Niekoľko slov na úvod z pera (šéf)redaktora...
Vážení čitatelia, milí
gymnazisti a kolegovia. Ubehlo
len niekoľko dní od vydania 1.
čísla
Timravín.
Školský
časopis, ktorý pod rovnakým
názvom fungoval v našej škole
naposledy
v školskom
roku
2014/2015, sa tímu zanietených
gymnazistov podarilo úspešne
oživiť
a zároveň
naplniť
očakávania
nás
všetkých.
V našej (mini)redakcii sme nechceli poľaviť ani
v cieľovej rovinke kalendárneho roka 2019. V priebehu
necelých troch týždňov, teda od doby, odkedy uzrelo
svetlo sveta naše úvodné číslo, sa nám podarilo
nazbierať niekoľko zaujímavých tém z rôznych oblastí,
ktoré sme postupne spracovávali do príspevkov.
Ťažiskovými témami 2. čísla, ktorému sme priradili
podtitul Vianočný špeciál, sú nedávne úspechy našich
študentov na dejepisných súťažiach. Azda len málokto
nezachytil, či už zo sociálnych sietí, z internetu,
alebo regionálnych periodík, že trojici našich
študentov sa pod vedením PhDr. Hrončekovej podaril
doslova MEGAúspech. V náročnej Dejepisnej súťaži
gymnázií ČR a SR sa trio mladých Lučenčanov popasovalo
s neľahkými úlohami a spomedzi desiatok stredných škôl
a stoviek rovesníkov priviezlo do centra Novohradu
zlaté medaily. O tom, že mnohí naši žiaci sa cítia
v problematike dejín ako ryby vo vode, svedčí aj
nedávne
podujatie,
organizované
v priestoroch
vynovenej lučeneckej Radnice. Koncom novembra sa
v rámci Histórie Novohradu 2019 stretli všetci
priaznivci dejín nášho kraja. O tom, ktorí z nich –
a najmä z radov gymnazistov – boli ocenení, sa dočítate
na nasledujúcich stranách nášho časopisu v článku
Mgr.
Hraška.
Na
históriu,
avšak
tentokrát
z perspektívy našej školy, poukazuje príspevok Lukáša
Čipku.
Žiak
sekundy
mapuje
dejiny
a vývoj
(transformácie)
lučeneckého
gymnázia
naprieč

stáročiami jeho existencie.
V aktuálnom čísle Timravín sa chceme obzrieť aj
za nedávno skončenými stužkovými slávnosťami.
Prostredníctvom fotografií tried maturitných ročníkov
si zaspomíname na slávnostné pripnutie zelených
stužiek
nádeje
na
hrude
našich
najstarších
(spolu)žiakov. Taktiež čitateľov nechceme ukrátiť o
vlastnú tvorbu kreatívnych gymnazistov, ktorí sa
prejavili ako veľmi tvoriví umelci, či niekoľko
podujatí, ktoré sme stihli úspešne zrealizovať
v poslednom
týždni
tohto
kalendárneho
roka.
V špeciálnej kapitole si zaspomíname aj na rok 2019.
Konkrétne na rôzne články a príspevky o našich
žiakoch,
podujatiach
a akciách
uverejnených
v regionálnych
periodikách,
vďaka
ktorým
sa
o úspechoch nášho Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy
mohla dočítať široká verejnosť.
Čo viac dodať? Záverom môjho úvodného
predslovu, milí čitatelia, dovoľte mi vysloviť len
niekoľko prianí do nadchádzajúcich sviatkov pokoja
a pohody. Nie je dôležité, koľko darčekov ste
(ne)stihli nakúpiť (alebo dať priniesť Ježiškovi),
ani to, kto dostane dar v čo najvyššej nominálnej
hodnote. Nie je podstatné, že Vaša domácnosť sa
nebude stopercentne ligotať čistotou, časopisy na
stolčeku nebudú zarovnané do úhľadných komínčekov, že
Vám čo-to pochybí v špajzi a už to nestihnete dokúpiť,
alebo že symbol Vianoc – stromček – bude vyzdobený
asymetricky a nie podľa najaktuálnejších farebných
trendov. Najpodstatnejšia je rodinná pohoda, teplo
domova (nemysliac tým teplo sálajúce z výhrevných
telies), oddych v kruhu najbližších, pokora a radosť
z takých maličkostí, ktoré v žiadnom obchode či eshope nezoženiete. Užívajte si dni voľna, sviatkov,
vianočných prázdnin a do magického roku dvoch
„dvadsiatok“ vykročte tou správnou nohou!

Róbert Rácz, šéfredaktor a editor
školského časopisu TIMRAVINY

Sledujte nás na školskom webe a zdieľajte na sociálnych sieťach
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„MIKI“ ZAVÍTAL DO GBST
Mikuláš so svojimi „spolupracovníkmi“ navštívil gymnazistov a ich pedagógov
Ako všetci dobre vieme, 6. december je dňom svätého Mikuláša. Naša škola na to,
samozrejme, nezabudla! S pomocou gymnazistov sme tento sviatok patrične oslávili, zabavili
sa a pracovnú atmosféru sme príjemne odľahčili a uvoľnili od (náročného) učenia. Veď nie
nadarmo sa už dlhé roky medzi žiakmi traduje milá riekanka „Na svätého Mikuláša neučí sa,
neskúša sa, každá pätka odpúšťa sa...“.
Keďže sme jedineční, tento rok sme mali namiesto štandardnej trojčlennej „posádky“ hneď
štvorčlennú: Mikuláša, anjela a dvoch čertov. Mikuláš od učiteľov zisťoval, či boli žiaci dobrí
a slušní počas roka. Hoci nám niekoľkokrát naši pedagógovia neodpovedali kladne, my sme
im neverili a odmenili každého žiaka od prvého ročníka až po štvrtý malou sladkou odmenou.
Tú za svoju celoročnú snahu nedostali len študenti, ale aj učitelia a zamestnanci nášho
gymnázia. Mikuláš chcel za sladkú odmenu od žiakov počuť nejakú krátku básničku,
riekanku alebo pesničku. No s radosťou sa do tejto aktivity zapojili aj samotní vyučujúci, čo
celú mikulášsku akciu ešte viac spestrilo.
Nezabudli sme však ani na našich najmladších žiakov z osemročného gymnázia. Skúsenejší
spolužiaci im v telocvični pripravili množstvo zaujímavých aktivít. Za ich úspešné zvládnutie
boli šikovní gymnazisti sladko odmenení.
(kk)

HISTÓRIA SVÄTÉHO MIKULÁŠA
Kde siaha pôvod svätého Mikuláša? Ako ho nazývajú ľudia v rôznych kultúrach sveta? Čím bol výnimočný?
Mikuláš. Čo si človek predstaví pod týmto pojmom? Niektoré deti si určite predstavia sladkosti, ktorými im
tento „fúzatý a bacuľatý“ dobrý ujo naplní umyté čižmy; iné deti sa zase často vypytujú rodičov, či Mikuláš
skutočne existuje. Mnohí dospeláci neraz lamentujú nad tým, že sa ich ratolesti opäť raz prejedia
sladkosťami. No a tí naši prarodičia sa len pozerajú, ako ich my-vnúčatá, s rozžiarenými očkami jeme
a usmievajú sa. Poďme sa však bližšie pozrieť na skutočnú históriu Mikuláša.
Jeho pôvod siaha do oblasti dnešného Turecka, kde svätý Mikuláš (narodený približne v rokoch 270-286)
pôsobil v 4. storočí ako biskup. Historických prameňov je pomerne málo. Čo sa však o ňom vie s istotou, je
to, že vždy pomohol človeku v núdzi. Keď mal Mikuláš 19 rokov, tak ho jeho strýka – vtedajší biskup v Myre
– vysvätil za kňaza. Po jeho smrti sa Mikuláš vydal na púť do dnešného Izraela. Po návrate domov Mikuláša
vyhlásili za svätého a stal sa nástupcom svojho strýka v Myre. Deň 6. december je dňom úmrtia Svätého
Mikuláša. Presný rok smrti však nie je známy (uvažuje sa o rokoch 345-351).
Zaujímavosti o Mikulášovi: v každej krajine má táto postava iné, špecifické pomenovanie. Santa Claus
(USA), Father Christmas (Anglicko), Noel Baba (Turecko), Saint Nicolas (Francúzsko), Pai Natal
(Portugalsko), Sinterklaas (Holandsko). Napriek tomu, že má tento bradatý pán množstvo rôznych mien (v
rozličných modifikáciách), vždy ide o symboliku toho dobrého a štedrého človeka, ktorým bol Mikuláš aj za
svojho života.
Ema SEBESTYÉN (sekunda)
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DUŠIČKY: SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH
Spolu s jesennými prázdninami k nám dorazilo i chladné počasie, Dušičky a Sviatok
všetkých Svätých. Ten má pôvod v keltskej tradícií (sviatok Samhaim) slávenia Nového
roka, čo pripadalo na 1. november. Kresťanstvo túto obyčaj prebralo a dalo jej podobu
Sviatku všetkých svätých a následných Dušičiek – Pamiatky zosnulých. Podľa keltskej
tradície sa v túto noc prelínajú svety mŕtvych a živých. Kelti zapaľovali oheň, aby mŕtve
duše našli cestu do príbytkov živých, aby sa mohli zohriať a stráviť noc s pozostalými.
Z hľadiska kresťanských tradícií je deň všetkých svätých dňom Panny Márie, všetkých
apoštolov, mučeníkov a tiež dňom úmrtia veriacich. Mŕtvi navždy odchádzajú do neba a
čaká ich božia milosť. V dnešnej dobe obyvatelia Slovenska navštevujú hroby svojich
blízkych, zdobia ich kvetmi a zapaľujú sviečky. Svetlo sviečky je večné svetlo a kvetina
vyjadruje lásku nášho srdca. V tento deň im rodina prestrie stôl a nasýti ich. V každej miestnosti domu sa zapáli sviečka, aby sa ich duše nestratili. V
kostoloch, ale i na cintorínoch sa konajú omše a modlitebné stretnutia. Modlitba živých pomáha dušičkám očistiť svoje hriechy a následne sa vrátiť
do očistca. Musíme na nich spomínať s pravou vierou, modliť sa za ich duchovnú spásu a prihovárať sa za to, aby ich duše išli do neba. Mysli na
svojich predkov s láskou, prihováraj sa k nim a poďakuj im za svoj život.
(Sima)

DEJINY NAJKRAJŠÍCH SVIATKOV
Vianoce. Sviatky pokoja, rodiny a uctenia si pamiatky narodenia Spasiteľa sa formovali dlhé stáročia.
Vianoce už klopú na dvere, tento sviatok oslavujú ľudia po celom svete, ale málokto pozná jeho
históriu. Vianoce sú pôvodne kresťanským sviatkom, ale dnes sú považované za sviatok pokoja
a mieru, radosti a rodiny.
V štvrtom storočí, okolo roku 350, sa cirkevní hodnostári na čele s pápežom Júliusom I. rozhodli
zaviesť sviatok na slávenie narodenia Ježiša Krista. Július I. sa rozhodol pre 25. december na deň
rímskej Saturnálie, aby zvýšil šance prijatia nového sviatku medzi ľuďmi. Chcel dosiahnuť zabudnutie
pohanských sviatkov v Rímskej ríši. Pri Saturnálii sa pilo a stávkovalo a tomu chcel pápež zabrániť.
V tomto období vládol silne veriaci cisár Theodosius, ktorý tento sviatok podporoval. Theodosius
zakázal všetky pohanské sviatky a nahradil ich kresťanskými. V šestnástom storočí ľudia považovali
Vianoce za pohanský sviatok a snažili sa ich zrušiť. Postupne sa zabúdalo na ich kľúčovú úlohu –
pripomínať narodenie Ježiša Krista. Až v 17. storočí sa začali opisovať ako sviatky pokoja a rodiny.
V mestách sa v 17. a 18. storočí oslavovali Vianoce na námestiach, boli spájané s veľkými oslavami,
kedy sa rodiny stretávali či navštevovali. Veľmoži a šľachtici dávali sluhom voľno a kráľovský kočiar
sa vozil po mestách. Panovník navštevoval svojich poddaných a dával im menšie sumy peňazí.
Kráľovský sprievod chodil po krajine od 24. decembra do 6. januára.
V súčasnosti je symbolom Vianoc stromček. Na Slovensku sa k nemu
dostali prví mešťania, ktorí ho prebrali od Nemcov. Postupne sa tento
zvyk dostal k obyčajnému ľudu a už v 20. storočí boli domy zdobené
stromčekmi.
Každý má nejaké vianočné tradície. Tie priam najzákladnejšie sú
ozdobovanie stromov, rozdávanie darov, ovenčenie dverí či advent,
alebo predvianočný Mikuláš. Väčšina vianočných tradícií ale nemá
kresťanský, no skôr pohanský pôvod. Želajme si, aby sme Vianoce
mohli oslavovať ešte dlhé roky v mieri a pokoji. #veselevianoce
Lukáš ČIPKA (sekunda)
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VIANOČNÉ TRADÍCIE VO SVETE
Každý z nás si vie predstaviť, aké je tradičné štedrovečerné menu. No rozmýšľali ste nad tým, aké
pokrmy majú na sviatočne prestretej tabuli ľudia rôznych kultúr? My áno. Tu sú tie najzaujímavejšie!
Ozdobený stromček, pod ním fúra darčekov, kapustnica na stole, kapor z panvice, prípadne oblátka s medom a cesnakom či makové
„pupáky“. To je azda štandardná idea najkrajšieho sviatku roka, idea, na ktorú sme zvyknutí rok čo rok počas Vianoc. Zamysleli ste sa
však nad tým, že (a ako vlastne) tieto sviatky ľudia prežívajú úplne inak než my, poprípade nad tým, že sa v niektorých kultúrach ani
nevyskytujú? Lebo my v redakcii áno! Rozhodli sme sa priblížiť vám oslavu Vianoc v rôznych krajinách.
Japonsko a Čína: Jednými z krajín, kde sa neoslavuje narodenie Ježiša Krista, sú
napríklad Čína a Japonsko. V Číne si medzi sebou ľudia vymenia darčeky a veľké
slávnosti prebiehajú najmä v čase Nového roka, ktorý sa datuje približne na február. Čo
sa týka Japonska, táto krajina je pomerne známa svojou výstrednosťou. Ich oslavy tohto
sviatku nie sú o nič prekvapujúcejšie. Mladé páriky, prechádzajúce sa uličkami na Štedrý
deň, sú úplne prirodzené. Populárne je aj KFC, ktoré má najviac objednávok práve počas
tohto obdobia! Dokonca je možné si už dopredu objednať „Vianočné balenia“. Mnohé
ázijské štáty oslavujú Vianoce celkom podobne ako my, až na miesta, kde prevláda iná
viera ako kresťanstvo.
Európa je síce malým kontinentom, no stretáva sa tu mnoho rôznych kultúr, ktoré
častokrát využívajú pohanské zvyky svojich predkov. Tie sa časom stali súčasťou ich dnešnej kultúry. Príkladom nám môžu byť severské
krajiny, vďaka ktorým sa živé stromčeky nosia do domov z dôvodu, aby rôzne lesné bytosti počas zimy nepomrzli vonku.
Švédsko: Švédi majú pred Štedrým večerom veľké pohostenie, kde spolu oslavujú. Taktiež kladú dôraz na slávenie sviatku svätej Lucie,
ktorý bol aj dňom oslavy zimného slnovratu. Rovnako ako vo Fínsku či Dánsku, ľudia doma z poslednej nazbieranej slamy tvoria slamené
kozy, pozväzované dokopy červenou stuhou. Ich meno je Yule goat a dozerajú na celú prípravu. Darčeky u nich nenosí Ježiško či Santa,
ale elf menom Jultomten.
USA: Ďalšou krajinou, celkom odlišnou z hľadiska zvykov a tradícií v porovnaní s našimi končinami, sú Spojené štáty americké. V USA
nosí darčeky Santa Claus, no deti si ich otvárajú až na druhé ráno (25. decembra). Populárne je u tu extravagantné zdobenie domov či
stromčekov.
Mexiko: Mexiko je zas známe svojou dĺžkou osláv, ktoré trvajú takmer celý mesiac. Deti usporadúvajú tzv. posadas, čo sú scénky o tom,
ako cestovali Mária s Jozefom po Betleheme v nádeji nájsť si nocľah. Dokopy ich je 9 a vedú až k Štedrému večeru. Každý večer sa
odohráva v nejakom inom dome. Celkom populárne sú u nich piňaty, ktoré sú plnené rôznymi sladkosťami. Keď konečne nájdu nocľah,
ľudia sa presunú do kostola, kde sú na záver odpálené ohňostroje.
(KiKa)

KEĎ SA STARÝ ROK MÍŇA S NOVÝM...
Silvestrovské oslavy sú v rozličných kútoch sveta skutočne unikátne a rôznorodé
Silvester je za dverami a určite sa naňho už všetci veľmi tešíme. Typický priebeh
posledného dňa kalendárneho roka je v našich končinách často o púšťaní rakiet,
veľkolepých ohňostrojov okolo (po) polnoci a o pripíjaní a prianí si všetkého dobrého
do nového roku. Pozrime sa však na to, ako prebiehajú silvestrovské oslavy
v rôznych štátoch a kultúrach po celom svete.
New York:
O 23:59 sa na newyorskom Times Square tradične spúšťa trblietavá krištáľová guľa
s názvom New Years Eve Ball. Táto guľa sa spúšťa minutú pred polnocou, a keď
dopadne na úplný spodok, znamená to „Happy new year.“
Rio de Janeiro:
V Riu na Silvestra nesmie chýbať párty označovaná ako Metropola Rio. Na tejto
party ľudia odpaľujú tisíce rakiet a ohňostrojov.
Tokio: V Japonskom Tokiu trávia ľudia Silvester spolu so svojimi rodinami. Žiadne ohňostroje ich ale nevyrušujú. Naopak, z kruhu
rodinnej pohody ich môžu vyrušiť Budhistické zvony, ktoré sú 108-krát hlasnejšie ako ohňostroj.
Moskva: Silvester v Moskve je vážne pestrý, a to najmä preto, lebo Chrám Vasilija Blaženého svieti všetkými možnými farbami.
Dubaj: Silvester v Dubaji je proste úžasný! Ohňostroj sa púšťa z jedného z najpopulárnejších mrakodrapov Burj Khalifa, z ktorého lietajú
iskry na všetky strany a do všetkých smerov.
Ema SEBESTYÉN (sekunda)
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úprimný, opätovaný úsmev. A ja som bola tiež. Viditeľne sme
sa úsmevmi objímali a vzájomne si liečili (ne)dávno vzniknuté
rany...

Bol to bežný školský deň. Ničím výnimočný. Teplota
stúpla a sneh sa topil. Vonku bolo príliš temno a ja som
nemala chuť na úsmev. Znudená zo školy som sa brodila
čľapkanicou na obed. V ušiach som mala slúchadlá pustené
skoro naplno, aby som prehlušila okolitý svet. No nekráčala
som do rytmu pesničky, ani som sa nesnažila odreagovať, či
prísť na iné myšlienky ako zvyčajne. Síce som nevedela dôvod,
no moja hlúpa nálada neustupovala.
Niesla som si tácku s jedlom a hľadala miesto na
sedenie. Keby som prišla o niečo skôr, mohla by som tam
sedieť a kecať s babami. Chvíľu uvažujem... Sadnem si teda
sama a bude mi tak najlepšie. A mala som pravdu.
Oproti mne sedeli deti zo špeciálnej školy. Keď som
začala jesť, niečo – teda dnes už viem, že niekto – ma vyrušil.
Cítila som na sebe pohľady. Zdvihla som zrak a uvidela dve
milé, usmiate tváričky detí. Neboli to obyčajné úsmevy. Bolo
v tom niečo iné. Niečo, čo teraz v ľuďoch nájdete len
zriedkavo. Niečo, čo vás prinúti usmiať sa. Bola to nezištná,
čistá úprimnosť. Spojili sa nám pohľady a z mojej pochmúrnej
nálady ostala len spomienka. Sledovali ma. Videli, ako sa mi
dvíhajú kútiky úst, a to v nich spôsobilo ešte väčšiu rozkoš.
Obaja žiarili. Boli nesmierne šťastní a vďační za jeden

My ľudia, čo máme bežné problémy, sa mračíme, zatiaľ
čo sa tak trochu iné, odlišné deti usmievajú a dobíjajú tento
svet pozitívnou energiu. Bol to silný pocit. A pritom to bola
taká maličkosť. Dúfam, že ľudia, ktorí si toto raz prečítajú,
pocítia tie pocity, ktoré cítim doteraz. Aspoň sčasti. Mali by
sme si vážiť to, čo máme. Mali by sme sa na seba viac
usmievať, len tak. Bez dôvodu, čisto nezištne. Mali by sme
tento život brať o niečo menej vážne a užívať si ho. Zbytočne
sa nehádať, ale pomáhať si... A tou pomocou myslím obyčajné
úsmevy, milé slová, dobré skutky či objatia...Pretože tieto veci
nám dajú omnoho viac, než čokoľvek iné. Mali by sme sa
poučiť a brať si príklad z tých detí. Ja sa o to snažím od toho
momentu deň čo deň. Verím, že nás bude omnoho viac
a pretvoríme si tento svet na krajší, bezpečnejší
a priateľskejší.
(kk)

Z vlastnej (výtvarnej) tvorby našich študentov
Naši gymnazisti sú skvelí nielen v literárnej tvorbe, ukazujú sa aj ako nádejní výtvarníci. Veď posúďte sami! Pod vedením pani prof.
Strmeňovej vytvorili žiaci sekundy takéto krásne diela, ktoré môžete obdivovať na novej nástenke vedľa učebne cudzích jazykov.
My – pedagógovia GBST – zas ďakujeme všetkým našim študentom, ktorí sa spolupodieľali na tvorbe vianočných a novoročných
prianí. Veľmi nás potešili pri záverečnom vianočnom posedení, ktoré sa konalo vo štvrtok 19. decembra 2019 vo Hviezde.
(rr)
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HISTORICKÝ ÚSPECH NAŠICH
ŠTUDENTOV!
Trio našich žiakov zvalcovalo konkurenciu – porazili rovesníkov z 238 gymnázií v ČR a SR. Bravó!
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

prostredníctvom

podporilo

primátorky

Mesto
mesta

Lučenec
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.
PhDr. Alica HRONČEKOVÁ
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HISTÓRIA NOVOHRADU 2019
V histórií či dejinách sa naši žiaci cítia ako doma. Dokazuje to nielen fantastické prvenstvo na Dejepisnej
súťaži gymnázií ČR a SR, ale aj niekoľko rokov trvajúca participácia na mapovaní regionálnej histórie.
Lučenecká Radnica patrila 28. novembra regionálnej histórii. Konalo sa tam stretnutie všetkých priaznivcov histórie nášho kraja.
V prednáškovej časti priblížili regionálni historici udalosť vypálenia Lučenca z roku 1849 a historické osobnosti – Augusta Horislava Škultétyho a Juraja
Nathana Petiana. Prebehol aj krst knihy Márie Adamovej o vypálení mesta, ktorej krstnými rodičmi boli pani primátorka Alexandra Pivková a náš
bývalý pán profesor Jozef Drenko.
Druhou časťou bolo oceňovanie študentov v súťaži História Novohradu 2019. Ich úlohou bolo napísať historickú odbornú prácu. Z našej školy
sa projektu zúčastnilo 9 žiakov s ôsmimi prácami. Ako povedal predseda poroty a organizátor súťaže Mišo Šesták, väčšina prác bola na vysokej úrovni
a len ťažko rozoznateľná od prác historikov-odborníkov. Ocenil prístup študentov i pedagógov, ktorí účasťou v súťaži podporujú miestny rozvoj.
Študenti získavajú aj skúsenosti, ktoré im pomôžu na vysokej škole, keďže systém vysokoškolských prác je rovnaký ako v súťaži. Oceneniami boli
uverejnenie práce v zborníku, knižné odmeny a pre prvé tri miesta a ocenenie Krasimira Damjanova aj finančné odmeny v rozpätí 50 – 150 eur.
Dodávame len, že knižný zborník má nielen miestny, ale aj celoslovenský dosah a práce našich študentov sú medzi prácami renomovaných historikov,
docentov i profesorov.

Výsledky:
1. miesto, spojené s uverejnením práce – Dominika Šuľanová, vlaňajšia trieda 4.A
2. miesto, spojené s uverejnením práce – Jozef Ševčík, 3.A
3. miesto, spojené s uverejnením práce – Dominika Kamenská, 4.D
- ocenenie od Krasimira Damjanova, spojené s uverejnením práce – Mirka Macháčková, 4.D
- ocenenie za účasť, spojené s uverejnením práce – Dominika Együdová, 4.A; Ivan Čičmanec a Ján Kantorák, 2.A
- ocenenie za účasť – Viktória Vranská, 3.B a Ema Janičevičová, 4.A

Všetkým účastníkom súťaže gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov v tvorivej vedeckej práci na poli miestnej histórie.
Kolektív vyučujúcich dejepisu GBST
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DEJINY ŠTÁTNEHO GYMNÁZIA V LUČENCI
Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy – naša škola, naša
alma mater. Miesto, kde je každý vítaný a zároveň miesto, kde
sa môžete cítiť ako doma – príjemne. Medzi týmito
starodávnymi múrmi je však omnoho viac, než sa na prvý
pohľad môže zdať. Príbeh našej školy sa začína písať v roku
1590 počas vlády kráľa Rudolfa (z rodu Habsburgovcov). Škola
bola v tej dobe katolícka – čo bola snaha spomínaného kráľa
znížiť počet evanjelikov na území Slovenska, ktoré bolo pred
vyše 400 rokmi súčasťou Uhorska. Nie dávno po založení novej
školy (r. 1701) tu študoval významný kartograf a pedagóg
Samuel Mikovíni, po ktorom je dnes pomenovaná stredná škola
v samotnom srdci Slovenska – v Banskej Štiavnici. Školské
lavice tu „dreli“ aj iné významné osobnosti. Niekoľko rokov sa
však na lučeneckom gymnáziu nevyučovalo.
Škola svoje brány opätovne otvorila 5. septembra 1869, keď bola podpísaná zmluva o tom, aby bol v budove bývalého gymnázia založený učiteľský
zbor. Posledný júnový deň roku 1870 gymnázium oficiálne poštátnené. Keďže bolo nové, malo len šesť tried. Od školského roku 1893/1894 boli
zavedené dobrovoľné predmety, ktoré sa vyučovali v poobedných hodinách.
Prelomovým dňom z hľadiska vzdelávania bol 23. september 1894, kedy
bránami školy prešli vôbec po prvýkrát prešli aj dievčatá. Získali tak verejne
status žiačok. V roku 1918 školu úspešne absolvovalo 114 dievčat. O trinásť
rokov neskôr sa názov školy menil opäť, tentokrát na Štátne česko-slovenské
reformované gymnázium. V roku 1949 dostalo naše gymnázium čestný
názov Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy. S používaním mena
súhlasila aj samotná spisovateľka, predstaviteľka slovenského literárneho
realizmu, rodáčka z neďalekého Polichna. Škola sa v septembri 1962
presťahovala do budovy, v ktorej sídli dodnes.
Lukáš ČIPKA (sekunda)

2019 v LUČENCI
Už po ôsmykrát sa 22. novembra 2019 v priestoroch CVČ
Magnet v Lučenci zišli nadšenci fyziky a matematiky, aby si
zmerali sily nielen v rýchlosti a správnosti riešenia úloh, ale aj
v tímovej spolupráci, v „rýchlosti behu“ s hotovými úlohami
a v schopnosti vysvetľovať a argumentovať.
Náboj Junior je medzinárodná súťaž pre štvorčlenné tímy
žiakov 2. stupňa ZŠ a žiakov prímy až kvarty osemročných
gymnázií, ktorú spoluorganizuje Gymnázium B. S. Timravy s hlavným organizátorom združením TROJSTEN, spolu s CVČ Magnet
a odborom školstva mesta Lučenec. Svoje vedomosti si zmeralo viac ako 400 tímov v 54 mestách súbežne na Slovensku, v Česku
a Poľsku. Pedagógovia a starší žiaci našej školy svojimi organizačnými schopnosťami zabezpečili hladký priebeh súťaže, pripravili
nápadité ceny a vytvorili príjemnú atmosféru pre 17 tímov nášho regiónu. Špeciálne poďakovanie patrí bývalým žiakom GBST, ktorí spolu
so združením TROJSTEN poskytli finančné prostriedky na občerstvenie, cestovné a ceny pre prvé štyri družstvá.
Víťazné družstvo muselo v časovom limite vyriešiť najviac úloh. Podarilo sa to tímu z Gymnázia B. S. Timravy v Lučenci v zložení:
Martin Dzúr, Matúš Kružliak, Danielle Nicolette Malčeková a Nina Kováčová, na druhom mieste skočilo družstvo zo ZŠ Vajanského
v Lučenci v zložení: Jakub Adamove, Ema Čumpelíková, Emma Kyzúrová, Nika Pastoráková a na treťom mieste sa umiestnilo družstvo
zo ZŠ na Školskej ulici v Poltári, ktoré tvorili: Adam Almáši, Nikoleta Kantoráková, Lucas Ostrihoň, Martin Matej Sýkora.
Cieľom tejto súťaže je ukázať, že matematika a fyzika sú zaujímavé prírodné vedy s množstvom výziev a príležitostí pre každého žiaka.
Simona SARVAŠOVÁ
Kompletné výsledky na stránke:

https://junior.naboj.org/archive/results.php?year=2019&category=cad&country_code=sk&site_code=LC
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KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ...
...do krabice od topánok. Tak znel názov charitatívneho podujatia, do ktorého sa zapojilo i naše GBST.
Posledný novembrový týždeň sa študenti Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci zapojili do zaujímavej akcie. Tú možno charakterizovať
prívlastkami ako „dobročinná“, „charitatívna“ či „vianočná“. Dnes môžeme jednoznačne skonštatovať, že mnohí gymnazisti preukázali vysokú mieru
empatie. A o čo vlastne išlo?
Vráťme sa v čase – do roku 2018. Práve vlani totiž prebehol prvý (resp. nultý) ročník
dobročinnej zbierky s názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Cieľom
niekoľko týždňov trvajúceho podujatia bolo vyzbierať čo najviac praktických drobností,
ktoré majú ľudia doma v zásobe, a ktoré by výrazne nechýbali v domácnosti či nezaťažili
rodinný rozpočet, a tieto užitočné maličkosti naukladať do škatule od topánok. Krabicu
následne zabaliť do baliaceho papiera rovnako ako vianočný darček a podarovať ju
osobám žijúcim v domovoch dôchodcov. Iniciátorkou peknej myšlienky je pani Janka
Galatová, ktorá založila facebookovú skupinu s rovnomenným označením ako je aj názov
zbierky a oslovila svojich blízkych, kamarátov a známych k participácii v zbierke
darčekov pre seniorov. „Vlani sme vďaka všetkým dobrým ľuďom, ktorí sa do akcie
zapojili, vyzbierali spoločne takmer 700 krabíc a potešili tak nič netušiacich ľudí, pre
ktorých to bol možno jediný darček, ktorý si pod stromčekom našli. Neplánujeme prestať.
V roku 2019 pokračujeme v iniciatíve a veríme, že sa k nám pripojí čo najviac ľudí, a to
nielen ako dobrovoľníkov, ktorí prispejú krásnym darčekom, ale aj v úlohe kontaktných
osôb, ktoré budú darček preberať a ďalej distribuovať,“ uvádza sa v informáciách na FB
stránke skupiny. A veru, autorka myšlienky mala pravdu. Tohtoročná iniciatíva sa naplno
rozbehla

v priebehu

novembra

a oslovila stovky ľudí po celom
Slovensku. Ani Lučenec spolu
s okolitými regiónmi nebol výnimkou. V centre Novohradu sa konalo niekoľko zbierok,
pričom jedným z kontaktných a zberných miest bolo i lučenecké Gymnázium Boženy
Slančíkovej-Timravy. V termíne od 25. novembra do 2. decembra (oficiálne ukončenie akcie)
žiaci prispeli svojou troškou. Darčeky pre seniorov balili priamo v škole počas vybraných
vyučovacích hodín, našli sa však aj takí, ktorí hotové, už zabalené prezenty priniesli priamo
z domu. V priebehu jedného týždňa sa v štátnom gymnáziu podarilo vyzbierať dovedna
skvelých 50 balíkov plných lásky. Žiaci a pedagógovia GBST tak preukázali, že majú dobré
srdcia, vedia byť empatickí a prajní. A záver už len dodáme, že cieľovou „destináciou“ našich
darčekov budú vianočné stromčeky domova dôchodcov v Slanej Lehote pri Poltári.

(rr)
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PODPORILI SME AJ PSÍKY Z ÚTULKU

Okrem ľudí z domovov dôchodcov mysleli tento rok naši dobrosrdeční gymnazisti
(predovšetkým prváci – iniciátori myšlienky) aj na zvieratká, ktoré majú neľahký
osud. Pre psíky z lučeneckého útulku zorganizovali dobročinnú zbierku v dňoch
18.-20. decembra. Priniesť granule, konzervy, maškrty, ale aj teplé deky či plachty sa rozhodli viacerí z nás (žiakov i pedagógov GBST).
Vyzbieralo sa mnoho potrebných vecí, ktoré boli posledný vyučovací deň odovzdané priamo do rúk pracovníkov útulku. ĎAKUJEME!
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TESTY PROFESIJNEJ ORIENTÁCIE
Tretiakov otestovali zamestnanci lučeneckého CPPPaP. Kariérové poradenstvo sme však podporili aj my.
Určite mnohí z nás postrehli, že ak chceli uplynulý štvrtok (12. decembra)
navštíviť svojich kamarátov v 3.B triede alebo v septime, pred vstupom do
týchto tried ich zastavilo upozornenie na dverách, na ktorom bolo napísané
„NEVYRUŠOVAŤ, TESTUJEME!“ Presne tak. Naši o rok mladší
spolužiaci vypĺňali testy a dotazníky, vzťahujúce sa k profesijnej orientácii
a kariérovému poradenstvu. Po necelých dvoch týždňoch tak „dobehli“
žiakov 3.A a 3.C triedy, ktorí absolvovali testovanie proforientácie koncom
novembra.
Načasovanie takéhoto testovania nie je náhodné. O niekoľko týždňov čaká práve na tretiakov neľahká úloha – zvoliť (či navoliť) si predmety do
záverečného maturitného ročníka. No a práve výsledky testov profesijnej
orientácie môžu tejto voľbe výrazne napomôcť. Predovšetkým
u nerozhodných (nerozhodnutých) žiakov. „Tradícia takéhoto testovania
má v našej škole dlhú históriu. Na profesionálnej úrovni ju zabezpečujú
naši kolegovia-psychológovia z Centra pedagogicko-psychologického
poradenstva

a prevencie

v Lučenci,

v skratke

CPPPaP.

Spolu

s výchovnou poradkyňou školy sa každoročne túto aktivitu snažíme
´napasovať´ na prelom mesiacov november-december, nakoľko si
uvedomujeme, že polrok školského roka doslova klope na dvere. No
a práve v období okolo polroka stoja naši tretiaci pred neľahkou úlohou
– navoliť si 18 hodín voliteľných predmetov do maturitného ročníka, a to
v závislosti od svojej budúcej vysokoškolskej profilácie,“ priblížil nám
dôvod testov profesijnej orientácie náš školský psychológ Róbert Rácz. Ako v zápätí dodal, tretiakom budú vyhodnotené testy zinterpretované
v priebehu januára, a že majú ešte takmer celý druhý polrok k tomu, aby si prvotnú voľbu predmetov potvrdili alebo, naopak, vyvrátili. „Prvotný zber
údajov o voliteľných predmetoch do záverečného roka štúdia prichádza vždy okolo spomínaného polroku. Žiaci však ešte stále majú dostatok priestoru
a času k tomu, aby si svoje rozhodnutia zvážili, lepšie premysleli alebo sa jednoducho utvrdili vo svojej prvotnej voľbe. Je však potrebné uvedomiť si,
že koncom školského roka už bude takéto rozhodovanie sa záväzného charakteru,“ doplnil školský psychológ, ktorý v našej škole pôsobí aj v úlohe
kariérového poradcu.
Rok čo rok poskytuje naše gymnázium tretiakom, resp. budúcim maturantom
veľmi

pestrú

škálu

voliteľných

predmetov

vo

forme

klasických

„štvorhodinoviek“, ako aj praktickejšie zameraných seminárov a cvičení. Tie sú
dotované dvomi hodinami týždenne. Vybrať si tak môže skutočne každý. Navyše,
v budúcom školskom roku by mala byť ponuka voliteľných predmetov rozšírená
ešte viac. „Predbežná pracovná verzia, týkajúca sa ponuky voliteľných predmetov
pre maturantov v školskom roku 2020/2021, je ešte o čosi rozsiahlejšia než
v tomto roku. Pani zástupkyňa rozšírila vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia
o konverzácie v druhom cudzom jazyku – vo francúzštine, v nemčine a v ruskom
jazyku, do oblasti Matematika a práca s informáciami pribudla Deskriptívna
geometria a do oblasti Človek a spoločnosť bola opätovne zaradená 4-hodinová Geografia a 2-hodinový Seminár z geografie,“ priblížil Rácz. Napriek
tomu, že žiaci majú v priebehu troch (resp. siedmich v prípade septimy) rokov dostatok času zistiť, čomu sa chcú v budúcnosti venovať, testy profesijnej
orientácie napomáhajú ešte viac odhaliť ich schopnosti, potenciál, záujmy, hodnoty a iné osobnostné vlastnosti, ktoré sa môžu týkať neskoršieho
zvládania vybranej vysokej školy či ešte neskôr nárokov budúceho povolania.
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Keďže v našej škole vieme, že výber voliteľných predmetov, vysokej školy a neskoršej profesie je (pre viacerých z nás) náročným procesom, ktorý by
sa nemal týkať len diagnostikovania rôznych osobnostných činiteľov, rozhodli sme sa oblasť kariérového poradenstva spestriť niekoľkými aktivitami.
Začiatkom decembra – teda v čase, kedy bola prvá „várka“ tretiakov už otestovaná a dve ďalšie triedy na proforientáciu ešte len čakali – sme
participovali na celoslovenskom podujatí s názvom Týždeň kariéry 2019. „Išlo o výzvu Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (v
skratke ZKPRK), ktorá sa konala v dňoch od 2. do 6. decembra 2019. Do tejto aktivity sa zapojili desiatky rôznych subjektov z celého Slovenska,
rovnako ako aj naše GBST. Spoločne s maturantmi zo Psychológie a Cvičení zo psychológie sme pre žiakov pripravili veľký plagát – banner s nápisom
´Keď vyrastiem, chcem byť...´, ktorý sme umiestnili na chodbu prízemia a na ktorý mohol ktokoľvek zo žiakov napísať svoje vysnívané budúce povolanie.
Rovnako tak sme vo vybraných triedach 8G a 4G realizovali niekoľko aktivít ku kariérovému poradenstvu. Spomeniem napríklad rôzne profesie, ku
ktorým sa skupinky žiakov mali vyjadriť v zmysle ´aké charakteristiky sú potrebné´ a, naopak, ´aké charakteristiky sú nežiaduce´ pre výkon toho-ktorého
povolania,“ zhodnotil začiatok posledného mesiaca v roku školský psychológ. Ten sa navyše aj naďalej venoval poskytovaniu individuálnych
konzultácií svojim žiakom v rámci oblasti kariérového poradenstva. Rácz uzatvoril Týždeň kariéry 2019 dvojdňovým seminárom spojeným
s workshopmi v Nitre, kde sa tento rok konala Zimná škola kariérového poradenstva.
Veríme, že testovanie profesijnej orientácie napomôže tretiakom nielen k správnej voľbe maturitných predmetov, seminárov a cvičení, ale aj
k adekvátnemu výberu budúcej vysokej školy či univerzity.

Diana ŠUĽAJOVÁ (4.C)
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ŠPORTOVÉ AKTIVITY V ZÁVERE ROKA
Posledný týždeň kalendárneho roka sa niesol v duchu dvoch športových turnajov. Študenti si najskôr
zmerali svoje sily v medziročníkovom volejbalovom turnaji, o deň neskôr zas v medzitriednom florbale.
V zdravom tele zdravý duch! Tohto známeho príslovia sme sa snažili držať aj my v našom GBST. Telocvikári pre svojich žiakov pripravili
dve podujatia v priebehu dvoch dní. V stredu (18. decembra) sa proti sebe postavili študenti rôznych ročníkov, ktorí zápolili v obľúbenom
volejbale. Vianočný ročníkový turnaj vo volejbale napokon ovládli žiaci 2. ročníka, ktorí neprehrali ani jeden zápas a pod vysokým
sitom doslova dominovali. Striebro si vybojovali naši najstarší študenti – maturanti. Tí vyhrali dva z troch zápasov. Tretiaci si odniesli
pomyselné bronzové medaily, keď vyhrali jeden zápas.

O deň neskôr (vo štvrtok 19. decembra) sa telocvičňa nášho gymnázia zaplnila opäť. Tentokrát však bez vysokého sita a „volejbalky“,
ktoré žiaci vymenili za loptičku, florbalové hokejky, bránky a mantinely. Vo Vianočnom florbalovom turnaji na seba narazili žiaci
viacerých tried, ktoré boli rozdelené do štyroch skupín v základnej časti. Do vyraďovacej fázy postúpili najlepšie tímy (triedy), turnaj
napokon ovládli skúsení maturanti zo 4.B triedy. Sláva víťazom a česť porazeným!
(rr)
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TRADÍCIE SA UŽ STALI TRADÍCIOU
Gymnazisti sa zhostili projektového vyučovania odhodlane. Poukázali na vianočné tradície rôznych krajín...
Možno je nadpis tohto článku trochu mätúci, ale určite je výstižný. Každoročne je totiž posledný vyučovací deň kalendárneho roka
venovaný projektovému vyučovaniu, ktoré má poukázať na tradície najkrajších sviatkov v roku a spôsob ich trávenia či priebehu
v rôznych kultúrach a krajinách po celom svete. Každá trieda – s výnimkou všetkých maturitných – si vopred zvolila konkrétnu
krajinu a mala poukázať na jej vianočné špecifiká. Je potrebné zdôrazniť, že gymnazisti ani tento rok nesklamali! Odborná porota,
ktorá vyzdobené triedy hodnotila, mala tento rok skutočne neľahkú úlohu. Voľba víťaza sa nerodila vôbec ľahko, keďže viaceré
triedy mali kultúru „svojej“ krajiny prepracovanú naozaj do detailov. Veď posúďte sami na fotkách nižšie :-) Konečné poradie troch
najlepších tried je nasledovné:
1. miesto: trieda septima (Fínsko)
2. miesto: trieda kvarta (Rusko)
3. miesto: 1.B trieda (Nórsko)

Škandál!

Všetky tretie ročníky gymnázia sa

školy.
zdať, že sa po nich zľahla zem. No

na týždeň
len
tak
vyparili
zo
Mohlo by sa
skutočnosť
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MY v roku 2019 v
Rok 2k19 sa pomaly, ale iste chýli k svojmu koncu. Mnohí z nás bilancujú, prípadne sa za čoskoro starým
rokom obzrú a hodnotia, čo stihli, čo sa im podarilo, či kam sa posunuli. V redakcii našich Timravín chceme
urobiť niečo podobné. Pozrime sa za rokom 2019, avšak z perspektívy médií. Konkrétnejšie – z pohľadu
čitateľov nášho najpopulárnejšieho regionálneho periodika MY Novohradské noviny. Práve vďaka Vám, milí
kolegovia redaktori / novinári, sa široká verejnosť mohla dozvedieť o úspechoch a prvenstvách našich
gymnazistov, o rôznych podujatiach, súťažiach či olympiádach, na ktorých sa naši žiaci zúčastnili, prípadne
o akciách, ktoré študenti GBST zorganizovali alebo pomohli spoluorganizovať.
V MY Novohradských novinách sa nám – Gymnáziu Boženy Slančíkovej-Timravy – dostalo pomerne veľké
množstvo mediálneho priestoru. A to nielen v sekcii čitateľských listov, do ktorých sme aktívne prispievali
z diania o živote školy, ale tiež vďaka šikovným športovcom našej školy, o úspechoch ktorých informovali
samotní novinári tohto týždenníka. Často to boli napr. články o džudistke Alexandre Halajovej, fitnesske Diane
Šuľajovej či volejbalistkách poltárskeho MVK, ktorých dres oblieka naša žiačka Iveta Uhlárová.
Za toto všetko Vám úprimne ĎAKUJEME, prajeme čo najviac čitateľov aj do roka 2020 a tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu do budúcnosti! (Na nasledujúcej strane a pol ponúkame aspoň niekoľko článkov v NoNo z roku 2019)
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MÁME ZA SEBOU STUŽKOVÉ
Záverečné dva mesiace kalendárneho roka už tradične patria stužkovým slávnostiam. Okamih,
kedy je maturantom hrdo pripnutá zelená stužka nádeje na ich hrude z rúk triednych učiteľov,
kedy všetci spoločne spievajú slová študentskej hymny Gaudeamus, kedy sa mnohí rodičia so
slzami v očiach pozerajú na krásnych mladých ľudí, ktorí len prednedávnom prvýkrát prekročili
prah školy. Okamih, kedy sa z tínedžerov stávajú dospeláci. Obzrime sa spoločne prostredníctvom triednych fotografií na stužkové slávnosti našich najstarších gymnazistov, ktorí nás (a
hlavne seba), pevne veríme, o niekoľko mesiacov nesklamú svojimi odpoveďami za maturitným
stolom. Prajeme Vám, milí štvrtáci, veľa úspechov do ďalšieho štúdia i do života po ňom :-)
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Redakčný tím Timravín: „Milí naši čitatelia. Dovoľte nám v mene celej redakčnej rady Timravín zapriať Vám krásne,
príjemné prežitie vianočných sviatkov, v kruhu rodinnej pohody, pri dobrom jedle, sviatočných koledách a pri
rozprávkach. Do nového roku vykročte rázne a tou správnou nohou. Žiakom maturitných ročníkov prajeme veľa
úspechov za zeleným stolom, šťastnú ruku pri ťahaní otázok a schopnosť pretaviť nadobudnuté poznatky do
bezchybných odpovedí. Ostatným gymnazistom prajeme pevné nervy pred finišom do prvého polroka. Známky nie
sú všetko, hlavné je pevné zdravie, vaša spokojnosť a úsmev na tvári. Našim váženým pedagógom želáme veľa
trpezlivosti (všeobecne), pracovnú pohodu, a čo najviac študentov, na ktorých môžu byť hrdí.“
Pani upratovačka Katka: „Prajem Vám všetko len to najhoršie, aby vás obchádzalo. Taktiež veľa zdravia, šťastia,
lásky a rodinnej pohody do roku 2020.“
Diana Šuľajová (4.C, fitnesska ICN): „Blížia sa najkrajšie a najočakávanejšie sviatky roka, Vianoce. Krátko po nich
skončí rok 2019 a začne nový. V posledných dňoch roka sa celkom určite aj Vy obzriete späť a ešte raz v mysli
preberiete všetko to dôležité, čo ste v posledných 12 mesiacoch prežili. Pre nás štvrtákov a špeciálne pre nás 4.C, to
bol výnimočný rok, plný rozhodovania a organizovania. V tomto roku sme si prešli výberom seminárov, čo pre
mnohých nebolo vôbec ľahké, no ťažšia časť prišla už počas školského roka, kde nám všetkým pribudli starosti v
podobe organizovania stužkovej a následne nato aj dozvukov. Teraz, posledných pár dní pred ukončením tohto roka,
ktorý sa nám špeciálne zapíše do pamäte, už máme všetko za sebou, samozrejme, úspešne zvládnuté. A tak by som
rada celej 4.C zaželala šťastné a veselé Vianoce, veľa energie do nasledujúceho roku 2020, úspešné zvládnutie
maturitnej skúšky, prijímačiek na vysoké školy a začlenenie sa do dlho očakávaného “dospeláckeho života”, dúfam,
že to spoločne všetko zvládneme a čaká nás úspešný rok 2020.“
Žiacka školská rada: „Vážený pedagogický zbor, zamestnanci školy a študenti. V mene Žiackej školskej rady by
sme vám chceli zapriať príjemné strávenie vianočných sviatkov s blízkymi, veľa radosti a príjemných chvíľ s úsmevom
na tvári, oddychu od každodennej rutiny a práce, či učenia a nervov. Nech vstúpite do nového roku 2020 plní síl oddýchnutí a šťastní. My si zároveň želáme pretrvávajúcu spoluprácu, kreativitu a ochotu pri aktivitách
organizovanými radou (aspoň takú, ako doteraz). Veselé Vianoce a šťastný Nový rok.“
Terézia Tršová (žiačka 4.C, bývalá predsedníčka ŽŠR): „Do nového roku prajem všetkým študentom, najmä
maturantom veľa energie, chuť do učenia a do života, nech Vás neopúšťa zdravý rozum, a k tomu ešte obrovskú
dávku šťastia a odhodlania pri maturitnom stole. Novej predsedníčke Nike Skypalovej želám veľkú dávky trpezlivosti
pri vedení ŽŠR, šikovných členov, tie najlepšie a najkreatívnejšie nápady a hlavne silnú motiváciu. Nika, zvládneš to!“

Redakcia
Timravín želá
všetkým šťastné
a veselé Vianoce
a úspešný rok
2020 :-)
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