


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

 

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

Slovensko sa v súčasnosti zmieta vo víre pandémie koronavírusu. Nebezpečné a vysoko 

nákazlivé ochorenie ochromilo prakticky celý svet a zasiahlo do mnohých oblastí 

nášho bežného, každodenného bytia. Kultúrne, spoločenské, športové a záujmové 

aktivity a podujatia dostali STOP-ku. Obrovskej výzve však čelí aj samotné 

školstvo. Výchovno-vzdelávací proces sa presunul do online priestoru a realizuje 

sa formou dištančného vzdelávania. Výdobytky moderných informačno-komunikačných 

technológii, proti ktorým sme my-pedagógovia a odborní zamestnanci v prostredí škôl 

úporne bojovali, sa tentokrát stali našimi spojencami. Spojencami v zachovaní 

kontaktu a možnosti aj naďalej Vám, milí žiaci, odovzdávať potrebné poznatky, ktoré 

si transformujete do osvojených vedomostí prostredníctvom samoštúdia. 

Už dnes (v čase písania príspevku dňa 25. marca 2020 – pozn. red.) je jasné, 

že školstvo zažije rok, ktorý v ére samostatnosti nemá obdobu. Trvanie prerušenia prezenčnej formy vyučovania 

až do odvolania, zrušenie externej časti a písomnej formy internej časti maturitných skúšok, vypustenie 

testovania deviatakov (a kvarty), posunuté prijímacie konania, zápisy a aj samotné ústne maturity. To je len 

zlomok krízových opatrení, ktoré boli predstavené novým ministrom školstva dňa 24. marca 2020. Všetko navyše 

podčiarkuje spoločný menovateľ, ktorým je v tomto prípade neistota toho, kedy toto všetko skončí. Je však potrebné 

uvedomiť si, že bojujeme proti nepriateľovi, ktorého nie je možné vidieť voľným okom. Správajme sa preto 

zodpovedne k sebe a k svojmu okoliu, chráňme seba a iných, vážme si zdravie a vzťahy, ktoré máme. 

No ale prejdime k optimistickejším témam! Nesmierne ma teší skutočnosť, že redaktori našich Timravín 

prejavili veľký záujem pokračovať v tvorbe školského časopisu, a to aj napriek prerušenému vyučovaniu (resp. 

prerušenej krúžkovej činnosti) a nárokom samoštúdia, ktoré vyplývajú z dištančnej formy vzdelávania. K home 

office-u pristúpili skutočne zodpovedne, za čo im patrí môj obdiv a obrovská VĎAKA zároveň! Vo štvrtom čísle 

Timravín, ktorému sme priradili neoficiálny podtitul Koronavírusový špeciál, si môžete prečítať množstvo 

zaujímavých príspevkov. Mapujú udalosti, sviatky a významné dni, ktoré sa odohrali, no poukazujú aj na tie, 

ktoré nás ešte len čakajú. Priblížime Vám pozadie formovania Medzinárodného dňa žien, poukážeme na dva svetové 

dni – Downovho syndrómu a povedomia o autizme, zaspomíname si na Deň učiteľov a neobídeme ani vlastnú tvorbu 

našich gymnazistov. Pripomenieme si však aj nadchádzajúce udalosti – Deň narcisov, Veľkú noc, 1. a 8. máj. Ani 

vo štvrtom vydaní nevynecháme rozhovor. Ten sme tentokrát zacielili na úspešnú bývalú absolventku nášho GBST. 

Vyspovedali sme fitnessku, trénerku a poradkyňu zdravej výživy Bianku Ross, ktorá žije už niekoľko rokov v USA. 

To všetko (a ešte o čosi viac) sa dozviete na nasledujúcich stranách našich Timravín. Redakcia školského časopisu 

Vám želá príjemné čítanie a pevné zdravie do ďalších dní (a týždňov)! Veríme, že svojou troškou prispejeme ku 

skráteniu Vašich dlhých karanténnych hodín aj my – novinári, študenti, pedagógovia. 

 

 

  

 

 

Róbert Rácz, šéfredaktor a editor  

školského časopisu TIMRAVINY
 

 
 

Sledujte nás na školskom webe a zdieľajte na sociálnych sieťach 
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MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN 
„Pravá krása ženy sa rokmi zväčšuje.“  (Audrey Hepburn)  

Každoročne si 8. marca uctievame ženy darčekmi, láskou či blahoželaniami. Avšak, 

koľkí z nás si skutočne uvedomujú pravú podstatu tohto sviatku? Medzinárodný deň žien 

sa zrodil predovšetkým ako deň, ktorý nám pripomína komplikovanú, siahodlhú históriu 

usilovania sa o dosiahnutie rovnoprávnosti, volebného práva, práva na vzdelanie, rovnosti 

v odmeňovaní a ľudských práv žien. 

Všetko sa to začalo 8. marca 1857 prvým organizovaným vystúpením žien v New 

Yorku. Do newyorských ulíc vtedy vyšli robotníčky z miestnych textilných továrni. Žiadali 

zlepšenie svojich pracovných podmienok a zvýšenie platov. Proti demonštrujúcim ženám 

však zasiahla polícia a rozohnala ich. O dva mesiace neskôr vzniklo v New Yorku prvé 

odborové združenie továrenských šičiek a ďalšie protestné pochody začali postupne nadobúdať na sile. Na konci zimy roku 1908 vyšlo 

do ulíc New Yorku 40-tisíc krajčírok, ktoré dali svoju nespokojnosť zreteľne najavo. Protesty boli úspešné a demonštrujúcim ženám sa 

podarilo získať hlasovacie právo, 8-hodinový pracovný čas a zlepšenie špeciálneho zákonodarstva. Prvý oficiálny deň žien vyhlásili členky 

Socialistickej strany Ameriky na dátum 28. februára v roku 1909. V nasledujúcich rokoch to mala byť vždy posledná februárová nedeľa. 

Dátum 8. marec sa ustálil až po 1. svetovej vojne, a to pod vplyvom veľkej demonštrácie v Petrohrade v roku 1917. 

Najvýznamnejším patrónom osláv sa stala Organizácia spojených národov (OSN), ktorá si Medzinárodný deň žien pripomína od 

sedemdesiatych rokov 20. storočia. V bývalom Československu sa MDŽ prvýkrát pripomínal v 

roku 1921. Pred 2. svetovou vojnou sa však tento sviatok prestal oslavovať (posledný sa konal v 

roku 1938). Po skončení 2. svetovej vojny a nástupe nového socialistického režimu bol sviatok 

MDŽ podporovaný aj vládou. Smutné však bolo, že slúžil predovšetkým pre účely propagandy a 

mal politické zákulisie. Bujarými oslavami sa totiž socialistická vláda snažila u ľudí získať si 

popularitu. Ženy dostávali na pracoviskách karafiáty, najmä kvôli cenovej dostupnosti a ich 

trvácnosti. Najbežnejšími darmi v domácnosti boli jenské misy, uteráky či iné doplnky do 

domácnosti. Tým dostávali ženy signál, že napriek svojim právam je ich miesto v kuchyni. 

Veľkolepé oslavy, úcta a vážnosť sprevádzali tento sviatok až do roku 1989. Po novembrovom 

prevrate sa stal terčom posmechu a znevažovania. Napriek rozporuplnej minulosti sviatku, 

výrazne poznačenej socialistickou ideológiou, si ženy bezpochyby zaslúžia úctu aj dnes. 

Medzinárodný deň žien tu totiž stále je. Je pekné si ho pripomenúť a všetkým ženám v okolí urobiť 

radosť. Dávame im tak najavo, že nám na nich záleží a sú pre nás dôležité. 

 

 

 

Rozhodli sme sa, že k tejto téme pripojíme aj malý BONUS v podobe niekoľkých 

zaujímavostí o nežnejšom pohlaví  

 

1. ŽENY – ŠAMPIÓNKY V DLHOVEKOSTI: 

Podľa Gerontologickej výskumnej skupiny je na svete 100 ľudí, ktorí prekročili vek 110 rokov. Z toho je až 92 žien. Najdlhšie sa dožila 

Jeanne Calment z Francúzska (122 rokov aj 164 dní). 

 

2. SCHOPNOSŤ PREŽIŤ, SILNEJŠIA IMUNITA: 

Ženy podľa istej americkej štúdie majú vyššiu schopnosť prežiť v extrémnych podmienkach, akými sú napríklad hladomor, klimatické 

zmeny, epidémie. Majú totiž silnejšiu imunitu a sú vytrvalejšie. 

 

3. LEPŠIE ZNÁŠAJÚ BOLESŤ: 

Muži pocítia bolesť neskôr ako ženy, ale vnímajú ju oveľa intenzívnejšie, teda ju celkovo horšie znášajú. Ženy vedia zniesť oveľa viac 

bolesti, majú vyšší prah bolestivých pocitov. 
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4. EMOCIONÁLNE SILNEJŠIE: 

Ženy sú na rozdiel od mužov schopné lepšie identifikovať negatívne emócie a lepšie ich manažujú. Je to podľa vedcov vďaka 

zodpovednosti za reprodukciu. Ženy sú tiež citlivejšie na chemikálie v prírode. 

 

5. MENTÁLNE STABILNEJŠIE: 

Ženy sa lepšie vysporiadajú s nátlakom než muži, ktorí majú tendenciu sa v napätých situáciách poddať. Je to kvôli stresovému hormónu 

kortizolu, ktorý sa u mužov rapídnejšie zvyšuje. 

 

6. INTELIGENTNEJŠIE: 

Muži majú síce väčší objem mozgu, ženy ich však dokážu v mnohých prípadoch poraziť v IQ testoch. Kľúčová je mozgová kôra, ktorú 

majú ženy hrubšiu, teda sú schopnejšie zlepšovať sa na základe poznávania a učenia. Ženy si lepšie budujú pamäť na rozdiel od mužov, 

ktorých pamäťové schopnosti s postupujúcim vekom slabnú. 

 

7. SCHOPNOSŤ VYHĽADAŤ POMOC A NEBÁŤ SA JEJ: 

Podľa britského výskumu sú ženy raz-dva pripravené presne popísať a vysvetliť symptómy chorôb, vyhľadať pomoc a vedia, čo robiť. 

Muži sa rýchlejšie vydesia. 

 

8. SILNEJŠIE ŽENSKÉ NOHY: 

Muži majú síce v priemere viac svalovej hmoty, no svaly na ženských nohách dokážu vyprodukovať rovnako veľkú silu ako tie u zdravého 

muža. Odpoveď prináša evolúcia – vyvinuli sa, aby niesli väčšiu záťaž spodnej časti tela (tehotenstvo).  

(sima) 

 

 

DEJEPISÁRI OPÄŤ EXCELOVALI 
 

Presne v deň svätého Valentína (14. februára 2020) sa uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej 

olympiády. Na tejto súťaži sme nemohli chýbať ani my – mladí gymnazisti GBST, tentokrát 

v zložení: Bronislava Koristeková (kategória C), Martin Dzúr (kategória D), Matúš Kružliak 

(kategória D), Lukáš Čipka a Ema Sebestyén (obaja kategória E). Pedagogický dozor nám 

zabezpečovala pani prof. Šusteková, dejiskom olympiády boli priestory lučeneckého CVČ 

Magnet. Testové úlohy, na ktorých vypracovanie sme mali 90 minút, boli tematicky zamerané 

na život M. R. Štefánika, vedomosti z dejín Novohradského okresu, ale aj aktuálne preberané 

učivá z dejepisu. Som veľmi rád, že sa mi 

z 1. miesta v mojej kategórii podarilo 

postúpiť do krajského kola. Zároveň ma 

mrzí, že toto kolo, ktoré sa malo konať dňa 

24. marca v Banskej Bystrici, sa 

v dohľadnom čase neuskutoční kvôli 

preventívnym opatreniam okolo šíriaceho 

sa koronavírusu. Chcem však 

pogratulovať aj mojim ostatným spolužiakom z GBST, ktorí si vo svojich kategóriách 

na okresnom kole vybojovali veľmi pekné umiestnenia – Matúš Kružliak (3. miesto), 

Ema Sebestyén (4. miesto), Martin Dzúr (5. miesto) a Bronislava Koristeková (6. 

miesto).  

Prípravu žiakov na Dejepisnú olympiádu zabezpečovali pedagógovia: 

Mgr. Ivan Hraško, Mgr. Slávka Balkovská 

 

Lukáš ČIPKA (sekunda) 
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VEĽKÁ NOC A JEJ TRADÍCIE 
Aký je dôvod osláv Veľkej noci? Aké tradície vyznávajú Slováci a aké ľudia v iných kultúrach?   

Pomaly, ale iste nám už klope na dvere. Veľká noc predstavuje vôbec najvýznamnejší kresťanský sviatok, ktorý však v mnohých kultúrach 

slávia aj ateisti. Pre cirkev a veriacich kresťanov reprezentuje vzkriesenie, resp. zmŕtvychvstanie ukrižovaného Ježiša Krista, v židovskej 

obci je známejšia pod pojmom Pesach. Zaujímavostí okolo tohto sviatku je hneď niekoľko. V porovnaní s inými významnými dňami, 

historickými udalosťami či sviatkami, nemá Veľká noc presne stanovený 

dátum. Deň veľkonočných osláv sa totiž podľa kresťanských cirkví (a 

tradícií) slávi vždy v prvú nedeľu po prvom splne jarnej rovnodennosti. To 

znamená, že medzi rôznymi rokmi sa môže presný termín Veľkej noci 

odlišovať aj o viac ako mesiac (od 22. marca do 25. apríla). Okrem tejto 

(ne)tradičnej skutočnosti sú tu aj iné zaujímavosti. Tie sa týkajú samotného 

spôsobu slávenia veľkonočných tradícií. Napríklad pre nás Slovákov to 

znamená typické polievanie a šibanie (dievčeniec) v doobedných 

hodinách, za ktoré muži spravidla dostanú malú výslužku. Tí nás, ktorí sú 

veriaci, zamieria poobede na omšu do kostola. Ako však slávia Veľkú noc 

ľudia v zahraničí? Čo je typické pre jednotlivé krajiny a kultúry? 

V nasledujúcich riadkoch si na to posvietime.  

 

USA 

V USA majú viaceré zaujímavé tradície. Jednou z nich je napríklad 

vyfarbovanie vajíčok, teda kraslíc. Najzaujímavejšou je udalosť s názvom 

„Easter Egg Roll“. Táto tradícia sa uskutočňuje na trávniku pred Bielym 

domom. Americký prezident pozve deti a tie hľadajú ukryté čokoládové 

vajíčka v záhrade. Vajíčka schováva takzvaný veľkonočný zajačik. Samotná 

udalosť sa v Bielom dome koná už od roku 1878. 

 

 

 

Anglicko 

Anglicko má množstvo rôznorodých zvykov, ktoré sa menia od jedného 

kraja k druhému. Napríklad sa často počas Veľkej noci tancuje ľudový 

tanec, ktorého názov je „Morris dancing“. Tanečníci sú sprevádzaní 

hudbou, majú krokovú choreografiu a na predkoleniach pripnuté 

zvončeky. Taktiež majú palice, ktoré predstavujú meče. Zvláštnou 

súčasťou choreografie je mávanie vreckovkou. V rámci kresťanskej 

línie veľkonočných sviatkov je významný Zelený štvrtok, keď sú ľudia 

požehnávaní posvätným olejom, a časté je aj symbolické umývanie 

nôh. V tento deň sa kráľovná Alžbeta II. podľa tradícií stretáva so 

staršími seniormi a dáva im almužnu, teda peniaze. 

 

Nórsko 

Nóri majú neobyčajnú tradíciu, ktorá sa volá „Paaskekrim“, čiže Veľkonočný zločin. Nie, nepáchajú sa vtedy vo veľkom lúpeže či násilné 

trestné činy! V tomto období väčšina ľudí v krajine číta detektívky alebo trilery a pozerá v televízii detektívne seriály alebo filmy. Tradícia 

vraj pochádza z roku 1923, kedy vydavateľ kníh podporoval predaj svojej novej kriminálnej detektívky na titulných stránkach novín. 

Reklama sa podobala na skutočné správy o vražde, takže mnohí ľudia nevedeli, že ide o reklamu. Časť rodín odchádza cez sviatky na 

dovolenku. Odchádzajú na Veľký piatok pred Veľkonočnou nedeľou a prichádzajú domov v utorok, čiže deň po Veľkonočnom pondelku. 

Trávia čas na lyžiarskej chate, v horách, kúsok od lyžiarskych svahov. 

 



20.04.2020  / /  4. VYDANIE  / /  ŠK. ROK 2019/2020 TIMRAVINY 
 

 

 

STRÁNKA 6 
 

 

Taliansko 

Veľká noc je v Taliansku vnímaná ako náboženský sviatok, ale aj tu sa nájdu zaujímavé 

a netradičné zvyky. Zaužívané je spojenie veľkonočných sviatkov s náboženskými 

procesiami, ktoré majú zabezpečiť lepšiu úrodu a sú tiež spojené s oslavou 

zmŕtvychvstania. Hrá pri nich aj nenáboženská hudba. Na Sicílii je výnimočný sviatok 

„Abballu de daivuli“, kedy miestni na sebe majú rôzne desivé masky zo zinku, ktoré 

reprezentujú diabla, a oblečenú majú červenú róbu. Tí, ktorí sú oblečení za diablov, 

obťažujú, naháňajú a chytajú nové „duše“. Čo znamená, že chytená duša musí kúpiť 

diablovi drink ešte pred večerom. Vtedy príde Panna Mária a zmŕtvychvstalý Kristus spolu 

s anjelmi odoženú „diablov“. 

 

Poľsko 

V strednej Európe sú počas Veľkej noci veľmi podobné ľudové zvyky. Dovoľte nám 

predstaviť zvyky nášho severného suseda – Poľska. Ak ste veriaci, tak počas 

Bielej soboty ide celá rodina spoločne do kostola, aby dostala požehnanie jedla, 

ktoré je skonzumované až v nedeľu ráno. Väčšinou to je biela klobása, vajcia, 

chren, chlieb so soľou a s čiernym korením. Menej katolíckym zvykom je poľská 

veľkonočná oblievačka, ktorá má názov „Smigus-Dyngus“. Na Veľkonočný 

pondelok sa chlapci a muži snažia namočiť dievčatá vedrami vody, dnes už aj 

striekacími pištoľami alebo čímkoľvek, čo majú po ruke. Legenda hovorí, že 

dievča, ktoré oblejú, sa do roka vydá. Táto tradícia má vraj pôvod v krste poľského 

kniežaťa Mieszka, ktorý bol pokrstený na Veľkonočný pondelok v roku 966 n.l. 

 

Česko 

Naši českí susedia majú, naopak, na Veľkonočný pondelok takzvanú 

„Pomlázku“, kedy muži musia „zbiť“ svoje ženy vlastnoručne spleteným 

korbáčom z prútov vŕby. Dnes sú tieto korbáče kupované v obchodoch a sú 

bohato zdobené stužkami. Podľa legendy je vŕba prvý strom, ktorý kvitne na 

jar, a pohyblivosť a pružnosť týchto konárov má zaručiť plodnosť žien. Je to 

však zvyk, kedy „zbitie“ nepôsobí bolesť, ale je skôr určené na zábavu a 

naháňanie žien. Za zbitie žena musí pohostiť mládenca kraslicou, vajíčkom, 

sladkosťami, peniazmi alebo „panákom“ alkoholu na vzpruženie . 

 

Filipíny 

Táto ázijská krajina si z kresťanskej oslavy Veľkej noci vybrala skutočne ojedinelú časť, a to 

samotný proces Ježišovho ukrižovania. Táto prax nie je podporovaná v rámci katolíckeho 

náboženstva a kostolov. Miestni dobrovoľníci sa totiž na Veľký piatok nechávajú dobrovoľne 

pribiť na kríž, prípadne sa bičujú a inak trýznia, aby tak odčinili hriechy, ktoré vraj vykonali 

počas roka. Katolícka cirkev tvrdo odsudzuje tento zvláštny rituál oslavy a aj samotný štát 

proti nemu protestuje. Avšak dobrovoľníkom sú bezplatne očistené rany a po aktoch ich 

ošetria.               Ema SEBESTYÉN (sekunda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korbáč, vodu, kraslíc moc, nech 

prinesie Veľká noc. 

Zdravie, šťastie, úsmev v tvári, 

želáme Vám k sviatkom jari. 
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HOVORME O AUTIZME VIAC! 

Ako vyzerá život s človekom s pervazívnou vývinovou poruchou? V čom sú autisti výnimoční? 
 

Autista. Stigmatizované slovo, ktoré v dnešnej dobe neslúži na 

pomenovanie človeka s touto diagnózou, ale často aj ako nadávka. Vo 

všeobecnej spoločnosti sú autisti považovaní za „indivíduá“ neschopné 

samostatného fungovania, ktoré každý deň svojho života trávia kývaním sa 

z boka na bok. Tento názor podľa mňa pramení z nepochopenia toho, čo to 

autizmus v skutočnosti je. 

 Poruchy autistického spektra (PSA) by sme učebnicovo mohli nazvať 

ako „pervazívne vývinové poruchy“, teda duševné abnormality, prenikajúce 

do každej oblasti či sféry osobnosti človeka. Pochopiť autizmus sa dá veľmi 

ťažko, nakoľko každý autista je jedinečný, špecifický, svojrázny a nikdy sa 

všeobecná terminológia úplne nepriblíži ku každodennému životu s takýmto človekom. 

 Autista je aj môj brat. Má tri roky. I napriek svojmu veku mi neporozpráva o tom, ako sa mal v škôlke, čo robili, s kým a ako sa hral. 

Nemôžeme ho vziať do obchodu tak ako iné dieťa, pretože by nepochopil, prečo nemôže brať tovar z regálov alebo chodiť za cudzími 

ľuďmi. Každodenné aktivity sú pre neho chaotické a nerozumie, prečo ich má robiť. Môj brat vyžaduje dvadsaťštyrihodinovú pozornosť, 

pričom ho nemôže strážiť len tak hocikto. Po menej než hodine s človekom, ktorého dobre nepozná, znervóznie. Vyžaduje si len známe 

veci, má vyberavý jedálniček, zapcháva si uši pri zvuku vysávača, pretože sa ho bojí. Keď plače, nevieme, čo ho bolí, pretože nám to 

nepovie. K tomu všetkému má tiež pridružené poruchy spánku, čo znamená, že zaspí nadránom a o hodinu nato vstáva. často sme z 

toho všetci v domácnosti vyčerpaní. Podobne ako u nás, toto je realita u tisícok ďalších rodín nielen na Slovensku, ale po celom svete. 

 Môj brat je v mnohých veciach odlišný ako iné deti. To ho však nerobí niečím menej(cenným). Má nádherný úsmev, ktorý vždy 

zlepší deň. I keď hovorí veľmi málo, komunikuje s nami hlavne 

cudzojazyčne, dokonca vie čítať. Búra stigmu o autistoch 

najmä tým, že je veľmi aktívny a srdečný.   

 Napriek tomu, že autisti vo veľa veciach či oblastiach 

zaostávajú za svojimi rovesníkmi, môžu byť v mnohých 

sférach výnimoční, ba priam geniálni. 

 Symbolmi ľudí s poruchami autistického spektra sú 

modré puzzle alebo slúchadlá rovnakej farby. V poslednom 

čase sa do popredia čoraz viac tlačia práve modré slúchadlá. 

Puzzle znamenalo, že autistom niečo chýba, že intaktní 

jednotlivci sa ich snažili akoby „napraviť“, a ten chýbajúci 

kúsok im „vrátiť“. Autistom v skutočnosti nič nechýba. Sú to 

ľudia, ktorí väčšinu pocitov či emócií neprežívajú navonok, ale 

vo svojom vnútri. Sú to ľudia, ktorí vám prejavia lásku bez slov. 

A prečo práve slúchadlá? Jedným zo spoločných 

a najznámejších znakov väčšiny foriem autizmu je zvýšená 

citlivosť na zvuky. Práve preto veľa ľudí s pervazívnymi 

vývinovými poruchami nosieva na ušiach takéto „tlmiče“ 

zvuku, aby im náhodné trúbenie áut, či akýkoľvek nečakaný 

zvuk s vyššou frekvenciou, nespôsobil paniku.  

 Autisti tvoria pomerne veľkú časť našej spoločnosti. Je 

ich viac, než si možno myslíme či uvedomujeme. I keď to veľmi 

nedávajú najavo, veľa z nich chce byť súčasťou spoločnosti. 

Jediný problém spočíva v tom, že nevedia AKO.  
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Na týchto ľudí každoročne myslíme dňa 2. apríla – je to Svetový deň povedomia o autizme. Zmeňme preto spoločnosť a urobme svet 

pohodlnejším aj pre tých neverbálnych z nás  a buďme tolerantní k inakosti. Napríklad len tým, že slovo autista nebudeme používať ako 

hanlivé slovo. Veď kto z nás je naozaj „normálny“?                (nm) 

 

Takto sme si pripomenuli Svetový deň povedomia o autizme vlani (2. apríla 2019) v GBST 
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 ASPERGEROV SYNDRÓM 
Patrí tiež k pervazívnym vývinovým poruchám. Prvýkrát bol opísaný v roku 1944 Hansom Aspergerom. 

 
 

   

 

Prvoaprílové žarty pozná azda každý. 

Veľa ľudí si rado „vystrelí“ zo svojich 

rodinných príslušníkov, kamarátov či známych, mnohí sa určite sami stali obeťou žartíka zo strany iných. Vedeli ste však, že aj druhý 

aprílový deň je niečím významný? Tu však už nejde o humor, skôr naopak – 2. apríl bol vyhlásený za Svetový deň povedomia o autizme.  

Určitým druhom autizmu je aj Aspergerov syndróm. Je pomenovaný podľa Hansa Aspergera, ktorý ho ako prvý podrobnejšie opísal už v 

roku 1944. Foriem autizmu je viacero. Hovorí sa, že Aspergerov syndróm (zjednodušene „asperger“) je (naj)miernejší a že ľudia, ktorým 

bol diagnostikovaný, sú spravidla obdarení vyššou inteligenciou (IQ). Na druhej strane, nadpriemerné, ba dokonca v mnohých prípadoch 

geniálne pásma IQ týchto osôb, idú akoby na úkor ich sociálnych kompetencií. Často sa správajú nepochopiteľne, sú antisociáln i, 

vyhýbajú sa očnému kontaktu s inými ľuďmi a majú problém nadväzovať a udržiavať si 

vzťahy. Deti s Aspergerovým syndrómom sú veľmi múdre, ale emocionálne 

zaostalejšie, resp. nezrelé v porovnaní s rovesníkmi. Môže sa stať, že nerozumejú 

významu slušnosti a zdvorilých gest, uniká im zmysel spoločenských formalít. Je pre 

nich problematické prijímať a primerane vyjadrovať komplimenty, ale aj kritiku. U 

„aspergerov“ rozlišujeme päť typov sociálneho správania: osamelý, pasívny, aktívny, 

formálny a zmiešaný. Predstava, že ľudia s AS neprežívajú emócie, je mylná. Mnohí 

majú hlboké a intenzívne pocity, nedokážu im však úplne porozumieť a vyjadrovať ich 

sociálne prijateľným spôsobom. Výskumy naznačujú, že u 65% teenagerov 

s Aspergerovým syndrómom sa vyvinie afektívna porucha (porucha nálady). 

Najčastejšie sa vyskytuje úzkostná 

porucha, bežná je tiež depresia 

a bipolárna afektívna porucha.  

 

Aby ste si však nemysleli, že 

„aspergerov“ môžeme nájsť len 

medzi „obyčajnými“, bežnými ľuďmi, pripravili sme si pre Vás niekoľko svetoznámych 

osobností, ktorým bol AS diagnostikovaný. Medzi známych „aspergerov“ patria 

napríklad Vladimír Putin (ruský prezident), nemecký fyzik a vedec Albert Einstein, 

Andy Warhol (americký maliar so slovenskými koreňmi), bývalý prezident USA 

Thomas Jefferson, ako aj „objaviteľ“ gravitácie, anglický fyzik Isaac Newton. Určite 

by sa našli mnohí ďalší, o ktorých ste už niečo počuli alebo sa učili v škole. Na záver 

už len dodávame – ľuďom s „aspergerom“ a s inými formami autizmu, ale aj všetkým 

našim čitateľom a profesorom prajeme pekný deň.  

 

Lukáš ČIPKA (sekunda) 
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LUČENČANKA PRERAZILA ZA „VEĽKOU MLÁKOU“ 
Je absolventkou nášho GBST. K americkému snu „privoňala“ prvýkrát už 

počas stredoškolských štúdií, keď mala 16 rokov. Za „veľkú mláku“ vycestovala opäť 

o dva roky neskôr po dovŕšení plnoletosti. Amerika jej učarovala natoľko, že sa v USA 

rozhodla usadiť. Vydala sa a svoj profesionálny život zasvätila športu. To je v skratke 

vizitka mladej Lučenčanky, absolventky osemročnej vetvy nášho gymnázia Bianky 

Ross, ktorú pedagógovia poznajú skôr pod dievčenským priezviskom Malovcová. Čo 

všetko o sebe prezradila úspešná fitnesska, trénerka a špecialistka športovej výživy 

v jednej osobe? Ako si spomína na študentské časy? Čo považuje za svoj 

najvýraznejší životný úspech? Prečítajte si exkluzívny rozhovor s ex-gymnazistkou 

Biankou a dozviete sa viac.  

 

Bianka, si absolventkou nášho 8-ročného gymnázia. Mohla by si si trošku 

zaspomínať na tvoje školské časy? Aké boli roky stredoškolského štúdia, akí 

boli spolužiaci, tvoj obľúbený predmet? 

„Osem rokov strávených v roli študenta GBST bolo nezabudnuteľných. Je to veľká 

časť môjho života, ktorá mi pomohla stať sa tým, kým v súčasnosti som. So 

spolužiakmi sme mali kamarátske vzťahy. Vždy sme kadečo vymýšľali, nie vždy by sa to dalo charakterizovať prívlastkom ´dobré´ či 

´správne´. No myslím si, že sme si svoje spoločné roky užili. Medzi moje obľúbené predmety patrili dejepis s pani prof. Korimovou (vždy 

som sa jej bála, takže to je jediný predmet, ktorý som sa vždy naučila) a anglický jazyk. Za tých osem rokov sa nám síce vystriedalo 

viacero angličtinárov, ale najviac som si obľúbila pani prof. Leu Segečovú. Takisto som mala rada aj ruský jazyk, a to najmä v časoch, 

keď nás ruštinu učila pani prof. Matušková. Celých 8 rokov bolo nezabudnuteľných. Možno ani nie tak kvôli predmetom a vzdelan iu, ale 

skôr z hľadiska celkovej atmosféry a ľudí, ktorých som mala možnosť stretnúť.“ 

 

Ako si sa dostala do USA? 

„Prvýkrát som prišla do USA, keď som mala 16 rokov. V Amerike som bola zahraničnou študentkou, prišla som sem na strednú školu 

v pozícii výmenného študenta. Žila som 1 rok u hosťovskej rodiny vo Wyomingu, kde som absolvovala svoj 3. ročník strednej školy. Druhý 

raz som do USA prišla ako 18-ročná. Opäť to bolo na jeden rok, ale tentokrát už vďaka programu AuPair. Starala som sa o tri deti.“  

 

Čo ťa na živote v Amerike zaujalo tak, že si sa rozhodla odísť zo 

Slovenska? 

„Tu zohrali rolu viaceré faktory. Napríklad súdržnosť rodiny, hlbšie 

životné hodnoty, prajnosť a dobrosrdečnosť ľudí. Toto boli prvé veci, 

ktoré som si všimla a vnímala ako hlavný rozdiel počas 1 roka, ktorý som 

strávila v pozícii výmenného študenta v USA. Tieto činitele ma oslovili 

natoľko, že práve vtedy som sa definitívne rozhodla pre život v USA.“ 

 

Prejdime teraz k tvojej športovej kariére. Už niekoľko rokov sa 

venuješ bikini fitness. Kedy si sa začala o túto disciplínu zaujímať 

hlbšie? 

„Bikini Fitness sa venujem piaty rok. Vždy som obdivovala tento šport, 

ale chýbala mi odvaha venovať sa mu, pretože som bola vždy – nazvime 

to – ´väčšia´, čo sa týka konštitúcie a stavby tela, a zároveň veľký 

milovník jedla. Keď som sa však presťahovala do Ameriky, moje záujmy 

sa zmenili a obľúbila som si zdravú životosprávu. Spolu s ňou sa mi 

začalo meniť aj moje telo, a preto som sa rozhodla pripraviť sa na súťaž a skúsiť to. Na mojej prvej súťaži v Chicagu v roku 2016 som sa 

umiestnila na 2. mieste, čo mi dodalo odvahu a nadšenie pre tento šport.“  
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Aké sú tvoje najvýraznejšie úspechy? 

„Mojím najvýraznejším úspechom je možnosť žitia svojho sna a radosť zo života. Taktiež som veľmi vďačná za nájdenie môjho manžela, 

s ktorým zdieľame rovnaké záujmy, podporujeme sa a vytvárame si spoločne svoju budúcnosť. Nesmierne ma teší aj skutočnosť, že sa 

mi podarilo postúpiť aj v oblasti kariéry. Stala som sa certifikovanou osobnou trénerkou a certifikovaným špecialistom športovej výživy v 

rámci Národnej akadémie športovej medicíny v USA (v skratke N.A.S.M).“ 

 

Prezraď nám niečo viac o súťaži Arnold Classic International, 

ktorej si sa nedávno zúčastnila. Čo pre teba toto podujatie 

znamenalo? Aké boli tvoje konkurentky?  

„Arnold Classic 2020 bola najlepšia súťaž, na akej som sa doposiaľ 

zúčastnila. Vždy to bol to môj sen – sen súťažiť na prestížnom a 

celosvetovo uznávanom podujatí. No a tento sen sa mi teraz splnil. 

Môj manžel sa vrátil z pracovnej misie 7 dní pred súťažou, takže 

tam mohol byť spolu so mnou, čo pre mňa veľmi veľa znamenalo. 

Zoznámila som sa s množstvom skvelých ľudí, s ktorými sa 

plánujeme opätovné stretnutia na Národných súťažiach Ameriky. 

Všetky súťažiace boli veľmi priateľské, ako vždy v tomto športe. 

V zákulisí sme si navzájom pomáhali s make-upom a vlasmi. Sú to naozaj nezabudnuteľné spomienky a ja sa už teraz neviem dočkať, 

kedy ich opäť stretnem. Súťažiť proti tak perfektne pripraveným ženám mi bolo veľkou poctou, a o to viac si moje výsledné umiestnenie 

vážim.“  

 

Ako vyzerá tvoj bežný deň? 

„Ráno sa zobudím medzi piatou a siedmou. Pokúšam sa spať dlho, pretože moje telo 

potrebuje regeneráciu, ale ja som skôr ´ranné vtáča´, typ ´škovránka´, takže nie vždy sa mi 

to podarí. Po zobudení sa odvážim a odmeriam, aby som vedela, ako mi reagovalo telo na 

predošlý deň, čo sa týka stravy a tréningu. Následne si urobím svoje kardio nalačno, 

väčšinou na bežiacom páse alebo schodoch. Dĺžka kardio tréningu závisí od mojej 

aktuálnej postavy, no väčšinou je to nejakých 30-50 minút. Po jeho skončení si urobím 

raňajky a začnem pracovať. Pracujem z domu. Pracujem pre svoj biznis Body.By.Bibi., kde 

pomáham klientom s programovaním ich stravy a cvikov. Takisto trénujem aj bikiny atlétky, 

ktoré sa pod mojim vedením pripravujú na rôzne súťaže. Okolo 16-tej, keď dokončím svoju 

robotu, idem cvičiť s váhami a väčšinou nahrávam tieto tréningové videa pre svoj 

Instagram @bibinky. Po docvičení sa vrátim domov a veľakrát ešte pracujem na 

individuálnych programoch pre mojich klientov, často až 22.00 hod. Ak je však môj manžel 

doma z misie, snažíme sa tráviť čo najviac času spolu. To je v skratke môj bežný pracovný 

deň.“  

 

Čo by si odkázala dievčatám, ktoré by chceli vyzerať ako ty a 

dosiahnuť podobné úspechy? 

„Rada by som odkázala každej žene len to, aby si verila! Pretože každá 

žena môže žiť svoj sen a dokázať to, po čom túži, len je potrebne vystúpiť 

zo svojej pohodlnej zóny, pustiť sa naplno  do niečoho nového a nevzdať 

sa, aj keď je to miestami strašidelné! Sebadisciplína je základ, ale všetko 

sa dá naučiť. Ja osobne som zvykla vážiť o približne 15-20 kg viac ako 

momentálne vážim, takže viem, že sa to dá. A viem, že každá jedna z 

nás na to má!“  

 

Mgr. Lea SEGEČOVÁ 
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DEŇ, KTORÝ PATRÍ VŠETKÝM PEDAGÓGOM 
„Jediným učiteľom hodným tohto mena je ten, kto vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej 

zodpovednosti." 

(Ján Amos Komenský)  

 

Rôzne krajiny si pre Deň učiteľov zvolili rozličné pamätné dátumy. U nás došlo k ustanoveniu 

Dňa učiteľov pred šesťdesiatimi piatimi rokmi, teda v roku 1955. Vtedajšia československá 

vláda stanovila symbolický dátum – 28. marec. Práve v tento deň, pred 428 rokmi, sa totiž 

narodila významná osobnosť modernej pedagogiky, Učiteľ národov, jazykovedec, 

prírodovedec, filozof a politik Ján Amos Komenský. Jeho pedagogické zásady – názornosť, 

systematickosť, sústavnosť, aktívnosť, trvalosť, primeranosť – sa v mnohých prípadoch 

uplatňujú v edukačnom procese dodnes. 

 

Profesia učiteľa je jednou z najdôležitejších, najvznešenejších a najušľachtilejších profesií. 

Skutočne dobrým učiteľom je ten, kto svojou dennodennou prácou, vystupovaním, ochotou 

a zanietenosťou odovzdáva ďalším generáciám nielen vedomosti, ale mladých ľudí tiež 

vychováva a formuje ich osobnosť. Práve preto si táto profesia zaslúži (celo)spoločenské uznanie. Kvôli aktuálnej situácii okolo pandémie 

Covid-19, si, bohužiaľ, nevieme dovoliť osláviť tento sviatok tak, ako by sa nám-študentom patrilo. Tak, ako sme ho v Vami, milí 

pedagógovia, mohli osláviť pred rokom. Dovoľte nám, Vašim žiakom, členom Žiackej školskej rady a novinárom Timravín, aspoň touto 

cestou úprimne a srdečne poďakovať sa za Vašu skvelú celoročnú prácu, neúnavnú vytrvalosť, za trpezlivosť, ochotu pomôcť a poradiť, 

za odovzdané poznatky a za každú dobrú radu do života. Želáme Vám, milí učitelia, aby Vám to v práci išlo minimálne tak dobre ako 

doteraz, aby ste mali radosť z toho, čo robíte, aby Vás tešili dosiahnuté výsledky, aby ste mali stále viac a viac dobrých, slušných, 

pozorných, premýšľajúcich a kriticky mysliacich žiakov, priateľské vzťahy v pedagogickom zbore a hlavne Vám prajeme, aby ste boli 

všetci zdraví! 

(kk) 

 

 

SYMBOLIKA NARCISOV 

 

Deň narcisov je jedinečnou, každoročne organizovanou verejno-prospešnou zbierkou. Ulice 

miest jeden deň v roku zaplaví množstvo rovnako oblečených, usmievavých dobrovoľníkov 

so žiarivo-žltými narcismi a milým slovom. Každý, kto si narcis zakúpi a pripne na oblečenie, 

tak vyjadrí podporu ľuďom bojujúcim s rakovinou a ich rodinám. Finančný výťažok zo zbierky 

putuje onkologickým zariadeniam pre onkologických pacientov po celom Slovensku, na 

výskum, no taktiež pre iné organizácie a občianske združenia, ktoré v tejto oblasti pomáhajú. 

Vzhľadom na danú situáciu (pandémia Covid-19) sa zbierky v uliciach momentálne nebudú 

konať. Nie sú zrušené, len sa budú posúvať. Presne stanovený termín však ešte nevieme. 

Treba podotknúť, 

že nemusíme 

čakať na zbierky, ale môžeme sa činiť hneď! Na oficiálnej 

stránke „Liga proti rakovine“ máme možnosť zaslať 

ľubovoľnú sumu a spraviť tak dobrý skutok. Buďme 

ohľaduplnejší, empatickejší a skúsme odhliadnuť od našich 

vlastných problémov a pomôcť ľuďom, ktorí našu pomoc 

potrebujú viac! 

(kk) 
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ÚLOMKY Z DEJÍN 
ŠIATOROŠA A BUKOVINKY 

Vlastná tvorba gymnazistov bude tentokrát zacielená na históriu pohraničnej obce Šiatorská Bukovinka 

V aktuálnom vydaní Timravín sme sa rozhodli priblížiť Vám vlastnú tvorbu našich žiakov, ktorá je zameraná na dejiny. Vyberáme 

pre Vás úryvok zo Zborníka zo stretnutia priateľov regionálnej histórie. Príspevok z pera tretiaka Jozefa Ševčíka vznikol v rámci 

súťaže História Novohradu 2019 a mapuje dejiny neďalekej obce Šiatorská Bukovinka. Bol uverejnený na webovej stránke 

mynovohrad.sme.sk 

 

Strategická poloha 

V dnešnom slovensko-maďarskom pohraničí, bývalých 

horných Uhrách, sa nachádzala Novohradská stolica, neskôr 

župa. V jej srdci sa týči Cerová vrchovina. Pod trojicou jej 

najvyšších vrchov – Karančom, Šiatrom a Medvešom je dnes 

učupená dedinka Šiatorská Bukovinka, zložená z pôvodných 

častí Radzoviec – Šiatoroša a Bukovinky. 

Toto územie malo strategickú polohu, keďže tadiaľto 

prechádzala hradská cesta z Fiľakova do Hatvanu a 

Budapešti. Táto oblasť bola vždy úzko prepojená s 

neďalekým hradom Šomoška. Až do polovice 19. storočia 

bola takmer úplne zalesnená, s výnimkou okolia riečky Beliny 

a Bukovinského potoka. Dôležitý bol aj hospodársky význam. 

Poľnohospodárstvo tu bolo kvôli zalesneniu ešte zanedbateľné, o to dôležitejšie bolo klčovanie miestnych lesov. Existovalo tu tiež 

niekoľko mlynov a hostincov. Po výstavbe Uhorskej severnej železnice v šesťdesiatych rokoch 19. storočia sa tu významne rozvinulo 

baníctvo a začínalo sa s intenzívnym poľnohospodárstvom (majer Bükkrét puszta). 

 

Názov obce pochádza až z roku 1959. Vznikol spojením názvov dvoch dovtedy pomerne nezávislých osád Šiatoroša a Bukovinky, ktoré 

sa oddelili od Radzoviec. Zatiaľ čo pomenovanie Bukovinky bolo určené podľa prevažujúcej dreviny v okolitých lesoch (maďarské 

pomenovanie Bükkrét znamená doslova Buková lúka), názov Šiatoroš má zaujímavé historické odôvodnenie. Podľa legendy sa po 

jarných a jesenných dažďoch vyliali vody riečky Belina na hradskú cestu, ktorá sa stala neschodnou. Obchodníci boli nútení čakať, a tak 

si na oboch brehoch rozložili stany – šiatre. Po opadnutí vôd si cestujúci a obchodníci pri brode začali vymieňať, predávať či odovzdávať 

tovar. 

 

Palócky stred zeme 

V okolí vrcholovej časti Cerovej vrchoviny – Karanča – sa usadili Palóci, ktorí tento vrch 

považovali za svoju posvätnú horu – stred Zeme so stromom na vrchole, rastúcim do neba. 

Možno preto, že tento vrch často zahaľovali oblaky a z diaľky obrys trojvršia pripomínal 

ležiacu tehotnú ženu. Pod Karančom sa rozprestierala Palócka zem s dostatkom prírodných 

zdrojov. Pôvod Palócov však ostáva nejasný. Predpokladá sa, že prišli z Povolžia ešte počas 

nájazdu Hunov alebo Avarov, prípadne v období sťahovania národov. 

 

Nález andezitu 

Obrovským prelomom v dejinách šiatorskej rokliny bola výstavba úseku Uhorskej severnej 

železnice medzi Salgótarjánom a Lučencom v šesťdesiatych rokoch 19. storočia. Napriek 

počiatočným problémom bol 3. mája 1871 otvorený úsek Salgótarján – Lučenec. 
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Znamenal začiatok rozvoja tunajšieho baníctva i poľnohospodárstva. Práve počas výstavby železnice bolo na Šiatoroši náhodou 

objavené ložisko kvalitného andezitu modrosivej farby. Ročne tu vyťažili okolo 3 500 m3 andezitu. O šiatorošskom andezite sa tradovalo, 

že bol použitý na dláždenie námestí a ciest v Budapešti, Miškolci či Viedni, údajne dokonca až vo Francúzsku. Dôležité bolo aj jeho 

využitie na železnici. Po prvej svetovej vojne sa kameňolom úspešne adaptoval na československý trh. Obrubníky zo Šiatoroša sa použili 

okrem iného aj na stavbe Barrandovského mosta v Prahe. Pre zaujímavosť – ťažilo sa tu takmer bez prestávky až do roku 1995 (okolo 

130 rokov) a aktuálne je v ťažobnej jame napustený rybník. 

 

Zlomový rok 1923 

Začiatkom dvadsiatych rokov minulého storočia sa 

práve tu udiala najvýznamnejšia úprava hraníc prvej 

ČSR s horthyovským Maďarskom. Pôvodne totiž 

obce Šomoška a Šomošová a kameňolom pripadli 

Československu, potvrdila to aj Trianonská zmluva. 

Nakoniec Spoločnosť národov 23. apríla 1923 

rozhodla, že na tomto spornom území sa etnické a 

hospodárske argumenty vyriešia v prospech 

Maďarska, zatiaľ čo dopravné a vojenské v 

prospech ČSR, odvtedy na Šomoške platí – 

slovenský hrad a maďarská dedina. Práve vtedy 

bola v plnom prúde československá pozemková 

reforma a s ňou aj parcelizácia pôvodných 

veľkostatkov. 

 

Presídlenci z Detvy 

Dňa 26. mája 1922 sa z Detvy na Šiatoroš presídlili rodiny Matúša Vrťu a Kataríny, rodenej Stehlíkovej , Ondreja Baláža a Madleny, Jána 

Krahulca, Matúša Krupčiaka a Anny, rodenej Stehlíkovej, Juraja Ostrihoňa, Libiakovci, Nosáľovci a Zubercovci. Prešli celú 60 km cestu 

na vozoch a s dobytkom za dva dni. Čoskoro po nich sa sem presídlila rodina Bariakovcov, neskôr prichádzali ďalšie. Nie je prekvapujúce, 

že Vrťovci, Krupčiakovci, Krahulcovci, Ostrihoňovci a Zubercovci boli rodinne spriaznení, spájala ich Stehlíkovská rodina. Začínali v 

bírešskom domčeku a pod šiatrami. Najprv postavili stajne a neskôr lámali v potoku mäkký kameň na domy. 

Týchto 9 rodín si rozdelilo majetok Ľudovíta Beňoviča o veľkosti 104 hektárov. Rodiny boli finančne podporované Bankou 

československých légií, pôžičky splácali 20 až 30 rokov. Na Bukovinke sa s odpredajom začínalo už v roku 1921, pričom najatí agitátori 

postupne pôdu rozpredali obyvateľom Detvy, Korytárok, Hriňovej, Málinca, Šoltýsky a ďalších obcí. 

Jozef ŠEVČÍK (3.A trieda) 

Použité zdroje a odkazy:  

Zborník zo stretnutia priateľov regionálnej histórie (2019) 

Víkendový seriál: Úlomky z dejín Šiatoroša a Bukovinky [mynovohrad.sme.sk/c/22331918/vikendovy-serial-ulomky-z-dejin-siatorosa-a-

bukovinky.html] 
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PRVÁ EKOLOGICKÁ DROGÉRIA V OKRESE 
Počuli ste už o koncepte čapovanej ekologickej drogérie? Ak nie, čítajte ďalej! 

 

Už v predošlých vydaniach Timravín sme sa viackrát zamerali na rôzne EKO-témy. Vyspovedali sme 

nášho tretiaka Dominika Maurera, ktorý je jedným zo zakladajúcich členov občianskeho združenia 

Dobrovoľníci Novohradu. Zmapovali sme aktivity tejto neziskovky – mobilizovanie ľudí 

k ekologickému zmýšľaniu, skupinový zber odpadkov v prírode, ale tiež organizovanie rôznych 

prednášok a besied. V marcovom treťom čísle nášho školského časopisu sme zas vyzdvihli potrebu 

triedenia odpadov a poukázali na možnosti ich separácie. V ekologických témach nechceme zaostať 

ani tentokrát. Vezmeme to však z úplne iného konca, z perspektívy toho, ako produkovať minimum 

zbytočných odpadkov a ako používať produkty, ktoré sú šetrné k prírode. Pretože práve to je filozofia 

ekologickej čapovanej drogérie Tintinnado. 

 

„Príbeh predajne Tintinnado v Lučenci sa začal písať koncom leta 2018. Približne v tomto čase 

sme si uvedomili, že v našom meste nie je prakticky žiadna možnosť k tomu, aby sa ľudia, 

ktorí majú záujem, správali k svojmu okoliu a k prírode čo najviac zodpovedne. Pritom sme 

však z vlastných skúseností vedeli, že takýchto občanov Lučenca je viac než dosť,“ 

zaspomínala si na ideu o ekologickom obchode jeho majiteľka Andrea Kamenská. Ona sama vnímala 

veľmi citlivo spoločenskú požiadavku po čo najekologickejšom správaní, ktorú tu podľa jej slov bolo 

badať už niekoľko rokov. Avšak žiadna reálna možnosť, ktorá by viedla k takémuto správaniu, 

jednoducho neexistovala. 

 

„Preto sme sa rozhodli zobrať to do vlastných rúk. Začali sme pracovať na otvorení prvej ekologickej drogérie v našom okrese. 

Po niekoľkých mesiacoch intenzívnej práce náš zámer začal naberať reálne kontúry a predajňu sa nám podarilo otvoriť v januári 

2019,“ doplnila majiteľka EKOdrogérie. Tá musí úlohu šéfky vlastnej prevádzky, manažérky a predavačky v jednej osobe skĺbiť s rolou 

matky. Po dvoch dospelých deťoch ju v súčasnosti zamestnáva aj starostlivosť a výchova malej škôlkarky. Podľa vlastných slov je však 

veľmi šťastná, že sa jej do centra Novohradu podarilo konečne priniesť nové možnosti a filozofiu k zodpovednému ekologickému 

správaniu. 

 

V jej predajni ekologickej drogérie môžu 

zákazníci nájsť nielen čapovanú, ale aj 

balenú drogériu najvyššej kvality, ktorá sa 

pýši prívlastkom „EKO“. Portfólio služieb je 

podľa Kamenskej rozšírené aj o zaujímavý 

doplnkový tovar, ktorého ponuka sa 

neustále rozširuje. Všetko, samozrejme, 

v súlade s ekológiou. „Myslím si, že akýsi 

chýbajúci prvok k zodpovednému 

správaniu sa občanov voči životnému 

prostrediu v Lučenci sa nám podarilo 

vytvoriť. Teraz sme na rade my všetci, 

ktorí tu žijeme, aby sme spoločne 

zanechali krásu tohto sveta aj ďalším 

generáciám,“ dodala na záver majiteľka 

Tintinnada. 

 

 

Ako to funguje: zákazník si do prevádzky môže priniesť vlastné prázdne nádoby (napr. fľašu od pracieho gélu, aviváže, prostriedku na 

umývanie riadu, sprchového gélu, šampónu, tekutého mydla, čistiacich prostriedkov a pod.), do ktorých si podľa vlastného výberu 

načapuje zvolený produkt. Jeho výsledná cena závisí od množstva, resp. hmotnosti načapovaného tovaru. Je však zakázané plniť 

drogistickými produktmi fľaše či nádoby, v ktorých sa predtým nachádzali potraviny alebo nápoje (napr. fľaše od balených vôd, nádoby 

od jedla a pod.). Opätovným využívaním jednej nádoby môže každý z nás redukovať obrovské množstvo vyprodukovaných 

a predávaných plastových obalov. Ekologickým zmýšľaním môžeme prispieť k minimalizovaniu negatívnych dopadov plastov na našu 

prírodu. 

(rr) 

 

 

 

 

 

 

 



20.04.2020  / /  4. VYDANIE  / /  ŠK. ROK 2019/2020 TIMRAVINY 
 

 

 

STRÁNKA 16 
 

 

 

SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU 

Od roku 2006 patrí 21. marec Svetovému dňu Downovho syndrómu. Tento deň však nie je vybraný náhodou. Symbolizuje zhluk 3 

chromozómov na 21. chromozómovom páre. Takto symbolicky (dvadsiaty prvý deň v treťom mesiaci v roku) si svet pripomína 

problematiku Downovho syndrómu. Aj žiaci GBST si každý rok pripomínajú závažnosť Downovho syndrómu a prejavujú srdečnosť a úctu 

k ľuďom trpiacim týmto zdravotným postihnutím, a to formou 

„obutia si“ dvoch rôznych ponožiek. Rok 2020 bol však iný. Kvôli 

závažnej situácii s vírusom COVID-19 a prerušeniu vyučovania 

sme si, žiaľ, tento deň nemohli pripomenúť tak ako predchádzajúce 

roky. Napriek tomu musíme zostať pozitívni a na Svetový deň 

Downovho syndrómu nezabudnúť. Predsa len, byť odlišný je 

normálne. 

(Sima) 

 

                  

                       

                              Toto sme my – žiaci GBST 21. marca 2019 

 

 

 

 

 

ĎAKUJEME ZA SPÄTNÚ VÄZBU K PLESU GBST 
Jednou z ústredných hviezd nedávneho Valentínskeho plesu GBST bol spevák Peter Juhás. Ako hodnotí vydarené podujatie? 

 

„Pre mňa osobne bolo veľkou cťou, že som si mohol po piatich rokoch zaspievať na školskom plese 

Gymnázia Boženy Slančíkovej Timravy, ktorý sa niesol vo veľmi príjemnom duchu. Aj keď mnoho tvári 

bolo pre mňa už neznámych, vrátil som sa aspoň trošku – v myšlienkach – do študentských čias, kedy 

som aj ja drel lavice mojej alma mater, a zaspieval som od srdca pre tešiacich sa junákov a šuhajky. 

Všetko prebiehalo pekne, slušne, program bol výborný, chválim mladú a dravú kapelu pod dobrým 

vedením. Tanečnice s tanečníkmi na jednotku s hviezdičkou, tancovalo sa dlho-dlho a od srdca, z čoho 

som mal radosť. Dovoľte mi ešte na záver podotknúť: nezabúdajte, priatelia, aké mate šťastie a vážte si 

svojich profesorov, lebo vám chcú naozaj dobre. Poslúchajte a účte sa s úsmevom na tvári a nech sa 

vám všetkým darí! :)“  

(rr) 
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SVIATKY MESIACA MÁJ 
Prečo oslavujeme 1. a 8. máj? Aká je história týchto dní? K akým udalostiam sa viažu? 

 

Prvý máj je 122. deň roka v gregoriánskom kalendári. V Grécku je prvý deň mesiaca máj považovaný za 

Sviatok jari. Tento deň je zároveň Svetovým dňom astmy. V našich končinách sa však 1. máj spája s inou 

významnou udalosťou. Považujeme ho za Sviatok práce alebo Medzinárodný sviatok pracujúcich. 

 

V roku 1886 masovo demonštrovali chicagskí robotníci za 8-

hodinový pracovný čas. V tomto roku sa v USA zdvihla vlna 

demonštrácií. Na pamiatku týchto štrajkov, v roku 1889 v 

Paríži, prijal ustanovujúci kongres II. Internacionály uznesenie 

o oslavách.   

U nás je prvý máj štátnym sviatkom od roku 1919. V rokoch 

1933-1938 prvomájové oslavy vyjadrovali protest proti vojne a 

fašizmu. V období socializmu boli tieto oslavy spojené so 

sprievodmi.  

 

 

8. máj: Od roku 1948 je to Deň Červeného kríža, ale je to aj Svetový deň chôdze. Ôsmy máj však vošiel do dejín ako deň, kedy velenie 

nemeckých vojsk podpísalo bezpodmienečnú kapituláciu do rúk všetkých Spojencov. Ukončil sa tak jeden z najkrvavejších konfliktov 

modernej éry ľudstva – 2. svetová vojna. 

 

Deviaty máj 1945 bol vtedajším najvyšším veliteľom červenej armády 

(ZSSR) J. V. Stalinom pomenovaný ako Deň víťazstva nad fašizmom. 

Stalo sa tak na počesť ukončenia Druhej svetovej vojny dňa ôsmeho 

mája 1945. Nemecké velenie podpísalo kapituláciu krátko pred polnocou 

ôsmeho mája 1945. Platnosť mala nadobudnúť od 23.01 hod. V tom 

čase však už bol v Moskve iný deň (9. máj). Ôsmy máj bol v mnohých 

krajinách strednej a východnej Európe stanovený za štátny sviatok. My 

to dnes vnímame najmä ako voľné dni (nemusíme ísť do školy), ale z 

historického hľadiska ide 

o dôležité medzníky 

svetových dejín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukáš ČIPKA (sekunda) 
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SKLOŇUJME SPRÁVNE 
Na záver Timravín Vám prinášame slovenčinárske jazykovedné okienko. Zameriame sa v ňom na najpoužívanejšie a najskloňovanejšie 

slovo uplynulých týždňov (a pravdepodobne aj týždňov nasledujúcich). Rozanalyzujme si pojem „rúško“. V médiách ste už určite viacerí 

postrehli, že nie všetci používajú a najmä skloňujú uvedený termín správnym spôsobom. Rozhodli sme sa preto osloviť na slovo vzatú 

odborníčku – vyučujúcu slovenského jazyka a literatúry Mgr. Leu Segečovú, aby nám objasnila, ako sa má slovo rúško skloňovať. 

 

„Rúško je podstatné meno stredného rodu. Skloňuje sa podľa vzoru mesto. Významom toto slovo poukazuje na jemnú, sterilnú tkaninu, 

ktorá slúži na ochranu – spravidla tváre a niektorých jej častí – pred infekciami, prachom a podobne. Úlohou rúška je zahaľovať a chrániť 

vybrané časti tvárovej oblasti,“ upresnila pani profesorka Segečová. 

  

  

 

  

! SLEDUJME VÝVOJ UDALOSTÍ ! 

Milí žiaci, budúci gymnazisti (a maturanti obzvlášť!). Posledný príspevok tohto čísla Timravín vzniká dňa 17. apríla 2020 (v čase 19.22 

hod.) a reflektuje najaktuálnejšie informácie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 15. apríla 2020. Tie hovoria o prijímacom konaní 

a maturitných skúškach, ktoré sa budú konať. Pokyny k ich realizácii sú (aspoň zatiaľ) nasledovné1: 

Ad 1) skúšobná komisia 

✓ skúšky realizovať v najväčšej miestnosti zariadenia (zasadacia miestnosť a pod.), 

✓ vzdialenosť medzi pracovnými miestami skúšajúcich pedagógov by mala byť minimálne 2 m, 

✓ každý skúšajúci musí byť chránený rúškom, 

✓ používať vlastné písacie potreby, 

✓ obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk, 

✓ priebežne sledovať svoj zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ a pod.) 

✓ vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami. 

 Ad 2) študenti 

✓ v rámci maturít pozývať študentov do miestnosti iba po jednom; v rámci prijímacích skúšok v skupinách po dvoch študentoch; pri písomných 

testoch dodržiavať minimálne 2 metrové odstupy jednotlivých študentov medzi sebou (obsadzovať každú druhú lavicu), 

✓ v prípade praktických častí maturitných skúšok by mali byť zabezpečené dvojmetrové odstupy pre pracovné miesta, určené pre výkon 

praktickej skúšky; nemali by byť zadávané  skupinové úlohy  pre viac ako dvoch študentov, 

✓ každý študent musí byť chránený rúškom, 

✓ používať vlastné písacie potreby, 

✓ obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk, 

✓ vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami, 

✓ priebežne sledovať svoj zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ a pod.)  

(stranu pripravil RR) 

 

 
1 Zdroj inf.: www.skolskyportal.sk 

Pád Pádová otázka Jednotné číslo  

(singulár)  

Množné číslo  

(plurál)  

(N) Nominatív Kto? / Čo? rúško rúška 

(G) Genitív  Z koho? / Z čoho? rúška rúšok  

(D) Datív Komu? / Čomu? rúšku  rúškam  

(A) Akuzatív Koho? / Čo? rúško rúška 

(L) Lokál  O kom? / O čom? rúšku rúškach  

(I) Inštrumentál  S kým? / S čím?  rúškom  rúškami 
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DARUJME 2% Z DANÍ 

Vážení rodičia, priatelia a sympatizanti GBST. Ďalší rok ubehol ako voda. Priniesol opäť možnosť poukázať tradičné 2% daní rôznym 

organizáciám. Dovoľte preto, aby sme sa na Vás aj tentokrát obrátili s možnosťou presmerovať Vaše 2% na OZ Rodičovské združenie 

pri Gymnáziu B. S. Timravy. Pýtate sa, na čo môžu byť získané financie využité? Tu je niekoľko príkladov: 

➢ financovanie cestovných nákladov žiakov GBST počas rôznych podujatí 

(olympiády, šport a pod.) 

➢ poistenie žiakov 

➢ dofinancovanie hygienických potrieb (papierové utierky, mydlo, WC papier...) 

➢ dofinancovanie učebníc, cvičebníc a zošitov, ktoré sú nad rámec 

schválených MŠVVaŠ 

➢ kúpu vecných odmien či poukážok ako ocenenia najlepších žiakov (publikácie rozdávané oceneným žiakom na Gymnaziáde a 

koncoročných vysvedčeniach) 

➢ dovybavenie tried z hľadiska materiálno-technického zabezpečenia 

To je len šesť hlavných dôvodov, pre ktoré sa môžete rozhodnúť venovať nám svoje 2%, no určite je ich omnoho viac 

Vopred všetkým ĎAKUJEME, vždy sme si vážili a budeme vážiť akúkoľvek formu pomoci. Tlačivo k 2% je dostupné na webstránke školy: 

http://www.gbstlc.sk/skola/skola_2_percenta_z_dani.html  
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