ROČENKA 2 0 2 0 / 2 0 21 Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Nitra – moje mesto

(Koláž básní žiakov III. A: Martina Benková, Martina Žákovičová, Erik Lenický, Lukáš Babušík, Yuliana
Zhukova, Brian Baraník, Dávid Adámek a Oliver Hoffe v spolupráci s PhDr. Vlastou Zelenkovou.)

Nitra, Nitra, naša milá , príbehom svojím si starobylá.
Menom Pribinovým sa Nitra pýši a nad ňou Zobor sa týči.
Sedem vŕškov a jedna rieka, svojím duchom Ťa vždy láka.
V centre mesta hrad nás bránil a pod ním Corgoň oporu mu robil.
Na okraji mesta Drážovský kostolík, vybehneme si tam na malý výletík.
Pútnické srdce Ťa na Kalváriu prinesie,
kresťanský kompas do mesta budúcnosti Ťa privedie.
Cyril a Metod prišli nám cestu ukázať , aby sme
Vám dnes mohli túto báseň napísať .
Nitra, milá Nitra, si Ty domov náš, uvidíš ju všade, kam sa pozeráš.

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

„Tajomstvo nášho úspechu spočíva
v tom, že každý deň nachádzame
potešenie v práci, ktorú robíme.“
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Milé kolegyne, kolegovia, vážení rodičia a milí študenti!

Mgr. Soňa Krivošíková
zástupkyňa riaditeľky školy

RNDr. Zuzana Hurtová
riaditeľka školy

Mgr. Eva Frantzová

dištančné vyučovanie, na ktoré sme sa počas septembra seriózne pripravili. Netušili sme, že už od 12. októbra
z rozhodnutia ministra školstva sa preruší prezenčné vyučovanie na celom Slovensku, a to až do 26. apríla. Žiaci
1. stupňa 8-ročného štúdia sa na prezenčné vyučovanie
od 13. októbra vrátili, ale len na obdobie do 23. októbra
2020.

zástupkyňa riaditeľky školy

Pripravili sme pre vás školskú ročenku, ktorá má zdokumentovať nielen aktivity školy, ale i celý proces vzdelávania, ktorý sa viac ako šesť mesiacov realizoval dištančne.
Z dôvodu všetkých opatrení, ktoré si vynútila pandémia
koronavírusu, sa nekonali reálne zasadnutia rady rodičov,
rady školy, žiackej školskej rady, nekonali sa ani prezenčné triedne schôdzky rodičovského združenia. Výnimku
dostalo len septembrové rodičovské združenie, na ktorom sa zrealizovala voľba zástupcov rodičov do rady
školy na nasledujúce funkčné obdobie. Komunikačným
nástrojom školy s rodičmi a ostatnými inštitúciami bola
prevažne aplikácia Microsoft Teams, Edupage, internetová stránka školy a e-mailová korešpondencia.

Napriek polročnej izolácii sme realizovali dištančne nielen
vyučovací proces, ale i prípravu žiakov na súťaže, niektoré školské projekty a besedy. Cieľom bolo, aby žiaci
mali každodenný kontakt s učiteľmi a predmetmi podľa
rozvrhu, aby žiaci nestratili pracovný režim a plnili si vyučovacie povinnosti predovšetkým dopoludnia, v čase
vyučovania. Vyučovanie sme oživili nielen online aktivitami, ale žiakov sme motivovali, aby sami našli spôsob
zaujímavého relaxu a trávenia voľného času.
Nedokázali sme však zrealizovať množstvo našich tradičných akcií, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou života našej školy – stužková slávnosť, imatrikulácia žiakov
1. ročníka, benefičný koncert v DAB v Nitre, školský karneval v Dome Matice slovenskej, lyžiarske a snoubordingové kurzy… Niektoré sme nahradili online verziou – Deň
otvorených dverí, Mikuláš, benefičný koncert ako Vianočný pozdrav…

Vzájomnej prítomnosti v priestoroch školy sme si tento
rok užili veľmi málo. 2. septembra sme nastúpili všetci
nadšení aj napriek tomu, že sme sa nemohli spoločne
zvítať na školskom dvore, predstaviť nových študentov
1. ročníkov a nových učiteľov. Naše tváre prekrývali rúška, Je nám rovnako ľúto, že sa nerealizovali tradičné maturitškolské priestory bolo viac ako inokedy cítiť dezinfekciou. né skúšky, ktoré by u našich maturantov preverili kvalitu
Všetky pokyny a najmä protiepidemiologické opatrenia a rozsah vedomostí. Som presvedčená, že by v týchto
sme žiakom interpretovali rovno v triedach. Upravili sme skúškach maturanti veľmi dobre obstáli, a to aj zásluhou
organizáciu vyučovania a režim v školskej jedálni zave- dobre nastaveného dištančného vyučovania a dobrej
dením štvrtej obedovej prestávky, ale i zonáciou tried pri spolupráce maturantov so svojimi učiteľmi. Maturitná
skúška je skúškou dospelosti, ktorou študent získa niestolovaní.
len objektívnu spätnú väzbu, ale i pocit víťazstva a hrdoNapriek všetkým opatreniam a dobrej snahe všetkých sti v svoje schopnosti. Administratívna maturitná skúška
nás ich rešpektovať, od 5. októbra RÚVZ v Nitre prerušil je pre mnohých len lacnou náhradou, aj keď je priemerom
prevádzku našej školy až do 13. októbra. Rozbehli sme výsledkov dosiahnutých počas štúdia.
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17. a 18. novembra sa na pôde školy za prísnych bezpečnostných opatrení zrealizovali skúšky ECDL. Certifikát
„Európsky vodičský preukaz na počítače“ si tak odnieslo
37 žiakov, ktorí úspešne v skúške obstáli, a to aj napriek
tomu, že nebolo jednoduché zabezpečiť dištančnú prípravu na túto náročnú skúšku.
11. decembra 2020 sme sa počas smútočného obradu
rozlúčili s pánom Ing. Michalom Polákom, ktorý v rokoch
1970 – 1992 pôsobil v našom gymnáziu na poste riaditeľa školy (vtedajšie Gymnázium Eugena Gudernu v Nitre)
a veľmi ochotne sa podelil s nami o svoje spomienky pri
písaní Pamätnice k 100. výročiu založenia školy.
Vážime si podporu Nitrianskeho samosprávneho kraja,
ktorý poskytol našej škole v závere kalendárneho roka
financie vo výške 15 000€ na nákup výpočtovej techniky pre podporu dištančného vyučovania. Z financií sme
zakúpili 17 notebookov pre učiteľov, swiče, routery, hardverové vybavenie pre posilnenie existujúcich PC.
Rovnako si vážim ocenenie predsedom NSK Doc. Ing. Milanom Belicom PhD. ku Dňu učiteľov 2021, ktoré som
dostala 30. marca ako riaditeľka školy za vynikajúce
výsledky dosiahnuté pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu.
Vytvorili sme podmienky pre prezenčné vykonanie písomnej a ústnej skúšky Sprachdiplom DSD I. pre 17 žiakov
priamo v podmienkach školy. Kvalitná dištančná príprava žiakov priniesla svoje pozitívne výsledky. Absolventi
tejto náročnej, ale medzinárodne uznávanej skúšky, sa
budú právom hrdiť svojím jazykovým diplomom.
Druhý školský rok sme realizovali projekt financovaný
z Európskych fondov: Zvyšovanie gramotností na gymnáziu. Z financií projektu sme nakúpili výpočtovú techniku, učebné pomôcky pre prácu v nových krúžkoch a pripravili sme podklady pre verejné obstarávanie k realizácii

odborných exkurzií po Slovensku. Boli by sme radi, keby
naši študenti už v nasledujúcom školskom roku mohli
cestovať a získavať vedomosti viac zážitkovo a vlastnou
skúsenosťou.
Chcem sa v závere školského roka poďakovať všetkým
študentom za výborné zvládnutie dištančného vzdelávania a za každodennú spoluprácu na vyučovaní. Nebolo jednoduché v domácej izolácii nájsť motiváciu pre
plnenie si množstva každodenných povinností.
Ešte väčšie ďakujem patrí Vám, milí študenti, ktorí ste
svoju školu reprezentovali v súťažiach a projektoch. Zviditeľňovali ste dobré meno školy v náročných jazykových a odborných skúškach.
Ďakujem našim pedagógom za kvalitné vzdelávanie, ktoré ste poskytli svojim študentom aj v čase dištančného
vyučovania. Za zvládnutie náročnej prípravy na vyučovanie, prekonanie všetkých technických problémov
a ochotu hľadať nové spôsoby motivácie v napredovaní
žiaka. Vďaka patrí kolegom, ktorí našli online spôsob na
realizáciu aktivít vo svojich predmetových komisiách.
Vám rodičom ďakujeme za spoluprácu, trpezlivosť a veľké pochopenie pre nami nastavené dištančné vzdelávanie. Vieme, že to nebolo jednoduché, ale aj vašou zásluhou to študenti zvládli a pandémia nemala výrazný
dopad na kvalitu vedomostí vašich detí.
Želáme všetkým krásne prázdniny, leto plné oddychu
a pohody. Získajte veľa pozitívnej energie, síl a nadšenia
pre nasledujúci školský rok. Spoločne si želajme, aby život šiel v zabehnutom režime bez akýchkoľvek obmedzení.
RNDr. Zuzana Hurtová
riaditeľka školy
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ZO ŠKOLSKEJ ŠTATISTIKY
V tomto školskom roku študovalo 761 študentov gymnázia v troch študijných formách:
→ 8-ročné štúdium: 246 žiakov, spolu v 8 triedach;
→ 5-ročné bilingválne štúdium s druhým vyučovacím
jazykom anglickým: 161 žiakov, spolu v 5 triedach;
→ 4-ročné štúdium: 354 žiakov, spolu v 12 triedach.
Na štúdium boli zaradení aj zahraniční študenti z Talianska: Sonia Marras v III.C, Aurora Frate v IV.AJ a Flavio
Milinanni v III.C.
Riaditeľka školy povolila 6 žiakom štúdium na zahraničných stredných školách obdobného typu v krajinách:
Nemecko - 1 žiačka; USA - 2 žiaci, Nórsko – 1 žiak, Veľká
Británia – 1 žiačka, 1 žiak študoval na území Slovenska
v škole zriadenej iným štátom so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu.
Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 54 pedagógov, 1 anglický lektor z Veľkej Británie a 1 školská psychologička. Na vyučovaní nemeckého jazyka sa podieľala dobrovoľníčka z Nemecka Selma Ariadne Konrad.
Na začiatku školského roka sme privítali nových pedagogických zamestnancov: Mgr. Sabína Kovarčíková
(ANJ – SJL), Mgr. Beáta Červeňová (ANJ – OBN), Mgr.
Kristína Vachová (ANJ – DEJ), Mgr. Eva Krišková Gálová
(INF – FYZ), Mgr. Anna Semenova (RUJ).
V zamestnaneckom pomere nepokračovali: Mgr. Terézia Petrovičová, Mgr. Marta Turanová – odišla do dôchodku, od 1. 5. 2021 Mgr. Lívia Tulisová.
Na materskej resp. rodičovskej dovolenke boli Mgr.
Zuzana Cehlárová, Mgr. Andrea Ďurická a Mgr. Dominika Ďuranová.
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Na nepedagogickom úseku bola prijatá nová hospodárka školy Mgr. Ivana Kužmová. Od 1. 12. 2020 začal
vykonávať funkciu školníka pán Zdenko Burda. Z pozície školníka odišli: od 29. 11. 2020 Ľudovít Chovan – odišiel do dôchodku a k 31. 5. 2021 sa skončil pracovný
pomer Stanislava Navrátila.
Zmeny nastali aj na úseku školskej jedálne. V priebehu
školského roka nastúpili nové pracovníčky: Miroslava
Práznovská, Ľudmila Urcikánová a Lucia Ondrejičková.
Zo školskej jedálne do starobného dôchodku odišli:
hlavná kuchárka Tatiana Hercegová – od 1. 10. 2020
a pracovníčka v prevádzke Gizela Tkáčová – od
1. 1. 2021. K 31. 12. 2020 skončil pracovný pomer Ingrid
Pančuškovej, pracovníčky v prevádzke.
V školskej jedálni sa spolu stravovalo 698 stravníkov.
Z toho 622 žiakov a 76 zamestnancov školy.
Na začiatku septembra sme rozdali žiakom spolu 761
vzdelávacích poukazov. Z toho sa nám vrátilo 444 poukazov na nami ponúkané krúžky (návratnosť 58,16%),
pričom 91 poukazov použili študenti na svoje vzdelávanie v jazykovej škole.

OPÄŤ SME NAJLEPŠIE
GYMNÁZIUM V NITRE
EXTERNÉ HODNOTENIE INŠTITÚTOM INEKO

škola s vynikajúcimi
výsledkami žiakov – 8,2

PREČO SA OPLATÍ
U NÁS ŠTUDOVAŤ?
→ Sme najlepšie gymnázium v Nitre.
→ Vieme vytvoriť podmienky pre kvalitné
prezenčné, ale i dištančné vzdelávanie.
→ Ponúkame vám široký výber voliteľných predmetov.
→ Vyučovanie cudzích jazykov aj lektorom.
→ Žiakom povoľujeme štúdium v zahraničí.
→ Športovcom poskytujeme individuálny učebný plán.
→ Jazykové vzdelanie si zdokonalíte v jazykovej škole.
→ U nás máte možnosť získať ECDL certifikát.
→ Študentom ponúkame Cambridgeský
certifikát (CAE), IELTS, FCE a Sprachdiplom.
→ Viete získať štátnicové vysvedčenie,
ktoré vám uľahčí štúdium na VŠ.
→ Každý študent si v škole vie nastaviť
vlastnú cestu vzdelávania.
→ Máme medzinárodné projekty a aktivity.
→ Najlepším študentom darujeme finančnú odmenu.
→ Pri nepohode a problémoch vám
pomôže školská psychologička.

ZOZNAM KRÚŽKOV:
Radostná škola s Danielom Hevierom, Príprava na T9 zo slovenského jazyka a z matematiky, Geografický krúžok, krúžok
„Popoludnie s informatikou“, krúžok fitness, Posilňovanie I. a II.,
športový krúžok, Kultur klub, Spoločenskodiskusný klub, Túlavé topánky zo SJL, „Chémia pre expertov“, Geografický krúžok,
anglický krúžok „Drama klub“, krúžok „Príprava na jazykovú
skúšku DSD1“, volejbalový krúžok, krúžok hádzanej.
Zoznam krúžkov financovaných z projektu na zvýšenie gramotností: krúžok „Poznávajme rastlinstvo Golianka a jeho
okolia“, krúžok „Slolitúra“, krúžok „Ozvena“, Virtuálna realita
a jej využitie v praxi, krúžok „Robotika“, krúžok „Príprava na
programovacie súťaže“, krúžok: „Ako je to s číslami a písmenami“, krúžok: „Nech pracuje za nás počítač, ale my mu to musíme prikázať“, krúžok: „Chcem byť úspešný“, krúžok „Finančná
gramotnosť“, krúžok z fyziky, dejepisný krúžok.
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PRÍPRAVA NA VŠEOBECNÚ ŠTÁTNU
JAZYKOVÚ SKÚŠKU Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Naša jazyková škola

Rozhodnutie chodiť do jazykovej školy bolo to
najlepšie rozhodnutie, aké som mohol urobiť.
Vďaka úžasnému, priateľskému a hlavne veľmi
erudovanému prístupu pani Dobiaš a pani Bohuslavovej som sa nielen zlepšil v jazykových znalostiach,
ale som sa aj naučil lepšie formulovať a vyjadrovať svoje
myšlienky v anglickom jazyku. (Miroslav Zelenka, IV.A)

Nepriaznivá pandemická situácia sa odrazila
aj vo vyučovaní v jazykovej škole. Vyučovanie sa vo všetkých kurzoch zo dňa na deň
presunulo do online priestoru. Vyučujúci prispôsobili formu, obsah a spôsob učenia v jednotlivých
kurzoch tak, aby bola pre poslucháčov aj digitálna forma
vzdelávania kreatívna, inšpiratívna, možno i zábavná
a zároveň aby vo vedomostiach napredovali. Žiaci online
vyučovanie od začiatku zvládali s ľahkosťou, pre dospelých poslucháčov bolo náročnejšie prepojiť dištančné
vzdelávanie s každodennými pracovnými povinnosťami.
Vďaka zodpovednému prístupu vyučujúcich sme túto
kritickú situáciu zvládli a úroveň našej digitálnej gramotnosti sa značne zvýšila. V prípade, že by sa v budúcnosti vyučovanie znova presunulo do virtuálneho priestoru,
sme pripravení zabezpečiť kvalitné a optimálne vzdelávanie reflektujúce požiadavky a potreby našich poslucháčov.
PaedDr. Veronika Szombatová, PhD.
vedúca jazykovej školy

PRÍPRAVA NA VŠEOBECNÚ ŠTÁTNU
JAZYKOVÚ SKÚŠKU Z NEMECKÉHO JAZYKA
Dank den Vorbereitungskurz für die Staatsprüfung war ich überhaupt nicht gestresst, als ich
sie tatsächlich machte. Nach all den Übungen,
gehörten Texten und geschriebenen Übersetzungen fühlte sich die Prüfung wie ein Kinderspiel. Wenn
es nicht für Frau Podobová gewesen wäre, hätte ich nie die
Motivation gehabt das ganze von alleine zu pauken. (Pavol
Pánisz, V.AJ)

PRÍPRAVA NA CAMBRIDGESKÝ
CERTIFIKÁT CAE
Choosing to take the CAE course at the Golianova language school was probably one of the
best things I could have done to improve my English. It gave me the confidence and skills needed to feel prepared for the CAE exam. The lessons are engaging and designed to meet you where you are, and Mrs.
Szombatová was particularly helpful when addressing the
individual needs of students and assessing their levels of
speaking. I would recommend this course to anyone
looking to push their level of English forward. (Samuel Polakovič, IV.AJ)

ŠPECIÁLNY GRAMATICKÝ KURZ
Jazyková škola, u nás na Golianku, mi veľmi pomohla v prekonaní môjho strachu – rozprávať
v angličtine. Počas hodín, kde sme sa hravou
formou učili gramatiku alebo si opakovali slovnú
zásobu, som si zas precvičila svoje znalosti z hodín anglického jazyka. Naša milá pani učiteľka Vachová nám vždy
ochotne odpovedala na všetky naše otázky a vysvetlila,
čo nám nebolo jasné. Ak rozmýšľate nad jazykovou školou,
8

Jazyková škola je od 1. januára 2020 súčasťou gymnázia.
Ponúka kurzy pre širokú verejnosť, ale predovšetkým je
zameraná na vzdelávanie žiakov gymnázia v anglickom,
nemeckom, japonskom a španielskom jazyku.
Ponúkame široké spektrum kurzov pre všetky vekové
kategórie: žiacke kurzy v anglickom a nemeckom jazyku,
gramatické a konverzačné kurzy, kurzy pre seniorov, prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky, prípravné kurzy na získanie medzinárodných certifikátov IELTS a FCE,
CAE.
Kurzy zamerané na získanie medzinárodne uznávaných
certifikátov (IELTS a CAE) sú vyžadované pri nástupe na
zahraničné univerzity. V júni 2021 absolvovalo úspešne
skúšku CAE 26 študentov, prevažne z bilingválnych tried.
Študentom bilingválnych tried ponúka jazyková škola
možnosť získať štátnu jazykovú skúšku za úspešnú

maturitnú skúšku. V tomto školskom roku túto ponuku
využilo 20 našich študentov maturitného ročníka, ktorí
získali vysvedčenie o ŠJS z jazyka anglického na jazykovej úrovni C1-C2. Túto možnosť sme ponúkli aj študentom
iných bilingválnych stredných škôl v Nitrianskom kraji:
Obchodná akadémia v Zlatých Moravciach, Gymnázium,
Mládežnícka 22, Šahy a Gymnázium sv. Cyrila a Metoda
v Nitre.
V úzkej spolupráci sme boli s Jazykovou školou, Palisády
38, Bratislava, ktorá poskytuje metodickú a poradenskú
činnosť. Naša jazyková škola je členom Asociácie verejných jazykových škôl a v rámci členstva spolupracuje
s ďalšími verejnými jazykovými školami v Poprade, Trenčíne, Žiline, Spišskej Novej Vsi a Košiciach predovšetkým
v oblasti výmeny skúseností.
Otvárame aj kurzy s nižším počtom poslucháčov, čím
vytvárame pre poslucháčov vhodnejšie podmienky pre
napredovanie v štúdiu cudzieho jazyka.
Prehľad o počte kurzov a žiakov
v školskom roku 2020/2021:
Anglický
jazyk

Nemecký
jazyk

Japonský
jazyk

Španielsky jazyk

Počet kurzov

11

5

2

1

Počet žiakov

182

44

27
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V jazykovej škole vyučovali: PaedDr. Monika Antolin
Kelebercová, Mgr. Renáta Bohuslavová, Mgr. Eva Dobiaš, Mgr. Martina Filová, PaedDr. Ingrida Jakubičková,
PaedDr. Zuzana Kreškócziová Baráthová, Mgr. Zuzana
Feketová, Mgr. Lýdia Fraňová, Mgr. Gabriela Hesková,
PaedDr. Iveta Kunová, Mgr. Zuzana Majerová, Mgr. Alexandra Podobová, PaedDr. Veronika Szombatová, PhD.,
Mgr. Kristína Vachová, Mgr. Beáta Červeňová.

neváhajte. Budete v kolektíve ľudí, medzi ktorými nemusíte
mať strach komunikovať a budete pod dohľadom skvelých
pedagógov. (Dominika Dragúňová, II.A)

KURZ JAPONSKÉHO JAZYKA
PRE ZAČIATOČNÍKOV
Na začiatku roka som neočakávala veľa od kurzu japončiny, ktorý máme v jazykovke, ale bola
som veľmi milo prekvapená. Naša sensei, Gabika Hesková, je vynikajúca učiteľka a som si istá,
že sme sa od nej všetci veľa naučili. Aj keď musím uznať, že
online vyučovanie všetko sťažilo. Napriek tomu Gabika-sensei urobila všetko pre to, aby nám pomohla prispôsobiť
sa online výučbe. Ak by ste sa chceli učiť ďalší cudzí jazyk,
tak odporúčam japončinu v našej jazykovke. (Kristína Szegediová, II.AJ)

PRÍPRAVA NA ZÁKLADNÚ ŠTÁTNU JAZYKOVÚ
SKÚŠKU Z ANGLICKÉHO JAZYKA
V jazykovej škole som si zdokonalil angličtinu
hlavne kvalitnou výučbou ale aj cvičeniami, ktoré sme nerobili na hodinách. Ja osobne som sa
pripravoval na štátnu jazykovú skúšku a myslím,
že príprava bola veľmi dobrá. Ďalšia vec, čo mi vyhovovala,
boli konverzačné cvičenia a celkovo konverzácia na hodinách, keďže nás bolo menej, tak sa nám mohli pani profesorky Filová a Kreškócziová Baráthová venovať viac ako
v škole. Kurzy v jazykovej škole môžem rozhodne odporučiť.
(Michal Rumančík, II.A)

PRÍPRAVA NA CAMBRIDGESKÝ
CERTIFIKÁT CAE
Na kurz CAE som sa prihlásila, pretože som
v tom videla veľa výhod do budúcnosti, napríklad prípravu na maturitu či uznávanie certifikátu na viacerých vysokých školách. Neľutujem,
že som sa do kurzu prihlásila. Naučila som sa veľmi veľa
a v mnohých oblastiach som svoju angličtinu vylepšila, či
už v oblasti gramatiky alebo konverzácie. Veľmi si cením
prístup pani profesorky Kelebercovej, ktorá nám pri každej
nejasnosti rada pomohla. Určite by som kurz odporučila
každému, kto zvažuje štúdium v zahraničí, alebo sa chce
len efektívne pripraviť na maturitu. (Adriana Lagschadlová,
IV.AJ)
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SEPTEMBER 2020
Do druhej storočnice existencie nášho gymnázia sme
vstúpili netradične. Situácia súvisiaca s pandémiou
COVID – 19 sa po letných prázdninách začala zhoršovať. Usmernenia, ktoré školy ešte v závere augusta
dostali z MŠVVaŠ SR, nepovoľovali zhromažďovanie
a premiešavanie žiakov medzi triedami. Školský rok
2020/2021 sme preto neotvorili tak, ako bolo doteraz zvykom – na školskom dvore za prítomnosti celej
posádky školy a najmä s upriamenými pohľadmi na
novučičkú fasádu školy. Rešpektujúc nariadené opatrenia všetci žiaci nastúpili 2. septembra rovno do svojich kmeňových tried spolu s triednymi učiteľmi. Pani
riaditeľka všetkých privítala prostredníctvom školského rozhlasu. Do nového roka sme vstúpili s nádejou, že
prezenčné vyučovanie vydrží čo najdlhšie.

(NE)SPOZNÁVAME NOVÉ TVÁRE
September sa niesol v duchu opatrení a nariadení. Jedným z nich bolo aj nosenie rúška, ktoré nás držalo v istej anonymite, ale najmä nám komplikovalo vzájomnú
komunikáciu. V ťažkej situácii sa ocitli najmä učitelia
našich prvákov a najmladších primánov. Identifikácia
študentov sa stala celkom náročným detektívnym
orieškom. Tváre sme začali spoznávať až počas dištančného vzdelávania v online priestore. Nariadenia
sa netýkali len povinnosti nosiť rúško, ale povinný
bol aj ranný filter - meranie telesnej teploty a použitie
dezinfekcie, vznikli usmernenia k pohybu na chodbách, presúvaniu sa na delené vyučovanie, prevádzke školskej jedálne, obmedzenému vstupu do budovy
školy, dezinfikovaniu priestorov a mnohé ďalšie. Zákaz
premiešavania žiakov sa premietol aj do zákazu vyučovania voliteľných predmetov, ale i realizácie krúžkov do
15. septembra. Všetky opatrenia vyplývali z usmernení
hlavného hygienika SR a pokynov MŠVVaŠ SR, preto
boli pre všetkých povinné a nastavené tak, aby sa minimalizoval kontakt žiakov medzi triedami.
10

„Doba sa zmenila, životy nám sťažila. Rúško, odstup,
ruky, heslo na tieto roky.“ (Ema Kapsdorferová, IV.KA)
Po každom prerušení dochádzky žiaka a zamestnanca v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni bolo
povinnosťou pri nástupe preukázať sa písomným vyhlásením o bezinfekčnosti, t.j. že osoba neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nie je osobe nariadená
karanténa.

BIELA PASTELKA

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU NA GOLIANKU
Európsky týždeň športu sa každoročne koná 22. – 30.
septembra a nabáda ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu. Tento rok sme sa opäť popasovali
s výzvou. Zorganizovali sme „Goliankársku MÍĽU pre
zdravie“, v ktorej žiaci behom prekonávali 1,6 km dlhú
trasu ulicami sídliska Klokočina. Zapojili sa všetky triedy nášho Golianka a účasťou 628 žiakov sme potvrdili,
že sme športovo aktívna škola, ktorej pohyb a zdravý
životný štýl pristane.

18. septembra sa 33 žiakov II.C triedy zapojilo do verejnej zbierky pre nevidiacich a slabozrakých Biela pastelka. „V uliciach mesta sme sa snažili vyzbierať čo
najviac financií pre túto organizáciu. Nebolo to jednoduché, nakoľko po celý čas sme museli mať rúška aj
rukavice a dodržiavať prísne epidemiologické opatrenia. Ale zvládli sme to. Tešíme sa, že sme tak ako po iné
roky, opäť pomohli.“ Vyzbierané finančné prostriedky
vo výške 1 559€ pomôžu zrakovo hendikepovaným začleniť sa do bežného života. Ďakujeme!
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EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
26. septembra sa oslavuje Európsky deň jazykov (EDJ).
Jeho cieľom je, aby sme sa učili viac jazykov v škole
i mimo nej, pretože jazyky hýbu svetom a otvárajú nám
možnosti. A preto sme sa so žiakmi zapojili rôznymi aktivitami počas hodín NEJ, ale i výzvou na návrh loga na
tričko k EDJ. Podmienkou bolo použitie maximálne 3 farieb a 3 rôznych farebných prevedení. Dizajn nemal byť
zložitý. Mal byť o jazykoch, nie o krajinách. Tešíme sa,
že máme takých kreatívnych a súťaživých študentov.

ly, RÚVZ v Nitre rozhodol o celoškolskej karanténe od 5.
do 13. októbra. Po skončení karantény sme sa však do
školy nevrátili. MŠVVaŠ SR rozhodlo od 12. októbra zatvoriť prevádzku všetkých stredných škôl. Výnimkou
sa stali žiaci na 1. stupni 8-ročného štúdia, ktorí sa od
13. do 23. októbra v súlade s rozhodnutím ministra školstva, učili prezenčne v budove školy. Väčšina učiteľov
vzdelávala žiakov kombinovane – mladších prezenčne
a starších žiakov dištančne.

OKTÓBER 2020
„Vírus z Číny prišiel, žiadnu krajinu neobišiel.
Všetci sme doma zostali, ťažké časy nastali.“
(Ema Kapsdorferová, IV.KA)

DAROVAŤ KRV = DAROVAŤ ŽIVOT
Darcovstvo krvi je šľachetným činom, bez ktorého by
tu už mnohí neboli. Je úžasné, že týmto humánnym
spôsobom pomôžeme druhým ľuďom a pritom nič nestratíme. 40 študenti nášho gymnázia sa opäť ukázali
ako mladí ľudia s veľkým srdcom a 29. septembra aj
napriek začínajúcej pandemickej situácii boli ochotní
darovať krv – tentokrát v priestoroch Národnej transfúznej služby vo Fakultnej nemocnici v Nitre.
Všetkým patrí veľká vďaka!

KARANTÉNA
Koncom septembra sme sa ani my nevyhli karanténnym opatreniam. Ako prvá bola v nariadenej karanténe
trieda II.C (od 28. 9.) a o pár dní neskôr aj VIII.OKA (od
1. 10.). Vzhľadom na 11 potvrdených pozitívnych testov
na ochorenie COVID-19 u žiakov a zamestnancov ško12

ZAČALI SME UČIŤ DIŠTANČNE
Naša škola sa na dištančné vyučovanie starostlivo pripravila. V priebehu septembra sme žiakov na túto formu vyučovania pripravovali nielen na hodinách informatiky, ale i na ostatných predmetoch. Využívali sme
dve vzdelávacie aplikácie – Microsoft Teams a Zoom.
Od prvého dňa dištančného vyučovania sme začali
vyučovať formou online hodín podľa bežného rozvrhu.
Našim cieľom bolo, aby žiaci nestratili pracovný režim
a kontakt s predmetom a učiteľom. Nevyučovali sa
len hodiny telesnej a športovej výchovy, ktoré vzhľadom na obsah, mali iný režim. Učitelia učili dištančne
z domu a neskôr z pracoviska. Výraznú pomoc v tejto
forme vzdelávania nám poskytol zriaďovateľ – NSK,
ktorý škole poukázal 15 000€ na nákup počítačového
vybavenia pre dištančné vyučovanie. Učitelia ocenili aj
navýšenie mobilných dát operátorom, čo zabezpečilo
MŠVVaŠ SR pre účely dištančného vyučovania všetkým učiteľom.

DOFÁCKY DEŇ

MOJA STRIEBORNÁ SKÚSENOSŤ S DOFE

Dňa 19. októbra sa uskutočnil online Deň s DofE cez
Microsoft Teams. Záujem prejavilo viac ako 50 študentov. Naše DofE-ambasádorky Emma Darnadiová a Ema
Horská (obe zo VI.SXA) informovali študentov o výhodách a prednostiach tohto atraktívneho medzinárodného programu. V závere stretnutia bol pre nováčikov
pripravený Kahoot kvíz, ktorého víťaz sa stal hneď členom DofE. Okamžité členstvo takto získala Kristína Trtíková z II.AJ. Program DofE si našiel aj v tomto školskom
roku svojich pokračovateľov - 35 členov, 22 na bronzovej úrovni a 13 na striebornej (väčšina pokračujúca
z bronzovej).

Po rozhodnutí pokračovať na striebornej úrovni DofE, som určite vedela,
že sa chcem v oblasti dobrovoľníctva venovať Domu charity sv. Rafaela,
tak ako minulý rok. V utorkových večeroch tam vládla príjemná atmosféra a po spoznaní príbehov ľudí v núdzi som si bola istá, že im chcem pomôcť čo najviac,
takže som pre nich vytvorila zbierku, ktorá nakoniec
bola veľmi úspešná. Taktiež sa mi podarilo mnohým
bronzovým dofákom pomôcť s hľadaním dobrovoľníctva v pandémii, z čoho som sa tešila, pretože si
pamätám, aké ťažké bolo pre mojich kamarátov
ukončiť dobrovoľnícke aktivity minulý rok. DofE ma
naučilo, ako sa venovať veciam naplno a ako byť
odvážnou v krízových situáciách.
Terézia Lendelová, III. B, Strieborná úroveň

PRVÁ DOFE ONLINE CEREMÓNIA

Naši dofáci: II.AJ: Rebeka Penciaková, Kristína Pleidelová, Boglárka Püšpökyová, Kristína Trtíková, Wanda
Csontos, Michal Ján Kytlic, Sofia Sitárová, Zuzana Hrnčárová; II.A: Diana Pápayová, V.KNA: Viktória Pšenková, Natália Labovská, Patrícia Strakošová, Adam Kožík,
Soňa Chowaniecová, Diana Záborská; II.C: Anetta Bartošová, Filip Fördös; I.A: Branislav Grznár, Ema Ivičová,
Aneta Herdová, Karolína Burdová; I.B: Natália Ťapušová;
STRIEBRO: VI.SXA: Petra Billíková, Andrej Čerňanský,
Ema Horská, Emma Darnadiová, Miriam Vagundová,
Lenka Porubská, Vanesa Urbanová; VII.SPA: Lucia Domaníková; III.AJ: Klára Billíková, Veronika Koščialiková;
Radka Liptáková; III.C: Leon Radoševič; III.B: Terézia Lendelová.

26. októbra sa konala virtuálna oslava absolventov
programu. Na ceremónii odznelo mnoho povzbudivých slov od významných osobností, akými sú: princ
Edward (člen britskej kráľovskej rodiny), súčasný a bývalý veľvyslanec Spojeného kráľovstva na Slovensku –
Nigel Baker a Andrew Garth, ale i desiatky slovenských
osobností: Daniela Hantuchová, Jana Kirschner…

Všetci títo ľudia sa spojili, aby zagratulovali
absolventom a všetkým učiteľom a dobrovoľníkom, ktorí
pomáhajú mladým ľuďom plniť si svoje ciele a sny!
My sme študentom zablahoželali a slávnostne odovzdali diplomy a odznaky DofE 19. mája a oslávili sme to
chutnou ovocnou tortou.
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DIŠTANČNÝ HALLOWEEN
Žiaci I.AJ triedy všetkým dokázali, že aj počas dištančného vzdelávania sa vieme zabaviť a odreagovať. Dôkazom je „Dištančný Halloween“, ktorý si žiaci pripravili
počas vyučovania. Nechýbali ani tradičné a zaujímavé
halloweenske masky.

na COVID-19. A tak sme sa potešili dvom predĺženým
víkendom po sebe. Naša škola sa v týchto termínoch
stala mobilným odberovým miestom pre celoplošné
testovanie. Bez zmeny nezostali ani vianočné prázdniny. Opäť nám pribudli tri dni navyše – dva pred Vianocami a jeden v januári. Polročné prázdniny plánované
na 1. 2. 2021 boli zrušené, a tak sme do druhého polroka
prešli bez jednodňového oddychu.

NOVEMBER 2020
MLADÝ MODERÁTOR

CHCEM (SA) UČIŤ NEMČINU
Lektori a odborníci z Pedagogickej a Filozofickej fakulty
UK v Bratislave a z Goethe-Institutu v Bratislave 20. októbra pripravili množstvo zaujímavých workshopov,
ktorých sa zúčastnili naši žiaci zo IV.AJ triedy. Žiaci absolvovali množstvo interaktívnych úloh zameraných na
nemecký jazyk, literatúru, kultúru a využitie digitálnych
médií vo vyučovaní. Cieľom bolo motivovať mladých
ľudí k učeniu sa nemeckého jazyka.

MIMORIADNE PRÁZDNINY
Školský rok 2020/2021 si budeme pamätať ako aj rok,
v ktorom sa menili školské prázdniny. Prvá zmena prišla hneď s jesennými prázdninami. Ministerstvo nám
jeden deň z plánovaných prázdnin zobralo, ale pridalo ďalšie tri dni pre plánované celoplošné testovanie
14

Aj v čase dištančného vzdelávania naši študenti
predviedli inovatívne a kreatívne nápady v moderovaní. Nezapadli v dave, zachovali si vlastnú individualitu a predviedli osobný autentický moderátorský
výstup. V súťaži Mladý moderátor - Sárova Bystrica
Dominik Čačík (VI. SXA) získal 1. miesto v krajskom kole
a 2. miesto v celoslovenskom kole.
Blahoželáme!
„V novembri 2020 som sa zúčastnil v súťaži šikovných mladých moderátorov - Sárova
Bystrica. Za pomoci dištančného vzdelávania mi súťaž ponúkla nové vízie a skúsenosti do
budúcna, vďaka ktorým som
mohol aspoň takto na diaľku spoznať a „pokecať si“
so špičkovými slovenskými moderátormi. Okrem Viktora Vincze a Matúša Krnčoka v krajskom kole, ma
v celoštátnom hodnotili ikony ako Braňo Závodský,
Ľubomír Bajaník… Aj vďaka tejto príležitosti sa mi
čiastočne otvorili nové príležitosti“. (Dominik Čačík)

TÝŽDEŇ VEDY NA GOLIANKU

aj keď v čase dištančného vyučovania bolo problematické zastrešiť prípravu k niektorým častiam obsahu
skúšky. Sme radi, že študenti si otestovali svoju počítačovú gramotnosť na vybraný modul a získali medzinárodne uznávaný certifikát.

GOLIANKÁRSKA ŠPORTOVÁ VÝZVA

Žiaci II. SA triedy ocenení v rámci aktivít
Týždňa vedy na Golianku: Anna Urdziková,
Zuzana Lisá a Laura Marenčáková
V dňoch od 9. do 15. novembra sa uskutočnil online Týždeň vedy na Slovensku. Predmetové komisie pripravili
netradičné úlohy, ktoré všetci spoločne riešili počas
dištančných vyučovacích hodín. Pre žiakov učitelia
fyziky pripravili online prednášku o možnostiach štúdia
na STU v Bratislave, žiakom dali do pozornosti Festival
vedeckých filmov, ktorého tohtoročnou témou bolo
„Svetelné znečistenie… Čo nám hrozí?“ a vysielanie filmu
Vo svetle noci. Učitelia biológie pripravili pre svojich žiakov hodiny zábavnej biológie, vedomostné kvízy a interaktívne testy. Chémia ponúkla žiakom vedomostné
kvízy o tajomstvách chémie. Matematici riešili logické
úlohy, pri riešení ktorých využívali mobil či počítač.

VODIČSKÝ PREUKAZ NA POČÍTAČE
Možnosť konať skúšky ECDL priamo v škole, bezplatne
a za prítomnosti svojich učiteľov, oceňujú naši študenti
už tretí rok. 17. a 18. novembra túto možnosť dostalo 37
študentov, ktorí túto náročnú skúšku úspešne zvládli,

„Vou, čo s ňou, s nervóznou vašou famíliou.
Vou, čo s ňou, s bláznivou vašou famíliou.“
Veľká športová výzva od 19. do 30. novembra vo forme: Cvičenie podľa videa? Fotky z prírody? Krkolomné
polohy tela? Tak toto sme dali fakt na výbornú. Už v domácom vzdelávaní sme rozbehli športovú výzvu pre
všetkých usedených, ktorí sa chceli zabaviť pohybom
doma i v prírode. Telocvikári nahrali cvičebné video pre
„bláznivú famíliu“ a naši študenti to s úžasnými nápadmi
preniesli do svojej „famílie“. Navyše mnohí pridali super
fotky z prírody a krkolomných polôh a výsledok? Perfektné prezentačné videá nášho GymGolianka, ktorými sa môžete baviť na webe školy dodnes. Veľké WAU,
WAU a poďakovanie všetkým úžasným žiakom a učiteľom, ktorí sa aktívne zapojili.
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NÁŠ RELAXAČNÝ DEŇ

ONLINE PÁRTY ZVANÁ „STUŽKOVÁ“

V stredu 25. novembra sme na Golianku mali Katarínsky relaxačný deň. Naši žiaci si mohli na jeden deň oddýchnuť od školských povinností a najmä od počítačov.
Venovali sa svojej obľúbenej činnosti alebo si vyšli do
prírody. Žiakov sme nabádali, aby sami hľadali možnosti aktívneho relaxu. Niektorí sa o svoj deň podelili
a prispeli fotografiami na školskú stránku.

20. november - pre väčšinu stereotypný piatok, pre
nás goliankárskych maturantov to však mal byť veľmi
výnimočný deň. Mala sa konať naša stužková slávnosť.
Chlapci v krásnych oblekoch s naleštenými lakovkami,
dievčatá v okúzľujúcich šatách a prenádherných črievičkách. Avšak kvôli pandemickým opatreniam sa toto
dlhoočakávané podujatie nemohlo uskutočniť.
V.AJ si pripravila svoju malú online stužkovú, na ktorej
odzneli nielen známe pesničky, ale i spomienky na prežité spoločné školské chvíle a symbolicky prípitok.

DIEVČA VO FÚRIKU
Nielen chlebom, ale aj kultúrou je človek živý, a preto
sme sa rozhodli ísť 18. novembra spolu so žiakmi I.AJ
triedy do divadla - samozrejme ako inak – dištančne.
Predstavenie „Dievča vo fúriku“ vytvorila Katedra histórie UKF v spolupráci so žiakmi a pedagógmi ZUŠ
J. Rosinského v Nitre v réžii Marice Šiškovej. Divadelná
hra spracováva osobný príbeh vtedy šesťročnej Evy
Felsenburgovej z Nitry, ktorú posledné mesiace vojny
ukrývala u seba doma vdova s tromi deťmi. Tento emotívny príbeh bol skvelou bodkou za oslavou 17. novembra, pretože nám opäť ukázal, že sloboda nie je samozrejmosťou a že naozaj nežijeme v tej najťažšej dobe, aj
keď sa to mnohým zdá.
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DECEMBER 2020
KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ
DO KRABICE OD TOPÁNOK
Najkrajšie na svete nie sú veci, ale chvíle a okamihy, ktoré sa dotknú srdca a objímu našu dušu. Práve
také sú Vianoce. Sviatky radosti, štedrosti a vzájomnej
lásky, ktoré chceme prežívať s blízkymi. No sú i ľudia,
ktorí si čaro rodinného kruhu pri štedrovečernom stole neužijú. Sú to naši seniori v zariadeniach sociálnych
služieb často odlúčení od rodiny. Tento rok bol náročnejší. V čase pandémie boli mnohí izolovaní, aby chránili seba a svojich blízkych. Mnoho ľudí otvorilo svoje
srdcia a s láskou pripravili krabičky pre deduškov a babičky. Spoločnými silami sme pripravili 1 030 krabičiek.
Darčekmi sme obdarovali seniorov v 10 domovoch
dôchodcov, ale i pacientov na oddelení onkológie a na
Covid-oddelení v Nitre. Potvrdilo sa, že najúčinnejšou
zbraňou a liekom aj počas pandémie je láska, pomoc
v núdzi a súdržnosť medzi ľuďmi.

MIKULÁŠSKE PREKVAPENIE
Vedenie školy v spolupráci so žiackou školskou radou
pripravilo 4. decembra online Mikulášske pásmo. Vyučujúce slovenského jazyka recitáciou pripomenuli žiakom mnohé zvyky a tradície, ktoré sa viažu k predvianočnému obdobiu. Do vianočného programu sa zapojili
aj naši žiaci zaujímavým recitačným pásmom. Členovia
ŽŠR nám zase vyrozprávali zaujímavé legendy, ktoré
sa viažu k postave svätého Mikuláša. Zároveň nám pripravili obľúbený Kakavko deň. A tak sme si dištančne
spolu mohli dať hrnček voňavého kakavka. Darčekom
od vedenia školy bolo skrátené vyučovanie.

NEODPADNI Z ODPADOV

Obdarovaní zo Zariadenia pre seniorov, Jánskeho 7
v Nitre nám napísali: „Veľmi nás potešili krabice od topánok od študentov Vášho gymnázia, do ktorých sa
zmestilo toľko šťastia. Veľmi si ceníme, že ich Vaši učitelia vedú k láske k starším, lebo hodnota človeka nie je
v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných.“

Dňa 15. decembra žiaci II.SA, III.TA, IV.KA a 22. februára aj
žiaci I.PA sa zúčastnili odbornej prednášky s Mgr. Andrejom Popovičom na tému Neodpadni z odpadov. Cieľom prednášky bolo upozorniť na potrebu minimalizovať
odpad a poukázať na nevyhnutnosť triedenia vyprodukovaného odpadu. Žiakom bolo vysvetlené, prečo je
tak dôležité tejto téme venovať pozornosť. Zvyšovanie
environmentálneho povedomia u žiakov všetkých vekových kategórií patrí medzi hlavné ciele školy.
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ONLINE BENEFIČNÝ KONCERT
Riaditeľstvo Gymnázia, Golianova 68, Nitra,
Nadácia Gymnázia, Golianova 68, Nitra

Ani pandémia negatívne neovplyvnila externé hodnotenie škôl nezávislým inštitútom INEKO. 23. decembra
bol zverejnený rebríček škôl a naše hodnotenie sa
zlepšilo z 8,0 na 8,2. Stále sme: Školou s vynikajúcimi výsledkami žiakov a sme najlepším gymnáziom
v Nitre.

Vás pozývajú na

ONLINE
ONLINE

BENEFIČNÝ
BENEFIČNÝ
KONCERT
KONCERT
„Vianočný pozdrav”
“Vianočný Pozdrav”

Koncert bude dostupný online formou dňa 20.12.2020
o 15.00 hod na www.gymgolnr.sk

Číslo účtu nadácie:
11352933/5200
IČO: 34016571

Pandémia nám nedovolila pokračovať v tradícii našich
benefičných koncertov v DAB v Nitre. Rozhodli sme sa
prispieť k slávnostnej atmosfére Vianoc inak. Pripravili
sme online benefičný koncert ako „Vianočný pozdrav“,
ktorý sme zverejnili 20. decembra. V prvej časti sme
ocenili tvorivú prácu našich žiakov pri tvorbe vianočného anjela, ale i výnimočnosť projektu Koľko lásky sa
zmestí do krabice od topánok. Koncert tvorili hudobné
a recitačné pozdravy od žiakov, ku ktorým sa pridali aj
učitelia s vianočnými vinšami. Záverečný hudobný pozdrav pripravili naši absolventi Martina Monika Koniariková a Giovany Ricci. Druhú časť koncertu tvoril výber
najlepších vystúpení z predchádzajúcich vianočných
benefičných koncertov. Veríme, že sme vás potešili.
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JANUÁR 2021
Ani po vianočných prázdninách sme nemohli prezenčne vyučovať. Škola bola iniciatívna v zriadení mobilného odberového miesta priamo v budove a niektorí
rodičia – lekári boli ochotní pretestovať všetkých žiakov a učiteľov na COVID-19 ešte pred nástupom do
školy. Minister školstva totiž viackrát avizoval možný
nástup žiakov do školy, ak sa žiak a jeden z rodičov
žiaka preukážu negatívnym testom na COVID-19. Situácia po Vianociach sa v Nitre výrazne zhoršila, a preto
sme od 11. 1. pokračovali v dištančnom vzdelávaní.

„Naše školy zostali prázdne… Teams či Zoom stali
sa všetkým nám známe. A zatiaľ čo my sedíme doma,
spomienky zo školy zjavujú sa nám zas a znova.“
(Laura Orelová, IV.KA)
ONLINE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
14. január bol deň, kedy rodičia mohli získať bližšie informácie nielen o prospechu svojich detí, ale mohli sa
dozvedieť viac o aktivitách školy v čase online vyučovania. Bolo to prvé online rodičovské združenie v histórii školy. Na triednych schôdzkach odznelo veľa
chvály, ktorá bola adresovaná predovšetkým vyučujúcim za všetku námahu a čas, ktorí učitelia žiakom
v tomto náročnom období venovali. Na otázky a pripo-

mienky, ktoré sa objavili v zápisniciach reagovalo vedenie školy, v jednom prípade aj dodatočnou triednou
schôdzkou. Vedenie školy si uvedomovalo náročnosť
z nastavenej online výučby, a preto upozornilo rodičov,
aby dohliadli na správny režim žiakov - na ich pohyb,
stravovanie a spánkový režim. S odstupom času môžeme povedať, že aj vďaka pochopeniu rodičov sme
spoločným úsilím toto obdobie zvládli a prechod na
prezenčné vyučovanie v apríli bol bezproblémový.

Našim budúcim spolužiakom sa prihovorila aj žiacka
školská rada a študenti rôznych foriem štúdia, aby
im priblížili štúdium z pohľadu žiaka. Zaujímavé boli
odpovede na otázky: Prečo si išiel študovať práve na
Golianko? Ako si spokojný so svojím štúdiom, darí sa ti
napredovať aj v čase dištančného vzdelávania? Čo by
si odkázal svojim budúcim spolužiakom?

Zo zápisníc triednych schôdzok:
IV.KA: Rodičia sa zhodli v názore, že pri porovnaní výučby na iných školách, poskytujeme plnohodnotné
a kvalitné vzdelávanie, vďaka ktorému žiaci napredujú a nestrácajú natoľko študijné návyky.
V.KNA: Rodičia sa vyjadrili, že by sme nemali poľavovať v online vyučovaní. Súhlasia s tým, aby sa od
žiakov vyžadovala aktívna účasť na hodine. Žiak by
sa hodín nemal zúčastňovať z postele, ale dodržiavať aj určité sociálne správanie. Inak ich návrat do
školy bude veľmi náročný.
I.B: V diskusii rodičia vyjadrili spokojnosť s nastavenou dištančnou formou štúdia a jej vysokou úrovňou.
IV.B: Rodičia nemajú žiadne návrhy ani pripomienky,
vyjadrujú spokojnosť so školským systémom na Golianovej 68, Nitra a s nastavením dištančného vzdelávania na danej škole.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Aj tradičný deň otvorených dverí tento rok nebol tradičný. Online bránu sme otvorili koncom januára a predstavili sme možnosti a podmienky štúdia, projekty, školské i mimoškolské aktivity, ale i možnosť zdokonaľovať
sa v cudzích jazykoch v našej jazykovej škole.

Deň
otvorených
dverí
online

ONLINE HODINY TELESNEJ PRE VŠETKÝCH
Od januára do apríla sme spolu pripravili 21 online cvičení, do ktorých mal prístup každý žiak a učiteľ školy. Pod
vedením Mgr. Lívie Maťušovej a Mgr. Vladimíra Podobu
sme si pravidelne dvakrát v týždni „zamakali“ v našej
online skupine. Pot tiekol potokom, ale ten pocit z dobrého výkonu a hlavne vzájomnej prítomnosti a podpory
bol úžasný.
Okrem online cvičení pre všetkých sme na každý týždeň pripravili ponuky cvičení, podľa ktorých si každý
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mohol vytvoriť osobný cvičebný program. Kondičné
cvičenia, silové, zdravotné, teoretické, ale i zábavné
a kvízové. Veríme, že mnohí si našli čas a cestu k pohybu, pretože každý pohyb robíme len pre seba a pre
nikoho iného.

zážitkovou formou historické fakty súvisiace s príchodom Slovanov. Dejiny boli spracované až po obdobie
vzniku Samovej ríše. Zároveň žiaci videli dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje v humorných
scénkach, ktoré pripravila šermiarsko-divadelná kumpánia Via historica.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2021

POLROČNÁ KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV

Citát Jaroslavy Čajkovej „Nie cez hlas, ale recitátorovu
dušu sa rodí prednes“ bol vyjadrením spoločnej snahy
mladých recitátorov 9. februára v súťaži Hviezdoslavov
Kubín. V prednese poézie a prózy súťažilo 24 žiakov
1. stupňa 8-ročného štúdia netradične, v online priestore, prostredníctvom aplikácie TEAMS. 24. februára sa
táto súťaž konala pre starších žiakov našej školy, ktorí
sa do súťaže zapojili v počte 28 žiakov.

Záver januára sa tradične spája s ukončovaním prvého
polroka, s čím priamo súvisí polročná klasifikácia žiakov.
Na polročnej klasifikačnej porade, ktorá sa konala online 25. januára sa pedagogická rada rozhodla, v súlade
s rozhodnutím ministra školstva č. 2021/9113:1- A1810 zo
dňa 4. 1. 2021, trom žiakom predĺžiť klasifikačné obdobie
až do konca marca. Žiaci nemali dostatočné podklady
a hodnotenia na uzavretie klasifikácie a učiteľský zbor
sa preto dohodol, že žiakom poskytne dostatočný čas
na doplnenie známok.

FEBRUÁR 2021

PRIPRAVILI SME ONLINE KRAJSKÉ SÚŤAŽE

PRÍCHOD SLOVANOV

Naša škola ochotne zorganizovala okresné a krajské
kolo olympiády z nemeckého jazyka. Predsedníčkou
komisie v oboch kolách bola PaedDr. Ingrida Jakubičková, ktorá pripravila podmienky pre novú online formu
súťaženia žiakov v oboch kolách. Nebolo jednoduché
nastaviť podmienky tak, aby nič nezlyhalo a aby sa

Rodičovské združenie zo svojich finančných prostriedkov zakúpilo žiakom školy trvalý prístup k pútavou formou spracovanému videu o príchode Slovanov. Žiaci
tak mali možnosť v úvode nového polroka osvojiť si
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žiaci v určenom termíne mohli do súťaže elektronicky
prihlásiť. Pochvalu za vynaložené úsilie sme dostali aj
z Iuventy v Bratislave od Mgr. Scarlett Hlobeňovej. Súťaž sa konala 9. februára a zúčastnilo sa jej 57 žiakov.
10. februára sme v podobnom režime pripravili krajské kolo olympiády z anglického jazyka. Predsedníčkou komisie bola PaedDr. Zuzana Kreškócziová Baráthová, ktorá sa starostlivou prípravou a organizáciou online
súťaže postarala o jej bezproblémový priebeh. Súťaže
sa zúčastnilo 61 súťažiacich.

chýbajúce vedomosti a zručnosti. Počas piatich sobôt
sa uchádzači nielen pasovali s náročnými úlohami, ale
navyše spoznávali svojich rovesníkov, možno budúcich spolužiakov a učiteľov.

IOT ZVLÁDNEŠ AJ TY!
Aj v čase, keď bolo dištančného vzdelávania vyše hlavy, sa našli študenti ochotní objavovať princípy IoT (Internet of Things), konkrétne ako pripojiť BBC micro:bit
na internet. Každý zo žiakov si vymyslel vlastný projekt,
kde mohol detegovať hladinu vody, vlhkosť pôdy, teplotu, vlhkosť, či prašnosť vzduchu. Následne žiaci svoj
nápad zrealizovali. Pripojili senzory a nechali dáta posielať na cloud, kde ich graficky vizualizovali.
Do projektu sa zapojili: Soňa Martišová, Jakub Malík,
Samuel Polakovič zo IV.AJ; Kristína Škutilová, Pavol Pánisz z V.AJ; Michael Kalaba z III.AJ.

Vraví sa, že do tretice všetko dobré. 12. februára sa pod
vedením predsedníčky PhDr. Dariny Račkovej uskutočnilo krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka
a literatúry. „Bola to pre nás česť. Ceníme si, že aj takýmto spôsobom sme mohli prispieť k rozvíjaniu a zveľaďovaniu našej krásnej slovenčiny.“ Vďaka prístupu
predsedníčky a ostatných členov komisií bol priebeh
súťaže bezproblémový. Súťaže sa zúčastnilo 52 žiakov.

PRÍPRAVNÉ KURZY
27. februára sa spustila príprava žiakov na prijímacie
skúšky formou online prípravných kurzov. Veľa žiakov
základných škôl našu ponuku využilo a overilo si svoje
vedomosti na online stretnutiach s vyučujúcimi slovenského jazyka a matematiky. Žiaci si zároveň aj doplnili

OČKOVANIE UČITEĽOV A ZAMESTNANCOV
15. februára MŠVVaŠ SR zaslalo našej škole prístup pre
elektronickú registráciu na očkovanie proti ochoreniu
COVID - 19. Prednosť dostali podľa pokynov ministra
učitelia, ktorí učili končiace ročníky – študentov maturitného ročníka. Učitelia do 55 rokov sa očkovali vakcínou AstraZeneca a starší učitelia vakcínou Pfizer/BioNTech. Vzhľadom na veľký záujem a nedostatok vakcín
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Pfizer/BioNTech v tom čase, aj mnohí kolegovia nad 55
rokov boli zaočkovaní vakcínou AstraZeneca. Neskôr
v priebehu marca a apríla sa očkovali aj ostatní zamestnanci. Celkovo sa proti COVID – 19 zaočkovalo takmer
70 % zamestnancov školy.

FAŠIANGY TENTOKRÁT INAK

MAREC 2021

SVETOVÝ DEŇ VODY

BESEDA S VIKTOROM VINCZEM
8. marca, prvý vyučovací deň po jarných prázdninách,
sa v rámci projektu Erasmus+ You Matter konala online beseda s moderátorom a ekoaktivistom Viktorom
Vinczem. Besedy sa zúčastnilo 31 žiakov zo siedmich
tried. Viktor Vincze odpovedal na mnohé otázky ohľadom triedenia odpadu, kompostovania alebo ochrany národných parkov. Vyjadril presvedčenie, že práve
generácia starších stredoškolákov je nastavená voči
ochrane životného prostredia oveľa pozitívnejšie ako
generácie doposiaľ a svojím osobným príkladom zmení
správanie svojho okolia.

Dňa 19. marca sa uskutočnil online formou projekt Fašiangy v nemecky hovoriacich krajinách. Do projektu
boli zapojení žiaci II.SA, ktorí predstavili svoje masky
a zároveň súťažili o najkrajšiu i najvtipnejšiu fašiangovú
masku. Najkrajšie masky boli ocenené diplomami.

„Vode bola daná čarovná moc
byť miazgou života na Zemi“.
(Leonardo da Vinci)
Adam Kožík, Natália Labovská, Ema Nagyová a Jana Madová, žiaci V.KNA pripravili na stránke školy krátke video
k Svetovému dňu vody - 22. marec, v ktorom poukazujú
na význam vody pre človeka, na dopad znečistenia vôd
nielen na človeka, ale i samotnú prírodu a Zem. Vyučujúci
chémie pripravili pre žiakov zaujímavé aktivity a súťaže.

Viliam Földesi
(II. SA) získal diplom za 1. miesto
v súťaži Čo viem
o vode.

ČÍTAME S RADOSŤOU
Mesiac marec patrí odjakživa knihám. Vyučujúce slovenského jazyka a literatúry pre našich mladých čitateľov pripravili zaujímavú literárnu aktivitu pod názvom
Čítame s radosťou. Žiaci tak mali možnosť prezentovať
slovom i prostredníctvom fotografií svoje čitateľské
skúsenosti a inšpirovať svojich rovesníkov k tomu, aby
si aj oni zamilovali písané slovo a rozvíjali svoju fantáziu
prostredníctvom hodnotných kníh s posolstvom. Do
súťaže sa zapojilo 38 žiakov a v závere boli vyžrebovaní
a ocenení 4 výhercovia: Lara Chiara Inštitorisova (II.SA),
Hana Mária Salah Mehager (IV.KA), Adam Blaško (II.SA)
a Miroslav Krupa (IV.KA).
22

MLADÍ PREKLADATELIA
Každý rok sa usilujeme o účasť v medzinárodnej prekladateľskej súťaži JUVENES TRANSLATORES. Tentokrát sme neboli vylosovaní a nemohli tak zabojovať
o prvenstvo.
Využili sme však inú príležitosť. Emília Andrejová, ktorá
pracuje v Zastúpení Európskej komisie na Slovensku,
vyvinula iniciatívu zapojiť slovenské školy do neofici-

álnej prekladateľskej súťaže Mladí prekladatelia. Piati
študenti zo všetkých prihlásených škôl dostali porovnateľnú príležitosť – v deň súťaže vyhotoviť preklad na
základe súťažného textu v nimi zvolenom jazyku. Medzi ocenenými študentmi bol aj Leon Radoševič (III.C),
ktorý získal osobitné ocenenie poroty za svoj preklad
z anglického do slovenského jazyka na úrovni C1.

oprava prebieha v Nemecku. 29. a 30. marca sa konala
prezenčne ústna časť tejto jazykovej skúšky. 17 študentov z tried III.AJ, III.C, VI.SXA a VII.SPA pútavo prezentovalo svoje záľuby i cestovateľské zážitky. Náročnú skúšku
zvládli aj s respirátorom a všetci žiaci dosiahli úroveň B1.
Študentom s prípravou na skúšku pomáhali Mgr. Anežka
Luleiová a dobrovoľníčka z Nemecka, Selma Ariadne Konrad.

UMENIE LIEČI DUŠU
Cieľom aktivít projektu e-Twinning „Me, Myself and I“ je
propagovať dôležitosť kvalitného duševného zdravia detí
prostredníctvom aktivít, ktoré prebiehali v anglickom jazyku. V závere kalendárneho roka sme absolvovali prezentáciu a diskusiu o dôležitosti starať sa o duševné zdravie.
V marci sa žiaci kvinty prostredníctvom zaujímavých aktivít preniesli cez obrazovky do sveta hudby a tanca. Žiačka Ema Ložiová (V.KNA) si pripravila pútavú prezentáciu,
ktorou všetkým prezradila, prečo ľudia tancujú a priblížila
im nielen históriu, ale poukázala i na rôzne typy tanca.
Oživením boli aj ukážky. Hodina všetkým nielen spestrila
vyučovanie, ale bola prínosom pre ich duševné zdravie.

SILÁK GYMGOL 2021
Naša tradičná školská akcia „Silák školy“ nezostala zabudnutá ani v čase dištančnej výučby. Od 22. do 31. marca naši odvážni siláci mali jasne zadané úlohy. Urobiť čo
najviac brušákov za minútu podľa jasných pravidiel a vydržať čo najdlhšie v upažení s plnými fľašami. K tomu pridali dokumentačné foto a výsledky boli na svete. Veľmi
nás potešili super fotečky, na ktorých bolo vidieť, že žiaci
nestratili kondíciu. Najviac žiakov sa zapojilo z I.AJ a I.PA.

NEMECKÁ JAZYKOVÁ SKÚŠKA DSD I
Písomná časť skúšky Deutsches Sprachdiplom I, úroveň
A2/B1 sa konala prezenčne 10. marca. Výsledky tejto časti skúšky získa škola až začiatkom septembra, nakoľko

APRÍL 2021
TELESNÁ AJ V ŠKOLE PO NOVOM
Na návrat do telocvične sme si pre žiakov pripravili novinky, ktorými sme chceli „nakopnúť“ znovuzrodenie
aktívnej telesnej výchovy. Žiaci sa tešili na jumping
trampolíny, intercross alebo nové rollerboardy.
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DEŇ ZEME

komplikovali aj stále zatvorené internáty a obmedzená
doprava – spoje MHD, ale i medzimestská doprava.

Sviatok Zeme nás všetkých upozorňuje na dopady ničenia životného prostredia. Motivuje nás k zamysleniu
a hľadaniu riešení ako nastaviť budúcnosť, aby naša
Zem spolu s nami prežila.

Príroda je ako matka,
dáva plným priehrštím
a nežiada od teba nič,
len porozumenie a lásku.
22. apríla si Deň Zeme pripomenuli aj žiaci I.PA na hodinách informatiky a zaujímavé nápady preniesli do svojich prác vypracovaných v programoch Skicár a MS
Word.
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26. apríla sa dočkali otvorenia školskej brány aj zvyšné
ročníky. Po takmer siedmich mesiacoch sa žiaci vrátili
do svojich opustených lavíc. Z návratu sa tešili nielen
žiaci, ale aj učitelia. Celý adaptačný týždeň, kedy boli
skrátené vyučovacie hodiny a žiaci neboli skúšaní,
sme sa veľa rozprávali, chodili sme na vychádzky do
okolia školy a nanovo si zvykali na pravidelný denný
režim. Načerpali sme energiu do ďalšieho, ale už prezenčného štúdia.

PRÍBEH SACHEROVEJ TORTY
Žiaci VI.SXA sa na hodinách nemčiny venovali najkrajším pamiatkam Rakúska a národným jedlám. Viedeň,
ktorá je perlou medzi rakúskymi mestami, si obľúbili
najviac. Typický symbol Viedne, Sacherovu tortu, si
tentokrát napiekli sami vo svojich domácnostiach. Príbeh Sacherovej torty začal, keď knieža Metternich dal
svojmu šéfkuchárovi za úlohu pripraviť dezert pre seba
a svojich hostí. Keďže bol kuchár chorý, úlohy sa ujal
16-ročný Franz Sacher, ktorý vytvoril originálny tvar Sacherovej torty. Rodičia si študentskú „Sacherku“ nevedeli vynachváliť a vychutnali si ju so šľahačkou a viedenskou kávou.

NÁVRAT DO ŠKOLY

MLADÝ EURÓPAN

V apríli sa začala v našom okrese epidemiologická situácia zlepšovať. Školy sa riadili COVID automatom a pokynmi príslušného RÚVZ. Nitriansky okres sa dostal na
COVID automate z bordovej do ružovej farby, čo znamenalo možnosť obnoviť prezenčné vyučovanie. Prednosť na celom Slovensku dostali žiaci končiacich ročníkov. 14. apríla nastúpili na prezenčnú výučbu aj naši
maturanti. Po zrušení písomnej a následne aj ústnej
maturitnej skúšky bol záujem o prezenčné vyučovanie
slabší. V prvé dni nastúpilo 72% maturantov. Nástup

27. apríla sa uskutočnilo regionálne kolo súťaže Mladý
Európan, ktoré organizovalo Zastúpenie Európskej komisie a sieť 10 regionálnych informačných centier Europe Direct v SR. Našu školu reprezentovalo trojčlenné
družstvo: Natália Omelková, Leon Radoševič (obaja
z III.C) a Patrik Kollár (III.B) , ktoré získalo 3. miesto. Zástupcovia Europe Direct Nitra osobne 13. mája odovzdali víťazom na pôde školy zaujímavé ceny. Poďakovanie
a sladkú odmenu dostali aj od pani riaditeľky školy.

NAŠI ERASMUS PARTNERI

MÁJ 2021

28. až 30. apríla sa v rámci projektu Erasmus+ školské
partnerstvá konalo medzinárodné online stretnutie organizované našou školou, na ktorom sa zúčastnilo 39
žiakov a učiteľov z partnerských škôl: Rigas vakara
gimnazija, Lotyšsko; Liceo Tasso, Taliansko a Valkealan lukio, Fínsko. Hlavnými témami stretnutia bolo
bezodpadové hospodárstvo a ochrana národných
parkov v Európe. Na stretnutí sme privítali odborníkov
Petru Slezákovú, influencerku zo Zero Waste Slovakia
a PhDr. Juraja Švajdu z Katedry biológie a ekológie UMB
v Banskej Bystrici. Stretnutia sa zúčastnilo 23 žiakov
a vyučujúce Mgr. Katarína Kettmannová a PhDr. Katarína Michalíková.

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Účastníkov projektu pozdravili: riaditeľka Úradu NSK
Ing. Helena Psotová, primátor mesta Nitra Marek Hattas a naša pani riaditeľka RNDr. Zuzana Hurtová, ktorí
vyzdvihli spôsob, akým sme spojili sily so zahraničnými
rovesníkmi pri ochrane životného prostredia.

V tomto školskom roku sa konali podľa rozhodnutia
ministra školstva č: 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára
2021, ktorý rozhodol o prezenčnom konaní prijímacích
skúšok pre 4-ročné a 8-ročné štúdium v termínoch
3. mája a 10. mája. Zmenou bola prijímacia talentová
skúška na bilingválne 5-ročné štúdium, ktorá sa tiež
konala v dvoch termínoch 5. mája a 12. mája. Škola vyšla v ústrety žiakom, ktorí sa v čase prijímacích skúšok
ocitli v karanténe a určila im náhradný termín: 17. máj
pre 4-ročné a 8-ročné štúdium a 18. máj pre 5-ročné
štúdium.
Na 4-ročné štúdium sa prihlásilo 235 žiakov, podľa plánu výkonov bolo prijatých 93 najúspešnejších uchádzačov v zmysle stanovených kritérií. Na 8-ročné
štúdium sa prihlásilo 111 žiakov a prijatých bolo 30 najlepších. O 5-ročné štúdium prejavilo záujem 221 uchádzačov a prijatých bolo 31 najúspešnejších uchádzačov.

MATURITNÉ SKÚŠKY
Rozhodnutím ministra školstva č. 2021/11902:1-A1810 zo
dňa 22. marca sa definitívne zrušili maturitné skúšky,
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t.j. aj interná ústna časť skúšok, nad ktorou sa podľa Za výborný prospech a reprezentáciu školy získali
pokynov ministra zo 4. januára ešte uvažovalo. Známky počas rozlúčky Pochvalu od riaditeľky školy títo žiaci:
na maturitnom vysvedčení sú výsledkom aritmetických VIII.OKA: Marietta Miklová, Pavol Hamar, Karin Kimleová,
priemerov známok z daného predmetu a príbuzných Samuel Loži, Michaela Adamkovičová, Michaela Benkopredmetov získaných počas štúdia. Pokiaľ žiak s vý- vičová, Liliana Makkošová, Lucia Kováčiková; V.AJ: Filip
slednou známkou nesúhlasil, mohol požiadať o absolvo- Ailer, Richard Bőnde, Pavol Pánisz, Adam Kukučka, Vikvanie ústnej maturitnej skúšky. Všetci maturanti súhla- tor Tyúkos, Jakub Patrik, Lukáš Balogh; IV.A: Ema Očadlísili so známkami. Traja žiaci vykonali maturitnú skúšku ková, Miroslav Zelenka; IV.B: Adam Majtán, Matej Kulháň,
z dobrovoľného predmetu prezenčne 1. júna. Priemerná Lea Hadnagyová, Martin Guniš; IV.C: Alexander Godál,
známka z maturitných skúšok je 1,35; čo je porovnateľný Martina Hlavinová, Daniel Mačura, Dávid Kecskés.
výsledok ako minulý školský rok.
V tabuľke sa porovnáva výsledok triedy v prospechu
v závere maturitného ročníka s výsledkom na maturitnej
skúške.
2,0

maturitný ročník
ÚMS
1,68

1,5

1,58

1,65

1,39

1,55

1,49

1,39

1,34
1,12

1,0

1,19

0,5

0,0

IV.A

IV.B

IV.C

V.AJ

VIII.OKA

ROZLÚČKA MATURANTOV
28. mája žiaci VI.SXA triedy pripravili pre maturantov
slávnostnú rozlúčku na školskom dvore, ktorej sa zúčastnili všetci žiaci a učitelia. Nechýbal slávnostný nástup 135 maturantov spolu s tablami na vybranú skladbu. Odznela študentská hymna Gaudeamus igitur a po
nej rozlúčková reč zástupcov maturantov, žiakov, ale
i riaditeľky školy.
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Po oficiálnej časti sme našich „čerstvých“ absolventov
spoločne symbolicky nasmerovali na cestu života, ktorý
sám preverí ich kvality - pripravenosť, vytrvalosť, ale aj
ich osobnostné črty.
Želáme im veľa šťastia a úspechov!

„Dnes končí sa spoločná cesta,
na chodbách sú už len opustené triedy,
zostali po vás prázdne miesta
a na zemi kúsky roztrúsenej kriedy.“
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JÚN 2021
MDD NA GOLIANKU

„Najlepší spôsob, ako spraviť deti dobrými,
je spraviť ich šťastné.“
Oscar Wilde
Po náročnom dištančnom vzdelávaní si naši najmladší
žiaci z 1. stupňa 8-ročného štúdia mohli nielen zašportovať na školských ihriskách, ale mohli aj tvoriť podľa svojej
fantázie a predstáv, a takto osláviť svoj Deň detí v kolektíve rovesníkov. Jednotlivé triedy si vytvorili farebné mandaly na školskom dvore a niektoré deti sa zapojili do súťaže Nitra budúcnosti, v ktorej prostredníctvom vlastnej
tvorby vyjadrili vzťah a postoj k mestu, v ktorom žijú.

Hlavný program ŠOH sa odohral 24. a 25. júna. Žiaci si
zmerali sily vo vybraných atletických disciplínach: skok
do diaľky, člnkový beh, vytrvalostný beh, hod granátom na presnosť, preskoky cez švihadlo a sed-ľah opakovania za minútu. Ocenení bolí tí, ktorí úspešne absolvovali všetky disciplíny. Tí najlepší získali špeciálny
certifikát všestrannej zdatnosti a ligotavé medaily. Žiaci
sa zapojili aj do turnajov v malom futbale a vo florbale.
Najlepšie družstvá si odniesli víťazný putovný pohár
a pamätné diplomy.
Ďakujeme všetkým, ktorí ukázali, že Golianko sa vrátilo
k aktívnemu športovému životu.

DIVADLO V PODANÍ
BILINGVÁLNYCH PRVÁKOV

GOLIANKO POZDRAVUJE DO TOKIA
S radosťou sme sa vrátili k obľúbenému školskému
projektu, ktorý posilňuje zdravú športovú súťaživosť
a olympijské myšlienky. Rok 2021 patrí letným olympijským hrám v Tokiu, ktorých sa zúčastnia aj mnohí slovenskí športovci. To bol dôvod na vytvorenie super motivačných pozdravov od žiakov I.PA, II.SA a III.TA našim
reprezentantom.
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Bilingválni prváci si počas dištančného vzdelávania
naštudovali viaceré diela: Sofoklovu tragédiu Antigona,
Shakespearovho Hamleta či Molierovu komédiu Lakomec a tiež Kocúrkovo alebo Len aby sme v hanbe nezostali od Jána Chalupku. Diela nesú v sebe nadčasové
posolstvo. Venujú sa tematike lásky, otázke aktívneho a čestného prístupu k životu, ale i falošnej morálke
a pseudovzdelanosti. Študenti I.AJ usilovnou dvojtýždňovou prácou vydali zo seba maximum a v školskom
prostredí odohrali v divadelných kostýmoch zaujímavo
spracované predstavenia.

Žiaci sa zapájali
aj v čase pandémie do rôznych
súťaží. Janka
Madová z V.KNA
sa zapojila do
celoslovenskej
súťaže s medzinárodnou účasťou ČLOVEK VO
VESMÍRE, kde sa
stala finalistkou.

SVET ŠPANIELČINY NAŠIMI OČAMI

Súťaž bola venovaná 60.výročiu prvého
letu J. Gagarina
do vesmíru.
Janka vytvorila
krátke animované video.

Už tradične pripravujeme Deň hispánskej kultúry, kde
súťažíme, ochutnávame španielske a latinskoamerické
špeciality a spoznávame kultúru španielsky hovoriacich krajín. Keďže virtuálna podoba tomuto podujatiu
akosi nepristane, naplánovali sme podujatie až v závere školského roka. Epidemiologické opatrenia nás
ukrátili o ochutnávky vlastnoručne vytvorených dobrôt, ale zorganizovali sme viaceré súťaže zo španielskych a mexických reálií i zaujímavú pesničkovú súťaž.
V umeleckej časti programu zaznela španielska pieseň
a veselý tanec z filmu Coco.
Španieli z III.C, III.B a III.AJ pripravili program pre študentov prvých ročníkov, aby ich povzbudili a motivovali do
štúdia tohto melodického jazyka a jeho fascinujúcej
kultúry.

DEŇ MÓLU NETRADIČNE
Školský projekt Deň mólu (The Mole Day) je oslavou
neoficiálneho Medzinárodného dňa chemikov, ku ktorej sa pripájajú krajiny celého sveta. Významný chemik
Avogadro definoval základnú jednotku SI jeden mól ako
6x1023 častíc, preto sa tento deň oslavuje 23. 10. Maskotom dňa je krtko (v angličtine mole). V tomto školskom roku nám pandémia nedopriala oslavu v riadnom
termíne, presunuli sme ju na jún do exteriéru. Tradičné
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náučno–zábavné aktivity sme trochu upravili. Spievanie sme nahradili rytmickou hrou, postavili sme živú
biomakromolekulu, súťažili sme v obliekaní ochranných
pomôcok na čas. Na záver čakali sladké krtkove mufiny
a pripili sme si citrónovou le-mole-nádou.

ZELEŇ PRE ŠKOLU
Približne 159 žiakov II. ročníka, III.AJ a VI.SXA sa zapojilo
do školského trvalého projektu „Zeleň pre školu“. Cieľom
projektu je pravidelne zveľaďovať areál školy – postarať
sa o vysadené rastliny, revitalizovať zážitkový chodník –
zrenovovať záhradné palisády, očistiť skalku od burín a
vysadiť nové rastliny. Projekt sa realizoval od 7. do 11. júna
a opäť posilnil vzťah žiakov k školskej zeleni.

ZÁVER ROKA JE TU!
30. jún v školách nie je bežný deň. Študenti prichádzajú
akísi veselší, bez učebníc a zošitov, bez nutnosti zastaviť sa v šatni a splniť si jednu z povinností. Tak to bolo
aj tento rok. Žiakov čakali krátke triednické hodiny, na
ktorých triedni učitelia vyhodnotili prevažne dištančný školský rok. Vyzdvihli sme úspechy žiakov, nielen
tie vyučovacie, ale i reprezentáciu školy v súťažiach.
Poďakovali sme aktívnym študentom – členom žiackej školskej rady, redakčnej rade školského časopisu
Ozvena, našim cieľavedomým dofákom, ale i ďalším
študentom, ktorí participovali na rôznych aktivitách.
Navyše sme vyhlásili študentov roka a odovzdali im finančnú odmenu.
Študentmi školského roka 2020/2021 sú títo študenti:
Za výborný prospech počas celého štúdia:
Alexander Godál (IV.C); Pavol Hamar (VIII.OKA); Martina
Hlavinová (IV.C); Marietta Mikleová (VIII.OKA); Regina
Nyulassiová (V.AJ).
Za úspešnú reprezentáciu v celoslovenských a medzinárodných kolách súťaží: Dominik Čačík (VI.SXA); Anna
Dukesová (VI.SXA); Júlia Golská (IV.AJ); Katarína Kleštincová (III.AJ); Pavol Pánisz (V.AJ); Michal Santai (IV.AJ);
Natália Ťapušová (I.B); Alžbeta Žiarovská (VI.SXA).
Všetkým srdečne blahoželáme!

Ahojte!
Tešíme sa na všetkých v septembri.
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REPREZENTOVALI NÁS

KATARÍNA KLEŠTINCOVÁ, III.AJ

Mnohí žiaci napriek zvýšenej záťaži spôsobenej náročným dištančným vzdelávaním, reprezentovali našu školu v rôznych súťažiach a dosiahli aj výrazné úspechy.

Moja neutíchajúca zvedavosť
a túžba po poznaní svetových jazykov a kultúr ma priviedla k učeniu sa mnohých cudzích jazykov,
medzi ktoré patrí aj španielčina.
Po minuloročnom 3. mieste v krajskom kole nebola mojím cieľom
výhra ani konkrétne umiestnenie, ale čo najlepšie zodpovedať a vyriešiť všetky úlohy. Bolo teda pre mňa
veľmi príjemným prekvapením, keď som krajské kolo
vyhrala, a tak sa dostala až na celoslovenské.
Nasledovali týždne ešte intenzívnejšej prípravy a neodmysliteľne aj určitej zodpovednosti, aby som dobre
reprezentovala nielen seba, ale aj školu. Avšak tým, že
celá súťaž prebiehala online formou z mojej izby, trvalo mi dlho uvedomiť si, kam som to až dotiahla. Hodiny memorovania novej slovnej zásoby a gramatických tvarov ma obohatili o mnoho nových poznatkov
a samotná súťaž mi ukázala, že najdôležitejšie je veriť
v svoje schopnosti a nebáť sa ísť do niečoho nového.

Začiatok školského roka 2020/2021 sme začínali oslavou úspechu študentky Hannah Gilan z III.AJ, ktorá získala v medzinárodnom kole olympiády z nemeckého jazyka v najvyššej kategórii B2 krásne 3. miesto. Hannah
zároveň získala jazykový pobyt v Drážďanoch.
Naša škola sa zúčastnila aj prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores, kde Leon Radoševič z III.C získal
osobitné ocenenie poroty za preklad z anglického do
slovenského jazyka na úrovni C1. Každoročne naši žiaci
dosahujú výrazné úspechy aj v súťaži Language Flower
- zameranej na recitáciu poézie a prózy v anglickom jazyku. Tento rok veľmi úspešne reprezentovali našu školu
žiačky: Ema Drábeková z I.AJ dosiahla v krajskom kole
3. miesto, Evelyn Fazekašová z I.AJ sa umiestnila na
2. mieste, Simona Polakovičová z II.AJ a Natália Labovská z V.KNA získali 1. miesto a postupujú do celoslovenského finále.
Najúspešnejšími súťažiacimi v olympiáde v anglickom
jazyku boli Karin Kimleová z VIII.OKA, ktorá vo svojej kategórii obsadila v krajskom kole 2. miesto a Pavol Pánisz
z V.AJ, ktorý sa stal v kategórii 2C1 víťazom celoštátneho kola.
Napriek prevažne virtuálnemu vzdelávaniu vyrástli
v našej škole viaceré nové talenty – nadaní španielčinári, ktorým tento melodický románsky jazyk mimoriadne
prirástol k srdcu a rozhodli sa venovať mu viacej času
a energie. Zlepšili tak svoje komunikačné schopnosti na
nadštandardnú úroveň a zmerali si svoje sily na olympiáde v španielskom jazyku. V kategórií A získala fantastické 2. miesto Wanda Csontos z II.AJ, na 3. mieste sa
umiestnila Gabriela Raková z II.A. V kategórii B obsadila
3. miesto Natália Omelková z III.C a mimoriadny úspech

JAKUB REMEŇ, I.AJ
Chemickej olympiády som sa zúčastnil už po druhýkrát, bohužiaľ,
tento rok opäť dištančne. Súťaž
sa skladala z dvoch častí - teoretickej a praktickej. Praktická časť
sa konala len virtuálne. Dúfam, že
v nasledujúcich rokoch si budem
môcť zasúťažiť i prezenčne, s vyskúšaním si všetkých
pokusov naživo. Zároveň som sa zúčastnil aj súťaže
Mladý moderátor. Bola to veľmi obohacujúca skúsenosť, nakoľko som na obdobnej súťaži predtým nebol.
Žiaľ, súťaž bola taktiež online. Dúfam, že v nasledujúcich ročníkoch budem mať možnosť si zasúťažiť aj normálne.
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JÚLIA GOLSKÁ, IV.AJ
Na SOČ som sa začala pripravovať pár mesiacov pred prvým kolom. Vedela som, čo ma čaká,
keďže som SOČ absolvovala aj
minulý školský rok. Príprava nebola jednoduchá, navštívila som
veľa knižníc a prečítala množstvo
odborných článkov, z ktorých som čerpala potrebné
informácie. Súťažila som v odbore biológia, a tak boli
súčasťou mojej práce aj laboratórne experimenty, ktoré boli pre mňa ako príjemný bonus a veľmi som si
praktickú časť práce užila. Avšak tak skvelé výsledky
by som nikdy nedosiahla bez pomoci pani doktorky na
univerzite, ktorá mi pomáhala v laboratóriu a hlavne
bez podpory a mnohých rád pani profesorky Viziovej.

ANNA DUKESOVÁ, VI.SXA
Zaujíma ma chémia a biológia,
baví ma učenie sa nad rámec
školských hodín. Riešenie predmetových olympiád je pre mňa
možnosť, ako sa dozvedieť viac
a aj motivácia na sebe pracovať.
Je to náročné a príprave venujem
kus svojho voľného času, napriek tomu mám rada ten
proces. Už len postup do krajských kôl ma nesmierne
potešil, o umiestnení na prvých miestach, postupe do
celoslovenského kola biologickej olympiády a pozvánke na Letnú školu chemikov ani nehovorím. Celé súťaže
prebehli online, čo bolo oveľa stresujúcejšie ako ich
prezenčné formy. Po roku na dištančnom cítim, že mi
chýba prax v laboratóriu, ktorú sa mi dúfam podarí dohnať.
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dosiahla Katarína Kleštincová z III.AJ, ktorá si vybojovala 1. miesto a postup do celoslovenského kola, na ktorom
nás vzorne reprezentovala a získala 4. miesto.

Zľava doprava: Gabriela Raková II.A; Wanda Csontos II.
AJ; Katarína Kleštincová III.AJ; Natália Omelková III.C
V súťaži Jazykový kvet, ktorí priťahuje najmä umelecky
nadaných študentov, sa darilo Sofii Sitárovej z II.AJ,
ktorá nás reprezentovala na celoslovenskom finále. Sofia sa učí po španielsky len druhý školský rok, napriek
tomu dokázala kvalitne predniesť úryvok z diela Alchymista od Paola Coelha.
Aj v olympiáde v ruskom jazyku mala naša škola zastúpenie. Do krajského kola postúpili Ivan Ambrózi z I.C,
ktorý súťažil v kategórii B1 a Sára Ďurišová zo IV.B v kategórii B2. Obaja si z krajského kola odniesli 4. miesto.
V okresnom kole olympiády z nemeckého jazyka sa
v kategórii 2A umiestnila na 3. mieste Petra Zaťková
z V.KNA a v kategórii 1B na 2. mieste Nikol Majerčíková zo IV.KA, ktorá postúpila do krajského kola a obsadila
6. miesto. V kategórii 2C v krajskom kole získala 2. miesto
Laura Benčíková z III.AJ. Svoje jazykové znalosti preukázal najmä Pavol Pánisz z V.AJ v kategórii 2B, s prvým
miestom v okresnom i v krajskom kole, postúpil do celoslovenského kola, v ktorom si obhájil krásne 6. miesto.

V jazykovo-umeleckej súťaži pre deti a mládež Jazykový
kvet v prednese a dramatizácii z krajského semifinále
do finále postúpila za nemčinu Paula Barthová z III.AJ.

TERÉZIA DEBNÁROVÁ, II.A
Vždy ma zaujímali odpovede na
neobyčajné otázky. Hlavne vesmír, ktorý je plný nezodpovedaných otázok. Minulý rok som sa
po prvýkrát zúčastnila súťaže
„ČO VIEŠ O HVIEZDACH”. Aj keď mi
to minule nevyšlo, skúsila som to
znovu tento rok. Nikdy by som však nepovedala, že
skončím druhá v krajskom kole. Je to úžasný pocit byť
úspešná v tom, čo ma baví a napĺňa. Vďaka súťaži
som nabrala nové vedomosti a skúsenosti. Som rada,
že moje vesmírne znalosti nezostali len v bežných diskusiách a projektoch, ale mohla som ich ukázať aj inde.

SOFIA SITÁROVÁ, II.AJ
Našim žiakom sa darilo aj v biologických súťažiach. Do
biologickej olympiády sa v školskom kole zapojilo 94 žiakov našej školy. Najlepšie výsledky v kategórii B dosiahla Anna Dukesová zo VI.SXA - 1. miesto v krajskom kole
a 6. miesto v celoslovenskom kole; v kategórii C Katarína Vojteková zo IV.KA získala 2. miesto v okresnom kole
a 4. miesto v krajskom kole, Silvia Paulďurová z III.TA
4. miesto v okresnom kole; v kategórii D sa Tamara Marciová z I. PA umiestnila na 3. mieste a Natália Koperová
z II.SA na 8. mieste v okresnom kole.

Na Golianko som prišla najmä kvôli jazykom. Angličtina bola samozrejmosťou a ako druhý jazyk som
si zvolila španielčinu, ktorá ma už
od začiatku bavila. Vďaka DofE
som tento rok prečítala niekoľko
skrátených verzií kníh v španielčine a jednou z nich bol Alchymista, z ktorého som sa
úryvok naučila aj do súťaže Jazykový kvet. Umelecký
prednes som mala vždy rada, takže ma potešilo, že sa
v ňom môžem posunúť na vyššiu úroveň. Nebolo to
jednoduché, ale oplatilo sa. Mojím snom je cestovať.
Španielsko ma zaujalo svojou kultúrou a temperamentom, španielčina svojím prízvukom. Práve preto som
rada, že sa jej môžem venovať. A v neposlednom rade:
„Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom,“ no nie?:)
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PAVOL PÁNISZ, V.AJ
Kvôli pandémií prebiehali jazykové
olympiády online, čo síce odobralo na slávnostnej atmosfére celoštátnych kôl, no zároveň prispelo k menšiemu stresu. Pri týchto
olympiádach ide však hlavne
o radosť z toho jazyka - A za mňa
môžem povedať, že tú som rozhodne mal. Hodiny konverzácie s lektorom Samom (angličtina) a výmennou
študentkou Selmou (nemčina) boli tá najpríjemnejšia
časť celého dištančného vzdelávania.

EVELYN FAZEKAŠOVÁ, I.AJ
„Od malička ma fascinovala literatúra a nejeden raz vo mne aj skrsla myšlienka, že by som ja sama
mohla niečo napísať. Nemala som
veľké očakávania, keď som sa zapájala do sútaže, ale predsa som
niekde dúfala, že by sa mi mohla
ujsť aspoň nejaká pochvala od poroty. Preto ma moje
umiestnenie nesmierne potešilo a dodalo chuť v tom
pokračovať ďalej.“

Horný rad zľava: Soňa Chowaniecová, Natália Koperová, Katarína Vojteková, Anna Dukesová
Dolný rad zľava: Viktória Bolečková, Júlia Golská, Silvia
Paulďurová
Matematické súťaže sú už neoddeliteľnou súčasťou
nášho „Goliankárskeho matematického života“. Zapojených bolo 218 žiakov, čo je približne 29 % študentov
gymnázia. Naši talentovaní matematici sa zapájajú do
individuálnych súťaží, ktoré podporujú ich prirodzenú
súťaživosť a snahu uspieť. V okresných kolách matematickej olympiády boli úspešnými riešiteľmi: Daniela
Račková, Matúš Goda, Klaudia Kučerová – žiaci I.PA;
Lukáš Mošať, Viliam Földesi – žiaci II.SA; Matej Garai,
Milan Beňačka – žiaci III.TA; Bibiana Lovašová, Viktória
Filkorová – žiačky IV.KA, ktoré postúpili aj do krajského
kola. V krajských kolách boli úspešnými riešiteľmi: Matúš Vince, Maximilián Varhaník, Richard Prček, Šimon
Bolemant, Šimon Peter, Radka Ďuriačová – žiaci I.B,
Richard Ňachaj z I.A, Adam Kukučka z V.AJ a Lukáš Hudec zo IV.AJ.
Úspešní riešitelia v okresných kolách Pytagoriády boli
Veronika Vatrálová, Nina Bottová, Jakub Horník, Ema
Palková– žiaci I. PA, Laura Marenčáková z II. SA, Lucia
Hradecká, Martin Hudec, Patrik Foltys – žiaci III.TA.
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V medzinárodnej matematickej súťaži KLOKAN, do ktorej
sa prihlásilo 23 žiakov našej školy, bol najúspešnejší Jaroslav Rojík z I.AJ.
Aj kolektívne matematické súťaže sú pre našich žiakov zaujímavé a učia ich ako si efektívne rozdeliť prácu
a spolupracovať tak, aby dosiahli čo najlepší úspech. Už
viac rokov sa zapájame do celoslovenskej súťaže Matematický náboj. V súťaži Matematický náboj 2021 sme
mali v kategórii Juniori 2 tímy a v kategórii Seniori jeden
tím a v súťaži Matematický náboj 2021 sme mali 3 tímy
v kategórii Juniori a 2 tímy v kategórii Seniori, ktorým sa
celkom darilo.
V celoslovenskej súťaži Matematický B-deň, ktorá
umožňuje žiakom vidieť prepojenie matematiky a bežného života - spracovanie problematiky „matematickým jazykom“ a výsledky opäť interpretovať „bežnou –
praktickou rečou“, našu školu reprezentovali 2 tímy. Tím
v zložení: Viktor Tyúkos, Adam Kukučka z V. AJ, Matej
Kulháň a Adam Majtán zo IV.B získal 4. miesto.
V tomto roku sme zaznamenali výrazné úspechy aj
v chemickej olympiáde. V krajskom kole v najťažšej kategórii A skončil na 3. mieste Tomáš Hegedüs z V.AJ.
V kategórii B zvíťazila Anna Dukesová zo VI.SXA a na
3. mieste skončila Radka Liptáková z III.AJ. Obidve postúpili na celoslovenský výber úspešných riešiteľov
Letná škola chemikov v Bratislave. Romana Remeňová a Katarína Jakabová z III.AJ boli úspešné riešiteľky,
skončili na 8. a 9. mieste. V kategórii C postúpili do krajského kola Peter Polonský, Viktória Gášpárová, Samuel Tóth a Martin Lakatoš z II.AJ, v ktorom boli všetci
úspešní riešitelia, Richard Ňachaj z I.A sa umiestnil na
2. mieste a Šimon Vavro z V.KNA na 3. mieste v krajskom
kole. V kategórii D v okresnom kole zvíťazil Jakub Remeň
z I.AJ, na druhom mieste skončila Agáta Chovancová
z I.AJ, ktorej sa podarilo v krajskom kole zvíťaziť, Jakub
bol úspešným riešiteľom, skončil na 7. mieste.

SIMONA POLAKOVIČOVÁ, II.AJ
Jazykový kvet som už od základnej školy mala rada, lebo kombinuje dve z mojich obľúbených vecí cudzie jazyky a recitáciu.
Nanešťastie sa minuloročné celoslovenské kolo a všetky tohtoročné kolá konali dištančne kvôli pandémii, čo zobralo súťaži veľkú časť jej čara. Preto dúfam, že o rok už bude
všetko v poriadku a súťaž sa bude konať prezenčne.

NATÁLIA LABOVSKÁ, V.KNA
Tento školský rok priniesol každému veľa zmien, keďže sme sa vyučovali dištančne, no napriek
tomu bol pre mňa úspešný a plný
nových príležitostí. Inšpiratívny
bol pre mňa program DofE, v ktorom som sa mala možnosť rozvíjať,
ale aj členstvo v redakčnej rade Ozveny. Vďaka nášmu
gymnáziu, ktoré sa aktívne zapája do množstva súťaží
a projektov, som mala možnosť zapojiť sa do niektorých aj ja, a tým reprezentovať moju školu, začo som
veľmi vďačná. Aj keď som participovala na viacerých
olympiádach, mojím najväčším úspechom v rámci súťaží v tomto školskom roku bola jazykovo-umelecká
súťaž Jazykový kvet, kde som vyhrala prvé miesta na
krajskom semifinále a finále, a tak som postúpila do celoslovenského kola, ktoré ma onedlho čaká. Keďže ma
recitovanie a jazyky vždy veľmi bavili, táto súťaž ma
zaujala už pred dvoma rokmi, keď som sa zúčastnila
krajského semifinále prvýkrát. Súťažiť bola pre mňa zábava. Môj postup do celoslovenského kola ma veľmi
prekvapil a už teraz sa naň veľmi teším. Som rada, že aj
týmto spôsobom môžem reprezentovať svoju školu
a teším sa na nové výzvy, ktoré ma čakajú budúci rok.
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Úspešní riešitelia chemickej olympiády
Úspešní riešitelia súťaže Čo vieš o hviezdach: Radka
Ďuriačová, Lukáš Babušík, Terézia Debnárová, Max Varhaník
Obrovský záujem mali žiaci našej školy o online geografickú olympiádu. Už v školskom kole žiaci preukázali výborné vedomosti z geografie. V krajskom kole v kategórii
Z bolo až 36 žiakov, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi. Na
celoslovenskom kole nás úspešne reprezentoval Michal
Sántai zo IV.AJ.

Tomáš Hegedüs a Filip Ailer, víťazi školského kola chemickej olympiády v kategórii A
Aj vo fyzike naši študenti dosiahli vynikajúce výsledky.
Medzi najvýraznejšie úspechy patrí 2. miesto v krajskom kole a postup do celoslovenskej súťaže Čo vieš
o hviezdach Terézii Debnárovej z II.A triedy. Lukáš Babušík z III.A dosiahol v okresnom kole súťaže Čo vieš
o hviezdach 3. miesto. Z mladších žiakov školu reprezentovali vo fyzikálnej olympiáde žiaci zo IV. KA. V okresnom
kole v kategórii E sa Tomáš Varačka umiestnil na 2. mieste a Martin Jánský na 3. mieste.

Znalci histórie súťažili v dejepisnej olympiáde. Úspechy
zožali vo vyšších kolách tejto súťaže, ktoré boli presunuté z minulého školského roku. Alžbeta Žiarovská zo
VI.SXA získala v krajskom kole v kategórii A 2. miesto
a bola aj úspešnou riešiteľkou v celoštátnom kole. V krajskom kole v kategórii B dosiahol Andrej Hulák zo IV.AJ
3. miesto a Ema Kmeťová zo VI.SXA 4.miesto. V tohtoročnom 13. ročníku získala Natália Ťapušová z I.B v krajskom kole v kategórii A 2. miesto a bola aj úspešnou
riešiteľkou v celoštátnom kole. Alexandra Halagačková z I.A sa v krajskom kole v kategórii B umiestnila na 4.
mieste. Z mladších žiakov bola najúspešnejšia Dorota
Miťková z III.TA, ktorá skončila v okresnom kole v kategórii D na 3. mieste.
V celoslovenskom kole súťaže Esej Jána Johanidesa
2021 sa z počtu 152 súťažných prác z celého Slovenska
umiestnili na víťazných priečkach aj naše 2 žiačky: Nina
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Kadáková zo VI.SXA získala prémiovú cenu a Evelyn Fazekašová z I.AJ špeciálnu cenu poroty za vhodné spracovanie témy. Naša škola bola okrem toho ocenená ako
NAJLEPŠIA ŠKOLA ESEJE na Slovensku.

Mladý moderátor – Dominik Čačík

Literárne súťaže - zľava: Alžbeta Žiarovská, Evelyn Fazekašová, Nina Kadáková
V celoslovenskom kole literárnej súťaže Komenský a my
získala úspech Simona Kapusníková z I.AJ, ktorá zúročila svoj pisateľský talent v súťažnej téme Čo podľa vás
znamená byť slobodný? kde sa umiestnila na 1. mieste.
Alžbeta Žiarovská zo VI.SXA tiež zabojovala v tejto súťaži a umiestnila sa na 2. mieste. V súťaži Mladý moderátor sme zaznamenali mimoriadne úspechy. David Kis zo
VI.SXA a Jakub Remeň z I.AJ sa umiestnili v krajskom kole
na 3. mieste a Dominik Čačík zo VI.SXA obsadil 1. miesto.
Dominik Čačík zabojoval aj v celoslovenskom kole Sárova Bystrica, kde získal 2. miesto.

V súťaži Hviezdoslavov Kubín sa v októbri dokončili postupové kolá z minulého školského roka. Na 2. mieste sa
v regionálnom kole IV. kategórie umiestnili Natália Novotová zo IV. AJ (poézia) a Lea Hadnagyová zo IV. B (próza). Lea Hadnagyová postúpila aj do krajského kola, kde
obsadila krásne 3. miesto. Do okresného kola postúpili
v II. kategórii Patrik Jakubička z I.PA (poézia) a Daniela
Račková z I.PA (próza). V III. kategórii do okresného kola
postúpili Natália Bencová zo IV.KA (próza) a Naďa Hrušovská zo IV.KA (poézia). Postup do regionálneho kola
IV. kategórie si v próze opäť obhájila Lea Hadnagyová
zo IV. B a v poézii zaujal svojou recitáciou Daniel Badi
z III.AJ. Postupové recitačné kolá sa zatiaľ nekonali z dôvodu pandemických opatrení. Daniela Račková z I.PA
nás reprezentovala aj v Biblickej olympiáde, kde sa v celoslovenskom kole umiestnila na 5. mieste.

Hviezdoslavov Kubín
- Lea Hadnagyová

Mladý moderátor – David Kis

Olympiáda SJL –
Richard Bönde

V okresnom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa Katarína Vojteková zo IV.KA umiestnila na
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5. mieste. V krajskom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa v kategórii A umiestnil na 3. mieste
Richard Bönde z V.AJ a v kategórii B si 4. miesto obhájila
Ema Kmeťová zo VI.SXA.
Naši žiaci sa zúčastnili aj viacerých informatických súťaží. V súťaži Zenit v programovaní v krajskom kole v kategórii A získal 5. miesto Adam Kukučka z V.AJ a 8. miesto
Matej Kulháň zo IV.B. V kategórii B Martin Lakatoš z II.AJ
získal 6. miesto.
Do celoslovenského finále súťaže Junior Internet, z vysokého počtu prihlásených postúpili žiaci V.KNA a VI.SXA
Ema Nagyová (Junior Text) a Dominik Čačík (Junior Blog,
Junior Dizajn). V každoročnej súťaži iBOBOR z vysokého
počtu zúčastnených vynikajúce výsledky dosiahlo 53
žiakov, ktorí dostali diplom. Súťaže IT v Nitre, cieľom ktorej je vyriešiť čo najviac úloh v Pythone v čo najkratšom
čase, sa zúčastnilo 7 našich žiakov. Daniel Mačura zo
IV.C, Bálint Janik z II.B, Andrej Horváth z III.A sa stali
úspešnými riešiteľmi spomedzi 81 zúčastnených.
Tím SLC-Younglings, ktorý tvorili Šimon Peter, Samuel
Peter a Šimon Bago - študenti I.B triedy, sa zúčastnil súťaže pre mladých nadšencov robotiky. V kategórii Konštrukcia sa umiestnili na krásnom 4. mieste a v kategórii
Stopár na úžasnom 1. mieste.
V súťaži Python Cup zo 198 súťažiacich sa na 33. mieste
umiestnil Adam Kukučka z V.AJ a v súťaži Scratch Cup
sa Adam Zelinka z I.PA umiestnil na 22. mieste zo 184
súťažiacich.
Aj v predmete umenie a kultúra počas dištančného
vzdelávania sa mali možnosť žiaci zapájať do rôznych
projektov a súťaží. Jana Madová z V.KNA sa stala finalistkou celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou
Človek vo vesmíre. Súťaž bola venovaná 60. výročiu
prvého letu J. Gagarina do vesmíru. Janka vytvorila krátke animované video, ktoré si môžete pozrieť na stránke
školy.
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Predmetová komisia občianskej náuky sa tiež môže pochváliť úspechmi žiakov, ktorí sa, aj napriek sťaženej situácii, dokázali namotivovať a úspešne absolvovať súťaže
a olympiády. V krajskom kole Olympiády ľudských práv
za farby Golianka bojoval Samuel Loži z VIII.OKA. V silnej
konkurencii sa umiestnil na krásnom 3. mieste, čím si zabezpečil postup do celoslovenského kola. V regionálnom
kole súťaže Mladý Európan nás reprezentovalo trojčlenné družstvo: Natália Omelková, Leon Radoševič z III.C
a Patrik Kollár z III.B, ktoré sa umiestnilo na 3. mieste.

Súťaž Mladý Európan: Leon Radoševič, Natália Omelková a Patrik Kollár
V každom školskom roku sú výsledky žiakov v športových súťažiach výraznou ozdobou nášho gymnázia.
Opakovane sa v školskom roku zapojí do súťaží do 200
žiakov. No v tomto školskom roku sme vplyvom pandémie dostali v športe červenú a v online priestore dostal
priestor šach. Preto ďakujeme a gratulujeme školskému družstvu v zložení: Jakub Rakovský, Matej Garai
z III.TA, Miroslav Krupa zo IV.KA, Gregor Mihalovič, Samuel Peter, Šimon Peter z I.B, Roman Nagy, Matej Kulháň z IV.B a Matej Horský z IV.A za 9.miesto v konkurencii 76 stredných škôl v súťaži Majstrovstvá Slovenskej
republiky v zrýchlenom ONLINE ŠACHU družstiev študentov SŠ. Všetci veríme, že v nasledujúcom školskom
roku sa opäť budeme môcť pochváliť vynikajúcimi športovými výsledkami nášho Golianka.
Veľmi sa tešíme z úspechov našich žiakov!
Ďakujeme!

ROBOCUP JUNIOR

DOBROVOĽNÍČKA SELMA

V dňoch 3. – 7. mája sa uskutočnila
robotická súťaž Robocup Junior,
ktorej sa zúčastnili aj naši študenti
Šimon Peter, Samuel Peter a Šimon Bago z I.B triedy. So svojím tímom SLC-Younglings sa umiestnili
v kategórii Konštrukcia na 4. mieste
a v kategórii Stopár na úžasnom 1. mieste.

Od októbra do júna pôsobila v našej škole dobrovoľníčka
z Nemecka – Selma Ariadne Konrad. Dostala sa k nám
cez dobrovoľnícky program UNESCO.

Robotické autíčko umožňuje pohyb po predom určenej
trase s použitím mikrokontroléru Arduino (špecializovaný jednoduchý počítač).
Úlohou autíčka je prejsť po čiare nakreslenej na trase
a pritom sa vyhýbať rôznym prekážkam alebo prípadne presúvať predmety.
Používa na to rôzne senzory, ktoré umožňujú sledovať
čiaru na trase, po ktorej sa autíčko pohybuje, zisťovať
prítomnosť predmetov postavených na trase alebo
zisťovať vzdialenosť steny od autíčka.

Selma nám prezradila svoje dojmy:
„Do Nitry som sa veľmi tešila, je to pekné mesto. Žiaľ, od
môjho príchodu sme učili online, a tak som sa nemohla
osobne stretnúť s vami, žiakmi. Najťažšie bolo pre mňa,
keď som musela „sedieť“ doma, rozprávať sa často iba
s čiernymi obrazovkami. O to viac som si v máji a júni
užívala čas a cenila si ho. Konečne som vedela priradiť
tváre k menám (aj keď iba s rúškom😉). Žijem svoj život
v Nitre a prežívam svoj bežný školský deň celkom iným
spôsobom ako ešte pred chvíľou, keď som vyučovala
online. Som skutočne šťastná, keď ma „moji“ žiaci na
chodbe pozdravia a keď im môžem niečo osobne porozprávať. V škole, v Nitre aj na celom Slovensku sa cítim
veľmi dobre."

Autíčko je ovládané pomocou programu uloženého
v mikrokontroléri a poháňané 4 motorčekami napájených nabíjateľnou batériou.

Tešíme sa, že sme tu Selmu mali a mohli sa každý deň
rozprávať s rodenou Nemkou.
Samuel Peter, Šimon Bago, Šimon Peter
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To sme my…
My sme trieda príma A,
pre vás zatiaľ neznáma.
Mali sme však veľkú smolu,
že krátko boli sme spolu.
Predstaviť by sme sa chceli,
aby ste čo-to vedeli.
Spoznajte nás trochu bližšie,
opíšeme sa tu – nižšie:
Lucka rada tancuje,
Nelka mažoretka je.
Adam, Kubo, Ela čítajú,
Julka, Matúš, Simon hry hrajú.
Čo sa Emky, Danky týka,
tie zas baví gymnastika.
Tomáš to je jasná správa,
ten s Patrikom futbal hráva.
Filip sa rád bicykluje,
Ninka radšej skateboarduje.
Naše trio – Miška, Aďka, Kaja,
kreslenie ich spolu spája.
Lucka zvieratká má rada,
Oliver si rád zapláva.
Veve dobre korčuľuje,
Ivo ten zas batikuje.
Pýtate sa, v čom sú Lukáš s Maťom
nadaní?
Nuž, športovci sú to všestranní.
Emka, Katka, Simonka hudbu
počúvajú,
Mia, Lea a Klaudia Pottera pozerajú.
A naša Tami fascinovaná je
veľrybami.
Danielke sa páčia zase delfíniky
v plnej kráse.
Alex veru originálny je:
video strihá a pritom vodu pije. 😊
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• Triedna učiteľka: Mgr. Vladimíra Juráková
• Spodný rad zľava: Katarína Kunská, Lukáš Makkoš, Oliver Halák, Matúš Goda, Jakub Horník
• Druhý rad zľava: Lea Kálmánová, Veronika Vatrálová, Nela Strnisková, Dana Kováčiková,
Tamara Marciová, Karolína Cebová, Daniela Račková, Klaudia Kučerová, Ema Bolečková
• Tretí rad zľava: Lucia Lidiková, Michaela Dudková, Adam Zelinka, Tomáš Sviatko, Simon Maťuš,
Alex Baláž, Filip Duchovič, Ema Palková, Andrea Dimitrova, Matej Kleman, Patrik Jakubička
• Horný rad zľava: Simona Cebová, Nina Bottová, Júlia Ilavská,
Lucia Matušíková, Ela Vachalová, Ivan Hreha, Mária Lehoťáková

I.PA
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Prežili sme strastiplný rok a svojich spolužiakov
vídali len cez obrazovku počítača. Náš
kolektív to trochu poznačilo, no v apríli
sme zlepili všetky úlomky spoločnými
prestávkami a hodinami. Sme opäť tá úžasná
partia a už nás nerozdelí ani armagedon.
Už nadišiel ten čas,
vrátiť sa opäť do lavíc,
po časoch zdĺhavých, strávených v pohodlí,
v pohodlí domova, čo je nám tak známe.
Pusté triedy, učebne či lavice,
teraz so žiakmi napĺňajúc si svoju úlohu,
hluk, vrava, alebo džavot detí,
to všetko máme teraz na očiach našich smelých.
Našich profesorov, profesorky po dlhom čase vidíme,
niektorí od šťastia i malé slzy roníme.
Naše životy vracajú sa do starých koľají,
čo nestihlo sa tento rok - budúci sa doladí.
Lea B. a Zorka S.😊
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•
•
•
•

Triedna učiteľka: Mgr. Soňa Kisová
Prvý rad zľava: Martin Vaško, Oliver Vancel, Adam Blaško, Tomáš Matejov, Timotej Gyepes
Druhý rad zľava: Zuzana Lisá, Stela Kriváčková a p.p. Soňa Kisová
Tretí rad zľava: Simona Žemberyová, Perla Hrivňáková, Lea Hrušovská,
Anna Urdziková, Lara Chiara Inštitorisová, Laura Rácová
• Štrtý rad zľava: Olívia Klepancová, Veronika Šipčiaková, Natália Vinohradská,
Naďa Kunová, Ema Valentová, Laura Marenčáková, Tamara Molnárová
• Horný rad zľava: Mia Pospíšilová, Lukáš Mošať, Vanda Fafaláková, Viliam Főldeši,
Jakub Vanko, Adam Mikla, Zora Semančíková, Natália Koperová, Lea Barátová
• Chýba: Michal Škulec

II. SA
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Už druhý rok sa naše cesty rozdelili
a boli prepojené len cez obrazovky.
Nie je to ľahká doba. Chýba nám
smiech na hodinách, hluk na chodbách, spoločné obedy za jedným
stolom. Online vyučovanie malo aj
svoje výhody, ako neskoršie vstávanie, domáca strava či lepšie podvádzanie pri písomkách (čo pravdaže nebol náš prípad). No predsa
len kontakt s našimi spolužiakmi
a učiteľmi nám prirodzene chýbal.

• Chýbajúci žiaci:
Daniela Ďuríková,
Martin Hudec,
Martin Kajan,
Jakub Rakovský
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Keď sme sa po dlhej dobe konečne vrátili do školy, sadli do lavíc
a videli všetkých okolo nás, bolo to
čarovné. Do školy sa vlial život ako
slnečné lúče spoza dlho zatiahnutej záclony. Už po prvom dni
sme chytali kŕče do líc z večného
usmievania sa a smiechu. Dokonca
ani zemiaky zo školskej kuchyne
zrazu neboli málo slané, ako sme
si pamätali. Rovnako dúfame, že
pani profesorky po odchode

z našej triedy netrpia príliš veľkou bolesťou hlavy, pretože sme
ešte hlučnejší ako v minulosti.
Ale aj počas tohto školského roka
sme zažili množstvo úsmevných
okamžikov, zvládli ťažké učivá
a prekonali písomky. A preto
môžeme hrdo vyhlásiť, že sme to
zvládli aj počas tohto krušného
obdobia. Stojíme na prahu víťazstva
a sme odhodlaní bojovať ďalej.

• Triedna učiteľka: Mgr. Iveta Palková
• Prvý rad zhora: Sofia Šmidriaková, Paulína Bajerlová,
Victoria López Zaťková, Petra Maková, Timotej Spišiak,
• Druhý rad zhora: Veronika Holková, Paulína Poláková,
Silvia Paulďurová, Petra Ayla Tomeková, Soňa Koišová,
• Tretí rad zhora: Martin Šuchter, Kristián Tlacháč, David Ondrovič,
Kristína Gažová, Petra Bullová, Eliška Andrášiková,
• Štvrtý rad zhora: Patrik Foltys, Viktória Šmidriaková, Emma Mikulcová,
Lucia Hradecká, Bruno Reľovský, triedna profesorka Mgr. Iveta Palková,
• Piaty rad zhora: Dorota Miťková, Matej Garai, Jakub Majba,
Maximilián Šišovský, Milan Beňačka, Juraj Zemánek,
• Šiesty rad zhora: Jakub Horečný

III.TA
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Štvrtý rok to spolu ťaháme,
Spoločných zážitkov
už veľa my máme.
Zábavu si spravíme raz dva,
nech je v triede stále sranda.
Praví kamaráti podajú
pomocnú ruku stále,
Nie je pre nich vôbec známe:
„my to nedáme.’’
Zakaždým spôsob
prekážky prejsť nájdeme,
S dobrým kolektívom vždy
všetko zvládneme.
„Dokonalé priateľstvo je láskavosť medzi dobrými ľuďmi.
A pretože sú dobrí, sú si zároveň navzájom užitoční a spôsobujú si navzájom radosť.“
„Nie poznanie, ale učenie sa,
nie vlastnenie, ale získavanie,
nie byť v cieli, ale prichádzať
na podstatu veci – to je to,
čo dáva najväčší pôžitok.“
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•
•
•
•
•
•
•
•

Triedna učiteľka: Mgr. Silvia Tóthová
Dolný rad zľava: Viktória Filkorová, Hana Maria Salah Mehager, Bibiana Lovašová, Martina Pavlovičová
Prvý rad zľava: Katarína Knapčíková, Vivienne Fraňová, Naďa Hrušovská, Hana Mesárošová
Druhý rad zľava: Viktoria Kriuchkova, Lucia Varačková, Lea Borzová, Laura Orelová,
Ema Kapsdorferová, Natália Bencová, Silvia Tóthová (triedna učiteľka)
Tretí rad zľava: Damian Kis, Michaela Vojtechová, Hana Adámeková, Sofia
Markovičová, Nikol Majerčíková, Tamara Dudášová, Katarína Vojteková
Štvrtý rad zľava: Pavol Gunda, Peter Brezula, Samuel Hrnčár, Miroslav Krupa
Piaty rad zľava: Ruben Mittermayer, Daniel Lydik, Patrik Matušík, Adrián Vrabec, Tomáš Varačka, Filip Štuller
Horný rad zľava: Samuel Ulrich, Martin Jánský

IV.KA
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Polovica štúdia na Golianku nám
ubehla ako voda a tak, ako už 4
roky predtým, aj tento rok sme sa
všetci vrátili v septembri do školských lavíc, opäť prezenčne. Keďže
sa z nás oficiálne stali stredoškoláci,
čakalo nás množstvo zmien, pár
nových učiteľov, nová trieda a nová
pani triedna profesorka, ktorá si nás
vzala pod svoje ochranné krídla,
nielen počas hodín matematiky, ale
aj počas nášho celkového stredoškolského života. Na všetky zmeny
a nových učiteľov sme si rýchlo
zvykli, aj keď s veľkým sklamaním,
že si na dlho očakávané výberové
obedy ešte budeme musieť počkať.
Dezinfekčné gély v každej učebni
a všetky opatrenia sa stali súčasťou nášho života a my sme verili, že
sa so Zoomom a Teamsom v najbližšej dobe nestretneme. Prešlo
však pár týždňov a všetci sme sa
opäť ocitli doma pred obrazovkami
notebookov, odovzdaní do rúk Teamsu a Wi-Fi routeru. Bolesť hlavy
a únava stretli asi väčšinu z nás
a všetci sme robili, čo sme mohli, aj
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keď občas s nefungujúcou technikou či hlučnými susedmi alebo rodinnými príslušníkmi. Mesiac išiel za
mesiacom, známky nám pribúdali,
prvý polrok sa skončil a naša vidina
vrátenia sa do školy postupne bledla. Mnohí z nás sa však nesťažovali,
keďže napriek nevýhodám online
vyučovania bolo ťažké odolať dlhšiemu spánku, učeniu sa v pyžame
či menším občasným pomôckam
pri písomkách. Všetci sme si znova
na dištančné vyučovanie viacmenej zvykli, keď tu zrazu prišlo
uvoľňovanie opatrení. Panika, stres
či radosť zatriasli so všetkými z nás
a nakoniec sme sa opäť po 7 mesiacoch v jeden aprílový deň stretli
za školskými lavicami, dávajúc opäť
zbohom starému dobrému Teamsu.
A tak sme teraz opäť za bránami
nášho Golianka so zmiešanými pocitmi a náš prvý stredoškolský ročník sa pomaly chýli ku koncu. Všetci
sme zvedaví, čo nás ešte čaká, ale
koniec koncov nie je nič, čo by sme
my – študenti kvinty – nezvládli.

• Triedna učiteľka: PaedDr. Jana Pechová
• Horný rad zľava: Ivan Timko, Filip Kovalík, p.p. Jana Pechová, Tamara Bullová
• Druhý rad zhora zľava: Adriana Kepáková, Adam Kožík, Viktória Juráková,
Šimon Vavro, Marek Kántor, Simona Blisková, Alica Grznárová, Vanda Furárová,
Katarína Kutišová, Petra Dubecová, Natália Labovská, Kristína Lacová
• Tretí rad zľava: Viktória Pšenková, Petra Zaťková, Liana Vidová, Daniela Civáňová,
Ema Ložiová, Oliver Ruman, Anna Čavčíková, Jana Madová
• Dolný rad zľava: Ema Nagyová, Zuzana Vargová, Zorana Kováčiková,
Soňa Chowaniecová, Diana Záborská, Patrícia Strakošová,
Tina Krajčovičová, Diana Hamarová, Viktória Bolečková

V.KNA
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September sme všetci uvítali s veľkou nádejou, že dištančné vzdelávanie je už navždy iba minulosťou, na
ktorú budeme iba spomínať. Žiaľ, dlho sme sa v školských laviciach neohriali. Už v októbri sme prešli na
online vyučovanie. Dúfali sme, že iba dočasne. Každý z nás veril, že sa najneskôr po vianočných prázdninách stretneme. Nestalo sa. Vtipné momenty zo školských lavíc vystriedali zážitky z „houmofisu“…
BIOLÓGIA: Pri demonštrácii
tráviacich účinkov slín sme
medzi sebou „šérovali“
naše sliny na kameru.
CHÉMIA 8.00 hod.:
Perličky z domácností:
P. p.: „Čo mám robiť, keď mi smútivky
lietajú po dome?“
My: „1. stačí prepiecť hlinu,
2. povysávať vysávačom,
3. polievať zdola.“
MATEMATIKA:
P. p.: „Vymenujte násobky 2.“
My: „4, 16“
P. p.: „Patrilo by sa začať s 2.“
My: „2, 4, 16…“

SLOVENSKÝ JAZYK:
P. p.: „Prosím, prejdite do zasadačky.“
*prázdna zasadačka*
P. p. vytrvalo: „Nechcem počuť iba
váš hlas a rozprávať sa s iniciálami,
ja neskúmam vaše izby…“
*objaví sa zopár skalných*

aj druhý monitor, aby som
vás mala vysvietených!“

ANGLICKÝ JAZYK: Naše
najobľúbenejšie slovné
spojenie – MATURITA EXAMS.

UMK:
P. p.: „David, David, kde si?“
David: „Však TU SOM!“
P. p.: „Už som ťa zapísala, však
nech ti to mama ospravedlní.“

NEMECKÝ JAZYK:
P. p.: „Selma, bist du da?“
*TRESK*
P. p.: „Bože, zas ten holub
trieska hlavou o sklo.“
GEOGRAFIA:
P. p.: „Pobehujú mi tu malí aziati!“

INFORMATIKA:
P. p.: „Cítim sa ako na špiritistickej
seanse, keď sa pýtam, či
ste tu a či ma počujete.“

TSV: absolvoval/a
Sme na Golianku už šiesty
rok, ale takýto jedinečný
ročník sme ešte nezažili.
Kolektív VI. SXA

FYZIKA:
P. p.: „Kvôli vám som si zohnala
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• Triedna učiteľka: PhDr. Darina Račková
• Prvý rad zľava: Ema Horská, Rebeka Maťušová, Anna Dukesová,
Nina Kadáková, Petra Billiková, Simona Bánovská, Darina Račková
• Druhý rad zľava: Vanesa Urbanová, Anna Barbora
Chobotová, Emma Ulrichová, Lenka Porubská, Nikola
Horniaková, Emma Darnadiová, Deana Líšková
• Tretí rad zľava: David Kis, Alžbeta Žiarovská, Soňa Palumbínyová,
Miriam Vagundová, Katarína Hrehová, Simona Valová, Ema Kmeťová
• Štvrtý rad zľava: Dominik Čačík, Chris Hrušovský, Oliver Grofčík,
Adam Tkáč, Samuel Zetocha, Andrej Čerňanský, Šimon Turček

• Na spoločnej
• Štúdium
fotke chýba:
v zahraničí
Slávka Kolesárová
Emma Škulecová

VI.SXA
51

V príme nám mnohí tvrdili, že osem
rokov je veľmi dlhá doba. Máme
už však sedem rokov za sebou
a nerozumieme, kam tie roky ubehli.
V príme sme však ani vôbec netušili,
že z týchto ôsmich rokov strávime takmer jeden celý oddelení. Aj
keď sme na začiatku roka mali
šancu aspoň sa na chvíľu vidieť,
od októbra sme sa už navzájom
nevídali. Minulý rok sme sa tešili na
dva týždne, ktoré budeme doma,
no po viac než roku, ktorý sme
skoro celý strávili doma, nám škola
už začala chýbať. Aj keď online
vyučovanie malo svoje výhody,
ako napríklad vstávanie pár minút
pred začiatkom vyučovania, jedenie
počas hodín alebo celodenné
nosenie pyžama, do školy sa už
väčšina z nás tešila. Tešili sme sa
na spolužiakov, na prestávky plné
debát, na prechádzky po chodbe,
ale aj na nákupy v bufete. Hoci
sme toho tento rok veľa zameškali,
máme ešte jeden celý pred sebou
a veríme, že práve ten bude najlepší.
Anna Gúliková, Dorota Kurucová
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• Triedna učiteľka:
PhDr. Katarína Michalíková
• Zľava zhora: Svetlana Sórádová,
Simona Lacinová,
Tamara Petrovičová,
Terézia Sýkorová, Milota Rigová,
Zuzana Mária Chobotová,
Timotej Fichna, Andrea Perželová,
Lucia Domaníková,
Natália Matušíková,
Tomáš Barina, Martin Petkeš,
Lukáš Poláček, Tomáš Klimo,
Matej Pavlovič, Juraj Ondrejček,
Sebastián Bojňanský,
Ivana Mozníková,
Katarína Michalíková,
Dorota Kurucová,
Zuzana Piovarčiová,
Nikola Čurgaliová, Daniel Dóczy,
Tamara Trtíková, Diana Nagyová,
Lívia Orelová, Anna Gúliková,
Kristína Moravčíková

VII.SPA
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Ako malí, jedenasťroční,
sme nastúpili do školy.
Prišli sme do druhej najlepšej
školy v Nitre, teraz odchádzame
z NAJLEPŠEJ (nemáte začo).
Ako aj samotná škola, tak aj z nás
sa stali lepší a rozumnejší ľudia.
Odchádzame s plným vrecom
spomienok a pripravení spraviť
krok v ústrety našej budúcnosti.
Preto z celého srdca ďakujeme:
• za najkrajších osem rokov
prežitých s vami
• za vašu veľkú trpezlivosť
• za veľa zaujímavých výletov
• za vedomosti do života
• za stretnutie s novými kamarátmi
• za najlepších profesorov
a hlavne za najlepšie
triedne profesorky

VIII.OKA
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• Triedna
učiteľka:
PaedDr. Alica
Hladká

· Michaela Adamkovičová
· Matúš Balko
· Michaela Benkovičová
· Viktória Bernadičová
· Timotej Bíró
·
·
·
·
·

Petronela Dudášová
Lukáš Dzíbela
Pavol Hamar
Miriama Hroššová
Hugo Hulín

·
·
·
·
·

Alexandra Kačicová
Karina Kimleová
Regina Korobová
Lucia Kováčiková
Eva Krajčovičová

·
·
·
·
·

Nina Krbúšiková
Karolína Krumpálová
Filip Kuchta
Laura Lajtmanová
Samuel Loži

·
·
·
·
·

Nina Macáková
Karin Majerčíková
Liana Makkošová
Samuel Mihálik
Martin Michlík

· Marietta Miklová
· Emma Milová
· Tamara Mráziková
· Laura Pastvová
· Sabína Václavová
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1.AJ zdraví Vás
Jazykov krás spoznať chceme
Je veľa, čoho nevieme
Toť nášho príchodu je dôvod,
I keď nie všetci
z Nitry máme pôvod.

• Chýbajú:
Karin Katarína
Vargová, Lucia
Anna Hollósy, Nina
Eliašová a Ivana
Benčeková
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• Triedna učiteľka: Mgr. Katarína Kettmannová
• Dolný rad zľava: Adela Rieglová, Bianka Beľová, Stela Kristínová,
Evelyn Fazekašová, Kamila Líšková, Barbora Ďuríková, Ema Balážová,
Sofia Klobučníková, Patrik Hrubý, Sabina Sabová
• Druhý rad zľava: Matúš Hurtónyi, Simona Kapusníková, Kristína Klinková, Ema Drábeková,
Agáta Chovancová, Ema Riznárová, Karolína Ternényová, Adriana Magátová
• Tretí rad zľava: Jaroslav Rojík, Kamil Belica, Ela Sántaiová, Ľudmila Sýkorová,
Leoni Martonošiová, Tamara Šupicová, Michaela Nosianová, Tereza Matušková, Ema Skladaná
• Štvrtý rad zľava: Peter Prvák, Jakub Remeň, Filip Patrik

I.AJ
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Druháci. Tak si môžeme od septembra hovoriť, aj keď sa toho od minulého roka veľa nezmenilo. Stále nie sme veľmi výreční, ale občas celkom
radi diskutujeme o všeličom, najmä ak máme ísť práve vtedy odpovedať.
Ale aspoň sa nehanbíme porozprávať sa so spolužiakmi a vyzerá to tak,
že sme sa celkom skamarátili. Veľa priestoru na nadväzovanie nových
kamarátstiev sme nedostali, už od októbra sme sa ocitli opäť na „dištančnom“ a komunikácia sa presunula do online priestoru. Budeme úprimní,
vzdelávať sa dištančne nebolo vždy ideálne, ale prinieslo aj zopár úsmevných momentov. Predvianočné vinšovanie krásnych prázdnin sa zmenilo
na zábavu, keď nám Martin L. predniesol básničku jeho vlastnej tvorby.
Alebo keď jeden z nás zabudol na zapnutý mikrofón, a tak sme počuli len:
„(anglické slovo, ktoré sa začína na známe písmeno abecedy) you, guys“.
Nikto nevedel, čo povedať, ale bolo to len nedorozumenie, takže sme
to vyriešili s úsmevom na tvárach (pozdravujeme p. prof. Szombatovú).
Neuveríte, koncom apríla sme sa dostali opäť do školy. Celkom sme sa
tešili a teraz tipujeme, či v škole budeme aspoň do konca roka. Uvidíme.:)
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• Triedna učiteľka: Ing. Eva Karlubíková
• Dolný rad zľava: Jakub Kršák, Ján Gajdoš, Liliana Ivaničová, Peter Polonský,
Ján Polák, Martin Lakatoš, Michal Ján Kytlic, Anna Lucká
• Stredný rad: Ing. Eva Karlubíková, Ema Nagyová, Viktória Gášpárová, Kristína Pleidelová,
Veronika Klobučníková, Vanessa Rodinová, Wanda Csontos, Sofia Sitárová, Kristína Szegediová,
Lea Bacúriková, Simona Polakovičová, Nina Jankovská, Klára Harantová
• Horný rad zľava: Marek Žarnovičan, Samuel Tóth, Zuzana Hrnčárová, Boglárka
Püšpökyová, Kristína Trtíková, Martina Szórádová, Katarína Kostolná, Martin Burian,
Alexandra Arielle Ághová, Simona Malíková, Sofia Huršanová, Zoja Antalíková,
• Chýba: Rebeka Penciaková

II.AJ
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Bolo to ťažké. Sedieť za monitorom a byť prítomný na hodinách.
Nájsť v sebe chuť unmutnuť ten
mikrofón. Kliknúť na tú kameru,
aby chúďa pedagóg, ktorý to robí
len a len pre naše dobro, nemusel
viesť duchaplnú konverzáciu s iniciálovými písmenkami, poprípade
s obrázkami Pata a Mata. Bol to
v skutku neobyčajný čas, ktorý
si zaslúži neobyčajné opísanie. Náš trištvrterok v odlúčení
a nádej na opätovné stretnutie,
ktoré sme s postupujúcim časom
považovali za nereálne, naše
pocity a dojmy, frustrácie, ale
aj nadšenia… To všetko sa dá
nájsť v básni od Walta Whitmana. Predkladáme vám ju aj sem.
Možno sa v nej spoznáte aj vy.

O Captain! My Captain! (Walt Whitman)
O Captain! my Captain! our fearful trip is done,
The ship has weather’d every rack, the prize we sought is won,
The port is near, the bells I hear, the people all exulting,
While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring;
But O heart! heart! heart!
O the bleeding drops of red,
Where on the deck my Captain lies,
Fallen cold and dead.
O Captain! my Captain! rise up and hear the bells;
Rise up—for you the flag is flung—for you the bugle trills,
For you bouquets and ribbon’d wreaths—for you the shores a-crowding,
For you they call, the swaying mass, their eager faces turning;
Here Captain! dear father!
This arm beneath your head!
It is some dream that on the deck,
You’ve fallen cold and dead.
My Captain does not answer, his lips are pale and still,
My father does not feel my arm, he has no pulse nor will,
The ship is anchor’d safe and sound, its voyage closed and done,
From fearful trip the victor ship comes in with object won;
Exult O shores, and ring O bells!
But I with mournful tread,
Walk the deck my Captain lies,
Fallen cold and dead.
(Zdroj: Internet – Poetry Foundation)
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• Triedna učiteľka: Mgr. Renata Bohuslavová
• Prvý rad zhora (zľava): Michael Kalaba, Daniel Huršan, Michal Hyben,
Aurel Horváth, Matej Majerčík, Michal Hlušek, Alex Baťalík, Peter Farkaš
• Druhý rad zhora (zľava): Katarína Kleštincová, Michaela Zúziková, Natália Hamarová, Karolína Hodúrová,
Alica Šúňová, Laura Benčíková, Tamara Vargová, Katarína Jakabová, triedna prof. Mgr. Renáta Bohuslavová
• Druhý rad zdola (zľava): Lucia Kviatkovská, Viktória Bečková, Kristína Kováčová, Laura
Búšová, Nelly Hačková, Paula Barthová, Jasmína Miťková, Hannah Gilan
• Prvý rad zdola (zľava): Jessica Mojžišová, Romana Remeňová, Klára
Billíková, Veronika Koščialiková, Lucia Novotná
• Na fotke chýbajú: Daniel Badi, Viktória Kertaiová, Radka Liptáková, Branislav Sabaka

III.AJ
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„Priznajme si
to. Tento rok sa
nič nestalo.“
Po troch rokoch sme si však
konečne vybojovali možnosť mať
vo svojej triede výmennú študentku. Mesiac sme prekladali učivo,
ktorému sme vlastne ani sami
nerozumeli, no skôr než nás stihli
odhaliť, sme sa znova ocitli doma.
Každý bezpečne vo svojom okrese.
Aurora síce stihla vidieť krásy
ružových záhrad na Nitrianskom
hrade, pozrieť si naše mesto
z Kalvárie, ale či stela alebo
nestela, už sa bohužál nestihla
naučiť vyprávať po nitránsky.
A všetci uznáme, že naše počítače si to tento rok odmakali za nás.
Nikdy pred tým sme si nemohli
dovoliť prísť na hodinu v pyžame
alebo ležať len tak, bez sedu, počas
telesnej. A navyše vo vlastnej
posteli! Naše počítače nám statočne kryli chrbát. Alebo tváre?
Každopádne. Sme späť. Pocity
sú zmiešané, ale aspoň sa o ne
konečne vieme podeliť. A delíme
sa hojne - o vtipy, zážitky, jedlo,
poznámky a hlavne smiech.
Ale ten nás všetkých prejde, keď
nás obíde trend rušenia maturít.
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• Triedna učiteľka: Mgr. Eva Dobiaš
• Horný rad - zľava: Andrej Hulák, Mário Bednárik, Michal Sántai,
Adam Dobrocký, Jakub Malík, Michal Stano
• Druhý rad zhora - zľava: trienda profesorka Mgr. Eva Dobiaš,
Ivan Hugo Zelenák, Viktória Vrábliková, Dagmar Adamkovičová
• Stredný rad - zľava: Natália Novotová, Hana Stollárová, Sofia Kukučková, Nelly Eva Juhariová,
Lenka Hamarová, Edina Barátiová, Paulína Pániková, Vivien Hegedűsová, Svetlana Mésárošová
• Spodný rad - zľava: Paulína Pinková, Adriana Langschadlová, Júlia Golská, Ester Fazekašová,
Veronika Kozová, Alexandra Bernathova Pizzamiglio, Viktória Fülöpová, Soňa Martišová
• Na fotke chýbajú: Eliška Malecká, Lukáš Hudec, Samuel Polakovič
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Tento príspevok do ročenky musím v náš záverečný
rok písať ja. Berúc do úvahy, že zo slohov písaných
na hodinách jazykov som nikdy nedostal lepšiu
známku ako dvojku, je to celkom ironické, no aj o rovnaký kus výstižnejšie, keďže takúto nezaujatosť
sme si so sebou chovali azda celých päť rokov.
Avšak, čo nás tento gympel určite naučil, je zomknúť
sa ako kolektív, keď sme vycítili možnú krivdu
s dopadom na nás. Či už išlo o zapojenie vlastného Wi-Fi routera v triede, výnimočnú (ne)exkurziu
do planetária v Hlohovci alebo len zanedbateľný
rozpor s vedením školy, ktoré bolo za obnovu prezenčného vyučovania. Aj keby sme teda v análoch
tohoto gymnázia náhodou nefigurovali ako najšikovnejší, určite sme si zaistili titul „banda buričov“.
Po desiatkach zmenených účesov, pár kilogramoch
nabratej svalovej hmoty a státisícoch nabehaných
schodov na nekonečne vzdialené druhé poschodie, môžeme skonštatovať, že aj napriek všetkým
drámam budeme na Golianko spomínať s úsmevom
a popri náročných univerzitných štúdiách si budeme
len so slzičkou v oku pripomínať prechádzanie jednotlivými predmetmi, takpovediac s prstom v nose.
Nedá sa pri takejto príležitosti nespomenúť aj naše
pani profesorky a pánov profesorov. Každý z nich
nás totiž počas piatich rokov formoval jedným alebo
druhým smerom viac či menej. Niektorí dokonca prepájali učivá predmetov tak dokonale, že do konca našich
životov nezabudneme na relativitu času, keď išlo o trojminútové rozbehanie sa okolo swimming pool na telesnej výchove v porovnaní s päťminútovou prestávkou.
Nech čas spomalí, ako sa mu len chce, nikdy úplne nezastaví. A preto je čas zavrieť za sebou jedny
dvere, bárs aj tie na fotke, a otvoriť si ďalšie. Totiž,
chodiť cez steny nás Golianko nestihlo naučiť.
Peace out — vzorní reprezentanti z 5. AJ (2016 – 2021)
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• Triedna učiteľka: Mgr. Martina Filová
• Spodný rad zľava: Kristína Škutilová, Karin Kocsisová, Paulína Maťašeje,
Patrícia Lisická, Timotea Bátovská, Patrícia Hudecová, Andrea Szabóova,
Lucia Korytárová, Tamara Hrušková, Simona Hricová, Mgr. Martina Filová
• Stredný rad zľava: Vanessa Tomková, Regina Nyulassyová,
Iveta Poláková, Zuzana Hosťovecká, Ema Kraushuberová, Pavol Pánisz,
Oliver Mokráš, Bibiána Sláviková, Katarína Dojčánová
• Vrchný rad zľava: Ondrej Bielik, Adam Letko, Adam Kukučka,
Filip Pécsi, Richard Bönde, Lukáš Balogh, Tomáš Hegedűs
• Chýbajú: Jakub Patrik, Nataša Vernarcová, Filip Ailer, Emma Krčmárová, Viktor Tyúkos
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Zleteli holuby z Tatry, tiahnu na Golianko,
Ponad vysoké byty, nesú pekné ránko,
Preleteli cez Nitru, cez tú kalnú vodu,
Sadli tam za lavice prváckeho rodu,
Duní Nitra a prvák za prvákom sa valí,
Prišli sme do školy, toho sme sa báli,
Pred ich triedou učiteľ – triedny zastavil prvákov,
Belia sa rady po celej chodbe nadšených žiakov,
Pokraj triedy sedí Šonkoľ na zlatej lavici,
Vôkol neho učitelia, tuhí to bojovníci,
A pred učiteľom I.A, potichu tam sedia,
Pripravení ukázať, čo všetko vedia,
Pobelavé vedomosti hlavou im pobehujú,
Múdre ich hlavy chytro premýšľajú,
Rastom sú ako Zobor, múdri ako sova,
Uvidíte na nich, že si vážia svojho slova,
66

A Šonkoľ s jasným úsmevom pred triedou stojí,
A čo? – Azda voľaktoré vzorce na základke boli?
Áno, len cieľavedomé hlavy žiakov vidí,
A za svoju triedu radovať sa nestydí,
No naučte, múdrymi slovami naučte nás, I.A,
Keď spojíme hlavy všetko zvládnuť sa dá,
Lež pri dobrovoľnej odpovedi múdrosť nás sprevádza,
Kto seba v obeť skúšania za svoju triedu uvádza,
A ty neboj sa! – Neboj sa! Vkročiť na Golianko,
Skvelých kamarátov zo spolužiakov vytvoríš si ľahko,
A čo i tam potu dáš na teste divokom:
Neboj sa len, a radšej sa teš, že si áčkarom.

• Triedny učiteľ: Mgr. Zoltán Šonkoľ
• Dolný rad zľava: Alexandra Halagačková, Aneta Herdová, Richard Ňachaj, Kristína
Majbová, Dávid Valent, Eliška Forgáčová, Ema Kóšová, Simona Behinská, Laura
Sochová, Carla Elisabeth Eichner, Martina Králiková, Nina Košťálová, Ema Ivičová,
Filip Porubský, Dominik Ďurík, Branislav Grznár, Karolína Burdová
• Stredný rad zľava: Andrej Fujas, Veronika Šišáková, Karin Švecová, Dávid Szőke, Lukáš Balko,
Timotej Gaži, Matúš Majerčík, Alexandra Hollá, Ivana Melová, Viktória Tarčáková, Nina Šturmová
• Horný rad zľava: Mgr. Zoltán Šonkoľ (triedny učiteľ), Richard Sloboda, Damian Miklovics,
Samuel Slažanský, Oliver Ölvecký, Alexander Kulich, Samuel Zetocha
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Najlepšia trieda!
Na začiatku nebolo nič, potom sa
vytvorili ľudia, medzi ktorými sa
objavili takí inteligentní jedinci, ako
sme my. Neskôr sa osudy týchto
špeciálnych ľudí prepojili a vznikla
naša bláznivá trieda. Výsledkom
tejto katastrofy bol multidiverzionálny výbuch. Vesmír sa snažil
vyrovnať váhy dokonalosti, keďže
naša trieda bola až veľmi dokonalá, a zasiahol ľudstvo druhou
vlnou koronavírusu. Toto postihnutie nezabránilo v pokračovaní
nášho spoločenstva. Zlé sily
nefungujúceho internetu sa nás
snažili zastaviť, no márne. Celých
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7 mesiacov s nami vesmír zápasil,
no nakoniec to vzdal, čím do sveta
vypustil triedu múdru i šľachetnú. Vesmír nám ako dar mierovej
dohody vyslal perfektnú osobu,
ktorá nás riadi na našej ceste.
Vojnu za našu úžasnosť, genialitu,
perfektnosť, veľkoleposť, múdrosť,
krásu, elitnosť, prestížnosť a výberovosť nikdy nevzdáme, no bude
to vojna dlhá i ťažká. Posledné
mesiace sme osvecovali učiteľov
s nekonečnými vedomosťami.
Dúfame, že nebudeme priveľká
príťaž tejto školy a že tu zažijeme
najlepšie roky našich životov.

• Triedna učiteľka: Mgr. Klarisa Pavlovičová
• Horný rad zľava: Šimon Bolemant, Samuel Peter, Maximilián Varhaník,
Šimon Peter, Bruno Ursíny, Filip Földeši, Gregor Mihalovič
• Druhý rad zľava: Tamara Kováčová, Natália Ťapušová, Kristína Lidiková, Viktória Šranková,
Katarína Miháliková, Mariana Kudriová, Karolína Marcineková, Bibiana Podhradská,
Richard Prček, Samuel Valek, triedna učiteľka Mgr. Klarisa Pavlovičová
• Tretí rad zľava: Eliška Košecová, Daniela Antalová, Nina Kvasnicová, Kristína Kušnírová,
Radka Ďuriačová, Lucia Vašová, Sára Klocoková, Alexandra Molitorisová
• Spodný rad zľava: Matúš Vince, Samuel Bajzík, Šimon Bago,
Filip Suchý, Filip Kollár, Jakub Uller, Adam Žember
• Na fotke chýbajú: Sofia Pontešová, Tomáš Tóth
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V septembri sme vstúpili do školy ako „skutoční frajeri“. Tešili sme sa, že
sme už súčasťou Golianka, ovplyvnení aj stresom z nových zvykov a pravidiel. Zvyknúť si na iný priestor a iných ľudí bolo a je ťažké, ale napriek
prekážkam sme to hravo zvládli. Našu 1.C triedu tvorí 34 žiakov a jedna
super triedna profesorka, ktorá je vždy ochotná nám pomôcť v akejkoľvek
ťažkej, ba až nezvládnuteľnej situácii. Prvý mesiac v školskom roku sme
sa nestihli ešte spoznať. Kvôli pandémii sme nemali imatrikulácie, na ktoré
by sme mali spomienky, ani lyžiarsky výcvik, ktorý sme mali pôvodne
absolvovať. A najhoršie na tom všetkom je to, že sme si za tých sedem
mesiacov nedokázali začať užívať ten pravý študentský život na Golianku.
No nenechali sme sa pohltiť negatívami, ktoré priniesol Covid-19… Chceme
tvoriť a rozvíjať skvelý kolektív, ktorý si bude pomáhať a vytvárať jednu
našu veľkú študentskú rodinu. Teraz sme skúsenejší než v septembri, keď
sme vstupovali bránou tejto inštitúcie s rešpektom a obavou, čo nás čaká.
Jedného dňa na Golianku, stretlo sa v 1.C ľudí ako maku…
Veľa spolužiakov nám bolo neznámych, dnes už poznáme každého z nich.
Aj keď sme sa málo videli, okienka cez teams šancu nám dávali…
Iniciály by sme vymenovali hneď, tie už vieme všetci aj naspamäť.
Po korone sme sa vrátili, zdalo sa, že opäť nový školský rok sme začali…
Všetko spolu zvládneme, to je naša céčka s pani profesorkou Jankou na čele.
My sa iste čoskoro zblížime, naše vzťahy pevne utužíme…
A na ďalšie tri roky sa už teraz veľmi tešíme…
Dúfame, že konečne bez rúšok sa aj my uvidíme…

70

• Triedna učiteľka: PaedDr. Jana Stanková
• Prvý rad zľava: Sviatoslav Plishka, Jakub Dúbravský, Filip Barta,
Patrik Müllner, Lukáš Slíž, Marek Tanyasi, Samuel Mikle,
• Druhý rad zľava: Patrik Šindler, Simon Hinca, Ladislav Bánovský, Ivan Ambrózi,
Adam Schovanec, Samuel Vrchovský, Lea Timea Kostolániová
• Tretí rad zľava: Simona Géciová, Laura Megová, Alena Hajdová, Ema Tadlanková, Kristína Strnisková,
Paulína Leššová, Nina Joanidisová, Lenka Ďurčová, Tamara Molnárová, Dominika Jablonická, Barbora Petreková
• Štvrtý rad zľava: Liliana Števíková, Lea Ľahučká, Frederika Hanáková, Veronika Kašiarová,
Timea Patáková, Karolína Vránska, Laura Mišutová, Hana Rybárová, Oliver Odrážka
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Je to oficiálne, prežili sme. Možno s jemnými ujmami na
mentálnom zdraví, ktoré sa postarali o to, že naša pani
psychologička bude mať istý čas plné ruky práce, ale
prežili. A to je koniec koncov samo o sebe veľmi úspešné, asi najúspešnejšia vec z celého školského roka, ak
neberieme do úvahy náš až veľmi dobrý priemer známok. Počas tohto dištančného vzdelávania nám dennodenne naše životy spríjemňovali hlasy našich pani
učiteliek, z ktorých každá jedna nám aspoň nejakým
spôsobom vždy zlepšila tie dlhé usedené dni. Niektoré
nás pobavili príhodami z ich života, niektoré nám podarovali ich dobré recepty na chutné jedlá a iné zase
s nami povtipkovali o technických problémoch, ktoré
sem-tam mali. I keď online výučba mala veľa pozitív
a negatív, na jednej veci sa ako celá trieda zhodneme,
náš triedny chat zažil počas dištančného svoje najaktívnejšie dni. Napriek tomu, že nám bolo vzaté z rokov,
ktoré sme spolu mali stráviť v tomto elitnom gympli, náš
„výrečný“ kolektív to v žiadnom prípade nepoškodilo.
A teraz, keď sme sa vrátili späť do školy, nás hlas v jedálni víta ako „DOSPELÝ“ch, zatiaľ čo my len tápeme,
či naše voľby seminárov boli tie správne možnosti na
našej dlhej ceste za vedomosťami, prirovnania hodné
k uhlíkom, ktoré sa pod neustálym tlakom postupne
menia na diamant. Nie sme vševediaci, ale riadime sa
mottom „keď porozmýšľame, aj múdrosť povieme.“
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• Triedna učiteľka: Mgr. Kristína Laurinská
• Zdola 1. rad : Skačanová Silvia, Kováčová Laura Katarína, Huljaková Lucia,
Lovászová Ela, Packová Stanislava, Cibulčíková Zuzana
• Zdola 2. rad : Horčičáková Natália, Dragúňová Dominika, Pápayová Diana, Klemanová
Hana, Bariak Lukáš, Raková Gabriela, Marková Zuzana, Malíková Patrícia
• Zdola 3. rad : Ligasová Martina, Debnárová Terézia, Krajňáková Eliška, Valkovičová
Veronika, Janiga Dominik, Pápay Adam, Moravská Henrieta
• Zdola 4. rad : Tóth Adam, Svoreň Jakub Anton, Ferkodič Max, Štefeková
Ema, Kunik Denis Juraj, Szabó Tomáš, Lidik Oliver, Rozboril Rastislav
• Chýbajú : Rumančík Michal, Vollmannová Melisa

• Mikušiaková Diana
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Druhý ročník sme plní nadšenia začali v trochu
zrýchlenom konaní, a keďže sa naše učenie presunulo zo školských lavíc do našich pohodlných
postelí… stoličiek, väčšina roka prebiehala v prostredí internetu, kde sa stávali často zábavné situácie
a vznikli hlášky, na ktorých sa zabávame až doteraz, kedy končíme rok opäť v našej krásnej vynovenej škole. Teda v zopár krátkych veršoch Vám
priblížime zážitky ll.B z dištančného vyučovania.
Na začiatku roka sme boli šťastní,
lenže Nás dostal COVID strašný!
Neskôr na hodinách bolo počuť dosť,
Hlášky ako: „Vyhráme, Denis, poď!“
Ninka sa raz na úlohu vybodla,
Pani profesorka jej to ale zabudla.
Milošov už máme dvoch,
Dominik je z toho v rozpakoch…
Dalibor sa na tom všetkom smeje,
Keď sa v mene božom vo vlaku hreje.
Hlášok v tomto roku vzniklo dosť,
Často z toho mal náš Oliver zlosť.
Tento ročník sa nenápadne blíži ku koncu,
Veríme, že bez nového čínskeho dovozcu.
Dúfame ale, že ďalší rok aj s triednou spolu,
Zdoláme už tretiu horu!
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• Triedna učiteľka: Mgr. Dana Slobodová
• 1. rad, zľava: Nina Kecskésová, Nina Pápayová, Erik Ballay, Matúš Mikuláš, Ema Horňáčková
• 2. rad, zľava: Mgr. Dana Slobodová, Chiara Horňáková, Ema Fazekašová, Veronika Leššová,
Bálint Janik, Tamara Dovičovičová, Petra Ondrušová, Natália Mihálová, Lucia Bartakovičková
• 3. rad, zľava: Natália Vaňová, Dominik Paul, Karol Suchan, Miroslava Záhorská,
Dominika Hlinková, Karin Baranovičová, Alexandra Gajdošová
• 4.rad, zľava: Miloš Chmelko, Matej Refka, Oliver Michalička, Andrej Mika,
Luka Stanič, Dalibor Detko, Roland Szvetko
• Chýba: Kristína Kocúrová, Marco Fišan, Ema Ondrušková, Oskar Straňák,
Rebeka Tóthová, Zuzana Szabová, Nino Kňažek

II.B
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Rýchly dištančný školský rok 2020/2021 v triede II.C
V septembri sme zahviezdili ako
prvá trieda odchodom do dvojtýždňovej karantény. No nikto z nás
nevedel, že z dvoch týždňov sa
stane 7 mesiacov. Ťažko povedať, či
sa za tú dobu veľa zmenilo. Niektorí z nás opäť vyrástli a niektorí
v to ešte stále dúfame. Niektorí sa
naučili lepšie pracovať s technikou
a niektorým nám záhadne nešiel
zapnúť mikrofón, práve keď nás
vyvolali. Učitelia však boli veľmi
chápaví. Spláchnutie záchodu
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uprostred hodiny alebo písanie
písomky cestou v aute nebol
problém. So zatvorením školy
prišlo aj zatvorenie bufetu. Deficit
fornetov na niektorých zanechal
trvalé následky – dobrovoľná
voľba semináru z matematiky.
Online vyučovanie nás, samozrejme, aj okrem dôkazov a núteného
kmitania, naučilo spolupracovať
a navzájom si pomáhať. Teraz už
ale každé ráno so slzami v očiach
(od šťastia) kráčame do našej

milovanej triedy a konštatujeme:
Druhý ročník je už za nami
Zvládli sme ho ale aj so slzami
Nebolo to ľahké
Ale ideme ďalej a to je hlavné
Sedem mesiacov sme
sa učili z domu
Teraz znovu navštevujeme
našu školu
Chýbali nám spolužiaci a učitelia
A zo školského bufetu potešenia
S online vyučovaním sme
si ako tak poradili
Fyziku a matiku sme znovu pokazili
Ale my to opravíme
Aj sa pri tom posnažíme
Znovu sme spolu osobne
Tešíme sa z toho spoločne
Posledné mesiace si spolu užijeme
A na tretí ročník sa spolu pripravíme

• Triedny učiteľ: Mgr. Vladimír Podoba
• 34 statočných-dištančných
• Horný rad zľava: Barbora Dvořáková, Anna Kormanová, Andrea Nagyová, Karolína Beláňová,
Sofia Hlavatá, Filip Lászlo, Tamara Zahoranová, Sofia Hudáková, Dávid Čaládi, Katarína Zlatošová,
Nguyen Thi Thuy Duong „ Zunka“, Paulína Šimová, Andrej Križan, Denisa Rathouská, Tereza
Kasanová, Leon Fiebig, Michaela Michalcová, Anetta Bartošová, Tomáš Hádek, Zuzana Brathová,
Ema Belanová, Lea Kyžňanská, Uliana Semenova, Alica Fábryová, Tamara Rondová, Ema Holková
• Dolný rad zľava: Mgr. Vladimír Podoba, Peter Kmeť, Jakub Seko, Jakub Kopček, Patrik
Müller, Samuel Martinka, Rebeca-Mária Švecová, Laura Ťapušíková, Filip Fördös

II.C
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Dištančný denník III.A
02. 09. My, už ako tretiaci, sme sa vrátili na našu
Alma Mater očakávajúc nové zážitky.
16. 09. Naše prvotné nadšenie pomaly opadáva.
26. 09. Messenger: „Oliver, nevieme, kto je
pozitívny?“ Zvedavo zisťujeme. Na
škole sa vyskytol prvý prípad.
04. 10. Edupage: Sme v červenej fáze!
A dištančné vyučovanie je za dverami.
05. 10. Prvá hodina začína o 8:00, ale budík zvoní
o 8:01. Dištančná výučba v plnom prúde!
13. 10.
dištančný test – triedny priemer
1,00 (vôbec nie podozrivé).
16. 10.
„Čo si dáme na raňajky??? “ čas 10:15.
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06. 11.

„Kto chce ísť odpovedať? Fyzika je
predsa ľahká.“ Následné zlyhanie
internetu v celom Nitrianskom kraji.
25. 11.
Relaxačný deň (chillujeme).
17. 12.
Dotazník o návrate do školy od 11. 1.
11. 01.
Nikam sme sa nedostali…
20. 01. Každodenné „must have“: mám
pokazený mikrofón, nejde mi
kamera, fúka, vypadol internet.
21. 01.–25. 04.
Došla nám motivácia.
26. 04. Obnovenie prezenčnej výučby,
HURÁÁÁ!!! Alebo aj nie?

•
•
•
•
•
•
•
•

Triedna učiteľka: Mgr. Eva Činčurová
Prvý rad zľava: Marko Čačík, Matúš Šóky, Jakub Bečka, Samuel Repa, Matúš Révay.
Druhý rad zľava: Matej Vendžúr, Andrej Horváth, Matej Vágo, Oliver Hoffej, Peter Dobiaš.
Tretí rad zľava: Branislav Hanúsek, Erik Lenický, Martina Benková, Ema Hojgrová, Brian Baraník.
Štvrtý rad zľava: Lukáš Babušík, Martina Žákovičová, Mgr. Eva Činčurová, Veronika Zahoreczová, Timotej Sokol.
Piaty rad zľava: Yuliana Zhukova, Rebeka Tydorová, Timea Hitková.
Šiesty rad zľava: Bianca Šípková, Dávid Adámek, Petra Pintérová, Ema Benčíková.
Na fotke chýba: Kristína Mináriková

III.A
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A je to tu zas. Naša tretia ročenka, druhá spoločná oficiálna fotka
a spoločne strávený… no mal by
to byť tretí rok, ale kvôli Covidu to
nevychádza ani k číslu dva. Už
druhý školský rok sme strávili na
dištančnom, čo nám, samozrejme, neubralo na kvalitách, ale
teda tá socializácia na treťom
poschodí, tak tá tam bola biedna už aj počas všedných dní.
Obyčajne by sme sa tu rozpisovali
o výletoch, zážitkoch a kadejakých príhodách, ale čo si budeme
nahovárať. Väčšinu roka sme boli
každý u seba v izbe, občasne
v obývačke či kuchyni a ak sme sa
rozhodli obetovať známky z písomiek, dostali sme sa aj na čerstvý
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vzduch. No a kvalita vzduchu sa
zmenila dňom, keď sme sa ocitli
opäť v našej stiesnenej - ťažko
vetrateľnej - komôrke. Po aprílovom
návrate bolo ozajstným prekvapením vymenená tabuľa - ako jedna
z posledných tried sme si totiž
chodili pýtať namiesto fixiek ešte
stále kriedy. Nuž, mysleli sme, že
nás tá tabuľa prežije, ale kráčame
s dobou. Prvý týždeň nám pobyt „spríjemňovala“ aj vôňa čisto
nového linolea a môžeme konečne,
s dôrazom na budúce generácie,
plnohodnotne triediť odpad do
nového koša, ktorý sa tam tiež objavil. Ešte do konca júna nám budú
prestávky spríjemňovať gaučíky na
chodbe, ktoré sú výsostne naše,

keďže sme na našom poschodí
úplne izolovaní od zvyšku sveta.
Počas tých siedmich mesiacov za
počítačmi sme všetci rozmýšľali,
aké semináre si vybrať do štvrtého
ročníka, pretože to už vyzerá ako
vážna vec, no aj tak myšlienka maturity je pre nás dostatočne vzdialená na to, aby sme z nej mali obavy.
Ten čas strávený na Golianku
odsýpa síce pomaly, ale iste
rýchlejšie ako sme si stihli uvedomovať a zdá sa, že momenty
strávené spolu si budeme ceniť
oveľa viac, keďže budúci rok sa
z nás stanú oficiálne veteráni.

• Triedna učiteľka: Mgr. Janka Juríková
• Zľava prvý rad: Svetlana Kováčová, Alexandra Klepancová, Vanesa Vágaiová,
Bianka Floreková, Paulína Bennárová, Jana Ruňaninová, Sofia Vojteková,
Simona Skačanová, Lucia Nevická, Magdaléna Grófová
• Druhý rad: Daniel Kráľ, Matej Marták, Patrik Kollár, Hana Rothmeierová, Mgr. Janka Juríková,
Janka Arpášová, Terézia Lendelová, Nina Mesárošová, Zuzana Baková, Viktória Števíková
• Tretí rad: Mário Martiš, Viktor Fulier, Oliver Debrovský
• Chýbajú: Lenka Leššová, Richard Kardhordó
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Posledný rok ubehol ako voda a my
sme späť – múdrejší, o čosi starší,
takmer všetci dospelí a stále veselí.
Tretí ročník sa niesol v znamení
zmien. Triedny život nám obohatili
naši noví kamaráti z Talianska, Sonia a Flavio. September sme začali
plní nádeje s prezenčnou výukou,
to nám však príliš dlho nevydržalo.
Mnohí verili, že ešte stále existuje
možnosť, že naša škola zostane
naďalej otvorená, že nás každé
ráno bude vítať zvučný štebot
miestnych anduliek pri šatniach, že
slastná vôňa čerstvých fornetov
z bufetu sa bude šíriť chodbami
a lákať nás, a že ten prenikavý zvuk
zvonenia pred a po každej hodine,
tak skoro neutíchne. Lenže viera nestačila, a tak, ako naša škola svoju
bránu otvorila, tak isto ju musela
znovu zavrieť. Od októbra sa na nás
pandémia vrhla v celej sile, a tak
sme si znovu sadli za obrazovky
počítačov a tabletov, budíky sme si
prestavili na 7:59 a modlili sa, aby
nám všetko fungovalo. Dištančná
výuka sa postupne dolaďovala za
pochodu, avšak nebola menejcenná než tá prezenčná. Naďalej sme
pilne pracovali, zúčastňovali sa
olympiád, jazykových diplomov či
štátnic. Vďaka patrí celému kolektívu za vašu snahu, decká, za to, že
ste mali pevné nervy a za to, ako
fantasticky sme to zvládli aj napriek
neustálym zmenám, polenám pod
nohami či zvukom v pozadí hovorov.
Samozrejme, opäť treba poďakovať
našim drahým profesorom – za
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trpezlivosť, ochotu a ústretovosť.
Hoci sme nemohli pozbierať nové
zážitky, spolu vycestovať do zahraničia, mali sme jeden druhého
a udržiavali sme kontakt aj napriek
prekážkam. Mnohí z nás si počas
tejto karantény utužili svoje vzťahy
medzi sebou, občas sa aj dozvedeli
pár nových vecí, ktoré predtým
nevedeli a navzájom si pomáhali vo
všetkom. Teraz sme sa znovu vrátili
na pôdu našej Alma Mater a dúfame, že nám to vydrží čo najdlhšie,
pretože sme zodpovední a vážime si šance opäť fyzicky sedieť
v laviciach a vidieť tváre vo viac
ako dvoch pixeloch. O rok nás čaká
veľká skúška dospelosti, a preto
si ešte užijeme posledné dúšky
pomaly odchádzajúceho detstva
počas celého leta a v septembri sa
uvidíme opäť – už ako nastávajúci
maturanti. Dovtedy sa lúčime a prajeme každému Goliankárovi krásne
prázdniny plné oddychu! Adios! Auf
wiedersehen! A ako by povedali
naši výmenní spolužiaci, ciao!

• Triedna učiteľka: PaedDr. Alena Viziová, PhD.
• Dolný rad zľava: Simona Mravíková, Natália Omelková, Petra Polačeková,
Alexandra Schneková, Hana Korytárová, Martina Bakytová
• Stredný rad zľava: Lea Foglová, Sonia Marras, Veronika Rybárová, Martina Lužicová,
Dominika Krajčová, Karin Némethová, Nina Solčanská, Paulína Meždejová, Alexandra Škodová
• Horný rad zľava: Lea Petríková, Laura Tomčíková, Petra Cverčková, Adam Žoldoš,
Leon Radoševič, Marek Štrpka, Adrián Maco, Lukáš Lievaj, Maximilián Želonka
• Na fotografii chýba: Magnus Lindevang Larsen
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„Navždy sa zachová v pamäti
stužková“, ktorá nikdy nebola…

Ešte chvíľu, zazvoní a začína vyučovanie

Stojíme na konci nášho stredoškolského štúdia a ani sme nezbadali,
ako tie štyri roky tak rýchlo ubehli.
Naši starší spolužiaci strávili štyri
roky v školských laviciach, my sme
skoro polovicu štúdia strávili pred
obrazovkami počítačov a o mnohé
zážitky v škole sme boli ukrátení.
„Včera“ sme len prišli, „dnes“ už
odchádzame. „Včera“ sme boli len
deti, „dnes“ sme už mladí dospelí s pribúdajúcimi povinnosťami
a zodpovednosťou. Rôzni sme
boli, sme a aj rôzni zostaneme.
Počas štúdia sme zažili mnoho spoločných veselých i poučných akciíhistoricko-literárne exkurzie, niektorí
sa zapojili do projektu DOFE, boli sme
aj za kultúrou v divadle a stihli sme
pár školských koncoročných výletov.

Aj pri jazierku bolo príjemne

Skúšku dospelosti pri zelenom stole
sme si nevyskúšali – čomu sme sa
koniec-koncov náramne potešili, ale
na oplátku sme čelili iným výzvam.
Nie vždy sme boli perfektní študenti,
mali sme svoje lepšie aj horšie dni, ale
Oddych po turistickej vychádzke

V laboratóriu pri izolovaní
DNA rastliny nám to išlo
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vždy sme sa snažili čo najviac, tak
ako sme to v danej situácii dokázali. Veľmi si ceníme prácu každého
nášho učiteľa, ktorý nám bol vždy
ochotný pomôcť a povzbudiť nás
vtedy, keď sa nám darilo a aj vtedy,
keď sme boli menej úspešní. Touto
cestou by sme sa radi za ich trpezlivosť a aj veľkorysosť poďakovali.
Určite by sme to všetko nezvládli
bez nášho školského bufetu, ktorý bol pre nás počas náročných
dní ako oáza uprostred púšte.
Napriek tomu, že ešte nie sme
úplne „seriózni dospeláci“ – sme
plní elánu, snov a nádejí, s iskrou
v oku, prichystaní vykročiť vpred
a začať novú etapu nášho života.
Pevne veríme, že sa za tie štyri
roky na nás „nalepilo“ aj niečo, čo
si odnesieme do budúcnosti a že
na zážitky z gymnaziálnych rokov
budeme ešte dlho spomínať a naše
priateľstvá budú trvať ešte veľa rokov.

Aj takto sme fungovali

• Triedna učiteľka: PaedDr. Erika Miková
• Prvý rad zľava : Vanesa Pašková, Ema Očadlíková, Hana Šiková, Sabína Hatinová, Sofia Ábelová,
Kamila Sentivánová, Laura Tomanová, Ivana Kajabová, Tereza Ligačová, Dáša Vojtaššáková
• Druhý rad zľava : Miroslav Zelenka, Dávid Bíro, Matej Horský, Patrik Kaschný,
Filip Vašš, Filip Kršiak, Adam Kozolka Eliáš Pénzeš, Samuel Rácz
• Na fotke chýbajú: Kristína Janošťáková, Timotej Lauko,
Ivana Slezáková, Romana Tomášková, Libuša Vlčáková
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85

Z pavilónu G sa vám hlásime naposledy s tým, aká je situácia v IV. B. Zbití takmer rokom dištančného vzdelávania
sme sa ešte naposledy vrátili na bojisko ukázať, že všetky známky (a aj easy maturitu;)) si zaslúžime. Stužkovú sme
síce nemali a už ani mať nebudeme, no na druhej strane, sú to aspoň ušetrené nervy so snahou niečo zorganizovať
(poznáme si firmu, že áno…) Napriek tomu, že to bolo občas kruté, musíme skonštatovať, že keď čítate tieto riadky,
sme už vyhrali. Vyhrali sme postup do ďalšieho levelu, pre mnohých do toho vysnívaného. Otvoria sa nám nové,
a všetci veríme, že aj oveľa pestrejšie svety. A v tomto si, parafrázujúc programové vyhlásenie vlády, držme palce!
Vaša milovaná IV. B
P.S. Vlastička, ďakujeme, že ste nás nepredali!
Pizza na konci tretieho ročníka

*Dvaja naraz odišli spred
webkamery*
p.p: „Oni už skončili a išli
spolu na pivo?“
*Zákaz vychádzania mimo okresu*
p.p.: „Adam, ty ako chceš ísť
z Bratislavy do školy?“
Adam: „Čo ja viem, 180 po diaľnici…?“
Niekto: „Balkis príde na
maturitu s neskúšakom.“

Aj takto technika zlyhávala
počas online vzdelávania.

Takmer celá trieda ešte naposledy pohromade…

86

· Dávid Balko
· Tomáš Bielik
· Adam Bolfa
· Mário Civáň
· Dominika Ďurfinová
·
·
·
·
·

Sára Ďurišová
Simona Gáspárová
Sam Gergely
Silvia Gergelyová
Martin Guniš

· Lea Hadnagyová
· Tamara Ilková
· Veronika Kelemenová
· Jessica Krčmárová
· Matej Kulháň

IV.B

·
·
·
·
·

Samuel Lencsés
Šimon Lenčéš
Adam Majtán
Patrik Mikeš
Roman Nagy

·
·
·
·

Ondrej Ondrovič
Maximilián Péteri
Sofia Šebová
Adam Vašek

· Triedna učiteľka:
· PhDr. Vlasta
Zelenková
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Naše štyri roky na Golianku neprebehli úplne ako sme si ich predstavovali. Prezenčné štúdium nám v treťom ročníku prekazil COVID-19
a na necelý rok sme sa od seba odlúčili. Vídali sme sa len cez obrazovky z pohodlia našich domovov. Je to zaujímavá skúsenosť, no
i vďaka tomu vieme, že sociálny kontakt je nenahraditeľný.
Po dlhých časoch samoty sme sa opäť stretli. Naši kartári nezabudli
hrať čertove obrázky, Karol chodil stále výlučne bez pera a všetci sa
zhodneme na tom, že bez nášho predsedu Alexa by sa veru ťažko žilo.
Hoci pre nás bola maturitka formalitkou, nemožno poprieť, že k štúdiu sme
pristupovali veľmi zodpovedne. Do poslednej chvíle sme verili v uskutočnenie stužkovej, na ktorú sme sa veľmi tešili. Tá naša sa teda navždy asi nezachová. Teraz nám však neostáva nič iné ako veriť v priaznivú epidemiologickú situáciu a to, že sa nám podarí zorganizovať aspoň nejakú náhradu.
A keď nás už vietor zaveje kade-tade, my sa ešte stretneme a pospomíname na tieto chvíle s veľkým úsmevom na tvári a možno aj slzami
v očiach. Vám Goliankárom prajeme veľa sily, odhodlania, nadhľadu,
pokory aj radosti. Pretože takí sme boli my a bolo nám tu veru supersky. Sem-tam sme si možno ponadávali aj pofrflali, ale stále platí, že
si odnášame veľa pekného, veľa vedomostí, veľa nových skúseností
i množstvo nových známostí – s učiteľmi i spolužiakmi, ktorí nám boli
oporou, radcami i priateľmi, za čo im veľmi pekne ďakujeme. No a okrem
toho sme sa držali hesla: NEZODPOVEDNÉ VECI, ROBÍME ZODPOVEDNE!
ĎAKUJEME vám všetkým a držíme vám palce. Užívajte si tieto goliankárske časy!
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• Triedna učiteľka: Mgr. Silvia Páleníková
• Predný rad: Monika Zimová, Nikoleta Tarajová, Martina Hlavinová, Katarína Honzová, Chiara
Hrapková, Laura Perinová, Kristína Hunková, Lenka Poljak Škoblová, Natália Puchovská,
Mgr. Silvia Páleníková, Petra Danková, Alexandra Kolláriková, Eva Kozárová
• Zadný rad: Ondrej Mada, Marek Bakoš, Adam Mladý, Kristián Ács, Alexander Godál, David Kecskés,
Dávid Janiš, Daniel Mačura, Tomáš Moosch, Lukáš Sedláček, Oliver Longauer, Karol Bielik
• Na fotke chýbajú: Karolína Černušková, Soňa Kormuťáková, Jakub Tehlár
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ZLEPŠILI SME
VYBAVENIE ŠKOLY
V rámci projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na
Gymnáziu Golianova 68, Nitra sa zrealizoval nákup
učebných pomôcok a výpočtovej techniky v celkovej výške cca 67 800 €. Zakúpili sme sadu senzorov
a softvér pre vyučovanie predmetov FYZ, BIO, CHE, INF,
mikroskopy pre žiakov a učiteľov k vyučovaniu BIO, 9
notebookov pre učiteľov k realizácii krúžkovej činnosti
projektu, 17 tabletov do učebne INF, 17 grafických tabletov pre žiakov, 3D tlačiareň, kameru, fotoaparát, diktafón, didaktické pomôcky pre BIO, učebné a didaktické
pomôcky pre TSV a GEO.
Z finančných prostriedkov školy sa zakúpil nábytok
do kabinetu ANJ v sume 1 669 € a školský nábytok
do 2 tried v sume 5 320 €. Vymenili sa podlahy v 3 triedach a v Malej učebni FYZ spolu za 13 243 €. Vymenilo
sa osvetlenie v 5 triedach a na chodbe na prízemí pri
posilňovni spolu za 7 751 €. Nainštalovalo sa nové vonkajšie senzorové osvetlenie za 701 €. Zakúpil sa umývací automat za 3 487 € a záhradný traktor/kosačka
za 2 786 €. Do školskej kuchyne bola zakúpená nová
smažiaca panvica v sume 3 524 €. Zakúpili sme systém na hromadné meranie telesnej teploty na vstupe
do budovy, termokameru za 5 977 €. Do dvoch zrekonštruovaných šatní sme zakúpili nové lavičky za 3 248 €.
Nitriansky samosprávny kraj poskytol škole finančné prostriedky na rekonštrukciu sociálnych zariadení
v pavilónoch A a C vo výške 193 046 € - práce ukončené v septembri 2020 a finančné prostriedky na kúpu
17 notebookov pre učiteľov a renováciu 17 notebookov
v učebni INF v celkovej sume 15 000 €. Z finančných
prostriedkov zriaďovateľa sa ukončila rekonštrukcia fasády budovy školy v celkovej sume 934 000 € - práce
boli ukončené a budova odovzdaná škole 4. augusta
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2020. Dňa 17. mája 2021 na zasadnutí zastupiteľstva
NSK boli škole schválené finančné prostriedky vo výške 111 000 € na rekonštrukciu zvyšných sociálnych zariadení v budove školy.
Škola investovala z rozpočtu školy do interného vybavenia školy finančné prostriedky vo výške takmer
50 000€.

NADÁCIA GYMNÁZIA
Nadácia gymnázia opäť prispela k skvalitneniu podmienok pre vyučovanie nákupom počítačov a výpočtovej techniky v celkovej hodnote 17 111 €.
Nadácia pracovala v zložení: správkyňa nadácie
- PaedDr. Alena Viziová, PhD., členovia správnej rady Mgr. Martina Filová (predsedníčka správnej rady nadácie), Mgr. Juraj Horváth, Monika Jurajdová, Mgr. Janka
Juríková, Mgr. Vladimír Podoba, PhDr. Darina Račková.
Revízorkou nadácie bola Mgr. Kristína Laurinská.
Ďakujeme všetkým za podporu,
spoluprácu a finančnú pomoc.

RADA RODIČOV
Zasadnutia rady rodičov sa v tomto školskom roku
konali prostredníctvom Microsoft Teams. Členovia sa
zaujímali o priebeh dištančného vzdelávania a rovnako aj o prípadné problémy, ktoré žiakom online výučba
spôsobovala. Vedenie školy častejšie ako v minulosti,
komunikovalo aj s jednotlivými rodičmi, najmä ohľadom
povinnosti testovania žiakov a zákonného zástupcu,
rozsahu a náročnosti online výučby, nástupu maturantov a ostatných žiakov na prezenčné vyučovanie
po oficiálnom otvorení škôl v apríli 2021. Riešili sa oba-

vy z nákazy koronavírusom počas cestovania žiakov,
ale i obavy z dlhodobého nosenia respirátora, neskôr
aj rúška. Pomoc a podporu dostala škola od rodičov –
lekárov, ktorí boli ochotní vypomôcť ako zdravotnícky
personál s testovaním žiakov a zamestnancov antigénovým testami, a tak urýchliť nástup na prezenčné
vyučovanie po vianočných prázdninách. Vážime si aj
výpomoc s rúškami, respirátormi a dezinfekciou, ktorú
nám ochotne zabezpečili aj rodičia.
Rodičovské združenie GymGol zo svojich finančných
prostriedkov zakúpilo škole učebné a didaktické pomôcky pre PK MAT, FYZ, BIO, SLJ, DEJ, VYCH – učebnice,
mapy, slovníky, pracovné zošity… Navyše rada rodičov
uvoľnila finančné prostriedky aj pre kúpu šatňových
skriniek pre 1. stupeň 8-ročného štúdia v sume 8 874€.
Z prostriedkov rodičovského združenia sa žiakom zaplatila školská ročenka, zakúpili sa knižné odmeny, uhrádzal sa hygienický servis, ceny za úspechy v súťažiach.
Rada rodičov pracovala v tomto zložení:
PaedDr. Lucia Rumanová, PhD. (V.KNA) – predsedníčka; Mgr. Terézia Bieliková (V.AJ) – podpredsedníčka; Mgr. Gabriela Mesárošová – hospodárka (IV.KA);
Gabriela Zelinková (I.PA); Radoslav Kriváček (II.SA); doc.
MVDr. Ivan Holko, PhD. (III.TA); Ing. Slavomíra Chobotová
(VI.SXA); Ing. Ivana Bojňanská (VII.SPA); Mgr. Marcela
Bernadičová (VIII.OKA); RNDr. Janka Drábeková, PhD.
(I.AJ); Doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD. (II.AJ); Ing. Darina
Kviatkovská (III.AJ); Ing. Alexandra Pizzamiglio (IV.AJ);
Mgr. Martina Kulichová (I.A); Ing. Katarína Mihalovičová
(I.B); Aneta Mésárošová (I.C); Mgr. Mariana Kováčová,
PhD. (II.A); Ing. Gabriela Gajdošová (II.B); Helena Naštická (II.C); Milan Sokol (III.A); Ing. Katarína Rothmeierová
Bc. (III.B); Naděžda Radoševič (III.C); René Očadlík (IV.A);
Ing. Zuzana Ondrovičová (IV.B); PaedDr. Pavol Mada
(IV.C).

RADA ŠKOLY
V septembri 2020 sa uskutočnili voľby do rady školy
v jednotlivých zastúpených zložkách. Ustanovujúcim
zasadnutím dňa 24. septembra a následným potvrdením a oficiálnym vymenovaním členov predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milanom Belicom, PhD., získala Rada školy pri Gymnáziu, Golianova
68, Nitra mandát na funkčné obdobie od 1. 10. 2020 do
1. 10. 2024.
Zloženie Rady školy pri Gymnáziu, Golianova 68, Nitra:
Predseda RŠ: Mgr. Vladimír Podoba – zástupca pedagogických zamestnancov
Podpredseda RŠ: Mgr. Monika Polonecová – zástupca
nepedagogických zamestnancov
PaedDr. Erika Miková – zástupca pedagogických zamestnancov
Doc. Ing. Jozef Dvonč – delegát zriaďovateľa
Ing. Monika Laurová – delegát zriaďovateľa
PhDr. Juraj Richter – delegát zriaďovateľa
Ing. Štefan Štefek – delegát zriaďovateľa
PaedDr. Lucia Rumanová, PhD. – zástupca rodičov žiakov
RNDr. Janka Drábeková – zástupca rodičov žiakov
RNDr. Peter Boleček PhD. – zástupca rodičov žiakov
Alexandra Bernathova Pizzamiglio – zástupca žiakov
V školskom roku 2020/2021 sa konalo jedno prezenčné
zasadnutie 24. septembra, sedemkrát bolo vykonané
„per rollam“ hlasovanie z dôvodu vyjadrenia sa k potrebným dokumentom a materiálom. Počas obdobia protipandemických opatrení bola rada školy plne funkčná,
súčinná so školou a plnila svoju úlohu zodpovedne
a flexibilne.
Ďakujeme za podporu a spoluprácu.

Ďakujeme rodičom za finančnú pomoc, spoluprácu
a ústretovosť!
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ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA
Po roku sa vám opäť hlásime. Ako každý rok, aj tentokrát sa u nás v ŽŠR stretla skvelá partia ľudí, ktorí majú
stále chuť a náladu vymýšľať aktivity pre vás. Tento
rok bol však iný ako ostatné, keďže sme naživo stihli
zrealizovať len voľby a prijať medzi nás nového člena.
Zo všetkých prváckych tried sa prihlásilo 9 žiakov. Výsledky vo voľbách boli veľmi tesné. Najvyšší počet hlasov získal Lukáš Slíž z I.C.
Zloženie ŽŠR: predseda: Alexandra Bernathova Pizzamiglio (IV.AJ); podpredseda: Veronika Kozová (IV.AJ); členovia: Daniel Badi (III.AJ); Dorota Kurucová (VII.SPA); Oliver Hoffej (III.A); Petra Polačeková (III.C); Nina Kadáková
(VI.SXA); Sofia Sitárová (II.AJ); Nguyen Thi Thuy Duong
(II.C); Bálint Janik (II.B); Lukáš Slíž (I.C).
Koordinátorka ŽŠR: Mgr. Silvia Tóthová

sme stihli aj Limonádový deň. V pláne sme mali mnoho
vecí a v zálohe viaceré fantastické nápady, ktoré si ale
odkladáme do ďalšieho ročníka. Dúfame, že sa budeme
v budúcnosti častejšie stretávať a viac sa spoločne zabávať na našich akciách. Vidíme sa ďalší školský rok!

ČASOPIS OZVENA
Školský časopis Ozvena má dlhoročnú tradíciu. Žiaľ, už
v minulom školskom roku sme pre COVID – 19 vydali iba
jedno číslo. Pandémia ovplyvnila vydávanie časopisu
aj v školskom roku 2020/2021. Napriek zlej situácii sa
nám napokon podarilo vydať v apríli zásluhou šéfredaktora Patrika Kollára ďalšie číslo - online. Ako vždy aj
teraz sme v ňom predstavili nové tváre. Naši redaktori
informovali o všetkých významných akciách a výborných výsledkoch, ktoré dosiahli naši žiaci v okresných
a krajských kolách rôznych súťaží, vrátene olympiád
a aj SOČ.
Šéfredaktor: Patrik Kollár (III.B)
Zástupkyňa šéfredaktora: Natália Novotová (IV.AJ)
Redaktori: Ema Benčíková (III.A); Ema Drábeková (I.AJ);
Branislav Grznár (I.A); Ema Ivičová (I.A); Natália Labovská (V.KNA); Kristína Lidiková (I.B); Jasmína Miťková
(III.AJ); Lucia Novotná (III.AJ); Kristína Škutilová (V.AJ).

Naše tradičné stretnutia sa presunuli do online priestoru a nemohli sme vymýšľať školské akcie. Podarilo sa
nám však stretnúť aspoň cez Teams a priniesť vám
tradičné Kakavko a sušienky v podobe videoreceptu.
Farebný týždeň sme realizovali od 25. mája s farbami
v poradí: červená, modrá, žltá, ružová, elegantný deň
(v piatok 28. 5.) na oslavu maturantov. (Ocenené triedy
podľa počtu zapojených žiakov: I.C; I.AJ; I.PA) Pred letom
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Grafici: Dominik Čačík (VI.SXA); Lili Ivaničová (II.AJ); Lucia Korytárová (V.AJ); Adam Kožík (V.KNA); Paulína Pinková (IV.AJ) – aj karikaturistka; Natália Ťapušová (I.B);
Veronika Zahoreczová (III.A).
Na Ozvene pracujú: Mgr. Iveta Palková, Mgr. Tomáš Zaujec a Mgr. Renáta Lukačková – jazyková úprava.
OZVENA ONLINE https://gymgolnr.sk/ozvena/

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI ŠKOLY
• Horný rad zľava: Mgr. Tomáš Zaujec, Mgr. Lívia Maťušová, Mgr. Vladimíra Juráková, Mgr. Janka Juríková,
Mgr. Vladimír Podoba, Mgr. Dana Slobodová, Mgr. Tomáš Žilka, Ing. Eva Karlubíková, Mgr. Juraj Horváth
• Druhý rad zľava: Mgr. Katarína Kettmannová, Mgr. Kristína Vachová, Mgr. Beáta Červeňová,
Mgr. Eva Krišková Gálová, Mgr. Klarisa Pavlovičová, PaedDr. Alena Viziová, PhD., Selma Ariadne Konrad,
Mgr. Anežka Luleiová, Mgr. Zdravomila Barthová, Mgr. Kristína Laurinská, Mgr. Andrea Antalová,
PaedDr. Jana Pechová, PhDr. Vlasta Zelenková, Mgr. Anna Semenova, Mgr. Iveta Palková, PhDr. Darina Račková
• Tretí rad zľava: Mgr. Renata Bohuslavová, PaedDr. Ida Černá, ThLic., Mgr. Eva Činčurová,
PaedDr. Jana Stanková, Mgr. Magdaléna Šonkoľová, Mgr. Viera Civáňová, PaedDr. Alica Hladká,
Mgr. Silvia Páleníková, Mgr. Ľubica Barátová, PaedDr. Erika Miková, Mgr. Soňa Kisová
• Dolný rad zľava: Mgr. Sabína Kovarčíková, PaedDr. Zuzana Kreškócziová Baráthová, Mgr. Viera Švardová,
Mgr. Zoltán Šonkoľ, Mgr. Eva Frantzová, RNDr. Zuzana Hurtová, PaedDr. Veronika Szombatová,
PhD., Mgr. Soňa Krivošíková, Mgr. Martina Filová, PaedDr. Ingrida Jakubičková
• Na fotke chýbajú: Mgr. Eva Dobiaš, Mgr. Monika Antolin Kelebercová, Mgr. Martina Koprdová,
PhDr. Mária Krištofičinová, Mgr. Renáta Lukačková, PhDr. Katarína Michalíková, Mgr. Mária Novotná,
Mgr. Alexandra Podobová, Mgr. Silvia Tóthová, Mgr. Martin Cápay, Grenville Bennetts Sam
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ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
• Dolný rad zľava:
Alžbeta Depešová,
Renáta Gavulová,
Lucia Ondrejíčková,
Miroslava Práznovská,
Zuzana Mikulová
• Horný rad zľava:
Ľuboslava Holková,
Helena Gregušová,
Monika Polonecová,
Ľudmila Urcikánová,
Katarína Mošaťová

HOSPODÁRSKY ÚSEK
• Horný rad zľava:
Gabriela Bačová,
Mgr. Ivana Kužmová,
Ľubica Žitná, Monika Jurajdová,
Anna Dávidová, Denisa Líšková,
Zdenko Burda.
• Dolný rad zľava:
Renáta Podlužanská,
Margita Sklenárová,
Magdaléna Slamková,
Edita Bečárová
• Na fotke chýbajú:
Mgr. Zuzana UhríkováStrešková, Dana Jankovičová,
Zuzana Kuchárová
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