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ÚVODOM 

Hovoriť striebro, učiť (sa) zlato...  

Ani nevieme ako a už je tu polrok...rýchle nám 

to tu nejako ubieha... Práve sme  svorne 

vykročili pravou nohou do nového 

kalendárneho roka a čo nevidieť, už je tu 

druhý polrok. Predtým nás ale všetkých čaká 

ešte tvrdá práca na vylepšovaní našich 

výchovno-vzdelávacích výsledkov. Popíšeme 

posledné testy a ústne nás preskúšajú alebo 

doskúšajú z predmetov, kde sme „medzi“ a  

potom sladké ničnerobenie v podobe        

krátkych, ale o to nenahraditeľných polročných prázdnin. 

Len teraz sme prekročili brány našej školy a bok po boku sme stáli na školskom dvore a už 

nám odbíja polovica nášho ročníkového štúdia na tejto škole. Pýtame sa samých seba, čo 

sme nestihli, čo pokazili, v čom sme naopak excelovali a zožali úspech a teraz si už len 

prevziať od našich triednych profesorov popísaný papier s našimi 5-mesačnými študijnými 

výsledkami a potešiť alebo rozhnevať nimi svojich rodičov.  

V každom prípade vyjdeme z toho plní ďalších predsavzatí, a buď si známky udržíme, alebo 

ak Boh dá a my s ním, vylepšíme a v budúcnosti nimi vyčaríme na tvári oboch zúčastnených 

strán široké úsmevy študentskej blaženosti a rodičovskej hrdosti.  

Čo nám všetkých z toho ale vyplýva? Neučíme sa a  neosvojujeme si poznatky, vedomosti a  

zručnosti len pre tento jeden moment, pre polročné vysvedčenie, ale aj preto, aby sme z  

tejto školy vyšli ako dospelí, právom na seba hrdí a vzdelaní absolventi, ktorým sa otvárajú 

nekonečné možnosti ďalšieho štúdia na vysokých školách a  univerzitách aj vďaka stálym 

a nie len jednorazovým, rodičovské či profesorské srdce potešujúcim nabifľovaným 

vedomostiam, z ktorých po čase ostanú už len útržkovité spomienky a žiadne súvislosti. 

Učte sa pre seba, pre svoj dobrý pocit a nie pre pocity niekoho druhého. Majte na pamäti, že 

„Čo sa za mladi naučíš, to na starosť akoby si našiel.“  

Za Timraviny Vám do takéhoto učenia želáme VEĽA CHUTI A SAMOZREJME ŠŤASTIA!!!  
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ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY 

AKTIVITY  

Výchovno-výcvikový lyžiarsky a snoubordový kurz 

kurz – tercia 

Každý rok sa na našej škole 

organizuje lyžiarsky výcvik. Ani 

tento rok nebol výnimkou. Žiaci 

osemročného gymnázia B. S. 

Timravy v Lučenci sa ho zúčastnili 

pod dozorom pána profesora 

Širka, Látku a pani profesorky 

Marákovej v dňoch 20. - 25. 

januára 2014. Za žiakmi bol aj náš 

časopis Timraviny, ktorý vám 

prináša rozhovory so žiakmi 

z tercie. 

Rozhovor s Veronikou Uhrinovou, Máriou Hromadovou a Luciou Gajdošovou:  

Aká bola cesta z Lučenca?  

Cesta bola veľmi dlhá, ale počas nej sme zažili veľa zábavy. Boli sme rady, keď 

sme dorazili na ubytovňu. 

Ako prebiehal váš prvý deň?  

Po spomínanej ceste sme prišli na ubytovňu - Biela Medvedica v obci Bystrá, 

kde sme si vybalili veci, prezliekli sa a odišli do lyžiarskeho strediska plní 

očakávaní. Tam sme strávili celé popoludnie. Po príchode na ubytovňu bola 

večera a neskôr večierka. 
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Aké boli vaše najlepšie zážitky z tohto výletu?  

Musíme sa zhodnúť, že to bola 

diskotéka, na ktorej nám pán profesor 

Širko predviedol breakdance, je to 

skvelá spomienka, na ktorej sa vždy 

zasmejeme.   

Vedeli ste sa lyžovať už pred 

lyžiarskym výcvikom?   

Lyžovať sme sa vedeli, niektorí sa učili 

techniku snowbordovania.  

Rozhovor s Hugom Adamove, Andrejom Fridrichom a Samuelom Fančim: 

Ako prebiehalo ráno? Chcelo sa 

vám vstávať ?  

Rána boli zaujímavé, my sme boli 

už hore od šiestej a tešili sa na 

nový deň.  

Chýbalo vám niečo na tomto 

výlete? A ak áno, čo by ste 

zmenili ? 

 

V tejto skvelej partii spolužiakov nám nič nechýbalo, len nám to prešlo ako voda 

a my sme už nasadali do autobusov a mierili do Lučenca. 

Čo sa vám najviac páčilo?  

Boli sme radi, že sme mali na izbe televíziu, ktorá nám fungovala a priviedla nás 

na iné myšlienky po náročnom lyžovaní. 
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Nemali ste obavy z počasia, keď u nás v Lučenci počasie lámalo rekordy 

o ďalšiu z najteplejších zím?  

Áno obávali, dúfali sme, že tam bude dostatok snehu a boli sme šťastní, keď 

sme videli poletovať snehové vločky posledný deň nášho výcviku. 

 

 

 

 

 

Ďakujeme žiakom za ich rozhovory a želáme im veľa úspechov v lyžovaní 

a v snoubordovaní.  

Viktória Vrbiniaková a Martina Lončeková , 1.C 
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SÚŤAŽÍME  

JAZYKY 

Olympiáda z anglického a nemeckého jazyka –                                                                                                             

obvodné a okresné kolo 

V dňoch 16. a 24. januára 2014 sa pre 

študentov stredných škôl na pôde   Gymnázia 

Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci a v CVČ 

Magnet uskutočnili okresné a obvodové kolá 

Olympiád v anglickom a nemeckom jazyku. 

V písomnej časti ich čakali náročné úlohy, ktoré preverili ich gramatické znalosti 

a schopnosti počúvať a čítať s porozumením. Po malej prestávke olympiády 

pokračovali ústnym kolom. V tejto časti museli poriadne pohnúť rozumom pri 

tvorení príbehu na základe obrázkov a hlavne pri dialógoch s členmi poroty, 

ktorú tvorili vyučujúci jednotlivých jazykov z rôznych škôl. Víťazi olympiád si 

odniesli zaslúžené diplomy a vecné ceny. 

Výsledky, ktoré vám na našich stránkach práve uverejňujeme boli v mnohých 

prípadoch veľmi tesné, ale vďaka Dominikovi Tkáčovi (4.C) a Martine 

Fekiačovej (1.B) v nich naše gymnázium spomedzi veľkej konkurencie obstálo 

víťazne. 

Anglický jazyk :  

kategória 1B:  

1. miesto Peter Jaško /GBST/ 
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kategória 2B:  

1. miesto Dominik Tkáč /GBST/ 

 

 

Nemecký jazyk:  

kategória 2A:  

1. miesto Martina Fekiačová /GBST/ 

 

 

 

 

 

 

 

Všetkým víťazom okresných kôl srdečne blahoželáme a prajeme veľa 

úspechov a úspešnú reprezentáciu našej školy na krajských postupových 

kolách!  

Janka Melicherčíková, 2.A 
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NA SLOVÍČKO S NAŠIMI ŠTUDENTMI 

Rozhovor s Dominikom Tkáčom 

Keďže bol december  mesiacom 

bohatým na olympiády a v tomto čísle 

nášho časopisu sa o nich dosť hovorí, 

tak sme sa rozhodli odchytiť si jedného 

z výhercov na pár otázok. Nie je ním 

nikto iný ako náš maturant, Dominik 

Tkáč (4.C). Chlapec, ktorého denne 

stretávame na školských chodbách a 

otáča sa za ním nejedna slečna. 

Dúfame, že týmto článkom potešíme aj 

naše čitateľky.  

Tak teda, Dominik, prihlásil si sa sám alebo ťa oslovili učitelia?  

D.T.: Automaticky idem na olympiádu každý rok, triedna mi to skôr len 

oznamuje (smiech).  

Baví ťa tento predmet? Zaujímaš sa oň aj mimo školy?  

D.T.: Ani nie tak baví, ako skôr je to pre mňa bežné. Každý deň sa s angličtinou 

stretávam na internete a všelikde inde. Nikdy som sa na angličtinu nič neučil, 

podľa mňa sa jazyk nedá naučiť "učením sa", iba praxou.  

Bolo tam niečo, čo ťa zaskočilo? Alebo si nemal s ničím nejaký veľký problém? 

D.T.: Ani nie... Skôr taká rutina. Príjemné bolo, že učitelia nám na chodbu dali 

kreslá, takže kým sme čakali na výsledky, tak sme mohli pohodlne sedieť. 

 A čo tréma?  

D.T.: A z čoho? (smiech)  
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Dominik sa nám nakoniec trochu viac rozhovoril a teda vám sem dávame jeho 

exkluzívny prejav len pre čitateľov časopisu Timraviny a pani profesorku 

Kokavcovú. 

 „Chcel by som sa poďakovať mojej triednej profesorke, pani Kokavcovej, že 

má so mnou pevné nervy a nerozhodí ju, keď sa s ňou na hodinách hádam. 

Často si až neskoro uvedomím, že moje zasahovanie do priebehu hodiny môže 

dosť narušiť jej vyučovací proces, ale ona sa na mňa nikdy nenahnevá. A chcel 

by som odkázať každému, kto má problémy s angličtinou, aby sa ju prestal učiť 

a namiesto toho pustil nejaký dobrý film bez slovenských titulkov. Dnes nie je 

nič výnimočné vedieť dobre po anglicky, je to skôr samozrejmosť. Výhoda je 

vedieť plynule viac cudzích jazykov, a to by som chcel niekedy v budúcnosti 

dokázať.“  

Dominikovi za rozhovor veľmi pekne ďakujeme, želáme veľa úspechov a 

držíme mu palce na jeho ďalšej ceste životom. 

                                                                                               Janka Melicherčíková, 2.A  
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NA SLOVÍČKO S NAŠIMI PROFESORMI 

Rozhovor so zahraničným stážistom Francúzom 

Adrienom Charre. 

Určite ste si už všetci všimli, a najmä 

tí, ktorí sa učíte po francúzsky, že 

máme v škole nového stážistu. Je ním 

Adrien Charre a bol taký milý, že nám 

odpovedal na niekoľko otázok.  

Ako ste sa sem dostali?  

AC: Videl som na internete ponuku 

tohto gymnázia a odpovedal som na ňu 

pánovi profesorovi  Novohradskému e-mailom.  

Kde teraz bývate?  

AC: Za kultúrnym domov mám prenajatý byt.  

Ako sa vám páči na našej škole?  

AC: Je to tu pekné, ale nepáči sa mi disciplína v niektorých triedach.  

Čo je iné v našich školách ako v tých vo Francúzsku?  

AC: Hodiny u nás trvajú 55 minút, inak je to podobné. Učíme sa podľa 

podobných učebníc.  Výhoda u vás je tá, že sa žiaci delia na skupiny pri výučbe 

jazykov. U nás sa žiaci jazyky učia tak, že jazyk vyučujú len cudzinci.  

 Sú u nás študijné plány iné ako u vás?  

AC: Nie, sú približne rovnaké.  

Aké miesta na Slovensku by ste chceli navštíviť?  

AC: Miesta okolo Lučenca a ešte poprípade nejaké hrady a zámky.  
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Aké slová ste sa už naučili povedať po slovensky?  

AC: Najčastejšie potraviny, potom napr. malina, pivo, víno, jahoda, saláma, 

stôl, pero, oči, ruka a plece. 

Páči sa vám Slovensko?  

AC: Áno, určite áno.  

Aké jazyky ovládate?  

AC: Angličtinu, španielčinu a trochu aj japončinu a ruštinu.  

Aké športy máte rád a športujete?  

AC: Nešportujem, skúšal som, ale nie je to pre mňa. A športy nepozerám ani v 

televízii.  
 

Akú hudbu máte rád?  

AC: Nemám rád francúzsky rap. Ale počúvam napr. Eminema a Black-Eyed- 

Peas.  
 

Aké krajiny ste už navštívili a kde sa vám páčilo najviac?   

AC: Bol som 2 týždne v Tokiu a 2 roky v Španielsku. V Japonsku sa mi páčilo 

najviac, ale  Slovensko ešte veľmi nepoznám. V Tokiu sa mi páčilo preto, lebo aj 

keď je tam veľa obyvateľov, tak je to veľmi pekné mesto, pretože je tam veľa 

zelene a krásne chrámy.  

Myslíte si, že u nás je viac bezdomovcov ako vo Francúzsku?  

AC:  Zatiaľ som tu žiadneho nevidel žiadneho, ale vo Francúzsku je ich určite 

viac.  

Na čo si máme dávať pozor, ak náhodou pôjdeme do Francúzska, do nejakých 

jeho väčších miest?  

AC: Určite na vreckárov, tých je veľmi veľa a potom na rómskych žobrákov a 

pouličných predavačov. 
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Adrienovi ďakujeme za čas, ktorý nám venoval a ešte raz by sme sa mu chceli 

týmto poďakovať.    

        Katarína Barkáčová, 2.A  
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ZAUJALO NÁS 

Rok „volebný“ 

Každý z nás si na Nový rok želá, aby bol lepší ako ten 

minulý, a tak dovoľte aj  mne pár špecifických 

novoročných želaní. V minulom roku sa toho udialo vo 

svete i doma veľa či už dobrého alebo zlého, preto 

dúfajme, že tento rok bude lepší.  

 

V tomto roku nás čakajú viaceré 

voľby. Prvými budú tie prezidentské, 

preto si pre nás všetkých želám 

slušného a reprezentatívneho nového 

prezidenta. 

 

 

Druhými voľbami budú Eurovoľby 

2014, v ktorých si zvolíme 13 

poslancov do Európskeho parlamentu. 

Dúfajme, že zefektívnia prácu Bruselu 

a budú prijímať zákony zmysluplné, 

ktoré nebudú tak trochu pritiahnuté 

za vlasy, ako to pri niektorých bolo 

doteraz. Poslednými voľbami budú 

voľby do miestnych samospráv, ktoré 

sa uskutočnia koncom roka.  

Želajme si, aby sme ich my, občania, neodignorovali z dôvodu nášho ,,zimného“ 

spánku!   
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Na Ukrajine sa začína diať tiež niečo zvláštne. 

Želám si, aby obe strany našli spoločné riešenie 

tejto začínajúcej krízy, a  aby radšej vstúpili do 

nového roka  mierovou nohou. 

Na záver prajem aj vám všetko dobré do 

nového roka a hlavne občiansku zodpovednosť 

milí spolužiaci!  

Matej Gajdoš, I.B 
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TVORÍME 

FOTOGRAFIE:  Najfotografie za mesiac január 

 

                                              

 

 

 

Tereza 

Kobličeková 

1.C 

 

               

 

 

      UMENIE 

KRESBA: 

Anna   Veselková 

2.C 
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LITERATÚRA - PRÓZA 

Západ slnka nad   

púšťou 

Spomínam si na horúčavu toho 

dňa. Dokážem si vybaviť ostré slnko, 

pred ktorým som skrývala svoju tvár. 

Viem si vybaviť suchý, prašný vzduch, 

ktorý som rýchlo vdychovala do pľúc. 

Moje nohy už takmer vypovedali 

službu, ale vedela som, že cesta už 

nepotrvá dlho.  

Niekoľko minút namáhavého 

postupu, niekoľko krátkych modlitieb za 

koniec tejto nezmyslenej túry a aspoň 

kvapku vody. Konečne som dorazila na 

miesto. Tam za mnou sa rozprestierala 

len suchá, prašná púšť a nekonečné 

kilometre ničoho. Slnko na oblohe bolo 

už vysoko, a aj keď som bola na ceste 

nanajvýš tri hodiny, bola som absolútne 

vyčerpaná. Z posledných síl som došla 

k poslednému stanovišťu. Dnu ma hneď 

privítali ostatní, ktorí dorazili skôr.  

Rýchlo som siahla po ponúkanej 

fľaši vody a začala som piť. Na ten deň si 

spomínam naozaj dobre, aj keď už od 

neho uplynulo veľa rokov. V ten večer 

som sa večer išla prejsť po púšti. 

Naskytol sa mi ten najkrajší výhľad na 

svete, a nikdy za svoj život som už 

neuvidela nič krajšie. O západe slnka nad 

púšťou sa vraví, že je to ten najkrajší 

prírodný jav na svete. A veru to tak je.  

 

S úžasom v očiach som sledovala prekrývanie sýtych farieb, 

ktoré boli tu na púšti oveľa žiarivejšie než inde. Piesok sfarbený do 

červena splýval s oblohou, ktorá sa javila, že sa ho o chvíľu dotkne. 
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Pomaly sa slnko schovávalo do svojho úkrytu a ja som ľutovala, že to nemohlo trvať dlhšie. 

Sledovala som slabučké odtiene ružovej, ktoré postupne tiež začali miznúť, až nastala tma. 

V pamäti mám ešte stále ten nádherný západ slnka. Pousmiala som sa pri myšlienke naň.  

 

Západov slnka na púšti som videla ešte veľa, no tento 

nijaký neprekonal. Bol to ten najkrajší dar, aký som mohla dostať. 

Po tom, čo som prišla o svoju dcéru som takmer prestala žiť. 

Slobodná matka, ktorej jediným zmyslom života bolo postarať sa 

o svoje dieťa, bez neho už nemá dôvod žiť. Nijaká rodina, nijaká 

opora. Neviem, prečo som sa vtedy rozhodla ísť na púšť. Spolu so 

skupinou odvážlivcov a ľudí bažiacich po adrenalíne som dorazila 

na miesto, o ktorom som nič nevedela. Celé dni som bezcieľne 

blúdila púšťou, ale vždy som našla ďalšie stanovište.  

 

Nerozmýšľala som. Vnímala som len to, ako moje nohy staticky kráčajú po 

rozžeravenom piesku, ako moje plecia ovísajú pod ťarchou batožiny, a ako vdychujem a  

vydychujem vzduch. V posledný deň tejto púte som pri západe slnka nad púšťou pocítila vo 

svojom srdci jemné chvenie. Predtým som často plakala, umárala sa v žiali a pokúšala sa 

zbaviť tej ohromnej bolesti zo straty mojej jedinej dcéry. No pri pohľade na majestátne slnko, 

ktoré ma svojimi lúčmi hrialo, som sa o to už nepokúšala. Vydýchla som ťaživý vzduch a spolu 

s ním som zo svojho tela vypustila aj všetku ťažobu, ktorú som mala na duši.  

Neplakala som, ale predsa som spomínala na svoju dcéru, na 

najkrajšie okamihy s ňou. S každým nádychom som sa cítila byť čoraz 

viac ucelená, naplnená novou energiu a nádejou. V ten deň som svoju 

dcéru nevidela len v myšlienkach. Verila som, a aj po mnohých rokoch 

verím, že tam vtedy bola so mnou. Cítim ju pri sebe každý deň, každú 

minútu svojho života. Spomienka na ňu ma drží pri živote, len vďaka 

nej sa môžem tešiť zo života... 

Opatrne som položila fotku na jej miesto. Bol na nej západ slnka nad púšťou. Zavrela 

som oči, a keď som ich otvorila, videla som ju. Usmiala som sa a bola som šťastná.  

 

                                                                             Patrícia Michalovičová, kvarta 
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NA ZÁVER                                                                                                              

 
Veľa síl, vnútornej energie a sebazapierania  

do úspešného ukončenia 1. polroka  
Vám všetkým želajú,  

kto iní, ako Vaši neúnavní redaktori  
časopisu TIMRAVINY. 
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