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Vážené dámy a páni, vážení rodičia a milí žiaci.
nám výrazne pomohol zriaďovateľ Nitriansky samosprávny kraj, ktorý nám dal povolenie na prezenčné
overenie talentu z dôvodu vysokého počtu uchádzačov.
Klasické prijímacie konanie, aj keď až v druhej polovici
júna, sa realizovalo len pre 8-ročné štúdium.
Mgr. Soňa Krivošíková
zástupkyňa riaditeľky školy

RNDr. Zuzana Hurtová
riaditeľka školy

Mgr. Eva Frantzová

zástupkyňa riaditeľky školy

Máme za sebou ďalší školský rok, ktorý bol pre našu
školu výnimočný tým, že bol jubilejný, v poradí stý. Od
jeho začiatku sme intenzívne žili nielen bežnými pracovnými a vyučovacími povinnosťami, ale i prípravami
na oslavy 100. výročia založenia školy.
Status výnimočnosti školskému roku 2019/20 dávajú aj
ďalšie dôležité udalosti ako pričlenenie jazykovej školy,
ktorá sídlila v našej budove, ku gymnáziu od 1. januára,
čím sme získali príležitosť vytvoriť ešte lepšie podmienky pre jazykové vzdelávanie našich študentov.
Výraznejšou zmenou bola pandémia koronavírusu COVID-19, ktorá doľahla v polovici marca na Slovensko
a zatvorila nám školy. Karanténa nám všetkým poznačila nielen spôsob života, ale i možnosti plnenia si svojich
pracovných povinností. Učitelia aj žiaci od 16. marca
nastúpili na cestu dištančného vzdelávania, spustila sa
elektronická komunikácia so žiakmi, rodičmi. Online sa
konali porady a zasadnutia predmetových komisií. Dôležité dokumenty sa schvaľovali v pedagogickej rade
a rade školy „per rollam“. Iné boli aj maturitné skúšky,
bez písomnej a nakoniec aj ústnej časti. Maturitné
známky sa uzatvorili ako priemerné známky zo známok
získaných v priebehu štúdia.
Prijímacie skúšky na 4-ročné štúdium sa konali len administratívne. V prijímacom konaní na 5-ročné štúdium
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Aj napriek prekvapivým situáciám, ktoré sa objavili
počas dištančného vzdelávania, som rada, že sme ho
úspešne zvládli, že sme sa pochopili so žiakmi, ich rodičmi. Vážim si snahu rodičov, čo najbližšie sa prispôsobiť našim požiadavkám a nastaviť režim rodiny, aby si
žiaci mohli plniť svoje povinnosti.
Od 4. septembra bola súčasťou života školy aj rekonštrukcia fasády a zateplenie budovy školy. Začiatky boli
náročné. Bolo si treba zvyknúť na hluk, prach, zatemnenie na oknách, jednoducho na skutočnosť, že naša
škola sa stala staveniskom. Po zatvorení škôl sme využili
situáciu na rekonštrukciu sociálnych zariadení v pavilónoch A, B a C. Dokončili sme rekonštrukciu umyvárky
pri malej telocvični. Verím, že našich študentov v budúcom školskom roku tieto pozitívne zmeny potešia.
K začiatku školského roka patrilo aj spustenie realizácie
európskeho projektu Zvyšovanie kvality gymnázií rozvíjaním čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej gramotnosti, ktorý nám bol schválený začiatkom júla
2019 vo výške 312 tis. €. V rámci projektu sme začali realizovať extra hodiny zamerané na rozvoj bádania v chémii a biológii, ale i na utvrdzovanie slovenského pravopisu. Rozbehla sa práca v nových krúžkoch. Učitelia začali
pracovať v pedagogických kluboch. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu vyhlásenú v súvislosti s koronavírusom,
nebolo možné zrealizovať verejné obstarávanie, ktorým
by sa zabezpečilo v rámci projektu cestovanie žiakov po
Slovensku. Cestovné kancelárie, vzhľadom na vzniknutú
situáciu, stornovali svoje ponuky do VO.

Zelenú nám dal aj program ERASMUS+ v mobilitách
jednotlivcov. Naši učitelia vycestujú do Veľkej Británie,
vzhľadom na súčasný stav, až v budúcom roku 2021.
Schválený nám bol aj projekt ERASMUS+ Školské partnerstvá s Talianskom, Fínskom, Lotyšskom. Keďže sa
termíny posunuli, naša škola nebude hosťovať zahraničných študentov a učiteľov ako posledná, ale naopak
ako prvá – na jar 2021.
23. októbra 2019 sme založili ovocný sad v areáli školy v rámci projektu „YOU MATTER“ a programu ERASMUS+. Pri sadení nám pomáhali zástupcovia Zväzu
záhradkárov v Nitre, ktorí prevzali patronát nad našimi
záhradníckymi aktivitami. Ukázali našim študentom nielen to, ako sa do sadenia pustiť, ale najmä ako sa o kríky
a stromy starať, aby priniesli úrodu.
Od 1. septembra vstúpil do platnosti nový zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý priniesol školám veľa zmien. Začali sme
realizovať v škole nielen aktualizačné vzdelávanie, ale
bolo potrebné podľa nových požiadaviek nastaviť plán
profesijného rastu u každého učiteľa.
Na 4-ročnom štúdiu nám po prvýkrát nastúpili žiaci do
anglickej triedy a informatickej triedy. Triedy majú nové
učebné plány s posilneným vyučovaním anglického jazyka, resp. informatiky. Veríme, že nové zamerania tried
si vybudujú pevné miesto nielen v našom školskom
vzdelávacom programe, ale i v nitrianskom regióne.
Na jeseň sme v škole odskúšali 103 žiakov pre získanie
európskeho vodičského preukazu ECDL. Komisár skúšok ocenil vysokú úroveň vedomostí našich študentov
a aj vďaka tomu, naša škola je opätovne zaradená do
projektu ECDL a žiaci budú mať ešte niekoľko rokov príležitosť získať tento uznávaný certifikát zdarma.

dostali. Či už to boli vyššie kolá olympiád a súťaží, letné
kurzy, školské olympijské hry, Venček, ktorým študenti
prezentujú nacvičené tanečné kreácie za prítomnosti
rodičov, ale aj mnoho iných pozoruhodných akcií. Dôležité však je, že sme to v zdraví prežili a verím, že v budúcom roku bude dosť príležitostí sa ku všetkému vrátiť.
Chcem sa poďakovať zriaďovateľovi školy, rodičom
a sponzorom školy za Vašu podporu, ktorá nám pomohla zrealizovať dôstojné oslavy 100. výročia školy.
Poďakovanie patrí aj bývalým kolegom a absolventom,
ktorí spolu s nami spomínali a prispeli spomienkami do
Pamätnice školy.
Veľké ďakujem patrí aj našim súčasným žiakom, ktorí dosahujú výborné študijné výsledky, reprezentujú
školu v súťažiach, na kultúrnych podujatiach, sú aktívni
pri plnení rôznych úloh, či už v programe DofE, žiackej
školskej rade, ale i v redakčnej rade školského časopisu
Ozvena.
Myslím, že tento rok sme si všetci uvedomili význam
školy a dôležitosť učiteľa vo vzdelávaní žiaka. Chcem
sa poďakovať všetkým pedagogickým zamestnancom,
školskej psychologičke za vynaložené veľké úsilie odviesť kvalitné vyučovanie v škole, ale aj mimo nej, za
pomoc, ktorú poskytli žiakom a ich rodičom.
Do nového školského roka želám našim žiakom a zamestnancom školy veľa nových síl, odhodlania pre plnenie si svojich povinností, veľa trpezlivosti, tolerancie
a vzájomného pochopenia.
RNDr. Zuzana Hurtová
riaditeľka školy

Veľa aktivít zostalo na bode mrazu z dôvodu, že sme sa
do školských lavíc a za katedry tento školský rok viac ne5

ZAUJÍMAVOSTI
ZO ŽIVOTA ŠKOLY
V školskom roku 2019/20 v škole študovalo 743 žiakov:
→ 340 žiakov na 4-ročnom štúdiu, spolu 12 tried;
→ 242 žiakov na 8-ročnom štúdiu, spolu 8 tried;
→ 161 žiakov na 5-ročnom štúdiu s druhým
vyučovacím jazykom anglickým, spolu 5 tried.
Na štúdium boli zaradení aj 3 zahraniční študenti:
Adam Vrba z Kanady (II.AJ), ktorý má slovenské korene;
študentky z Talianska: Benedetta Pironti (IV.B) a Rosino
Valentína (IV.AJ). Veríme, že si odniesli zo štúdia nielen
vedomosti, ale i krásne zážitky.
Na výmenu 11 našich žiakov študovalo v zahraničí, a to
v krajinách: Spojené arabské emiráty, USA, Nórsko,
Dánsko, Nový Zéland a Anglicko.
Na vzdelávaní študentov sa podieľalo 53 pedagógov
a 1 anglický lektor z Veľkej Británie. Odborné psychologické poradenstvo v škole poskytovala 1 školská psychologička.
Noví zamestnanci v tomto školskom roku: Mgr. Ľubica Barátová (SJL - RUJ), Mgr. Zuzana Kreškócziová Baráthová (ANJ - SJL); PaedDr. Ingrida Jakubičková (NEJ –
ETV – SJL); Mgr. Zoltán Šonkoľ (MAT – CHEM).
V tomto školskom roku v pracovnom pomere nepokračovali: Mgr. Alena Bystrická; Mgr. Katarína Borbélyová;
RNDr. Miriama Kopernicka; PaedDr. Beata Solčanská
(odišla do dôchodku). Povinnosti na materskej a rodičovskej dovolenke si plnili: Mgr. Andrea Ďurická, Mgr.
Zuzana Cehlárová; Mgr. Dominika Ďuranová.
Mgr. Viera Vaššová zastupovala Mgr. Dominiku Ďuranovú počas MD od 23. 1. do 30. 6. 2020.
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Pozície predsedov predmetových komisií zastávali:
PhDr. Darina Račková (SJL); Mgr. Renáta Bohuslavová
(ANJ); Mgr. Viera Civáňová (CUJ); PaedDr. Erika Miková
(MAT); PaedDr. Jana Pechová (INF); Mgr. Kristína Laurinská (FYZ); Ing. Eva Karlubíková (CHEM); PaedDr. Alena Viziová, PhD. (BIO); Mgr. Silvia Tóthová (OBN); Mgr.
Dana Slobodová (GEO); Mgr. Martina Koprdová (DEJ);
Mgr. Eva Dobiaš (VYCH); Mgr. Vladimír Podoba (TSV).
Na hospodárskom úseku pracovalo 14 zamestnancov,
v školskej jedálni 11 zamestnancov (počet stravníkov
680).
Prijali sme 356 vzdelávacích poukazov od našich žiakov
pre prácu v krúžkoch (spolu 16 krúžkov). 13 krúžkov
bolo financovaných z projektu na zvyšovanie gramotností na gymnáziu.

SME NAJLEPŠIE
GYMNÁZIUM V NITRE
Naše externé hodnotenie
nezávislým inštitútom
INEKO:
7,5
ŠKOLA S VÝBORNÝMI
VÝSLEDKAMI ŽIAKOV

ČO PONÚKAME NAŠIM
ŠTUDENTOM?

Možnosti vzdelávania na gymnáziu:
→ 5-ročné bilingválne štúdium s druhým
vyučovacím jazykom anglickým,
→ 4-ročné štúdium: anglické, informatické
a všeobecné triedy,
→ 8-ročné štúdium: posilnené vyučovanie
cudzích jazykov a informatiky,

Ponúkame:
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

kvalitné vzdelávanie,
vyučovanie anglickým lektorom,
možnosť získať Cambridgeský certifikát (CAE),
nemecký medzinárodný diplom
Sprachdiplom Stufe I. a II.,
ECDL – vodičský preukaz na počítače
zdarma, vrátane prípravy na pôde školy,
poznávací zájazd London Tour,
študijná cesta do španielskej akreditovanej
jazykovej školy s cieľom získať španielsky
diplom o jazykovej skúške,
štúdium v jazykovej škole s možnosťou získať
základnú alebo všeobecnú štátnicu,
vysokú voliteľnosť hodín v závere štúdia,
medzinárodné projekty a mobility,
finančnú odmenu najlepším študentom.
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„Vďaka jazykovej škole som zvládol
nie jeden, no dva certifikáty na
úrovni C1. Vždy som za to vďačil
profesionálnemu učiteľskému
zboru (prof. Szombatová a prof.
Civáňová), ktorý nielen vynikajúco
ovláda cudzie jazyky, no zároveň ich aj vie podať
zábavnou formou.“ (Pavol Pánisz, IV.AJ)
„S jazykovou školou som bol z
veľkej časti spokojný. V období
štyroch semestrov som mal lekcie
anglického aj nemeckého jazyka,
obe s cieľom pripravovať sa na
jazykovú skúšku CAE, respektíve DSD.
Keby som mohol lekcie mojich bývalých učiteľov
(p. Szombatová a Civáňová) v jazykovej škole
odporučiť, neváhal by som.“ (Richard BÖnde, IV.AJ)
„Jazykovú školu sme sa rozhodli
navštevovať z dôvodu, že nám
nevyšiel seminár z konverzácií
v anglickom jazyku. Naše
rozhodnutie bolo veľmi správne,
pretože preberáme témy na maturitu,
veľa komunikujeme a pani profesorka Filová
nám stále pomáha a radí, čo zlepšiť či na čom
viac zapracovať.“ (Natália Púchovská, III.C)
„Kurz CAE na Golianku bol pre mňa
super prípravou na tento certifikát.
Momentálne študujem medicínu v
Škótsku a každodenne využívam,
čo som sa naučila. Ak sa chystáte
do zahraničia na vysokú školu, alebo
si len chcete vylepšiť CV certifikátom, tento kurz
určite stojí za to!“ (Soňa Jesenáková, absolventka)
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MÁME SVOJU
JAZYKOVÚ
ŠKOLU
Od 1. januára 2020 je súčasťou gymnázia Jazyková škola, Golianova 68, Nitra. Po 24 rokoch samostatnej existencie prešla jazyková škola pod riaditeľstvo gymnázia.
Našim cieľom je vytvárať optimálne podmienky pre jazykové vzdelávanie v existujúcich kurzoch, ale tiež ponúknuť nové možnosti vzdelávania podľa požiadaviek
poslucháčov a potrieb trhu práce. Navyše študentom
ponúkame výhodné zľavy.

Jazyková škola s oprávnením
vykonávať štátne jazykové skúšky
a Cambridgeské skúšky na úrovni
C1 a C2 priamo na pôde školy.
→ Riaditeľkou jazykovej školy je riaditeľka
gymnázia RNDr. Zuzana Hurtová.
→ Vedúcou jazykovej školy
je PhDr. Veronika Szombatová, PhD.
→ Počet poslucháčov študujúcich v JŠ: 177
V tomto školskom roku sa v JŠ vyučovali tieto cudzie
jazyky: anglický, nemecký a japonský. V prípade záujmu sú v ponuke: ruský, španielsky a francúzsky jazyk.
V termíne od 28. mája do 11. júna 2020 sa konali na
pôde školy písomné štátnicové skúšky, ktorých sa zúčastnilo aj 16 študentov bilingválneho štúdia nášho
gymnázia, ale i ďalších bilingválnych gymnázií (Gymnázium Cyrila Metóda v Nitre – 15 žiakov, Gymnázium
Šahy – 6 žiakov, Obchodná Akadémia v Zlatých Moravciach – 16 žiakov). Bilingválni študenti môžu za výhodných podmienok automaticky, k úspešnej maturitnej
skúške z druhého vyučovacieho jazyka, získať vysved-

PhDr. Veronika Szombatová, PhD.

čenie o základnej štátnicovej skúške na úrovni B2. Písomné štátne jazykové skúšky v našej jazykovej škole vykonali
aj študenti Jazykovej školy pri Gymnáziu B. S. Timravy
v Lučenci, ktorá nemá oprávnenie pre štátne jazykové
skúšky, v počte 10 poslucháčov.
PONÚKAME:
→ tradičné kurzy (základné, stredné, vyššie)
→ špecializované kurzy – ich zameranie závisí
od požiadaviek poslucháčov, napr.:
- kurzy pre žiakov ZŠ – žiak si učivo doplní,
upevní, ale i primerane rozšíri,
- prípravné kurzy na maturitnú skúšku,
- prípravné kurzy na Cambridgeské
skúšky FCE/CAE,
- jazykové kurzy pre seniorov,
- konverzačné kurzy,
- kurzy obchodnej angličtiny,
- prípravný kurz na špeciálnu štátnu jazykovú
skúšku pre odbor prekladateľský - C2,
- prípravné kurzy na štátne jazykové
skúšky – úroveň B2, C1 – C2.
V jazykovej škole v školskom roku 2019/20 vyučovali:
Mgr. Renáta Bohuslavová, Mgr. Eva Dobiaš, Mgr. Martina Filová, PaedDr. Ingrida Jakubičková, PaedDr. Katarína
Kettmannová, Mgr. Zuzana Kreškócziová Baráthová, Mgr.
Zuzana Feketová, Mgr. Lýdia Fraňová, Mgr. Gabriela Hesková, Mgr. Andrea Holúbeková, PhD., Mgr. Petra Klimo
Zlatošová, PaedDr. Iveta Kunová, Mgr. Zuzana Majerová,
Mgr. Alexandra Podobová, PaedDr. Veronika Szombatová,
PhD., Mgr. Vladimíra Šalingová, Kristína Vachová.

„S odstupom času môžem povedať, že
prihlásiť sa na prípravný kurz na
všeobecnú štátnu jazykovú skúšku
bolo veľmi dobré rozhodnutie.
Som veľmi rád, že napriek
aktuálnej situácii s karanténou
si pani profesorky Dobiaš a Kettmannová
našli spôsob, ako s nami komunikovať v rámci
aplikácie Microsoft Teams a ďalej nás tak mohli
pripravovať na štátnice.“ (Tomáš Odráška, IV.B)
„Navštevoval som prípravný kurz
na maturitu z angličtiny. Ujala sa
nás pani profesorka Kreškócziová,
ktorá mala super prístup k
nám, žiakom, ale aj v postupnosti
zlepšovania našich vedomostí. Ja
osobne som bol spokojný a odporučil by som
to každému budúcemu maturantovi, budúcej
maturantke.“ (Martin Žembery, VIII.OKA)
„Kurzu CAE som sa zúčastnila
minulý rok z praktických
dôvodov - pomohol mi hlavne
pri prijímačkách na zahraničné
univerzity, ktoré tento certifikát
požadujú. Zároveň mi umožní nájsť si
lepšie platenú brigádu popri vysokej škole. Myslím
si, že je to aj dobrý nácvik na maturity, pretože
prebieha veľmi podobne, aj keď som to nemala
možnosť vyskúšať.“ (Anabela Kepáková, V.AJ)
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SEPTEMBER 2019
2. septembra sme slávnostne otvorili nový školský rok
2019/2020. Naša škola vstúpila do 100. roku svojej existencie a v poradí už 25. školský rok sa otvoril na Golianovej ulici.
Bolo veľmi príjemné po 2 mesiacoch oddychu opäť vidieť známe tváre, ale so zvedavosťou sme si prezreli aj
tie nové. Všetci sme si boli jednoducho vzácni a už nám
školské prostredie chýbalo. Začiatok školského roka bol
náročný pre všetkých. Bolo treba zabudnúť na príjemné
prázdninové chvíle a naštartovať sa pre plnenie školských povinností. A dnes už môžeme povedať, že my
všetci sme to úspešne zvládli.

skí študenti. Žiaci si 10 dní užívali nielen vedu, ale aj
krásne prímorské prostredie.
Študenti akciu zhodnotili takto:
Ester: „Sme radi, že ste nám dali príležitosť naučiť sa
nové veci a stanoviť si priority v oblasti, ktorej sa chceme venovať.“
Andrej: „Tento týždeň bol jeden z najzaujímavejších za
posledných pár rokov. Mám motiváciu byť úspešný.“
Tomáš: „Je skvelé, že škola organizuje takéto akcie pre
študentov, ktorí majú záujem rozširovať si vedomosti.“

POĽSKO – LUBESKIE

ZVEDAVÍ VEDCI V CHORVÁTSKU

V piatok 6. septembra 29 zanietených gymnazistov vycestovalo do chorvátskeho Baško Polje. Zúčastnili sa
prírodovedného sústredenia, aby si vyskúšali rôzne
bádateľské aktivity z chémie, biológie, ale i matematiky
v „labáku“ priamo na pobreží Jadranského mora. Žiakom spríjemňovali večery nielen spoločenské hry, zaujímavé filmy, ale i rôzne prezentácie: ako písať SOČ, ako
ju odprezentovať, prečo robiť aktivity navyše… Osobné
skúsenosti žiakom odovzdali aj animátori – vysokoškol10

Nitriansky samosprávny kraj dal našim 20 žiakom ako
odmenu za reprezentáciu školy v prírodovedných predmetoch možnosť vycestovať od 9. do 15. septembra
v sprievode svojich učiteľov do Lubušského vojvodstva
v Poľsku. Zaujímavý a pestrý program zhodnotili účastníci takto: „Zúčastnili sme sa vyučovania v partnerskej
škole, naučili sme sa variť typické poľské jedlá, objavovali sme zákony fyziky, zdobili perníky, liezli v lanovom
parku, skákali na trampolínach. Taktiež sme si vyskúšali
šermovanie, jazdu na koni, strieľali na strelnici a plávali
v bazéne priamo v olympijskom areáli Drzonkow. Veľa
sme sa dozvedeli o histórii mesta, zúčastnili sme sa
Slávnosti vinobrania, spoznali poľskú kultúru. Veľmi sa

nám tu páčilo a sme radi, že sme sem mali možnosť prísť.
Odniesli sme si odtiaľto množstvo zážitkov a nezabudnuteľných spomienok.“ Mnohí žiaci túto akciu zhodnotili stručne a výstižne: „Zažili sme viac, ako kedykoľvek
predtým.“

ŠKOLA V PRÍRODE

23. – 27. septembra naši primáni absolvovali školu v prírode v Euromeste v Častej-Píle. Žiaci sa nielen lepšie
spoznali a utužili triedny kolektív, ale zažili aj veľa zábavy pri získavaní nových vedomostí o Európskej únii,
z dopravnej výchovy a oblasti ochrany života a zdravia.
Zábavné popoludnia so vzdelávacím a teambuildingovým charakterom nemali jednoducho chybu a všetci
budú na spoločné chvíle ešte dlho spomínať.

BIELA PASTELKA
Opäť sme 20. septembra v uliciach Nitry pomáhali nevidiacim a slabozrakým ľuďom. Naši žiaci sa zapojili do
verejnej zbierky Biela pastelka, ktorej výnos pomáha
občanom, nie práve s jednoduchým hendikepom, začleniť sa do bežného života. Ďakujeme všetkým za ich finančné príspevky. Naši žiaci vyzbierali sumu 2 700,74 €.

SLÁVNOSTNÁ CEREMÓNIA DofE
„VYTRVALOSŤ JE JEDNÝM Z NAJLEPŠÍCH PREDPOKLADOV ÚSPECHU” boli úvodné slová prezidentky SR pani
Zuzany Čaputovej pri otváraní Slávnostnej ceremónie
DofE 10. septembra v bratislavskej Starej tržnici. Na
ceremónii nechýbali ani naši úspešní osemnásti Dofáci, ktorí si prezvali ocenenie za dosiahnutú bronzovú
úroveň od Veľvyslanca Spojeného kráľovstva Andrewa
Gartha. Patrí im nezastupiteľné miesto medzi 600 ocenenými z celého západného Slovenska. Srdečne im
gratulujeme. Veľké ďakujem patrí aj všetkým vedúcim
našej gymnaziálnej Dofáckej rodiny.

Žiaci zaradení do DofE:
Bronz - V.KNA: Petra Billiková, Nina Kadáková, Andrej
Čerňanský, Miriam Vagundová, Emma Darnadiová, Ema
Kmeťová, Katarína Hrehová, Ema Horská, Vanesa Urbanová, VI.SXA: Terézia Sýkorová, Lucia Domaníková, II.AJ:
Michael Kalaba, Paula Barthová, Klára Billíková, Veronika
Koščialiková, Jessica Mojžišová, Jasmína Miťková, II.B:
Alexandra Klepancová, Terézia Lendelová, Janka Arpášová, Hana Rothmeierová, II.C: Leon Radoševič, Marek
Štrpka, III. AJ: Natália Novotová.
Striebro - III.AJ: Nelly Eva Juhariová, Mário Bednárik,
Lukáš Hudec, Veronika Kozová, Alexandra Bernáthová,
Viktória Fülöpová, IV.AJ: Pavol Pánisz, III.B: Maximilián
Péteri, III.C: Karol Bielik.
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STREET RUN OKOLO GOLIANKA

IMATRIKULÁCIA

Dňa 25. až 27. septembra na hodinách telesnej a športovej výchovy cvičiaci žiaci prekonali magické číslo
2019 metrov vytýčenou trasou ulicami v okolí školy. Necvičiaci a oslobodení žiaci si svojich 2019 metrov odkráčali - street walk. PK TSV zapojila do akcie čo najviac
žiakov, aby sme ukázali, ako vieme byť aktívni v pohybe.

OKTÓBER 2019
ODOVZDÁVANIE DIPLOMOV DSD I.

V predchádzajúcom školskom roku sa nemeckej jazykovej skúšky Sprachdiplom DSD I. zúčastnilo 17 študentov,
ktorí sa pripravovali pod vedením Mgr. Anežky Luleiovej. Žiaci absolvovali písomnú časť (čítanie a počúvanie
s porozumením, písomná práca) aj ústnu časť skúšky.
Väčšina žiakov zvládla skúšku na úrovni B1 a dňa 4.októbra si prevzali diplom.
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Tento rok mali jedinečnú možnosť zhostiť sa imatrikulácie dňa 8. októbra žiaci V.KNA. Pre všetkých pripravili
takmer 5 hodín intenzívnej zábavy a veľkých prekvapení. Žiaci I. ročníkov a ich starší spolužiaci si užili Disneyland na Golianku. Program žiakov ani tento rok nesklamal. Kvintáni privítali prvákov s otvorenou náručou
a tí perfektne zapadli do nášho goliankovského kolektívu. Účasť študentov bola opäť vysoká, užili si zábavu
a mnohí si našli aj nových priateľov. Zábava vyvrcholila
diskotékou a zaujímavou tombolou.

EXKURZIA V PIEŠŤANOCH

LITERÁRNA EXKURZIA MARTIN

Koncom septembra a začiatkom októbra sa žiaci III.A, III.B,
III.C a VII.SPA triedy zúčastnili literárnej exkurzie v Pamätnej izbe Ivana Krasku v Piešťanoch. Študentov zaujal výklad osvetovej pracovníčky o živote a diele Ivana Krasku.
Oživením bola expozícia, bohatá na dokumenty, fotografie, nábytok a predmety viažuce sa k osobe básnika a jeho
rodiny. V interiéri si prezreli aj diela známych výtvarných
umelcov - rôzne obrazy a plastiky. Zaujímavosťou pracovne boli mnohé osobné predmety a drobnosti ako napríklad rodokmeň, obraz rodného domu, drobné ale esteticky riešené secesné bytové doplnky, básnikov portrét od
známeho slovenského herca Františka Zvaríka.

SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY
Pri príležitosti Svetového dňa zdravej výživy sa 16. októbra
uskutočnila tradičná súťaž prípravy zdravých jedál. Tohtoročnou témou boli „Jedlá z ovocia a zeleniny“. Každý z 15
súťažiacich tímov pripravil chutné a zároveň zdravé jedlá,
v ktorých dominovali ovocie a zelenina. Porota mala veľmi
náročnú prácu vybrať a oceniť 3 najlepšie tímy. Súťaž bola
organizovaná v rámci projektu Škola podporujúca zdravie
v spolupráci so žiackou školskou radou.

PREDNÁŠKA IRÁN –
ZAHALENÁ KRÁSA
25. októbra sme sa zapojili do vzdelávacieho projektu
Svet okolo nás, ktorý je zameraný na spoznávanie ďalekých krajín, prostredníctvom živo moderovanej projekcie.
Piaty diel vzdelávacieho projektu zaviedol žiakov I.B, II.A,
II.B, II.C a VI.SXA tried na blízky východ, do hornatej, drsnej a vyprahnutej, ale predovšetkým veľmi pohostinnej
krajiny. Irán je krajina, ktorá uchváti svojou pestrou históriou i prívetivosťou miestnych obyvateľov. Prednáška bola
prínosom pre žiakov a niektorí by v budúcnosti Irán radi
navštívili.

Naši maturanti mali možnosť si v dňoch 23. a 29. októbra
zopakovať slovenskú literárnu históriu a pripomenúť si
našich najagilnejších národovcov. Navštívili Slovenské
národné literárne múzeum v Martine. Lektorka v múzeu
poukázala na odkaz umeleckej tvorby slovenských literátov, ktorý má čím osloviť aj súčasných mladých ľudí,
pretože je nadčasový. Študenti sa zúčastnili tiež prehliadky Národného cintorína v Martine a mali možnosť
symbolickou sviečkou vyjadriť pietnu spomienku na
najznámejšie osobnosti nášho národa.

PO STOPÁCH SV. CYRILA
A METODA
Žiaci I.A, I.B, I.C, V.KNA a II.AJ triedy sa dňa 23.októbra
zúčastnili projektu „Po stopách sv. Cyrila a Metoda“ na
Morave. V archeoskanzene Modrá sa dozvedeli o spôsobe života Slovanov, ale i o ich významnom prínose
pre rozvoj kresťanstva, vzdelania a kultúry. V blízkom Velehrade obdivovali krásnu Baziliku Nanebovzatia Panny
Márie a sv. Cyrila a Metoda. V Pamätníku Veľkej Moravy
v Starom Měste si pozreli film o Veľkej Morave a zapojili
sa do interaktívneho vyučovania. Vďaka projektu si roz13

šírili nielen vedomosti o množstvo nových, zaujímavých
poznatkov a zručností, ale mohli sa tak aspoň na jeden
deň stať obyvateľmi veľkomoravskej osady.

MINISAD NA GOLIANKU
V rámci projektu „YOU MATTER“ financovanom Európskou úniou cez program ERASMUS+ sa dňa 23. októbra
podarilo založiť prvý ovocný sad na Golianku. Pri sadení
našim žiakom pomáhali zástupcovia Zväzu záhradkárov
v Nitre, ktorí prevzali patronát nad našimi záhradníckymi aktivitami. Ukázali našim študentom ako stromy a kríky zasadiť, poradili im ako sa treba o tieto dreviny ďalej
starať. Aktivity sa zúčastnili predovšetkým žiaci z I.AJ ale
aj zástupcovia I.A, II.AJ, III.AJ a VI.SXA triedy, ktorí sú do
projektu zapojení.
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STUŽKOVÁ SLÁVNOSŤ
Očarujúce slečny, šarmantní mladí muži, zelené stužky,
symbolické tortičky, sviečky… A nielen to rozžiarilo večer
25. októbra v PKO v Nitre. Nejedna slzička vypadla z oka
mamám či otcom, keď si vypočuli ďakovné prejavy svojich detí. Hovorí sa, že v živote neexistujú prekážky, iba
výzvy. O tom, že to naozaj platí, nás presvedčili študenti
v slávnostnom predtancovaní i svojím kultúrnym programom. Každá trieda prezentovala to, čo je jej vlastné, čo
ju vystihuje. Nikto neprišiel nepripravený.

PUMPKIN DAY 2019
Koncom októbra sa už tradične na našej škole oslavuje
Pumpkin Day. Tento rok sa organizácie ujala III.AJ, ktorá dňa 29.októbra pripravila milé aktivity pre žiakov 1.
ročníka bilingválneho štúdia. Žiaci si užili veľa zábavy pri
desiatich stanovištiach. Výhercovia boli odmenení a skupine, ktorá sa umiestnila na poslednom mieste sa ušla
cena útechy. Po vyhodnotení si všetci vychutnali napečené dobroty a z akcie si odniesli veľa zážitkov.

Študenti nám všetkým dokázali, že sa vedia zabávať, že
sú schopní vytvárať tú správnu spoločenskú atmosféru.
To všetko vyjadrovalo silu a neskrotného ducha mladej
generácie. Študenti zabavili všetkých prítomných hostí
pripravenými vystúpeniami: spev, tanec, divadlo… Našim nádejným maturantom sme zaželali veľa odhodlania,
vytrvalosti a pevnej vôle k zdolaniu ďalšej skúšky v živote – tej maturitnej.

E - TEST Z ANGLICKÉHO JAZYKA
Tento rok NÚCEM opäť pripravil elektronické testy z vybraných predmetov, ktoré mohli školy využiť na hodnotenie úrovne svojich žiakov. Naša škola si z danej ponuky
vybrala e –Test z anglického jazyka. V dňoch 21. - 24.októbra žiaci II.A, II.B, II.C a V.KNA triedy mali možnosť na
vyučovacích hodinách využívať elektronické testy na overovanie svojich vedomostí s cieľom zistiť, ako ďaleko sú
v štúdiu anglického jazyka.
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NOVEMBER 2019
OSLÁVILI SME 100. VÝROČIE
Slávnostná akadémia
7. novembra v DAB v Nitre oslávilo naše gymnázium
100. výročie svojho vzniku slávnostnou akadémiou za
prítomnosti vzácnych hostí, predsedu NSK Milana Belicu, ministerky vnútra SR Denisy Sakovej, primátora mesta Nitra Mareka Hattasa, ale i zástupcov akademických
obcí oboch VŠ v Nitre, bývalých kolegov, rodičov a absolventov školy. Slávnosť začala študentskou hymnou
Gaudeamus Igitur v podaní študentov školy. Výnimočnosť chvíle podčiarklo digitálne pásmo o histórii školy
zamerané na dôležité momenty v existencii školy, ktoré
výrazne zasiahli do jej života. Spracovanú históriu okorenili aj spomienky našich absolventov.
Predseda NSK Milan Belica k výročiu školy udelil gymnáziu Zlatú plaketu NSK a Pamätný list a spolu s absolventom gymnázia Matejom Tóthom pokrstili Pamätnicu
gymnázia. Primátor mesta Nitra Marek Hattas odovzdal
riaditeľke školy Cenu primátora mesta Nitra za významný prínos gymnázia v oblasti vzdelávania mládeže
a úspešnú reprezentáciu mesta Nitra. Ministerka vnútra
SR Denisa Saková ako absolventka gymnázia dostala
príležitosť vo svojom príhovore zaspomínať na svoje študentské časy, ale i poďakovať škole a jej učiteľom.
Na záver akadémie odznela Hymna gymnázia v podaní
členov speváckeho zboru gymnázia.

25. benefičný koncert
Pokračovaním slávnosti bol 25. benefičný koncert na
tému „Prechádzky storočím“, kde opäť dostali príležitosť
naši žiaci ukázať svoj talent, nadanie a kreativitu. Hostia
ich ocenili veľkým aplauzom.
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Z odkazov našich absolventov:
→ MUDr. Marián Šóth (prezident asociácie
súkromných lekárov SR): „Nezabudnite na
krásne študentské roky, lebo veľa profesorov
Vám odovzdá kus svojho života a kus srdca,
a to si ponesiete celý život so sebou!“
→ Dušan Milo (majster sveta v ľadovom
hokeji 2002): „Buďte hrdí na svoju
školu a nezanedbávajte štúdium!“
→ PhDr. Peter Kerestéš PhD. (riaditeľ štátneho
archívu v Nitre): „Počúvajte svojich pedagógov,
buďte svedomití a pracovití! To Vám pomôže do
vášho budúceho smerovania a celkovo života.“
→ Mgr. Michal Liday (generálny riaditeľ Tatra Banky):
„Počúvajte svoj vnútorný hlas, ktorý najlepšie
vie, čo Vás baví, aby ste takýmto spôsobom našli
to, čo v živote chcete robiť. Choďte za svojimi
snami a využite všetky možnosti dnešnej doby
na to, aby ste boli lepší, múdrejší a skúsenejší.“
→ Boris Valábik (analytik v hokejovom štúdiu
RTVS): „Užite si študentské časy! Bolo to super!“
→ PaedDr. Anna Vrábľová PhD. (školská
inšpektorka): „Majte radosť z toho, že môžete
získavať vedomosti od svojich profesorov
a pamätajte, že vedomosti nie sú všetko, ale
sú dobrým základom pre plnohodnotný život,
kde je aj dobrá kariéra a skvelá rodina.“
→ Mgr. Daniel Balko (viceprimátor Nitry): „Treba
dávať pozor, čo sa rozpráva na hodine,
raz si na to spomeniete, keď to budete
potrebovať. Treba sa učiť, ale treba aj žiť!“
→ Matej Tóth (majster sveta a olympijský víťaz
v chôdzi na 50 km): „Užívajte si každý jeden
deň, každý ročník, ktorý trávite na gymnáziu.
Sú to krásne časy a popritom sa veľa dozviete.
Buďte svedomití, učte sa, vzdelávajte, aby
sa Vám potom išlo životom ľahšie.“
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DEŇ VĎAKYVZDANIA

Dňa 26. novembra žiaci II.AJ pripravili prvý ročník
Thanksgiving Day pre anglické triedy, I.A a I.B. Cieľom akcie bolo prostredníctvom prezentácie a sprievodných aktivít priblížiť Deň vďakyvzdania. Žiaci zaujímajúci sa o anglický jazyk mali možnosť zistiť viac o kultúrnom pozadí
krajiny, ktorej jazyk študujú, prostredníctvom amerického
sviatku – jeho histórie, priebehu a vývoja do dnešnej podoby. Pre žiakov, ktorí sa na akcii zúčastnili, bolo pripravené aj chutné občerstvenie.

TÝŽDEŇ VEDY NA SLOVENSKU
Druhý novembrový týždeň patril na Golianku vedcom.
Študenti súťažili v Biologickom milionárovi, riešili rôzne
kvízy, súťažili, robili pokusy či rôzne prezentácie. V spolupráci s Výskumným laboratóriom Fakulty prírodných
vied UKF Nitra absolvovali cvičenie a prezentáciu s názvom Embryotechnológie pre nevedcov. Po prednáške
si mohli pozrieť laboratóriá a prístroje, ale i debatovať
s odborníkmi.
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NÁVŠTEVA DIPLOMATA
VEĽVYSLANECTVA USA

V stredu 27. novembra nás navštívil diplomat a hovorca Veľvyslanectva USA na Slovensku pán Griffin Rozell.
Študenti dostali možnosť ukázať nielen komunikačné
zručnosti z anglického jazyka, ale i znalosti z politológie. Pán Rozell hovoril nielen o sebe, práci diplomata,
ale i o šírení hoaxov a dezinformácií, najmä vo vzťahu
k sociálnym sieťam. Študentom priblížil krajiny, v ktorých ako diplomat pôsobil. Zároveň vytvoril priestor aj
na diskusiu k množstvu otázok študentov. Na akcii boli
prítomní žiaci III. AJ, IV. AJ a VI. SXA triedy.

DECEMBER 2019

DIVADELNÉ PREDSTAVENIA
V ADVETE

CHARITATÍVNA ZBIERKA

Študenti III.A, III.B a III.C sa 3. decembra zúčastnili divadelnej adaptácie románu Hlava XXII od významného amerického autora Josepha Hellera v DAB v Nitre.
Dielo reaguje na skúsenosti z 2. svetovej vojny, ktorej
sa autor aktívne zúčastnil, ale zároveň nekompromisne
pomenúva absurdné mechanizmy ľudskej spoločnosti,
v ktorej predpisy prekračujú všetko ľudské.
Dňa 11. decembra sa žiaci V.KNA zúčastnili v DAB
v Nitre predstavenia Banalita lásky. V divadelnej hre
mohli na pozadí fiktívneho dialógu dvoch historických
postáv sledovať nielen vynikajúce herecké výkony, ale
i aktuálne a závažné témy – od spoločenských predsudkov, banalizovania zla, ironického zľahčovania rozhodnutí až po otázky súčasnej politiky a zodpovednosti
človeka za svoje činy.

KAKAVKO NA MIKULÁŠA
V novembri a decembri študenti seminárov z občianskej náuky a psychológie zorganizovali projektovú aktivitu SOLIDARITA, ktorej cieľom bolo pokračovať v spolupráci so Spojenou školou internátnou na Čermáni
v Nitre a zorganizovať charitatívnu zbierku pre mentálne
postihnuté deti z danej školy. Študenti psychológie 17.
decembra navštívili internátnu školu a odovzdali deťom
vyzbierané darčeky: omaľovánky, farbičky, kancelárske
papiere, farebné papiere, plyšové hračky, skladačky,
knihy a iné. Absolvovali odbornú prednášku o mentálnych poruchách osobnosti i o systéme a fungovaní
špeciálnych škôl. Na niekoľko hodín sa stali osobnými
asistentami špeciálnych pedagógov a osobne pracovali s deťmi rôzneho stupňa mentálneho postihnutia.
Overili si tak teoretické vedomosti z psychológie priamo v praxi. Za svoju snahu a šľachetný čin naši študenti
dostali ďakovný list od vedenia Spojenej školy.

6. december - deň, ktorý potešil každého študenta na
Golianku. Od rána v priestoroch školy bolo cítiť vôňu
čokolády, škorice a sladkého kakaa. Vyučovanie bolo
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spestrené prítomnosťou Mikuláša, čerta a anjela, ktorí
„poslušným“ študentom rozdávali cukríky a perníky. Počas veľkej prestávky študenti žiackej školskej rady nalievali do hrnčekov teplé kakavko. Všetci sme si spoločne
tento sladký a voňavý deň užili.

VIANOČNÉ DEKORÁCIE

nočných balíčkov pre seniorov v domove dôchodcov
v Nitre. Naplnili krabice tými najrôznejšími darmi. Spoločným úsilím našich študentov sa podarilo pripraviť 64
vianočných balíkov, ktoré spríjemnili vianočné sviatky
starším ľuďom. Tešíme sa, že naši mladí gymnazisti vedia urobiť iným ľudom život krajší, radostnejší a šťastnejší.

Čas vianočný nám aj tentokrát pripomenuli naši kreatívni žiaci, ktorí 13. decembra zhotovili v priestoroch
gymnázia zaujímavé vianočné dekorácie. Do súťaže sa
zapojili „malí“ i „veľkí“, chlapci i dievčatá, ktorí nenechali
nič na náhodu. Žiaci si priniesli vlastný materiál, z ktorého zhotovili adventné venčeky, svietniky a rôzne ďalšie
vianočné aranžmány, ktoré v každej domácnosti vykúzlia tú pravú vianočnú atmosféru. Všetky dekorácie žiakov zdobili počas adventu vestibul školy.

KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ
DO KRABICE
Vianoce sú obdobím, kedy otvárame svoje srdcia viac
ako inokedy. Študenti otvorili štedré srdcia a zapojili sa
do celoslovenského projektu „Koľko lásky sa zmestí do
krabice od topánok“. Projekt pozostával z prípravy via20

VIANOČNÉ TRHY
20. december v našej škole opäť voňal vianočnou atmosférou, dobrotami, smiechom a radosťou z blížiacich
sa Vianoc. V poradí už 5. školské vianočné trhy dali prí-

ležitosť našim študentom ukázať kreativitu, šikovnosť
a zručnosť vo výrobe vianočného tovaru a rôznych dobrôt. Každá trieda mala svoj stánok s vlastnoručne vyrobenými produktami. Vyhlásené súťaže o „najvianočnejší stánok“, „najzaujímavejší výrobok“ a „najatraktívnejšiu
a najchutnejšiu vafľu“ vniesla rivalitu medzi súťažiacich.
Víťazi boli odmenení sladkou pochúťkou.
Blahoželáme: I.PA; I.B; II.AJ (NAJ stánok); Daniele Civáňovej, Eme Ložiovej, Zuzane Vargovej zo IV.KA (NAJ
vafľa); Lenke Kováčovej zo IV.A (NAJ výrobok).

JANUÁR 2020
NEMECKÝ DEŇ
Skupina žiakov III.AJ triedy 24. januára pripravila „Nemecký deň“ pre II.A, II.B, II.C a II.AJ triedu. Formou zábavných úloh na jednotlivých stanovištiach im chceli
ukázať, že nemčina môže byť aj zábavná, veselá a pritom sa môžu naučiť nové veci. Jednotlivé stanovištia
prinášali zaujímavosti z kultúry, histórie, spoločnosti,
tradícií a nechýbalo ani fotookienko. Študenti mohli
ochutnať rôzne nemecké špeciality a zaspievať si nemecké piesne. Druháci sa zabavili, poučili a dúfame, že
získali väčšiu motiváciu k učeniu sa nemeckého jazyka.

EXPEDÍCIA ARKTÍDA
24. januára sa konala beseda s Patríciou Bátovskou, ktorá sa ako jediná Slovenka zúčastnila expedície „Arktída“.
Poukázala na zmeny klímy a znečistenie prírody, ktoré
sú v Arktíde veľmi citeľné a odzrkadľujú sa v celom ekosystéme, pričom upozornila aj na možnosti ochrany prírody a celého životného prostredia. Žiaci II.A, II.B, II.C
a IV.AJ triedy, ktorí sa besedy zúčastnili, sa presvedčili
o tom, že ak človek ide za svojimi snami a cieľmi, dokáže všetko, čo si zaumieni.
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EXKURZIA DO NR SR A NBS

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
V predposledný januárový deň sme opäť otvorili brány
pre záujemcov o štúdium v našom gymnáziu. Na pôde
školy sme privítali viac ako 500 účastníkov „Dňa otvorených dverí“. Návštevníci si mohli prezrieť priestory nášho gymnázia, nazrieť do tried na vyučovanie, ale hlavne mali príležitosť zúčastniť sa na rôznych zábavných
a vzdelávacích aktivitách jednotlivých predmetových
komisií. Záujem žiakov a ich rodičov nás veľmi teší a veríme, že tento deň bol pre všetkých obohacujúci.

Tradíciou našej školy je aj exkurzia maturantov do Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave, ktorá sa
tento rok uskutočnila 30. januára. Návšteva sa začala
prehliadkou budovy, nasledovali informácie o štátnych
symboloch. Žiaci mali možnosť vidieť cenné predmety,
ako napríklad pečať, ktorú používal Jozef Miloslav Hurban, či prekrásne obrazy od Albína Brunovského. Z NR
SR sa študenti presunuli do Národnej banky Slovenska,
kde získali informácie o úlohách a postavení NB v Eurosystéme. Absolvovali zároveň výstavu, na ktorej si mohli
vyraziť vlastnú mincu. Žiaci počas exkurzie získali zaujímavé informácie, zároveň si obohatili svoje vedomosti
a budú na ňu určite dlho spomínať
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Lucia Domaníková, VI.SXA
Uchádzala sa o ročný
štipendijný program
FLEX pre stredoškolákov.
Súťažila v niekoľkých
kolách. V semifinále sa
zúčastnila individuálneho
pohovoru so zamestnancom
American Councils, podstúpila test z angličtiny,
vypracovala 3 programové eseje. Lucia bola
úspešná a získala štipendium pre štúdium
na americkej strednej škole. Blahoželáme!

FEBRUÁR 2020
KARNEVAL NA GOLIANKU
Ako každý rok o tomto čase, fašiangy tu boli zase. Aké
by to však boli fašiangy bez poriadnej zábavy? Študenti
si 11. februára užívali veselú atmosféru školského karnevalu, o ktorú sa postarala žiacka školská rada v Dome
Matice Slovenskej. Mnohí sme využili túto možnosť a aspoň na chvíľu sme sa skryli za zaujímavú masku. Túto
príležitosť využili aj niektoré pani profesorky, ktoré svojou účasťou akciu podporili. Najlepšie masky boli žiackou radou ocenené. O občerstvenie a hudbu sa postarala rada rodičov. Akciu zatraktívnila príležitosť nafotiť
sa vo fotobunke s rôznymi rekvizitami. Fotky, ale aj veľa
pekných zážitkov nám budú pripomínať túto zaujímavú
akciu.

KVAPKA KRVI NA GOLIANKU
Darovanie krvi je skutočným „darom života“. Tento prospešný a humánny krok sa rozhodli už viackrát podstúpiť aj študenti a učitelia na pôde našej školy. Mobilná
transfúzna jednotka navštívila našu školu v tomto školskom roku dvakrát: 30. septembra, kedy krv darovalo
39 študentov a učiteľov a 28. februára, krv darovalo 50
študentov a učiteľov.
Všetkým darcom patrí veľká vďaka!

ŠTUDENTSKÉ
SIMULOVANÉ VOĽBY
Ich cieľom je zviditeľňovať hlas mladých ľudí a zážitkovým učením rozvíjať u študentov schopnosti, hodnoty
a postoje potrebné pre život v demokratickej spoločnosti. 6. februára sa v našej škole konali simulované
Študentské voľby do NR SR. Platformu takýchto volieb
na celom Slovensku organizuje tím aktívnych študentiek a študentov z celého Slovenska pod záštitou Rady
mládeže.
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MODERNÝ BALET V SND
Balet, filmové variácie, prvky operety a postmoderné kreácie. To všetko videli žiaci V.KNA 13. februára
na modernom balete Tulák Chaplin. SND v Bratislave
vzdalo hold nezabudnuteľnému zabávačovi z nemých
čiernobielych filmov pri príležitosti 130. výročia narodenia tejto známej osobnosti. Študentov presvedčili
nielen dobové kostýmy a ľahkosť vyjadrenia emócií či
životopisných faktov pohybom, ale i odkaz Chaplina,
ktorý vyzýva k ľudskosti, spolupráci a k snahe bojovať
za spoločné dobro.

LYŽIARSKY
A SNOWBOARDOVÝ KURZ

deň viditeľné pokroky a nakoniec sa, aj napriek veternému počasiu, takmer všetkým podarilo zlyžovať svahy
Chopku. Naši lyžiari sa šťastne vrátili domov. Žiakom 2.
kurzu pandémia koronavírusu kurz skrátila o posledný
deň, kedy si museli privstať, aby do 7.00 hod. opustili
lyžiarske stredisko.

TRI KRAJSKÉ KOLÁ SÚŤAŽÍ
V priebehu jedného februárového týždňa, sme organizovali tri krajské kolá súťaží pre žiakov stredných škôl.
Krajské kolo v basketbale dievčat sa konalo 10. februára v Mestskej športovej hale na Klokočine. Za silnej konkurencie 7 družstiev zo všetkých okresov Nitrianskeho
kraja dievčatá z našej školy obsadili pekné 3. miesto.
Krajské kolo olympiády z nemeckého jazyka sa konalo
11. februára, v poradí ako 30. ročník súťaže. V siedmich
kategóriách súťažilo spolu 58 súťažiacich, ktorých hodnotilo 21 pedagógov. Z našich žiakov zabojovali najmä:
Hannah Gilan z II.AJ, Pavol Pánisz zo IV.AJ a Laura Benčíková z II.AJ

Žiaci prvých ročníkov a kvinty opäť absolvovali obľúbený lyžiarsky a snowboardový kurz v najlepšom lyžiarskom stredisku na Slovensku – Chopok juh. Ubytovaní
boli priamo na svahu v chate Kosodrevina. Prvý kurz
sa konal od 23. do 28. februára a zúčastnilo sa ho 88
žiakov z I.A, I.B a I.C triedy. Druhý termín od 8. do 13.
marca bol určený pre V.KNA a I.AJ a zúčastnilo sa ho
53 žiakov. Väčšina študentov si na kurze už len vylepšovala svoju techniku lyžovania. Začiatočníci robili každý
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Krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka sa uskutočnilo dňa 13. februára. Stretlo sa u nás 59 súťažiacich,
ktorí si v troch súťažných kategóriách v silnom konkurenčnom boji zmerali svoje znalosti z rodného jazyka.
Súťažilo sa v troch oblastiach: čítanie s porozumením,
transformácia textu a rečnícky prejav. Richardovi Böndemu zo IV.AJ a Timotejovi Sokolovi z II.B sa podarilo
v dvoch súťažných kategóriách umiestniť na krásnom
prvom mieste. Našim chlapcom toto umiestnenie
umožnilo postup do celoslovenského kola.

MAREC 2020

STREDOŠKOLSKÁ
ODBORNÁ ČINNOSŤ

TALENTY GYMNÁZIÍ

Dobrovoľná záujmová činnosť mladých vedcov, v ktorej
musí žiak preukázať tvorivé myslenie, odborné vedomosti, skúsenosti a talent. Aj v tomto školskom roku si
stredoškolská odborná činnosť našla svojich priaznivcov.
V školskom kole, ktoré sa konalo 3. marca na pôde školy,
súťažilo spolu 7 žiakov so šiestimi prácami. Do krajského kola postúpilo šesť prác. Odbornú pomoc žiakom
poskytli: Ing. Eva Karlubíková, PaedDr. Alena Viziová,
PaedDr. Alica Hladká, Mgr. Martin Cápay, PhD., PhDr.
Darina Račková, PhDr. Vlasta Zelenková. Oponentmi
prác boli: Mgr. Tomáš Zaujec, Mgr. Juraj Horváth, Mgr.
Iveta Palková, Mgr. Silvia Tóthová, PaedDr. Alica Hladká,
Mgr. Silvia Páleníková, PaedDr. Alena Viziová. Koordinátorkou SOČ bola Mgr. Vladimíra Juráková.

Tentokrát spoločný projekt viacerých nitrianskych gymnázií naplánovalo Párovské gymnázium vo svojej aule.
Do spolupráce sme šli nakoniec len my z Golianka, ostatné gymnázia neprejavili záujem. Neľutujeme. Vznikol
krásný program, vytvorený z hudobných vystúpení najlepších študentov Golianka a Pároviec, ktorý 3. marca
vyplnil študentom oboch gymnázií dopoludnie. Zaujímavosťou bolo online hlasovanie divákov. Študenti
mali možnosť vybrať za každú školu interpreta, ktorý
podal najlepší výkon. Okrem cien divákov a poslucháčov súťaž pozorne sledovala porota. Za naše gymnázium vystúpili sólisti: Miriam Maťašovská (spev), Darina
Pašeková a Paulína Forgáčová (duo, spev), Tomáš Bielik
(spev, gitara), Melissa Gyepesová (spev). Skvelé výkony
našich študentov doplnila školská kapela v zložení Júlia
Golská (spev), Adam Kozelka (gitara), Anna Mária Kocevová (klavír), Matej Zverka (gitara), pod taktovkou Mgr.
Terézie Petrovičovej (cajon). Kapela bola ocenená najväčším počtom študentských hlasov. Ďakujeme.

PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ
POD KONTROLOU ŠŠI
Od 4. do 9. marca sledovali zamestnanci Štátnej školskej
inšpekcie v Nitre a externí odborníci z praxe ako sa vo vyučovacom procese, ale i v mimovyučovacích aktivitách, venujeme rozvíjaniu prírodovednej gramotnosti. Pozorným
okom odborníkov sa tak sledovalo najmä vyučovanie, ale
i obsahová náplň exkurzií, projektov, praktických cvičení
a nakoniec aj školského vzdelávacieho programu a rôznych plánov s tým súvisiacich. Inšpekcia hodnotila situáciu
na škole vysoko pozitívne. Ďakujeme našim učiteľom, ale
predovšetkým ich žiakom, za výborne preukázané vedomosti, za dobrú spoluprácu vo vyučovaní a prejavený veľký záujem o predmety prírodovedného zamerania.

B-DAY VYHODNOTENIE
Opäť sme súťažili v matematickej súťaži B-Day, ktorá má
celoslovenské pôsobenie. Zapojili sa tri tímy. Jeden tím
bol nový, ktorý si musí zvyknúť na náročnosť a systém
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vypracovania neštandardných matematických úloh, kde
veľa záleží od zdôvodnenia postupu vypracovanej úlohy. Diplomy našim žiakom odovzdala doc. PaedDr. Soňa
Čeretková, PhD. z Katedry matematiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, ktorá súťaž v rámci SR vyhodnotila
a naše tímy pochválila. Jeden tím získal 5. miesto a druhý
tím získal 7. miesto v rámci SR.

NAŠI ŠTUDENTI
V ŠPANIELSKEJ VALENCII

SPRACHDIPLOM SKÚŠKA
V tomto školskom roku 12 žiakov využilo možnosť získať
medzinárodne uznávaný certifikát Deutsches Sprachdiplom Stufe I. na úrovni B1. Zodpovedne sa pripravovali pod
vedením koordinátorky Mgr. Anežky Luleiovej. Písomnú
časť skúšky vykonali ešte pred zatvorením škôl 12. marca.
Študenti pracovali s textami na porozumenie, s posluchovými textami a vypracovali slohovú prácu na tému „Ročné
obdobia“. Termín ústnej časti z dôvodu karanténnej situácie sa presunul z apríla 2020 na 9. júna. Žiaci po úspešne
zvládnutej náročnej skúške získali certifikát, ktorým budú
deklarovať svoje zručnosti doma i v zahraničí.

ZATVORILI SA ŠKOLY

Sedem dní atraktívneho vzdelávania v španielskom jazyku absolvovalo 10 žiakov nášho gymnázia v akreditovanej jazykovej škole vo Valencii v termíne od 1. do 8.
marca. V závere jazykového kurzu absolvovali skúšku, čo
im umožnilo získať certifikát o jazykovej skúške v španielskom jazyku. Program, ktorý bol pre študentov pripravený, ponúkal nielen štúdium španielskeho jazyka. Súčasťou študijnej cesty boli aj prehliadky galérií, historického
centra Valencie, filmové predstavenia a kúpanie v mori.
Bolo ťažké sa rozhodnúť, či vycestovať na študijnú cestu alebo naopak zostať doma. V zahraničí už ohrozoval
zdravie obyvateľov zákerný koronavírus COVID-19. Ale
odvaha u našich žiakov a ich rodičov zvíťazila. Všetko
dobre dopadlo a okrem získaných certifikátov, bude aj
na čo spomínať.
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V súvislosti so vznikom pandémie koronavírusu COVID-19
v zahraničí od 6. marca MŠVVaŠ SR zrušilo všetky exkurzie,
výlety, zahraničné cesty. Nezrealizovali sa mnohé zahraničné, ale i domáce akcie, ktoré mali doplniť a oživiť bežné
vyučovanie. Naši žiaci nevycestovali v marci a máji do Londýna. Posledný turnus žiakov na lyžiarskom kurze si v piatok 13. marca musel privstať, aby do 7.00h opustili lyžiarske stredisko Chopok juh, lebo sa začali zatvárať lyžiarske
strediská. Od 16. marca sa prerušilo v školách vyučovanie
najskôr na obdobie 2 týždňov a neskôr až do odvolania.
Usmernením vtedajšej ministerky školstva malo vyučovanie prebiehať elektronicky. Všetci sme sa zrazu ocitli v novom režime. Začali sme učiť na diaľku.
Tvorba počas
karantény,
D.Líšková
V.KNA

APRÍL 2020
DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE
Napriek nečakanej situácii, na ktorú sa nikto nemal možnosť pripraviť, online vyučovanie sa pomaly rozbehlo.
Učitelia si zvykli na nové elektronické možnosti vzdelávania. Nastavili sa žiaci. Tam, kde boli problémy s elektronickou komunikáciou, sme radi, že rodičia boli ústretoví,
pomohli nám, našli sme spoločné riešenie. V 3 prípadoch sme žiakom zapožičali školské notebooky.
Počúvali sme aj kritiku, čo nás trápilo, snažili sme sa preto
„vzdelávaniu na diaľku“ pomôcť. Anonymným elektronickým dotazníkom sme mapovali problémy žiakov pri dištančnom vzdelávaní.

Množstvo zadávaných úloh žiaci vnímali subjektívne.
Predmety, ktoré sú pre žiaka náročné bežne v škole, sa
v dištančnom vzdelávaní, bez výkladu alebo aspoň sprievodného slova učiteľa, stali ešte ťažšími. V mnohých
predmetoch učitelia náročné učivo presunuli do vyššieho ročníka. Po vyhodnotení dotazníka učitelia zvážili
množstvo domácich úloh. Žiakom zadávali časovo menej
náročné úlohy a predĺžili tiež čas na ich vypracovanie.
Táto situácia bola náročná nielen pre žiakov, ale i pre
učiteľov a rodičov. Od každého z nás sa očakávalo, že
sa prispôsobíme novým podmienkam vzdelávania a budeme si vedieť plniť svoje povinnosti aj za novej mimoriadnej situácie.
Naši žiaci popri online vzdelávaní stíhali aj iné aktivity –
niektorí začali variť, piecť, pestovať bylinky, iní začali maľovať, cvičiť, šiť rúška…

Žiaci nám napísali:
→„Dávajú nám viac úloh, ako keby sme
boli v škole. Myslia si, že si budeme
vyhradzovať celý deň len na učenie.“
→„Nepáči sa mi, že pri určitých predmetoch
často študenti nevedia, ako majú danú
úlohu vypracovať alebo naučiť sa.“
→„Nepáčia sa mi často neobjektívne krátke termíny
odoslania vypracovanej úlohy, keďže študent
sa nepripravuje iba na jeden predmet, ale
dostáva množstvo učiva aj z iných predmetov.“
→„Páči sa mi ústretovosť niektorých učiteľov,
jasné a zrozumiteľné vysvetlenie náplne práce
a ochota odpovedať na prípadné otázky.“
→„Mám problémy s chémiou, aj keď učiteľka
je úžasná a nemá problém s vysvetlením cez
súkromné správy, avšak to jej musí študent napísať
a nepredpokladám, že by jej napísal každý…

Obdobie „vyučovania na diaľku“ neprinieslo len problémy a komplikácie, ale i výhody. Žiaci sa naučili vzdelávať
v domácom prostredí. Posilnili čitateľskú gramotnosť, digitálne zručnosti a možno si uvedomili i dôležitú úlohu
učiteľa v ich procese vzdelávania.
Všetkých nás „vyučovanie na diaľku“ posunulo dopredu!
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MÁJ 2020
PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Mimoriadna situácia vyhlásená na Slovensku z dôvodu
ohrozenia novým koronavírusom nám neumožnila vykonať prijímacie skúšky štandardným spôsobom.
Prijímacie konanie sa realizovalo len administratívne.
Žiaci boli prijímaní najmä na základe prospechu zo ZŠ.
Minister školstva svojim rozhodnutím o prijímaní žiakov
do 1. ročníka v čase mimoriadnej situácie nastavil presné kritériá prijímania žiakov na SŠ. Škola si mohla zvoliť
predmety, ktoré bude v nastavených kritériách považovať za profilové (najviac 3 predmety) a doplnkové (najviac 5 predmetov) a "Jedno vlastné kritérium strednej
školy“, ktorým sa školy mohli nielen odlíšiť, ale vyzdvihnúť
špecifickú požiadavku na uchádzačov podľa profilového
zamerania školy.
Na 5-ročné štúdium sa prihlásilo 304 uchádzačov. So súhlasom NSK sme overili talent uchádzačov prezenčnou
formou na písomnom talentovom teste 19. a 20. mája.
Vďaka tejto príležitosti bolo možné uchádzačov v poradovníku zoradiť podľa najtalentovanejších pre bilingválne štúdium. Na štúdium sa tak dostalo 31 najúspešnejších žiakov.
Na 4-ročné štúdium sa prihlásilo 267 žiakov. Nástup na
štúdium potvrdilo 93, v zmysle stanovených kritérií, najlepších uchádzačov.
Záujem o štúdium bol veľmi veľký, podľa štatistík Výpočtového strediska Piešťany, najväčší medzi nitrianskymi
gymnáziami. Veľa žiakov má záujem študovať najmä v anglickej triede.
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MATURITNÉ SKÚŠKY
Maturantov tento rok obišla povinnosť maturovať – písomne, a aj ústne. 140 maturantov sme pustili do života
s maturitným vysvedčením, na ktorom boli známky výsledkom aritmetického priemeru známok dosiahnutých
v daných predmetoch počas štúdia. Do priemeru sa započítavali aj príbuzné predmety – najmä voliteľné predmety. 25. mája dve žiačky vykonali ústnu MS z nemeckého jazyka ako povinného cudzieho jazyka na úrovni B2,
z dôvodu, že na tejto jazykovej úrovni počas štúdia neboli vzdelávané. Ostatní maturanti prijali výslednú maturitnú známku ako priemernú známku a nevyužili možnosť
vykonať ústnu maturitnú skúšku prezenčnou formou.
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Graf 1: Výsledky na ústnych maturitných
skúškach za posledné 4 roky
￼
Výsledný priemer na ústnej maturitnej skúške u 142
maturantov je 1,33. Je to lepší výsledok ako minulý rok
o 0,04.
Aký je názor našich maturantov na maturitné skúšky bez
ich účasti za maturitným stolom?
→ Tomáš Odráška, IV.B: „Rozhodnutie konať maturitnú
skúšku administratívne bolo vzhľadom na všetky
okolnosti veľmi rozumné. Táto forma viac odráža
prácu študenta počas celých štyroch rokov ako jedna
skúška, respektíve jedna otázka, na ktorú práve
nemusím vedieť odpoveď, no na všetky ostatné
áno. Určite nám bude chýbať ten stres a nervozita

pred samotnou skúškou, avšak si myslím, že
na vysokej škole to zažijeme ešte veľakrát.“
→ Paulína Forgáčová IV.A: „Som rada, že som si
vyskúšala maturitnú skúšku, aj keď len z nemeckého
jazyka. Bola to veľmi dobrá skúsenosť a zároveň bol
to aj veľký stres. Som vďačná za to, akých učiteľov
som počas štúdia, aj na maturite mala. Ďakujem
im, že sme to spolu zvládli. Mrzí ma, že som nebola
v kontakte so spolužiakmi, ale teším sa, že aspoň
dištančnou formou sme sa mohli vzdelávať.“
→ Max Pospíšil, V.AJ: „Hodnotím ich veľmi
kladne. Páčilo sa mi, že sa dalo vyhovieť
všetkým. Tí, čo nechceli maturovať, mali toho
veľa s prípravou na prijímačky alebo mali iné
dôvody, nemuseli maturovať. Tí, čo chceli
maturovať, mohli. Škoda len posledných
momentov, ktoré sme si neužili spolu ako kolektív.
No verím, že sa znova čoskoro stretneme.“

ONLINE HODINA
S AMERICKÝM KONZULOM

Netradičnú hodinu angličtiny „odučil“ náš špeciálny
hosť Matthew Pierson, konzul Veľvyslanectva USA na
Slovensku, pre 94 žiakov zo VI. SXA, VII. SPA, I. AJ a II.
AJ triedy. Svojím zaujímavým a vtipným rozprávaním
o USA, svojej práci, či prezidentských voľbách v USA,
plne upútal našu pozornosť. Ani sme si nevšimli, ako

rýchlo ubehol čas. Hodina trvala 90 minút a nikto nenamietal. Skôr naopak. Študenti si pripravili veľa zaujímavých a podnetných otázok, ktoré celý webinár posúvali
vpred. Táto akcia mala veľký úspech. Študenti na záver
mali možnosť oznámkovať Matta Piersona. Výsledná
známka Matta bola 1.

MINISTER ŠKOLSTVA
NA NÁVŠTEVE

Nový minister školstva Branislav Gröhling navštívil našu
školu 25. mája spolu s predsedom NSK doc. Ing. Milanom Belicom, PhD. a vedúcim odboru školstva ÚNSK
RNDr. Vladimírom Gubišom.
Na stretnutie boli prizvaní predsedovia predmetových
komisií, ktorí otvorene diskutovali s ministrom školstva.
Debatovalo sa o prijímacích skúškach v budúcnosti, najmä na bilingválnom štúdiu, ale i o maturitných skúškach,
dištančnom vzdelávaní žiakov a možnostiach vzdelávania učiteľov. Veľmi pozitívne sme vnímali skutočnosť, že
súčasný minister mal ochotu diskutovať s odborníkmi
z praxe. Všetci si želáme, aby v novom ministrovi malo
školstvo nádej na skvalitnenie úrovne vzdelávania.
Do diskusie sa zapojili aj doc. Ing. Milan Belica, PhD.
a RNDr. Vladimír Gubiš, ktorí formulovali ministrovi
školstva tiež veľmi priame a podnetné otázky ohľadom
školskej a vzdelávacej politiky na úrovni štátnej správy
a samosprávy.
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JÚN 2020
PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO PRÍMY
O 8-ročné štúdium sa uchádzalo 107 žiakov 5. ročníkov
ZŠ, ktorým bolo umožnené absolvovať prijímacie skúšky
prezenčne. 15. a 18. júna sa otvorila školská brána práve pre týchto najmladších uchádzačov, ktorí v rúškach
a rukaviciach zasadli do prázdnych lavíc a zdolávali úlohy
v náročných testoch zo slovenského jazyka a matematiky.
29 najlepších získalo rozhodnutie o prijatí a veríme, že
v septembri s rovnakým nadšením zasadnú do školských
lavíc.

INICIATÍVNI V DofE AJ
V ČASE KORONY

Študenti napredovali v plnení svojich dlhodobých cieľov v rámci programu Medzinárodná cena vojvodu
z Edinburghu (DofE). Pandémia koronavírusu ich neodradila. Naopak mnohí boli ešte nápaditejší, tvorivejší
a ﬂexibilnejší. Svoje schopnosti i charakterové vlastnosti
rozvíjali v troch oblastiach – v športe, objavovaní skrytého talentu a nezištnej dobrovoľníckej činnosti. Žiaci
odprezentovali svoje výsledky cez webinár.
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ZÁVER ŠKOLSKÉHO ROKA
Bol veľmi netradičný. Od 16. marca sme v škole neboli,
a preto sme prichádzali s pocitom akoby „po prázdninách“. Do školy sme nastúpili 22. júna, aby sme mohli
odovzdať učebnice, vyprázdniť priestory tried a šatní,
ale najmä prevziať si vysvedčenia.
K záveru školského roka už tradične patrí vyhlásenie
najlepších študentov roka. Tentokrát sa medzi najlepších prebojovali a finančnú odmenu si odniesli:
Za výborný prospech a vzornú dochádzku počas celého štúdia: Michaela Rybanská (V.AJ), Martina Halmová (V.AJ), Lenka Minarovičová (V.AJ), Darina Pašeková
(IV.A), Simona Strejčková (IV.A), Eva Csámpaiová (VIII.
OKA), Ivana Ivanová (VIII.OKA), Adela Poláková (VIII.
OKA)
Za reprezentáciu školy v celoslovenských kolách súťaží:
Vivien Hegedűsová (III.AJ), Soňa Martišová (III.AJ) Ester Fazekašová (III.AJ), Tomáš Hegedűs (IV.AJ), Matej
Koiš (V.AJ), Magnus Lindevang Larsen (II.C), Marietta
Miklová (VII.SPA), Petronela Dudášová (VII.SPA), Samuel Loži (VII.SPA), Miriam Maťašovká (V.AJ), Miroslav Zelenka (III.A), Alexander Godál (III.C)
Blahoželáme!!!

A teraz hurá na
skutočné prázdniny,
plné oddychu a pohody.
Dovidenia v septembri!

ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV V SÚŤAŽIACH
Sme radi, že naši študenti sa zapojili do rôznych súťaží,
porovnali si tak svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl
a získali motiváciu ďalej na sebe pracovať.
Aj v tomto školskom roku sme mali veľa žiakov, ktorí
reprezentovali našu školu v anglických jazykových súťažiach a dosiahli výrazné úspechy. Najúspešnejšími súťažiacimi v olympiáde v anglickom jazyku boli Kristína Szegediová z I.AJ a Pavol Pánisz zo IV.AJ, ktorí vo svojich
kategóriách obsadili v krajskom kole 1. miesto a postúpili do celoštátneho kola, ktoré sa neuskutočnilo. Naši žiaci sa zapojili aj do elektronickej súťaže Angličtinár roka,
kde výber žiakov uspel a získal pre našu školu krásne 2.
miesto v rámci Nitrianskeho kraja a 4. miesto v rámci Slovenska. Najúspešnejšou riešiteľkou tejto súťaže je Lucia
Gálová z V.AJ, ktorá sa umiestnila na 10. mieste.
Naša škola bola vybraná aj do medzinárodnej prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores pre 17- ročných žiakov stredných škôl, kde Svetlana Mésárošová z III.AJ dosiahla krásne umiestnenie. Obsadila 1. miesto na úrovni
Slovenska a stala sa najlepšou slovenskou prekladateľkou v tejto súťaži. Svetlana prekladala text z angličtiny do
slovenčiny o tom, ako môžu mladí meniť svet. Špeciálne
ocenenie za preklad v tejto súťaži získali aj ďalšie dve
žiačky Natália Novotová a Alexandra Bernáthová z III.AJ.
V ďalšej prekladateľskej súťaži Mladý prekladateľ, ktorú každoročne organizuje Katedra translatológie UKF
v Nitre, sa Filip Ailer zo IV.AJ umiestnil na 2. mieste, Lucia
Gálová z V.AJ a Michaela Zúziková z II.AJ získali špeciálnu cenu poroty.
Každoročne naši žiaci dosahujú výrazné úspechy aj
v súťaži Language Flower - v recitácii poézie a prózy
v anglickom jazyku, a taktiež v kategórii divadlo – vlastná tvorba. Daniel Badi z II.AJ, Anna Čavčíková zo IV.KA,
Rebeka Penciaková z I.AJ a Simona Polakovičová z I.AJ

postúpili do celoslovenského kola v recitácii. Úspešní
boli aj naši divadelníci, ktorí so svojimi predstaveniami
pod názvom "Why me?" a "Where the past garbage
meets its future" takisto zamierili až do celoslovenského kola.

Language Flower

V krajskom kole v olympiáde v nemeckom jazyku v kategórii 2B získal 3. miesto žiak Pavol Pánisz zo IV.AJ,
Hannah Gilan z II.AJ sa umiestnila na 3. mieste v kategórii 2A a bola pozvaná do medzinárodného kola,
ktoré sa zatiaľ neuskutočnilo.
V olympiáde v španielskom jazyku zabodovali žiačky Katarína Kleštincová z II.AJ, ktorá získala 3. miesto
v krajskom kole v kategórii A. Lenka Minarovičová z V.
AJ, ktorá sa v krajskom kole v kategórii C umiestnila na
1. mieste a postúpila do celoslovenského kola, ktoré
bolo zrušené vzhľadom na vzniknutú pandémiu.
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V prednese poézie a prózy v španielskom jazyku súťaže
Jazykový kvet sa Natália Novotová z III.AJ umiestnila na
1. mieste v krajskom kole. V olympiáde v ruskom jazyku
postúpili do krajského kola Veronika Šipčiaková z I.PA
v kategórii A3, Alexander Godál z III.C v kategórii B1a
Lukáš Babušík z II.A v kategórii B2. Krajské a celoslovenské kolá boli zrušené.
Tak ako každý rok, aj tentokrát sa naši žiaci zapojili do
stredoškolskej odbornej činnosti, v ktorej pravidelne
dosahujú vynikajúce výsledky. SOČ je dobrovoľná záujmová činnosť mladých vedcov, v ktorej musia preukázať
tvorivé myslenie, odborné vedomosti, skúsenosti a talent. V krajskom kole, ktoré prebehlo dištančnou formou
bez obhajoby práce, sa zo šiestich prác zaslaných našou
školou, štyri umiestnili na medailových pozíciách.

Zuzana Plháková, V.AJ
„Téma ľudských práv, občianstva, demokracie ma
zaujímala, a preto som sa zapojila do Olympiády
ľudských práv. Mojím cieľom bolo postúpiť do
krajského kola. Že sa dostanem ešte ďalej, bolo
pre mňa nepredstaviteľné. Príprava na krajské
kolo ma bavila a nevnímala som ju ako povinnosť.
Postúpiť do celoštátneho kola bola pre mňa
obrovská česť a bola som sa na svoj úspech veľmi
hrdá. Bohužiaľ, kvôli prevládajúcej pandémii, som
prišla o zážitok
z účasti na ňom.
Napriek tomu sa mi
esejou, ktorú bolo
potrebné napísať
pred celoslovenským
kolom, podarilo vo
svojej kategórii umiestniť
sa na 3. mieste. Som
vďačná za túto príležitosť,
lebo ma obohatila
o nové skúsenosti.“
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Žiačky Júlia Golská a Adriana Landschadlová z III.AJ
v odbore Biológia s prácou „Vplyv znečistenia pôdy na
rast a vývin rastlín“ sa umiestnili na 3. mieste. Ema Milová, Marietta Miklová a Karin Majerčíková zo VII.SPA sa
v odbore Zdravotníctvo a farmakológia s prácou „Spánok a zlepšenie kvality spánku“ umiestnili na 4. mieste.
V odbore História, filozofia, právne vedy sa Kristína Škutilová zo IV.AJ s prácou „Vysťahovalectvo“ umiestnila na
3. mieste. Daniel Badi z II.AJ so svojou prácou „Fóbie“ sa
v odbore Pedagogika, psychológia, sociológia umiestnil na 4. mieste. Z druhého miesta postúpili a 4. miesto
v celoslovenskom kole získali Ester Fazekašová z III.AJ
a Tomáš Hegedüs zo IV.AJ s prácou „ Slepačie vajce ako
exogénny zdroj cholesterolu“ v odbore Chémia, potravinárstvo. V celoslovenskom kole nás úspešne reprezentovali aj Vivien Hegedüsová so Soňou Martišovou z III.
AJ s prácou „Tvorba pohybovej hry s BBC micro:bitom“
v odbore Informatika a získali 4. miesto.
V súťaži „Kalokagatia – mladý záchranár“, ktorá predstavuje súlad vyváženosti fyzickej a duševnej stránky človeka, naši žiaci opäť dokázali, že patria medzi slovenskú
špičku. Družstvo v zložení: Matej Koiš z V.AJ, Magnus
Larsen z II.C, Marietta Miklová, Petronela Dudášová

a Samuel Loži zo VII.SPA, sa po víťazstve v krajskom kole
prebojovalo do celoslovenského kola, kde obsadili vynikajúce 3. miesto.

Kalokagatia
Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zúčastnili rôznych
súťaží v informatike. V súťaži Zenit v programovaní do
krajského kola v kategórii A postúpil Matej Kulháň z III.C
a Adam Kukučka zo IV.AJ, v kategórii B postúpili Matej
Pavlovič a Tomáš Klimo zo VI.SXA. V súťaži Zenit Webdizajn grafik do krajského kola postúpila z 5. miesta Kamila
Kuricová z VIII.OKA. V súťaži Junior Internet v kategórii
JuniorApp sa Daniel Mačura z III.C umiestnil v celoslovenskom kole na 3. mieste s hrou Space Game.
Do biologickej olympiády sa zapojilo 87 žiakov našej
školy. Najlepšie výsledky v okresnom kole v kategórii C
dosiahla Viktória Bolečková zo IV. KA, ktorá sa umiestnila
na 3. mieste a Diana Záborská zo IV.KA, ktorá obsadila 7.
miesto. Zo školského kola do okresného kola biologickej olympiády kategórie D postúpila Silvia Paulďurová
a Matej Garai z II.SA. Do krajského kola kategórie B postúpila Natália Hamarová z II.AJ a Anna Dukesová z V.
KNA. Do krajského kola biologickej olympiády kategórie
A postúpil Filip Ailer zo IV.AJ a Peter Šimek z VIII.OKA.
Okresné kolo biologickej olympiády kategórie D a krajské kolo kategórie A, B sa v tomto školskom roku neuskutočnili.

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku na
svojej webovej stránke uverejnilo príspevok:
„Dnes sa vyhlasovali víťazi Juvenes Translatores
a my sme pri tom nemohli chýbať. Najlepšiu
slovenskú prekladateľku, 17-ročnú Svetlanu
Mésárošovú (III.AJ) z Gymnázia na
Golianovej 68 v Nitre, sme prepadli priamo
počas vyučovania. Svetlana prekladala
jednostranový text z angličtiny do slovenčiny
o tom, ako môžu mladí meniť svet.“
Svetlana za 1. miesto na Slovensku získala aj
3-dňový pobyt do Bruselu v sprievode 2 osôb. Do
súťaže sa zapojilo viac ako 3 100 účastníkov zo
740 európskych škôl
z celej EÚ. Svetlane
srdečne blahoželáme
a veľmi sa tešíme
z jej úspechu!"
Špeciálne ocenenie
za preklad v tejto
súťaži získali aj
naše ďalšie 2 žiačky
z III.AJ - Natália
Novotová a Alexandra
Bernáthová.
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Naši žiaci na súťaži Mladý moderátor

Timotej Sokol (II.A) získal 1. miesto v krajskom
kole olympiády zo slovenského jazyka.
„Účasť v súťaži Olympiáda zo slovenského jazyka
a literatúry sa pre mňa stala vzrušujúcim
začiatkom dobrodružstva.
Naučil som sa veľa nových vecí,
popasoval s trémou a spoznal
veľmi veľa skvelých ľudí.
Tešil som sa na cestu a pobyt
v Martine, kde sa malo konať
celoslovenské kolo.
Pre pandémiu
sa vyššie kolo
nekonalo.
Rozhodnutie
zapojiť sa však
neľutujem, práve
naopak, stalo sa to
pre mňa jedinečným
zážitkom.“

34

V krajskom kole súťaže Mladý moderátor získal Daniel
Badi z II.AJ „Mimoriadnu cenu UKF v Nitre“ za pohotový moderátorský prejav. V obvodnom kole recitačnej
súťaže Hviezdoslavov Kubín sa v II. kategórii umiestnila
na 3. mieste Lea Barátová z I.PA, ktorá nás reprezentovala v poézii. V III. kategórii si obhájila 3. miesto recitáciou prózy naša každoročne úspešná recitátorka
Anna Čavčíková zo IV.KA. V okresnom kole Olympiády
zo slovenského jazyka a literatúry sa na krásnom postupovom 1. mieste umiestnila Katarína Vojteková z III.TA.
Najvýraznejšie úspechy zaznamenala predmetová komisia slovenského jazyka v krajskom kole Olympiády zo
slovenského jazyka a literatúry. Naši študenti, Richard
Bönde zo IV.AJ v kategórii A a Timotej Sokol z II.B v kategórii B, obsadili dve prvé postupové miesta.
Veľkým pozitívom bola skutočnosť, že súťaže v geografii mohli byť realizované, nakoľko prebiehali online formou. Školského kola geografickej olympiády sa zúčastnilo 46 žiakov. Do krajského kola postúpilo 17 žiakov a
všetci sa stali úspešnými riešiteľmi v kategórii Z. Boli to
nasledovní žiaci z II.AJ: Alica Šúňová, Michael Kalaba,
Karolína Hodúrová, Laura Búšová; z III.AJ: Ivan Hugo
Zeleňák, Sofia Kukučková, Hana Stollárová; zo IV.AJ:
Adam Letko, Regina Nyulassyová, Karin Koscisová,
Zuzana Hosťovecká; z V.AJ: Daniel Sliacky; z II.A: Oliver Hoffej; z III.C: Alexander Godál, Oliver Longauer,

Lukáš Sedláček a zo VII.SPA: Laura Lajtmanová. Regina
Nyulassyová a Adam Letko zo IV. AJ postúpili do celoslovenského kola, ktoré opäť prebiehalo online formou.
Adam Letko sa umiestnil na 17. mieste a Regina Nyulassyová na 38. mieste.

Anna Čavčíková a Lea Barátová
na súťaži Hviezdoslavov Kubín
Predmetová komisia občianskej náuky sa môže pochváliť úspechmi žiakov, ktorí reprezentovali našu školu
v Olympiáde o Európskej únii. Žiaci Miriam Maťašovská z V.AJ, Miroslav Zelenka z III.A a Alexander Godál
z III.C získali výborné 6. miesto v celoslovenskom finále
súťaže. V Olympiáde ľudských práv bola najúspešnejšia
Zuzana Plháková z V.AJ, ktorá získala 1. miesto a postúpila do krajského kola.

Miriam Maťašovská (V.AJ)
o súťaži Olympiáda o EÚ:
„Keď sme sa dozvedeli, že máme súťažiť ako
jediný tím z našej školy, s napätím sme
očakávali deň D. Nevedeli sme, čo máme od
Olympiády o EÚ očakávať. Prvé kolo bolo
online a my sme vďaka našim vedomostiam
postúpili do finále súťaže. Ani sme sa nenazdali
a cestovali sme na celoslovenské kolo do
Trnavy. Konkurencia
bola neúprosná,
ale nám sa aj tak
podarilo obsadiť
krásne 6. miesto.
Dúfame, že v ďalších
ročníkoch bude viac
a viac nadšencov pre
Európu a Európsku úniu
a že sa podarí aj našim
nasledovníkom dosiahnuť
výborné výsledky.“

Naši žiaci sa zúčastnili rôznych individuálnych i kolektívnych matematických súťaží. Medzi najúspešnejších
žiakov v matematickej olympiáde patrili v kategórii Z–6
Lukáš Mošať z I.PA, v kategórii Z–7 Martin Hudec a Milan Beňačka z II. SA, v kategórii Z–8 Bibiana Lovašová,
Katarína Vojteková a Viktória Filkorová z III.TA, v kategórii Z–9 Soňa Chowaniecová, Petra Zaťková a Viktória Pšenková zo IV. KA.
Samuel Tóth, Michal Ján Kytlic z I.AJ boli úspešní riešitelia v okresnom kole v matematickej olympiády v ka35

tegórii Z–9. Do krajského kola matematickej olympiády
v kategórii C postúpili Samuel Tóth, Michal Ján Kytlic
z I.AJ, Filip Fördös z I.C, Anna Dukesová z V.KNA, Oliver
Michalička a Bálint Janík z I.B, v kategórii B postúpili Jakub Malík, Soňa Martišová a Lukáš Hudec z III. AJ. Krajské kolá týchto kategórií sa neuskutočnili. V kategórii
A sa krajského kola zúčastnili: Adam Kukučka a Viktor
Tyúkos zo IV. AJ, Pavol Hamar a Marietta Miklová zo VII.
SPA, Jakub Hujavý a Ivana Ivanová z VIII.OKA.
V Pytagoriáde sa najviac darilo žiakom: Lukáš Mošať,
Zuzana Lisá, Stela Kriváčková, Veronika Šipčiaková, Tomáš Matejov z I.PA; Petra Bullová, Sofia Šmidriaková,
Veronika Holková, Martin Kajan z II. SA, Bibiana Lovašová, Michaela Vojtechová, Sofia Markovičová z III.TA.
Uvedení žiaci boli navrhnutí na postup do okresného
kola, ktoré sa neuskutočnilo. Do súťaže KLOKAN sa prihlásilo 79 žiakov v rôznych kategóriách. Súťaž sa uskutočnila online v mesiaci jún 2020.

Ester Fazekašová (III.AJ)
a Tomáš Hegedüs (IV.AJ)
v krajskom kole SOČ získali
2. miesto a postúpili do
celoslovenského kola, kde sa
umiestnili na 4. mieste. Ich práca
„Slepačie vajce ako exogénny
zdroj cholesterolu” bola vysoko
odborná. Hodiny práce odrobili
na plynovom chromatografe
vo firme Eurofins Bel Novamann
s.r.o. v Nových Zámkoch. Tomáš
súťažil aj v krajskom kole chemickej
olympiády v A kat. a len pár bodov ho delilo
od postupu do celoslovenského kola.
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Naše úspešné dievčatá (v strede) v súťaži Náboj
Junior 2019: Ema Nagyová, Soňa Chowaniecová,
Adriana Kepáková, Viktória Bolečková zo IV.KA
V tímových matematických súťažiach sme tiež získali
vynikajúce výsledky. V rámci súťaže Matematický Náboj – junior naši žiaci: Adriana Kepáková, Ema Nagyová, Viktória Bolečková, Soňa Chowaniecová zo IV.
KA dosiahli 2. miesto; Viktória Pšenková, Petra Zaťková (IV.KA), Samuel Ulrich, Katarína Vojteková (III.TA) obsa-

dili 10. miesto v obvodnom kole. Celoslovenskej súťaže
Matematický B – day sa zúčastnili 3 tímy: 1. tím: Viktor Tyúkos, Adam Kukučka, Lukáš Balogh zo IV.AJ a Matej Kulháň z III.B získali 7. miesto v rámci SR; 2. tím: Jakub Malík,
Vivien Hegedüsová, Soňa Martišová a Lukáš Hudec z III.
AJ získali 5. miesto v rámci SR; 3. tím: Pavol Hamar zo VII.
SPA, Matej Horský z III.A, Martin Petkéš a Tomáš Klimo
zo VI. SXA.
Naši žiaci sa zapojili aj do riešenia úloh domáceho kola
fyzikálnej olympiády, avšak krajské kolo sa neuskutočnilo. V súťaži Čo vieš o hviezdach sa konalo okresné kolo
online formou. Súťaže sa zúčastnili dvaja žiaci: Terézia
Debnárová z I.A a Lukáš Babušík z II. A.

B-day; Adam Kukučka
„Súťaž Matematický B-day je pre niektorých
už každoročným zvykom, no niektorí sme
sa jej zúčastnili po prvýkrát. Súťaž prepája
matematiku a problémy reálneho života, čo ju
robí jedinečnou
medzi inými.
Umožňuje nám
vidieť matematické
problémy z iného
uhla pohľadu ako
na bežných hodinách.
Tieto skúsenosti nám
určite pomôžu nielen pri
uplatnení v budúcom
zamestnaní, ale aj
v bežnom živote."

Martin Lakatoš, I.AJ - úspešný riešiteľ
chemickej olympiády
Chemická olympiáda prebiehala za špecifických podmienok. Vyššie kolá, postup do ktorých bol obmedzený, prebiehali dištančnou formou. V krajskom kole sa
žiakom neprideľovalo poradie, iba diplomy pre úspešných riešiteľov. Peter Polonský z I.AJ zvíťazil v okresnom
kole v kategórii D, na 5. mieste bola Liana Vidová zo
IV.KA a do krajského kola postúpil ako úspešný riešiteľ aj Martin Lakatoš z I.AJ. Všetci boli úspešní riešitelia
krajského kola. V kategórii C do krajského kola postúpili a boli úspešné Viktória Kertaiová, Romana Remeňová, Laura Benčíková z II.AJ. V kategórii B boli v krajskom
kole úspešní riešitelia Ester Fazekašová a Jakub Malík
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z III.AJ a Oliver Hoffej z II.A. V najťažšej kategórii A, kde
bolo potrebné zvládnuť anorganickú, organickú, analytickú, fyzikálnu chémiu a biochémiu, skončili v krajskom
kole Tomáš Hegedüs na 4. mieste a Filip Ailer na 5.
mieste, do postupu na celoslovenské kolo im chýbalo
minimum bodov.
Aj v predmete dejepis sme zožali úspechy. Do krajského kola dejepisnej olympiády postúpili Alžbeta Žiarovská z V.KNA v kategórii A, Andrej Hulák z III.AJ a Ema
Kmeťová z V.KNA v kategórii B. Žiaci David Kecskés
z III.C, Lukáš Balogh zo IV.AJ a Simona Strejčková
zo IV.A sa zúčastnili finále medzinárodnej Dejepisnej
súťaže študentov gymnázia v Chebe.

Simona Strejčková (IV.A)
„V novembri 2019 som sa zúčastnila v českom
Chebe medzinárodného kola Dejepisnej súťaže
českých a slovenských gymnázií. Súťaž bola
zameraná na československé dejiny v rokoch
1978 - 1992 a niesla názov: Od spoločného
prebudenia k prechodu a rozdeleniu. Práve toto
historické obdobie je pre
mňa od tejto súťaže mojím
najobľúbenejším. Celá súťaž
bola pre mňa obrovský
zážitok, množstvo mladých
a cieľavedomých študentov,
významných osobností, dokonalá
organizácia… Prihovorila sa
nám aj naša prezidentka pani Z.
Čaputová, potriasli sme si rukou
s pánom Rumlom, významnou
osobnosťou týchto dejín. Vďaka
tejto súťaži som získala
nové skúsenosti, vedomosti,
priateľstvá… A bonus? Za účasť
v súťaži ma prijali na VŠ v Brne
bez prijímacích pohovorov.“
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Golianko je výrazne viditeľné aj v školskom športe, napriek tomu, že nemáme špeciálne športové zameranie.
Zviditeľňuje nás množstvo úspešných športovcov, ale
i množstvo športových súťaží a podujatí, ktoré organizuje predmetová komisia telesnej a športovej výchovy.
V neposlednom rade sú viditeľné výsledky našich školských športových družstiev na úrovni okresných, krajských, ale i celonárodných kôl.
Aj v tomto školskom roku sme stihli dosiahnuť vynikajúce výsledky v športových súťažiach. Víťazstvami
v okresnom a krajskom kole sa prebojovali na celoslovenské preteky v cezpoľnom behu, ktoré sa konali na
Štrbskom plese, naše dievčatá Diana Záborská zo IV.
KA, Hana Maria Salah Mehager a Laura Orelová z III.
TA, kde sa umiestnili na 4. mieste. Taktiež potešilo družstvo basketbalistiek: Aneta Bencelová, Ema Očadlíková, Vanesa Vágaiová, Dorota Kolářová, Nina Pápayová,
Lucia Varačková, Alexandra Bernáthová, Petra Danková, Sabína Hatinová, Martina Benková, ktoré obsadili
3. miesto v krajskom kole. Do krajského kola v bedmintone postúpila dvojica Emma Ulrichová z V.KNA
a Veronika Klobučníková z I.AJ, kde obsadili konečné
5. miesto. Na majstrovstvách SR v školskom aerobiku
štartovala Miriam Maťašovská z V.AJ po veľmi úspešnom postupe z krajského kola. V celonárodnom turnaji

v šachu nás reprezentovala po úspešných postupových
kolách Martina Hlavinová z III.C. Za povšimnutie stoja aj
úspešné medailové umiestnenia v okresných kolách: 2.
miesto basketbal - chlapci, 2. miesto volejbal - chlapci,
3. miesto hádzaná - chlapci, 3. miesto hádzaná - dievčatá. Škoda, že mimoriadna situácia zastavila školské aktivity, lebo už dlhoročne patríme k silným školám v orientačnom behu aj v atletike, no títo naši športovci sa už
nesthli odprezentovať.
Tento rok sa žiaci opäť veľmi vysokou účasťou zapojili
do akcie STREET RUN okolo Golianka. V decembri tradične prebiehala súťaž Silák školy a novinkou bola veľmi úspešná Vianočná kopačka.

Vianočná kopačka
Plavecký výcvik pre I.PA, vodácko - turistický kurz pre
2. ročník, kurz ochrany života a zdravia pre 3. ročník
a novú akciu Tatry 2020 si musíme preplánovať a telocvikári urobia všetko pre to, aby to žiakom vynahradili.
Ďakujeme všetkým žiakom za školský rok 2019/2020
a tešíme sa na ten ďalší, dúfame BEZKARANTÉNNY.

Španielčina očami Lenky Minarovičovej
z V.AJ, víťazky krajského kola
„Sú rôzne veci, ktoré v nás dokážu prebudiť
záujem. Niekedy je to zážitok či udalosť, inokedy
vidina výhod v budúcnosti. V mojom prípade
to bol tínedžerský seriál z argentínskeho
prostredia menom Violetta. Na začiatku som
chcela iba porozumieť pesničkám v španielčine.
Keď som zistila, že na Golianku je španielčina,
neváhala som. Vďaka môjmu prvotnému
nadšeniu mi všetko celkom šlo, a tak sa mi
podarilo dostať do krajského kola olympiády
niekoľko rokov po sebe. Predchádzali
tomu však hodiny práce navyše.
Určite mi pomohlo, že som si španielčinu dala
ako jeden z mojich cieľov v DofE, čo ma nútilo
pracovať týždeň čo týždeň. Rovnako mi v škole
pomohla aj zahraničná študentka z Argentíny
Aylen. Prínosom bol i týždenný pobyt v jazykovke
v Alicante, ktorý nám ponúkla škola.
Aj v maturitnom ročníku som na olympiáde
zabojovala a vyhrala som 1. miesto, čo znamená
postup do celoslovenského kola. Pre pandémiu
sa kolo neuskutočnilo. Neľutujem čas strávený
nad cvičeniami, keďže som rozhodnutá sa
španielčine venovať i na vysokej škole. Musím
priznať, že som hrdá, že sa to konečne podarilo.“
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I.PA
Naša trieda je príma.
Naša triedna partička,
to je proste jednička.
Aj v názve nám príma svieti,
je tu tridsať super detí.
20 dievčat, 10 chlapcov z Nitry a jej okolia,
čo sa učenia neboja.
Dobre si tu rozumieme,
vzdelávať sa všetci chceme.
Len čo oči rozlepíme,
Edupage si otvoríme.
Skypy, zoomy štartujeme,
my s koronou vybabreme.
Bill Gates sa už vytešuje,
Microsoft mu prosperuje.
Všetci doma dúfame,
že čoskoro sa na Golianku stretneme.
Rôčik v príme za nami, kamarátstva nové,
po korone vidíme sa v obnovenej budove.

· Triedna učiteľka:
· Mgr. Soňa Kisová
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· Lea Barátová
· Adam Blaško
· Vanda Fafaláková
· Viliam Földeši
· Timotej Gyepes
· Perla Hrivňáková
· Lea Hrušovská
· Lara Chiara
Inštitorisová
· Olívia Klepancová
· Natália Koperová
· Stela Kriváčková
· Naďa Kunová
· Zuzana Lisá
· Laura Marenčáková
· Tomáš Matejov
· Adam Mikla
· Tamara Molnárová
· Lukáš Mošať
· Mia Pospíšilová
· Laura Rácová
· Zora Semančíková
· Veronika Šipčiaková
· Michal Škulec
· Anna Urdziková
· Ema Valentová
· Oliver Vancel
· Jakub Vanko
· Martin Vaško
· Natália Vinohradská
· Simona Žemberyová
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II.SA

S vírusom my bojujeme,
až tak sa ho nebojíme.
Školy nám zavreli,
doma nás nechali.
Prišla k nám online doba,
s počítačom sedím doma.
Všetky zmysly zapájam,
s technikou sa namáham.
Vždy ma počuť príliš slabo,
zrazu obraz všetkým spadol.
Keď už znova nabieha,
končí online hodina.
Sám sa učím ako blázon,
hlava bolí každým ránom.
Milý vírus, je to bieda,
chýba nám aj školská krieda!
Nikto tomu neverí,
my chceme ísť do školy!
Chýbajú nám kamaráti,
no kamarátstvo sa nestratí.
Snáď to všetko už raz skončí,
a stretneme sa zoči-voči,
trochu vyšší, ostrihaní,
ale hlavne všetci zdraví!
Je to veru pohroma,
tento vírus korona!
· Kristián Tlcháč
· Petra Ayla Tomeková
· Juraj Zemánek
Triedna učiteľka:
· Mgr. Iveta Palková
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·
·
·
·
·

Eliška Andrášiková
Paulína Bajerlová
Milan Beňačka
Sophia Bödörová
Petra Bullová

·
·
·
·
·

Daniela Ďuríková
Patrik Foltys
Matej Garai
Kristína Gažová
Veronika Holková

· Jakub Horečný
· Lucia Hradecká
· Martin Hudec
· Martin Kajan
· Soňa Koišová
· Victoria López
Zaťková
· Jakub Majba
· Petra Maková
· Emma Mikulcová
· Dorota Miťková
· David Ondrovič
· Silvia Paulďurová
· Paulína Poláková
· Jakub Rakovský
· Bruno Reľovský
· Timotej Spišiak
· Maximilián Šišovksý
· Sofia Šmidriaková
· Viktória Šmidriaková
· Martin Šuchter
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III.TA

Priatelia nám pomáhajú získať sebadôveru a dodávajú nám odvahu
pustiť sa do vecí, o ktorých by sme
bez nich možno ani neuvažovali.
Priateľstvo je tak potrebné ako ľudskosť sama. A šťastný je, kto ho nájde, lebo vie, že už nie je sám. Život
by mal byť popretkávaný mnohými
priateľstvami. Milovať a byť milovaný
je najväčším šťastím bytia. Tento rok
sme do nášho kruhu priateľov prijali
ďalších dvoch. Posledných pár mesiacov sme sa nevideli, nemohli sme
sa objať či usmiať na seba. Ale toto
všetko len zcelilo naše priateľstvá,
pretože to, ako si dokážeme pomôcť
aj bez fyzického kontaktu, je naozaj
vzácne. Keď sme išli prvýkrát na túto
školu, nikdy sme si nepredstavovali
situáciu, že v našej triede bude kolektív, ktorý sa nájde málokde, preto
dúfame, že čoskoro sa uvidíme a budeme spolu zasa prežívať tie zážitky.
V našom kolektíve sme si každý z nás
našli skvelých priateľov aj vďaka Golianku.
Ďakujeme za ďalší krásny rok!
Tercia - šk. rok 2019/2020

· Michaela Vojtechová
· Katarína Vojteková
· Adrián Vrabec
· Triedna učiteľka:
· Mgr. Silvia Tóthová
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· Hana Adámeková
· Natália Bencová
· Lea Borzová
· Peter Brezula
· Tamara Dudášová
·
·
·
·
·

Viktória Filkorová
Vivienne Fraňová
Pavol Gunda
Samuel Hrnčár
Naďa Hrušovská

·
·
·
·
·

Martin Jánský
Ema Kapsdorferová
Damian Kis
Katarína Knapčíková
Viktoria Kriuchkova

·
·
·
·
·

Miroslav Krupa
Bibiana Lovašová
Daniel Lydik
Nikol Majerčíková
Sofia Markovičová

· Patrik Matušík
· Hana Maria Salah
Mehager
· Hana Mesárošová
· Rube Mittermayer
· Laura Orelová
· Martina Pavlovičová
· Filip Štuller
· Samuel Ulrich
· Tomáš Varačka
· Lucia Varačková
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IV.KA
Bola raz jedna veľká škola,
v tej škole naša kvarta bola.
Na medziposchodí ona stála,
dobrá energia z nej vždy sála.
Monitory písať sme my mali,
doučká všetci absolvovali.
Nebolo u nás vôbec zriedkavé,
odchádzať domov s bolesťou v hlave.
Filip s Marekom vždy nápady mali,
v hode Relaxom často pretekali.
Ich obľúbená disciplína bola,
kto väčšiu hlúposť na slovine zvolá.
Nástenkárky vždycky záležať si dali,
snehuliakov v marci
sme tam stále mali.
Kvety vädli jeden po druhom,
iste, keď ich polievali mydlom.
V druhom polroku to horšie bolo,
príprav na monitor – všade naokolo.
Zrazu nám do toho vírus vtrhol,
celý systém sa zrazu zvrhol.
Monitory síce zrušili,
aj tak sme sa dosť učili.
Školu online hodiny vystriedali,
rôzne názory sme na to mali.
Posledný rok s učiteľmi,
takto prežiť máme?
No nič, veď sme predsa kvarta,
nejak to už dáme.
Pár posledných veršov,
triednej venujeme,
že to s nami skvele zvládla,
· Diana Záborská
krásne ĎAKUJEME!
(Naše poďakovanie patrí aj všetkým
· Petra Zaťková
ostatným učiteľom, ktorí nás čo
· Triedna učiteľka:
i len jeden rok učili.)
· Mgr. Lívia Maťušová
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· Simona Blisková
· Viktória Bolečková
· Tamara Bullová
· Daniela Civáňová
· Anna Čavčíková
· Petra Dubecová
· Vanda Furárová
· Alica Grznárová
· Diana Hamarová
· Soňa Chowaniecová
· Viktória Juráková
· Marek Kántor
· Adriana Kepáková
· Zorana Kováčiková
· Filip Kovalík
· Adam Kožík
· Tina Krajčovičová
· Katarína Kutišová
· Natália Labovská
· Kristína Lacová
· Ema Ložiová
· Jana Madová
· Ema Nagyová
· Viktória Pšenková
· Oliver Ruman
· Patrícia Strakošová
· Ivan Timko
· Zuzana Vargová
· Šimon Vavro
· Liana Vidová
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V.KNA

Nový školský rok, nový stupeň, nová triedna.

Tento rok odštartoval inak, ako sme boli doteraz zvyknutí. Hlavou našej
triedy je po novom Darinka, ktorá sa skvele pripojila už do štyrmi rokmi poznačeného kolektívu. Sme radi, že ju to neodradilo, ale pomáha, motivuje
a inšpiruje nás v mnohých veciach.
V októbri sme dostali jedinečnú príležitosť zorganizovať imatrikuláciu pre
našich rovesníkov. Táto skúška dokázala, že sme silný kolektív a vieme sa popasovať aj s ťažkou úlohou.
Naša trieda je už stálicou benefičných koncertov, a tak sme aj tento rok
nemohli chýbať. Pre veľký úspech nášho programu z imatrikulácie sme vystúpili aj na oslavách stého výročia našej školy. Naši talentovaní spolužiaci sa
podieľali nielen v hlavnom programe, ale pomáhali aj so samotnou organizáciou tohtoročného koncertu.
Nezabudnuteľným zážitkom z lyžiarskeho výcviku na Chopku bola posledná ranná cesta zimnej sezóny. Ešte rozospatí sme museli opustiť ubytovanie a už o 6.30 sme sa so zmiešanými pocitmi viezli lanovkou pri východe
slnka. Ako povedal Vladko: „Toto som ešte nezažil za 20 rokov, čo organizujem lyžiarske kurzy, že odídeme predčasne.“
Triedna profesorka sa zaujíma aj o náš kultúrny rozvoj, a preto sme navštívili rovno dve divadlá – Divadlo Andreja Bagara v Nitre a Slovenské národné
divadlo v Bratislave. Dievčatá sa premenili na elegantné dámy a chlapci na
gavalierov. Rozvíjali sme sa v žánroch psychologická divadelná hra a balet.
No my nevysedávame v divadlách len ako diváci, ale občas nás môžete zahliadnuť aj ako talentovaných hercov, dokonca v cudzom jazyku. Dôkazom
toho sú aj naše víťazstvá v anglickej dramatickej tvorbe v súťaži Jazykový kvet.
Školský rok sme mali zavŕšiť výletom do Vysokých Tatier, na ktorý sme sa
veľmi tešili, no budeme ho musieť odložiť.
#STAYHOME #BUDETODOBRE
V.KNA
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· Simona Bánovská
· Petra Billiková
· Dominik Čačík
· Andrej Čerňanský
· Emma Darnadiová
· Anna Dukesová
· Oliver Grofčík
· Nikola Horniaková
· Ema Horská
· Katarína Hrehová
· Chris Hrušovský
· Barbora Anna
Chobotová
· Nina Kadáková
· David Kis
· Ema Kmeťová
·
·
·
·
·

Slávka Kolesárová
Deana Líšková
Rebeka Maťušová
Soňa Palumbínyová
Lenka Porubská

· Emma Škulecová
· Adam Tkáč
· Šimon Turček
· Emma Ulrichová
· Vanesa Urbanová
· Miriam Vagundová
· Simona Valová
· Samuel Zetocha
· Alžbeta Žiarovská
· Triedna učiteľka:
· PhDr. Darina Račková
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Končí už šiesty rok nášho osemročného štúdia na tomto gymnáziu.
Vidíme koniec cesty, ktorá nám na začiatku prišla neuveriteľne dlhá.
Teraz, keď sme oveľa bližšie ku koncu, si uvedomujeme, že ten čas
ubieha ako voda. Ani sa nenazdáme a príde posledné zvonenie,
posledný test, posledný smiech v triede, ktorá po nás zostane
prázdna. Všetky tie veci, ktoré nám v minulosti prekážali, nám budú
chýbať a s úsmevom na perách na ne budeme dlhé roky spomínať. Za nami sú dva lyžiarske, mnoho krásnych výletov a zážitkov,
na ktoré tak skoro nezabudneme, máme medzi sebou kamarátov
a kamarátky, snáď na celý život. Tento rok bol iný ako tie ostatné, od
začiatku bolo menej ľudí v triede, niektorí, žiaľ, odišli natrvalo, niektorí sa vrátili zo zahraničia a hlavne prechádzame pandémiou, aká
už dlho na svete nebola. Náš život to rázne ovplyvnilo takmer zo
dňa na deň, avšak veríme, že keď to prejde, budeme si môcť všetci
spolu povedať, že sme to zvládli v úplnom zdraví.
Anna Gúliková
Tento školský rok bol špeciálny, úplne iný ako tie predošlé. Ukázal
nám to, že internet je nevyhnutnosť v dnešnej dobe a či sa to niekomu páči alebo aj nie, dokázal nahradiť priamu interakciu medzi učiteľom a žiakmi. Bol to jednoducho iný školský rok, ktorý priniesol aj
veľa pozitív. Ovplyvnil životy všetkých, určite si ho všetci zapamätáme a raz budeme svojim deťom rozprávať, ako sme sa v roku 2020
učili na diaľku a ako sme to prežívali. Na tú situáciu mohol mať každý svoj vlastný názor. Čo sa týka ale iba špeciálne nás je to, že sme
na škole skoro najdlhšie zo všetkých tried. Náš čas plynie nezávisle
rýchlo a čoskoro sa minie. Už o chvíľu, to bude siedmy rok, čo sa
pravidelne stretávame. Aj tento rok bude pre nás zaujímavý, keďže
väčšina z nás sa stane dospelými. Čakajú nás prvé semináre, ktorých výber nebol vôbec ľahký. Po prvýkrát od nás bolo požadované
vážne rozhodnutie, ktoré ovplyvní naše životy. Veľa z nás si začína
robiť vodičské preukazy, preto si treba na cestách dávať väčší pozor
a byť zodpovednejší a ohľaduplnejší ako kedykoľvek predtým. Dúfame, že ďalší rok už nebude poznačený žiadnou pandémiou, a že
sa všetci v zdraví a plní elánu v septembri stretneme.
Martin Petkeš a Tomáš Klimo
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VI.SXA

· Tomáš Barina
· Sebastián Bojňanský
· Nikola Čurgaliová
· Daniel Dóczy
· Lucia Domaníková
· Timotej Fichna
· Anna Gúliková
· Zuzana Mária
Chobotová
· Tomáš Klimo
· Dorota Kurucová
·
·
·
·
·

Simona Lacinová
Natália Matušíková
Kristína Moravčíková
Ivana Mozníková
Diana Nagyová

· Juraj Ondrejček
· Lívia Orelová
· Ema Paľová
· Matej Pavlovič
· Andrea Perželová
· Martin Petkeš
· Tamara Petrovičová
· Zuzana Piovarčiová
· Lukáš Poláček
· Milota Rigová
· Svetlana Sóradová
· Terézia Sýkorová
· Tamara Trtíková
· Triedna učiteľka:
· PhDr. Katarína
Michalíková
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Ako študujeme

Tesáre

Tento rok sme boli septimou,
bolo veľa zábavy väčšinou…
Aj keď prišla karanténa, študujeme ďalej:
matika, angličtina a aj medicína.
Hoci máme pandémiu,
učíme sa aj chémiu.
Pomaly sa blížime ku koncu štúdia,
hádam sa bez nás na škole neunudia.
Stále sme spolu, aj po tých rokoch,
pomôžeme si aj v ťažkých časoch.
Nádej neopúšťa nás stále,
aj keď občas mali sme namále.
Ďalší rok čaká nás maturita,
ukáže sa našich vedomostí kapacita.
Už je to siedmy rok spolu,
čo navštevujeme túto školu.
Čas štúdia sa však kráti,
snáď zostaneme kamaráti,
všetci tí, čo sme tu boli
a chodili do našej školy.

Tesáre

Školský výlet

VII.SPA
· Triedna učiteľka:
· PaedDr. Alica Hladká
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· Michaela
Adamkovičová
· Matúš Balko
· Michaela Benkovičová
· Viktória Bernadičová
· Timotej Bíró
·
·
·
·
·

Petronela Dudášová
Lukáš Dzíbela
Pavol Hamar
Miriama Hroššová
Hugo Hulín

· Alexandra Kačicová
· Karina Kimleová
· Regina Korobová
· Lucia Kováčiková
· Eva Krajčovičová
·
·
·
·
·

Nina Krbúšiková
Karolína Krumpálová
Filip Kuchta
Laura Lajtmanová
Samuel Loži

·
·
·
·
·

Nina Macáková
Karin Majerčíková
Liana Makkošová
Samuel Mihálik
Martin Michlík

· Marietta Miklová
· Emma Milová
· Tamara Mráziková
· Laura Pastvová
· Sabína Václavová
53

VIII.OKA

Pamätám sa na časy,
keď sme boli primáni,
začínali sme od nuly,
nemysleli na stuhy.
Všetci sme mali chuť,
dvere triedy vykopnúť,
a zvolať- TO SME MY!
Už pred bránou matury.
Potom prišla odvaha,
problémov celá hromada,
Slovina, anglina,
nik netušil, čo začína.
My eufóriou opití,
tancovali na hity,
každý vedel, čo sa hrá…
Každé ráno, spánku málo,
aj tak nám to zato stálo.
Mojich najlepších 8 rokov,
ďakujem všetkým, že som mohol,
prežiť ich medzi vami,
s úsmevom aj so slzami.
Potom všetci zabudli,
na tie svoje detské sny.
V ten deň, keď sme dospeli,
do zrkadla pozreli,
so žiadnou predstavou,
budúcnosť je záhadou.
Otázka čo teraz s tým?
Každý povie, jáj to je oktáva,
to sú tie hviezdy, škola im už máva.
Dennodenne spolu, už
rodinou sa stali,
pamätajte na nás, že
ste nás tu mali.
Mojich najlepších 8 rokov,
ďakujem všetkým, že som mohol,
prežiť ich medzi vami,
s úsmevom aj so slzami.
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· Dievčatá: (zľava) ↗ Martina Ostrčilová, Karolína Trubíniová, Eva Csámpaiová,
Tereza Poláčková, Adriana Augustínová, Sofia Laurová, Andrea Hroššová, Nicole
Bohuslavová, Marika Chovanová, Emma Szabóová, Nina Repaská, Kamila
Kuricová, Ivana Ivanová, Zuzana Ondrejčeková, Adela Poláková, Silvia Adamová
· Chlapci: (zľava) → Matej Bátora, Peter Šimek, Šimon Tkáč, Jozef Hrebeňák,
Martin Žembery, Jakub Hujavý, Andrej Zelinka, Adam Štefan Dukes, Jakub Góra
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I.AJ

V prvý deň školského roka väčšina z nás trochu zmätene blúdila chodbami Golianka v snahe nájsť telocvičňu
a spoznať ľudí, s ktorými budeme zdieľať všetky radosti,
ale aj starosti nasledujúcich 5 rokov. Po príhovore vymenovala pani riaditeľka vtedy ešte neznáme mená spolužiakov, a tak sa začal náš prvý rok na gymnáziu. Prvé dni,
prvé hodiny angličtiny, prvé priateľstvá… Postupne sme
sa spoznávali, hľadali spôsoby učenia, ktoré nám vyho- P. profesorka: „Prečo ste stále tak ticho?“
vovali najviac, zažili množstvo zážitkov, a najmä zistili, kto My: „Nebojte sa, aj rozprávať vieme.“
sme my ako osoby. Hoci v septembri náš kolektív tvorilo Ako každý rieši úlohy na matematike:
34 ľudí, v októbri sa rozhodla Stela prestúpiť na školu do „Teraz musím toto vydeliť s týmto…“
Bratislavy, a tak je nás 33. V ten istý mesiac sme sa tiež za- Ako rieši úlohy Martin L.: „Tak, musíme
bavili na našich imatrikuláciách, ukázali naše schopnosti spraviť majstrovský ťah a je to vyriešené.“
na Pumpkin Day, v decembri ukázali našu kreativitu na P. profesorka: „Martin, choď prosím po fixky.“
vianočných trhoch a v marci boli na lyžiarskom. Londýn *Martin príde o päť minút s kávou v ruke.
sme síce nevideli, ale stále dúfame, že sa nám to v na- Martin L.: „Bol som si už aj kávu zobrať.“
sledujúcich rokoch podarí. A tak prešlo pár mesiacov *Všetci prekladáme vety na nemčine.
a z nás sa stal zohratý kolektív, ktorý spája nielen anglič- Martin L.: *Začne si spievať len tak
tina, zážitky a kamarátstva, ale aj fakt, že s číslami nám to zvučku Tučniakov z Madagaskaru.
ide, iba keď sa nám chce.
· Samuel Tóth
· Kristína Trtíková
· Marek Žarnovičan
· Triedna učiteľka:
· Ing. Eva Karlubíková
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· Zoja Antalíková
· Alexandra Arielle
Ághová
· Lea Bacúriková
· Martin Burian
· Wanda Csontos
· Ján Gajdoš
· Viktória Gášpárová
· Klára Harantová
· Zuzana Hrnčárová
· Sofia Huršanová
· Liliana Ivaničová
· Nina Jankovská
· Veronika
Klobučníková
· Katarína Kostolná
· Jakub Kršák
· Michal Ján Kytlic
· Martin Lakatoš
· Anna Lucká
· Simona Malíková
· Ema Nagyová
· Rebeka Penciaková
· Kristína Pleidelová
· Ján Polák
· Simona Polakovičová
· Peter Polonský
·
·
·
·
·

Boglárka Püšpökyová
Vanessa Rodinová
Sofia Sitárová
Kristína Szegediová
Martina Szórádová
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II.AJ

Veľa sa toho od minulého roka na druhom poschodí oproti výťahu nezmenilo.
Akurát, že miestnosť, ktorú po novom pozná každý ako II.AJ, obýva kolektív
much more skillful in English and very many more confused… no, povedzme,
že robí čo sa dá, aby tým prírodným vedám prišiel na chuť. Ale nesťažuje si.
Hrdo si drží povesť rôznorodosti, ktorá sa za uplynulý rok rozrástla až 2× –
salutujeme Adamovi do Kanady! Rovnako tak sa nevzdáva nádejných umeleckých kariér a úspechov. Tento rok sa mu podarilo zažiariť na jazykových
olympiádach – aplauz – a zorganizovať „Thanksgiving Day“. Na svoju bezhlavú
romantiku poukázal formou „Valentínskej pošty“ a rastúcu lásku k sebe navzájom zase počas úspešných „Vianočných trhov“, ktoré vykúzlili nejeden úsmev
na tvári. Karanténa ho síce na dobu zatiaľ neurčitú od seba odlúčila, ale on
je pripravený vrátiť sa a usporiadať reunion v plnej zostave tak, ako sa patrí.

WARNING: A really-not-so-necessary
acrostic poem ahead!
D – Dramatic
R – Really Ravenous and Rare
U – Už nech tá hodina skončí…
H – Haha, ale teraz vážne, kto vie tú matiku?
Á – Á, to je osa (Matej oháňajúci sa papučou)
A – Absolutely iGeliTent
J – Jedlo.
…alebo ako nás spoznať v skratke:
Teacher: What do you think about
your new class so far, Adam?
*Adam bez váhania pokrúti hlavou*
Adam: Nah, they are just crazy…
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· Triedna učiteľka:
· Mgr. Renata Bohuslavova

· Tamara Vargová
· Michaela
Zúziková

· Daniel Badi
· Paula Barthová
· Alex Baťalík
· Viktória Bečková
· Laura Benčíková
·
·
·
·
·

Klára Billíková
Laura Búšová
Patrik Farkaš
Hannah Gilan
Nelly Hačková

· Natália Hamarová
· Michal Hlušek
· Karolína Hodúrová
· Aurel Horváth
· Daniel Huršan
·
·
·
·
·

Michal Hyben
Katarína Jakabová
Michael Kalaba
Viktória Kertaiová
Katarína Kleštincová

·
·
·
·
·

Veronika Koščialiková
Kristína Kováčová
Lucia Kviatkovská
Radka Liptáková
Matej Majerčík

· Jasmína Miťková
· Jessica Mojžišová
· Lucia Novotná
· Romana Remeňová
· Alica Šúňová
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Už tretí rok to zvládame. Zvládame nástrahy bilingválneho štúdia. Zvládame chytáky na písomkách, náhodné odpovede, pred ktorými nás zachraňuje najúžasnejšia zadná strana školského časopisu a už sme aj akceptovali fakt, že nič iné
ako zemiaky v školskej jedálni nedostaneme.
Tento rok sa niesol v znamení strát a návratov. Dánsko, Nový Zéland a Topoľčany nás pripravili o troch študentov.
Dve z nich neodolali volaniu zahraničnej divočiny a Kamil podľahol tomuto poprednému prestížnemu výberovému
bilingválnemu gymnáziu a dokonalej vlakovej doprave. Hana uprednostnila pasenie oviec pri hobitích norách pred
štúdiom, no momentálne má vzorce v matematike tak popletené ako chodníky v novozélandských horách. Polovica
našej triedy, to však má rovnaké. Čo je trochu smutné. Tak isto ako je smutné počasie v Dánsku. Pauli naivne verila, že ak
sa bude nachádzať stovky kilometrov severne, bude mať konečne biele Vianoce. Ale márne. Dánsko je prosto krajina
bicyklov a neustáleho dažďa.
Síce sa nám tento rok žiadna exkurzia neušla, radosť sme si urobili aspoň vyhrávaním všetkých možných súťaží. Najväčší úspech však podľa nás dosiahol náš najmladší článok triedy, Miško, ktorý v treťom ročníku strednej školy konečne
ukončil povinnú školskú dochádzku. Ako úspech a milé prekvapenie berieme aj to, že Eliška a Sofia sú stále jednotkárky zo španielčiny. Eliška obsadila post triedneho SBS-kára a ujala sa každej príležitosti, kedy mohla dokázať: … že
gauče pred triedou sme si zaplatili MY!”
A potom to prišlo. Ten neočakávaný koniec-nekoniec školského roka. Zmes pocitov: šťastie - veď prázdniny prišli o tri
mesiace skôr, smútok - veď niektorých spolužiakov neuvidíme do budúceho školského roka, a prekvapenie – Edupage
má pre nás aj iný význam ako iba neustále pozorovanie odpadnutých hodín.
Čerešnička na torte tohto školského roka je však fakt, že sme sa aj bez každodenného stretávania tvárou v tvár dokázali
zblížiť a pomáhame si navzájom tak ako nikdy predtým.

60

III.AJ

· Dagmar
Adamkovičová
· Edina Barátiová
· Mário Bednárik
· Alexandra Bernáthová
· Adam Dobrocký
· Ester Fazekašová
· Viktória Fülöpová
· Júlia Golská
· Lenka Hamarová
· Vivien Hegedűsová
· Lukáš Hudec
· Andrej Hulák
· Nelly Eva Juhariová
· Veronika Kozová
· Sofia Kukučková
· Adriana
Langschadlová
· Eliška Malecká
· Jakub Malík
· Soňa Martišová
· Svetlana Mésárošová
·
·
·
·
·

Natália Novotová
Paulína Pániková
Paulína Pinková
Samuel Polakovič
Michal Sántai

· Michal Stano
· Hana Stollárová
· Viktória Vrábliková
· Ivan Hugo Zelenák
· Triedna učiteľka:
· Mgr. Eva Dobiaš
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IV. AJ
Máme za sebou rok štvrtý,
no teraz si držíme odstup
dvojmetrový.
Pridala sa k nám študentka iná,
exchangestudent Valentína.
Začali sme len tak zľahka,
sem tam prišla chvíľka ťažká.
Vybrali sme sa na Gaudeamus,
z riaditeľne vyšiel veľký rámus.
Milujeme aj našu školskú rampu,
spomíname pri nej na
Adamovu krvavú gambu.
Na trhoch sme veľa nepredali,
ale vo Vianočnej kopačke
sme dominovali.
Zima prešla veľmi rýchlo,
2020 nás neprivítal veľmi milo.
Na posledné mesiace sme sa tešili,
nakoniec sme však všetci
v karanténe skončili.
Semináre sme si vybrať museli,
do blokov sme ich ale dať nevedeli.
Posledný rok pred nami,
online hodiny za nami.
Nikto tomu neverí,
no stužková nás čaká
už v novembri.

· Nataša Vernarcová
· Triedna učiteľka:
· Mgr. Martina Filová
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· Filip Ailer
· Lukáš Balogh
· Timotea Bátovská
· Ondrej Bielik
· Richard Bönde
· Katarína Dojčánová
· Tomáš Hegedűs
· Zuzana Hosťovecká
· Simona Hricová
· Tamara Hrušková
·
·
·
·
·

Patrícia Hudecová
Karin Kocsisová
Lucia Korytárová
Ema Kraushuberová
Emma Krčmárová

· Adam Kukučka
· Adam Letko
· Patrícia Lisická
· Paulína Maťašeje
· Oliver Mokráš
· Regina Nyulassyová
· Pavol Pánisz
· Jakub Patrik
· Filip Pécsi
· Iveta Poláková
· Bibiána Sláviková
· Andrea Szabóová
· Kristína Škutilová
· Vanessa Tomková
· Viktor Tyúkos
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Bol stred marca, keď sme mali poslednú šancu sa všetci vidieť. No vtedy to ešte nik netušil. Nič nebolo isté, čakali sme
na každú novú informáciu, ktorú nám tlačovky prinesú. So zrušením maturít prišla veľká úľava, nadšenie, radosť… no
potom nám to doplo. Boli sme ukrátení o posledné mesiace v našej triede! O čas, kedy sme sa mali ešte o niečo zblížiť pri spoločnej panike kvôli tak dlho očakávanej skúške dospelosti. Prirodzene, nie vždy sme zažívali triednu idylku.
Za tých päť rokov sa toho však veľa zmenilo: spolužiaci, učitelia, predmety, názory, my. No niektoré veci po nás ostanú,
napríklad triedny mail, ktorý nasvedčuje tomu, že nevieme skloňovať (elita Goliank*y*); večný neporiadok v skrini; vysadené stromčeky či iná pomoc školníkom, najlepšie cez hodiny; triedna kanvica; zničené nervy učiteľov; maximálne
umelecké diela na laviciach; večné hľadanie triedy, v ktorej sme mali mať hodinu; vytratená tradícia Objímacej stredy;
obesená Barbie na treťom poschodí; halloweenske dozvuky; inside joke-y; Lengyelova taška v Tate Modern; dofácke
stopy v horách; Vikina dvojka zo španielčiny; nerozdané oznamká; nezabudnuteľná stužková s najlepším programom
a vlastne aj všetky ostatné naše spomienky. Stretneme sa ešte niekedy všetci? Ktovie… Až teraz, keď prichádza neodvratný koniec i začiatok, si uvedomujeme, že to vlastne nebolo až také strašné, aj keď sme sa často sťažovali. Že
i učitelia nám dali, čo mohli, za čo sme nesmierne vďační. Že to bolo všetko jedinečné a asi to malo nejaký dôvod.
Tak teda, na spomienky a budúcnosť!
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· 1. rad zľava: Viliam Vojtek, Patrik Urban, Adam Gajdošík, Matej Koiš, Max Pospíšil, Daniel Sliacky, Michal Slezák, Martin Lengyel
· 2.rad zľava: Michaela Svýbová, Jana Ščepková, Lenka Süssová, Zuzana Plháková, Michaela Fabianová,
Lucia Brazdilová, Michaela Rybanská, Dominika Pásztóová, Dominika Bencsiková, tr.p. Mgr. Magdaléna Šonkoľová,
Viktória Solárová, Slavomíra Pánska, Adriana Kluková, Karin Beržincová, Dominika Veselá,
Lenka Bublavá, Kristína Némethová, Anabela Kepáková, Martina Halmová, Lucia Gálová
· Chýbajú: Miriam Maťašovská, Lenka Minarovičová, Valentína Oborová, Veronika Žuk-Olszewska

V.AJ
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Ako každý rok naše prestížne, elitné, výberové, popredné a bilingválne gymnázium otvorilo svoju rampu (pod
ktorou však neprechádzajte!) a privítalo 1. A, alias novú
generáciu potenciálnych príjemcov sociálnych dávok.
Prvých pár týždňov bola atmosféra v našej triede…, no
trošku trápna. S postupom času sa už aspoň nehanbíme
pozdraviť sa. K tomu dopomohlo aj čakanie v rade na
obedy, vďaka ktorým sme sa začali viac zbližovať a nekonečné vyčkávanie na lasagne sa stalo znesiteľným. Naše
prestávkové, mimoškolské, a dovolím si povedať, že aj tie
školské aktivity za niečo stáli vďaka ľuďom, ktorí tvoria
náš triedny kolektív. Dúfame, že na konci týchto 4 rokov si
budeme takí blízki ako Stanka s Jakubom, keď na lyžiarskom hrali Twister, a to bolo teda poriadne blízko. Svoje
životy na tomto gymnáziu chceme preto prežiť naplno,
pretože keď raz zomrieme a už sa nenarodíme (z knihy
Ľudové múdrosti Tomáša Szaba).

I.A

· Ema Štefeková
· Adam Tóth

· Veronika
Valkovičová
· Melisa
Vollmanová

· Triedna učiteľka:
· Mgr. Kristína Laurinská
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· Lukáš Bariak
· Zuzana Cibulčíková
· Terézia Debnárová
· Dominika Dragúňová
· Max Ferkodič
·
·
·
·
·

Sára Hacherová
Natália Horčičáková
Lucia Huljaková
Dominik Janiga
Hana Klemanová

· Laura Katarína
Kováčová
· Eliška Krajňáková
· Denis Juraj Kunik
· Oliver Lidik
· Martina Ligasová
· Ela Lovászová
· Patrícia Malíková
· Zuzana Marková
· Diana Mikušiaková
· Henrieta Moravská
· Stanislava Packová
· Adam Pápay
· Diana Pápayová
· Gabriela Raková
· Rastislav Rozboril
· Michal Rumančík
· Silvia Skačanová
· Nataša Skalková
· Jakub Anton Svoreň
· Tomáš Szabó
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2. 9. 2019 sa v jednom útulnom nitrianskom gymnáziu stretlo 34 mladých, krásnych, talentovaných a hlavne skromných
ľudí. Dnes sú títo ľudia známi ako I.B. V pár krátkych veršoch vám, vážení učitelia a milí spolužiaci, chceme tento kolektív
predstaviť a priblížiť jeho prvoročné pôsobenie na našom milovanom gymnáziu. Ale teraz vážne, toto sme my:

Cez hodinu matiky, Matúš išiel do bufetu, kúpiť
si tam papriky a k nim kus šalátiku.
Daruje to našej Emke(H), našej triednej vegetariánke.
Bálint je skôr na drinky, ako na nejaké kvetinky.
Mirka, Emka(F) sú vzorné žiačky, skoro
ako Marco a Anča z Céčky.
Už sa dočkať nevieme, kedy Erik s Dominikom,
pripravia si na UMK vystúpenie pred publikom.
Miloš to je hokejista, Majo zase futbalista.
Capa, to je zasa rým, babrať sa mi vážne nechce s tým.
Nino robí na poli, bude mať samé mozoly.
Ema(O) si na Discorde fičí a na CSku všetkých ničí.
Naty(V) kresliť vie, ale nikomu to nepovie.
Ninka(P) nič nerobí, len spinká.
Karol hádzanú hrával a fajné góly dával.
Andrej s Daliborom LOLko hráva,
ale volejbal neprehráva.
Oskar a Luka hrajú proti nim, dajú dneska win?
Saška a alkohol sú antonymá, do učenia je ako divá.
Karin to je proste špička, dokonca
aj dobrovoľná hasička.

I.B
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Rebeka s Tamarkou na ruštinu chodia,
spolu si s písomkou ľahko poradia.
Oliver a Matej hrajú hru že fess, tá
hra sa volá Clash of Clans.
Keď Peťulu koleno bolí, Kinder Bueno všetko zahojí.
Keď si Kika s Domkou ďobnú Fera, je
z nich zrazu iná žena.
S Ninkou(K) a Veronikou vždy sranda
je, ich vtipy každý miluje.
Zuzka a Lucka spolu cestujú, Naty(M)
vždy cestou stretajú.
Náš spolužiak Rolo, v škole ho zriedka bolo.
A našej triednej poďakovať chceme, že
kopu problémov s nami má, to vieme.
Máme triednu, silnú ako hora, triednu,
ktorú nám závidí celá škola.

· Roland Szvetko
· Rebeka Tóthová
· Natália Vaňová
· Miroslava Záhorská
· Triedna učiteľka:
· Mgr. Dana Slobodová

·
·
·
·
·

Erik Ballay
Karin Baranovičová
Lucia Bartakovičová
Mário Čápek
Dalibor Detko

· Tamara Dovičovičová
· Ema Fazekašová
· Marco Fíšan
· Alexandra Gajdošová
· Dominika Hlinková
·
·
·
·
·

Ema Horňáčková
Miloš Chmelko
Bálint Janik
Nina Kecskésová
Nino Kňažek

· Kristína Kocúrová
· Veronika Leššová
· Natália Mihálová
· Oliver Michalička
· Andrej Mika
·
·
·
·
·

Matúš Mikuláš
Ema Ondrušková
Petra Ondrušová
Nina Pápayová
Dominik Paul

· Matej Refka
· Zuzana Sabová
· Luka Stanič
· Oskar Straňák
· Karol Suchan
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Básnička o prvej Céé
My sme 1.C,
nejdeme s davom ako ovce.
Je nás 34 v triede,
milujeme zemiaky na obede.
Prvý rok sme na tejto škole,
z poznámok z geografie máme mozole.
Nám to ale vôbec nevadí,
pretože geografiu s naším triednym máme radi.
Sídlime hneď vedľa bufetu,
máme fornetovú diétu:)
Matematiku a fyziku stále nechápeme,
ale spolu všetci aj to zvládneme.
Na tejto škole hviezdime,
a všetky úlohy si poctivo plníme.
Kvôli stresu nonstop chudneme,
po maturite aj modeli budeme.
Tarzan dance sme vytvorili,
na imatrikulačkách sme zahviezdili.
Užili sme si lyžiarsky,
lyžovať vieme aj pospiatky.
Toto je náš život na Golianku,
Zanechal nám nejednu ranku.
Nám to ale vôbec nevadí,
a už vôbec nás to neodradí.
Do druhého ročníka snáď všetci prejdeme,
A spolu to osláviť zájdeme.
Pozdravuje VAŠA – NAŠA prvá Céé

I.C
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A je to tu. Ani sme si to nestihli uvedomiť a prvý ročník je
už za nami. V septembri sme nastúpili do školy ako “veľkí”
stredoškoláci. S veľkými očakávaniami a stresom z niečoho nového. Začiatok bol ťažký. Zvykať si na novú školu
a nových ľudí nie je vždy najľahšie. No napriek všetkým
prekážkam môžeme povedať, že sme to zvládli. Tvoríme
veľkú triedu, ktorá má 34 žiakov a jedného super triedneho. Prvý mesiac sme sa spoznávali. Pomohli nám v tom
imatrikulácie, ktoré sme si spolu veľmi užili. Pri
nácviku sme zažili veľa zábavy. Taktiež lyžiarsky výcvik.
Naučili sme sa lyžovať a tiež niečo nové o sebe. Situácia,
ktorá nás zastihla v druhom polroku nám trochu sťažila
náš prvý rok na škole. No napriek tomu tvoríme super
kolektív, ktorý si pomáha za
každých okolností. Teraz sme už skúsenejší a tešíme sa
do druhého ročníka.

· Rebeca Mária
Švecová
· Laura Ťapušíková

· Tamara
Zahoranová
· Katarína
Zlatošová

· Triedny učiteľ:
· Mgr. Vladimír Podoba

· Anetta Bartošová
· Ema Belanová
· Karolína Beláňová
· Zuzana Brathová
· Dávid Čaládi
· Barbora Dvořáková
· Alica Fábryová
· Leon Fiebig
· Filip Fördöš
· Tomáš Hádek
· Sofia Hlavatá
· Ema Holková
· Sofia Hudáková
· Terézia Kasanová
· Peter Kmeť
· Jakub Kopček
· Anna Kormanová
· Andrej Križan
· Lea Kyžňanská
· Filip Lászlo
· Samuel Martinka
· Michaela Michalcová
· Patrik Müller
· Andrea Nagyová
· Duong Nguyen
Thi Thuy
· Denisa Rathouská
· Tamara Rondová
· Jakub Seko
· Uliana Semanova
· Paulína Šimová
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Pokračujeme druhou kapitolou, kde si každý hľadá svoju
vlastnú cestu do budúcnosti. Je to trieda romantických
hrdinov bojujúcich za práva tulivakov, túžiaca po slobode, no plány im vždy zmarí školská dochádzka. Štúdium
s ich ľahkovážnym výhľadom na semináre (v popredí
s ROCHkou a SEB-kou), ktoré ich čakajú v tretej kapitole, sa riadi pravidlom: „Kým nepríde maturita, ten zošit
jednoducho neotvoríme.“ Genotyp tejto triedy bol obohatený o ďalší gonozóm XY z Ruska, zatiaľ čo XX zostáva
recesívnejší. Autozóm s „dvomi F” ustavične vybavuje
vhodné podmienky triedneho ekosystému na replikáciu
deoxyribonukleovej kyseliny s vedomostným gymgol
nukleotidom. Sú to študenti, ktorým odmietajú dávať na
vrátnici fixky, pretože jednoducho nie je možné, aby ich
tak rýchlo míňali. Najväčším zázrakom je prežitie africkej
fialky, ktorej neraz život zachránila triedna pani profesorka. Všetci určite dúfajú, že do maturít aspoň raz vykvitne.

II.A
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Tak v skratke to sme my, II.A!

· Dávid Adámek
· Lukáš Babušík
· Brian Baraník
· Jakub Bečka
· Ema Benčíková
· Martina Benková
· Marko Čačik
· Peter Dobiaš
· Branislav Hanúsek
· Timea Hitková
· Oliver Hoffej
· Ema Hojgrová
· Andrej Horváth
· Erik Lenický
· Kristína Mináriková
· Petra Pintérová
· Samuel Repa
· Matúš Révay
· Timotej Sokol
· Bianca Šípková
·
·
·
·
·

Matúš Šóky
Rebeka Tydorová
Matej Vágo
Matej Vendžúr
Ekaterina Alekseenva
Virchenko

· Veronika
Zahoreczová
· Yuliana Zhukova
· Martina Žákovičová
· Triedna učiteľka:
· Mgr. Eva Činčurová
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Tak, a znovu je ďalší školský rok za nami. Ani sa to nezdá, ako to letí. Síce tento školský rok nebol
tak celkom rok, ale stále sme mali dostatok času získavať nové vedomosti, utužiť kamarátstva
a zistiť, že sme v polke štúdia:(. V porovnaní s minulým rokom sme sa v tomto viac učili a menej
výletovali. No aspoň sme mali dostatok času na lepšie vzájomné spoznávanie. Hmm, v triede,
ktorá má veľkosť škatuľkovej krabičky to inak ani nejde. Za približne pol roka sa predsa len, niektorí z nás stihli zúčastniť školských akcií. V septembri navštívili Poľsko, vo februári naši španielčinári stihli len tak-tak Španielsko. Z oboch výletov (alebo teda z táboru a jazykového pobytu, aby
to lepšie znelo) sme si priniesli krásne spomienky a množstvo zážitkov, na ktoré radi spomíname
aj počas týchto dní. Myslíme, že v septembri prídeme do školy naozaj radi. Ako sa hovorí všetko
zlé je na niečo dobré. Už sa tešíme.

II.B
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· Janka Arpášová
· Zuzana Baková
· Paulína Bennárová
· Oliver Debrovský
· Bianka Floreková
· Viktor Fulier
· Magdaléna Grófová
· Richard Kardhordó
· Alexandra Klepancová
· Patrik Kollár
· Svetlana Kováčová
· Daniel Kráľ
· Terézia Lendelová
· Lenka Leššová
· Matej Marták
· Mário Martiš
· Nina Mesárošová
· Lucia Nevická
· Hana Rothmeierová
· Jana Ruňaninová

·
·
·
·

Simona Skačanová
Viktória Števíková
Vanesa Vágaiová
Sofia Vojteková

· Triedna učiteľka:
· Mgr. Janka Juríková
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II.C

“V skutočnosti, všetko vzdelanie
je samovzdelávanie. Učiteľ je
len sprievodcom, ukazuje smer
a žiadna škola, bez ohľadu ako
je vynikajúca, vám nedokáže
poskytnúť vzdelanie. Čo vám
dá sú ako obrysy v detských
omaľovánkach. Farby si
musíte doplniť sami.”
Louis L’Amour

Sme humoristi. Ak by ste vošli do našej triedy, tak je zaručené, že nás nájdete smiať sa. Smiech nás neopúšťa ani v ťažkých situáciach ako je tá, ktorej
všetci teraz čelíme – pandémia. Áno, áno, sme za každý smiech, ale tak ako
je tento rok iný, tak aj my volíme trošku inú cestu – sentimentálnu. Začali sme
s citátom o samovzdelávaní, pretože to je to, čo teraz všetci robíme. Učíme
sa učiť sa. A nielen my. Naši drahí páni profesori a pani profesorky sa museli veľmi rýchlo adaptovať na aktuálnu situáciu, naučiť sa pracovať s rôznymi
aplikáciami, videohovormi či dokumentami. Chýbame si, chýbajú nám naše
bláznovstvá, vôňa čokoládových fornettov vo vestibule, rady na školské obedy či ten strach v očiach, keď zbadáme triednu medzi dverami s päťminútovkovými zošitmi. Ťaháme to spolu už nejaký ten piatok. Máme sa radi, a keď
ste s niekým každý deň, tak beriete ako samozrejmosť to, že ho uvidíte i ten
nasledujúci. Dostali sme sa však do situácie, v ktorej sa naše objatia zmenili
na úsmevy spoza webkamier. Náš smiech sa ozýva len cez mikrofón a nie
naprieč chodbou a zrazu už nič nie je samozrejmosťou. Sme však vďační, pretože máme prístup k internetu, máme možnosť vzdelávať sa i bez toho, aby
sme fyzicky boli v škole. Máme skvelé pani profesorky, ktoré pre nás i skrz
počítače robia prvé i posledné, a v neposlednom rade máme každý strechu
nad hlavou, v ktorej sme v bezpečí. Teraz zostávame doma, sme zodpovední,
aby sme sa čo najskôr mohli znovu objať, znovu zasmiať a znovu zasadnúť do
školských lavíc.
Ale dovtedy naším heslom zostáva: Zoomovať a konzumovať (niekedy aj
polku chladničky)!
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·
·
·
·
·

Martina Bakytová
Petra Cverčková
Lea Foglová
Hana Korytárová
Dominika Krajčová

· Magnus Lindevang
Larsen
· Lukáš Lievaj
· Martina Lužicová
· Adrián Maco
· Paulína Meždejová
·
·
·
·
·

Simona Mravíková
Karin Némethová
Natália Omelková
Lea Petríková
Petra Polačeková

· Leon Radoševič
· Veronika Rybárová
· Alexandra Schneková
· Nina Solčanská
· Alexandra Škodová
· Marek Štrpka
· Laura Tomčíková
· Maximilián Želonka
· Adam Žoldoš

· Triedna učiteľka:
· PaedDr. Alena
Viziová, PhD.
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Kto by to bol povedal, že tu už tretí rok derieme lavice, všakže?
Náš rok vyzeral asi takto: začiatok tretieho ročníka bol plný očakávaní, spomienok na leto a zvedavosti, čo prinesie nový školský rok. Ale taktiež bol aj bohatý na zmeny. Nielenže nám pribudli
nové predmety a nakopilo sa povinností, ale zmenila sa nám aj naša triedna a niektorí učitelia.
Nezostávalo nám teda nič iné, len sa vrhnúť do práce – niektorí s väčším, niektorí s menším nasadením. Bojovali sme a bojovali, pretože nato sme tu, nie? Golianko oslavovalo storočnicu, tak
sme sa na chvíľu nechali rozptýliť oslavami, aby nám od pilného štúdia neexplodovali hlavy. Napísali sme aj nejaké umelecké skvosty do literárnej súťaže a zapojili sme sa aj do iných súťaží. A potom, zrazu, niekto v Číne „zjedol netopiera“ a nastala celosvetová pandémia, akýsi malý koniec
sveta, ľudia sa zbláznili a aj Zem akoby sa snáď na chvíľu prestala točiť. Škola sa zatvorila a nabehli sme na online vyučovanie. Len máloktorá generácia sa môže chváliť niečím takým, pravda?
Prvotné vzrušenie však čoskoro opadlo a vtipy o karanténe neboli už také vtipné. Koľkí by sme
teraz radšej vymenili vysedávanie doma a hromženie na Edupage za každodenné dobrodružstvá
v našej malej triede so Zmijou a Aladárom (to sú naše kvetiny, ktoré s nami prežili celý školský rok,
a to je čo povedať)… Čo teda tento rok chceme odkázať budúcim generáciám a každému, kto je
ochotný nás počúvať? Učiť sa na všetky predmety je vážne náročné; škola je ťažká a my sme hrozne pohodlní; sme živí svedkovia udalosti, ktorá sa zapíše do histórie, ale bohatší o novú životnú
skúsenosť; podivnejší rok sme už ozaj zažiť nemohli; ale snáď bude ďalší rok lepší.
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III.A

·
·
·
·
·

Sophia Ábelová
Dávid Bíro
Sabína Hatinová
Matej Horský
Kristína Janošťáková

· Ivana Kajabová
· Patrik Kaschný
· Adam Kozolka
· Filip Kršiak
· Timotej Lauko
· Tereza Ligačová
· Ema Očadlíková
· Vanessa Pašková
· Eliáš Pénzeš
· Samuel Rácz
·
·
·
·
·

Kamila Sentivanová
Ivana Slezáková
Hana Šiková
Laura Tomanová
Romana Tomášková

·
·
·
·

Filip Vašš
Libuša Vlčáková
Dáša Vojtaššáková
Miroslav Zelenka

· Triedna učiteľka:
· PaedDr. Erika Miková
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Vždy sme mali vzornú dochádzku. Najmä posledný deň pred
karanténou…

Bola raz jedna ružová škola, v tej ružovej škole jeden pavilón G a v tom pavilóne G jedna malinká trieda. Takto
sme sa vám prihovárali pred rokom a chceli sme aj tentoraz, lenže smolka…Vzali nám našu jedinečnú črtu. Už
viac nie sme to ružové Golianko. Zelená síce svieti tiež,
ale… Takže bola raz jedna zelená škola a v tej zelenej škole jedna malinká trieda. Tá trieda sa volala III.B. Uplynulý
rok všetko tak nejak “naverímboha” fungovalo, dokonca
aj naša adoptovaná kvetina prežívala. Niektorí zápasili
s ROMkou, niektorí so SEFkou a niektorým bolo, ako tradične, všetko jedno. Takto sme si žili, až kým neprišlo (pre
niektorých iste ako znamenie, že je čas dať sa na vieru),
uzatvorenie všetkých škôl. Pravda, sprvu na dva týždne,
ale povedzme si na rovinu, nikto tomu neveril. A vedzte,
že na hodiny (tie vyučovacie) strávené v posteli, sa dá celkom ľahko zvyknúť. Ostatne, aj tieto riadky vznikajú v nej.
Poďme si ale nostalgicky zaspomínať na hlášky z čias, keď
sme ešte (takmer) všetci dochádzali poctivo na ôsmu.

Čajíčkujeme…

P. p.: Ako si sa dostal na strednú školu?
Max: To sa ma pýtate už druhýkrát.
Dávid: Ja blagadarju Adama za to što
on neznájet rúski jizyk.
P. p.: To si teraz akože lepší ako on, hej?
X: Aká bola fyzika?
Y: Skúšala?
Z: Hej, spravila si strelnicu.
Karneval - všetko s kostolným poriadkom

P. p.: Ktoré dva enzýmy tvorí pankreas?
Samo L.: Kto?

No a čo dodať na záver? Azda len to, že dúfame,
že najbližší, koncpet” i, sloch” (však Lea
a Adam) si už budeme môcť napísať v našich
milovaných azúrovo modrých laviciach.
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…s víťazmi Zdravej výživy

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

Sára Ďurišová
Simona Gáspárová
Samuel Gergely
Silvia Gergelyová
Martin Guniš

· Lea Hadnagyová
· Tamara Ilková
· Veronika
Kelemenová
· Jessica Krčmárová
· Matej Kulháň
· Samuel Lencsés
· Šimon Lenčéš
· Adam Majtán
· Patrik Mikeš
· Roman Nagy
· Ondrej Ondrovič
· Maximilián Péteri
· Sofia Šebová
· Adam Vašek

III.B

· Triedna učiteľka:
· PhDr. Vlasta
Zelenková
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III.C
Aj keď nie sme stále k veci,
predsa nie sme odveci,
súhlasíme takmer všetci,
že vravíme riadne kecy.
Karol: Ja som v tej písomke urobil strašnú hlúposť.
p.profesor: Ty si neurobil hlúposť, ty si neurobil nič.
p.profesorka: Keby viem, že vás dostanem každý
rok, tak budem študovať predškolskú elementárnu
pedagogiku.
(počas hodiny SJ)
Oliver: Pani učiteľka môžem sa ísť s Alexom
porozprávať za dvere?
p.profesorka: Nie.
Alexander: Práve som prišiel o chúlostivý rozhovor…
Tomáš: Priemer známok je len číslo… ako vek.
Kika: 0,6… to je jedna polovica, nie?
p.profesorka: Aj ste pozerali nejaké
historické filmy cez prázdniny?
Alexander: Áno, Mrázika.
Lukáš: Je tam S alebo Z?
Tomáš: S ako „Si hluchý.“
Kaja: Pani učiteľka, mohla by som odísť?
Musím ísť do obchodu po morcadellu…
Ťaháme to už 3 roky,
posledný nás čaká,
tešíme sa na tie kroky,
skúška dospelosti už nás láka.
82

·
·
·
·
·

Kristián Ács
Marek Bakoš
Karol Bielik
Karolína Černušková
Petra Danková

· Alexander Godál
· Martina Hlavinová
· Katarína Honzová
· Chiara Hrapková
· Kristína Hunková
· Dávid Janiš
· David Kecskés
· Alexandra Kolláriková
· Soňa Kormuťáková
· Eva Kozárová
· Oliver Longauer
· Daniel Mačura
· Ondrej Mada
· Adam Mladý
· Tomáš Moosch
·
·
·
·
·

Laura Perinová
Lenka Poljak Škoblová
Natália Puchovská
Lukáš Sedláček
Nikoleta Tarajová

· Jakub Tehlár
· Monika Zimová
· Triedna učiteľka:
· Mgr. Silvia Páleníková
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Na to, že pondelky nie sú zlé,
sme si ešte nezvykli, obzvlášť
na ten, ktorý bol 2.septembra,
keď sme vkročili do školy s pocitom, že nám maturita klope
na dvere ako NAKA (alebo
neklope?). Ale na čo sme si
všetci zvykli, je náš bezpečnostný systém, krycie meno
rampa, teda všetci okrem Adama, ktorý si to odniesol hneď
dvojnásobne. Večne nezvestný Mišo aj v maturitnom ročníku vôbec nerieši dochádzku.
Štyri roky ubehli ako voda, a preto by sme sa touto cestou s vami chceli podeliť o nielen teoretické poznatky. Za
toto obdobie sme sa naučili aj niečo z praxe: napríklad,
že písomky sa opravujú výhradne vtedy, keď sú umyté
okná (p.p.Frantzová), že na okraje laboratórneho zošita
nám stačia dva prsty alebo každý má svoju mierku (p.
p.Činčurová), a dozvedeli sme sa dokonca, že Aristoteles je „celkom dlhý” (p.p.Tóthová). Stužkovú sme zvládli,
spartakiádu odcvičili, aspoň to nám tento rok vyšlo. Po
dozvukoch bol Paťo rozbitý asi tak ako Dorka po piatku
v Čudnom. Matematika nám síce nikdy moc nešla, zato
naši rodičia nám rok narodenia vypočítali na jednotku.
Vďaka korone sme si tri mesiace posedeli doma, vyhli
sa písomným aj ústnym maturitám, ale nezabúdajte, že
celé štyri roky sme bojovali najviac, ako sme mohli. Taktiež by sme sa chceli poďakovať vedeniu školy, všetkým
pani profesorkám, ktoré boli s nami v dobrom aj v zlom.
Najväčšie ĎAKUJEM patrí našej milovanej triednej profesorke Kajke, ktorá sa nám stala druhou mamou. Naše
cesty sa síce rozdelia, no vidíme sa v Čudnom! Tak sa tu
teda majte krásne.

A nakoniec pre tých, ktorí si mysleli, že
budeme maturovať, ako by povedala
Nora Mojsejová: dali ste sa…
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· Horný rad zľava: Viktória Foltysová, Natália Rojková, Barbora Bartíková, Lenka Kováčová, Barbara
Borsuková, Dorota Kolářová, Meryem Látečková, Aneta Bencelová, Adriana Valková, triedna profesorka
Klarisa Pavlovičová, Veronika Škodová, Natália Jiránková, Darina Pašeková, Simona Strejčková, Veronika Molnárová,
Dominika Haládiková, Paulína Forgáčová, Frederika Vartíková, Romana Čiefová, Simona Grežová.
· Stredný rad zľava: Andrej Filo, Samuel Greguš, Miroslav Sáraz, Kristián Cimerman, Marcel Jánošík,
Jirko Kuna, Michal Bača, Andrej Ivanič, Adam Kriváček, Richard Jančo.
· Dolný rad zľava: Lukáš Trebichalský, Patrik Varga

IV.A
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Pred štyrmi rokmi sme sa našli na zozname prijatých študentov. Pravdou je, že pre niektorých to bolo šťastie od
Boha. V septembri to celé začalo. Z neznámych tvárí sa
stali partners in crime a na všetkých školských výletoch
sme boli jednoznačne najslušnejšia trieda. Z 1.B sa mihnutím oka stala 4.B. Prvé dva mesiace štvrtého ročníka
pripomínali začiatok prvého. Tie isté hádky a námietky,
ale tentokrát sa to týkalo stužkovej a nie imatrikulácií.
Štvrtý ročník bol pre nás obrovským prínosom. Naučili sme sa veľa praktických vecí, napríklad, ako sa nenápadne vytratiť z hodiny a prehodiť zopár slov v našom
milovanom bufete. Častokrát sa stalo, že na začiatku vyučovania nás v triede bolo 10 ale už 8:20 nás bolo 25,
viete, tá autobusová doprava v Nitre je niekedy naozaj
hrozná. Niektorí z nás dreli celý týždeň v škole a iní sa zas
liečili doma z hrôzostrašnej chrípky. Každopádne sme sa
vždy hitli v piatok večer v Čudnom. Na začiatku týždňa
bolo ospravedlneniek vždy ako šafranu. Ani slávna skúška dospelosti nás neprinútila učiť sa (česť výnimkám, či?).
Hnilý kút vie byť hnilý aj počas online hodín a celého distančného vzdelávania. Starého psa jednoducho novým
zvykom nenaučíš. Nebudeme si klamať, keď povieme, že
prezuvky neboli naša silná stránka. Ale stále sme sa vedeli zachrániť a počas kontroly sme si ich navzájom prepožičali. No nie sme úžasný kolektív? Na stužkovej nám
možno vyhŕklo pár sĺz, ale to kvôli tomu vzduchu… Štyri
roky radostí, stresov, predbiehania sa v bufete a počúvania školského rozhlasu je na konci. Žiadne High School
Musical to nebolo, ale bol to GymGol. Neukončili sme
ho tak, ako bolo v pláne, ale na druhú stranu, zapíšeme
sa do dejín.

Teraz už len čakáme na
poriadnu facku od života.
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· Triedna učiteľka: Mgr. Vladimíra Juráková
· Dolný rad zľava: Oskar Mihalik, Michal Hollý, Ronald Kvaššay, Adam Sližka, Matúš Igaz,
Jakub Milo, Miroslav Gorný, Dávid Vranský, Samuel Billik, Matúš Gálik, Ján Kováč
· Horný rad zľava: Diana Kurčíková, Miriam Burdová, Lucia Halajová, Gabriela Lenická, Nikola Karlubiková,
Viktória Kriššáková, Anna Kubinová, Samuel Jašík, Andrea Zabáková, Katarína Gažová, Katarína Reťkovská,
Natália Náhlovská, Veronika Haršániová, Michaela Šutková, Eliška Sabová, Tomáš Odráška, Ján Gerhát, Matej Zverka
· Chýba: Peter Hlušek

IV.B
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Vážení…!
Dovoľte nám, aby sme napísali niekoľko slov na záver
našej štvorročnej goliankovskej cesty. 4.C prišla, študovala, žila a teraz odchádza… boli sme rôzni a rôzni aj
sme… Musíme už ísť, bolo tu fajn… slzám sa nebráňme,
tak musíme už ísť, všetko predýchať, nádej dáme iným…
(aj naša triedna nám často hovorila: „Neopúšťajte sa! “
Ona nás poznala, lebo veľmi často a radi sme sa „ opúšťali“.)
My sme si vždy všetko robili podľa seba. To bolo a je
už o nás všeobecne známe. Je o nás známe aj to, že
v prospechu a ani v dochádzke sme nikdy extrémne
nevynikali. Boli sme celkom dobrí, no máme aj iné kvality… Jednoznačne, viac ako dni v škole sme preferovali
piatkové večery v meste. Vtedy ste nás mohli a aj môžete s najväčšou pravdepodobnosťou stretnúť v dobrej
nálade na jednej nemenovanej ulici v Nitre. Domov sa
však vždy vraciame s čistým štítom, máme predsa nejakú úroveň - veď sme gymnazisti. V pondelok sme vždy
v plnom nasadení - až na Filipa, Ivanu a Natáliu - tí si
víkend radi predlžovali. Musíme sa však neskromne pochváliť aj našimi študijnými ambíciami. Na tohtoročnú
maturitu sme boli vďaka našim pani profesorkám výborne pripravení a určite by sme „ zahviezdili“. Ale nestalo sa… No povedzte, môžeme mať my takúto smolu?
Spolužiačky Dominiku a Maťu „vyslyšal“ samotný pán
Boh menom Gröhling a kvôli čínskemu parazitovi sa
žiadna maturita nekonala. Až teraz nabralo slovné spojenie maturita formalita, „podľa nás“, ten správny význam. Stužkovú a dozvuky sme si ale náležite užili… Detaily si však ponecháme pre seba… Nebudeme klamať,
keď skonštatujeme, že nie vždy sme boli dobrý kolektív,
o tom svedčia aj správy v našej triednej skupine, ktoré vždy dostali len označenie - videné. Aj vďaka našej
triednej profesorke sme to však spolu zvládli a už vôbec
nie sme tie malé púpavky, ale veľké púpavy a niekedy
až veľké hady. Pravou rukou našej kráľovnej bol vždy veselý Jurajko a krovie mu robil spolutrpiaci Matej. V prvej
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IV.C

lavici sedeli Kika a Barbor, na ktoré sa aj tak vedomosti
z matematiky nenalepili. Naše športové renomé zastupovala na kurte Paula a jej štafetu prebrala naša hviezda
Zuzka, ktorá k nám preskočila až z Dubnice. Ak ste začuli falošný spev a smiech spoza dverí našej triedy, to
bolo určite trio Ema, Laura a Kika. Kút triedy stráži malá
a veľká Natálka, tie si podala každá profesorka. Pred
nimi sedia dve malé - Ester a Sandra, obe sú na rovnakej vlnovej dĺžke. Možno sa pýtate, akým smerom sa
budeme uberať… Aj nás by tento fakt zaujímal… Jasno
v tom majú naše medičky - Annie, Zana, Melissa a v neposlednom rade Kiko (dievčenská časť triedy však dúfa,
že ho nestretne na pôrodnej sále). Pozíciu skrytej umelkyne triedy si upevnila nečakane Paťa. Sme si istí, že Viki
nám o niekoľko rokov pošle veselú pohľadnicu z Tokia.
Kika s Ivou hádam do Tokia nepôjdu, ale budú rovnako
šťastné a úspešné ako my všetci.
A nakoniec snáď len toto: Naša Janka je šaman, naša
Janka z nás spravila niečo a my jej za všetko veľmi pekne ďakujeme. A nezabudneme…
A aby sme ešte zafrajerili, tak… Hasta la Vista…

· Triedna učiteľka: PaedDr. Jana Stanková
· Z ľavej strany: Sandra Tkáčová, Ester Seidlová, Annamária Kocevová, Melissa Gyepesová, Dominika Halásová, Ivana
Sittová, Martina Dragúňová, Barbora Verešová, Kristína Bednárová, Matej Lužák, Juraj Polák, Filip Kittler, Zana
Kabashi, Patrícia Vachulíková, Paulína Kapsdorferová, Laura Mlyneková, Ivana Mesárošová, Zuzana Šedová, Ema
Kováčová, Kristína Róžová, Kristína Kóňová, Viktória Suszková, Natália Tonhauserová, Natália Holá
· Chýbajúci: Kristian Melani, Natália Bodocká
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Každým rokom sme
modernejší
Od 4. septembra sa začala rekonštrukcia fasády a strechy budovy školy firmou HSH izol, Sereď, s.r.o., ktorá je
spojená so zatepľovaním budovy v celkovej výške 934
tis. €. V rámci schváleného projektu MŠVVaŠ SR: Podpora rozvoja športu na r. 2019, škola získala financie na
rekonštrukciu umyvárky pri malej telocvični a nákup
športového náradia. Finančné prostriedky poskytlo
MŠ SR vo výške 14 500 €, NSK spolufinancoval sumou
725 €, gymnázium si z ušetrených financií na prevádzke prispelo sumou 9 875€.
V rámci projektu Zvyšovanie kvality gymnázií rozvíjaním gramotností nám bolo schválených 312 tis. €,
ktoré budeme čerpať 3 školské roky. Zatiaľ nám boli
poukázané financie vo výške 20 830,27 € na mzdy
a odvody, v členení 17 705,73 € EÚ, 2 083,03 € MŠ SR,
1 041,51€ NSK. Z finančných prostriedkov sme uhradili
najmä prácu učiteľov v pedagogických kluboch, krúžkovú činnosť so žiakmi a odučené extra hodiny.
V projekte Erasmus+ v K1: Mobility jednotlivcov sme
získali financie vo výške 16 890 € na vycestovanie
a vzdelávanie učiteľov ANJ v zahraničí.
Účasťou vo výmennom programe: „Where the Past
Meets the Future You Matter“ sme získali financie vo
výške 28 317 €. Väčšina finančných prostriedkov bude
použitá až v budúcom školskom roku na zorganizovanie medzinárodného stretnutia partnerov Erasmus+
na Slovensku v máji 2021, ale časť sa použije aj na
vybudovanie zeleninovo-bylinkovej záhradky v areáli
školy a výstavu fotografií z národných parkov účastníckych krajín.
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Z finančných prostriedkov gymnázia sme zakúpili lavice
a stoličky do 2 odborných učební vo výške 2 571,16 €,
stoly a stoličky do 4 učební – informatiky a nemeckého jazyka - 6 803,75€, nábytok na sekretariát riaditeľky
školy a stoličky do 4 kabinetov spolu v sume 4 176 €.
Nainštalovali sme nové osvetlenie v 5 triedach vo výške
10 499,66 €. Vymenilo sa osvetlenie v školskej kuchyni
a priľahlých skladoch v sume spolu 2 561,64 €. Vymenili
sme podlahy v 3 triedach spolu za 5 996,16 €.
Spoločne s nadáciou gymnázia sme vybavili jednu
učebňu informatiky PC technikou ZEROclient (15 staníc). Nadácia prispela sumou 3 784,80 € a gymnázium
sumou 345,00 €.
Nadácia navyše zakúpila 10 kalkulačiek pre učiteľov
matematiky za 2 399 €. Zakúpila tiež knihy a učebnice
pre predmety GEO a ANJ spolu za 1 432,80 €. Nadácia finančne kryla kúpu 18 tabletov s príslušenstvom
pre výučbu cudzích jazykov spolu za 6 858 €, 3 ks dataprojektorov za 999 €, 2 biele tabule do kmeňových
tried za 1 353 €. Z prostriedkov nadácie boli tiež zakúpené rôzne učebné pomôcky v celkovej sume 2 465 €.
Na učebné prostriedky – knihy, učebnice, mapy –
prispela aj rada rodičov sumou 3 150 €.
Škola prefinancovala na nákup vybavenia sumu
takmer 43 tis. €. Nadácia prispela sumou 15,5 tis. €.

Časopis Ozvena
Školský časopis Ozvena má dlhoročnú tradíciu. Ani
školský rok 2019/2020 nebol výnimkou. Žiaľ, podarilo
sa nám v ňom pre koronavírus vydať iba jedno číslo.

Ako vždy aj teraz sme v ňom predstavili nové triedy a nových učiteľov. Tiež naši redaktori informovali
o všetkých významných akciách a rôznych podujatiach, ktorých sa zúčastnili žiaci jednotlivých tried.
Šéfredaktorkou bola Lenka Minarovičová z V.AJ. Ďalšími redaktormi boli Miriam Maťašovská (V.AJ), Adam
Gajdošík (V.AJ), Kristína Škutilová (IV.AJ), Lucia Korytárová (IV.AJ), Nataša Vernarcová (IV.AJ), Natália Novotová (III.AJ), Lucia Novotná (II.AJ), Jasmína Miťková
(II.AJ), Karin Baranovičová (I.B), Veronika Zahoreczová
(II.A), Ema Benčíková (II.A). Grafiku mali na starosti
Patrik Kollár (II.B), Liliana Ivaničová (I.AJ) a Adam Kožík (IV.KA).
Z učiteľov na činnosť redakčnej rady dohliadali
Mgr. Iveta Palková, Mgr. Tomáš Zaujec a Mgr. Renáta
Lukačková – jazyková úprava. Tlač aj naďalej zabezpečovalo vydavateľstvo Michelangelo.

Rada rodičov
pracovala v zložení: PaedDr. Lucia Rumanová, PhD.
(IV.KA) – predsedníčka Rady rodičov, Mgr. Terézia
Bieliková (IV.AJ) – podpredsedníčka, Mgr. Gabriela
Mesárošová (III.TA) – hospodár. Ostatní členovia Rady
rodičov: PhDr. Katarína Rácová, PhD. (I.PA), Kristína
Martišová (II.SA), Ing. Slavomíra Chobotová (V.KNA),
Ing. Ivana Bojňanská (VI.SXA), Marcela Bernadičová
(VII.SPA), Beáta Repaská (VIII.OKA), Ing. Janka Šurinová (I.AJ), Henrich Benčík (II.AJ), Ing. Alexandra
Bernáthová (III.AJ), Mgr. Andrea Plháková (V.AJ), Mgr.
Mariana Kováčová, PhD. (I.A), Mária Čapeková (I.B),
Helena Naštická (I.C), Milan Sokol (II.A), Ing. Katarína
Rothmeierová (II.B), Bc. Naděžda Radoševič (II.C), Mgr.
Dajana Hatinová (III.A), Ing. Zuzana Ondrovičová (III.B),

Bc. Martina Puchovská (III.C), Radoslav Kriváček (IV.A),
Martina Milová (IV.B), Tibor Seidl (IV.C).
Rada rodičov v tomto školskom roku zamerala svoju
činnosť na zlepšenie materiálno-technického vybavenia a organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu na
gymnáziu v úzkej spolupráci s vedením školy a žiackou školskou radou. Podieľa sa tak na vytváraní dôstojného edukačného prostredia pre dosahovanie priaznivých výsledkov nielen vo vzdelávacej, spoločenskej,
kultúrnej a športovej oblasti, ale aj pri individuálnom
a záujmovom raste a formovaní osobnosti žiakov školy.
Ďakujeme rodičom za pomoc a podporu.

Rada školy
pracovala v tomto zložení: Mgr. Vladimír Podoba –
predseda rady školy, zástupca pedagogických zamestnancov; doc. Ing. Jozef Dvonč - zástupca zriaďovateľa školy; PhDr. Juraj Richter - zástupca zriaďovateľa
školy; Ing. Štefan Štefek - zástupca zriaďovateľa školy;
Ing. Monika Laurová - zástupca zriaďovateľa školy;
PaedDr. Erika Miková – zástupca pedagogických zamestnancov; Mgr. Monika Polonecová – zástupca nepedagogických zamestnancov; Ing. Regína Kántorová – zástupca rodičov žiakov; PaedDr. Lucia Rumanová,
PhD. – zástupca rodičov žiakov; Alexandra Bernáthová – zástupca žiakov.
Rada školy mala 2 riadne zasadnutia, na ktorých členovia prerokovali: Správu o výchovno-vzdelávacích
výsledkoch za školský rok 2018/19, nástup žiakov do
1. ročníka, personálne, organizačné a materiálne zabezpečenie školského roka 2019/20, kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníkov pre školský rok 2020/21,
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hospodárenie školy za rok 2019, priebežnú realizáciu
ŠkVP, návrh plánu výkonov pre školský rok 2021/22.
Z dôvodu mimoriadnej situácie v SR a zatvorenia škôl
sa ostatné plánované zasadnutia rady školy neuskutočnili. Funkčné obdobie rady školy malo uplynúť
dňom 2. 5. 2020. Vzhľadom na novú legislatívnu úpravu (§ 38b zákona 93/2020 Z.z. z 22. 4. 2020), funkčné
obdobie rady školy sa skončí uplynutím posledného
dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie.
Vedenie školy vyjadruje týmto poďakovanie všetkým
členom rady školy za ich svedomitú a odbornú prácu.

Žiacka školská rada

máme. Sme jeden super tím. Vybrali ste si nás a my
sme radi, že nám dôverujete. Vymýšľame akcie a podujatia, lebo život študentov nie je len o učení, treba sa
aj zabávať, no nie?
V žiackej školskej rade pracovali.
Predseda: Alexandra Bernáthová (III.AJ);
Podpredseda: Veronika Kozová (III.AJ);
Členovia: Daniel Badi (II.AJ); Martin Guniš (III.B); Dorota Kurucová (VI.SXA); Oliver Hoffej (II.A); Petra Polačeková (II.C); Nina Kadáková (V.KNA); Sofia Sitárová
(I.AJ); Nguyen Thi Thuy Duong (I.C); Bálint Janik (I.B).
Fakultatívni členovia: David Kis (V.KNA); Lea Hadnagyová (III.B); Katarína Kleštincová (II.AJ); Dávid Čaladi (I.C).
Koordinátorka ŽŠR: Mgr. Silvia Tóthová
Tento rok sme odštartovali už tradičným Kakavkom,
na ktoré boli zástupy cez veľkú prestávku. Sprevádzal
ho Mikuláš s anjelom a čertom, ktorí taktiež osladili
deň všetkým v škole. Ako každý rok, aj tento február
sme pre Vás pripravili GymGol párty – tentokrát s karnevalovou tematikou. Spestrením boli Vaše originálne masky, ktorými ste nás veľmi potešili. Už druhý rok
sme pre Vás pripravili Študentské voľby, kde ste si
mohli vyskúšať, aké to je voliť si zástupcov do parlamentu.
Mali sme pre Vás ešte veľa nachystaného, no situácia
to nedovolila.

Tak ahoj ďalší školský rok!
V školskej rade má zástupcu takmer každá trieda v našej škole. Našou súčasťou sú aj fakultatívni členovia,
bez ktorých by sme to nezvládli, a tak sme radi, že ich
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Pedagogickí zamestnanci školy

· RNDr. Zuzana Hurtová, Mgr. Soňa Krivošíková, Mgr. Eva Frantzová, Mgr. Andrea Antalová, Mgr. Ľubica Barátová,
Mgr. Zdravomila Barthová, Mgr. Renata Bohuslavová, Mgr. Martin Cápay, PhD., Mgr. Viera Civáňová,
· PaedDr. Ida Černá, ThLic., Mgr. Eva Činčurová, Mgr. Eva Dobiaš, Mgr. Martina Filová, PaedDr. Alica Hladká,
Mgr. Juraj Horváth, PaedDr. Ingrida Jakubičková, Mgr. Vladimíra Juráková, Mgr. Jana Juríková,
· Ing. Eva Karlubíková, Mgr. Monika Antolin Kelebercová, Mgr. Katarína Kettmannová, Mgr. Soňa Kisová, Mgr. Martina Koprdová,
PaedDr. Zuzana Kreškócziová Baráthová, PhDr. Mária Krištofičinová, Mgr. Kristína Laurinská, Mgr. Renáta Lukačková,
· Mgr. Anežka Luleiová, Mgr. Lívia Maťušová, PhDr. Katarína Michalíková, PaedDr. Erika Miková, Mgr. Mária Novotná,
Mgr. Silvia Páleníková, Mgr. Iveta Palková, Mgr. Klarisa Pavlovičová, PaedDr. Jana Pechová,
· Mgr. Terézia Petrovičová, Mgr. Vladimír Podoba, PhDr. Darina Račková, Mgr. Dana Slobodová, PaedDr. Jana Stanková,
PaedDr. Veronika Szombatová, PhD., Mgr. Zoltán Šonkoľ, Mgr. Magdaléna Šonkoľová, Mgr. Viera Švardová,
· Mgr. Silvia Tóthová, PaedDr. Lívia Tulisová, Mgr. Marta Turanová, Mgr. Viera Vaššová,
PaedDr. Alena Viziová, PhD., Mgr. Tomáš Zaujec, PhDr. Vlasta Zelenková, Mgr. Tomáš Žilka
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Školská jedáleň

· Monika Polonecová - vedúca školskej jedálne,
Katarína Mošaťová - administratívna pracovníčka,
Alžbeta Depešová - prevádzková pracovníčka,
Renáta Gavulová - prevádzková pracovníčka,
· Helena Gregušová - prevádzková pracovníčka,
Tatiana Hercegová - hlavná kuchárka,
Ľuboslava Holková - prevádzková pracovníčka,
Zuzana Mikulová - prevádzková pracovníčka,
· Ingrid Pančušková - prevádzková pracovníčka,
Gizela Tkáčová - prevádzková pracovníčka

Hospodársky úsek

· Monika Jurajdová - vedúca technicko-ekonomického úseku,
Gabriela Bačová - personalistka a mzdová účtovníčka,
Denisa Líšková - sekretárka riaditeľky školy,
Mgr. Zuzana Uhríková-Strešková - sekretárka riaditeľky školy,
· Ľudovít Chovan - školník,
Stanislav Navrátil - školník
· Edita Bečárová - upratovačka,
Anna Dávidová - upratovačka,
· Zuzana Kuchárová - upratovačka,
Renáta Podlužánska - upratovačka,
Margita Sklenárová - upratovačka,
Magdaléna Slamková - upratovačka,
· Ľubica Žitná - upratovačka
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Sme tu pre Vás
už vyše 30 rokov!

KVALITA - TRADÍCIA - CENA
Ponuka medzinárodných certifikátov
(FCE, CAE, IELTS)

Žiacke kurzy

4 hod./týždenne

Konverzačné kurzy

Príprava na štátne jazykové skúšky

2 hod./týždenne

2 hod./týždenne

4 hod./týždenne

Príprava na maturitu
2 hod./týždenne

ČO PONÚKAME?
Vysokokvalifikovaní učitelia
Osobitý prístup
Uvoľnená atmosféra
Efektívna výučba
Angličtina

Nemčina

Japončina

Španielčina

Ruština

www.jazykovaskolanitra.sk
037/6409612,14 | gymgol@gymgolnr.sk | IČO: 00160261
Jazyková škola, Golianova 68, 949 12 Nitra
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