
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Milí naši čitatelia,   
 
opäť sa vám dostáva do rúk nové vydanie 

nášho-vášho časopisu Gymploviny. 

Chceme vás potešiť a s prichádzajúcou 

jarou aj rozohriať zaujímavými článkami. 

Toto vydanie bude iné. Iné nie tak vizuálne 

ako skôr obsahovo. Okrem tradičného 

glosovania udalostí a akcií našej školy 

získate i niekoľko informácií o plánovanej 

spolupráci s českým gymnáziom vo 

Vítkove. Druţ obná škola chce spoznať 

ţ ivot našej školy, jej históriu, 

študentov, pedagógov ako i mesto, kde 

sa  naše gymnázium nachádza. Jednou z 

moţ ností je predstaviť sa práve na 

stránkach školského časopisu. Nemajte 

obavy, pretoţ e sme nezabudli na zauţ ívané 

rubriky: pobavia vás výroky vašich 

spoluţ iakov či zopár vtipov. Tešíme sa na 

vaše postrehy, návrhy a kritiku. Urobíte 

nám radosť, keď si prelistujete nové číslo, 

nájdete si v ňom to svoje a snáď 

pozabudnete tak na zhon beţ ného dňa. 

Pretoţ e práve vy - naši čitatelia, ste 

zmyslom našej redakcie a práce v nej. 

Prajeme vám krásny a usmievavý marec :) 

 Vaša redakčná rada.. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

          Ped.  dozor: Mgr. Tatiana Vavríková 

          Korektúra: PaedDr. Veronika Chrvalová 

          Grafická úprava: Patrik Kubíček 

                                      Michaela Matušovská 

          Šéfredaktor: Petra Filanová 

          Redakčná rada: Lenka Peterková 

                                   Daniela Peterková 

                                   Stanislava Michnová 

                                   Jana Ferechová 

                                   Zuzana Ondreičková 

                                   Katarína Cigániková 

 
 
 
 
 



 

 
 
Dňa 1. júla 2000 bolo zriadené naše 
gymnázium vo Vrbovom. 4. septembra 
2000 bolo 1. slávnostné otvorenie nového 
školského roka v novej budove. 
Riaditeľkou bola PaedDr. Mária 
Kvasničáková. V novej škole sa po 
prvýkrát stretli 2 triedy prvákov. V tomto 
dni bol zriadený i prvý  školský časopis - 
Indebite.  
Čestný názov - Gymnázium Jána Baltazára 
Magina - nosí naša škola od 12. októbra 
2007. Toto významné ocenenie udelilo 
škole Ministerstvo školstva SR za veľmi 
dobré výchovno-vyučovacie výsledky: 
mnohé dobré umiestnenia ţ iakov 
v krajských a celosvetových súťaţ iach, 
olympiádach, úspešnosť prijatia na vysoké 
školy, nové metódy a formy práce, ako aj 
projekty a bohatú mimoškolskú činnosť. Je 
to morálne ocenenie výsledkov kolektívu 
pedagógov a ţ iakov školy. 
Táto škola umoţ ňuje ţ iakom prístup ku 
všetkým informačným zdrojom, 
k rozvíjaniu schopnosti ţ iakov vyhľadávať, 
hodnotiť a vyuţ ívať pri učení rôzne zdroje 
informácií (kniţ nice, internet, tlač, video), 
osvojiť si metódy individuálneho štúdia 
a samostatnej práce s informáciami. 
V rámci zvyšovania potrieb vzdelávania sa 
na našej škole zriadila školská kniţ nica, 
v ktorej ţ iaci majú prístup najmä ku 
klasickej beletrii a odbornej literatúre. 
Ţiaci študujú v moderných učebniach 
informatiky. Cudzie jazyky si môţ u 
zdokonaľovať v odborných učebniach 

cudzích jazykov, ktoré sú zriadené na 
vysokej technickej a odbornej úrovni. 
Ďalej sú tu vybudované odborné učebne 
fyziky, chémie a multimediálne učebne. 
V rámci mimoškolskej činnosti na škole 
pracujú ţ iaci kaţ doročne v rozličných 
krúţ koch. Vo 4. ročníku bývajú krúţ ky 
zamerané k príprave na ústnu maturitnú 
skúšku, v niţ ších ročníkoch na prípravu na 
olympiády a súťaţ e, niektoré krúţ ky vedú 
ţ iaci podľa svojich záujmov (internetový, 
tvorba webstránky, novinársky, Poi-
točenie, športový a i.). Oslavuje sa tu 
Halloween, na Valentína sa posielajú 
pozdravy do Valentínskej pošty a mnohé 
iné veci, ktoré kaţ dým rokom pribúdajú. 

Naša škola organizuje rôzne aktivity 
a akcie ako napr. športové podujatia, 
kultúrne podujatia, výlety na Slovensko ale 
i do zahraničia (Francúzsko, Viedeň, 
Anglicko, Poľsko, Chorvátsko) a exkurzie 
do divadiel, múzeí a kultúrno-historických 
pamiatok. Kaţ doročne sa organizujú 
odborné a jazykové exkurzie. Ich cieľom je 
nadobudnúť poznatky netradičným 
spôsobom alebo vyskúšať si jazykové 
znalosti v praxi. Výbornou akciou, na 
ktorej si študenti môţ u v praxi overiť svoje 
konverzačné a lingvistické schopnosti 
v anglickom jazyku, je takmer kaţ doročná 
účasť našich študentov na celodennom 
zábavnom projekte Drama day. Ďalej je 
naša škola zapojená do mnohých projektov 
ako napr. literárna súťaţ  pre ZŠ a SŠ 
v písaní sci-fi poviedok s názvom Keď si 
vymýšľam. Ţiaci na našej škole sa zapájajú 
do tzv. SOČ-ky (Stredoškolská odborná 
činnosť), kde si môţ u vybrať akúkoľvek 
ľubovoľnú tému alebo problém sveta, 
ktorý ho zaujíma. Na základe hodnotenia 
a úspešnosti sú potom vybrané najlepšie 



práce, ktoré postupujú do krajského alebo 
celoslovenského kola. Naša škola sa zapája 
i do projektu „Adopcia afrických detí na 
diaľku“. Výsledkom bola finančná zbierka 
na vzdelávanie pre 16-ročného Bunstone 
Masolia z Kene.  

Gymnázium Jána Baltazára Magina vo 
Vrbovom je špeciálne a to hneď z 
niekoľkých dôvodov. Tým prvým sú 
napríklad aj niektoré vyučovacie hodiny. V 
prvom ročníku sa môţ eme stretnúť so 
špeciálnym predmetom pod názvom 
Učenie a komunikácia. Keďţ e prestup zo 
základnej školy na strednú školu a to rovno 
na gymnázium nie je ľahký, ako sme sa uţ  
mnohí presvedčili, cieľom tejto hodiny je 
pripraviť študentov na zmeny spojené s 
novým prostredím a aj celkovým 
systémom učenia. Naučíte sa tu ako sa 
správne učiť tak, aby ste mali stále čas na 
svoje koníčky ale aj tak, aby ste boli 
súčasne pripravení na vyučovacie hodiny. 
A v neposlednom rade si overíte svoje 
schopnosti z rýchleho čítania. Ďalším 
takým zvláštnym predmetom je aj umenie 
a kultúra. Táto hodina je zameraná na 
diskusiu na rôzne témy. Ak ste ten typ 
človeka, ktorý si myslí, ţ e má čo povedať a 
na všetko má svoj vyhranený názor, táto 
hodina je pre vás ako stvorená. Ak ste 
úspešne zvládli prvý ročník, tak v druhom 
na vás čaká hodina etikety. Je síce 
pravdou, ţ e v dnešných časoch má človek 
taký dojem, ţ e slušné správanie a 
charakterné spôsoby uţ  dávno vyšli z 
módy, ale nie je to celkom tak. Stále je 
dôleţ ité vedieť veci ako napríklad, kto 
prvý navrhuje tykanie, prečo ţ ena 
nevchádza do nového prostredia ako prvá a 
aj to, ako svojmu partnerovi či partnerke 
na plese pri tanci neurobiť hanbu. 

Zaujímavosťou sú aj semináre, ktoré ţ iaci 
navštevujú od tretieho ročníka ako 
prípravu na maturity. K dispozícii sú 
semináre z psychológie, literatúry, 
dejepisu, cudzích jazykov atď. V triedach 
nie je toľko študentov ako na iných 
školách, čo umoţ ňuje individuálnejší 
prístup profesorov a vzbudzuje atmosféru 
rodiny, keďţ e sa tu takmer kaţ dý s kaţ dým 
pozná. A moţ no práve to je tou najväčšou 
kvalitou. Tá skutočnosť, ţ e to nie je škola, 
kde si profesori odučia svoj predmet a 
nerobia nič pre svojich študentov. Takţ e či 
uţ  je netypické alebo výnimočné, 
v kaţ dom prípade Gymnázium Jána 
Baltazára Magina je originálne. 

 

                                                                                            
Daniela Peterková a Michaela Mihóková, 2.A 

 

 

 

 



 

 

Vrbové, malé mestečko s počtom 
obyvateľov 6249, leţ í 10 km západne od 
kúpeľného mesta Piešťany. 

Prvá písomná zmienka o Vrbovom 
pochádza z roku 1113. Na konci 14. 
storočia sa prvýkrát spomína ako 
mestečko.  

Vrbové sa postupne vyvinulo na 
remeselnícko-obchodné centrum širšieho 
okolia (aţ  po dnes sa zachovala tradícia 
jarmokov, ktoré sa konajú tradične trikrát 
do roka), pričom aţ  do konca 19. storočia 
tu významné postavenie zastávalo 
vinohradníctvo. Výraznejší rozvoj 
priemyslu nastal od polovice 20. storočia, 
kedy vo Vrbovom postavili textilný podnik 
Trikota (výroba spodnej dámskej bielizne 
a oblečenia). Dnes má názov Industrial 
park a sídli tu viacero zahraničných firiem. 

Medzi hlavné dominanty Vrbového patrí 
Šikmá veţ a, vysoká 38 metrov. Jej odklon 
činí podľa posledných meraní 99 cm. 
Ďalšie pamiatky mesta: farský Kostol sv. 
Martina (1.polovica 14. storočia), 
evanjelický kostol, ţ idovská synagóga, 
Kostol sv. Gorazda, Kaplnka sv. Rocha 
(postavená ako poďakovanie ľudí za 
ochranu pred cholerou a morom) 
a napokon šľachtická kúria, v ktorej sa 
narodil vrbovský rodák gróf Móric August 
Beňovský, dobrodruh, cestovateľ a neskôr 
kráľ Madagaskaru. 

Za mestom sa nachádza vodná nádrţ  
Čerenec, postavená na ochranu pred 
povodňami a dnes slúţ i na rekreačné účely 
a najviac na rekreačný, ale aj športový 
rybolov.  

Svoju obľúbenosť si najmä medzi mladými 
obyvateľmi získal hudobný festival 
Vrbovské vetry, ktorý sa prvýkrát 
uskutočnil pred dvoma rokmi. Týţ deň pred 
samotným vyvrcholením - koncertmi 
známych slovenských skupín 
(a zahraničným hosťom), sa koná 

Kinematograf, kde sa premietajú filmy 
slovenskej a českej kinematografie 
uvedenej do kín v uplynulej sezóne, ktorá 
taktieţ  priláka mnoţ stvo ľudí.  

Okrem toho sa Vrbové nachádza vo veľmi 
peknom prírodnom prostredí, a preto sa 
dajú realizovať  výlety do prírody - na 
Malú a Veľkú Pec, Babiu horu.  

Príjemnú agroturistiku ponúka aj obec 
Podkylava, ktorá je od Vrbového vzdialená 
necelých 25 kilometrov  smerom na sever.  

Na to, aby ste mohli spoznať Vrbové  
a jeho malebné okolie so všetkými krásami 
a historickými pamiatkami je treba krátky 
pobyt. Určite vás o nič neukráti a prekvapí 
vás aj pohostinnosť a vľúdny prístup 
obyvateľov tohto malého mestečka 
v Malých  Karpatoch.  

Petra Filanová, 3.A a Lenka Peterková, 3.B 
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29. 1. 2011 o 19 hod. sa to všetko začalo. 
Prípravy boli ukončené, všetko pekne 
naaranţ ované a pripravené na príchod 
plesajúcich hostí. Postupne všetci hostia 
poprichádzali a asi okolo ôsmej večer sa 
ples konečne začal. Na začiatok vystúpili 
s príhovormi PaedDr. František Glos, PhD. 
- riaditeľ gymnázia, ktorý zaţ elal príjemnú 
zábavu a ostatné prenechal Ing. Petrovi 
Filanovi, predsedovi Rady rodičov. Tieţ  
bola otvorená výstava maliara Ľ. Slávika, 
ktorého tvorba je naozaj veľmi moderná 
a kreatívna.  

Program ďalej pokračoval vystúpením 
Petra Adamova, ktorý nám zanôtil piesne 
francúzskych šansónov. Roztancoval nás 
folklórny tanečný súbor Krajňanec 
a pobavili nás študenti 4. ročníka svojím 
vystúpením - basketbalom v spomalenom 
tempe. Potom nasledovala voľná zábava 
a o polnoci sa začala tombola. Takmer 
kaţ dý mal šancu vyhrať- či uţ  prací 
prášok, minerálku, alebo nástenné hodiny. 
Zábava pokračovala aţ  do šiestej rána. Zdá 
sa teda, ţ e sa tohtoročný ples vydaril, za čo 
patrí vďaka Rade rodičov, ktorá celé 
podujatie zastrešovala. 

 

     
   Petra Filanová, 3.A 

 

 

 
 

V tomto čísle sme si pre vás pripravili aj 
slovensko-český slovník.(1.časť). Iste nie 
sme jediní, kto celkom perfektne neovláda 
české mesiace v roku. (aţ  na jednu našu 
redaktorku ) 

Január -  Leden 

 

Február -  Únor 

 

Marec -  Březen 

 

Apríl -  Duben 

 

Máj -  Květen 

 

Jún -  Červen 

 

Júl -  Červenec 

 

August -  Srpen 

 

September -  Září 

 

Október -  Říjen 

 

November -  Listopad 

 

December -  Prosinec 



 

 

 

 

„Podarilo sa nám vytvoriť školu rodinného 
typu, školu, kde sa cítime dobre.“ 

Aj tieto slová vyriekol pri príleţ itosti 
jubilea nášho gymnázia PaedDr. Ing. 
František Glos, PhD., riaditeľ gymnázia. 
Áno, je to tak. V novembri 2010 naša škola 
slávnostne oslávila 10 rokov existencie. Pri 
tejto príleţ itosti bol vydaný zborník, 
rekapitulujúci kaţ dý, čo i len malý krôčik 
vpred vo vyučovacom i mimoškoslkom 
procese.  V piebehu desiatich rokov prešlo 
bránami školy mnoho profesorov 
i študentov. Niektorí učitelia sú tu uţ  od 
začiatku, niektorí od polovice, ale kaţ dý 
z nich svojím spôsobom prispel k rozvoju 
školy. Takisto aj študenti, ktorí sa tu 
dobrovoľne učili, a dnes sa na pôdu školy 
vracajú ako úspešní pracujúci ľudia, či ako 
vysokoškoláci.  
História nášho gymnázia sa začala písať 
1. júla 2000, kedy bola škola zriadená. Uţ 
4. septembra privítala prvých študentov vo 
svojej histórií. 12. októbra 2007 získalo 
gymnázium  od Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky čestný názov 
Gymnázium Jána Baltazára Magina.  
So vznikom školy sa zároveň začala éra 
prvého školského časopisu Indebite 
(vychádzal do roku 2003). Neskôr vznikajú 
Gymploviny, ktoré fungujú dodnes 
(s istými zmenami).  
Okrem vydávania časopisu sa na škole 
organizuje aj sci-fi súťaţ  Keď si 
vymýšľam. Študenti z celého Slovenska sa 
môţ u zapojiť do súťaţ e napísaním 

poviedky sci-fi.  V súčasnosti máme pred 
sebou vyhodnotenie 12. ročníka.  
Taktieţ  škola organizuje kaţ doročne 
streetballový turnaj, do ktorého sa zapája 
veľa škôl z Vrbového a okolia.  
Od roku 2001 sa študenti  aktívne zapájajú 
do Stredoškolskej odbornej činnosti  
(SOČ) v rôznych vedných odboroch. Veľa 
študentov dosiahlo krásne umiestnenia. 
Študenti majú moţ nosť zahrať si priamo 
v aule gymnázia stolný tenis. Dlhodobo sa 
organizujú aj predvianočné turnaje v tomto 
športe.  
Tieţ  sa kaţ doročne konajú plesy- 
tohtoročný 7. ročník opäť dokázal, ako sa 
ľudia pri dobrej hudbe dokáţ u spolu 
zabaviť.  Spočiatku boli plesy 
organizované v kúrii Mórica Beňovského, 
no napokon boli presunuté do auly školy. 
Na škole sa tieţ  zorganizovalo veľké 
mnoţ stvo besied so známymi slovenskými 
spisovateľmi, politikmi, či historikmi - 
spomeniem len mená ako Pavel Dvořák, 
Ľubomír Bosák, Katarína Cibulková, Ivan 
Mikloš, Teodor Kriţ ka, Tomáš Janovic, 
Michal Hvorecký či Drahoslav Machala. 
Okrem toho, ţ e predstavili svoju 
tvorbu, našich študentov obohatili o nové 
zaujímavosti a poznatky.  
Tri z našich študentiek sa v školskom roku 
2008/2009 zúčastnili projektu Ministerstva 
školstva, ktoré ponúkalo moţ nosť 
sociálnych štipendií plne hradených štátom 
vo forme ročného štúdia v Írsku s cieľom 
zdokonaliť sa v anglickom jazyku. Šťastie 
v tomto projekte mali Renáta Černičková, 
Ráchel Baladová a Natália Hermanová. 
 

   Petra Filanová, 3.A 



 
 
- Aké dielo napísal Erich Maria 
Remarque? - Vtedy na západe.  
(správne: Na západe nič nového) 

 

- Ústava  SR má 11 hláv. (Hmmm, je to 
dračica! ) 

 

- 1. svetovú vojnu vyhrali Nemci. 

- Kde bola ukončená 1. svetová vojna? 

- V Ardénskom lese. 

(správne:  Compiengskom) 

 

- Aký máme typ ekonomiky?  

- Poľnohospodárstvo 

- Národná rada je rada národa. 

 

- Ako sa volajú peniaze štátu? - Štátny 
poklad. 

 

- Po smrti Lenina začali o moc bojovať 
Trockij a Lenin. (správne: Stalin) 

 

- Čo sa pestuje na Slovensku? - Kravy. 

 

- Vieš, ako dostaneš vitamín B12? - Dáš 
dokopy B6 a B6.  

 

- Katolícka moderna patrila k puristom. 

 

- Inhibítor upcháva chemickú reakciu. 

 

Rozprávajú sa dve babky po 

nedeľnej omši. 

- A moja, čo tá tvoja vnučka 

dostala od toho Taliana? 

- Ale, syfilis. 

- A čo to je? - pýta sa tá 

druhá. 

- Je to väčšie ako mercedez, 

lebo hovorila, ţ e sa v tom 

povezie celá rodina. 

 

Príde cigáň do večierky a pýta si od 

predavača nejaký produkt od Algidy. 

A predavač vytiahne spod pultu Magnum 

a zastrelí ho. 

Ţena sa pýta muţ a: „Drahý, aké ţ eny sa ti 

páčia viac, pekné alebo múdre?“ „Ani 

jedny, ani druhé. Veď vieš ţ e ľúbim iba 

teba.“ 

Idú dvaja opilci a jeden hovorí: „Myslím, 

ţ e začínam vidieť dvojmo.“ Druhý vyberie 

jednu stovku a hovorí: „Tu sú tie dve 

stovky, ktoré ti dlţ ím.“ 

 

Ţena volá svojí mamince: „Mami, zase se 

se mnou hádal, uţ  to nevydrţ ím, přijdu 

bydlet k tobě!“ Matka odpovídá: „Ne, ne, 

miláčku, on musí zaplatit za svoje chyby! 

Já přijdu bydlet k vám!!“ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


