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VRAJ STRATENÉ DETSTVO... A REALITA?
Položili sme študentom 
8-ročného gymnázia 
dve otázky:

1. Čo ti dáva/dalo štúdi-
um na gymnáziu?
2. Keby si bol piatakom, 
rozhodol by si sa znovu 
pre 8-ročné gymnázium?

Z odpovedí vyberáme:
Sekunda: Na gymnáziu 
je určite oveľa viac príle-
žitostí ukázať svoj talent, 
či v jazykoch, alebo v ma-
tematike, ale aj v sloven-
čine. Učiť sa musím viac, 
no nemám pocit, že trá-
vim priveľa času nad kni-
hami. Viditeľne som sa 
zlepšil oproti ZŠ.(R.H.)
Páči sa mi, že tu nie sú 
najslabší žiaci, na ktorých 
sa muselo vždy čakať. Tu 
ideme všetci približne 
rovnakým tempom.(E.H.)

Oktáva: Gymnázium mi 
dalo úžasné zážitky, mož-
nosti cestovať, spozná-
vať nových ľudí. Získala 
som veľa zahraničných 
kamarátov. Sú tu úžasní 
učitelia, ktorí nás 8 rokov 

podporovali, odovzdávali 
svoje vedomosti a skú-
senosti. Mám zručnosti 
v organizácii rôznych 
podujatí, v komunikácii.
(B.S.) Keď som išla na 

gymnázium pred 8 rokmi, 
bola to voľba mojich ro-
dičov. S odstupom času 
hodnotím ich počin ako 
najlepšiu voľbu môjho 
života. Keby to šlo, ešte 

raz sa vrátim do prímy! 
(Z.P.) Keď sa stretnem 
s bývalými spolužiakmi, 
cítim rozdiel medzi nimi 
a mnou...vo výsledkoch, 
v poznatkoch, v správaní, 
hodnotách. (K.V.)

Kvinta: Učitelia tu vedia, 
čo nás naučili a nadviažu 
na to. Že som si tu zniči-
la detstvo, je blbosť. Kto 
chce učí sa viac, kto ne-
chce, nenútia ho. (N.H.)

Sexta: Chcela by som 
spomenúť nepríjemnú 
udalosť z 5. ročníka na 
ZŠ, keď ma zavolali do 
riaditeľne. Nevedela som 
prečo, kým zástupkyňa 
nespustila: „Budeš mať 
veľa učenia, žiadny voľný 
čas, nie je tam ani telo-
cvičňa...“ A realita? Te-
lesnú máme v telocvični 
a ak je teplo, na ihrisku. 
A veľa učenia? Gymnázi-
um som si vybrala, lebo 
na ZŠ učitelia brali trie-
du ako celok. Žiaci, ktorí 
nerozumeli, nedostali pl-
nohodnotné vysvetlenie. 
Ja som zvedavý študent, 
potrebujem veci rozobrať 
do detailov. Gymnázi-
um mi to poskytlo aj bez 

mučenia a učenia sa do 
večera. Učitelia nás učia 
8 rokov, vedia si postup 
naplánovať. Keď prídu 
deviataci, každý vie čosi 
iné a učiteľ obetuje veľa 
času vyrovnávaniu úrov-
ne medzi žiakmi. V ich 
veku sme boli ďalej, mali 
sme väčší rozhľad. Keby 
som bola znovu pia- 
tačka, rozhodla by som 
sa rovnako.(M.K.)Oproti 
bývalým spolužiakom zo 
ZŠ mám lepšie vedomos-
ti z cudzích jazykov. Učí-
me sa síce viac, ale nie 
je to nič nezvládnuteľné. 
Zarazilo ma správanie 
učiteľov na ZŠ, keď sa 
dozvedeli, že chcem ísť 
na gymnázium. Presvied-
čali ma, aby som zosta-
la, rodičom poslali listy s 
výsledkami ZŠ a s pros-
bou, aby som neodišla. 
Gymnázium mi vraj ska-
zí detstvo. To som roz-
hodne nestratila. Okrem 
učenia stíham tréningy, 
brigádu, víkendy trávim s 
kamarátmi. Nemyslím si, 
že nás škola „terorizuje“ 
množstvom učiva, zvlá-
dame to. Svoje rozhod-
nutie by som nemenila. 
(A.M.)

Riaditeľstvo školy oznamuje záujemcom o štúdium na našej 
škole, že pre školský rok 2016/2017 bol schválený nasle-
dovný počet žiakov prijímaných do 1 ročníka:
   4-ročné gymnázium – 2 triedy, spolu 62 žiakov
 8-ročné gymnázium – 1 trieda, 22 žiakov

Prihlášky treba podať do 8. apríla 2016 na príslušnej základ-
nej škole (u výchovného poradcu alebo triedneho učiteľa), 
pre 8-ročné štúdium aj priamo na riaditeľstve gymnázia.
V prípade záujmu vám radi poskytneme bližšie informácie  
a prihlášku na štúdium. 
Aktuálne informácie budú priebežne zverejňované na inter-
netovej stránke školy. 


