


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

 

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

vydania posledného čísla TIMRAVÍN ubehlo niekoľko týždňov, počas ktorých sme 

pokračovali v dištančnom vzdelávaní a úspešne „doklepli“ záver školského roka 

2019/2020. Napriek už vydaným vysvedčeniam a prázdninovému režimu sme sa 

v redakcii nášho školského časopisu rozhodli zosumarizovať udalosti, akcie, 

podujatia a súťaže posledných dní i týždňov. Mnohí gymnazisti totiž pracovali 

aj nad rámec svojich študijných povinností a zapojili sa do rôznych 

vedomostných či recitačných súťaží a olympiád.  

Sme veľmi radi, že meno našej školy, nášho Gymnázia Boženy Slančíkovej-

Timravy, odznelo viackrát aj v médiách. Skvelú reklamu nám urobila najmä nová 

kolegyňa PaedDr. Agáta Janková, ktorej Tranquilla park s alpakami, vtákmi 

nandu, sliepkami, husami, prepeličkami a najnovším prírastkom – poníkom Pedrom 

si všimli redaktori Nového času, Slovenského rozhlasu a regionálnych Locall 

TV a MY Novohradských novín. Pozornosť na seba upútali aj žiaci 4.B triedy, 

dnes už úspešní čerství absolventi GBST. Ich nápadité a originálne tablo, 

reflektujúce obdobie počas trvania pandémie koronavírusu, sa dostalo na stránky najčítanejšieho slovenského 

periodika Nový čas. Obidva príspevky Vám priblížime v našich TIMRAVINÁCH. 

Neobídeme ani našich úspešných chemikov a vyučujúce fyziky. Skúsené pedagogičky získali ocenenie NAJ UČITEĽ 

MESIACA priamo od tvorcov aplikácie Virtuálna knižnica. Mladí chemici zas bojovali o skvelé umiestnenia 

v krajských kolách chemickej olympiády v kategóriách „B“ a „C“. O kom je reč a ako gymnazisti dopadli, sa môžete 

dočítať na najbližších stranách časopisu. Naše GBST výborne (a úspešne) reprezentoval aj jeden žiak 3.A triedy, 

ktorý sa zapojil do korešpondenčného seminára z geografie. V poslednom vydaní TIMRAVÍN sa vrátime 

k najvýraznejšiemu úspechu našich študentov v školskom roku 2019/2020, ktorý sa podaril gymnazistom pod vedením 

PhDr. Alice Hrončekovej, a to dokonca za hranicami našej republiky a na medzinárodnej úrovni. 

Redakcia nášho školského časopisu bola exkluzívne – ako jediné periodikum na svete – pri štátnych 

jazykových skúškach poslucháčov Jazykovej školy pri GBST! Niekoľkoročné snaženie (nielen) šikovných a jazykovo 

zdatných gymnazistov vyvrcholilo koncom júna ústnymi štátnicami na úrovni C1, resp. B2. Fotoobjektívom sme 

nahliadli priamo do diania štátnic a opýtali sa na bezprostredné dojmy po skončení skúšok jednej z (dnes už) 

úspešných absolventiek našej „jazykovky“. 

Milí čitatelia, vážení gymnazisti a kolegovia. Máme za sebou netradičný, neobyčajný, no v istom zmysle 

slova aj inovatívny školský rok (minimálne po stránke zabezpečenia chodu ďalšieho vzdelávania žiakov). Nikto 

z nás nevie predpovedať, či niekedy v budúcnosti, a to z akýchkoľvek dôvodov, nebudeme musieť opätovne pristúpiť 

k dištančnému vzdelávaniu. Táto forma edukačného procesu má bezpochyby množstvo výhod, no odkryla aj niekoľko 

nedostatkov. Mnohé z nich sme my – pedagógovia predpokladali a vedeli a mnohé z nich sa nám následne potvrdili 

v analýze spätnej väzby k dištančnému vzdelávaniu, ktorú sme v závere školského roka realizovali... 

Dnes je však už väčšina z nás hlavou niekde inde – v „úspornom režime“ letných prázdnin. Prajem Vám, milí 

žiaci a kolegovia, čo najviac príležitostí k načerpaniu energie, možnosť skutočne a zaslúžene si oddýchnuť a v rámci 

možností (a určitých opatrení) prežiť kopec pozitívnych zážitkov :-) Vykročme v septembri správnou nohou a rezkým 

krokom v ústrety novým výzvam školského roka 2020/2021! 

 

Róbert Rácz, šéfredaktor a editor  

školského časopisu TIMRAVINY

 
Sledujte nás na školskom webe a zdieľajte na sociálnych sieťach 

 



10.07.2020  / /  5. VYDANIE  / /  ŠK. ROK 2019/2020 TIMRAVINY 
 

 

 

STRÁNKA 3 
 

 

CHEMICI NEZAHÁĽALI 
  

Hoci už pomaly začíname tretí mesiac dištančnej formy vyučovania a veľká časť stredoškolských súťaží bola zrušená, celoslovenská 

a krajské komisie chemickej olympiády prijali toto obdobie ako výzvu a rozhodli sa súťaže zrealizovať dištančnou online formou. 

 

Vo štvrtok 21. 05. 2020 sa konalo krajské kolo chemickej olympiády kategórie „B“, do ktorého postúpil náš nádejný 

talent Adrián Beľa zo sexty (príprava: RNDr. Sarvašová + samoštúdium). Pri riešení komplikovaných úloh, ktoré 

úspešne zvládnuť vôbec nebolo ľahkým „orieškom“, si Adrián počínal veľmi dobre a v tvrdej konkurencii 

najlepších chemikov z kraja sa mu podarilo získať krásne 2. miesto. Adriánovi srdečne blahoželám 

v mene predmetovej komisie BIO – CHE, ako aj v mene krajskej komisie CHO a prajem mnoho 

úspechov aj do budúcnosti. 

 

            Vo štvrtok 04. 06. 2020 sa bude konať aj krajské kolo kategórie C, kde sa nám 

prebojovali až piati úspešní adepti dištančného online školského kola a to sú:  

Stankovič Juraj (1.A), Lázár Adam, Siviček Filip (obaja 1.B), Malček Patrik (1.C), Markovič Richard (kvinta). Všetkých žiakov 

pripravoval PaedDr. Ivan Gúgľava (+ samoštúdium). 

  

            Všetkým zúčastneným patrí veľké ďakujem, že aj v tak komplikovanom období nezanevreli na náročný predmet, akým 

bezpochyby chémia je a naďalej nás vzorne reprezentujú a robia dobré meno nielen sebe, ale aj našej škole. 

 

 

Dňa 04. 06. 2020 sa konalo dištančné krajské kolo chemickej olympiády kategórie C. Z celkového počtu 30 pozvaných (štyria sa 

nakoniec nezúčastnili) našu „lučeneckú chemickú“ česť hájilo až päť žiakov – Lázár Adam, Malček Patrik, Markovič Richard, Siviček Filip 

a Stankovič Juraj (všetci príprava: PaedDr. Ivan Gúgľava + samoštúdium). 

S mimoriadnym potešením sme prijali výsledky, ktoré nás opäť pasujú na popredné pozície. Hoci medzi úspešných riešiteľov sa 

zaradila len približne tretina zúčastnených, my tam máme až troch súťažiacich, ktorí navyše dosiahli perfektné umiestnenia: 

 

Filip Siviček (1.B) – 1. miesto 

Adam Lázár (1.B) – 3. miesto 

Patrik Malček (1.C) – 6. miesto 

 

Chalanom srdečne blahoželám v mene predmetovej 

komisie BIO – CHE, ako aj v mene krajskej komisie 

CHO a prajem mnoho úspechov aj do budúcnosti, 

som na vás hrdý.  

 

Zvyšní dvaja súťažiaci – Richard Markovič z 

kvinty a Juraj Stankovič z 1.A triedy sa neprebojovali medzi úspešných, no som rád, že si aspoň vyskúšali krajské kolo a verím, že 

tohtoročné skúsenosti zužitkujú budúci rok. 

Všetkým zúčastneným patrí ešte raz veľké ĎAKUJEM, že aj v tak komplikovanom období nezanevreli na náročný predmet 

a obetovali svoj voľný čas príprave na neľahké krajské kolo. Vďaka za vzornú reprezentáciu a podieľanie sa na šírení dobrého mena 

našej školy. 

 

 

(stranu pripravil: PaedDr. Ivan GÚGĽAVA – školský referent a člen krajskej komisie CHO) 
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OCENENÉ FYZIKÁRKY 
 

Skvelá správa k nám dorazila v piatok (1. mája 2020). Kolektív tvorcov aplikácie Virtuálna knižnica sa rozhodol oceniť dlhoročnú oporu 

pedagogického zboru GBST PaedDr. Elenu Koprdovú. Fyzikárka a zároveň triedna učiteľka 2.B triedy zabodovala v súťaži NAJ učiteľ 

mesiaca apríl 2020. V kategórii Krajský stredoškolský učiteľ mesiaca obsadila fantastické druhé miesto. 

  

Úspech našej kolegyne neunikol ani redakcii školského časopisu TIMRAVINY.  

Rozhodli sme sa preto Elenku osloviť a požiadať ju o zhodnotenie doterajšieho 

priebehu dištančnej formy vzdelávania jej žiakov z fyziky. „Ocenenie ma 

príjemne zaskočilo a, samozrejme, potešilo. Nečakala som, že práve ja budem 

takto pozitívne ohodnotená,“ vyjadrila sa skromne na margo súťaže NAJ učiteľ mesiaca apríl naša vyučujúca fyziky. Následne nám 

ponúkla svoju perspektívu a skúsenosti s online výučbou, trvajúcou už bezmála dva mesiace. „Dištančné vzdelávanie vnímam – nielen 

vzhľadom na súčasnú situáciu, ale aj celkovo aktuálnu ´virtuálnu dobu´– ako veľmi inovatívne a žiaduce. Myslím si, že takáto 

forma vzdelávania bude veľmi prínosná aj do budúcna. Paradoxne, COVID-19 za veľmi krátky čas posunul vzdelávanie na 

kvalitatívne vyššiu úroveň,“ zamyslela sa dlhoročná stálica pedagogického kolektívu GBST, ktorá vníma hneď niekoľko kladov online 

vzdelávania. „Výhodou, hlavne  hľadiska perspektívy budúcnosti, je možnosť presunúť časť úloh, cvičení či dodatočného štúdia mimo 

samotný vyučovací proces, realizovaný priamo v prostredí školy. Výuka v škole tak môže byť omnoho účinnejšia, pretože ju môžeme 

zacieliť na to najpotrebnejšie. Ďalšou výhodou je aj príprava žiakov na ich budúcu formu vzdelávania, kedy budú musieť aj oni 

samostatne pracovať s informáciami a študovať z materiálov, a nie iba z priameho výkladu učiteľa. Prínosom by mohlo byť tiež 

naštartovanie tvorby webových stránok, interaktívnych cvičení alebo aplikácií, ktoré môžu byť názornejšie ako samotný text 

v knihe či v zošite. Práve fyzika je na to ako stvorená, vzhľadom na množstvo učiva a rozsahu jeho využitia v bežnom živote človeka,“ 

vymenovala pozitíva dištančnej formy vzdelávania skúsená pedagogička.  

Zaujímalo nás aj to, ako plnili zadania a úlohy z fyziky jej žiaci, prípadne ako hodnotí celkový prístup študentov k povinnostiam 

vyplývajúcim z online výučby. „Žiaci väčšinou pracovali zodpovedne, veľmi pekne so mnou 

interagovali, plnili mnou zadané úlohy a testy. Samozrejme, našli sa aj niekoľkí 

nespolupracujúci jednotlivci, celkovo som však veľmi spokojná s prácou a spoluprácou 

našich gymnazistov. Dištančné vzdelávanie je nová, doposiaľ pomerne málo využívaná forma 

komunikácie a výučby, najmä pre nás učiteľov. Musím priznať, že na začiatku to nebolo jednoduché. 

Bolo potrebné vypracovať si materiály, spracovať učivo a aj samotné testy. Malo to svoje úskalia, 

bolo potrebné – ako sa hovorí – ´vychytať muchy´. No myslím si, že pomerne rýchlo som si vytvorila 

rutinu, snažím sa neustále zdokonaľovať v používaní dostupných virtuálnych prostriedkov.  

Dnes je to pre mňa omnoho jednoduchšie a najmä efektívnejšie,“ dodala na záver ocenená fyzikárka.  

 

 

Presne o mesiac neskôr – začiatkom júna – sa naša radosť zdupľovala. Rovnaké ocenenie, a teda 2. miesto v súťaži NAJ učiteľ mesiaca 

máj 2020 v kategórii Krajský stredoškolský učiteľ mesiaca, získala aj PaedDr. Henrieta 

Halušková.  

 

 

Dovoľte nám v mene redakcie TIMRAVÍN, vedenia školy a pedagogického kolektívu GBST aspoň 

takouto cestou úprimne pogratulovať našim kolegyniam k získaným oceneniam, poďakovať za 

ich dlhoročnú pedagogickú činnosť a popriať čo najviac podobných úspechov do budúcnosti. 

Elenka a Henka, GRATULUJEME Vám! 

 

 

(rr) 
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ŠTÁTNICE ZVLÁDLI NA VÝBORNÚ 
Máme ďalších úspešných absolventov Jazykovej školy pri GBST   

 

Počas domácej karantény sa žiaci nášho gymnázia, okrem každodenných školských povinností, venovali aj poctivej príprave na štátnice 

z anglického jazyka. V máji ich čakala prvá skúška, a to písomná, v júni zas ďalšia – ústna skúška. Na oboch častiach štátnic si žiaci 

otestovali nadobudnuté poznatky, a to na dvoch úrovniach – B2 a C1. Medzi absolventmi Jazykovej školy GBST boli predovšetkým naši 

šikovní gymnazisti, ktorých viedla skúsená pedagogička Mgr. Lea Segečová. Pani učiteľka spolu s ďalším kolegom, učiteľom anglického 

jazyka a vedúcim Jazykovej školy GBST Mgr. Jurajom Blažekom, hodnotili znalosti študentov v komisii. Všetci z nich sa stali úspešnými 

absolventmi Jazykovej školy GBST a s výsledkami môžu byť maximálne spokojní. Po ukončení štátnic sme sa spýtali na bezprostredné 

dojmy žiačky gymnázia a absolventky Jazykovej školy Nikolety Skypalovej. Takto nám s úsmevom zreferovala dianie:  

„Štátnice prebiehali veľmi profesionálne a aj napriek vysokej náročnosti sme všetci dosiahli bravúrne výsledky. Stretli sme sa tam ako 

veľmi príjemná, priateľská skupinka ľudí a tesne pred skúškou sme si spoločne opakovali najpodstatnejšie. Najviac stresu sme zažívali 

počas čakania. Akonáhle sme si však zasadli za zelený stôl a videli príjemných, usmievavých skúšajúcich, stres z nás opadol. Určite by 

som si to rada zopakovala.“  

Na záver by sme chceli srdečne všetkým absolventom pogratulovať k ich úspechom! 

   

 

 

 

 

 

(kk) 



10.07.2020  / /  5. VYDANIE  / /  ŠK. ROK 2019/2020 TIMRAVINY 
 

 

 

STRÁNKA 6 
 

 

 

NAJVÝRAZNEJŠÍ ÚSPECH šk. roka 2019/2020 

Vráťme do novembra 2019. V českom meste Cheb vrcholí finále Dejepisnej súťaže gymnázií. GBST víťazí! 

 

V nasledujúcich riadkoch si pripomenieme triumf našich gymnazistov v Dejepisnej súťaži gymnázií ČR a SR. Trio našich žiakov doslova 

zvalcovalo konkurenciu a porazilo rovesníkov z dovedna 238 slovenských a českých gymnázií, aby napokon excelovalo vo veľkom finále. 

Obidva príspevky, mapujúce dianie okolo tejto medzinárodnej súťaže, ponúkame v plnom znení z pera kolegyne PhDr. Alice Hrončekovej. 

Boli publikované v druhom, resp. treťom čísle TIMRAVÍN.  

 

Traja študenti nášho gymnázia zaznamenali historický úspech 

v jednej z najvýznamnejších a najťažších vedomostných 

súťaží mapujúcich dejiny, keď zvíťazili v Dejepisnej súťaži 

študentov gymnázií ČR a SR. Finále XXVIII. ročníka tejto – 

podľa vyjadrení samotných historikov – najprestížnejšej 

súťaže nielen v Českej republike a na Slovensku, ale aj 

v celom stredoeurópskom regióne, sa konalo vo štvrtok 21. 

novembra 2019 v aule Ekonomickej fakulty Západočeskej 

univerzity v českom meste Cheb. Krajských kôl súťaže sa 

zúčastnilo 238 českých a slovenských gymnázií, z ktorých do 

finále postúpilo 75, z nich bolo 16 slovenských. Každý súťažný 

tím pozostáva z troch členov. Témou tohto ročníka súťaže 

bolo obdobie rokov 1978-1993 našich spoločných dejín 

pod názvom „Od spoločného prebudenia k prerodu 

a rozdeleniu.“ Súťažiaci musia naštudovať obrovské množstvo odbornej literatúry, novinových článkov, filmov, poznať osobnosti politiky, 

kultúry, športu, hudby, verejného života, médií. Jednoducho povedané – je potrebné disponovať komplexnými znalosťami zo života 

spoločnosti daného obdobia. Od vyhlásenia každého ročníka súťaže po finále uplynie celý rok, ktorý je plný vytrvalej a náročnej práce 

každého člena tímu. 

 

Samotné finále má štyri kolá, v ktorých súťažiaci 

odpovedali spolu na 174 otázok. Zostavovateľmi testov sú 

najväčšie vedecké kapacity z oboch republík. Videootázky 

zadávajú významné osobnosti, v tomto roku to bola 

i prezidentka SR Zuzana Čaputová. Organizátorom 

súťaže je tradične Nadačný fond Gaudeámus pri 

Gymnáziu Cheb. Dejepisnú súťaž finančne a sponzorsky 

podporujú mnohé štátne i neštátne organizácie, firmy, ale 

aj jednotlivci. Účasť našich gymnazistov podporilo Mesto 

Lučenec prostredníctvom primátorky mesta Alexandry 

Pivkovej. Už len účasť vo finále je veľkým úspechom, 

umiestnenie do dvadsiateho miesta sa cení.  

 

Mimochodom, náš tím vlani obsadil delené 11.-13. miesto. Ale byť historicky prvým víťazným tímom zo Slovenska, to je skutočne 

fantastický úspech. Na náš tím v zložení Ivan Nociar (4.C), Adrián Beľa a Nikoleta Skypalová (obaja sexta) sme veľmi hrdí a šikovným 

gymnazistom blahoželáme k dosiahnutému výsledku. Ten je, okrem iného, dôkazom vysokej kvality slovenských gymnázií. Pre úplnosť 

je potrebné doplniť, že tento ročník bol pre slovenské tímy skutočne veľmi významný, veď na treťom mieste sa umiestnilo Gymnázium 

Poštová 9 z  Košíc a na siedmom mieste skončilo bratislavské Gymnázium Vazovova. 

 

pokračovanie na ďalšej strane (aké ocenenia získali víťazi súťaže) → 

 



10.07.2020  / /  5. VYDANIE  / /  ŠK. ROK 2019/2020 TIMRAVINY 
 

 

 

STRÁNKA 7 
 

 

 

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 Alexandry Pivkovej, od ktorej 

súťažiaci dostali krásnu knižnú odmenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(dvojstranu pripravili: PhDr. Alica HRONČEKOVÁ, rr) 
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PUŠKINOV  PAMÄTNÍK  2020 

Nový koronavírus zmenil charakter vzdelávania a učenia na dlhé týždne. Mnohé súťaže či podujatia museli byť zrušené. Našli sa 

však aj také, ktoré dokázali zabezpečiť svoj chod a účastníkom bezpečné podmienky súťaženia. Výnimkou nebol ani Puškinov 

pamätník, populárna súťaž v prednese ruskej poézie a prózy. V sobotu 20. júna 2020 sa konalo finále 6. ročníka tohto podujatia.  

 

„Tento rok to bolo trochu netradičné – vzhľadom na pandémiu nového 

koronavírusu. Do recitačnej súťaže ruskej poézie a prózy sa zapojilo 

takmer 50 súťažiacich z celého Slovenska. Semifinále podujatia sa 

konalo prostredníctvom videozáznamov, ktoré hodnotila porota, a z nich 

postúpilo dovedna 12 účastníkov v kategóriách ZŠ a SŠ do finále,“ 

priblížila nám priebeh tohoročného podujatia vyučujúca ruského jazyka  

PhDr. Alica Hrončeková. Ako následne dodala, ani v tomto ročníku 

nechýbali žiaci nášho GBST. Mnohí gymnazisti sa tejto súťaže zúčastňujú už 5 rokov. „Najúspešnejším súťažiacim je Marko 

Fehérpataky, aktuálne žiak sexty, ktorý zvíťazil už aj vo 4. ročníku súťaže. Tento 

rok GBST reprezentovala v kategórii ZŠ a príslušné ročníky 8-ročných gymnázií 

žiačka sekundy Alexandra Bartošová a v kategórii stredných škôl už spomínaný 

Marko Fehérpataky. Vo veľmi silnej konkurencii sa Marko umiestnil v prednese 

prózy na krásnom 2. mieste,“ doplnila naša skúsená ruštinárka. Všetci finalisti obdržali 

pekné ceny, ktoré do súťaže venovali organizátori. Súčasťou finále bol aj koncert 

operných spevákov, ktorí zaspievali ukážky z opier a tiež známe ruské piesne. „Aj súťaže 

takéhoto typu podporujú záujem žiakov o ruský jazyk, kultúru a históriu Ruska,“ uzavrela 

PhDr. Hrončeková.  

                  

 

GEOGRAFICKÝ KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR 

GeoKoS je nová geografická súťaž, ktorú zastrešuje Katedra ekonomickej a 

sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja na Prírodovedeckej fakulte 

Univerzity Komenského v Bratislave. Jej hlavným zámerom je ukázať 

stredoškolákom, že geografia nie sú len fakty o štátoch a slepé mapy, ale že táto 

kráľovná vied, prepájajúca prírodné a spoločenské vedy, môže to byť aj o riešení 

veľmi zaujímavých problémov, ktoré sa bytostne dotýkajú života každého z nás. V prvom ročníku Geografického korešpondenčného 

seminára malo zastúpenie aj naše GBST, a to vďaka žiakovi 3.A triedy Jozefovi Ševčíkovi. Rozhodli sme sa ho preto osloviť, aby nám 

viac priblížil samotnú súťaž a jej priebeh.  

„K súťaži GeoKoS som sa dostal viac-menej náhodou, keď som na internete hľadal informácie ku ´konkurenčnej´ Geografickej 

olympiáde a povedal som si: prečo to neskúsiť? Spočiatku som nemal vysoké očakávania, no zároveň som chcel uspieť 

a zabojovať o čo najlepšie umiestnenie. To sa prejavilo už pri prvom kole, keď som vypracoval práce na zadané témy: ´Patrí 

Slovensko medzi najnavštevovanejšie štáty Európy?´ a ´Je Slovensko naozaj automobilovou veľmocou?´, keď som bol hodnotiteľmi 

zaradený (aj vďaka štipke irónie, ktorou som jemne okorenil tieto témy) na priebežné tretie miesto. To ma úžasne nakoplo do začiatku 

druhého kola, keďže toto umiestnenie, s ktorým som vôbec nerátal, som si chcel udržať. Ďalšie zadané témy zneli: ́ Ktoré časti Slovenska 

sú najviac ohrozené chudobou?´ a ́ Úmrtnostné pomery: Európa versus Afrika´. Keďže som bol so svojimi prácami večne nespokojný, 

venoval som kusisko času tomu, aby som ich mohol čím viac vyšperkovať. Niekedy to išlo tak trochu na úkor dištančného 

vzdelávania, za čo sa chcem ešte raz ospravedlniť všetkým mojím vyučujúcim. Nakoniec moja snaha nevyšla navnivoč a umiestnil 

som sa na druhom mieste v rámci Slovenska a na prvom mieste v kraji,“ vyjadril sa čoskoro maturant Ševčík. Ten vďaka dobrému 

umiestneniu v súťaži spoločne s ďalšími úspešnými riešiteľmi navyše získal možnosť prijatia na 5 rôznych študijných programov na 

Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave bez prijímacieho konania.                (stranu pripravil: rr) 
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PÍŠU O NÁS V MÉDIÁCH 
O našej novej kolegyni, vyučujúcej nemeckého jazyka PaedDr. Agáte Jankovej, sme Vás informovali prostredníctvom 3. čísla TIMRAVÍN 

formou rozhovoru. Nemčinárku sme vyspovedali nielen o jej pedagogickej dráhe, v rámci ktorej viedli jej kroky do Nemecka, ale tiež 

o ďalšej veľkej vášni – o zvieratách a prírode. Tranquilla park v Kalonde, ktorý založila spolu so svojim manželom, si všimli aj kolegovia 

z iných médií. (Nielen) najväčšie lákadlo – alpaky – sa tak dostalo na obrazovky markízáckeho Reflexu, programu verejnoprávnej 

televízie Slovensko v obrazoch, na stránky Nového času pre ženy i regionálneho periodika MY Novohradské noviny. 

 

 

V médiách sa blysli aj naši čerství maturanti, z ktorých sú dnes už úspešní absolventi GBST. Na svoje maturitné tablo pridali niekoľko 

originálnych prvkov, prostredníctvom ktorých chceli poukázať na posledné týždne svojich 

stredoškolských štúdií počas prerušeného vyučovania v dôsledku trvania pandémie 

koronavírusu.  

 

„S našou triedou sme nezaháľali a taktiež sme vtipne reagovali na situáciu, v ktorej sme sa nechcene ocitli. Na table sú nami ručne 

kreslené miniatúry, ktoré vystihujú momenty spojené s našimi poslednými mesiacmi na škole," vyjadril sa pre Nový čas náš 

absolvent Adam Spodniak.                     (rr) 
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ROZLÚČKA SO ŠTVRTÁKMI 
Vo štvrtok 28. mája 2020 sme sa rozlúčili so študentmi maturitného ročníka 2019/2020. Slávnosť tentokrát prebehla pred našou 

„Boženkou“ a v netradičnom režime. Keďže sme museli dodržiavať hygienické opatrenia, lúčili sme sa na dvakrát – najprv so žiakmi 4.C 

a 4.D triedy, potom s ich spolužiakmi z tried 4.A a 4.B. Nechýbali príhovory, poďakovania, Gaudeamus, slzičky dojatia i radosti, kvietky 

či oceňovanie najlepších. Hoci „skúške dospelosti“ sa študenti tento rok vyhli, my im želáme, aby všetkými ostatnými skúškami, ktoré ich 

v živote čakajú, prešli s ľahkosťou, a aby si každý v ňom našiel to svoje miesto. 

 

 

 

            (text Mgr. Lea SEGEČOVÁ, foto Lenka SEGEČOVÁ) 

 



10.07.2020  / /  5. VYDANIE  / /  ŠK. ROK 2019/2020 TIMRAVINY 
 

 

 

STRÁNKA 11 
 

 

 

SPOZNÁVA(J)ME NOVOHRAD... 
...s bývalým absolventom GBST Lukášom Pelčom  

 

Syn známeho lučeneckého chirurga, poslanca MsZ a banskobystrickej VUC-ky sa po skončení gymnaziálnych štúdií vydal na hereckú 

dráhu. Do povedomia Slovákov sa prvýkrát dostal pred niekoľkými rokmi ako natierač billboardov v reklame pre známu banku, aby neskôr 

prerazil v obľúbenom JOJ-kárskom seriáli Panelák. Ďalšie herecké obsadenia na seba nenechali dlho čakať. Okrem množstva 

seriálových úloh si Lukáša Pelča azda najvýraznejšie pamätáme z filmov Kandidát (2013) a Amnestie (2019). Významná rola sa mu ušla 

aj začiatkom tohto roka v megaúspešnom thrilleri Sviňa. Okrem herectva sa mladý Lučenčan živí aj moderovaním rôznych podujatí. 

Vedeli ste však, že Luky prednedávnom úspešne ukončil vysokoškolské štúdiá tretieho stupňa vzdelania a získal titul „doktor umenia“? 

 

Lukáš Pelč sa pre niekoľkými týždňami pustil do 

zaujímavého projektu, ktorý nazval Spoznaj 

Novohrad. V ňom sa prostredníctvom krátkych 

pútavých videí snaží predstaviť najzaujímavejšie 

miesta tohto (nášho) regiónu. Doposiaľ sa mu 

podarilo zdokumentovať Haličský zámok, 

synagógu v Lučenci, okolie hradov Šomoška, Divín 

či Modrý Kameň. Na centrum Novohradu sa 

dokonca pozrel aj z vtáčej perspektívy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(rr) 
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SVIATOK SVÄTÉHO CYRILA A METODA 
 

Piaty júlový deň si každoročne pripomíname príchod slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie vtedajšej Veľkej Moravy v 

roku 863. Pod názvom Deň slovanskej písomnosti a kultúry slávia sviatok svätého Cyrila a Metoda 24. mája v Ruskej federácií a na 

Ukrajine, štátnym sviatkom pod názvom Deň Cyrila a Metoda je v rovnaký deň i v Bulharsku. 

 

Konštantín (Cyril) a Metod pochádzali zo Solúna (severné Grécko), v okolí ktorého v tom čase žila početná slovanská menšina a jej jazyk 

obaja ovládali. Konštantín ešte pred odchodom na misiu vytvoril písmo, prispôsobené pre slovanskú reč – hlaholiku a preložil základný 

výber evanjeliových čítaní, takzvaný Evanjeliár. Ďalej spolu s Metodom pred odchodom na Veľkú Moravu zhotovili viacero prekladov a 

vlastných textov. Vďaka tejto činnosti sa bratia považujú za zakladateľov 

slovanskej literatúry.  

Okrem toho Konštantín možno priniesol so sebou na Veľkú Moravu symbol 

byzantského kríža, ktorý je dnes v slovenskom znaku. V roku 863 Konštantín 

založil tzv. Veľkomoravské učilište, v ktorom sa vychovávali budúci kňazi a 

administratívni pracovníci, a ktoré sa stalo centrom slovanskej 

literatúry. Konštantín (Cyril) a Metod sú zdrojom nábožnosti, solidarity a 

slovanskej vzájomnosti, najmä pre Slovákov, Moravanov, Čechov, Bulharov i 

Macedóncov. 

 

          (Sima) 

 

 

POĎAKOVANIE 
Milí moji redaktori / novinári! Dovoľte mi v závere posledného čísla TIMARVÍN vysloviť jedno 

obrovské ĎAKUJEM za Vašu skvelú prácu v záujmovom útvare školského časopisu počas 

celého šk. roka 2019/2020. Myslím, že sa nám podarilo vytvoriť fantastickú partiu, po ktorej 

zostal (a do budúcna aj zostane) krásny 

odkaz. Pevne verím, že s mnohými z Vás to 

ešte potiahneme aj v nasledujúcom 

školskom roku, že k sebe prilákame nové 

tváre plné entuziazmu a že spolupráca bude 

aj naďalej tak bezproblémová a energická 

ako doteraz! 

Ste ÚŽASNÍ & PATRÍ VÁM MÔJ OBDIV :-) 

Róbert Rácz – šéfredaktor a editor TIMRAVÍN 
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V šk. roku 2020/2021 plánujeme... 
 

...zostať verní obnovenej tradícii vydávania školského časopisu TIMRAVINY! Určite Vás, milí gymnazisti a budúci gymnazisti ešte 

oslovíme s ponukou krúžkovej činnosti, ku ktorej patrí aj tvorba školského časopisu. Pripájame náborový leták, ktorý v jesenných 

mesiacoch roku 2020 distribuujeme do všetkých tried. 

 

Tešíme sa na (staro)nové tváre, nové impulzy, nový vietor do plachiet a nové články :-) 
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