


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

 

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

Stranami TIMRAVÍN ste si mohli naposledy zalistovať v polovici novembra 2020, 

kedy vyšlo prvé (a na dlhý čas aj posledné) číslo nového ročníka nášho školského 

časopisu. Odvtedy – ako sa hovorí – pretieklo veľa vody (a každý z nás minul 

veľa elektriny vďaka online & dištančnému vzdelávaniu)... Napriek tomu, že aj 

naša miniredakcia sa prispôsobila novému spôsobu každodenného / pracovného 

fungovania, povedzme si úprimne – dlhú dobu nebolo o čom písať. Prezenčná 

forma vyučovania sa stopla a rovnako tak aj všetky školské či mimovyučovacie 

podujatia, akcie, súťaže či olympiády. 

 

Druhý polrok však môžeme charakterizovať ako prelomové obdobie v znamení 

návratov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu umožnilo začiatkom 

februára 2021 postupný návrat do škôl žiakom končiacich ročníkov. V kontexte 

našej pedagogickej praxe to znamenalo, že po dobu niekoľkých týždňov naši 

učitelia fungovali dvojako, takpovediac prezenčno-dištančne (s maturantmi 

v škole, s ostatnými ročníkmi online cez Meet). V čase, kedy sa naši najstarší gymnazisti chystali finišovať 

s ukončovaním svojho stredoškolského štúdia, ste do školských lavíc mohli konečne zasadnúť aj Vy ostatní žiaci 

(od 1. po 3. ročník, od prímy po septimu). Zlomovým dátumom bol utorok 11.05.2021 :-) Postupne sa začali 

reštartovať aj rôzne súťaže, hoci mnohé z nich zostali napriek obnovenému prezenčnému vyučovaniu v online rovine. 

Viac o úspešnom ťažení našich gymnazistov na týchto podujatiach prinášame práve v našich TIMRAVINÁCH! 

 

Druhý polrok však nebol (resp. nie je) len polrokom návratov, ale aj odchodov. Ako sme si naznačili už 

v predošlých riadkoch, rozlúčili sme sa s našimi maturantmi. V piatok 14.05.2021 im boli z rúk ich triednych 

učiteľov vydané koncoročné vysvedčenia za II. polrok šk. roka 2020/2021 a o necelé dva týždne (26.05.2021) 

následne aj maturitné vysvedčenia. Princíp „skúšky dospelosti“ bol rovnaký ako v závere uplynulého školského 

roka – výsledné maturitné známky sa štvrtákom vypočítali ako priemery ich doterajších polročných a koncoročných 

hodnotení z predošlých školských rokov a tiež aktuálneho šk. roka. Z celkového počtu 91 tohoročných maturantov sa 

statusom absolventa GBST mohlo od stredy 26. mája pýšiť osemdesiat osem žiakov. Dvaja maturanti sa rozhodli 

zasadnúť za zelený stôl a absolvovať ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z nepovinného predmetu, resp. 

nepovinných predmetov, zvyšný jeden gymnazista si chcel vylepšiť výsledné maturitné hodnotenie. V mene redakcie 

TIMRAVÍN a celého pedagogického zboru GBST vyslovujeme nádej, že v čase vydania druhého čísla nášho školského 

časopisu bude už aj toto odvážne trio maturantov niesť hrdý status absolvent / absolventka GBST! 

Odchody sa však netýkali len žiakov končiaceho ročníka. Dotkli sa aj pedagogického zboru. K  31. máju 2021 

vypršala zmluva našej mladej kolegyni Mgr. Nine Mackovej (ANJ-FRJ). Tá sa rozhodla jej predĺženie nepodpísať. 

Od 1. júna 2021 si vyskúša nový job mimo rezortu školstva. Sme presvedčení o tom, že jej nový zamestnávateľ získal 

do svojich radov nesmierne šikovnú, energickú a entuziazmom sršiacu osobu, ktorá má neutíchajúcu chuť učiť sa 

a napredovať vo všetkom, čo robí. Ninka, ďakujeme Ti za všetko, čo si spravila pre svojich žiakov a pre nás -

kolegov a z celého srdca Ti prajeme čo najviac úspechov v Tvojom kariérnom napredovaní, no i v osobnom živote. 

 

Dovoľte mi v mene redakcie TIMRAVÍN, milí gymnazisti a vážení kolegovia, popriať Vám nielen príjemné čítanie 

nasledujúcich pozitívne ladených strán, ale tiež čo najúspešnejší finiš záveru prebiehajúceho školského roka 

a optimistické naladenie do nasledujúcich dní & týždňov. 

 

Róbert Rácz, šéfredaktor a editor  

školského časopisu TIMRAVINY 
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STRÁNKA 3 
 

 

ÚSPECHY NAŠICH 
BIOLÓGOV A CHEMIKOV  

V uplynulých týždňoch nám obrovskú radosť urobili niekoľkí gymnazisti v rámci svojich úspešných ťažení v súťažiach a olympiádach 

prírodovedných predmetov. Napriek tomu, že informácie o skvelých výsledkoch našich žiakov ste už určite zachytili zo školského FB 

alebo webstránky GBST, bola by obrovská škoda nepripomenúť si medailovú „žatvu“ gymnazistov aj na stranách nášho školského 

časopisu. Každé jedno podujatie pozorne zaznamenal náš kolega PaedDr. Ivan Gúgľava (vedúci PK BIO-CHE), ktorý je autorom 

viacerých článkov. Tie Vám prinášame v chronologickom slede (od starších príspevkov po najnovšie) a v plnom znení tak, ako boli 

uverejnené na internete. V mene redakcie TIMRAVÍN nám, milí žiaci, dovoľte poďakovať Vám za úspešnú reprezentáciu GBST, 

pogratulovať ku skvelým umiestneniam a popriať čo najviac podobných úspechov do budúcnosti.           (rr) 

 

 

ÚSPECH V SOČ: GBST BODUJE A POSTUPUJE DO CELOSLOVENSKÉHO KOLA! 

Po dlhých rokoch, kedy sa naša škola do súťaží SOČ (Stredoškolská odborná činnosť) 

nezapájala, sme tento rok zabodovali aj v tejto "pozabudnutej" oblasti. Do krajského kola 

sme sa zapojili prácou Doroty Školiakovej z 3.B triedy s témou: Svetlé a tmavé stránky 

vegetariánstva a vegánstva (konzultant PaedDr. Gúgľava Ivan), kde sme súťažili v 

odbore chémia a potravinárstvo. Vďaka precíznej Dorotinej práci sme skončili na druhom 

mieste s postupom na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční v dňoch 27.-30. apríla 2021.  

Osobne, ako aj v mene celej školy, by som sa chcel poďakovať Dorote za obzvlášť 

zodpovedný, premyslený a ucelený prístup k vypracovávaniu svojej SOČ-ky. Veď už len 

za počet dotazníkov, ktoré vyhodnocovala (930 respondentov bez ohraničenia veku), by 

sa nemuseli hanbiť ani najkvalitnejšie diplomové práce na vysokých školách. Dorote prajeme, aby svoje získané skúsenosti čo 

najefektívnejšie využila pri ďalších študijných aktivitách, hlavne úspešných budúcoročných maturitách a prijímacích skúškach na svoju 

vysnívanú vysokú školu.  

 

 

 

GBST POKRAČUJE V ÚSPEŠNOM ŤAŽENÍ: 1. MIESTO NA KRAJI CHO KAT. „B“ 

Tento školský rok žnú žiaci v predmetovej komisii biológie - chémie jeden úspech za druhým. 

Po postupe na celoslovenské kolo Biologickej olympiády v kat. „A“ (Adrián Beľa – septima), 

postupe na celoslovenské kolo SOČ (Dorota Školiaková), dopĺňame svoje víťazné ťaženie 

ziskom 1. miesta na krajskom kole Chemickej olympiády kategórie „B“ (krajské kolo je 

najvyšším kolom v tejto kategórii).  

Filip Siviček (2.B) zvládol náročné úlohy krajského kola s absolútnym prehľadom a vytvoril 

si jednoznačný odstup od ostatných súťažiacich, keď zvíťazil s náskokom 7 bodov pred 

súťažiacim na druhom mieste. Dôkazom náročnosti tohto krajského kola je tiež fakt, že len sedem súťažiacich (z celkového počtu 26) 

dosiahlo štatút úspešného riešiteľa. Filipovi veľmi pekne ďakujeme za snahu a ochotu „zamakať“ na sebe v neľahkom predmete a dokázať 

sebe aj ostatným, že aj v náročnom pandemickom období sa pri adekvátnom nasadení dá dosiahnuť veľmi pekný a hodnotný úspech. 

Rovnako držíme Filipovi palce pri výbere maturitných predmetov budúci rok a „tajne“ dúfame, že sa zaradí medzi maturantov našej 

predmetovej komisie.  

Krajského kola sa zúčastnili aj Patrik Malček (2.C) a Richard Markovič (sexta), ktorým sa síce nepodarilo prebojovať medzi úspešných 

riešiteľov, ale napriek tomu im ďakujeme za reprezentáciu školy, snahu vybojovať čo najlepší výsledok a vôľu stráviť svoj voľný čas pri 

štúdiu chémie. 
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POSTUP NA KRAJ V BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDE  

Po očividných a hodnotných úspechoch našich starších gymnazistov 

sme s radosťou prijali informáciu, že aj medzi našimi najmenšími, žiakmi 

prímy, nám vyrastá biologický talent v oblasti zoológie. 

Dňa 08.04.2021 sa konalo okresné kolo Biologickej olympiády kategórie 

„E“, v ktorom česť našej školy v oblasti zoológie hájil Filip Lóška (príma). 

Výsledky nás potešili – 2. miesto spojené s postupom na krajské kolo. 

Filipovi ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a držíme palce v ďalšom 

meraní si síl s najlepšími v kraji. Nech sa Ti darí, nech Tvoj záujem o 

biológiu a získavanie stále nových poznatkov zdarne „naberá“ na kvalite 

aj kvantite. 

 

CELOSLOVENSKÉ KOLO SOČ 

V dňoch 26.-29. apríla 2021 sa konalo celoslovenské kolo 

Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) online formou, kde našu 

školu úspešne reprezentovala Dorota Školiaková z 3.B triedy. V silnej 

konkurencii mnohých kvalitných prác v odbore chémia a potravinárstvo 

obsadila so svojou prácou 4. zdieľané miesto. K tomu jej srdečne 

blahoželáme a ĎAKUJEME za vzornú reprezentáciu.  

Veríme, že skúsenosti s vypracovávaním práce, vyhľadávaním, 

spracovávaním a vyhodnocovaním materiálov a následnou obhajobou, 

sa Dorote veľmi hodia v jej ďalšom štúdiu. Sme presvedčení, že Dorota 

svojím precíznym, zodpovedným a ambicióznym prístupom k plneniu si 

povinností zvládne budúcoročné maturity a prijímacie pohovory na 

výbornú a prajeme veľa zdaru aj v budúcnosti. 

 

CELOSLOVENSKÉ KOLO BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY 

Dňa 13. apríla 2021 sa konalo celoslovenské kolo Biologickej olympiády kategórie „A“ 

(teoreticko-praktická časť) online formou. Dobrú povesť našej školy hájil Adrián Beľa zo 

septimy. S potešením sme prijali výsledky – Adrián získal v tvrdej celoslovenskej konkurencii pri 

riešení úloh, ktoré vohnali pot do tváre väčšiny súťažiacich, veľmi pekné 6. miesto. Blahoželáme 

a v mene celej školy ďakujeme.  

Aďo sa dlhodobo venuje súťaženiu v oblasti prírodných vied a sme radi, že sám sebe, ako aj 

nám ostatným, pravidelne dokazuje kvalitu a prepojenosť svojich vedomostí. Vieme, že svoj 

„obzor“ praktických a teoretických poznatkov v tejto oblasti cieľavedome rozširuje a prajeme mu 

aj do budúcna neutíchajúci záujem o biológiu a chémiu a mnoho úspechov. 

 

KRAJSKÉ KOLO CHEMICKEJ OLYMPIÁDY – OPÄŤ ĎALŠÍ ÚSPECH  

Vo štvrtok 13. mája 2021 sa online formou uskutočnilo krajské kolo Chemickej olympiády 

kategórie C (najvyššia úroveň v danej kategórii), ktorého sa zúčastnilo 20 najlepších chemikov z 

celého kraja. My sme mali silné zastúpenie piatich žiakov. Výsledky krajského kola potvrdili veľkú 

náročnosť online prípravy a absencie praktických cvičení a zručností z prírodovedných 

predmetov počas dištančného vzdelávania. Veď zo všetkých zúčastnených sa len siedmim 

súťažiacim podarilo prekonať pomyselný Olymp a dosiahnuť hranicu úspešnosti. O to viac nás 

teší, že medzi týmito súťažiacimi máme zastúpenie dvoch našich žiakov. S rovnakým počtom 

bodov sa Bronislave Koristekovej (kvinta) a Mariánovi Hriňovi (1.B) podarilo obsadiť veľmi pekné 4. a 5. miesto, k čomu srdečne 

blahoželáme – nech sa vám aj naďalej darí. Naši zvyšní súťažiaci – Zuzana Malatincová (kvinta), Sofia Šimonidesová a Teodor 

Adamove (obaja 1.B) – sa síce medzi úspešných riešiteľov neprebojovali, ale veríme, že získané vedomosti a skúsenosti ich obohatia 

a využijú ich vo svoj prospech v budúcnosti vo vyšších kategóriách chemickej olympiády.      (dvojstranu pripravil: PaedDr. Ivan GÚGĽAVA)  
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ÚSPECHY NAŠICH JAZYKÁROV 
V súťažiach a olympiádach sa darilo aj žiakom v rámci iných predmetov. V nasledujúcich príspevkoch, ktoré taktiež zarezonovali na 

našich sociálnych sieťach a školskom webe, sa tentokrát zameriame na úspechy našich jazykárov. Za články ďakujeme vyučujúcim 

daných predmetov.  

 

ÚSPEŠNÉ ŤAŽENIE V OLYMPIÁDE Z ANGLICKÉHO JAZYKA  

Tento školský rok súťažiam veľmi nepraje, keďže napríklad naša obľúbená Best in English bola 

preložená až na november 2021. Práve preto sme s radosťou prijali správu, že napriek pandemickej 

situácii sa IUVENTA rozhodla pokračovať v tradícií predmetových olympiád, ktorých súčasťou je aj 

Olympiáda z anglického jazyka. Všetky kolá prebehli pre nás netradičnou – online formou. V 

školskom kole sme vybrali tých najlepších študentov, ktorí nás reprezentovali ďalej v okresnom kole. Boli to Emma Korimová zo sekundy, 

Lukáš Čipka z tercie, Dávid Dobra a Maximilian Goodspeed z 2.B a Max Hoffer zo septimy. Ukázalo sa, že tento rok sme mali naozaj 

šťastný výber – všetci chlapci zvíťazili vo svojich kategóriách a postúpili do krajského kola. To sa uskutočnilo 13. februára a skladalo sa 

z online testu, ktorý preveril znalosť gramatiky, slovnej zásoby a schopnosť čítať a počúvať s porozumením. Poobede pokračovala ústna 

časť, do ktorej postúpilo vždy len šesť najlepších súťažiacich, preto už samotný postup našich chlapcov bol veľkým úspechom. Po „tvrdom 

súboji“ s obrázkom a tzv. role-play, v ktorom rozhodovali naozaj desatiny bodu, sa chlapci umiestnili nasledovne: Lukáš Čipka v kategórii 

1B na 5. mieste, Dávid Dobra v kategórii 2A tiež na 5. mieste, Max Goodspeed v kategórii 2C2 na 3. mieste a Max Hoffer v kategórii 2B 

rovnako na 3. mieste. Všetkým srdečne gratulujem k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.           

      Mgr. Lea SEGEČOVÁ 

 

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU 

Dňa 9. februára 2021 sa konalo krajské kolo 31. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku. Vzhľadom 

na pandemickú situáciu bol tento rok priebeh súťaže neobvyklý a krajské kolo sa konalo online formou. 

Súťažiaci najprv absolvovali písomný test a po jeho vyhodnotení aj ústnu časť.  

Z našej školy sa do krajského kola ONJ prebojovali Eva Hricová z 1.B, Jakub Lóška z 1.C, ktorí 

súťažili v kategórii 2A, a Daniel Horstmann z triedy kvinta, ktorý súťažil v kategórii germanofónnych 

žiakov (kategória 2C). Všetci traja preukázali výborné vedomosti a zručnosti a v krajskom kole sa 

umiestnili nasledovne: Eva Hricová 10.-11. miesto, Jakub Lóška 13. miesto a Daniel Horstmann 

obsadil pekné 3. miesto vo svojej kategórii. Súťažiacim ďakujeme za vynaložené úsilie a za úspešnú reprezentáciu školy. 

Mgr. Andrea GMITTEROVÁ 

 

ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA 

Dištančná forma vzdelávania nám nezabránila v realizácii školského kola OSJL v jednotlivých kategóriách. Podľa pokynov z Iuventy bola 

však tento rok súťaž zredukovaná len na písomnú časť - test a transformáciu textu. Postupujúcou do 

okresného kola z kategórie C bola Nina Póchová (kvarta). 

 V kategórii B (1. a 2.roč, kvinta a sexta) boli 4 súťažiaci, s tesným bodovým ziskom zvíťazila a do krajského 

kola postupuje Michaela Kiššová (2.A). 

V kategórii A (3. a 4.roč, septima a oktáva) sme mali piatich študentov, z nich najvyšší počet bodov a postup 

na kraj získal Marek Červenák (septima).           PaedDr. Soňa LINDUŠKOVÁ 

 

 

                                   GBST IDE NA CELOSLOVENSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ZO SJL 

V dvanásty februárový deň tohto roku sa konalo krajské kolo Olympiády zo SJL. Všetky tri časti – test s čítaním s porozumením, tvorba 

textu i prednes prejavu – prebehli online formou. Po zverejnení výsledkov sme sa veľmi potešili, pretože náš žiak Marek Červenák zo 

septimy obsadil v kategórii „A“ 1. miesto, a teda postupuje do celoslovenského kola. Srdečne mu blahoželáme a prajeme veľa šťastia na 

celoštátnej úrovni.                Mgr. Ivan HRAŠKO 
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LOGIKA, VESMÍR & EÚ  
Naši skvelí gymnazisti zápolili aj na „bojiskách“ iných súťaží. Zaspomínajme si na úspechy našich žiakov na Brnenskej logickej hre 

(BRLOH), na IQ olympiáde, v súťaži Čo vieš o hviezdach, ale aj na vedomostnej súťaži Mladý Európan.          (rr) 

 

Aj tento rok sa žiaci našej školy pod vedením svojich učiteľov matematiky zapojili 

do Brnenskej logickej hry BRLOH. Súťažilo sa v troch domácich kolách, kde sme 

mali tri úspešné tímy, ktoré sa prebojovali do malého finále, ktoré sa konalo 1. 

decembra 2020. Boli to tímy Tentorium Cerebelli (Martin Dzúr, Nicolette 

Danielle Malčeková, Matúš Kružliak, Tomáš Biblyák) z kvarty, Hamapavik 

(Hana Haláková, Marianna Melicherčíková, Patrik Pavlík a Ján Dováľ) zo sekundy a Ostrí tupáci (Jakub Dzúr, Lucia Svoradová, Matúš 

Lazar, Patrick Dominik Malček) z prímy. Najlepšie sa darilo tímu z kvarty, ktorý sa prebojoval medzi 7 najlepších tímov z osemročných 

gymnázií z celého Česka a Slovenska a tak postúpil do finále.        Mgr. Zuzana PŠENICOVÁ 

 

                                   OKRESNÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY 

Minulý týždeň, v stredu 27.1.2021, sa v uskutočnilo okresné kolo 

jubilejného sedemdesiateho ročníka Matematickej olympiády pre 

žiakov piateho a deviateho ročníka základných škôl.  

Napriek sťaženým podmienkam, keď museli pracovať z domu a 

svoje riešenia odoslať pomocou IKT technológií, sa do súťaže 

zapojili aj traja žiaci triedy kvarta - Martin Dzúr, Matúš Kružliak a 

Nicolette Danielle Malčeková. V konkurencii žiakov z ostatných 

škôl v okrese získali vynikajúce umiestnenie. Martin Dzúr sa stal 

víťazom a Matúš Kružliak obsadil 3. miesto. Týmto 

umiestnením si získali postup na krajské kolo. 

 Všetkým súťažiacim patrí poďakovanie za snahu a predvedený výkon a víťazom srdečná gratulácia.           Mgr. Rastislav KOZA 

  

Žiaci našej školy sa aj tento rok zapojili do IQ olympiády. Školské kolo sa konalo online v dňoch 12.-18. 

apríla 2021 a zapojilo sa do neho 16 odvážnych študentov našej školy. Z nich sa najviac darilo Martinovi 

Dzúrovi z kvarty, Jakubovi Dzúrovi z primy a Hane Halákovej zo sekundy. Prebojovali sa do regionálneho 

kola medzi 240 detí z celého Slovenska.  

Medzi 75% najúspešnejších riešiteľov školského kola patria aj Richard Mágyel, Nina Zdechovanová, Viliam 

Varga, Sofia Dandová, Damien Chovanec a Patrick Dominic Malček z prímy, Dávid Korim zo sekundy, 

Lenka Kalamárová a Nela Dobrocká z tercie a Matúš Kružliak z kvarty. Regionálne kolo sa konalo 6. mája 

tiež online formou. Žiaci riešili počas troch hodín zaujímavé úlohy zamerané na pamäť, pozornosť, všímavosť, logiku atď. Zvyčajne 

prebiehajú regionálne kolá v troch mestách a z každej oblasti postupuje 20 najlepších na celoslovenské kolo. Z našej oblasti Región 

Stred (Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj) sa podarilo prebojovať do finále bratom Dzúrovcom. Martin obsadil skvelé 6. miesto 

a Jakub 8. miesto. Chlapcom držíme palce na celoslovenskom kole, ktoré by malo prebehnúť prezenčne na bratislavskom hrade 1. júna 

2021. Všetkým zúčastneným blahoželáme!                    Mgr. Zuzana PŠENICOVÁ  

 

ČO VIEŠ O HVIEZDACH? 

Hvezdáreň v Žiari nad Hronom organizovala aj tento rok súťaž Čo vieš o hviezdach?, ktorá 

prebehla online formou vo štvrtok 14.04.2021. Do súťaže sa úspešne zapojili študenti nášho 

gymnázia vo viacerých kategóriách. V prvej kategórii, medzi mladšími súťažiacimi, obsadil 

pekné tretie miesto Damien Chovanec z triedy príma. V druhej kategórii zabojovali viacerí naši 

starší študenti a obsadili skoro všetky priečky. Najlepší výsledok, 1. miesto, dosiahol Martin 

Dzúr z triedy kvarta. Štvrté miesto obsadil Milan Pupala a hneď za nim 5. miesto získal Matej 

Rigó z triedy tercia. V tesnom závese nasledovala Alexandra Štubňová z triedy sekunda, 
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ktorá dosiahla šiestu priečku. Všetkým týmto študentom, ktorí nezaháľali ani počas dištančného vyučovania a zmerali si svoje vedomosti 

s rovesníkmi z kraja, srdečne blahoželáme k ich úspechu a držíme palce v ďalšom kole... 

 

...V celoslovenskom kole súťaže našu školu 6. mája 2021 úspešne reprezentovali študenti Damien Chovanec v prvej kategórii a Martin 

Dzúr v druhej kategórii. Umiestnili sa medzi približne stovkou ďalších súťažiacich z celého Slovenska na 49. a 51. mieste. Obom 

úspešným riešiteľom blahoželáme.                Mgr. Zuzana FULAJTÁROVÁ 

 

 

MLADÝ EURÓPAN 

Tento rok sa uskutočnil už 16.ročník vedomostnej súťaže, ktorá je zameraná na 

aktuálne problémy EÚ, jej inštitúcie, legislatívu, politiku, programy a jednotlivé členské 

štáty. Uvedenú súťaž organizovalo zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v 

spolupráci s Informačným centrom Europe Direct a Mestom Lučenec v rámci 

regionálneho kola. Súťaž prvýkrát prebiehala dištančnou formou 27. apríla 2021. 

Trojčlenné družstvo našich žiakov zo sexty – Martina Žigová, Michal Mochnacký, 

Richard Markovič – súperili s ďalšími skupinami stredoškolákov z Rimavskej Soboty, 

Lučenca a Detvy. Svoje vedomosti prezentovali v troch kolách a vypracovali projekt o 

predsedajúcej krajine Portugalsku. Stali sa víťazom s celkovým náskokom vyše 30 bodov pred ďalšou umiestnenou školou, čím získali 

postup do národného kola. BLAHOŽELÁM, Martina, Michal a Rišo! Zároveň ĎAKUJEM za vynikajúcu reprezentáciu školy. PRAJEM veľa 

úspechov v národnom kole v júni.                 PaedDr. Soňa LINDUŠKOVÁ 

 

 

BESEDA CENY RENÉ 

ANASOFT LITERA GYMNAZISTOV 

O dôležitosti čítania v súčasnosti nepochybuje nik. Táto jednoduchá aktivita 

umožňuje otvárať brány fantázie, kriticky myslieť, rozvíjať slovnú zásobu a v 

tomto čase pandémie sa doslova ponúka ako forma konkurujúca monitorom a 

sociálnym médiám.  

Áno, aj tento rok sa nám podarilo zapojiť do súťaže Ceny René – Anasoft 

litera gymnazistov, do súťaže propagujúcej práve literatúru. Po prečítaní kníh 

autorov, ktorí boli nominovaní do najlepšej päťky pre stredoškolákov, došlo aj 

na besedy s autormi. Pandémia to skomplikovala, no napriek tomu sa besedu 

podarilo zorganizovať, aj ked trochu netradične - online formou. Čitatelia z 

našej školy si zvolili besedu s autorkou Alenou Sabuchovou, ktorá za rok 

2020 vyhrala hlavnú cenu Anasoft litery za svoju knižku Šeptuchy. Besedu 

viedla skúsená moderátorka a autorka Soňa Uriková z Literárneho 

informačného centra: predstavila nám Alenu Sabuchovú, jej tvorbu, jej názory, 

poodhalila nám informácie z jej života aj mimo literárnej scény a čakalo sa už len na otázky našich 

čitateľov. Keďže okruh otázok nebol obmedzený, dozvedeli sme sa nielen o tom, ako, prečo a kedy 

autorka pracovala na svojej knihe, ale aj zaujímavé a praktické informácie zo života autorky, zo 

scenáristickej tvorby. V súčasnosti sa napríklad môžeme stretnúť s jej scenármi aj v obľúbených 

slovenských seriáloch. Beseda zaujala, otázky neustále pribúdali, takže sme boli nútení čas trvania 

predĺžiť o viac ako polovicu.   

Podľa názorov našich študentov išlo o veľmi podnetnú besedu a veríme, že akcie podobného druhu 

majú aj naďalej budúcnosť a oslovia aj ďalších čitateľov. 

Mgr. Juraj BLAŽEK 
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VÝSTAVA STROJOV LEONARDA DA VINCI 
Dňa 19. mája 2021 navštívil kolektív 3.A triedy expozíciu strojov Leonarda Da Vinciho v synagóge v Lučenci. Leonardo Da Vinci bol 

taliansky renesančný architekt, hudobník, vynálezca, staviteľ, sochár a maliar, proste univerzálny génius. Počas prehliadky sme videli 

veľa zaujímavých strojov, ktoré navrhol sám da Vinci v 15. storočí, napr. jeho historicky prvý návrh na lietajúci stroj – ornitokoptéra, prvá 

vízia padáku, návrh prvého guľometu, prvý automobil alebo dokonca návrh prvého krokomeru. Bol tvorcom množstva nadčasových 

prístrojov, ktoré umožnili vznik mnohých moderných zariadení. To však nie je všetko, čo sme videli. Súčasťou Da Vinciho expozície bola 

aj výstava niekoľkých jeho obrazov, ktoré patria k najslávnejším, najdrahším a najviac chráneným na svete. Mali sme možnosť na vlastné 

oči vidieť napr. Dámu s hranostajom, Svätého Jána Krstiteľa, Hudobníka, Salvatora Mundiho – obraz, ktorý sa predal za 450 

miliónov dolárov, Poslednú večeru, ale aj samotný najslávnejší obraz na svete, ktorý je uložený v Louvre – Monu Lisu. Takto sme si 

spríjemnili dve vyučovacie hodiny dejepisu a zároveň sme sa niečo nové naučili z obdobia renesančného Talianska a zo života génia Da 

Vinciho. Okrem 3.A výstavu v lučeneckej Synagóge obdivovali aj viaceré ďalšie triedy GBST.                       Natália STRATILOVÁ (3.A) 
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KOĽKO JAZYKOV VIEŠ... 
...toľkokrát si človekom. Toto známe príslovie v sebe ukrýva veľkú múdrosť. Cieľom nášho GBST je všestranný rozvoj osobnosti žiakov 

a výnimkou nie sú ani cudzie jazyky. Ústredným motívom nedávnej kampane, ktorú ste mohli postrehnúť na našich sociálnych sieťach, 

bolo zmapovanie kvarteta druhých cudzích jazykov, vyučovaných v našej škole. Na tvorbe stručných, no výstižných info-plagátov 

o francúzštine, nemčine, ruštine a španielčine sa podieľali vyučujúci týchto jazykov. Ak ste ich na našich stránkach nezaregistrovali, 

máte jedinečnú príležitosť práve teraz. Nech sa páči, tieto cudzie jazyky vyučujeme! 
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ÚSTNE MATURITY V GBST 
Napriek tomu, že aj v tomto školskom roku sa Ministerstvo školstva SR rozhodlo ísť po vzore minuloročného modelu maturitných skúšok 

(tzv. administratívna maturita – výpočet výslednej známky z predošlých ročníkov + toho aktuálneho), sa v našej škole našli traja 

odvážlivci, ktorí sa rozhodli zasadnúť za zelený stôl a zložiť skúšku dospelosti „po starom“, klasicky ústne, čeliac maturitnej komisii. Dvaja 

z tohto tria (už) (ex)štvrtákov maturovali z ďalšieho – piateho nepovinného predmetu, jeden žiak si chcel vylepšiť výslednú spriemerovanú 

známku z ANJ. Sme veľmi radi a zároveň hrdí na týchto čoskoro vysokoškolákov, ktorí nabrali odvahu vyskúšali si, ako „chutí“ skutočná 

maturitná skúška. Teší nás aj skutočnosť, že dvojica týchto šikovných dnes už absolventov GBST súhlasila s rozhovorom. Preto Vám, 

milí čitatelia TIMRAVÍN, ako prví na Slovensku prinášame exkluzívne interview, ktoré vzniklo bezprostredne po odpovediach Kláry K. 

(4.B) a Dominika M. (4.C). Ako prebiehala ústna maturita? Aké pocity zažívali maturanti? Čo ich podnietilo k tomu, aby zasadli za zelený 

stôl a neuspokojili sa len so spriemerovanými výsledkami maturít? Toto všetko sa dozviete v nasledujúcich riadkoch + jedinečných 

záberoch priamo z diania maturitných skúšok a tesne po nich. 

 

↓ Maturantka Klára „prichytená“ pri ťahaní si maturitnej témy ↓ 

 

 

Prečo (z akého dôvodu) ste sa rozhodli ísť maturovať aj napriek tomu, že ste už úspešne zmaturovali formou takzvanej 

administratívnej maturitnej skúšky? 

K: Chcela som to vyskúšať, aký to je pocit „sedieť“ za „zeleným stolom“ a čeliť všetkým otázkam od skúšajúcich. Tento piaty maturitný 

predmet som si navolila ešte v čase, keď o zrušení maturity nebolo ani chýru, ani slychu. Chcela som to dotiahnuť úspešne až do konca. 

D: Ja som tam išiel za cieľom zlepšiť si výslednú známku z jedného predmetu. Možno trochu aj overiť si svoje schopnosti a nájsť nejakú 

dôveru v seba samého, alebo, naopak, po neúspechu sa namotivovať viac do budúcnosti. Overiť si ešte možno svoj celkový prístup a 

postoj k učeniu, konkrétne k angličtine. 
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Čo ste prežívali pred maturitnou skúškou? 

Aké boli Vaše pocity? 

K: Absolútny pokoj, lebo som vedela, že som zo 

seba vydala maximum a žiadna maturitná téma 

by ma nevedela zaskočiť natoľko, aby som 

nevydala zo seba ani slovo.  

D: Stres. Asi taký ako pred autoškolou, možno 

trochu miernejší, pretože tam išlo o peniaze a tu 

svojim spôsobom ´len´ o známku... Obával som 

sa ´bloku´, alebo že by sa mi začali do angličtiny 

pliesť nemčina s maďarčinou, ale našťastie sa nič 

podobné nekonalo a týždňový maratón Peaky 

Blinders sa ukázal ako maximálne účinný 

(smiech). 

 

A čo ste prežívali počas odpovedi – ústnej 

maturitnej skúšky? 

K: Vtedy už začal vo mne stúpať mierny stres. Nakoľko som prvýkrát rozprávala v tomto cudzom jazyku pred viacerými ľuďmi, a ešte k 

tomu francúzsky hovoriacimi, cítila som istú zodpovednosť za to, čo poviem, pretože som chcela ukázať a dokázať aj mojej vyučujúcej 

FRJ, že tie hodiny aj počas dištančného vzdelávanie neboli márne. Ale hlavne pre seba – že na to mám. 

D: Počas odpovedi som si už uvedomil, že to zvládnem a dokonca v tom dosť aj excelujem. Aspoň v mojich očiach a podľa výpovede 

skúšajúcich to usudzujem... Potom ma to už bavilo, slová sa mi doslova hrnuli do úst a kombinoval som pekné vety, nie len jednoduché 

a strohé odpovede. Takže potom to už bola príjemná debata s komisiou, trochu vtipkovania a šťastný koniec. Zanechalo to vo mne všetko 

veľmi pekné pocity a spravilo mi to náladu na celý zvyšok 

dňa (smiech). 

 

Čo Vám ústna maturitná skúška dala?  

K: Jednoznačne novú skúsenosť a radosť z výslednej 

známky. 

D: Skúsenosti, sebaistotu, ´štuchnutie do kolesa´, ktoré sa 

prestávalo točiť – vyčerpanie z dvoch zamestnaní, stres 

okolo škôl a podobne. Teraz sa mi znovu chce so všetkým 

bojovať! 

 

Odporučili by ste aj ostatným žiakom (maturantom) 

vyskúšať si maturitu naostro? Tak, ako ste ju 

absolvovali Vy dnes... Ak áno, prečo?  

K: Je to každého osobné rozhodnutie. Myslím si však, že 

je to dobrá skúsenosť, ale pokiaľ to je dobrovoľné, 

odporučila by som to najmä pre tých študentov, ktorí sa k 

tomu postavia zodpovedne a odhodlane.  

D: Záleží, z čoho, a na veľa iných veciach. Ak sa nájde 

maturant, ktorý je lepší v komunikácii, a ktorý si je istý, že 

to zvládne, tak určite hej. Je to super zážitok a mňa to 

bavilo. Ale z BIO by som asi nešiel dobrovoľne. No to je 

odlišný prípad ako s ANJ. 

 

(rr) 
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ZVLÁDLI (SME) AJ  

ŠTÁTNICE V JAZYKOVEJ ŠKOLE 
Niekoľko dní po ústnych maturitách sa na pôde našej školy opäť rozprestreli zelené obrusy. Tentokrát z dôvodu záverečných štátnych 

skúšok v Jazykovej škole GBST. Deviati poslucháči našej „jazykovky“ po úspešnom absolvovaní písomnej časti štátnic zasadli dňa 15. 

júna 2021 zoči-voči porote skúšajúcich. Redakcii nášho školského časopisu sa aj v tomto prípade (podobne ako pri ústnych maturitách) 

podarilo „prepašovať sa“ s objektívom fotoaparátu za zatvorené dvere oktávy, v ktorej štátnice prebiehali. Zhodnotenie priebehu štátnych 

skúšok nám poskytol vedúci JŠ GBST Mgr. Juraj Blažek.                (rr) 

 

A znova to zvládli! Dovoľte, aby 

som v mene všetkých 

skúšajúcich srdečne 

zablahoželal úspešným 

absolventom statnej jazykovej 

skúšky. Už si každý z 9 

úspešných absolventov môže 

konečne vydýchnuť. Zvládli 

intenzívnu a nie jednoduchú 

ročnú prípravu na písomnú 

štátnu jazykovú skúšku a 

15.6.2021 absolvovali jej druhé 

kolo – ústnu časť na úrovniach 

B2 a C1. Každý to zvládal po 

svojom: niekto vystresovaný, 

niekto úplne v pohode, no všetci 

sa výborne a zodpovedne 

pripravili na prácu s textom, 

skúšku z reálií, z konverzačných 

tém aj z rozboru prečítanej 

literatúry. Všetkým držíme palce, aby zúročili svoje vedomosti a zručnosti a pokračovali naďalej v neustálom zvyšovaní svojej úrovne 

anglického jazyka. 

Mgr. Juraj BLAŽEK 
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ROZHOVOR S VYUČUJÚCOU 
Redakcia našich TIMRAVÍN sa snaží vždy, keď je to možné, osloviť niekoho z pedagogického zboru na „spoveď“. Po novom „prírastku“ 

do učiteľského kolektívu GBST Mgr. Lukášovi Lučanskom sme sa tentokrát rozhodli zrealizovať interview s ďalšou „jazykárkou“. Naša 

redaktorka Ema Sebestyén vyspovedala vyučujúcu cudzích jazykov Mgr. Editu Valentovú.                                                                 (rr) 

 

Aké ste mali detstvo? 

Skvelé. Mám mladšiu sestru a mali sme veľmi dobrý vzťah. Narodila som sa v Handlovej, ale vyrastala som v Prievidzi. Často sme 

navštevovali Bojnice, známe kúpeľné mesto. V Prievidzi sa taktiež nachádza lesopark kde som na preliezkach strávila dosť veľkú časť 

s môjho detstva. Taktiež som ako dieťa mala vždy veľa kamarátov a kamarátok. 

 

Aký typ žiačky ste boli? Aké ste mali známky? 

Chcem tvrdiť, že som bola dobrá žiačka, počas prvého stupňa na základnej škole som mala samé jednotky, neskôr už boli nejaké 

dvojočky. Ale keďže mamina je učiteľka a ocino tiež, s vysokou školou na mňa tlačil, tak vždy som si tie dvojky musela nejako opraviť. 

Takže najprv bola škola, až potom všetky kamarátky. 

 

Prečo práve pedagogika? 

Ja som pôvodne chcela ísť na dizajn – buď módne návrhárstvo, alebo 

priemyselný dizajn. Všetky umelecké smery ma ťahali, ale môj otec mi 

povedal, že si mám vybrať niečo, čo ma uživí. Napokon som sa rozhodla pre 

pedagogiku. 

 

Aké predmety vás bavili? 

Jazyky mi vždy išli – najviac francúzsky a anglický. A, samozrejme, to 

umenie. 

 

Koľko rokov učíte v našej škole? 

Od roku 2004. Ako, znie to pekne, no musím si odrátať 6 rokov z materskej 

dovolenky. Takže čistý čas si môžete vypočítať (smiech). Je to moje prvé 

vážnejšie zamestnanie, ktoré mám až doteraz. 

 

Kde ste pracovali ešte predtým? 

Na vysokú školu som sa dostala až po ročnej pauze, nebola som si istá, či 

mám ísť na vysokú školu. Chcela som veľmi cestovať, takže moje kroky išli 

najskôr do Francúzska. Tam som chvíľu pracovala ako aupairka, potom som sa vrátila. Môj sused ma oslovil, či nechcem zastupovať na 

základnej škole, takže tam som učila 3 mesiace a tam som zistila, že ma to baví. 

 

Ako ste sa dostali k práci na GBST? 

Je pravda, že ma na GBST zavial náš bývalý kolega, pán prof. Novohradský. On mi tento „džob“ dohodil. Asi týždeň som bola u pani 

prof. Sýkorovej. Napokon som si povedala, že keď učiť, tak jedine tu. 

 

Máte manžela, deti? 

Mám manžela. Mám dvoch synov, jeden je chodí do škôlky, druhý do základnej školy. 

 

Ste triednou učiteľkou v sekunde. Aké je to byť triednou učiteľkou? 

Na triednictvo som čakala veľmi, veľmi dlho. Triedna som bola prvý raz v čase, keď som po druhýkrát otehotnela, takže triednictvo som 

si vtedy veľmi neužila. Taká tá vytúžená trieda je práve terajšia sekunda. 

Ema SEBESTYÉN (tercia) 
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PUŠKINOV PAMÄTNÍK VYHRAL UŽ DRUHÝKRÁT 

Tentokrát Vám ako redaktorka školského časopisu TIMRAVINY ponúkam exkluzívny rozhovor so študentom nášho gymnázia, Markom 

Fehérpatakym zo septimy, víťazom recitačnej súťaže Puškinov pamätník. Dozviete sa mnoho zaujímavostí, priblížim Vám kúsok 

informácií z umeleckého súdku. 

 
Ahoj, Marko! Vítam ťa v rozhovore pre náš školský 

časopis. V prvom rade by som ti chcela pogratulovať k 

výhre a vyjadriť obdiv za reprezentáciu školy. Aké sú tvoje 

pocity po výhre? 

Ďakujem pekne! Vyhrať Puškinov pamätník je veľká česť a o to 

väčšiu radosť mám z toho, že sa mi podarilo zvíťaziť už po 

druhýkrát. Myslím, že som jediný, komu sa to podarilo. 

 

Ako prebiehala súťaž? Bolo to v priateľskej atmosfére? 

Mal kúsok trému či rešpekt pred publikom a porotou? 

Tento rok to bolo veľmi netradičné. Do súťaže sme posielali 

videonahrávky, z ktorých potom porota vybrala tri na 

celoslovenské kolo. Žiaľ, na celoslovenskom kole sme pre 

pandemické opatrenia nemohli recitovať, a tak sa len púšťali 

nahrávky. Je síce pravda, že sa tým znížila hranica stresu, no 

mne osobne chýbal kontakt s publikom. 

 

Stretol si sa na súťaži s nejakými významnými 

osobnosťami zo Slovenska alebo z Ruska? 

Áno, stretol! Na galaprogram prišlo mnoho osobností. Spomeniem napríklad spevákov ako Beáta Dubasová, Martin Babjak, Otokar Klein 

alebo Ondrej Kandráč. Najväčšiu radosť mi však urobilo stretnutie s prvým slovenským kozmonautom Ivanom Bellom. 

 

Marko, už raz ako víťaz tejto súťaže si vycestoval do ruského Petrohradu. Opíš nám, aký bol výlet, aké máš zážitky z pobytu, či 

už vtipné, alebo zaujímavé. Páči sa ti Rusko ako krajina? 

Vždy, keď sa spomenie Petrohrad, tak sa myšlienkami presuniem do prvého dňa môjho pobytu v ňom. Veľkú rolu v tom zohrala ruská 

pohostinnosť, o ktorej som dovtedy nevedel. Ja som človek, čo zje takmer všetko, bez ohľadu na to, koľko veľa daného jedla je. Na 

večeru nám priniesli prvý tanier, potom druhý... Aby som to zhrnul, dokopy ich bolo asi deväť. Deväť plných tanierov najvyberanejších 

ruských pokrmov. Neodhadol som to a na druhý deň mi bolo extrémne zle (smiech). Ale na druhej strane, mám z Ruska naozaj pekné 

zážitky, či už Ermitáž, plavba po rieke Neva, návšteva Cárskeho paláca a mnohých ďalších zaujímavých miest. Taktiež, nikdy 

nezabudnem na stretnutie s ruským guvernérom. 

 

Chcel by si sa venovať ruskému jazyku aj budúcnosti, prípadne študovať v Moskve, 

Petrohrade...? 

Ruský jazyk je naozaj pekný. Neľutujem, že som si ho zvolil, no štúdium v Moskve alebo v 

Petrohrade zatiaľ do mojich plánov nezapadá. 

 

Odbočme teraz trochu od súťaže... Marko, prezraď nám, čomu sa rád venuješ vo 

voľnom čase? 

Moja najväčšia záľuba v tomto období je bicyklovanie. Vždy, keď môžem, som vonku na 

bicykli. Okrem toho aj hrám v poltárskom ochotníckom divadle OZ OPONA. 

 

Keďže si takto umelecky založený a talentovaný, reprezentuješ školu v umeleckých 

súťažiach, plánuješ do budúcna využiť tento talent v profesii, alebo to ostane len ako 

tvoje hobby? 

Dlho som rozmýšľal, že by som išiel študovať herectvo, ale nakoniec som od toho upustil. No 

určite by som rád pokračoval v divadle, aspoň teda v tej ochotníckej sfére. 

 

Čo by si odkázal mladým ľudom, aby mali väčšiu motiváciu zapájať sa do rôznych 

atraktívnych súťaží? 

Určite hlavne to, aby sa nebáli súťaží a aspoň to vyskúšali. Za skúšku nič nedajú a možno v 

tom objavia novú záľubu, ktorú môžu po celý svoj život rozvíjať. 

 

Na záver by som sa chcela veľmi pekne poďakovať Markovi za rozhovor a popriať mu veľa ďalších úspechov do budúcnosti. Verme, že 

na GBST budú pribúdať nové umelecké talenty! 

Natália STRATILOVÁ (3.A) 
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SLOVENSKÝ IQ TALENT Z GBST 
Nevídaný úspech zaznamenal náš gymnazista Martin Dzúr. Žiak kvarty sa začiatkom júna 2021 tešil z prvenstva na IQ olympiáde. 

Do desiateho ročníka tejto súťaže sa zapojilo celkovo 9222 žiakov z viac než 800 ZŠ a osemročných gymnázií z celého Slovenska, do 

finálového kola, ktoré sa uskutočnilo na Bratislavskom hrade, postúpila 60-ka najlepších detí – víťazov z regionálnych a krajských kôl.  

 

Podľa portálu teraz.sk bola finálová súťaž IQ olympiády rozdelená do šiestich častí. Obsahovala úlohy na postreh, testy krátkodobej 

pamäti, súbory logických úloh či úlohy na jazykové súvislosti a tvorbu slov. Cieľom olympiády je podľa organizátorov ukázať, ako objaviť 

a využívať vrodenú logiku, kreativitu, zlepšiť priestorovú orientáciu, pamäť či kritické myslenie. IQ Olympiáda je podľa nich jednou 

z možností, ako objaviť talentovaných žiakov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martinove úspešné ťaženie naprieč náročnou vedomostnou súťažou 

nezostalo ani bez povšimnutia médií. Víťaz jubilejného 10. ročníka 

IQ olympiády spopularizoval nielen seba, ale zaslúžil sa aj o šírenie  

skvelého mena nášho Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci.  

Veď posúďte sami – pripájame linky na portály, kde sa objavilo Martinove meno: 

 

✓ mynovohrad.sme.sk: https://skr.sk/oJs47 

✓ skolske.sk: https://skr.sk/Sq0wI 

✓ teraz.sk: https://skr.sk/5xJ5i 

✓ cas.sk: https://skr.sk/VyebX 

                                                                              

 

(rr) 

 

https://skr.sk/oJs47
https://skr.sk/Sq0wI
https://skr.sk/5xJ5i
https://skr.sk/VyebX
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ĎALŠIE ÚSPECHY ŽIAKOV 
Aj po obnovení prezenčnej formy vyučovania v školách sa pokračovalo v rôznych súťažiach a predmetových olympiádach. Do viacerých 

z nich sa zapojili aj žiaci našej školy. Na nasledujúcich stranách Vám prinášame „výcuc“ najvýraznejších úspechov našich gymnazistov. 

Za texty ďakujeme kolegom, ktorí žiakov na súťaže pripravovali a zapojili. 

 

KRAJSKÉ KOLO BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE E 

Dňa 18. mája 2021 sa online formou uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády kategórie E, na ktorom nás v oblasti zoológie 

reprezentoval Filip Lóška (príma). Krajské kolo pozostávalo z dvoch častí: vedomostného testu a hodnotenia zbierky súťažiaceho 

(samostatne vypracované portfólio druhov týkajúcich sa danej oblasti biológie). 

Potešilo nás, že náš Filip patrí medzi top desiatku najlepších zoológov kraja - 

obsadil veľmi pekné 8. miesto. Na dôkaz toho, že ho nechválime len my, uvádzam 

citáciu z hodnotenia jeho zbierky na krajskom kole: „Veľmi pekná práca, pri ktorej 

je vidno zapálenie pre pozorovanie prírody. Všetky živočíchy boli ukážkovo 

zdokumentované, či sa jedná o zbierku alebo správu z pozorovania a mapovania 

živočíchov. Boli použité vlastné fotografie, a veľmi pekne opísané vlastné 

pozorovania, čo je vlastne na celej práci najhodnotnejšie." Sme radi, že nám vyrastá nová generácia šikovných biológov. Blahoželáme 

Filipovi k jeho úspešnému „ťaženiu“ v krajskom kole a dúfame, že sa na neho budeme môcť spoľahnúť aj v ďalších rokoch pri súťažiach 

z biológie. Veľa zdaru!                    PaedDr. Ivan GÚGĽAVA 

 

GEOGRAFICKÉ ÚSPECHY V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 

V priebehu školského roka 2020/2021 sa konali online formou olympiády z geografie. Okresného kola GO sa v kategória E zúčastnili 

z triedy kvarta: Martin Dzúr, ktorý sa umiestnil na 2. mieste a postúpil na krajské kolo GO, kde skončil na 14. mieste ako úspešný riešiteľ. 

Okrem neho sa okresného kola GO zúčastnili a úspešnými riešiteľkami sa stali žiačky: Nina Póchová 

(8. miesto) a Tamara Borošová (11. miesto).  

V kategórii F sa Hana Haláková zo sekundy umiestnila na 1. mieste a postúpila na krajské kolo GO, 

kde skončila ako úspešná riešiteľka na 14. mieste. Okrem nej sa okresného kola GO zúčastnili a skončili 

ako úspešní riešitelia Marianna Melicherčíková zo sekundy (4. miesto) a Mathias Chudý z prímy (8. 

miesto). Krajského kola GO v kategórii Z sa zúčastnili nasledovní žiaci: na 3. mieste skončil Jozef 

Ševčík (4.A), ktorý postúpil na celoslovenské kolo GO, kde sa umiestnil na 23. mieste. Na 4. mieste sa 

umiestnil Adrián Beľa (septima), ktorý tiež postúpil na celoslovenské kolo GO, kde sa umiestnil na 27. 

mieste. Úspešnými riešiteľmi krajského kola GO boli aj: 7. Marián Detvan (3.B), 11. Šimon Gabera (1.C), 

16. Dominika Burisová (1.B), 20. Juraj Stankovič (2.A), 45. Martin Dzúr (kvarta), 50. Zuzana Takácsová (4.B). Počas školského roka 

2020/2021 prebiehal aj Geokos, korešpondenčný seminár z geografie, kde na celoslovenskom kole sa Jozef Ševčík zo 4.A triedy 

umiestnil na 2. mieste a súčasne sa stal najúspešnejším riešiteľom v BB kraji. Všetkým našim úspešným študentom úprimne 

blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a prajeme veľa úspechov v nasledujúcom školskom roku.     Mgr. Anna ŠUSTEKOVÁ 

 

 

NAŠE ÚSPECHY V DEJEPISNÝCH OLYMPIÁDACH A SÚŤAŽIACH (2020/2021) 

V priebehu školského roka 2020/2021 sa konali online formou aj olympiády a súťaže z dejepisu. 

Vo februári prebehlo okresné kolo Dejepisnej olympiády, kde v kategórii D (tercia) sa na 1. 

mieste umiestnil Lukáš Čipka a na 7. mieste skončila Ema Sebestyén. V kategória E (sekunda) 

zvíťazila a 1. miesto obsadila Marianna Melicherčíková. Dávid Korim v tej istej kategórii skončil 

na peknom 6. mieste. 

pokračovanie článku na ďalšej strane → 
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Krajské kolo DO sa online formou konalo v marci. Mali sme na ňom dvojnásobné zastúpenie. Darilo sa obom žiakom: Marianna 

Melicherčíková zo sekundy skončila na výbornom 2. mieste a Lukášovi Čipkovi z tercie len o vlások uniklo pódiové umiestnenie, keď 

obsadil 4.miesto.  

V priebehu školského roka prebehlo aj vyhodnotenie Regionálnej súťaže História Novohradu (r. 2020). V zborníku z tejto súťaže 

boli uverejnené články nasledovných žiakov: Jozef Ševčík (4.A), Ivan Nociar (bývalá 4.C), Natália Mahútová (4.C), Matej Goljan (3.A).  

K najvýraznejším dejepisným úspechom sa zaraďuje aj účasť našich študentov v Medzinárodnej dejepisnej súťaži žiakov 

gymnázií. Po minuloročnom triumfálnom úspechu, keď vyhrali celú súťaž, aj v tomto školskom roku sa zúčastnili v priebehu júna 

krajského kola, kde potvrdili svoju dominanciu 1. miestom. Adrián Beľa, Kristína Magová, Nikoleta Skypalová z triedy septima tak 

obhájili svoju oprávnenú účasť postupom na československé finále, ktoré sa bude konať v septembri v Chebe. Všetkým zúčastneným k 

ich výkonom úprimne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v ďalších súťažiach.       Mgr. Anna ŠUSTEKOVÁ 

 

 

SKVELÉ UMIESTNENIE NA CELOSLOVENSKOM KOLE SÚŤAŽE MLADÝ EURÓPAN 

V dňoch 22. - 23. 6. 2021 sa v Banskej Bystrici konalo celoslovenské kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan, ktorú organizovalo 

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, sieť centier Europe Direct v SR a Úrad vlády SR. Našu školu reprezentovali žiaci sexty - 

Martina Žigová, Michal Mochnacký a Richard Markovič.  

V prvý deň bol pre účastníkov pripravený odborný program na 

UMB, v ktorom sa zaujímavými prednáškami, aktivitami a 

praktickými zručnosťami odprezentovali jednotlivé fakulty 

UMB. V druhý deň sa Aula Rotunda UMB stala miestom 

zápolenia 10 družstiev a tri družstvá boli pripojené online. 

Súťaž prebiehala v troch kolách - 1. kolo - vedomostný test, 2. 

kolo - vizuálny test a 3. finálne kolo - prezentácie súťažných 

tímov o predsedajúcich krajinách Rady EÚ v tomto roku. 

Všetky družstvá pracovali pod dohľadom poroty - 

predstaviteľov Europe Direct z jednotlivých pobočiek na 

Slovensku.  

V pomerne silnej konkurencii naši žiaci obsadili vynikajúce 2. miesto. Za celkovú prípravu, všestranný prehľad o histórii, zemepise, 

zaujímavostiach, osobnostiach krajín EÚ a samotnej EÚ našim žiakom ďakujem a srdečne blahoželám k výbornému umiestneniu. 

Martina, Michal, Rišo – ďakujem za dôstojnú reprezentáciu našej školy. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PaedDr. Soňa LINDUŠKOVÁ 
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GEOGRAFICKÝ KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR GeoKoS 

Tento rok sa konal druhý ročník Geografického korešpondenčného seminára (GeoKoS), pričom som sa zúčastnil už minuloročného a 

chcel som si ešte vylepšiť vlaňajší výsledok. Cieľom bolo v termíne vyhotoviť odbornú prácu na stanovenú tému. V troch kolách sme 

dostali tri témy: Prvá bola: „Žije vo svete viac ľudí v mestách alebo na vidieku?“, druhá „Koho volíš, Slovensko? Politické strany a voľby 

na Slovensku v regionálnych súvislostiach“ a posledná tretia si kládla otázku „Máme na Slovensku dostatok poľnohospodárskej pôdy?“ 

Najmä na druhej, politickej téme som si mimoriadne „zgustol“, za túto som získal najvyšší počet bodov. V celkovom súčte to však stačilo 

len na druhé miesto v rámci súťaže. 

Takisto som sa spolu s Adriánom Beľom zúčastnil už deviatykrát za sebou na tradičnej Geografickej olympiáde. Z tretieho a štvrtého 

miesta na krajsko-dištančnom kole sme postúpili na celoslovenské kolo – tu som sa umiestnil na 23. (ja) a Adrián na 27. mieste. 

Jozef ŠEVČÍK (4.A) 

 

 

 

...a vyberáme aj z nášho školského FB 

Ocenenie našich žiakov za ich úspechy v rámci rôznych predmetových olympiád, ktoré zastrešilo lučenecké Centrum voľného času 

(CVČ) Magnet, prebehlo v závere školského roka na pôde Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy. K žiakom, ktorí získali honor od CVČ, 

zaraďujeme nižšie menovaných gymnazistov.                     (rr, adz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ → → 
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(PO)IMATRIKULÁCIE PRVÁKOV 
Tak ako každý školský rok, aj tento rok – netradične, v jeho úplnom závere – sa v utorok 29. júna 2021 sa na pôde našej školy uskutočnili 

imatrikulácie žiakov prvého ročníka (1.A, 1.B a 1.C). Podujatie sa odohrávalo v réžii Žiackej školskej rady a výberu tretiakov.  

Hoci sa tohtoročné imatrikulácie odohrávali v inom časovom rozmedzí než sme zvyknutí – nie na začiatku školského roka, ale na jeho 

konci – radosti a zábavy neubudlo ani o zrnko menej. Krásne letné počasie využili organizátori akcie, ktorí pripravili imatrikulácie vonku 

na asfaltovom ihrisku za budovou školy. Hlavnou témou tohoročného „aktu prijatia 

nových gymnazistov“ bola „HAWAII PARTY“. Podmienkou bolo tematické letné 

oblečenie, ktoré bolo rozdelené aj na farby jednotlivých tried: 1.A – zelená, 1.B – 

žltá a 1.C – modrá.  

Cieľom tradičného, každý rok uskutočňovaného podujatia bolo prekonanie všetkých 

ťažkosti a úloh zo strany prvákov, aby sa naučili individuálnej, ale aj tímovej 

(spolu)práci, a aby si všetci prítomní odniesli pekné a nostalgické spomienky. Množstvo 

„zapeklitých“ úloh bolo rozdelených spravodlivo medzi všetky prvácke triedy a podrobil 

sa im každý jeden žiak 1. ročníka. Štartujúcou úlohou bolo vymyslieť choreografiu počas 

3 minút. Všetky triedy obstáli, no až pri udeľovaní bodov prváci zistili, že budú musieť 

medzi sebou súperiť. To nabudilo nielen našich študentov, ale aj ich triednych 

profesorov, ktorí nechceli zostať zahanbení, a preto svoje triedy vrúcne povzbudzovali 

až do úplného konca.  

Ďalšie úlohy boli všemožného charakteru: recitovanie povinných diel, zatiaľ čo recitujúci 

mal plné ústa marshmallows, zjedenie slaných tyčiniek v čo najkratšom čase, hádanie náplne muffinov, beh s plnou lyžicou múky, 

pantomíma, tancovanie s jablkom, podliezanie tyče, pohybovanie sa s hula-hoop kruhom a mnoho ďalších úloh.  

Za nesplnené úlohy, pravdaže, čakali prvákov aj tresty, ako napríklad, pitie kyslých nápojov. Ku koncu nám vybraní študenti prečítali 

sľuby a povinnosti prvákov a potom prišlo rad na vyhodnotenie súťaže. Ako prvá sa umiestnila 1.A trieda, na druhom mieste skončila 1.C 

a bronzové medaily si odniesli žiaci 1.B triedy.  

Výhrou pre víťazov (1.A) bola pocta a obdiv 

ostatných, no keďže bolo teplo a imatrikulácie sa 

odohrávali vonku, tretiaci im dožičili radosť 

obhadzovať ostatné triedy prvých ročníkov 

vodnými balónikmi. Prváci, tretiaci a prítomní 

profesori GBST si tradičnú udalosť užili a určite si 

odniesli so sebou veľa nezabudnuteľných zážitkov, 

na ktoré budú spomínať s radosťou aj počas 

letných prázdnin. 

(text: AZ; foto: Lenka SEGEČOVÁ) 
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(PO)IMATRIKULÁCIE PRVÁKOV – FOTOGALÉRIA 
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ROZLÚČKA S MATURANTMI 
 

 

 

V piatok 14. mája 2021 sa Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci – podobne ako mnoho ďalších stredných škôl na 

Slovensku – rozlúčilo so svojimi najstaršími žiakmi, s maturantmi. Štvrtáci, resp. žiaci oktávy si z rúk svojich triednych učiteľov prevzali 

koncoročné vysvedčenia. Viacerí z nich boli za svoje niekoľkoročné stredoškolské úsilie na GBST a úspešnú reprezentáciu školy na 

rôznych súťažiach či olympiádach dokonca ocenení. Po oficiálnom skončení slávnostného aktu vyrazili maturanti do ulíc a svojimi 

triednymi tablami ozdobili výklady niekoľkých obchodov. Definitívna bodka za ich stredoškolským štúdiom nastala dňa 26. mája, kedy 

boli maturantom odovzdané maturitné vysvedčenie počas slávnostného vyraďovania absolventov. V prípade niektorých žiakov sa tento 

termín presunie na neskôr, keďže hŕstka gymnazistov sa rozhodla zasadnúť za zelený stôl a zložiť skúšku dospelosti z nepovinného 

predmetu, alebo si výsledný vypočítaný priemer maturitnej známky plánujú vylepšiť (viď str. 12-13). Gymnazistom prajeme veľa úspechov 

do budúcnosti - do vysokoškolských štúdií i v osobnom živote.                Natália STRATILOVÁ (3.A) 
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VYDARENÝ DEŇ DETÍ  
Žiacka školská rada GBST zorganizovala v piatok 4. júna podujatie k utorkovému Medzinárodnému dňu detí. Žiaci nižších ročníkov 

osemročného gymnázia mali možnosť zapojiť sa do širokého a rozmanitého spektra aktivít – najmä športovo-súťažného charakteru, a 

takisto si mohli zatancovať spoločnú choreografiu známeho hitu Jerusalema Dance. Veď posúďte sami v priloženej fotogalérii, že núdzu 

o dobrú náladu a vyplavené endorfíny nemal nikto.  ĎAKUJEME za skvelý priebeh a výbornú organizáciu akcie, už dnes sa tešíme na 

budúcoročný MDD.                    (text: rr; foto: Lenka SEGEČOVÁ) 
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