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Hľadal som Ťa
Hľadal som Ťa v oceáne, v mori - áno hľadal stále. 

Nazrel aj pod všetky krásne hory - áno krásne. 
Vo dne v noci písal na papier, čo ja dokážem. 

Áno, čo on - ona dokáže, čo on - ona vie, 
áno, čo on - ona dokáže, čo on - ona vie. 

Kráčal som cestou k svojim snom, presekával sa tým dňom 
potreboval som vedieť tiež, čo ja blázon dokážem.

A tou cestou k svojim snom, presekával sa tým dňom. 
Potreboval som vedieť tiež, čo ja blázon dokážem. 

Čo on - ona dokáže, čo on - ona vie. 
Áno, čo on - ona dokáže, čo on - ona vie. 

Vedeli sme, že sme iní, cítili sme pocit viny, 
že sme iní, no už nie sme sami, 
že sme iní, cítili sme pocit viny, 

že sme iní, my svoj talent máme. 
Vyplienená myseľ všetkých nápadov, svoj talent staviam 

znovu od základov. 
Teraz tu stojím pred vami, aby som vám ukázal, že vzdávať 

som sa navždy zakázal. 

GYMNÁZIA
m���

TALENT
8.6.2015



Výchovou k vzdelaniu - vzdelaním k úspechu.

Budúcnosť patrí tým, ktorí veria 
v krásu svojich snov.

Eleanor Roosevelt

Príhovor ............................................................. 4
Formy štúdia a ich prijímacie konanie ........ 6
Triedy 8 - ročného štúdia .............................. 8
Triedy 5 - ročného štúdia .............................. 22
Triedy 4 - ročného štúdia .............................. 34
Maturitné skúšky ............................................ 54
Aktivity školy................................................... 56
Výsledky žiakov v súťažiach ......................... 64
Ozvena ..............................................................69
Žiacka školská rada ........................................69
Rada školy ........................................................ 72
Rada rodičov .................................................... 72
Zamestnanci školy .......................................... 73

Obsah



4

Milí kolegovia a žiaci, vážení rodičia

Vzdelanie je najväčším bohatstvom človeka a vzdelaný 
národ je najväčším pokladom krajiny. Poskytovať vzde-
lanie, rozvíjať v  človeku dobro a  usmerňovať ho tak, 
aby bol vychovaný, vzdelaný a  úspešný, je základným 
poslaním našej školy. Tradícia a  dobré meno školy sa 
nebuduje ani neudržiava ľahko. Tradícia a povedomie sa 
rodí z  každodennej práce našich pedagógov a  študen-
tov, v pevnej podpore a dôvere rodičov a priateľov školy 
i  nadriadených orgánov. Dobre obstáť je stálou ambí-
ciou našej školy do budúcnosti.

Máme za sebou ďalší úspešný školský rok, ktorý sme 
slávnostne otvorili 2. septembra 2015 štátnou hymnou 
SR. Na školskom dvore sme privítali 151 žiakov 1. roční-
kov a 3 zahraničných žiakov – z USA, Španielska a Thaj-
ského kráľovstva - za prítomnosti 49 učiteľov a  533 
žiakov, ktorí pokračovali v  štúdiu. Vedenie školy sa 
predstavilo v nezmenenom zložení. Zmeny nastali v per-
sonálnom obsadení učiteľov. Privítali sme po materskej 
dovolenke Mgr. Alenu Bystrickú, PaedDr. Alicu Hladkú 
a Mgr. Miriamu Glovňovú (od 9. 11. 2015 ju nahradila Mgr. 
Zuzana Cehlárová), ale i nových kolegov Mgr. Ľuboslava 
Majera, Mgr. Magdalénu Šonkoľovú, lektorov anglické-
ho jazyka Mgr. Shahzad Latif Chaudharyho a Jazminu 
Černu. V pracovnom pomere nepokračovali RNDr. Mar-
ta Rácová, Mgr. Katarína Balážiová, Mgr. Tatiana Bab-

čáňová, PaedDr. Martina Černeyová, Mgr. Zuzana Zú-
ziková, lektor anglického jazyka Phil Le Monttee, lektor 
nemeckého jazyka Frank Bloch. Zážitok z otvárania no-
vého školského roka medzi žiakmi a ich učiteľmi umocni-
la správa, že prvým atletickým majstrom sveta v histórií 
samostatného Slovenska v Pekingu v chôdzi na 50 km 
sa stal počas letných prázdnin náš absolvent Matej Tóth.

Školský rok 2015/16 nám priniesol niekoľko zmien. 
Inovovaný štátny a  školský vzdelávací program od 
1.  septembra zadefinoval nové podmienky pre štú-
dium žiakov 1. ročníkov všetkých foriem štúdia a žiakov 
5. ročníka 8-ročného štúdia. Maturantov potešil prida-
ný čas na vypracovanie externej časti maturitnej skúšky 
z  matematiky a slovenského jazyka. Žiakov 1.  ročníka 
a  kvinty finančný príspevok Ministerstva školstva vo 
výške 150€ na lyžiarsky kurz, čo využilo v tomto škol-
skom roku 137 žiakov našej školy.

Zmeny nastali aj v materiálno-technickom vybavení 
školy. Rozšírili sme internetové pripojenie pre elektro-
nickú triednu knihu celkom do 5 tried. Na veľkej telo-
cvični sa ešte počas letných prázdnin v  roku 2015 vy-
menili pôvodné okná za plastové. S výmenou okien sa 
pokračovalo aj na C pavilóne školy z vnútornej strany 
od Golianovej ulice. V tejto časti budovy na prízemí sa 
zriadila pre žiakov nová oddychová zóna. Od začiatku 
školského roka sa začalo s  prácami na novej environ-
mentálnej učebni v pôvodnom átriu školy, ktorá sa odo-
vzdala do užívania 21. apríla 2016 nielen ako nová učebňa, 
ale zároveň aj ako oddychová zóna pre žiakov. Teší nás 
aj skutočnosť, že sa nám podarilo v priebehu 1. polroka 
školského roka namontovať do 23 kmeňových tried da-
taprojektory na stropných držiakoch, a tak vytvoriť lep-
šie podmienky pre samotný vyučovací proces. Vedenie 
školy oceňuje aj pomoc rodičov pri zlepšovaní podmie-
nok na vyučovanie. V šiestich triedach sme demontovali 
klasické zelené tabule z dôvodu, že rodičia zafinancovali 

RNDr. Zuzana Hurtová
riaditeľka školy

Mgr. Eva Frantzová
zástupkyňa riaditeľky školy

Mgr. Soňa Krivošíková
zástupkyňa riaditeľky školy
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kúpu a montáž kvalitnejších keramických bielych tabúľ. 
Rada rodičov zakúpila na jeden rok pre vyučovanie vý-
ukový softvér Datakabinet, ktorý sa využíval najmä na 
1. stupni 8-ročného štúdia, ale spolu s ním aj 14 kusov 
kvalitných výukových tabúľ pre predmety chémia, ma-
tematika, biológia a geografia.

Od septembra 2015 si 293 žiakov nášho gymnázia 
rozvíjalo svoje vedomosti, zručnosti a talent v 18 krúž-
koch pod vedením svojich učiteľov. V  novembri absol-
vovali všetci pedagogickí zamestnanci školy certifi-
kovaný kurz 1. pomoci na pôde Strednej zdravotníckej 
školy v  Nitre za účelom získania vedomostí a  praktic-
kých zručností v poskytovaní prvej pomoci.

Učitelia výchovných predmetov pripravili aktivity 
k Roku Ľudovíta Štúra, ktorý bol vyhlásený vládou SR 
k  200. výročiu jeho narodenia. Úspešne sme pokračo-
vali v  práci na zahraničných projektoch Schulbrücke 
a Unesco. V septembri sme vyhodnotili projekt Come-
nius, ktorý sa organizátormi oficiálne ukončil.

Aj v  tomto školskom roku sme zorganizovali naše 
tradičné akcie ako je Imatrikulácia žiakov 1. ročníkov, 
21.  benefičný koncert na tému Vianočné zvončeky 
v DAB Nitra, stužková slávnosť žiakov maturitného roč-
níka, ale aj veľké množstvo domácich a  zahraničných 
odborných exkurzií, medzinárodných a  školských pro-
jektov, kurzov, výletov, súťaží ako i  týždňový jazykový 
pobyt do Londýna.

Teší nás, že svoje miesto medzi súťažami si opäť na-
šla aj študentská olympiáda. Tento rok ju vyhlásili žiaci 
bilingválnej III.AJ pre svojich spolužiakov a dali jej nové 
pravidlá. Novú podobu mal v  tomto školskom roku aj 
školský časopis Ozvena, ktorý po prvýkrát vyšiel v ce-
lofarebnom vydaní.

Úspešne sme realizovali program Európskej únie 
ERASMUS+, na ktorý sme získali finančné prostriedky 
v  predchádzajúcom školskom roku. Tieto boli určené 

predovšetkým na financovanie krátkodobých študij-
ných pobytov učiteľov anglického a španielskeho jazyka 
v zahraničí počas prázdnin. V tomto roku sme si plnili 
najmä povinnosti, ktoré škole vyplývali z projektu.

Od tohto školského roku vedenie školy zaviedlo ofi-
ciálne proces autoevalvácie školy, do ktorého boli po 
prvýkrát zainteresovaní rodičia našich žiakov. Veríme, 
že rodičia ocenili možnosť sprostredkovať škole svo-
je názory, skúsenosti a postrehy formou anonymného 
online dotazníka. Chcem sa aj touto cestou poďakovať 
všetkým rodičom, ktorí si našli čas a poskytli škole ob-
jektívnu spätnú väzbu, čo je veľmi dôležité z  pohľadu 
určenia cieľov a vízií školy do budúcnosti.

Na záver chcem vyjadriť poďakovanie svojím kole-
gom, ktorí pripravovali žiakov na súťaže. Ešte väčšie 

„ďakujem“ patrí tým učiteľom, ktorých žiaci boli úspeš-
ní. Zaslúžili ste sa tak milí žiaci a kolegovia nielen o ví-
ťazstvo, ale i o šírenie dobrého mena svojej školy, čo je 
dôležité z pohľadu jej ďalšieho rozvoja a napredovania.

Poďakovanie patrí aj všetkým mojim kolegom, ktorí 
zorganizovali pre žiakov aktivity, ktoré sú zdokumento-
vané v tejto ročenke.

V závere sa chcem poďakovať všetkým zamestnan-
com školy za zodpovedný prístup k  práci a  plneniu si 
svojich povinností.

Do ďalšieho školského roka Vám všetkým želám veľa 
zdravia, úspechov, radosti z práce a žiakom zo štúdia, 
veľa vzájomného pochopenia a  tolerancie, ale i  tvori-
vých síl a nadšenia.

RNDr. Zuzana Hurtová 
riaditeľka školy
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FORMY ŠTÚDIA A ICH 
PRIJÍMACIE KONANIE

5-ročné bilingválne štúdium 
s druhým vyučovacím 
jazykom anglickým

V tomto školskom roku úspešne študovalo v 6 
triedach bilingválneho štúdia spolu 180 žiakov a 1 
zahraničný študent. 2 žiačky mali povolené štú-
dium v zahraničí. Štúdium predmetov: matematika, 
informatika, chémia, umenie a kultúra sa realizuje 
od 2. ročníka v anglickom jazyku a vyučovanie ob-
čianskej náuky je v anglickom jazyku od 3. ročníka.

O túto formu štúdia sa v prijímacom konaní uchá-
dzalo 238 žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ, ktorí vykonali 
prijímaciu talentovú skúšku 31. marca 2016. Skúš-
ka mala tri časti: test zo slovenského jazyka a lite-
ratúry, test z matematiky a test zo všeobecných 
študijných predpokladov, všeobecných jazykových 
schopností a zručností z anglického jazyka. Prija-
tých bolo 30 najúspešnejších uchádzačov.

4-ročné štúdium
V desiatich triedach na 4-ročnom štúdiu študovalo 
spolu 298 našich žiakov a 2 zahraniční študen-
ti. Jeden žiak mal povolené štúdium v zahraničí. 
Učebné plány v tejto forme štúdia dávajú žiakom 
dostatočný priestor na rozvoj ich talentu, získanie 
vedomostí a zručností nielen pre maturitnú skúšku 
ale i budúce vysokoškolské štúdium. Žiak si v 3. a 4. 
ročníku vyberá spolu 16 voliteľných hodín podľa 
svojho výberu a uváženia.
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Do prijímacieho konania pre túto formu štúdia 
bolo zaradených 236 uchádzačov 9. ročníka ZŠ. 
Podľa schváleného plánu výkonov NSK bolo prija-
tých 90 najúspešnejších žiakov. Prijímacie skúšky 
z matematiky a slovenského jazyka a literatúry sa 
konali 9. a 12. mája 2016.

8-ročné štúdium
V tejto forme štúdia študovalo spolu 206 žiakov 
v siedmych triedach. 5 žiakov študovalo na zahra-
ničných stredných školách. Štúdium vo všeobecnej 
triede na 8-ročnom štúdiu je stále pre žiakov 5. 
ročníka ZŠ veľmi atraktívne aj z dôvodu, že šikov-
ným a talentovaným žiakom zabezpečí rýchlejšie 
napredovanie, dáva priestor na rozvoj ich osobnos-
ti, nadania a jazykových zručností.

Do prijímacieho konania pre túto formu štúdia 
bolo zaradených 118 uchádzačov 5. ročníka ZŠ. 
Podľa schváleného plánu výkonov Okresným úra-
dom Nitra bolo prijatých 30 najúspešnejších žiakov. 
Prijímacie skúšky z matematiky a slovenského 
jazyka a literatúry sa konali 9. a 12. mája 2016.

Neustálym vylepšovaním 
materiálno-technického 
vybavenia školy zlepšujeme 
podmienky na vyučovanie.

V externom hodnotení škôl firmou iNeko sme získali za minulý 
školský rok hodnotenie „škola s veľmi dobrými výsledkami“.
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I.PA

My sme I.PA
Sme na škole jedna z  nových tried. Ako kolektív 
sme veľmi dobrý aj vďaka nášmu super triednemu, 
ktorý od nás vyžaduje len najlepšie výsledky a  tvr-
dú disciplínu. Preto sme veľmi úspešní v súťažiach 
a olympiádach, v ktorých získavame veľa skúseností 
a aj víťazstiev. Počas roka sme navštívili veľa skve-
lých miest, kde sme sa navzájom spoznávali. Úplne 
prvá a najsuper akcia bola septembrová škola v prí-
rode na Duchonke, ktorá nás výborne zohrala ako 
kolektív a  zapísala sa do našej školskej knihy živo-
ta veľkými písmenami. Pozri fotky a uvidíš. V triede 
sme si našli veľa dobrých kamarátov a niektoré pria-
teľstvá nám spájajú celé rodiny. Síce sme najmladší 
na škole, ale ako hovorí náš triedny:

„Buďme malí, ale dosahujme veľké výsledky. Buď-
me najlepší.“ Tešíme sa na spoločných osem rokov 
na našom Gymnáziu, Golianova 68 v Nitre. A tento 
školský rok nám urobili radosť aj plavecký výcvik 
a  spoznávanie Tatranského národného parku. Jed-
noducho náš prvý rok bol ťažký ale super.

kolektív i.PA
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ff Triedny učiteľ: Mgr. Vladimír Podoba
ff Horný rad zľava: Alžbeta Žiarovská, Ema Horská, Deana Líšková, Nina Kadáková, Lenka 
Porubská, Ema Kmeťová, Anna Dukesová, Vanesa Urbanová, Miriam Vagundová, Rebeka 
Maťušová, Simona Valová, Simona Bánovská, Denisa Rathouská, Soňa Palumbínyová, 
Emma Darnadiová, Emma Ulrichová, Katarína Hrehová, Slávka Kolesárová, Samuel 
Zetocha, Andrej Čerňanský, Petra Billiková, Dominik Čačík, Nikola Horniaková
ff Dolný rad zľava: Mgr. Vladimír Podoba – triedny učiteľ, Oliver Grofčík, 
Chris Hrušovský, Adam Tkáč, Šimon Turček
ff Na fotke chýbajú: David Kis, Emma Škulecová, Barbora Anna Chobotová
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II.sA
Bláznivá je trieda naša,
Nie každý učiteľ to znáša,
Napriek tomu vzorní sme,
S našou rybou to je zlé.
10 chlapcov, 20 dievčat,
Učitelia sa z nás liečia.
Ivuška, Fiuška, Diuška,
Šepkajú si do uška.
Juro, Sebo, Timo
Hrajú spolu v tímoch.
Martin, Maťo spoluhráči,
Basketball sa im hrať páči.
Emi, Tami, Doty,
Majú pekné boty.
Lívia a Aňa,
Stále niečo zháňa.
Dano je náš zápasník,
Neporazí ho už nik.
Lukáš sa o to stále snaží,
Dano ho má ale v paži,
Zato si ho Lukáš váži.

Tamarka a Kika,
Tých sa to netýka.
Máme tu dvoch Tomášov,
Vedia spraviť dobrú show.
Maťo Majka je citlivý,
Má hlavičku ako kiwi.
Zuzka a Aďa,
Pri písomke si radia.
Terezka a Zuzka,
Bubbletea si cucká.
Simonka je lukostrelec,
Kreslí si ako umelec.
Naty a Nika,
Sú ako dýka.
Milotka a Lucia,
Priniesol ich bocian.
A potom je tu Dominika,
Tá prichýli každého psíka.
Sme kolektív najlepší,
A nemáme žiadne vši.

Autor: Tomáš Barina
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ff Triedny učiteľ: Mgr. Tomáš Zaujec
ff Horný rad zľava: Matej Majka, Tomáš Barina
ff Stredný rad zľava: Zuzana Chobotová, Anna Gúliková, Lucia Domaníková, Dominika 
Ondíková, Martin Petkeš, Matej Pavlovič, Lukáš Poláček, Timotej Fichna, Juraj Ondrejček, 
Sebastián Bojňanský, Tomáš Klimo, Daniel Dóczy, Tamara Trtíková, Simona Lacinová,
ff Dolný rad zľava: Milota Rigová, Terézia Sýkorová, Natália Matušíková, 
Nikola Čurgaliová, Ivana Mozníková, Dorota Kurucová, Diana Nagyová, 
Kristína Moravčíková, Ema Paľová, Sofia Ailerová, Lívia Orelová
ff Na fotke chýbajú: Zuzana Piovarčiová, Tamara Petrovičová, Andrea Perželová
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III.TA

Každé ráno naša škola,
do lavíc nás znovu volá.
Ráno len čo vojdem dnu,
počujem ten známy hluk.
Smiech sa školou ozýva,
jasné, je to TERCIA.
Dobrá nálada nikdy nám nechýba,
každý od smiechu sa prehýba.
Ale keď začujeme zvonec,
našej zábave je koniec.
Ticho modlí sa každý,
zábava tu nie je navždy.
Nikto nehne ani prstom,
pred písomkou či testom.
Po teste je znovu sranda,
zabáva sa každá banda.
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ff Triedna učiteľka: Mgr. Eva Činčurová
ff Prvý dolný rad zľava: Eva Krajčovičová, Marietta Miklová, Karin Majerčíková, Lucia Kováčiková, 
Emma Milová, Tamara Mráziková, Karolína Krumpálová, Michaela Benkovičová
ff Druhý rad zľava: Sabína Václavová, Michaela Adamkovičová, 
Nina Krbúšiková, Regina Korobová,Viktória Bernadičová, Liana Makkošová, 
Petronela Dudášová, Alexandra Kačicová,Miriam Hroššová
ff Tretí rad zľava: Nina Macáková, Karin Kimleová, Pavol Hamar, 
Samuel Mihálik, Timotej Bíró, Laura Pastvová, Laura Lajtmanová
ff Štvrtý rad zľava: Filip Kuchta, Martin Michlík, Lukáš Dzíbela, Samuel Loži, Matúš Balko
ff Na fotke chýbajú: Hugo Hulín
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Iv.ka
Čo uvidí pani profesorka (prípadne pán profesor), 
keď vkročí do kvarty? Uvidí kôpku unudených leni-
vých stvorení usadených v  laviciach ako zvädnuté 
tulipány v hriadkach. Niektorí si hlavu vytrvalo podo-
pierajú rukami, aby im neodkväcla na lavicu, iní to už 
dávno vzdali a drichmú na štýl supermana. Príchod 
vyučujúceho sa vo väčšine prípadov zaobíde bez po-
všimnutia a presne to sa potom stáva základom pre 
všetky ďalšie problémy: daný vyučujúci nezotrvá 
v  dobrej nálade a  rozhodne sa skúšať. Hriadka za-
spatých tulipánov sa razom preberie, pretože - až 
na zopár výnimiek - nikto nič nevie. A keďže šťastie 
vždy stojí na našej strane, šancu odpovedať dostane 
práve ten, kto po tom túži najmenej. Problémy po-
kračujú ďalej v podobe zlej známky a nahnevaného 
zákonného zástupcu sťažujúceho sa na rodičovskom 
združení. Veď to všetci poznáme. A akoby toho ne-
bolo dosť, sme rovnako zábudliví ako leniví. Neprejde 
ani jeden deň bez toho, aby si niekto nezabudol zo-
šit, učebnicu, alebo kružidlo. Prípadne domácu úlohu. 
Ale povedzme si úprimne, v ktorej triede je to inak? 
Asi v žiadnej. A takisto, ako má každá trieda svojich 
zábudlivcov, má aj tých zopár poctivých dušičiek, 
ktoré nás vždy všetkých zachránia. Tých, čo nám 
vždy dajú opísať úlohu a  pred písomkou nám poži-
čajú zošit, z ktorého sa stihneme aspoň čo-to naučiť. 
Týchto dobrosrdečných múdrych človiečikov si všet-
ci určite vážime a  nikdy neriskujeme pohnevať sa 
s nimi. Nikdy! Našťastie, v našej triede je ich mnoho.
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ff Triedna učiteľka: Mgr. Vladimíra Juráková
ff Horný rad zľava: Peter Hlušek, Adela Poláková, Adriana Augustínová, 
Karolína Trubíniová, Nina Repaská, Andrea Hroššová, Sofia Laurová, 
Emma Szabóová, Linda Moravcová, Jakub Góra, Jozef Hrebeňak
ff Stredný rad zľava: Silvia Adamová, Zuzana Ondrejčeková, 
Marika Chovanová, Ivana Ivanová, Andrej Zelinka, Adam Štefan Dukes, 
Martin Žembery, Jakub Hujavý, Šimon Tkáč
ff Spodný rad zľava: Martina Ostrčilová, Nicole Bohuslavová, Tereza Poláčková, 
Eva Csámpaiová, Filip Ailer, Kamila Kuricová, tr. učiteľka - Mgr. Vladimíra Juráková
ff Chýbajú: Matej Bátora, Peter Šimek, Nataša Vernarcová
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v.kna
Zdravíme všetkých stalkerov, ako sme my- kvinta 
A. Takže, chceli by sme napísať niečo o nás. Niečo 
krátke, výstižné.

Tento školský rok nás nastúpilo o 2 spolužiakov 
menej. Tomáš prestúpil na inú školu a Simon študuje 
v zahraničí.

Aj tento školský rok bol veľmi plodný čo sa týka 
našich triednych, ale aj individuálnych aktivít a úspe-
chov. Zúčastnili sme sa celoslovenskej súťaže, ktorú 
zorganizovalo Národné koordinačné stredisko pre 
riešenie problematiky násilia na deťoch, kde sme 
sa umiestnili na prvom mieste - za odmenu sme boli 
v NR SR.

Zapojili sme sa do rôznych predmetových olym-
piád. V cudzích jazykov sa naša Natália umiestnila na 
2. mieste v krajskom kole anglickej olympiády a So-
fia na 3.mieste v olympiáde zo španielskeho jazyka 
v krajskom kole (tento jazyk v škole neštuduje).

Ako asi aj v iných triedach, aj u nás sa nachádzajú 
matematické hlavičky. U nás je to konkrétne Daniela, 
ktorá bola v krajskom kole matematickej olympiády. 
Aďa M. zas rieši fyzikálnu aj chemickú olympiádu.

Máme aj recitátorku- Viki, ktorá sa zúčastnila 
súťaže Hviezdoslavov Kubín kde sa umiestnila na 3. 
mieste v regionálnom kole a 3.miesto získala aj na 
Beniakových Chynoranoch v krajskom kole.

Naši chalani, Viktor, Rišo a David reprezentovali 
školu na rôznych športových súťažiach, ako je futbal, 
či volejbal. Martin  L. každým dňom zlepšuje svoje 
schopnosti vo futbalovej bránke.

Samo si v lete stihol spraviť vodičák na motorku, 
tak teraz brázdi cesty na tej svojej „vymakanej ma-
šinke“. Vraj sa tým dobre balia baby. No uvidíme.

Matej a  Aďo radi trávia čas v  posilke, zatiaľ čo 

Martin S. doma zdokonaľuje svoje zručnosti s počí-
tačmi. Valík zas rád cestuje a fotí. Šimon rád pozerá 
filmy.

Minka je dobrá duša triedy, čo všetko vybaví, za-
riadi, zorganizuje. Bibka je členkou žiackej školskej 
rady a  taktiež iniciátorkou zberu vrchnáčikov pre 
malú Sofinku, ktorá je ťažko chorá.

Janka s  Nikou a  Aďou P. sú triedne tanečnice 
a Barča, Tete, Betka a Paťka zas športovkyne. Sima 
a  Nikuška radi čítajú. Eve chýba pár centimetrov, 
aby bola #elite, zatiaľ čo naša blondínka Ninka drží 
kolektív pokope.

Čo sa týka triednych aktivít, boli sme niekoľko-
krát v divadle, absolvovali sme lyžiarsky kurz, z kto-
rého máme veselé zážitky, naše 1. vianočné trhy 
boli pre nás zaujímavá akcia, ale absolvovali sme aj 
rôzne odborné exkurzie. A takto by sme mohli ešte 
pokračovať.

Nakoniec by sme chceli povedať, že aj keď sa to 
niekedy nezdá, sme dobrý a  veselý kolektív. A  po 
piatich rokoch spolu sme už ako jedna veľká rodina.
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ff Triedna učiteľka: PaedDr. Erika Miková
ff Dolný rad zľava: Andrea Polakovičová, Viktor Palko, 
Bibiana Bianka Solčanská, Martin Sečány, Samuel Lagin,
ff Druhý rad zľava: Jana Pohrebovičová, Nikola Ivaničová, Barbora Čeriová, Sofia Šuchterová, 
Alžbeta Hulínová, Dominika Vojtechová, Simona Škríbová, Natália Žemberová, Viktória Zajacová
ff Tretí rad zľava: Nina Barátová, Patrícia Takáčová, Tereza Kurucová, Eva Kupčová
ff Štvrtý rad zľava: David Kučera, Martin Lauko, Adrián Matušík, Šimon Kucka, Valentín Chorvát
ff V strome zľava: Matej Vnuk, Nguyen Thuy Minh, Daniela Tydorová, Adriana Matláková
ff Na fotografii chýbajú: Richard Domček, Simon Rác
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VI.sXA

mnohým snapchatom od chlapcov s veľkým, mehe-
hehe. Teraz pár z  nich vymenujem: napríklad taký 
Mišo, ktorého mechúr stále nie je dostatočný na 45 
minútové hodiny, Rigi, tiež prezývaný pavúk, kto-
rého končatiny sú väčšie ako Peťov účet v Dileme. 
Tiež máme troch spolužiakov, ktorí sú na výmennom 
pobyte v zahraničí, menovite: Peťko Tomanka, Mať-
ko Šimek a Ninka Krivošiková (posielame božteky). 
Nemôžeme zabudnúť na Filipa, Betku a Kika a Maťa 
N., ktorí nás reprezentujú na mnohých olympiádach 
a súťažiach. Ako trieda sme zatiaľ neboli na žiadnom 
výlete, ale čaká nás vodácky kurz spojený s amatér-
skou súťažou miss mokré tričko a koncoročný výlet 
(Alenka pls), na ktoré sa veľmi tešíme, mehehehe. 
Tak to sme my, zo života vysmiati;)

PS: Ak sa niečo stalo na 3. poschodí, boli sme to my…

A je tu zas nový rok, plný radosti, zážitkov a nealko-
holických nápojov, mehehehe. Sme trieda sexta A, 
ale skôr nás poznáte podľa toho, že máme lepší pro-
spech a  krajšie frajerky, mehehehe. Ako aj minulý, 
tak aj tento rok máme veľa nových zážitkov. Ale bo-
hužiaľ veľa by ich neprešlo cez pozorné očko našej 
triednej profesorky (Alenka vcházi do dverí). Všetci 
ju samozrejme máme radi, ale keď vojde do triedy 
s 5-minútovkovými zošitmi, skoro všetci si cvrknú 
do gatiek. Náš prospech je stále nadpriemerný, aj 
keď sme mnohí poznačení piatkovými excesmi a zla-
tou žilou. A teraz je čas povedať niečo o nás, mehe-
hehe. Naše spolužiačky sú tak pekné, že nedokážu 
prejsť cez Mostnú ulicu bez toho, aby nemali 20 no-
vých žiadostí na Facebooku, plus sa nevyhnú mno-
hým snapchatom od chlapcov s veľkým mehehehe. 
Naši spolužiaci sú tak škaredý, že nedokážu prejsť 
cez Mostnú ulicu bez toho, aby im neubudlo 20 pria-
teľov na Facebooku, ale bohužiaľ sa tiež nevyhnú 
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ff Triedna učiteľka: PaedDr. Alena Viziová, PhD.
ff Prvý rad zľava:Michaela Krausková, Natália Tóthová, Ema Oláhová, Naďa Holecová, 
Alexandra Nerečová, Gabriela Balážiová, Ivana Krenická, Ján Illéš, Martin Nagy
ff Druhý rad zľava: Samuel Fichna, Kristián Balala, Michal Schmidt
ff Tretí rad zľava: Tomáš Zabák, Martin Raček, Peter Demeter, Eva Pažmová, 
Alžbeta Tančinová, Jakub Rigoci, Jakub Bárek, Alex Kelemen
ff Na fotke chýbajú: Filip Čermák, Nina Krivošíková, Barbora Malecká, Martin Šimek, Peter Tomanka
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VIII.OKB

Na záver nášho stredoškolského štúdia, na záver 
maturitného ročníka 2015/2016…Na začiatku našej 
dospelosti!

Prešli roky a veľa dní odvtedy, čo sme prvýkrát vstú-
pili do tejto školy. Za ten čas sme sa zmenili a výraz-
ne posunuli vpred, aby sme mohli do života vstúpiť 
ako absolventi nášho gymnázia. Stredná škola ob-
rusuje hrany našich povahových čŕt, formuje naše 
túžby a predstavy o živote, naše názory. Dáva nám 
vzácne a nezabudnuteľné dary v podobe prvých lá-
sok a kamarátstiev trvajúcich naveky. Na gymnáziu 
sme stretli veľa dobrých učiteľov, ktorí nás inšpi-
rovali a  veríme, že ich snaha sa prejaví v  úspechu 
každého z nás. Naša VIII.OKB bola výnimočnou trie-
dou, ktorá aj keď odíde, v duši školy navždy zostane. 
Užime si posledné chvíle ako maturanti a potom sa 
rozutekajme na univerzity, aby sme ďalej študovali, 
žili a dosahovali úspechy na slávu našej Alma Mater.
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ff Triedna učiteľka: Mgr. Janka Juríková
ff Spodný rad zľava: Martin Zloch, Zuzana Pažmová, Petra Pátrovičová, Barbora Kozánková
ff Stredný rad zľava: Dominik Naňo, Peter Kováč, Samuel Murgaš, Patrik Holop, Viktória 
Anna Hollá, Maroš Čergeť, Alica Burianová, Oliver Wittner, Tatiana Tkáčová, Katarína 
Kubinová, Viktória Horáková, Viktória Repčoková, Matej Uhelský, Mgr. Janka Juríková 
(triedna profesorka), Erik Tóth, Natália Lacová, Boris Timko, Jakub Záhon, 
Zuzana Košturiaková, Lucia Harceková, Rebeka Strapáková, Natália Koprdová
ff Horný rad zľava: Lukáš Dávid, Samuel Knoll, Natália Fintová, 
Matej Mihálik, Róbert Pavlík, Adrián Kalinka, Tomáš Kolcún
ff Na fotografii chýba: kristína Slobodová
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a „naša trieda“. Ako trieda zažívame pomerne dosť 
srandy, ako s učiteľmi tak aj medzi sebou a veľa uči-
teľov už s nami má nejeden zaujímavý zážitok, ako 
napríklad hromadné zabúdanie úloh z  matemati-
ky, či otváranie horných okien aj napriek prísnemu 
zákazu. Ale na čo sa budeme hrať, sme ešte stále 
len deti, ktorým človek môže zopakovať niečo aj 
tridsaťkrát, zapamätáme si to na tridsiaty prvý. Aj 
napriek zopár nezhodám dobré veci u nás v triede 
prevládajú a dúfame, že si k sebe všetci navzájom 
nájdeme cestu a budeme ešte lepší kolektív než sme 
teraz.

I.AJ

Všetko sa to začalo 2. 9. 2015, keď sa dovtedy 30 
neznámych tvárí pomaly zoraďovalo do radu na dvo-
re Golianovho gymnázia počas toho, ako naša pani 
riaditeľka Hurtová prednášala zaujímavý príhovor 
o  prestížnosti a  kvalite pre nás dovtedy neznámej 
školy. Mierne dezorientovaní, no zato s veľkým oča-
kávaním sme dychtivo čakali, kedy sa presunieme 
do samotnej budovy školy, kde strávime najbližších 
5 rokov nášho života. Po prvom príchode do na-
šej novej triedy nám náš fenomenálny zastupujúci 
triedny pán učiteľ Chaudhary rozdával motiváciu 
a  pozitívnu energiu. Prvé týždne školy boli nároč-
né. Neustále učenie, zvykanie si na nové prostredie, 
noví spolužiaci. Bolo to naozaj ťažké, najmä čo sa 
týka nadväzovania nových medziľudských vzťahov, 
keďže v našej triede sa nachádzajú rôzne skupinky 
žiakov, ktoré mali svojich dvoch-troch kamarátov 
vybratých už na začiatku. Lenže naše prvé výlety, 
imatrikulácia a nezabudnuteľný lyžiarsky nás spojil 
viac ako by všetci čakali a po skončení prvého polro-
ku sme konečne začali pociťovať, že sme „kolektív“ 



23

ff Triedna učiteľka: Mgr. Dagmar Ferencziová
ff Horný rad zľava: Viliam Vojtek, Max Pospíšil, Michal Slezák
ff Druhý rad zľava: Adriana Kluková, Veronika Žuk-Olszewska, Matej Koiš, 
Martin Lengyel, Daniel Sliacky, Karin Beržincová
ff Tretí rad zľava: Dominika Veselá, Rebeka Presburgerová, Dominika Bencsiková, 
Dominika Pásztóová, Viktória Solárová, Anabela Kepáková, Lenka Minarovičová, Lenka Bublavá
ff Spodný rad zľava: Martina Halmová, Lenka Sűssová, Michaela Rybanská, 
Jana Ščepková, Miriam Maťašovská, Dagmar Ferencziová – triedna profesorka, 
Slavomíra Pánska, Lucia Gálová, Michaela Svýbová
ff Na fotografii chýba: Lucia Brazdilová, Michaela Fabianová, Adam Gajdošík, 
Kristína Némethová, Valentína Oborová, Zuzana Plháková, Jakub Spál, Patrik Urban



II.AJ
It was great!
Nobody would ever hope,
that a joy with any niggle,
for me as a biggest dope,
can be sometimes also legal.
Maybe it was that case.
Let’s move on to be more quiet
and careful about details of that place.
Where ice was twinkling and snow was bright.
Drops of memories from every lonely eye,
with devil’s insidious mock.
A dirty lie it would be
to say that it didn’t rock!

Thick as thieves is our group,
We always share our soup.
Maths is not the brightest side,
we argue, but our hearts are wide.
Essays, test or dictations we write,
friends for lifetime you can find.
Class teacher ’s our second mum,
always caring, having fun.
Bell’s ringing no one’s skiving,
hardly, we keep on striving.
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ff Triedna učiteľka: Mgr. Katarína Kettmannová
ff Dolný rad zprava: Eva Katreňáková, Donát Tarcsi, Peter Šmehyl, Bianka Mária Andrýsková, 
Július Herc, Juraj Holík, Václav Garaj, Marián Zimmermann, Marian Mirko Dudaško
ff Druhý rad: Ema Mášiková, Daniela Reháková, Henrieta Červenáková, 
Barbora Necpalová, Jana Horňáková, Erika Valentová
ff Tretí rad: Miriam Gamanová, Marianna Zimmermannová, Dominika Dubecová, 
Jessica Gallová, Natália Morovicsová, Veronika Fujasová
ff Štvrtý rad: Andrea Jaleczová, Vanessa Čančinová, Alexandra Čeryová, Adela Jamrichová
ff Piaty rad: Alexandra Zabáková, Lucia Izsáková, Alexandra Dekanová
ff Šiesty rad: Viktor Gajdošík, Nicole Makóová
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II.BJ

Od minulého roka sa u nás v triede veľa vecí zme-
nilo. Po letných prázdninách sme napochodovali do 
školy s novým odhodlaním, istotou a záľubami. Člo-
vek sa poobzeral navôkol a videl, že každý z nás do-
spieva, mení sa, prispôsobuje a stotožňuje so svojou 
budúcnosťou, ktorá ho pomaly dobieha. V  prvom 
rade sme radi uvítali našu novú triednu vtedy ešte 
Mgr. Molnárovú, rovnako pána profesora Majera. Aj 
malá zmena totiž urobí veľkú vlnu a my, neskúsení 
prváčikovia z minulého roka sme sa chytro adapto-
vali a  pokračovali v  nerušenom štúdiu. Náš kolek-
tív sa zúžil, priateľstvá spevneli a  ambície vzrástli. 
Nakoľko sme ešte len na začiatku, dúfame, že nás 
ten školský duch, ktorý nás poháňa vpred neopustí 
a my sa vydáme správnou cestou životom.
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ff Triedna učiteľka: Mgr. Kristína Laurinská (Molnárová)
ff Zadný rad: Radovan Donovan, Daniel Varga, Philip Petison, Adam Vachulík, 
Martin Adamec, Filip Šiko, Matúš Vráblik, Jakub Spiszak
ff Prostredný rad: Mgr. Kristína Molnárová, Lujza Kubačková, Linda Hupková, Alexandra 
Grežďová, Daniela Mesárošová, Sára Kusyová, Michaela Žikavská, Paulína Porubská, 
Nikola Mazúchová, Kristína Valachová, Magdaléna Bellayová, Viktória Villámová
ff Predný rad: Hana Čižmáriková, Nikola Koláriková, Soňa Jesenáková, Daniel Piroska, Patrik Valo
ff Neprítomní: Samuel Budai, Petra Fidlerová, Natália Šedivá, Tomáš Vozaf
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III.AJ
Ubehol ďalší rok a z nás sú tretiaci. Prišiel čas robiť 
prvé rozhodnutia, ako výber voliteľných predmetov. 
Naša trieda opäť nesklamala a aj zo zdanlivo ľahkej, 
úplne triviálnej úlohy sme spravili život ohrozujú-
cu misiu. Napokon sme si zvolili svoju mierne ob-
medzenú cestu. Potom niektorí objavili nový, lepší 
smer a rozhodli sa zubami nechtami bojovať o zme-
nu, ktorú neskôr aj tak zavrhli. Asi to ovplyvnila pa-
dajúca omietka, ktorá nám istý čas pri prechádzaní 
cez dvere padala na hlavy. Teraz máme nad dverami 
mapu ešte neobjavenej krajiny. No za náš najväčší 
úspech považujeme fakt, že sme si dokázali udržať 
našu triednu profesorku, ktorá sa ukázala ako veľmi, 
veľmi, VEĽMI trpezlivá osoba, za čo jej ďakujeme.
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ff Triedna učiteľka : Mgr. Veronika Szombatová
ff Horný rad zľava: Dominik Martonoši, Adam Benik, Andrej Fačkovec, 
Lukáš Fabiš, Martin Fekete, Martin Balko, Matej Kubena
ff Druhý rad zhora: Sofia Karaková, Natália Paulovičová, Michaela Uhrecká, 
Lucia Mezeiová, Veronika Kováčová, Barbora Vojtelová,
ff Tretí rad zhora: Veronika Szombatová, Lucia Šebová, Vanessa Bahelková, 
Ivana Vörösmartyová, Daniela Lászlová, Ivana Šípošová
ff Dolný rad: Viktória Weissová, Veronika Vaššová, Veronika Mihálová, 
Barbora Pániková, Lenka Hajdúchová, Rebeka Gálová, Kristína Mazáková
ff Na fotografii chýbajú: Janka Tkáčová, Sára Smrtičová, Michal Pažma
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III.BJ

O našej triede najviac počuť snáď v súvislosti s tým, 
koľko veľa vymeškaných hodín máme. Profesorky 
nad nami krútia hlavami, ale každý z  nás má svoju 
pravdu. Nieže by sme nebažili po vedomostiach ale-
bo mali strach pred dôležitými písomkami, nedajbože 
vystupovali proti systému. Niekedy nás proste skolí 
soplík alebo podobný neduh. To je celé.

Avšak pokope, v plnom zdraví a aj s jasným cieľom 
sa dokážeme vyšplhať po rebríku úspechov poriadne 
vysoko. Spolužiaka nikdy nenecháme v beznádeji le-
žať po ťažkom páde, ale vždy ho zdvihneme, opráši-
me a opäť namotivujeme. Pri nejakom probléme ne-
existuje žiadny osobitný vinník, ale vinu vždy berieme 
na seba ako kolektív (kolektívne sa páchajú aj zloči-
ny – teda páchali by sa, ale my žiadne nepáchame!).

Človek by povedal, že v triede tvorenej 24 dievča-
tami a 4 chlapcami musia byť neskutočne rozšírené 
klebety a rôzne menšie skupinky bojujúce proti sebe, 
ale nie je tomu tak. Ak aj je naša trieda rozdelená na 
rôzne „kmene“, tak sú to mierumilovné a priateľské 
kmene ochotné vyjednávať mierovou cestou. Okrem 
toho, byť v triede s 85% dievčat má aj niekoľko vý-
hod: v triede nie je (skoro) nikdy smrad a v prípade, 
že sa necítite dostatočne príťažlivý, má každé druhé 
dievča so sebou taštičku plnú kozmetiky.

Steny našej triedy zdobia mnohé fotky z výletov, 
exkurzií, ale aj obyčajné „selfie“ s  desiatami alebo 
so susedom v  lavici. Naša komunikácia sa však ne-
odohráva len v triede: debaty sa po škole presúvajú 
na Facebook do triednej skupiny, kde sa preberajú 
kľúčové rozhodnutia, od ktorých(nie až tak závažne) 
závisí naša budúcnosť. Taký sme my už nerozlučný 
kolektív since 2013.
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ff Triedna učiteľka: Mgr. Renata Bohuslavová
ff Prvý rad zľava: Sambo Sýkora, Peťo Podsedlý, Dano Kačiak, Mišo Ďurovič,
ff Druhý rad zľava: Terka Spálová, Peťa Minárová, Linda Süssová, 
Sevim Nagyová, Katka Muchová, Kika Höriková, Domča Koledová, Sima Lisá, 
Mirka Kosecová, Lucia Pentíková, Paula Džačárová, Monči Hudáková, 
Barča Bošanská, Veronika Hubinská, Alic Barutiaková
ff Tretí rad zľava: Annie Kubiňanová, Saška Vargová, Naty Kňažeková, Luci Timková
ff Horný rad zľava: Radka Csernáková, Simonka Zálešaková, Maťa Matuláková
ff Na fotke chýbajú: Maja Lieskovská, Miška Zentková



32

IV.AJ

Ó, tá Štvrtá Ájé,

koľko toho prežila, do diaľok cestovala,
Barcelonu, Nice, ba aj Monaco ochutnala,
V Osvienčime poplakala.

Davida - španiela prichýlila, spoznala,
o filme si od neho vypočula.
A aj sa niečo naučila. Dielo spolu s ním stvorila
a prvenstvo do Viedne prebrať sa vybrala.

Potom ju však smútok preveľký zachvátil,
počas polroku David sa stratil

…ako by to nebolo po prvý raz.
ale on… sa už nevrátil.
Na jeho počesť sviečky na torte vzplanuli
a ako nepísaný zvyk káže; so všetkými narodeniny 
bratsky oslávili.

Potom však prišiel boj preveliký,
ťažká skúška pred nimi - hrozná a desivá
Maturitnú skúšku na nich vytiahli
a keby len raz
ale zápoliť s ňou dvakrát museli.
No kameň veľký odpadol im zo srdca,
že ona len skúšobná je, dopočuli sa.
Boli nervy, boli stresy, prebdené noci…
nevzdali sa, ich duch nespadol, ale sťa odvaha 
Sparťana ich viedla
aby prešli a preskúšali sa.

Ó, ťažké osudy ich postretali,
ale oni odvážne ich všetky prekonali,
spoločne, v kolektíve, súdržne sa s nimi vyrovnali.

A ako bodku, ódu sami sebe zložili.
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ff Triedna učiteľka: Mgr. Eva Šantavá
ff Horný rad zľava: Daniel Škula, Martin Michalík, Filip Veľký, Jonáš Jánsky, Andrej Katrušín, 
Adrián Hudec, Miroslav Podhora, Giovanni Ricci, Katarína Dobiášová, Michal Bacigál
ff Stredný rad zľava: tr.uč. Eva Šantavá, Sarah Abbasová, Natália Smrečková, 
Soňa Chalányová, Evelína Meszárošová, Martina Koniariková, Adriana Majtánová, 
Silvia Hubinská, Tatiana Bachledová, Timea Mihaličková
ff Sediaci zľava: Patrícia Káčerová, Anna Katreňáková, Ivana Brojová, 
Lenka Krivošíková, Lucia Tonková, Dominika Willantová, Jakub Tomko, 
Martina Bernátová, Zuzana Bajcárová, Dominika Kupková, Kristína Hložková
ff Chýbajúci: Tereza Božena Svoreňová, Katarína Hankóová, 
Natália Mokrášová, Brock Christopher Hargis
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I.A
Tak sme tu! Patríme do I.A triedy a našou triednou 
profesorkou je Beata Solčanská. Nevieme, či to vy-
hrala, že vyfasovala práve nás. My sa však tešíme, 
že od septembra 2015 navštevujeme Gymnázium na 
Golianovej ulici.

Študentský život sme odštartovali zaujímavými 
aktivitami. Ako prvé sme sa oboznámili s historický-
mi pamiatkami našej starobylej Nitry. Navštívili sme 
Nitriansky hrad, knižnicu, v ktorej sme si pozreli za-
ujímavé exponáty.

Domáce prostredie sme vymenili za Moravu, kde 
sme kráčali po stopách dávnej minulosti našich 
predkov. Na krátky čas bola našou zastávkou Modrá. 
Tu na nás dýchali rôzne zaujímavosti zo života sta-
rých Slovanov.

Nielen exkurzie boli to najdôležitejšie v našom no-
vom študijnom programe. Po príjemnom období nás 
ale čakali aj náročnejšie dni, ako boli písomky z mno-
hých predmetov. Ako tak sme ich zvládali.

Konečne prišla zima a s ňou i dlho očakávaná lyžo-
vačka. Otestovali sme svahy v Jasnej.

Naše výsledky v  školských laviciach sú zatiaľ 
veľmi rôzne. Niektorým sa nám darí lepšie, iným 
s drobnými problémami. My však pevne veríme, že 
usilovnou prácou všetko zvládneme pre radosť na-
šich rodičov a triednej profesorky.



35

ff Triedna učiteľka: PaedDr. Beata Solčanská
ff Horný rad zľava: Simona Bochnovičová, Vanessa Hillová, Beata Solčanská – triedna 
profesorka, Diana Filová, Barbora Bečková, Adriana Gažiová, Rebeka Šimová, 
Dominika Michalidesová, Michaela Klištincová, Emma Vinohradská, Natália Hrošová, 
Viktória Tonková, Zuzana Jedličková, Vivien Straňáková, Alexandra Hudáková, 
Kristína Medeková, Patrícia Podmanická, Nataša Tóthová, Kristína Kissová.
ff Druhý rad zľava: Róbert Zorád, Július Berki, Miroslav Mesároš, Daniel Danáč, 
Jakub Lietavec, Matúš Hupka, Viktor Dudáš, Marián Šóth, Michal Petrovič.
ff Na fotografii chýba: Simona Slíšková, Peter Domček



Miška Antalová – tanečníčka, nenechá sa 
rozhodiť, usmiata a vždy dobre naladená,
Andrej Babín – rád pomáha ostatným, 
záleží mu na dobrých výsledkoch,
Soňa Babošová – milovníčka hokeja, fandí Nitre,
Mirka Bačová – tanečníčka, zaujíma sa o trendy, rada číta,
Lucia Baránková – tak trošku rebel, je dobrá vo výpočtoch,
Martin Buch – výborný tanečník, skvelý hráč, priateľský,
Viki Ďurčová – poctivá, cieľavedomá, videla 
všetky časti Simpsonovcov,
Alexandra Ďurišová – mažoretka, nepozná hanblivosť,
Rolo Fleischhacker Albatros – dokáže rozosmiať aj mŕtvolu,
Sophia Geseová – druhá Marie Curie, múdra a módna,
Rebeka Haščíková – na tú by bolo treba tri strany textu, 
nadmieru komunikatívna a priebojná, otvorená všetkým farbám,
Günter Kaschný – neláme si hlavu nad zbytočnosťami, 
vždy má prehľad o tom, čo sa deje,
Karin Kodadová – pre svoju gitaru spraví všetko, je 
zaujímavá svojou záhadnosťou, proste – umelec,
Paula Kostolaniová – obľubuje čiernu 
farbu, chápavá, je s ňou sranda,
Saška Kováčová – pozitívna, poctivá, 
neuveriteľne milá, jej smiech je nákazlivý,
Diana Lenčéšová – rozvážna, inteligentná,
Barbara Lenická – lunatická deva, skvelá spoločníčka,
Michal 62 Lohyňa – kopec srandy, má srdce leva, Iron Lion Zion,
Frederik Lukáč – „ta šaleny východňar“, milovník 
Kirka Hammetta a čiernej farby, má poker v krvi,
Peťa Mikušíková – fanúšik jednorožcov 
a abstraktných vecí, asi preto jej nejde fyzika,
Linda Mai – zlatý úsmev, pokojná, ukázala nám K-pop,
Milka Némová – originálna osoba, radosť 
z maličkostí, neobyčajný štýl,
Peter Porubský – introvertný umelec, 
filmový fanatik, kubrikológ,
Adrika Rapavá – inteligentná, ochotná pomôcť,
Tomáš Rusko – vlasatý pohodár ako správny jahodár,
Peter Sitár Lefeto – vtipkár s rozumom,
Rastislav Straňák Batman – milovník komiksov,
Robo Šima Robster – rád sa opaľuje pri 
žiare monitoru, úprimný vtipkár,
Patrik Švec – skrytý inteligent, zručný, veď on zručnosť vymyslel,
Tomáš Výberčí – športový typ, dnešný chalan,
Filip Žiak – matematická hlava, žije pre kone,
a to najlepšie nakoniec:
Darinka Račková – vie motivovať žiakov a má vždy dobrú náladu.

SME TAKÍ, AKÍ SME…

Sme skupina výnimočných ľudí s  rôznymi talentmi 
a schopnosťami. Do nášho kolektívu zapadol každý. 
Naša triedna pani profesorka je veľmi milá a dobro-
srdečná, na hodinách slovenčiny a literatúry je vždy 
príjemná a harmonická atmosféra. Držíme za jeden 
pevný povraz. Sme super kolektív, plný energie, smie-
chu a jednoty, ale aj napriek tomu si každý človek za-
slúži mať svoju vlastnú genialitu a bláznovstvo. Her-
mann Hesse raz povedal: „Sme slnko a mesiac, more 
a pevnina. Nie je naším cieľom stať sa jeden druhým, 
náš cieľ je rozpoznať jeden druhého, naučiť sa vidieť 
jedinečnosť a vážiť si to, kto sme: opak jeden druhé-
ho.“ V duchu tejto myšlienky predstavujeme stručnú 
charakteristiku každého jedinca našej triedy.
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ff Triedna učiteľka: PhDr. Darina Račková
ff Prvý rad zľava: Barbara Lenická, Soňa Babošová, Alexandra Kováčová, 
Adriana Rapavá, Alexandra Ďurišová, Miroslava Bačová
ff Druhý rad zľava: Lucia Baránková, Linda Mai, Diana Lenčéšová, Sophia Geseová, Rebeka 
Haščíková, Karin Kodadová, Viktória Ďurčová, Paulína Kostolaniová, Michaela Antalová
ff Tretí rad zľava: Miloslava Némová, Tomáš Rusko, Patrik Švec, Roland 
Fleischhacker, Róbert Šima, Andrej Babín, Peter Porubský, Michal Lohyňa
ff Štvrtý rad zľava: Günter Kaschný, Filip Žiak, Rastislav Straňák, 
Tomáš Výberčí, Frederik Lukáč, Martin Buch, Peter Sitár
ff Na fotografií chýba: Petra Mikušíková
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I.C

Celé sa to začalo na ihrisku v školskom areáli. Nikto 
z nás nevedel, čo nás čaká a všetci sme pociťovali 
nejaký ten vnútorný strach, obavy, ale aj veľké oča-
kávania. Keď sme tam stáli po prvýkrát pred celou 
školou, každému z  nás sa hlavou preháňali rôzne 
myšlienky. Aké to tu bude? Budeme fajn kolektív? 
A čo naša triedna? V našej triede sa stretlo 30 roz-
dielnych a zároveň úžasných ľudí a postupne sme si 
vytvorili skvelý kolektív. Zaviedli sme si triedny krú-
žok tzv. "Túlavé topánky". Chodíme na rôzne akcie 
po Nitre, prežívame veľa zážitkov, čo nám pomáha 
lepšie sa spoznať. Medzi naše prvé výlety patril aj 
výlet na Moravu. Neskôr boli imatrikulácie, ktoré 
sme si riadne užili. Pripravili sme si skvelý program 
a všetkým sme ukázali, aké "ANTITALENTY" sa v nás 
skrývajú. V  ten deň sme zároveň po prvýkrát oslá-
vili narodeniny našej pani profesorky triednej, čo 
bola skvelá príležitosť. Naša trieda sa zúčastnila aj 
benefičného koncertu a samozrejme, k našim neza-
budnuteľným výletom patrí lyžiarsky výcvik. Viacerí 
sme tam stáli na lyžiach prvýkrát, ale všetci sme to 
zvládli perfektne. Najbližšie 3 roky si chceme naplno 
užiť a  samozrejme čoraz viac sa spoznávať. Zatiaľ 
sme vždy držali všetci spolu a vždy aj budeme. A to 
z nás robí ten nenahraditeľný kolektív. Z našej triedy 
je vidieť a cítiť len dobrú náladu, energiu, vzájomnú 
oporu…

Hlášky 1.C
Jakub Segéň: "Ja som tú úlohu odpísal 
od teba a mám to úplne inak!"

Pani profesorka: "Nevieme to určiť lebo je to 
ťažké alebo sa to nedá. kedy to nevieme určiť?"
Terka: "Teraz."

Jakub Uharček: "Diaľkový nie je 
synonymum od virtuálny."
Sárinka: "keby ho zabijem kladivom a nie 
nožom tak by akože nezomrel?"

Na hodine biológie.
Pani profesorka: "Jakub, kde je análna plutva"
Jakub: "No kde asi?"
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ff Triedna učiteľka: PhDr. Mária Krištofičinová
ff Dolný rad zľava: emma Chalupová, ester komačková, Paulína Vykročová, 
Tereza Hájičková, kristína Vzdychavská, Zuzana Lieskovská, Simona Ballayová, 
Alexandra kiššová, Lucia Bohumelová, Soňa Štadániová, Sára Minárová
ff Stredný rad zľava: Laura Mináriková, Lucia Navarová, Bianka Janíčeková, 
Laura Lepjak, Veronika Podhorská, Viktória Floreková, Viktória kružicová, 
Sandra Urbanová, katarína Chňapeková, p.p. PhDr. Mária krištofičinová
ff Horný rad zľava: Matej kopček, Dominik Ťapuš, Andrej Slávik, Tomáš Nitry, Jakub Segéň, 
Marko krajmer, Daniela Szabóová, Matej Pauchlík, Jakub Uharček, Matej Blaškovič



II.A

Sitta si našiel svoj vysnívaný dom.
V tomto školskom roku k nám pribudol nový člen 
našej triedy. Je ním Sitta z Thajska. Za tento školský 
rok sme s ním zažili množstvo vtipných momentov. 
Hlavne prvé mesiace, keď ešte nepoznal významy slov.

V marci sa štyri z nás zúčastnili nemeckého projektu 
Unesco, ktorý sa konal v Maďarsku. Na to, že sme 
vôbec nevedeli po nemecky a väčšinu prezentácii sme 
iba pozerali do blba, to bola celkom sranda. Najlepšie 
bolo naše večerné "lamfárenie" a spoznávanie ľudí 
z okolitých krajín.

Cez Veľkonočné prázdniny sme si spravili babskú jazdu 
na Donovaly a takto sme tam strašili.

Cez zimné obdobie sme navštívili krásnu vianočnú 
Viedeň.

Ešte nás čaká výlet na Oravu, na ktorý sa veľmi tešíme.
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ff Triedna učiteľka: Ing. Eva Karlubíková
ff Horný rad zľava: Adam Lacena, Marek Oravec, Michal Halenár, Oliver Szöllösi, 
Adam Formela, Juraj Fazekaš, Radka Bojňanská, Boris Gajdoš, Adam Šimurda.
ff Stredný horný rad: Ondrej Potúček, Denisa Hučíková, Sofia Špaňúrová, Alexandra Lörinczová, 
Barbora Kriššáková, Sylvia Dekanová, Claudia Čerenková, Monika Benková
ff Stredný dolný rad: Ema Arpášová, Ema Mozníková, Michaela Blašková, 
Natália Padúchová, Simona Madová, Patrícia Lievajová, Klaudia Valentová
ff Dolný rad: Natália Gajdošová, Alica Štefaničková, Dagmar Viskupová, Sitta Wannakacheepiboom, 
Kristína Mináriková, Michaela Petrová, Kristína Balková a triedna Ing. Eva Karlubíková
ff Chýba: Alica Tóthová
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II.B? Už? Nestíhame sledovať ako ten čas rýchlo ply-
nie. Druhý rok na tejto škole sa nám už schyľuje ku 
koncu a my sa už pomaly, ale isto blížime k polovici 
nášho štúdia na tomto gymnáziu.
Chlapci aj dievčatá spolu držia a zatiaľ sa, našťastie, 
neopúšťame. Neraz sme si navzájom zachraňovali 
krk, či už pred tabuľou, alebo pri písomkách. Veď čo 
by sme už boli za triedu, keby sme neboli jednotní. 
Neustále sa podporujeme a pomáhame si. A keď nie-
čo vyvedieme? Jedného vinníka nenájdete, pretože si 
kryjeme chrbty a stojíme za sebou. No hneď, ako ide 
o skúšanie, všetci hľadáme jedného, toho spasiteľa 
neba i zeme, ktorý nás zachráni. A keď sme už pri 
tých záchranách, máme expertov na riešenie špeci-
fickej problematiky, ktorí vždy ochotne všetko vy-
svetlia, pomôžu s domácimi úlohami a najlepšia po-
moc sú krasopisne napísané poznámky. Mnohí z nás 
sa úspešne zúčastňujú rôznych olympiád a súťaží.
Našli sme si svoje spriaznené duše, najlepších pria-
teľov, niektorí dokonca aj viac ako priateľov. Niekedy 
nadobúdame pocit, ako keby sme sa poznali už dáv-
no predtým. Každý týždeň tu spolu trávime 5 dní, no 
že by nám to stačilo, sa povedať nedá. Stretávame 
sa po škole, dokonca aj cez víkendy a to nám umožni-

lo zblížiť sa a byť ako jedna rodina. Neprestajne sa 
navzájom spoznávame a  zisťujeme ešte nepreja-
vené vlastnosti, ktoré máme. Často zabúdame, že 
naše zážitky, priateľstvá a hlavne plno zábavy pre-
žívame len vďaka tejto škole a za to vám ďakujeme.

Na záver by sme už len spomenuli niekoľko 
vybraných hlášok a gramatických vychytávok 
z nášho študentského repertoáru:
1. horizontálne + vertikálne = verizontálne,
2. keď niečo rastie a klesá zároveň – KLASTIE,
3. príroda doma je lepšie ako chémia vonku,
4. samyca (samica), plazyja sa (plazia sa),
5. Ona sa volá iba že Timrava? Akože…Beyoncé?.

A naše obľúbené frázy a výrazy, 
ktoré často používame:
1. sme takí silní ako náš najslabší článok,
2. nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie,
3. žijeme vo vákuu,
4. čo je zadarmo, to je dobré,
5. čo je veľa, to je málo.



ff Triedna učiteľka: Mgr. Dana Slobodová
ff Horný rad zľava: Filip Poljak Škobla, Martin Ružička, Lukáš Perina, Jakub Igaz, 
Martin Mojžiš, Jakub Frišo, Adam Beňo, Tomáš Kováčik, Branislav Lehman
ff Stredný rad: Lukáš Pócsik, triedna Mgr. Dana Slobodová, Veronika Nitrianska, 
Diana Raczká, Kamila Szabóová, Mária Mesárošová, Adam Trebichalský, 
Dárius Martin Žežovský, Peter Benko, Tomáš Tkáčik, Adam Pleidel
ff Dolný rad: Jakub Stredanský, Samuel Kováč, Natália Gogolová, Paulína Záhončíková, Michaela 
Darnadiová, Gabika Ivaničová, Tatiana Myjavcová, Diana Moravčíková, Veronika Šalamonová
ff Chýba: Barbora Lacová, Adrián Kopecký
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xx

Napísať stručnú charakteristiku o našej triede je ne-
možné. Za tri roky sa o to pokúšame už druhýkrát. 
A, prekvapivo, opäť padli viac nevhodné ako vhodné 
návrhy, v ktorých sa pokúšame priblížiť našu triedu 
čo najviac. Začali by sme od začiatku roka, kedy sme 
sa prihlásili na konkurz o imatrikulačky pre prvákov. 
Teda Lili sa prihlásila. To je akcia, ktorou sa budeme 
oháňať asi až do maturity. Neuveríte, ale konečne 
sme aj my niečo vyhrali. A tak sme s vypätím všet-
kých síl vytvorili program, ktorý sa niesol v  ľudo-
vej nôte. Nechýbali ľudovky, tradičné nástroje, ako 
ozembuch a fujara a svoje miesto si našli aj slovenské 
kroje. Podarilo sa. Naša trieda po prvýkrát prekvapi-
la a najviac sme prekvapili asi sami seba. Ako plynul 
rok, snažili sme sa úspešne, či menej úspešne pre-
chádzať s dobrými známkami. Každý dobrý kolektív 
si občas prejde nejakou tou hádkou, ale u nás to je 
viac menej rarita. Väčšinou sa snažíme všetci držať 
spolu. Zatĺkaj, zatĺkaj a keď na to prídu, aj tak zatĺ-
kaj. Snažíme sa, aby u nás panovala dobrá atmosféra 
a myslíme, že sa nám to celkom darí. Nedávny vý-
let do Poľska utužil naše kamarátstvo ešte viac. Veď 
uznajte sedem hodín v našom „partybuse“, v ktorom 
sa minimálne 90 percent času spievalo, by nevydr-
žal hocikto. Náš kolektív je známy aj tým, že nie len 
v  škole, ale aj mimo nej sa vieme stretnúť, vyraziť 
von a zabaviť sa. Budúci rok budeme písať do ročen-
ky naposledy. A preto dúfame, že nás nerozdelí ani 
pripravovanie stužkovej, či iné ťažkosti, ktoré súvisia 
so skúškou dospelosti. Tak nám, prosím, držte palce!
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ff Triedna učiteľka: Mgr. Silvia Páleníková,
ff Vrchný rad zľava: Mgr. Silvia Páleníková, Nikola Klištincová, Nina Vrbová, 
Ivan Grančay, Jakub Trabalík, Kristián Jahoda, Kristína Haluzová, 
Karin Bahelková, Barbara Brezinová, Jakub Hrebeňák
ff Stredný rad zľava: Peter Lenický, Benjamín Pacalaj, Rút Abelev, Filip Abelev, 
Michaela Bajanová, Lilia Anna Kónyová, Alexandra Bosáková, Paulína Kreškóciová, 
Dominika Valo, Klaudia Kováčová, Nikola Krajmerová
ff Spodný rad zľava: Marek Pustaj, Adam Žember, Paula Rýchla, 
Natália Bábiková, Albert Szöllösi, Filip Čaládi
ff Chýbajúci žiaci: Sabina Benediková, Adriana Buranská, Peter Dostal, 
Natália Košíková, Natália Pružinská, Martin Vyhnálik, Juraj Janoško
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xx

33 – míľnik života? Kristove roky? Pre každého 
toto číslo znamená niečo iné, no pre nás III.B to 
symbolizuje 33 úžasných a zaujímavých osobností.

III.B – sme ako Európa, zjednotení v rozmanitosti. 
V triede je 33 párov očí, ktoré patria tým najlepším 
stvoreniam, aké naše gymnázium môže mať.

A som rád, že z tých 33 párov 
očí jeden patrí aj mne…
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ff Triedna učiteľka: PhDr. Vlasta Zelenková
ff Sediaci zľava: Linda Dubeňová, Oliver Szabo, Patrik Drgoň, Katarína Bieliková
ff Prvý rad zľava: Matej Mrázik, Adam Srňánek, Timotej Stranovský, Tomáš Plaštiak, 
Philip Július Otto, Alena Nepeľová, Roland Žitný, Lenka Titková, triedna učiteľka 
Vlasta Zelenková, Kristína Černá, Jana Tomečková, Simona Mikušová
ff Druhý rad zľava: Filip Starodubcev, Martin Vlčák, Matej Horniak, 
Martin Hamran, Filip Bali, Jaroslav Ďurfina
ff Tretí rad zľava: Dominik Gaži, Ondrej Farkaš, Daniel Gyürüsi, Šimon Zaujec
ff Chybajúci: Martin Chovanec, Veronika Držíková, Daniel Poledník, Terézia Pažitná, 
Zuzana Urcikánová, Zuzana Gajdošová, Natália Dovalovská, Matej Novák
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xx

Niečo sa končí a niečo sa začína…, 
pred nami je veľký svet…
Teraz je ten správny čas, ukázať všetko čo je v nás.
Teraz je ten správny čas, zabudnúť na to zlé, teraz je 
ten správny čas, ukázať celú silu v nás…

To sú aj naše slová…, slová žiakov IV.A triedy, ktorá 
opúšťa onedlho bránu nášho gymnázia…
Roky plynú a za nami sa čoskoro zatvorí brána stred-
nej školy. Dnes sme už dospelí, odvážni, plní očaká-
vaní a lúčime sa. Určite budeme spomínať na výlety, 
ktoré predstavovali druh oddychu, spoznávania a zá-
bavy. Tiež na to, ako sme sa trápili na vyučovaní, ča-
kali na vytúžené zvonenie, ako sme však na hodinách 
mnohokrát vybuchli aj smiechom a spolu sme aj bok 
po boku slávnostne vstúpili do sály počas stužkovej 
slávnosti. V  srdciach nám až do konca života osta-
ne tento večer. Večer, ktorý sa už nebude opakovať 
a stal sa pre nás nezabudnuteľným.
Tisnú sa nám slzy do očí pri predstave, že to všetko 
je už za nami. Stredná škola je miestom, kde vznikajú 
nové priateľstvá, z ktorých niektoré budú na celý ži-
vot. Ani v našej triede to nebolo inak. Škola sa pre nás 
nestala iba studnicou vzácnych vedomostí, našli sme 
tu aj niečo iné, vzácne. Stali sme sa priateľmi. Istý 
múdry človek povedal, že kto nemá jediného priate-
ľa, nezaslúži si, aby žil. Ak je to tak, vďaka každému 
z nás, si zaslúžime žiť minimálne dvadsaťsedemkrát.

Definitívnou bodkou však pre nás bude až maturi-
ta, naša skúška dospelosti. Kapitolu života, zvanú 
stredná škola, pomaly opúšťame a pripravujeme sa 
na maturitný týždeň, kedy sa čo najlepšie pokúsime 
obhájiť naše vedomosti. A  za tie ďakujeme našim 
učiteľom. Je nám ľúto, že spolu už v tejto škole ne-
strávime na vyučovaní ďalšie dni. Budeme si vzájom-
ne chýbať, každý jeden z nás. Koniec? Rozlúčka? Tie 
slová sa zdajú byť po štyroch rokoch neuveriteľné, 
ba až absurdné…

Verte nám, určite nezabudneme na roky strávené na 
pôde GOLIANKA a aj to, že budeme na ne spomínať 
len v dobrom…
Musíme už ísť a bolo tu fajn. 
Cítime prázdno, plní sme smútku…
Tak musíme už ísť… 
Všetko predýchať… Aj to sa stáva…
Tak zmierme sa s tým, ak raz to má prísť…



ff Triedna učiteľka: PaedDr. Jana Stanková
ff Horný rad zľava: Monika Košťálová, Tereza Rybárová, Andrea Fábiková, 
Rebecca Švecová, Barbora Ballayová, Bianka Ácsová
ff Tretí rad zľava: Jakub Lenčéš, Miroslav Galo, Samuel Zaujec, Adam Hamara, 
Štefan Koleno, Michal Bartakovič, Marián Kerek, Jakub Jánsky
ff Druhý rad zľava: Mária Maťová, Mária Vargová, Lucia Lysá, Katarína Behinská, Patrícia Salajová
ff Prvý rad zľava: Petra Šoošová, Ivana Forgáčová, Lucia Hrubá, Nikola Nyáriová, 
Karin Lincmaierová, Tímea Mojtová, Kristína Chňapeková
ff Na fotografii chýba: Jana Kozolková

Iv.A
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IV.B
Keď sa spýtate ktoréhokoľvek profesora, ktorý sa za 
tie štyri roky s nami stretol, tak by na opis 4.B pou-
žil asi tieto tri slová: „Flegmatizmus, pasivita, karty.“ 
:D… Je pravda, že za celé štyri roky sme sa zapojili do 
jednej školskej olympiády.  Inak sme sa vždy úspeš-
ne vyhli všetkým aktivitám. Sme trieda, kde sa nikdy 
nikto nešiel roztrhnúť, aby získal funkciu pokladníka, 
ale nikdy nám nič nepovedali na to, že sme odovzda-
li peniaze po termíne. Našu pasivitu sme vyjadrili aj 
tým, že sme sa 4 roky úspešne držali na posledných 
priečkach v dochádzke a v prospechu, kde z 24 ľudí 
sa môžu neuveriteľní DVAJA žiaci pochváliť čistým 
vysvečkom. Jediná vec, v ktorej sme boli fakt aktív-
ni, bolo MASTENIE kariet…asi nič iné okrem teles-
ných prejavov nemenovaného žiaka a  výkrikov ako 
„MASTI,MASTI!!!“ asi okoloidúci ani nepočuli :D…Sme 
tá trieda, ktorá sa nikdy na ničom nedohodla, a pred-
sa to všetko dobre vypálilo…vlastne ani na tomto 
texte sme sa nedohodli, ale bol by škandál, keby už 
ani ako maturanti nepovieme pár hrejivých slov o na-
šom pobyte na tomto prestížnom gymnáziu…asi by aj 
stačilo…toľkoto sme o sebe ani ešte nenapísali. Aj tak 
sme spolu prežili krásne 4 roky.

p.p.: „Ty si neskutočný Jakub Kubena! 
Asi sa mi snívaš…
p.p.: „Prečo ste oslobodené?“ 
Romi: „Šak ja neviem, to sa spýtajte pani doktorky.“
p.p.: „Ešte ste sa nezobudili?“ „Nie, my sme 
Neprebudení a Čakáme na Gogota, Kým kohút 
nezaspieva, tak nepríde…“

„Aký je to ľubovoľný trojuholník?“ 
„Zvolí nám ho Ľuboš.“
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ff Triedna učiteľka: Mgr. Klarisa Pavlovičová
ff Horný rad zľava: Eduard Ivančík, Jozef Štěpánek, Martin Medvecký, 
Anton Vundač, Matej Hlaváč, Marko Matejov, Matúš Gál, Igor Nepeľa, 
Veronika Záňová, Dagmar Gallisová, Martin Domček, Mgr. Klarisa Pavlovičová, 
Romana Hlavatovičová, Klaudia Elendová, Alexandra Dávidová, 
Adam Tirol, Ľubomír Hlavina, Matej Mozola, Kristína Švecová
ff Dolný rad zľava: Jakub Marták, Šimon Kováč, 
Jakub Kubena, Dominik Bíro, Erik Kelemen
ff Na fotke chýba: Martin Ondruška
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IV.c

Naša trieda, to je niečo,
V pondelok ráno… 
Prázdne miesto.
Niekto mešká, 
niekto fláka.
Libuška je asi chorá,
Maťka romkou 
zaťažená,
Alex, tá tu zasa neni,
Ivon zasa sama sedí.
Fredy niečo ukazuje,
Babú znova doučuje.
Kvetka, tá sa stratila,
Katka troška 
spanikárila.
Braňo spí si po sediačky,
Tothko ráta body Nitry,
Noro niekde hrá futbal,
Adam Samovi 
desiatu zobral.
Sima papá šalátik,
Šaňa to je miláčik.
Barbor trápí biola,
Sama zasa matika.
Druhý Samo smeje sa,
ako Kubo baví sa.
Tete prišla neskoro,
Hanka kráča nesmelo.
Vanes je tu na aute,

Marianka vraví 
tak sa bavte.
Kaja píše na facebooku,
Lucka tá vie španinu.
Druhá Lucka slušne sedí,
Endži Nitre silno fandí.
Jedna Miška kreslí si,
druhá Miška myslí si,
"Bože, my sme 
ale trieda."
Aj tak je to všetko jedno,
Ulička je jasné miesto.
Po škole znova Epicure,
A na večer opice.
Stužková tá bola skvelá,
Zábava dosť veselá.
Inak každých 10 sekúnd,
O hokeji na facebooku.
Triedna hádam odpustí,
No z matiky zdrháme 
raz, dva, tri.
Vidíme sa o päť rokov,
Už dosť bolo 
týchto stresov.
Štyri roky bola sranda,
Budúcnosť nás čaká,
Nazdar!
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ff Triedna učiteľka: PaedDr. Jana Pechová
ff Zhora, zľava: Jakub Miháľ, Samuel Vitko, Samuel Ťapuš, Terézia Bojňanská, 
ff Michaela Sedláčková, Lucia Martišková, Adam Tothézere, Libuša Korímová, 
Angelika Molnárová, Lucia Svoradová, Ivona Oboňová, Alexandra Bečková, 
Simona Taligová, Hana Žáčiková,  Katarína Broďániová, Květoslava Zuna Dvořáková, 
Martina Krajčírová, Vanesa Lavová, Barbora Beňová,  Marianna Ďuríková, 
Karolína Chybová, Norbert Keszely, Michaela Nagyová, Barbora Ellerová, 
Tr.prof. Jana Pechová, Alexandra Kopčeková, Adam Vitko, Frederika Beláňová
ff Na fotografií chýba: Branislav Matkovič
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MATuRITNé sKÚŠKY
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Maturitné skúšky absolvovalo 112 maturantov. V  le-
gislatíve o  ukončovaní štúdia oproti minulým rokom 
prišlo k zmene v dĺžke času na vypracovanie externej 
časti z matematiky –čas sa predĺžil zo 120 na 150 minút 
a v externej časti zo slovenského jazyka a literatúry bol 
pridaný čas na vypracovanie úloh z 90 na 100 minút. Ex-
terná a písomná forma internej časti MS 2016 sa v tom-
to roku realizovali: 15. marca zo slovenského jazyka a li-
teratúry, 16. marca z  anglického a  nemeckého jazyka 
a 17. marca z matematiky. Ústne maturitné skúšky sa 
konali v termíne od 23. do 27. mája 2016

Témy písomnej formy internej časti MS 
zo slovenského jazyka a literatúry:
1. Najjasnejšie pojmy sú často zatemňované 

zložitými úvahami.“ Cicero (Úvaha)
2. To najkrajšie bolo v nej/ňom ukryté 

(Charakteristika osoby)
3. Dnes som mal/mala rande so svojim 

mestom... (Rozpravánie)
4. Jeden deň bez zlozvyku / zlozvykov! 

(Diskusný príspevok)

Predmety Počet žiakov EČ MS úspešnosť v SR PFIČ MS

slovenský jazyk a literatúra 112 66,50 % 53,4 % 78,0 %

anglický jazyk 108 65,30 % 63,7 % 67,6 %

nemecký jazyk 2 81,70 % 55,0 % 90 %

matematika 38 51,35 % 54,3 % -

VýSledky exTernej a inTernej čaSTi 
píSoMnej MaTuriTnej Skúšky za školu

Téma písomnej formy internej časti MS z cudzieho jazyka – úroveň B2:
Anglický jazyk – Holidays, Customs and Traditions in our Country
Nemecký jazyk – Sitten, Bräuche und Traditionen in unserem Land
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Zahraničné projekty

projekt uneSCo
V dňoch 7.–10. 3. 2016 sa 15 žiakov nášho gymnázia zú-
častnilo projektu UNESCO v maďarskom Pécsi. Téma 
stretnutia: "Hudba spája, upúta a oslobodzuje", našich 
žiakov oslovila, a  tak sa začalo s prípravou už od ok-
tóbra. Pracovným jazykom bola nemčina. Stretnutia 
sa zúčastnili aj žiaci Gymnázia na Slovanskom ná-
mestí v Brne, Haydn-Real gymnázia vo Viedni a Babits 
gymnázia v Pécsi. Žiaci si vypočuli viaceré prednášky 
a navštívili mnohé podujatia. Svoje skúsenosti a získa-
né vedomosti  odprezentovali v záverečnom vystúpení. 
Zodpovedná za projekt bola PaedDr. Mária Šuláková 
a PhDr. Darina Račková.

SCHulBrÜCke 2016
Pod vedením Mgr. Dariny Arpášovej sa 8 žiakov zo IV. 
AJ zúčastnilo v nemeckom meste Naumburg v dňoch 
10.  – 18.  3.  2016 na projekte Schulbrücke spolu so 
svojimi rovesníkmi z Holandska, Nemecka, Maďarska, 
Poľska.  Ústredná téma projektu znela: „Budúcnosť 
národov v  zjednotenej Európe“. Študenti pracovali 
v zmiešaných medzinárodných skupinách, diskutovali 
o problémoch Európy i vlastných krajín. Naši študen-
ti predstavili svoju školu, mesto i vlasť. Súčasťou ich 
prezentácie bol i krátky folklórny program s tancom 
a spevom. V "medzinárodnom bufete" odprezentovali 
Slovensko - korbáčikmi, parenicou, makovo-jablkovým 
závinom ale i domácimi klobáskami.

Školské projekty

Predmetové komisie si v tomto školskom roku pripra-
vili zaujímavé projekty.

Veľká Británia našimi očami 
PK ANJ po prvýkrát pripravila projekt, v ktorom štu-
denti museli preukázať svoje znalosti v anglickom ja-
zyku v štyroch vedomostných disciplínach z rôznych 
oblastí  – história, kultúra, geografia a  slávne osob-
nosti Veľkej Británie. Projekt nielen obohatil ponuku 
aktivít, ale dal predovšetkým žiakom príležitosť získať 
nové vedomosti.

Tútorstvo 
Zaviedla PK ANJ a tak už štvrtý rok sú vytvorené dvo-
jice žiakov, aby si navzájom v štúdiu pomáhali. Do pro-
jektu sú zapojení najmä žiaci bilingválnych tried a tú-
torstvo už mnohým žiakom pomohlo.

pumpkin day 
Tento rok sa 28. októbra uskutočnil už štvrtýkrát. 
Druháci z bilingválnej sekcie pripravili rôzne súťaže, 
aktivity a pohostenie pre žiakov I.AJ. Keďže to bola 
oslava Halloweenu, privítali ich v strašidelných mas-
kách a kostýmoch. Zabavili sa napríklad pri lovení ja-
bĺk z vody, kreslení nohou alebo prenášaním tekvico-
vých semiačok. Zábavy bolo ozaj dosť.
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okno do sveta neznámej kultúry 
Dňa 4. mája sme na gymnáziu otvorili okno do sveta 
kultúry nemecky, rusky a španielsky hovoriacich kra-
jín s  úmyslom zvýšiť popularitu týchto jazykov a  na-
motivovať žiakov k  ich štúdiu. Pre študentov 1. roční-
ka starší žiaci pripravili prezentácie o kultúre, umení 
a  zaujímavostiach týchto krajín. Pripravili si ukážky 
tancov a umenia typických pre dané krajiny. Zábavnou 
formou ich naučili základné frázy v nemčine, ruštine 
aj španielčine. Nakoniec pripravili súťaž, kde si prváci 
mohli overiť nadobudnuté vedomosti.

školské olympijské hry 
Organizuje PK TSV už piaty rok v spolupráci s olym-
pijským výborom. Súčasťou školskej olympiády je aj 
plnenie olympijského odznaku všestrannosti. Školská 
olympiáda sa konala 23. a  24.  6.  2016. Prvý deň sa 
uskutočnili atletické preteky, a  v  druhom olympij-
skom dni sa konali turnaje v basketbale 3x3, florbale, 
bedmintone a volejbale. Všetci víťazi boli ocenení me-
dailami, diplomami a drobnými suvenírmi Slovenské-
ho olympijského výboru.

poznaj a chráň mikroregión 
Je projekt, ktorý sa realizuje počas celého školského 
roka s cieľom, aby sa žiaci čo najviac dozvedeli o nit-
rianskom regióne. V  októbri žiaci spoznávali región 
Tríbečsko - Topoľčiansky. Žiaci  III.TA navštívili zámok 

Topoľčianky, prezreli si Národný žrebčín, a  navštívi-
li neďalekú Zubriu zvernicu. V máji prebiehala druhá 
časť projektu. Žiaci navštívili Oponický kaštieľ, v kto-
rom si prezreli unikátnu historickú knižnicu a kostol sv. 
Petra a Pavla so sprístupnenou hrobkou rodu Apponyi.

experimentovanie v prírode 
V projekte žiaci pod vedením vyučujúcich chémie zís-
kavali praktické skúsenosti pri odbere vzoriek priamo 
v prírode. Tento rok boli žiaci v mestskom parku na 
Sihoti.

zeleň pre školu 
Je už niekoľko rokov trvajúci projekt PK BIO, v ktorom 
tento rok pracovali žiaci VI.SXA, II.A, II.B, III.AJ a III.BJ. 
Starali sa a vysádzali nové rastliny, stromčeky a upra-
vovali školský areál. 
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Študenti nášho gymnázia sa aktívne zúčastnili aj na 
ďalších finančných zbierkach:  16. 9. 2015 - Dni nezá-
budiek a 15. 4. 2016 - Deň narcisov (vyzbieraná suma 
3 231,11€) - čím vyjadrili podporu ľudom s duševným 
postihnutím a onkologickým pacientom.  

V  týždni zdravia dňa 12. 4. 2016 sa uskutočnila od-
borná prednáška s MUDr. Radoslavom Košturiakom 
na tému: Význam vitamínu D na naše zdravie. Štu-
denti sa dozvedeli, aké sú jeho účinky na naše zdra-
vie a v akej forme ho naše telo najlepšie využije. Dňa 
13.4. 2016 si žiaci našej školy pozreli ukážky práce 
tímu záchranárov a zásady poskytovania prvej pomo-
ci. Vyskúšali si ako poskytnúť prvú pomoc, resuscito-
vať, ošetriť krvácanie a správne prenášať zraneného.

Besedovali sme 

Beseda s  poslancom európskeho parlamentu Ing. 
Vladimírom Maňkom a odborníkmi na právo a európ-
ske inštitúcie sa uskutočnila 7. októbra 2015 v Štras-

deň s matematickým softvérom 
Realizoval sa v závere školského roka na hodinách ma-
tematiky v  1. ročníku s  využitím matematického sof-
tvéru s cieľom ukázať žiakom ako možno IT využívať 
priamo aj v matematike.

Škola podporujúca Zdravie

Ministerstvo školstva a  ministerstvo zdravotníctva 
zaradilo naše gymnázium od 25. 8. 2000 do Národnej 
siete škôl podporujúcich zdravie v Slovenskej repub-
like. V rámci projektu organizujeme veľa zaujímavých 
činností a sme nápomocní pri organizovaní verejných 
zbierok.

Biela Pastelka je verejná zbierka, ktorú organizu-
je Únia nevidiacich Slovenka. Naši študenti dňa 
25.  9.  2015 pomáhali Únii predávať v  uliciach Nitry 
Bielu pastelku. Vyzbierali 729,13 €.

K Svetovému dňu výživy - 16. október - bola priprave-
ná rozhlasová relácia a súťaž pripraviť čo najzdravšiu 
a najchutnejšiu desiatu plnú vitamínov. Nátierky žia-
kov ochutnali aj rodičia večer na rodičovskom zdru-
žení.
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odBorné exkurZie

španielsko 
V dňoch od 11. do 18. septembra 2015 žiaci nášho gym-
názia vycestovali do Španielska, kde mali možnosť 
spoznávať kultúru a  históriu tejto krajiny a  taktiež 
otestovať si svoje jazykové znalosti. Hlavným cieľom 
odbornej exkurzie bolo poznávanie miest ako sú Bar-
celona, Nice, Monaco. Exkurzie sa zúčastnilo 38 žiakov 
pod vedením svojich učiteľov: Mgr. Barthovej, PaedDr. 
Šulákovej a Mgr. Brňákovej. 

Chrám Matky Božej v paríži

Večer 14. októbra 2015 sa žiaci I.B, I.C a  II.AJ triedy 
spolu s PhDr. Zelenkovou a PhDr. Račkovou zúčastnili 
divadelného predstavenia Chrám Matky Božej v Paríži 
v  Starom divadle Karola Spišáka v  Nitre. Atmosféra 
bola komorná a predstavenie bolo netradičné, preto-
že  hneď v úvode sa naši žiaci stali súčasťou danej hry. 
Všetci zúčastnení si odniesli bohatý kultúrny zážitok.

odborná exkurzia do CHko 
Zúčastnili sa jej  žiaci I. PA dňa 26. októbra 2015. Nav-
štívili budovu Správy CHKO na Samovej ulici. Mali 
možnosť spoznať rastlinstvo a  živočíšstvo žijúce na 
území chránenej krajinnej oblasti prostredníctvom 

burgu. Zúčastnili sa jej 2 naši žiaci so svojou vyučujú-
cou PhDr. Vlastou Zelenkovou, čo im bolo odmenou za 
1. miesto v okresnom kole „Olympiády stredných škôl 
Nitrianskeho samosprávneho kraja o  Európskej únii“ 
v predchádzajúcom školskom roku. 

Beseda s  kresťanským Sýrčanom Emilom Ibrahi-
mom sa uskutočnila dňa 13. októbra 2015 na tému 
kresťanský spôsob života v Sýrii, kresťanstvo verzus 
islam v Sýrii, vojna a migrácia. V rámci predmetu se-
minár z dejín filozofie pre žiakov maturitného ročníka 
zorganizovala PhDr. Vlasta Zelenková.

Beseda s Mgr. richardom Verešom – V mesiaci apríl 
a máj sa uskutočnilo niekoľko stretnutí s preventistom 
Mgr. Richardom Verešom. Do tohto projektu boli za-
pojení všetci žiaci prvého ročníka. Besedy boli rozdele-
né do dvoch častí. V prvej časti žiaci získali teoretické 
informácie o  chorobe AIDS, o  všetkých nástrahách 
a rizikách. V druhej časti sa žiaci zaoberali prevenciou, 
kde boli upozornení, aké je dôležité byť informovaný 
a predovšetkým byť zodpovedný.

Beseda s  grafológom Mgr.  Petrom Bakayom, pra-
covníkom Krajského osvetového strediska v  Nitre 
a predsedom Slovenskej grafologickej spoločnosti sa 
uskutočnila 28. apríla 2016. Prednáška bola názorná 
a veľmi zaujímavá. Besedy sa zúčastnilo 120 žiakov 2., 
3. a 4. ročníka, ktorí sa zoznámili s prácou grafológa, 
praktikami, ktoré sa v danom odbore využívajú, vývi-
nom písma, metódami skúmania písma ale dozvedeli 
sa zároveň, ako sa psychika človeka môže prejaviť 
v jeho písme. V závere besedy odpovedal grafológ na 
otázky študentov, analyzoval písmo niektorých účast-
níkov, a tak boli mnohí prekvapení, čo všetko sa dá vy-
čítať z ich rukopisu.
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Solčanskej a  Mgr. Turanovej Archeoskanzen v  Mod-
rej, Baziliku vo Velehrade a  pamätník Veľkej Moravy 
v Uherskom Hradišti. Dozvedeli sa množstvo nových 
a zaujímavých informácií a mali možnosť si zmerať sily 
vo vedomostnom súboji. Víťazi boli ocenení.

THiS HuMan World
V dňoch 26. – 27. novembra 2015 sa skupina žiakov zo 
IV.AJ pod vedením pani profesorky Mgr. Šantavej zú-
častnili exkurzie vo Viedni spojenej so slávnostným vy-
hodnotením súťaže o najlepší študentský film na tému 

„Hrdinovia“. Našim žiakom sa podarilo spomedzi 90 
súťažných filmov z rôznych európskych krajín zaujať 
vynikajúce prvé miesto. V druhý deň exkurzie sa žiaci 
zúčastnili prehliadky jednej zo štyroch budov OSN vo 
svete, ktorá im umožnila náhľad do fungovania tejto 
organizácie, priblížila jej význam a bola skvelým záve-
rom tohto výletu.

exkurzia v jadrovej elektrárni Mochovce
Dňa 27. októbra sa jej zúčastnili žiaci tried III.A, III.B 
a IV.AJ spolu s vyučujúcimi – Mgr. Činčurovou, PaedDr. 
Mikovou, Mgr. Hudákovou a Mgr. Pavlovičovou. Exkur-
zia bola veľmi zaujímavá a žiaci sa dozvedeli nové po-
znatky o štiepnych reakciách jadrového paliva, o vzni-
ku prvých atómových reaktorov, výstavbe Mochoviec 
a o ich súčasnej činnosti.

vystavených expozícii. Exkurziu obohatila aj odborná 
prednáška Mgr. Jaroslava Košťála PhD. spojená so za-
ujímavými ukážkami, ktoré získal počas dlhoročného 
pôsobenia. Na pamiatku z tejto exkurzie dostal každý 
žiak pohľadnicu a škola nový výtlačok knihy CHKO. Ex-
kurzia mala pokračovanie v  jarnom období, keď si žia-
ci mohli pozrieť pod vedením strážcov prírody náučný 
chodník.

odborná literárna exkurzia v Martine 
Dňa 16. októbra 2015 sa jej zúčastnili študenti IV. B, 
IV. C, IV. AJ a VIII. OKB. Navštívili Slovenské národné 
literárne múzeum v  Martine, ktoré sídli v  historickej 
budove prvej Matice slovenskej. V kontakte so vzácny-
mi literárnymi pamiatkami a zaujímavosťami zo života 
spisovateľov, si zopakovali vývin literárnej tvorby od 
najstarších čias po rok 1918. Na Národnom cintoríne 
v  Martine mali možnosť vidieť hroby vyše 300 vý-
znamných osobností slovenského národného, kultúr-
neho a vedeckého života.

po stopách konštantína a Metóda
V dňoch 5. a 6. novembra 2015 sa žiaci 1. ročníka, II.BJ 
a  V. KNA zúčastnili odbornej exkurzie s  názvom „Po 
stopách Konštantína a  Metóda“. Navštívili pod vede-
ním PhDr. Krištofičinovej, PaedDr. Mikovej, PaedDr. 
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odborná exkurzia - poľsko
Dňa 11. a 12. 4. sa 74 žiakov z III.A, III.B a IV.AJ triedy 
zúčastnilo exkurzie v koncentračnom tábore v Oswie-
cime, kde si pri pamätníku uvedomili hrôzy 2. svetovej 
vojny a  ľudského utrpenia, ktoré odhaľujú priestory 
koncentračného tábora. Súčasťou exkurzie bola náv-
števa soľnej bane vo Wieliczke a  historického mesta 
Krakow. 

naŠe kurZy

lyžiarsky a snoubordingový kurz
Organizujeme v  najväčšom a  najkrajšom lyžiarskom 
stredisku na Slovensku  – Jasná, Chopok v  Nízkych 
Tatrách. Tento rok sa kurzov spolu zúčastnilo 171 žia-
kov našej školy v troch turnusoch: triedy I.A,B,C v ter-
míne 14. –19. 2. 2016, I.AJ v termíne 28.2. - 4.3. 2016, 
II.AJ, BJ a  V. KNA v  termíne 6.–11.3.  2016. Žiaci boli 
ubytovaní v  strede svahu Chopok Juh v  turistickej 
Chate Kosodrevina.

kurz letných pohybových aktivít
Sme zrealizovali v termínoch 19. a 20. 5. 2016 pre 
triedy III.AJ, BJ a od 2. do 3.6. 2016 – pre triedy II.A,B, 
VI.SXA. Tento kurz je pre žiakov veľmi atraktívny a 
rýchlo si našiel obľubu. Je to  „36 hodinovka“ nabitá 

exkurzia prírodovedná Viedeň 
Zorganizovaná predmetovou komisiou chémie na 
čele s  Ing. Karlubíkovou dňa 16. decembra 2015 pre 
žiakov II.A a II.B. 

exkurzia v pixel Federation
V  piatok 8. 4. 2016 bolo 38 žiakov našej školy pod 
vedením Mgr. Zaujca a Mgr. Pavlovičovej privítaných 
v  úspešnom hernom štúdiu Pixel Federation. Táto 
firma sa zaoberá vývojom hier pre internetové pre-
hliadače, tablety a mobily. Žiakom predstavili 4 nové 
hry a nezabudli im pripomenúť, že sa netreba nikdy 
vzdávať, ale treba pracovať na sebe najviac ako sa dá. 

národná rada Sr a národná banka Slovenska
Dňa 22. 4. 2016 sa výber žiakov 4. ročníkov a oktávy 
B zúčastnili odbornej exkurzie do NR SR a Národnej 
banky Slovenska. Žiaci si mohli prezrieť budovu Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky, byť prítomní na ro-
kovaní i podebatovať s poslancami NR SR. V Národnej 
banke Slovenska si prehliadli výstavu o vývoji meny 
na území Slovenska od najstarších čias po súčasnosť. 
Na záver si mohli vyraziť vlastné mince.

liptovský Mikuláš a pribylina
V dňoch 18. a 19. 5. 2016 sa žiaci I. B triedy zúčastnili 
literárno-historickej exkurzie. V Liptovskom Mikuláši 
navštívili Múzeum Janka Kráľa, expozície Mikulášska 
mučiareň, Tatrín a Žiadosti slovenského národa, Rod-
ný dom súrodencov Rázusovcov. Absolvovali tiež pre-
hliadku Múzea liptovskej dediny v Pribyline. V duchu 
antického ideálu kalokagatie rozvíjali nielen ducha, 
ale i  telesnú kondíciu. Študenti mali možnosť obdi-
vovať krásy prírody na dvoch náučných chodníkoch. 
Jeden z nich bol v Račkovej doline a druhý viedol k Šú-
tovskému vodopádu.
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2015 v rekreačnom stredisku Duchonka Land na Du-
chonke. Celý týždeň sa niesol v  duchu spoznávania 
a vzdelávania v prírode. Krásne počasie umožnilo tvo-
rivé vyučovanie angličtiny, geografie a  animačného 
spoznávania Európskej únie cez hry a  súťaže. Novin-
kou v tomto roku bola cykloturistika.

plavecký výcvik
Tento rok sa plavecký výcvik uskutočnil od 16. do 20. 
mája v bazéne SPU Nitra. Žiaci I.PA, ktorí absolvovali 
kurz, si osvojili základné techniky vybraných plavec-
kých štýlov. Niektorí žiaci už s  plávaním svoje prvé 
skúsenosti mali a plavecký výcvik im pomohol k zdo-
konaleniu techniky a  odstráneniu nedostatkov. Naj-
väčšiu radosť mali žiaci, ktorí po prvýkrát v živote pre-
plávali svojich 25 m v bazéne.

london tour

Žiaci si počas jazykového pobytu v Londýne overili ko-
munikačné zručnosti. Čakali ich pripravené kvízové 
otázky týkajúce sa umenia ako aj každodenného živo-
ta. Počas projektu žiaci navštívili svetoznáme múzeá 
a galérie. V London Dungeon zažili na vlastnej koži 
strach z hrôzostrašných kriminálnikov, plavili sa loďou 
po Temži, v Greewhich sa odfotili pri nultom poludníku 
a stihli sa poprechádzať po Oxford Street aj po tržnici 
Camden. Tento školský rok sa projektu zúčastnila trie-
da I.AJ v dňoch 15. – 19. 5. 2016 pod vedením Mgr. Dag-
mar Ferencziovej a Mgr. Evy Šantavej.

deň otvorených dverí

Dňa 26. novembra 2015 sa konal jesenný Deň otvore-
ných dverí, počas ktorého navštívilo našu školu 340 
účastníkov. Po privítaní účastníkov riaditeľkou ško-
ly sa konala diskusia s vedením školy o možnostiach 

kvalitným a  pútavým programom. Za 36 hodín žiaci 
absolvujú cestu vlakom, autobusom, túru cez Jáno-
šíkove diery, oddych v  relaxačno-športovom centre 
v Terchovej, večernú opekačku, 16 kilometrový rafting 
po rieke Orava. Tento kurz je krátky ale atraktívny 
a miestami aj adrenalínový.

kurz ochrany života a zdravia
Bol organizovaný pre triedy III.A, III.B, III.AJ, III.BJ 
v termíne 23.–25. 5. 2016 v troch blokoch. Každý blok 
trval jeden deň. V 1. bloku žiaci absolvovali prednášku 
so zamestnancami civilnej ochrany obyvateľstva, pre-
teky v streľbe zo vzduchových zbraní a na záver pro-
fesionálny 80 minútový aeróbny kondičný tréning 
s inštruktorom. V 2. bloku absolvovali kanoistiku a ka-
jakárstvo na rieke Nitra, pričom si žiaci osvojili zák-
lady vodáctva. Súčasťou tohto bloku bol aj praktický 
workshop pripravený v spolupráci s červeným krížom 
na overenie vedomostí a zručností v poskytovaní prvej 
pomoci. V 3. bloku si žiaci overili orientačné schopnos-
ti v prírode a prevetrali svoje pľúca turistikou v CHKO 
Ponitrie. Tento kurz sa organizuje na území mesta Nit-
ry a v blízkom okolí. 

škola v prírode
Je každoročne organizovaná pre žiakov prímy. Tento 
rok 28 žiakov I.PA zažilo super týždeň od 20. - 25. 9. 
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cechu študentského nasledovala tradičná tombola so 
zaujímavými cenami a diskotéka.

Benefičný koncert

Tento školský rok sa konal už v  poradí 21. benefič-
ný koncert na tému Vianočné zvončeky pre rodičov 
a pozvaných hostí dňa 13. 12. 2015 v DAB Nitra. Žiaci 
si ho mohli pozrieť 22. 12. v PKO Nitra. Na pódiu 178 
účinkujúcich predviedlo veľa skvelých a výnimočných 
hudobných, recitačných, ale aj tanečných vystúpe-
ní, ktorými navodili sviatočnú vianočnú atmosféru 
a všetkým tak dali najavo, že skutočnú hodnotu v na-
šom živote nemajú veci, ale okamihy a chvíle, ktoré sa 
dotknú našich sŕdc.

štúdia, prijímacích skúškach a kritériách prijatia uchá-
dzačov vo všetkých formách štúdia. Pod vedením na-
šich žiakov, ktorí sa venovali žiakom ZŠ po skupinách, 
nasledovala prehliadka priestorov gymnázia a  odbor-
ných učební. Spestrením programu boli rôzne ukážky 
demonštračných pokusov ale i možnosť zapojiť sa na 
chvíľku do vyučovania.

Dňa 19. apríla sme zrealizovali zážitkový Deň otvore-
ných dverí. Každá predmetová komisia pripravila pre 
žiakov ZŠ niečo zaujímavé - súťaže, kvízy, pokusy, ma-
ľovanie na maliarskych stojanoch v areáli školy… Naj-
lepších na každom stanovišti ocenili. 

imatrikulácia

Je slávnostným privítaním nováčikov do radov študen-
tov gymnázia. Aj tento rok 21. 10. 2015 sa 154 prvákov 
všetkých foriem štúdia oficiálne zaradilo medzi štu-
dentov našej školy. Celú slávnosť pripravila III.A trieda 

„Na ľudovú nôtu“ a tak  oficiálnu časť spestrili ľudové 
kroje a  ľudová veselica. Nechýbali ani ľudové piesne 
a  tanečné páry tancujúce na pieseň: “Močila konope 
močila“. Po programe a príhovore pani riaditeľky nám 
ukázali noví žiaci, čo v nich je. Ich programy boli per-
fektné a presvedčili nás, že nepochybne dobre zapad-
nú medzi talenty v našej škole. Po prijatí prvákov do 
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a finančne ocenení boli: Filip čermák, Michal Sol-
čanský, Filip Veľký, jakub Tomka, Michaela Slá-
dečková, lukáš dávid, kristína Mazáková, šimon 
rico, radovan leskovský, kristína Slobodová, 
Martin Michalík, Silvia Hubinska.

Filipa Čermáka sme ocenili nielen v  škole ale dňa 
19. novembra 2015 aj minister školstva Juraj Draxler 
Pamätným listom sv. Gorazda za úspešnú reprezen-
táciu na medzinárodnej a celoslovenskej úrovni.

V  súťažiach zo slovenského jazyka nás reprezento-
valo v  tomto školskom roku viac žiakov. Najväčší 
úspech patrí eve Mozníkovej z  II.A  triedy v  súťaži 
Komenský a my, kde v celoslovenskom kole získala 
1. miesto.

V súťaži Mladý moderátor v krajskom kole Barbora 
kozánková z  VIII.OKB získala 1. miesto, jozef ště-
pánek zo IV. B získal 3. miesto a mimoriadnu cenu 
poroty získal juraj Fazekaš z II.A triedy. Na olympi-
áde zo slovenského jazyka získala v kategórií C nina 
krbúšiková z  III.TA 4. miesto v  krajskom kole. Vik-
tória zajacová z  V.KNA získala v  súťaži Beniakove 
Chynorany v krajskom kole 3. miesto. oliver Szöllösi 

stužková slávnosť

15. januára 2016 v PKO Nitra sme opäť zažili čas, kedy 
generácia maturantov slávnostne vstúpila do dospe-
losti pripnutím zelenej stužky – stužky nádeje. Honos-
né šaty a  elegantné obleky roztancovali sálu, dojali 
prítomných. 

Dni ubehli do dialí 
a dnes len jeden z nich tu pred nami stojí 
pripravený na slávnosť pri vašom odlete
na prahu života v zvonkohre školských liet. 

Našim maturantom držíme palce a želáme do budúc-
nosti veľa úspechov.

výsledky naŠich 
žiakov v súťažiach
škola získala v  hodnotení škôl nitrianskym sa-
mosprávnym krajom podľa výsledkov v súťažiach 
a  predmetových olympiádach za minulý školský 
rok 6. miesto.

Najlepších študentov za minulý rok finančne ocenila 
aj Nadácia gymnázia. Vyhlásení za Študentov roka 

Naši víťazi – F. Veľký, J. Jánsky, M. Podhora, M. Michalík, 
M. Nagy, N. Mokrášová, A. Kubiňanová, K. Balala
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v krajskom kole 1. miesto a postup do národného kola. 
andrea annie kubiňanová z III.BJ v kategórií 2B zís-
kala 3. miesto. Sofia šuchterová z V.KNA dosiahla 
rovnaký úspech - 3. miesto v krajskom kole vo svojej 
kategórií 2D. V olympiáde z ruského jazyka v kategó-
rií B2 získala kristína Mazáková z  III.AJ 2. miesto. 
Rovnaký úspech dosiahla aj natália paulovičová z III.
AJ v kategórií B1 v krajskom kole – 2. miesto.

V  súťaži Jazykový kvet nás reprezentovala evelína 
Mészárosová zo IV.AJ - získala v  krajskom kole 1. 
miesto a Samuel Sýkora z  III.BJ – získal 2. miesto. 
adam Hamara zo IV.A  v  súťaži Mladý prekladateľ 
získal v krajskom kole 2. miesto.

V  predmete biológia nás najúspešnejšie reprezento-
vali Silvia adamová zo IV.KA a alžbeta Tančinová zo 
VI.SXA. Obe žiačky vo svojich kategóriách postúpili 
do krajského kola biologickej olympiády, kde Alžbeta 
získala 1. miesto a v národnom kole 6. miesto. Silvia 
získala v krajskom kole 4. miesto. V kategórií D nás 
reprezentoval aj Filip ailer zo IV.KA, ktorý v okres-
nom kole získal 1. miesto a v krajskom kole 8. miesto.

Úspechy dosiahol trojčlenný tím žiakov zo IV.AJ, 
ktorý nás reprezentoval na dejepisnej súťaži sloven-
ských a českých gymnázií, kde sme v krajskom kole 
získali 2. miesto a postup do medzinárodného kola.  
V olympiáde z dejepisu v okresnom kole v kategórií C 
peter Hlušek zo IV.KA získal 7. miesto a jakub Góra 
10. miesto. V kategórií F v okrese andrej čerňanský 
z I.PA vybojoval 5. miesto.

Najúspešnejšou v  geografickej olympiáde v  tom-
to školskom roku bola kristína Hložková zo IV.AJ, 
ktorá v krajskom kole v kategórií Z získala 2. miesto 
a postup do národného kola, v ktorom sa umiestnila 
ako úspešná riešiteľka na 10. mieste. Martin Balko 
z II.AJ získal v krajskom kole 10. miesto v kategórií A.

z II.A v kategórií B v krajskom kole obhájil 8. miesto. 
V kategórií A nás reprezentoval Martin Balko z III.AJ, 
ktorý získal v kraji 10. miesto. lukáš dávid (VIII.OKB) 
v krajskom kole v súťaži Štúrov Zvolen získal v réto-
rike 3. miesto.

V  národnom kole v  olympiáde z  anglického jazyka 
andrea annie kubiňanová z  III.BJ v  kategórií 2C2 
získala 4. miesto a Miroslav podhora zo IV.AJ v ka-
tegórií 2C1 5. miesto. Henrieta červenáková z II.AJ 
v súťaži Jazykový kvet sa v krajskom kole umiestnila 
na 2. mieste. Tím žiakov z II.AJ, BJ, III.AJ, BJ a IV.AJ 
nás reprezentoval v súťaži Angličtinár roka, kde žiaci 
získali v národnom kole 2. miesto. Divadlo Me Myself 
and i, v ktorom účinkovalo 10 žiakov z I.AJ získalo 2. 
miesto v krajskom finále.

Pekné výsledky dosiahli naši žiaci aj v  druhom cu-
dzom jazyku. V olympiáde z nemeckého jazyka školu 
reprezentoval v kategórií 2B adam Hamara zo IV.A, 
ktorý v  krajskom kole získal 3. miesto. V  kategórií 
2C nás reprezentoval philip július otto z III.B, ktorý 
získal 4. miesto. V olympiáde zo španielskeho jazyka 
evelína Mészárosová zo IV.AJ v 2C kategórií získala 

F. Čermák s ministrom školstva J. Draxlerom
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V  matematickej olympiáde na 1. stupni 8-ročného 
štúdia nás reprezentovali: adam Tkáč z  I.PA, ktorý 
v okresnom kole v kategórií Z6 získal 1.-2. miesto. pa-
vol Hamar z  III.TA získal v kategórií Z8 v okresnom 
kole 4.- 5. miesto. V kategórií Z9 nás reprezentovali 
šimon Tkáč a karolína Trubíniová zo IV.KA, obaja sa 
umiestnili na 2. – 4. mieste.

V  kategórií A  najvýraznejší úspech v  matematic-
kej olympiáde získal Matej novák z  III.B – 8. miesto 
v krajskom kole. V kategórií B v krajskom kole svoju 
školu zviditeľnila Marianna zimmermannová (II.AJ) 9. 
miestom a titulom úspešná riešiteľka a daniela Tydo-
rová (V.KNA) 19. miestom a titulom úspešná riešiteľka.

V matematickej súťaži B-day nás reprezentovali žiaci: 
Filip čermák (Vi.Sxa), Matej novák (iii.B), patrik 
Holop (Viii.okB), kvetoslava zuna dvořáková (iV.C) 
v národnom kole získali 7. miesto.

Na olympiáde ľudských práv nás reprezentoval Filip 
Veľký (IV.AJ), ktorý získal v krajskom kole 3. miesto. 
V súťaži Mladý Európan sa o 1. miesto v krajskom kole 
zaslúžili žiaci III.AJ: Martin Fekete, lucia šebová 
a kristína Mazáková.

V súťaži Pýtajme si slovenské nás reprezentovalo 9 
žiakov z  II.AJ - nicole Makóová, Viktor Gajdošík, 
Václav Garaj, juraj Holík, július Herc, alexan-
dra zabáková, peter šmehyl, Bianka andrýsková, 
Henrieta červenáková, ktorí v  národnom kole zís-
kali 2. miesto.

Na fyzikálnej olympiáde nás reprezentovali Filip čer-
mák (VI.SXA), ktorý v  kategórií A  na krajskom kole 
získal 2. miesto, natália Mokrášová zo IV.AJ, ktorá 
získala v súťaži Čo vieš o hviezdach v krajskom kole 1. 
miesto a postup do národného kola.  Michal Ďurovič 
(III.BJ)  získal v tejto súťaži v krajskom kole 4. miesto.

V chemickej olympiáde sa najviac darilo Filipovi čer-
mákovi zo VI.SXA, ktorý v kategórií A získal 1. miesto 
v krajskom kole a 7.  miesto v národnom kole. Filip sú-
ťažil aj v kategórií B. V krajskom kole získal 2. miesto. 
Vyššie kolo sa v tejto kategórií nekonalo. Simona zá-
lešáková z III.BJ v kategórií B získala v krajskom kole 
8. miesto.

Vynikajúce úspechy dosiahli žiaci aj v súťažiach z  in-
formatiky. patrik Holop z  VIII.OKB nás reprezento-
val v  olympiáde z  informatiky, kde získal 5. miesto 
v krajskom kole v kategórií A. Rovnaké umiestnenie 
získal aj v  krajskom kole v  kategórií A  súťaže Zenit 
v programovaní. rebeka Strapáková, lucia Harce-
ková z VIII.OKB nás reprezentovali v súťaži Zenit web 
dizajn v kategórií A, kde obe získali 7. miesto. domi-
nik čačík z  I.PA v kategórií mladší žiaci v krajskom 
kole súťaže Junior dizajn získal 2. miesto.

Našim žiakom sa darilo aj v súťaži I-Bobor. Reprezen-
tovali nás: dorota kurucová (II.SA), Tamara Trtíková 
(II.SA), oliver Grofčík (I.PA), alžbeta Žiarovská (I.PA), 
Marianna zimmermannová (II.AJ), jesicca Gallová 
(II.AJ), jakub igaz (II.B), albert Szöllösi (III.A), jakub 
Marták (IV.B), rebeka Gálová (III.AJ), Matej novák 
(III.B) – všetci dosiahli percentil od 98 do 100.

V celoslovenskom kole súťaže Župná Kalokagatia 
získal tím našich žiakov 2. miesto 
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veľkonočné aranžovanie

Až 58 študentov našej školy sa rozhodlo dňa 22. 3. 2016 
vytvoriť veľkonočné aranžmá. Tradičná súťaž je o tvo-
rivosti gymnazistov, ktorí pracujú vo dvojiciach. 

Ich práce sú vyhodnotené podľa kategórií. Porota 
zložená z  učiteľov a  vedenia školy ohodnotila mieru 
kreativity, novátorstva, vhodného použitia materiálov 
a celkového dojmu. Tento rok vzniklo veľa tradičných 
ale aj originálnych diel, ktoré boli vystavené vo vesti-
bule školy.

rok ľudovíta Štúra

Žiaci našej školy si rôznymi aktivitami pripomenuli Rok 
Ľudovíta Štúra a jeho osobnosť.

V  deň narodenia Ľudovíta Štúra 28. októbra PK vý-
chov zorganizovala výtvarnú súťaž pri príležitosti 200. 
výročia narodenia nášho politika, národniara, jazyko-
vedca, kodifikátora spisovnej slovenčiny. Študenti pri 
tejto príležitosti pracovali samostatne na vytvorení 
výtvarného návrhu poštovej známky. Všetky práce 
boli vystavené na paneloch v  škole. Najlepšie práce 
boli vyhodnotené a zdobia našu školu.

PK výchov sa môže pochváliť 1. miestom v súťaži Det-
stvo bez násilia – stavanie hradov, kde tím žiakov z V. 
KNA získal 1. miesto. Súťaž bola vyhlásená národným 
koordinačným strediskom pre riešenie problematiky 
násilia na deťoch. Odmenou im bola exkurzia na Úra-
de vlády SR a v Národnej rade SR. V súťaži Scrabble 
získali naši žiaci – Tamara Mráziková a lukáš dzíbe-
la z III.TA 1. a 2. miesto.

Matej Bátora z IV.KA nás reprezentoval na majstrov-
stvách okresu v šachu, kde získal 4. miesto.

V  stredoškolskej odbornej činnosti v  krajskom kole 
nás reprezentovali žiaci: katarína Bieliková z  III.B 
s  prácou Inovácie vzdelávania detí v  predškolskom 
veku, ktorá získala  1. miesto. Na 2. mieste sa umiest-
nila práca alexandry Bečkovej zo IV.C s  názvom 
Česko-slovenské vzťahy a  čechofóbia na Slovensku. 
V odbore chémia a potravinárstvo získala 2. miesto 
práca kristiána Balalu a Martina nagya zo VI.SXA 
s názvom Chilli papričky - vlastnosti, vplyv na orga-
nizmus a  ich význam v  oblasti zdravej výživy. Túto 
prácu v národnom kole porota ocenila 5. miestom. 3. 
miesto v kraji získala práca lindy Sűssovej z  III.BJ 
s názvom Farbenie vlasov.

1. rad zľava: A.Dukesová , P.Billiková, A.Žiarovská  
2. rad zľava : M.Novák, F.Čermák, O.Szöllosi, 
K.Z.Dvořáková, A.Szöllosi
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že študentské Vianočné trhy sa stanú ďalšou tradí-
ciou na našej škole! 

Študentská olympiáda

Po roku opäť študenti, tentokrát III.AJ triedy, pripra-
vili pre ostatných Študentskú olympiádu. Prebiehala 
po dobu 4 týždňov a bola organizovaná novým spôso-
bom. Na začiatku každého týždňa žiaci dostali za po-
vinnosť splniť 2-3 úlohy v čo najkratšom čase. Výnim-
kou bola bonusová úloha, ktorá sa vyhlásila hneď na 
začiatku súťaže a na jej splnenie mali súťažiace triedy 
celý mesiac. Výsledky boli slávnostne vyhlásené pred 
Dňom študentov 16. 11. 2015 v školskej jedálni a triedy 
s najvyšším počtom bodov boli vecne odmenené. Teší 
nás, že aj naši najstarší študenti – maturanti sa zapojili 
a dokonca vyhrali 1. miesto. 
1. miesto: IV.C,  2. miesto: III.TA, 3. miesto: IV.AJ

Päť aktívnych študentov v rámci krúžku pod vedením 
Mgr. Soni Kisovej nacvičilo autorskú študentskú hru 
Maroša Čergeťa, žiaka VIII. OKB pod názvom: „Štúr 
2015“. Hru odprezentovali žiakom a učiteľom v priesto-
roch školy. „Divadelníci“ podali výborné výkony.

V dňoch 27. – 28. októbra sa žiaci V.KNA, IV.A a IV.C zú-
častnili odbornej exkurzie Velislav – Po stopách Ľ. Štú-
ra, ktorú pripravila PaedDr. Stanková. Celá trasa mala 
niekoľko zastávok. Začínajúc Uhrovcom – rodiskom Ľ. 
Štúra, pokračujúc Devínom a  Modrou. Žiaci si pripo-
menuli miesta, ktoré boli spojené s prácou a životom Ľ. 
Štúra. Dňa 4. novembra 2015 sa 150 študentov nášho 
gymnázia zúčastnilo besedy o Ľudovítovi Štúrovi v Ma-
tici Slovenskej. Prednášajúcimi a autormi besedy boli 
prvý podpredseda Matice Slovenskej Jozef Šimonovič 
a správca a šéfredaktor Slovenských národných novín 
Maroš Smolec. Tému našim študentom sprístupnili ne-
smierne pútavým a zaujímavým spôsobom. O poetickú 
časť prednášky sa postaral pán Šimonovič. Prítomní 
si mohli vďaka jeho prednesu nielen vypočuť ukážky 
v  staroslovenčine, slovakizovanej češtine či bernolá-
kovčine, ale ich aj navzájom porovnať.

vianočné trhy

Dňa 21. decembra 2015 sme si mohli po prvýkrát vy-
chutnať atmosféru vianočných trhov na Golianku. 
Takmer každá trieda si pripravila svoj stánok, v kto-
rých si mohli ostatní návštevníci kúpiť rozličné ručne 
vyrobené produkty, od výrobkov z dreva, papiera, ke-
ramiky, skla, vianočné pohľadnice, sviečky, mydlá po 
palacinky, muffiny, cukrovú vatu, toasty, medovníky, 
popcorn… Školu zdobili svetielka a vianočná výzdoba, 
vzduchom sa niesla vôňa koláčikov a ovocného pun-
ču, na chodbách bolo počuť vianočné koledy, hru na 
husle a gitary. Vianočné trhy pomáhali šíriť tú pohodu 
a radosť, ktorú Vianoce so sebou prinášajú. Veríme, 
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(II.BJ), Dagmar Viskupová (II.A), Sára Kusyová (II.BJ), 
Bibiana Bianka Solčanská (V.KNA), Zuzana Plháková 
(I.AJ), Viktória Tonková (I.A), Emma Chalupová (I.C), 
Juraj Janoško (III.A). koordinátorkou Žšr bola Mgr. 
Silvia Tóthová

ŽŠR sa organizačne podieľala na akciách školy: Imat-
rikulácia žiakov 1. ročníkov, Deň otvorených dverí, 
Kakavko deň, „Lazy day“- Zahoď starosti, tepláčiky 
a pyžamko nahoď si!, Mikuláš na škole, Vianočné trhy, 
súťaž o úpravu a estetiku tried, školský merchandise, 
Filmová noc v škole.

iné naŠe aktivity

Týždeň vedy na Slovensku
sa v tomto školskom roku konal od 9. do 15. novembra 
2015. PK MAT zorganizovala pre žiakov bilingválnych 
tried súťaž Matematika po anglicky, kde si pomerali 
sily žiaci I.AJ a II.AJ, BJ. Súťaž Zaujímavá matematika 
bola určená pre žiakov 1. ročníka a V. KNA. Pre žiakov 
II.SA, III.TA a IV.KA pripravili učitelia matematiky súťaž 
SUDOKU.

PK FYZ pre žiakov tried I.B a VI.SXA pripravila pred-
nášku spojenú so zaujímavými pokusmi pod názvom 
Fyzikálne experimenty, ktorú viedol RNDr. Aba Te-
leki, PhD. z Katedry fyziky FPV UKF v Nitre. PK BIO 
prispela k ponúkaným aktivitám súťažou Biologický 
milionár, kde si mohli žiaci otestovať svoje vedomosti 
ale i zažiť veľa zábavy.

Chemici ponúkli žiakom počas Týždňa vedy Chemickú 
show. Pre žiakov tercie ju pripravili starší spolužiaci 
z III.AJ a III.BJ. Terciáni pripravili dúhové valce, preme-
nili meď na zlato, vyrobili cukrovú raketu, prečítali taj-
né písmo a zapojili sa aj do kriminalistického bádania. 

oZvena
V školskom roku 2015/2016 prišlo k zmene šéfredak-
torky školského časopisu. Novou sa stala Veronika 
Hubinská z III. BJ triedy. Ďalšími redaktormi boli: Na-
tália Mokrášová – IV.AJ (zástupkyňa šéfredaktorky), 
Radka Csernáková  – III.BJ, Juraj Fazekaš  – II.A, An-
drea Jaletzová – II.AJ, Anna Katreňáková – IV.AJ, Do-
minika Koledová – III.BJ, Sára Kusyová – II.BJ, Miriam 
Maťašovská – I.AJ, Evelína Mészárosová – IV.AJ, Len-
ka Minarovičová – I.AJ, Zuzana Plháková – I.AJ, Lenka 
Sűssová – I.AJ, Linda Sűssová – III.BJ, Michaela Svý-
bová – I.AJ, Jana Sčepková – I.AJ, Erika Valentová – 
II.AJ, Alexandra Vargová  – III.BJ. Časopis pracoval 
pod vedením Mgr. Renáty Lukačkovej a  PaedDr. Be-
aty Solčanskej. Po prvýkrát v tomto školskom roku 
vyšiel školský časopis Ozvena v celofarebnom vydaní.

žiacka Školská rada

V  školskom roku 2015/2016 pracovala žiacka škol-
ská rada v zložení: predsedkyňa: Silvia Hubinská (IV.
AJ), podpredseda: Filip Čermák (VI.SXA), ostatní 
členovia: Jaroslav Ďurfina (III.B), Kristína Mazáko-
vá (III.AJ), Samuel Fichna (VI.SXA), Nikola Mazúchová 
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lom na úrovni B1. Dňa 4. a 5. apríla 2016 títo žiaci absol-
vovali jej ústnu časť, ktorá pozostávala z vypracovania 
projektu na vybranú tému zo života, jeho prezentáciu 
a zodpovedanie na otázky k danému projektu. Súčas-
ťou skúšky bol riadený rozhovor na tri zadané témy, 
pri ktorom museli žiaci spontánne reagovať a  riešiť 
zadaný problém. Žiakov skúšali nemecký lektor Frank 
Bloch a vyučujúce Mgr. Civáňová a PaedDr. Arpášová. 
Skúšku absolvovali: Peter Šmehyl (II.AJ), Monika Hu-
dáková (III.AJ), Natália Kňažeková (III.AJ), Lucia Timko-
vá (III.AJ), Barbora Pániková (III.BJ), Michaela Uhrecká 
(III.BJ), Lucia Šebová (III.BJ), Viktória Weissová (III.BJ), 
Katarína Dobiášová (IV.AJ), Anna Katreňáková (IV.AJ), 
Martina Koniariková (IV.AJ), Dominika Willantová (IV.
AJ), Maroš Čergeť (VIII.OKB).

Po úspešnom absolvovaní všetkých troch častí skúšky 
žiaci získali jazykový certifikát DSD I. 

deň zeme
V  rámci tohto dňa 22. apríla trieda II. B vyčisti-
la areál školy. Žiaci pod vedením Mgr. Slobodovej 
a  Mgr. Jurákovej si rozdelili úlohy – upravili skalku, 
strihali ruže, vyčistili areál od odpadkov, upravovali 
terén a polievali vysadené rastliny. 

K  prírodným vedám sa po prvýkrát pridala aj PK 
DEJ, ktorá zorganizovala dňa 12.11. 2015 prednášku 
ARCHEOLÓGIA verzus PRÍRODNÉ VEDY spojenú 
s  prezentáciou a  pripravenými workshopmi. Žiaci sa 
oboznámili s rôznymi druhmi archeológie, technikami 
zisťovania veku nájdených artefaktov, možnosťami ob-
hliadania terénu, veľkým množstvom archeologických 
lokalít v okolí Nitry a dokonca dostali šancu aj chytiť 
do ruky originály vykopaných predmetov. Prednášala 
Mgr. Zuzana Borzová, PhD. spolu so svojimi študenta-
mi z Katedry archeológie UKF v Nitre.

Odborná prednáška dňa 10. 11. 2015 pre bilingválny II. 
ročník na tému: Geografické informačné systémy ako 
významný nástroj geografického výskumu, ktorú si 
pripravil Mgr. Matej Vojtek, PhD. z Katedry geografie 
a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre pri príležitosti 
Týždňa vedy a techniky bola náročná, ale o to zaujíma-
vejšia. Našim žiakom ukázala, kde všade majú tieto in-
formačné systémy využitie.

nemecká jazyková skúška dSd i
Dňa 9. marca 2016 absolvovali 13 žiaci nášho gymnázia 
písomnú časť nemeckej jazykovej skúšky Sprachdip-
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čo sa nám podarilo 
v tomto Školskom 
roku vyBudovať

Dňa 21. apríla 2016 sme slávnostne otvorili novú en-
viroučebňu za účasti zriaďovateľa školy RNDr. Vladi-
míra Gubiša, vedúceho odboru vzdelávania a kultúry 
NSK, zástupcu Okresného úradu v  Nitre, rady rodi-
čov a rady školy, ale i našich sponzorov – zástupcov 
Nadácie SLSP, Nadácie HB Reavis, nadácie nášho 
gymnázia, firmy Barca s.r.o. a  SOŠ, Nábrežie Mlá-
deže 1 v Nitre. Vyučovanie v učebni sme odštartovali 
otvorenou hodinou, na ktorej predviedli svoje vedo-
mosti žiaci I.PA a možnosti využitia tejto učebne nám 
na hodine ukázala vyučujúca Mgr. Páleníková. Učeb-
ňa sa využíva nielen na vyučovanie ale i počas prestá-
vok ako oddychová zóna pre žiakov. Celkové náklady 
na novú enviroučebňu dosiahli 11 282€.

Vráťme knihy do škôl
Do projektu v tomto školskom roku boli zapojení všet-
ci žiaci školy. Ich úlohou bolo prečítať ľubovoľnú knihu, 
napísať na ňu recenziu, prihlásiť sa na stránke projek-
tu a zverejniť svoju recenziu. Vyhodnotené boli školy 
ale aj jednotlivci. V národnom kole naša škola získala 
2. miesto.

Maratónske čítanie
V rámci rozširovania čitateľskej gramotnosti sa žiaci 
venovali počas celého školského roka mimo čítanko-
vému čítaniu. Rozšírili si vedomosti z literárnych útva-
rov, ktoré preberali na vyučovaní. Spoznali nových au-
torov a nové diela. 

záložka do knihy
Je projekt Slovenskej pedagogickej knižnice na pod-
poru čítania detí. Po prihlásení do projektu sme mali 
pridelenú školu a naši žiaci ľubovoľnou technikou zho-
tovovali záložky do kníh. Na záložkách uvádzali svoje 
kontaktné údaje, aby mohli nadviazať nové priateľstvá. 
Do projektu sa zapojilo 100 detí väčšinou z 1. ročníkov 
všetkých foriem štúdiá.

amnesty international
Od 10. do 20. decembra 2015 sa na Slovensku konala 
jedna z najväčších medzinárodných udalostí na svete 
na podporu nespravodlivo väznených, prenasledova-
ných či utláčaných ľudí. Amnesty International orga-
nizuje každý rok v  decembri pri príležitosti Medziná-
rodného dňa ľudských práv Maratón písania listov na 
celom svete. Cieľom je spoločne napísať a poslať čo 
najviac listov s výzvami pre vlády či predstaviteľov jed-
notlivých krajín a  upozorniť tým na porušovanie ľud-
ských práv konkrétnych ľudí či skupín. PhDr. Zelenko-
vá sa so študentmi III.A, III.B a IV.AJ zapojila do daného 
projektu - 100 žiakov, ktorí napísali spolu 53 listov.
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rada Školy

Rada školy je ustanovená podľa § 24 zákona NR SR č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve. Plní funkciu verejnej kontroly práce ve-
dúcich zamestnancov školy. Je tiež poradným a inicia-
tívnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné 
záujmy, záujmy rodičov i zamestnancov školy v oblasti 
vzdelávania a výchovy. Má 11 členov a jej činnosť sa ria-
di vlastným štatútom.

 členovia rady školy v školskom roku 2015/16
Mgr. Vladimír Podoba – predseda RŠ, zástupca peda-
gogickej zložky; Mgr. Monika Polonecová – podpredse-
da RŠ, zástupca nepedagogickej zložky; PaedDr. Alena 
Viziová, PhD. – zástupca pedagogickej zložky; PhDr. 
Jozef Kuric – zástupca rodičov; Ing. Dušan Medvecký 

– zástupca rodičov; Doc. Ing. Ivan Janoško, CSc. – zá-
stupca rodičov; Silvia Hubinská – zástupca žiakov; Ing. 
Martin Nemky – zástupca zriaďovateľa; Ing. Marián 
Radošovský – zástupca zriaďovateľa; Ing. Marcel Po-
lička, PhD. – zástupca zriaďovateľa; Doc. PhDr. Martin 
Hetényi, PhD. – zástupca zriaďovateľa.

členovia rady školy od 3.5. 2016 - 
nové funkčné obdobie
Mgr. Vladimír Podoba – predseda RŠ, zástupca peda-
gogickej zložky; Mgr. Monika Polonecová – podpredse-
da RŠ, zástupca nepedagogickej zložky; PaedDr. Erika 
Miková – zástupca pedagogickej zložky; PhDr. Miloš 
Bača – zástupca rodičov; Mgr. Alena Maťašovská – 
zástupca rodičov; Doc. Ing. Ivan Janoško, CSc. – zá-
stupca rodičov; Silvia Hubinská – zástupca žiakov; Ing. 
Martin Nemky – zástupca zriaďovateľa; Ing. Marián 
Radošovský – zástupca zriaďovateľa; Ing. Marcel Po-
lička, PhD. – zástupca zriaďovateľa; Doc. PhDr. Martin 
Hetényi, PhD. – zástupca zriaďovateľa

rada rodičov

V školskom roku 2015/16 pracovala v zložení: predse-
da: doc. Ing. Ivan Janoško, CSc. (III.A), podpredseda: 
PhDr. Jozef Kuric (IV.KA), hospodárka: Ing. Zuzana 
Gajdošová (III.B),

Ostatní členovia: Ing. Slavomíra Chobotová (I.PA), Ing. 
Ivana Bojňanská (II.SA), Ing. Andrea Hamarová (III.TA), 
Ing. Elena Laginová (V.KNA), Ing. Ivana Tóthová (VI.
SXA), JUDr. Jozef Pátrovič (VIII.OKB), Andrea Plháko-
vá (I.AJ), Mgr. Adela Jamrichová (II.AJ), Stanislava Bu-
daiová (II.BJ), Andrea Paulovičová (III.AJ), Mgr. Jarmila 
Hudáková, PhD. (III.BJ), Mgr. Zdenka Smrečková (IV.
AJ), Doc. Ida Petrovičová, PhD. (I.A), PhDr. Miloš Bača 
(I.B), Ing. Mária Chňapeková (I.C), Eva Gajdošová (II.A), 
Lucia Uhrinová (II.B), Vladimír Behinský (IV.A), Ing. Du-
šan Medvecký (IV.B), Darina Tóthezerová (IV.C)

Rada rodičov v  zmysle štatútu podporuje všetky 
aktivity výchovno-vzdelávacieho procesu, prispieva 
k   zveľaďovaniu materiálno-technických podmienok 
školy. Spolupodieľa sa na riešení aktuálnych problé-
mov, ku ktorým sa vyjadruje na svojich pravidelných 
zasadnutiach. Ďakujeme rodičom za ich priazeň, 
podporu, spoluprácu a finančnú pomoc.
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ff Pedagogickí zamestnanci školy
ff Horný rad zľava: Mgr. Juraj Horváth, PaedDr. Beata Solčanská, Mgr. Renáta Lukačková, 
Mgr. Andrea Antalová, Mgr. Viera Vaššová, PhDr. Vlasta Zelenková, PhDr. Darina Račková, 
Mgr. Eva Šantavá, Mgr. Katarína Kettmannová, Mgr. Vladimíra Juráková, Mgr. Klarisa Pavlovičová
ff Stredný rad: Mgr. Tomáš Zaujec, Mgr. Vladimír Podoba, Mgr. Viktor Kuťka, Mgr. Marta Turanová, 
Mgr. Ľuboslav Majer, Mgr. Lívia Maťušová, Mgr. Dana Slobodová, PaedDr. Darina Arpášová, 
Mgr. Zdravomila Barthová, Mgr. Barbora Brňáková, Ing. Eva Karlubíková, Mgr. Kristína Laurinská 
(Molnárová), Mgr. Alena Bystrická, Mgr. Eva Činčurová, PaedDr. Jana Pechová, Mgr. Dagmar Ferencziová, 
Mgr. Martina Filová, PhDr. Mária Krištofičinová, PaedDr. Mária Šuláková, Mgr. Martina Koprdová, 
Mgr. Shahzad Latif Chaudhary, Mgr. Renata Bohuslavová,  PaedDr. Jana Stanková
ff Dolný rad zľava: Mgr. Veronika Szombatová, Mgr. Andrea Hudáková, Mgr. Jana Juríková,  
Mgr. Eva Frantzová, RNDr. Zuzana Hurtová, Mgr. Soňa Krivošíková, PaedDr. Alena Viziová,  
PhD., PaedDr. Erika Miková, Mgr. Magdaléna Šonkoľová, Mgr. Viera Civáňová, Mgr. Soňa Kisová, 
Mgr. Zuzana Cehlárová
ff Na fotke chýba: PaedDr. Alica Hladká, Mgr. Silvia Páleníková
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ff Hospodársky úsek:
ff Dolný rad zľava: Anna Grečová – 
upratovačka, Magdaléna Slamková 
– upratovačka, Monika Jurajdová – 
vedúca technicko-ekonomického úseku, 
Renáta Podlužanská – upratovačka
ff Horný rad zľava: Edita Bečárová – 
upratovačka, Daniela Jankovičová 
- upratovačka, Margita Sklenárová – 
upratovačka, Gabika Bačová – personalistka 
a mzdová účtovníčka, Bc. Katarína Bieliková 
– sekretárka riaditeľky školy
ff Chýbajú: Denisa Líšková – sekretárka 
riaditeľky školy, Mgr. Zuzana Uhríková 
- Strešková – sekretárka riaditeľky 
školy, Daniela Mikátová – upratovačka; 
Martin Kecskés – školník, šofér; 
Milan Šooš – školník, údržbár

ff Školská jedáleň:
ff Dolný rad zľava: Tatiana Hercegová – hlavná 
kuchárka, Mgr. Monika Polonecová –vedúca 
školskej jedálne, Katarína Mošaťová – admin. 
pracovníčka školskej jedálne/účtovníčka 
školy, Soňa Móriová – zaučená kuchárka
ff Horný rad zľava: Emília Vaššová – kuchárka, 
Alžbeta Csingerová – prevádzková 
pracovníčka, Adriana Oríšková – 
zaučená kuchárka, Ľuboslava Holková – 
prevádzková pracovníčka, Gizela Tkáčová 
– prevádzková pracovníčka, Helena 
Gregušová – prevádzková pracovníčka



Zriaďovateľom Gymnázia, Golianova 68, Nitra
je Nitriansky samosprávny kraj.

SPOLOČNE NASPIEVANÁ PIESEŇ ŽIAKOV 
GYMNÁZIA, GOLIANOVA 68  A GYMNÁZIA, PÁROVSKÁ 1 

odznela po prvýkrát na hudobnej show Talenty Gymnázií dňa 8.6.2015

Hudba: Juraj Janoško, Text: Sára Kusyová
žiaci Gymnázia, Golianova 68, Nitra

Hľadal som Ťa
Hľadal som Ťa v oceáne, v mori - áno hľadal stále. 

Nazrel aj pod všetky krásne hory - áno krásne. 
Vo dne v noci písal na papier, čo ja dokážem. 

Áno, čo on - ona dokáže, čo on - ona vie, 
áno, čo on - ona dokáže, čo on - ona vie. 

Kráčal som cestou k svojim snom, presekával sa tým dňom 
potreboval som vedieť tiež, čo ja blázon dokážem.

A tou cestou k svojim snom, presekával sa tým dňom. 
Potreboval som vedieť tiež, čo ja blázon dokážem. 

Čo on - ona dokáže, čo on - ona vie. 
Áno, čo on - ona dokáže, čo on - ona vie. 

Vedeli sme, že sme iní, cítili sme pocit viny, 
že sme iní, no už nie sme sami, 
že sme iní, cítili sme pocit viny, 

že sme iní, my svoj talent máme. 
Vyplienená myseľ všetkých nápadov, svoj talent staviam 

znovu od základov. 
Teraz tu stojím pred vami, aby som vám ukázal, že vzdávať 

som sa navždy zakázal. 

GYMNÁZIA
m���

TALENT
8.6.2015
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