Niekoľko slov na úvod z pera (šéf)redaktora...
Vážení čitatelia, milí naši gymnazisti a kolegovia. Od vydania zatiaľ
posledného čísla Timravín, ktoré nieslo podtitul Vianočný špeciál, ubehli viac než
dva mesiace. Za ten čas sa odohrali (minimálne) dva významné míľniky v životoch
všetkých nás – školopovinných. Rozlúčili sme sa s rokom 2019 a privítali nový,
okrúhly, magický rok dvoch dvadsiatok. Po skončení vianočných prázdnin sme opäť
zasadli do školských lavíc (a za katedry), aby sme úspešne zvládli finiš prvého
polroka školského roka 2019/2020. Ten vyvrcholil v závere januára, kedy Vám,
gymnazisti, Vaši triedni učitelia odovzdali Vaše „výplatné pásky“ v podobe
polročných vysvedčení či odpisov vysvedčení.
V priebehu uplynulých dvoch mesiacov však škola ďalej žila aj rôznymi
aktivitami, podujatiami, súťažami či inými významnými udalosťami. Práve tie – hoci
mnohé z nich ste už určite zahliadli na našej facebookovej stránke, školskom webe
alebo na Instagrame – sme sa rozhodli viac Vám priblížiť na nasledujúcich stranách nášho školského časopisu.
Už v poslednom vydaní Timravín sme informovali o doslova MEGAúspechu tria našich gymnazistov v náročnej
Dejepisnej súťaži gymnázií ČR a SR. Nikoleta Skypalová, Adrián Beľa (obaja sexta) a maturant Ivan Nociar sa
koncom uplynulého roka v silnej konkurencii rovesníkov nestratili a súťaž vyhrali. Bol to historický okamih
nielen pre naše GBST, ale aj pre celý región Novohradu. Odmenou pre šikovných dejepisárov a ich vyučujúcu PhDr.
Alicu Hrončekovú bola možnosť vycestovať do metropoly Českej republiky. Čo všetko tam naši gymnazisti zažili,
videli a s kým sa stretli, sa môžete dočítať v príspevku pani Dr. Hrončekovej.
V treťom čísle Timravín Vám prinesieme dva rozhovory s novými posilami nášho pedagogického zboru.
Vyspovedali sme vyučujúcu nemeckého jazyka PaedDr. Agátu Jankovú a španielčinára Mgr. Lukáša Lučanského.
Obzrieme sa aj za skvelým Valentínskym plesom GBST, ktorého organizáciu si zobrali na starosť aktívni žiaci
Žiackej školskej rady pod vedením koordinátorky Mgr. Márie Belovovej. Nechceme však vynechať ani úspechy našich
gymnazistov, ktorým sa darilo v rôznych vedomostných a športových súťažiach. V nich sa ukázalo, že našim žiakom
nie sú cudzie nielen cudzie jazyky či iné vedomostné olympiády, ale že sa dokážu zomknúť a zabojovať aj v oblasti
kolektívnych športov.
Mnohí z Vás určite postrehli, že na prelome dvoch polrokov nastala jedna zmena v učiteľskom zbore. Áno,
presne tak. Narážam na odchod stálice pedagogického kolektívu RNDr. Márie Budáčovej do zaslúženého dôchodku.
Ako prebiehala rozlúčka, ako hodnotí svoje dlhoročné pôsobenie v GBST a čo odkázala gymnazistom ich obľúbená
matematikárka – fyzikárka, to všetko sa dočítate exkluzívne na ďalších stranách nášho školského časopisu.
Milí čitatelia! Pevne verím, že ste počas jarných prázdnin nazbierali dostatok fyzických a psychických síl
do nasledujúcich týždňov. Obzvlášť maturantov čaká už onedlho prvá časť ich skúšky dospelosti v podobe písomných
maturít. My všetci (učitelia, spolužiaci, redakcia Timravín) Vám držíme palce a veríme, že správne zúročíte všetky
nadobudnuté vedomosti za uplynulé 4 roky (resp. 8 rokov).

Róbert Rácz, šéfredaktor a editor
školského časopisu TIMRAVINY
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GYMNAZISTI V METROPOLE ČESKA
Víťazi Dejepisnej súťaže gymnázií si vyzdvihli svoje ocenenia v stovežatej
Víťazný tím XXVIII. ročníka Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR z Gymnázia
Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci dostal za svoje prvenstvo v minuloročnom novembrovom
finále tejto súťaže krásnu odmenu. Bolo ňou prijatie u najvyšších ústavných činiteľov Českej republiky
v Prahe.
15. januára 2020 sme sa spoločne s najlepším českým družstvom, gymnazistami z Valašských
Kloboukú, stretli v priestoroch Pražského hradu. Sprevádzali nás i riaditeľky oboch škôl. Najskôr sme
navštívili Ministerstvo zahraničných vecí, kde sme si pozreli priestory, v ktorých úradoval bývalý
minister zahraničných vecí Jan Masaryk, syn prezidenta T. G. Masaryka. Ďalej nás prijal predseda
Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Radek Vondráček. Vo svojom príhovore ocenil prácu študentov
a venoval im pamätné listy a knihy. Navštívili sme aj rokovacie priestory parlamentu, ktorý práve
zasadal. Prijal nás i druhý najvyšší ústavný predstaviteľ, predseda Senátu Parlamentu ČR Jaroslav
Kubera. Smutné je, že štyri dni po tomto prijatí náhle zomrel. Bolo to milé a priateľské stretnutie s bezprostredným a úprimným človekom. Zvlášť
srdečné a podnetné bolo prijatie v paláci, kde sídli kardinál Dominik Duka, primas český. V odpovediach na naše otázky bolo cítiť jeho hlboký záujem
o históriu. Neobyčajne prekvapivou bola pre nás všetkých možnosť pozrieť si
Pražský orloj nielen zvonku, ale aj zvnútra. Vidieť pracovať tento obrovský
stáročný stroj zblízka bolo úžasné.
V Knižnici Václava Havla sme si vypočuli prednášku o živote a práci
prvého ponovembrového prezidenta ČR. Nezabudnuteľnou bola aj návšteva
Národného bezpečnostného úradu Českej republiky, kde nás privítal a s
činnosťou tohto veľmi špecifického úradu oboznámil jeho riaditeľ generál
Lang. Naše dojmy zo všetkých týchto stretnutí sú nezabudnuteľné. Cítiť
z nich záujem a podporu o študentov, ocenenie ich snaženia a práce nielen
v škole, ale aj mimo nej. Ceníme si aj podporu a záujem zo strany primátorky
Lučenca Alexanry Pivkovej, od ktorej súťažiaci dostali krásnu knižnú
odmenu.

PhDr. Alica HRONČEKOVÁ
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HISTÓRIA SVÄTÉHO VALENTÍNA
Kde siaha pôvod svätého Valentína? Prečo je považovaný za patróna všetkých zamilovaných?
14. február – Sviatok lásky. Tento sviatok, viažuci sa ku kresťanstvu, sa začal sláviť
počas pápeža Gelasia I. v roku 469. Najmocnejší muž cirkvi chcel takýmto spôsobom
zastaviť pohanské sviatky a slávnosti. Viacero pohanských sviatkov nahradil
kresťanskými. Rímsky sviatok Luperkáliu, ktorá sa slávila 15. februára, nahradil
sviatkom svätého Valentína, ktorý bol pamätným dňom na jeho počesť. Málokto však
vie, že cirkev má až troch svätých Valentínov. Prvým bol Valentín, biskup z Interamny.
Ďalší svätý trpel v Afrike so svojimi spoločníkmi. O prvých dvoch sa veľa nevie, ale ten
tretí je známy po celom svete. Narodil sa v roku 226 n. l. v talianskom meste Terni. Cisár
Claudius II. si myslel, že nezadaní vojaci bojovali lepšie ako tí, ktorých doma čakali
rodiny, a preto zakázal sobáše mladých párov. Ženiť sa mohli len tí, ktorí boli neschopní
boja alebo tí, ktorí si už svoje roky v armáde odslúžili. Valentín však naďalej sobášil
mladé páry. Zakrátko ho odhalili a vzali do väzby. Napriek mučeniu odmietol zachrániť
si život zrieknutím sa kresťanstva. Zaľúbil sa do žalárnikovej dcéry a v deň svojej
popravy jej poslal list ,,Od Tvojho Valentína.“ Cisár Claudius II. ho dal popraviť roku
269, presne 14. februára.
Na svätého Valentína Vám prajem veľa lásky a nezabúdajte, že najväčším šťastím
človeka je vedomie, že nás niekto miluje preto, akí sme, alebo aj napriek tomu, akí sme.
Lukáš ČIPKA (sekunda)

VALENTÍNSKY PLES GBST
Po dvoch rokoch sme si opäť zaplesali. Približne stovka žiakov sa skvele zabavila...
Po dvojročnej odmlke sa šikovným gymnazistom zo Žiackej školskej rady
podarilo zorganizovať tradičný gymnaziálny ples. Jeho 31. ročník dostal tentokrát
prívlastok „Valentínsky“, a to kvôli dňu konania – 14. februára 2020. Sme veľmi radi,
že ples Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy napokon prilákal do veľkej sály
Novohradu asi stovku hostí, prevažne z radov súčasných gymnazistov. Našlo sa
však aj niekoľko bývalých absolventov GBST, ktorí si určite radi zaspomínali na svoju
alma mater a stredoškolské časy. „Som veľmi rada, že sa nám, aj napriek nie
veľmi priaznivej úvodnej situácii, podarilo zorganizovať

31. ročník

gymnaziálneho plesu. Tento rok sme ho nazvali Valentínskym plesom,
a napriek tomu, že sa konal 14. februára, teda na Valentína, bol určený pre všetkých študentov, nielen pre zaľúbených,“ vyjadrila
sa bezprostredne po plese koordinátorka ŽŠR Mgr. Mária Belovová. Ako vzápätí dodala, organizácia plesu bola doposiaľ každoročne
výsadou študentov druhého ročníka. „Po dvojročnej prestávke sme sa s členmi Žiackej školskej rady rozhodli, že to skúsime my.
Aby som to upresnila, nie všetci členovia sa zúčastnili organizácie plesu, ale vytvorili sme pracovný tím zo žiakov, ktorí mali
najväčšiu snahu venovať svoj školský, ale hlavne mimoškolský čas aktivitám vedúcim ku zorganizovaniu takejto akcie.
Pozháňali sponzorov do tomboly, vytvorili plagáty a vstupenky, spropagovali akciu na sociálnych sieťach, vybavili DJ-a,
pripravili výzdobu sály, dotiahli, čo bolo potrebné. Precvičili si svoje organizačné a manažérske schopnosti, a dovolím si tvrdiť,
že to všetko zvládli na výbornú,“ doplnila koordinátorka ŽŠR. Jej slová potvrdili pozitívne reakcie zúčastnených študentov a pedagógov.
Ples otvorilo vystúpenie tanečných párov z tanečnej školy Dance Attack v zastúpení našich žiakov Martina Kurica zo septimy
s tanečnou partnerkou Gabikou Farkašovou, Lei Cseriovej so Samom Fačkom z triedy kvarty a príhovorom pani riaditeľky Mgr. Heleny
Marákovej. Celý večer nás svojím vtipným komentátorským slovom sprevádzal Kristián Andrášik zo septimy.

pokračovanie článku na ďalšej strane →
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Plesový program bol zameraný na živé hudobno-spevácke vystúpenia, ktoré striedali výborné tanečné kolá od DJ-a Gejzu Janovského.
Ťahákom celého večera bolo vystúpenie nášho bývalého študenta Petra Juhása, ktorý sa predstavil vo viacerých talentových speváckych
súťažiach a ktorý sa v súčasnosti čoraz výraznejšie presadzuje na slovenskej hudobnej scéne. „Peťovi veľmi pekne ďakujeme
a želáme mu úspešnú spevácku a textársku kariéru. Myslím si, a určite budete so mnou viacerí súhlasiť, že veľmi príjemným
prekvapením bolo pre nás vystúpenie šesťčlennej skupiny Here and Now, pod vedením p. Ota Nagya, za účasti dvoch žiakov
našej školy, a to Jozefa Mikuláša z 3.A a Igora Ríza z 1.B triedy,“ zhodnotila hlavná organizátorka podujatia Mgr. Mária Belovová.
Zaujímavé rockové prevedenie slovenských aj zahraničných piesní roztancovalo celú sálu. Vystúpenie bolo skvelé a touto cestou by sme
sa hudobníkom chceli poďakovať za to, že prijali naše pozvanie a spríjemnili nám tak večer. Zúčastnení si zaspievali a zatancovali, zvolili
kráľa a kráľovnú plesu, čo dotvorilo veľmi príjemnú, ba až rodinnú atmosféru. Ceny v tombole boli tiež veľmi zaujímavé. Šťastlivci si
odniesli výhry v podobe preletu nad Lučencom, 150€ zľavu na vodičský kurz, poukážky na nákup v rôznych obchodoch, ale, samozrejme,
aj veľa sladkých, knižných, kozmetických či iných zaujímavých cien. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým sponzorom, ktorých
uvádzame nižšie. Celé podujatie sa konalo v príjemných valentínsky vyzdobených priestoroch reštaurácie Novohrad pod hľadáčikom
fotoaparátu našej skvelej fotografky Lenky Segečovej zo sexty. Niektoré jej zábery Vám ponúkame na záverečných stranách Timravín.
„Pre mňa to bol príjemný zážitok a určite by ples nedopadol tak výborne, keby som v pracovnom tíme nemala šikovných
mladých ľudí, ktorí si zaslúžia pochvalu a uznanie za odvedenú prácu nielen zo strany pedagógov, ale aj Vás, spolužiakov
a študentov, ktorí ste úspešnosti danej akcie nedávali žiadnu šancu. V závere by som sa chcela poďakovať všetkým kolegom
a kolegyniam, ktorí nám ochotne pomáhali a podporili tak našu prácu, ale predovšetkým Vám, členom organizačného tímu, Nika
Skypalová, Adam Spodniak, Kika Krupová, Lenka Segečová, Alenka Veselková, Miška Korimová, Nina Krnáčová, Nadia
Kramecová, Lucia Igazová, Marcela Medlenová a Lucia Žilková za skvelo odvedenú prácu a spoluprácu pri organizácii plesu,
a tiež študentom Kristiánovi Andrášikovi, Igorovi Rízovi, Tomášovi Matúškovi a Nine Novákovej za pomocné organizačné práce.
Bez vás to nejde. Ďakujem!“ doplnila na záver spokojná koordinátorka ŽŠR Mgr. Mária Belovová.

ĎAKUJEME SPONZOROM
Marián Sluk (prelet nad Lučencom), autoškola E2R (poukaz na 150 € zľavu na vodičský preukaz), Neooptik (poukaz na 50 € do optiky),
Vintage bistro (poukaz na večeru v hodnote 35 €), Olymp Fitness (permanentka na celý mesiac v hodnote 30 €), Novolandia Rapovce
(2x vstup do wellness), Nicholtrackt (balík darčekových predmetov), Notre Pizza a Bar (poukážka v hodnote 20 €), Oxygen Café
(poukážky v hodnote 20 € a 10 €), manažérka firmy Oriflame p. Kapcátová-Berkyová (niekoľko balíčkov kozmetiky Oriflame a poukážky
na odbornú analýzu pleti), p. Janka Baranová (balenie domácich muffinov), p. Lucia Korimová (balenie macroniek), Ninka Krnáčová
(puzzle), Zuzka Krnáčová (balíček esenciálnych olejov), čapovaná drogéria Tintinnado (poukážka na nákup v hodnote 10 €), Anna
Veselková (2x balíček dvoch kníh), od
neznámych darcov (čajový set, poukážka na
nákup v sieti obchodov Lidl v hodnote 10 €,
balíček diár + parfum, balíček produktov
Swarovski) a od učiteľov z kabinetu ANJ
(darčekový kôš).
Viac fotografií z Valentínskeho plesu
GBST nájdete na posledných stranách
časopisu a na FB stránke / Instagrame
školy

(rr, mb)
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ÚSPECHY NAŠICH GYMNAZISTOV
Žiaci GBST sú skvelí angličtinári, nemčinári i športovci. Ako obstáli v náročných súťažiach?
Žiaci našej školy sa opäť ukázali v najlepšom svetle! Okrem
zapojenia sa do súťaží v anglickom jazyku v tejto oblasti získali
aj skvelé umiestnenia. Konkrétne v medzinárodnej súťaži
„Best in English“ a na Olympiáde v anglickom jazyku. No viac
o našich žiakoch a ich úspechoch píše vyučujúca angličtiny
Mgr. Lea Segečová: „Best in English – v tejto medzinárodnej
súťaži sme sa ako škola umiestnili na vynikajúcom 117. mieste
spomedzi 624 škôl. Najlepším jednotlivcom bol David Dokoupil
zo 4.C triedy, ktorý s počtom bodov 107 skončil na 119. mieste
spomedzi viac než 15-tisíc študentov z celého sveta. Olympiáda v anglickom jazyku – v
okresnom kole nás reprezentovali Aurel Csöbönyei z 2.A triedy v kategórii 2A a maturant Michal Belovec zo 4.D triedy, a to v kategórii
2B. Obidvaja sa umiestnili na krásnom druhom mieste. Max Goodspeed z 1.B triedy vyhral kategóriu 2C2 a postupuje do krajského kola.“
Týmto článkom chceme reprezentantom gymnázia srdečne pogratulovať k dosiahnutým výsledkom a poďakovať sa všetkým študentom,
ktorí sa zúčastnili na uvedených súťažiach a šírili skvelú povesť GBST.
(kk)

Dňa 11. februára 2020 sa konalo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Z našej školy sa ho zúčastnili
Marek Belko (4.D), Terézia Tršová (4.C) a Daniel Horstmann (kvarta). Ich umiestnenie nás potešilo. Maturant
Marek Belko vyhral najťažšiu kategóriu 2B a postupuje do celoštátneho kola, Terka Tršová, ktorá bola v tejto
súťaži nováčikom, sa umiestnila zo 14 súťažiacich na peknom 7. mieste. Daniel Horstmann obsadil v kategórii
1C (germanofónni suťažiaci) skvelé 3. miesto a podľa bodového ohodnotenia sa oproti minulému roku výrazne
zlepšil. Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme a Marekovi Belkovi držíme palce na celoštátnom kole,
ktoré sa bude konať v dňoch 22.-23. marca 2020 v Bratislave.
PhDr. Hedviga KANÁTOVÁ

V uplynulých týždňoch sa ukázalo, že v našej škole máme aj množstvo šikovných športovcov. Gymnazistky a gymnazisti prejavili športový
talent a tímového ducha v niekoľkých kolektívnych športoch. Darilo sa nám vo volejbale (chlapci 3. miesto v okresnom kole), basketbale
(dievčatá 1. miesto v okresnom a následne regionálnom kole) i vo florbale (chlapci 3. miesto v okresnom kole).

(rr)
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UČAROVAL IM NETRADIČNÝ ŠPORT
Trojicu gymnazistov – Filipa, Sebastiána a Jakuba – uchvátilo surfovanie bez vetra a vĺn. Jetsurf(ing).
Jetsurfing – surfovanie bez vĺn a vetra, ktoré sa za krátky čas rozvinulo na svetovú
úroveň. Naša škola, Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci, je právom
hrdá, že na svojej pôde vychováva a vzdeláva hneď troch talentovaných jetsurfistov.
Medzi našich šikovných reprezentantov patria tretiaci Filip Sihelský a Jakub
Strcula a maturant Sebastián Kubinec. Rozhodli sme sa položiť im niekoľko
zaujímavých otázok o ich obľúbenom športe.
Prečo ste sa v minulosti rozhodli práve pre tento šport? A ako dlho sa mu už
vlastne venujete?
Filip: „Pre jetsurf som sa rozhodol hlavne vďaka svojej túžbe súťažiť a taktiež kvôli
nedostatku adrenalínu vo svojom živote, ktorý mi šport ako jetsurf produkuje
skutočne dosť. Taktiež ma počas súťaženia napĺňal fakt, že sa v tomto športe veľmi
rýchlo a neustále zlepšujem. Jetsurfingu sa venujem už 3 roky a veľmi ma to baví.“
Jakub: „Vždy som mal rád všetko, čo sa točí okolo benzínu a motorov. Môj starký pretekal na motokárach, takže to zostalo v rodine. Myslím, že na
jetsurf som sa prvýkrát postavil v roku 2015, no bral som to skôr ako zábavu. Vtedy som sa ešte nezamýšľal nad súťažným pretekaním.“
Sebo: „Mojou veľkou záľubou boli od útleho veku adrenalínové športy a najviac ma z nich fascinoval snowboarding a klasický surfing. No keďže som
nemal prístup k trénovaniu ani jedného z nich, tak v deň, keď nám môj kamarát predstavil jetsurfing a ja som zistil, aké podobné je to týmto športom,
vedel som, že je to niečo, čomu by som sa chcel venovať naplno. Jetsurfingu sa venujem od 12 rokov.“
Ako je to s kategóriami, v ktorých ste štartovali? V akých sa vám podarilo dosiahnuť najvýraznejšie úspechy?
Jakub: „Túto sezónu som jazdil na svetovom pohári, predtým som jazdil európske majstrovstvá, kde som v kategórií HOBBY obsadil raz prvé miesto,
raz štvrtú priečku a dve piate miesta. Momentálne sa jazdia dva poháre – jeden celosvetový, na ktorý sa kladie väčší dôraz, a u mužov aj u žien sa
jazdí len jedna kategória, a to PROFI. Potom sú tu lokálne preteky, ako napríklad európsky pohár, kde sa kategórie delia medzi PROFI jazdcov
a HOBBY jazdcov.“
Filip: „Ja som svoje prvé preteky odjazdil za kategóriu HOBBY, v ktorej som hneď aj zvíťazil. Netrvalo dlho a už po druhých pretekoch v tejto kategórii
som sa dostal na svetový pohár, čo je momentálne svetovo najvyššia úroveň.“
Sebo: „V mužskej kategórii som dosiahol v sezóne 2017 titul majstra sveta v organizácii MSWC (Motosurf World Cup), čo bol môj doterajší najväčší
úspech. Na svojim konte mám taktiež titul vicemajstra sveta a rôzne iné úspechy v lokálnych a kontinentálnych pretekoch.“
Chalani, ako hodnotíte svoju konkurenciu? Ste hrdí na svoje umiestnenia?
Filip: „Konkurencia v tomto športe veľmi rýchlo rastie a každým rokom sa čoraz viac jazdcov dostáva medzi tých najlepších. Ja osobne som na svoje
doterajšie umiestnenia hrdý, no mám chuť a snahu neustále sa zlepšovať.“
Jakub: „Momentálne som ešte nedosiahol také úspechy, aby som mal byť na čo hrdý. Preto na sebe neustále pracujem a pokúšam sa byť lepší.“
Sebo: „Ako rastie popularita tohto športu, tak sa, samozrejme, zvyšuje aj úroveň náročnosti a aj samotná konkurencia. V mojom prípade ale cítim z
posledných rokov konkurenciu len od jedného konkrétneho jazdca, čo sa zobrazuje aj na výsledkoch, lebo si pravidelne vymieňame prvé priečky.“
Čo pre vás znamenajú doposiaľ dosiahnuté úspechy?
Filip: „Dosiahnuté úspechy pre mňa znamenajú hlavne výsledok mojej tvrdej práce a úsilia
venovaného tomuto športu, no taktiež aj sebe samému sebe.“
Jakub: „So svojimi úspechmi až tak spokojný nie som. Keď sa to tak vezme, počas prvej sezóny,
teda odkedy sa jetsurfingu venujem intenzívnejšie, som ešte nedosiahol výraznejšie triumfy, na ktoré
by som mohol byť hrdý. Ale ako som už spomenul, stále na sebe tvrdo pracujem.“
Sebo: „Pre mňa znamenajú doterajšie úspechy hlavne akési pripomenutie toho, čo všetko sa dá
zvládnuť, keď je človek niečomu oddaný a venuje sa tomu naplno. Nič nie je nemožné a všetko záleží
len od nás či lepšie povedané od našej vôle.“
Aké máte podľa vás prednosti a, naopak, čo možno považujete za svoje nedostatky pri tomto
druhu športu?
Jakub: „Za hlavný nedostatok v tomto športe považujem svoju výšku a váhu. Naopak, mojou
prednosťou je cit pre plyn.“
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Sebo: „Určite hlavnou prednosťou v tomto športe je moja jedinečná technika, ktorú som si vybudoval vďaka tomu, že som trénoval od začiatku sám.
To sa prejavilo napríklad na mojom takmer dokonalom frontside, ktorý dodnes nevie napodobniť žiadny iný jazdec na šampionáte. Nedostatkov je
viac. Cítim to hlavne z takých charakteristík, akými sú napríklad moja váha a výška, keďže patrím k najťažším jazdcom na vode. Druhým nedostatkom
je technická konkurencia, keďže máme slabšie motory ako továreň.“
Filip: „Medzi moje nedostatky patrí stále málo skúseností oproti ostatným. Som najmladší v celom svetovom pohári a taktiež jazdím veľmi krátko
v porovnaní s ostatnými. Na druhej strane sa veľmi rýchlo zlepšujem a udržujem si slušnú kondíciu, aby som vždy mohol napredovať.“
Prezraďte nám – v čom spočíva príprava na preteky?
Sebo: „Príprava pozostáva z dvoch fáz. Prvá je technická príprava, ktorá zahŕňa tréningy priamo na vode, druhá – teda aspoň v mojom prípade – je
fyzická príprava. Tá sa odohráva v ´gyme´, kde si zlepšujem fyzickú silu, stabilitu, motoriku a podobne. Nesmierne dôležitým aspektom je však aj
psychická príprava, ktorá zaručí, že na vode rozmýšľam s ´chladnou hlavou´ a nie sme ovplyvnený stresovými faktormi.“
Vďaka tomuto netradičnému športu ste určite zavítali do známych i menej známych destinácií. V akých mestách ste už súťažili?
Sebo: „Súťažil som už na rôznych miestach, ktoré sa tiahnu od Ázie až po Ameriku. Ako príklad uvediem kórejsky Busan, Shanghai, Nanjing,
Wuzhizhou, ruský Petrohrad, Abu Dabí, Amsterdam, Cannes, Praha, Wyboston (UK), Cancún, Naples, Orlando, Miami. Nevynechal som však ani
slovenské mestá ako napríklad Bratislava alebo Liptovská Mara.“
Jakub: „Tento rok som súťažil v Orlande, Kazani, u našich západných susedov v Brne a na Wybostonských jazerách. Svoj prvý závod som išiel na
konci októbra 2018. Bolo to na Floride, konkrétne v meste Naples.“
Filip: „Z tých najznámejších je to napríklad Shanghai, Abu Dhabi, Kazaň, Brno, Wyboston, Orlando, Busan či floridské Naples.“
Čokoľvek sa v priebehu života naučíme, predstavuje nejakú skúsenosť, ktorá nás obohatí. Čím obohatil jetsurfing vaše životy? Čo vám
priniesol?
Sebo: „Myslím si, že jetsurf a cestovanie formovalo moju osobnosť od začiatku mojej kariéry. Priniesol mi hlavne veľký rozhľad, naučil ma mnoho
lekcií, ktoré sú dôležité, ak sa chce človek stať lepším. Spoznal som mnoho ľudí a miest, no čo je najdôležitejšie, dovolím si tvrdiť, že zo mňa urobil
takého človeka, akým som dnes.“
Filip: „Do života mi vniesol vášeň k športu a k súťaženiu, poskytol mi iný pohľad na svet. Mal som tiež možnosť spoznať nových, zaujímavých
a skvelých ľudí.“
Jakub: „Jetsurf mi do života priniesol veľa. Napríklad som spoznal veľa zaujímavých ľudí a vytvoril som si nové kamarátstva. Taktiež som spoznal
nové krajiny a v nich iné kultúry.“
Diana ŠUĽAJOVÁ (4.C trieda)
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PO ROKOCH SA VRÁTILA NA SLOVENSKO
PaedDr. Agáta Janková doobeda vyučuje v našom GBST, poobede sa stará o svoje alpaky
Jazyky, šport, vzdelávanie a láska k zvieratám a prírode. Takto stručne, no výstižne by sme mohli charakterizovať novú posilu nášho
pedagogického zboru, pani doktorku Agátu Jankovú. V exkluzívnom rozhovore pre školský časopis TIMRAVINY nám prezradila, aká bola
jej cesta k učiteľskému povolaniu, ako vníma žiakov na Slovensku v porovnaní s nemeckými žiakmi, no poodhalila nám čosi aj z jej veľkej
vášne, v ktorej sa snúbila láska k prírode a zvieratám.
Pani profesorka, prezraďte nám, aké bolo Vaše detstvo?
„Spomínam si na šťastné detstvo v kruhu rodiny, príbuzných, dobrých kamarátov. Bývali
sme v rodinnom dome za parkom v Lučenci. Množstvo voľného času som – okrem
domácich prác a prác v záhrade – strávila v parku, v prírode, na zimnom a atletickom
štadióne. Rodičia ma viedli aj k umeniu, 10 rokov som navštevovala Ľudovú školu
umenia v Lučenci a učila som sa hre na klavíri.“
Kde ste študovali?
„Po ukončení II. ZDŠ a úspešnom absolvovaní Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy
v Lučenci som študovala na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského
v Bratislave, ktorú som ukončila titulom ´PaedDr.´“
Prečo ste sa rozhodli študovať práve nemecký jazyk a telesnú výchovu?
„Od veku 14 rokov som sa venovala vrcholovému športu – ľahkej atletike. Už o dva roky
neskôr, v mojich 16 rokoch, sa mi podarilo prepracovať sa do reprezentácie vtedajšieho Československa. Tým sa mi otvorili nové
možnosti a pomyselné dvere na medzinárodné preteky v zahraničí, čo ma motivovalo k učeniu sa nemeckého jazyka. Navyše, láska k
športu zase ovplyvnila voľbu druhého predmetu – telesnej výchovy.“
Čo Vás priviedlo k povolaniu učiteľky? Vždy Vás lákalo učiť?
„Od prvej triedy základnej školy som mala veľmi pozitívny vzťah k mojim pani učiteľkám a približne od piatej triedy som na otázku ´Čím
chceš byť, keď budeš veľká?´ odpovedala vždy, že učiteľkou. Učitelia a učiteľky na ZŠ a na gymnáziu boli mojimi vzormi a pozitívne
ovplyvnili moju profesionálnu orientáciu a samotnú kariéru. V tom, že raz budem učiť, som sa definitívne utvrdila v 3. ročníku gymnázia.“
Mali ste alebo máte v živote vzor, ktorý Vás nejakým spôsobom ovplyvnil?
„Okrem už vyššie uvedených učiteľov som nemala vzory. No mala som vlastné ciele a predstavy o živote, ktoré som sa snažila nasledovať
a naplniť.“
V akých školách ste ako vyučujúca pôsobili?
„Po roku pôsobenia v pozícii asistentky na Katedre atletiky FTVŠ bratislavskej UK a po piatich rokoch v pozícii odbornej asistentky na
Katedre telesnej výchovy UMB v Banskej Bystrici som odučila 16 rokov na Strednej zdravotníckej škole v Banskej Bystrici. Následne som
učila rok na Hotelovej akadémii vo Zvolene nemecký jazyk a TSV. Súčasne s tým som ako externistka učila nemčinu aj na Zdravotníckej
univerzite v B. Bystrici. V rozmedzí rokov 2009 až 2019
som pôsobila na gymnáziu a reálke v nemeckom
Sindelfingene, kde som učila nemecký jazyk a telesnú
výchovu.“
Je podľa Vás veľký rozdiel medzi nemeckými
žiakmi a žiakmi na Slovensku?
„Áno, musím pochváliť našich slovenských žiakov, sú
disciplinovanejší a na hodinách aktívnejší ako
nemeckí.“
Ako dlho už vlastne učíte?
„Povolanie učiteľky ma fascinuje už 35 rokov.“
Máte nejaké nenaplnené ciele alebo želania, ktoré
ste chceli dosiahnuť, ale nepodarilo sa Vám to?
„Áno. Jedno jediné. Ťažké zranenie stehenného svalu
v maturitnom ročníku gymnázia, mi znemožnilo účasť
na olympijských hrách.“
Aké sú Vaše koníčky?
„Okrem športu sú to láska ku zvieratám, ručné práce, varenie a pečenie.“
Čo považujete za svoje najväčšie úspechy?
„Myslím si, že tých úspechov je aj viacero. Počas aktívnej atletickej kariéry som získala šesťkrát titul majsterky Československa v skoku
do diaľky a desaťkrát titul majsterky Slovenska. V rámci mojej pedagogickej kariéry som bola so svojimi žiakmi zo Strednej zdravotníckej
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školy v B. Bystrici a partnerskou školou z Tübingenu (Nemecko) ocenená za medzinárodný projekt v Nemeckom parlamente. Za svoje
úspechy v úlohe atletickej trénerky vo VfL Sindelfingen ma mesto Sindelfingen ocenilo bronzovou plaketou za zásluhy o rozvoj mesta.
Tu len dodám, že sa mi poradilo vychovať dvoch majstrov Baden-Württemberska v skoku do diaľky a jeden môj zverenec skončil na
majstrovstvách Nemecka v desaťboji na 5. piatom.“
Venujete sa ešte stále športu?
„Áno. 2-3x týždenne mám aktívny pohyb a ako dobrovoľná trénerka trénujem v AKAPO Lučenec nádejných mladých basketbalistov a
basketbalistky.“
Mnohí z nás už počuli o Vašej farme, na ktorej chováte alpaky a rôzne iné zvieratá. Čo Vás viedlo k založeniu Tranquilla parku?
„Doma a aj u starých rodičov sme mali rôzne zvieratá, o ktoré som sa odmalička starala, chovala ich, čistila, hrala sa s nimi. No a keď
sme s mojím priateľom pred ôsmimi rokmi kúpili dom na vidieku s obrovským pozemkom, ktorý bolo potrebné kosiť, priateľ poznamenal,
že je škoda spáliť všetko to nahromadené seno. Že by sa ním dali pokojne kŕmiť zvieratá. Alpaky boli jeho nápad. Podotýkam ešte, my
nemáme farmu, ale park. Popri zvieratkách sme totiž vysadili na našom pozemku už vyše sto stromov a kríkov. Vysádzame park.“
Prezraďte nám – prečo práve alpaky? Viete nám povedať, ako skrsol tento nápad v hlave Vášho priateľa?
„Sú to veľmi inteligentné, elegantné a prispôsobivé zvieratá. Navyše, z hľadiska chovu sú prakticky nenáročné. Znesú tepoty od -40°C
do +40°C. Živia sa len trávou (20%) a senom (80%). Ale viac neprezradím, najlepšie je totiž prísť sa presvedčiť osobne.“
Máme informácie, že k alpakám a iným zvieratám na Vašej farme pribudli aj exotické vtáky nandu. Čo Vás priviedlo k myšlienke
pridať k nim aj nandu pampového?
„Bol to spontánny nápad. Nandu pampový, rovnako ako aj alpaky, pochádza z južnej Ameriky. Sú to nádherné a elegantné bežce.“
Posledná otázka na záver. Chceli by ste odkázať niečo našim žiakom?
„Študentom by som chcela odkázať len dve veci. Prvá sa týka ich postoja k osvojovaniu si cudzích jazykov. Berte učenie cudzích jazykov
veľmi vážne, pretože len s jazykovými znalosťami sa dokážete uplatniť na európskom trhu práce. A k tomu nestačí len momentálne veľmi
populárny online prekladač... Môj druhý odkaz sa dotýka morálnej stránky osobnosti každého žiaka. Buďte vo vzťahu k škole a k učiteľom
féroví. Nevyhýbajte sa svojim povinnostiam a preberajte zodpovednosť za svoje konanie – či už je dobré, alebo z jeho následkov rezultujú
negatíva. Ani v bežnom živote, či osobnom, či pracovnom, nebude možné donekonečna pred sebou tlačiť svoje povinnosti a vyhýbať sa
zodpovednostiam či dôsledkom z nášho konania. Pretože práve škola má každého z vás naučiť zodpovednosti a konštruktívnemu
riešeniu vzniknutých problémov.“
(Sima)

Tranquila Park / Home of
Alpacas nájdete v neďalekej obci
Kalonda, alebo na webe / FB:
tranquilapark.sk
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ČO SA UDIALO V NAŠOM GBST?
Testovanie IQ, beseda s primátorkou Lučenca i prednášky Dobrovoľníkov Novohradu
V stredu 15. januára 2020 k nám zavítala Mensa, medzinárodná organizácia, ktorá združuje
nadpriemerne inteligentných ľudí, s cieľom poskytnúť záujemcom možnosť zistiť svoj orientačný inteligenčný
kvocient. Testovanie IQ prebiehalo v poobedných hodinách, preto zaujatí žiaci doslova ostali po škole, aby
objavili svoj potenciál. S rovnakým cieľom však neprišli len naši študenti, ale aj široká verejnosť rôznych
vekových kategórií a z rozličných kútov Slovenska. Dokopy sa testovania IQ zúčastnilo viac ako 80 uchádzačov.
Samotný test trval 40 minút a pozostával z niekoľkých úloh, v ktorých išlo o vyhľadávanie logických
väzieb medzi rozličnými grafickými symbolmi. Neboli tak žiadne špeciálne vedomosti či vzdelanie.
Zúčastneným výsledky testu prídu domov na adresu a ak je ich IQ vyššie ako u 98% ľudí na svete, dostanú
pozvánku a možnosť stať sa členom Mensy.
(pat)

V piatok 24. januára 2020 navštívila Gymnázium Boženy SlančíkovejTimravy pani primátorka mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková.
Mala za úlohu komunikovať s vybranými žiakmi 3. a 4.
ročníka fungovanie samospráv. Kľúčovou témou besedy bolo
oboznámiť gymnazistov o tom, ako prebieha proces v samospráve,
aké témy sa na tejto úrovni preberajú a čo poslanci na jednotlivých
zasadnutiach riešia. Ako sa ukázalo, žiaci prejavili seriózny záujem
o informácie a riešenie danej problematiky. Viackrát z ich strany padli
rôzne zaujímavé otázky.
Študenti sa zaujímali napríklad o to, či by nebolo lepšie, aby o danom
okrese rozhodovali ľudia, ktorí v ňom žijú. Podľa slov gymnazistov sú
to práve samotní ľudia, ktorí najlepšie vedia, čo je potrebné pre daný
okres urobiť. Pani primátorka so žiakmi súhlasila a k otázke sa
vyjadrila v tom zmysle, že je rozdiel, keď niekto, kto je z Bratislavy,
rozhoduje napríklad o nás – o našom okrese podobne, ako keby to
robil niekto z okolia. Iná otázka bola zameraná na momentálnu situáciu
(v čase písania článku aktuálna problematika – pozn. red.) v našom
kraji, kedy v dôsledku sporu VUC-ky s dopravcami niekoľko dní nepremávali autobusové spoje. Žiaci sa pani primátorky opýtali, aký je
jej názor na celú situáciu a čo si myslí o tom, z ktorej strany prišlo pochybenie. Pani primátorka sa vyjadrila, že chyba nastala zrejme na
obidvoch stranách, a že je smutné, že to dospelo až do štádia, kedy sa mnohí ľudia nemali možnosť dopraviť do zamestnania.
Gymnazistov zaujímala aj otázka financovania jednotlivých okresov. Pani primátorka povedala žiakom kritický, no pravdivý pohľad na
túto tému. Hovorila konkrétne o tom, že niektoré okresy dostávajú omnoho viac finančných prostriedkov v porovnaní s inými. Následne
sa diskusia presunula k ťažiskovej téme piatkovej besedy, a to k problematike fungovania štátnej samosprávy – ako fungujú menšie
krajské celky a okresné samosprávy. Viacerí študenti polemizovali nad tým, akým spôsobom môže fungovať veľký celok „poskladaný“
z menších častí, pokiaľ ony samotné nefungujú tak, ako by mali.
Pre našich tretiakov a štvrtákov bola beseda zaujímavá, obohacujúca a určite im priniesla nové pohľady na fungovanie samospráv. Najmä
pohľady z reálnej praxe. Aj touto cestou by sme chceli vyjadriť veľkú vďaku našej pani primátorke, ktorá si napriek nahustenému programu
našla čas a vrátila sa pôdu svojej niekdajšej alma mater, aby diskutovala so vzdelanými mladými ľuďmi o témach, ktoré sa bezprostredne
dotýkajú nás všetkých.
Diana ŠUĽAJOVÁ (4.C trieda)

O Dobrovoľníkoch Novohradu a ich aktivitách sme
Vás už informovali v úvodnom čísle Timravín. Nadšenci
z radov tejto „neziskovky“ zavítali v utorok 18. februára
do GBST. S najmladšími žiakmi našej školy (príma,
sekunda) absolvovali prednášky spojené s besedami,
na

ktorých

prezentovali

svoje

EKO

aktivity

a k EKOlogickému mysleniu a správaniu sa snažili
naviesť aj mladých gymnazistov. Veríme, že táto forma
vzdelávania žiakov prímy a sekundy oslovila, a že Dobrovoľníci Novohradu
získajú už čoskoro ďalších aktívnych sympatizantov, ktorí im radi vypomôžu
s vyzbieravaním odpadkov pohodených v lone krásnej prírody.
(rr)
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GYMNAZISTI, SEPARUJME!
V nadväznosti na posledný článok o Dobrovoľníkoch Novohradu (na predošlej strane) by sme chceli aj formou nášho školského
časopisu zdôrazniť význam separácie odpadu. Už niekoľko rokov sú okrem klasických košov na zmiešaný komunálny odpad vo všetkých
triedach umiestnené aj špeciálne koše na papier, plasty a sklo. O tom, čo môže každý z nás zahodiť do týchto odpadkových košov,
písali lučenecké Mestské noviny v 2. čísle na konci januára. Tento jasný, stručný a výstižný príspevok si od kolegov z redakcie
Mestských novín požičiavame a ponúkame ho všetkým Vám – čitateľom Timravín. PS: Snažme sa byť ohľaduplní k našej prírode :-)

ĎAKUJEME, že konáte
EKOlogicky
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Z vlastnej tvorby našich študentov
Už v predošlých dvoch číslach Timravín sme Vám ukázali, že naši gymnazisti sú veľmi šikovní vo vlastnej literárnej i maliarskej
tvorbe. Náš ďalší príspevok to opäť dokazuje! Tentokrát si „posvietime“ kubizmus v literárno-grafickom prevedení žiakov 3.C
triedy pod vedením ich vyučujúceho slovenského jazyka a literatúry pána Mgr. Hraška. Poukázať by sme však chceli aj na tvorbu
francúzštinárov z tercie, ktorí v rámci tohto cudzieho jazyka zrealizovali projekty na tému moje budúce povolanie. Vyučujúcou je
v tomto prípade pani Mgr. Nina Macková.
(rr)

Tešíme sa na
Vaše ďalšie
projekty :-)
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OD SEPTEMBRA VYUČUJEME AJ ŠPANIELČINU
Náš učiteľský zbor sa v aktuálnom školskom roku rozrástol o niekoľkých členov. Jednou z nových posíl na učiteľskom poste je
španielčinár Mgr. Lukáš Lučanský, ktorý okrem tohto cudzieho jazyka vyučuje aj etickú výchovu. V redakcii TIMRAVÍN sme sa rozhodli,
že mu položíme niekoľko otázok. V rozhovore sa dozviete, prečo sa rozhodol stať sa pedagógom, kde vyštudoval a učil v minulosti, ale
aj to, či plánuje zotrvať na GBST v budúcnosti a či sa raz zhostí role triedneho učiteľa.
Pán profesor, zamýšľali ste sa v minulosti aj nad iným povolaním než pedagogickým?
„Fíha! Ja som chcel byť všeličím. Dlho som chcel byť napríklad raperom, ale potom – keď už som si vyberal vysokú školu – tak ma zobrali
na pedagogickú školu. Tak už som sa stotožnil s tým, že budem učiteľom.“
Prečo ste sa rozhodli práve pre učiteľstvo?
„Ja som si vlastne vyberal a rozhodoval sa medzi tromi smermi, a to prekladateľstvom, žurnalistikou a pedagogikou. Nakoniec mi z tohto
trojlístka vyšlo učiteľstvo. Veril som, že to bude pre mňa tá najlepšia voľba, že to pre mňa bude mať nejakú pointu.“
Predtým, než ste zakotvili na našom gymnáziu, ste niekde učili?
„Áno. Učil som dva roky na evanjelickej škole v Martine, kde som vyučoval španielčinu. Zároveň som bol asistentom učiteľa pre žiakov,
ktorí to potrebovali.“
Prečo ste prišli učiť k nám, na naše gymnázium? Ako ste sa dostali k práci u nás?
„Na lučeneckom Gymnáziu Boženy Slančíkovej-Timravy sa až do aktuálneho školského roka španielčina ako druhý cudzí jazyk
nevyučovala. Keďže som vedel, že na tunajšom gymnáziu by mohol byť dopyt po španielskom jazyku zo strany žiakov, a zároveň
z dôvodu ukončenia pracovného pomeru so školou v Martine, som potreboval a hlavne chcel začať niekde inde.“
Čo vás vlastne zaujalo na španielčine?
„Už odmala mi mnohí vraveli, že mám talent na jazyky. Na základnej škole som sa nejako zázračne naučil anglicky, a tak som chcel
ovládať aj nejaký iný jazyk. Univerzita v Nitre ponúkala štúdium španielčiny. Ja som s týmto jazykom prišiel do styku už v Martine počas
stredoškolských štúdií na tamojšom gymnáziu, pričom som zo španielčiny dokonca maturoval. Približne v tom čase som začal uvažovať,
že španielskemu jazyku by som sa mohol naplno venovať aj vo svojom profesionálnom živote. Španielsky jazyk je živý, veľmi pekný
jazyk, ktorým hovorí skoro 500 miliónov ľudí na celom svete.“
Ako ste na tom s inými jazykmi? Koľko ďalších ovládate?
„Angličtinu a momentálne sa učím nejaké frázy v maďarčine. Prirodzene rozprávam po
česky, keďže máme veľa televíznych programov v tomto jazyku.“
Ste priamo z Lučenca?
„Pochádzam z Martina. Som martinský rytier.“
Máte nejaké domáce zvieratko?
„Nemám žiadne, aj keď chcel by som rybičky. No ešte nemám akvárium.“
Aký je (alebo bol) Váš vzťah k matematike? Išla Vám, či ani veľmi nie?
„Matematika je podľa mňa predmet, ktorý je náročný. Musíte byť na ňu logicky vybavení,
ale tak trochu inak, ako na jazyky. Je potrebné osvojiť si veľa pravidiel, ktoré potom
musíte vedieť aplikovať v logickom riešení príkladov. Myslím si, že tí, ktorí matematiku
ovládajú, majú veľké plus do života, pretože je rovnako dôležitá ako aj iné predmety.
Čo sa týka toho, či mne matematika počas študentských rokov išla, musím povedať, že vždy som ju vytiahol na známku chválitebný.“
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Prišli ste k nám v septembri uplynulého (kalendárneho) roka. Stali ste sa súčasťou kolektívu spolupracovníkov, pedagogického
zboru, ktorý spolu funguje už niekoľko rokov. Ako ste doňho zapadli? Ako vychádzate s kolegami?
„Ja si myslím, že som do učiteľského zboru GBST zapadol bez problémov. Kolegovia sú prijemní, mám sa od nich čo učiť, mnohí už majú
čo-to odučené, teda majú viac skúseností. No cítim sa dobre medzi kolegami či už v kabinete, alebo na poradách.“
Aký je to pocit, priniesť do školy niečo nové?
„Ja som do lučeneckého gymnázia išiel s tým, že – ako vravíte – budem učiť niečo nové. Verím, že možnosť ponuky španielčiny ako
druhého cudzieho jazyka na GBST zvýši popularitu nielen o školu, ale aj o jazyk samotný. Mám za sebou prvý polrok a žiakov, ktorí sa
skutočne snažia. Vidím, že mnohých z nich to fakt baví, a práve to je dôležité.“
Okrem španielskeho jazyka máte ešte aprobáciu etická výchova. Ak by ste si mohli opäť vybrať, ktorý predmet (alebo ktoré
predmety) by ste chceli učiť?
„Ja by som možno rád ešte vyučoval nejaké humanitné predmety, ako napríklad občiansku náuku alebo filozofiu. Neviem však, či by som
sa dal na štúdium iného jazyka, pretože by som sa musel učiť všetko odznova.“
Chceli by ste byť v budúcnosti triednym učiteľom?
„Raz určite áno. Uvedomujem si však aj to, že byť triednym je ťažké a komplikované. Ste síce zodpovední za všetkých žiakov, ktorých
učíte, no v pozícii triedneho učiteľa ste špeciálne zodpovední za tie svoje deti. Prakticky každý deň počas pracovného týždňa ste ich
tútorom, ktorý musí byť láskavý a prísny zároveň. No určite by som ním raz chcel byť.“
Máte v pláne ďalej učiť na tejto škole?
„Rozhodne áno.“
Ema SEBESTYÉN (sekunda)

ODCHOD DO ZASLÚŽENÉHO DÔCHODKU
Dlhoročná stálica pedagogického zboru a naša vyučujúca fyziky a matematiky RNDr. Mária Budáčová sa zo zdravotných
dôvodov rozhodla koncom januára opustiť pôdu gymnázia a odísť do predčasného dôchodku (zaslúženého!). Patrične a priateľsky sa
rozlúčila nielen so svojimi kolegami, ale aj so žiakmi tried, v ktorých učila, na vybraných hodinách. Obom stranám povedala pár milých
slov. Nám, redaktorom TIMRAVÍN, sa podarilo osobitne s ňou porozprávať. Neodkázala toho veľa, no ako sa hovorí – „menej je niekedy
viac!“
Pri otázke, čo by ešte chcela odkázať študentom, s úsmevom odpovedala:
„Myslím si, že každý žiak by si mal nájsť predmety, alebo aspoň jeden, ktorý
ho bude baviť a venovať sa mu naplno. Nemusí byť vo všetkom perfektný,
hlavné je, že bude napredovať v oblasti, ktorá ho napĺňa.“
Taktiež nám prezradila, že učila veľmi rada, a že by človek mal byť spokojný
a brať svoju prácu s radosťou. Pretože iba vtedy, keď vás niečo baví, tak sa na to
pozeráte a pristupujete k tomu zodpovedne... Mali by sme sa nad týmito myšlienkami
zamyslieť a aspoň niečo si z toho zobrať k srdcu.
Na záver dodala, že by sa chcela viac venovať sama sebe, športu, rodine
a veľa toho ešte precestovať. Budeme jej držať palce, nech jej plány vyjdú, je
spokojná, šťastná a zdravotný stav sa jej zlepší. My si spätne želáme, aby nás
pravidelne chodila navštevovať do našej školy a len tak ľahko na nás nezabudla.
Ďakujeme jej za trpezlivosť a dlhoročnú snahu zanechať po sebe čo najviac.

(kk)
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NÁSTRAHY VIRTUÁLNEJ REALITY
A SOCIÁLNYCH SIETÍ – KYBERŠIKANA
Výhod internetu je rovnaké množstvo ako jeho tienistých stránok. Buďme obozretní, čo zdieľame
V dnešnej dobe sa čím ďalej, tým viac stávajú súčasťou našich
každodenných životov masmédia, internet a najmä sociálne siete.
Niektorí ľudia ich vôbec nepoužívajú, ďalší do virtuálneho sveta
„zabehnú“ len sem-tam, no väčšina ľudí, ktorú tvoria najmä tínedžeri
a mladí, sa na internete a sociálnych sieťach zdržiava najviac.
Sociálne siete môžu byť prínosom pre tých, ktorí sa snažia udržiavať
kontakt so vzdialenými príbuznými, priateľmi či známymi. Mnoho výhod sa
ukazuje aj v oblasti vzdelávania. Pozitívnych aspektov internetu je určite
neúrekom. Avšak, v poslednej dobe čoraz viac stúpa sláva Instagramu,
jednej z platformy, kde sa ľudia môžu podeliť so svojimi zážitkami či
každodenným životom prostredníctvom fotografií. Niektoré z nich v nás
môžu dokonca vyvolať aj závisť voči inej osobe, ktorá práve pridala fotku z luxusnej dovolenky pri mori, zatiaľ čo my si môžeme dovoliť
maximálne kúpalisko v susednom meste. Jednu vec si však mnohí neuvedomujú. Je ňou možnosť úpravy fotiek či dokonca ich falšovanie
a s ním súvisiaca krádež identity človeka.
Ďalším z negatív je kyberšikana. Tá sa v dnešnej dobe
dostáva čoraz viac do popredia, a to „vďaka“ už
spomínanému rozšíreniu rôznych sociálnych sietí. Virtuálna
realita ľuďom poskytuje anonymitu a neboja sa tak ukázať,
čoho sú schopní, ak s nejakým názorom, myšlienkou či
hodnotami iných osôb nesúhlasia. Kedysi šikana, ktorá sa
v minulosti týkala hlavne priamych fyzických či verbálnych
útokov na druhých (tvárou v tvár), sa začína presúvať do
sveta internetu. Tu sa ľudia môžu snažiť zhadzovať niekoho
iného na základe jeho výpovedí, prípadne fotografií uverejnených na jeho adresu. Buďme preto opatrní v tom, čo zdieľame a kto môže
naše príspevky vidieť. Správajme sa zodpovedne a chráňme si svoje súkromie.

(KiKa)
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ČO PLÁNUJEME + ŽŠR INFORMUJE
V blízkej budúcnosti nás čaká niekoľko podujatí. Zaujímavé aktivity pripravuje aj Žiacka školská rada
Marec a apríl budú nabité rozličnými aktivitami. Drvivá väčšina z nich sa bude niesť v réžii usilovných a najmä kreatívnych členov Žiackej
školskej rady GBST, ktorí spestria svojim spolužiakom a pedagógom tradičné vyučovanie. Veríme, že oslovia čo najviac žiakov a že
mnohí z radov gymnazistov budú na týchto podujatiach aktívne participovať. Poďme sa teda pozrieť na to, čo nás v blízkej budúcnosti
čaká: Deň otvorených dverí (11. marca), Tematické dni (najbližšie teplákové piatky 6. a 13. marca), Svetový deň Downovho
syndrómu (21. marca), Deň učiteľov (27. marca), Svetový deň povedomia o autizme (2. apríl) a mnoho ďalšieho...

(rr, ŽŠR)
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NOVÉ MOŽNOSTI PRE MLADÝCH BRIGÁDNIKOV
V stredu 4. marca sa v poobedných hodinách v Coworkingovom centre PRIESTOR uskutočnilo prvé zo série troch stretnutí
neformálneho vzdelávania mladých pod názvom Buď úspešný brigádnik. Trojhodinového zážitkového seminára sa zúčastnilo aj 8
študentov nášho GBST, ktorí prejavili záujem o osvojenie si rôznych zručností, potrebných k hľadaniu a uplatneniu sa v oblasti brigád,
resp. v budúcnosti na trhu práce. Cieľom a zameraním marcového vzdelávania bolo niekoľko tematicky zameraných okruhov:
sebapoznávanie, komunikačné zručnosti, identifikácia povolaní a na záver aktivita kruh života, zameraná na uvedomenie si
kľúčových oblastí a hodnôt v našich životoch a miere (ne)spokojnosti s nimi.
Žiakov sprevádzala aktivitami lektorka a profesionálna koučka Janette Horstmann. „Kurz
sme pripravili pre všetkých akčných študentov, ktorí už teraz uvažujú nad svojou
budúcnosťou. Naším cieľom je pomôcť im čo najlepšie sa zorientovať na trhu práce a možno
nájsť si svoju prvú brigádu u niektorého z našich partnerov. V nadväznosti na marcové
stretnutie plánujeme pokračovať v kurze Buď úspešný brigádnik ešte ďalšími dvomi
stretnutiami v apríli a v máji, na ktorých sa viac zameriame napríklad na to, ako čo
najlepšie zostaviť svoj životopis či pripraviť sa na pracovný pohovor,“ uviedla koučka
s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti personálneho manažmentu. Prezradila však aj plány
a vízie do (vzdialenejšej) budúcnosti. „Budeme veľmi radi, ak by sa nám raz podarilo spustiť
aj niekoľko ďalších projektov. Plánujeme napríklad
podnikateľskú akadémiu alebo otvorenie klubu
mladých,“ poodhalila na záver lektorka Horstmann.

Aktivity Podnikavcov
Novohradu
v COWORKINGU
PRIESTOR nájdete na
adrese: Ul. M. Rázusa 13

.

(rr)
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SIMULOVANÉ ŠTUDENTSKÉ VOĽBY NA GBST:
VÝSLEDKY A PRIEBEH
Gymnazisti aj tento rok potvrdili záujem o politiku. Najviac si priali mať vo vláde koalíciu Progresívne
Slovensko a Spolu. Tá sa však do parlamentu nakoniec nedostala.
Parlamentné voľby sú skvelou príležitosťou pre občanov, ktorí majú 18 rokov a viac, podieľať sa na
politickom živote a rozhodovať o tom, kto bude spravovať náš štát. Každý občan by mal považovať
túto možnosť za svoju občiansku povinnosť. Študentom našej školy, ktorí už nadobudli volebné právo,
by to taktiež nemalo byť ľahostajné. Dlhé roky počúvame kritiku na politiku práve od ľudí, ktorí si svoju
povinnosť ani nesplnili. Každý hlas sa predsa vo voľbách počíta. Niektorí študenti, ktorí nemajú vek
na to, aby mohli ísť voliť, majú paradoxne častokrát záujem omnoho väčší ako staršia generácia ľudí.
Právo vyjadriť svoj názor by mal každý, a práve preto sa rozhodla Rada mládeže Slovenska, že dá aj
mladým možnosť prísť k volebným urnám, a vyjadriť tak ten svoj. Vytvorila cieľavedomý projekt s názvom Študentské voľby,
ktorý funguje už niekoľko rokov a darí sa mu úspešne vyjadrovať hlas mladých vo spoločnosti. Ten je častokrát podceňovaný
a spochybňovaný. Cieľom nie je v škole propagovať činnosť politických strán a hnutí, ale samotnú dôležitosť participácie na
politickom dianí v demokratickom štáte a rovnako rozvíjať analytické a kritické myslenie mladých ľudí, ako aj ich schopnosť
pracovať s informáciami, argumentovať či rozhodovať sa. Priebeh volieb sa snaží byť čo najviac identický reálnym voľbám.
Projekt sa podarilo adaptovať do 180 škôl po celom Slovensku, ktoré navštevuje viac ako 60 000 študentov.

O víťazoch v reálnych voľbách
už bolo rozhodnuté. Výsledky
dopadli, vzhľadom k rôznym
predvolebným prieskumom inak, než sa očakávalo. Slovensko
vyjadrilo, že chce zmenu v spôsobe riadenia štátu. K urnám prišlo až
65,78% občanov, čo je najväčšia volebná účasť na voľbách do NR SR
od roku 2002. Víťazom sa stala strana OĽaNO pod vedením Igora
Matoviča.
7. február bol dôležitým dňom na našom GBST, kedy mali všetci študenti nad 15 rokov už historicky po druhýkrát šancu vyjadriť
svoj názor v študentských voľbách. Podobne ako minulý rok, tak aj tento sa organizovania zhostila naša študentská rada pod
vedením pani Mgr. Márie Belovovej, ktorá bola zároveň garantom volieb. Samotnú prípravu volebnej miestnosti i sčítavanie
hlasov mala pod palcom volebná komisia zložená z aktívnych študentov ŽSR.

Členovia komisie (zľava):
Lenka Segečová,
Nikoleta Skypalová,
Lucia Igazová,
Nadia Kramecová,
Adam Spodniak,
Alenka Veselková
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Aj tento rok študenti na našej škole prejavili záujem o politické dianie a priestor volebnej miestnosti
v zasadačke sa zapĺňal už od ôsmej hodiny ráno. Gymnazisti mohli voliť až do 13.00 hod. Najviac študentov
prišlo voliť najmä počas veľkej prestávky, kedy zahltili miestnosť rady študentov, ktorí boli ochotní čakať aj
dlhší čas, aby sa dostali za plentu. Do urny ochotne vhadzovali svoje volebné lístky žiaci aj počas hodín
občianskej výchovy, dejepisu, psychológie, ale i angličtiny či telesnej výchovy. Učitelia daných predmetov
mali pochopenie pre záujem študentov a dokonca ich aj povzbudzovali. Spomedzi celkového počtu
oprávnených voličov (prítomných aj
neprítomných

v škole)

sa

rozhodlo

prísť odovzdať svoj hlas až 51,83%
voličov (212 zo 409 študentov). Tým
patrí veľká vďaka za ich aktivitu a mali
by

byť

vzorom

aj

pre

ostatných

dopadli

zaujímavo

študentov.
Výsledky

volieb

a gymnazisti by si rozloženie vlády
predstavovali, o čosi odlišnejšie ako
voliči v oficiálnych voľbách. Víťazom
volieb sa s veľkým náskokom stala koalícia liberálnych strán Progresívne Slovensko a Spolu, ktorá získala
najviac hlasov v študentských voľbách na celom Slovensku. Ide o veľký kontrast, keďže sa táto koalícia
nedostala do parlamentu. Pre mladých išlo určite o veľké sklamanie, keďže práve s ich názormi sa najviac
stotožňujú a zastúpenie tejto strany bude v Národnej rade určite chýbať. O viac ako polovicu menej hlasov
získala SaS a blízko nej s 12,9% sa umiestnila víťazná strana OĽaNO. Nie je preto prekvapujúce, že aj tieto
dve strany mali úspech i v riadnych voľbách. V porovnaní s celoštátnymi štatistikami simulovaných volieb,
kde má ĽSNS až 11,4%, u nás sa vyšplhala len na 7,9%. Gymnazisti sa zhodli, že by v parlamente neuvítali
koaličné strany z predchádzajúcej vlády, teda SNS so ziskom 2,5% i Smer a MOST HÍD, ktoré obe získali po
0,99%.
Adam SPODNIAK (predseda volebnej komisie)

STRÁNKA 20

06.03.2020 / / 3. VYDANIE / / ŠK. ROK 2019/2020

TIMRAVINY

FOTOREPORT Z PLESU
Na záver Timravín Vám prinášame spomínaný fotoreport z Valentínskeho plesu GBST. Kto z Vás sa nájde? :-)
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Škandál! Všetky tretie ročníky gymnázia sa na týždeň len tak vyparili zo

TIMRAVINY
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