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     GYMSU                                                                                                                           Úvodník 

 

 

 

Hoci trochu neskôr, rada by som Vás privítala v školskom roku 

2012/2013. Určite mi dáte všetci za pravdu, že sa veľa vecí 

v našej škole zmenilo. V prvom rade naše školské vedenie.  Na 

konci minulého školského roka sme sa rozlúčili s pánom 

riaditeľom  Mgr. Mariánom Štekláčom a v septembri sme s  

nadšením privítali novú pani riaditeľku, Ing. Mgr. Alžbetu 

Danielovú, ktorej želáme veľa úspechov a hlavne radosti z nás, 

žiakov. Zvlášť vítame nové „prírastky“ v našom gymnáziu, 

prvákov, a želáme im veľa chuti do učenia. ☺  

Pozrime sa v skratke na prežité udalosti: 

 

• 3.9. slávnostné zahájenie školského roka  2012/2013 

• 20.9. sa niektorí naši študenti v rámci biologického seminár zúčastnili výstavy The Human 

Body v bratislavskej Inchebe 

• 1.10. sme sa kultúrne obohatili divadelným predstavením v DAB v Nitre - Sladká Charity 

• 11.10. sa konalo plenárne rodičovské združenie 

• 19.10. sa konalo anglické divadlo Peter Black 

• 22.10. pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sme už tradične organizovali 

aktivity venované našim prvákom 

• 6.11. sa študenti zo spoločenskovedného bloku zúčastnili súdneho pojednávania v NR 

• A veľa iných .... želáme vám príjemné čítanie prvého čísla nášho školského časopisu 

      Júlia Oremusová                                                             

                                                                                       šéfredaktorka                                                  
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Ako sa VII.A  tešila na začiatok školského roka 

Letné prázdniny nám už síce skončili, ale pred nami bolo dlho očakávaný branný kurz 

pri Jadranskom mori. Deň pred odchodom, ktorý bol 7. Septembra 2012 sme boli netrpezliví 

a nevedeli sme spať, za čo sme vďačili cestovnej horúčke. Keď konečne nastal deň ,,D“, od 

teplých slnečných dní strávených na pláži nás delila len nočná cesta autobusom. Tú si však 

väčšina z nás veľmi neužila, keďže sme ju prespali. No o nič sme neprišli, veď všetko bolo 

ešte len pred nami. 

A odrazu to tu bolo! Dorazili sme na miesto. 

Keď sme vystúpili z autobusu v skorej rannej 

hodine, kochali sme sa pohľadom na východ 

slnka nad morom. Vtedy sme si uvedomili, 

ako dlho sme na tento deň čakali. Poobede 

nás ubytovali v penzióne Belveder a hneď 

sme sa vrhli do už trochu chladnejšieho, no 

príjemne osviežujúceho mora. Potom sme si 

dali studenú sprchu, aby sme zo seba zmyli 

slanú vodu. Po večeri sme sa všetci 

nachystali, babskej sekcii zájazdu to, 

samozrejme, trvalo dlhšie a vyrazili sme do mesta. Pobehali sme všetky obchody a stánky s 

oblečením až po suveníry. Po večierke sme všetci unavení z cesty a poznávania nového 

prostredia ľahli do postele a v priebehu piatich minút zaspali ako bábätká. 

Po pár dňoch sme sa všetci zaklimatizovali a dôvernes poznali penzión a jeho okolie. 

V meste sme vyskúšali všetky zmrzliny a potom chodili na, podľa našej chuti, najlepšiu. Aby 

sme si ju mohli kúpiť každý deň, snažili sme sa šetriť v obchodoch, a tak sme, ako správni 

slovenskí turisti, začali zjednávať ceny. No niektorí boli naozaj neúprosní, a tak sme nemali 

inú možnosť, ako zaplatiť celú čiastku. Každodenné „vyvaľovanie sa“ na pláži, natieranie sa 

krémami a olejčekmi sa na nás podpísalo a pokožku sme mali krásne sfarbenú dohneda. Aby 

sme náhodou nezleniveli a nevyspávali, aj sme si privstali a vybrali sa na túru. Veľa zelene 

sme síce nevideli, ale našli sme miesto, odkiaľ bol krásny výhľad na celý ostrov. Jeden deň 

sme si spríjemnili výletnou loďou po zálive, kde sme mali možnosť zaplávať si v jaskyni. 

Voda bola síce ľadová, ale zážitok bol neopísateľný. 

Nikto z nás si neuvedomoval, ako čas letí a zrazu nadišiel deň odchodu. Všetci sme sa 

pobalili, rozlúčili sa s ostrovom Pag a nastúpili do autobusu. Ale odišli sme bohatší, ako sme 

prišli. Bohatší o nezabudnuteľné zážitky, na ktoré budeme ešte dlho spomínať. Po príchode 

domov sme sa všetci plní síl vrátili do školy a začal sa náš stereotypný život študenta. 

Sabína Jaššová VII.A 
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 Prvé slovenské gymnázium jubiluje 

Rok 2012, podobne ako ostatné „dvojkové“ 
roky, je rokom významných výročí, ktoré predstavujú 
dôležité medzníky v dejinách slovenského národa. 
Okrem už na stránkach nášho časopisu spomínaného 
250. výročia narodenia Antona Bernoláka sme si 
v septembri pripomenuli ďalší medzník v histórii 
vzdelanosti nášho národa. 

Šesťdesiate roky 19. storočia znamenajú v dejinách slovenského národného školstva 
významnú etapu, pretože do spomínaného obdobia spadá zrod troch slovenských gymnázií, 
a to v Revúcej, Martine a Kláštore pod Znievom. Tieto gymnáziá sú pre slovenský národný 
život vzácne najmä preto, lebo vznikli z dobrovoľných zbierok v podmienkach dvojitého 
národnostného útlaku, ktorému bol vystavený slovenský národ v Rakúsko-Uhorskej 
monarchii. V septembri tomto roku sme si pripomenuli 150. výročie založenia gymnázia 
v Revúcej. 

Revúcke gymnázium, ktorému nesporne patrí vedúce postavenie medzi troma 
slovenskými gymnáziami, sa stalo významnou národnou inštitúciou nielen preto, že vzniklo 
ako prvé, ale predovšetkým svojou činnosťou na poli pedagogickom a kultúrno-osvetovom 
v šesťdesiatych a v prvej polovici sedemdesiatych rokov 19. storočia. Veď na tomto 
gymnáziu pôsobili na vtedajšiu dobu poprední slovenskí pedagógovia, ako S. Ormis, I. 
Branislav Zoch a ďalší. Aj národnobuditeľská práca, do ktorej sa učitelia aktívne zapájali, 
zohrala dôležitú úlohu v národnom živote. 

K založeniu slovenského gymnázia v Revúcej, ako aj Matice slovenskej 
v nasledujúcom roku, práve na začiatku 60. rokov došlo preto, lebo politické pomery 
v rakúskej ríši po páde absolutizmu boli načas priaznivejšie pre rozvoj národných hnutí. Tak 
to bolo aj v slovenskom národnom hnutí. No boj o jazyk ako základnej črty slovenského 
národného hnutia sa výrazne prejavoval už od 50. rokov.  

Revúcke gymnázium podobne ako martinské a kláštorznievské bolo cirkevným 
ústavom. Tým, že neboli vydržiavané zo štátnych prostriedkov, mohli si dosadiť 
slovenských učiteľov, ktorí študentov vzdelávali v slovensko-národnom duchu. Revúcke 
gymnázium nebolo však úplne závislé od vyšších cirkevných orgánov, lebo išlo o patronátnu 
školu, čo mu zabezpečovalo do určitej miery nezávislosť. Okrem finančnej podpory od 
vyšších cirkevných orgánov sa podporovateľmi gymnázia stali mestečká a obce. Výraznú 
finančnú pomoc pre samotný chod školy predstavovali zbierky, ktoré organizovali vybraní 
jednotlivci po celom Slovensku pri rôznych príležitostiach, ako svadbách, zábavách, 
divadelných predstaveniach.  
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Význam gymnázia v Revúcej potvrdzujú viaceré fakty: bolo to nielen prvé ale aj 
najdlhšie fungujúce slovenské gymnázium, bolo jedinou osemtriednou školou, na škole 
pôsobilo viacero vynikajúcich profesorov, ako napr. I. B. Zoch a S. Ormis, ktorí písali 
a zostavovali slovenské učebnice, vedením školy bol poverený štúrovec a spisovateľ A. H. 
Škultéty, za zmienku tiež stojí zavedenie nepovinnej telesnej výchovy atď. Dôležitú úlohu 
v živote študentov zohral vzdelávací spolok, ktorého cieľom bolo vzdelávanie slovenskej 
mládeže v pestovaní materinského jazyka a národného ducha, vypracúvanie literárnych prác 
a diskutovanie o nich.  

Miestne problémy nám nie sú ľahostajné 
 
Študenti našej školy sa svojimi aktivitami 

zapojili do Európskeho týždňa miestnej 
demokracie, prebiehajúceho od 15. do 21. októbra.  

Európsky týždeň miestnej demokracie (ETMD) 
je každoročné podujatie, ktorého cieľom je zvýšiť 
povedomie obyvateľov Európy o demokracii – 
informovať ich o fungovaní miestnych orgánov, ukázať 
im, ako sa zúčastňovať na rozhodovacom procese na 
miestnej úrovni, zapojiť ich do miestnych záležitostí a 
posilniť vzťahy medzi predstaviteľmi. Je príležitosťou 
naučiť sa viac o základoch politiky v Európe. Hlavnou témou ETMD 2012 je „Ľudskými 
právami budujeme súdržnejšiu spoločnosť“.  

Prostredníctvom školskej rozhlasovej relácie a nástenky sme sa dozvedeli základné 
informácie o cieľoch a myšlienkach ETMD. Svoju angažovanosť na verejnom dianí 
spoločnosti prejavili maturanti prostredníctvom esejí na tému „Keby som bol/a 
poslancom/poslankyňou, zmenil/a by som...“. Študenti maturitných ročníkov si v rámci 
hodiny politológie rozšírili svoje teoretické vedomosti o miestnych demokratických 
inštitúciách a procesoch medzi občanmi na pôde Mestského úradu v Šuranoch pri stretnutí 
s pani prednostkou, Ing. Evou Augustínovou. Mali možnosť diskutovať o funkcii a činnosti 
mestského úradu a mestského zastupiteľstva a dozvedieť sa viac o rôznorodých aktivitách 
v Šuranoch. Ústrednými témami diskusie boli ľudské práva, posilnenie medzigeneračnej 
spolupráce, aktivity vychádzajúce zo spoločného záujmu medzi generáciami a tiež otázka 
participácie občanov, najmä mládeže, na verejnom dianí. Študenti sa zaujímali o miestne 
problémy a pani prednostke tlmočili svoje návrhy na ich zlepšenie. Privítali by viac možností 
na kultúrne a spoločenské vyžitie pre mladú generáciu občanov Šurian a okolitých obcí. 

Romana Fridriková VIII.A 
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Milí čitatelia, pripravili sme pre vás novú rubriku, v ktorej budeme pravidelne uverejňovať 
zaujímavé články z rôznych oblastí.  Či sa to bude týkať kultúry, športu, hudby alebo 
čohokoľvek, čo navrhnete, jedno budú mať tieto články spoločné. Písane budú v tých cudzích 
jazykoch, ktoré sa na našej škole vyučujú: ANGLIČTINA, NEMČINA A RUŠTINA. 

HALLOWEEN  -  Manche Feste, z. B. Halloween, haben ihren 
Ursprung in Europa. Sie wanderten mit den Einwanderern in die USA 
und später von dort wieder nach Europa zurück. Das wichtigste 
Halloween-Symbol ist der Kürbis.Wenn man Augen, Mund und Nase in 
den Kürbis schneidet und eine Kerze  hineinstellt, dann vertreibt das die 
bösen Geister. Kinder verkleiden sich als Geister, gehen von Haus zu 
Haus und sammeln Süßigkeiten. 

Слован Специальная нового в КХЛ, ничто не может 
отстать. Улучшает каждый zapasom.Kapitan Мирослав 
сатана привел свою команду к победе более одного раза. 
Мы находимся на словацкой команды горд и я пересекаю 
мои пальцы ». 

Statue of Liberty celebrates 126 years 

Statue of Liberty, which was renovated last year, 

opened its doors about few days ago, for thousands 

of people who celebrate its „birthday“. Creator of 

this statue was sculptor from France, Fréderic 

Bartholdi. It symbolizes friendship among people, 

especially French people. Model of this statue was 

Fréderic‘s lover, Isabella Eugenie Boyer, a widow 

after the deceased billionaire, Isaac Singer. The 

statue was given to the ambassador of the USA, on 

4th July 1886 in Paris. People from America shipped her to New York and eventually, it 

became national symbol. In 1984, Statue of Liberty was written to the List od world‘s culture 

heritage of UNESCO.  It is one of the most visiting place in the world. 

                                                                                                                                  from: internet 
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             Keď knižnica oslavuje 

Pri  príležitosti Medzinárodného dňa 
školských knižníc vyhlásila Slovenská 
pedagogická knižnica už 8. ročník „Súťaže 
o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“. 
Súťaž sa uskutočnila dňa 22. októbra 2012 pod 
záštitou ministra školstva, vedy a výskumu 
Slovenskej republiky Dušana Čaploviča. 

Naša škola sa do spomínaného projektu 
zapojila po štvrtý krát. Podujatie sa uskutočnilo 
v dvoch triedach na vedľajšej budove, kde sa naša školská knižnica nachádza. Hlavnými 
aktérmi boli študenti 1.B a 1.C triedy. Podujatie otvorila pani riaditeľka našej školy Ing. Mgr. 
Alžbeta Danielová. Počas troch vyučovacích hodín bola pre prvákov pripravená beseda so 
spisovateľom, prezentácie kníh v slovenčine i ostatných cudzích jazykoch a aktivity 
s knihami zo školskej knižnice.  

 

Podujatie svojou návštevou spríjemnila Mgr. 
Miroslava Kozárová, riaditeľka Domu Matice 
slovenskej, ktorá so sebou priniesla putovnú 
výstavu obrazov predsedu MS, Mariána Tkáča. 
Sme radi, že pozvanie prijali žiaci ZŠ na 
Bernolákovej ulici v Šuranoch s pánom učiteľom 
Koišom.  

Na záver treba spomenúť, že triedy I.B, I.C a tiež 
V.A sa v októbri zapojili do projektu „Záložka 

do knihy spája slovenské školy“. V rámci tohto projektu vytvorili záložky do kníh, ktoré si 
vymenili so študentmi z Gymnázia v Malackách. 

Mgr. Martina Lobotková 

 

Týždeň bezpečnosti na internete 

Naša škola sa v dňoch od 22. do 26. 10. 2012 zapojila do projektu Týždeň bezpečnosti na 
internete.  Konkrétne to bola II.C, ktorá sa nielenže pokúsila o kolektívnu spoluprácu, ale aj 
oboznamovala vás a našich spoluobčanov o nebezpečenstvách číhajúcich na internete. 
V rámci projektu sa pod záštitou pani riaditeľky Danielovej Ing. Mgr. na škole, ale aj mimo 
nej, konali rôzne aktivity. Na základe ankety, vypracovanej pre žiakov nášho gymnázia,  boli 
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zistené zaujímavé fakty. Napríklad,  na internete najviac času 
strávia žiaci z  VIII.A a II.C, za nimi v tesnom závese I.B. Naopak 
vo IV.B jeden žiak strávi na internete  priemerne iba  1,6 hodiny  
za deň. V ankete nechýbali pojmy ako hoax, spam alebo 
browser . Pani riaditeľka žiakov výborne motivovala a oni sa 
pustili do ulíc nášho mesta, aby tak zistili, ako sú naši 
spoluobčania informovaní, alebo aký antivírus stráži počítače 
na mestskom úrade. Z tejto aktivity bol zhotovený 

videozáznam. Okrem toho sa druháci vybrali aj na základné školy v Mojzesove a na základnú 
školu na Bernolákovej ulici v Šuranoch. Pre žiakov sme pripravili prezentácie a oboznámili 
sme ich s nástrahami internetu. Čo sa týka nebezpečenstiev na internete, žiaci základných 
škôl sú najrizikovejšia skupina.  Diskutovali sme preto o kiberšikane a nástrahách Facebooku. 
Naša rada na záver – vždy si dávajte pozor, aké informácie zverejňujete, možno by ste boli 

prekvapení, kto a ako ľahko sa k nim môže dostať. Preto internet užívajte bezpečne a vo váš 

prospech.                                                                                                              Michaela Gallová II.C 

 
Oslavy 250.výročia narodenia Antona Bernoláka a 215.výročia jeho     

príchodu do Nových Zámkov 

Dňa 3.októbra 2012 sme si pripomenuli narodenie 
národného buditeľa Antona Bernoláka. V dome kultúry 
v Nových Zámkoch sa uskutočnila v tento deň vedecká 
konferencia o živote a diele Antona Bernoláka. Konferencie 
sa zúčastnilo sedem žiakov našej školy. Prednášajúci sa 
snažili čo najlepšie opísať jeho prínos pre Slovensko. Jedna 
prednáška bola dokonca zameraná priamo na Šurany a ich 
okolie. Medzi prednášajúcimi svoj príspevok odprezentoval 
pán Pavol Parenička, Katarína Habovštiaková, Emil 
Vontorčík, ale aj Miroslav Eliáš. Jeho prednáška bola  
zameraná vzťah Antona Bernoláka k Šuranom.  

Anton Bernolák je významná osobnosť slovenských dejín. Tento rodák zo 
Slanice bol slovenským rímskokatolíckym kňazom, ale aj jazykovedcom. Ako prvý 
kodifikoval spisovnú slovenčinu, ktorú nazývame bernolákovčina. Bola ustanovená  
v roku 1787 na základe kultúrnej západoslovenčiny s niektorými prvkami 
stredoslovenského nárečia.  Do skupiny bernolákovcov patril aj Juraj Fándly, Jozef 
Ignác Bajza, Ján Hollý, Alexander Rudnay. Títo páni vytvorili tri generácie 
bernolákovcov. 
 
 



 9 

     GYMSU                                                                                                                                 

 
 

 Práve oni sa zaslúžili napríklad aj o vznik Slovenského učeného tovarišstva 
v Trnave, ale predovšetkým napísali mnoho známych literárnych diel. Bernolákovci 
chceli ako prví samostatný národ Slovákov. Medzi najznámejšie diela  Antona 
Bernoláka patrí Slovár Slovenskí Česko - Latinsko- Nemecko- Uherskí, Jazykovedno-kritická 
rozprava o slovenských písmenách ale aj  Gramatica slavica. Pre Šurany je však veľmi 
dôležitá pohrebná kázeň Na smrť… Stocsko Jurka, ktorú Bernolák predniesol pri 
príležitosti pohrebu šurianskeho farára Juraja Stočku. Kázeň bola o niekoľko rokov 
vydaná tlačou. Od mája 1797 až do svojej smrti roku 1813 bol farárom v Nových 
Zámkoch a zároveň stál na čele novozámockého dekanátu a bol správcom mestskej 
školy. Anton Bernolák patrí k ľuďom, ktorých si treba vážiť za ich obetavosť, ale aj 
lásku k vlasti.                                                                                                       Nikola Žačiková IV.B 

 

 

  

Sedia dvaja policajti v kancelárii a jeden zaklope na stôl.  

Druhý hovorí: ,,Niekto klopal, idem otvoriť."  

Prvý na to: ,,Ty seď, ja som klopal, ja idem otvoriť!" 
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MILí ŠTUDENTI, NÁŠ ČASOPIS MÔŽE BYŤ KRAJŠÍ A LEPŠÍ AJ VĎAKA VÁM. 

URČITE SÚ MEDZI VAMI TALENTOVANÍ ĽUDIA, KTORí SA VENUJú RÔZNYM 

UMELECKÝM AKTIVITáM. AK SVOJ VOĽNÝ ČAS VYUŽÍVATE  NA TVORBU 

LITERÁRNYCH PRÁC, NAPR. PÍŠETE BÁSNE, ALEBO PRÓZU: RECENZIE, 

POVIEDKY PRÍBEHY, ALEBO SA VENUJETE VÝTVARNÉMU UMENIU:  

KRESLÍTE, MAĽUJETE A CHCELI BY STE SVOJU TVORBU PREZENTOVAŤ, 

URČITE NÁM NAPÍŠTE!!! 
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