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Ahojte! 
Otvárate posledné číslo nášho školského časopisu Gymsu. Ani sme sa 

nenazdali a do konca školského roka 2014/2015 zostáva už len niekoľko dní. 

Bol bohatý na množstvo podujatí, o ktorých vás priebežne informujeme na 

stránkach nášho časopisu. 

A inak tomu nebude ani v našom poslednom čísle. Opäť vám prinášame 

informácie o tom, čo sme v posledných mesiacoch zažili, o našich úspechoch, 

o tom, čo videli, počuli, jednoducho o čom žije naša škola – gymnázium Šurany. 

Ani sme sa nenazdali a je tu koniec školského roka 2014/2015. Pre 

niekoho to bol prvý rok na našej škole a pre iných zasa posledný. Počas 

uplynulých pár mesiacov sme toho na škole zažili naozaj dosť. V rámci exkurzií 

sme navštívili mnohé krásne miesta nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. 

Dozvedeli sme sa veľa cenných informácií. Niektorí z nás reprezentovali našu 

školu na krajských a tí 

úspešnejší aj na 

celoslovenských kolách 

predmetových olympiád. 

Niektorí z nás ochotne 

pomáhali pri organizovaní 

dobrej veci – mestu Šurany 

sme pomohli zorganizovať 

mestské oslavy dňa detí. 

Ôsmi študenti z III.C už po 

tretí krát pomáhali zbierať 

peniažky v rámci podujatia 

Jeden deň úsmevu. Na 

besedách sme sa stretli so zaujímavými ľuďmi.  

Na stránkach nášho časopisu vám prinášame aj postrehy maturantov 

z VIII.A o tom, čo pre nich znamenalo osem rokov na šurianskom gymnáziu. 

Veríme, že si z pestrej ponuky článkov vyberiete a strávite príjemné chvíle pri 

čítaní nášho a vášho školského časopisu. 

Želáme vám krásne a slnečné letné prázdniny plné nezabudnuteľných 

zážitkov!                                                                              Vaša redakčná rada  
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Ako sme bojovali na súťaži Náboj 
V piatok 13. marca 2015 sa študenti M. Ďurina, N. Poláková, M. Rozgoň, L. 

Škotnárová, V. Rosinská, B. Krajmerová, K. Kucharová, O. Štefánik, F. Mudrák, L. Laho spolu 

s pani profesorkou  RNDr. Soňou Štefánikovou  zúčastnili na matematickej súťaži „ Náboj“ 

v Bratislave.  

Náboj je súťaž pre päťčlenné 

tímy stredoškolákov, ktoré 

reprezentujú svoje školy. Celá 

súťaž trvá 120 minút, počas 

ktorých sa tímy snažia vyriešiť 

čo najviac úloh. Súťaž sa 

okrem Bratislavy konala aj 

v Košiciach a iných 

európskych mestách ako 

napr. v Budapešť,  Praha 

alebo Krakov.  

Naši študenti mali zastúpenie 

v juniorskej  aj v seniorskej 

kategórii. V juniorskej 

kategórii  vyhralo gymnázium z Košíc a v seniorskej kategórii  cirkevné gymnázium zo Starej 

Ľubovne. 

Tejto súťaže sme sa zúčastnili už druhýkrát a sme veľmi radi, že sme si mohli porovnať 

svoje vedomosti so študentmi z celého Slovenska a zároveň nadobudnúť nové skúsenosti.  

Veronika Rosinská, II.B 

Aktivity Mládeže slovenského červeného kríža 

            Skupina mladých Slovenského Červeného kríža sa podieľa na rôznych 

aktivitách. Pomáhajú pri organizovaní podujatí nielen na našej škole ale 

i v našom meste. Každé dva týždne navštevujeme materské školy, kde 

oboznamujeme  deti už od 

najmenšieho veku s poskytnutím 

prvej pomoci. Tieto nevyhnutné 

základy si v predškolskom veku 

oveľa lepšie zapamätajú. Už sa nám 

stalo, že keď sme prišli prednášať 

prvú pomoc na základnú školu, deti 

vedeli čo robiť práve vďaka tomu, že 

sa ju učili už v škôlke. Našej 

pozornosti neunikne ani staršia 
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generácia, ktorú chodíme potešiť a zabaviť rôznymi aktivitami do zariadenia 

Jesienka.  

             Počas ústnych maturít sa konali v jednotlivých triedach na našej škole 

branné cvičenia, na ktorých sme nechýbali ani my. Robili sme ukážky prvej 

pomoci a previedli študentov 1. a 2. ročníka ošetrením najviac životu 

ohrozujúcich stavov.  

               Samozrejme nemôžeme zabudnúť ani na náš veľký úspech. V piatok, 

22.mája 2015 sa konala okresná 

súťaž „Družstiev mladých 

zdravotníkov“  prvej pomoci na 

Gymnáziu v Nových Zámkoch. Naše 

päťčlenné družstvo v zložení D. 

Trnkusová, I. Nagyová, P. Malíková a 

D. Valovičová, žiačky I.B triedy a I. 

Antalíková, žiačka II.B triedy, sa na 

túto súťaž pripravovali niekoľko 

mesiacov spoločne s trénerkou prvej pomoci M. Muchovou, z I.B.  

                Pri organizácii podujatia  aktívne pomáhali ďalšie členky M SČK  G. 

Oršová, E. Hozlárová, z II.B, L. Bednáriková, zo VII.A a N. Ölvecká, D. 

Jurigová, B. Výberová, z III.B. To, že poskytnúť prvú pomoc naozaj vedia,  sa 

ukázalo na súťaži, kde si zmerali sily v ošetrovaní rôznych poranení, ako sú 

krvácavé stavy, bezvedomie alebo samotná resuscitácia. Odmenou  za túto 

dlhodobú prípravu im bolo 1. miesto v kategórii stredných škôl.                                       

Miška Muchová I.B 

Národné kolo  súťaže Mladý Európan 2015 

Európska únia dáva mladým ľuďom  mnoho možností na 

to, ako spoznať jej fungovanie, činnosť, spoluprácu, ale i 

možnosti uplatnenia sa na trhu práce v rámci členských 

krajín EÚ. Jednou z takýchto možností je aj vedomostná 

súťaž Mladý Európan. Tento rok sa uskutočnil už 10. 

ročník a našu školu po víťazstve v regionálnom kole 

reprezentovali dievčatá zo VII.A triedy:  L. Bednáriková, 

A. Lobotková a B. Ščevlíková. Záštitu nad súťažou 

prevzal predseda vlády SR Róbert Fico a podpredseda 

Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič. 

Partnerom podujatia bol Úrad vlády SR ako riadiaci orgán 

pre Operačný program Informatizácia spoločnosti a 

Centrálny koordinačný orgán.  I keď sa naše dievčatá neumiestnili na popredných miestach, 

preukázali veľmi dobré vedomosti o EÚ a zdôraznili, že si rozšírili poznatky o tejto európskej 

inštitúcii a neľutujú čas a námahu, ktorú do súťaže vložili.                                                                                 

PaedDr. Eva Halásová 
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Pracovať na SOČke sa oplatí 

Erik Kliment, študent III.B triedy, dosiahol počas svojho štúdia na šurianskom 

Gymnáziu viaceré významné umiestnenia na atletických súťažiach. No v tomto 

školskom roku zabodoval aj v celoštátnom kole SOČ. Preto sme sa ho spýtali 

zopár otázok. 

Erik, ty si dosiahol vynikajúci úspech, 2. miesto v celoštátnom kole SOČ. Mohol by si 

čitateľom nášho časopisu predstaviť svoju prácu? 

Erik: Áno, moja práca s názvom 

Dobudovanie Archeoparku Slovenská Trója 

si vyžadovala dve fázy realizácie. V prvej 

časti sme osadili 7 informačných tabúľ – 

jedna uvítaciu a šesť náučných, v ktorých sa 

verejnosť a  turisti môžu dozvedieť 

o histórii tejto lokality. Tu bolo nevyhnutné 

vypilovanie náletových drevín, pričom sme 

museli sledovať a dodržiavať rôzne 

nariadenia zo životného prostredia. Teda, 

uskutočnili sme revitalizáciu miesta. Druhá 

fáza práce zahŕňa osadenie ďalších informačných tabúľ a vybudovanie obydlí starodávnych 

kultúr, ktoré v tejto lokalite žili. Snažili sme sa vybrať kultúry, ktoré boli pre danú lokalitu 

dominantné. V súčasnosti tiež prebieha revitalizácia mŕtveho ramena rieky Nitry, ktorá sa 

v lokalite nachádza. Chceli by sme ju sprístupniť verejnosti a vybudovať oddychovú zónu pre 

všetky vekové kategórie a taktiež by sme chceli nainštalovať dve informačné kategórie 

a názvom Fauna a Flóra. 

Vráťme sa k tvojej práci. Ako dlho si na tejto práci pracoval? 

Erik: Na práci SOČ som pracoval dva roky. Predtým sme sa zaoberali touto problematikou, 

ale bolo to len v rámci voľného času, kde sme zháňali finančné prostriedky. Vďaka práci SOČ 

sme sa mohli zapojiť do rôznych grantových súťaží, takže práca mi pomohla získať finančné 

granty na rôzne práce v lokalite Slovenská Trója. 

Erik, ty si aj športovec, na atletických súťažiach si získal viaceré cenné úspechy, je toto 

ocenenie v rámci SOČ pre teba niečím iné, výnimočné? 

Erik: Tak určite, pretože všetky moje športové úspechy som dosiahol vďaka tréningom 

a talentu, ale práca SOČ ma zamestnávala po mentálnej stránke, pretože ako som už 

povedal, museli sme dodržiavať rôzne zákony a iné nariadenia. Lokalita Slovenská Trója je 

národnou kultúrnou pamiatkou, chránené vtáčie územie, je tu päť pásiem ochrany, preto to 

bolo náročné. 
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Čo by si odkázal mladším študentom, ktorí budú písať SOČku na budúci rok? 

Erik: Ja by som im odporúčal, aby prácu SOČ napísali sami, aby sa na nikoho nespoliehali, 

teda na nikoho, kto im túto prácu napíše. Teda aby sa sami pričinili o tejto práce, pretože 

práca SOČ im dá veľa do života. 

Erik, ty končíš tretí ročník našej školy. Čo by si chcel študovať na vysokej škole? 

Erik: Ešte presne neviem, maturujem z biológie a chémie a mojím koníčkom je tiež história. 

Preto som sa rozhodol písať o lokalite Slovenská Trója. Toto miesto poznám od malička 

a vždy ma fascinovala jeho história. Preto vlastne zvažujem, čo ďalej študovať, ale 

v súčasnosti to ešte neviem. 

Čaká ťa v blízkej budúcnosti nejaká 

športová súťaž? 

Erik: Chcel by som splniť limit na 

Majstrovstvá Európy v atletike, ktoré sa 

budú konať vo Švédsku, taktiež ma čaká 

európske medzištátne stretnutie 

v Chorvátsku, no a vrcholom sezóny 

budú Majstrovstvá Slovenska v atletike, 

ktoré budú posledný júnový víkend 

v Nových Zámkoch. 

Erikovi ďakujeme za rozhovor a želáme mu ešte veľa podobných úspechov. 
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Literárna exkurzia Oponice –Brodzany 

Triedy II.B a II.C si obuli túlavé topánky a vybrali sa po stopách literatúry do 

hornonitrianskeho regiónu. Našou prvou zastávkou sa stali Oponice, kde sa v priestoroch 

zrekonštruovaného renesančného kaštieľa šľachtického rodu Apponyiovcov nachádza slávna 

baroková knižnica, za ktorej zrodom stojí práve spomínaný rod.   

Hneď po vstupe do jej priestorov nás ovanula vôňa vzácnych kníh, dýchajúcich 

históriou a múdrosťou. V knižnici je v súčasnosti 12 000 zväzkov písaných v desiatich 

jazykoch- sú tu diela slávnych filozofov, matematikov, astronómov a mnohých ďalších. 

Okrem vzácnych kníh sme mali možnosť vidieť rôzne artefakty, napr. osobné veci členov 

prezidentskej dynastie Rooseveltovcov, Josephine Bakerovej alebo Thomasa Cardeza, 

jedného z najbohatších cestujúcich Titanicu a majiteľa slávneho tmavomodrého diamantu 

Srdce oceánu.  Knižnica je pre nás významná aj z iného dôvodu - v 50. rokoch minulého 

storočia ju preskúmal a usporiadal rodák zo šurianskeho regiónu Vševlad Jozef Gajdoš. 

Dodnes tu stojí jeho pracovný stôl, spolu s dekou, ktorou sa prikrýval pri práci v mínusových 

teplotách.  Všetky spomínané poklady nám priblížil zaujímavým výkladom samotný správca 

Apponyiovskej knižnice.  

Naše ďalšie kroky viedli do Slovanského múzea A. S. Puškina v Brodzanoch. V 

tunajšom kaštieli pobývali príbuzní tohto známeho ruského autora. Expozícia múzea je 

venovaná dejinám slovenskej literatúry z aspektu slovensko- ruských vzťahov. Na záver 

môžeme skonštatovať, že na našich potulkách sme svoje vedomosti z literatúry obohatili o 

ďalšie zaujímavé skutočnosti. 

Návšteva stovežatej Prahy 

Praha, hlavné mesto Českej republiky, je  jedným z najkrajších miest sveta a právom 

sa zaraďuje medzi obľúbené turistické destinácie.  Stalo sa už tradíciou, že tretiaci a siedmaci  

sa koncom apríla v rámci dejepisu zúčastňujú historickej exkurzie do Prahy.  Nebolo tomu 

inak i tento školský rok.  

Študenti VII.A, III.B a III.C triedy 

sa vybrali k našim susedom do 

Česka spoznávať krásy ich 

hlavného mesta.  Počas exkurzie 

sme navštívili Pražský hrad, 

poprechádzali  sa pražskými 

zákutiami, ktorými nás 

sprevádzali  strašidlá z českých 

povestí, ale obdivovali  sme Prahu 

i z pražských veží.  Praha však 

ponúka  nielen nádherné 

historické  pamätihodnosti, 

poučenie, ale i zábavu. V hudobnom divadle Karlín nás zaujal príbeh krvilačného kniežaťa 
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Draculu a v divadle Palace zase rozmarná komédia Prachy. Atraktívnou pre nás bola i 

návšteva zoologickej záhrady, v ktorej sme obdivovali zvieratá zo všetkých kútov sveta.  

Z exkurzie sme si odniesli veľa zaujímavých poznatkov, ale i zážitkov a veríme, že do 

Prahy sa určite ešte vrátime. Veď jazyková bariéra nie je zatiaľ pre nás prekážkou. 

.                                                                               PaedDr. Eva Halásová 

 

Ako sme nocovali v škole 
     V piatok, dňa 24.4. 2015, sa v priestoroch gymnázia uskutočnilo podujatie Noc GYMSU. 

Členovia i nečlenovia žiackej školskej rady vytvorili pre žiakov bohatý program. 

 

     Skutočnosť, že šurianski gymnazisti sú veľmi aktívni, 

sa neprejavuje iba v svedomitom štúdiu, ale aj v ich 

mimoškolskej činnosti. Žiacka školská rada 

zorganizovala pre gymnazistov podujatie, ktoré spája 

vzdelanie so zábavu. Študenti si pre svojich spolužiakov 

pripravili niekoľko edukatívnych prednášok.  

Gymnazisti si mohli rozšíriť svoje vedomosti o 

rockovej hudbe, naučili sa vnímať knihu ako zdroj 

informácií, overili si svoje znalosti o filmoch, zistili ako 

vychovávať svojho štvornohého miláčika alebo si len 

tak vychutnávali piatkový relax. Členovia občianskeho 

združenia Zatúlané labky návštevníkom ozrejmili ako 

funguje ich činnosť a poukázali na dôležitosť svojej 

práce. Gymnazisti, ktorí sú súčasťou Červeného kríža sa zaoberali závažnou témou záchrany 

ľudského života. V odborných učebniach biológie a chémie prebiehali prezentácie, ktorými si 

študenti mohli overiť svoje vedomosti a zrealizovať jednoduché pokusy. Učiteľky biológie a 

chémie so žiakmi odborne diskutovali.  

V priestoroch riaditeľne prebehol otvorený 

rozhovor s pani riaditeľkou, Ing., Mgr. 

Alžbetou Danielovou,  o radostiach a 

starostiach nášho gymnázia. Po 

jednotlivých prezentáciách mala noc 

filmové pokračovanie. Možností bolo 

niekoľko: komediálny, životopisný, vojnový, 

či hororový príbeh.   

Noc však pokračovala ďalej a študenti, ktorí 

mali ešte dostatok energie sa ponorili do 

víru spoločenských hier. Netradičný večer sme uzavreli rozprávkou na dobrú noc. Už sa 

tešíme na ďalšie podobné akcie. 
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Ôsmaci spomínali... 

Prežili na Gymnáziu v Šuranoch takmer polovicu svojho života. Prišli 

ako malé ustráchané desaťročné deti a odišli ako sebavedomí mladí ľudia. 

Počas ich štúdia na našej škole zanechali po sebe trvalú stopu v podobe 

úspechov v predmetových olympiádach a súťažiach. Založili školskú kapelu 

GYMSUka, s ktorou reprezentovali školu na mnohých kultúrnych 

a spoločenských podujatiach. Študentky tejto triedy pomáhali v rámci 

Mládeže červeného kríža. Maturanti z VIII.A. Dnes sú už mnohí z nich prijatí 

na vysoké školy. Ale ako si ôsmaci spomínajú na svoje osemročné 

stredoškolské štúdium na šurianskom gymnáziu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikdy by som si nebola pomyslela, že tých 8 rokov prejde tak rýchlo. Pamätám si 

keď som ako malá prváčka s obdivom pozerala na veľkých a dospelých maturantov 

a tajne dúfala, že aj ja raz budem taká „veľká“. Bohužiaľ, momentálne si tak vôbec 

nepripadám. Roky strávené na tomto gymnáziu boli úžasné! Nikdy nezabudnem na 

naše školské výlety, zážitky a hlavne na slávnu VIII.A. 

Je skutočne ťažké nájsť konkrétnu odpoveď, čo pre mňa znamená 8 

rokov tu, na šurianskom gymnáziu. Je toho veľmi veľa. Radosť, smiech, 

prvé sklamania z nevydarených písomiek, mladosť, povinnosti, pocit 

zodpovednosti, nové možnosti, plány ... To všetko je súčasť nádherných 

spomienok na strednú školu. Chvíle tu prežuté neboli len o učení a snahe 

napísať test čo najlepšie. Bolo to o ľuďoch. O ľuďoch, ktorí tu boli vždy, 

keď som ich potrebovala. O ľuďoch, ktorí sa zapíšu do môjho srdca ako 

nezabudnuteľná spomienka. Pokiaľ dennodenne počas 8 rokov 

stretávate tie isté tváre, stanú sa súčasťou vášho života. A tak je to aj 

s Gymnáziom. Pri spomienke naň budem mať vždy úprimný úsmev na 

tvári. Tu som začala stavať základy svojej budúcnosti a viem, že som 

zvolila to správne miesto. 
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Osem rokov bolo pre mňa veľmi dobrou skúsenosťou, či už sa to týka 

vedomostí alebo priateľov. Zažili sme veľa srandy, povyvádzali sme 

mnoho šibalstiev. Čas prežitý na gymnáziu mal určite zmysel. Ďakujem 

za všetko. 

8 rokov na našej škole ubehlo naozaj neskutočne rýchlo. Vedeli sme 

to, že sa ani nenazdáme a bude koniec. Bohužiaľ sme si to nevedeli 

uvedomiť a vždy sme sa len snažili čas popohnať ešte rýchlejšie. Často 

krát sa nám nechcelo vysedávať v lavici a radšej by sme robili niečo 

zábavnejšie. V hlave sa mi vynára množstvo spomienok a všetky sú 

krásne. Avšak sú veci, ktoré by som možno spravila inak, ak by som 

mala možnosť opäť ísť do prímy. Každému prajem, aby si strednú 

školu užil a vychutnal. Aby vedel, čo je pre neho dôležité 

s nepremárnil svoj čas zbytočne. Každá práca sa vám skôr či 

neskôr vyplatí. 

Začiatky na tejto škole si veľmi nepamätám, no musím povedať, že to bolo dosť 

náročné si zvyknúť na množstvo učiva, ktoré sme dostávali oproti učivu na základnej 

škole. Podľa môjho názoru to, že som tu začal študovať bolo veľké plus v mojom živote. 

Spoznal som tu veľa ľudí, pochodil rôzne výlety, naučil sa niečo do sveta a hlavne 

inteligentné správanie. Celé štúdium  som čakal, kedy skončím, no teraz by som 

najradšej tu ešte nejaký čas zostal. Chcel by som poďakovať všetkým profesorom 

a profesorkám, ktorí sa podieľali na našom vzdelávaní. Verím, že to v budúcnosti 

naplno využijem. 

Ešte teraz si pamätám na náš prvý školský deň. Všetci sme mali hlavu plnú vírivých 

myšlienok o novej škole a oči plné očakávania. A postupne sme pod jednou 

strechou GYMSU dospeli. Stal sa z nás súdržný kolektív. Škoda, že je koniec. 
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Gymnazisti sa stretli s pani Oľgou Némethovou 

V rámci marca – mesiaca kníh uskutočnili študenti našej školy dňa 18.3.2015 besedu, na ktorú 

pozvali pani Oľgu Némethovú, rodáčku zo Šurian a autorku  knihy Svedectvo. Spomínaná 

kniha je vzácna v tom, že autorka v nej spája svoj životný príbeh so životom v našom meste 

v polovici minulého storočia.  

Pani Oľga Némethová sa úprimne tešila zo stretnutia so študentmi a ochotne odpovedala na 

ich otázky. Porozprávala im nielen o svojej záľube písať, ale zaspomínala si aj na svoje 

najkrajšie zážitky zo školských lavíc či z rodinného života. Rozprávanie pani Oľgy 

Némethovej spríjemnili svojím hudobným vystúpením študenti gymnázia. 

Na záver stretnutia zaželala pani Némethová študentom veľa úspechov v štúdiu i v živote.  

  Andrea Lobotková VII.A 

Podpredseda NR SR besedoval s gymnazistami 

     V piatok, 12.6.2015, šurianske gymnázium navštívil podpredseda NRSR a prvý slovenský 

eurokomisár  Ing. Ján Figeľ,  PhD. 

Po úvodnej prehliadke priestorov školy  mal 

politik možnosť nahliadnuť do 

prebiehajúceho vyučovacieho procesu na 

našom gymnáziu. Študenti 

spoločenskovedného seminára, ale aj ďalší 

žiaci z rôznych ročníkov, si pre pána Figeľa 

pripravili niekoľko otázok. V otvorenej 

a priateľskej atmosfére sa zúčastneným 

príjemne  diskutovalo. Študentov zaujímalo, ako vidí podpredseda NR SR aktivizáciu mládeže vo 

verejnom a politickom živote. Pán Figeľ upriamil 

pozornosť na akúsi potrebu osobnej 

zodpovednosti, ktorú by si mal každý človek 

v sebe pestovať. Na otázku, ako dokáže skĺbiť 

rolu otca, manžela a politika, odpovedal, že je to 

veľmi náročné a práve preto si človek  musí 

vedieť určiť priority. Poznamenal, že preňho je 

najdôležitejšia rodina. Študenti neobišli ani 

vážnejšie, sociálno-politické otázky. Po besede 

podpredseda NRSR poskytol študentkám VII. ročníka rozhovor pre školský časopis. Na záver 

svojej návštevy pozdravil všetkých pedagógov a rozlúčil sa s našou školou. 
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