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Niekoľko slov na úvod z pera (šéf)redaktora... 

 

Vážení čitatelia, milí naši gymnazisti, ctení rodičia a kolegovia. S príchodom 

septembra 2022 k nám zavítal nový školský rok (2022/2023). Vstúpili sme doňho 

skutočne rezkým tempom, čoho dôkazom je množstvo podujatí, ktoré sme 

v uplynulých dňoch a týždňoch absolvovali. (Mini)redakcii nášho školského 

časopisu TIMRAVINY nič neuniklo. Dovoľte nám, spoločne sa obzrieť za 

septembrovými, októbrovými a novembrovými akciami. 

 

Do oficiálneho „cechu“ gymnazistov – študentov GBST – sme 

prednedávnom prijali novicov našej školy. Žiaci primy a prvých ročníkov majú 

úspešne za sebou akt imatrikulácie. V akom duchu sa „imatrikulačky“ niesli a čo 

všetko si pre nových študentov gymnázia pripravili žiaci kvarty, resp. tretiaci, sa 

dočítate na nasledujúcich stranách.   

 

Ústup COVID-u a s ním súvisiace uvoľnenie protipandemických opatrení nám umožnil(i) viac cestovať, 

vzdelávať sa, družiť (sa), no i súťažiť... V doposiaľ najkratšom čase zbehli stužkové slávnosti všetkých štyroch 

maturitných tried. Zelený symbol (nielen študijnej) dospelosti bol postupne pripnutý na slávnostné róby žiačok 

a galantné obleky žiakov oktávy, 4.C, 4.B a 4.A triedy.  

 

Zviditeľnili sme sa v základných školách, huráááááá! Aj takto výstižne by sme mohli charakterizovať 

intenzívne snahy našej pani riaditeľky RNDr. Jarmily Muchovej v prospech čo najaktívnejšej prezentácie GBST 

medzi potenciálnymi uchádzačmi o štúdium v našej škole. Kde všade sme boli a kto propagoval naše 

gymnázium, aj o tom bude reč na nasledujúcich stranách. 

 

Mnohí z vlaňajšej, predvlaňajšej či pred-predvlaňajšej „várky“ uchádzačov o štúdium v GBST možno ani len 

netušili, akú významnú nadstavbu a pokračovanie základoškolského vzdelávania im naše gymnázium dokáže 

poskytnúť. Najlepším dôkazom výnimočnosti žiakov lučeneckého štátneho „gympla“ sú úspechy gymnazistov – 

jednotlivcov i tímov – v rozmanitom spektre súťaží a olympiád. Aj tejto oblasti, milí naši čitatelia, venujeme 

osobitnú pozornosť. 

 

Sme hrdí na to, že sme VÝNIMOČNÍ. To je azda najvýstižnejší (p)opis výnimočnej návštevy výnimočného 

človeka. Pretože ním pán Ing. Ondrej Lunter rozhodne je. Jedny z prvých krokov novozvoleného predsedu 

Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) po nedávnych komunálnych voľbách smerovali do našej školy. 

Prečo to tak bolo, aj o tom píšeme v prvom vydaní štvrtého ročníka školského časopisu TIMRAVINY.  

 

Prajeme Vám krásne predvianočné čítanie, milí gymnazisti, rodičia a pedagógovia GBST :-) 

 

PhDr. Róbert Rácz, šéfredaktor a editor školského časopisu TIMRAVINY © 
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JE ODŠTARTOVANÉ  
 

Školský rok 2022/2023 sme slávnostne zahájili všetci spoločne 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PO STOPÁCH TIMRAVY  
 

V sobotu 1. októbra 2022 sa uskutočnil tradičný pochod Timraviným chodníčkom. Po dvojročnej „covidovej odmlke“ sme sa 

celkom tešili, že tak, ako to bývalo zvykom, sa stmelia prvácke kolektívy, čo-to sa dozvieme o spisovateľke, ktorej meno nesie naša škola, 

prejdeme sa krásnou jesennou prírodou... No počasie a organizátori vyskúšali našu odolnosť. Do poslednej chvíle nebolo jasné, či sa 

podujatie uskutoční. Zdá sa, že odvážnym naozaj šťastie praje, lebo na Polichne ráno nepršalo, hoci v Lučenci lialo ako z krhly. A tak 

sme si prezreli rodný dom Timravy, hlasovali sme vo výtvarnej súťaži „Maľujeme Timravu“, vypočuli sme si príhovory evanjelických pánov 

farárov v kostole, kde bol farárom aj Timravin otec. No a nasledoval pochod po náučnom chodníku k studni Timrava a návrat do Polichna.  

 

Práve sme vchádzali do vykúrenej miestnosti, kde 

rozvoniavalo dobré jedlo a vítal nás pán starosta, keď sa aj 

nad Polichnom roztrhol veľký sivý oblak. Ale nám to už bolo 

jedno. Pani profesorky (Bahledová, K. Korimová 

a Melicherová) povedali, že sme „oživili viac ako tridsaťročnú 

tradíciu našej školy“, že „nie sme nijaké padavky“ a že „na 

GBST prišli skvelí prváci.“ Tak uvidíme, či majú pravdu. My si 

o rok dáme repete!        

              Žiaci 1.C 
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BESEDA SO SPISOVATEĽKOU  
 

Deviaty september sa na Slovensku pripomína ako Deň obetí holokaustu 

a rasového násilia. Pri tejto príležitosti sa na našej škole konala beseda so 

spisovateľkou Veronikou Homolovou-Tóthovou, autorkou knihy 

Mengeleho dievča, a pani Helenou Stern-Vajovou, dcérou Violy Stern-

Fischerovej – Mengeleho dievčaťa. Cieľom besedy bolo pripomenúť si 

pamiatku obetí rasového prenasledovania počas vojny a zároveň upriamiť 

pozornosť na osud Židov z Lučenca a celkovo z južného Slovenska, ktoré 

bolo počas vojny súčasťou Maďarska. Ich osud je na Slovensku málo 

pripomínaný, hovorí sa hlavne o Židoch žijúcich v hraniciach „prvej“ 

Slovenskej republiky a tí naši lučeneckí akoby upadali do zabudnutia. Preto sme radi, že sme si v spoločnosti vzácnych dám mohli 

pripomenúť osudy ľudí, na ktoré nemožno zabudnúť. V závere besedy sa nieslo známe latinské heslo Memento mori – Pamätaj na smrť. 

Našim študentom sa prihovorili aj pani primátorka Alexandra Pivková a pán viceprimátor Pavol Baculík, ktorí pripomenuli, že i my máme 

pamätať na smrť nespravodlivo prenasledovaných, aby sme takýmto javom vedeli v budúcnosti zabrániť. Veľké poďakovanie za 

organizáciu besedy patrí našej bývalej kolegyni pani Dominike Adámekovej, ktorá pozvala pani spisovateľku, a rodine Pupalovej, ktorá 

pozvala pani Vajovú. Nezabúdajme!               Mgr. Ivan Hraško 

 

 

OCENENÁ EX-KOLEGYŇA GBST 
Dňa 28. septembra 2022 sa v nádherných priestoroch Radnice mesta 

Banská Bystrica uskutočnilo slávnostné oceňovanie zamestnancov 

škôl a školských zariadení pri príležitosti ich odchodu do dôchodku. 

Cenu za životné pedagogické dielo si z rúk vtedajšieho podpredsedu 

BBSK Ondreja Luntera v sprievode riaditeľky odboru školstva Úradu 

BBSK Jany Slačkovej prevzala dlhoročná pani profesorka PhDr. Viera 

Rapcová. 

K tomuto významnému oceneniu jej v mene kolektívu Gymnázia 

Boženy Slančíkovej-Timravy srdečne blahoželáme! 

 

 

ZAUJÍMAVÁ PREDNÁŠKA 
 

Naši gymnazisti v septembri absolvovali nielen besedu s významnou spisovateľkou 

na pôde našej školy, ale taktiež sa zúčastnili prednášky so sociológom Mgr. 

Ľubomírom Falťanom, CSc. v priestoroch Novohradskej knižnice. 

 

Názov prednášky znel: Čo mi o mojej obci (meste či dedine) hovorí jej architektúra 

a urbanizmus a môžem to ako občan ovplyvňovať? 
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FOTO: ÚČELOVÉ CVIČENIA  
 

Prvé dva týždne na začiatku nového školského roka boli venované účelovým cvičeniam OŽaZ (Ochrana života a zdravia) a KOŽaZ 

(Kurz ochrany života a zdravia), ktorých sa zúčastnili postupne všetky triedy GBST, okrem maturitného ročníka. 

Cieľom účelových cvičení bolo získať teoretické vedomosti a praktické zručnosti zo zdravotnej prípravy, riešenia mimoriadnych 

udalostí, civilnej ochrany obyvateľstva, technické a športové činnosti, ako aj pobyt a pohyb v prírode. Počas cvičení sa žiaci a žiačky 

aktívne a so záujmom zapájali do vyučovacieho procesu. V rámci pobytu v prírode sme s tretiakmi absolvovali túry na Dedečkovu chatu 

na Mýte pod Ďumbierom, na Pustý hrad pri Zvolene, s nižšími ročníkmi na Ľadovo pri Lučenci. 

Ďakujeme vyučujúcim TSV za organizáciu, ostatným vyučujúcim za spoluprácu a všetkým zúčastneným žiakom za ich zodpovedný 

prístup, ktorým prispeli k úspešnému priebehu účelových cvičení.         PaedDr. Agáta Janková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30.11.2022  |  ŠKOLSKÝ ČASOPIS  |  4. ROČNÍK  |  ŠK. R. 2022/2023 TIMRAVINY 
 

 

 

STRÁNKA 6 
 

 

 

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 
V pondelok 26. 9. 2022 sme si v škole pripomínali Európsky deň jazykov. Pri tejto príležitosti sa žiaci prímy premenili na jazykovedcov, 

či skôr komparatívnych lingvistov. 

V skupinách skúmali príbuznosť jazykov používaných v Európe pomocou základných čísloviek 1 – 10. Zoznámili sa so slovanskými, 

románskymi, germánskymi, baltskými aj ugrofínskymi jazykmi. Nechýbali ani gréčtina, írčina, rómčina či albánčina, no a odhalili aj rôzne 

písma používané v Európe. Využili tiež medzipredmetové vzťahy s geografiou a pomocou obrázkov kultúrnych pamiatok, prírodných 

krás, máp či vlajok určovali konkrétne jazyky. Aktivity sa podarili, no najdôležitejšie bolo, že si žiaci uvedomili, že hoci sme v Európe rôzni, 

predsa máme mnoho spoločného.                Mgr. Ivan Hraško 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

SLOVO V HLAVNEJ ÚLOHE 
Tak znel názov podujatia, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 26. 9. 2022 v priestoroch 

Novohradského osvetového strediska v Lučenci. Zúčastnili sme sa ho desiati, všetko 

členovia moderátorského krúžku. Tvorivú dielňu veľmi fundovane a zároveň hravo 

viedla lektorka Mgr. Art. Barbora Špániková, ArtD. Precvičili sme si techniku 

moderovania, kvalitu reči, správne dýchanie, spisovnú výslovnosť a verbálne a 

neverbálne výrazové prostriedky. Kreativita, interaktivita, učenie sa hravou formou – to 

sú typické črty podujatia, na ktorom sa oplatilo byť. 

Samuel Dobra, Maxim Mičianik a Lukáš Ostrihoň z 1.C 

 

 

NOC 

VÝSKUMNÍKOV 
V piatok 30.9.2022 sa triedy príma až kvarta zúčastnili tradičného podujatia Noc 

výskumníkov v OC Európa v Banskej Bystrici, ktorého cieľom je propagovať vedu 

spôsobom blízkym deťom. Tento rok dominovala robotika a 3D tlač, ale na svoje 

si prišli aj milovníci fyziky, biológie, chémie či cudzích jazykov.  

Mgr. Lea Segečová 
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(PRÍMA)TRIKULÁCIA 
Prijímanie do cechu študentského, alebo imatrikulácia, je neoddeliteľnou súčasťou života každého študenta prvého ročníka. Naši primáni 

túto milú slávnosť absolvovali 27. októbra. Žiaci kvarty, ktorí podujatie pripravovali, zvolili ako tému Halloween. Primáni strávili deň 

v maskách a nechýbalo ani maľovanie, ktoré kvartáni zvládli bravúrne a k spokojnosti všetkých. Na večer boli pre primánov pripravené 

zábavné aktivity, ktoré zavŕšili prísaha a pasovanie za gymnazistov. Potom nasledovali hry, tanečná zábava a večer vyvrcholil hľadaním 

pokladu. Všetci primáni boli odmenení pamätnými tričkami, ktoré im kvartáni podpísali. Veľká vďaka za toto krásne podujatie patrí všetkým 

kvartánom a pani profesorkám Strmeňovej a Belovovej, ktoré prípravu študentskej slávnosti koordinovali.  

Mgr. E. Strmeňová, Mgr. M. Belovová, Mgr. I. Hraško 

 

 

A NA RAD PRIŠLI AJ PRVÁCI... 
Každoročnou tradičnou aktivitou študentov v našej škole je nepochybne Imatrikulácia prvákov, teda pasovanie nových žiakov do 

cechu gymnazistov. Tento rok sa o prípravu postaral výber aktívnych študentov tretieho ročníka, ktorí pre prvákov vybrali zaujímavú tému 

s názvom džungľa, v duchu ktorej sa niesol celý doobedňajší, ale aj večerný program. Dňa 11.11.2022 sa počas veľkej prestávky všetci 

prváci museli zhromaždiť na chodbe školy, kde mal náš školský ŠAMAN pre nich pripravené rôzne úlohy. V prípade ich nesplnenia, našim 

turistom v džungli hrozilo zajatie miestnym kmeňom domorodcov.  

Za zvuku bubnov a v sprievode domorodcov sa im podarilo splniť všetky úlohy a mohli sa tak pripraviť na večernú slávnosť, ktorá 

sa konala v reštaurácii Novohrad. Tam ich čakala tematicky vyzdobená sála, malé občerstvenie a skupinka domorodcov – tretiakov. 

Počas večera nás moderátori Miška a Maroš sprevádzali zábavnými súťažami, ktoré museli turisti – prváci absolvovať. Vytvorené tímy 

pracovali veľmi zodpovedne, až sa nakoniec každému podarilo získať fľaštičku so sľubom a vypiť zázračný nápoj Šamana. Toto všetko 

im zabezpečilo, že boli slávnostne prijatí medzi študentov nášho gymnázia. Po oficiálnom programe pokračovala diskotéka a  voľná 

zábava.  

Rada by som sa poďakovala tretiakom za pekne zorganizovanú akciu a prvákom a ich triednym učiteľom za zodpovedné plnenie 

úloh vrátane splnenia výzvy obliecť sa v téme džungľa.   Mgr. Mária Belovová, koordinátor Školského parlamentu GBST 
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TVORBA PROJEKTOV 
Dňa 28.09.2022 naši študenti Viktória Líšková, Michaela Chlpáňová a Samuel Tkáč, ako členovia študentského parlamentu GBST, 

navštívili Centrum inovácií a rozvoja v Lučenci, kde spolu s ďalšími študentmi gymnázií a stredných škôl z Lučenca a Fiľakova v 

zmiešaných skupinách diskutovali a následne aj vytvárali návrhy projektov. 

Zamerania boli rôzne: ako môžu práce práve študenti povedomie o našom regióne, ako pripraviť rôzne kultúrno-zábavné ale aj športové 

podujatia pre študentov z nášho regiónu za účelom ich vzájomného spoznávania sa, ale aj vytvorenia platformy, z ktorej by mohli študenti 

čerpať informácie potrebné na správne rozhodnutie, kam na strednú prípadne vysokú školu. Tieto návrhy projektov si následne za 

prítomnosti pracovníkov Centra inovácií a rozvoja aj sami odprezentovali. 

Ing. Ján Kružliak 

 

 

TIMRAVINA STUDNIČKA 
V dňoch 26. a 27. septembra sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v prednese pôvodnej slovenskej prózy TIMRAVINA 

STUDNIČKA. V II. kategórii zvíťazila ALEXANDRA KORISTEKOVÁ (príma). V III. kategórii zvíťazila LEA VÉGHOVÁ (sekunda). V IV. 

kategórii boli výsledky takéto: 1. miesto LUKÁŠ OSTRIHOŇ (1.C), 2. miesto NICOLETTE DANIELA MALČEKOVÁ (Sexta), 3. 

miesto KRISTÍNA BALGOVÁ (1.C), SAMUEL DOBRA (1.C) 

 

 

ZENIT V PROGRAMOVANÍ 
Dňa 18. 11. 2022 sa konalo školské kolo programátorskej súťaže ZENIT v programovaní. Zúčastnili sa ho naši študenti Michal Babjak 

(4.C), Andrej Blahút (oktáva), Oleksandr Humeniuk (3.C), Svetlana Pivarčiová (4.C), Patrik Procházka (4.B), Michal Remenár (3.C), Filip 

Siviček (4.B), Simon Szomszéd (3.C), Oleksandr Humeniuk (3.C). Podľa výsledkov sa najlepšie umiestnil Filip Siviček so ziskom 232 

bodov. Za ním sa umiestnili Michal Babjak a Svetlana Pivarčiová. 

 

 

ÚSPEŠNÝ ŤAH ŠACHISTOV 
V dňoch 25. a 26. 10. 2022 zorganizovalo CVČ Lučenec majstrovstvá okresu v šachu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ. Víťazstvo medzi žiakmi 

ZŠ si odniesol náš Patrick Dominic Malček z tercie a medzi žiakmi SŠ exceloval Adam Badinka zo 4.C. Nicolette Malčeková zo sexty 

obsadila medzi žiačkami SŠ krásne 2. miesto a všetci traja sa týmto úspešným ťažením nominovali na majstrovstvá BBSK. 

Martin Dzúr zo sexty sa umiestnil na 10. mieste, Matúš Kružliak tiež zo sexty obsadil 14. miesto. 
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ZAŽILI SME AJ KULTÚRU 

 

Druhá polovica októbra patrila už tradične kultúre. Práve jeseň je určená divadelnému (a celkovo kultúrnemu) vyžitiu obyvateľov. 

Výnimkou nebol ani Lučenec a žiaci nášho Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy. Tí si v závere desiateho mesiaca v roku mohli 

vychutnať dvojicu zaujímavých predstavení, ktoré boli súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu našej školy. Gymnazisti sa spolu 

s pedagógmi zúčastnili predstavení Malka a Last Wish.  

 

LAST WISH  

Profesionálne neštátne divadlo, Divadelné centrum so 

sídlom v Martine, ktoré sa venuje najmä divadelnej tvorbe pre 

deti a mladých divákov a  diváčky s najväčším repertoárom 

divadelných inscenácií a rozprávok v anglicko-slovenskom 

jazyku na Slovensku, si po 2 rokoch v stredu dňa 19. októbra 

2022 v kine Apollo, opäť našlo cestu k nám do Lučenca a pre 

žiakov základných a  stredných škôl zinscenovalo činohernú 

anglicko-slovenskú divadelnú inscenáciu koncipovanú ako 

učebnú pomôcku pod názvom Last Wish (Posledné želanie). 

Príbeh bol aj napriek pesimisticky znejúcemu názvu 

humorný, inšpiráciou mu bola rozprávka Jana Wericha Kráľ 

mal troch synov. Posledné želanie Pána Kinga pripravilo jeho 

potomkom skutočný oriešok, s ktorým sa každý z nich 

popasoval podľa svojich schopností a zanechal v mladých 

divákoch aktuálnu tému na zamyslenie a to je (ne)sebecký a materialistický vzťah k svojim rodičom i životu a nájdenie správnej odpovede 

na otázku  „Quo vadis?“ („Kam kráčaš?“). 

Naši gymnazisti z 1. ročníkov, kvinty a sexty sa týmto spôsobom mohli rovnako zamyslieť nad svojimi životmi, vzťahmi a 

vyskúšať si svoje jazykové znalosti či zručnosti jednak pred predstavením, počas i po ňom v podobe interaktívnych cvičení a samotného 

predstavenia. 

Veríme, že sa táto divadelná tradícia naďalej zachová a všetci naši nádejní budúci gymnazisti si znovu overia svoje 

komunikatívne ovládanie anglického jazyka aj prostredníctvom tohto kultúrneho a  zážitkového vyučovania. 

Mgr. Miroslava Aláčová Vavrincová 

 

MALKA 

Tradičným jesenným podujatím v Lučenci je aj Divadelná jeseň, ktorá každoročne prináša prehliadku tvorby profesionálnych, 

poloprofesionálnych i amatérskych divadelných súborov. Viaceré súbory sú už známe a sú zárukou kvalitného umeleckého zážitku. Preto 

sme sa potešili, že v ponuke pre školy bolo divadlo Commedia z Popradu, ktoré nás už v minulosti svojimi predstaveniami zaujalo. 

Tento rok mali naši tretiaci a septimáni možnosť vidieť predstavenie Malka. I keď ide o tradičné slovenské dielo, divadelníci sa postarali 

o netradičné, veľmi poetické prevedenie, ktoré zaujalo menej skúseného i náročného diváka. Dúfame, že aj nabudúce budeme mať 

možnosť zúčastniť sa ich vystúpenia.         M. Aláčová Vavrincová, S. Balkovská, L. Segečová, I. Hraško, J. Kružliak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30.11.2022  |  ŠKOLSKÝ ČASOPIS  |  4. ROČNÍK  |  ŠK. R. 2022/2023 TIMRAVINY 
 

 

 

STRÁNKA 11 
 

 

 

V METROPOLE MAĎARSKA 
 

Dňa 6. 10. 2022 sme sa žiaci prvého ročníka a kvinty zúčastnili prírodovedeckej exkurzie v Budapešti. Mali sme možnosť navštíviť buď 

ZOO, alebo podmorský svet v Tropikáriu. V ZOO nás najviac zaujali žirafy, nosorožce a tulenia show, ale neobišli sme ani pavilóny zvierat 

z rôznych kútov sveta. V Tropikáriu sme mali možnosť nazrieť pod hladinu a sledovanie správanie žralokov, medúz, rají a rýb rôznych 

veľkostí. Poznatky z príjemne prežitého dňa nás budú sprevádzať na ďalších hodinách biológie. 

Ďakujeme sprevádzajúcim vyučujúcim za organizáciu a ochotu, že nám túto exkurziu pripravili aj tento rok. 

Viktória Michalková, Karolína Kozová (1.C trieda) 

 

 

 

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM 
 

Tejto téme sme sa v tercii v tomto období venovali intenzívnejšie - cez príbehy starších ľudí, najmä tých, ktorí jeseň svojho života trávia 

v domovoch pre seniorov. Pre niekoľkých z nich - pre klientov Betánie v Kalinove - sme v spolupráci s pani Dankou Belkovou pripravili 

hrnčekový pozdrav s čajom. 

Nech chutí, nech poteší... 

Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. 

Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, 

podľa vrások a bielych vlasov, 

podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, 

keď aj on bol mladý. 

Človek je krásny vtedy, 

keď ho ľudia majú radi.  

 

Mgr. Terézia Bahledová, PhD. 
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NAŠI MLADÍ INTELEKTUÁLI 
 

Fyzika, informatika, dejepis... A pokračovať by sme mohli aj ďalej. Naši gymnazisti dominujú v mnohých predmetoch a svoje vedomosti 

demonštrujú skvelými umiestneniami na rôznych olympiádach či súťažiach. Veď posúďte sami, milí naši čitatelia. 

 

 

FYZIKÁLNY NÁBOJ V KOŠICIACH 

Táto súťaž 5-členných družstiev sa konala v Košiciach v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a súčasne v Bratislave 

v piatok 04. 11. 2022. Do Košíc cestovalo 15 študentov, ktorí reprezentovali našu školu v kategórii Senior – dve družstvá: tím 

A v zložení  Filip Siviček (4.B), Martin Svorad, Zina Dobrocká, Bronislava Koristeková a Zuzana Malatincová (septima). Tím 

B zastupovali Marián Hriň a Eva Hricová 3.B), Jakub Lóška, Lukáš Koštialik a Oleksandr Humenjuk  (3.C). Jedno družstvo v zložení 

Martin Dzúr a Matúš Kružliak (sexta), Barbora Sivičeková (2.B), Adam Jančkár a Šimon Belko (1.C) súťažilo v kategórii Junior. 

Vzájomnou spoluprácou a postupným správnym riešením fyzikálnych úloh rôznej náročnosti z rôznych oblastí fyziky sa našim 

študentom podarilo úspešne obstáť v silnej konkurencii 54 škôl v rámci Slovenska aj v medzinárodnom meradle. Súťaž má medzinárodné 

zastúpenie – zúčastnili sa študenti zo stredných škôl z Čiech, Španielska, Poľska, Maďarska a Slovenska – celkovo 133. 

V konkurencii „slovenských“ škôl obsadili naši Seniori – tím A 13. miesto a tím B 36. miesto, v medzinárodnej zostave sa tím A umiestnil 

na 46. mieste a tím B na 96. mieste. Juniorské družstvo obsadilo v rámci Slovenska 36. miesto a v zahraničnej konkurencii 82. miesto. 

Gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. 

PaedDr. Henrieta Halušková 

 

 

ZÍSKAVALI (SME) NOVÉ SKÚSENOSTI 

Tento rok sme sa zúčastnili na medzinárodnej súťaže s 

názvom Fyziklání. Súťaže sa zúčastnilo vyše 1000 tímov zo 

62 krajín. Z našej školy sme boli 4 tímy v takomto zložení: 

Z tried septima a 4.B: Bronislava Koristeková, Filip Siviček, 

Martin Svorad, Zina Dobrocká, Zuzana Malatincová; Z triedy 

3.C: Patrik Košík, Oleksandr Humeniuk, Ján Macháček, 

Lukáš Koštialik, Jakub Lóška; Z triedy sexta: Nicolette 

Danielle Malčeková, Elisabeth Drenková, Matúš Kružliak, 

Martin Dzúr; Z triedy 2.B: Mária Malčeková, Barbora 

Sivičeková, Adrián Andrášik, Bianka Komárová, Bianka 

Hrdinová. My sme sa súťaže zúčastnili vôbec po prvýkrát. Aj 

keď sme boli zo začiatku nervózni, dobre sme sa zabavili, 

získali sme nové skúsenosti a s naším umiestnením sme 

nesmierne spokojní.      Mária Malčeková 
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VO FINÁLE UŽ PO PIATY RAZ V RADE 

Študenti našej školy sa 21. novembra 2022 zúčastnili finále XXX. ročníka Dejepisnej súťaže študentov gymnázií Čiech 

a Slovenska. Do finále tejto najprestížnejšej súťaže sme postúpili už piatykrát za sebou. V tomto jubilejnom ročníku, ktorý sa konal 

tradične  v západočeskom meste Cheb pod názvom Cesta do pekiel a späť, bola témou 2. svetová vojna v Európe v rokoch 1939 – 

1945. Vo finále súťažilo spolu 75 súťažných tímov, ktoré si vybojovali v marci postup v krajských kolách v obidvoch republikách. Náš 

súťažný tím v zložení Marián Hriň (3.B), Simon Szomszéd a Šimon Gabera (obaja 3.C) obsadil celkovo krásne 24. miesto, zo 

slovenských gymnázií 7. miesto. 

Pripomínam, že do tohto ročníka sa zapojilo celkovo 327 gymnázií z ČR a SR, čo znamená, že naši študenti uspeli v tak náročnej 

súťaži výborne. Odmenou za tento krásny výsledok im boli nielen knižné dary, ale aj krátky pobyt v stovežatej Prahe. Je pre nich určitou 

motiváciou do ďalšieho ročníka tejto náročnej súťaže, kde sme už poslali prihlášku. Srdečne im k dosiahnutému úspechu blahoželáme. 

PhDr. Alica Hrončeková 

  

 

 

 

 

 

 

 

VRAJ NEVEDIA. A VEDELI! 

V Žiline sa uskutočnil krajský turnaj pIšQworiek, v ktorom súťažilo 10 tímov. Do Grandfinále mohol postúpiť iba jeden tím. Našu školu 

reprezentoval tím s už tradičným názvom "FAKT NEVIEM" žiakov tercie v zložení: Sofia Dandová, Jakub Dzúr a Filip Lóška. 

Od začiatku až do konca súťaže boli na prvom mieste v tabuľke. Naši gymnazisti postúpili do medzinárodného Grandfinále v Brne? 

 

 



30.11.2022  |  ŠKOLSKÝ ČASOPIS  |  4. ROČNÍK  |  ŠK. R. 2022/2023 TIMRAVINY 
 

 

 

STRÁNKA 14 
 

 

 

SYMBOL DOSPELOSTI 
 

Ako sme naznačili v našom editoriále, v aktuálnom školskom roku zbehli stužkové slávnosti tohoročných maturitných tried v extrémne 

krátkom čase. Ako prvým bol symbol dospelosti pripnutý žiakom oktávy (tr. uč. Mgr. Rastislav Koza, predtým Mgr. Nina Macková a Mgr. 

Helena Maráková), a to už začiatkom septembra (9. 9.). O dva týždne neskôr (24. 9.) si stužky vyslúžili aj maturanti zo 4.C triedy (tr. uč. 

PaedDr. Henrieta Halušková). V polovici októbra boli ostužkovaní žiaci 4.B triedy (tr. uč. PhDr. Róbert Rácz, predtým Mgr. Ivan Krnáč 

a Mgr. Ján Širko †). Tohoročnú „edíciu“ stužkových slávností zakončila 4.A. Zelený symbol nádeje bol maturantom tejto triedy (tr. uč. 

Mgr. Andrea Gmitterová) pripnutý dňa 21. 10. 
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OBDIVOVALI SME ŠTIAVNICU 
 

Literárno-historicko-turistická exkurzia triedy tercia do Banskej Štiavnice sa uskutočnila dňa 18. 11. 2022. Navštívili sme 

Berggerich, kde sme úprimne obdivovali viac ako 400 rôznych druhov minerálov z lokalít celého sveta, ktoré sú usporiadané do súčasne 

platného taxonomického systému. V nádvorí budovy ústi štôlňa Michal, ktorá bola adaptovaná na pivničné priestory a dnes má tvar 

podkovy a dnes v nej možno zhliadnuť banské vozíky – huntíky.  

Po podrobnej prehliadke sme pokračovali do Banky lásky, ktorá je jedinečnou pripomienkou lásky Andreja Sládkoviča a Maríny 

Pišlovej. Ich vzťah zapísaný do večných riadkov najdlhšej básne Marína, ktorú sme obdivovali vo vernom faksimile, spolu s dobovo 

usporiadanými izbami rodného domu Márie Pišlovej, kde dnes sídli interaktívna pripomienka nesmrteľnej básne. MARÍNA má 291 strof 

a 2900 veršov. Je to už 173 rokov najdlhšia ľúbostná báseň sveta. Od roku 2017 je zapísaná ako oficiálny svetový rekord vo World 

Record Academy, najväčšej organizácii na certifikáciu svetových rekordov. 

Po prehliadke centra mesta sme vystúpili na Kalváriu nad Banskou Štiavnicou. Patrí medzi najkrajšie barokové kalvárie Európy. 

Pochádza z roku 1745 – 1751. Stojí na kopci Scharffenberg (Ostrý vrch), vidieť ju zo všetkých strán a poskytuje celkový výhľad na mesto. 

Je nevšedná počtom zastavení a príbehom, ktorý rozpráva. Po rekonštrukcii sa stala jednou z najnavštevovanejších miest regiónu. Od 

roku 2007 je zaradená na Zoznam stovky najohrozenejších pamiatok sveta, v roku 2008 sa z iniciatívy dobrovoľníkov začala jej 

generálna rekonštrukcia. Ďakujeme za krásny čas strávený spoznávaním čarovnej a nezabudnuteľnej Banskej Štiavnice. 

Mgr. Terézia Bahledová, PhD. 
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PREDSEDA BBSK NAVŠTÍVIL GBST 
 

Vo štvrtok 24. novembra 2022 nás poctili svojou prítomnosťou novozvolený predseda Banskobystrického samosprávneho kraja 

Ing. Ondrej Lunter spolu s poslancom za mesto a kraj Mgr. Pavlom Baculíkom. Ctení predstavitelia krajskej samosprávy sa v úvode 

svojej návštevy zvítali s vedením našej školy, aby následne – v sprievode pani riaditeľky lučeneckého štátneho gymnázia RNDr. Jarmily 

Muchovej – slávnostne položili kyticu pred sochu spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy. Meno regionálnej rodáčky, ktorá patrí medzi 

popredné slovenské prozaičky a dramatičky, nesie hrdo práve naša škola už viac než polstoročie... 

Novozvolený župan BBSK sa následne zoznámil s predstaviteľmi Študentského parlamentu GBST. Ďalšie kroky Ing. O. Luntera 

a Mgr. P. Baculíka smerovali do budovy školy, kde si predstavitelia BBSK mali možnosť na vlastné oči prezrieť odborné učebne a triedy 

nášho GBST. (S)Pokojné zakončenie príjemného štvrtkového popoludnia následne prebehlo v rovine neformálneho rozhovoru vedenia 

školy s novozvoleným predsedom BBSK a pánom poslancom Baculíkom.  

„Pán predseda Ondrej Lunter sa intenzívne zaujímal o impozantnú históriu našej školy, jej hektickú súčasnosť a perspektívy do 

budúcnosti. Taktiež sa zaujímal o aktuálne problémy študentov, následky COVID-u, či dôvody častého odchodu absolventov na vysoké 

školy do Českej republiky. Kľúčové bolo, že pán predseda vyjadril svoju podporu rozvojovým plánom našej školy. Ďakujem všetkým za 

krásny deň,“ prezradila pani riaditeľka RNDr. Muchová po skončení štvrtkového stretnutia s predstaviteľmi BBSK. 

PhDr. Róbert Rácz 

 

 

 

 

Meno našej školy zarezonovalo aj na oficiálnom facebookovom profile pána Ing. Luntera deň po jeho návšteve GBST. 
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OPÄŤ SME BUBNOVALI 
 

V piatok (18. 11.) sme opäť po roku participovali na celoslovenskej iniciatíve s názvom Bubnujeme, aby deti bolo lepšie počuť. 

História podujatia siaha do roku 2014 a môžeme za ňou hľadať známu nitriansku neziskovku Centrum Slniečko. Ani novembrový termín 

nie je náhodný. Predposledný mesiac v roku je mesiacom viacerých významných dátumov, ktoré poukazujú na ochranu práv dieťaťa: 19. 

november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí; deň predtým si pripomíname Európsky deň ochrany detí pred 

sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním, symbolika 20. novembra zas spočíva v prijatí Dohovoru o právach dieťaťa. 

Ukážkou žiackych prác a hlasným bubnovaním sme chceli docieliť, aby sa o tejto téme hovorilo nahlas. Jednoducho povedané – 

chceme dať jasnú STOP-ku takým negatívnym fenoménom ako ponižovanie, týranie, zneužívanie, ubližovanie, výsmech či 

šikanovanie, chceme deti vypočuť. Aj samotní žiaci si uvedomujú, že ticho alebo zámerné prehliadanie problému nič nerieši. 

PhDr. Róbert Rácz 

 

 

ÚSPEŠNÍ „OLYMPIONICI“ Z GBST 
 

 

Sisi Sedláčeková, Zina Babinská a Filip Golský z 1.B triedy 

ukázali dňa 28.11.2022 v Banskej Bystrici vo vedomostnom kvíze 

o olympizme vynikajúce vedomosti.  

V súťaži, ktorej vyhlasovateľom bol BBSK a Olympijský klub 

Banská Bystrica a organizátorom CVČ Junior Banská Bystrica, 

súťažilo 14 družstiev z celého kraja. Z maximálneho počtu 40 

získali 33 bodov a vybojovali bronzové medaily. 

K dosiahnutému úspechu najmladšiemu tímu súťaže srdečne 

blahoželáme. 

 

 

                                                               PaedDr. Agáta Janková 
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SPOZNÁVALI KULTÚRU REGIÓNU 
 

V piatok 25. 11. 2022 sa triedy príma až kvarta vybrali spoznávať kultúru a históriu nášho mesta. Po rozdelení na dve skupiny  

postupne navštívili Synagógu a Radnicu. V Synagóge sme sa dozvedeli veľa nového a zaujímavého o histórii i súčasnosti tejto budovy 

a dôkladne si poprezerali vystavené artefakty. 

Po prechádzke v sychravom počasí vyhriate priestory mestského múzea v Radnici potešili nejednu detskú dušu. Srdcia pedagógov 

zase zaplesali pri “retro” expozíciách, ktoré im pripomenuli ich detstvo a školské časy. 

Exkurziu sme zakončili prehliadkou drevenej makety historického Lučenca, na ktorej sme sa snažili identifikovať nám známe budovy. 

Veríme, že žiaci i my, učitelia, sme si z tejto akcie odniesli mnoho nových poznatkov a kultúrnych zážitkov. 

Mgr. Lea Segečová, Mgr. Ivan Krnáč, Mgr. Edita Strmeňová, Mgr. Agáta Janková 

 

 

 

GYMNAZISTI UČITEĽMI 
 

ROVESNÍCKE UČENIE SA NIESLO V ZNAMENÍ AMERICKÉHO SVIATKU THANKSGIVING 

Vo štvrtok 24.11.2022, teda štvrtý štvrtok v mesiaci november, v Deň amerického sviatku VĎAKYVZDANIA / THANKSGIVING, si 

zanietení študenti našej školy vyskúšali byť za katedrou a odučiť 2 vyučovacie hodiny angličtiny svojich rovesníkov z tej druhej strany, 

teda v roli učiteľov. Téma bola aktuálna, oslava pripadla presne na ten deň, tak si žiaci mohli vypočuť čo-to z jeho histórie, recepty a kvíz 

upevňujúci novonadobudnuté poznatky.  

Následne si žiaci zo Základnej školy Ladislava Novomeského v Lučenci vyskúšali v skupinovom učení pripraviť menu na Deň 

vďakyvzdania so slovenskými dobrotami aj pomocou letákov, no s obmedzeným rozpočtom... Žiaci to zvládli bravúrne a ako poslednú 

aktivitu si napísali THANK YOU CARD, teda ďakovnú kartu, kde poďakovali za všetko to pozitívne, čo ich za posledný rok postretlo, 

materiálne i nemateriálne, významné úspechy, dobré zdravie, milujúca rodina, verní kamaráti či domáci miláčikovia... 

Naši gymnazisti zhodnotili, že práca spoza katedry vie byť síce dosť náročná, no tejto úlohy sa zhostili úplne prirodzene a vyslúžili 

si pochvalu nielen od svojich vyučujúcich anglického jazyka, ale i svojich budúcich rovesníkov a ich učiteľov. Veríme, že sa nám znovu 

podarí zavítať aj na zvyšné základné školy v Lučenci a prenesieme myšlienku rovesníckeho učenia do podoby pretrvávajúcej tradície 

v našom pestrom gymnaziálnom repertoári rovnako zaujímavých a náučných aktivít. 

Text: Vyučujúci ANJ (fotoreport na ďalšej strane) 
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FOTOREPORT Z ROVESNÍCKEHO UČENIA NA TÉMU THANKSGIVING 
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OCENENÍ MODERÁTORI GBST 
 

Vo štvrtok 27. októbra sa piati členovia moderátorského krúžku 

zúčastnili krajského kola súťaže mladých moderátorov 

a redaktorov Sárova Bystrica 2022. Po dlhej covidovej odmlke sa 

išlo viac-menej „na skusy“. 

V družstve boli štyria prváci (Samuel Dobra, Victoria Ďuricová, 

Maxim Mičianik a Lukáš Ostrihoň, všetci z 1.C) a jeden tretiak 

(Maroš Vajda z 3.A). A výsledok? Veľmi potešil. Maroš Vajda 

získal v silnej konkurencii tretie miesto a vysielacia redaktorská 

zmena v zložení Samo Dobra, Maroš Vajda a Luki Ostrihoň 

špeciálnu cenu poroty „za najkompaktnejší tvorivý tím.“ 

Gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy. 

 

PaedDr. Elena Melicherová, vedúca moderátorského krúžku 

 

 

PLAVCI BRALI CENNÉ KOVY 
 

V piatok 4. novembra 2022 sa v Rimavskej Sobote uskutočnili Majstrovstvá okresu Lučenec v plávaní. Na tomto športovom podujatí 

nás úspešne reprezentovali aj naši žiaci. Za nižšie ročníky 8-ročného gymnázia to boli Emília Schedllingová (príma), Mária 

Póchová (príma), Emma Strculová (tercia), Ema Korimová (kvarta). Z vyšších ročníkov sa súťaže zúčastnili Jakub 

Šuhaj (kvinta), Saša Ilkovičová (kvinta) a Laura Karbánková (kvinta). 

Najúspešnejšia z našej školy bola Milka Schedllingová, ktorá medzi základoškoláčkami obsadila 1. miesto v kategóriách 50 m prsia, 50 

m znak, 50 m voľný spôsob, v štafete dievčat ZŠ bola druhá a v štafete dievčat SŠ opäť prvá. 

Medzi stredoškoláčkami bola úspešná Saša Ilkovičová, ktorá skončila druhá na 50 m prsia a prvá v polohových pretekoch 

družstiev. Emma Strculová obsadila 3. miesto na 50 m voľný spôsob, bola prvá a druhá v polohových pretekoch družstiev. Emka 

Korimová obsadila 2. miesto v polohových pretekoch družstiev. 

Aj keď sme sa majstrovstiev zúčastnili len s minimálnym počtom súťažiacich, všetci plavci úspešne reprezentovali našu školu, za čo im 

veľmi pekne ďakujeme. 

Mgr. Helena Maráková 
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MLADEJ FRANCÚZKE 

ZACHUTILI HALUŠKY 
 

Francúzska lektorka Amélie k nám prišla v septembri a na hodinách francúzskeho 

jazyka nám pomáhala až do decembra. Ako trieda sme sa jej opýtali niekoľko 

zaujímavých otázok o jej krajine, obľúbených aktivít a o pobyte na Slovensku. 

 

Ako sa voláte a z akého mesta pochádzate? 

A: Volám sa Amélie Navarro, mám 22 rokov a pochádzam z južného Francúzska 

naďaleko mesta Toulouse. Moje priezvisko má španielsky pôvod, keďže sa moji starí 

rodičia prisťahovali so Španielska. 

 

Čo rada robíte vo voľnom čase? 

A: Rada maľujem a čítam. Hrám v divadle v amatérskej skupine. Chcela by som sa stať 

členkou divadelnej skupiny aj v Lučenci. Mohla by som napríklad hrať strom. 

 

Aké sú vaše životné ciele? 

A: Chcela by som sa stať profesorkou francúzskeho jazyka a precestovať všetky 

kontinenty. Rada by som sa vrátila do Manchestru v Anglicku, kde som bola na minulej 

stáži. Táto skúsenosť mi pomohla v zlepšení sa v anglickom jazyku. 

 

Prečo ste sa rozhodli práve pre stáž na Slovensku? 

A: Chcela som lepšie spoznať východ Európy, pretože sme sa o ňom v škole príliš neučili. Na internete som našla rôzne ponuky. Najviac 

ma zaujali ponuky na stáž v Rakúsku, Česku a Slovensku. Nakoniec som sa rozhodla pre Slovensko. 

 

Aké mestá ste už na Slovensku navštívili? 

A: Zatiaľ som bola vo Fiľakove a v okolí Lučenca. Chcela by som ešte navštíviť Bratislavu. 

 

Čo sa vám na Slovensku najviac páči? 

A: Najviac sa mi páči príroda. Taktiež som si veľmi obľúbila slovenskú kuchyňu a to hlavne 

bryndzové halušky. 

 

Tešíte sa domov? 

A: Zatiaľ nie. Zapáčilo sa mi Slovensko a rada by som ho lepšie spoznala. 

                                                                       Elisabeth Drenková (sexta) 
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HOSTILI SME NÁBOJ 
 

25. novembra 2022 sa konala medzinárodná súťaž v 

rýchlostnom počítaní netradičných príkladov z matematiky a 

fyziky NÁBOJ JUNIOR. Súťaž zastrešuje nezisková 

organizácia Trojsten, ktorá usporadúva aktivity v matematike, 

fyzike a programovaní pre žiakov stredných a základných 

škôl. V našom regióne ho každoročne organizuje naša škola, 

žiaci GBST, v spolupráci s CVČ. Tento rok sa po prvýkrát 

uskutočnila na našej škole. 

Náboj Junior je určený najmä pre žiakov 8. a 9. ročníka 

základných škôl a 8 ročných gymnázií (no zapojiť sa môžu aj 

mladší žiaci). Tento rok nás reprezentovali žiaci Jakub Dzúr, 

Damien Chovanec, Viliam Varga a Filip Lóška z tercie, ktorí 

sa umiestnili na 3. mieste v našom regióne a na 84. mieste 

zo 417 škôl na celom Slovensku! Reprezentovali nás aj žiaci kvarty Patrik Pavlík, Ján Dováľ, Karin Hergelová, Hana Haláková, ktorí 

sa umiestnili na 205. mieste z celkového počtu zapojených škôl. Všetkým gratulujeme! 

Sme nesmierne vďační za záujem zo strany žiakov,  ktorý neustále narastá, aj po 2-ročnej neplánovanej odmlke. 

V mene všetkých spoluorganizátorov ďakujeme vedeniu školy, za poskytnutie priestorov a materiálov, sponzorom, ale aj našim 

usilovným žiakom vyšších ročníkov (organizátorom) bez ktorých by sa náboj na našej škole nekonal. Celoslovenské aj 

medzinárodné výsledky si môžete pozrieť tu: https://junior.naboj.org/.../results/category/nj/country/sk/ 

 

  

 

https://junior.naboj.org/sk/sk/results/category/nj/country/sk/?fbclid=IwAR3WyF2LvdG202BLE_RuOvzzeZ6f1KNml2W_KvpN46oDM047_fDmx5NEKpw
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INTENZÍVNEJŠÍ KONTAKT 

S UCHÁDZAČMI 
 

Aj tak by sme mohli charakterizovať snahy našej pani riaditeľky RNDr. Jarmily Muchovej. Tá – spoločne s aktívnymi členmi 

Študentského parlamentu GBST – v uplynulých týždňoch navštívila množstvo základných škôl v Lučenci a blízkom okolí. Cieľom jej 

úsilia, v ktorom plánuje pokračovať aj naďalej, je snaha o zvýšenie povedomia a informovanosti žiakov končiacich ročníkov základných 

škôl o možnostiach štúdia v GBST.  

Pevne veríme, že v budúcom školskom roku rozšíria rady našich gymnazistov tí najlepší z najlepších. Dovoľte nám, vážení uchádzači 

o štúdium v našej škole, milí deviataci, (do)pomôcť Vám k čo najlepšej príprave na vysokoškolské štúdium. Pretože práve v tom sme 

najlepší práve MY ;-) 

-RR- 

ZŠ Kriváň ↓            ZŠ Poltár ↓ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

A TOTO NÁS EŠTE ČAKÁ... 
Milí naši čitatelia. V úvodnom vydaní školského časopisu TIMRAVINY sme sa snažili zmapovať všetky 

najdôležitejšie udalosti uplynulých týždňov. Uvedomujeme si však, že nie všetko, čo sme zažili (absolvovali, súťažili, 

na čom sme participovali...), sa zmestilo do prvého čísla. Niečo sme si chceli ponechať aj do vydania s poradovým 

číslom dva, ktoré si ponechávame na obdobie vianočných prázdnin. 

 

Už teraz Vám však prinášame malú ochutnávku toho, o čom budeme písať: úspechy našich gymnazistov (plus to, 

v ktorých médiách zarezonovali mená našich žiakov); Mikuláš v škole; GAUDEAMUS; Projektové vyučovanie; 

Rovesnícke vyučovanie č. 2; Gymnaziáda – slávnostná akadémia pri príležitosti 432. výročia školy; A, samozrejme, 

ešte omnoho viac :-) 

PhDr. Róbert Rácz – koordinátor a editor školského časopisu TIMRAVINY 
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