, 

chcela by mať farby páva. 

Páv sa jej len stále smeje, 

ona vôbec pekná nie je. 

Húsenica hlavu skloní, 

vyzerá, ţe slzy roní. 

Do lavice sadla si, 

kniţku do rúk vzala si. 

Stále pilne študuje 

páv sa jej len čuduje. 

On si perie našuchorí, 

načo jemu budú školy. 

O vzdelanie predsa nejde, 

jemu všetko krásou prejde. 

Húsenica kníh sa drţí, 

koniec školy sa uţ blíţi. 

Na druhý rok pred školou, 

zastal motýľ pred moľou. 

Podišiel k nim bliţšie páv, 

kde si sa tu u nás vzal? 

Toľká krása na svete, 

motýľ, moľa poviete? 

Motýľ na to:  

,,Svoju myseľ si plnú pýchy mal,  

ţe si ani spoluţiačku - húsenicu nespoznal. 

Bol si pýchou zaslepený, 

neváţil si si tej ţeny." 

Motýľ bola krásavica - 

múdra, dobrá húsenica. 

 



 
Darina Blahová  
 

Susedské vzťahy (fejtón) 
 

V jedno krásne letné ráno dedko Oriský, 

tak ako kaţdé ráno, šiel nakúpiť potraviny 

do dediny. Vzal si svoj bicykel a uháňal, 

aby bol čím skôr doma. Mal problémy so 

srdcom, a doktor mu často prízvukoval, 

aby doţil svoj ţivot v pokoji. Raz darmo,  

deduško bol presvedčený, ţe dve deci vína 

kaţdý deň z neho urobia zdravého 

mládenca. Stretol susedu Vranskú: „Na, 

čoţe sa vy tak náhlite? Chcete si hrob 

vykopať?“ „Ale, čoby suseda, ja vás 

budem ešte dlho strašiť,“ odvetil  

s úsmevom dedko Oriský.  

Ako prišiel domov, netrvalo dlho a dedko 

poráţku dostal. Babka ratovala, nariekala, 

sanitku volala. V ten istý deň poobede 

stretá suseda Vranská susedu Danu 

Kolibskú. „Ahoj, Dani, uţ si počula?“ „ Čo 

moja, čo?“ „Strašná tragédia sa stala, 

dedko Oriský poráţku dostal!“ „Ozaj? Ja 

som vravela, ţe sa ten starý raz na tom 

bicykli zabije!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deana Piscová  
 
Susedské vzťahy (fejtón) 
 

Ţijeme v malej dedinke pri Novom Meste 

nad Váhom. Konkrétne na sídlisku pri 

firme Partners. Pýtate sa prečo na sídlisku, 

keď výraz sídlisko sa pouţíva pre obydlie 

v meste? Keď moji rodičia chceli vyuţiť 

nenávratnú štátnu dotáciu, museli spĺňať 

niekoľko podmienok. Jednou bola rozloha 

pozemku, druhá opreté domy. Takţe takéto 

spoluţitie, keď si susedia vidia do hrncov, 

počujú tikot hodín od vedľa, keď pijú kávu 

na elektrickej rozvodni, pre ktoré vzniklo 

veľa milých, vtipných záţitkov. Nie len 

veselo, ale aj nebezpečne. A to doslova. 

Keď sa môj otec rozhodol pod zámienkou 

zlepšiť  finančnú situáciu chovaním 

zajacov a holubov, musel vyriešiť aj to, kto 

sa bude o zvieratá starať. Samozrejme, 

mama.  Tá išla v jedno ráno na seno. 

V tom zazvonil zvonček a ona sa vrátila 

otvoriť dvere. To ju zachránilo, pretoţe zo 

záhrady uţ  počula: „Čo si na komoru?“ To 

patrilo susedovmu synovi, pretoţe vystrelil 

zo vzduchovky bez otca. Brok by moju 

mamu určite zasiahol. Moja vľúdna mama 

vošla do skutočnej komory a podala 

chlapcovi cukríky, aby sa radšej zabával 

s nimi. Pri dverách stála ďalšia susedka, 

ktorá bola tieţ na komoru. Dala sa 

presviedčať moju mamu. „Ale pani 

Piscová, vaše deti za humnami tetujú.“ 

Ona ale v tom šoku nevedela o čom 

susedka hovorí, a čo si má myslieť o slove 

„tetujú“. Našťastie, moja mama nie je len 

vľúdna, ale aj múdra, domyslela si, ţe tým 

chcela povedať fetujú. Táto milá pani je 

v susedstve známa svojím zveličovaním 

a fantáziou, a tak moja vľúdna, múdra 

a pohotová mama neváhala a susedke 

vtisla do dlane zvyšok cukríkov. Potom 

nasledovalo buchnutie dverí.  Tak toto je 

moje susedstvo. Som rada, kde ţijem. 

Mám to tu rada, veď mohlo by to byť 

aj horšie.  

 



Niečo na pobavenie  
 

- V škole deti písali písomku. Pani učiteľka 

im diktovala: Slnko zachádza...  

Potom si vzala písomky žiakov a 

ohodnocovala ich: Janka 1, Jožko 1, 

Móricko ... Móricko! Ja som vravela že ste 

mali napísať slnko zachádza a nie slnko 

ide na záchod! 
 

- Na suplovanej hodine sa ţiaci 

suplujúcemu vymykajú z pod kontroly. 

Zavolá pred tabuľu najväčšieho frajera a 

rozmýšľa, aký trest mu dať.  

Ten si robil z toho srandu a spoluţiaci tieţ. 

Učiteľ sa naštve, udrie päsťou po stole. 

Ţiaci stíchli, ale dlho to nevydrţalo.  

Uţ toho má naozaj dosť, znova udrie a 

zareve: "Ticho v súdnej sieni!" 

Ţiak pred tabuľou rýchlo zareaguje: 

"Chcem právnika!" 
      

- Profesor vraví: Dnes vás pustím o štvrť 

hodinu skôr. Odchádzajte prosím po tichu, 

nech nezobudíte niekoho vo vedľajších 

učebniach. 
 

- Pokiaľ ţiak v minulosti tvrdil, ţe krokodíl 

je ryba, bola to chyba. Dnes  to, 

pochopiteľne, chyba nie je, ale je to 

osobný názor ţiaka, ktorý má právo 

zastávať. Na učiteľovi je, aby nezranil 

ţiakovu osobnosť, či nenarušil jeho 

sebavedomie. Musí preto vytvoriť 

ústretovú priateľskú atmosféru a pre dané 

tvrdenie nájsť vhodnú interpretáciu.  Napr.: 

„Správne, Joţko, krokodíl patrí medzi 

ryby, a tieţ medzi obojţivelníkov. I medzi 

tropický hmyz, skrátka medzi všetkých 

obyvateľov afrických riek. Patrí medzi 

nich, pretoţe spolu tvoria jednu veľkú 

šťastnú rodinu, ktorej sa hovorí ekosystém. 

A inak je to plaz, ty debil!“ 

 

 

 
 
 
 
 

Hefty našich študentov 
 

- Kaţdý štát by mal mať svoj vlastný 

národ. 

- Ten, kto vyvoláva mutácie, je doktor. 

- Mobil vysiela UV ţiarenie. (magnetické) 

- Medveď zhadzuje srsť. 

- Styrén je východisková zlúčenina na 

výrobu ropy. ( polystyrénu) 

- Hlavné mesto Švajčiarska je Brusel. 

(Bern)  

- Jedno z miest vo Švédsku sa volá 

Gutenberg. (Göteborg) 

- Asymetrický uhlík je taký, ktorý nie je 

symetrický. 

- George Johan Mendel (Gregor Johan 

Mendel) 

- Aký monzún poznáš? Pekný a škaredý. 

- Kde sa pestujú olivy? V Rusku. 

- Kde sa pestujú ovce? (chovajú) 

- V Laponsku ţijú Lapanci. 

- Anglicko je na vrchnej pologuli. 

(severnej) 

- Pádska níţina sa vlieva do Jadranského 

mora. 

- Alpy obmývajú Taliansko. 

- Deti s Downovým syndrómom majú 

mongolské oči. (mongoloidné) 

- Obeţná doba je čas, za ktorý obehne 

teleso nejakú danú dráhu. 

- Obeţná doba je doba, za ktorú obehne 

teleso svoju obeţnú dráhu raz. 

- Rusko susedí s Nemeckom. 

 

Inzeráty 
 
Predám bublinu do vodováhy. Cena 

dohodou. Vittek 

 

Prenajmem prievan do chodby. Cena: 2.48 

€/hod.  Cibulka 

 

 

 







(Uvidíme sa znovu po straaaašne dlhých 

prázdninách – preklad  redakcie) 


