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E d i t o r i á l

K o n t a k t y

EDITORIÁL

     Až v momente, ako som naspamäť 
poznala ISBN, došlo k najhoršiemu. 
Musela som sa ulakomiť a prečítať si 
aj to všivavé venovanie. Prejav posled-
ného myknutia stehienka umierajúcej 

žaby. 
V lepšom prípade v nich nájdete niečo 
na spôsob: „Pre všetkých ľudí dobrej 

vôle.“ 
Polemizovať o stálosti citového 
rozpoloženia autora začínam vo ch-
víli, ako moje sietnice zachytia slová: 
„Venujem mojej mačky teľaťu sestre, 
ktorá ma podporovala až do posled-
nej bodky a nikdy so mnou nevzdala 
môj celoživotný boj s morom a nád-
chou.“ A so sklopenou hlavou z bo-
jiska odchádzam bez dočítania strany 

vtedy, ak je poďakovanie dlhšie 
než motúz syru ťahajúci sa z mliečnej 

polievky pri naberaní. 

Sorry, ale nie, poďakovanie na 4 strany 
nie je v pohode ani v prípade, 

ak si počas písania onej knihy.. eehm.. 
32 zväzkového diela na tému „Orálna 
dysfágia a jej dopad na vymierajúcu 
populáciu lemurov Madagaskaru“ 
(dajmetomu), vyspovedal osobne 
každého jedného lemura, ktorý na tom 

ostrove žil. 

      Jedinú knihu bez venovania, ktorá 
sa mi v poslednej dobe ohriala   

v rukách, bola napísaná Rusom, ale 
u nich vodka, koberce a baranice hov-

oria za všetko.
   Ak rovnako ako ja čítavaš poďakovania 
a editoriály až na koniec, gratulu-
jem, práve sa ti podarilo prečítať celý 

časopis.
Ak si druhá možnosť, gratulujem, 
práve sa ti podarilo prečítať úvodné 

hrejivé slovko a je načase začítať sa  
do článkov, ktorých výpovedná hod-
nota bude o niečo výživnejšia než tá, 

ktorú si do seba práve napchal...

Ps „Venované ochrane zvierat 
a podpore koloniálneho spôsobu 

života lemurov “                     
Ps2.: Prečo nikdy nikto nevenoval 

knihu sebe samému? 

Editoriál časopisu je 
pre mňa ako venovanie 

v knihách. Vždy som ich 
preskakovala a vracala 
som sa k nim, až keď už 

fakt nebolo čo čítať... 
Až keď som knihu 
prečítala od prológu, cez 
každú jednu poznámku 
pod čiarou, až po epilóg.
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Nebolo to prvýkrát, čo Slovenská asociácia kulturistiky,fitness a silového trojboja ponúkla študentom 
našej školy možnosť si spolu s nimi zadarmo užiť týždeň v Tatrách. A nebolo to prvýkrát, čo  nás 
pár nazbieralo, zbalilo svoje batôžky, dostali sme pusu na čelo od mamy (ktorej asi nikdy človek 
nevysvetlí, že už nemá 12 a pol roku) a plný ideálov, predstáv o krásnych kopcoch sme sa krásne 

júlové ráno rozhodli vydať v ústrety  tomu, čo už  štúrovci opisovali ako slovenskú hrdosť. 
(Či tak nejako podobne vzletne...)

TATRY

O 7 dní neskôr...               
             Poznámka na papieriku nalepenom v mo-
jom šatníku po návrate: „Hrušková, keď sa budeš 
najbližšie baliť do Vysokých Tatier, neber si jeden 
pršiplášť na celý pobyt. Vezmi si jeden pršiplášť na 
každý boží deň!!! Plus prosím ťa, otestuj si, či je  
vodeoodolná celá tvoja bunda, nie len tá vo vnútri 
všitá visačka s nápisom °nepremokavé°. Pretože hory 
sú sotva  slniečko, kamzík a romantika. Hory, to je 
boj o šunkový lepeňák, suché ponožky a poslednú 

neohlodanú čučoriedku! 

Bod na zozname No2. 
Keď ti profesorka povie, že ideš do Tatier na 5 dní 
(16 -20.7.), pribaľ si oblečenie ešte na dva dni naviac. 
(Pre tvoje vlastné dobro.) Vysvetlím... Ja, Baja, Dano, 
Peťa a Kika stojíme na vlakovom nádraží a okríkne-
me chalanov zo Zlatník, že si ideme na stredu kúpiť 

spiatočný lístok, nech s ním máme neskôr pokoj.

Oni: Na stredu? (20.7)
MY:  Hej, veď vtedy sa ide domov.
ONI: Nie, nejde.
MY: Nie? 
ONI: Nejde. 
MY: Kedy sa ide?
ONI: Veď až v piatok... (22.7.!)
MY: Čože?!

  Bod na zozname No3. Tento bod taktne preskočím, 
nakoľko si matne spomínam na nejaké papieriky, ktoré 
sme podpisovali na začiatku školského roku týkajúce sa 

nepožívania alkoholu  počas školských akcií.
  Bod na zozname No4. Ak sa ťa niekto opýta, čo si 
predstavuješ pod pojmom turistika a ty si matne 
pospomínaš len na branné, kedy ste na základke chodi-
evali na Salaštek alebo Cibislavku, obávam sa, že aj to, 
čo sa v Tatrách volá prechádzka (trasa: Starý Smok-
ovec, Bilíkova chata, Rainerova chata, Zamkovského 
chata, Skalnaté pleso), bude pre teba trest pokánia  za 

hriechy z budúceho piatku.
 Bod na zozname No5. Keď na už spomínanej Rainerovej 
chate stretneš vlastnú mamu s otcom, ktorí si spravili 
výlet do Tatier a vraj sa  „úplne neuveriteľnou náho-
dou“  ocitli naraz na tom istom mieste ako ty, začína 
to byť podozrivé. (Áno, mne sa to stalo. Ďakujem za 

horálku, mami;) )
 Bod na zozname No6.  Keď šliapeš už 2 hodiny do 
strmého kopca  a myslíš si, že si zahojený, lebo nič 

horšie predsa prísť nemôže, začne pršať.
Bod na zozname No7. A pršať neprestane ani po ďalších 

2 hodinách.
Bod na zozname No8. Keď ti učiteľka podobný 
výlet ponúkne aj budúci rok. Ani nad tou ponukou 
nepremýšľaj a rovno ju vezmi. Bol to mega letný týždeň 

s úžasnými ľuďmi!!!

autor a ilustrácia: Katka Hruška
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Orava 
(Aneb cesta tam a zase zpátky)                    

Kto povie, že Orava nie je jedným z najkrajších Slovenských 
regiónov, na Orave pravdepodobne nikdy nebol. Po dvoch dňoch 
strávených spoznávaním nášho severu (Winter is coming), vám 
prinášame jedinečnú možnosť prečítať si, bez čoho by Orava nebo-

la Oravou. (Alebo ako rozbiť spolužiačke lustrom hlavu.).

      Oravský hrad, dominanta opradená 
nejednou legendou, patrí medzi šesť

miest, ktoré vám v nasledujúcich riadkoch 
predstavíme ako neodmysliteľnú zastávku 

našimi potulkami Oravou. 

    Ak si myslíš, že hrad je len kopa kame-
nia, ktorú sa niekomu pred stovkami ro-
kov podarilo pekne naukladať na seba, 
bude to všetko, ďakujem, k hranolkám 
si prosím kečup. Hrad je domov. Domov 
konkrétnych tvárí, ktoré sa v ňom rodili, 
žili, množili, a keď prišiel ich čas, umierali.
 XY nepoznaných príbehov. Pri troche 
šťastia (a podplatenia orbit žuvačkami) vás 
sprievodca s pár ústrižkami hradnej kro-

niky na počkanie s radosťou zoznámi. 

 Na Orave vedia, že históriu netvorili len 
páni, ale najmä ľud. Ako si žili „obyčajní 
smrteľníci“,  môžete okúsiť v Múzeu 
oravskej dediny. Alebo ak inklinujete k 
hand made (eko, 100% bez použitia niger-
ských detí) výrobkom, našklbte si na lúkach 
okolo skanzen domčekov buriny, koľko sa 
vám žiada a zapleťte si vence, ktorých sa v 
autobuse po ceste na loď nebudete vedieť 
zbaviť. (Veď na čo by dávali do autobusu 

kôš? Netreba.) 

ORAVA
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K plavbe po Oravskej priehrade by som 
povedala len toľko, že sme sa plavili 
hodinu v daždi, aby sme si nakoniec na 

opustenom Slanickom ostrove mohli
 v kostolíku pozrieť sošky z betlehemov. 
Jediné, čo vo mne dokázalo vyvolať 
aspoň ako taký poryv, bolo zamyslenie 
sa nad skutočnosťou, koľko ľudí zabudlo 

odísť z dedín pred ich zaplavením. 
(Hold smola...)

Nasledovala večera vystrihnutá 
 z hororu. Situácia: Lejak neskutočný, 

v ľudoprázdnom internáte vás obsluhu-
jú čašníci v uniformách a popri tom 

po jedálni pobehuje chlapík v labo-
ratórnom bielom plášti. (Okay, pripisu-

jem na účet kuchyne aspoň jeden
bezvýznamný bod za palacinku plnenú 

vzduchom a olízanú čokoládou.)

Noc: Pre zachovanie dobrých 
medziučiteľskoštudentských vzťahov 

nekomentujem.

Nestačilo ti? Ráno ideš na to. 5 kilo-
metrov šliapeš do domu Hájnikovej 
ženy, ktorá aj tak nebola doma. Keď  
vám niekto povie, (a ten niekto má 
právo katedry), že cesta je len 2 kilo-
metre dlhá, nie je to tak. Ani omylom. 

(Deja vu po  Prahe s profesorkou 
Košíkovou neskutočné.) Avšak krása, 
ktorú les našim očiam lacno ponúkal 
na každom kroku, bola neopísateľná. 

Už som len čakala, kedy z kríkov
 vybehne natripovaný bambi s otravou

 z kyslíka.  

Dolný Kubín a moment, kedy z hodi-
nového rozchodu na obed štvrť hodinu 
obeduješ a ďalšiu trištvrte hodinu 

hľadáš autobus, preskakujem.
 Rovnako preskakujem Múzeum P.O. 

Hviezdoslava, z ktorého si pamätám
len návleky

 na topánky a krasokorčuľovanie 
po lokálnych parketách. (Keď už 

nemáme klzisko v BN.)

K čomu si však nedovolím povedať jedi-
ného sarkastického slova je Artikulárny 

kostol v Leštinách. Ľudia, aby som 
v ňom mohla mať svadbu, som ochotná 

konvertovať ku evanjelikom, alebo sa 
za nejakého evanjelika vydať. 

Nežartujem. Celá tá mála stavbička 
od kamennej podlahy po drevený strop 
vymaľovaná olejovými farbami doslova 

dýchala. Čím? Všetkým. Bodka.

ORAVA
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Celý tento dvojdňový luxus bol 
zakončený návštevou rodného domu 
Martina Kukučína. Neopomenuteľnou 
súčasťou gymnaziálneho teamu sa 
stal šofér, ktorý v autobuse hodil takú 

rozlúčkovú šouku, že už nie je pochýb 
o tom, kto nám bude na najbližšej 
Halloween party mixovať hudbu.

Elita BN naspäť v rodnom sídle. Do-
konané jest. Pozdravujeme prvákov, 

budúci rok si najkratšiu zápalku ťaháte 
vy. PS: Rozbiehame miss muškát 2016 

a tohtoročné kolo jednoznačne vyhlasuje-
me za víťaza muškáty umiestnené 

na zábradlí hájovne.

Poznámka pod čiarou: Keď pätnásti ľudia 
na izbe pre štyroch hrajú vankúšovú 
vojnu, nemôže to dopadnúť inak ako 
črepinami po celej miestnosti, krvou 

po celej podlahe a štichom po celej ro-
zlohe polcentimetra štvorcového na hlave 

spolužiačky, ktorá v tom bola vlastne 
úplne nevinne. Toľko ku oficiálnej verzii 

úrazu. My, zasvätení, vieme svoje.

ORAVA
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 Medzinárodná cena vojvodu 
z Edinburghu

Každý má potenciál uspieť a získať Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu. V roku 
2016 sa po prvýkrát budú môcť o získanie Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu 
(DofE) uchádzať mladí ľudia z celého Slovenka.  Stačí prijať výzvy v troch oblastiach a 

podstúpiť so spolužiakmi dobrodružnú expedíciu. 

V rámci programu na sebe účastníci pracujú 
a zlepšujú sa. Pravidelne vykonávajú aktivity 
v troch oblastiach: šport, talent a 
dobrovoľníctvo tak, aby si splnili svoje ciele. 
„Program je jedinečný v tom, že mladí ľudia si 
v jednotlivých oblastiach sami volia aktivity, 

ktoré ich bavia alebo zaujímajú. Ide 
o prekonávanie vlastných limitov. Preto je výb
er na nich," vysvetlil Miloš Ondrášik, manažér 

programu.

Napríklad Jožo v rámci rozvoja talentu absol-
voval kurz umelej inteligencie a programoval 

svoj vlastný šach. Simona získala žltý pas 
v bojovom umení KOBUDO a Matej sa ve-
noval umeleckej maľbe a namaľoval štyri 
vlastné diela. Program dal aj týmto mladým 
ľuďom možnosť splniť si svoje ciele, navyše 
ich aj odcenil medzinárodne uznávanou ce-

nou vojvodu z Edinburghu.

Šancu uspieť má naozaj každý, kto 
po dobu minimálne šiestich mesiacov 
dokáže pracovať na dosiahnutí vlastných 
cieľov. Okrem toho, spolu so skupinou 
spolužiakov podstúpi dobrodružnú expe-
díciu. "Musíte prekonať neznámy terén, 
prenocovať v horách a pokoriť cieľ," hovorí 
o svojich zážitkoch Janka, účastníčka jed-
nej z expedícií. Ako výhodu však vníma, 
že to nie je len taký obyčajný školský výlet, 
ale skutočné dobrodružstvo so stanovaním 
v horách a na vlastnú päsť. “O to lepší poc-
it to je, keďsa vám dobrodružná expedícia 

podarí,” hodnotí Janka. 
Program vznikol ešte pred 60timi rokmi v Bri-
tánii a zakladal ho manžel britskej kráľovnej, 
princ Philip. Dnes ho ročne absolvuje 1,3 mil-
ióna mladých ľudí v 140tich krajinách sveta. 
Na Slovensku si prvých 86 absolventov pre-

beralo odcenenie za svoju prácu 
z rúk britského veľvyslanca na Slovensku. 
Svojou účasťou ich poctil aj pán prezident 
Andrej Kiska, ktorý ocenil úsilie, ktoré museli 
študenti stredných škôl dobrovoľne vynaložiť, 
aby Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinbur-
ghu (DofE) získali. Prezident vo svojom pre-
jave povzbudil mladých ľudí, aby pokračovali 
v aktivitách aj mimo povinností v škole, lebo 
skutočné osobnosti sa poznajú aj podľa toho, 

čo sú ochotní robiť naviac. 

Pohladkajme si školské EGO...             

CENA VOJVODU
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Pohladkajme si školské EGO...             
Krajské centrum voľného času v Trenčíne každoročne vyhodnocuje úspešnosť stredných škôl kraja 
v rôznych súťažiach za uplynulý školský rok. Gymnázium Janka Jesenského opäť potvrdilo, že pri-
pravuje študentov nielen vedomostne do ďalšieho štúdia, ale aj podporuje rozvoj súťaživosti svo-
jich študentov. V hodnotení dosiahnutých výsledkov  za školský rok 2015/2016 sa v tabuľke 19 
gymnázií Trenčianskeho kraja umiestnilo na 5. mieste (o jednu priečku vyššie, ako vlaňajšie 

6. miesto). 

Lebo sme čo? Úžasní!!!
Výsledky súťaží v školskom roku 2015/16:

Olympiáda zo SJL

Ema Kušnierová získala 26. 1. 2016 na kraji 4. mies-
to v kategórii A. Romana Antalová v kategórii B 

v krajskom kole zvíťazila a postúpila do celoštátneho 
kola.

Zenit v programovaní: 
Lukáš Baláž z kvinty sa umiestnil na 1. mieste krajs-
kom kole. V celoslovenskom kole skončil na výbor-

nom 4. mieste.
Ján Mlynek zo 4.B triedy sa v krajskom kole súťaže 

Zenit v programovaní umiestnil na 5.mieste.
Olympiáda z informatiky:

V krajskom kole olympiády z informatiky sa Lukáš 
Baláž z kvinty umiestnil na vynikajúcom 2.mieste.

Olympiáda z geografie:
Kategória B

Peter Košťál (2.B) obsadil 1. miesto v kategórii B v 
krajskom kole geografickej olympiády v  Dubnici 

nad Váhom, dňa 10. 3. 2016 a postúpil
 do celoštátneho kola, ktoré sa konalo v dňoch 29.4. 
– 1.5.2016,  kde v  kat. B -  obsadil krásne 4. miesto 

zo 16 súťažiacich.
Olympiáda z matematiky:

Krajské kolo C kat.: Lukáš Baláž z kvinty sa umiest-
nil na 1.mieste

Krajské kolo B kat.: Peter Košťál z 2.B triedy obsadil 
3.miesto

Kategória Z6, okresné kolo: 3.miesto Tomáš Mazák 
– príma

Kategória Z7, okresné kolo: 1.miesto Jakub Filo – 
sekunda, 3.miesto Paulína Balážová- sekunda

Internetová matematická olympiáda, celoslovenské 
kolo:

Olympiádu organizuje katedra matematiky VUT 
Brno, koná sa vždy posledný utorok v novembri.
Tento rok sa žiakom našej školy darilo. Skončili
 na 65. mieste z 201 československých družstiev.

Súťažili: Jakub Adamec, Michal Bošanský a Ondrej 
Štefánik zo 4.A triedy, Ján Mlynek zo 4.B, Peter Bol-
fa z 3.C, Milan Pokrývka z 3.A a Peter Košťál z 2.B.

Olympiáda ľudských práv:
Diana Jakubíková sa stala  víťazkou krajského kola 
a tak si vybojovala postup do celoslovenského kola, 

tam však výraznejší úspech nedosiahla.

Olympiáda z anglického jazyka:
Víťazi okresného kola: 

Kategória 2A – Petra Ondrejková II.B
Kategória 2B – Ján Mlynek IV.B

V krajskom kole obsadil Ján Mlynek 3.miesto. 

ÚSPECHY
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Olympiáda zo španielskeho  jazyka: 
Krajské kolo:

Kategória 2A –  Ema Janáčová, II.B – 4. miesto, Sofia 
Krištofová, II.B – 5. miesto

Kategória 2B -  Sabína Danišová, III.C – 7. miesto, 
Aneta Čmelová, III.C – 8. miesto

Kategória 2C -  Marianna Hýroššová, IV.B – 4. miesto,  
Ján Mlynek, IV.B – 6. miesto

Olympiáda z nemeckého jazyka:
Víťazi regionálneho kola :

 kat. 2A: 
1. Šimon Ondrejka  kvinta

                        2. Martina Pavlovičová 2.B                        
     3. Alžbeta Hrabošová  kvinta

kat. 2B:
1. Ondrej Štefánik  4.A
2. Rebeka Hajšová  4.A
3. Natália Mišinová 4.A

Krajského kola sa zúčastnili naši dvaja žiaci. 
Kategória 2 A  Šimon Ondrejka  kvinta , získal siedme 
miesto. Kategória 2 B  - Ondrej Štefánik  4.A, získal 

tretie miesto.
Olympiáda z biológie:

Kategória A  teoret.-prakt. časť:
krajské kolo: Cingel Denis, 4. B - 7. miesto- úspešný 

riešiteľ,  
Kategória B  teoret.-prakt. časť:

krajské kolo: Antalová Romana, 2. A - 4. miesto

V Biblickej olympiáde sme mali tiež zástupcov z našej 
školy, Sandra Vigodová z 1.B triedy sa v celoslovens-

kom kole umiestnila na krásnom 1. mieste.

Dejepisná súťaž gymnazistov, krajské kolo:
Dejepisná súťaž gymnázií SR a ČR -našu školu 
reprezentovali Jakub Stopka - zo 4.A triedy, Milan 
Pokrývka – z 3.A triedy a Šimon Ondrejka z kvinty - 
skončili sme na 2. mieste, a v novembri 2016 sa študenti 

opäť zúčastnia medzinárodného kola v Chebe. 

Korešpondenčný seminár z programovania:
Lukáš Baláž, kvinta, 10. miesto v celoštátnom kole 

v kategórii O.

Korešpondenčný matematický seminár: 
Kat. ALFA, 2.polrok- Karolína Pisoňová, kvinta-10. 

miesto v celoštátnom kole.

ÚSPECHY
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Čo vieš o hviezdach 2016 
Silvia Bátorová – 1.A.trieda  v okresnom kole  súťaže 
Čo vieš o hviezdach vo svojej kategórii zvíťazila. 

Krajské kolo - Silvia v ňom skončila na 3. mieste. 
Súťaž stredoškolských časopisov Trenčianskeho kra-

ja:
Náš časopis SOS (Spoľahlivý odbúravač stresu) opäť 

najviac zaujal porotu a po roku obhájil 1. miesto. 
Recitačné súťaže:

Šaliansky Maťko: Ema Hlaváčová (sekunda) – 1. 
miesto OK.

Hviezdoslavov Kubín:
Ema Hlaváčová (sekunda) – 1. miesto OK, 3. kat. 

próza
Richard Hainc (sekunda) – 1. miesto OK, 3. kat. 

poézia
Samuel Kluvánek (príma) – 3. miesto OK, 2. kat. 

próza.
Literárne súťaže

Hodžova esej: Lucia Gloziková (kvinta) – cena 
riaditeľa Ústavu polit. vied SAV.

Prezentácia môjho regiónu: Dávid Bakoš (3.A) – 
úspešný autor.

Rétorika
Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec: Karolína 

Kiripolská (1.B) – 1. miesto KK.
„Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka“: Karolína 

Kiripolská (1.B) – 3. miesto celoštátne kolo.
Matematický náboj 

Tím seniorov v zložení Michal Bošanský, Ondrej 
Štefánik – 4.A; Ján Mlynek  - 4.B; Milan Pokrývka – 

3.A; Peter Bolfa – 3.C skončili na 11.mieste 
zo 76 súťažných tímov zo Slovenska. 

Juniori – Lukáš Baláž, Karolína Pisoňová – kvinta; 
Marián Petruš, Jozef Kšiňan – 2.A; Daniel Adamička 
– 2.B sa umiestnili na 39. mieste zo 116 slovenských 

účastníkov.
Matematický klokan- prihlásených 75 žiakov školy 

Najúspešnejší žiaci: 
Kategória Školák6: Tomáš Mazák, príma-91,7%; 

Kategória Benjamín8: Lucia Kajanová, tercia-95,8%  
Kategória KadetG12: Daniel Adamička, 2.B-90%; 
Laura Ďuračková, 2.B -90,8%; Lukáš Baláž, kvin-
ta-95,8%; Dominik Broniš, kvinta-86,7%; Zuzana 
Masárová, kvinta-86,7%; Karolína Pisoňová, kvin-

ta-95,8%; Simona Súkeníková, kvinta-90,8%; ;

Zdravotnícka súťaž:

Prvá hliadka v zložení  Pisoňová Simona, 
Martišková Alexandra,  Hrabošová  Petronela, 
Kšiňanová Marianna / všetky sexta/,  Pokrývka 

Milan / 3.A/ obsadila 1. miesto a druhá hliadka 
v zložení Grežďová Natália,  Kováčiková Veronika,  
Cichovská Monika,  Koková Karin  / všetky 3.C/ 

obsadila 2. miesto. 

Športové súťaže:
1. – 4. ročník:

Volejbal (CH) – 2. miesto RK
Volejbal (D) – 2. miesto RK

                                         

                                                                                               ÚSPECHY
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zdroj: webová stránka gymnázia
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MATURITA

Maturita             
Prioritou školy je príprava na maturitnú skúšku a vysokoškolské štúdium. Naši absolventi zís-
kali výborné výsledky v externých testoch maturitnej skúšky. V externej časti maturitnej skúšky 
z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry a z nemeckého jazyka sme dosiahli lepšie 
výsledky, ako bol celoslovenský priemer na gymnáziách. V anglickom jazyku dosiahli naši žiaci 
presne celoslovenský gymnaziálny priemer. Je to lepší výsledok ako v predchádzajúcich rokoch, 

kedy sme v anglickom jazyku dosahovali priemer o niečo nižší, než celoslovenský priemer. 

Výsledky externej časti maturitnej skúšky:
   Písomnú maturitnú skúšku zo slovenského jazyka 
a literatúry úspešne vykonalo 82 žiakov. Percento 
úspešnosti písomnej formy internej časti maturitnej 
skúšky (slohová práca) má hodnotu 76,79 a externá 
časť (test) 67,44. V tomto predmete dosiahla škola 
najlepší percentil 74,01. Priemerná úspešnosť testu 
zo SJL bola 53,4%. Žiaci gymnázií dosiahli vyššiu 

úspešnosť (66,1%) v porovnaní so žiakmi SOŠ
 a konzervatórií (46,4%). Naša škola dosiahla hod-
notu 67,44%. Percentil nad 90 dosiahlo 20 žiakov 
našej školy, Ján Mlynek mal dokonca percentil 100.
Z matematiky písomne maturovalo 26 študentov, 
s percentom úspešnosti 63,84 . V tomto predmete 
dosiahla škola percentil 60,86. Priemerná úspešnosť 
testu z MAT bola 54,3 %. Gymnáziá dosiahli výz-
namne vyššiu úspešnosť (60,4 %) ako žiaci stred-
ných odborných škôl (36,9 %). Naša škola: 63,84%, 
najvyšší percentil 96,7, percentil nad 90 dosiahli 

traja žiaci z 26.
Maturitu z nemeckého jazyka si zvolilo 9 maturan-
tov. Všetci riešili úlohy úrovne B2. V písomnej časti 
internej maturitnej skúšky (slohová práca) získali 
percento úspešnosti 69,44, v externej časti (úlohy 
v teste) 71,01. Percentil má hodnotu 73,34, čo je 
druhá najlepšia hodnota. Priemerná úspešnosť 
testu z NEJ na úrovni B2 bola 55,0 %, naša škola 
dosiahla 71%. Najvyšší percentil na našej škole bol 

98, percentil nad 90 dosiahli 2 žiaci z 9.
Úroveň B2 z anglického jazyka riešilo 73 žiakov. 
V slohovej časti dosiahli percentuálnu úspešnosť 
67,47, v teste 65,37, percentil má hodnotu 50,74.  
Priemerná úspešnosť testu z ANJ na úrovni B2 bola 
63,7 %, naša škola dosiahla hodnotu 65,37. Žiaci 
4-ročných gymnázií mali priemernú úspešnosť 59,6 
%, žiaci 8-ročných gymnázií 69,3 %, čiže rozdiel 
10% v prospech osemročných gymnázií. Najvyšší 
percentil na našej škole bol 99,5, percentil nad 90 

dosiahli 4 žiaci zo 73. 

Výsledky externej časti maturitnej skúšky 
jasne ukázali, že bánovské gymnázium je 
kvalitná škola s kvalitnou výučbou a že je sil-
nou konkurenciou i oveľa väčším gymnáziám.

Uplatnenie žiakov

Štúdium úspešne ukončilo 82 žiakov z 84 
žiakov 4.ročníka a oktávy. Z toho jedna 

žiačka zmaturovala v septembri 2016 
(z dôvodu materstva mala povolené indi-
viduálne vzdelávanie). Jeden žiak neuspel v 

EČ maturitnej skúšky z matematiky
 a jeden žiak zo zdravotných dôvodov 

opakuje ročník.



Maturita             
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MATURITA

Všetci absolventi školy, ktorí mali záujem 
študovať na vysokej škole, sú umiestnení 
na vysokých školách v SR i v zahraničí, os-
tatní sa zaradili do pracovného pomeru.

31 absolventov bolo prijatých
 na vysokoškolské štúdium so zamera

ním na technické vedy: chémiu, informa-
tiku, stavebníctvo, strojárenstvo, architek-

túra, biológia, elektrotechnika ap.
24 absolventov bolo prijatých 

na vysokoškolské štúdium so zameraním 
na humanitné vedy: právo, psychológia, 
politológia, žurnalistika, filozofia, peda-

gogika.
14 absolventov bolo prijatých 

na vysokoškolské štúdium medicíny, 
farmácie, fyzioterapie a zdravotníctva.

4 absolventi boli prijatí na vysokoškolské 
štúdium so zameraním na ekonómiu.

9 absolventov nemalo záujem študovať
 na VŠ a nastúpili do pracovného pomeru.

Z uvedených 82 absolventov nastúpilo 11 
na vysoké školy do Českej republiky (Pra-
ha, Brno, Olomouc), 2 študentky pokračujú 

v štúdiu na VŠ v Rakúsku, 1 študentka 
vo Veľkej Británii a 1 v Dánsku.

autor: RNDr. Elenka Kacvinská
foto: Fifo Vlnka
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KRÍZA 

Maturity, 
alebo kríza stredného veku sa 

ma už asi nepustí
Skúška dospelosti? Ále, to snáď nie, veď sú ešte len... Počkať, to vážne?? To už? Veď som ešte len nastúpila, to 
znamená, že čoskoro budem maturovať aj ja. Pomóc :( asi mám krízu stredného veku. (Čo to trepem, aj tak 

budem vždy decko.)
Vskutku to dopadlo dobre, ale nie som tu na to, aby som prinášala formálne infošky.( Tie si môžete prečítať 
stranu dozadu. ) Prejdem rovno k veci. Odchytila som si maturantku, ktorá je v žurnalistickej brandži tejto 

školy viac ako známa - Ema Kušnierová. 
(Pretože nemôžeš jednoducho chodiť na gympel a nepoznať Emu.)

Na našu hviezdu, som si dovolila vytiahnúť len 
jednu jedinú otázku. Prosím ťa, žena, ako sa ti  

podarilo prežiť akademický týždeň 
s tak krásnym úsmevom? 

         Cez akademický týždeň tiekla káva u nás potokom. 
Ja pijem veľa kávy aj v bežný deň, ale hento bol už naozaj 
extrém. Čím viac kávy, tým viac toho stihnem, nie? Teda 
aspoň to som si myslela, či to tak naozaj bolo neviem 

povedať.
          Okrem kávy som spratala neuveriteľné množstvo

zmrzliny (príchuť arašidové maslo, odporúčam). 
Na nervy je dobrý lexaurin a xanax .

Ale nie, dôležitý je dostatok spánku a nájsť si niekoho, 
kto ťa bude upokojovať. Ja som viac menej stres dostala 
až deň pred maturitou, stále som mala v hlave také to "čo 
ak". Nakoniec som však mala zbytočné obavy, mala som 
na každý predmet šťastnú ruku. Po maturite sa dostavila 
neuveriteľná úľava, všetko dobre dopadlo, oslavovali 
sme asi tri dni. Neviem, či mám nejakú radu, lebo každý 

sa učí iným štýlom, každému vyhovuje niečo iné. 
Babám by som odporúčala gélové nechty, lebo tie sa neda-

jú ohrýzť. 
A také veci, že treba sa učiť priebežne... 

No áno, treba, ale starého psa novým kúskom nenaučíš. 
Každý študent si tým musí prejsť, aby sa naučil ako 
zvládať stresové situácie. Skrátka, aj keď sa pri zelenom 

stole dopotíš ako prasiatko, je to prospešné.“ 

autor : Romča Antalka   foto: Lukáš Hanko
 

Mne zostáva len moja antistresová ryba 
v akváriu a bublinková fólia. Kilometer bub-

linkovej fólie. 

Nájdi
3

rozdiely! 



Bolo to počas indigovej noci,
keď stretli sme sa prvýkrát. 

Do nášho tanca spievali vlci, 
a ja som vedel, že ju mám rád. 

Ona bola tichá, nežná a krehká,
 jej tvár nemala nijakej vrásky. 
Vlasy sťa zlato a koža hebká, 

nebolo na svete väčšej krásky. 

V jej očiach sa skrývala sila nevídaná, 
dokázali roztopiť aj srdce z ľadu. 
Ohnivá romanca nebola hraná, 

neniesla v sebe jedinú vadu. 

Jej jediný pohľad deklaroval lásku 
a keď ho človek cítil, hneď mal krajší deň.

 Dokázala z ľudí strhnúť masku, 
kto ochutnal jej dotyk, už žije iba preň. 

Hoci bola krásna sťa ruža v rozkvete, 
a závidieť jej mohla nejedna z dvorných 

dám,
 to najkrajšie bolo v nej však ukryté,

 jej srdce bolo drahokam. 

Duša v jej tele spievala čistotou, 
ako keď zurčí kryštálová voda. 

I keď zbitá bola životom, 
nemala v nej miesto najmenšia zloba. 

Vstával som ráno, keď padá rosa, 
večne som počul jej tiché kroky, 

stlmené prachom, veď bola bosá…  
Ach, drahá, už sú to roky. 

Lukáš Hanko – dnes už absolvent nášho 
osemročného gymnázia. Od septembra 2016 
nastúpil na 2. Lekársku fakultu Karlovej uni-
verzity v Prahe. Stredoškolský život vymenil 
za vysokoškolský, kedy nemusí ráno skoro 

vstávať...
„Nechápem sám seba, ako som celé tie roky 
mohol kvôli strednej vstávať už o pol sied-
mej. Aj napriek skorému vstávaniu, dlhým 
hodinám sedenia v lavici, povinným prezu-
vkám a mnohým ďalším nezmyslom, ktoré 
gymplácky školský poriadok prináša, spomí-

nam na “moje” gymnázium len v dobrom. 
Vážte si profesorov, ktorých nezaujímajú len 
vaše známky, ale aj život mimo školy, profeso-
rov, ktorí sa podieľajú na organizovaní všetkých 
tých výletov, divadiel, exkurzií a akcií a buďte 
radi, že môžete žiť ešte ako tak bezstarostne 
nemusíte si variť, žehliť, prať, nakupovať po-
traviny (česť výnimkám). Ja som sa vždy rád 
nechával rozmaznávať a teraz trpím. Ale len 

trochu.“

POÉZIA

SOS 17

Trošku poézie nezaškodí...

autor a foto: Lukáš Hanko

Nájdi
3

rozdiely! 
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SOS je šampión
Prečo sa všetky súťaže musia konať v Trenčíne? Musím vstávať o to skôr. Aspoň už vymenili 
vlaky a povestná „bánovská strela“ už nepremáva. Hneď sa cestuje pohodlnejšie, keď sa človek 

nebojí, že sa pod ním vozeň rozpadne. Šéfredaktorský tím v zložení Hrušková +
Antalová úspešne dorazil. Náš reprezentant SOS už bol v rukách porotcov. Ponúkli nás kávou 

(ďakujeme), zadali úlohu a popriali veľa šťastia (veľmi potrebné). 

Úloha: napísať príhovor, v ktorom skĺbime dve témy
Témy: Školská rovnošata / Odvaha a strach

Pocity: poďme domov

Času bolo málo a nápadov ešte menej. Písanie by sa 
dalo rozdeliť na tri fázy. 

Prvá - zúfalé žiadanie o pomoc. Ako z týchto 
DVOCH tém napísať JEDEN príhovor? Na papieri 
svietilo len jedno zúfalé oslovenie, no potom nastala 

fáza druhá - brainstorming. 
Neviem, či nás osvietilo, alebo čo, prišlo to samo

 od seba. Nápady. Jednoznačne zvíťazil nápad napísať 
revolučné burcovanie. Nezostávalo však veľa času, 
príhovor sme nemali ani dopísaný. Zvolili sme teda 

postup deľby práce (ty píšeš a ja diktujem). 
Tretia fáza - hotovo, hoci mierne narýchlo. S výsled-
kom sme však obe spokojné. Tie revolučné kecy sa 

však podpísali na mojej nálade. Domov som išla 
v duchu Liberté, egalité, fraternité a mala som chuť 
niečo rozbiť (konkrétne ústa tomu decku, čo stále 

kričalo, že sa hýbu koľajnice, eh).

Nasledovala Nedeľná chvíľka poézie, alias „Pokec 
s porotcami“. Náš SOS si vyslúžil pochvalu. Bolo mi 

však trápne za nemenovanú školu, ako si stále obraňuje 
svoju pravdu, pričom Bujna im neustále vysvetľoval to 

isté. Neverila som, že sa to dá povedať toľkými 
spôsobmi... (Namiesto toho mohla byť cikpauza, táto 

„hádka“ neviedla k ničomu.)
S výsledkami som nadmieru spokojná. Tím H&A 
dosiahol úspech a obhájil minuloročné prvenstvo. 

Juchú!
Teraz už len chytiť vlak.

Osemnásty máj bol úspešný deň. Dokonca aj vak si 
našiel malých kamarátov, menovcov. 

SOS  JE  ŠAMPIÓN

autor: Romča Antalka
foto: Krajské centrum voľného času



SOS 19

FOTO  ČÍSLA

FOTO ČÍSLA




