
 



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

 

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

odovzdané a vydané, triedne výlety absolvované, vysvedčenia rozdané. Brány 

škôl, GBST nevynímajúc, sa zavreli. Najbližší mesiac a pol nebudeme počuť 

v pravidelných intervaloch prichádzajúci zvonec, ktorý je nasledovaný krátkou 

melódiou... Jednoducho povedané – sú tu prázdniny (HURÁÁÁ – pozn. red.)!  

A s nimi, prirodzene, nadišiel čas na zaslúžený oddych, „vypnutie“, 

spomalenie. Toto všetko si (už čoskoro) dopraje aj (mini)redakcia nášho školského 

časopisu TIMRAVINY. Záverečné týždne šk. roka 2021/2022 však boli hektické a plné 

zaujímavých aktivít, udalostí a podnetov, ktoré sme si nemohli nechať ujsť. 

S príchodom júla sme sa teda naplno pustili do kompletizácie a sumarizácie 

všetkého podstatného, čo odznelo na stránke školy či jej sociálnych sieťach. To 

však zďaleka nie je všetko! Poďme ale pekne po poriadku...  

 

Ani tentokrát (sa) nám pomedzi prsty neprešmykli informácie o úspechoch našich gymnazistov. Tým sa opäť 

darilo nielen vo vedomostných, ale aj v športových súťažiach. Obrovskú radosť nám spravil tím dievčat vo 

vybíjanej. Baby z primy a sekundy sa zapísali obrovskými písmenami do kroniky Superfinále školského športu.  

Po „covidovej“ pauze sa prvé tri ročníky osemročnej vetvy gymnázia mohli opäť zúčastniť školy v prírode. 

Kde boli a čo všetko žiaci spolu s pedagógmi zažili, sa dočítate na nasledujúcich stranách. Cestovanie si 

vychutnali aj starší gymnazisti. Tí absolvovali niekoľko exkurzií. Z hľadiska ich zabezpečenia sa činila predovšetkým 

predmetová komisia biológie. Jednoznačne najďalej docestovalo trio žiakov septimy. Prečo a pri akej príležitosti 

zavítali gymnazisti do Bruselu? Čítajte a dozviete sa ;-)  

 

Návrat k tradícii. Azda najvýstižnejší opis toho, čo nezažili dva uplynulé ročníky štvrtákov (resp. žiakov 

oktávy). Tohoroční maturanti opäť zasadli za zelený stôl, aby zložili skúšku dospelosti klasicky, tradične, po starom, 

zoči-voči maturitnej komisii. TIMRAVINY sa rozhodli, že exkluzívne – ako jediné médium na Slovensku – zmapujú 

bezprostredné dojmy tohoročných maturantov. Teda presnejšie povedané, dnes už úspešných absolventov 

GBST. Tých naša škola následne dôstojným spôsobom aj vyradila. 

 

Keďže s odchodom najskúsenejších gymnazistov „odišli“ aj posty v Študentskom parlamente GBST, pozíciu 

predsedníčky a podpredsedníčky bolo potrebné obsadiť novými ľuďmi. Rovnako tak uvoľnené miesto zástupcu 

žiakov v Rade školy. Po voľbách sme spoznali mená „funkcionárov“. Trio nových tvárí vzišlo z radov prvákov. Veľmi 

akčných a snaživých prvákov. A TIMRAVINY Vám ich predstavia.  

 

Čo dodať na záver? Asi len toľko, žiaci, kolegovia, rodičia – vychutnajte si nasledujúce strany & užite si leto 

naplno. Načerpajte silu a nové inšpirácie do školského roka 2022/2023 :-) 

 

PhDr. Róbert Rácz, šéfredaktor a editor školského časopisu TIMRAVINY 
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MLADÍ INTELEKTUÁLI...  
 

Žiaci našej školy nás aj tento rok reprezentovali na 11. ročníku IQ olympiády. Najskôr museli úspešne zabojovať 

v školskom kole. Zo všetkých zapojených v regióne postúpilo 80 najlepších do regionálneho kola Stred. To sa 

konalo sa 12. mája 2022 v Banskej Bystrici, kde našu školu reprezentovali Hanka Haláková z tercie a Jakub 

Dzúr zo sekundy.  

Svojimi výkonmi nás veľmi potešili, nakoľko sa obaja prebojovali na celoslovenské kolo. Jakubovi sa to podarilo 

z krásneho 8. miesta. Do celoslovenského kola, ktoré sa konalo 30. mája 2022 v krásnych priestoroch 

Trenčianskeho hradu, postúpilo dovedna 60 súťažiacich zo všetkých troch regionálnych kôl. Obaja naši študenti, 

Hanka i Jakub, bojovali veľmi statočne. Jakub sa umiestnil v prvej polovici. Obidvom srdečne blahoželáme a 

veríme, že aj budúci školský rok sa im bude dariť aspoň tak dobre ako v tomto ročníku.  

          Mgr. Anita Dzúrová 

    

     

 

 

...A STARŠÍ KLOKANI  
Dňa 11. apríla 2022 sa na našej škole uskutočnila súťaž Matematický klokan. Po dvoch náročných rokoch, keď sa súťažilo online, mohli 

žiaci opäť súťažiť v škole "na papieri". Vo všetkých kategóriách súťažilo spolu 33 875 súťažiacich. Našich gymnazistov sa zapojilo 26, z 

ktorých bolo 9 úspešných riešiteľov, t.j. zaradilo sa medzi 20% najúspešnejších riešiteľov na Slovensku. Pozoruhodnými výkonm i sa 

prezentovali najmä žiaci Filip Siviček, Martin Dzúr a Jakub Dzúr, ktorí získali 100% bodov a každý z nich sa zaradil vo svojej kategórii 

na delené prvé miesto. Najúspešnejší súťažiaci si odniesli zo súťaže pekné ceny a diplomy (hoci sme si na ne museli počkať až do júna), 

k čomu im srdečne blahoželáme. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme úspechy aj na ďalších matematických a logických 

súťažiach.                         Mgr. Rastislav Koza 
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VIETE, ČO JE MAKS? 

Veľká matematická súťaž pre všetkých, ktorým to páli, zaujala aj tento rok našich študentov z tried príma až kvarta osemročného 

gymnázia. Súťaž prebiehala v ôsmich kolách online formou. Medzi úspešnejších „maksáčov“ patria Dominika Fekiačová, Ema Muchová, 

Ema Slováková, Jakub Urbašík, Sofia Dandová, Richard Mágyel, Sára Borošová a Martin Kelement. Najúspešnejším súťažiacim našej 

školy sa stal Jakub Dzúr. Ďakujeme všetkým za účasť. 

Mgr. Anita Dzúrová 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

MLADÍ EURÓPANIA 

V dňoch 15.-16. 6. 2022 sme navštívili Trenčín, aby sme sa zúčastnili národného kola súťaže Mladý 

Európan. Po úspešnom regionálnom kole sme mali snahu zabojovať o čo najlepší výsledok. 

Prvý deň našej cesty sme sa dopravili do Trenčína, kde naše kroky viedli do Trenčianskej univerzity. Po 

úvodnej prezentácii nám predstavitelia Europe Direct prichystali program v podobe prehliadky 

Trenčianskeho hradu. V deň súťaže (16. 6.) sme plní očakávaní vstupovali do budovy univerzity. Prvé 

kolo, ktoré predstavoval vedomostný test, sme úspešne zvládli. Nasledovalo druhé kolo – kvíz o 

histórii,  osobnostiach a symboloch EÚ. Po druhom kole sme pred celou aulou prezentovali svoj projekt 

na tému „Z farmy na stôl“. 

Nakoniec sme skončili ako 5. tím zo štrnástich. Sme vďační za takúto skúsenosť a určite sa budeme 

zaujímať o tému EÚ aj naďalej. 

Ema Šoltésová, Emma Batópálová, Jakub Lóška 
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TREBA VERIŤ VO SVOJE 

SNY, TVRDÍ FRANCÚZ 

 

Na chodbách našej školy sme ho vídali niekoľko mesiacov. Mnohí žiaci s ním prišli do kontaktu počas vyučovania francúzštiny, prevažne 

na hodinách Mgr. Edity Strmeňovej. Nášho zahraničného lektora sa pár dní pred ukončením jeho stáže / praxe rozhodli vyspovedať 

študenti triedy kvarta. Rozhovor vznikol v piatok (3. júna) počas spojenej hodiny FRJ a NEJ v triede kvarta, s ktorej žiakmi strávil Melvil 

najviac vyučovacích hodín cudzieho jazyka.  

 

Ako sa voláte a koľko máte rokov?   

Volám sa Melvin Lamy-Alves a mám 24 rokov. 

 

Ako dlho ste na Slovensku a v našej škole?  

Prišiel som v januári na stáž, ktorá mi končí 10. 

júna. Ale budem tu do 30. júna, lebo sa mi tu 

páči a chcem tu zostať. 

 

Máte radi svoju prácu na Slovensku? 

Veľmi. Som spokojný. 

 

Je naša škola lepšia ako tie vo 

Francúzsku? 

Áno, pre mňa áno. Systém známkovania je pre mňa komplikovanejší. My vo Francúzsku máme hodnotenie od 0 do 20, pričom 0 je 

najmenej a 20 je najviac.   

 

Aké hodnotenie ste mávali vy? 

Počas strednej školy som hodnotenie takmer neriešil, bol som slabší študent. Pracovať na sebe som začal až pred záverečnou skúškou 

– tak ako vy máte maturity. 

 

Aký je váš život vo Francúzsku? Ako vyzerá...? 

Veľa študujem a pripravujem sa na profesionálnu dráhu. Študujem jazykové vedy. 

 

Keď skončíte svoje štúdiá, čím sa budete môcť živiť? 

Môžem vyučovať francúzsky jazyk cudzincov v zahraničí. Takže budem učiteľ.  

 

Aké sú podľa vás rozdiely medzi Francúzskom a Slovenskom? 

Podľa mňa je život na Slovensku ľahší a pokojnejší, je tu menej kriminality. Keď som navštívil Bratislavu, cítil som sa ako vo veľkom 

meste, ako v Paríži, ale bezpečnejšie. Všetko je tu fajn a páči sa mi tu, ale kuchyňu vo Francúzsku máme lepšiu. 

 

Aké je vo francúzske národné jedlo? A čo hovoríte na to naše? 

Každý región má svoje tradičné jedlá. Napríklad ja pochádzam z regiónu Auvergne z mesta Clermont- Ferrand. Tam sú naše tradičné 

jedlá „aligot” (tekutý syr, výzorovo ako vaša zemiaková kaša), „truffade” (zapekané zemiaky so syrom). Vaše bryndzové halušky som 

síce skúsil, dokonca dvakrát, ale na chuť som im neprišiel. 
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Ste typ človeka, ktorý by pomohol človeku v núdzi. 

Pomohol by som človeku v núdzi, lebo v minulosti som aj ja sám potreboval pomoc, či už v štúdiu, alebo v súkromnom živote. 

 

Máte priateľku? (Pozn.: túto otázku nám preložila p. profesorka Strmeňová s menšou chybičkou v člene a otázka v preklade 

znela: „Máte priateľa?“; nasledoval smiech vyučujúcej pri vyslovení otázky a čudnom výraze Melvina – pozn. red.) :-) 

Nie, homosexuál nie som. Páčia sa mi ženy. No momentálne priateľku nemám. 

 

Mali ste niekedy nejakého tajného obdivovateľa?  

Áno, Miňa z kvarty (smiech). 

 

Páčia sa vám dievčatá v triede kvarta? 

Áno, sú veľmi milé, ale pre mňa príliš mladé. 

 

Myslíte si, že viete, čo vlastne ženy chcú?  

Áno, ženy chcú peniaze (smiech). 

 

Čo by ste na sebe zmenili? 

Moju hanblivosť a taktiež netrpezlivosť. Som totiž netrpezlivý človek.  

 

Z čoho máte najväčší strach? 

Keď som bol malý Melvin, bál som sa, že nedokončím štúdium. 

 

Aká je vaša „achillova päta“? 

Peniaze. Veľmi rýchlo ich miniem. Často nakupujem oblečenie.  

 

Keby ste mohli, kde by si najradšej žili? 

Niekde vo východnej Európe, napríklad v Rumunsku. 

 

Aký máte názor na vojnu na Ukrajine? 

Myslím si, že situácia je hrozná. Ale nemyslím si, že by sme mali odsudzovať obyčajných ľudí v Rusku. Nie je to ich chyba.  

 

Chceli by ste sa sem niekedy neskôr vrátiť? 

Určite áno. 

 

Aké je vaše životné motto? 

Ja mám tieto dve: „Croire en ses reves“ = 

Treba veriť vo svoje sny. A taktiež „La 

patiente est une vertue“ = Trpezlivosť je 

cnosť. 

 

 

 

 

 

 

Text: FRJ kolektív triedy kvarta 

Foto: E. Strmeňová, R. Rácz 
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NAŠE TRIEDY NA NAŠEJ TRIEDE 
 

V pondelok 6.6.2022 sa triedy humanitnej vetvy 1.A, 1.C a 2.A Gymnázia B. S. Timravy v Lučenci zúčastnili divadelného predstavenia 

v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. Súčasnú poľskú drámu Naša trieda z pera Tadeusza Słobodzianeka nám predstavili poslucháči 

3. ročníka Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktorá na pozadí reálnych historických udalostí zachytáva poľsko-židovské vzťahy 

spolužiakov jednej triedy, a to pred, počas a po vojne.       

Žiaci mali možnosť byť svedkami politicky otrasených vzťahov kolektívu, ktorý ich rozdelil na dva samostatné tábory a vyvrcholil 

pogromom spáchaným zo strany Poliakov na 1600 Židov, konkrétnejšie ich upálením v stodole zo strany vlastných rovesníkov.       

Na pozadí aktuálnych vojenských udalostí sme mali možnosť vrátiť sa v 

čase a pocítiť neznášanlivosť dvoch náboženstiev, ľudskú pretvárku, 

zverstvá nacizmu ako znásilňovanie a tyraniu, politické prenasledovanie, 

nedôstojné vypočúvanie, udavačstvo a lži.       

Inscenácia s týmto námetom je považovaná aj v súčasnosti za aktuálnu a 

nadčasovú a ponúka širokej verejnosti obraz spoločnosti, ktorá 

decimovaná vojnou a politickými snaženiami prináša so sebou nielen svoj 

morálny úpadok, ale hlavne fatálny rozklad pravých ľudských hodnôt.       

Sme radi, že sme mohli byť divadelnou súčasťou tohto predstavenia, ktoré 

v nás zanechalo silné emocionálne zážitky a realistické obrazy jednotlivých 

dejinných súvislostí. 

Mgr. Miroslava Aláčová Vavrincová 

 

 

 

VIDELI SME AJ LAKOMCA 
 

V piatok 10. 6. 2022 sa naši tretiaci, septimáni a výber 

žiakov z kvinty a kvarty zúčastnili divadelného 

predstavenia Lakomec vo Zvolene. Hra sa inscenovala v 

rámci známeho podujatia Zámocké hry zvolenské, na 

ktorom vystupuje viacero súborov zo Slovenska. Hru 

Lakomec stvárnili súbory Divadlo "A" a Divadlo "Shanti" 

z Prievidze. Ide o ochotnícke divadlá, ktoré však už 

pracujú na profesionálnej úrovni a ktoré si získali mnoho 

ocenení. Našu krajinu reprezentovali aj na 

medzinárodnom festivale v Monaku. Vidieť starú známu 

klasiku, akou Lakomec je, v ich podaní, bol naozaj 

neskutočný zážitok. Zápal, divadelné umenie a schopnosti 

„neštudovaných hercov“ boli obdivuhodné a plne sa 

vyrovnali profesionálnym divadlám. Naši študenti boli s 

predstavením veľmi spokojní a niektorí si už stihli hercov 

vyhľadať aj na Instagrame. Dúfame, že toto nebolo posledné predstavenie, ktoré sme od týchto talentovaných hercov videli. 

M. Ondrášiková, A. Gmitterová, T. Korimová, I. Hraško 
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EXKURZIE NAŠICH BIOLÓGOV 
 

O tom, že vyučovanie neprebieha vždy len v kontexte školského prostredia, už vedia svoje aj naši gymnazisti. Mnohí z nich mali možnosť 

vzdelávať sa zážitkovou formou. Na exkurzie plodný bol najmä predmet biológia. Žiaci si tak mohli vychutnať niekoľko rôznych 

„destinácií“ – Viedeň, Bratislavu, Budapešť, Muráň či Vysoké Tatry. Obhliadnite sa spolu s nami za posledným mesiacom a pol nedávno 

skončeného školského roka. 

 

SMER BRATISLAVA-VIEDEŇ 

V dňoch 19. a 20. mája 2022 sme sa, po nútenej dvojročnej prestávke, opäť vydali autobusom na tradičnú exkurziu do Viedne a Bratislavy. 

Poskytla nám veľké množstvo poznatkov nielen z nemčiny, ale aj biológie, či dejepisu. 

Po príchode do Viedne sme najprv krásne slnečné dopoludnie strávili v spoločnosti zvierat v ZOO - Schőnbrunn. Po jej prehliadke sme 

sa vybrali do historického centra mesta. Našu pozornosť upútal Dóm svätého Štefana. Táto monumentálna gotická katedrála sa nachádza 

na námestí Stephansplatz. Zaujímavosťou je, že katedrála bola počas II. svetovej vojny zničená a už do siedmich rokov obnovená. Okrem 

historických budov nás zaujala aj najznámejšia ulica mesta - Graben, ktorá je plná luxusných obchodov, kaviarní a reštaurácií. Cestu do 

Bratislavy, kde sme nocovali, sme si ešte spestrili zastávkou v jednom z najnavštevovanejších rakúskych nákupných centier Des igner 

Outlet Parndorf. 

Druhý deň naša poznávacia cesta smerovala do budovy Prírodovedného múzea. Toto múzeum patrí so svojimi 39 výstavnými 

miestnosťami na 2 poschodiach k najväčším múzeám na svete. Mali sme možnosť vidieť zaujímavé exponáty od drahokamov a minerálov 

až po rôzne druhy zvierat, či etapy vývoja človeka. Zaujalo nás aj množstvo interaktívnych prezentácií, kde sme si sami mohli modelovať 

výbuch sopky, či pozerať pohyb kontinentov v čase. Zábavná bola aj maketa dinosaura, ktorá mnohých vystrašila, keďže sa  hýbala a 

vydávala zvuky. Posledným bodom nášho celodenného programu bol zábavný park Prater, kde sme si vyskúšali našu odvahu na rôznych 

atrakciách, napríklad veľmi vzrušujúci bol voľný pád o rýchlosti 180km/h z výšky 80 metrov, či húsenková dráha.       

Plní dojmov a zážitkov sme sa v neskorých večerných hodinách vrátili do svojich domovov. 

Mgr. Danka Macková, PaedDr. Ivan Gúgľava 

 

 

 

Prezentáciu o tejto exkurzii z tvorivého 

„pera“ Sophie Stelly Vargovej si môžete 

vychutnať po rozkliknutí linku: 

https://www.gbstlc.sk/co_bolo/co_bolo.html  

 

 

https://www.gbstlc.sk/co_bolo/co_bolo.html
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SMER BUDAPEŠŤ 

Vo štvrtok 2. 6. 2022 sa žiaci tried 1.A, 1.B, 1.C a kvinty vydali do hlavného mesta Maďarska – Budapešti. Rozdelili sa na dve skupiny: 

jedna – väčšia, ktorá išla do zoologickej záhrady, a druhá – menšia, ktorá cestovala do Tropikária a Oceanária. V zoologickej záhrade a 

aj v Tropikáriu chodili samostatne po menších skupinách. Jedna vec bola istá, videli nesmierne veľa nádherných tvorov, s ktorými 

zdieľame túto našu planétu. Po tomto dobrodružstve svoju cestu dokončili potulkami v mohutnom obchodnom centre. 

Gabriel Csomó (1.B) 

 

 

SMER VYSOKÉ TATRY A POĽSKO 

Žiaci 1.A, 2.A, 2.B a sexty sa zúčastnili exkurzie do Vysokých Tatier s cieľom poznať faunu a flóru našich veľhôr. Na Muránskej planine 

sme pozorovali sysle, vystúpili na Solisko, kde sme videli kvitnúť napr. aj glaciálny relikt dryádku osemlupienkovú. Na poľskej strane 

Tatier sme vyšli na vrch Gubalovku s krásnym výhľadom do ich krajiny. Cestou domov sme flóru Tatier videli v botanickej záhrade múzea 

TANAP-u. Záverom sme sa občerstvili v štýlovej Route 66 a šťastne dorazili domov. 

Mgr. Danka Macková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšiu prezentáciu o tejto exkurzii z tvorivej dielne Sophie Stelly Vargovej si môžete vychutnať po rozkliknutí linku: 

https://www.gbstlc.sk/co_bolo/2021_2022/biologicka_exkurzia.html  

 

 

https://www.gbstlc.sk/co_bolo/2021_2022/biologicka_exkurzia.html
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ŽIACI GBST V BRUSELI 
 

Študenti septimy Richard Markovič, Michal Mochnacký a Martina Žigová, úspešní účastníci súťaže Mladý Európan 2021, sa 22.-24. 

6. 2022 zúčastnili exkurzie do Bruselu. Pre pandémiu koronavírusu bola cesta otázna, ale napokon sa ju podarilo uskutočniť v  týchto 

dňoch. Prvý deň sme strávili cestovaním a podvečernou prehliadkou okolia Atómia spojenou s poznávaním tajomstiev bruselského metra. 

Počas druhého dňa naši „mladí Európania“ najprv navštívili Európsku komisiu, kde sa konala diskusia s podpredsedom EK Marošom 

Šefčovičom. Následne prebehli prednášky a diskusie s odbornými pracovníkmi EK, do ktorých sa aktívne zapojili aj naši študenti. 

Podvečer sme strávili prehliadkou historického centra Bruselu so známou fontánou Manneken Pis – Cikajúci chlapec. Posledný deň bol 

venovaný prehliadke Európskeho parlamentu, po ktorej nasledovala večerná cesta domov. 

Veľké poďakovanie za túto cestu patrí p. prof. Linduškovej, ktorá študentov pripravovala, pani Žigovej za dopravu na viedenské letisko 

a späť a našim trom študentom, ktorí sa vďaka svojej šikovnosti a schopnostiam, ktoré počas cesty preukázali, vo svete určite nestratia.  

Mgr. Ivan Hraško 
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NEBOLO NÁM ĽAHOSTAJNÉ... 
 

...(a nikdy ani nebude), akým smerom sa uberá naše školstvo. Či lepšie povedané, akým spôsobom už dlhé roky stagnuje (?) V stredu 

16. 6. 2022 sa tisícky učiteľov z celej republiky vybrali do Bratislavy, aby vyjadrili svoj nesúhlas s platovým ohodnotením slovenských 

pedagógov a zabojovali tak o to, čo im je už roky sľubované. Protest učiteľov, ktorý mal byť predzvesťou ostrého septembrového štrajku, 

podporila aj partia pedagógov Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy. Mnohí z tých, ktorí do hlavného mesta v tento deň nemohli 

vycestovať, vyjadrili svoj postoj aspoň formou oblečenia si žltého trička.             (RR) 
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ŠKOLA V PRÍRODE 
 

Prelom mesiacov máj a jún strávili žiaci primy, sekundy a tercie celý jeden týždeň (30. mája až 3. júna) ďaleko od svojich domovov. Naše gymnázium 

sa po dvoch „covidových“ rokoch rozhodlo obnoviť tradíciu školy v prírode. Jej lokalitou sa pre žiakov spomínaných tried stala malebná obec Vernár, 

situovaná v Slovenskom raji.  

Prostredníctvom rozmanitého spektra didaktických aktivít mali gymnazisti možnosť spoznávať tamojšiu faunu a flóru, spolupracovať pri množstve 

hier, (na)učiť sa rešpektovať prírodu a, samozrejme, aj inakosť ostatných ľudí – spolužiakov, či starších a mladších žiakov. Dôraz zo strany pedagógov 

bol kladený aj na dodržiavanie režimu dňa a podporu poriadkumilovnosti tínedžerov. 

Neoddeliteľnou súčasťou školy v prírode je (resp. bola) tiež snaha o všestranný pohybový rozvoj mladých ľudí, realizovaný rôznymi formami 

športových hier a menšími túrami po okolí. Edukačný charakter a dodržiavanie zásad psychohygieny tak boli zabezpečené na tej najvyššej úrovni.  

Podvečer predposledného dňa (štvrtok, 2. júna) spestrila gymnazistom školu v prírode spoločná opekačka, po ktorej nasledovalo komplexné 

vyhodnotenie podujatia a zároveň ocenenie najlepších tímov. Tie zbierali body počas celého týždňa. V piatok však naložené autobusy nezamierili 

priamo do centra Novohradu. Gymnazisti a ich pedagógovia stihli navštíviť ešte dva slovenské unikáty. Po prehliadke Dobšinskej ľadovej jaskyne 

sa výprava vyhriala v poslednej „destinácii“ – na slnečnom sysľovisku za Muráňom.  

 

 

                                               Text a foto: Róbert Rácz 
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SKVELÝ JUNIÁLES 
 

Po dvojročnej covidovej odmlke sme nadviazali na tradíciu školských plesov. V piatok 3. júna 2022 sa v Novohrade stretlo vyše  120 študentov a 

pedagógov, aby sa spoločne zabavili. Okrem skvelej hudby a jedla bol pripravený aj program – vystúpenie školskej kapely, voľba kráľa a kráľovnej 

plesu či tombola so zaujímavými cenami. Všetci sme sa dosýta vytancovali a zabavili až do skorých ranných hodín.  

Ďakujeme členom študentského parlamentu pod vedením Mgr. Márie Belovovej za skvele zorganizovanú akciu a tešíme sa na ďalšiu. 

 

 

Text: Mgr. Lea Segečová; Foto: Maximilián Peťko 
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ZAREZONOVALI SME V MÉDIÁCH 
 

A veru, bolo aj prečo! Obrovskú radosť nám v polovici júna urobili žiačky primy a sekundy. Hráčky vybíjanej sa kvalifikovali republikový 

šampionát Superfinále školského športu, ktorého dejiskom sa stalo moderné multifinkčné stredisko v Šamoríne. Dievčatám síce ušiel 

zisk medailí len o vlások, mrzieť ich to však rozhodne nemusí. Gymnazistky urobili skvelú reklamu našej škole, mestu Lučenec i celému 

Banskobystrickému kraju, za ktorý (ktoré) v celoštátnom finále M-SR bojovali.  

V spolupráci s regionálnym týždenníkom MY Novohradské noviny Vám exkluzívne prinášame celý článok v plnom znení, ktorý bol 

uverejnený v predposlednom júnovom vydaní (21. 6.) a tiež na webe mynovohrad.sme.sk: https://mynovohrad.sme.sk/c/22941286/foto-

na-m-sr-sa-zaskveli-stolnotenisti-aj-hracky-timu-vybijanej.html  

 

 

NA M-SR SA ZASKVELI STOLNOTENISTI 

AJ HRÁČKY VYBÍJANEJ 
 

ŠAMORÍN. Športová megaakcia roka v ultramodernom Národnom športovom centre. To je azda najvýstižnejší opis veľkého Superfinále 

školského športu, ktoré si hrdo nieslo status majstrovstiev Slovenska. Medzi viac než tisíckou žiakov a žiačok z desiatok rôznych 

základných škôl nechýbali ani viacerí Novohradčania. Tí na republikovom šampionáte hájili nielen farby svojej školy, nášho mesta či 

regiónu, ale najmä Banskobystrického kraja.  

 

Skvelí Kalinovčania zo ziskom cenného kovu 

Medzi elitu krajiny, reprezentujúcu náš kraj, sa prebojovalo niekoľko kolektívov z Lučenca a blízkeho okolia. Základoškoláci súťažili vo 

florbale, v bedmintone, basketbale, plávaní, atletike, vo vodnom póle a volejbale. Nechýbali tiež disciplíny ako vybíjaná či stolný tenis. 

https://mynovohrad.sme.sk/c/22941286/foto-na-m-sr-sa-zaskveli-stolnotenisti-aj-hracky-timu-vybijanej.html
https://mynovohrad.sme.sk/c/22941286/foto-na-m-sr-sa-zaskveli-stolnotenisti-aj-hracky-timu-vybijanej.html
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Práve v dvoch posledných spomenutých športoch mal Novohrad počas 

uplynulého pondelka a utorka (13.-14. 6.) najvýraznejšie zastúpenie športujúcej 

mládeže. Tá si navyše počínala viac než dobre. Medailové pozície sa podarilo 

obsadiť stolnotenistom zo ZŠ s MŠ Kalinovo, ktorí sa do Superfinále školského 

športu prebojovali z pozície krajských víťazov. „Družstvo v zložení Matúš Király, 

Tomáš Vilhan a Adrian Paulovič bolo ako štvrté nasadené. V skupine sme 

postupne porazili školy z Humenného (3:1), Dolného Kubína (3:0) a napriek 

tesnej prehre s Bošanmi (2:3) sme napokon postúpili do utorkového semifinále. 

Vo vyraďovačkách nás čakal celkový favorit turnaja z Nitry. Tomuto súperovi sme 

podľahli v pomere 0:3, no chuť sme si napravili v dueli o tretie miesto. V boji 

o medaily sme uspeli, keď sme porazili Košice 3:1. Zisk bronzu je pre nás a pre 

našu školu veľkým úspechom. Chlapci podali skutočne bojovné výkony, za čo im patrí veľká gratulácia. Poďakovať sa však musím hlavne 

vedeniu školy v Kalinove, ktorá sa snaží vytvárať športujúcej mládeži optimálne podmienky pre stolný tenis,“ zhodnotil počínanie svojich 

zverencov tréner Miroslav Kačáni, vedúci výpravy stolnotenistov ZŠ s MŠ Kalinovo. 

 

Štvrté miesto vždy zamrzí. Baby však bojovali zo všetkých síl 

Zisk cenných kovov mali na dosah aj hráčky vybíjanej, ktoré hájili farby lučeneckého 

Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy. Tie sa na republikový šampionát 

kvalifikovali po štyroch predošlých kolách. Hoci z toho obvodného postúpili až 

z druhej pozície, v ďalšom priebehu turnaja už nezaváhali a postupne ovládli 

okresné, regionálne i krajské kolá. Gymnazistky mali vynikajúci vstup do zápasov 

základnej časti Superfinále. Postupne si poradili s rovesníčkami zo Spišskej Novej 

Vsi (13:7), z Cerovej (12:11) a zo Šale (14:11). Po heroických výkonoch, ktoré 

podčiarkla tímovosť kolektívu, tak zaslúžene postúpili do utorkovej finálovej skupiny. 

V nej sa malí zísť prvé dva najlepšie tímy z oboch skupín. Už v tejto fáze turnaja však Lučenčanky vedeli, že horšie ako štvrté na M-SR 

neskončia. Utorkové duely o konečné umiestnenia už priniesli iný level zápasových konfrontácií. Bolo zjavné, že vo finálovej skupine sa 

stretli tie najlepšie z najlepších slovenských družstiev vo vybíjanej. Na vlastnej koži to pocítili aj dievčatá z centra Novohradu. V prvom 

zápase podľahli silnému tímu z Nitrianskeho Rudna (7:12), v druhom im prehru z predošlého 

dňa oplatili súperky z Cerovej (9:12). Unavené gymnazistky následne ťahali za kratší koniec 

aj vo svojom poslednom turnajovom vystúpení. Nad ich sily boli rovesníčky z Poviny (16:8). 

„Myslím si, že štvrté miesto v celoslovenskom meradle je pre nás obrovským úspechom. 

Uvedomovali sme si, že v družstve sme mali mnoho skvelých športovkýň, ktoré sa už 

dlhodobo venujú rôznym športom. S vybíjanou sa však niektoré z nich súťažne streli po 

prvýkrát. Ak navyše zoberiem do úvahy skutočnosť, že viaceré baby sa učili pravidlá hry 

a celkovo herné činnosti jednotlivcov, ktoré zahŕňa tento šport najmä z pohľadu práce 

s loptou, poriadne len od začiatku školského roka, štvrté miesto na M-SR je pre mňa priam 

neuveriteľným úspechom. Na dievčatách vnímam veľký progres, ktorý nastal od septembra, 

kedy sme sa vybíjanej začali intenzívnejšie venovať. Gratulujem im ku skvelému umiestneniu,“ vyjadrila sa telocvikárka Agáta Janková, 

ktorá mala spolu s kolegom Borisom Látkom na starosti prípravu družstva lučeneckého štátneho gymnázia počas hodín telesnej 

a športovej výchovy.  

 

Stretnutia so známymi osobnosťami športu 

Nielen rodičia, učitelia či tréneri vnímajú nesmiernu dôležitosť športovania detí a mládeže. Veľkú rolu, najmä z perspektívy mladých ľudí, 

zohrávajú tiež vzory v rovine známych osobností, ktorým sa chcú jednotlivci priblížiť, ktoré chcú napodobňovať. Tie športové (vzory, resp. 

osobnosti) sa v dave stovák detí mihli aj v Šamoríne. Ambasádormi a šíriteľmi myšlienok tohoročného Superfinále školského športu sa 

tak stali napríklad bývalý vynikajúci futbalista a reprezentant SR Róbert Vittek, ale aj viacnásobný šampión a medailista v chôdzi na 20 

km a 50 km, víťaz Olympijských hier v Rio de Janeiro Matej Tóth. Základoškolákov (ale aj mnohých učiteľov) zas roztancoval Laci Strike 

s tanečníkmi svojej akadémie počas akcie Strikeman Show. Po oficiálnom otváracom ceremoniáli, na ktorý zavítali aj minister ško lstva 

a štátny tajomník pre šport, sa desiatky športuchtivých žiakov ešte postavili na štart večernej výzvy. Tou bol nočný cross na 400 m, starší 

si trúfli dokonca na odbehnutie jednej míle.            PhDr. Róbert Rácz 
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VYTÚŽENÁ MATURITA (?) 
 

Či nie?! Je ťažké zodpovedať túto básnickú otázku... Isté však je, že skúšku 

dospelosti v tomto (školskom) roku absolvovali všetci maturanti. Štvrtákov nášho 

Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy nevynímajúc. Najstarší stredoškoláci 

zasadli za zelený stôl, aby preukázali svoje vedomosti nadobudnuté počas 

niekoľkoročného štúdia. Už žiadne priemerovanie známok, žiadne kompromisy (?), 

ale ozajstná realita zoči-voči maturitnej komisii... Niekoľko dní po ústnych maturitných 

skúškach sme sa rozhodli, že zmapujeme bezprostredné dojmy dnes už úspešných 

absolventov GBST. Necelej desiatke ex-maturantov našej školy sme položili sériu 

rovnakých otázok. Z hľadiska zabezpečenia aspoň akej-takej anonymity sme sa 

v redakcii nášho školského časopisu rozhodli, že použijeme len iniciály respondentov 

(meno a priezvisko). No a tu sú naše otázky (miniprieskumu o tohoročnej maturite): 

 

1. Z čoho (teda z akých predmetov) ste maturovali 

2. Čo ste prežívali pred prvým predmetom, z ktorého ste maturovali? 

3. Ktorého predmetu ste sa najviac obávali a prečo? 

4. Ako (celkovo) hodnotíte ústne maturitné skúšky s odstupom času? 

5. Čo vám najviac pomohlo počas maturít? 

6. Na akú vysokú školu / univerzitu plánujete ísť, resp. kam ste už prijatý/-á? 

7. (nepovinná položka) Ak máte nejaký odkaz pre budúcich maturantov, tak sem s ním ;-) 

 

 

 

Respondent č. 1: M. B. 

1.: SJL, ANJ, MAT, FYZ. 

2.: Mierny stres a trochu rozpaky ako to bude prebiehať. 

3.: Fyzika, pretože tam bolo množstvo teórie a náročných príkladov.   

4.: Nebolo to vôbec také náročné, v porovnaní s tým, ako boli maturity prezentované. Oproti tomu, čo sa vravelo od prvého ročníka 

štúdia, aké je to náročné, tak to také náročné zase nebolo. 

5.: Hlavne to, že som bol pripravený a aj že som mal okolo seba ľudí a tí mi pomohli prekonať stres. 

6.: Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky. 

7.: Netreba sa báť. Len sa primerane a pravidelne pripravovať na predmety, z ktorých idete maturovať. 

 

 

Respondent č. 2: Ľ. V. 

1.: SJL, ANJ, MAT, FYZ. 

2.: Menší stres, pretože som nevedel, čo ma čaká, a tiež trošku abnormálne vysoký tep. 

3.: Slovenčina, pretože som k nej nemal nejaký najlepší vzťah a ťažšie sa mi učila. 

4.: S výsledkom som spokojný. Dosiahol som to, čo som si zacielil, a bolo to oveľa ľahšie, ako som čakal. 

5.: Sebavedomie a kofeín (úsmev). 

6.: Univerzita Komenského v Bratislave, fakulta Matematiky, fyziky a informatiky, odbor učiteľstvo matematiky-fyziky. 

7.: Ten, kto sa na maturitu poctivo pripraví, nebude mať žiadne problémy a zvládne to úplne v pohode. 
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Respondentka č. 3: K. K. 

1.: SJL, ANJ, PSY, OBN 

2.: Mojím prvým predmetom bola psychológia, ktorej som venovala najväčšiu pozornosť z dôvodu záujmu pokračovania v jej štúdiu, a 

preto mi na nej veľmi záležalo. Pri vstupe do maturitnej miestnosti ma zahltil strach zo zlyhania. No po pár minútach dodávan ia si 

sebavedomia a ukľudňovania mojím učiteľom som sa uvoľnila a nabralo to správny spád (úsmev). 

3.: Obávala som sa asi všetkých predmetov v primeranej miere, pretože mi na dobrých výsledkoch veľmi záležalo, no najväčší strach 

som mala zo slovenčiny. Pri danom predmete som si uvedomovala najväčšie nedostatky z dištančného vzdelávania a celkové učivo z 

literatúry a slovenčiny bolo pre mňa najťažšie na zapamätanie. Najmä, čo sa týkalo poučiek, ktoré si človek nedokáže nijak logicky 

vyvodiť. 

4.: Ústne maturity som si predstavovala náročnejšie, čo sa týka nárokov, resp. prísnosti učiteľov v komisii. Ak sa človek pripravoval, 

nemal sa skutočne čoho báť. Zväčša sa nám komisia a učitelia snažili dodať odvahu, podporiť nás a snažili sa náš naviesť na správnu 

cestu pri výpadku akejkoľvek informácie. 

5.: Najviac mi pomohla podpora blízkych a učiteľov, taktiež milé, podporné slová, ktoré sme si navzájom odovzdali medzi nami 

spolužiakmi, či milý úsmev a priateľské objatie pred vstupom do maturitnej miestnosti. A ešte aspoň štipka sebadôvery. 

6.: Mojim cieľom je dostať sa na štúdium psychológie. Už som prijatá na tento odbor na Prešovskú univerzitu v Prešove, ako aj na 

učiteľstvo v aprobácii psychológia a náuka k občiansku na UK v Bratislave, a tiež učiteľstvo v tej istej kombinácii na UKF v Nitre. Napokon 

som sa rozhodla pre jednoodborovú psychológiu v Prešove. 

7.: Taktiež ako to hovorili všetci mne, tak to odkážem budúcim maturantom opäť i ja (samozrejme, človek si to plne uvedomí až keď to 

pocíti na vlastnej koži) - nie je sa čoho báť, ak sa človek pripravoval. Nie je to také hrozné, ako to niektorí učitelia zveličujú, a pokiaľ ste 

nechceli zle počas štúdia učiteľom vy, určite vás podržia a pomôžu vám. Držím všetkým budúcim maturantom palce, nech sa matur ity 

podaria všetkým a ku spokojnosti. Zvládli sme to my po dvoch rokoch na dištančnom vzdelávaní, zvládnete to určite aj vy. Len si verte a 

niečo sa pred maturou aj naučte (úsmev). 

 

 

Respondentka č. 4: L. M. 

1.: SJL, ANJ, BIO, CHE 

2.: Strach, nervy, a veľmi veľký stres. 

3.: Chémia – bála som sa, aby som si vytiahla veci, v ktorých „som doma“, a aby som nedostala okno, lebo na tomto predmete mi veľmi 

záležalo. 

4.: Zaujímavá skúsenosť. 

5.: Učenie sa spolu so spolužiačkou a opakovanie si. 

6.: Medicína. Už som prijatá aj na učiteľstvo predškolskej a elementárnej pedagogiky. 

 

 

Respondentka č. 5: E. G. 

1.: SJL, ANJ, EKO, PSY 

2.: Mojim prvým predmetom bola psychológia. Samozrejme, že som mala stresy, strach, nevedela som, čo ma čaká, do čoho idem, čo 

si vytiahnem, či to budem vedieť a pod. Ale dúfala som, že nás vyučujúci a komisia podržia. 

3.: Slovenského jazyka. Dôvody však nechcem konkretizovať... 

4.: Osobne si myslím, že je to pre nás veľkým prínosom z hľadiska skúšok na VŠ. Okrem toho môžeme s hrdosťou povedať, že máme 

tú pravú maturitu, nie spriemerovanú. 

5.: Učenie, relax, pomoc niektorých učiteľov a ich príprava na jednotlivých seminároch. 

6.: Ťažká otázka. Ešte nie som úplne rozhodnutá, keďže nedávno som robila prijímačky na EUBA do Bratislavy. Uvidí sa v priebehu 

letných prázdnin (úsmev). 

7.: Hlavne sa neučte veci od slova do slova, vždy si to pretransformujte do vlastných slov. A neučte sa všetko počas akademického 

týždňa ako my, nedá sa to všetko stihnúť. 
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Respondent č. 6: M. Č. 

1.: SJL, ANJ, BIO, CHE 

2.: Ako prvá ma čakala chémia, za čo som bol rád, lebo to bol dlho jeden z mojich najobľúbenejších predmetov. A hoci som sa jej bál 

asi najmenej, mal som zdravý rešpekt, predsa len – maturujeme raz za život (úsmev). 

3.: Asi slovenčiny, s BIO a CHE som kvôli prijimačkám „žil celý rok“ a na slovenčinu toho času ostávalo menej. Tým rástol aj môj 

rešpekt pred ňou. 

4.: Spätne sa na matury pozerám s úsmevom (úsmev). Stálo ma to veľa nervov, stresu, málo spánku..., ale už keď sme to mali za 

sebou, tak to bol taký príjemný pocit, ktorý určite prajem každému zažiť. A nebolo to nič také strašné, čakal som, že to bude horšie 

(smiech). 

5.: Chladná hlava, niečo som už predsa len vedel povedal k hocijakej otázke, a stres by mi určite nehral do karát. 

6.: JLF UK v Martine. 

7.: Začni si zháňať zošity zo strednej, isto sa ti zídu (úsmev). 

 

 

Respondent č. 7: T. Č. 

1.: SJL, ANJ, BIO, CHE 

2.: Pociťoval som mierny stres, čiastočne aj tlak, lebo som ešte netušil, čo môžem očakávať, ako to bude prebiehať a pod. 

3.: Najviac som sa obával jednoznačne biológie, nakoľko viem, že to bol jediný predmet, ku ktorému som sa nenaučil úplne všetko, čiže 

jestvovali témy, ku ktorým by som nepovedal ani slovo. 

4.: Určite je to – klasicky povedané – pozitívna skúsenosť, na ktorej možno stavať aj počas vyššieho štúdia na univerzite z hľadiska 

objemu učiva a relatívne malého času na prípravu. A aj napriek negatívnej situácii v súvislosti s pandémiou som rád, že matur ita sa 

nakoniec konala v plnej podobe. 

5.: Taká formálne uvoľnená atmosféra medzi študentom, skúšajúcimi a predsedom... Určite sa odpovedá lepšie a minimalizuje sa stres, 

keď to v triede nevyzerá, akoby sa „napätie dalo krájať“. 

6.: Chcem ísť študovať medicínu na Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine, kde som už aj prijatý (úsmev). 

7.: Ničoho sa nebojte, treba si cez letné prázdniny poriadne oddýchnuť, nemyslieť na nadchádzajúce obdobie a počas roka makať, makať 

a makať. V prvom rade je však dôležité, aby ste sa stopercentne rozhodli, kam chcete ísť ďalej a prvotne sa aj počas roka zamerať práve 

na to. Rada do budúcna: Na maturitu sa stačí začať učiť dva týždne predtým (smiech). Prajem vám veľa šťastia a pevné nervy, budete 

ich potrebovať. 

 

 

Respondentka č. 8: B. B. 

1.: SJL, ANJ, PSY, OBN 

2.: Samozrejme stres, ale najmä neistotu a strach z toho, že som vôbec nevedela, 

ako to bude prebiehať a čo mám od toho čakať. Po prvom predmete som sa už cítila 

istejšie. 

3.: Slovenčiny. Pretože som mala pocit, že si toho musím veľa doberať sama, 

hlavne povinné diela. A ešte aj kvôli tomu, že som si opakovanie slovenčiny nechala 

len na akademický týždeň. 

4.: Veľmi kladne. Všetci sme sa báli, pretože sme nevedeli čo od toho očakávať. 

Zrejme ani sami vyučujúci nevedeli, ale všetci sme to zvládli. Pre mňa to dopadlo 

podľa predstáv, takže mám pocit, že ten veľký stres bol možno aj zbytočný. 

5.: Asi hlavne motto: „Keď nejde o život, nejde o nič.“ (úsmev) 

6.: Psychológia na UMB v Banskej Bystrici. 

7.: Nebojte sa tak veľmi, stres je prirodzený, ale nie je to také strašné ako sa zdá a určite to zvládnete. 

 

Text a foto: R. Rácz (pozn.: na fotografii je naša dlhoročná spolupracovníčka Natália Stratilová; momentka je z písania si prípravy pred 

odpoveďou z jej prvého maturitného predmetu – PSY) 
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A TAKTO SME ICH VYRADILI  
 

Máme, samozrejme, na mysli našich maturantov. Z úspešných štvrtákov a žiakov oktávy sa niekoľko 

hodín po definitívnom skončení tohoročných ústnych maturitných skúšok stali úspešní absolventi 

Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy. A veru, bola to slávnosť v skutku parádna! V piatok (3. júna 

2022) sa zišli maturanti, pedagógovia, rodičia, príbuzní a priatelia našich žiakov v honosných priestoroch 

lučeneckej Synagógy, aby si spoločne vychutnali akt slávnostného vyraďovania gymnazistov.  

 

Slzy dojatia (a šťastia) sa leskli v očiach mnohých. Rodičia boli hrdí na svoje ratolesti, pedagógovia zas 

na svojich žiakov. Tí si z rúk triednych učiteľov prevzali maturitné vysvedčenia, ktoré sú tou pravou 

„vstupenkou“ do ich ďalšieho vysokoškolského vzdelávania. 

 

Vychutnajte si atmosféru vyraďovania maturantov GBST fotoobjektívom nášho prváka Maxa Peťka. 
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TOTO SÚ ONI. NAŠI PRVÁCI, NOVÍ 

ČLENOVIA ŠTUD. PARLAMENTU 
 
Ako sme avizovali už v našom editoriále, súčasťou aktuálneho vydania TIMRAVÍN je aj predstavenie našich prvákov (resp. čochvíľa 

druhákov). Z tria žiakov 1.A, 1.B a 1.C triedy sa stali noví „funkcionári“. Po odchode (zmaturovaní) Nikolety Skypalovej (predsedníčka 

Žiackej školskej rady / Študentského parlamentu a zároveň zástupkyňa študentov v Rade školy) a Kristíny Krupovej (podpredsedníčka 

ŽŠR / ŠP) bolo nevyhnuté obsadiť uvoľnené posty. Voľby prebehli počas predposledného júnového týždňa. Po ich skončení sme spoznali 

mená novej predsedníčky a nového podpredsedu Študentského parlamentu, ako aj meno nového zástupcu žiakov v Rade školy.  

Našich novicov sme sa rozhodli vyspovedať a zároveň touto cestou aj predstaviť gymnaziálnej (i širšej) verejnosti. Odpovedajú Viktória 

Líšková z 1.C (predsedníčka Študentského parlamentu), Maximilián Peťko z 1.B (podpredsedu Študentského parlamentu) a Samuel 

Tkáč z 1.A (zástupca žiakov v Rade školy). 

 

 

Prečo ste sa rozhodli pokračovať na našej škole, na Gymnáziu Boženy Slančíkovej-Timravy? 

Viktória L.: „Úprimne, nie som ešte celkom rozhodnutá, ktorým smerom sa bude uberať moja 

študijná budúcnosť. Práve preto mi gymnázium prišlo ako najlepšia voľba.“ 

Samuel T.: „Chcem jedného dňa zmaturovať.“ 

Maximilián P.: „Lebo je to tu v pohode, aj keď občas je to s niektorými učiteľmi ťažké a neférové.“ 

 

Čo Vás motivovalo k tomu, aby ste sa stali členmi Študentského parlamentu (po starom 

Žiackej školskej rady) v našej škole? 

Viktória L.: „Už od základnej školy sa rada angažujem vo veciach týkajúcich sa chodu a života na 

škole... Tešila som sa, že je to cesta, ako spoznať nových ľudí a využiť možnosti organizovania 

školských akcií. V neposlednom rade som ale chcela, aby mali aj moji spolužiaci možnosť 

slobodne vyjadriť svoj názor, a preto som za prihlásila ako zástupca triedy a ´hlas 1.C´ do ŽŠR.“ 

Samuel T.: „Možnosť ovplyvniť rozhodnutia o zmenách na škole a zlepšiť školu – ako pre 

žiakov/študentov, tak aj pre vyučujúcich.“ 

Maximilián P.: „Na základnej škole som bol členom študentského parlamentu a potom zároveň aj 

predsedom. Čiže som v tom chcel pokračovať.“ 

 

Ako hodnotíte (po skúsenosti jedného školského roka) fungovanie Študentského 

parlamentu a akcie, ktoré členovia ŠP počas roka zorganizovali? 

Viktória L.: „Fungovanie ŠP hodnotím pozitívne z rôznych dôvodov: 1. Myslím si, že sme naozaj 

super kolektív iniciatívnych a šikovných mladých ľudí. 2. Podarilo sa nám zorganizovať niekoľko – 

podľa môjho názoru – dosť vydarených akcií. 3. Teší ma, že ako spolok ŠP máme na škole určité 

slovo (teda aspoň sa to tak zatiaľ javí). K tým akciám... Veľká vďaka patrí najmä p. prof. Belovovej, 

ale som rada, že sme aj my žiaci mali možnosť vyskúšať si organizáciu menších i väčších udalostí. 

Určite to sú dobré a do života aj potrebné skúsenosti.“ 

Samuel T.: „Keďže som nebol na iných podujatiach školy, tak nemôžem porovnávať. Ale ak to 

mám zhodnotiť so všetkými akciami, ako boli napríklad imatrikulácie, školský ples atď., dopadli 

úžasne. A čo som započul od žiakov, ktorí sa ich zúčastnili, tak boli spokojní. A to je to, čo predsa 

chceme na škole, ľudí, ktorým sa tu páči a cítia sa tu dobre, či už v škole, alebo na akciách 

organizovaných školou. Ja osobne som veľmi spokojný a dúfam, že sa nám bude aj naďalej dariť 

v tom, čo robíme.“ 

Maximilián P.: „Čo sa týka ŠP, je to podľa mňa všetko super - aj ľudia, aj akcie. Myslím si, že 

všetko sme robili naplno a dobre.“ 
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Viki, Max, po nedávnych voľbách do ŠP sa z vás stali vedúci členovia ŠP. Čo bude cieľom každého z vás v roli predsedníčky a 

podpredsedu? 

Viktória L.: „Mojimi cieľmi budú snaha o udržanie minimálne takého super kolektívu a fungovania ŠP ako doteraz . Aby sme mali naozaj 

na škole slovo do takej miery, aby sa študentom vo väčšine prípadov vyhovelo. Samozrejme, v tých normálnych racionálnych smeroch, 

nie hlúposti typu: chceme výťah, alebo aby vyhodili tú a toho, lebo mi dal/-a 4 z testu (úsmev). Spoločne sa ďalej snažiť o 

znovunadobudnutie aspoň akej-takej reputácie školy, lebo – povedzme si otvorene – jediné pozitívne, čo by som o GBST prečítala, je vo 

vašich článkoch v novinách a na stránkach školy... Je to dosť smutné a odráža sa to aj na počte záujemcov o štúdium... Nezastávam 

názor, že je naša škola zas až taká zlá, určite sa dá niečo napraviť, a my sa o to spolu ako ŠP rozhodne budeme pokúšať.“ 

Maximilián P.: „Určite konať dobre našu povinnosť, pomáhať skole, organizovať plno úžasných akcií, kde sa zabavia žiaci a aj učitelia a 

aspoň sa snažiť kúsok usmerniť chod školy.“ 

 

 

 

Samo, podarilo sa ti uspieť vo voľbách do Rady školy, kde budeš najbližších niekoľko rokov pôsobiť ako zástupca študentov. 

Prečo si sa rozhodol kandidovať a čo od novej pozície (funkcie) očakávaš? 

Samuel T.: „Očakávam veľkú zodpovednosť, ktorú som pocítil v momente, ako som sa dozvedel, že som vyhral voľby. Preto sa budem 

snažiť nikoho nesklamať a vyhovieť čo najviac ľuďom, pretože nedá sa vyhovieť každému, ale všetko má svoje optimum. Plánujem sa 

určite viac sústrediť na názory všetkých žiakov objektívnym spôsobom, či už ako formulár alebo anketa, alebo niečo podobné, aby boli 

všetky hodnotenia objektívne. Taktiež sa budem snažiť riešiť každý dôležitý problém.“ 

 

Aké je Vaše životné motto (krédo), ktorého sa držíte? 

Viktória L.: „Väčšinu času sa snažím prežiť pomocou intuície (úsmev). Keď však zlyháva aj tá, tak sa riadim niečím v znení ´žijeme len 

raz. Ale žime tak, aby sme sa na druhý deň nemuseli hanbiť.´“ 

Samuel T.: „Počas života sa nesnažme budovať pre seba, ale pre ostatných.“ 

Maximilián P.: „Určite skúšať nové veci, lebo za skúšku nič nedáte, a hlavne konať dobro, lebo žijeme len raz.“ 
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Od uvoľnenia opatrení sa rozbehli aj rôzne školské i mimoškolské akcie. V mnohých z nich "mali prsty" aj šikovní a akční 

členovia ŠP... Plánujete v takto nastolenom trende pokračovať aj naďalej? Resp. na čo sa môžeme tešiť zo strany ŠP v ďalšom 

období? 

Viktória L.: „Určite sa budeme už od septembra znovu pokúšať rozprúdiť študentský život, v ktorom nesmú chýbať aj spomínané akcie 

a účasti na rôznych podujatiach. Tak nám snáď vedenie alebo ´koronka´ nedajú STOP-ku:“ 

Samuel T.: „Určite viac plesov, s tými sú žiaci najviac spokojní. Ja ako hudobník by som rád zorganizoval viacej podujatí so živou hudbou. 

Rád by som bol, ak by sa nám podarilo zorganizovať gymnaziádu, kde by sa mohol zúčastniť každý žiak, aby nám ukázal svoj talent a 

pochválil sa svojimi úspechmi a zviditeľnil sa.“ 

Maximilián P.: „Ja si myslím, že určite áno. Ešte sme sa však konkrétne nebavili, čo bude (úsmev).“ 

 

Ako vnímate (spolu)prácu s koordinátorkou ŠP, Mgr. Máriou Belovovou? 

Viktória L.: „Môj osobný názor je taký, že si už neviem predstaviť ŠP bez nej (úsmev). Vážim si jej ľudský prístup a budem veľmi rada, 

ak na svojom poste zostane aj naďalej. Spolupráca je úplne bez problémov, tak ako vieme vybaviť dôležité veci, vieme sa spolu aj 

zasmiať.“ 

Samuel T.: „Je úžasná. Môžeme sa s ňou rozprávať otvorene, rada nám pomôže, vybaví. Jednoducho povedané – spolupracuje sa 

s nám s ňou fantasticky a podľa mňa hovorím aj za viacerých...“ 

Maximilián P.: „Najlepšia koordinátorka, aká môže byť. Teda aspoň z mojej strany. Je to úžasná, schopná, komunikatívna a veľmi milá 

osoba. Je pre mňa ako druhá triedna.“ 

 

Akým smerom by ste sa chceli v budúcnosti študijne uberať, resp. čomu sa plánujete profesijne venovať (ak, samozrejme, 

viete)? 

Viktória L.: „Ako som už spomenula, ešte v tom nemám úplne jasno... Po prvom ročníku však uvažujem nad psychológiou, alebo nad 

niečím z právnického sektoru... Dávam tomu ale voľný priebeh a som otvorená novým možnostiam.“ 

Samuel T.: „Psychológ, ideálne v oblasti robenia testov na vodičské a zbrojné preukazy. Bol by som ale rád, ak by som mohol pomáhať 

ľuďom, ak by mali potrebu sa porozprávať a mať osobu, ktorá ich počúva.“ 

Maximilián P.: „Veľmi ťažká otázka. Ale zrejme niečo s počítačmi a technikou. A, samozrejme, foto.“ 
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ZASLÚŽENÝ FINIŠ ROKA 
 

Teda presnejšie povedané (a klasifikované prívlastkom) – školského roka 2021/2022. Pretože presne tak prebiehal posledný školský deň, ktorý 

v tomto roku pripadol na 30. jún (štvrtok). Okrem „klasického“ vydávania vysvedčení a pochvál zažili gymnazisti čosi výnimočné. Niečo nové 

a netradičné, kvôli dvom „kovidovým“ rokom nezrezalizovateľné. Všetci žiaci (od prímy po 3. ročník / septimu), ktorí si vyslúžili honor pochvaly 

riaditeľkou školy, boli náležite a honosne ocenení priamo od RNDr. Jarmily Muchovej. Pani riaditeľka každému ocenenému žiakovi (žiačke)  

odovzdala vlastnoručne podpísanú pochvalu a následne mu (jej) potriasla rukou. Veľmi si vážime jej prístup k žiakom, ktorí si zaslúžili (zaslúžia) byť 

ocenení – za výborný prospech či úspechy na vedomostných alebo športových podujatiach.  

Fotodokumentáciu zo záverečného dňa a oceňovania vám prinášame exkluzívne práve teraz! Vychutnajte si ju a vy, milí gymnazisti, ktorí ste boli 

ocenení – v mene redakcie TIMRAVÍN Vám srdečne blahoželáme :-)            (-RR-) 
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TIMRAVINY NAŠLI SILNÉHO 

SPONZORA A PARTNERA 
 

Pretože presne takým je lučenecká firma REDOX. Ide o najväčšieho dodávateľa komunálnej techniky pre mestá, obce a spoločnosti na 

Slovensku, ktoré sa zaoberajú komunálnym a separovaným odpadom. REDOX zároveň ide aj cestou pomoci a podpory. Firma je 

dlhoročným sponzorom nášho regionálneho atletického klubu MAC REDOX Lučenec, ktorého športovci (atléti) dosahujú vynikajúce 

výsledky na rôznych súťažiach. Spoločnosť zároveň podporuje aj jednu celosvetovo známu športovkyňu – lyžiarku Petru Vlhovú. Práve 

so „snežnou kráľovnou“ podpísali predstavitelia firmy novú spoluprácu na ďalšie štvorročné obdobie.  

V našej redakcii sme radi, že REDOX sa aspoň krátkodobo mohol stať aj naším partnerom. Vďaka lučeneckej spoločnosti sa môžete 

tešiť na printovú verziu aktuálneho čísla školského časopisu TIMRAVINY v každej triede. ĎAKUJEME. 

 

 

 

 

Foto: Podpis zmluvy Petry Vlhovej a Romana Malčeka (majiteľ REDOX-u) na ďalšie 4-ročné obdobie. Zdroj: Róbert Rácz. 
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