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Máte pred sebou piate vydanie školskej ročenky, 
ktorá Vás prevedie nielen najdôležitejšími udalos-
ťami školského roka 2018/19, ale priblíži Vám reálny 
obraz o fungovaní školy, o jej kvalite a napredovaní. 
Sme pyšní na to, že naša škola si stále drží prven-
stvo v  externom hodnotení gymnázií nezávislým 
inštitútom INEKO medzi nitrianskymi gymnázia-
mi. Sme jediným gymnáziom v Nitre s hodnotením 

„škola s výbornými výsledkami žiakov“.
Veľké množstvo aktivít, ktoré sme pre žiakov 

pripravili, premyslene dopĺňali vzdelávací pro-
ces. Žiak sa ich nezúčastňoval pasívne, ale naopak 
mal možnosť prepájať svoje teoretické vedomosti 
s praktickými ukážkami a potrebami trhu práce.

Teší nás angažovanosť našich žiakov v  Štu-
dentskom Trénerskom centre v Microsofte, vďaka 
čomu naša škola získala bezplatne Office 365. Naše 
maturantky reprezentovali školu a Nitriansky re-
gión na konferencii o umelej inteligencii v Aténach, 
boli súčasťou päťčlennej skupiny zo Slovenska. 
Žiaci nás tiež úspešne reprezentovali na projek-
te v nemeckom Heidelbergu, ale i v Bratislave na 
konferencii PyCon 2019 na tému Programovanie 
trochu inak. Tešia nás výsledky žiakov v súťažiach, 
najmä reprezentácia vo vyšších kolách súťaží, ale 
i príležitosť pre žiakov vycestovať do španielskeho 

Alicante a získať jazykový španielsky certifikát.
11. januára našu školu navštívila štátna tajomníč-

ka MŠVVaŠ SR Oľga Nachtmannová, v  sprievode 
generálneho riaditeľa sekcie medzinárodnej spo-
lupráce a  európskych záležitostí Mareka Mošku, 
ktorí sa stretli so študentami maturitného ročníka. 
Cieľom stretnutia bolo upriamiť pozornosť najlep-
ších maturantov na prestížne VŠ v Rusku.

Na škole nám pribudli noví zanietení žiaci pre 
program DofE, ktorí plnia svoje stanovené ciele, 
venujú sa dobrovoľníctvu a úspešne zvládli aj ostrú 
expedíciu. Dobrovoľníctvom sa nechali strhnúť aj 
ďalší žiaci, ktorí počas Týždňa dobrovoľníctva čis-
tili átrium, iní maľovali vnútorné schodište a oživili 
ho nielen farbami, ale i názvami diel známych au-
torov, ďalší žiaci zase revitalizovali vonkajší areál 
školy. K  skrášleniu areálu prispela v  novembri aj 
výsadba 35 stromov  – boli to najmä japonské če-
rešne, javory a lipy, ktoré škola získala zdarma od 
svojho zriaďovateľa  – Nitrianskeho samosprávne-
ho kraja.

V  tomto školskom roku sme vytvorili podmien-
ky pre realizáciu medzinárodne platných ECDL 
skúšok. Skúšky absolvovali najskôr naši učitelia in-
formatiky, ktorí tak získali oprávnenia skúšajúcich 
komisárov pre ECDL a následne dostali príležitosť 
maturanti. Sme radi, že 38 maturantov si bude 
môcť vďaka ECDL certifikátu - Európsky vodičský 
preukaz na počítače - v budúcnosti vydokladovať 
svoje IT zručnosti.

Škola bola v závere roka 2018 zaregistrovaná na 
vzdelávací projekt Fenomény sveta s  cieľom učiť 
viac v  súvislostiach, zážitkovo, pre žiakov atrak-
tívnejšie, ale najmä viac rozvíjať u  žiakov kritic-
ké myslenie, tvorivosť a  tímovú prácu. Projekt je 
vypracovaný na obsah vzdelávania pre 1. stupeň 

Vážené dámy a páni, vážení rodičia, milí žiaci.

Mgr. Soňa Krivošíková
zástupkyňa riaditeľky školy

Mgr. Eva Frantzová
zástupkyňa riaditeľky školy

RNDr. Zuzana Hurtová
riaditeľka školy
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8-ročného štúdia. Škola ho zaradí do praxe po za-
školení učiteľov, od septembra 2019.

Od decembra sme začali spolupracovať s  Aka-
démiou tanca v  Nitre, vďaka tomu sa 36 žiakov 
zúčastnilo tanečného kurzu pod vedením Miloša 
Tigyiho priamo na pôde školy. Tanečná príprava 
vyvrcholila krásnou slávnosťou Venčekom v Dome 
Matice Slovenskej.

Počas roka chod školy ovplyvnilo aj niekoľko 
legislatívnych zmien. Zákon č. 210/2018 Z.z., ktorý 
od 1. septembra 2018 dopĺňa školský zákon, jed-
noznačne zadefinoval povinnosť pre žiakov 4. roč-
níka 8-ročného štúdia gymnázia absolvovať celo-
slovenské Testovanie 9. Žiaci IV.KA sa po prvýkrát 
povinne zúčastnili tejto skúšky.

Platnosť uvedeného zákona nepriaznivo ovplyv-
nila na gymnáziách v rámci NSK najmä počet žia-
kov prijímaných v  prijímacom konaní od septem-
bra 2019 na 8-ročné štúdium do 1. ročníka. Naša 
škola mala stanovený počet 26 žiakov, vzhľadom na 
len 0,79-násobok 5% pre NSK, ktorý určilo MŠVVaŠ 
SR.

22. októbra 2018 na zasadnutí zastupiteľstva 
NSK, boli škole odsúhlasené finančné prostriedky 
na zateplenie budovy a rekonštrukciu fasády školy 
vo výške 1,7 mil. €. Prípravne práce pred realizá-
ciou zateplenia sú v  rukách zriaďovateľa. Predpo-
kladáme však, že s  realizáciou sa začne v  tomto 
kalendárnom roku.

Naši učitelia sa podieľali na vypracovaní niekoľ-
kých dôležitých projektov. Reagovali sme na výzvu 
EÚ: Zvýšenie úrovne kvality gymnázií zvyšovaním 
úrovne vo finančnej, prírodovednej a  matema-
tickej gramotnosti. V rámci Erasmus+ sme podali 
dva projekty: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, 
v  rámci ktorého by sa mohli vzdelávať vyučujúci 

bilingválnych tried vo Veľkej Británii. Druhým je 
projekt zameraný na Školské partnerstvá, v rámci 
ktorého si škola naplánovala spoluprácu s  roves-
níkmi stredných škôl v Lotyšsku, Fínsku a Nemec-
ku. Ďalším projektom v  rámci dotačného progra-
mu Podpora rozvoja športu na rok 2019, si škola 
naplánovala rekonštrukciu priestorov v  pavilóne 
E a  nákup športovej výbavy. Reagovali sme aj na 
výzvu Ministerstva zdravotníctva SR zameranú 
na psychohygienu a zdravý životný štýl s názvom: 
Podpora zachovania duševného zdravia detí a ado-
lescentov.

V  prípade, že podané projekty budú úspeš-
né, žiakom ponúkneme ďalšie možnosti nielen na 
vzdelávanie formou rozvíjania gramotností a  ja-
zykových zručností, ale vzniknú aj nové zaujímavé 
príležitosti pre cestovanie a spoznávanie regiónov 
Slovenska.

Na záver sa chcem poďakovať všetkým žiakom, 
ktorí úspešne reprezentovali školu na súťažiach, 
projektoch, kultúrnych a vzdelávacích podujatiach, 
ale i  tým, ktorí si zodpovedne plnili svoje školské 
povinnosti a dosahovali výborné študijné výsledky.

Chcem sa poďakovať všetkým učiteľom, ale i os-
tatným zamestnancom školy za zodpovedné plne-
nie si svojich pracovných povinností, za každoden-
né pracovné nasadenie, vďaka ktorému má dnes 
škola dobré meno a výborné výsledky.

Všetkým Vám želám krásne prázdniny a  zaslú-
žený oddych. Do nového školského roka Vám želám 
veľa zdravia, optimizmu a nadšenia, ale i tvorivých 
síl pre plnenie nových úloh.

RNDr. Zuzana Hurtová
riaditeľka školy
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ŠTATISTICKÉ 
ÚDAJE O ŠKOLE
V  školskom roku 2018/19 v  škole študovalo 758 
žiakov v 3 formách štúdia:

EE 8-ročné štúdium: 8 tried – spolu 238 žiakov
EE 5-ročné bilingválne štúdium 

s druhým vyučovacím jazykom 
anglickým: 6 tried – spolu 183 žiakov
EE 4-ročné štúdium: 12 tried – spolu 337 žiakov

Na vzdelávaní žiakov sa podieľalo 54 učiteľov 
a  1 zahraničný anglický lektor z  Veľkej Británie. 
V škole pracovala 1 školská psychologička, 14 za-
mestnancov pracovalo na hospodárskom úseku 
a  10 pracovníčok si plnilo pracovné povinnosti 
v školskej jedálni.

V tomto školskom roku v pracovnom pomere ne-
pokračovali: PaedDr. Darina Arpášová (odišla do 
dôchodku), Mgr. Mária Budínska (odišla do dô-
chodku), Mgr. Viktor Kuťka (odišiel do dôchodku), 
Mgr. Petra Čančová, Mgr. Marta Ganderáková, 
anglický lektor Menealos Kanakis.

Do pedagogického zboru prišli noví učitelia: 
PaedDr. Lívia Tulisová (NEJ – HUV), Mgr. Tomáš 
Žilka (TSV – ETV), PaedDr. Ida Černá (NAV), Mgr. 
Mária Novotná (BIO  – CHEM), Mgr. Dominika 
Uhrová (ANJ), Mgr. Terézia Petrovičová (ANJ), 
anglický lektor Sam Grenville Bennetts.

Dlhodobé zastupovanie: PaedDr. Darina Arpášo-
vá zastupovala Mgr. Anežku Luleiovú (dlhodo-
bá PN od 3. 9. do 26.  10. 2018) a Mgr. Alexandru 

Podobovú (od 8.  1. do 30.  6.  2019). Mgr. Katarína 
Borbélyová zastupovala Mgr. Vieru Švardovú (od 
4.  10.  2018 do 31.  1.  2019) a  Mgr. Andreu Ďurickú 
(dlhodobá PN od 1. 2. 2019 do 30. 6. 2019)

Nastali tiež personálne zmeny na pozícii školník – 
údržbár: od 6. 12. 2018 odišiel Igor Hreňovčík a na 
voľné miesto nastúpil Ľudovít Chovan. V decem-
bri zomrela pani Daniela Mikátová, ktorá v škole 
pracovala ako upratovačka.

V tomto školskom roku v škole študovalo 6 zahra-
ničných študentov: z Francúzska, USA, Talianska, 
Taiwanu, Belgicka a  Argentíny. 11 našich žiakov 
malo povolené študovať v  zahraničí v  rozsahu 
pol roka alebo jedného školského roka, podľa 
ich uváženia. Študovali v  krajinách: Švajčiarsko, 
Rusko, Fínsko, Rakúsko, USA, Nórsko, Brazília 
a Japonsko.

Žiaci  IV.KA boli úspešní v  celoslovenskom Testo-
vaní 9-2019. Testovalo sa 30 žiakov. V matematike 
dosiahli priemernú úspešnosť 89,22% a v sloven-
skom jazyku 77,55%.

Vzdelávanie žiakov v  škole sa realizovalo aj na 
vzdelávacie poukazy. Otvorili sme 20 krúžkov 
a  prijali 345 vzdelávacích poukazov (návratnosť 
takmer 46%). Z  nových krúžkov to boli najmä 
krúžky: Robotika, Testujeme sa, Biológia veselo 
i  vážne, Šachový krúžok, Chémia pre expertov. 
Teší nás, že svoje miesto majú aj každoročné 
krúžky, ktoré sa už stali tradičnými a najmä pre 
žiakov zaujímavými: Fitness, volejbalový krúžok, 
Logika, Slolitúra, krúžky jednotlivých cudzích ja-
zykov, krúžky z informatiky…
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OPÄŤ SME NAJLEPŠIE 
GYMNÁZIUM V NITRE!
Teší nás každoročné hodnotenie nezávislým inšti-
tútom INEKO z  dôvodu, že každý rok je toto hod-
notenie lepšie. Už druhý rok sme najlepším gym-
náziom v  Nitre. V  Nitrianskom kraji nám patrí 2. 
miesto a v rámci SR je to 21. miesto.

Pri hodnotení sa zohľadňujú výsledky externej 
časti MS, výsledky v súťažiach a olympiádach, ale 
i hodnotenie školy inšpekciou, počet nezamestna-
ných absolventov a prijímanie absolventov na VŠ.

V  našej ročenke sme dali tentokrát väčší priestor 
žiakom, ktorí nás reprezentovali, aby sa s  vami 
podelili o svoje dojmy a zážitky zo súťaží v celoslo-
venských kolách.

Externé hodnotenie nezávislým 
inštitútom INEKO

hodnotenie 7,5 
"škola s výbornými 
výsledkami žiakov"
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SEPTEMBER 2018
Školský rok 2018/19 sme slávnostne otvorili v ponde-
lok 3. septembra 2018, pre nepriaznivé počasie sme 
sa všetci zhromaždili v školskej telocvični.

Všetci sme potleskom privítali našich nových prvá-
kov. Pripomenuli sme im, že na začiatku stačí mať 
chuť a  odhodlanie nevzdávať sa. Ostatné už pôjde 

„ako po masle“.

KVAPKA KRVI NA GOLIANKU
Dňa 10. septembra v  spolupráci s  Národnou trans-
fúznou službou SR, pracovisko Nitra sa na pôde školy 
uskutočnil mobilný odber krvi. Túto vzácnu tekutinu 
darovalo 25 žiakov školy. Pre záujem žiakov sme túto 
akciu úspešne zopakovali aj 5. februára 2019.

Ďakujeme všetkým darcom krvi!

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ - 
HYDROCENTRÁLA NITRA
Žiaci II.AJ a I.B triedy sa 13. septembra zúčastnili od-
bornej exkurzie u výrobcu elektrickej energie - Malá 
vodná elektráreň Hydrocentrála Nitra, ktorá je vy-
budovaná na pravom brehu rieky Nitry. Žiaci si so 
záujmom prezreli chod elektrárne. Dozvedeli sa, že 
prevádzka tejto elektrárne nie je spojená s  negatív-
nymi dopadmi na životné prostredie. Vyznačuje sa 
vysokou účinnosťou využitia vodnej energie a je pri-
pojená na verejnú elektrickú sieť, do ktorej dodáva 
energiu. Prehliadka elektrárne spojená s výkladom 
bola zaujímavá, žiakom sa páčila.

BIELA PASTELKA
Verejná zbierka pre ľudí so zrakovým postihnutím 
pod názvom Biela pastelka sa konala 21. septembra 
nielen v uliciach Nitry, ale i v priestoroch našej ško-
ly. Žiaci 2. ročníka ako dobrovoľníci pomáhali zbierať 
finančné príspevky od ľudí ochotných prispieť tým, 
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ktorí to veľmi potrebujú. Aj vďaka príspevku našich 
žiakov 2 123€, môžeme pomôcť nevidiacim a  slabo-
zrakým ľuďom vrátiť sa späť do života.

V PAMÄTNEJ IZBE IVANA KRASKU
21. septembra sa žiaci III.AJ, III.B a  VII.SPA zúčastni-
li literárnej exkurzie v  Pamätnej izbe Ivana Krasku 
v  Piešťanoch, ktorá im pripomenula básnikov život 
a dielo prostredníctvom dokumentov, fotografií a troj-
rozmerných predmetov viažucich sa k  osobe básni-
ka a jeho rodine. Pozoruhodná bola najmä pracovňa 
s bohatou knižnicou, v ktorej sú mnohé knihy s veno-
vaním od Kraskových priateľov a obdivovateľov.

GOLIANKO LÁMALO REKORDY
Motivovať ľudí k  pohybu a  zdravému životnému 
štýlu, to je hlavný cieľ „Európskeho týždňa športu 
2018 – Beactive“. Vyhlásený bol v  termíne od 23. do 
30. septembra a do aktivít sa zapojili aj naši žiaci na 
hodinách telesnej a športovej výchovy.

Každý prítomný žiak prekonával vzdialenosť 2018 
metrov spôsobom, ktorý si sám určil. Zapojilo sa 650 
žiakov, ktorí spolu zdolali 1 656, 788 km, čím prekona-
li rekord z minulého roku.

Naše študentky Eva Kupčová (VIII.OKA) 
a  Magdaléna Bellayová (V.BJ) v  lete zabojo-
vali o  účasť na letnom tábore Alice Envision-
stheFuture – Girls in STEM AI Bootcamp a us-
peli. Stali sa tak súčasťou päťčlennej slovenskej 
posádky, ktorá sa posledný augustový týždeň 
2018 stretla v Aténach. Dievčatá reprezentova-
li našu školu, ale i celý Nitriansky kraj.

„Microsoft AI Bootcamp bola výborná skú-
senosť pre všetky zúčastnené dievčatá. 
Vypočuli sme si výborných rečníkov, ktorí 
sú odborníci v  IT. Dozvedeli sme sa nové 
informácie a  nadobudli sme mnoho zruč-
ností o  umelej inteligencii. A  samozrejme, 
našli sme si kamarátky z celého sveta.“

E. Kupčová a M. Bellayová v Aténach v doprovo-
de vyučujúcim Mgr. M. Cápayom, PhD.
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OKTÓBER 2018
ŠKOLA V PRÍRODE
V Euromeste Častá – Píla sa konala pre žiakov I.PA od 
1. do 5. októbra škola v prírode. Žiaci s nadšením ab-
solvovali rôzne pohybové aktivity - strieľanie z luku, 
šplhanie a preliezanie v prírodnom teréne, hod do 
diaľky kriketkou, pohybové súťaže – futbal, vybíjaná, 
prehadzovaná, skákanie cez švihadlo, ale i dopravnú 
výchovu a mnoho ďalších.

Keďže Euromesto kladie dôraz aj na výchovu mláde-
že, naši žiaci sa veľa naučili o Európskej únii. Škola 
v  prírode priniesla žiakom nielen nové vedomosti 
a poznatky, ale i veľa krásnych zážitkov.

ODOVZDÁVANIE CIEN DOFE
Dňa 9. októbra sa konala slávnostná ceremónia 
v  priestoroch Starej tržnice v  Bratislave, na ktorej 
si 21 žiakov našej školy prevzalo ocenenie z rúk brit-
ského veľvyslanca Andrewa Gartha za dosiahnutú 
bronzovú úroveň v  programe Medzinárodná cena 
vojvodu z Edinburghu (DofE).

Štyroch účastníkov počas 
ceremónie požiadali, aby 
sa s  prítomnými podelili 
o svoje výzvy aj na pódiu, 
či pred médiami. Túto 
možnosť dostala aj naša 
žiačka Lenka Minarovičo-
vá, ktorá reprezentovala 
nielen seba, ale aj celú 
našu školskú výpravu 
tým, že dostala možnosť 
prerozprávať svoj DofE 
príbeh.

HISTORICKÁ NITRA
15. a 17. októbra sa žiaci I.A, 
I.B, I.C, I.AJ triedy, ale i  V.
KNA zúčastnili exkurzie 
Po stopách histórie Nitry. 
Odbornosť výkladu zabezpečovali sprievodcovia z NI-
SYS-u. Pre žiakov bilingválnej triedy bol výklad reali-
zovaný v angličtine.
Žiaci si prehliadli bývalý Františkánsky kláštor s pri-
ľahlým kostolom. Následne pokorili najvýznamnejší 
z nitrianskych pahorkov - starobylý Nitriansky hrad, 
kde ich čakala prehliadka Katedrály sv. Emeráma, 
výstup na hradnú vežu, prehliadka veľkomoravské-
ho valu v kazemate a objavenie biskupského pokladu 
v  Diecéznom múzeu. Na záver žiaci spoznali tajom-
stvá pokladov histórie v Ponitrianskom múzeu.

DEŇ VÝŽIVY
Jedlá s  obsahom vlákniny boli témou tohtoročného 
Svetového dňa zdravej výživy na našej škole pri prí-

Aylen Strgacich, 
III.A
Na Majstrovstvách 
Slovenska štu-
dentiek SŠ v ša-
chu 2018 získala 
naša zahraničná 
študentka Aylen 
Strgacich, žiačka 
III.A triedy krásne 
1.miesto. Gratulu-
jeme a ďakujeme!
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ležitosti ktorého sa uskutočnila 15. októbra tradičná 
súťaž prípravy zdravých jedál. Každý zo súťažiacich 
tímov pripravil v školskej jedálni pozoruhodné, chut-
né a najmä rôzne zdravé chuťovky – nátierky, krémy, 
pasty, kaše, smoothies… Súťaže sa zúčastnilo 17 súťa-
žiacich tímov a  porota vybrala a  ocenila 3 najlepšie 
tímy.

EXKURZIA INSTITUTO CERVANTES
Žiaci 3. a 4. ročníka sa zúčastnili 18. októbra odbornej 
exkurzie v  Bratislave s  cieľom rozvíjať svoje komu-
nikačné zručnosti v  španielskom jazyku. Exkurzia 
začala návštevou Auly Cervantes inštitútu, ktorý sa 
zameriava na rozvoj výučby tohto jazyka a  šírenie 
kultúry španielsky hovoriacich krajín. Žiaci si pozreli 
knižnicu a zapojili sa do aktivít, ktoré si pre nich pri-
pravili španielski lektori. Dozvedeli sa o ďalších mož-
nostiach štúdia španielskeho jazyka formou kurzov 
za účelom získania uznávaných španielskych cer-
tifikátov DELE. Turistický sprievodca ich previedol 
hlavným mestom a o pamiatkach, ako sú Michalská 
brána, Stará radnica alebo Dóm svätého Martina, im 
porozprával v španielskom jazyku.

SVETOVÉ GOLIANKO

V utorok 23. októbra v priestoroch PKO v Nitre sa or-
ganizátori – žiaci VII.SPA veľmi úspešne zhostili réžie 

tradičnej školskej slávnosti Imatrikulácie žiakov 1. 
ročníkov na tému: Svetové Golianko.

Privítali oficiálne na škole našich nováčikov, ktorí sa 
predstavili zaujímavými vystúpeniami, čím repre-
zentovali vybranú krajinu sveta. Zelenú dostalo Špa-
nielsko, Mexiko, Rusko, Maďarsko a Česká republika. 
Vystúpenia boli veľmi nápadité. Striedal sa spev, ta-
nec a niektorí si trúfli aj na vtipnú imitáciu. Oficiálnu 
časť vystriedala školská diskotéka. V  závere veselú 
atmosféru akcie dotvorilo aj losovanie tomboly.

EXKURZIA MARTIN

Prehliadka Slovenského národného literárneho mú-
zea v Martine 24. a 26. októbra, určená pre maturan-
tov, je už tradičnou exkurziou. Expozícia bola rozde-
lená chronologicky do deviatich častí. Pozornosť 
žiakov pútali originálne výtvarné diela slovenských 
umelcov, historický nábytok a rôzne písacie potreby 
od najstaršieho obdobia. Maturanti neobišli ani cin-
torín, kde boli hroby a umelecky cenné náhrobné ob-
jekty vyše 300 významných osobností slovenského 
kultúrneho, vedeckého a národného života. Študenti 
si symbolickou sviečkou uctili pamiatku mnohých 
známych spisovateľov: Svetozára Hurbana Vajanské-
ho, Janka Kráľa, Janka Jesenského, Martina Kukučí-
na a mnohých ďalších.



12

PROJEKT „PO STOPÁCH 
SV. CYRILA A METODA“
Žiaci I.A, I.B, I.C, V.KNA a II.AJ sa 24. októbra zúčast-
nili odbornej exkurzie na Morave. Navštívili archeos-
kanzen v dedinke Modrá v okrese Uherské Hradište, 
kde bola postavená replika veľkomoravského opev-
neného hradiska. Prezreli si Velehrad, ktorý je v  ľu-
dovej tradícii stotožňovaný s  hlavným strediskom 
Veľkej Moravy  – Veligradom, najnavštevovanejším 
pútnickým miestom ČR. Poslednou zástavkou bola 
návšteva Pamätníka Veľkej Moravy v Starom Měste, 
kde si žiaci prezreli film o Veľkej Morave a zapojili sa 
do interaktívneho vyučovania. Exkurzia bola nielen 
poučná, ale aj veľmi zaujímavá. Všetci si odnášali 
množstvo nových vedomostí a zručností.

CHKO PONITRIE
Naša  I.PA sa 24. októbra zúčastnila odbornej pred-
nášky v  správe CHKO Ponitrie, na Samovej ulici 
v Nitre. S cieľom spoznať rastlinstvo a živočíšstvo ži-
júce na území chránenej krajinnej oblasti, dozvedieť 
sa viac o inváznych rastlinách a tiež aj o chránených 
druhoch žijúcich na danom území. Po odbornej pred-
náške Ing. Košťála si pozreli vystavenú expozíciu 
zvierat. Na jar sa spolu so strážcami prírody vybrali 
náučným chodníkom a spoznávali druhy, o ktorých 
sa dozvedeli v jesennej časti.

PUMPKIN DAY
Posledný deň pred jesennými prázdninami tradične 
patrí podujatiu, ktoré je určené pre bilingválnych 
žiakov, Pumpkin Day. Tentokrát  II.AJ naplánovala 
na 26. októbra zaujímavé aktivity pre nováčikov I.AJ. 
Pripravené boli rôzne súťaže challenge-ujúce ich ši-
kovnosť, odvahu a v neposlednom rade aj vedomosti. 
Okrem zábavy, veselých zážitkov a nových známostí 
si z tohto podujatia mohli zúčastnení odniesť taktiež 
brušká plné lahodných, lákavých, avšak aj strašidel-
ných dobrôt zdobených v Halloweenskej tematike.

NÁVŠTEVA FÍNSKEJ UČITEĽKY
26. októbra našu školu navštívila Päivi Parkkonen, 
stredoškolská učiteľka z Valkeala Senior HighSchool 
vo Fínsku. Päivi Parkkonen je učiteľkou histórie, spo-
ločenských vied a  podnikania a  taktiež alumnistka 
Fulbrightovho programu. V tento deň sa zúčastnila 
aj vyučovania na našej škole. 

Žiaci IV.KA pre ňu pripravili rôzne súťaže, kvízy a ja-
zykolami. Päivi nezaháľala a na oplátku ich naučila 
počítať po fínsky. Celá hodina sa niesla v príjemnej 
atmosfére, kde dorozumievacím jazykom bola an-
gličtina. Záver hodiny patril spevu žiakov doprevá-
dzaný huslami Aničky Dukesovej.

NAŠI ŠTUDENTI VO VÝBEROVOM 
MICROSOFT PROGRAME
Microsoft predstavil 50 talentovaných štu-
dentov, ktorí sú v  programe Študentské Tré-
nerské Centrum Microsoft. Naše gymnázium 
má v tejto skupine až 5 študentov: Magdaléna 
Maggie Bellayová z  V.BJ; Lea Hadnagyová 
z  II.B; Tomáš Odráška a Oskar Mihalik z  II-
I.B; Viktor Tyúkos z III.AJ.
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NOVEMBER 2018
BESEDA S POSLANCOM 
MARIÁNOM KÉRYM
7. novembra sme privítali na pôde školy poslanca NR 
SR a podpredsedu NSK Mgr. Mariána Kéryho, ktorý 
k nám prišiel v sprievode vedúceho odboru školstva 
Úradu NSK RNDr. Vladimíra Gubiša. Dôvodom náv-
števy bola beseda so študentami školy na tému Os-
mičkové roky v dejinách SR. V úvode pán poslanec 
s veľkým prehľadom priblížil žiakom dôležité udalos-
ti od čias vzniku Československej republiky. Veľa za-
ujímavého sa žiaci dozvedeli o takých osobnostiach 
ako T. G. Masaryk, E. Beneš a spomedzi slovenských 
osobností to bol hlavne M. R. Štefánik.

Žiaci ocenili, že sa dozvedeli veľa zaujímavostí, kto-
ré nenájdu v učebniciach. V závere si žiaci zasúťažili. 
Najlepších pán poslanec odmenil hodnotnou knihou 
o regióne Nitra.

BESEDA S PLUKOVNÍKOM REMEŠOM

Vo štvrtok 15. novembra besedoval s maturantmi ško-
ly plukovník Martin Remeš, z generálneho štábu OS 
SR na tému: Význam členstva SR v Severoatlantickej 

aliancií. Maturanti si na besede nielen oživili už zís-
kané vedomosti z  vyučovania, médií, ale mali jedi-
nečnú príležitosť diskutovať s  pánom Remešom na 
také otázky ako: Je pre SR výhodné členstvo v NATO? 
Aké sú súčasné hrozby pre SR?

ODOVZDÁVANIE SPRACHDIPLOMOV

Medzinárodne uznávaný nemecký jazykový diplom 
si 16. novembra prevzalo z  rúk riaditeľky školy 8 
úspešných študentov gymnázia, ktorí túto skúšku 
vykonali na úrovni A2/B1.

STUŽKOVÁ SLÁVNOSŤ
24. novembra sme za prítomnosti pedagógov školy, 
ale predovšetkým rodičov študentov, uviedli do Sie-
ne dospelých 180 maturantov Gymnázia na Goliano-
vej ulici v Nitre.

Celý večer dýchal neopakovateľnou a  slávnostnou 
atmosférou. Každý z  prítomných cítil nevšednosť 
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a  jedinečnosť tejto chvíle. Stužková slávnosť nielen 
usadila spolužiakov za slávnostne prestretý stôl, ale 
zároveň prebudila v nich spoločné ciele - túžbu oslá-
viť začiatok aj koniec jednej etapy v živote, prejaviť 
svoju mladosť, nadšenie a aj radosť z budúcnosti.

Maturantom sme zaželali veľa šťastia a úspe-
chov na maturitnej skúške.

TÝŽDEŇ VEDY NA SLOVENSKU
Od 5. do 9. novembra sa realizovalo množstvo zau-
jímavých aktivít. Na hodinách biológie bol pripra-
vený Biologický milionár, ale i odborná prednáška 
z  Embryo technológie od Doc., RNDr. Františka 
Strejčeka, PhD. Žiaci  VII.SPA si vyskúšali izolova-
nie rastlinnej DNA na katedre genetiky a šľachtenia 
rastlín na SPU v Nitre. Na chémii sa robili zábavné 
chemické experimenty. V II.AJ to bolo Fun sugar cu-
bes a nealkoholické chemické pivo. Žiaci III.TA a I.AJ 
si zasúťažili v súťaži Mladý chemik. V III.TA si žiaci 
vyrobili priamo na vyučovaní prírodné alternatívne 
zubné pasty. Maturantom zaujímavú prezentáciu 
pripravila a odborným výkladom zaujala Mgr. Jana 
Jakubčinová z Chemického ústavu SAV.

Matematika sa vyučovala v  niektorých triedach 
tento týždeň – „trochu inak“ - viac a inak sa využíval 
na vyučovaní softvér GeoGebra, na 1. stupni 8-ročné-
ho štúdia žiaci riešili Sudoku a netradične sa na vy-
učovaní riešila Množina bodov s danou vlastnosťou. 
Žiakom vyučovanie oživila aj prítomnosť a odborný 
pohľad vysokoškolských učiteľov UKF v Nitre.

Na vyučovaní bol zrealizovaný Prírodovedný 5-boj. 
Šancu „ukázať sa“ v  päťboji dostali žiaci 1. ročníkov 
a  V.KNA. Pre  III.AJ pripravil zaujímavú odbornú 
prednášku z  fyziky náš absolvent, pracovník Fyzi-
kálneho ústavu SAV Mgr. Matúš Balogh. Žiaci okrem 
získaných vedomostí, zručností, nových pohľadov 
pri riešení odborných problémov, zažili aj veľa zába-
vy a veríme, že veda si „našla“ prvých nadšencov.

Žiaci  III.AJ si zase na informatike vyskúšali prácu 
v  grafickom blokovo orientovanom jazyku. Progra-
movali mikropočítač micro:bit. II.AJ ocenila interak-
tívnu prednášku o  tom, ako dať fotografiám hĺbku 
a vytvoriť tak dojem priestorovej ilúzie.
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DECEMBER 2018
MIKULÁŠSKY KAKAVKO DEŇ

„Na Mikuláša neučí sa, neskúša sa, 
kakavko všetkým rozdáva sa.“

Tak znela upútavka na v poradí už štvrtý, u študen-
tov veľmi obľúbený, Kakavko deň. Tentokrát sa konal 
6.decembra. Členovia ŽŠR prezlečení za Mikuláša, 
čerta a  anjela chodili po triedach a  rozdávali všet-
kým žiakom školy sladké mikulášske perníky. Počas 
veľkej prestávky sa vo vestibule školy „rozlievalo“ 
kakavko do vlastných hrnčekov.

BENEFIČNY KONCERT
Večer 13. decembra v Divadle Andrea Bagara v Nitre 
sa 246 našich študentov prezentovalo vo svojom 
talente, kreativite, recitačných schopnostiach a  ta-
nečných kreáciách. Konal sa 24.benefičný koncert 
v  podobe „ Zázračnej knihy“, ktorý zaujal rodičov, 
pozvaných hostí aj učiteľov. Noblesa, talent a  vy-

naliezavosť účinkujúcich študentov všetkých veko-
vých kategórií sa nedali prehliadnuť. Bolo príjemné 
sledovať ako sa mladí ľudia dokázali inšpirovať kni-
hou a v čom vidia čarovnú moc kníh.

EXKURZIA PRÍRODOVEDNÁ VIEDEŇ
Do podzemnej sadrovcovej bane v Hinterbruhle pri 
Viedni sfárali a  na najväčšom podzemnom európ-
skom jazere Seegrotte sa plavili dňa 18.decembra 
žiaci VI.SXA a  III.AJ. Následne navštívili mineralo-
gickú expozíciu Prírodovedného múzea vo Viedni, 
kde mali možnosť pozrieť si horniny a minerály. Ich 
veľkú pozornosť si zaslúžila najmä sála drahokamov 
a novootvorená sála s najväčšou zbierkou meteori-
tov na svete. Po náročných aktivitách si oddýchli so 
šálkou teplého nealko punču vo vianočnom mesteč-
ku pri viedenskej radnici.
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VIANOČNÉ TRHY
Stalo sa už tradíciou spríjemniť si posledný deň 
pred vianočnými prázdninami vianočnými trhmi. 
21.decembra sa v priestoroch školy rozozvučali tóny 
vianočných piesní. Chodby vyplnili vianočné stán-
ky, v ktorých nechýbal sladký lesný med, rozmanité 
vianočné ozdoby, sviečky, ale aj chutné chrumkavé 
perníky a vianočný punč. Zaujali aj ručne vyrábané 
mydielka, papierové ozdoby, pohľadnice, dokonca 
i  bižutéria. Naši gymnazisti svoju šikovnosť a  kre-
atívnosť preukázali aj v  súťaži „Najkrajší vianočný 
medovníček“. Víťazkou tejto súťaže sa stala Marietta 

Miklová zo VI.SXA. Akciu spestrila aj vianočná pošta 
- listy a  darčeky, ktorými sa študenti navzájom ob-
darovávali. Spokojné brušká, úsmevy na tvári, plné 
tašky a prázdne peňaženky boli dôkazom toho, že 
akcia sa opäť vydarila!

MARATÓN PÍSANIA LISTOV
Gymnazisti napísali 50 listov a zrealizovali podpiso-
vú akciu v škole, ale i medzi obyvateľmi mesta Nitra, 
ktorú podporilo takmer tisíc obyvateľov. Spoločne 
tak upozornili na porušovanie ľudských práv kon-
krétnych ľudí, podporili nespravodlivo väznených, či 
prenasledovaných ľudí vo svete.

LAND ROVER 4X4 IN SCHOOLS
Žiaci Dávid Vranský, Matúš Igaz, Adam Sliž-
ka z  III.B úspešne reprezentovali školu  – na-
vrhli, zostrojili, odskúšali a  prezentovali ino-
vácie na svojom zostrojenom autíčku. Súťaž 
je vysoko odborná a náročná a naši žiaci sa jej 
zúčastnil ako jediní gymnazisti medzi stredo-
školákmi z odborných škôl.
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JANUÁR 2019
DELEGÁCIA Z MINISTERSTVA ŠKOLSTVA
Dňa 15.januára navštívili našu školu zástupco-
via MŠVVaŠ SR  – štátna tajomníčka Mgr. Oľga 
Nachtmannová PhD., generálny riaditeľ sekcie 
medzinárodnej spolupráce a  európskych zále-
žitostí PhDr. Marek Moška a  poradca štátnej ta-
jomníčky Ing. JUDr. Eduard Hulík, ktorí sa stret-
li so študentami maturitného ročníka. Cieľom 
stretnutia bolo upriamiť pozornosť maturantov 
na prestížne vysoké školy v zahraničí. Štúdium je 
určené pre najlepších žiakov a  je finančne pod-
porované formou štipendia počas celého štúdia.

WORKSHOP KRITICKÉHO MYSLENIA

Naši maturanti mali možnosť 29. januára zažiť 
aktivity smerované na rozvoj kritického mysle-
nia a argumentačných zručností. Workshop vie-
dol Mgr. Ondrej Gažovič PhD., skúsený lektor 
kritického myslenia, bývalý diplomat v Nemecku 
a  absolvent nášho gymnázia. Ondrej pre účast-

níkov školenia nastavil rôzne aktivity tak, aby 
boli silným zážitkom a aby sa na udalosti a tvr-
denia pozerali aj z netradičného uhľa pohľadu. V 
záverečnej spoločnej reflexii objavovali žiaci dô-
ležité aspekty kritického myslenia a argumentá-
cie.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

V závere prvého polroka, 30. januára, sme otvori-
li dvere žiakom, rodičom a  učiteľom základných 
škôl. V  priestoroch našej školy sme privítali 
takmer 350 hostí, ktorých sme zaujali nielen in-
formáciami o možnostiach štúdia na našom gym-
náziu, ale i pripravenými aktivitami. Žiaci ZŠ mali 
možnosť preveriť si svoje vedomosti a  zručnosti 
v  rôznych kvízoch a  súťažiach. Naši študenti si 
pre nich pripravili zaujímavé pokusy z  fyziky, 
biológie a chémie. Úžasné bolo, že každý predmet 
dokázal svojimi aktivitami zaujať účastníkov.



18

FEBRUÁR 2019
RETRO PÁRTY

Retro párty sú v  súčasnosti veľmi populárne 
a často organizované nielen u staršej generácie, 
ale aj u tej mladšej a oslovili aj našich študentov. 
Žiacka školská rada preto zorganizovala 12. feb-
ruára v Dome Matice Slovenskej skvelú „Golian-
kársku retro párty“. Vyzdobili sálu, zavesili de-
korácie v  podobe LP platní, rozmiestnili balóny, 
pripravili občerstvenie, ale i zaujímavý program. 
Žiaci tak dostali super príležitosť vrátiť sa do dôb 
nedávno minulých aspoň oblečením. Obliekli si 
kostýmy, doplnili účesy, parochne, nasadili bláz-
nivé okuliare a párty mohla začať. O nestarnúce 
tanečné hity, ktoré nikomu nedovolili sedieť, sa 
postaral DJ Viper. Dobrú náladu posilnila mož-
nosť zvečniť svoj vintage look vo fotobunke 
s rekvizitami.

EXKURZIA DO NÁRODNEJ 
RADY A NÁRODNEJ BANKY
Žiaci maturitného ročníka študujúci spoločen-
ské odbory sa 13.februára zúčastnili odbornej 
exkurzie do Národnej rady Slovenskej republi-
ky a  Národnej banky Slovenska. Na prehliadke 
priestorov NR SR im najskôr sprostredkovali in-
formácie o histórii a súčasnosti NR SR a štátnych 
symboloch. Potom nasledovala beseda s  poslan-
com Martinom Klusom, kde žiaci diskutovali 
o  fungovaní nášho štátu, aktuálnom politickom 
dianí, či politických kauzách. V  Národnej banke 

Miroslav Zelenka, II.A
"Moja účasť v celoslovenskej súťaži Expert ge-
niality show bola motivovaná a  inšpirovaná 
zvedavosťou, ako sa viem popasovať so vše-
obecným prehľadom o svete. Mojou srdcovou 
záležitosťou je história a  kultúrne pamiatky. 
Vybral som si tému Dejiny, udalosti, umenie 
a v rámci nej som sa umiestnil na 1. mieste. Do 
súťaže som nešiel s  myšlienkou vyhrať, ale 

zabaviť sa a  preveriť 
svoje vedomosti. Výhra 
ma prekvapila a  ceny - 
diplomy, slúchadlá, sel-
fie tyč, spoločenská hra 

- potešili. Odporúčam, 
aby sa aj ostatní študen-
ti do Experta geniality 
zapojili."
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Slovenska sa dozvedeli o histórii našej meny, jej 
vývoji, o  rozpoznávaní falzifikátov. Maturanti 
zasúťažili si a  odniesli si domov vlastnoručne 
vyrazenú pamätnú mincu. Strávili príjemný, ale 
aj poučný deň, počas ktorého získali mnoho uži-
točných informácií.

BESEDA S HRÁČMI HK NITRA O INTEGRÁCII
14. február je už tradične oslavovaný ako svia-
tok všetkých zamilovaných. Láska má však veľa 
podôb a  jej formou sú aj empatia, rešpekt, tole-
rancia či integrácia. Práve spomínané hodnoty 
boli ústrednou témou besedy, ktorá sa uskutočni-
la na pôde našej školy s hráčmi HK Nitra: Marek 
Slovák, Judd Blackwater a  Kale Kerbashian. Ho-
kejisti našej mladej generácii porozprávali najmä 
o  tom, že všetci by sme si mali byť rovní a nikto 
nie je lepší, či horší. Spolužiakov, kamarátov, ale 
aj ľudí v  okolí treba brať za rovnocenných a  ne-
dívať sa na nich pomedzi prsty bez ohľadu na ich 
spoločenský, etnický či akýkoľvek iný status.

ŠERMIARSKO DIVADELNÁ 
KUMPÁNIA VIA HISTORICA
Šermiari z Banskej Bystrice a zo Zvolena 
predviedli 14.februára našim žiakom 
štylizovanú hodinu dejepisu so zameraním na 
slovenské dejiny: „Cesta slovenskou históriou“. 
V divadelnom predstavení ich previedli 
významnými obdobiami slovenských dejín od 
Sama až po Štúra – príchod Slovanov, Samova 
ríša, vpády Frankov, Cyril a Metod, Svätopluk, 

PROGRAMOVANIE AKO 
HO NEPOZNÁTE
Na konferencii PyCon 2019 v  Bratislave nás 
22. marca reprezentovali žiaci z  II.AJ triedy. 
Najlepšie sa umiestnili Vivien Hegedűsová 
a  Soňa Martišová, ktoré nikdy neprogramo-
vali a  napriek tomu si na vyhlásené kritéria 
kreatívne pripravili vlastný projekt a úspešne 
ho odprezentovali. O súťaži nám dievčatá po-
vedali: "O súťaži nám dievčatá povedali: „Sú-
ťaž nebola nudná, ale naopak veľmi zaujíma-
vá. Už teraz sa zamýšľame nad maturitnou 
skúškou z informatiky a nad vysokou školou 
so zameraním na informatiku.“
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tatársko-turecké vpády, stavovské povstania, 
Jánošík a celý príbeh uzatvoril Ľudovít Štúr 
prejavom na Uhorskom sneme. Predstavenie 
bolo humorné, poprepletané šermiarskymi 
súbojmi, streľbou z historických palných zbraní. 
Žiaci mali možnosť vidieť dobové kostýmy. 
Zážitkovou formou sa dozvedeli historické fakty 
a boli interaktívne zapájaní do programu.

PRVÁCI NA CHOPKU

Týždeň „pred“ a „po“ jarných prázdninách, v ter-
míne od 17. do 22. februára a od 3. do 8. marca, 
si užívali žiaci I.A, I.B, I.C, ale i I.AJ a V.KNA za-
snežené kopce južnej aj severnej strany Chopku. 
Prežili všetky nástrahy počasia, vystriedali sa 
príjemné slnečné dni s menej atraktívnym ve-
terným počasím. Ubytovaní boli priamo na sva-
hu v horskom hoteli Kosodrevina – Chopok Juh. 
Program kurzu bol zameraný na zdokonaľovanie 
lyžiarskej techniky, ale aj na nácvik základných 
oblúkov. Okrem dobrého lyžovania zažili všetci 
aj veľa zábavy, úsmevných príhod a zážitkov, na 
ktoré budú veľmi dlho radi spomínať.

Lenka Porubská,  IV.KA
Žiačka sa zúčastnila Školských majstrovstiev 
sveta ZŠ v orientačnom behu v Estónsku – 
Otepää v termíne 29. apríla až 7. mája 2019. Na 
kvalifikáciu bola žiačka prihlásená za kategó-
riu mladších žiačok v septembri 2018. Na zá-
klade rebríčka vytvoreného za celé Slovensko, 
ale predovšetkým vďaka športovému zaniete-
niu a jej vytrvalosti, bola Lenka nominovaná 
do Estónska.  Lenka povedala: „Spoznala som 

nové terény, zažila som 
skutočné veľké preteky 
a stretla som sa s no-
vými zaujímavými ľuď-
mi. Nikdy predtým som 
v Estónsku nebola. Bol to 
pre mňa silný a jedineč-
ný zážitok. Športovať sa 
jednoducho oplatí“.
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MAREC 2019
PROJEKT SCHULBRÜCKE V HEIDELBERGU

V rámci projektu SchulBrücke 8 našich žiakov vyces-
tovalo od 7. do 15. marca do nemeckého mesta Heidel-
berg. S  rovesníkmi z  Nemecka, Poľska, Maďarska 
a Talianska spoznávali európsku kultúru a históriu, 
prezentovali svoju školu, mesto a krajinu, z ktorej po-
chádzajú. Pracovali v medzinárodných skupinách. V 
nemeckom jazyku zbierali informácie z rôznych his-
torických období k témam: vzdelávanie, hodnoty, de-
mokracia, ľudské práva, ... Výsledky svojich rešerší 
prezentovali pred všetkými účastníkmi. Tradíciou 
projektu je medzinárodný bufet. Pri našom stole si 
všetci pochutnávali na skalickom trdelníku, domá-
cich medovníkoch, syrových korbáčikoch, pareni-
ciach,  horalkách, chrumkách a vinei.

ŠKOLSKÝ PROJEKT POZNAJ A CHRÁŇ
Žiaci  III.TA v  rámci svojho geografického projektu 
navštívili 8.marca Oponice. Najskôr si prezreli Malý 
kaštieľ, kde sa nachádza Apponyiho múzeum. V  ex-
pozícii sa nachádza vyše 2500 exponátov viažucich 
sa na rod Apponyiovcov. Sú tu obrazové zbierky, do-
bový mobiliár, časť slávnej rodinnej knižnice založe-
nej v  roku 1774, poľovnícke trofeje, sakrálne predme-

ty z  miestneho kostola 
a  veľa iných dobových 
predmetov. Potom na-
sledovala prehliadka 
unikátnej Apponyiov-
skej knižnice, ktorá je 
známa ako najkrajšia 
interiérová knižnica na 
Slovensku. Jej prehliad-
ka bola spojená s  diva-
delným predstavením, 
ktoré žiakov previedlo 
históriou.

EXKURZIA DO PIXEL FEDERATION
Dňa 8. marca malo možnosť 32 našich zanietených 
informatikov zúčastniť sa exkurzie do firmy Pixel 
Federation, ktorá patrí medzi svetových lídrov vo 
vývoji hier pre Facebook, mobily a tablety. Odbor-
níci z Pixel Federation im porozprávali o histórií 
firmy, ich prvých projektoch, optimalizácii levelov a 
dôležitosti gamedesignu ako hlavného nástroja na 
hrateľnosť. 

Filip Ailer, III.AJ
získal 2. miesto na 
celoslovenskom 
kole biologickej 
olympiády v ka-
tegórii B.  
Ďakujeme!
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LYŽOVAČKA NA 
MALINÔ BRDO
Aj žiaci II.SA a  III.TA sa 
tento rok tešili na ly-
žovačku. Celý týždeň 
od 11.do 15. marca boli 
ubytovaní v  hoteli Hra-
bovo v nádhernom kraji 
v  blízkosti mesta Ru-
žomberok. Pár metrov 
od hotela sa nachádzala 
kabínková lanovka, kto-
rá ich vyviezla priamo 
na svahy Malina Brda, 
kde lyžovali v  krásnom 
prostredí. Boli rozdelení 
do skupín podľa lyžiar-
skej zdatnosti. Každý 
deň mali vytýčené cie-
le, ktoré postupne pl-
nili, získavali zručnosti 
v ovládaní lyží a postup-
ne sa zdokonaľovali. Na 
konci týždňa začali byť 
smutní, ako rýchlo to 
ubehlo a zhodli sa, že im 
bude chýbať tento skve-

lý super týždeň plný lyžovania, skvelých zážitkov 
a oddychu bez domácich úloh.

ŠTUDIJNÝ POBYT V ALICANTE
16 našich študentov sa zúčastnilo na študijnom 
pobyte v  Španielsku, v  meste Alicante. Zažili reál-
ny život v španielskych rodinách, spoznali kultúru, 
zvyky, tradície a  ochutnali typické jedlá regiónu. 
Jazykové zručnosti si rozšírili v  jazykovom kurze 
v  akreditovanej jazykovej škole. Kvalitu vedomos-
tí potvrdil aj získaný jazykový diplom. Stretli sa so 
svojimi rovesníkmi, s  ktorými si predtým vymeni-

li osobné listy a vyskúšali si komunikáciu v rámci 
spoločných aktivít v teréne. Pobyt v Španielsku ich 
motivoval do ďalšieho štúdia tohto krásneho jazyka.

PRIJÍMACIE KONANIE 
NA 5 – ROČNÉ BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM
Prijímacie talentové skúšky sa konali 26. marca. 
Prihlásilo sa 307 uchádzačov, z toho bolo 155 žiakov 
z 8. ročníka ZŠ a 152 žiakov bolo z 9. ročníka ZŠ. Na 
prijímaciu talentovú skúšku nastúpilo 300 uchá-
dzačov. Vzhľadom na stanovený plán výkonov bolo 
prijatých 30 najlepších uchádzačov na základe vý-
sledkov vo všetkých častiach prijímacej skúšky. Ta-
lentové prijímacie skúšky pozostávali z písomného 
testu zo slovenského jazyka a literatúry, testu z ma-
tematiky a  písomného testu na overenie všeobec-
ných študijných predpokladov, všeobecných jazy-
kových schopností a zručností v anglickom jazyku. 
Uchádzačom o štúdium na našej škole ponúkame 
každoročne možnosť pripraviť sa na prijímaciu 
skúšku v prípravných kurzoch, ktoré sa konajú vo 
februári až apríli v budove nášho gymnázia.

Jakub 
Stredanský  
IV.B
postúpil do ce-
loštátneho kola 
Olympiády ľud-
ských práv, kde 
sa umiestnil na 9. 
mieste. Dňa 4. júna 
bol vďaka tomuto 
výsledku, spolu so 
žiakmi z rôznych 
kútov Slovenska, 
prijatý preziden-
tom SR Andrejom 
Kiskom.
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APRÍL 2019
DEŇ NARCISOV

23. ročník Dňa narcisov sa uskutočnil vo  štvrtok, 
11. apríla. V tento deň sme mali možnosť pripnúť si 
na odev kvietok narcisu a  vyjadriť tak podporu 
a spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí bojujú s onkologic-
kým ochorením. Vhodením svojho dobrovoľného 
príspevku do pokladničiek dobrovoľníkov v uliciach 
miest a obcí Slovenska sme zároveň podporili pro-
jekty a aktivity, ktoré sa realizujú na pomoc onkolo-
gickým pacientom a ich rodinám na Slovensku. Do 
zbierky sa zapojili aj študenti nášho gymnázia a vy-
zbierali v  uliciach mesta rekordnú sumu 4673,72 
eur.

ROZTOČME TO PO SLOVENSKY
Alebo Slovenský deň na našom gymnáziu. Spev, 
hudba, tanec, slovenské národné špeciality, kraslice, 
ukážky krojov ľudového odievania, ale i veľa iných 
aktivít spríjemnilo študentom predveľkonočné ob-
dobie 17. apríla. Všetci strávili dopoludnie so sloven-
skou ľudovou kultúrou. Je to nový školský projekt, 
ktorého cieľom je upevniť kultúrne povedomie mla-
dej generácie prostredníctvom ľudovej slovesnosti.

Adriána Matláková, VIII.OKA
"Koncom apríla som sa zúčastnila celosloven-
ského kola SOŠ a obsadila som 5. miesto. Bol 
to úžasný pocit vyjsť 
na pódium a  posta-
viť sa pred všetkých 
účastníkov SOČ s ve-
domím, že práca na 
ktorej som pracova-
la niekoľko mesiacov 
bola ocenená."
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AJ PLANÉTA MÁ SVOJ SVIATOK
Deň Zeme sa každoročne oslavuje 22. apríla. I keď 
pôvodne išlo o  oslavu jari, v  súčasnosti chce upo-
zorniť ľudí na rozsiahle ničenie životného prostre-
dia. Človek svojimi aktivitami výrazne zasahuje do 
biotopov, znečisťuje prírodu odpadom a  preto sa 
aj tento rok žiaci II.C triedy rozhodli podporiť ideu 
ochrany planéty a vyčistili areál školy od odpadkov, 
vytrhali burinu, okopali a upravili záhony.

Žiakom II.C triedy ďakujeme!

ARBORÉTUM TESÁRSKE MLYŇANY
Žiaci III.AJ, II.A, II.B, II.C a VI.SXA sa dňoch 24. a 25. 
apríla 2019 zúčastnili exkurzie do Arboréta v Tesár-
skych Mlyňanoch. Popri náučnej prechádzke vypĺ-
ňali pracovné listy a fotili rastliny. Navštívili rôzne 
časti Arboréta - kórejskú, japonskú, ale aj severo - 
americkú, v ktorých sa nachádzali rastliny typické 
pre tieto oblasti. Získali veľa nových poznatkov o za-

ložení arboréta, jeho rozlohe, počte druhov rastlín. 
Exkurzia bola pre žiakov veľmi prínosná a obohacu-
júca o poznatky, ktoré využijú na hodinách biológie, 
ale i v bežnom živote.

OSVIENČIM
V dňoch 10. - 11. apríla sa 105 žiakov nášho gymnázia 
zúčastnilo tradičnej odbornej exkurzia do Poľska.

Navštívili jedno z  najsmutnejších „múzeí“ sveta - 
koncentračné tábory Auschwitz  I. a  Auschwitz  II., 
t.j. Osvienčim a Brezinku. Už pri vstupe do tábora 
ich zamrazil pohľad na smutne známu bránu s ná-
pisom „Arbeit macht frei“ - „Práca oslobodzuje“. 
Výklad o hrôzach, ktoré sa počas 2. svetovej vojny 
diali za ostnatým drôtom týchto táborov, zanechali 
v  žiakoch silné zážitky. Položením venca a  zapále-
ním sviečok pri stene smrti a pri krematóriu si uctili 
pamiatku nevinných a statočných ľudí.

Daniel Sliacky, IV.AJ
"Do súťaže som sa zapájal s tým, že som chcel 
postúpiť do krajského kola, ale vyšší postup 
som nečakal. Aj napriek zmiešaným pocitom 
z  náročnosti úloh v  KK bolo príjemné dozve-
dieť sa, že som postúpil do celoslovenského 
kola. Tu som obhájil jedenáste miesto, ale pre-
dovšetkým som dostal príležitosť zúčastniť sa 
sústredenia pred Geo-
grafickou olympiádou 
v  Bratislave, kde som 
mal príležitosť spoznať 
nových ľudí a osvojiť si 
nové postupy riešenia 
neznámych praktic-
kých úloh."



Po prehliadke táborov sa žiaci presunuli do nádher-
ného starobylého mesta Krakov. Navštívili sídlo poľ-
ských kráľov - zámok Wawel i kráľovskú katedrálu 
s hrobkami. Po kráľovskej ceste prešli do historické-
ho centra na Rynek Glówny. Obdivovali jednu z naj-
starších univerzít sveta Collegium Maius, Mariac-
ku baziliku i  množstvo ďalších architektonických 
skvostov Krakova a ochutnali aj poľskú kuchyňu.

Na druhý deň zostúpili do podzemia soľnej bane vo 
Wieličke. Tu ich očarila veľkosť bane, nádherná soľ-
ná katedrála a soľné jazierko.

EXKURZIA RUMUNSKO
Od 26. apríla do 1. mája pobudli niektorí naši štu-
denti v  srdci Rumunska  – Transylvánii, kde sa zú-
častnili poznávacej exkurzie. Študenti absolvovali 
prehliadku soľnej bane Salina Turda, navštívili ma-
lebné mesto Shigishoara, známe rodným domom 
Vlada Tepesa, ktorý sa stal inšpiráciou k napísaniu 
svetoznámeho románu o  grófovi Draculovi. Pod-
netné boli aj potulky po horskom stredisku Buste-
ni. V meste Sinaia navštívili zámok Peleš, očarujúce 
boli aj záhrady, prírodné prostredie celého okolia 

a  prehliadka hradu Bran. Veľa zážitkov si študenti 
odniesli aj z historických miest Brašov a Sibiu, i naj-
väčšieho gotického hradu v Rumunsku Hunedoara.

Hannah Gilan, I.AJ
získala 1. miesto v ce-
loslovenskom kole 
olympiády z nemec-
kého jazyka, v kategó-
rii 2A a spolu s ním 
aj Študijný pobyt 
v Nemecku.
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MÁJ 2019
PLANETÁRIUM HLOHOVEC
Exkurziu zorganizovala PK FYZ pre žiakov 1. roč-
níka a kvinty v dňoch 2. a 5. mája. Žiaci absolvovali 
program v  Planetáriu Hlohovec, ktorého súčasťou 
bolo rozprávanie o nočnej oblohe, orientácia na oblo-
he v našich zemepisných šírkach, zoznámenie sa so 
súhvezdiami. V  rámci medzipredmetových vzťahov 
žiaci absolvovali prehliadku expozícií vo vlastived-
nom múzeu.

KURZ LETNÝCH POHYBOVÝCH AKTIVÍT
Atraktívny turisticko  – vodácky kurz trvá 36 hodín 
a  motivuje žiakov k  športovým aktivitám v  prírode. 
Za tento čas študenti absolvujú cestu vlakom, auto-
busom, túru v Malej Fatre Jánošíkove diery cez láv-
ky a  rebríky, návštevu Terchovej, alebo aquaparku 
v  Dolnom Kubíne, večernú opekačku a  16,5 kilomet-
rový rafting po rieke Orava. Aj keď nie vždy je ideálne 
počasie, tento kurz je pre žiakov atraktívny a miesta-
mi až adrenalínový. V  tomto roku bol organizovaný 
v dvoch turnusoch: 2. - 3. mája (44 žiakov VI.SXA, II.AJ) 
a 20. - 21. mája (62 žiakov II.A,B,C).

LONDON TOUR
Žiaci I.AJ absolvovali v dňoch 13. - 16. mája jazykový 
pobyt v Londýne, kde si zdokonalili svoje komunikač-
né zručnosti, spoznávali kultúru, umenie a  každo-
denný život tohto veľkomesta. Počas projektu navští-
vili British Museum, ktoré ich očarilo svetoznámymi 
historickými artefaktami, vychutnali si výnimočnú 
atmosféru Canden Town, plavili sa loďou po Temži, 
v  Greewhich sa odfotili pri nultom poludníku a  po-
prechádzali sa po Oxford Street. Nezabudnuteľným 
zážitkom bol aj výhľad na celé mesto z London Eye.

PLAVECKÝ VÝCVIK
Tento rok sa plavecký výcvik uskutočnil od 13. -17. 
mája v bazéne SPU Nitra. Kurz absolvovali žiaci I.PA, 
ktorí si osvojili alebo zdokonalili základné techniky 
vybraných plaveckých štýlov. Najväčšiu radosť mali 
žiaci, ktorí na začiatku nevedeli plávať, ale po absol-
vovaní kurzu dokázali preplávať 25 metrový bazén.

PRIJÍMACIE KONANIE NA 4 - ROČNÉ 
A 8 – ROČNÉ ŠTÚDIUM
Prijímacie skúšky do prvého ročníka 4-ročného 
a 8-ročného štúdia sa konali v dvoch termínoch: 13. 
a 16. mája 2019. Na 4 – ročné štúdium sa prihlásilo 
232 uchádzačov, z toho 103 v I. termíne a 129 v II. ter-
míne. Na základe výborných výsledkov získaných 
v Testovaní 9 bolo prijatých 59 uchádzačov. Na prijí-
maciu skúšku bolo pozvaných 173 žiakov. Prijali sme 
najúspešnejších 90 uchádzačov. 
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Na 8 – ročné štúdium sa prihlásilo 96 uchádzačov, 
z  toho 58 v  I. termíne a  38 v  II. termíne. Prijatých 
bolo 26 najúspešnejších žiakov.

SOĽNÁ KOMORA
V dňoch 14. a 15. mája sa 40 nadaných žiakov zúčast-
nilo Prírodovednej expedície do Salzkammergut 

- rakúskej Soľnej komory, ktorá patrí do svetového 
dedičstva UNESCO. Žiaci navštívili Salzburg, Mú-
zeum letectva Hangár 7, vyviezli sa lanovkami pod 
Dachstein, navštívili ľadovú jaskyňu, absolvovali 
vyhliadku Päť prstov a videli Hallstatt.

KURZ OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA
Organizovaný bol pre triedy III.A, III.B, III.C a III.AJ 
v termíne 20. - 22. mája v troch blokoch. V 1. bloku 
žiaci absolvovali preteky v streľbe zo vzduchových 
zbraní a  80 minútový aeróbny kondičný tréning 
s inštruktorom. V 2. bloku bolo na programe osvoje-
nie si základov vodáctva - kanoistika a kajakárstvo 
na rieke Nitra a overenie si vedomostí a zručností 
v poskytovaní 1. pomoci. V 3. bloku žiaci absolvova-
li turistiku v CHKO Ponitrie a overili si orientačné 
schopnosti v prírode.

FILMOVÁ NOC 
V ŠKOLE
Už po tretíkrát žiac-
ka školská rada 
zorganizovala pre 
ostatných žiakov 
noc plnú zábavy 
pri filmoch príro-
dopisných, sci-fi, 
romantických, dob-
rodružných a  pre 
tvrdšie povahy boli 
pripravené i horory. 
Koho nezaujali filmy, 

využil čas na spoločenské hry a vzájomné debaty. Ak-
cia sa konala 3. - 4. mája a zúčastnilo sa jej 95 žiakov, 
ale i celé vedenie školy.

MEDZINÁRODNÁ CENA VOJVODU 
Z EDINBURGHU (DOFE)

DofE na našej škole funguje už druhý rok a medzi štu-
dentmi si získava čoraz väčšiu obľubu. Do projektu sa 
tento rok zapojilo 40 žiakov. Hlavnou úlohou je pre-
konať samých seba, získať sebavedomie, zodpoved-
nosť a byť úspešný v živote. Dofáci plnia svoje vlastné 
ciele, ktoré si sami stanovili v oblasti dobrovoľníctva, 
športu, rozvoja vlastného talentu. Výsledky svojej 
práce prezentujú pred ostatnými spolužiakmi. Podľa 
náročnosti plnili bronzovú alebo striebornú úroveň. 
Jedna žiačka si zvolila najnáročnejšiu - zlatú úroveň. 
Na záver roka absolvovali študenti dobrodružné ex-
pedície v  prírode, ktoré si sami naplánovali a  boli 
odkázaní sami na seba. Museli využiť všetko, čo sa 
počas roka naučili. Expedícia - bronzová úroveň sa 
konala 31. mája - 1. júna a strieborná úroveň mala ex-
pedíciu 6. - 8. júna.
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MATURITNÉ SKÚŠKY
Maturitných skúšok sa tento rok zúčastnilo 180 
maturantov, čo je najviac za posledné roky. Naj-
skôr absolvovali písomné maturitné skúšky. Ex-
terná a  písomná forma internej časti MS 2019 
sa realizovala 12. marca zo slovenského jazyka 
a literatúry, 13. marca z anglického a nemeckého 
jazyka a  14. marca z matematiky. Ústne maturit-
né skúšky sa konali v termíne od 20. do 24. mája 
2019.

Témy písomnej formy internej časti 
MS zo slovenského jazyka a literatúry:
1. Základný zdravotnícky výcvik by mal 

byť povinný (Diskusný príspevok)
2. Môj mikrosvet (Umelecký 

opis miesta, kde žijem)
3. Je smutné, že obeťami podvodníkov 

sa stávajú tí najzraniteľnejší (Úvaha)
4. Ten odkaz prišiel v pravej 

chvíli (Rozprávanie)

Najviac maturantov si zvolilo na písomnej časti 
MS tému č. 3 (61 žiakov). Najmenší záujem preja-
vili maturanti o tému č. 1 (23 žiakov).

Téma písomnej formy internej časti MS 
z cudzieho jazyka – úroveň B2:
Anglický a nemecký jazyk: Sport

Téma písomnej formy internej časti MS 
z cudzieho jazyka – úroveň C1:
Anglický jazyk: Human Relations

Najlepšie výsledky v  externej časti MS dosiahli 
títo žiaci: Soňa Jesenáková z  V.BJ, ktorá v  SJL 
dosiahla úspešnosť 90,6% (percentil 99,7) a  naj-
lepšie sa jej darilo aj v  EČ MS v  ANJ na úrovni 
C1 kde získala úspešnosť 90% (percentil 98,7). 
V  ANJ na B2 úrovni sa najlepšie darilo Micha-
lovi Petrovičovi zo IV.A  a  Alžbete Hulínovej 
z  VIII.OKA, obaja s  výsledkom 92,5% a  percenti-
lom 99,2. V MAT bol najlepším Matúš Vráblik z V.
BJ s úspešnosťou 83,3 % a percentilom 93,3.

Výsledky externej časti a internej časti písomnej maturitnej skúšky za školu:

Predmety
počet 
žiakov

EČ MS PFIČ MS

slovenský jazyk a literatúra 180 65,55% 77,10%

anglický jazyk – úroveň B2 122 62,50 % 78,75 %

nemecký jazyk – úroveň B2 1 26,70% 35,00%

anglický jazyk – úroveň C1 57 70,39 % 91,67%

matematika 43 57,44 % -

„Aj keď sa všetci po maturite 
niekam rozbehneme, a zrejme 
každý pôjdeme iným smerom 

a inou rýchlosťou, istým 
zvláštnym spôsobom zostaneme 
aj tak spolu a budeme vedieť, že 
kdesi v minulosti bol bod v čase, 

keď nás všetkých osud spojil na to, 
aby sme ovplyvnili jeden druhého.“
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JÚN 2019
Tanečný kurz
Po prvýkrát sa priamo v priestoroch školy realizoval 
kurz spoločenských tancov pre žiakov v spolupráci 
s Akadémiou tanca v Nitre. Žiaci sa naučili pod vede-
ním Miloša Tigyiho základy štandardných a latinsko-

-amerických tancov. Kurz bol 4. júna ukončený sláv-
nostným Venčekom, na ktorom absolventi ukázali, čo 
sa naučili. Predviedli zaujímavé choreografie, schuti 
si zatancovali medzi sebou a so svojimi rodičmi.

Experimentovanie v prírode
Projekt pre žiakov III.TA sa konal 19. júna v  Smole-
niciach. Žiaci získali praktické zručnosti pri odbere 
prírodných vzoriek. Robili rozbor pôdy, vody a hor-
nín. Navštívili jaskyňu Driny a prešli sa po náučnom 
chodníku, kde si doplnili nadobudnuté vedomosti.

Španielsky deň
Španielsky jazyk si medzi študentami získava čoraz 
väčšiu popularitu. Aj z  tohto dôvodu pripravili žiaci 
II.AJ pre svojich mladších spolužiakov Španielsky deň, 
ktorý sa konal 19. júna. Pre prvákov bol pripravený za-
ujímavý kvíz so španielskou tematikou, prezentácia 
zo študijného pobytu v Alicante, ochutnávka známych 
španielskych špecialít - guacamole, nachos, tapas, ta-
cos, churros, mojito, sangria… Záver podujatia sa nie-
sol v súťažnom duchu. Žiaci si zahrali piňatu a zaspie-
vali si karaoke na známe španielske piesne.

Školské olympijské hry
Na Golianku sa konali už ôsmy rok v  spolupráci 
s olympijským výborom. Školská olympiáda sa ko-
nala 20. - 21. júna. Prvý deň sa uskutočnili atletické 
preteky a v druhom olympijskom dni sa konali tur-
naje v basketbale, florbale, bedmintone a volejbale. 
Víťazi boli odmenení medailami, diplomami a drob-
nými suvenírmi.

Koniec školského roka
Posledné zvonenie, slávnostný nástup na školskom 
dvore, ocenenie najlepších študentov 28. júna bolo 
príjemnou bodkou za úspešným školským rokom 
2018/19. Pekné prázdniny a  dovidenia v  septem-
bri!

Simona Strejčková 
a Natália Jiránková, III.A

"Vďaka Amavetu sme dostali príležitosť vyces-
tovať na šesťdňový pobyt do Ruska – Moskvy, 
čo bola jedinečná príležitosť, pretože nie 
každému to osud ponúkne. Úspešne sme 
zvládli let, ale najmä plynulú komunikáciu 
v anglickom jazyku. Aj keď staršie generácie 
obyvateľov Moskvy nevedeli pozitívne rea-
govať, mladé generácie to oslovovalo. Pobyt 
v Moskve nám predovšetkým otvoril oči. Sme 
radi kde žijeme a kde študujeme a že máme 
príležitosti pre cestovanie."
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VÝSLEDKY SÚŤAŽÍ 

Do medzinárodnej súťaže Angličtinár roka sa zo 
Slovenska zapojilo celkovo 123 škôl a 2700 žiakov. 
Najúspešnejším žiakom z  našej školy bol Pavol 
Pánisz z III.AJ, ktorý obsadil 14.miesto.

V súťaži Language Flower sa naše dva divadelné sú-
bory - žiaci z IV. KA a výber žiakov z bilingválnych 
tried, umiestnili v krajskom finále na 1. mieste a po-
stúpili do celoslovenského kola. Lucia Kováčiková 
zo VI.SXA v prednese poézie v anglickom jazyku zís-
kala 2.miesto.

V  olympiáde z  nemeckého jazyka získali najlep-
šie umiestnenia: Hannah Gilan z  I.AJ  – 1.miesto 
v  krajskom kole a  1.miesto v  celoslovenskom kole, 
kategória 2A; Laura Benčíková z  I.AJ  – 4.miesto 
v krajskom kole, kategória 1C; Pavol Pánisz z III.AJ 

- 1.miesto v krajskom kole, kategória 2B; Peter Šme-
hyl z V.AJ – 5.miesto v krajskom kole, kategória 2B. 
Paula Barthová, z I.AJ získala 1.miesto v krajskom 
kole v prednese prózy v nemčine v súťaži „Jazykový 
kvet“ a postúpila do celoslovenského kola.

Dolný rad zľava: Martin Hudec - I.PA, Marianna Zimmermannová - V. AJ, Anna Dukesová – IV. KA, Soňa Chowaniecová – III.TA, Daniela Tydorová – VIII. 
OKA, Katarína Vojteková – II.SA, Bibiana Lovašová – II.SA; 2. rad zľava: Viktor Tyúkos – III.AJ, Jakub Patrik – III.AJ, Matúš Vráblik – V.BJ, Matej Kulháň – II. 
B, Martin Petkéš – V. KNA, Jessica Krčmárová – II.B, Jakub Malík – II.AJ
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V  olympiáde zo španielskeho jazyka tento školský 
rok zabodovali: Karin Kocsisová z III.AJ - 2.miesto 
v  krajskom kole, kategória B; Lucia Gálová z  IV.
AJ - 3.miesto v  krajskom kole, kategória C; Jana 
Horňáková z  V.AJ - 4.miesto v  krajskom kole, ka-
tegória D; Lenka Minarovičová z IV.AJ - 4.miesto 
v krajskom kole, kategória C; Natália Novotová z II.
AJ - 4.miesto v krajskom kole, kategória A. Natália 
Novotová z  II.AJ sa umiestnila na 1.mieste v  kraj-
skom kole v prednese poézie v španielskom jazyku 

„Jazykový kvet“ a postúpila do celoslovenského kola.

V  olympiáde z  ruského jazyka nás úspešne repre-
zentovali: Lukáš Babušík z I.A - 2.miesto v krajskom 
kole, kategória B1; Yuliana Zhukova z I.A - 2.miesto 
v krajskom kole a 4.miesto v celoslovenskom kole, ka-
tegória B3; Rebeka Šímová z IV.A - 6.miesto v kraj-
skom kole, kategória B2.

Predmetová komisia SJL zaznamenala niekoľko vý-
raznejších úspechov. V krajskom kole súťaže Mladý 

moderátor získal čestné uznanie Michael Kalaba 
z I.AJ a 2.miesto obsadila Simona Strejčková z III.A. 
Dôstojne reprezentovala našu školu a  postúpila do 
celoslovenského kola v Banskej Bystrici. V krajskom 
kole olympiády zo slovenského jazyka a  literatúry 
v kategórii A sa Richard Bönde z III. AJ umiestnil na 
2.mieste. V súťaži Hviezdoslavov Kubín získala Anna 
Čavčíková z III. TA za umelecký prednes prózy v ob-
vodnom kole 3.miesto v III. kategórii. Hannah Gilan 
z  I.AJ získala čestné uznanie za umelecký prednes 
poézie. V snahe motivovať mladých ľudí k čítaniu lite-
ratúry sme sa zapojili do súťaže Vráťme knihy do škôl, 
ktorej výherkyňou sa stala Sandra Urbanová z IV.C.

V celoslovenskom kole literárnej súťaže Mojej matke 
2019 o  najkrajšie vyznanie matke v  kategórii SŠ za 
poéziu, písanie vlastnej tvorby sa Jessica Krčmáro-
vá z II. B umiestnila na 1.mieste. V krajskom kole re-
citačnej súťaže dospelých žien pod názvom Vansovej 
Lomnička na 2. mieste skončila Simona Škríbová 
z  VIII.OKA a  na 3.mieste Natália Jiránková z  III.A. 

Zľava: Anna Dukesová (IV.KA), Jakub Malík (II.AJ), Filip Ailer (III.AJ), Viktória Bolečková (III.TA),  Kristína Gažová (I.PA)
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V  krajskom kole súťaže Štúrov Zvolen sa Michael 
Kalaba z I.AJ umiestnil na 2.mieste.

Na celoslovenskom výbere najlepších úspešných 
riešiteľov chemickej olympiády v  kategórii C vo 
Svite nás v  lete 2018 reprezentoval Jakub Patrik 
z III.AJ. Vo finálovej súťaži obsadil 1.miesto. V tom-
to ročníku chemickej olympiády sme boli veľmi 
úspešní v krajskom kole v kategórii B, kde Jakub 
Patrik z  III.AJ získal 2.miesto, Tomáš Hegedüs 
z III.AJ získal 3.miesto a obidvaja postúpili do celo-
slovenského finále. Úspech doplnili ešte ďalší traja 
riešitelia, o ročník mladšia Ester Fazekašová z II.
AJ, Patrícia Hudecová z  III.AJ a  Pavol Hamar 
z VI.SXA.

Do biologickej olympiády sa zapojilo 92 žiakov našej 
školy. Najlepšie výsledky v  krajskom kole v  kategó-
rii A dosiahla Andrea Jaleczová z V. AJ – 11.miesto; 
v kategórii B: Filip Ailer z III.AJ - 1.miesto v krajskom 
kole a 2.miesto v celoslovenskom kole; Jakub Malík 
z  II.AJ  – 10.miesto; v  kategórii C: Anna Dukesová 
z IV.KA - 2.miesto v okresnom kole a 1.miesto v kraj-
skom kole, Viktória Bolečková z  III.TA  – 5.miesto 
v okresnom kole; v kategórii D: Silvia Paulďurová 
z I. PA - 3.miesto v okresnom kole.

Žiačky Simona Strejčková a  Natália Jiránková 
z  III.A  sa zúčastnili krajského kola Festivalu vedy 
a techniky AMAVET. Ako úspešné riešiteľky celoslo-
venského kola postúpili na medzinárodnú výstavu 
a  súťaž Vernardský National Contest, ktorá sa ko-
nala v  Moskve. Reprezentovali našu školu, ale aj 
Slovenskú republiku s projektom „Prasacie oocyty 
a manipulácia s nimi“. Na základe týchto úspechov 
dostali pozvánku na konferenciu „Mladá nádej slo-
venskej vedy“, ktorú organizuje Slovenská akadé-
mia vied.

Žiaci z IV.KA sa zúčastnili súťaže: „Mladý záchranár 
civilnej ochrany". Družstvo v  zložení: Chris Hru-
šovský, Andrej Čerňanský, Simona Valová a Si-
mona Bánovská sa umiestnili na 3. mieste v okres-
nom kole a postúpili do krajského kola.

Do medzinárodnej súťaže krátkych študentských 
filmov, ktorý je súčasťou filmového festivalu This 
Human World, sa tento rok zapojila trieda II.AJ. 
Hlavnou témou boli tentokrát práva žien a naši žiaci 
pod vedením Pauliny Pinkovej vytvorili film Pink 
Glasses - Ružové okuliare. Opäť boli úspešní a z fes-
tivalu vo Viedni si priniesli prvé miesto.

Škola organizovala vyššie kolá týchto súťaží: Okres-
né kolo olympiády z nemeckého jazyka, krajské 
kolo olympiády z nemeckého jazyka, slovenského ja-
zyka a literatúry, krajské kolo z informatiky, okres-
né kolo SŠ v bedmintone - žiaci i žiačky, futsale - žiaci, 
basketbale – žiaci a žiačky, volejbale – žiaci, flórbale – 
žiaci ZŠ a krajské kolo v basketbale – žiačky SŠ.

Yuliana Zhukova, I.A
"Zúčastniť sa celoslovenského kola olympiády 
z ruského jazyka bola pre mňa úžasná príleži-
tosť. Vzhľadom na to, že pochádzam z  Ukraji-
ny, kde som aj doposiaľ študovala a Bratislavu 
som videla prvý krát v  živote. Na súťaži som 
sa zoznámila z veľa zaujímavými ľuďmi, ktorí 
tiež pochádzali z Ukra-
jiny. Som rada, že som 
dostala príležitosť štu-
dovať na slovenskom 
gymnáziu a  tak viac 
vďaka tomu cestovať 
po Európe a po svete."
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Našim žiakom sa darilo aj v dejepisných súťažiach. 
V  krajskom kole dejepisnej olympiády v  kategórii 
B získal Miroslav Zelenka z II.B - 4.miesto. V kraj-
skom kole Dejepisnej súťaže študentov gymnázií 
získal tím žiakov  Simona Strejčková z  III.A, Ka-
rolína Trubíniová z VII.SPA a  Samuel Budai z V.
BJ - 3.miesto. V  celoslovenskej súťaži EXPERT ge-
niality show v  kategórii G12 v  odbore Dejiny, uda-
losti a umenie obsadil žiak Miroslav Zelenka z II.B 
1. miesto.

V rámci celoštátneho kola Olympiády ľudských práv 
sa Jakub Stredanský z IV. B umiestnil na 9.mieste 
a okrem toho získal špeciálnu cenu poroty za napí-
sanie eseje. Kamila Kuricová, Tereza Poláčková, 
Jakub Góra zo VII. SPA obsadili 2.miesto v krajskom 
kole súťaže Mladý Európan.

V súťaži Zenit v programovaní v krajskom kole boli 
najúspešnejší v kategórii B: Daniel Mačura z II.C - 
1.miesto; Matej Kulháň z II.B – 2.miesto; v kategórii 

A: Marián Zimmermann z V.BJ - 3.miesto. V olym-
piáde z  informatiky sa najúspešnejším stal Da-
niel Mačura z  II.C, ktorý sa umiestnil na 2.mieste 
v krajskom kole. V súťaži SpyCup 2019 naši žiaci žali 
úspechy v celoslovenskom kole: Vivien Hegedüso-
vá a Soňa Martišová z II.AJ - 1.miesto, Adam Dob-
rocký a  Jakub Malík z  II.AJ  – 2.miesto; Michal 
Stano, Paulína Pinková a Paulína Pániková z II.
AJ – 3.miesto. V súťaži Junior Internet v celosloven-
skom kole získal Oskár Mihálik z III.B Cenu dekana 
a Jana Madová z III.TA – 1.miesto v kategórii mladší 
žiaci.

Najvýraznejší úspech vo fyzike získala Anna Duke-
sová z  IV.KA, ktorá sa v  okresnom kole fyzikálnej 
olympiády umiestnila na 3.mieste a  bola úspešná 
riešiteľka v krajskom kole.

V geografickej olympiáde Daniel Sliacky z IV.AJ z 2.
miesta v krajskom kole postúpil do celoslovenského 
kola a umiestnil sa v ňom na 11.mieste.

Medzi najúspešnejších žiakov v  matematickej 
olympiáde patrili: Katarína Vojteková z  II.SA  – 
5.-6. miesto v  okresnom kole, kategória Z7; Soňa 
Chowaniecová z III.TA – 3.miesto v okresnom kole, 
kategória Z8; Adam Kukučka z  III.AJ  – 3.miesto 
v  krajskom kole, kategória B; Marianna Zimmer-
mannová z V.AJ - 7.miesto v krajskom kole, kategó-
ria A. V  Pytagoriáde sa najviac darilo Bibiane Lo-
vašovej z II.SA, ktorá sa umiestnila na 4.-5. mieste 
v kategórii P7.

V  tímových matematických súťažiach sme tiež 
získali vynikajúce výsledky. V  celoslovenskej sú-
ťaži Matematický B - deň sa družstvo v  zložení: 
Marianna Zimmermannová, Marián Zimmer-
mann z  V. AJ, Magdaléna Bellayová, Matúš 
Vráblik z V. BJ umiestnilo na 1.mieste a družstvo 

Matúš Gálik, III.B
"Neľutujem, že som sa súťaže SOČ zúčastnil, 
boli tam ľudia z  celého Slovenska. Pre mňa 
to bol priestor na vyjadrenie môjho talentu, 
pretože som prezentoval seba samého diva-
delnou hrou „Posledné slovo“. Teší ma, že som 
zaujal porotu a  do divadelnej hry vtiahol aj 
svojich spolužiakov, 
ktorí tak dostali príle-
žitosť účinkovať v  di-
vadle. Verím, že obhaj-
oba mojej práce, ma 
okrem iného, pripravi-
la na moje budúce vy-
sokoškolské štúdium."
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v zložení: Jakub Patrik, Adam Kukučka, Viktor 
Tyúkos z III.AJ, Daniela Tydorová z VIII.OKA zís-
kalo 6.miesto. V celoslovenskej súťaži Matematický 
náboj v  kategórii junior družstvo: Jakub Patrik, 
Adam Kukučka, Viktor Tyúkos z  III.AJ, Jessi-
ca Krčmárová, Matej Kulháň z  II. B obsadilo 
1.miesto v  krajskom kole a  13.miesto v  celosloven-
skom kole.

V  športových súťažiach dosahujeme veľmi dobré 
výsledky a  dlhodobo sa držíme v  okrese Nitra na 
2.priečke v  úspešnosti hneď za Športovým gym-
náziom. Spolu v  39 športových súťažiach nás re-
prezentovalo 214 žiakov. Naše naj dosiahla Lenka 
Porubská z IV.KA, ktorá sa na školských Majstrov-
stvách Európy v Estónsku umiestnila na 21. mieste 
v orientačnom behu.

Na školských Majstrovstvách SR v cezpoľnom behu 
ZŠ družstvo žiačok: Laura Orelová, Hana Maria 
Salah Mehager z  II.SA a  Diana Záborská z  III.TA 
získalo 5.miesto.

Na školské Majstrovstvá SR v  basketbale žiačok SŠ 
postúpila zostava dievčat: Ema Očadlíková, Dorota 
Kolářová, Vanesa Vágaiová, Alexandra Hudáko-
vá, Miloslava Némová, Aneta Bencelová, Petra 
Danková, Zuzana Šedová, Simona Bochnovičová, 
Natália Tonhauserová a Rebeka Hasčíková.

2.miesto v  krajskom kole vo volejbale žiakov SŠ zís-
kala zostava chlapcov: Tomáš Barina, Matej Buch, 
Samuel Čánik, Daniel Dóczy, Branislav Hanúsek, 
Daniel Huršan, Michael Kalaba, Samuel Loži, 
Roman Nagy, Juraj Ondrejček, Viktor Palko 
a Patrik Švec.

5.miesto v  krajskom kole v  hádzanej žiakov SŠ zís-
kala zostava chlapcov: David Balko, Lukáš Balogh, 

Adam Bolfa, Adam Kukučka, Matej Kulháň, Ši-
mon Lenčéš, Samuel Loži, Adam Majtán, Roman 
Nagy, Ondrej Ondrovič, Viktor Palko, Filip Pécsi 
a Maximilián Péteri.

Do krajského kola v orientačnom behu sme postúpili 
v 3 kategóriách - družstvo dievčat ZŠ: Hana Maria 
Salah Mehager, Diana Záborská, Laura Orelová, 
Lenka Porubská; družstvo dievčat SŠ: Marietta 
Miklová, Petronela Dudášová, Zuzana Šedová, 
Ema Očadlíková a individuál SŠ: Matej Koiš.

V  šachu nás reprezentovala Martina Hlavinová 
z II.C, ktorá sa v krajskom kole žiakov SŠ umiestnila 
na 2.mieste. Na školských Majstrovstvách SR žiakov 
SŠ získala naša zahraničná študentka Aylen Strga-
cich z III.A 1.miesto.

Na školské Majstrovstvá SR v  aerobiku dievčat po-
stúpila Miriam Maťašovská z IV.AJ.

Tento rok naši žiaci bodovali nielen v krajskom, ale aj 
v  celoslovenskom kole  stredoškolskej odbornej čin-
nosti. Matúš Gálik z III. B sa v odbore teória kultúry, 
umenie a umelecká tvorba v krajskom kole umiestnil 
na 1. mieste a v celoslovenskom kole obsadil 4.miesto. 
V  odbore chémia, potravinárstvo v  krajskom kole 
zvíťazila Adriana Matláková z VIII.OKA, ktorá v ce-
loslovenskom finále obsadila 5.miesto. S experimen-
tami jej pomáhala spoluautorka Ester Fazekašová 
z II.AJ na krúžku Chémia pre expertov.

Ďakujeme všetkým žiakom, 
ktorí nás reprezentovali 

v súťažiach, projektoch a na 
rôznych iných podujatiach 

a šírili tak dobré meno školy.
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Na začiatku sme stáli pred bránami školy s  poci-
tom:,Do kelu, zas som najmladší! V našom prípade aj 
najmenší.“

Myšlienka:,Čo ak nezapadnem?!“ nás mátala 
v snoch celé prázdniny a nevedeli sme sa jej zbaviť.

Potom sme zistili, že vekový rozdiel nie je ani cítiť. 
A  ťažkosti so zapadnutím? Neexistujú. Každý si hneď 
našiel partiu. Partiu, s  ktorou chodí po chodbách, 
s ktorou sa rozpráva cez prestávky (často aj hodiny).

Po úvodnom týždni nastal návrat do reality. A  tou 
boli písomky a  odpovede. Začali sme si uvedomovať, 
že aj keď nám niektorí učitelia na začiatku nesedeli, tak 
to bolo preto, že nám toho chcú dať veľa. Domáce úlo-
hy sa nám kopili a učiť sa (hlavne články na nemčinu) 
sa nám veľmi nechcelo. No ako sme už počuli asi mi-
liónkrát, toto je popredné, prestížne, elitné, výberové 
gymnázium!

Niečo o nás (super ľuďoch)? No, počuť nás je až na 
treťom poschodí a neexistuje povaha, ktorú u nás ne-
nájdete. Máme každého, od matematických géniov, 
cez módne ikony a vtipkárov, až po výbušné povahy. 
Sme veľkí fanúšikovia hokeja, ešte väčší knihomoli 
(bodaj by sa to prejavilo pri písaní diktátov) a  hádky, 
kto je väčší biológ, sú na dennom poriadku. My si ne-
myslíme, že sme výnimoční, my to vieme! Ešte nevie-
me v čom, ale naša genialita sa časom určite prejaví. 
Tak nám držte palce!
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EE Triedna učiteľka: Mgr. Iveta Palková
EE Horný rad zľava: Emma Mikulcová, Sophia Bödörová, Viktória Šmidriaková, 
Lucia Hradecká, Patrícia Elisabete Coelho Černíková, Victoria López 
Zaťková, Sofia Šmidriaková, Soňa Koišová, Paulína Bajerlová, Dorota 
Miťková, Eliška Andrášiková, Petra Bullová, Paulína Poláková, 
Daniela Ďuríková, Silvia Paulďurová, Petra Ayla Tomeková, 
Kristína Gažová, Petra Maková, Veronika Holková.
EE Dolný rad zľava: Martin Hudec, Martin Šuchter, Patrik Foltys, Bruno Reľovský, 
Timotej Spišiak, Martin Kajan, Milan Beňačka, Matej Garai, Jakub Horečný, 
Maximilián Šišovský, David Ondrovič, Jakub Majba, Jakub Rakovský

I. PA
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Naše miesto v Gymgole,
druhý rok už kraľuje.
Dobrá parta sme my veru,
žijeme si našu éru.
Škola nás na život dobre pripraví,
veď už teraz chodíme na rôzne výpravy.
My sa isto nestratíme,
so všetkým si poradíme.
Škola, tá nás pripravuje,
dobré rady nám daruje.
Sme jej za to vďační veľmi!
II.SA
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EE Triedna učiteľka: Mgr. Silvia Tóthová
EE Horný rad zľava: Bibiana Lovašová, Naďa Hrušovská, 
Natália Bencová, Michaela Vojtechová, Sofia Markovičová, Laura 
Orelová, Katarína Vojteková, Tamara Dudášová, Katarína Knapčíková, 
Vivienne Fraňová, Hana Adámeková, Adrián Vrabec, Filip Štuller.
EE Stredný rad zľava: Martina Pavlovičová, Lea Borzová, Hana Mária 
Salah Mehager, Hana Mesárošová, Viktória Filkorová, Lucia Varačková, 
Daniel Lydik, Martin Jánský, Miroslav Krupa, Patrik Matušík, 
Peter Brezula, Damian Kis, Pavol Gunda.
EE Dolný rad zľava: Ruben Mittermayer, 
Tomáš Varačka, Samuel Ulrich.
EE Chýbajúci: Nikol Majerčíková, Samuel Hrnčár

II. SA
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III.TA – to je naša trieda, 
kolektív nie je žiadna bieda, 
no učenie je ťažká veda.

Učitelia si k nám oddýchnuť chodia, 
zadajú cvičenie a šlofíka si hodia.

No, ale poďme priamo k veci, 
viem, že na prázdniny bežíte už všetci.

O dvoch sa náš počet rozšíril, 
každý v triede si ich obľúbil.

Tento rok sme toho veľa prežili, 
lyžiarsky sme si najviac užili, 
všetci sme sa konca dožili.

Do Oponíc na výlet sme išli, 
všetci sme šťastne prišli.

Taktiež do zubrej obory sme sa vybrali, 
všetky súťaže sme vyhrali.

A jedno, čo všetci vieme je, 
že na školský rok 2018/2019 
nikdy nezabudneme!

III. TA
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EE Triedna učiteľka: Mgr. Lívia Maťušová
EE Horný rad: Ivan Timko, Adam Kožík, 
Filip Kovalík, Oliver Ruman, 
Marek Kántor, Kristína Lacová, 
Natália Labovská, Ema Lóžiová, 
Viktória Bolečková, Vanda Furárová, 
Zorana Kováčiková, Katarína Kutišová.
EE Stredný rad: Anna Čavčíková, 
Jana Madová, Alica Grznárová, 
Petra Dubecová, Tamara Bullová, 
Simona Blisková, Liliana Vidová, 
Viktória Juráková, Adriana Kepáková, 
Patrícia Strakošová, Tina Krajčovičová.
EE Dolný rad: Daniela Civáňová, 
Viktória Pšenková, Šimon Vavro, 
Zuzana Vargová, Ema Nagyová, 
Diana Hamarová, Soňa Chowaniecová, 
Diana Záborská, Petra Zaťková.



Končíme 1. level – NAŠE 4 RÝCHLE ROKY

Záver školského roka 2018/2019 pre triedu IV.KA 
znamená aj ukončenie 1. stupňa nášho 8-ročného 
úsilia. Bolo to veľmi pekné obdobie nášho školského 
GymGol života a  určite nikto z  triedy neľutuje, že si 
vybral teraz už naše Golianko. Tak si urobíme rekapi-
tuláciu: Do našej triedy IV.KA, chodí 30 nádejí pre kraj-
šiu budúcnosť - 22 dievčat a 8 chlapcov. Náš triedny 
profesor Vladimír Podoba AKA „Vladko“ vždy bol a je 
hlavou našej triedy. Neustále na nás dozerá, či už sú 
to priemery známok alebo naša dochádzka. Vždy chce, 
aby sme boli najlepší, pretože on má vždy iba najlepšiu 
triedu. Od prímy sme zažili veľa výletov: zdolávali sme 
slovenské štíty vo Vysokých Tatrách, boli sme pomá-
hať v baniach na Hornej Nitre, ale stihli sme navštíviť 
aj našich kamošov v  ZOO Zlín, kde sme parádne za-
padli medzi opičky, alebo sme to roztočili v zábavnom 
parku v Rakúsku. Tento rok to plánujeme zaparkovať 
v Západných Tatrách, kam sa veľmi tešíme. Radi spo-

lu trávime čas na výletoch a exkurziách, pretože ako 
trieda sme dobrý kolektív. Občas máme medzi sebou 
nejaké nezhody, náhody a záhady… veď sme každý iný 
a musíme sa rešpektovať v dobrom i zlom. Inakosť si 
všimnite aj na fotkách (umelci sa predviedli na Be-
nefičnom, tanečníčky na RETRO party, folkloristi na 
Slovenskom dni). Ale s učivom si vieme vždy pomôcť 
kolektívne, či už vzájomným doučovaním alebo v prí-
pade písomky, tí inteligentnejší poskytnú menej pri-
praveným odpoveď na ťažkú otázku. Pretože kvarta 
drží vždy spolu. Ako inak v apríli nás ako prvých na 
gymnáziu čakali aj monitory, na ktoré sme sa pocti-
vo pripravovali a preto určite dokážeme všetkým, že 
sem patríme a dáme to „nad 90%“. 4 roky na Golianku 
ubehli veľmi rýchlo a nám je už teraz veľmi smutno, že 
hlava tejto triedy sa čoskoro bude meniť. Pán profesor 
nám bol a určite aj naďalej bude veľkou oporou, či už 
v škole alebo v bežnom živote.

Kolektív IV.KA

Výletík 2018 Family park - Rakúsko

Na vždy vzájomne spojení

Slovenský deň

Umelci na benefičáku
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IV. KA
EE Triedny učiteľ: Mgr. Vladimír Podoba
EE Horný rad zľava: Ema Horská, Vanesa Urbanová, Nikola Horniaková, 
Anna Dukesová, Barbora Anna Chobotová, Katarína Hrehová, 
Emma Škulecová, Samuel Zetocha, Lenka Porubská, 
Emma Darnadiová, Alžbeta Žiarovská, Adam Tkáč, Andrej 
Čerňanský, Chris Hrušovský, Šimon Turček, Simona Bánovská, 
Ema Kmeťová, Soňa Palumbínyová, Deana Líšková, Simona 
Valová, Emma Ulrichová, Rebeka Maťušová, Miriam Vagundová, 
David Kis, Nina Kadáková, Denisa Rathouská, Dominik Čačík.
EE Dolný rad: Mgr. Vladimír Podoba – triedny učiteľ.
EE Na fotke chýbajú: Slávka Kolesárová, Petra Billiková, Oliver Grofčík.



Naša Kvinta = Náš kolektív
Cesta budovania nášho kolektívu počas všetkých 

tých rokov, ktoré sme na tejto škole, nebola vždy jed-
noduchá. Stretli sme sa ako 30cudzinci, ktorí majú 
spolu stráviť 8 rokov. Zo začiatku boli vzťahy v našej 
triede všelijaké, no s  odstupom času sa všetko zača-
lo zlepšovať. Septembrom 2018 sme sa prehupli do 
druhej polovice nášho štúdia a stali sa z nás skutoční 
stredoškoláci. Verím, že rokmi a zážitkami, ktoré nám 
ešte len prídu do cesty, to bude stále len lepšie a  lep-
šie. Veď predsa, neexistuje lepší pocit ako ten, že nie-
kam patríme a náš kolektív je skupina ľudí, do ktorej 
budeme patriť stále, či už chceme alebo nie. Viem, že 
chceme.
Zopár nezabudnuteľných 
momentov z našej triedy:

Anička: … ale pani učiteľka, ona mi 
naozaj neradila, ona sa ma len počas 
testu pýtala, že aký mám deň."
Kolektívny šport vymyslený našou triedou: 

„hádzanie banánovej šupky o tabuľu“
Triedna: „Odkiaľ bol Mojmír?“
Juraj: „Veď predsa z Mojmíroviec!“

Osobne, som veľmi šťastná, že som skoro každý deň 
obklopená tak inšpiratívnymi ľuďmi.

Nikola Čurgaliová
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V. KNA
EE Triedna učiteľka: PhDr. Katarína Michalíková
EE Horný rad zľava: Tomáš Barina, Daniel Dóczy, Juraj Ondrejček, 
Lukáš Poláček, Matej Pavlovič, Tomáš Klimo, Martin Petkeš, Timotej Fichna.
EE Dolný rad zľava: Nikola Čurgaliová, Simona Lacinová, Milota Rigová, 
Tamara Trtíková, Katarína Michalíková, Svetlana Sóradová, 
Lívia Orelová, Ema Paľová, Diana Nagyová, Anna Gulíková, 
Ivana Mozníková, Dorota Kurucová, Kristína Moravčíková, 
Lucia Domaníková, Zuzana Mária Chobotová, Natália Matušíková, 
Andrea Perželová, Zuzana Piovarčiová, Sofia Ailerová.
EE Na fotke chýbajú: Sebastián Bojňansky, Tamara Petrovičová, 
Dominika Ondiková, Tereza Sýkorová.
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Ťaháme to už 6 rokov,
do maturity ostáva len pár krokov.
V symbióze nažívame,
pekné chvíle s triednou zažívame.

„My sme trída nebojácna,
ovládať matiku je sila mocná,
dumať nad ňou né je sranda,
navždy budeme porádna banda.
Víme dobre, že čo víme je nám nanič,
raz z nás bude slávny Slovan ako Štefko Banič.“
Študentov máme v Japonsku i v Brazílii,
Benjamín je náš spolužiak, ktorý nemá žily.
Náš kolektív nabral nové sily,
bavíme sa na biológii i na chémii.
Znova odchádzajú dvaja z nás,
hádam nám aj bez nich bude rýchlo plynúť čas.
O dva roky končíme na tejto škole,
no náš život pôjde aj tak spoločne ďalej.
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EE Triedna učiteľka: PaedDr. Alica Hladká
EE Dolný rad zľava: Filip Kuchta, Karolína Krumpálová, 
Nina Krbúšiková, Michaela Benkovičová, Miriama Hroššová.
EE Stredný rad zľava: PaedDr. Alica Hladká – triedna učiteľka, 
Matúš Balko - „Benjamín“, Nina Macáková, Karin Kimleová, 
Regina Korobová, Pavol Hamar, Timotej Bíró, Emma Milová, Marietta 
Miklová, Eva Krajčovičová, Karin Majerčíková, Liana Makkošová, 
Michaela Adamkovičová, Viktória Bernadičová, Alexandra Kačicová.
EE Horný rad zľava: Samuel Mihálik, Samuel Loži, 
Hugo Hulín, Lukáš Dzíbela, Martin Michlík.
EE Na fotke chýbajú: Petronela Dudášová, Lucia Kováčiková, 
Laura Lajtmanová, Sabína Václavová.

VI. SXA
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Z  mena našej triedy sa dá vydedukovať, že na 
Golianku sme pobudli už kvalitných sedem ro-
kov. Takýmto maratónskym výkonom sa môžeme 
pochváliť len my a  oktáva, ale budúci rok budeme 
oficiálne veteráni. Nedávno sa nás pani profesorka 
spýtala, ako je možné, že sme tu prežili taký dlhý 
čas. No, občasné výlety a  zastupované, prípadne 
odpadnuté hodiny nám väčšinou doprajú dostatok 
psychohygieny nato, aby sme dobojovali každý deň 
dokonca. Samozrejme, ani vzájomná spoločnosť nie 
je na zahodenie. Väčšina z nás si už aj vypestovala 
Stockholmský syndróm a  hryzieme si nechty pri 
predstave, že sa spoza múrov Golianka budeme mu-
sieť rozpŕchnuť do sveta. Padli už aj návrhy, aby sme 
všetci šli na rovnakú vysokú školu alebo hromadne 
nezmaturovali (tú druhú časť, samozrejme, nemys-
líme vážne, žiadny strach). Čo sa týka tímovej práce, 
tak tento rok sme sa prekonali a zorganizovali sme 
imatrikulácie. Či sa nám podarili? To musia zhodno-
tiť ostatní, ale neskromne si myslíme, že boli lepšie, 
ako sme mohli čakať (veľa sme nečakali). Veľa monu-
mentálnych vecí sa už nedialo, pretože máme plné 
ruky práce so seminármi a pilným štúdiom. Nejaké 
tie olympiády a  súťaže sa vydarili a  sme pyšní na 
tých, ktorí sa umiestnili, alebo postúpili do ďalšieho 
kola. Najčerstvejší zážitok máme z  výletu do Poľ-
ska, ktorý sa niesol nie len v  ľahkom duchu, ale aj 
napriek tomu sme si ho užili. Tak už vás nebudeme 
viac zdržovať naším „tláchaním“, aby ste mohli pre-
točiť na ďalšiu stranu a uvidíme sa, už poslednýkrát, 
budúci rok.

Exkurzia 
Osvienčim

vystúpenie na imatrikuláciách, október 2019

organizácia imatrikulácií, október 2019
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EE Triedna učiteľka : PaedDr. Jana Pechová
EE Horný rad: Jakub Góra, Martin Žembery, Jakub Hujavý, 
Peter Šimek, Jozef Hrebeňák, Šimon Tkáč.
EE Stredný rad: Matej Bátora, Karolína Trubíniová, 
Kamila Kuricová, Adela Poláková, Zuzana Ondrejčeková, 
tr.prof. PaedDr. Jana Pechová, Andrej Zelinka, Adam Štefan Dukes.
EE Spodný rad: Sofia Laurová, Andrea Hroššová, Emma Szabóová, 
Nina Repaská, Nicole Bohuslavová, Marika Chovanová, Tereza Poláčková, 
Martina Ostrčilová, Ivana Ivanová, Eva Csámpaiová.
EE Chýbajúci: Silvia Adamová, Adriana Augustínová.

VII. SPA
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Dobrý! No ako komu…

Hovorieva sa:,Aj na psa príde mráz!“ Ani sme sa 
nenazdali, a sme v maturitnom ročníku. Asi prišiel 
mráz aj na nás - Erikine púpavky. Ale len ten prí-
zemný, keďže je už apríl. Bodaj by bol aj termín ma-
turít len prvoaprílový žart.

Čas letí a  hodnotu každého momentu si uvedo-
mujeme až dnes. Spolu sme prežili 8 školských ro-
kov, ktoré priniesli pekné, veselé, ale niekedy aj ná-
ročné chvíle.

Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí nás neúnavne 
viedli počas nášho štúdia. Ale naše najväčšie ďaku-
jem patrí našim pani triednym profesorkám, ktoré 
nás sprevádzali na ceste z detských čias do „dospe-
láckeho“ sveta. Ďakujeme pani profesorke Tóthovej 
za podanú pomocnú ruku, keď sme prišli do „novej 
školy“ a bola nám v nej oporou a pani profesorke Mi-
kovej za trpezlivosť, pochopenie, ochotu a oporu bez 
hraníc v najrôznejších situáciách.

Zostane v  nás nespočetne krásnych spomienok 
a hlasného – občas až príliš hlasného - úprimného 
smiechu, ale aj niekoľko absurdných výmyslov. Za-
pamätať si naše mená bolo ťažké, zabudnúť ich bude 
ešte ťažšie…
A čo bude na excerpčnom lístku?
8 Osem vegetačných období
7 Sedemkrát za hranice spolu
6 Šesť hodín denne v laviciach
5 Päť púpav sa rozhodlo ísť študovať svoj 

vlastný druh (rozhodli sa, že budú MUDr.)
4 Štyri dni čakania na piatok
3 Tri kusy nám zvädli
2 Dve triedne profesorky
1 Jeden kus sa vďaka austrálskemu 

hnojivu presadil späť

Exkurzia v Martine

Naši veselí chlapci

„Tá naša stužková…“

Idem si napísať 
maturitnú písomku"dievčatá zmenené šatami na dámy..."
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EE Triedna učiteľka PaedDr. Erika Miková
EE Dolný rad zľava: Matej Vnuk, Viktor Palko, 
Martin Lauko, Šimon Kucka.
EE Druhý rad zľava: Martin Sečány, Natália Žemberová, 
Simona Škríbová, Eva Kupčová, Adriana Matláková, Sofia Šuchterová.
EE Tretí rad zľava: Minh Nguyen Thuy, Bibiana Bianka Solčanská, 
Daniela Tydorová, Dominika Vojtechová, Alžbeta Hulínová.
EE Štvrtý rad zľava: Nikola Ivaničová, Tereza Kurucová, 
Viktória Zajacová, Barbora Čeriová, Jana Pohrebovičová.
EE Horný rad: Samuel Lagin, Valentín Chorvát, Richard Domček, 
David Kučera, Patrícia Takáčová, Adrián Matušík.
EE Chýbajú: Andrea Polakovičová, Simon Rác, Nina Barátová.

VIII. OKA
Veríme, že nás vietor 
rozfúka a zaveje tam, kam 
patríme, aby sa naplnili 
naše sny. Nastal čas, aby 
sme kvitli niekde inde.
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Pravdepodobnosť, že vyše 30 osobností, ktoré usa-
díte do jednej triedy, bude od samého začiatku ťahať 
za rovnaký povraz je zrejme rovnako veľká ako zrnko 
prachu. V prípade nás, I.AJ, sa teda dá hovoriť o čis-
tom zázraku. Za uplynulý rok sme mali možnosť zistiť 
o sebe ako o kolektíve niekoľko nezvratných skutoč-
ností:
1. Sme elita medzi elitami  – my, nadpriemerne in-

teligentní študenti poprednej, prestížnej, elitnej 
a výberovej triedy 5-ročného štúdia s rozšírenou 
výučbou anglického jazyka si nemôžeme dovoliť 
niečo nevedieť.

2. Sme nadaní a  talentovaní. Okrem divadelných, 
múzických a výtvarných umení excelujeme v ne-
chápavosti prírodných predmetov ako sú chémia 
a matematika, ale nechýba nám zručnosť v umení 
sociálnych interakcií.

3. Myslím, že jazyky sú v tento moment irelevantné 
z  iniciatívy bilingválnosti našej triedy. Vety ako 

„You shall not pass.“ sú u nás na dennom poriadku.
4. Jedlo je veľkou súčasťou našich životov a vždy sa 

nájde niekto, kto sa oň s radosťou podelí.
Jedinečnosť vo vedomostiach sa u  nás prejavila 

najmä v úspechoch na matematickej, chemickej a ne-
meckej olympiáde - dievčatá, ešte raz veľká gratulá-
cia - ale medzi triedne úspechy radíme najmä jed-
noznačný historický rekord v najpomalšie zdolanom 
vrchu Borina v histórii školy. Naše herecké a tanečné 
schopnosti sme neoblomne potvrdili na imatrikuláci-
ách a benefičnom koncerte, kde sme odtancovali fy-

zicky a mentálne náročné vystúpenie Saxana a tým 
dokázali, že aj nemožné sa dá dokázať ak máš nieko-
ho, kto verí v krásu pohybu. Prvý ročník sme zakon-
čili výletom do Londýna, ktorého zážitky si môžeme 
pripísať k divadelnému festivalu, lyžiarskemu kurzu 
v  Jasnej a  nezabudnuteľnej exkurzii po Nitre v  an-
glickom jazyku.

Na záver by sme radi venovali zopár krátkych 
slov Braňovi, spolužiakovi, ktorého síce nikto nik-
dy nevidel, ale je stále prítomný v našom príbehu, 
a ktorý nám pomohol jasne objasniť fenomén poj-
mu Columbova žena.

Braňo, veríme, že na nás myslíš pri pohľade na 
nórske fjordy. Ale nezabúdaj, že naše dvere sú ti 
vždy otvorené!



I. AJ
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EE Triedna učiteľka: Mgr. Renata Bohuslavová
EE Prvý rad zhora (zľava): Viktória Bečková, Lucia Kviatkovská, Viktória Kertaiová, 
Daniel Huršan, Daniel Badi, Aurel Horváth, Michal Hlušek, Matej Majerčík
EE Druhý rad zhora (zľava): Katarína Jakabová, Nelly Hačková, Laura Búšová, 
Kristína Kováčová, Romana Remeňová, Michael Kalaba, Michal Hyben, Alex Baťalík
EE Druhý rad zdola (zľava): Radka Liptáková, Karolína Hodúrová, 
Laura Benčíková, Tamara Vargová, Alica Šúňová, Paula Barthová, 
Michaela Zúziková, Veronika Koščialiková, Lucia Novotná
EE Prvý rad zdola (zľava): Klára Billíková, Natália Hamarová, Jasmína Miťková, 
Jessica Mojžišová, Katarína Kleštincová, Hannah Gilan
EE Na fotke chýba: Branislav Sabaka
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V druhej AJ sme dobrý tím,
teraz príde dokonalý rým,
Palo Habera a TEAM,
Rusi obsadili Krym.
V našej triede je dobrý duch,
dokonca aj "čistý vzduch".
Zlomila sa nám aj noha,
jediné, čo poviem, je boa.
A čo v triede vieme nové?
Matku Terezu, kruhy 
a také oné.
Školu máme všetci radi,
týmto tempom nás 
pečeň zradí.
Držíme všetci spolu,
obchádzame každú smolu.
2.poschodie to je také naše,
máme tu aj 
recyklovacie koše.
Kým sa tam však dotrepeme,
naše nohy zakopeme.
Naša trieda je strašne super,
vidieť, že sme 
bilingválny výber,
denno-denne 
vystupujem z vlaku,
plný strachu,
blízko k mentálnemu krachu.
Čakajú nás ešte 3 roky,
budú to ale slzné toky!
Na tento rok sa 
s vami lúčime,
zbohom, zdar a na 
rok sa zas vidíme.
P.S.: Do niektorých 
chcem hodiť kameň
AMEN

Vtipné hlášky 
počas roka:

Učiteľka: Where 
were you during 
the holidays?
Lenka: Vienna
Učiteľka: Where?
Lenka: Vienna
Učiteľka: Where?
Lenka: Viedeň
Učiteľka: To sa 
povie Vienna
Na hodine UMK 
(vymýšľanie 
reklamy na školu)
Saška: Čo vám také 
prvé udrie do očí, ked 
prídete do školy?
Miško: Rampa
Sofia: Ooo jaká 
rovná čiara
Lukáš: Ako 13 
ročná. Jáááj to nie je 
rovná, ale plochá
Hanka: Mišo prosím 
vyzleč ma (mikinu)
Mišo: To nepočujem 
prvýkrát
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EE Triedna učiteľka: Mgr. Eva Dobiaš
EE Horný rad zľava: Júlia Golská, Natália Novotová, Viktória Fülöpová, 
Soňa Martišová, Vivien Hegedűsová, Svetlana Mésárošová, 
Ester Fazekašová, Adriana Langschadlová.
EE Stredný rad zľava: Edina Barátiová, Veronika Kozová, 
Alexandra Bernáthová, Hana Stollárová, Sofia Kukučková, 
Eliška Malecká, Paulína Pinková, Lenka Hamarová, Paulína Pániková, 
Nelly Eva Juhariová, Viktória Vrábliková, Dagmar Adamkovičová.
EE Dolný rad zľava: Samuel Polakovič, Adam Dobrocký, 
Kamil Furiš, Mário Bednárik, Lukáš Hudec, Ivan Hugo Zelenák, 
Andrej Hulák, Michal Sántai, Jakub Malík, Michal Stano.

II. AJ
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Aj napriek mnohým varovaniam od starších štu-
dentov o náročnosti tretieho ročníka, sme skutočnos-
ťou ostali zaskočení. Niektoré z  našich očakávaní sa 
síce naplnili, iné nás zastihli nepripravených. Veď kto 
by si bol pomyslel, že budeme volať záchranku každý 
týždeň? Zdá sa, že sme precenili naše nervy aj imunitu. 
Záchranné akcie sú u nás totiž na dennom poriadku. 
A  hoci máme isté nedostatky čo sa týka nášho fyzic-
kého a psychického zdravia, už takmer tri roky si tu 
nažívame v mieri. Naše (nekonečné) hodiny strávené 
v  triede nám spríjemňujú tri úbohé rastlinky – Žofia, 
Milada a Oscar, štyri plagáty futbalistov a nástenka so 
septembrovou výzdobou. Na druhú stranu, zaobstara-
li sme si dva recyklačné koše na papier a plast, a stenu 
sme si vyzdobili fotkami z detstva. Na rozdiel od počtu 
vymeškaných hodín, ktoré tragicky narastajú, sa náš 
počet tento rok nečakane znížil, keďže niektorí naši 

spolužiaci si (radšej) zvolili štúdium v zahraničí. A hoci 
nám ostatným sa veci rúcajú na hlavu, všetci do jed-
ného sme odhodlaní tento ročník úspešne dobojovať.
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EE Triedna učiteľka. Mgr. Martina Filová
EE Horný rad zľava: Patrícia Hudecová, Timotea Bátovská, Regina 
Nyulassyová, Katarína Dojčánová, Bibiána Sláviková, Ema Kraushuberová, 
Nataša Vernarcová, Emma Krčmárová, Lucia Korytárová, Kristína Škutilová, 
Zuzana Hosťovecká, Patrícia Lisická, Iveta Poláková, Vanessa Tomková.
EE Stredný rad zľava: Lukáš Balogh, Richard Bönde, Filip Pécsi, Ondrej Bielik, 
Tomáš Hegedűs, Jakub Patrik, Oliver Mokráš, Simona Hricová, Filip Ailer.
EE Dolný rad zľava: Paulína Maťašeje, Karin Kocsisová, Viktor Tyúkos.
EE Zem: Adam Kukučka, Pavol Pánisz.
EE Na fotke chýba: Andrea Szábóová.
EE ŠVZ: Adam Letko, Tamara Hrušková.

III. AJ



58

Ďalší rok na tomto gymnáziu sa pre nás pomaly, ale 
isto končí a pred nami stojí ešte jeden, náš posledný. 
Ako každý, aj tento ročník so sebou priniesol veľa zá-
žitkov, pri ktorých sme plakali od smiechu, ale boli aj 
chvíle plné stresu, kedy sme si začali uvedomovať, že 
sa na semináre treba naozaj pripravovať a že maturi-
ta nebude až taká sranda ako sme si mysleli. Niektorí 
z nás tento rok zažili MiniErasmus, precestovali oceán 
až do New Yorku, baby posielali fotky z Cypru alebo 
Alicante. Pre viacerých z  nás bol tento rok výnimoč-
ný aj vďaka voľbám prezidenta, aj keď sa naše názory 
niekedy rozišli a sem-tam to vyzeralo i na vyostrené 
hádky. Menším problémom takisto bolo riešenie ozna-
miek, na ktorých sme sa nevedeli dohodnúť. Samo-
zrejme sme to nakoniec nejako pozliepali, ako každý 
jeden raz.

Čo k našej triede dodať? Stále sa vieme podržať, keď 
je to potrebné, vždy sa stretneme po škole na káve 
a  tvárime sa, že písomka na ďalší deň zrazu zmizla 
a vždy budeme krútiť hlavami nad našimi chlapcami, 
keď ohlásia na začiatku hodiny, že idú kopať do zá-
hradky alebo si víťazoslávne nesú fornetti z bufetu.

Do ďalšieho roku vkročíme bez Rebeky, ktorá sa 
rozhodla pokračovať v  Nových Zámkoch, ale pev-
ne veríme, že sa tam má fajn. Čo nám prinesie piaty 
ročník isto netuší ani jeden z nás. Niektorí už ale ve-
dia presne, čo by chceli v živote robiť a niektorí sa to 
stále snažia zistiť. Nebudeme ale predbiehať, ešte stále 
máme pred sebou pár mesiacov, kedy sa budeme sna-
žiť o čo najlepšie výsledky, aby na nás mohla byť naša 
pani profesorka triedna hrdá. Držte nám palce.
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EE Triedna učiteľka: Mgr. Magdaléna Šonkoľová
EE Spodný rad zľava: Lenka Minarovičová, Lucia Brazdilová, 
Valentína Oborová, Michaela Fabianová, Matej Koiš.
EE Stredný rad zľava: Miriam Maťašovská, Jana Ščepková, 
Martina Halmová, Lucia Gálová, Michaela Rybanská, Lenka Süssová, 
Zuzana Plháková, Anebela Kepáková, Max Pospíšil.
EE Zadný rad zľava: tr. p. Magdaléna Šonkoľová, Slavomíra Pánska, 
Lenka Bublavá, Karin Beržincová, Adriana Kluková, Dominika Veselá, 
Viktória Solárová, Martin Lengyel, Michal Slezák, Patrik Urban, Daniel Sliacky.
EE Nefotili sa: Dominika Bencsiková, Adam Gajdošík, Kristína Némethová, 
Dominika Pásztóová, Michaela Svýbová, Viliam Vojtek, Veronika Žuk-Olszewska.

IV. AJ
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Počet vymeškaných hodín…hej. Tento rok bol náš 
posledný, teda, dúfame. Niežeby to nebola tá najlepšia 
voľba štúdia v celom Nitrianskom kraji, ale nadišiel čas 
na zmenu. Každý z nás sa posunie ďalej vo svojom ži-
vote. Mierime vysoko, ale určite sa nepreceňujeme - ak 
niečo, tak sme sa aspoň naučili veriť si a nevzdávať sa 
po opakovanom neúspechu (4/5 z matiky). Prežili sme 
si tu mnohé neopakovateľné príhody a  nabrali nespo-
četne veľa skúseností aj napriek tomu, že si to niektorí 
nechcú priznať (Saška). Prihlásili sme sa sem z nejakého 
dôvodu a všetci sme sem naozaj chceli ísť, nech už to 
akokoľvek popierame (Janka).

Počas piatich rokov sme si vykresali svoje osobnosti 
do akejsi podoby, ktorá nie všetkým členom učiteľského 
zboru ulahodila. Zistili sme, kto je dobrý na MAT-FYZ 
(Zimmikovciv + Marian Mirko Dudaško), BIO-CHEM 
(určite viac Rea, Vaness a Lucka ako Tri princezné) a na-
šli sa aj takí, ktorí sa ešte stále hľadajú (zdravím Jula).

Našťastie, život nie je iba o  škole a  akademických 
úspechoch, aj keď by to momentálne malo byť našou 
prioritou.

V  poslednom ročníku sme nemali mnoho výletov… 

aspoň tí menej odvážni nie. Prišli sme na to, že je hod-
nejšie raz vidieť ako stokrát počuť a to najmä preto, že 
sme to raz či dva razy okúsili na vlastnej koži (pardón, 
ale kedy inokedy už budeme mať čas cestovať?).

Verte nám, že si vážime všetko, čo ste nám neoblom-
ne rok čo rok vtĺkali do hláv a dlho to tam zostane, aj keď 
sa vám to tak nemusí vždy zdať. Rástli sme a dospievali 
spoločne. Nadávali sme a  sťažovali sa spoločne. Sme 
celok vyjadrený časťou a  časť celkom (tzv. synekdo-
cha). Začali sme spolu a aj spolu končíme. Vďakabohu, 
že nás Katka za tie roky neprizabila, lebo mala nejeden 
pádny dôvod. Ale čo už má robiť, keď sme sa jej dostali 
pod kožu? Ostáva len zmieriť sa s osudom a prijať toto 
bremeno s hrdosťou. Zvládli ste to s nami tak, ako by to 
nedokázal nikto iný.

A ja viem, že to je sentimentálne vyjadrenie jedného 
človeka za celú triedu, s ktorým opäť raz nebude každý 
súhlasiť, ale táto škola si zaslúži, aby sme jej tu necha-
li skutočný kúsok seba, keď ona zanechala toľko v nás. 
Ďakujeme každému, s kým sa nám preplietli cesty či už 
na päť sekúnd alebo päť rokov. Ďakujeme, balíme kufre 
a snáď sa ešte niekedy znova stretneme.
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EE Triedna učiteľka: Mgr. Katarína Kettmannová
EE Prvý rad zľava: Jessica Gallová, Dominika Dubecová, Natália Morovicsová, 
Miriam Gamanová, Marianna Zimmermannová.
EE Druhý rad zľava: Lucia Izsáková, Donát Tarcsi, Henrieta Červenáková, 
Alexandra Dekanová, Vanessa Mária Čančinová, Andrea Jaleczová, 
Veronika Fujasová, Eva Katreňáková.
EE Tretí rad zľava: Bianka Mária Andrýsková, Adela Jamrichová, Juraj Holík, 
Ema Mášiková, Július Herc, Václav Garaj, Peter Šmehyl, Marián Zimmermann.
EE Štvrtý rad zľava: Viktor Gajdošík, Daniela Reháková, Barbora Necpalová, 
Erika Valentová, Nicole Makóová, Jana Horňáková, Marian Mirko Dudaško.
EE Chýbajú: Alexandra Čeryová, Alexandra Zabáková.

V. AJ
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V prvom ročníku sme sa stretli ako banda takmer 
tridsiatich deciek. Stáli sme uprostred telocvične a ako 
postupne čítali naše mená, postavili sme sa do jedné-
ho dlhého radu a obzerali sa jeden po druhom. Netušili 
sme, kto z nás sa stane najlepším priateľom, či možno 
súperom o  prvenstvo v  známkach alebo obľúbenosti 
v triede. Napokon sme si skoro všetci k sebe našli cestu, 
a aj keď niektorí žiaci z prvého ročníka odišli, nahradili 
ich ďalší, teraz naši súputníci životom, s ktorými sme 
prežili krásnych 5 rokov.

Odrazu bol druhý ročník za dverami, obdobie pu-
berty bolo v plnom prúde a osobnosť každého z nás sa 
nekompromisne menila každým novým dňom. Bolo to 
obdobie plné lások, nových kamarátstiev, skupinko-
vania sa v triede. Okrem iného sa naše školské lavice 
drali snahou, nakoľko z  ľahkého a  jemného začiatku 
prvého ročníka sme museli nabehnúť na tvrdý a prís-
ny režim, kde úlohu zohrávala matematika, biológia, 
dejepis a podobne.

Tretí ročník by sa dal opísať podobne, veď každý 
z nás sa formoval, utváral a pretváral k niečomu väč-
šiemu a lepšiemu. Pomaly a s istotou sme si uvedomo-
vali, že onedlho príde obdobie maturít a my musíme 
zabrať ešte o niečo viac.

Štvrtý ročník? Myslíme, že si ho nikto veľmi ne-
pamätá. Veď ten sme len preplávali. S myšlienkou, že 
onedlho sa naše útrapy končia, sme sa snažili ešte 
vybojovať posledné dôležité koncoročné vysvedčenie 
a  prekročiť prah posledných dverí tejto školy. Touto 

cestou, pomalou, avšak predsa zdĺhavou a náročnou, 
sme sa šťastne dostali do posledného, 5teho ročníka 
nášho štúdia. Užili sme si našu stužkovú slávnosť, spo-
jili sa ako trieda, ako priatelia. To sú momenty, na ktoré 
nezabudne nikto z nás.

Prvú časť maturitnej skúšky sme snáď všetci nejak 
zvládli, no stále je ešte kus pred nami.

Dnes, aj keď ešte stále píšeme tieto riadky na tejto 
strednej škole, sa už vidíme niekde ďaleko za hviezda-
mi, kde dosiahneme až po nebo. Tak ako každý z nás 
v našej zatiaľ neprebádanej budúcnosti.
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EE Triedna učiteľka: Mgr. Kristína Laurinská
EE Horný rad zľava: Daniel Varga, Radovan Donovan, Martin Adamec, 
Magdaléna Bellayová, Matúš Vráblik, Jakub Spiszak, Philip Petison, 
Filip Šiko, Daniela Mesárošová, Linda Hupková, Alexandra Grežďová, 
Sára Kusyová, Petra Fidlerová, Lujza Kubačková, Viktória Villámová.
EE Dolný rad zľava: Kristína Valachová, Paulína 
Porubská, Daniel Piroska, Patrik Valo, Tomáš Vozaf, 
Samuel Budai, Nikola Koláriková, Natália Šedivá.
EE Chýbajúci: Hana Čižmáriková, Soňa Jesenáková, 
Nikola Mazúchová, Michaela Žikavská.

V. BJ
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Začiatok našej novej spoločnej kapitoly,
začína sa pred rampou školy.
16 chlapcov a 11 dievčat,
4 roky to takto budeme ťahať.
Sme celkom vtipná zostava:
Komici, športovci, znalci či umelci,
všetci sme skončili v jednom vreci.
Už sme stihli vymeniť tabuľu,
z tej starej na fixovú, novú.
Zažívame krušné chvíle,
matika nám do hláv ťažko ide.
Vznikli nové priateľstvá a utužili sa tie staré,
tešíme sa na tie spolu strávené roky 
a ďalšie skvelé spoločné chvíle.
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EE Triedna učiteľka: Mgr. Eva Činčurová
EE Dolný rad zľava: Ema Benčíková, Rebeka Tydorová, Petra Pintérová, 
Kristína Mináriková, Yuliana Zhukova, Bianca Šípková.
EE Stredný rad zľava: Martina Žákovičová, Andrej Horváth, 
Timea Hitková, Veronika Zahoreczová, Timotej Sokol, Oliver Hoffej, 
Jakub Bečka, Martina Benková, Matúš Šóky, Matej Vendžúr.
EE Horný rad zľava: Matej Vágo, Erik Lenický, Brian Baraník, Samuel Repa, Matúš 
Révay, Lukáš Babušík, Peter Dobiaš, Marko Čačik, Dávid Adámek, Branislav Hanúsek.
EE Na fotke chýba: Ema Hojgrová.

I. A
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Prvý mesiac bol pri najmenšom tichý. Hanbili sme 
sa a báli. Ako školy, tak aj jeden druhého. No ako čas 
plynul, tak aj my sme začali byť smelší.

Len pred chvíľou sme stresovali, či sa na gymná-
zium dostaneme, no a teraz sme už na konci prvého 
ročníka. Pomaly, ale isto si uvedomujeme, že sa pozná-
me už skoro rok a sme si čoraz bližší. Ako sa to stalo? 
Nevieme… Možno je to tým, že sme spolu každý deň 
v  našej pomerne malej triede, alebo je za tým naša 
schopnosť sa navzájom tolerovať a spolupracovať. Ur-
čite naše vzťahy utužili aj spoločné akcie, ako naprí-
klad exkurzia po Nitre, imatrikulácia alebo lyžiarsky 
kurz. Tešíme sa na ďalšie spoločné zážitky a  chvíle 
prežité v tejto škole.
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EE Triedna učiteľka: Mgr. Janka Juríková
EE Prvý rad zľava: Svetlana Kováčová, Jana Ruňaninová, 
Lenka Leššová, Bianka Floreková, Paulína Bennárová.
EE Druhý rad zľava: Janka Arpášová, Simona Skačanová, Viktória Števíková, 
Sofia Vojteková, Vanesa Vágaiová, Patrik Kollár.
EE Tretí rad zľava: Nina Mesárošová, Alexandra Klepancová, 
Zuzana Baková, Richard Kardhordó, Mário Martiš.
EE Štvrtý rad zľava: Martina Lužicová, Hana Rothmeierová, Matej Marták, 
Daniel Kráľ, Terézia Lendelová, Oliver Debrovský
EE Piaty rad zľava: Magdaléna Grófová, Mgr. Janka Juríková.
EE Chýba: Viktor Fulier.

I. B
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Holaaaa Golianko! (alebo hallo?)

Sme tu, dlho očakávaní prváci, každoroční nová-
čikovia. Síce sme sem vkročili zmätení, plní strachu 
a očakávaní ako vlastne stredná škola funguje (niektorí 
z nás dokonca museli googliť zastávky spred internátu 
do školy, inak ahoj Aďo!), avšak dovolíme si povedať za 
celú triedu, že s prižmúreným očkom to zvládame na 
jednotku! (Ale aj tak nás klamali, vôbec to tu nie je ako 
High School Musical!) O náš bezproblémový nový stre-
doškolský život sa s láskou stará naša pani profesorka 
triedna PaedDr. Alenka Viziová, PhD. a my by sme si 
nemohli vysnívať milšiu, úprimnejšiu a motivujúcejšiu 
triednu akou je ona! Po dostatočnej aklimatizácii sme 
sa spoločne pustili do zostavenia zložitej choreografie 
na imatrikulácie, kde sme zacestovali do Mexika pro-
stredníctvom našich skvelých hereckých schopností. 
Zhostili sme sa aj lyžiarskeho výcviku, exkurzie do 
Uherského Hradišťa či dokonca Rumunska, Rakúska 
alebo Francúzska! My intrák deti sme spoznali ťažký 
internátny život a vifonky, zatiaľ čo naši skvelí spolu-
žiaci sa s nami naučili súcitu a trpezlivosti pri vysvet-
ľovaní, kde sa nachádzajú univerzity či kultúrne domy, 
snáď po 16krát. Sme veľká partia exotov, ktorí si poma-

ličky k sebe nachádzajú cesty - necesty a snažia sa byť 
najviac nápomocní ako sa dá. Čo sa týka našich vzde-
lávacích výsledkov, dovolíme si tvrdiť, že na dobré sa 
vždy počká, takže sledujte ako skvele zmaturujeme! 
Teraz nás čaká úžasné leto plné zážitkov, ale veríme že 
sa v septembri všetci vrátime oddýchnutí, plní energie 
do (ne)systematického učenia a  ďalších hromadných 
diskusií, výletov a skúseností!
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EE Triedna učiteľka: PaedDr. Alena Viziová, PhD.
EE Prvý rad zľava: Petra Polačeková, Miroslava Holeczová.
EE Druhý rad zľava: Matej Kudláčik, Nina Solčanská, Kristína Gundová, 
Lea Foglová, Alexandra Schneková.
EE Tretí rad zľava: Simona Mravíková, Hana Korytárová, 
Veronika Rybárová, Natália Omelková, Martina Bakytová.
EE Štvrtý rad zľava: Lea Petríková, Petra Cverčková, Laura Tomčíková, 
Alexandra Škodová, Paulína Meždejová, Dominika Krajčová.
EE Piaty rad zľava: Leon Radoševič, Marek Štrpka.
EE Šiesty rad zľava: Maximilián Želonka, Adrián Maco, Lukáš Lievaj, Adam Žoldoš.
EE Na fotografii chýba: Magnus Lindevang Larsen.

I. C
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Timo s Eliášom rad začnú,
desiatu si na každej hodine načnú.
Za nimi Dáška s Ivkou sedia,
a všetko vždy vedia.
Paťo s Krškom chillujú,
prezuvky si nedajú.
A za nimi Samo s Vaššom,
sú známi v kolektíve našom.
Ďalší rad nám Adam načne,
vedľa neho si Dávid hačne.
Hanka s Kikou dvojka nerozlučná,
ich lavica je večne hlučná.
Ďalej hviezdi Terča, Ema,
v basketbale na ne nikto nemá.
Maťovi je rubikova kocka blízka,
Mirko každú cenu v dejepise získa.
A Kamča s Laurou,
šli by radšej hneď zrána domov.
Libuša a Ivana,
sú múdre od večera do rána.
Sabi Sabča v strese koná,
Sophia raz pri nej skoná.
A na záver kolektívu Vanesska s Romanou,
čitateľky románov.
A čo by to bola trieda, bez našej 
Alenky?.veľká bieda.
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EE Triedna učiteľka: Mgr. Alena Bystrická
EE Horný rad zľava: Filip Vašš, Miroslav Zelenka, Patrik Kaschný, 
Eliáš Pénzeš, Samuel Rácz, Alena Bystrická.
EE Stredný rad zľava: Sophia Ábelová, Ema Očadlíková, Kristína Janošťáková, 
Hana Šiková, Ivana Slezáková, Dáša Vojtaššáková, Kamila Sentivanová.
EE Dolný rad zľava: Laura Tomanová, Tereza Ligačová, Ivana Kajabová, 
Romana Tomášková, Sabína Hatinová, Vanessa Pašková, Libuša Vlčáková.
EE Chýbajú: Dávid Bíro, Matej Horský, Adam Kozolka, Filip Kršiak, Timotej Lauko.

II. A
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Bola raz jedna ružová škola, v tej ru-
žovej škole jeden pavilón G a v tom pa-
vilóne G jedna malinká trieda. Volá sa II. 
B a je výnimočná – napríklad tým, že je 
najmenšia na škole. Áno, skutočne, je 
nás tu len 23 a Sofka, ktorá si žije svoj 
americký sen. Za takmer dva roky náš-
ho spoločného (ne)fungovania sme už 
stihli spozorovať pár zaujímavých fak-
tov:

• prepadať sa dá aj z UMK
• ten uterák proste nikto prať nebude
• v okolí istých osôb sa podozrivo často 

strácajú perá, ceruzky, pravítka a iné 
životne dôležité veci

Ale hlavne:
• Jedna päťka  – žiadna päťka! (naše 

triedne motto a občas aj životná filo-
zofia)
Ani sme sa nenazdali a už máme za 

sebou polovicu štúdia. V  prvom semi-
nárovom ošiali si takmer polovica trie-
dy vybrala ROM-ku. Nie je náhoda, že 
práve táto polovica podostávala päťky 
z  diktátu? Tí, ktorí na matematike ne-
veria vlastným očiam, si vybrali huma-
nitne ladené semináre. Napríklad SON-

-ku s  našou triednou pani profesorkou 
Vlastičkou, ktorá nás (prekvapivo) stále 

„nepredala“ za to, že máme neustály ne-
poriadok v triede alebo že v súťaži o naj-
lepšiu dochádzku nedosahujeme práve 
popredné miesta.

Na ruštine:
• p. p.: Što eto? (na obrázku 

mačka)
• Adam M.: Eto jest cici.

Na matematike:
• p. p.: Šimon, poď počítať!
• Šimon: Nemóžem, krváca mi 

pero!

Na angličtine (Martin 
príde neskoro z obeda):

• Martin: Prepáčte mi, ale tá teta 
za okienkom sa vôbec nikam 
neponáhľa…

V autobuse:
• Tomáš: Však ja by som na tej 

telesnej aj mal rád basketbal, 
keby sme hrali futbal.

Sonda do hláv béčkarov:
Každé ráno skoro vstávam,
svoj život si ja prehrávam.
Čo ma dnes v škole čaká,
zas vyberám neskúšaka.
Na fyzike je neplatný,
načo som ho ja len platil?
Prídem domov, vonku krásne,
biolu sa môžem učiť zase.
Nevyspatý do školy sa hrniem,
z čoho ma vyvolajú v tento deň?
Gymgol je náš život, naša láska,
Párovciam ostáva len facka.
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EE Triedna učiteľka: PhDr. Vlasta Zelenková
EE Horný rad zľava: Mário Civáň, Maximilián Péteri, Tomáš Bielik, 
Sára Ďurišová, Dominika Ďurfinová, Roman Nagy, Veronika Kelemenová, 
Adam Bolfa, Jessica Krčmárová, Adam Vašek.
EE Stredný rad zľava: Vlasta Zelenková, Lea Hadnagyová, 
Tamara Ilková, Silvia Gergelyová, Simona Gáspárová.
EE Dolný rad zľava: Matej Kulháň, Ondrej Ondrovič, Martin Guniš, 
Dávid Balko, Šimon Lenčéš, Samuel Lencsés.
EE Na fotografii chýbajú: Patrik Mikeš, Adam Majtán, 
Beata Gergelyová, Sofia Šebová.

II. B
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2.C je trieda naša,
kritiku však ťažko znáša.
Pondelky, tie vždy sú ťažké,
nikto z nás ich nemá v láske.
Hádka čaká na rohu,
u nás to chce odvahu.
Kriedy nám však chýbajú,
fixky sa rýchlo míňajú.
I keď nie sme žiadne hviezdy,
ani hviezdny kolektív,
držme spolu, raz a navždy -
nerozdeľ nás žiadna z direktív!
Dávid: Tak toto bude tretia beta.
p.p.: To bude nejaká vyššia inteligencia, 
ktorej nerozumiem…
p.p.: Oliver, pozeráš sa ako srnka v zajatí…
p.p.: Kedy bude vaše mentálne zrenie 
priamo úmerné vášmu fyzickému?

p.p.: Eva, radšej poháňaj svojich spolužiakov.
Eva: Ja poháňam Vás, ja som Vaša elektrina.
Dávid: Šaňo, bojuj za nás!

Prvýkrát na náročnej túre spolu s p.p. Slobodovou.

„Vychutnávanie“ spoločných chvíľ.

Zavŕšenie prvého ročníka na koncoročnom 
výlete v Nitrianskom Rudne.

Hľadíme do očí svetlej budúcnosti.

Naše spoznávanie flóry a fauny 
v Arboréte Tesárske Mlyňany.
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EE Triedna učiteľka : Mgr. Silvia Páleníková
EE Horný rad zľava: Eva Kozárová, Alexander Godál, Jakub Tehlár, Kristián Ács, 
Ondrej Mada, Adam Mladý, Oliver Longauer, Marek Bakoš, Karol Bielik.
EE Stredný rad zľava: David Kecskés, Mgr. Silvia Páleníková, Soňa Kormuťáková, 
Karolína Černušková, Lenka Poljak Škoblová, Tomáš Moosch, Laura Perinová, 
Daniel Mačura, Martina Hlavinová, Alexandra Kolláriková, Petra Danková.
EE Spodný rad zľava: Nikoleta Tarajová, Chiara Hrapková, Kristína Hunková, 
Lukáš Sedláček, Monika Zimová, Dávid Janiš.
EE Na fotografii chýbajú: Katarína Honzová, Natália Puchovská.

II. C
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Ísť v  pondelok do školy je hrozné, ale ísť v  ponde-
lok do školy po dvoch mesiacoch je ako ísť odpovedať 
z  fyziky. Nikto to nechce dobrovoľne, ale nevyhne sa 
tomu. Teda okrem našich dvoch spolužiačok, ktoré sa 
tešili v  zahraničí. Taktiež prekvapenie nastalo vtedy, 
keď s nami do triedy prišli dve žiačky z Ameriky a Ar-
gentíny. Keďže počas prázdnin sme nesedeli len doma, 
naše medziľudské vzťahy sa utvrdili tak, ako sa len dalo. 
Horšie to už bolo po prvých hodinách seminárov, ktoré 
sme si minulý rok zvolili podľa sympatií a nie podľa po-
treby. Najhoršie sú na tom aj tak stále ROM-kári, ktorí 
po prvých písomkách vyhoreli ako Notre Dame. A ur-
čite nemôžeme zabudnúť na SEB-ku, kde sa treba učiť 
názvy ako z Ikea katalógu. Ale koniec poučným veciam, 
pretože toto mal byť vtipný text a nie seminár z dejín 
filozofie. Ku koncu roka sa zopár vybraným podarilo 
rozviť umeleckú dušu pôsobením na benefičnom kon-
certe, ktorý dopadol dá, sa povedať, obstojne. Ak teda 
nerátam žiacky benefičný (však Paťo). Počas rozdávania 
polročného vysvedčenia sme zistili, že máme vymeška-
ných viac hodín ako má Miro nahratých na CS-ku. Síce 
nám to žily netrhalo, ale dostali sme “školské väzenie“. 
Neskôr sme si užili retro párty, kde mala naša trieda 
najväčšie zastúpenie, pretože sme ešte stále asi zabrz-
dení. Po príchode našej Barborky sme sa uistili, že naše 
vedomosti z matematiky sú na rovnakej úrovni, a ani vo 
Fínsku kúzla nerobia. Ani sme sa nestihli spamätať a už 
nás nútili robiť ďalšie životné rozhodnutia. Bohužiaľ, už 
sme boli donútení zamyslieť sa nad našou budúcnosťou. 
Vyzerá to, že viacerí skončíme v politike. Ale aj tak nám 

humor nechýba a dúfame, že náš výber nám nevyjde 
tak ako Iľkovi predpoveď. Po takých náročných úlohách 
sme si dali oddych na exkurzii v Osvienčime a Krakowe. 
Odniesli sme si doživotné poučenia a takisto pochvalu 
za najlepšiu triedu na exkurzii. Takže dúfame, že nám 
toto pretvarovanie vydrží čo najďalej, aby sme sa vedeli 
vykrútiť aj z maturity.
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EE Triedna učiteľka: Mgr. Klarisa Pavlovičová
EE Horný rad zľava: Lukáš Trebichalský, Adam Kriváček, Richard Jančo, 
Jiří Kuna, Michal Bača, Marcel Jánošík, Andrej Filo, Miroslav Sáraz.
EE Druhý rad zľava: Meryem Látečková, Aneta Bencelová, 
Veronika Molnárová, Lenka Kováčová, Natália Jiránková, Kristián Cimerman, 
Simona Strejčková, Dominika Haládiková, Andrej Ivanič.
EE Tretí rad zľava: Paulína Forgáčová, Barbora Bartíková, 
Simona Grežová, Aylen Milena Strgacich, Natália Rojková, 
Viktória Foltysová, Haley Rose McIntyre, Darina Pašeková.
EE Na fotke chýbajú: Romana Čiefová, Dorota Kolářová, 
Veronika Škodová, Patrik Varga, Frederika Vartíková.
EE Štúdium v zahraničí: Barbara Borsuková, Adriana Valková.

III. A
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Hlási sa najlenivejšia trieda na Golianku. Fess dó-
ležité správy: Anka si odišla užívať do Ameriky (tajne 
jej všetci závidíme) a na návštevu k nám prišla Cinzia 
z  Talianska, ktorá za tri mesiace perfektne zapadla 
do nášho kolektívu (dúfame, že sa ti naďalej darí). Náš 
slávny hnilý kút je ešte hnilší než pominulé roky a naše 
dievčatá rastú, samozrejme, do krásy. Otázky typu:,Už 
vieš kam na výšku?“ alebo, Za chvíľu maturuješ, nie?“ 
sa na nás sypú z každej strany. Nie, nemáme poňatia 
kam naše životy smerujú, ale zatiaľ si ich užívame pl-
nými dúškami…, ako sa na stredoškolákov patrí.
p.p.:,Mišo, ohodnoť ich, vidím, že si počúval.“
Mišo:,Keďže Matúš na štyri je Igaz, tak dva.“
p.p.:,Zanechal na tebe pocity alebo v tebe?“
Kubo:,V mne.“
Nácvik poplachu:
Miška:,Pani profesorka, úprimne? Keby 
niečo naozaj unikalo, tak ja utekám 
hore, nech ma to čo najskôr chytí.“
p.p.:,Je niečo hore na nebíčku, 
čo by mohlo odrážať vlny?“
Matúš G.:,Ježiš.“
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EE Triedna učiteľka: Mgr. Vladimíra Juráková
EE Horný rad zľava: Oskar Mihalik, Katarína Gažová, 
Samuel Jašík, Matúš Igaz, Ján Gerhát, Adam Sližka.
EE Stredný rad zľava: Michal Hollý, Miroslav Gorný, Tomáš Odráška, 
Matúš Gálik, Miriam Burdová, Natália Náhlovská, Veronika Haršániová, 
Viktória Kriššáková, Lucia Halajová, Gabriela Lenická, Nikola Karlubiková.
EE Dolný rad zľava: Ján Kováč, Samuel Billik, Jakub Milo, 
Dávid Vranský, Michaela Šutková, Eliška Sabová, Matej Zverka.
EE Chýbajúci študenti: Anna Kubinová, Diana Kurčíková, 
Ronald Kvaššay, Katarína Reťkovská, Andrea Zabáková.

III. B
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Matika nás špehuje doma, v škole – všade. Zakráda 
sa za nami, asi sme pre ňu zábavní…cítime sa často 
ako Alenky v ríši divov. Ale my si vždy povieme: „ Za-
hoď starosti, zahoď svoje starosti, pozri, aký je krásny 
deň…veď každý vie, že dve a dve sú predsa štyri, tak 
nás to naučili… Prežívame tu chvíle veselé i smutné, 
smutné sú najmä vtedy, keď 5-ky sú nutné… A učitelia 
v sebe tú silu zázračnú majú, pretvárajú dušu našu 
a otvárajú jej brány poznania dokorán. Veselá myseľ 
posilňuje srdce naše a  robí nás vytrvalejšími. Stačí 
vnímať svet okolo nás, objavovať ho a  chcieť niečo 
zmeniť…

O  rok príde deň, keď zjeme kľúč od dverí tajom-
stva. A už ho nevrátime… O chvíľu nastane čas, keď 
stránky knihy tretej C život tieňmi vystrieda a jak kŕ-
deľ, rozpŕchne sa naša trieda…Ale zatiaľ si užívame 
ten náš život gymnaziálny. Veselé srdce žije v  nás… 
Priatelia, buďme veselí, kým sme…

Každá trieda je unikátna, aj tá naša…už III.C. Stretli 
sa v nej dievčatá a chlapci / v našej triede sú síce už 
len štyria/, s rôznymi povahovými črtami a záujma-
mi. Sme svetlovlasí či tmavovlasí. A máme aj nášho 
Williama z Taiwanu. Celý tento mix sa naučil rešpek-
tovať navzájom. Nachádzame príjemné zastavenia, 
optické prekvapenia, „bláznovstvá“, aj nevšedné témy 
na zadumania či zasnenie, čo v  našej dnešnej dobe, 
ktorá sa okolo nás rúti čoraz častejšie až zakázanou 
rýchlosťou, nie je maličkosť. Stres je často náš pán, 
životný štýl, motor, čo ťahá na plný plyn, stres v hla-
ve má už každý z nás, je to daň za moderný čas, ale… 
naša trieda žije zdravo.

Zdrojom nášho humoru je veselosť, ale i  starosti. 
Chlapci nám hovoria: „ Ó, dievčatá, ó, dievčatááá… 
A  my: „Správne dievča vie sa správne mýliť, správ-
ne dievča príde v správnej chvíli, každý nás má rád… 
Pár priateľov, ktorých tu už máme, s ktorými nie sme 
sami, vždy voňajú človečinou, takých ľudí máme my 
všetci radi. Kým ich máme, vieme, kam kráčame. Že-
láme si, aby sme mali čas zastaviť sa a uvažovať, čas 
rozveseliť sa a smiať sa, čas rásť a zrieť, čas odpúšťať 
a ďakovať, čas dúfať a milovať.
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EE Triedna učiteľka: PaedDr. Jana Stanková
EE Horný rad zľava: Ester Seidlová, Sandra Tkáčová, 
Kristína Róžová, Patrícia Vachulíková, Laura Mlyneková, 
Ema Kováčová, Martina Dragúňová, Dominika Halásová, 
Paulína Kapsdorferová, Annamária Kocevová.
EE Dolný rad zľava: Viktrória Suszková, Kristián Melani, Natália Bodocká, 
Matej Lužák, Juraj Polák, Zana Kabashi, Ivana Sittová, Kristína 
Kóňová, Barbora Verešová, Kristína Bednárová, Melissa Gyepesová.
EE Chýbajúci: Natália Holá, Natália Tonhauserová, Ivana 
Mesárošová, Wiliam Su, Filip Kittler, Zuzana Šedová.

III. C
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Všetko dobré sa raz končí, 
niekto vonku zase fajčí, 
inému zas tabak chýba, 
prísť do školy bola chyba.

Maturita veľký strašiak, 
naložené máme v gatiach. 
Štyri roky preč jak pivo, 
za Čudným mi bude clivo.

Triedna sa do dôchodku tešila, 
no s nami to ešte prežila. 
Veľa nás toho ešte čaká, 
za všetko Vám patrí veľká vďaka!

S LÁSKOU 4.A
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EE Triedna učiteľka: PaedDr. Beata Solčanská
EE Horný rad: Simona Slíšková, Natália Hroššová, Barbora Bečková, 
Vanessa Hillová, Simona Bochnovičová, Alexandra Hudáková, 
Jakub Lietavec, Július Berki, Marián Šóth, Daniel Danáč.
EE Stredný rad: Michaela Klištincová, Zuzana Jedličková, Emma Vinohradská, 
Rebeka Šimová, Kristína Medeková, Dominika Michalidesová, 
Vivien Straňáková, Viktória Tonková, Diana Filová, Adriana Gažiová, 
Patrícia Podmanická, Martina Končálová, Nataša Tóthová.
EE Dolný rad: Michal Petrovič, Peter Domček, Matúš Hupka, 
Viktor Dudáš, Miroslav Mesároš, Róbert Zorád.
EE Chýba: Kristína Kissová.

IV. A
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Ako každý rok, snažili sme sa vymyslieť niečo origi-
nálne a či sa nám to podarilo, posúďte sami. Ono je to 
ťažko, keď sme tu už štyri roky. Klasické vety typu: boli 
to krásne roky, máme veľa spomienok, nikdy na tieto 
časy nezabudneme, nebudeme asi ani spomínať… Jas-
né, že je to pravda, ale o tom sa každý presvedčí sám…

Nebudeme si klamať, že sme v maturitnom ročníku 
nevytiahli päty z domu kvôli učeniu, opak je pravdou. 
Okrem kvalitne strávených večerov na jednej neme-
novanej ulici (ehmm a  na zimáku  – Miška, Soňa…), 
sme usporiadali niekoľko pekných chatovačiek a osláv, 
na ktorých sa takmer nikomu nič nestalo (sorry Milka, 
Rasťo), ale uznajte, stálo to za to! Scelili sme sa práve 
včas na to, aby sme odišli… Smutné…

Ale treba sa pohnúť ďalej a  zažiť niečo nové. Ako 
nádejní absolventi gymnázia (PPV٭) sa, samozrejme, 
chystáme všetci študovať a  snáď to už niekam do-
tiahneme. Určite však nezabudneme na to, kde sme 
začínali. Tu by sa patrilo spomenúť našu naaajlepšiu-
uu triednu, ktorá toho pre nás spravila taak veľaaa 
a chceme, aby ste vedeli, že si to vážime. ĎAKUJEME. 
To, že sme úžasne talentovaní, fešní a hlavne SKROM-
NÍ ľudia so skvelým hudobným vkusom a zmyslom pre 
humor (žmurk), snáď netreba nikomu pripomínať. Ta-
kže, takto si nás pamätajte a na záver už len toľko, že ak 
nevieš ako ďalej, nezamysli sa – sprav si radšej ťahák. 
Veď život ťa naučí…

popredné prestížne výberové
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EE Triedna učiteľka: PhDr. Darina Račková
EE Horný rad zľava: Roland Fleischhacker, Martin Buch, Rebeka Haščíková.
EE Tretí rad zľava: Michael Lohyňa, Samuel Čánik, Róbert 
Šima, Tomáš Rusko, Rastislav Straňák, Filip Žiak, Peter Sitár, 
Jakub Stredanský, Viktória Ďurčová, Karin Kodadová.
EE Druhý rad zľava: Andrej Babín, Tomáš Výberčí, Peter Porubský, 
Miloslava Némová, Diana Lenčéšová, Petra Mikušíková, Mai Thi Minh 
Thuy, Barbara Lenická, Alexandra Ďurišová, Alexandra Kováčová.
EE Dolný rad zľava: Patrik Švec, Sophia Geseová, PhDr. 
Darina Račková, Adriana Rapavá, Soňa Babošová, Barbora 
Oravcová, Paulína Kostolaniová, Michaela Antalová.
EE Chýbajúci: Miroslava Bačová, Günter Kaschný, Lucia Baránková.

IV. B
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Ďakujeme ti Golianko za túto pestrú púť,
naučilo si nás, že ISIC si 
nemôžme nikdy zabudnúť.
Už sa nám končia krásne štyri roky,
stoja pred nami ďalšie ťažké kroky.
Ubehlo to ozaj veľmi rýchlo,
ešte tu však po nás nič nestíchlo.
Ťažko sa nám odchádza,
ale ďalšia etapa života k nám prichádza.
Verím, že ju ľahko zvládneme,
ak sa aspoň trochu snažiť budeme.
Na našu IV.C sa tak ľahko nezabudne,
veď často u nás profesorky boli veľmi kľudné…
Niekedy z nás však aj nervy mali,
ale často sa aj oni s nami smiali.
Aj naša pani triedna Majka nás veľmi rada mala,
že vraj sme ako “brzdy”, nám neraz povedala.
Uvidíme, čo z nás bude…
asi sa stretneme o pár rokov v Barracude.
Bude naša budúcnosť vyzerať 
o 10 rokov naozaj takto?!

Simona Ballayová majiteľka Footlockeru
Matej Blaškovič gynekológ (pre spolužiačky grátis)
Lucia Bohumelová na dôchodku
Viktória Floreková navždy mladá
Tereza Hájičková sem-tam psychologička
Emma Chalupová spolu s DiCapriom 

zachránim našu planétu
Katarína Chňapeková podnájomníčka u Sáry a Andreja
Bianka Janíčeková biznis woman s 10 psami
Alexandra Kiššová manažér alebo sushi master
Ester Komačková profesionálna bodybuilderka
Matej Kopček JUDr. alebo mŕtvy
Marko Krajmer povolanie syn
Viktória Kružicová lekárka alebo sekretárka u Jakuba U.
Laura Lepjak stand-up patologička
Zuzana Lieskovská doktorka s neurčitými 

ordinačnými hodinami
Laura Mináriková miliardárka
Sára Minárová architektka na materskej
Lucia Navarová dealerka liekov
Tomáš Nitry still red
Matej Pauchlík neúspešný spevák
Veronika Podhorská logopedička na voľnej nohe
Jakub Segéň zatúlaný niekde vo svete
Andrej Slávik v roku 2029, pochopiteľne (smiech)
Daniela Szabóová “potenciálny Einstein”
Soňa Štadániová celosvetovo známa cukrárka 

(raz za čas aj právnička)
Dominik Ťapuš profesionálny krotiteľ veveričiek
Jakub Uharček v Kanade
Sandra Urbanová je to vo hviezdach
Paulína Vykročová dietologička, ktorá berie 

jedlo ako úplatok
Kristína Zdychavská (ne)podplatiteľná právnička
Vladimíra Zubková architektka na plný 

úväzok (so životom)
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EE Triedna učiteľka: PhDr. Mária Krištofičinová
EE Sediace zľava: Simona Ballayová, Viktória Floreková, 
Kristína Zdychavská, Zuzana Lieskovská.
EE Prvý rad zľava: Matej Kopček, Lucia Bohumelová, Soňa Štadániová, 
Emma Chalupová, Bianka Janíčeková, Sandra Urbanová, Sára Minárová, 
Vladimíra Zubková, Katarína Chňapeková, Paulína Vykročová.
EE Druhý rad zľava: Alexandra Kiššová, Jakub Uharček, Laura Lepjak, 
Tomáš Nitry, Ester Komačková, Matej Pauchlík, Jakub Segéň, Daniela Szabóová, 
Dominik Ťapuš, Viktória Kružicová, Lucia Navarová, Veronika Podhorská.
EE Vrchný rad zľava: Marko Krajmer, Andrej Slávik, Matej Blaškovič.
EE Chýbajúci: Tereza Hájičková, Laura Mináriková.

IV. C
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MODERNIZOVALI SME
V  úvode školského roka sme zrekonštruovali nie-
ktoré toalety na 2. a  3. poschodí v  celkovej sume 
15  390€ a vymenili sme tiež podlahy v 2 triedach. 
S výmenou podláh sme pokračovali cez vianočné 
prázdniny v ďalších 4 triedach a v jednom kabine-
te učiteľov výchov spolu za 19  126 €. Na jesennom 
zastupiteľstve NSK nám bolo schválených 1,7 mil. 
€ na rekonštrukciu fasády a  zateplenie budovy. 
V  prvej polovici roka 2019 sa realizovala verejná 
súťaž na dodávateľa prác pre rekonštrukciu, ktorú 
zastrešoval zriaďovateľ NSK. Vo februári sa inšta-
lovala klimatizácia do zborovne školy v  hodnote 
4  265€, ale i  do učební informatiky a  pracovne 
školskej psychologičky v celkovej sume 5  765 €. Vo 
veľkej telocvični sa začiatkom školského roka zre-
novoval obklad, vykonali sa tiež opravy omietok 
a  soklov v  hodnote 2  130€. Do odborných učební 
sa zakúpili dataprojektory a notebooky v hodnote 
4  905 €. Zakúpené boli tiež počítače pre hospo-
dársky úsek v hodnote 4 358€. Nadácia gymnázia 
kúpila do troch tried biele tabule v  sume 2  100€. 
Získali sme učebné pomôcky na vyučovanie ché-
mie v hodnote 1  000€ od organizátora chemickej 
olympiády za úspešnú niekoľkoročnú reprezentá-
ciu našich žiakov v krajskom kole CHO v kategórií 
A. Z finančných prostriedkov nadácie sme zakúpili 
licenciu pre multimediálnu učebnicu fyziky v cene 
1  482€. Škola zakúpila školský nábytok do dvoch 
tried v hodnote 5 027€. Do multifunkčnej odbornej 
učebne bol zakúpený LCD televízor so stojanom 
v hodnote 2  890 €, ktorý po prepojení na PC slú-
ži ako moderná interaktívna tabuľa. V tomto roku 
sme začali rekonštruovať osvetlenie v triedach žia-
kov, zatiaľ v hodnote 4  280€.

Celkovo prefinancovala škola na nákup pomôcok 
a techniky finančné prostriedky vo výške 56 tis. €.

ŠKOLSKÝ ČASOPIS OZVENA
Šéfredaktorkou bola Andrea Jaleczová, z  V.AJ, jej 
zástupkyňou bola Lenka Minarovičová, zo IV.AJ. 
Redakčnú radu tvorili redaktori: Bianka Janíčeková, 
Jakub Stredanský, Sára Kusyová, Soňa Štadániová, 
Daniela Szobóová, Miroslav Krupa, Erika Valentová, 
Natália Novotová, Kristína Škutilová, Nataša Ver-
narcová a Miriam Maťašovská.

Grafiku mali na starosti: Bianka Andrýsková, Pau-
lína Pinková, Lucia Korytárová, Andrea Jaleczová. 
Ako fotografka pracuje v časopise Romana Tomáš-
ková.

V  tomto školskom roku získala Ozvena v  celoslo-
venskej súťaži stredoškolských časopisov Diplom 
a Prémiu kníhkupectva Martinus. Do časopisu pri-
spievali aj mnohí ďalší žiaci z našej školy.

Naši žiaci na 24. benefičnom koncerte.
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RADA RODIČOV
pracovala v zložení: PaedDr. Lucia Rumanová, PhD. 
(III. TA) - predsedníčka rady rodičov, Mgr. Terézia 
Bieliková (III.AJ)  – podpredsedníčka, Ing. Marcela 
Medeková (IV.A) – ekonómka.

Ostatní členovia rady rodičov: I.PA Mgr. Erika Ho-
rečná, II.SA Mgr. Gabriela Mesárošová, IV.KA Ing. 
Slavomíra Chobotová, V.KNA Ing. Ivana Bojňanská, 
VI.SXA Marcela Bernadičová, VII.SPA Beáta Repaská, 
VIII.OKA Ing. Elena Laginová, I.AJ Lenka Koščialiko-
vá, II.AJ Ing. Ivan Zelenák, IV.AJ Mgr. Andrea Plhá-
ková, V.AJ Mária Čéryová, V.BJ Stanislava Budaiová, 
I.A Jana Lenická, I.B Ing. Katarína Rothmeierová, I.C 
Eva Solčanská, II.A  Beáta Schniederová Ligačová, 
II.B Ing. Zuzana Ondrovičová, II.C Bc. Martina Pu-
chovská, III.A  Radoslav Kriváček, III.B Martina Mi-
lová, III.C Henrieta Juríková, IV.B PhDr. Miloš Bača, 
IV.C Ing. Mária Chňapeková.

Ďakujeme rodičom za ich priazeň, podporu, 
spoluprácu a finančnú pomoc.

RADA ŠKOLY
Rada školy je ustanovená podľa § 24 zákona NR SR č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve. Má 11 členov a jej činnosť sa riadi vlast-
ným štatútom.

Členovia Rady školy sú: Mgr. Vladimír Podoba – pred-
seda RŠ, zástupca pedagogickej zložky; Mgr. Monika 
Polonecová  – podpredseda RŠ, zástupca nepedago-
gickej zložky; PaedDr. Erika Miková – zástupca peda-
gogickej zložky; PhDr. Miloš Bača – zástupca rodičov; 
Mgr. Alena Maťašovská – zástupca rodičov; PaedDr. 
Lucia Rumanová, PhD.  – zástupca rodičov; Zuzana 
Plháková  – zástupca žiakov; Doc., Ing. Jozef Dvonč 

– zástupca  zriaďovateľa; Ing. Monika Laurová  – zá-
stupca zriaďovateľa; PhDr. Juraj Richter – zástupca 

zriaďovateľa; Ing. Štefan Štefek – zástupca zriaďova-
teľa.

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA

V tomto roku pracovala v zložení: predseda: Zuzana 
Plháková (IV.AJ), podpredseda: Simona Strejčková 
(III.A), členovia: Andrea Hroššová (VII.SPA), Natália 
Náhlovská (III.B), Alexandra Bernáthová (II.AJ), Ve-
ronika Kozová (II.AJ), Martin Guniš (II.B), Dorota Ku-
rucová (V.KNA), Oliver Hoffej (I.A), Petra Polačeková 
(I.C), Daniel Badi (I.AJ).

ŽŠR priniesla aj v tomto školskom roku pohodičku 
počas Lazy day, sladké Kakavko do hrnčekov, Miku-
láša v škole, tancovačku v retro štýle na Oldies party 
a maratón zaujímavých filmov počas Filmovej noci.

Členovia sa zúčastňovali aj zasadnutí a  akcií Štu-
dentského parlamentu v  Nitre a  tiež projektu pod-
porovaného EÚ s názvom Dialógy okolo volieb. Sú-
časťou každého workshopu boli stretnutia a dialógy 
s aktuálnymi kandidátmi na poslancov a primátora 
v Nitre. Workshopy boli zážitkovou výchovou k ob-
čianstvu.

EE
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Pedagogickí zamestnanci školy
EE Horný rad zľava: Mgr. Andrea Antalová, Mgr. Klarisa Pavlovičová, Mgr. Dana Slobodová, Mgr. Mária Novotná, 
PhDr. Katarína Michalíková, Mgr. Iveta Palková, RNDr. Miriama Kopernická, PhD., Mgr. Soňa Kisová, 
Mgr. Silvia Tóthová, Mgr. Anežka Luleiová, Mgr. Zdravomila Barthová, PaedDr. Lívia Tulisová, 
PhDr. Vlasta Zelenková, PhDr. Darinka Račková, PaedDr. Beata Solčanská, Mgr. Viera Švardová, 
Mgr. Tomáš Zaujec
EE Stredný rad zľava: Mgr. Zuzana Cehlárová, Mgr. Dominika Uhrová, PaedDr. Ida Černá, ThLic., 
Mgr. Katarína Kettmannová, Mgr. Eva Dobiaš, PaedDr. Jana Stanková, Mgr. Martina Filová, 
Mgr. Kristína Laurinská, PaedDr. Alica Hladká, Mgr. Katarína Borbélyová, Mgr. Magdaléna Šonkoľová, 
Mgr. Eva Činčurová, Mgr. Jana Juríková, Mgr. Marta Turanová, PhDr. Mária Krištofičinová, 
Mgr. Silvia Páleníková, Ing. Eva Karlubíková, Mgr. Vladimíra Juráková
EE Dolný rad zľava: Mgr. Lívia Maťušová, Mgr. Tomáš Žilka, Mgr. Renáta Lukačková, PaedDr. Alena Viziová, 
PhD., PaedDr. Darina Arpášová, Mgr. Viera Civáňová, Mgr. Soňa Krivošíková, RNDr. Zuzana Hurtová, 
Mgr. Eva Frantzová, Mgr. Monika Antolin Kelebercová, PaedDr. Erika Miková, PaedDr. Jana Pechová, 
Mgr. Renata Bohuslavová
EE Na fotke chýbajú: Mgr. Martin Cápay, PhD., Mgr. Alena Bystrická, Mgr. Juraj Horváth, 
Mgr. Martina Koprdová, Mgr. Vladimír Podoba, Mgr. Terézia Petrovičová, PaedDr. Veronika Szombatová, PhD., 
anglický lektor Sam Grenville Bennetts.



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

Hospodársky úsek
EE Horný rad zľava: Ľudovít Chovan – školník, 
Edita Bečárová – upratovačka, Gabriela Bačová 
– personalistka a mzdová účtovníčka, Monika 
Jurajdová – vedúca technicko-ekonomického 
úseku, Denisa Líšková – sekretárka riaditeľky 
školy, Stanislav Navrátil – školník
EE Dolný rad zľava: Magdaléna Slamková – 
upratovačka, Renáta Podlužanská – upratovačka, 
Margita Sklenárová – upratovačka, Anna 
Dávidová – upratovačka, Tatiana Čaládiová 
– upratovačka, Mgr. Zuzana Uhríková – 
Strešková -  sekretárka riaditeľky školy
EE Na fotke chýbajú: 
Ing. Mária Májková - účtovníčka, 
Daniela Jankovičová - upratovačka

Školská jedáleň
EE Horný rad zľava: Emília Vaššová – kuchárka, 
Katarína Mošaťová – admin. pracovníčka, Mgr. 
Monika Polonecová – vedúca školskej jedálne, 
Ľuboslava Holková – prevádzková pracovníčka, 
Gizela Tkáčová – prevádzková pracovníčka, 
Helena Gregušová – zaučená kuchárka
EE Dolný rad zľava: Tatiana Hercegová – hlavná 
kuchárka, Soňa Móriová – zaučená kuchárka, 
Renáta Gavulová – prevádzková pracovníčka, 
Alžbeta Depešová – prevádzková pracovníčka
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