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ÚVOD

E d i t o r i á l

K o n t a k t y

Maturita (doslovný preklad:  mať u r..i), ktorá strašila 
našich štvrtákov ešte pomerne nedávno, bola úspešne 
pochovaná a štvrtáci si užívajú zaslúžené voľno. 
Naši tohtoroční maturanti boli dokonalým príkladom 
doslovného prekladu slova maturita (česť výnimkám). 
Cez akademický týždeň všetci hľadali štvorlístky, ale 
keď zistili, že tadiaľ cesta nevedie, začali sa učiť. 
Na ústne maturity som sa bola pozrieť a podporiť (ale-
bo viac vystresovať?) štvrtákov, keďže to o rok čaká aj 
mňa. Na hornej chodbe sa pohybovali bledí dopotení 
maturanti. Pot im stekal cícerkom po čele, napätie sa 
dalo krájať a ja som konečne pochopila výrok „Viem, 
že nič neviem“. 
Chlácholivé reči typu: „Nejako bolo, nejako bude,“ sa 
ozývali spoza každého rohu, ale na strese im neuberali. 
Účinok bol skôr opačný. Všetci pochopili, že len opti-
mizmus v tomto prípade nestačí. Po maturite z prvého 
predmetu, keď sa boli všetci rituálne opiť, im tvár la-
dila k zelenému obrusu.
Pre mňa ako dievča, bolo priam potešenie prechádzať 
sa po hornej chodbe. Chlapci v oblekoch vyzerali do-
slova úžasne. 
Nechceli sme vás ukrátiť o pocity maturantov bezprost-
redne po skúške dospelosti. Hneď ako vyšli z pekelného 
brlohu (triedy), sme ich zavalili otázkami. Bohužiaľ, 
nemohli sme citovať doslovne, pretože zopár použitých 
výrazov nie je vhodných do tejto spoločnosti.
Štvrtáci odišli, novými lídrami sme sa stali my.
STARÍ KRÁLI ZMATUROVALI, NECH ŽIJÚ TÍ 
NOVÍ! 

 E. Kušnierová, R. Antalová

Víťazný úvodník zo súťaže Stredoškolské časopisy 
Trenčianskeho kraja
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Comenius

V rámci Programu celoživotného vzdelávania 
(LLP – Lifelong Learning Programme) sa naša 

škola, Gymnázium Janka Jesenského, v roku 2013 
zapojila do medzinárodného programu Comenius - 
Školské partnerstvá. Cieľom Školských partnerstiev 
je posilniť európsku dimenziu vo vzdelávaní prost-
redníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi 
školami. Takéto projekty trvajú dva roky, počas 
ktorých partnerské krajiny spolupracujú na jednej 
alebo viacerých témach spoločného záujmu.
Tento projekt, na ktorom participovalo aj naše 
bánovské gymnázium, bol zameraný na ochranu 
životného prostredia, z čoho vyplýva aj jeho sa-
motný názov "How to make Europe a green valley". 
(Ako urobiť z Európy „zelené údolie“). Našimi part-
nermi boli tri školy z Nemecka, Talianska a Poľska. 
Koordinátorkou projektu sa stala Mgr. Monika Filová, 
ktorá vyučuje na našej škole anglický jazyk. Práve 
angličtina bola pracovným jazykom celého projektu.
Do projektu sa aktívne zapojilo 15 našich študentov, 
ktorí sa pod vedením Mgr. Moniky Filovej, Mgr. 
Marcely Hlbočanovej a Mgr. Eleny Masárovej 
zúčastnili aj troch výmenných pobytov.
Prvá študentská výmena sa uskutočnila v marci 2014, 
kedy 12 študentov gymnázia v sprievode Mgr. Filovej 
a Mgr. Hlbočanovej zavítali do Talianska, kde okrem 
práce na projekte mali jedinečnú možnosť navštíviť 
mestá Sassuolo, Modena či Florencia.
Druhej študentskej výmeny, ktorá sa konala v máji 
2014 v poľskom meste Blazowa, sa zúčastnilo 
6 našich študentov spolu s Mgr. Filovou a Mgr. 
Masárovou. Aj počas tohto výmenného pobytu všetci 

účastníci projektu pracovali na zadaných úlohách a 
zároveň spoznávali miestnu kultúru, zvyklosti a nové 
mestá ako napr. Rzeszow či Krakow.
V marci 2015 sa konala posledná študentská výmena 
v nemeckom Hamburgu. Tejto výmeny sa zúčastnilo 
14 študentov spolu s p. Filovou a p. Hlbočanovou. 
Počas celého týždňa študenti pracovali na finalizá-
cii projektových úloh a prezentáciách, spoznávali 
Hamburg, ale asi najviac ich očaril výlet na ostrov v 
Severnom mori Föhr.
Cieľom týchto výmenných pobytov okrem spoznáva-
nia iných kultúr a zdokonaľovania sa v angličtine, 
bolo podeliť sa o vedomosti, poznatky a skúsenosti 
za účelom:
1) zvýšenia kvality života bez toho, aby sme ničili 
životné prostredie;
2) vybudovania pocitu, že patríme do Európy a sme 
súčasťou celosvetovej komunity;
3) dosiahnutia aktívneho „zeleného“ prístupu (vhod-
né správanie);
4) širšej spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami, 
regionálnymi firmami a miestnou samosprávou.
Zároveň sa Gymnázium Janka Jesenského stalo 
školou, ktorá mala možnosť počas trvania projektu 
dvakrát privítať a hosťovať svojich partnerov. Prvé 
projektové stretnutie sa uskutočnilo už v septembri 
2013, kedy naše mesto a školu navštívili učitelia z 
troch partnerských krajín. Počas piatich dní učitelia 
vypracovali časový harmonogram celého projektu a 
mobilít, vytvorili pracovné skupiny podľa tematiky 
(Kvalita života, Energie a Odpady) a zadali konkrétne 
úlohy pre najbližšiu študentskú výmenu, ktorá sa 
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konala v talianskom meste Sassuolo. Popri práci sme 
si našli čas aj na návštevu niektorých miest v okolí, 
aby kolegovia z partnerských krajín mali možnosť 
spoznať časť nášho regiónu.
Druhé projektové stretnutie na Slovensku sa 
uskutočnilo v septembri 2014, kedy k nám zavítali 
nielen učitelia, ale aj 21 študentov z Talianska, Poľska 
a Nemecka. Študenti sa počas šiestich dní, ktoré u 
nás strávili, venovali práci na projekte a zároveň mali 
možnosť spoznať naše zvyky, ochutnať typické slov-
enské jedlá a navštíviť niektoré zaujímavé miesta ako 

Trenčín, Trenčianske Teplice, Bratislava, ale i Uhr-
ovec a Jankov vŕšok.
 Dva roky spoločnej práce na projekte sa kon-
com minulého školského roka skončili. Vďaka pro-
jektu sa vytvorili nové priateľstvá, učitelia a študenti 
získali nové skúsenosti a pohľad na svet. Zároveň sme 
mali možnosť spoznať rôzne kultúry a ich špecifiká, 
študenti sa naučili prekonávať jazykové bariéry a 
v neposlednom rade si priniesli veľa zaujímavých 
zážitkov, na ktoré budú dlho spomínať.

-Mgr. Marcela Hlbočanová-
-foto: Barbora Schwarzová-
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Z úst do úst
Už niekoľko rokov naši zdravotníci pod vedením pani profesorky Hlavinkovej obhajujú prvenstvo v súťaži 

zdravotníkov územného kola.
Tento rok sa 2.6.2015 zúčastnili opäť dve družstvá a aj v tomto roku obsadili prvé a druhé miesto. Zúčastnili 
sa a vyhrali žiaci: z triedy 2.C: Eva Krčová, Karin Koková, Veronika Kováčiková, Natália Grežďová, Monika 
Cichovská, z triedy 2.A: Milan Pokrývka a z triedy kvinta: Alexandra Martišková, Karin Mikušová, Simona 
Pisoňová, Marianna Kšiňanová a Petronela Hrabošová.

-Lukáš Hanko-

-členovia zdravotníckeho krúžku-
-foto: Mgr. Emília Hlavinková-
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Tento názov nesie celoslovenská súťaž, do ktorej 
sa zapojili aj naši gymnazisti.  Jej cieľom je 

oboznámiť študentov s problematikou mesta na 4 
vyučovacích hodinách. Skupina študentov pod ve-
dením pani profesorky Dobiašovej pripravila prezen-
tácie, diskusie a aktivity, pomocou ktorých sa os-
tatní študenti dozvedeli, čo je miestna samospráva, 
ako fungujú voľby, referendum alebo aké poznáme 
nástroje participácie. Hodiny boli dynamické, plné 
rozumných názorov a prinútili študentov rozmýšľať 
o problémoch v meste. Najmä na hodine s názvom 
Nástroje participácie bolo úžasné sledovať záujem 

mladých ľudí o chod nášho mesta  či o riešenie jeho 
problémov. Táto hodina tiež ukázala študentom, ako 
sa môžu aj oni podieľať na živote v našom mes-
te. Súťaž Máme radi samosprávu je prínosom pre 
študentov ako aj pre naše mesto. Či chceme alebo 
nie, mladí sú budúcnosť a mesto Bánovce nad Bebra-
vou sa môže pochváliť šikovnými mladými ľuďmi, o 
čom svedčí fakt, že 1. miesto v tejto súťaži si odnies-
lo práve Gymnázium Janka Jesenského. Ďakujeme 
profesorom na bánovskom gymnáziu, ktorí ukazujú 
študentom svet aj v praxi!

Máme radi samosprávu!

Začiatkom mája sa trojica študentov z nášho gym-
názia (Juraj Žitňanský, Lukáš Hanko zo septimy 

a Juraj z II. B) zúčastnila súťaže Mladý Európan. Šlo 
o olympiádu zameranú na Európsku úniu. 
Ako už aj po minulé roky, aj tento rok sa táto súťaž 
konala v priestoroch, kde sídli trenčiansky župan. 
Samotné kolá súťaže prebiehali v rokovacej miest-
nosti predstaviteľov VÚC Trenčianskeho kraja. Pre 
súťažiacich bolo prichystané skvelé občerstvenie a tri 
kolá súťaže, z ktorých jedným bol test s náročnými 
rôznorodými otázkami, druhým tajnička, kam sa 
museli odpovede dopĺňať v 24 úradných jazykoch 
Európskej únie. Výsledkom tajničky bolo motto 
EÚ: Zjednotení v rozmanitosti, na čo sme prišli už 

po dvoch vylúštených písmenkách, bohužiaľ, nám 
odpoveď nechceli uznať, pokiaľ nemáme doplnené 
všetky slová. Tretie kolo bolo finále len pre dvoch 
najlepších. Finále spočívalo v tom, že usporiadate-
lia premietli množstvo obrázkov slávnych (aj menej 
slávnych) predstaviteľov EÚ, významných pamia-
tok v krajinách EÚ a log projektov, kam sa EÚ za-
pája. Finálni súťažiaci potom museli povedať názov 
spomínaných objektov (respektíve meno osobnosti). 
Naši žiaci skončili v tejto náročnej súťaži v lepšej 
polovici, boli odmenení množstvom materiálov o 
Európskej únii. Hoci sa neprebojovali až do finále, 
považujú účasť v tejto súťaži za skvelý zážitok a 
skúsenosť. 

Mladý Európan

-Diana Jakubíková-
-foto: Barbora Schwarzová-

-Lukáš Hanko-
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Modrá je dobrá

Modrá. Obec s pekným farebným menom. 
28.5.2015 sme (my, žiaci prvého ročníka a 

kvinty) poctili túto obec svojou návštevou. Po rannej 
ceste, počas ktorej väčšina ešte dospávala, sme vys-
túpili z autobusu, a po zistení, že musíme čakať ešte 
pol hodinu, sme išli kŕmiť kačky (alebo niektorí svoje 
brušká gumovými cukríkmi).
Po vstupe do areálu Živej vody sme dostali svoju 
vlastnú sprievodkyňu, ktorá nás sprevádzala po celom 
areáli a my sme mali možnosť zistiť niekoľko naozaj 
zaujímavých informácií. V podvodnom tuneli sme sa 
na naše vodné živočíšne druhy mohli pozrieť pekne 
zblízka, rybie oči sa na nás pozerali zo všetkých uhlov, 
až to privádzalo pocit paranoje. Príjemnej paranoje. 
Neskôr sme sa presunuli do archeoskanzenu, kde sme 
opäť dostali sprievodcu, ktorý to podľa mňa až príliš 
prežíval. Niektorí z nás dostali za úlohu postaviť sa 
za rečnícky pultík a vyrozprávať sa z vedomostí o 
Veľkej Morave. Trocha nezvyčajný výklad. Dostali 
sme menší „rozchod“, ktorý sme využili výstupom na 
vyhliadkovú vežu a tým lenivým zostalo túlenie sa k 
hospodárskym zvieratám. 
 Na pláne bola ešte návšteva baziliky vo Velehrade. 
Zvonku aj zvnútra to bola budova veľmi pekná, ná-
paditá a zaujímavá. Zaujali ma spovednice, ktoré boli 
príliš modernizované a pri veľmi letmom pohľade by 
si ich niekto mohol pomýliť s verejnými toaletami. 
Ale kto by chodil na WC do baziliky, všakže?

Všetci sme boli natešení, že po dlhom dni nastúpime 
do autobusu a oddáme sa pokojnej ceste domov. 
Bolo to však zbytočné, po ozname, že ideme ešte 
na hrad Buchlov, (čo nebolo na pláne) sa strhla vlna 
rozhorčenia, ale nakoniec sme sa zmierili s naším 
osudom.  Šúchajúc nohy za sebou sme sa vydriapali 
k vstupu do hradu a posadali sme si, kam sa dalo. O 
chvíľu nás ale únava prešla a všetko bolo v najlepšom 
poriadku. So sprievodkyňou a papučami nastrčenými 
na topánkach (vraj aby sa nešpinila podlaha...) sme 
vystúpili hore všetkými tými schodmi. Interiér hradu 
bol viac ako zvláštny. Chlapík – cestovateľ a lekár, 
ktorý ho kedysi obýval, mal záľubu v zberateľstve. 
Na stenách sa nachádzali maľby pacientov s tuber-
kulózou a znázornenými štádiami syfilisu, všade boli 
ľudské lebky (na ktoré si vraj písal ťaháky – zvláštny 
to človek) a vypchaté zvery. Po konci prehliadky sme 
sa všetci zošuchli z nekonečných schodov, sadli sme 
si do autobusu a konečne sme dosiahli vytúžený cieľ 
– cestu domov. 
Koniec-koncov, žiadna kritika, všetko bolo super.  
Bola to jedna z tých príjemných exkurzií. 
Aby som to zhrnula, všetko dobre dopadlo, neutrpeli 
sme ujmy na zdraví a aj keď sme sa  po dlhom dni 
dostali domov o dve hodiny neskôr, ako boli pôvodné 
plány, nevadí, aspoň sme neodierali školské lavice a 
videli kus sveta.  -Romana Antalová-

-foto: autorka-
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Súťaž stredoškolských 
časopisov

-Romana Antalová-
-foto: KCVČ Trenčín-

Krajské centrum voľného času v spolupráci s TSK 
usporiadalo 25.5.2015 Súťaž stredoškolských 

časopisov, do ktorej sa zapojilo dvojčlenné družstvo 
bánovského gymnázia v zložení Ema Kušnierová a 
Romana Antalová spolu s naším milovaným S.O.S. 
Po zhromaždení sa a úvodnom príhovore sme sa 
mohli rovno pustiť na praktickú časť, ktorú sa Kra-
jské centrum voľného času v Trenčíne rozhodlo 
oproti minulému roku pridať, keďže (aj podľa môjho 
názoru) je podstatné hodnotiť aj praktické schop-
nosti študentov priamo na mieste, nielen teoreticky 
vo forme časopisov. Vylosovali sme si dve témy, z 
ktorých sme si mali vybrať jednu, a na ňu napísať 
úvodník. Času bolo málo a nápadov veľa, takže sa 
to dalo len ťažko stihnúť, no všetko sa podarilo do-
konale. 
Porotu, ktorá hodnotila nielen spracovanie tém, ale 
aj celkovú kvalitu časopisov, tvorilo päť členov, ktorí 
sa (na našu radosť) zhodli na tom, že práve ten náš 
úvodník má v sebe najviac študentskej sviežosti a ná-

padu. Bol im sympatický aj náš reprezentant (S.O.S) 
a domov sme sa vracali s prvým miestom. 
 V mene časopisu sa chceme poďakovať pani profe-
sorke Košíkovej za to, že si berie časopis pod ochran-
né krídla a dohliada nad študentmi, ktorí majú záujem 
venovať sa „gympláckej publicistike“.
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Na Orave tradične dobre

-Bianka Graňačková-
-foto: Simona Mozolová-

Ako je už u nás viac ako 40-ročnou tradíciou, 
ani tento rok v júni druhákov neobišiel výlet na 

Oravu. Na začiatku podaktorí žiaci váhali, či ísť (aj ja 
som sa rozhodla na poslednú chvíľu), ale tí, ktorí sa 
na to dali, nemusia ľutovať. Náš program bol nasle-
dovný:
Našou prvou zastávkou bol Dolný Kubín, v kto-
rom sme navštívili Oravskú galériu a miestny cin-
torín. Oravská galéria bola postavená v polovici 17. 
storočia a je druhou najnavštevovanejšou na Sloven-
sku. Na cintoríne sa nachádzajú hroby spisovateľov 
a dejateľov ako napríklad Janka Matúšku, Pavla 
Orzságha Hviezdoslava a ďalších. 
Jednou z najlepších zastávok bola určite dedinka 
Jasenová, kde sme navštívili dom, v ktorom sa narodil 
a vyrástol známy slovenský prozaik Martin Kukučín. 
Prehliadku nám spríjemnila milá pani sprievodkyňa. 
Po ceste sme stihli navštíviť drevený artikulárny kos-
tol v Leštinách. Kostol bol postavený v rokoch 1688-
1689 a dodnes sa zachoval v neporušenom stave. 
Roku 2008 bol zapísaný do Zoznamu svetového 
kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Našou 
poslednou zastávkou v prvý deň výletu bol Oravský 

hrad, ktorý by som odporučila navštíviť každému. 
Točilo sa tu mnoho filmov, jedným z nich je aj prvá 
čiernobiela verzia filmu Dracula z roku 1922. Hrad 
je naozaj veľmi krásny. Nakoniec unavení, zničení a 
hlavne hladní sme sa konečne ubytovali v internáte s 
romantickým výhľadom na Oravskú priehradu. Ako 
je, myslím, na každom výlete zvykom, tak aj my sme 
trošku pobrnkali pánom profesorom na nervy nočným 
behaním po chodbách. :-)
Druhý deň sme začali plavbou po Oravskej prieh-
rade smerom na Slanický ostrov umenia, ktorý je 
pozostatkom zaplavenej obce Slanica. Navštívili sme 
to barokovy kostol s kalváriou a lapidárium. Samo-
zrejme nesmela chýbať fotka na pamiatku s triedou. 
Po ceste domov sme si spravili posledné dve obhli-
adky. V Oravskej Polhore sme videli Hviezdoslav-
ovu hájovňu, kde P. O. Hviezdoslav čerpal inšpiráciu 
na napísanie diela Hájnikova žena. ,,Čerešničkou na 
torte” bolo Múzeum oravskej dediny v Zuberci ob-
klopenom prekrásnou prírodou Roháčov. Múzeum 
nám načrtlo život a prácu Oravcov v minulosti a 
nechýbali ani živé domáce zvieratká. Orava je naozaj 
krásne miesto.  
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100%-ne koncentrovaná 
Praha a iné návykové látky

7:00 24.jún
Stojím na vlakovom nástupišti v BN spolu s celou 
partiu bývalej I.B, pripravená vydať sa na milosť a 
nemilosť školskému výletu. Lebo nie, my nemôžeme 
ísť do ZOO(T), ani na chatu. My si to musíme namieriť 
za hranice nášho utešeného štátu. Veď lebo celý svet 
migruje, tak čo sme mi z gympla horší?
Už dve a pol minúty mi striedavo skáče pohľad zo 
Samovho batohu na môj kufor. Batoh. Kufor. Batoh. 
Kakdamadafaka!? To ako do toho napchal aspoň zub-
nú kefku, keď ja som mala problém presvedčiť samú 
seba, že áno, 6 párov ponožiek je dostačujúci počet na 
tri dni v Prahe. A nie, nepotrebujem piate tričko. Nuž 
dosť bolo úryvku z môjho neexistujúceho denníčka. 
Teraz seriózne. 
Počet historických pamiatok v Prahe na jeden meter 
štvorcový sa tu dá prirovnať len k počtu Starbucksov 
na tú istú rozlohu. S malou výpomocou mapky, ktorú 
sme všetci povinne vypasovali už v regiojete(a pocti-
vo sme ju v ňom stihli umastiť pizzovými koláčikmi), 
plus veľkou dávkou starostlivosti pani profesoriek 
Košíkovej a Aschengeschvantnerovej , sa nám po-
darilo neprísť počas potulkami Prahou ani o jedného 
člena z x- člennej výpravy. (I keď podaktorí z nás 
oplývali neopísateľnou chuťou zbehnúť.)
Poznámka do budúcna: zistiť doslovný výklad slo-
va „prechádzka“. Pretože ten osemhodinový po-

chod nočnou Prahou bol Mordor. Ale stál za to!                                                 
Každým krokom sa čoraz hlbšie zamotávaš do sietí 
tohto mesta a ty mu jednoducho nedokážeš povedať 
nie. Celá Pražská zmes vôní, chutí, rozmanitých 
kultúr a ešte niečoho nedefinovateľného si ťa pod-
maní, odmieta vydať späť. Ešte aj tá obschnutá noha 
mŕtveho zvieraťa zavesená v „tradičnej českej hos-
pode“, kde sa zastavuješ o jedenástej v noci na... čaj, 
má niečo do seba.
Na každom rohu narazíš na nové tajomstvo. Chceš 
sa pridať k pouličným umelcom na Karlovom mo-
ste, celý deň presedieť pod vežami Katedrály Svä-
tého Víta, stratiť sa v uličkách Starého mesta. Z 
Petřínskejrozhladne vidíš celú tú krásu naraz pred  
sebou a je ti jedno, že už 3- krát  si prešvihol odbí-
janie na hodinách Orloja, takže sa tam budeš musieť 
vrátiť /zas/. Je ti jedno, že zajtra budú v moteli na 
raňajky suché rožky s maslom /zas/. Že v metre sa na 
teba tlačí z prava Japonec, z ľava elf a ešte ťa do toho 
profesorka stihne vyhodiť z Hard Rock Café.
Je ti to ukradnuté, lebo toto je Stovežaté mesto. Máš 
ho celé pred sebou. Čaká, kým sa doň opäť ponoríš. 
Prejdeš sa Židovskou uličkou a zastavíš sa až kdesi pri 
Hradčanoch. Vidieť ju len raz nestačí. Chceš ju zažiť 
znovu. A niet sa čo diviť. Veď čo iné je návykovejšie, 
ako omamná atmosféra Prahy? 

-Katarína Hrušková, Filip Vlnka-
-foto: Filip Vlnka, Barbora Španková-
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...sa tvár trochu reprezen-
tatívne, nech je vidno, že si 
z gympla...
Písať článok o akcii, ktorá sa udiala pred 5 mesi-

acmi, je ako písať písomku z učiva, ktoré sa bralo 
polroka dozadu. Ani z jedného, ani z druhého sa 
nevyhovoríš, nuž ti nezostáva inšie, len zobrať pero 
do ruky, sprisahanecky žmurknúť na spolusediaceho 
a spomínať, koľko vám len vaše obmedzené pamäte 
dovolia. Akcia konaná 7.5., článok hotový 24.10. 
Hurá systém!
Školský ples v kocke (alebo štvorici – vyberte si 
vami preferovaný 2D/3D rozmer) slovami Samuela 
Maninu: „Dobré to bolo.“ Po skromnom požiadaní o 
rozvitie vety z neho vypadla odpoveď: „Veľmi dobré 

to bolo.“ Bodka. Koniec.
A potom som si uvedomila, že ani ja sa na viac 
nezmôžem. Pokúsiť sa tento 8 hodinový skvostný 
galavečer vtesnať do dvoch strán časopisu by bolo 
bohapusté rúhanie. Akákoľvek snaha zachytiť krásu 
danej noci je márna. Ľudia, ktorí ste boli, viete, o čom 
hovorím. A vy ostatní sa pokochajte aspoň fotkami. 
Vidíme sa na budúcom plese.  Na ňom sa už snáď 
nestrepem dolu schodmi s korunkou na hlave ako na-
posledy... (ale o tom nikomu ani slovo, zostane to len 
medzi nami...) -Katarína Hrušková-

-foto: Barbora Schwarzová-
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Rakúsko je smŕŕŕť!

-Lukáš Hanko-
-foto: Ľubomíra Hučkova, Dominik Mokrý-

Na jar tohto roka sa žiaci tretích ročníkov a septimy 
zúčastnili tradičného výletu do Viedne, ktorý sa 

poriada už celé generácie. Pre väčšinu skromných 
detí je pozoruhodným zážitkom už len cesta autobu-
som s kamarátmi. 
Po prekročení hraníc nás profesorky obohatili his-
toricko-geograficko-politicko-literárnym výkladom o 
Rakúsku.
Oficiálne sa však program začína až prehliadkou zám-
ku Schönbrunn. Bol príjemný slnenčný deň, počasie 
nám prialo a tak sme začali prehliadkou vonkajšku, 
pretože aj fasáda tohto zámočku určite stojí za 
pozornosť. Tí, ktorí neboli leniví spraviť pár krokov 
do kopca sa mohli pokochať aj obrovskou fontánou a 
vyhliadkou na Viedeň, väčšina však lenivá bola. 
Pokračovalo sa vo vnútri tohto zámku, kde každý z 
nás obdržal vlastný posluchový nástroj, ktorý svojím 
zovňajškom pripomínal legendárnu Nokiu 3210. Po 
vyťukaní číslenej kombinácie vám však prístroj začal 
rozprávať, v ktorej časti zámku sa práve nachádzate, 
čím je táto časť známa, čo sa tu robili a stručne opo-
menul jej históriu. Bolo to celkom zaujímavé a pre 

niekoho možno nové, obzvlášť sme si pochvalovali 
možnosť nastaviť český jazyk, lebo keď maturujeme 
z jedného cudzieho, neznamená to, že ho aj naozaj 
ovládame. 
Druhou časťou programu bola viedenská ZOO. 
Rakúsko-nemecko-švajčiarsky poriadok všade okolo, 
to áno… ale aby jeden nanuk stál 5 eur a nebrali ani 
ISIC, tak to sa mi už zdá trochu silná káva. Zlaté Slov-
ensko. Zamestnanci ZOO však boli milí a aj falošný 
úsmev je lepší ako žiadny. Prostredie bolo krásne, 
zvieratá mali vo výbehoch čisto a bolo ich tu naozaj 
kvantum, čiže každý si určite našiel svoje obľúbené. 
Navyše tu bolo veľa atrakcií pre návštevníkov a hoci 
niektoré boli určené výhradne deťom, nemôžem 
predsa za to, že ma sem zobrali až teraz. 
V závere nám bol umožnený rozchod na občerstvenie 
a nákup suvenírov a darčekov domov. Odkedy sme sa 
však stalo demokratickou krajinou, sortiment našich 
obchodných reťazcov sa až tak výrazne nelíši od tých 
západných a keď chcel teda niekto potešiť maminku 
najnovším druhom Milky, zostal sklamaný. 
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Súťažili Sme
Šaliansky Maťko
• Ema Hlaváčová, príma: okresné kolo 2. kat. – 3. 

miesto
Rozprávkové vretienko 
• Lynette Adamcová, tercia: okresné kolo 2. kat. 

– 2. miesto
Hviezdoslavov Kubín
• Richard Hainc, príma: okresné kolo 2. kat. poé-

zia – 1. miesto
• Ema Hlaváčová, príma: okresné kolo 2. kat. 

próza – 1. miesto
• Petronela Hrabošová, kvinta: regionálne kolo 4. 

kat. próza – 3. miesto
Literárna súťaž stredných škôl Zlínskeho a 
Trenčianskeho kraja
• Miroslav Igaz, 4. B: poézia – 1. miesto
• Marek Borik, 2. A: poézia – 4. miesto
Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec
• Ema Kušnierová, 3. A: Cena starostky obce 

Uhrovec
Olympiáda zo SJL
• Romana Antalová, 1. A: krajské kolo 2. kat. – 1. 

miesto
• Romana Antalová, 1. A: celoslovenské kolo 2. 

kat. – 1. miesto
Súťaž stredoškolských časopisov Trenčianskeho 
kraja
• Časopis SOS: 1. miesto
Olympiáda z nemeckého jazyka:
• Kategória A  3.miesto v krajskom kole  

Katarína Košíková    2. A
• Kategória B  5.miesto v krajskom kole  

Ondrej Štefánik    3. A
Olympiáda z anglického jazyka:
Okresné kolo:
•  Kat. 2A:        1. miesto  Marek Borik ( 2.A)
      2. miesto: Sebastián Petreje ( 2.C)
       3. Romana Antalová ( 1.A)
• Kat.  2B:        1. Branislav Buchel  (Okt)
                  2. Valachová Dominika ( 4.A)
                  3. Kutiš Peter ( 3.B)
Krajské kolo:   Branislav Buchel – 2. miesto
     Marek Borik – 4. miesto
KK Olympiády v španielskom  jazyku:
• Kat. B – Marianna Hýrošová ( 3.B)  – 5.miesto
Pangea –medzinárodná MO, 275 žiakov školy sa 
zúčastnilo, Baláž –kvarta a Mlynek -3.B postup do 
celoslov.kola -11.júna v Bratislave
Matem.olympiáda

• Kat Z9 –OK - 1.miesto Lukáš Baláž –kvarta,                                    
2.miesto –Karolína Pisoňová –kvarta

                    KK L. Baláž -2.miesto
• katC – KK – 4.-6.miesto -Peter Košťál-1.B
• Z6 – OK 3.miesto Balážová Paulína – príma
• Z7 – Ok 5.miesto Jakub Mazák – sekunda
Pytagoriáda
• Kat P6 – Ok 3.miesto Dobeš Jakub – príma; 

5.miesto – Filo Jakub - príma
Korešp.seminár PIKOMAT 
• 4.-7.miesto v SR K.Pisoňová – kvarta
ZENIT – KK
• 1.miesto –L.Baláž – kvarta; celoslov.kolo – 

4.miesto
Matematický klokan – zúčastnilo sa 74 žiakov 
školy
• Michaela Gerbelová – 3.B – školský šampión 

súťaže
Korešp.seminár programovania 
• 13. miesto v SR – L.Baláž -kvarta
Chemická olympiáda:  
krajské kolo kategória C:
• 6.miesto Kšiňan Jozef 1. A / ÚR/
okresné kolo kategória D: 
• 3. miesto: Broniš Dominik, kvarta- postup do KK,
• 5.miesto: Baláž Lukáš, kvarta                            
Biologická olympiáda: 
okresné kolo kategória D projektová časť: 
• 2. miesto: Balážová Pavlína, príma
okresné kolo kategória C: 
• 3. miesto Ondrejka Šimon, kvarta
krajské kolo kategória B: 
• 5. miesto  Peťovský Nikolas, 2.C
krajské kolo kategória A: 
• 4. miesto Valachová Dominika, 4.A- postup do CK
Zdravotnícka hliadka
• Jún 2015, Topoľčany  Územné kolo družstiev 

mladých zdravotníkov: 1.a 2. miesto /dve 
družstvá/

Geografická olympiáda: 
okresné kolo kategória E: 
• 1. miesto Pisoňová  Karolína, kvarta- postup do KK
krajské kolo kategória A: 
• 1. miesto Peter Košťál, 1. B- postup do CK
celoslovenské kolo kategória A: 
• 6. miesto Peter Košťál, 1.B  
Dejepisná súťaž gymnázií SR a ČR – krajské 
kolo 8.4. 2015 – 
• 1. miesto, postup do medzinárodného kola v 
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Kvarta v arboréte
Arborétum Tesárske Mlyňany je krásne miesto 

pre odpočinok či prechádzku, pokiaľ  bývate 
blízko. Avšak ak si už musíte zájsť dáky ten kilome-
ter, tak je to hlavne cesta za poznaním. Gymnazisti z 
osemročného gymnázia si v arboréte Mlyňany užívali 
krásny júnový deň. Každý si tu pre seba niečo našiel, 
keďže je toto arborétum skutočne rozmanité. Má bo-
hatú históriu a niektoré stromy tam stoja už niekoľko 
storočí. Milý personál, možnosť zaplatiť si spriev-
odcu alebo malé občerstvenie v bufete pri recepcii 
vás určite presvedčí o tom, že im záleží na vašom po-
hodlí a zážitku, ktorý si odtiaľ odnesiete. V arboréte 

sa určite nebudete nudiť, teda pokiaľ sa zaujímate o 
svet rastlín. Arborétum je obrovské, naozaj obrovské. 
Je rozdelené na niekoľko častí a tie sú pomenované 
podľa krajín pôvodu rastlín. Sprievodcu sa môžete 
opýtať čokoľvek, čiže sa takto môžete dozvedieť 
všetko, čo ste chceli. Skoro každá rastlina má štítok, 
na ktorom je jej názov rôznych jazykoch. Taktiež sú 
všade tabule s informáciami o rastlinách a mapou. 
Arborétum odporúčam navštíviť kľudne aj viackrát 
do roka, vždy v inom ročnom období. Dúfam, že aj 
vy navštívite toto krásne arborétum a užijete si ho tak 
ako ja. -Lucia Glozíková-

-foto: internet-

Chebe v novembri 2015, (E. Kušnierová, S. 
Pisoňová a D. Vještica)

Dejepisná súťaž gymnázií SR a ČR – medz-
inárodné kolo, 20.11.2014, zo SR 4. miesto 
Dejepisná olympiáda:
Okresné kolo – kategória F 
• 1. miesto Jakub Dobeš, príma, z tejto kategórie 

nie je ďalší postup,
Olympiáda ľudských práv – krajské kolo:
•  Martin Kyselica, 12. miesto
Máme radi samosprávu 
• 1.miesto v SR: Ľubomíra Hučková, 3.B
         Danka Hanková, 3.B
         Michaela Gerbelová, 3.B
         Diana Jakubíková, septima
         Barbora Schwarzová, septima

         Katrin Vajdáková, septima  
Športové súťaže:
1. – 4. ročník
Volejbal (CH) – 2. miesto RK
Volejbal (D) – 2. miesto RK
Basketbal (CH) – 2. miesto RK
Basketbal (D) – 1. miesto OK
Hádzaná (D) – 2. miesto RK
Veľký futbal (CH) - 2. miesto OK
Malý futbal (CH) - 2. miesto OK
Florbal (CH) - 3. miesto OK
Bedminton (D) – 3. miesto RK
Príma – kvarta
Volejbal (D) – 1. miesto OK a RK, 3. miesto KK
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Na základe výsledkov externých maturit-
ných testov, ktoré sa konali v marci 2015, 

vytvoril NÚCEM poradie stredných škôl na 
Slovensku zostavené podľa úspechu študentov 
v externých maturitných testoch zo slovenského 
jazyka a matematiky. Ukazovateľom úspešnosti a 
zároveň kvality školy bol percentil – číslo udáva-
júce percento testovaných, ktorých študenti danej 
školy svojím výsledkom v teste predstihli. 
Maturanti Gymnázia Janka Jesenského v Bánov-
ciach nad Bebravou v tomto školskom roku do-
siahli v testoch z matematiky percentil 85,6, čo 
znamená, že boli úspešnejší ako 85,6 % všetkých 
maturantov na Slovensku. Zo slovenského jazyka 
a literatúry našich gymnazistov predstihlo iba 5,6 

% slovenských maturantov, keďže v teste dosia-
hli percentil 94,4. Tieto vynikajúce výsledky dos-
tali bánovské gymnázium na popredné miesta v 
danom rebríčku. Spomedzi 590 stredných škôl na 
Slovensku sme zo slovenského jazyka a literatúry 
skončili na 34. mieste a z matematiky na 23. mi-
este, čo podľa priemerných výsledkov maturit-
ných testov z oboch predmetov znamená, že sme 
za sebou nechali aj všetky gymnáziá krajského 
mesta.  
Výsledky externej časti maturitnej skúšky jasne 
ukázali, že bánovské gymnázium je kvalitná škola 
s kvalitnou výučbou a že je silnou konkurenciou i 
oveľa väčším gymnáziám. 

Externé maturitné testy 
opäť potvrdili kvality  
Gymnázia Janka Jesenského

-Mgr. Andrea Dúcka-
-foto: Barbora Schwarzová-
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„...a smrt nie je koniec...”
Počas letných prázdnin nas 13. augusta 2015 nečakane opustil náš 

spolužiak Michal Bučko z bývalej 1.A tiredy.
V ušiach nám znejú slová piesne Majka Spirita, ktorú on sám častokrát 

počúval...

„Voda steká mi po tvári, keď počúvam, že ďalší mladý známy neni tu už 
s nami, život je energia, nemôže len tak zmiznúť len sa zmení forma a 
buďe ďalej kvitnúť a smrť neni koniec, len to znamená, že musíš nájsť 

nový kopec a ísť hore. Všetko spolu hrá.”

Michal, chýbas nám.  
Nikdy na Teba nezabudneme!

spoluziaci ˇ

ˇ

ˇ



F o t o  č í S l a
Svetový mier

-foto: Roman Ládi-

spoluziaci ˇ



Zraz milovníkov 
nealkoholického 
piva


