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ÚVOD

E d i t o r i á l

K o n t a k t y

Je presne deň pred Vianocami a ja mám písať editoriál k letnému číslu... Celkom 
hardcore. Je sranda miesiť cesto na koláčiky a premýšľať nad tým, čo sa vlastne 
cez leto stalo... Do mojej zbierky pribudlo pár nových priateľov, pár celkom nových 
situácií a fakt, že som sa stala (oficiálne) dospelou. Teraz mám osemnásť a pol, 
som maturantka, a vôbec nemám pocit, že som dospelá. Naopak. Mám pocit, že čím 

som staršia, tým viac sa viem tešiť a vravieť hlúposti 
(ako napríklad teraz).

Mimochodom, poznáte tú 
pesničku od Petra Lipu? „Vždy, 
keď idú maturantky mestom, 
cítim jemnú vôňu omamnú...“  Zi- 
stila som, že v tej pesničke nie 
je ani štipka pravdy. Odkedy no-
sím svoju zelenú stužku, žiaden 
chlap sa za mnou neotočil vyslo-
vene len preto, že som maturant-
ka. (Otočili sa z iných dôvodov, 
haha)... Mám rada džez, ale čo 
je veľa, to je veľa. „...možno sa 
mi niekedy podarí odhryznúť si 

z toho koláča...“  
        Omamná vôňa? Koláče? 

Musím končiť, prihárajú!

@romcahrdinka



  

Túlali sme sa po Orave
Tak ako všetci druháci pred nami a po nás sme aj my začiatkom júna 
nasadli do autobusu, ktorý nás mal odviezť na Oravu. 
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Prvou spomedzi mnohých zastávok bol 
Oravský zámok týčiaci sa nad riekou 

Orava. Po prehliadke a krátkej prednáške v 
útrobách hradu sme pokračovali k Oravskej 

priehrade, odkiaľ sme sa loďou preplavili 
na malý Slanický ostrov, nazývaný aj 
Ostrovom umenia. Čas pokročil, a tak 

bola na rade tretia, a zároveň posledná 
zastávka prvého dňa. Skanzen Oravskej 

dediny v Zuberci bol so svojimi drevenými 
chalúpkami a autentickou ľudovosťou 

príjemnou zmenou. Či už niekoho zaujala 
ľudová architektúra, hojdačky pre deti 

alebo kačky a husi kúpajúce sa v potoku, 
som si takmer istá, že všetci sme si odtiaľ 
odniesli jednu rovnakú spomienku. Fotku 
na drevenom moste ponad miestnu bys-
trinu. Na záver dňa sme sa presunuli na 

neďalekú ubytovňu, do dvojhviezdičkového 
hotela Primula v Zuberci, kde nás čakala 
teplá večera a niektorých aj odpočinok na 

(svojich) izbách.  
 Nasledujúci deň sme strávili exkurziou 
v artikulárnom kostole v Leštinách, kde 

sme si vypočuli výklad od veľmi príjemnej 
sprievodkyne – pani Murínovej, ktorá nás 
neskutočne zaujala. Dokonca sme videlí 

aj Artuša Vilániho v podaní pána učiteľa 
Žitňanského.

ORAVA



text a foto:-Simona Súkeníková-
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ORAVA

Pokračovali sme návštevou v rodnom dome Martina Kukučína v Jasenovej a našu oravskú 
exkurziu sme zakončili v Dolnom Kubíne – v Múzeu Pavla Országha Hviezdoslava. Hlad 
nás doviedol na obed do Dolného Kubína, mimochodom väčšej diery než Bánovce, a dosýta 

najedení sme sa pobrali na miestny historický cintorín. 
Myslím si, že, aj keď niektorí ocenili najmä fakt, že vďaka tejto exkurzii sme vypadli zo 

školy, každý si našiel niečo, na čo si bude s úsmevom spomínať navždy. 



Návšteva z PERU 
V piatok 2.6.2017 študenti 1., 2. a 3.ročníka  Gymnázia J. Jesenského absol-
vovali tak trochu iné hodiny španielčiny. Spríjemnila im ich študentka Andy 
Castro, ktorá žije v hlavnom meste Peru- v Lime. 

Momentálne je na pár dní s príbuznými na Slov-
ensku. Porozprávala zaujímavosti o svojej 

krajine, odpovedala na zvedavé otázky študentov a 
dokonca predviedla čosi aj z národného tanca Peru. 
Niektorí študenti tak mali prvýkrát možnosť počuť 
španielsky jazyk z úst cudzinca.  

-Mgr. E. Masárová -
-foto: webová stránka školy-

Hallo aus Wien!

PERU
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Hallo aus Wien!
Je lepšie vstávať skoro ráno do Viedne ,  ako vstávať do školy. Túto skutočnosť na 
vlastnej koži skúsili sedemnásteho mája žiaci tretieho ročníka a septimy 
Gymnázia J. Jesenského.

Prvým bodom na zozname bola návšteva ZOO, ktorá patrí k areálu zámku Schönbrunn 
a pýši sa titulom najstaršej ZOO na svete. Najväčším lákadlom pre mnohých z nás boli 
určite pandy , a keď sme sa predrali davom japonských turistov, mohli sme si pár hodín 

popozerať všetko, čo nás zaujímalo. Času bolo ale menej, než by sme potrebovali, preto sa 
určite oplatí vrátiť sa. Rovnako nás čakala prehliadka samotného zámku, kde sme mohli 
navštíviť štyridsaťdva izieb s virtuálnym českým sprievodcom v podobe malého akoby 

telefónu na uchu. Bývalé letné sídlo Habsburgovcov, ktoré neskôr spolu s celou Habsbur-
skou monarchiou dobyl aj samotný Napoleon, rokokový štýl paláca a bohaté (dokonca 

pôvodné) vybavenie izieb spôsobilo mnohým z nás umelecký zážitok, niektorým dokon-
ca katarziu. Tiež sme mali možnosť poprechádzať sa v rozkvitnutých schönbrunnských 
záhradách, a keďže počasie nám prialo, stálo to za to, hoci sme už boli trocha unavení. 

Náš modrý autobus nás ďalej zaviedol na Mariahilferstraße, jednu z najväčších a 
najznámejších nákupných ulíc, kde sme sa mohli určitý čas pohybovať, nakupovať, alebo 

najesť sa. Po tomto bode programu sme nasadli do autobusu a vydali sme sa na cestu 
domov. Boli sme síce unavení a trocha nás boleli nohy, ale každý jeden by určite povedal, 
že táto exkurzia bola jedna z tých najlepších, ktorú sme kedy absolvovali. Ďakujeme pani 

profesorkám a dúfame, že si to užili rovnako ako my.

-Romana Antalová -
-foto: webová stránka školy-
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-K.Ruráková-
-foto: webová stránka školy

ČLÁNKY

Exkurzia Arborétum 
Tesárske Mlyňany a Energoland Mochovce
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EXKURZIA

25.5.2017 sa žiaci Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou  zúčastnili 
exkurzie do Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch a do Energolandu v Mochovciach. 
V Arboréte sme videli mnoho zaujímavých druhov drevín 
a kríkov. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých vecí. Niečo 
sme aj vedeli vďaka hodinám ekológie a biológie. Potom sme 
sa presunuli do Energolandu v Mochoviach. Boli tam rôzne 
moderné technológie týkajúce sa využitia energie a interak-
tívne hry, ktoré sme si mohli vyskúšať na vlastnej koži. Mohli 
sme si prezrieť  termokameru.  Zahrali sme si aj energorace-
kinect hru na interaktívnej podlahe, kde sme si mohli pozrieť 
koľko energie vynaložíme bežaním na mieste. Potom sme 
si pozreli 3D film Odysea energie, kde nám ukázali, ako sa 
vyvíjal svet od veľkého tresku až po súčasnosť a naznačoval 
nám aj vízie  budúcnosti. Bola to pre nás dobrá skúsenosť 
vidieť a počuť, ako vzniká jadrová energia. Ďakujeme profe-
sorom, ktorí tam s nami boli a dúfame, že ešte budeme mať 
príležitosť zažiť podobnú poučnú exkurziu.



-Lucia Kajanová-
-foto: webová stránka školy

EXKURZIA
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Exkurzia Sereď
V piatok 16. 6. 2017 sa žiaci tercie a kvarty zúčastnili na dejepisnej exkurzii v meste Sereď. 
Exkurzia bola zameraná predovšetkým na zlepšenie vedomostí o holokauste, druhej svetovej 
vojne a povojnovom období v Československu. 

    Prvou zastávkou našej výpravy bolo Múzeum ho-
lokaustu v Seredi. Múzeum vzniklo v priestoroch 
bývalého pracovného a koncentračného tábora v 
Seredi. Predstavuje autentické miesto viažuce sa k 
tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na 
Slovensku počas druhej svetovej vojny. Zároveň 
taktiež slúži aj ako pamätník zavraždeným Židom zo 
Slovenska, pričom len táborom v Seredi ich prešlo 
približne 16 000. Z nich bola väčšina zavraždená 
počas holokaustu.  Žiaci zažili podnetnú prehliadku, 
počas ktorej si mohli pozrieť dobové dokumenty, 
fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním 
Židov na území Slovenska.

Taktiež sa dozvedeli, aký ťažký život prežívali 
Židia na Slovensku počas rokov 1941-1945. Jed-
ným z najemotívnejších  vystavených artefaktov 
bol dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do 
koncentračného tábora Auschwitz. Žiaci si mohli 
osobne vyskúšať vstup do vagóna a prečítať si vyryté 
nápisy na strope, ktoré vznikli ešte počas deportácií. 
Po skončení prehliadky sa žiaci presunuli do veľkej 
miestnosti, kde si pozreli krátky dvadsaťminútový 
dokument o Edite Grosmanovej, ktorá sama prežila 
pobyt v koncentračnom tábore Auschwitz a podala 
výpoveď o svojom príbehu. 

Okolo poludnia sa začal workshop s názvom „Deň, 
kedy sa mlčalo“. Workshop bol zameraný na tému 
premeny slovenskej dediny počas kolektivizácie v 
povojnovom období. Žiaci sa preniesli do obdobia 
po vojne do oravskej dediny Mútne. Každý jeden 
žiak dostal rolu, do ktorej sa mal vžiť, a potom si 
musel pohľadať rodinu. Študenti si následne prečítali 
inštrukcie o ich životných pomeroch a politick-
ých názoroch. Ihneď nato mali za úlohu nakresliť 
si dom, poprípade statok, v ktorom žila ich rodina. 
Ku každému príbytku boli priradené domáce zvier-
atá, ktorých množstvo záviselo od finančnej situácie 
rodiny. Po pár chvíľkach sa každá skupinka predstavi-
la celej dedine. Neskoršie sa jednotlivé domácnosti 
zúčastnili volieb v roku 1948. Keď Československo 
ovládla komunistická strana, tak sa rodiny indi-
viduálne museli rozhodnúť, či odovzdajú svoje zvier-
atá do jednotných roľníckych družstiev. Následne sa 
žiaci dozvedali vďaka krátkym prestrihom, ako v tej 
dobe fungovali pomery, ktoré ovplyvňovali ľudí.  Na 
záver sa rozhodovali, čo sa stane s ľuďmi, ktorí ne-
odovzdali svoj dobytok. Samozrejme, ako v tej dobe 
bývalo zvykom, občania, ktorí neodovzdali zvieratá, 
boli vysťahovaní. Takto to dopadlo aj v prípade niek-
torých našich žiakov. Workshop bol jednoznačne 
poučný, študenti sa zoznámili s atraktívnou  interak-
tívnou formou učenia. Určite by uvítali viac takýchto 
akcií a workshopov.



Dňa 15.5.2017 sa žiaci III.A, III.B triedy a septimy zúčastnili v rámci spoločenskovedného 
a dejepisného seminára prednášky s názvom: Európska únia a extrémizmus, ktorá sa zao-
berala základnými princípmi riešenia chudoby a taktiež aj spomenutého extrémizmu.

Podnetná prednáška pre 
gymnazistov
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Prednášku viedol výkonný riaditeľ Fóra 
náboženstiev sveta pán Mário Nicolini  
s čestnou predsedníčkou už spomínanej 
organizácie, súčasne aj zástupkyňou 
občianskeho združenia   Spoločnosť 
slovensko-indického priateľstva An-
nou Galovičovou. Spoločne s docen-
tom Jozefom Draveckým, bývalým 
veľvyslancom Slovenskej republiky, sa 
snažili predostrieť žiakom pútavý ob-
raz politického vývoja na Slovensku v 
19. a 20. storočí, upozornili  na zmeny 
a rozdiely medzi 90.tými rokmi 20. st a 
súčasnosťou.

Jedným z rozdielov bolo cestovanie 
zdarma, ktoré je pre nás, študentov 
veľkým PLUS, no pre predošlú dobu len 
neznámym pojmom. Žiakom pripom-
enuli Masaryka, Beneša a Štefánika ako 
hrdinov uplynulej doby. 

Usilovali sa podať obraz dnešného 
ľudstva topiaceho sa v pretlaku infor-
mácií a propagande. Hovorili aj o tom, 
ako sú ľudia ľahko ovplyvniteľní, žiaľ, 
častokrát  nesprávnymi zdrojmi. Ku kon-
cu nám pani Galovičová prezradila, ako 
sa dostala do Indie, kde pomáha ženám, 
mládeži a azylantom, ako načerpáva 
energiu a čo jej pomáha udržiavať si 
duševnú hygienu.
Na záver len skonštatujem, že pre 
nás žiakov bola táto prednáška nao-
zaj zaujímavá a prínosná, za čo sme 
všetci vďační a tešíme sa na ďalšie 

podobné prednášky.

-Simona Dranačková-
-foto: webová stránka školy-

PREDNÁŠKA
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ÚSPECHY

Prehľad výsledkov súťaží a 
olympiád

Olympiáda zo SJL
Jakub Filo (tercia) – 1.miesto okresné kolo, C kategória, 
postup do krajského kola
Katarína Hrušková (3.B) – 2.miesto krajské kolo, A ka- 
tegória
Olympiáda z informatiky
Lukáš Baláž (sexta) – 1.miesto krajské kolo, B a A ka- 
tegória – postup do celoštátneho kola (11.miesto v SR)
Olympiáda z geografie
Peter Košťál  (3.B) – 1.miesto krajské kolo, B kategória, 
postup do celoslovenského kola (6.miesto v SR) 
Tomáš Mazák (sekunda) – 1.miesto okresné kolo, F ka- 
tegória, postup do krajského kola
Jakub Mazák (kvarta) – 3.miesto okresné kolo, E ka- 
tegória, postup do krajského kola
Olympiáda z matematiky
Lucia Kajanová (kvarta) – 1.miesto okresné kolo, ka- 
tegória Z9
Monika Kováčiková (tercia) – 1.miesto okresné kolo, 
kategória Z8
Pavlína Balážová (tercia) – 3.miesto okresné kolo, ka- 
tegória Z8
Olympiáda z anglického jazyka
Víťazi okresného kola:
Lukáš Baláž (sexta) – 2A kategória
Sebastián Petreje (4.C) – 2B kategória
Marek Borik (4.A) – 2C kategória, v krajskom kole ob-
sadil 3.miesto
Olympiáda zo španielskeho  jazyka 
Paulína Krištofová (2.B) – 2A kategória 6.miesto
Olympiáda z nemeckého jazyka
Víťazi regionálneho kola:
Šimon Ondrejka (sexta) – 2A kategória, postup do 
krajského kola
Michaela Šuňalová (4.A) – 2B kategória, postup do 
krajského kola 
Olympiáda z biológie
Lukáš Baláž (sexta) – 1.miesto krajské kolo, postup do 
celoslovenského kola                (12.miesto v SR)
Olympiáda z chémie
Jakub Mazák (kvarta) – 5.miesto okresné kolo, ka- 
tegória D
Olympiáda z dejepisu
Samuel Košík (príma) – 2.miesto okresné kolo
Matej Baško (príma) – 3.miesto okresné kolo
Jakub Dobeš (tercia) – 3.miesto okresné kolo

Dejepisná súťaž gymnazistov SR a ČR
Šimon Ondrejka, Dominik Broniš, Natália 
Hlaváčová (sexta) – 4. miesto krajské kolo
Súťaž stredoškolských časopisov Trenčianskeho 
kraja
Náš časopis SOS (Spoľahlivý odbúravač stresu) 
získal striebro.
Šaliansky Maťko
Janka Repová (príma) – 1.miesto okresné kolo, 
2. kategória 
Hviezdoslavov Kubín
Janka Repová (príma) – 1.miesto okresné kolo, 2. 
kategória próza
Richard Hainc (tercia ) - 1.miesto okresné kolo, 
3. kategória poézia
Ema Hlaváčová (tercia) - 1.miesto okresné kolo, 
3. kategória próza
Literárne súťaže
Jesenský 2016
Ema Mišáková, Karolína Kiripolská, Romana 
Šimková (2.B) – v najvyššej 4.kategórii získali 
titul Mladý Jesenský
Rétorika
Richard Hainc (tercia) – 2.miesto v 1. kategórii
Karolína Kiripolská (2.B) – 2.miesto v 2. kategó-
rii
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Letná škola: Mladí proti 
extrémizmu a radikalizmu
Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti 
Slovenskej republiky a Nadáciou Friedricha Eberta organizoval Letnú školu: Mladí proti ex-
trémizmu a radikalizmu,o ktorej sme sa dozvedeli  od našej  pani učiteľky M. Dobiašovej,ktorej 
touto cestou ďakujeme. Prihlásili sme sa v nádeji, že nás vyberú. O mesiac po odoslaní prihlášok 
sa tak aj stalo. 

Projekt sa uskutočnil v dňoch 30.6-2.7. 2017 v 
Banskej Štiavnici v hoteli Grand Matej, kde nás už 
čakali slovenskí aktivisti a odborníci, aby nám  na 
prednáškach a workshopoch ozrejmili problematiku 
extrémizmu a radikalizmu na Slovensku.
Hlavným cieľom projektu bol rozvoj tolerancie 
medzi dospievajúcou mládežou a taktiež reakcia na 
čoraz viac narastajúci výskyt prejavov diskriminácie, 
rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a iných prejavov 
intolerancie. 

Cesta do Banskej Štiavnice

Doprava do tohto nádherného mesta nám zabrala 
4,5 hodiny. Museli sme niekoľkokrát prestupovať, 
hodinu čakať na ďalší spoj,v dôsledku čoho sme už 
strácali cit v istých partiach tela a len tak-tak sme 
obsedeli. Potom sme konečne dosiahli cieľ. Teda v 
podstate len autobusovú zastávku. S ťažkými taškami 
sme sa teda vydali na ďalšiu púť strmým kopcom. Po 
pol hodine šliapania sme unavené konečne našli náš 
hotel, kde nás na recepcii s veľkým úsmevom privíta-
la milá pani. 

Hotelová izba

Po pár formalitách sme dostali kľúč od našej izby, 
ktorá bola na najvyššom poschodí, a pretože výťah 
šiel len do 3. poschodia, museli sme si ešte dve pos-
chodia aj s našimi kuframi vyšliapať. 
No spomienky na tuto strastiplnú cestu sa rozplynu-
li v momente, keď sme otvorili dvere do našej ho-
telovej izby. Bola to strešná izba s veľkou manželskou 
posteľou s nádherným výhľadom na okolité mesto a 
úchvatnú prírodu. Trochu sme si odpočinuli a hor sa 
na prvú časť nášho programu.

LETNÁ ŠKOLA



-Ema Kyselicová a Simona Dranačková
foto : webová  stránka školy

Prvý deň

V jedálni na nás už čakalo pestré občerstvenie 
a organizátori, ktorí mali pre nás a ostat-
ných účastníkov prichystané ice-breaking 
games, teda prvú zoznamovačku. Našli 
sa tam decká z rôznych kútov Slovenska( 
Poprad,Martin,Liptovský Mikuláš,Žilina,Svit 
atď ).Po vypočutí organizačných pokynov 
nasledovalo slávnostne otvorenie, príhovor 
riaditeľa SSPI Jaroslava Naďa, prihovor Barbary 
Tiefenbacher - vyslankyne Nadácie Friedricha 
Eberta a video-pozdrav J. E. Andreja Kisku 
- prezidenta SR, ktorý sa bohužiaľ nemohol 
osobne zúčastniť. Spoločne sme si spravili 
„family photo" a nasledoval 1. prednáškový 
blok: Extrémizmus kedysi a dnes, ktorý viedol 
Juraj Smatana, učiteľ histórie a aktivista Dez-
informácie Hoaxy a Propaganda. Po výbornej 
večeri sa premietal film Pianista. Týmto bol 
ukončený oficiálny piatkový program,ale my 
sme sa ešte vybrali na prechádzku večernou 
Štiavnicou.

Druhý deň

Začal raňajkami o 8:00. V ten deň sme mali 
celkom nabitý program. Čakali nás dve 
prednášky a dva workshopy.Začali sme 
prednáškou „Prečo ľuďom hrabe?“,ktorej 
sa zhostil Ján Gordulič, známy ako poštar 
Jano z Pošty pre teba,scénarista a stand 
up komik.Po občerstvení nám pani Irena 
Bihariová,predsedníčka OZ Ľudia proti ra-
sizmu objasnila tému  Extrémna pravica a 
transformácia jej agendy.Po tejto prednáške 
sa už v jedálni podával obed a pripravoval sa 
ďalší program - workshop,ktorý viedol pán 
Dušan Ondrušek. 

Tretí deň

V ten deň sa nám vstávalo o čosi ťažšie,pretože predošlú noc 
sme trošku ponocovali v čajovni s novou partiou kamošov 
z „novej školy“.Čakali nás  posledné raňajky,občerstvenie a 
obed,na ktorý dodnes spomíname ,lebo naozaj výborne a 
chutne varili.Čo sa týka vzdelávania,ostávala už iba posled-
ná prednáška,ktorú komentoval blogger Samuel Marec.
Prezentoval nám  správu o stave novodobej spoločnosti. 
Následne na to sme obdržali certifikáty o úspešnom ab-
solvovaní letnej školy a neostávalo nám nič iné,len sa ísť 
pobaliť.Potom sme sa rozlúčili a napokon sme s peknými 
spomienkami a úsmevom odišli.

PS: A čo by sme odkázali rovesníkom? 
Rozhodne choďte do toho,zažijete kopec 

srandy,spoznáte nových ľudí a samozrejme 
sa aj mnoho nových vecí naučíte. 
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Druhé projektové 
stretnutie Kde budem doma 
Druhýkrát sme sa s našimi českými kamarátmi stretli na konci školského roka 2016/2017. 
Počas tohto týždňa sme zažili kopec srandy, dobrodružstvá, no dosť času sme strávili aj 
v škole - vyhodnocovali sme dotazníky a výsledky zapisovali do prezentácií, ktoré musia 
byť pripravené na nasledujúce stretnutie. Tam z nich budeme tvoriť brožúru, ktorá bude 
záverečnou bodkou nášho projektu. 
Na nasledujúcich fotografiách si môžete s nami zaspomínať na naše júnové stretnutie. :)

Náš bratislavský výlet začal na hrade týčiacom 
sa nad Dunajom, odkiaľ sme mali široký výhľad 

na celé mesto a šíre okolie.

Náš výlet pokračoval prechádzkou po 
Hviezdoslavovom námestí. Naše kroky 
viedli ku Prešporáčiku – menšiemu vláčiku, 
ktorým sme si spravili prehliadku uličkami 

Starého mesta. 

 Deň v našom hlavnom meste ukončujeme plav-
bou po Dunaji spolu s našimi českými a sloven-

skými učiteľmi. 

Ďalšie mesto, ktoré sme našim českým ka-
marátom ukázali, boli neďaleké Bojnice. 
Tu sme navštívili tamojší zámok, kde nám 

sprievodkyňa priblížila históriu 
zámku a mesta. 
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-Zuzana Masárová-
-foto: webová stránka školy-

Popoludnie sme strávili v ZOO. (Na fotografii 
zľava p. prof. Kůla, p. Přibylová, p. prof. 

PaedDr. Košíková, p. prof. Mgr. Masárová)

Súčasťou bohatého programu pre českých 
študentov bol aj slovenský večer, kedy nám 
prišiel na ľudovú nôtu zahrať a a zatancovať 

folklórny súbor Bebran.

Krátky ľudový tanček, ktorý sme nacvičili pod 
vedením Katky Hruškovej a Katky Ondruškovej, 

sme predviedli aj my. Prvá „selfie“ českých študentov v Tatrách. 

 Prechádzkou okolo Štrbského plesa nás 
sprevádzal náš maskot Žabiak.

Záverečná! Takto s úsmevom sme vychádza-
li zo školy, no na stanici nás smiech prešiel a 

smiech vystriedali slzy...



Najlepší informatik 
Trenčianskeho kraja

Olympiáda v informatike je súťaž pre talentovaných a nadaných žiakov v tvorbe programov a 
algoritmov. Žiaci bánovského gymnázia v tejto súťaži patrili a aj stále  patria k tým najlepším 
nielen v Trenčianskom kraji, ale na celom Slovensku. Pred niekoľkými rokmi dokonca žiak Mi-

chal Korbela reprezentoval Slovensko v medzinárodných súťažiach.

Aj v súčasnosti študuje na gymnáziu výnimočne 
nadaný a talentovaný informatik - Lukáš Baláž zo 
sexty osemročného gymnázia. V tomto školskom 
roku postúpil do krajského kola tejto súťaže v dvoch 
súťažných kategóriách: kategórii B, do ktorej patrí 
vekom, ale aj v kategórii A, ktorá je určená žiakom 
tretieho a štvrtého ročníka SŠ.

Organizačný poriadok OI nepočíta s tým, že jeden 
žiak bude riešiť úlohy obidvoch kategórií kra-
jského kola. Preto mal Lukáš Baláž na riešenie 
úloh obidvoch kategórií krajského kola len toľko 
času, ako ostatní súťažiaci v jednej kategórií – teda 
4 hodiny. Lukáš dokázal, že je mimoriadny talent a 
napriek tejto časovej nevýhode zvíťazil v obidvoch 
kategóriách. V kategórii A postúpil do celosloven-
ského kola a koncom marca bude ďalej súťažiť s 
tými najlepšími z celého Slovenska.

Aj ďalší žiaci bánovského gymnázia chcú 
nabrať skúsenosti s programovaním a 
pracujú na rozvoji svojich schopností. Ma- 
turanti Marek Borik zo 4.A triedy a Peter 
Bolfa zo 4.B triedy sa zapojili do súťaže Pro-
FIIt, ktorú organizuje Fakulta informatiky a 
informačných technológií STU Bratislava. 
Ich výsledky v korešpondenčnej časti tejto 
súťaže im zabezpečili účasť v celoslovenskom 
kole, ktoré bude 7.- 8. apríla v Bratislave

Úspechom bánovského osemročného gym-
názia je aj 1.miesto  Lucie Kajanovej z kvarty 
v okresnom kole Matematickej olympiády 
kategória Z9. Víťazstvo znamená postup do 

krajského kola tejto súťaže.
Veríme, že Lukáš, Marek a Peter budú úspešní 
aj v celoslovenských kolách a Lucii sa bude 

dariť v krajskom kole MO.

 -autor: RNDr. Terézia Dolanová  
vedúca predmetovej komisie MAT –INF

-foto:  webová stránka školy
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Es ó es tradične 
na stupienku...

Teraz sa cítim ako pravý novinár. Sedím v kresle, fajčím elemky pukačky a neviem, ako začať. Tradične. Snáď 
stačí len spomenúť, že sedemnásty máj a súťaž stredoškolských časopisov. Sme inteligentní gympláci, tak si to 
dáme do súvislosti.

Železnice Slovenskej republiky nesklamali, opäť 
som pri vyhliadkovej jazde Trenčianskym krajom 
zistila, čo všetko sa mi trepe, a s takýmto sebave-
domím som vstúpila do súťažnej miestnosti. Úloha 
bola jasná:  téma – Reality show, útvar – diskusný 
príspevok, čas – asi 45 minút. Túto časť preskočím, 
neviem, čo mám o tom napísať. Chúdence baby 
vedľa. „A čo je to ten diskusný príspevok?“ Au.

Zameriam sa na moju obľúbenú časť – hodno-
tenie. Vždy ma dostane sarkazmus pána Bujnu. 
(Miško, 10/10!) Lenže, po polhodinovom prejave 
o Považskej Bystrici a ich Ňjús (podobnosť s Tájms 
čisto náhodná) som sa začala nudiť a šúchať no-
hami, až kým som nevyčistila koberec gumou z 
tenisky. Taký čistý hádam nikdy nebol. Aj by som 
pokračovala pri kecoch okolo Dubnice, lenže som 
sa jednak bála, že ho prederavím, a jednak pán, 
ktorý zastupoval danú školu bol až príliš vtipný 
na to, aby som sa mohla venovať niečomu inému. 
Pán propaguje Smer (to naozaj niekto taký pod 50 
existuje???) a mám pocit, že im strašne liezol do... 
otvoru. „Vy si idete svoje...“ (poznámka: to všetci). 
Chalani z almanachu Vlna boli síce sympaťáci, ale 
tu naozaj nemali čo robiť, hoci tá kresba nahého 
muža ma zaujala (pst). 

Na našu adresu nepadlo zlého slova (potešujúce), 
no napriek tomu sme skončili druhí o pol boda – 
to sa so mnou bude ťahať večne. Celkom milo ma 
to prekvapilo. Koho by nie? Dokonca nám dali aj 
menšie poháre ako minule, a to je fajn, lebo naozaj 
neviem, kam by sme (si) ho v tom preplnenom vlaku 
strčili. Bola to moja posledná súťaž tohto typu, tak 
pozdravujem porotu, lebo viem, že to bude budúci 
rok čítať. 
Riadim sa heslom „radšej menej, ale ukáž podstatu“ 
a okrem toho, už mi zostal len nedopalok. Na viac 
sa nezmôžem. Rada pre budúce generácie: Neskĺznuť 
do stereotypu!

P.S.: Nábor nových členov! Hláste sa u mňa, 
Katky Hrušky alebo priamo 

u misis Košíkovej. 

 -autor: Romča Antalová
-foto: KCVČ

SOS 17

VÍŤAZSTVO



Slávnostné odovzdávanie 
prírodovedných laboratórií
Dňa 3.5.2017 zavítala do  našej školy vzácna návšteva - poslanec NR SR a predseda TSK, 
pán Jaroslav Baška. Pána predsedu Bašku sprevádzali: poslanec NR SR Ľubomír Želiezka, po-
slankyne TSK Rudolfa Novotná a Zuzana Máčeková, zamestnanci Úradu TSK a ďalší hostia.
Účelom návštevy bolo slávnostné odovzdanie najmodernejších pomôcok do laboratórií fyziky, 
chémie a biológie. Pán predseda TSK rozhodol o vyčlenení finančných prostriedkov z rozpočtu 
kraja na zmodernizovanie prírodovedných laboratórií v gymnáziách. Naša škola získala vy-
bavenie laboratórií v hodnote 18 373 eur.

Najväčšou investíciou je 80-palcový interaktívny dotykový displej v odbornej učebni ché-
mie. Počas slávnostného odovzdávania na ňom odprezentovala žiačka 3.B triedy Katarí-
na Ondrušková  veľmi zaujímavú tému o potravinách z biologicko-chemického hľadiska. 
Chemici dostali aj 10 prenosných chemických laboratórií, fyzici nový dataprojektor s vysok-
ou svietivosťou , Van de Graaffove generátory, zdroje striedavého napätia a súpravy základ-
ných elektrických obvodov. Biológovia majú nové mikroskopy a lavice.

Moderné pomôcky 
v laboratóriách prispejú 

k atraktivite 
prírodovedných predmetov 

a  aj vďaka nim vycho-
váme mnohých zdatných 

prírodovedcov. 
Ďakujeme!

-autor:RNDr.Elena Kacvinská
-foto: webová stránka školy
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Exkurzia Bojnice
Dňa 24. 5. 2017 sa žiaci prímy a sekundy zúčastnili exkurzie do mesta Bojnice. Prvou zastávkou 
bolo Múzeum praveku, kde si všetci obohatili svoje poznatky o živote neandertálcov. Odtiaľ sa 
žiaci vybrali do Bojnického zámku. Všetkých určite zaujali napríklad krásne obrazy, sochy či ro-
zprávanie sprievodkyne. Po prehliadke sa žiaci išli prejsť do Zoo. Aj keď tu bolo veľa zvierat, 
všetkým sa určite najviac páčili opice a papagáje. Na tomto výlete si mohol každý nájsť to,čo ho 
zaujíma. 

-autor: Emma Filová
-foto: webová stránka školy
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