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PODTITUL. NASTAVTE HO 

NA CELOU ŠÍŘKU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIÁL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30.11.2019  / /  1.VYDANIE  / /  ŠK. ROK 2019/2020 TIMRAVINY 

 

STRÁNKA 2 
 

 

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

 

Milí gymnazisti, drahí 

kolegovia, vážení rodičia a 

všetci priatelia či 

sympatizanti našej školy. 

Ubehlo dlhých šesť rokov, 

odkedy ste (sme) mali možnosť 

prečítať si niečo o aktuálnom 

dianí a živote v našom gymnáziu 

prostredníctvom periodika – 

školského časopisu. Áno, je 

pravda, že doba sa od školského 

roka 2014/2015 výraznejšie 

zmenila a inovovala. A zmenila a inovovala sa aj naša 

škola – objavili sme čaro sociálnych sietí ako 

Facebook či Instagram a naďalej uverejňujeme 

informácie, články, príspevky, ale aj vlastnú tvorbu 

šikovných žiakov v online svete virtuálnej reality 

prostredníctvom školskej webstránky. No napriek tomu 

mnohí z nás mali pocit, že tomu niečo chýba. Niečo 

komplexnejšie, systematickejšie, obsiahlejšie než 

krátke a stručné príspevky na FB, a predovšetkým 

niečo, na čom by participovali samotní gymnazisti, k 

čomu by oni sami priložili ruku. To niečo je – aspoň 

podľa môjho skromného názoru – školský časopis 

 

Práve periodiká výchovno-vzdelávacích inštitúcií 

(samozrejme, okrem množstva ďalších iných faktorov) 

neraz dotvárajú ich kultúru. No a tak impozantná 

škola s bohatou históriou, akou Gymnázium Boženy 

Slančíkovej-Timravy bezpochyby je, si pokračovanie a 

nadviazanie na tradíciu Timravín jednoducho zaslúži. 

Pevne verím, že Vy, vážení čitatelia, si nájdete čas 

na príjemné a pokojné (pre)čítanie nasledujúcich 

strán a oceníte novinársku tvorbu šikovných 

gymnazistov – mladých redaktorov nášho školského 

časopisu, ktorí sa hneď od úvodu aktuálneho školského 

roka s obrovskou vervou a nadšením pustili do 

„ďobania“ do kláves svojich notebookov. Tešiť sa 

môžete na články o tretiackom KOŽaZ-e, 

imatrikuláciách, absolvovaných exkurziách, 

slávnostnej akadémii Gymnaziáde a rôznych 

podujatiach, ktorých sa žiaci našej školy zúčastnili 

alebo na ktorých priamo aktívne participovali. 

Nevynechali sme ani interview, v ktorom sme 

vyspovedali úspešnú športovkyňu a žiačku našej školy 

v jednej osobe. 

V závere môjho úvodu, milí čitatelia, dovoľte už len 

pripomenúť jednu skutočnosť. Plánujeme staviť na 

kvalitu, nie na kvantitu. Stanovili sme si radšej 

menšie ciele a dohodli sa, že v školskom roku 

2019/2020 vypustíme do sveta plánovaných päť-šesť 

čísel Timravín (približne každý štvrťrok jedno číslo, 

plus jedno-dve špeciálne vianočné, resp. 

predprázdninové číslo/-a). Prajem Vám príjemný 

čitateľský zážitok. 

 

Róbert Rácz, šéfredaktor a editor školského časopisu 

TIMRAVINY 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sledujte nás na školskom webe a zdieľajte na sociálnych sieťach 
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VELVET TALKSHOW 
 Šnúra podujatí VELVET talkshow dorazila do Lučenca 

Dňa 25. októbra 2019 sme si spoločne pripomenuli blížiace sa 30. výročie Nežnej revolúcie 

prostredníctvom podujatia VELVET talkshow v Kine Apollo. Hosťami a aktívnymi 

účastníkmi diskusie boli známi slovenskí herci Marek Majeský, Juraj Bača, Gregor Hološka 

a Lukáš Pelč. Posledný spomenutý akciu zároveň moderoval a určite je namieste spomenúť, 

že je bývalým absolventom nášho gymnázia. Okrem týchto slávnych osobností slovenského 

šoubiznisu sa VELVET talkshow aktívne zúčastnil aj stand-up komik Tomášom Hudák, 

ktorý zaplnenej sále predviedol aj čo-to zo svojho umenia. Trefnými a najmä vtipnými 

príhodami porovnal súčasný život mladých ľudí s generáciou, ktorá vyrastala a dospievala 

v dobe pred pádom „Železnej opony“. Posledným hosťom besedy, ktorý vystúpil po boku 

známych hercov, bol Maroš Hečko. Práve on prijal výzvu v podobe role producenta filmu 

Amnestie, ktorého trailer si všetci prítomní diváci s nadšením pozreli priamo v kine.    

Spomenutý film len prednedávnom (pozn.: v čase písania článku koncom októbra 2019) 

dorazil do slovenských kín. Diváci sa môžu tešiť práve na tých hercov, s ktorými mali 

možnosť stretnúť sa osobne počas tour VELVET talkshow. V tomto filme sa okrem príbehu 

troch rodín zasiahnutých komunistickou perzekúciou dozvieme niečo viac aj o vzbure 

väzňov v Leopoldove, ktorej predchádzali široké amnestie Václava Havla z roku 1990.  

(Sima) 

 

DIVADELNÁ JESEŇ  
 Keď muži plačú 

Už niekoľko desaťročí pôsobí v Poprade amatérske divadlo Commedia, ktoré tento rok navštívilo aj naše 

mesto. Študenti z 1.A, sexty a septimy sa 29. 10. zúčastnili predstavenia Keď muži plačú. Divadelníci 

spracovali tri klasické ruské poviedky od Antona Pavloviča Čechova do vtipného bloku, využili aj 

prostriedky moderného divadelného stvárnenia, čím takú ťažkú tému, akou nenaplnený život muža je, 

priblížili nielen súčasnému divákovi, ale aj mladej generácii. Skrachované manželstvo, samota, nenaplnené 

ambície, to všetko bolo súčasťou predstavenia, ktoré nesie svoj odkaz aj pre súčasného človeka, ktorý sa stále 

za niečím ponáhľa, a tak mu často uniká pravá podstata života. 

(Mgr. Ivan Hraško) 

 

 

 

EXKURZIA MODRÝ KAMEŇ  
Exkurzia v mestečku sa vydarila 

Prvý októbrový pondelok (7. 10. 2019) sa žiaci dvoch tried (prímy a sekundy) zúčastnili dejepisnej exkurzie na trase Ľuboreč – Modrý Kameň. Autobus 

vyrazil spred GBST o 7.30 hod. ráno. Prvou zastávkou bol stredoveký kostol v neďalekej obci Ľuboreč. Nachádza sa tu sedemstoročná kazateľňa 

a 680-ročné maľby. Kostol bol založený v čase vlády uhorského kráľa Karola Róberta z rodu Anjouovcov. V rokoch 1848, 1893 a 2003 ho renovovali. 

Okolo ôsmej hodiny rannej sa výprava mladých gymnazistov vybrala na približne 2 km vzdialenú trasu, aby obdivovala dávno vybudované tatárske 

pivnice. Tie boli vystavané v rozmedzí rokov 1240-1241 v období tatárskych vpádov a nájazdov na tunajšie obyvateľstvo. Po prehliadke pivníc sa žiaci 

prímy a sekundy v sprievode vyučujúcich presunuli autobusom do kľúčovej destinácie celej exkurzie – na hrad v Modrom Kameni. Obhliadka hradného 

komplexu, ktorý bol postavený v roku 1278 Petrom Forrom z rodu Balašovcov, začala v prvej časti hradu – v Hradnom múzeu. Nasledoval presun do 

ľavej časti stavby, kde sídli Múzeum hračiek a bábik. Výstava hračiek a hračkárskych kultúr je zároveň stálou expozíciou tohto múzea. Kroky mladých 

gymnazistov potom smerovali do poslednej časti hradu, v ktorej je umiestnené symbolicky a metaforicky pomenované múzeum s názvom Dotkni sa 

stredoveku. Kto mal chuť a odvahu, ten si mohol vyskúšať napríklad stredoveké brnenie, dobové hračky, obdivovať nábytok či farmárske pomôcky 

typické pre toto obdobie dejín. Žiaci celú exkurziu zakončili v pivničných priestoroch hradu obhliadkou stále prebiehajúcich archeologických 

vykopávok. Následne sa plní pozitívnych dojmov a obohatení o kus histórie vrátili do centra Novohradu.   

Lukáš ČIPKA (sekunda) 
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Terakotová armáda v synagóge 
Väčšina výučby predmetov v škole 

prebieha v triedach. Žiaci počúvajú 

výklad učiteľa (alebo aj 

nepočúvajú...), píšu si poznámky 

(alebo aj nepíšu...), debatujú 

o rôznych témach. Tento spôsob 

v niektorých prípadoch rýchlo stratí 

na zaujímavosti, stane sa nudným, 

prípadne, žiaci ho začnú považovať 

za samozrejmosť. Trieda 3.B spolu 

s triednym učiteľom využila 

„dvojhodinovku“ umenia a kultúry 

a v stredu 16. októbra sa zúčastnila 

výstavy bojovníkov terakotovej 

armády v Synagóge Lučenec. 

 Armáda z terakoty – pálenej 

hliny bola objavená náhodou v roku 

1974 pri kopaní studne. Robotníci 

namiesto vody narazili na niekoľko 

sôch vojakov a koní, ktoré chránili 

hrobku prvého čínskeho cisára od 3. 

storočia pred naším letopočtom. Od 

nájdenia armády až po súčasnosť sa 

tento ôsmy div sveta neprestajne 

skúma. Armádu tvoria prevažne 

vojaci, sochy koní, vojenských vozov, ale i hudobníci, akrobati či úradníci, pričom väčšina sôch je v nadživotnej veľkosti. Odhadovaný počet vojakov 

je viac ako osemtisíc, z ktorých každý jeden je originálny, žiadni dvaja nie sú totožní, dokonca aj najpodobnejšie tváre dokáže človek odlíšiť voľným 

okom. 

 Počas výstavy sme sa o armáde dozvedeli zaujímavé vedecké poznatky, ale 

aj hypotézy z dokumentárneho filmu a potom už na nás čakala výstava samotná. 

Prototypy vojenských vozov, bojovníci rôznych hodností, jazdec s koňmi a ďalšie. 

Dokopy viac ako päťdesiat prepracovaných, certifikovaných kópií vojakov bolo 

súčasťou výstavy. Z informačných tabúľ sme sa dočítali o živote cisára, jeho 

reformách týkajúcich sa úradníctva, práva, písma, náboženstva a iného, o jeho smrti, 

hrobke a význame obrovskej „posmrtnej“ armády. Najviac nás zaujala symbolika 

rúk a účesov sôch, pri ktorých určitý účes a postavenie prstov značí hodnosť 

a funkciu vojaka v boji.  

 Naspäť do školy sme sa teda vracali zasa o niečo múdrejší s úspechom, že 

sme sa vyhli aspoň písaniu poznámok. Návštevou výstavy sme zároveň pokorili 

stotisícovú hranicu celkovej návštevnosti terakotovej armády, ktorá má v Lučenci 

svoje deviate zastavenie. Ku dnešnému dňu má výstava v Lučenci viac ako 

desaťtisíc návštevníkov a je prístupná verejnosti v priestoroch lučeneckej synagógy 

od polovice septembra až do 30. novembra. 

(pat) 

 

 

 

 

Pravda o drogách 
PROTIDROGOVÁ BESEDA NA NAŠOM GYMNÁZIU 
Tak znel názov kampane protidrogovej besedy spojenej s prednáškou, ktorú pre žiakov dvoch 

tried prvých ročníkov (4G) zrealizovalo občianske združenie Slovensko bez drog začiatkom 

novembra (4. 11. 2019). Lektor uvedenej organizácie gymnazistom vysvetľoval nielen riziká 

plynúce z užívania psychoaktívnych a návykových látok, ale aj negatívne dopady pôsobenia drog 

na vyvíjajúci sa organizmus mladých ľudí. Poukázal tiež na nebezpečenstvo ľahkej dostupnosti 

drog, ktoré aj samotná legislatíva klasifikuje ako legálne (napr. alkohol, tabakové výrobky, lieky, 

káva či iné stimulanciá a pod.), no aj na skutočnosť, aké ľahké môže byť „skĺznutie“ človeka 

k užívaniu takzvaných tvrdých drog. Aj takouto formou sa naša škola snaží vyvíjať aktivity 

v oblasti prevencie pred rizikovými faktormi a implementovať predchádzanie nežiadúcim javom 

do edukačného procesu jednotlivých predmetov, najmä tých výchovného charakteru.  

 
(rr)
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SKVELÍ  

 

Okrem bežného učenia sa nám naše gymnázium snaží ponúknuť rôzne aktivity, organizované priamo v priestoroch školy, alebo mimo nich. 

Žiacka školská rada pod vedením koordinátorky ŽŠR Mgr. Belovovej sa vyučovanie snaží ozvláštniť o trochu viac a neraz aj neštandardným 

spôsobom.  

Počas minulého školského roka sa žiaci gymnázia mohli zapojiť do projektu vytvoreného  žiackou školskou radou s názvom Gympel žije 

farbami. Ako všetci dobre vieme, každý týždeň bola zadaná iná farba. Jeden deň v týždni, zvyčajne v stredu, sa žiaci mohli zapojiť do projektu 

a obliecť si viditeľný kus odevu v danej farbe. Úspešnosť bola pravidelne vypočítaná a uvedená percentuálne za každú triedu osobitne. Na 

konci súťaže sa sčítali všetky percentá a dve triedy, ktoré boli najaktívnejšie, dostali odmenu. 

Víťazmi sa stali bývalá 3.D (trieda pani Mgr. Belovovej) a bývalá prima (trieda pani Mgr. Csabovej). Tieto triedy dostali odmenu v podobne 

dvoch veľkých tort. Diplomy, gratulácie a odmeny boli dodatočne odovzdané ešte na začiatku tohto školského roka.  

Ešte raz gratulujeme víťazným triedam a ostatným aktívnym triedam ďakujeme za účasť. Veríme, že naša škola bude naďalej napredovať 

v rôznych aktivitách a projektoch, ktoré žiakom viac či menej spestrujú tradičný výchovno-vzdelávací proces školy. 

 

(kk) 
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TRETIACI ZVLÁDLI KOŽaZ NA VÝBORNÚ   

Škandál! Všetky tretie ročníky gymnázia sa na týždeň len tak vyparili zo 

školy. Mohlo by sa zdať, že sa po nich zľahla zem. No skutočnosť bola 

taká, že sa vybrali na týždňový Kurz ochrany života a zdravia (tzv. 

KOŽaZ), ktorý si mnohí pamätajú skôr pod názvom „branecké cvičenie“. 

Tretiaci boli „nezvestní“ od 24. do 27. septembra 2019, pričom ich 

útočiskom sa stal hotel Biela medvedica v dedinke Bystrá. 

Takmer okamžite po príchode sa všetci prítomní vybrali na túru, 

ktorej cieľom bol výstup na Chatu Milana Rastislava Štefánika. Tá 

v roku 1924 nahradila pôvodnú chatu na vrchole Ďumbiera z roku 

1902. Napriek svojmu veku dodnes slúži ako útočisko nielen všetkým 

turistom, ale aj robotníkom pracujúcim a podieľajúcim sa na jej 

výstavbe. Žiaci boli po celý čas pod dozorom vyučujúcich Mgr. B. Látku, 

Mgr. J. Širka, Mgr. H. Marákovej, Mgr. I. Krnáča a Mgr. R. Rácza.  

Po prvom (najnáročnejšom) úseku sa už len 40 odvážlivcov vybralo 

pokračovať v ďalšom výstupe na Ďumbier. No a z neho až na samotný 

Chopok (tretí najvyšší vrch Nízkych Tatier s nadmorskou výškou 2024 

m. n. m.). Zvyšní žiaci sa medzičasom vrátili na ubytovňu, kde ich vítala 

teplá večera. Zaujímavým „okorenením“ túry bol fakt, že študenti, ktorí 

so sebou počas výstupu na Chatu M. R. Štefánika zobrali aj poleno 

dreva, dostali na chate teplú šálku čaju grátis.   

Na druhý deň, po hrozivom budíku o siedmej hodine rannej, sa 

odohrala príprava na orientačný beh. Profesori si pre žiakov pripravili 

mnoho zaujímavých aktivít. Na stanovišti Mgr. Krnáča sa realizovala 

ukážka a nácvik zdravotnej prípravy, kde si tretiaci osvojili alebo (oživili 

v pamäti) základy kardiopulmonálnej resuscitácie (KPR), to, ako rozlíšiť 

jednotlivé typy zlomenín, ale tiež rôzne štádiá šoku a podobne. Hneď 

povedľa mal svoje stanovište aj Mgr. Látka so svojou strelnicou, kde si 

žiaci mohli vyskúšať svoju ostrozrakosť v mierení na terč. O niekoľko 

metrov ďalej mal svoje stanovište Mgr. Rácz. Tu študenti čelili výzve 

v podobe hodu granátom. Všetko bolo zakončené u telocvikára Mgr. 

Širka, ktorý tretiakov inštruoval o orientácii v Nízkych Tatrách a o tom, 

ako si chrániť naše prírodné bohatstvo.  

Večer nastal čas oddychu, avšak v duchu pokračujúcej 

edukácie. Premietanie dokumentárnych filmov malo za cieľ študentov 

informovať o stave našej prírody. Ukážky ich poučili nielen o krásach 

našich hôr, ale aj o ich histórií a o tom, ako ich prítomnosť a dary 

formovali povahu nášho národa. Hory vždy zohrávali obrovskú úlohu 

v živote  Slovákov a filmy premietané na KOŽaZ-e to krásne vykreslili. 

Veríme, že všetci žiaci si z tohto premietania zobrali aspoň mierne iný 

pohľad na svet a našu prírodu. 

Ďalší deň ráno nastal povestný deň „D“. V dopoludňajších hodinách sa 

celá výprava Lučenčanov vybrala na Tále k hotelu Partizán. Tu sa žiaci 

mohli pokochať prírodnými krásami, alebo (ako väčšinou iná 

preferovaná možnosť) osviežiť sa nápojmi ponúkanými v hoteli. Cestou 

späť sa niektorí podieľali i na dobrovoľnom zbere húb.  

Po intenzívnych prípravách sa na druhý deň uskutočnil samotný 

orientačný beh. Žiaci boli rozdelení do tímov v ktorých súťažili, 

pomocou azimutu hľadali poradie jednotlivých stanovíšť. Všetci 

predviedli prvotriedne výkony, ako sa na správnych gymnazistov patrí.  

KOŽaZ všetci – až na niekoľko chrípkových „prípadov“ – prežili v zdraví 

a dúfame, že si z neho (okrem nazbieraných hríbov) odniesli aj plno 

zážitkov a obohatili si svoje vedomosti. 

(nm) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

1.  
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EXKURZIA 
BUDAPEŠŤ 

Exkurzia do budapeštianskej ZOO dopadla 
na výbornú 

 

Začiatkom októbra (4. 10. 2019) sa žiaci 

prvých ročníkov a kvinty GBST zoskupili 

pred školou, plní očakávaní na nadchádzajúci 

výlet. Okolo ôsmej hodiny predpoludním 

nasadli do autobusov a vyrazili na cestu. To, 

že bolo ešte skoro ráno, neznamenalo, že 

v autobusoch nepanovala dobrá nálada. A aj 

vďaka tomu cesta ubiehala rýchlo. Študenti 

prakticky ešte ,,noví“ v našej škole mali 

možnosť nadviazať kontakty a vzťahy so 

spolužiakmi z inými triedami. Možnože 

z toho vykvitnú dlhoročné priateľstvá... Po 

niekoľkých hodinách cesty sa naši študenti 

,,vylodili“ pred budapeštianskou 

zoologickou záhradou. V sprievode našich 

milých profesorov vstup a kúpa lístkov do 

zoologickej záhrady prebehli bez akejkoľvek 

ujmy a škôd. Žiaci, ohromení veľkosťou 

a majestátnosťou priestranstva, do ktorého 

vstúpili, sa hneď po presných inštrukciách 

vyučujúcich podujali preskúmať takmer 

každý centimeter, ktorý za určený čas mohli 

stihnúť. A tak sa naši študenti rozišli 

„nasávať“ vedomosti všelijakého druhu. 

A nebojte sa, rozhodne mali si z čoho 

vyberať! V tejto (nielen) zoologickej, ale aj 

botanickej záhrade majú  1072 živočíšnych 

druhov. Zoologická záhrada otvorila po prvý 

raz svoje brány návštevníkom 9. augusta  

 

 

 

1866. To činí túto zoologickú záhradu jednou 

z najstarších na svete. Park má každoročne 

okolo milióna návštevníkov. Rozlohou má 

tento skvost 18,4 ha. Podľa tohto všetkého, 

a aj podľa ohlasov našich žiakov, žne tento 

komplex veľký úspech. A na koniec, ako 

čerešnička na torte – mali naši spolužiaci 

príležitosť zatancovať si tradičné africké 

tance s dobrovoľníkmi, ktorí spievali 

a tancovali takmer celý deň. Po tomto 

zvláštnom dobrodružstve bol čas opustiť 

brány budapeštianskej zoologickej záhrady. 

Na pozdvihnutie značne skleslej morálky nás 

naši milí profesori odviezli do nákupného 

centra West end. Žiaci sa absolútne nadšení 

rozpŕchli na všetky strany po obchodnom 

centre, samozrejme po tom, čo dostali presné 

inštrukcie. Každý si nákupy užil po svojom.  

 

 

Veď bodaj by nie! Predsa je to jedno z 

najväčších nákupných stredísk v strednej 

Európe. No aj po takýchto radovánkach 

prišiel čas na návrat domov. Podľa plánu sa 

takmer všetci zišli pred nákupným centrom 

pripravení na odchod. Česť výnimkám, ktoré 

si príliš nepotrpia na dochvíľnosti. No aj po 

menších komplikáciách sme sa vydali späť. 

V dobrej nálade, rozvášnení z nákupov sme 

si posadali späť na svoje miesta do 

autobusov. Po chvíľkovej eufórií však na 

všetkých dopadla únava, a tak cesta späť bola 

omnoho pokojnejšia ako ranná cesta do 

metropoly Maďarska. Rozospatí, značne 

unavení, no šťastní prišli naši žiaci domov. 

Priniesli si zo sebou nielen nákupy, ale aj 

krásne spomienky a zážitky.

Barbora MURÍNOVÁ (kvinta) 
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INOVAČNÝ  WORKSHOP
V pondelok 28. októbra 2019 mali žiaci tretieho a štvrtého 

ročníka možnosť zúčastniť sa tradičného stredoškolského 

a vysokoškolského Inovačného workshopu v rámci projektu 

Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, do ktorého sa 

zapojila aj naša škola. Hlavným cieľom národného projektu je 

zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky 

prostredníctvom realizácie cielených aktivít, teda organizáciou 

podobných workshopov a poskytovaním špecializovaného 

inovačného a technologického poradenstva, najmä pre 

podnikateľské subjekty a iné cieľové skupiny. 

 Workshop prebiehal na štyroch vyučovacích hodinách 

v zasadačke a v učebni cudzích jazykov. Zúčastnilo sa ho viac ako 

30 mladých ľudí s cieľom spoznať inovatívne myslenie, ktoré 

nachádza využitie snáď vo všetkých činnostiach človeka. 

 Po úvodnom slove Artura a Peťa, dvoch sympatizantov 

inovácií, ktorí viedli celý workshop, sme sa v dvoch osobitných 

skupinách snažili rozvíjať svoje kreatívne myslenie rôznymi 

spôsobmi.  

Najprv sme sa zahrali hru pozitív a negatív, ktorá nás 

naučila, že základným predpokladom kreatívneho myslenia je 

pozitívny postoj.  

Vysvetlili sme si základný rozdiel medzi inováciou 

a kreativitou – pod pojmom inovácia sa skrýva celý proces 

obsahujúci niekoľko činností od nápadu cez plánovanie, až po 

realizáciu a kreativita je najdôležitejšou súčasťou tohto 

procesu. Je to schopnosť človeka vytvárať akékoľvek nové 

a pôvodné myšlienky, ktorá sa dá do značnej miery rozvíjať.  

Nasledoval test kreatívnych schopností. Pri niektorých 

úlohách sme sa poriadne zapotili... Čo by už len mohol mať 

spoločné zatvárací špendlík (zicherka) s veľrybou grónskou? 

K odpovedi sme sa dostali až spoločným úsilím – rozvíjali sme 

svoje schopnosti. 

 Hlavným bodom programu bolo predstavenie konkrétnej 

techniky, ako prísť na nové nápady. Okrem už známeho 

brainstormingu či metódy šiestich klobúkov sme sa venovali 

najmä synektike. Je to nezvyčajná metóda riešenia problémov 

s použitím prvej myšlienky, ktorá sa nám vytvorí pri určitom 

slove a podobnosti medzi dvomi objektmi. Synektika je 

o spájaní nezlučiteľného, no vieme ju využiť nielen v škole 

alebo v práci, ale aj pri riešení problémov a situácií 

v každodennom živote. Túto techniku sme si najprv vyskúšali na 

fiktívnom zadaní a potom sme sa v skupinách pustili do reálnych 

návrhov inovácií v meste Lučenec.  

Na záver workshopu sme viac ako štyridsať nápadov 

inovácií predstavili za účasti Mgr. Heleny Marákovej, riaditeľky 

školy, PhDr. Alexandry Pivkovej, primátorky mesta Lučenec, 

a Ing. Daniela Kojnoka, riaditeľa Centra rozvoja inovácií 

v Lučenci. Medzi motívmi sa viackrát spomenula idea mestskej 

plavárne, bikesharingu, opravy cestných komunikácií a cyklotrás 

v okolí mesta, ku ktorým primátorka mesta i riaditeľ Centra 

rozvoja inovácií vyjadrili kladný názor. Domov sme tak 

odchádzali s dobrým pocitom, že sme sa niečo zaujímavé naučili 

a a prispeli nášmu mestu novými nápadmi, aby aj Lučenec mohol 

byť mestom plným inovácií. 

(pat) 
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IMATRIKULÁCIE

 

                Slávnostne sme prijali žiakov prímy do cechu gymnazistov 

Posledný októbrový piatok (25.10.2019) sme našich najmladších 

spolužiakov oficiálne prijali medzi nás gymnazistov v podobne 

tradičnej slávnosti – imatrikulácie. Priestory telocvične, kde sa 

imatrikulácia odohrávala, boli vyzdobené do zelených a čierno-

hnedých farieb symbolizujúcich tohtoročnú vojenskú tematiku. Žiaci 

a žiačky kvarty v spolupráci s členkami Žiackej školskej rady a pani 

profesorkami (Mgr. Belovová, Mgr. Pšenicová a Mgr. Šusteková) sa 

postarali o výzdobu, občerstvenie, hudbu,  program a rôzne súťaže, 

ktorými museli primania prejsť.  

Program sa začínal nástupom a vojenskou rozcvičkou. Pri plnení 

špeciálnych úloh si prímania mohli porovnať svoje zručnosti, 

šikovnosť a rýchlosť. Po zložení slávnostného sľubu imatrikulácia 

pokračovala tou najpríjemnejšou činnosťou – večerou. Pizza potešila 

nielen hlavných aktérov podujatia (žiakov prímy už oficiálne prijatých 

do cechu gymnazistov), ale aj našich usilovných organizátorov celého podujatia a ich dozor konajúce vyučujúce. Počas celého trvania akcie panovala 

príjemná atmosféra, ktorú umocnila skvelá hudba sprevádzaná spoločným tancovaním a výbornou zábavou. Po úspešnom ukončení imatrikulácie 

odchádzali všetci s úsmevom na tvári a s príjemnou náladou mohli začať očakávaný víkend.       (kk) 
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Prváci úspešne prešli imatrikulačným aktom

Po žiakoch prímy boli neoficiálne oficiálnym spôsobom prijatí do stavu našej školy aj žiaci prvých 

ročníkov (4G), ktorí sa od 8. novembra 2019 môžu pýšiť statusom gymnazistov. Hoci sa proces ich 

prijímania nerodil ľahko a neraz sa museli popasovať s náročnými úlohami, novici skúsenejších 

tretiakov a svojich triednych učiteľov nesklamali a napokon sa všetci spoločne zabavili na výbornej 

diskotéke. 
Slávnosť imatrikulácie má v našej škole bohatú a pestrú históriu. Na nadviazanie tejto tradície 

nezabudli ani súčasní tretiaci, ktorí sa spoločne so Žiackou školskou radou skvele zhostili 

organizátorskej úlohy. Doobedňajšie pomaľovanie prváckych tvárí bolo tou pravou predzvesťou 

večerného cirkusu. Doslova. Práve cirkus bol totiž ústredným motívom tohoročnej imatrikulácie 

prvákov. Niektorí z nich sa tejto témy chopili – takpovediac – za pačesy a do školy prichádzali 

vyobliekaní v zvieracích kostýmoch už od rána. Blížiacou sa 18. hodinou podvečernou sa postupne 

zapĺňala aj sála obchodno-administratívneho centra Novohrad. Tu už na prvákov čakali rôznorodé 

úlohy a aktivity, ktoré museli splniť. A verte – darilo sa im! Kŕmenie spolužiakov naslepo, plazenie sa 

z bodu A do bodu B bez pomoci končatín, tradičné lízanie čokoládového krému z oboch strán 

potravinovej fólie, jedenie špagiet bez použitia rúk, ale aj vedomostný kvíz a čerešnička na torte – 

rapovanie receptov do rytmu hudby. Toto a ešte omnoho viac museli prváci dokázať, aby ich starší 

spolužiaci prijali do „cechu“ gymnazistov                         (rr) 
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Dúhová sobota 

Z vlastnej tvorby našich študentov 

 
      „ Mňa porazí!“ 

     Ešte nie je ani osem hodín ráno a už zo mňa tečie. Hala je prázdna 

a ja v jej strede stojím s polootvorenými ústami, nechápavým 

pohľadom a hľadím na informačnú tabuľu. Cítim, ako mi steká ďalšia 

kvapka potu po tvári a tlak sa mi pomaly dvíha. Vo vzduchu už necítiť 

vôňu dobrodružstva a moje nadšenie klesá. Vlak mešká stodvadsať 

minút, čo pre mňa znamená, že sa ku svojmu naplneniu sna 

nepribližujem, ale cúvam. Tak veľmi sa tam chcem dostať. Zúčastniť sa 

ho. Dúhového pochodu. V zúfalstve si sadám na špinavú lavičku. 

Počúvam a zvykám si na monotónny hlas vlakvedúcej rozpínajúci sa na 

našej malej stanici. Pretože, ako sa zdá, ten budem počúvať najbližšie 

dve hodiny. 

     Po nekonečne dlhej ceste prichádzam do Bratislavy. Kráčame so 

sestrou Hviezdoslavovým námestím so zmrzlinou v ruke a usmievame 

sa. Sledujem skupiny ľudí oblečených vo farbách dúhy. Tento krásny, 

výnimočný  moment preruší jedna veľká hnedá škvrna na bielom 

podklade. To práve dopadla kvapka čokoládovej zmrzliny na sestrine 

čisto biele tričko. Obe naraz zastaneme, pozrieme sa na fľak a povieme: 

„Čo teraz?“  zasmejeme sa a improvizujeme.  

     Davy ľudí nás obchádzajú a pri neďaleko postávajúcich policajtoch 

vzbudzujeme pochybnosti. V strede námestia, pred vstupom na 

podujatie sestre utieram škvrnu, zaväzujem tričko a pokúšam sa to 

zachrániť. Moja prvá pomoc nepomáha. Roztretím sa fľak zväčšil. 

Nezostáva nám nič iné, len to  tričko zaviazať do uzla.  

„Tá hnedá machuľa je príliš vysoko.“ hovorí mi sestra.  Vychádza 

z komfortnej zóny a odhaľuje svoj štíhly pás a brucho. Pri otázkach 

typu:  

„Nie som tučná? Neprekypujú mi boky? Naozaj je to v poriadku?“  

Len prekrútim očami a presvedčím ju, že je všetko v poriadku.  

„Ach, my ženy sme tak komplikované a riešime úplné hlúposti.“ 

skonštatujem. 

     Vstup na pochod lemujú vlajky a transparenty s dúhovou tematikou. 

Začala som si ešte viac uvedomovať silu momentu. Míňame sa s partiou 

tínedžerov. S jednou babou sa na seba naraz pozrieme – nie je to 

hocijaký pohľad. Je úprimný, milý a vyvoláva pocit odhodlania. Oči nám 

padnú na prsty prepletené s jej priateľkou.  

Prišla sem povedať, kým je, koho ľúbi a je ochotná biť sa za svoju lásku. 

Premeriava si ma.  Mám na sebe vlastnoručne vyrobené tričko 

s dúhovou vlajkou a vysoké dúhové ponožky vytiahnuté až po kolená. 

Opäť sa nám stretnú pohľady. Usmejeme sa. Sme hrdé na to, prečo sme 

tu. Ona sa prišla priznať ku svojej orientácii, vysvetliť ľuďom, že kvôli 

tomu nie je zlým človekom a osláviť tento deň so vztýčenou hlavou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja som si prišla splniť sen, podporiť všetkých homosexuálov, bisexuálov 

či transsexuálov. Ukázať im, že sú tu aj ľudia, ktorí  im pomôžu zmeniť 

tento zle nastavený systém plný nenávisti na lásku.     

Poukázať na rovnosť práv, že nie sú zlí. Dokonca sú niekedy lepší ako 

my ostatní. A tak sme si toto všetko povedali očami a ďalej kráčame 

svojimi cestami. 

     Vypočuli sme si skvelé príhovory ľudí, ktorí pochod organizujú 

a finančne podporujú. Prišli sem zaujímavé osoby zo Slovenska či 

Česka, Holandska a Talianska, alebo dokonca z Ameriky. Som unesená. 

Plním si sen a robím dobrú vec. V živote som nebola taká šťastná 

a naplnená energiou ako teraz.  

Fotím a tlieskam. Skláňam obdiv! Prichádza niekto veľmi špeciálny. Je 

to kňaz. Kňaz, ktorý je ochotný vzdať sa svojej funkcie, len kvôli pomoci 

druhým. Na jeho odhodlanosť , úprimnosť, charizmu a ten príhovor 

nezabudnem. Na záver monológu ešte dodal: 

     „Som hrdý, že som sem prišiel a všetkých správnych ľudí vyzývam do 

ulíc Bratislavy, aby sa išli biť za lepší život!“ 

     Verte, či nie, no tí ľudia ho počúvli. Pochodovali sme všetci spolu, 

ako jeden celok, ako jeden človek - je to dôkaz toho, že ľudia vedia byť 

aj súdržní.. Sprevádzali nás bubeníci, ktorí presne vedeli, ako ľudí 

roztancovať.  Z chôdze, či poskakovania vznikli tance rôzneho druhu. 

Všetci sme tancovali spolu.  

Nepoznali sme sa, no rozprávali, hulákali a smiali sa ako starí známi. 

Urobili sme v uliciach taký „bordel“, že kvôli nám bola odstavená 

doprava. Tá atmosféra sa nedá opísať, no bol to najlepší zážitok 

v mojom živote.  

     Po celom dni , keď som sa nad tým spätne zamýšľala, som stále 

nevedela pochopiť, čo sa to stalo. 

„Splnila som si sen a realita bola ešte krajšia, ako som si ju 

predstavovala!“ dookola mi to hučalo v hlave.  

Dokonca som pochodovala po boku extrémne vzdelaných a správnych 

ľudí. Verím, že sa situácia vo svete zlepší a ďalšie dúhové pochody budú 

len oslavou našej výhry.  

Tento skvelý deň sme so sestrou zavŕšili večerou... Išli sme sa najesť, 

pretože toho bolo nadnes pre obe nad hlavu. Ráno som len sklamane 

sedela na lavičke a ani som nedúfala, že to takto perfektne vypáli. Pri 

myšlienke na to sa len uškrniem a kráčam smerom k reštaurácii. 

 

(kk)

 
 



30.11.2019  / /  1.VYDANIE  / /  ŠK. ROK 2019/2020 TIMRAVINY 
 

 

 

STRÁNKA 12 
 

 

Symbolická lipa pred 
budovou GBST 

V roku 2019 si Živena – spolok slovenských žien – pripomenula 

jubilejné 150. výročie svojho vzniku. Pri tejto slávnostnej príležitosti jej 

členky spolu so zástupcami mesta, pedagógmi a študentmi zasadili 18. 

októbra symbolickú lipu v areáli Gymnázia Boženy Slančíkovej-

Timravy. A to v bezprostrednej blízkosti sochy známej spisovateľky, 

ktorej meno hrdo nesie naša škola. „Jednou z našich aktivít je aj sadenie 

líp. Je to náš národný strom, symbol Zeme, užitočný, liečivý, ktorý 

pomáha ľuďom tak, ako sa Živena snažila pomáhať ženám. My sme 

druhým mestom na Slovensku, v ktorom sa tento strom vysadil,“ 

vyjadrila sa pre redakciu lučeneckých Mestských novín Jarmila 

Móricová, predsedníčka organizácie miestnej Živeny Lučenec. 

Situovanie novovysadenej lipky nie je náhodné. Spisovateľka Božena 

Slančíková-Timrava bola v minulosti tiež aktívnou členkou Živeny 

spolu s ďalšou dôležitou postavou literárnych dejín nášho regiónu 

Elenou Maróthy-Šoltésovou. Aj touto cestou si ich spolok chcel uctiť. 

 

(rr) 

 

 

NOC VÝSKUMNÍKOV 
Posledný septembrový piatok, teda presne v čase, 

kedy sa naši starší spolužiaci-tretiaci a žiaci septimy 

vracali z týždňového KOŽaZ-u, sme sa my – vybrané 

ročníky osemročného gymnázia – vydali do Banskej 

Bystrice. Žiaci prímy, sekundy, tercie a kvarty sa 

v meste pod Urpínom zúčastnili tradičného podujatia 

s názvom Noc výskumníkov. Tri skúsenejšie triedy, 

konkrétne sekunda, tercia a kvarta už vedeli, do čoho 

idú, no ich najmladší spolužiaci z prímy boli plní 

očakávaní. Po príchode do Banskej Bystrice sme 

rovno zamierili na „miesto činu“, ktorým bolo 

nákupné centrum Európa. Tu nás už čakalo množstvo 

stánkov s rôznymi aktivitami, úlohami, novinkami zo 

sveta inovácií, ktoré sme mohli nielen obdivovať, ale 

si ich aj priamo vyskúšať. Za zmienku stojí napríklad 

slepá mapa Slovenska, kde bolo našou úlohou  

 

správne identifikovať slovenské národné parky, stánok s drevom a možnosťou poskladať si 

vlastný hlavolam z tohto materiálu, či pultík s kvízom o inováciách. Neobišli sme však ani 

stánok s baktériami a mikroorganizmami, kde nám výskumníci ukázali, ako sa darí rastlinám 

v čistej vode, resp. nedarí vo vode znečistenej. V poradí ďalšie stanovište oslovilo najmä 

chlapcov. Tí si mohli vybiť prebytočnú energiu a zacvičiť si priamo v priestoroch nákupného 

centra. Na svoje si prišli aj naši jazykovo zdatní gymnazisti, ktorí si potrápili svoje „mozgové 

závity“ prekladmi slovenských textov do rôznych cudzích jazykov. Noc výskumníkov bola 

super, skvelá a jedinečná, zároveň nám ukázala, že vzdelávať sa dá aj takouto netradičnou 

formou.  

Ema SEBESTYÉN (sekunda) 
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V našej škole máme bezpochyby množstvo talentovaných 

žiakov, ktorí sú úspešní nielen vo vedomostných, 

v literárnych či umeleckých olympiádach a podujatiach, ale 

aj v súťažiach športového charakteru. Jednou z takýchto 

gymnazistov (resp. gymnazistiek) je Alexandra Halajová, 

vynikajúca judistka a v súčasnosti žiačka 3.C triedy. Saška 

pôsobí v klube „JUNIOROV“ (Junior Judo Klub Lučenec) a každý rok nás ohromuje ďalšími a ďalšími 

úspechmi. Ide o veľmi charizmatické a krásne dievča, ktoré už v čase dovŕšenia plnoletosti veľmi pozitívne 

reprezentuje seba samú, svoj klub, centrum Novohradu, ako aj samotné Gymnázium Boženy Slančíkovej-

Timravy v športovom svete. Je šikovná a plná odhodlania zvíťaziť, nedávno súperila – i vyhrala – zápas 

s potrhanými väzmi v členku. O jej pokrokoch a víťazstvách na tatami nás pravidelne informujú naše 

regionálne periodiká. Práve preto sme sa rozhodli osloviť a poprosiť Sašku o exkluzívny rozhovor pre 

čitateľov školského časopisu TIMRAVINY. Sme veľmi radi, že mladá džudistka na výzvu našej redakcie 

súhlasne prikývla a vniesla viac svetla do toho, aká bola (a stále je) jej osobná cesta za úspechom. 
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Saška, ako dlho sa už venuješ 

judu? Mala si nejaký idol, ktorý 

ťa k tomuto športu priviedol?  

„Judo robím už desať rokov. Moja 

mama bola takisto judistka, a teda 

inšpirácia bola hlavne u nej. Ako 

v minulosti, takisto mi je aj 

v súčasnosti veľkou oporou.“ 

Už dlhodobo pôsobíš 

v lučeneckom klube Junior 

Lučenec. Ako by si popísala 

dôležitosť vzťahu klubu 

a judistu? 

„Ani nie tak s klubom, ale 

najdôležitejší je pre mňa vzťah 

s mojím trénerom. Vôbec si to 

neviem bez neho predstaviť. Už ho 

vnímam ako člena rodiny a jeho 

podpora pre mňa znamená 

neskutočne veľa.“ 

Myslíš si, že dobrý judista musí 

mať nejaké fyzické 

predispozície k tomuto športu? 

„Podľa mňa vôbec nie. Nezáleží na 

tom, či si malý alebo veľký. Môže to 

robiť skutočne ktokoľvek, no 

najdôležitejšie je, aby sa v tom 

človek takpovediac našiel, pretože 

inak sa neposunie dopredu.“ 

Je niečo, čo by si odporučila 

niekomu, kto s judom len 

začína, alebo kto premýšľa 

o tom, že by to aspoň skúsil? 

„Nikdy sa nevzdávať! Ani vtedy, keď 

sa nedarí. Ono to všetko príde 

samo. Dôležité je na sebe 

pracovať.“ 

Aké sú tvoje najväčšie úspechy? 

Teda – ktoré z nich vnímaš 

subjektívne ako 

najvýznamnejšie? 

„Hlavne to, že som sa niekoľkokrát 

stala majsterkou Slovenska, 

zúčastnila som sa európskych 

majstrovstiev a Olympiády 

mládeže. Nedávno som bola 

zaradená do širšieho výberu 

reprezentácie juniorov, čo ma veľmi 

teší.“ 

Tvoje úspechy sú len vrchol 

ľadovca. Veríme, že za nimi stojí 

obrovské množstvo úsilia. Ako 

dokážeš spojiť prípravu do školy 

so športovými povinnosťami 

okolo judom? 

„Určite, je to veľmi náročné. Človek 

strávi veľké množstvo času na 

tréningoch, prípravách alebo 

v posilňovni. Potom ten čas, ktorý 

môžu mnohí ostatní nazvať 

prívlastkom ´voľný´, čiže čas, ktorý 

mi zostane, musím venovať škole. 

Voľný čas v pravom slova zmysle, 

teda čas na kamarátov alebo iné 

aktivity, veľmi nemám. Je to síce 

vyčerpávajúce, no nie nemožné. Ak 

človek naozaj chce, ten výsledok 

určite stojí za to.“ 

Ako teda tráviš vzácny voľný 

čas? 

„Je to síce výnimočné, no rada ho 

trávim iným športom, 

regeneráciami, masážami alebo 

idem za kamarátmi. Veľmi rada 

trávim oddych pozeraním filmov 

(smiech).“ 

Spomenula si, že vo svojom 

voľnom čase teda rada 

športuješ. Akým športom sa 

venuješ? 

„Veľmi ma baví volejbal, lyžovanie 

a snowboard, dobre sa pri tom 

´čistí hlava´. Naopak, naozaj 

nemám rada futbal.“    

Vráťme sa naspäť k judu. 

Nedávno si bola zaradená do 

kategórie junioriek do 57 

kilogramov. Ako sa zatiaľ v tejto 

kategórii cítiš? Nie si pod 

tlakom? 

„Práve naopak. Povedala by som, že 

tak trochu áno. Cítim, že baby sú 

silnejšie a treba viac ´zamakať´ na 

tréningoch a v ´posilke´. No 

najväčšie stresy sú vždy pred 

súťažou, ale vec, ktorá ma vždy 

zaručene ukľudní, je to, že to robím 

hlavne pre seba a preto, že ma judo 

baví.“ 

Vedela by si si judo predstaviť 

ako svoju kariéru v budúcnosti? 

„Nepovedala by som, že v tom 

vidím kariéru, ale určite pri jude 

zostanem aj počas štúdia na 

vysokej škole. Neskôr by som si 

však chcela urobiť rozhodcovský 

kurz, aby som s judom stále mala 

nejaké spojenie.“ 

To boli slová jednej z našich 

najúspešnejších športovkýň, ktoré 

v súčasnosti v našom gymnáziu 

máme. Ďakujeme Saške za 

rozhovor a prajeme ešte veľa 

ďalších úspechov a prvenstiev do 

budúcna, pevné zdravie a ešte 

pevnejšiu vôľu, najmä pri 

„makaniach“ v „posilke“. 

(nm) 

  



 

30.11.2019  / /  1.VYDANIE  / /  ŠK. ROK 2019/2020 TIMRAVINY 
 

STRÁNKA 15 
 

 

Dobrovoľníci Novohradu bojujú s ľudskou 
hlúposťou a aroganciou 

 
 
Globálne otepľovanie, znečisťovanie prírody či ovzdušia. Toto všetko bolo hlavnou témou Envirofilmu │ Ekotopfilmu, ktorý bol 5. 
novembra 2019 premietnutý v lučeneckom Kine Apollo a spojený s besedou na uvedené témy. Krátke videá z rôznych kútov sveta nám 
priblížili situáciu z iných prostredí. Moria a oceány plné plastov, vyrúbané lesy, či kompletne znečistená, kedysi pitná voda, sa stávajú, 
žiaľ, realitou v mnohých krajinách. 
Našťastie, za uplynulých niekoľko rokov sa čoraz viac mladých ľudí snaží zmeniť tieto negatívne dopady ľudstva na prírodu a celú planétu 
Zem a vrátiť ju stavu, v akej sa nachádzala pred ľudským zásahom. Či už zdvihnutie plastovej fľaše počas prechádzky, alebo naša 
participácia na skupinovom čistení prírody, to všetko sa počíta! 
Podobnú myšlienku mal Dominik Maurér z 3.C triedy spolu so svojím kamarátom a spoluzakladateľom „neziskovky“ Jakubom. Obidvoch 
mladých stredoškolákov už nebavilo pozerať sa na haldy odpadu, ktoré našli na prechádzkach v prírode. Prinášame vám krátky rozhovor 
s jedným zo zakladateľov OZ Dobrovoľníci Novohradu, tretiakom nášho GBST Dominikom. 
 

 

 

Čo bolo motívom dvoch chalanov-teenagerov, začať s niečím takýmto? 

 

„Nebavilo nás počas behu alebo počas prechádzok v prírode vidieť samé odpadky, tak sme sa rozhodli s tým niečo spraviť. V jedno 
poobedie sme na Instagram stories uverejnili anketu ‘Kto by mal záujem toto zmeniť‘. Nemali sme veľké očakávania, maximálne 10 ľudí. 
Prekvapivo, reagovalo na to asi 40 ľudí. Avšak, bol som skeptický. Jednou ´stranou mince´ je ťuknúť niečo do mobilu a tou druhou 
reálne sa tam objaviť a robiť, vykonávať manuálnu prácu.“ 
 

 

Prezraď nám, ako napokon dopadla vaša prvá „EKO-akcia“? 

 

,,Prvé naše podujatie takéhoto charakteru sa konalo v Kalinove. Čistenia prírody sa zúčastnil aj FS Ipeľ. Napriek tomu, že prišlo len 8 
ľudí, atmosféra bola úžasná. Ďalšia dve akcie sa konali v spolupráci s mestom. Tu už participovalo dokopy takmer 200 ľudí (!) Čakal som, 
že sa to postupne rozbehne, pretože je to téma, ktorá momentálne hýbe svetom, ale až taký veľký pokrok či doslova skok vpred som 
nečakal.“ 
 

 

Ako ste sa dostali k spolupráci s mestom?  

 

,,K spolupráci sme sa dostali prekvapivo hneď od začiatku nášho pôsobenia. Všetko to vybavil Jakub. Mesto bolo veľmi prekvapené našou 
iniciatívou a bolo nám veľmi nápomocné.“ 
 

 

   Keďže sa do akcie zapojilo veľa ľudí, zaujíma nás otázka 

plánov Vášho občianskeho združenia do budúcnosti. 

Prezraď, čo plánujete ďalej?  
 

,,Ako už vyplýva zo samotného názvu našej ´neziskovky´ – 
Dobrovoľníci Novohradu – zaujímame sa o celý náš región. 
Na jar plánujeme výsadbu mladých stromčekov a počas 
zimy prednášky na školách pre deti, aby si uvedomili, že ten 
odpad nepatrí na zem a že je po sebe potrebné si bordel 
odpratať. Tým pádom by si uvedomovali, čo robia. 
Samozrejme, keď bude teplejšie a lepšie počasie, 
plánujeme ďalšie spolupráce s mestom. Takže pokiaľ 
plánujete zapojiť sa do najbližších akcií, rozhodne si urobte 
voľno počas jarných mesiacov.“ 
  

Máte nejaké ciele aj do blízkej budúcnosti? 
 

,,Momentálne zháňame sponzorov. Vďaka nim bude možné 

zväčšiť náš vplyv a dosah na ľudí. Do konca roka sa už 

neplánujú žiadne veľké spolupráce kvôli počasiu, ale zopár 

menších podujatí bude uverejnených na ich Instagrame      

@dobrovolnici_novohradu. Taktiež, pokiaľ by ste mali 

záujem skontaktovať sa s nami, nájdete nás na                             

  facebookovej stránke – Dobrovoľníci Novohradu.“ 

 
(KiKa) 
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Grow with Google: nové zručnosti a príležitosti aj 

na našej škole 
 

Čo je to Grow with Google? 
Program Grow with Google pod hlavičkou spoločnosti Google sa snaží motivovať ľudí na Slovensku k objavovaniu nových zručností a príležitostí. 

Pôsobí aj celosvetovo, kde vyškoľuje stovky tisíce ľudí. Na Slovensku sa mu podarilo už vyškoliť viac ako 70 000 ľudí. Je zameraný hlavne na oblasti 

digitálneho marketingu, ktorý sa stáva stále viac nevyhnutnou súčasťou dnešného sveta. Snaží sa preniknúť do regiónov na Slovensku, vysielať tam 

expertov a vzdelávať čo najviac ľudí v tejto oblasti. 
 

Pre koho je určený tento program? 
Program Grow with Google ponúka bezplatné vzdelanie, školenia i nástroje pre všetkých, ktorí sa chcú vzdelávať nielen v oblasti digitálu. Nie je určená 

žiadna presná veková hranica. Znalosti sa môžu zísť každému, či už študentovi, ktorý chce študovať marketing, alebo podnikateľovi, ktorý chce 

nakopnúť svoj biznis. Pomôcť nemusí však len ľuďom, ktorí pracujú primárne s marketingom, ale všeobecne komukoľvek, pretože sila online sveta 

stále stúpa a preto sú tieto znalosti užitočné aj mimo marketingových a podnikateľských oblastí. Vzdelávacie programy, ktoré ponúka, sú zamerané aj 

pre podnikateľov, startup-istov, developerov, neziskové organizácie, kultúrne inštitúcie, školy či tvorcov na Youtube. 
 

Ako tento program vzdeláva? 
Jedným z ponúkaných prostriedkov je Digitálna garáž, ktorá funguje na jednoduchom princípe. 

Jediné, čo je potrebné, je disponovať počítačom a pripojením k internetu. Po prihlásení máte 

k dispozícií virtuálnu knižnicu tém s rôznymi zameraniami, v ktorých sa chcete zlepšiť. V knižnici 

je k dispozícií celkovo 26 tém, 107 lekcií a 8 hodín obsahu. Tu máte príležitosť absolvovať rôzne 

školenia, po ktorých vás čaká aj preverenie vedomostí formou testov. Po ich úspešnom absolvovaní, 

viete získať certifikáciu. Všetko, samozrejme, prebieha digitálnou formou a vy všetky kurzy môžete 

absolvovať z pohodlia domova. Kľúčovou časťou celého programu je kurz základov digitálneho 

marketingu, po ktorého absolvovaní získate certifikát, ktorý sa môže vynímať v životopise pri 

hľadaní práce, ale aj pri hlásení sa na vysokú školu. 
 

Čo je výhodou tohto kurzu? 
V porovnaní s bežnými kurzami je Digitálna garáž zadarmo dostupná 24 hodín 7 dní v týždni. Sami si nastavujete to, ako, kedy, kde sa chcete vzdelávať. 

Nájsť tu môžete okrem kurzov zameraných na digitálny marketing aj kurzy z oblasti sebarozvoja, technológií či marketingu ako takého. 
 

Ako sa dostal tento program do nášho regiónu? 
Ambasádori tohto programu každoročne organizujú rôzne školenia, prednášky i workshopy pre študentov stredných škôl a univerzít a snažia sa tak 

podnecovať mladých k učeniu sa v tejto oblasti. Aj v našom regióne je veľmi potrebné k rozvoju, aby sa študenti vzdelávali a práve preto sa maturant 

nášho gymnázia Adam Spodniak rozhodol, že ako ambasádor tohto programu zorganizuje rôzne prednášky a workshopy v našom meste. Podarilo sa 

mu zorganizovať celkovo viac ako 12 prednášok zameraných pre základoškolákov, stredoškolákov i verejnosť. Počet vyškolených po zorganizovaní 

všetkých prednášok bude viac ako 500. Vzdelávať sa rozhodol najmä mladých ľudí, ktorí pri výbere svojich povolaní, budú pravdepodobne potrebovať 

istú mieru digitálnych zručností, ktorú im tento program vie zadarmo zabezpečiť.  

 

A aká bola prednáška na našej škole? 
V našej škole sa prednáška na tému významu 

a využitia digitálneho marketingu konala 16. 

októbra v stredu počas 7. hodiny. Zúčastnenými 

boli študenti z výberu tried 1.-4. ročníka, ktorí 

prejavili o túto tému záujem. Tých bolo fakt 

veľa a práve preto mohlo byť vybraných len pár 

študentov z každej triedy. V 

maximálne preplnených priestoroch zasadačky 

prebiehala prednáška v dvoch častiach. Na úvod 

nám priblížil základy digitálneho marketingu 

v zaujímavej prezentácií štvrták a zároveň ambasádor Adam. Po ňom nám povedal niečo o online 

marketingu v praxi Google tréner Robert Lelkes, ktorý má mnoho skúseností nielen z tejto oblasti 

Porozprával aj o štúdiu v zahraničí a o možnostiach pre študentov z nášho gymnázia. Po 

prednáške nasledovala diskusia a rýchly kvíz, po ktorom najaktívnejší študenti dostali aj malé 

presenty z Googlu. V súčasnosti sa pripravuje ďalšia prednáška na našej škole pre študentov, ktorí 

by mali o túto tému záujem. 
 

Zapojte sa do súťaže s Grow with Google! 
Okrem tejto prednášky sa pripravila pre všetkých študentov v našej škole zaujímavá súťaž pre 

všetky triedy. Podstatou súťaže je, aby čo najväčší počet žiakov z triedy absolvoval kurz 

Digitálnej garáže a získal certifikát, ktorý zašle do súťaže. Trieda zo školy, ktorá získa najväčší 

počet certifikátov, vyhrá zaujímavú zážitkovú cenu v podobe zaujímavej exkurzie do Google 

office v Bratislave. Pravidlá súťaže nájdete na našom školskom facebooku, ako aj na nástenke 

ŽŠR pri bufete. 

(Adam S.) 
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SLÁVNOSTNÁ GYMNAZIÁDA V ZNAMENÍ TROCH 

DESIATOK ROKOV SLOBODY 
Slávnostná akadémia Gymnázia Boženy 

Slančíkovej-Timravy v Lučenci už niekoľko rokov 

prepája dve roviny – oceňovanie najlepších žiakov 

našej školy a kultúrno-umelecký program, ktorý 

toto tradičné podujatie výrazne spestruje. 

Tohoročná Gymnaziáda sa – predovšetkým 

v druhej spomenutej rovine – niesla v duchu 

spomienok na 30. výročie Nežnej revolúcie. Sála 

lučeneckého Kina Apollo bola vo štvrtok 21. 

novembra zaplnená žiakmi všetkých ročníkov 

nášho gymnázia, ich pedagógmi a pozvanými 

hosťami. Celou akadémiou nás moderátorsky 

sprevádzal tretiak Milan Podhorec, ktorý niekoľko 

dní predtým obsadil krásne tretie miesto na 

celoslovenskom kole Timravinej studničky. Okrem 

odkazu na tridsať rokov slobody od pádu „Železnej 

opony“ sme si mohli vychutnať skvelé tanečné a gymnastické vystúpenia našich malých „svišťov“ z prímy a sekundy, hru na ukulele 

v podaní talentovanej prváčky, krátke (a najmä vtipné) scénky fantastických hercov zo sexty, ale aj recitátorský prednes Evky Kubicovej 

zo sekundy. Krásnu bodku za kultúrno-umeleckým pásmom dala dvojica maturantov, žiakov 4.B triedy, v zložení Adam Spodniak 

a Sára Bolcsóová. Prvý menovaný predviedol svoj talent v hre na klavíri, pričom v jednej skladbe takto sprevádzal spevácke vystúpenie 

svojej spolužiačky Sáry. Ako už bolo spomenuté, v Gymnaziáde sa snúbili kultúra a umenie s oceňovaním. Honorovaní boli všetci 

gymnazisti, ktorí sa v uplynulom školskom roku (2018/2019) zaslúžili o šírenie dobrého mena školy na širokej palete rôznych 

vedomostných súťaží, olympiád a podujatí, ako aj zápasov, turnajov či súťaží športového charakteru. Za vlaňajšie úspechy bolo 

ocenených dovedna žiakov osemročného a štvorročného gymnázia. Všetkým srdečne gratulujeme a prajeme čo najviac najlepších 

umiestnení do budúcnosti.  
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Ocenenými študentmi boli: 

Za triedu sekunda: Alexandra Bartošová, Lenka Kalamárová, Martin Kelement, Eva Kubicová, Milan Pupala, Jakub Šuhaj, 

Tamara Tóthová. 

Za triedu tercia: Martin Dzúr, Jerguš Kamenský, Nina Kováčová, Matúš Kružliak, Danielle, Nicolette Malčeková, Nina Póchová. 

Za triedu kvarta: Daniel Horstmann, Martin Svorad, Tomáš Úradník, Rebeka Mária Tóthová. 

Za triedu kvinta: Richard Markovič, Michal Mochnacký, Barbora Murínová, Krištof Varga, Martina Žigová, Filip Nagy. 

Za triedu sexta: Adrián Beľa, Marko Fehérpataky, Nina Nováková, Nikoleta Skypalová. 

Za triedu septima: Anna Ďurišová, Karolína Kováčová. 

Za triedy 2. ročníka (4G): Marián Detvan, Zuzana Jacsová, Simona Sarvašová, Filip Urda, Alexandra Vargová (všetci 2.B trieda), 

Samuel Márton, Gabriela Stanová, Anna Šuleková (všetci 2.C trieda). 

Za triedy 3. ročníka (4G): Jozef Mikuláš, Milan Podhorec, Lukáš Štupák, Jozef Ševčík (všetci 3.A trieda), Adam Ličko, Pavol 

Trnavský, Wanda Vilhanová (všetci 3.B trieda), Veronika Bozóová, Michal Lauko, Dominik Maurer, Marek Skrutek, Filip Žilka 

(všetci 3.C trieda). 

Za triedy 4. ročníka (4G): Ema Janičevičová, Ema Kerestúrová, Lucia Lóšková, Sofia Mihaliková, Daniela Ostrihoňová, Karin 

Sarvašová, Sofia Tušimová (všetci 4.A trieda), Veronika Jeleňová, Adrián Kleffler, Adam Spodniak, Ján Šprlák (všetci 4.B 

trieda), David Dokoupil, Ivan Nociar, Jaroslav Ravlo (všetci 4.C trieda), Marek Belko, Michal Belovec, Mirka Macháčková 

a Tomáš Táčik (všetci 4.D trieda). 

 

Gymnaziálny ples sa po rokoch vracia: Pripravujú sa pre vás veľké veci! 

Gymnaziálne plesy boli dlho udržiavanou tradíciou na našej škole, vždy boli veľmi 

dobre pripravené a hostia sa rok, čo rok výborne zabávali. „Všetci veľmi dobre 

vedeli, že naše plesy sú zárukou kvality. Práve preto sme sa v školskej rade rozhodli, 

že po niekoľkoročnej pauze obnovíme plesovú tradíciu a ponúkneme tak študentom 

príležitosť príjemne sa zabaviť aj mimo priestoru školy“ prezradila   koordinátorka 

rady, Mgr. Mária Belovová. Tento rok pôjde už o 31. ročník plesu. Organizátorom 

tejto spoločenskej udalosti, ako zvyčajne, aj tento rok bude Žiacka školská rada, 

ktorej členovia už teraz v predstihu plánujú a vybavujú všetko pre hladký priebeh 

večera. Unikátny bude tento ples tým, že bude mať špeciálnu tematiku. Bude sa 

konať v deň zamilovaných, na sv. Valentína (14. februára), a práve preto získal 

prívlastok „Valentínsky“. „Keďže sa ples nekonal niekoľko rokov, chceme, aby sa 

teraz vrátil vo veľkom štýle. Z tohto dôvodu sme vymysleli špeciálnu tému. V pláne 

máme aj rôzne iné novinky. Gymnazisti sa môžu tešiť na očarujúcu výzdobu vo valentínskom štýle, špeciálnu súťaž, „nadupanú“ fotostenu, tombolu 

so skvelými cenami, pestrý program a vystúpenie zaujímavého hudobníka,“ odhalila predsedníčka žiackej rady Nikoleta Skypalová. „Ples sa bude konať 

v čerstvo zrekonštruovaných priestoroch hotelu Novohrad. Ples však nie je určený len pre gymnazistov. Každý študent GBST si zo sebou môže 

zobrať aj jedného hosťa z inej školy. Zariadili sme aj to, aby tento rok bola cena vstupenky výhodnejšia – len 15€ pre gymnazistov a 17€ pre hostí 

z iných škôl, pretože naším cieľom nie je zisk, ale dobrá zábava na školskej akcií,“ dodal člen rady Adam Spodniak. Ďalším benefitom je, že  ku každej 

vstupenke dostane študent aj niečo navyše. Pôjde o prekvapenie, o ktorom vám zatiaľ viac neprezradíme, ale viac sa dozviete už čoskoro, kedy začne 

aj oficiálny predaj vstupeniek. Určite je sa na čo tešiť!
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