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Škola je živý organizmus,
plný života, zmien,
podnetov a reakcií.
Trávime v nej tretinu dňa.
Rozhodli sme sa prinášať
vám občasné informácie
zo života a o živote v
našej škole. 

Od januára 2022 neprešlo
tak veľa času. Pre
Gymnázium Partizánske
to bolo obdobie
zaujímavých a silných
momentov. 

        Čím viac podnetov dostaneme, tým ľahšie sa vieme
rozhodnúť, prípadne si utvoriť názor. Skúsenosti a
zážitky sú to, čo nás posúva vpred. Kontakt s reálnym
prostredím je neoceniteľný. Počúvať niekoho, kto si
prešiel tým, čo mňa ešte len čaká, dodá odvahu...
Podobne uvažuje väčšina študentov. Aj preto sme sa
rozhodli organizovať stretnutia s absolventmi Gymnázia
Partizánske. Niektorí z nich sú študentmi univerzít na
Slovensku, alebo v zahraničí, iní s už zamestnaní. Online
priestor nám ponúkol príležitosti, ako sa stretnúť so
Saškou, špeciálnou pedagogičkou pôsobiacou v Dubaji,
Romanou, študentkou prvého ročníka UK v odbore
medzinárodný manažment, Katkou, druháčkou na
Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne, Michalom, absolventom
bakalárskeho štúdia na ČVUT Praha.  
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Čo sme zažili 

Keď škola pomáha
otvárať brány



        Zatiaľ posledný zo série webinárov bol zameraný na štúdium masmédií a žurnalistiky a mali sme
možnosť diskutovať s Dominikou, Erikom a Jakubom. Ich rozprávanie o maturitnom ročníku,
predmetoch, ktoré si volili,  akým spôsobom a prečo, o začiatkoch na vysokých školách, prípadne o
zážitkoch z ciest a zamestnaní bolo inšpiratívne a neoceniteľné. Vnímame, ako veľmi nám všetkým
otvárajú obzory, pomáhajú zorientovať sa a nájsť odpovede na mnohé otázky.
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Jakub Dominika Erik

Sme úspešní

Sme vďační za možnosť ich
zažívať a čerpať silu aj do dní,
ktoré sú ťažšie, plné výziev,
alebo jednoducho iné. Takými
sa nám javia viaceré
príležitosti. Jednou z nich bolo
podujatie Hackathon. Konalo
sa konalo v rámci mesta, ale s
medzinárodnou účasťou, s
názvom Hackathon. Išlo o
udalosť, ktorá na jednom
mieste stmelila programátorov,
softvérových inžinierov, nad-
šencov aplikácií, šikovných a 

talentovaných ľudí, nehľadiac
na vek. 
Cieľom tohto podujatia bolo vo
vymedzenom čase vytvoriť
funkčný softvér podľa zadania.
Prvý ročník sa zapíše nielen
do diania v meste, ale aj do
života gymnázia. Vo víťaznom
tíme bol študent našej školy,
Simon Hýrošš žiak 5.D.
V pomerne mladom veku
získal neoceniteľné skúsenosti
a kontakty, ktoré ho posunú
ľudsky a aj profesijne.   

Bežné dni v Gymnáziu Partizánske zvyčajne začínajú a končia zvonením, sú
okorenené vzájomnými stretnutiami, rozhovormi, jedlom a prítomnosťou. 
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Informatika a cudzie jazyky sa
javia ako devíza do budúc-
nosti. Naša škola už po
štrnástykrát ponúkla základ-
ným a stredným školám v
meste možnosť zúčastniť sa
mestskej súťaže v anglickom
jazyku English Language
Competition. V dvoch kate-
góriách (juniors a seniors)
napokon víťazne po všetkých
kolách obstáli Mária Šesták z
CZŠ J. Krstiteľa a Beáta
Filová (žiačka 6.D) z nášho
gymnázia. Výkony súťažiacich
posudzo-vali okrem miestnych
učiteľov aj dve rodené
Angličanky.   

Prestížna udalosť v sebe
zahŕňa viaceré postupové
kolá, dáva súťažiacim mož-
nosť posunúť svoje hranice v
predmete, ktorý ich baví,
prehĺbiť si vedomosti, získať
nové zručnosti a v neposled-
nom rade spoznať nových
ľudí, rovesníkov, pomôcť si a
podporiť sa. Prvé kolo odhalilo
schopnosti písať v cudzom
jazyku na danú tému, test
preveril jazykové a gramatické
vedomosti a záverečná
prezentácia bola festivalom
hovorenia, sprostredkovania
myšlienok.

Slovenský jazyk, matematika, geografia, ...to sú ďalšie predmety, v ktorých sa naši
študenti zúčastnili olympiád a súťaží. Po dlhšom čase sme za tieto príležitosti
opäť vďační. 

Medzinárodná spolupráca

        Žijeme v dobe takmer neobmedzených možností. Chceme sprostredkovať čo možno najviac
príležitostí, ktoré budú motivovať, posúvať, meniť alebo ovplyvňovať jednotlivca a následne celú
komunitu. Gymnázium Partizánske získalo akreditáciu v projekte Erasmus+. Jej atraktivita spočíva
hlavne v príležitostiach vzdelávať sa a inšpirovať svoje okolie. Veríme, že vďaka projektom, ktoré nás
čakajú, budeme môcť cestovať a spoznávať samých seba prostredníctvom iných.
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Pomáhame
Gymnázium Partizánske posúva svojich žiakov vedomostne aj ľudsky. Chceme
rásť spolu v hodnotách a približovať sa ľuďom, ktorí potrebujú pomoc. 

        Viaceré udalosti nás spojili práve v takýchto momentoch. V
sociálnom centre Oáza dni plynú viac-menej stereotypne. Ľudia
bez domova tu hľadajú aspoň malý kontakt, náznak bežného
bytia, prijatie. Pedagógovia a študenti pripravili zbierku šatstva a
pridali aj chutné raňajkové jedlo. S pocitom nezištnosti sa jedno
bežné ráno zmenilo na sviatok. Študenti Gymnázia Partizánske
už viackrát ukázali, že majú srdce na pravom mieste.

        Udalosti ostatných dní
nenechajú chladným azda
nikoho. Zbierka liekov,
hygienických potrieb, jedla,
hračiek a šatstva poputovala
od nás na Ukrajinu.          
        Rozumieme, že život je
zložitý, že bežné veci sa
stávajú výnimočnými, a práve
preto si ich veľmi vážime.
Priateľstvá, vzájomnú blíz-
kosť, možnosť v pokoji ísť do
školy a byť si nablízku. Ako
škola chceme byť miestom,
ktoré okrem vedomostí a
zručností potrebných pre
život pomáha objavovať
ľudskosť a spolupatričnosť v
každom jednom z nás. 



Čo nás čaká ?
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Gymnázium Partizánske
posúva svojich žiakov
vedomostne aj ľudsky.
Chceme rásť spolu 
v hodnotách a
približovať sa ľuďom,
ktorí potrebujú pomoc. 

V čase, keď vznikal tento text, prebiehali
maturitné testy. Aj naši najstarší študenti sa
približujú k méte ukončenia strednej školy. Po
dvoch rokoch pandemických opatrení
prichádzajú na to, čoho všetkého sú schopní.
Ako zvládnu skúšku, ako sa vyrovnajú s
neistotou, ako príjmu napätie v spoločnosti.
Veríme, že čas strávený vzdelávaním im
prinesie dobrý štart do ich budúcnosti. 
Aktuálne sa sústreďujeme na prijímacie skúšky
na našu školu. Záujemcom o štúdium na
Gymnáziu Partizánske sme sprostredkovali
online Deň otvorených dverí a veríme, že v
septembri sa spolu budeme vídať  v triedach a
na chodbách. Sme vďační za každý deň,
otvárame sa príležitostiam a veríme v dobré dni,
ktoré proste musia prísť.      
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