Pokiaľ žiješ, uč sa!
Nečakaj, že múdrosť so sebou prinesie staroba.
Solón

60 rokov dnes v našej spoločnosti ešte nie je dôchodkový vek a preto ani škola v tomto veku nemôže byť stará a to aj vďaka tomu, že každý rok do nej
prichádza 11 resp. 15-ročná omladina. Potešiteľné
je, že záujem o štúdium u nás je každoročne 150 –
200%. Prečo je to tak?
Odpoveď čiastočne dáva bulletin, v ktorom výchovno-vzdelávaciu činnosť v ostatných piatich rokoch hodnotia jednotlivé predmetové komisie. To je
náš pohľad zvnútra. Pohľad zvonka hovorí, že škola
sa mení aj navonok a som rád, že k lepšiemu: vymenili sme okná, strešnú krytinu, čiastočne zateplili
fasádu, zrekonštruovali sociálne zariadenia, vybudovali minifutbalové ihrisko s umelým trávnikom
a osvetlením – teda vylepšili sme školu po
„hardvérovej“ stránke. Za toto všetko patrí vďaka
nášmu zriaďovateľovi Bratislavskému samosprávnemu kraju.
Pedagogický zbor v tomto období nezaháľal
a nastúpil cestu „softvérovej“ premeny školy: zriadili sme ďalšiu učebňu informatiky, multimediálnu
učebňu, úspešne sme zapájali študentov do projektov – Comenius, Učme sa inak, Konto Orange, Envirozóna, E-Twinning, Jazyky bez bariér, Otvorená
škola so športom, Otvorená škola s IKT, založili sme
Školský športový klub ako občianske združenie, robíme revitalizáciu a elektronizáciu školskej knižnice,... Úspešne sme sa zhostili tvorby Školského
vzdelávacieho programu. Na tomto poli chceme pokračovať modernizáciou laboratórií a zavádzaním
nových foriem vzdelávania a nových didaktických
pomôcok.
Pri pohľade do budúcnosti je nám jasné, že je ešte
čo zlepšovať a naprávať nielen po stránke materiálnej, ale aj v oblasti výchovy a morálky s dôrazom na
výchovu v duchu ľudskosti, vzájomnej úcty
a tolerancie. A to nepôjde bez pomoci a spolupráce
vás rodičov.
Naše gymnázium je súčasťou mesta Senec. Cením
si dobrú spoluprácu s jeho vedením. Ďakujem za
pomoc a materiálnu podporu našim sponzorom
z radov rodičov aj priateľov školy, za darovanú výpočtovú techniku, pomoc pri rekonštrukčných prácach, za tlač školského časopisu, ale aj za metráky
papiera do kopírok a ďalšiu pomoc.

Ďakujem našim absolventom aj súčasným študentom, ktorí chápali a chápu slová Davida Eddingsa „Deň keď sa niečo naučíš, už nie je premárnený“. Robili a robia dobré meno škole nielen
v regióne, ale aj za hranicami.
Ďakujem nepedagogickým zamestnancom školy
za starostlivosť o dobrý chod školy po hospodárskej
stránke.
A napokon ďakujem tým najbližším, svojim terajším kolegyniam a kolegom pedagógom, ktorí sa svojou často spoločensky nedocenenou prácou podieľajú na veľmi dobrých výstupných výsledkoch našich absolventov. Tie sú dokladované vysokou úspešnosťou prijatia študentov na vysokoškolské štúdiá. Mňa ako riaditeľa teší, že zborovňa
mladne. Do našich radov stále prichádzajú nielen
mladší kolegovia ale aj čerství absolventi pedagogického štúdia, pre ktorých pedagogická práca nie je
zamestnaním ale poslaním. A medzi nimi sú aj bývalí študenti nášho gymnázia. To všetko dáva našej
škole silu stáť na vlastných a pevných základoch.

ČO

POPRIAŤ NAŠEJ ŠKOLE OSLÁVENKYNI DO ĎALŠÍCH ROKOV?

• celospoločenské prostredie, ktoré nepohŕda
vzdelancami ani vzdelaním

• záujem širokej verejnosti o dianie v škole, obetavých rodičov a sponzorov, pretože osud školy
dnes žiaľ nie je len v rukách štátu

• študentov, ktorí do nej budú chodiť radi a budú
smädní po vedomostiach

• aby vždy mala tak ako dnes, zodpovedných pedagógov ochotných pracovať pre dobré meno
školy, úspechy svojich žiakov a spokojnosť rodičov
Študentom, pedagógom aj nepedagogickým zamestnancom školy želám pevné zdravie, pokoj a pohodu
pri prekonávaní prekážok a úloh, ktoré nám do cesty v nasledujúcich rokoch bude klásť sám život.

RNDr. Jozef Radzo,
riaditeľ školy

Narodeniny našej školy

Pred šesťdesiatimi rokmi
pekná som bola.
Vtedy ešte taká škola
nikde nebola.
Chodila som na zmrzlinu
s naším riaditeľom.
On si dával čokoládovú,
ja tú s hustým krémom.
Prejazdila som autom
celé Slovensko, Prešov i Lučenec,
no k srdcu mi prirástol
jedine Senec.

Teším sa ja na darčeky,
moje milé deti.
Snáď tam nebudú zas
len staré smeti.
Minulý rok som dostala
župan veľký ako svet,
tento rok som získala
veľmi vzácny kvet.
Matej Majtan, sekunda
šk. rok 2009/2010

BÁSEŇ AKO RAP
Kamaride, kamaride, prečo to robíš?
Alebo si trápny, alebo sa nudíš.
Skutočne nechápeme, prečo si sám,
fakt budeme veľmi radi, ak sa pridáš k nám.
Bude z nás dobrá parta, tomu ver,
pred nami sa skloní aj tá najsilnejšia zver.
Budeme spolu kráľmi tohto mesta,
k spaseniu však vedie veľmi dlhá cesta.
Kto sa nám neskloní, ten už viac nevstane,
lebo na Marse s hlavou v zemi pristane.
Jakub Drinka, sekunda
šk. rok 2009/2010
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Ostatných 5 rokov výchovy a vzdelávania
PREDMETOVÁ KOMISIA SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
Mgr. Dagmar Lenártová, vedúca PK
PK za uplynulé roky organizovala pre študentov literárne a literárno-dejepisné exkurzie – do Pamätnej izby
Ľ. Podjavorinskej v Bzinciach pod Javorinou, na hrad
Beckov, do Múzea Ľ. Štúra v Modre, Do pamätnej izby
I. Krasku v Piešťanoch, do Matice slovenskej v Martine,
na Devín, do Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV
v Bratislave.

Školský rok 2004/2005
Literárne súťaže: Žiaci sa zapojili do mnohých literárnych súťaží – Zelená profesionálnej armáde, Máme radi svoj kraj, Najlepšia sci
-fi poviedka. Nezískali popredné miesta, ale
ich práce boli zaradené do súťažných zborníkov.

PK SJL zorganizovala pre študentov návštevy divadelných predstavení v SND v Bratislave, na Novej scéne
SND v Bratislave, v Divadle Aréna v Bratislave.

V školskom roku 2008/2009 sa konal 1. ročník
Olympiády SJL, do ktorého sa naši študenti úspešne
zapojili v školskom, okresnom a následne i v krajskom
kole.

V prednese poézie a prózy školu reprezentovala Michaela Maráková, ktorá vyhrala celoslovenské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnila sa aj Moravského festivalu poezie vo Valašskom Meziříčí, kde získala 1. miesto. Zúčastnila sa tiež
Medzinárodnej súťaže v prednese poézie a prózy profesionálov Poděbradské
dny poezie, kde jej udelili Cenu spisovateľov Slovenska.

V školskom roku 2008/2009 sa konal 1. ročník celoškolskej literárnej súťaže Zážitok na celý život. Každoročne PK organizuje okresné kolo súťaže v SCRABBLE.

Školský rok 2007/2008
Recitačné súťaže

PK spolupracovala s Verejnou knižnicou v Senci formou
besied a zapájaním sa do akcií ňou poriadaných.

Školská
knižnica
a elektronizáciou.

prechádza

revitalizáciou

Zapojili sme sa do celoslovenských súťaží:
Literárny Kežmarok 2009 a Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2009, kde boli zaslané literárne
práce Anny Gonekovej, Daniely Glavaničovej, Vyhodnotenie oboch súťaží bude v druhej polovici kalendárneho roka.
Prostredníctvo časopisu Gymkáč sa uskutočnil 1. ročník celoškolskej literárnej súťaže „Zážitok na celý
život“.
Hviezdoslavov Kubín, okresné kolo
II. kategória: 2. miesto: Petra Kováčová,
3. miesto: Angelika Fábryová.
IV. Kategória: (postup do krajského kola)
2. miesto: Daniela Glavaničová, Lenka Peterová.
Šaliansky Maťko, súťaž v prednese povestí:
3. miesto: Simona Spišáková (okresné kolo).
Okresné kolo v Scrabble
kat. A – 2. miesto (Henrieta Polakovičová, prima)
kat. B – 1. miesto (Pavol Novotný, sekunda),
kat. C –3. miesto (Simona Farkašová, tercia),
kat. D – 1. miesto (Krištof Kolembus, kvarta),
kat. E – 3. miesto (Dominik Hanák, kvinta).
Okresné kolo súťaže o Kráľa detských čitateľov:
2. miesto: Tereza Spodniaková,
3. miesto: Henrieta Polakovičová.

Hviezdoslavov Kubín:
Okresné kolo
1. miesto: Daniela Glavaničová,
1. miesto: Lenka Peterová,
3. miesto: Anna Goneková
Krajské kolo:
3. miesto: Lenka Peterová
Šaliansky Maťko, okresné kolo:
2. miesto: Angelika Fábryová
Vlastná tvorba
Sci-fi poviedka, celoslovenské kolo:
3. miesto: Jana Potočárová,
3. miesto: Anna Goneková
Školský rok 2008/2009
Okresné kolo OSJL.
4. miesto: Nicolette Andeleková /kat. C/
Krajské kolo OSJL.
3. miesto: Adam Cibuľa /kat. B/,
5. miesto: Anna Goneková /kat. A/.

PREDMETOVÁ KOMISIA ANGLICKÉHO JAZYKA
Mgr. Marta Hospodárová, vedúca PK
Vyučujúce Aj sa začali stretávať v samostatnej
predmetovej komisii od r. 2006. Možno to považovať za obrovskú výhodu, pretože sme sa konečne
mohli začať venovať len problémom jazyka, ktorý
vyučujeme a ktoré nás trápia predovšetkým.
Veľkým problémom celého Slovenska je nedostatok jazykárov a hlavne angličtinárov. Myslíme, že
naša škola je jednou z tých , ktorej sa tieto problémy
týkajú len čiastočne. Stálymi členkami PK, a teda
vyučujúcimi Aj sú Mgr. Marta Hospodárová, Mgr.
Emília Šupalová, Mgr. Danka Knutová a Mgr. Jarmila Blahová. Posledné dve menované sú na materskej dovolenke, čo nám momentálne spôsobuje spomenuté problémy, keďže je ťažké nájsť adekvátnu
náhradu. Všetci však veríme, že problém je len dočasný.
Našim hlavným cieľom je pripraviť do života a do
zamestnania v dnešnej zjednotenej Európe, či
v globálnom svete mladých ľudí jazykovo zdatných,
schopných komunikovať na rôznych úrovniach, či
v rôznych situáciách. I keď väčšina mladých ľudí si
je vedomá potreby ovládania cudzieho jazyka, nie
u všetkých sa nám darí dosiahnuť požadovanú úroveň, či dostatočný záujem oň. Robíme však všetko
preto, aby sme záujem žiakov upútali či vyvolali
u nich potrebu cudzí jazyk sa učiť.
Každoročne navštevujeme so žiakmi anglické divadelné predstavenia v Bratislave, ktoré hrajú divadelné súbory z Veľkej Británie a každoročne záujem
o ne medzi žiakmi stúpa. Je to najlepší spôsob ako
upútať ich záujem, pretože majú vždy veľkú radosť,
keď porozumejú textom predneseným rodenými
Angličanmi. Žiakov tiež nabádame využívať modernú techniku pri získavaní vedomostí (vypracovávať
referáty, prednášky), čím sa ich snažíme pripraviť
na to, aby si v budúcnosti vedeli poradiť pri samostatnom zdolávaní problémov. Žiaci, ktorí prejavujú
mimoriadne nadanie a záujem o jazyk, majú možnosť zapojiť sa do rôznych projektov, či olympiád.
Každoročne sa koná olympiáda v anglickom jazyku
a každoročne sú víťazmi okresného kola vo všetkých
kategóriách naši žiaci. Myslíme si, že aj 4. a 5. miesta, ktoré obsadia v krajskom kole, sú úspechom.

Víťazi okresných kôl OAj:
Školský rok 2008/2009
Miroslav Uram kat. 2A ( KK – 2. miesto)
Lýdia Lehkar
kat. 2B
Školský rok 2007/ 2008
Miroslav Uram kat. 2A
Lýdia Lehkar
kat. 2B
Školský rok 2006/2007
Ivana Tereková kat. 2A
Ladislav Žitnaň kat. 2B
Školský rok 2005/2006
Martin Lindák kat. 2A
Ladislav Mazúch kat. 2B
Školský rok 2004/2005
Daniela Cintulová
kat. 2A
Iveta Vraníková kat. 2B
Ešte v šk. roku 2002 – 2003 sme začali pracovať
na medzinárodnom projekte Comennius, ktorý bol
venovaný legendám v zúčastnených krajinách. Naši
žiaci spracovali legendu o Jánošíkovi. Komunikačným jazykom zúčastnených krajín bola angličtina,
ktorá našim žiakom nerobila žiadne problémy.
V rámci tohto projektu žiaci navštívili Nemecko
a Belgicko, pričom my sme tiež boli hostiteľmi žiakov z týchto krajín. Našich hostí sme povodili po
pamiatkach a pamätných miestach Bratislavy. Ukázali sme im aj hrad Červený kameň a veľmi ich tiež
zaujala prehliadka Jaskyne Driny.
V šk. roku 2005 – 2006 žiaci spracovali projekt
Naša škola, kde v anglickom a v nemeckom jazyku
predstavili život na našej škole a ktorý prezentovali
v týchto jazykoch na medzinárodnom stretnutí
v Českej republike vo Veľkej Bíteši. V Českej republike v Prahe tiež prezentovali ďalší anglický projekt
o osobnosti Johna Lennona. Bolo to v šk. roku 2007
– 2008 a zúčastnili sa ho žiaci Maroš Černák
a Ernest Walzel. Tento projekt bo nazvaný Jazyky
bez bariér a bol adresovaný dyslektickým deťom.
Medzi naše úspechy tiež patria výsledky písomných maturitných skúšok, či už externých alebo interných, ktorých percentuálna úroveň je vždy vyššia
ako celoslovenský priemer. Naše vyučujúce robia
všetko preto, aby úroveň výučby anglického jazyka
neustále stúpala, vzdelávajú sa štúdiom najnovších
poznatkov z oblasti vyučovania Aj svojou účasťou na
odborných a metodických seminároch.

PREDMETOVÁ KOMISIA NEMECKÉHO JAZYKA
PhDr. Helena Oberhauserová, vedúca PK
Vyučovanie nemeckého jazyka má na našom gymnáziu dlhoročnú tradíciu. Zaslúžili sa o to predovšetkým kvalitní učitelia, ktorí mali citlivý prístup
k žiakom, podporovali ich tvorivosť v práci a vhodne
ich motivovali k dosiahnutiu čo najlepších výsledkov.
Kvalitu vyučovania nemeckého jazyka zvyšujú
kvalitná audiovizuálna a elektronická technika, kvalitné učebnice, odborné exkurzie, semináre a pobyty
v nemecky hovoriacich krajinách.
V súčasnosti v predmetovej komisii nemeckého
jazyka pracujú vyučujúci PhDr. Helena Oberhauserová, Mgr. Alžbeta Durayová, Mgr. Eva Baloghová
a Mgr. Jozef Lesay.
Olympiáda nemeckého jazyka
Predmetová komisia každoročne organizuje triedne, školské a okresné kolá olympiády nemeckého
jazyka, v ktorých súťažia žiaci nielen nášho gymnázia, ale aj ostatných stredných škôl na úrovni seneckého okresu.
Naši žiaci sa umiestňujú na popredných miestach
takmer vo všetkých kategóriách hlavne v okresnom
kole, v krajských súťažiach sa umiestňujú na 4. až
7. mieste.
V školskom roku 2005/2006 v kategórii 2B sa
na 1. mieste umiestnil Tomáš Frčo (oktáva),
v kategórii 2A 3. miesto obsadil Samuel Podolínsky
(2. A) a v kategórii 2E rovnako 3. miesto obsadil
Vojtech Pozsónyi z tercie. Do krajského kola postúpil Tomáš Frčo a obsadil 4. miesto.
V školskom roku 2006/2007 v školskom kole súťažilo 21 žiakov. V okresnom kole v kategórii 2B sa
na 1. mieste umiestnila Lucia Morvayová zo septimy, na 2. mieste v kategórii 2A Lenka Petráková zo
sexty a takisto v kategórii 2E sa na 2. mieste umiestnil Vojtech Pozsónyi z kvarty. V krajskom kole sa
Lucia Morvayová umiesnila na 7. mieste.
V školskom roku 2007/2008
súťažilo
v školskom kole nemeckej olympiády 27 žiakov.
V okresnom kole súťažili žiaci v troch kategóriách.
V okresnom kole v kategórii 2A zvíťazil Vojtech Pozsónyi z kvinty, v kategórii 2B zvíťazila Andrea Pavlíková zo 4. A a v kategórii 2E Alexandra Tošič
z tercie obsadila 2. miesto. V krajskom kole obidvaja
víťazi obsadili 7. miesto.
V školskom roku 2008/2009 žiaci súťažili
v okresnom kole v štyroch kategóriách. V kategórii
2A znovu zvíťazil Vojtech Pozsónyi zo sexty,

(v krajskom kole bol na 7. mieste), v kategórii
2B bola najlepšia Lenka Petráková z oktávy, (v KK
bola na 6. mieste), v katagórii 2E si prvé miesto odniesla Alexandra Tošič z kvarty (v KK obsadila 6.
miesto). Lea Poórová súťažila ako germanofónna,
pretože približne dva roky chodila do Volksschule
v Parndorfe a fakticky žila v autentickom prostredí.
V krajskom kole bola najúspešnejšia zo všetkých
našich súťažiacich práve ona, obsadila 4. miesto.
Projekty a súťaže
Naši študenti sa podieľali na príprave rôznych
projektov a súťaží. Medzi najúspešnejšie patrí
súťaž Hainburgskí mladí autori, ktorá sa konala 2.
júna 2007. Naše žiačky Dominika Farkašová zo septimy a Dáša Fialová z oktávy súťažili v kategórii
2A v krátkej próze a obsadili 1. a 2. miesto medzi
zahraničnými účastníkmi.
V tom istom roku sa naši študenti oktávy Otto
Szöke a Karol Fula zúčastnili kvízu „Poznáš
Európu?“, ktorý usporiadalo nemecké vyslanectvo. Kvíz obsahoval otázky o Európskej únii
v slovenskom a nemeckom jazyku. Zo správnych
odpovedí bola každý týždeň vylosovaná víťazná odpoveď, naši žiaci do záverečného zlosovania
o hlavnú cenu, žiaľ, nepostúpili.
V školskom roku 2005/2006 naši študenti začali
pracovať nad projektom „Jazyky bez bariér“ pre
dyslektické deti. Študenti Marek Čermák, Martin
Gabriel, Marek Streharský a Matej Fülöp vypracovali niekoľko projektov, ako napr. Môj vzor, môj ideál,
spracovali osobnosť Johna Lenona a jeho tvorbu,
treťou fázou projektu bola téma zoologické záhrady
a životné prostredie. Žiaci pripravili obrazový materiál a zaujímavé situácie o prírode nahovorili dvojjazyčne. Posledným projektom bol projekt Deň národných kuchýň. Žiaci sa sústredili na národné jedlá
a kuchyne, zhotovili repertoár chutí a vôní. Projekty
boli odprezentované vo Veľkej Bíteši a v Prahe, kde
mali naši študenti medzi českými študentmi veľký
úspech.
V školskom roku 2008/2009 sa žiaci primy
a sexty zapojili do realizácie projektov E – Twinning. Žiaci primy v rámci elektronickej spolupráce
prezentovali tri projekty, predstavili školu, naše
mesto
a
Slovensko,
rôzne
scenérie
a pamätihodnosti. Partnerov si našli v Poľsku. Poľskí žiaci rovnako reagovali a nadviazali elektronické
dopisovanie. Žiaci sexty si elektronicky dopisujú
s estónskymi študentmi tiež v nemeckom jazyku.

Exkurzie
PK organizuje pravidelne exkurzie do Viedne,
žiaci sa zoznamujú s historickými pamiatkami, pozrú si expozície prírodovedného a historickoumeleckého múzea, navštívia Ankeruhr, Dóm sv.
Štefana, radnicu, Neuburg, Hofburg a hrobku Habsburgovcov.
V školskom roku 2007/2008 sa žiaci 3.A triedy
a septimy zúčastnili veľmi zaujímavej vzdelávacej
exkurzie do Rakúska a Spolkovej republiky Nemecko. Exkurzia niesla názov Zámky a hrady Ľudovíta II. Bavorského. Žiaci navštívili jeho najznámejšie sídla a rezidencie Nordschweinstein, Neuschwangau a Linderhof.
Pozreli
si
aj
rezidenciu
habsburgovcov
v Innsbrucku. Rovnako zaujímavý bol aj dvojdňový
pobyt študentov 3.A triedy v nasledujúcom školskom roku. Študenti navštívili rakúske mestá Graz
a Klagenfurt. Pozreli si rozprávkový zámok Hochosterwitz, navštívili Schlossberg, hodinovú vežu
a radnicu v Grazi. V Klagenfurte si pozreli miniatúry
najvýznamnejších stavieb sveta Minimundus.

JESEŇ
Už k nám prišla jeseň milá
a všetkých nás prebudila.
Chlad a zima prišli s ňou,
začalo sa diať plno zázrakov.
Ovocie už dozrelo,
naše ústa zavrelo.
Babka strihá ovečky,
upletie z nich svetríčky.
Stromy sa odeli farbami,
jeseň je už dávno za nami.
Jeseň prišla v plnej nádhere,
avšak zima už klope na dvere.
Veronika Sojaková, sekunda
šk. rok 2009/2010

PK má dobrú spoluprácu
s Rakúskym
a Goetheho inštitútom v Bratislave. Obidva
inštitúty pravidelne poriadajú prednášky a besedy
na rôzne témy pre našich študentov. Veľmi zaujímavá bola prednáška o možnostiach ďalšieho štúdia
nemeckého jazyka, o spôsobe získavania certifikátov
a o študijných pobytoch v zahraničí. Naši žiaci vždy
pracujú pod dohľadom nemeckej lektorky, s ktorou
vedú diskusiu a cvičia sa v lexike.
K úspechom našej PK v neposlednom rade patria
aj naši bývalí študenti, ktorí úspešne študujú
v súčasnosti vo Viedni ako Denis Bosnič, Monika
Paulechová, Zuzana Kadvoltová, Karol Fula a Fedor
Bosnič, ktorý študuje v Berlíne.
Členovia PK sa pravidelne zúčastňujú vzdelávacích pobytov v nemecky hovoriacich krajinách. Vedúca PK sa takéhoto pobytu zúčastnila v meste
Calw, ktoré je rodiskom nemeckého spisovateľa
Hermanna Hesseho. Cieľom tohto pobytu bolo rozšírenie kompetencií o danej problematike, vypracovanie projektu a prezentácia v tlači.

PREDMETOVÁ KOMISIA SPOLOČENSKOVEDNÝCH PREDMETOV
Mgr. Tatiana Vietorisová, vedúca PK
Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov zahŕňa vyučovacie predmety: dejepis, dejepisný seminár, náuka o spoločnosti, spoločenskovedný seminár a v školskom roku 2008/2009 boli
do tejto predmetovej komisie pričlenené geografia
a seminár z geografie.

V školskom roku 2004/2005 sme realizovali úlohy vyplývajúce zo zapojenia sa do medzinárodného
rojektu E-legends v rámci programu Comenius
schváleného Národnou kanceláriou Sokrates. Na
projekte sme spolupracovali so školami z Belgicka,
Fínska, Nemecka, Poľska, Talianska a Rumunska.

Do tejto predmetovej komisie patrili
v predchádzajúcich piatich školských rokoch nasledovní vyučujúci nášho gymnázia:

Záujem o maturitu zo spoločenskovedných predmetov je na našej škole veľký. Žiaci a študenti sa
aktívne zapájajú do predmetových olympiád, rôznych projektov, súťaží a dosahujú veľmi pekné úspechy.

∗ vyučujúci dejepisu:
• Mgr. Jozef Fedor,
• Mgr. Dagmar Lenártová,
• Mgr. Mariana Nagyová
∗ vyučujúce geografie:
• Mgr. Jana Augustovičová,
• Mgr. Adriana Mészárosová,
• Mgr. Tatiana Vietorisová
∗ vyučujúci náuky o spoločnosti:
• Mgr. Jozef Lesay,
• Mgr. Lucia Livinská
Na hodinách dejepisu, geografie a náuky o spoločnosti majú naši žiaci a študenti možnosť nielen získavať nové teoretické poznatky, ale nové vedomosti
si aj v praxi overovať v rámci rôznych exkurzií, vychádzok a výletov. Výučbu dopĺňame množstvom
rôznych učebných pomôcok i moderným technickým vybavením. Do tematických plánov je zapracovaná i koncepcia environmentálnej výchovy.
V predchádzajúcich piatich rokoch naši žiaci
a študenti navštívili: Národnú radu SR, Bratislavský
hrad, Múzeum národných rád na Myjave, Maticu
slovenskú a Národný cintorín v Martine, Mohylu M.
R. Štefánika v Ivánke pri Dunaji, Múzeum P. O.
Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Hájovňu P. O.
Hviezdoslava, Oravskú priehradu, Oravský zámok,
Múzeum Ľ. Štúra v Modre, Archeologické múzeum
v Bratislave, Židovské múzeum v Bratislave, Múzeum Ivana Krasku a Múzeum kúpeľníctva
v Piešťanoch, Košariská a Bradlo, Devín, Gerulatu
v Rusovciach, Umelecko-historické a Prírodovedné
múzeum vo Viedni, Malé Karpaty, Slovenská
ústredná hvezdáreň v Hurbanove, vodnú nádrž
v Gabčíkove, čističku odpadových vôd v Senci, filmový festival Ekotopfilm a mnohé iné zaujímavé
miesta. V rámci vychádzok do okolia školy spoznávali miestnu krajinu a v rámci koncoročných výletov
krásy Slovenska.

Tu sú tí najúspešnejší:

šk. rok 2004/2005
Geografická olympiáda (obaja v okresnom kole ):
Michal Kočan – 1. miesto,
Šimon Božík – 2. miesto.

šk. rok 2005/2006
Vybraní žiaci zo sexty a septimy sa pri príležitosti
Štúrovho roka zúčastnili celonárodnej súťaže pre
študentov stredných škôl zo slovenských národných
dejín pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča.
V súťaži preukázali veľmi dobré vedomosti
z národných dejín.
Geografická olympiáda (obaja v okresnom kole):
Michal Kočan – 1. miesto,
Hana Mihaľová – 2. miesto.

šk. rok 2006/2007
Geografická olympiáda:
Michal Kočan – 1. miesto v okresnom kole

šk. rok 2007/2008
Geografická olympiáda (všetci v okresnom kole):
Michal Kočan – 1. miesto,
Dominik Michálek – 2. miesto,
Alexandra Tošic, Stela Tvrdá – 3. miesto.

šk. rok 2008/2009
Geografická olympiáda (všetci v okresnom kole):
Matej Majtan – 1. miesto,
Dominik Michálek – 1. miesto,
Eduardo M. Martinez – 2. miesto,
Katarína Valovičová – 2. miesto.
Olympiáda ľudských práv:
Adriana Majtanová – 6. miesto v krajskom kole a
postup do celoslovenského kola – jej veľký úspech
a celú esej na tému Šport – alebo priestor na manifestáciu násilia a nacionalizmu viď. na webovej
stránke našej školy.

Pri vyučovacom procese sa v čoraz väčšej miere
využívajú aj nové informačno-komunikačné technológie, hlavne pri príprave naň, pri vypracovávaní
rôznych projektov a referátov, vyhľadávaní aktuálnych informácií a zaujímavostí.
Maturanti majú možnosť navštevovať semináre,
ktoré sa na škole každoročne otvárajú zo všetkých
troch spoločenskovedných predmetov. Po maturite
sa veľa našich absolventov venuje štúdiu týchto
predmetov na vysokých školách.

Filip Biznár – 10. miesto v krajskom kole

ÚVAHA O KNIHÁCH
(Ukážka maturitnej práce)
Slávny Konfucius kedysi povedal: „Slová kníh nás vždy vzrušia, dôležité je, aby nás
zmenili.“ Tento významný výrok nás núti k zamysleniu. Čo je to vlastne kniha? Na
prvý pohľad sú to len slová poskladané do viet. No keď sa týchto slov dotkne naša
duša, menia sa na malé iskričky, ktoré v nás rozpaľujú ohnivú žiadostivosť
a neutíchajúci smäd po poznaní. V našej mysli sa hmýria myšlienky, ktoré sa nevytrácajú, je ich viac a viac. Zanechávajú v nás stopy, ktoré sa do nás vrývajú a nikto a nič
ich z našej duše nemôže vymazať.
Každý z nás sa ako malé dieťa zoznámil so svojou prvou knihou. I napriek tomu, že
to boli obrázkové knižky, zanechali v nás túžbu odhaľovať všetko, čo nám bolo doposiaľ neznáme. V našich mysliach sa vynárali otázky, na ktoré sme hľadali odpovede.
So vzrastajúcou túžbou po poznaní rástla aj naša láska ku knihám.
Slová plné kúziel, tajomstiev i nezodpovedaných otázok zmenili a stále menia naše
duše. Obohacujú nás o krásne pocity, vnárajú do našich myslí nové a nové otázky
a v neposlednom rade robia z nás plnohodnotných ľudí.
Naša fantázia by bola bez kníh chudobná a naša duša prázdna. Nedovoľme to!
Pretvorme svet na ešte krajší a doprajme si knihu, ktorá bude pre nás slasťou a zmení
náš život k lepšiemu.
Lucia Koišová, 4. A
šk. rok 2005/2006

PREDMETOVÁ KOMISIA ČLOVEK A PRÍRODA
PaedDr. Zuzana Synaková, vedúca PK
Počas školských rokov 2004/2005 až 2008/2009
sa na výučbe predmetov chémia, biológia a fyzika
podieľali nasledovní vyučujúci:

Šk. rok 2006/2007
Maturanti: Ch: 13 žiakov, Bio: 10 žiakov

Mgr. Zlatica Baxová

– biológia

Olympiády: Ch – krajské kolo kat. C:
Marek Pribus (1.A) 1. miesto

PaedDr. Jana Fedorová

– biológia

Iné súťaže:

Mgr. Alžbeta Ivanová

– fyzika

Mgr. Mária Rohárová

– chémia, fyzika

Bio – žiaci kvarty (Ľuboš Bača, Mária Jurčovičová, Zuzana Pániková) sa zúčastnili súťaže Hypericum v Modre – 6. Miesto

Mgr. Daniela Romanová

– chémia

PaedDr. Zuzana Synaková

– chémia, fyzika

Mgr. Ján Šimulčík

– biológia

Mgr. Ján Trubač

– fyzika

Mgr. Tatiana Vietorisová

– biológia

Pôvodne do PK prírodovedných predmetov patril
predmet geografia a nepatrila fyzika. Zmena nastala
od školského roku 2008/2009, kedy do PK Človek
a príroda boli zaradené predmety chémia, biológia a
fyzika.

Fyz – súťaž Mladý energetik vyhlásená Slovenskými elektrárňami a.s.: trieda sekunda – 1. miesto
v krajskom kole, 1.A – 4. miesto v krajskom kole
Projekty: v rámci projektu Revitalizácia jazierka sa uskutočnilo spevnenie a odburinenie brehov, vyučujúca Ivanová vypracovala projekt zameraný na projektové vyučovanie prírodovedných
predmetov s využitím nových edukačných prostriedkov – notebook, dataprojektor, digitálny
fotoaparát, interaktívny systém eBeam a úspešný
bol aj projekt Zdravie v škole.
Šk. rok 2007/2008
Maturanti: Ch: 11 žiakov, Bio: 18 žiakov
Olympiády:

Šk. rok 2004/2005
Maturanti: Ch: 7 žiakov, Bio: 13 žiakov
Olympiády:
Bio – zúčastnili sme sa okresného kola kat. C,
Simona Trubačová a Veronika Demovičová
(žiačky kvarty) – 5. miesto.
Realizovali sa úlohy vyplývajúce zo zapojenia sa do
školského projektu E – legends v rámci programu
Comenius schváleného Národnou kanceláriou Sokrates.
Mgr. Augustovičová (Geo) vypracovala projekty
s prírodovednou tematikou: Eurovlak (pre terciu) a Národné parky sveta ( prima – kvarta) –
peniaze získané z uvedených projektov boli použité na nákup literatúry, videokaziet, DVD,
softwaru.

Šk. rok 2005/2006
Maturanti: Ch: 16 žiakov, Bio: 21 žiakov
V októbri začal pracovať prírodovedný krúžok
pod vedením J. Augustovičovej a Enviroklub
(financovaný Kontom Orange) – hlavné aktivity:
zber papiera, separovaný zber, Environástenka,
starostlivosť o jazierko pri školskom ihrisku

Ch – krajské kolo kat. B: Marek Pribus (2. A)
3. miesto, Mária Kupkovičová ( sexta) – 6. miesto
úspešná riešiteľka
Bio – krajské kolo: Dominika Melničuková (kvarta)
– 6. miesto
Projekty: beží projekt Revitalizácia jazierka,
Fyz: Z. Synaková spolu so študentami kvinty vypracovali projekt Učme sa inak vyhlásený kontom Orange, výstupom projektu bol Deň fyziky
pod názvom Archimedes alebo sa neutopiť vo fyzike, na ktorom sa zúčastnili žiaci základných
škôl zo Senca.
Šk. rok 2008/2009
Maturanti: Ch: 5 žiakov, Bio: 9 žiakov
Olympiády:
Ch – krajské kolo
kat. C: Viktória Modrocká (1.A) – 3. Miesto,
Adriana Majtanová (1.A) – úspešná riešiteľka
kat. B: Tomáš Krajčovič (2. A) – 9. m., úspešný
rieš.
kat. A: Marek Pribus (3.A) – 7.m., úspešný riešiteľ
Bio – krajské kolo (úspešné riešiteľky)
kat. E: Lenka Poórová 7. m.,
kat. B: Dominika Melničuková 2. m.,
v celoslovenskom kole 13. m.

V rámci celoslovenského výberu do workshopu
z chémie pre žiakov 2. a 3. ročníka a im zodpovedajúcich ročníkov 8-ročnej formy štúdia, bol vybraný
študent 3. A triedy Marek Pribus. Tento workshop
prebiehal na Prírodovedeckej fakulte UK
v Bratislave.
Exkurzie:
Naši študenti sa počas uplynulých rokov zúčastnili
rôznych exkurzií:
Ch: Čistička odpadových vôd v Senci, Cukrovar
v Dunajskej Strede,
Bio: Arborétum Tesárske Mlyňany, Botanická
záhrada a ZOO Bratislava, SNM Bratislava, Ekofilm
Bratislava, V zajatí evolúcie Bratislava, ZOO Viedeň
Fyz: Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice,
Vodná elektráreň Gabčíkovo a Čuňovo, Messer Tatragas Šaľa, Schola Ludus FMFI Bratislava, Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

Naše ciele počas uplynulých 5 rokov:
Všetci vyučujúci používajú pri príprave na vyučovanie a pri vyučovaní IKT.
Naším cieľom je dosiahnuť osvojenie kľúčových
kompetencií, rozvíjať logické a tvorivé myslenie našich žiakov. Učíme ich pracovať s rôznymi zdrojmi
informácií: odborná literatúra, internet a i., informácie vyhľadávať, triediť a spracovávať. Naši študenti by mali vedieť navrhnúť, uskutočniť
a vyhodnotiť experiment. Získané poznatky sa snažíme uplatňovať pri riešení problémových úloh. Žiakov oboznamujeme s chemickými látkami, o ich
vplyve na človeka a prírodu. Na laboratórnych cvičeniach sú vedení k dodržiavaniu pravidiel BOZP.
V súčasnosti klesá záujem o štúdium prírodovedných predmetov, preto motivujeme žiakov vypracovávaním rôznych zaujímavých projektov súvisiacich
s javmi okolo nás, novými objavmi vo svete vedy
a techniky.

Školenia a semináre:
Všetci vyučujúci sa priebežne zúčastňovali školení
a seminárov organizovaných metodickým centrom
v rámci ďalšieho vzdelávania učiteľov. Napr. Tvorba
testov, Zelená opona Marchegg Rakúsko, využívanie
IKT vo vyučovaní, nová maturita – legislatíva, nebezpečné chemické látky a manipulácia s nimi, KEÚPZ SR a mnohé iné.

HÁDANKA
Som priateľ v Núdzi a nepriateľ v Hojnosti,
Som brat Úľavy a milenec Ľútosti,
advokát Života a odporca Smrti,
som pevný bod sveta, ktorí sa vrtí.
Som Samote verný a Lásky sa stránim,
Radosť supľujem, plačem, keď raním.
Som večný ľudomil, avšak čo na to oni?
Raz som len pešiak a raz sedím na koni.

Som spoločník Pravdy a ňou Lož ruším,
nastupujem, len čo zradu vytuším.
Kde nie som ja, tam sa nastolí Mier.
Som tanečník Výčitky, jej vypĺňač dier.
Som známa pieseň, vlastne som Skutok.
Som, kto som, maj ma rád,
S láskou
Tvoj Smútok
Ivana Gajdošová, Kvarta A
šk. rok 2009/2010

PREDMETOVÁ KOMISIA MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
Mgr. Alena Balúchová, vedúca PK
Táto predmetová komisia vznikla len nedávno,
ale už dosahuje prvé kvalitatívne viac než uspokojivé výsledky.
Zahrnuté sú v nej predmety matematika, cvičenia z matematiky a informatika na základe
nového systému vzdelávania na základných
a stredných školách v šk. roku 2008/2009. Predtým
boli tieto vyučovacie predmety súčasťou PK prírodovedných predmetov a neskôr PK matematiky, fyziky
a informatiky.
Predmetová komisia, ktorá pracuje v školskom
roku 2009/2010 v zložení

•
•
•
•

RNDr. Jozef Radzo,
Mgr. Alena Balúchová,
Mgr. Alžbeta Ivanová,
PaedDr. Martina Kobolková
sa od začiatku svojej existencie zameriava na podporu žiakov a študentov, ktorí majú záujem rozvíjať
svoj talent a svoje schopnosti práve v tejto oblasti.
Žiaci sa tradične zapájajú do rôznych matematických súťaží – Matematická olympiáda, MAKS,
Pytagoriáda, Klokan a tento školský rok sme sa
zapojili aj do korešpodenčnej matematickej súťaže
PIKOMAT.
Najúspešnejšími riešiteľmi v posledných rokoch v okresných súťažiach boli:
• Zuzana Bakušová – úspešná riešiteľka matematických súťaží (2005, 2006),
• Ján Tomandl, Filip Medvecký—1. miesto v MO a
Pytagoriáde (2005),
• Mário Tóth - 1. miesto v MO a Pytagoriáde
(2007),
• Jakub Mikluš - úspešný riešiteľ v celoštátnom
kole Pytagoriády 2008, 1. miesto v MO a Pytagoriáde (2008,2009),
• Daniela Kratkoczká – viacnásobná úspešná riešiteľka MO, Pytagoriády a súťaže MAKS (2008,
2009),
• Katarína Valovičová, Dominika Polakovičová—
2. miesto v MO a Pytagoriáde (2008, 2009),
• Tomáš Kuzma - 1.miesto na Slovensku v r.2009
v súťaži MAKS, úspešný riešiteľ ďalších matematických súťaží, ktorý v tomto školskom roku publikoval aj článok o výpočte obsahu pravouhlého
trojuholníka bez použitia Pytagorovej vety.
Tento školský rok sme sa po prvý raz zúčastnili aj
informatickej súťaže iBOBOR, kde zatiaľ len zbierame skúsenosti.
Žiakom a študentom našej školy ponúkame možnosť rozšíriť si vedomosti tiež prácou v rôznych
krúžkoch. V posledných rokoch to boli: práca

s počítačom, krúžok zábavnej matematiky, krúžok
z programovania či Webdizajnu.
Učitelia spolu so žiakmi sa zapájajú do rôznych
projektov. V školskom roku 2004/2005 sa študenti
pod vedením Mgr. A. Balúchovej zapojili do projektu Nechajme školu ožiť, v rámci ktorého začali vytvárať novú podobu školskej web-stránky. V
r. 2007/2008 Mgr. Ivanová vypracovala projekt
Otvorená škola, ktorý bol zameraný na zavádzanie IKT do vyučovania, na zdokonaľovanie spolupráce s rodičmi a verejnosťou formou informačných
technológií.
Učitelia matematiky a informatiky sa podieľajú
tiež na vzdelávaní svojich kolegov. V roku 2006
sa na škole konalo počítačové školenie pedagogických pracovníkov PIRŠ, školenie Digitálni Štúrovci, zamerané na informatizáciu širokej verejnosti a od júna 2007 sa konalo školenie FIT zamerané
na zvýšenie funkčnej gramotnosti pre pedagogických pracovníkov, ktoré pokračovalo aj v ďalších
rokoch. Taktiež sa uskutočnilo školenie ECDL
(European Computer Driving Licence), ktoré vykonávala firma IMM Plus a bolo ukončené skúškou
a získaním certifikátu. Školenia sa zúčastnili bezplatne študenti maturitných ročníkov, septimy
a tretieho ročníka. Všetci získali ECDL certifikát.
Multiplikátorkou školenia bola Mgr. Ivanová, ktorá
sama je držiteľkou tohto certifikátu.
V ostatných rokoch prebieha pomerne intenzívna
modernizácia učební a ďalších vyučovacích
a didaktických prostriedkov. V školskom roku
2005/2006 sme získali päť počítačov od firmy Gratex a v roku 2007 bola zriadená nová učebňa informatiky,
vybavená
novými
počítačmi
a dataprojektorom z financií, ktoré sme získali od
nášho zriaďovateľa na základe vypracovaného projektu informatizácie školy. Na škole funguje internet
aj prostredníctvom WiFi — pripojenia a študenti
majú možnosť získavať informácie potrebné pri svojom ďalšom vzdelávaní.
Tento fakt sa podpisuje aj pod skutočnosť, že žiaci
sa neboja pracovať s počítačmi a vedia ich výborne
využívať pri príprave na vyučovanie či dopĺňaní si
a rozširovaní učiva. To v nemalej miere prispieva
k tomu, že viac ako 96% našich študentov je prijatých na vysokoškolské štúdium, čo nás a iste aj širokú verejnosť veľmi teší, ale aj zaväzuje.
Taktiež sme sprístupnili pre rodičov našich študentov a tiež pre študentov elektronickú žiacku
knižku na web stránke www.gab.edupage.org.

PREDMETOVÁ KOMISIA VÝCHOVNÝCH PREDMETOV
Mgr. Monika Áčová, vedúca PK

•
•
•
•
•
•
•

Členovia:
Mgr. Monika Áčová
Mgr. Agnesa Frčová
Mgr. Bibiana Strivinská
p. Gabriel Wagner
Mgr. Tibor Jančík
Mgr. Eugénia Sklenková, Huv
Mgr. Róbert Kučerák

– Nbk
– Etv, Obn
– Huv, Estv, Uak
– Vyv
– Nbe
– Estv
- Nbk

Súťaže
Hodiny výtvarnej výchovy sa niesli v uplatňovaní
nových výtvarných techník či inovačnou prácou
s klasickými pomôckami. Aj tu sa žiaci zapájali do
rôznych súťaží.

• zúčastnenie sa súťaže Zelený svet XII. pri príležitosti
medzinárodného festivalu o životnom prostredí ENVIROFILM 2007

• zúčastnenie sa súťaže Šport vo fantázii – Peking
2008 vyhlásenej samosprávnym krajom

Počas rokov 2005 - 2009 sme sa rôznymi aktivitami zameriavali na výchovu k etickým a kultúrnym
hodnotám vo všetkých výchovných predmetoch.

• zúčastnenie sa súťaže vyhlásenej gymnáziom

Výtvarnou, estetickou, hudobnou výchovou či predmetom umenie a kultúra sme sa snažili získať si žiakov cez umenie. Žiaci na hodinách i mimo nich dostali príležitosť spoznávať a najmä rozvíjať svoje
talenty. Dokumentujú to nasledovné aktivity.

• zúčastnenie sa súťaže na tému Diskriminácia –

Aktivity

• hudobné vystúpenie na námestí pri príležitosti
Mikulášskych dní v Senci,

• hudobné vystúpenie počas vianočného koncertu v evanjelickom kostole,

• príprava hudobno-dramatického programu s jednotlivými triedami, najmä sekundy na
súťaž o najlepšiu triedu Hľadá sa supertrieda,

• príprava na spevácku súťaž Slávik Slovenska,
Umiestnenie:
II. Kategória: Adam Poláček, – 3. miesto,
III. kategória: Tatiana Danková – 1. miesto,
Angelika Fábryová – 2. miesto

• príprava kultúrneho programu pri príležitosti

ukončenia školského roka – vlastná prezentácia
študentov našej školy: roková skupina Defekt,
rytmus fliaš z kvarty, tanec dievčat z tercie, spevácke duo Poláček Adam z primy a Fábryová Angelika z tercie.
Exkurzie
Krásy kultúrneho dedičstva spoznávali študenti aj
prostredníctvom exkurzií:

• Baroková Trnava – 1. A a kvinta
• Návšteva mestskej galérie: Výstava obrazov seneckých maliarov – 1. A, sexta, kvinta

• Návšteva Mestského kultúrneho strediska: Výstava fotografií – 1. A

• Návšteva Slovenskej národnej galérie – Gotické
a barokové umenie

• Návšteva Primaciálneho paláca v Bratislave
• Návšteva kultúrneho podujatia Soľ slovenského chleba

v Zlatých Moravciach s voľnou
Umiestnenie: Agáta Šulaková, sekunda

témou

úspešní boli žiaci tercie: Jakub Nuoška, Krištof Kolembus, Alexandra Tošič

• každoročná príprava karnevalových masiek
na Senecký karneval žiakmi primy a sekundy.
Aj v školskom roku 2008/2009 tradične získala
naša škola výborné umiestnenie - trieda sekunda
získala 1. miesto za prípravu kolektívnej masky.
Odmenení boli: Köszikla Ronald, Snohová Alexandra, Hollá Barbora, Hrnčiarová Katarína,
Šipoš Benjamín, Korbelová Michaela, Debnárová Romana, Hoffmannová Michaela.

• zúčastnenie sa súťaže Cesty za poznaním minulosti, zapojili sa žiaci primy a sekundy:
Sabo Branislav – prima
Köszikla Ronald – sekunda
Berky David – sekunda
Ibara Viktor – sekunda
Hrnčiarová Katarína – sekunda
Schmidl Adam – sekunda

Na hodinách etickej a náboženskej výchovy
a tiež
občianskej
náuky
sme
rozvíjali
u žiakov duchovné a duševné poznávanie, prostredníctvom ktorého môžu lepšie pochopiť a vážiť si
etické a kultúrne hodnoty nášho národa, tiež si
osvojiť ducha tolerancie k všetkým národom, ako aj
k národnostným a etnickým menšinám, a tak sa
podieľať na odstraňovaní rasizmu, antisemitizmu
a xenofóbie.
V tomto školskom roku sme sa zapojili do niekoľkých nových projektov: kampaň Červené stužky,
ktorá súvisela s bojom proti HIV. Tejto problematike sme sa venovali vo vyšších triedach. Žiaci sexty
a 2. A sa zúčastnili na prednáške o AIDS ako aj na
sviečkovom pochode. Obe tieto akcie boli organizované v spolupráci s Červeným krížom v Senci.

Ďalší projekt vznikol z iniciatívy samotných žiakov
primy, sekundy a tercie usporiadať v škole vianočné
trhy. Finančný výťažok bol zaslaný do Dobrej noviny, ktorá podporuje každý rok stavbu škôl
a nemocníc vo vybraných častiach Afriky.
Projekt Tehlička pre Sudán bol pokračovaním,
ako u žiakov podporovať a rozvíjať solidaritu. Zapojili
sa doň žiaci primy a sekundy. Tento projekt našiel
u žiakov pozitívnu odozvu.
V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sme sa zamerali na problémy šikanovania, delikvencie, fyzického
i psychického týrania, sexuálneho zneužívania a pod.
Slúžili nám k tomu materiály z projektu Jeden svet
na školách I. ako aj nové materiály z projektu Jeden svet na školách II.
Dôležitou súčasťou práce PK výchov bola spolupráca s pani psychologičkou, D. Malinovskou, ktorá so
žiakmi hovorila o témach osobnostného rozvoja jednotlivca ako aj o vzťahoch medzi žiakmi. Takisto sa
venovala protidrogovej problematike.
Pozornosť sme obracali aj na upevňovanie duševného zdravia a vzdelávania žiakov v oblasti zdravej
výživy. Venovali sme sa aj otázke životného prostredia.

Výtvarnou úpravou školy sme sa zapojili do organizácie príprav plenárneho rodičovského združenia či iných reprezentatívnych akcií školy – napr.
vytvorenie nástenky pri príležitosti kampane Červené stužky a tiež aj akcie pre podporu afrických detí
Tehlička pre Sudán.
Ďalšie aktivity PK výchov
vianočný koncert v evanjelickom kostole

•
• aktívna účasť na akciách Deň narcisov, Modrý

gombík, Nezábudka, Úsmev ako dar, Zbierka na
podporu vzniku materského centra

•
•
•
•
•

zbieranie cestovných lístkov pre postihnuté deti
zbieranie poštových známok pre misie
stretnutie s handikepovanými umelcami
výchovný koncert s protidrogovou tematikou
inštrumentálne vystúpenie Fábryovej Angeliky
z tercie a Kupkovičovej Márie zo septimy pri príležitosti výročia úmrtia M. R. Štefánika

• aktívna účasť žiakov primy a sekundy na detskej
púti v Marianke

Na hodinách výchov sme využívali IKT ako aj všetĎalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov
ky dostupné materiály. Žiakov sme tak viedli
k samostatnej práci i k tvorivému riešeniu problé- Vyučujúca náboženskej výchovy M. Áčová sa pravimov, čím sme rozvíjali ich schopnosti a talent.
delne (4-krát do roka) zúčastňovala stretnutí so školským dekanom, kde sa riešili otázky výchovy
Aktivity
a vzdelávania na hodinách náboženskej výchovy. Ok• Teleprojekt Pavol z Tarzu – zúčastnili sa na rem toho stretnutia mali formatívny charakter osobňom žiačky tercie: Kristína Kleinová, Lea Poórová, nosti učiteľa.
Silvia Štellerová.
Vyučujúca etickej výchovy A. Frčová sa zúčastnila
• Výtvarná súťaž sv. Pavol – zúčastnili sa na nej seminára o novom školskom vzdelávacom progražiaci primy: Kuzma Tomáš, Poláček Adam, Sojame ako aj na školení o predchádzaní delikvencií
ková Veronika
a drogovej závislosti mládeže.
• Biblická olympiáda – zúčastnili sa na nej žiaci
sexty. Družstvo Kadnárová Lucia, Pozsonyi Voj- Vyučujúca predmetu Umenie a kultúra sa zúčastnitech, Baláž Viktor sa stali úspešnými riešiteľmi. la školenia o novom vyučovacom predmete.
Postúpili do diecézneho kola, kde získali
7. miesto. Najväčší úspech v biblickej olympiáde
sme dosiahli v školskom roku 2005/2006, kedy
sme získali 2. miesto v rámci Slovenska. Našu
školu reprezentovali: Mária Tureničová, Lucia
Múčková, Katarína Uličná.
Jeseň
Jeseň je ako zlatý dážď,
ktorý kvitne zas a zas.
Raz má puky, potom kvety...
A nadíde ten čas,
kedy jeseň prebýva v nás.
Je to krása žltá, červená aj zelená
a farby letia do neba.
Až tam, kde sa slnko rozhorí
a cez tunel prechádza do hory.

V hore je deň iný ako na Zemi,
je tam pocit, ktorý vždy padne mi
do srdca krásneho, prebývaného jeseňou.
Nina Vrábelová, sekunda
šk. rok 2009/2010

PREDMETOVÁ KOMISIA TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY
Mgr. Ján Šimulčík, predseda PK
Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor na realizáciu a uvedomenie si potreby celoživotnej starostlivosti žiakov o svoje zdravie, osvojenie si
teoretických vedomostí a praktických skúseností
vo výchove k zdraviu prostredníctvom pohybových
aktivít, telesnej výchovy, športovej činnosti
a pohybových aktivít v prírodnom prostredí. Poskytuje základné informácie o biologických, fyzických,
pohybových, psychologických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak získa kompetencie, ktoré súvisia s poznaním a starostlivosťou o
vlastné telo, pohybový rozvoj, zdatnosť a zdravie,
ktoré určujú kvalitu budúceho života v dospelosti.
Osvojí si postupy ochrany a upevnenia zdravia,
princípy prevencie proti civilizačným ochoreniam,
metódy rozvoja pohybových schopností a pohybovej
výkonnosti, v prípade žiakov so zdravotným oslabením alebo zdravotným postihnutím princípy úpravy
zdravotných porúch. Získa vedomosti a zručnosti o
zdravotne a výkonnostne orientovanej zdatnosti a
telovýchovných činnostiach z viacerých druhov
športových disciplín. Je vedený k pochopeniu kvality pohybu ako dôležitej súčasti svojho komplexného
rozvoja, k zorientovaniu sa vo výbere pohybu pri
vyskytujúcich sa zdravotných poruchách a ich prevencii, k poznaniu kompenzačných a regeneračných
aktivít a ich uplatneniu v režime dňa.
Na jednotlivých stupňoch vzdelávania postupne
získaný komplex predmetových a kľúčových kompetencií spolu s osvojenými telovýchovnými
a športovými zručnosťami by sa mal takto stať v konečnom dôsledku súčasťou jeho životného štýlu a
výrazom jeho životnej filozofie.
Vzdelávacia oblasť spája vedomosti, návyky, postoje, schopnosti a zručnosti o pohybe, športe, zdraví
a zdravom životnom štýle, ktoré sú utvárané prostredníctvom realizovaných foriem vyučovania telesnej a športovej výchovy, zdravotnej telesnej výchovy alebo formou integrovanej telesnej a športovej
výchovy.
Členovia PK telesnej a športovej výchovy
Mgr. Ján Šimulčík

•
• Mgr. Elena Janotková
• Mgr. Adriana Mészárosová (do júna 2009)
• Mgr. Lucia Livinská (do r. 2007)

Predmet telesná a športová výchova vyučujeme
s časovou dotáciou 3 hodiny týždenne s výnimkou
triedy oktávy, kde je časová dotácia 2 hodiny.
V triedach, v ktorých učíme podľa nového vzdelávacieho programu, je časová dotácia tiež len 2 hodiny.
Čo sa týka hodnotenia a klasifikácie žiakov, žiaci
sú hodnotení komplexne, aby známka vyjadrovala
stav fyzickej zdatnosti, zručnosti, ale aj vzťah
k pohybovej aktivite celkovo.
MateriálnoMateriálno- technické zabezpečenie
pre vyučovanie predmetu Tvš :
Využívame dve telocvične, futbalové ihrisko
s umelou trávou, areál slnečných jazier (beh
v teréne), po dohode atletický areál ZŠ
J. G. Tajovského v Senci a atletickú halu Elán v
Bratislave.
Učivo je obsiahnuté v časovo - tematických plánoch, ktoré sa aktualizujú podľa aktuálnych podmienok pre vyučovanie predmetu TV. V praxi to
znamená zvyšovať pozornosť vyučujúcich na výkonnostne slabších a pohybovo menej nadaných žiakov
a zároveň sa prispôsobiť daným podmienkam. Snahou je upriamiť pozornosť na žiakov, ktorí sú čiastočne oslobodení od Tvš a zohľadňovať ich zdravotný stav pri vyučovaní predmetu.
Cieľom predmetu je:
- dominujúcim výchovným cieľom telovýchovného
procesu je formovanie, upevňovanie a stabilizácia
aktívneho vzťahu k Tvš, k telesnému a pohybovému
zdokonaľovaniu pre záujmy celku v spojení
s rozvojom estetiky a citovej výchovy.
- pri zefektívňovaní pedagogického procesu, cieľavedome využívať všetky hodnoty a programy humanizácie a demokratizácie spoločnosti, prejsť ku škole
rozvíjajúcej tvorivé myslenie, viesť žiakov
k sebarealizácii a tak odstraňovať priemernosť
a často sa prejavujúcu ľahostajnosť. Výchovu realizovať v každodennom pôsobení učiteľa pri styku so
žiakom na hodinách Tvš a mimo nich.
- pri výchove sa sústrediť na mravné hodnoty, formovať u žiakov osobnosť vysokých morálnych kvalít
a zamerať sa na talentovaných žiakov. Pestovať pocit
hrdosti a zodpovednosti za svoju prácu a činy, viesť
žiakov k tomu, aby chápali význam ekologického,
environmentálneho myslenia v zachovaní kvality
životného prostredia.
- venovať náležitú pozornosť príprave žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu poro-

zumenia, mieru, znášanlivosti, priateľstva medzi
národmi, etnickými a národnostnými, náboženskými skupinami a využívať medzipredmetové vzťahy
na posilnenie tolerancie, odstraňovanie rasizmu
a xenofóbie.
- zamerať sa na rozvoj vytrvalosti a dynamickej sily,
- motivovať výkonnostne slabších žiakov a podnietiť
v nich záujem o telesnú výchovu a šport. - vzbudiť
záujem žiakov o netradičné pohybové aktivity
v rámci krúžkovej činnosti (floorbal,
streetbal...).
- podporiť pohybovo nadaných a talentovaných žiakov v ich pohybových aktivitách
- praktické návyky a činnosti získané na hodinách
Tvš a v športových krúžkoch preniesť na úspešnú
reprezentáciu školy v regionálnych športových súťažiach.
Snahou je, aby sa do pohybových aktivít zapojilo
čo najviac žiakov.
Súťaže
Regionálne športové súťaže vyhlasuje Ministerstvo školstva a následne ich koordinuje SAŠŠ a KŠÚ
( kalendár športových súťaží), následne sa súťaže
organizujú na jednotlivých školách v BSK.
Nielen naši žiaci sa majú možnosť zapojiť do súťaží a to :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

veľký futbal
malý futbal
halový futbal
basketbal
volejbal
hokejbal
stolný tenis
šach
cezpoľný beh

• floorbal
• beh zdravia
• národná cyklistická
•
•
•

súťaž
olympiáda seneckých
škôl
vybíjaná /dievčatá/
atletika atď.

Naša škola je zapojená do športových aktivít podporovaných Bratislavským samosprávnym krajom
(regionálne postupové súťaže o pohár predsedu
BSK), konkrétne: regionálna postupová súťaž vo
floorbale, basketbale, futbale (organizujeme súťaž
v basketbale).
Nepovinný predmet „Športová výchova“ nadväzuje na vzdelávaciu oblasť Zdravie a pohyb v predmete telesná a športová výchova štátneho a školského
vzdelávacieho programu vo vyššom sekundárnom
vzdelávaní svojimi vyučovacími hodinami. Je tvorený pre nadaných a menej nadaných žiakov na základe dobrovoľnosti a môže sa zabezpečovať vo forme
bežnej vyučovacej hodiny s časovou dotáciou 2 hodiny týždenne. Prispieva k ďalšiemu pohybovému

zdokonaľovaniu žiakov, ku zvyšovaniu ich pohybovej gramotnosti, k utváraniu základných telovýchovných a športových návykov pre celoživotný pohybový režim, zdravý spôsob života a rozširuje príležitosti na športovej výkonnosti. Zameranie tohto voliteľného predmetu vychádza predovšetkým
z podmienok školy, záujmu žiakov a zo zásady vytvárania príležitosti:

• podporiť aktivitu menej zdatného a pohybovo

menej vyspelého žiaka s ponukou doplnenia
a prehĺbenia jeho praktického a teoretického
vzdelania v oblasti športu, športovej činnosti
a zdravia

• podporiť

pohybovo
talentovaných
žiakov
v postupnom raste ich športovej výkonnosti
a rozvoji športovej osobnosti.
Čo sa týka ďalšieho vzdelávania
vyučujúcich
v rámci Tvš : metodické centrá pravidelne organizujú metodické dni, na ktorých sa podľa záujmu vyučujúcich zúčastňujeme, napr. metodika netradičných športov, metodika športovej prípravy, nový
školský vzdelávací program atď.
Na verejnosti, čo sa týka telovýchovných
a športových aktivít, je naša škola pomerne dosť
viditeľná: podieľame sa na organizácii „Seneckého
triatlonu“, organizujeme národnú cyklistickú súťaž
o pohár A. Tkáča, organizujeme futbalový turnaj
žiakov seneckých škôl o pohár riaditeľa GAB, podieľame sa na organizácii olympiády žiakov seneckých škôl, pravidelne sa zúčastňujeme obvodných,
okresných pri postupe aj krajských a slovenských
kôl v športových súťažiach, pedagogický zamestnanci sa každoročne zúčastňujú na turnaji vo volejbale
o „Pohár primátora mesta Senec“.
V telovýchovných a športových aktivitách dosahujeme dobré výsledky. Absenciu atletickej dráhy riešime návštevami športovej haly Elán v Bratislave a
po dohode so ZŠ Tajovského v Senci o využívaní jej
atletickej dráhy.
Pre využitie voľného času naša škola umožňuje
žiakom a verejnosti navštevovať rôzne telovýchovné
útvary, napr. basketbal, floorbal, vybíjaná, futbal,
volejbal. Pri škole funguje športový klub, ktorý je
hlavne zameraný na basketbal.
Iné aktivity vyplývajúce z plánu práce PK - kurzy
• Lyžiarske kurzy – Krahule, Donovaly, Veľká Rača, Lazy pod Makytov - Čertov, Račkova dolina

• Plavecké kurzy–AQAUPARK Senec, Vincov Les
• Kurz ochrany človeka a prírody – Račkova dolina, Habovka, Zuberec, Slnečné jazerá

• Účelové a aplikačné cvičenia

Mimovyučovacie pohybové aktivity a projekty

• Minimax – volley:

Obvodné kolo v basketbale žiakov SŠ –
chlapci

• DM drogrie markt „Ľahšie to ide ľahšie“: prekáž-

Umiestenie družstva :
1. miesto, postup na krajské kolo

minivolejbal pre žiakov ZŠ a OSG
kové dráhy zamerané na rozvoj telesných schopností a zručností pre žiakov ZŠ a OSG

• Coca – cola pohár:

Umiestenie družstva na krajskom kole :
4. miesto

turnaj vo futbale žiakov ZŠ a OSG

• COOP Jednota cup:

turnaj vo futbale žiakov ZŠ a OSG

• Scool cup: zimné športy
• Canadien cup: turnaj vo floorbale
• Otvorená škola:

projekt na podporu v oblasti športu

• PONTIS: športové povrchy
Športové úspechy našich žiakov v regionálnych
súťažiach
Krajské kolo
v cezpoľnom behu žiakov ZŠ a SŠ
Umiestnenie družstiev :
4. miesto – chlapci,
5. miesto – dievčatá
Okresné kolo
v malom futbale v kategórií STŽ ZŠ
Umiestnenie družstva:
1. miesto – postup do krajského kola
Umiestnenie v krajskom kole: 2.miesto
Krajské kolo v šachu žiakov SŠ
Bratislavského samosprávneho kraja
Umiestnenie :
1. miesto – postup na Majstrovstvá SR

Na športových súťažiach úspešne reprezentujú, resp. reprezentovali školu:

Dávid Čermák, Branislav Korbel, Lukáš Laššu,
Šimon Smrtič, Matúš Baus, Michal Baus, Vladimír
Hergovič, Martin Jurča, Milan Štulpa, Martin Jaššo,
Dávid Varga, Peter Jasaň, Peter Pažitný, Matúš Ujhelyi, Dušan Bánoczký, Matej Zelinka, Tomáš Vrtal,
Gabriel Filkász, Boris Hvozda, Michal Köplinger,
Richard Köplinger, Mário Tóth, Dominik Hanák,
Filip Morvay, Juraj Jajcaj, Dominik Michálek, Lukáš Papay, Lukáš Stranovský, Ladislav Talamon,
Richard Korčák, Tomáš Olas, Martin Semančák,
Jakub Drinka, Michal Čontoš, Victor Ibara, Samuel
Hanák.

Alexandra Snohová, Michaela Korbelová, Tereza
Trnková, Lujza Medvecká, Eliška Vošková, Andrea
Tóth - Vaňová, Kristína Szabó, Angelika Fábryová,
Jana Beňovská, Lea Poórová, Stella Tvrdá, Ivana
Tereková, Linda Bittnerová, Eva Vigľašová, Simona
Róková, Diana Kurčinová, Alexandra Agnerová,
Carmen Leporisová, Zuzana Strážayová, Viktória
Modrocká, Laura Nováková, Monika Strmenská,.

Umiestnenie na MS: 4.miesto

V prvom polroku školského roku 2009/2010 sa
umiestnili naši žiaci na popredných miestach
v niektorých regionálnych súťažiach a to napríklad:

Okresné kolo vo volejbale
žiakov SŠ - dievčatá

• Mário Tóth, Juraj Jajcaj, Dominik Michálek sa

Umiestnenie družstva :
1.miesto - postup do krajského kola
Obvodné kolo vo volejbale
žiakov ZŠ - dievčatá
Umiestnenie družstva :
1. miesto, postup na krajské kolo
Umiestenie družstva na krajskom kole :
4. miesto

zúčastnili na Majstrovstiev SR v cezpoľnom behu
v Liptovskom Mikuláši,

• Leonard Hrtan obsadil 1. miesto na Majstrovstvách SR stredoškolákov v pretláčaní rukou,

• starší žiaci postúpili do krajského kola v malom
futbale a basketbale,

• žiačky SŠ postúpili do krajského kola vo volejbale,

• Dávid Varga sa umiestnil na 4. mieste na krajskom kole v šachu žiakov SŠ.

Školský športový klub Gymnázia Antona Bernoláka – GABBO Senec
CENTRUM BASKETBALU v Senci

Školský športový klub Gymnázia Antona Bernoláka bol založený dňa 22.4.2006, ako občianske združenie, ktorého hlavým cieľom je snaha po výraznejšom skvalitnení práce s deťmi, zvyšovanie
a skvalitnenie úrovne telesnej a športovej pripravenosti deti a mládeže v Senci a okolí. ŠŚK GAB je
otvorený pre všetky športy.
Basketbalový oddiel je zakladajúcim športovým
odvetvím a jeho cieľom je vytvoriť dostatočnú základňu detí v basketbale tak, aby boli postupne prihlasované všetky vekové kategórie do súťaží organizované Slovenskou basketbalovou asociáciou. GABBO Senec – Gymnázium Antona Bernoláka predstavuje začiatok histórie basketbalu v Senci.

Súčasný celkový počet členov klubu je 102 detí a 15
dospelých. Deti sú rozdelené do kategórii:

•
•
•
•

prípravka – rok narodenia detí 2001 a mladší
mladší žiaci – rok narodenia 1997 a mladší
starší žiaci – rok narodenia 1996 a mladší
juniori - rok narodenia 1992 a mladší

V súťažnej sezóne hráme oblastné súťaže
v kategóriach mladší žiaci, starší žiaci, juniori.
Hráči GABBO Senec a študenti Gymnázia – Samuel Hanák, Viktor Ibara, Miroslav Sabo, Adam
Szabó, Adam Schmiedl, Šimon Smrtič, Filip Medvecký, Jakub Pytel, Ján Kapoun, Lukáš Pappay, Lukáš Laššu.

Predseda klubu:

Ivan Medvecký

Tréner klubu:

Ing. Gabriela Rebrošová

Členovia predstavenstva: Gustáv Schmiedl, Ján Kapoun, Janka Pytlová.

...KEĎ LÁSKA BOLÍ
Po nociach
...ticho...
plačem do vankúša.
Vždy vtedy, keď
...život...
ťažko skúša.
Vtedy na slzy nasadím
...masku...,
ktorú mením po toľkýkrát.
Pre
...lásku…
Slzy povedia viac ako
...slová...
Viac ako keď povieš:
„Milujem ťa,“
láska moja...
Sú trpké a bolestivé.
Škoda, že nevidíš moje
...srdce...,
ako krváca.

Možno uveril by si
vtedy
v ...lásku…
Bolestne kreslím
...srdcia...
na papier.
Medzi nimi šíp,
čo urobil toľko dier.
Až úplne lásku rozdelil
a zostal len
...plač...
a
...spomienky...
-----------------------...a nekončiaca láska v srdci,
čo spôsobuje toľko bolesti…

Karin Untermayerová, kvarta A
šk. rok 2009/2010

TISÍC TVÁRÍ LÁSKY
Láska má v živote
tisíce tvárí,
pozri sa okolo,
kto sa jak tvári.
Láska je voňavá,
jak šálka kávy.
Len čo ju uvaríš,
vypiť ťa vábi.
Niekto ju veľmi rád,
s mliekom si pije,
niekto zas s cukrom si,
v krvi fajn žije.
Inému od lásky
úsmev sa zjaví,
keď hrniec halušiek
bruško mu trávi.
Ďalšiemu pri vínku
do spevu ide,
veď s plným pohárom,
nálada príde.
Niekto zas do školy
veselo beží,
veď láska k učeniu
srdce mu teší.
Spotený mládenec
po tráve beží,
od rána v hlave mu
lopta len leží.
Dievčina v posilke
smutne si sedí,
randila s krémešom,
teraz sa mierni.
Mamička s kočíkom
po parku beží,
bezzubým úsmevom
hrozne sa teší.
V kine sa dvojica
ku sebe tlačí,
to, že sú spolu, im
úplne stačí.
Láska má v živote
tisíce tvárí,
každý si nájdite,
v čom sa vám darí.
Kristína Kleinová, Kvarta B
šk. rok 2009/2010

Zoznam absolventov v školských rokoch
2004/2005—2008/2009
2004/2005

2004/2005

4. A
triedna profesorka Mgr. Marta Hospodárová

Oktáva
triedny profesor Mgr. Ján Šimulčík

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Milan
Andrea
Mária
Lenka
Františka
Nikoleta
Petra
Lenka
Lukáš
Zdenko
Katarína
Veronika
Hana
Eva
Vladimír
Peter
Radoslav
Juraj
Luboš
Martin
Lucia
Peter
Zuzana
Adam
Júlia
Mária
Katarína
Zuzana
Jana
Ľubica

BÍLIK
BOGNÁROVÁ
BOROVSKÁ
CISAROVÁ
CSIVREOVÁ
ČERMÁKOVÁ
FABUŠOVÁ
GALÁŽOVÁ
GUBÁNI
HUDÁK
INGELIOVÁ
JASENOVCOVÁ
JURČOVIČOVÁ
JURÍČKOVÁ
KAKAŠ
KAŠTÍL
KOPKA
KOVAČIČ
LUČIVJANSKÝ
MIKULÁŠEK
MINARIČOVÁ
PAJERSKÝ
PODOLSKÁ
POLAKOVIČ
ŠAFRANKOVÁ
ŠIMONIČOVÁ
ŠIMONOVÁ
ŠUPALOVÁ
TICHÁ
VRANÍKOVÁ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Tomáš
Marek
Martin
Barbora
Denis
Ivan
Elena
Michal
Zuzana
Jana
Zuzana
Martina
Ľuboš
Lucia
Matúš
Ivana
Viktor
Lucia
Matúš
Monika
Dáša
Soňa
Martina
Igor
Pavol
Peter
Peter
Eva
Lukáš
Ivana
Peter
Katarína
Vanda
Iveta
Andrej

AUGUSTOVIČ
BAGI-KOVÁČ
BALÁŽ
BEŇOVÁ
BOSNIČ
ČEPEL
HALICKÁ
CHRAPČIAK
KADVOLTOVÁ
KAKAČKOVÁ
KATONOVÁ
KOVALÍKOVÁ
KOZIC
KRIVIČKOVÁ
LANČARIČ
MADŽOVÁ
MÉSZÁROS
MÚČKOVÁ
NOVÁK
PAULECHOVÁ
Pätoprstá
PEŠKOVÁ
PETRÁKOVÁ
PODMANICKÝ
PODOLSKÝ
PUTTNÁR
SEČ
SOMOGYIOVÁ
SZABÓ
ŠMONDRKOVÁ
ŠTETKA
ULIČNÁ
VALKUČÁKOVÁ
VRANÍKOVÁ
ZELMAN

2005/2006

2005/2006

4. A
triedna profesorka PhDr. Helena Oberhauserová

Oktáva
triedna profesorka Mgr. Alžbeta DURAYOVÁ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Michal
Renata
Erika
Anita
Peter
Vasil
Ivana
Jozef
Michaela
Soňa
Juraj
Branislav
Peter
Petra
Karol
Libor
Lucia
Martina
Petra
Katarína
Michaela
Ladislav
Juraj
Eva
Ján
Daniela
Monika
Zuzana
Barbara
Monika
Vlasta

ANDELEK
BELZÁROVÁ
BOGNÁROVÁ
BORŠOVÁ
BRIGANT
BULAVČIAK
DRAHOŇOVÁ
FICEK
GREGORÍKOVÁ
HALÁSZOVÁ
HUDÁK
CHOVANČÍK
ILAVSKÝ
JAKÁ
JEŠKO
KOCKA
KOIŠOVÁ
KOPUNCOVÁ
KUŠTÁROVÁ
MAČALIOVÁ
MARÁKOVÁ
MAZÚCH
MÉSZÁROS
NEMČOVIČOVÁ
SKALSKÝ
SMOĽARČUKOVÁ
SZULÁNYIOVÁ
TAKÁCSOVÁ
VARGOVÁ
VARGOVÁ
ZVOLENSKÁ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Peter
Michal
Daniela
Dušan
Tomáš
Tomáš
Tomáš
Barbora
Zuzana
Eva
Ondrej
Zuzana
Kristína
Lukáš
Matúš
Eva
Ondrej
Oliver
Silvia
Soňa
Lenka
Dominika
Diana
Dominika
Michal

BASÁR
CILC
DUCHOŇOVÁ
FÁBIK
FRANKO
FRČO
HIANIK
INGELIOVÁ
JAĎUĎOVÁ
KABÁTOVÁ
KOLČITER
KOVÁČOVÁ
KRAMARICSOVÁ
LUPTÁK
MINARIČ
MOLNÁROVÁ
OŽVALD
POÓR
RÉPÁSSYOVÁ
ROBINEKOVÁ
SENKOVÁ
SRNÁKOVÁ
ŠIMONIČOVÁ
TAKÁČOVÁ
VALKÁR

2006/2007

2006/2007

4. A trieda
triedna profesorka Mgr. Jana Augustovičová

Oktáva
triedna profesorka PhDr. Helena Oberhauserová

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Mária
Jana
Alexandra
Ľubica
Stanislava
Monika
Marta
Erik
Barbora
Zuzana
Nina
Miloš
Zdenka
Jakub
Andrea
Eva
Miroslava
Gabriela
Petra
Stanislava
Michal
Miriam
Jana
Veronika
Juraj
Petra
Milan
Robert
Dušan
Petra
Mária
Darina
Mária

BACKSTUBEROVÁ
BELIČKOVÁ
BOČKOVÁ
ČEPELOVÁ
ČERNOCHOVÁ
FOLKMANOVÁ
HAŇOVÁ
HEGEDÜS
HORGOSIOVÁ
HORVÁTHOVÁ
HULOVÁ
JAKUBEK
KELIJOVÁ
KLECH
KOLEMBUSOVÁ
KONTSEKOVÁ
KOPECKÁ
KOVÁČOVÁ
KRIŠKOVÁ
MARKUSOVÁ
MASARYK
MAYEROVÁ
PELECOVÁ
PETEROVÁ
SASARÁK
SZALAYOVÁ
ŠAFRANKA
ŠIMONIČ
ŠUPALA
TOTHOVÁ
TURENIČOVÁ
TUŠŠOVÁ
VOŠKOVÁ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Feďa
Jana
Šimon
Denisa
Miroslava
Daša
Jakub
Romana
Miroslav
Šimon
Anna
Ivana
Zuzana
Anna
Aneta
Veronika
Katarína
Tomáš
Matúš
David
Jakub
Jakub
Michaela
Mariana
Marián
Tomáš
Ladislav

BOSNIČ
BOUŠKOVÁ
CIBUĽA
CINGELOVÁ
ERBENOVÁ
FIALOVÁ
FULA
JENDRUŠOVÁ
KELIJ
KOLČITER
KOVAĽOVÁ
KRATKOCZKÁ
KRIŠTOFÍKOVÁ
KROČKOVÁ
LETUŠEKOVÁ
LIPKOVÁ
MADARÁSZOVÁ
MESZÁROS
RAJCZI
RARBOVSKÝ
ROHÁR
ROMAN
SMRTIČOVÁ
ŠLÉZOVÁ
TICHANSKÝ
VARGA
ŽITTŇAN

2007/2008

2007/2008

4. A trieda
triedna profesorka Mgr. Mária Rohárová

Oktáva
triedny profesor Mgr. Ján Šimulčík

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Zoltán
Diana
Anna
Štefan
Dominika
Klaudia
Adriana
Jakub
Marcel
Ivana
Zuzana
Veronika
Erik
Martina
Katarína
Andrea
Marcela
Martin
Katarína
Andrea
Samuel
Štefan
Martin
Jana
Sabina
Peter
Nika
Nikola
Lenka
Petra
Jakub

AGÓCS
ALAPIOVÁ
ARBETOVÁ
BARKOL
FEKETOVÁ
FERENCZYOVÁ
HAJŠOVÁ
HANIC
JASENOVEC
JURKOVIČOVÁ
KNAPOVÁ
KOCKOVÁ
KOLLER
KOŠECOVÁ
KOVAČIČOVÁ
KRCHŇÁKOVÁ
LEHOCKÁ
LINDÁK
OMASTOVÁ
PAVLÍKOVÁ
PODOLINSKÝ
PUŠKEL
SRNÁK
ŠOLTISOVÁ
TAKÁCSOVÁ
TAKÁČ
URBANOVÁ
VARGOVÁ
VIRKLEROVÁ
VITTEKOVÁ
VOŠKO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Viktor
Nikoleta
Maroš
Tibor
Igor
Dominika
Karol
Katarína
Ľudmila
Lucia
Veronika
Katarína
Marek
Lucia
Marek
Michal
Martin
Veronika
Jakub
Otto
Klaudia
Ján
Zuzana
Katarína
Pavol
Ernest
Lea

AGÓCS
BITTEROVÁ
ČERNÁK
DÖMÖTÖR
ĎURČÍK
FARKAŠOVÁ
FULA
GÁLIKOVÁ
GAŠPAROVÁ
GRÁFOVÁ
HRKEĽOVÁ
JAĎUĎOVÁ
JURKOVIČ
MORVAYOVÁ
MRÁZ
MÚČKA
ORSÁG
POÓROVÁ
SASARÁK
SZÖKE
ŠARMÍROVÁ
ŠTETKA
UJHELYIOVÁ
VITTEKOVÁ
VLČEK
WALZEL
ZIGOVÁ

2008/2009

2008/2009

4. A trieda
triedna profesorka Mgr. Jozef Fedor

Oktáva
triedna profesorka Mgr. Monika Áčová

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Dušan
Linda
Lukáš
David
Zuzana
Matej
Martin
Veronika
Bianka
Zuzana
Martin
Arnold
Gabriela
Matej
Klaudia
Barbora
Miloš
Lidia
Andrea
Jakub
Marianna
Michaela
Zuzana
Marek
Matúš
Ivana
Monika
Eva
Marián
Matej
Ivana
Kristína

BÁNOCZKÝ
BITTNEROVÁ
CIBUĽA
ČERMÁK
DAŇKOVÁ
FÜLÖP
GABRIEL
GUOTHOVÁ
HORVÁTHOVÁ
JÓZANOVÁ
JURČA
KAKAŠ
KATONOVÁ
KESZÖCZE
KLOCHÁŇOVÁ
KNAPOVÁ
KOVÁČ
LEHKAR
LUKAČOVIČOVÁ
MÚČKA
PEŠKOVÁ
PRAŽIENKOVÁ
STRÁŽAYOVÁ
STREHÁRSKÝ
TALLO
TEREKOVÁ
VARGOVÁ
VIGLAŠOVÁ
VOLOVÁR
ZELINKA
ZRNČÍKOVÁ
ZVOLENSKÁ

1. BOŽÍK
2. BUCKO
3. CIBUĽA
4. CÍCH
5. HORVÁTH
6. HORVÁTH
7. JURKOVIČ
8. KNOŠKA
9. KOŽÍK
10. KRAMARICS
11. MAJOVÁ
12. MALINOVSKÁ
13. NAGY
14. PAJERSKÝ
15. PETRÁKOVÁ
16. SLEZÁK
17. ŠARMÍROVÁ
18. TRUBAČOVÁ
19. UJHELYI
20. ZVÁČ

Michal
Jaroslav
Michal
Augustín
Martin
Vojtech
Peter
Juraj
Tomáš
Vojtech
Martina
Júlia
Peter
Pavol
Lenka
Ivan
Lucia
Simona
Matúš
Jakub

JESEŇ
Leto od nás odchádza,
krásna jeseň prichádza.
Lastovičky na juh odlietajú,
pestré farby sa do záhrad sťahujú.
Zelené listy menia sa na červené,
človek zisťuje príchod jesene.
V lese listy pod nohami šuchocú,
vtáci svoju jesennú melódiu štebocú.
Príroda tak mení svoju tvár,
zvieratká však vedia, že opäť príde jar.
Tomáš Kuzma, sekunda
šk. rok 2009/2010

