
Po prázdninách sa 5. septembra otvorili brány nášho
Gymnázia. Žiakom sa postupne prihovorili nový riaditeľ
školy Vladimír Marko, predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja Jaroslav Baška a primátor
mesta Partizánske Jozef Božik. Všetkým žiakom a
pedagógom zaželali veľa úspechov a odhodlania.
V tomto roku sme otvorili 1 triedu 4-ročného a 1 triedu
osemročného štúdia, v škole teda študuje 356 žiakov.

Predsedom Trenčianskeho samo-
správneho kraja Jaroslavom Baškom
bol do funkcie riaditeľa menovaný
PhDr. Vladimír Marko. Od 1. júla 2022
tak nahradil svojho predchodcu Mgr.
Františka Štetiara.
Pánovi riaditeľovi prajeme veľa
úspechov !

NOVÝM RIADITEĽOM JE
VLADIMÍR MARKO

DNES SI PREČÍTATE :

OTVORENIE ŠK. ROKA
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Prváci 4-ročného aj 8-ročného
štúdia absolvovali adaptačný deň

27 žiakov, učiteľov a rodičov
darovalo najvzácnejšiu tekutinu

Spestrenie účelového cvičenia sa
páčilo žiakom i učiteľom. 

Žiaci 1.A a 5.D boli účastníkmi
zaujímavo pripraveného workshopu 

Zážitkové vzdelávanie a exkurzie
mali opät ́veľa priestoru

Webinár s Paulínou priniesol ďalší
pohľad na štúdium v zahraničí

Športové stretnutie s partnerskou
školou zo Zlína po troch rokoch.

Európsky deň jazykov preveril
vedomosti a kreativitu žiakov



AKO RÝCHLO SPOZNAŤ NOVÝCH SPOLUŽIAKOV
A  NOVÉ PROSTREDIE ?
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Naším spoločným cieľom je pomôcť žiakom
otvoriť si cesty k sebe navzájom, naštartovať
vzťahy a v neposlednom rade aj priblížiť školu, v
ktorej strávia najbližšie roky. Všetko sa to deje v
tímovom duchu, v atmosfére hry a zábavy. 
Veríme, že po prvom dni plnom aktivít žiaci
odchádzajú spokojnejší a do školy budú
prichádzať s pocitom, že niekam patria a sú
členmi novovzniknutého tímu. 

Adaptačný deň organizujeme každoročne pre žiakov prvých ročníkov hneď na
začiatku školského roka. 



DAROVALI TO NAJCENNEJŠIE PRE INÝCH
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     Viacero učiteľov Gymnázia Partizánske patrí
medzi pravidelných darcov krvi. Potreba krvi je
veľká. Podľa Národnej transfúznej služby
Slovenskej republiky sa na Slovensku ročne minie
až 180 000 transfúznych jednotiek. 
   Preto sme sa rozhodli, že spoločne so
študentmi  po  tretíkrát   prispejeme   aj   my! 

V utorok 27. septembra  2022 priamo k nám do
školy zavítala mobilná transfúzna stanica z NTS
Trenčín. Záujem bol veľký a nakoniec až 27 ľudí,
z toho 13 študentov, 12 učiteľov a dvaja rodičia
darovalo túto vzácnu tekutinu. Obzvlášť nás teší,
že medzi nami opäť bolo aj niekoľko prvodarcov. 
Ďakujeme a tešíme sa zas o rok!



PERFEKTNÉ DOPOLUDNIE
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     Tento rok na nás však čakalo prekvapenie,
ktoré pripravil pán profesor Znášik. Podarilo sa
mu zavolat´ k nám 4 dobrovoľníkov Záchranného
systému Slovensko, a tak sme sa my, žiaci 1.D –
4.D, dozvedeli množstvo zaujímavých a
dôležitých informácií. Vďaka nim vieme, čo treba
robiť, keď sa niekto stratí, prezreli sme si techniku
– vysielačky, termovíznu kameru, dron,
lekárničky... robili sme rojnicu a hľadali sme
stratený predmet, no zo všetkého najviac sme si
užili ukážky práce pátracích psíkov. Piati
odvážlivci robili figurantov a psíky každý úkryt
rýchlo našli, nezaváhali ani vtedy, keď sa náš
Marek ukryl na strome.

     Vôbec sa nám nechcelo ísť domov, lenže čas
pokročil, a preto sme si aspoň celou cestou do
školy hovorili, že to bolo naše najlepšie aplikačné
cvičenie za štyri roky. Ďakujeme dobrovoľným
záchranárom, že si na nás našli čas, a pánovi
profesorovi za jeho skvelý nápad!

Aplikačné cvičenia majú
žiaci radi vždy, dokonca
nezáleží ani na počasí.
Dôležité je, že sme mimo
školy, môžeme sa poroz-
právať, zašportovať si, doz-
vedieť sa niečo nové...
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EURÓPSKY DEŇ V TVORIVOM 
AJ SÚŤAŽIVOM DUCHU

     26. september – Európsky deň jazykov –
oslávili gymnazisti súťažením. Zástupcovia
jednotlivých tried 4-ročného gymnázia a 5. – 8.
ročníka 8-ročného gymnázia si zmerali sily v
kvíze zameranom na vedomosti o európskych
krajinách a ich jazykoch. Viaceré triedy si v kvíze
počínali výborne, dokonca držali krok s
učiteľským tímom, ktorý sa zápolenia zúčastnil
tiež.  V  kvalitnom  finále   sa  nakoniec   podarilo

 zvíťaziť maturantskému tímu zo IV.B. 
    Ani prvé štyri ročníky 8-ročného gymnázia
nezaháľali – po mini jazykovom kvíze na zahriatie
prevládol skôr tvorivý duch a študenti v skupinách
vyrábali projekty o rôznych európskych krajinách,
ktoré potom odprezentovali pred svojimi
spolužiakmi.



Workshop sa mi veľmi páčil. Boli sme 
počas neho v koži politikov aj obyčajných 
ľudí. To nám dalo možnosť hľadieť na veci 

z rôznych strán. Prežili sme príbeh dievčaťa 
Evy a mnohých ďalších. Myslím, že každý 

z nás dostal iný pohľad na 20. storočie 
vďaka tomu, že sme si ho mohli „zažiť“.

 
Workshop od Post Bellum bol výborný.

Obsahoval aj vzdelávanie, aj zábavu. Priblížil
nám ťažké životné situácie, ktoré ľudia zažili
počas vojnového obdobia a naučil nás byť

veľkorysými a nápomocnými druhým ľuďom. 
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UDALOSTI Z HISTÓRIE PREŽITÉ INAK

    O kúsok bližšie k poznaniu vlastnej minulosti sú
žiaci I.A a V.D, ktorí v dňoch 7.  a  10.októbra  
 absolvovali workshop s lektormi Post Bellum
nazvaný  „Rozhodovanie“. Počas štyroch hodín sa
účastníci workshopu stali niekým iným, pokúsili sa
vcítiť do jeho pocitov, prežívali históriu krajiny
akoby na vlastnej koži a získali tak inú optiku
nazerania na našu minulosť. Snáď sa tak stávajú
vnímavejšími  a  pozornejšími  k tomu, čo  sa  deje 

v súčasnosti. Okrem pochopenia historických
súvislostí sú žiaci počas workshopu vystavení aj
rozvoju komunikačných a argumentačných
zručností, precvičujú si kritické myslenie, overujú
si schopnosť porozumieť si navzájom, byť
tolerantní a v neposlednom rade sa aj viac
spoznávajú, čo prispieva k celkovej dobrej klíme
triednych kolektívov. 

Dva postrehy žiakov na záverDva postrehy žiakov na záver
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ZVEDAVOSŤ A TÚŽBA POZNÁVAŤ
SVET OKOLO SEBA

Zdá sa to ako súčasť detských hier, byt´  zvedavý
a mat´  túžby a sny. Paulína Vicenová je však
príkladom toho, ako sa krásne tieto dva pojmy
dajú spojiť. 
Aktuálne študentka druhého ročníka na
Oxfordskej univerzite bola hosťom prvého
tohtoročného webinára, ktorý sa uskutočnil 18.
októbra. Približne hodinu sme strávili v rozhovore
na rôzne témy, týkajúce sa jej štúdia na Gymnáziu
Partizánske a IB Diploma programu na Gymnáziu
Juraja Hronca v Bratislave, ale aj života v Ox-
forde. 
Paulína je nadšená mladá vedkyňa s veľkým
srdcom. Študuje biomedicínu - odbor, ktorý sa na
Slovensku zatiaľ študovať nedá. Našim študentom
názornými ukážkami priblížila podstatu programu,
vtipne poukázala aj na to, že ju najviac prekvapilo
a zároveň  zaskočilo, ako veľmi potrebuje pri
svojom štúdiu programovanie. Bolo pekné počuť,
že štúdium na Oxforde zvláda aj vďaka  systému
práce, na ktorý bola zvyknutá u nás - učiť sa 

naspamäť občas potrebujú aj vedci! Povzbudila
študentov k systematickej práci, k schopnosti
prepájať poznatky z viacerých predmetov, vedieť
kriticky myslieť a byt´ schopný odlišovať
informácie na základe zdrojov, z ktorých
pochádzajú. Angličtina je mimochodom jazyk
vedy, vedeli ste to? 
Pracovitosť, angažovanosť, skromnosť a vníma-
vosť voči okoliu ju predurčujú k tomu, aby vo
svojom odbore kráčala za vytúženým cieľom,
ktorým je práca vo výskume. Oxford je pre ňu
krásny, tajomný, veselý, plný možností. S láskou
hovorí priateľom o krajine, z ktorej pochádza. Pri
zmienke o tom, že v jednej z Oxfordských budov
(konkrétne v jednej z jedální) sa natáčal Harry
Potter, nám viacerým prebehol po tvárach úsmev.   
Veríme, že Paulína svojim príbehom priniesla
odhodlanie ísť za svojím cieľom aj pre Vás. Čas,
ktorý strávite na tejto ceste, rozhodne stojí za to!
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ZÁŽITKOVÉ VZDELÁVANIE MÁ OPÄŤ
VEĽA PRIESTORU

V októbri absolvovali tretiaci dve exkurzie. Najprv navštívili Elektrárňu Piešťany, kde boli žiaci rozdelení
do tímov. Každý tím prešiel desiatimi stanovišťami, v ktorých riešil teoretické aj praktické úlohy z oblasti
fyziky a spotreby elektrickej energie. Za správne vyriešenie úloh získali body a podľa bodového zisku
boli na záver vyhlásené najlepšie družstvá. 

Druhou bola exkurzia do Aurélia v Bratislave. Aurélium je centrum vedy, kde sa prelína zábava s
učením v duchu hesla Jana Amosa Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo
akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. Centrum vedy používa neformálne metódy, využíva
prvky hry a vzdelávania. Vychádza z názoru, že najlepšie sa každý učí pomocou vlastných skúseností a
zážitkov.
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ZÁŽITKOVÉ VZDELÁVANIE MÁ OPÄŤ
VEĽA PRIESTORU

     Pre tretiakov bola určená aj ďalšia exkurzia -
Po stopách velikánov Trenčianskeho kraja. Prvou
zastávkou bol Uhrovec a v ňom rodný dom
Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka. Dozvedeli
sme sa bližšie informácie o živote dvoch
osobností, ktoré sú významné nie iba pre náš kraj,
ale pre celé Slovensko.
Potom sme sa presunuli na stredoveký hrad
Beckov. Hovorí sa, že ho pre svojho šaša dal
postaviť knieža Ctibor zo Ctiboríc, je to však len
povesť. Prehliadku nám spestrila veľmi milá
sprievodkyňa a jej výklad plný zaujímavých aj
zábavných informácií.
     Na našom putovaní sme nemohli obísť Bradlo,
kde už od roku 1928 stojí Mohyla Milana
Rastislava Štefánika. Rodný dom tohto velikána
sme kvôli rekonštrukcii nemohli navštíviť, a tak
nám pani profesorka priamo na mohyle priblížila
život tohto činorodého človeka a jeho prínos pre
našu krajinu. I keď nám veľmi počasie neprialo,
celý deň nás sprevádzala dobrá nálada a domov
sme prišli s novými vedomosťami. Sme radi, že
na dopravu pri tejto akcii prispelo aj mesto,
pretože dejepis v praxi mohli vďaka tomu
absolvovať všetci tretiaci. 
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ZÁŽITKOVÉ VZDELÁVANIE MÁ OPÄŤ
VEĽA PRIESTORU

Štvrtáci a šiestaci osemročného gymnázia využili
príležitosť, ktorú im ponúkol projekt Žiť sa dá aj
ekologickejšie a 28. septembra spoločne prežili
deň plný informácií a zážitkov v Banskej Štiavnici. 
Prvou zastávkou bola štôlňa Bartolomej (súčasť
Banského múzea). V ochranných oblekoch a
prilbách sme „sfárali“ do tmavých podzemných 
 priestorov  a  pozorne   sme  počúvali  erudovaný

výklad pani sprievodkyne, ktorá nám priblížila
ťažkú prácu baníkov. V Mineralogickom múzeu
sme si okrem zaujímavej expozície, kde nás
najviac oslovili svietiace a jedovaté kamene, zase
mohli sami vybrúsiť minerál alebo vytvoriť si
krásny náramok. Banská Šiavnica na nás
zapôsobila svojou historickou atmosférou a my sa
do nej ešte určite vrátime.

     Keď sa spomenie fyzika, mnoho ľudí zvraští čelo. Ale u nás sa nájdu aj žiaci, ktorí ju majú radi, a
venujú jej veľa času aj mimo vyučovania. Dokonca sú to tri dievčatá - maturantky Ema, Lenka a Lucia.
 Koncom októbra sa zúčastnili fyzikálneho sústredenia určeného pre riešiteľov fyzikálnej olympiády
kategórie A v Terchovej. Počas pobytu absolvovali mnohé prednášky pod vedením prof. Iva Čápa zo
Žilinskej univerzity v Žiline. Bola to  príležitosť nielen spoznať množstvo inšpiratívnych ľudí s podobnými
záujmami, ako majú ony,  ale fyzikálny víkend dievčatám uľahčí riešenie olympiády.

ZA FYZIKOU DO TERCHOVEJ
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ZÁŽITKOVÉ VZDELÁVANIE MÁ OPÄŤ
VEĽA PRIESTORU

Každý Partizánčan pozná Vodný hrad, niektorí z nás sa tu hrávali
na detskom ihrisku, iní boli na akcii v jeho areáli, ale v jeho vnútri
bol málokto. Navyše o dávnej histórii tohto objektu sme naozaj
nevedeli nič, a preto sme využili možnosť  a našu historickú
pamiatku sme navštívili v rámci projektov Zelené oči a Žiť sa dá
aj ekologickejšie.

Pani  Schӧnová, ktorá nám urobila odborný výklad, nás zaujala množstvom faktov a zaujímavostí. Teraz
už žiaci vedia, že sa volá Vodný hrad, lebo pôvodne bol postavený na ostrovčeku, ktorý vytvorila rieka
Nitra. Dozvedeli sme sa tiež, že po vyhorení bol v 14. storočí znovu vybudovaný, že neskôr ho
Šimoniovci prebudovali na kaštieľ a mnoho ďalších informácií. Posledná majiteľku mal v 70-tych rokoch
20. storočia a potom už len chátral, ľudia z neho všetko rozkradli, takže z pôvodného krásneho
vybavenia sa tu nachádza len jedna kniha. 
Osud Vodného hradu však nebol ľahostajný tým, ktorí ho s pomocou financií z EÚ zrekonštruovali, a
dnes má táto goticko-renesančná budova široké využitie. Nám sa veľmi páčil park, v ktorom sme si
urobili niekoľko záberov na pamiatku.
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NÁVŠTEVA DIVADELNÝCH
PREDSTAVENÍ

     V októbri sa za kultúrou vybrali aj žiaci I.D a II.
D. Učiteľky slovenčiny pre nich vybrali
predstavenie Nebojsa v Slovenskom národnom
divadle v Bratislave. Majster detskej literatúry
Ľubomír Feldek v ňom pod režijnou taktovkou
Ondreja Spišáka vytvoril skvelý dramatický
kolotoč, v ktorom sa rozhýbali motívy viacerých
známych príbehov do vtipnej a dynamickej
rozprávky. Všetkým študentom sa veľmi páčilo
nielen predstavenie, vynikajúce herecké výkony,
ale aj reprezentatívna budova SND.

23. septembra sa nám po dvojročnej pauze
podarilo nadviazať na tradíciu celoškolských
divadelných predstavení. 
Do Slovenského národného divadla v Bratislave
zavítalo 200 našich žiakov a 12 pedagógov, aby
sa dobrovoľne vystavili takmer trojhodinovej smršti
dialógov, často veršovaných, a tiež mnohým
komickým situáciám. Práve to charakterizuje
divadelné hry W. Shakespeara, komédiu Veselé
paničky windsorské nevynímajúc. Skvelá
príležitosť pochopiť tvorbu anglického dramatika,
ktorý patrí k maturitným autorom, a v nepos-
lednom rade možnosť vidieť v plnej paráde
obľúbených divadelných i televíznych hercov.
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NA POTULKÁCH PO EURÓPE 

V Portugalsku sa v druhej polovici októbra konal
kongres o mieri. Jeho podstatou boli prednášky,
didaktika a taktiež workshopy na tému
neformálneho vyučovania. Medzi pozvanými
hosťami boli aj dvaja zástupcovia nášho
gymnázia, Mgr. Ibrahim Chalitovič a maturant
Kristián Winter. Vrátili sa plní poznatkov a
zážitkov, ktoré budú určite aplikovať nielen vo
vyučovaní, ale aj pri tvorení nových eventov v
meste. 

Koncom októbra usporiadalo zastúpenie Európskej
komisie na Slovensku trojdňový poznávací a
vzdelávací výlet do Bruselu, ktorého hlavnou
náplňou bola návšteva inštitúcií Európskej únie.
Medzi účastníkmi bola hŕstka žiakov z celého
Slovenska, ktorá vyhrala najrôznejšie súťaže.
Medzi nimi boli naši dvaja žiaci, z nich jeden už
bývalý - Simon Hýrošš a Martin Pažický. Tí vyhrali
súťaž s názvom Pronea Hackathon 2022, v rámci
ktorej vytvorili aplikáciu na výber vysokych škôl. V
Bruseli navštívili budovu Európskej komisie,
Európsky parlament a absolvovali niekoľko
prednášok so zástupcami Slovenska v Bruseli.
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DEŇ MLIEKA AJ NA CHODBÁCH 
GYMNÁZIA

Deň komplimentov, Svetový deň bez mobilu, Deň
paniky, Medzinárodný deň šťastia... Úžasné, čo
poviete? Posledná streda v septembri je však
celosvetovo venovaná mlieku. Pripomíname si Svetový
deň mlieka na školách, ktorý v roku 2000 zaviedla
Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo. 
 Jedným z cieľov tohto dňa je podnietiť deti a mládež k
väčšej spotrebe mliečnych výrobkov, popri mlieku i
jogurtov a syrov, čo im pomôže osvojiť si lepšie
stravovacie návyky.

Aj vďaka darom od miestnych firiem sme pripravili
ochutnávku mlieka a mliečnych výrobkov. Rozváňali
syry, čakali jogurty, dokonca sme si mohli pripraviť
granko, či sa zahryznúť do chlebíka s chutnými
nátierkami. Veľmi príjemné a prospešné zároveň.
Podporu tejto myšlienke sme sa pokúsili vyjadriť aj
bielymi tričkami. Veríme, že aj tento deň prispel k tomu,
že Gymnázium je škola, kde nám je spolu dobre. 
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KOĽKO  VÁŽI  PLNÝ  KONTAJNER  PAPIERA?

Ako už v našej škole býva zvykom, na začiatku
školského roka organizuje žiackya školská rada
zber papiera. Spolu s Cirkevnou ZŠ sa snažíme
spojiť niekoľko užitočných aspektov. Prvým je
ekologické hľadisko a šetrenie lesov, z ktorých sa
papier vyrába. Druhým je finančný prospech a
ušetrenie nákladov na nákup toaletného papiera
a hygienických utierok, ktorých sa v škole za rok
minie neúrekom. No a v neposlednom rade je
súťaživosť medzi triedami a jednotlivcami.
Tohtoročný zber papiera sa rozbiehal ťažšie, za
prvé dva dni sa nazbieralo niečo vyše tony. Po
opätovnej výzve sa to však rozbehlo a žiaci
pomáhajúci  pri  vážení často nestíhali vybavovať

návaly áut dovážajúcich ďalší a ďalší papier.
Posledné balíky papiera uložili do kontajnera
siedmaci s pánom Michalom Hullom a potom už
ostalo len čakať na výsledky. 
Tie sa všetci dozvedeli v stredu 26. októbra, keď
ich počas veľkej prestávky vyhlásil riaditeľ školy
pán Marko a spolu s pani Bettákovou odovzdali
odmeny. Víťaznou triedou sa stala III.A, za nimi
tesne skončila VII.D a III.D. Víťazom medzi
jednotlivcami sa stala Nina Priecelová, ktorá
sama nazbierala 735 kg !
A tipli ste si, koľko sme nakoniec spoločne
nazbierali? V úplne plnom kontajneri bolo
úctyhodných 12150 kg. Ďakujeme !
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PO TROJROČNEJ PAUZE ŠPORTOVÉ STRETNUTIE 
S GYMNÁZIOM ZLÍN - LESNÍ ČTVRŤ

   Chlapci vo veľmi fyzicky náročných a
vyrovnaných zápasoch získali body len po remíze
a následnej výhre po penaltách vo futbale, ale
dievčatá boli mimoriadne úspešné a porazili svoje
súperky vo všetkých športoch. Len v disciplíne
volejbal-mix boli úspešnejší domáci športovci.
     Počas súťaženia si nehrajúci žiaci stihli
prezrieť školu, učebne, priestory na športovanie aj
relax. A veru bolo čo obdivovať, jednotlivé
pavilóny boli pospájané krytými chodbami, všetko
bolo presne označené, aby nikto z takmer tisícky
žiakov nezablúdil. 
           Po  súťažiach  nasledoval  voľný  program.

6. – 7. októbra sa naši žiaci zúčastnili na
výmennom stretnutí v Zlíne. 43-členná
výprava dievčat a chlapcov pod vedením 4
pedagógov si zmerala sily so svojimi
rovesníkmi z družobnej školy v športových
disciplínach: florbal, futbal, basketbal a
volejbal. 

Postarali sa oň žiaci, u ktorých sme boli
ubytovaní, a tak sme si stihli pozrieť to
najzaujímavejšie, čo sa v Zlíne nachádza.
   Druhý deň sa pokračovalo v športových
zápasoch a po vyhodnotení a obede už bol čas
na rozlúčku. Stali sme sa víťazmi tejto akcie, hoci
to bolo tesné 11:10. No my sme odchádzali aj s
krásnymi zážitkami a novými priateľstvami a to je
určite viac, než sme čakali.

Na záver by sme chceli poďakovať organizátorom – telocvikárom zo Zlína a z našej školy, že po
trojročnej vynútenej prestávke sa znovu s nadšením pustili do prípravy družobného stretnutia plného
športu, bojovnosti a radosti z pohybu. Už teraz sa tešíme na stretnutie o rok v Partizánskom.                       
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