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Žltý kvietok... 
        Rakovina. Na Slovensku ročne pribudne 34 tisíc ľudí s rakovinou. Onkologické 

ochorenia sa priamo alebo nepriamo dotýkajú každej rodiny. Keď počujeme toto 

slovo, mnohým naskočí husia koža. Nikoho nenechá ľahostajným. Dňa 11.apríla 

2019 nenechala ľahostajnými ani nás. Práve v tento deň sme sa zapojili do tradičnej 

finančnej zbierky Ligy proti rakovine, ktorá pomáha onkologickým pacientom. 

Množstvo dobrovoľníkov v žltých tričkách zaplavilo ulice slovenských miest.  

Dievčatá z III.B a I.B triedy sa tiež na chvíľu stali dobrovoľníčkami.  Rozdávali 

informačné letáky, informovali o rizikách nádorových ochorení a, samozrejme, 

rozdávali žlté narcisy.  

        Veľké poďakovanie patrí všetkým dobrovoľníkom a tiež všetkým, ktorí prispeli 

finančnou čiastkou do zbierky na podporu dobrej veci. Ďakujeme !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRAJSKÉ KOLO CHEMICKEJ OLYMPIÁDY KRAJSKÉ KOLO CHEMICKEJ OLYMPIÁDY KRAJSKÉ KOLO CHEMICKEJ OLYMPIÁDY KRAJSKÉ KOLO CHEMICKEJ OLYMPIÁDY     

KATEGÓRIA DKATEGÓRIA DKATEGÓRIA DKATEGÓRIA D    

         Dňa 26.apríla 2019 sme organizovali chemickú olympiádu pre žiakov 

základných škôl. Do krajského kola postúpili najúspešnejší riešitelia okresných kôl 

chemickej olympiády kategórie D. O tom, že v Trenčianskom samosprávnom kraji 

sú šikovné deti, hovoria čísla – 9 okresov, 32 základných škôl, 42 súťažiacich, 

všetkých 42  zúčastnených  úspešní riešitelia. Prvé miesto obsadil Jozef Buday, žiak 

Základnej školy Slovenských  partizánov v Považskej Bystrici.  

         Gratulácia a poďakovanie patrí všetkým súťažiacim, ktorí sa krajského kola 

chemickej olympiády zúčastnili, no najmä učiteľom, ktorí obetovali svoj čas a žiakov 

pripravovali. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Zaslúžený postup 
 

    V minulom čísle sme písali o päťbojároch a ich úspechoch  v okresnej súťaži. 

Zaslúžene sa prebojovali do krajského kola silového päťboja, ktoré sa konalo 11. 

apríla v meste pod hradom Matúša Čáka. Chlapci, Braňo Ivanko, Marek Mazánik, 

Marek Krajčík a Tóno Škríp, v krajskom kole získali striebro.  Chlapcom sa potvrdilo, 

že námaha a drina vynaložená na tréningoch priniesla vytúžené ovocie. 

Blahoželáme! 
 

 

Žatva vŽatva vŽatva vŽatva v    atatatatletikeletikeletikeletike    

V okresnom kole atletike stredných škôl mali naši športovci úspešné medailové 

ťaženie. Domov si priniesli 7 prvých, 8 druhých a 3 tretie miesta. Všetkým atlétom 

blahoželáme! 

 

Atletika však mala aj svoju celoštátnu olympiádu, na ktorej nás úspešne 

reprezentovala Marianna Klementová. Pre Mariannu atletika nie je kráľovskou 

disciplínou, nakoľko sa profesionálne venuje bežeckému lyžovaniu, ale na 

olympiáde obsadila krásne 6. miesto. Blahoželáme! 

 

 

 

ISTROBOT 2019 
 

V dnešnej dobe sa mnohí vo svojom voľnom čase nudia a nevedia, čo robiť. To však 

nie je prípad Mariána Hlavačku, študenta 3. K. Marián sa vo voľnom čase venuje 

robotike. Zaujala ho ponuka Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, 

ktorá 27. apríla usporiadala medzinárodnú súťaž robotov ISTROBOT 2019. Marián 

so svojím humanoidným robotom Darwinom súťažil v kategórii Voľná jazda. V silnej 

medzinárodnej konkurencii obsadil pekné piate miesto.  Blahoželáme!  

 

 



Antickí hrdinovia 
Na hodinách literatúry sa stretávame s rôznymi hrdinami z rôznych období. Jednou 

takouto hrdinkou je Antigona. Poviete si: „ A čo? Povedali sme si, prečítali sme si 

a ideme ďalej. Časom informácie o nejakej Antigone aj tak zapadnú prachom.“ 

V našom prípade to však neplatí, pretože my sme nielen počúvali a čítali, my sme 

dokonca videli. Druhý májový deň bol pre nás výnimočný. Namiesto úmorného 

vysedávania v školských laviciach sme sa vybrali do národného divadla. Vďaka 

projektu TSK sme sa učili netradične – zážitkovo. Na celú hodinu sme sa dostali do 

doby takej vzdialenej, a predsa niečím blízkej. Prežili sme príbeh rebelky, ktorá sa 

nezastavila pred ničím, ani pred rizikom vlastnej záhuby. Okrem príbehu, pri 

ktorom nám na tele naskakovali zimomriavky, sme na vlastné oči videli herecké 

hviezdy. Dievčatám dych určite vyrážal Janko Koleník, pani profesorky si užili 

herecké výkony zvučných mien ako Zuzka Kocúriková, Božidara Turzonovová 

a Dušan Tarageľ. Jednoducho každý si niečo z úžasného večera odniesol. Už len mať 

trochu šťastia a vytiahnuť si Antigonu na blížiacej sa maturite. ktorá sa nezastaví 
pred ničím    

    

    

    

    

    

    

    



DyDyDyDych históriech históriech históriech histórie    

 S príchodom leta prichádzajú aj výlety a exkurzie. Aj my sme 10. mája dostali 

túlavé topánky. Spolu s nami si túlavé topánky obuli páni profesori Badáň a Líška. 

Naše kroky viedli do susedného Poľska. Boli sme rozhodnutí poprechádzať sa 

Krakovom a nazrieť do smutných príbehov písaných koncentračným táborom 

Auschwitz – Birkenau v Osvienčime. Cesta bola bezproblémová. Vládla super 

nálada, hoci niektorí ešte dobiehali nočný spánok. Po štyroch hodinách sme dorazili 

do cieľa a hneď nás oviala atmosféra veľkomesta, ktoré nám ukázalo svoju rušnú 

tvár. Prechádzku Krakovom nám rôznymi historkami spríjemňoval pán profesor 

Badáň. V meste sme si pozreli hrad Wawel, Hlavné námestie a Mariánsky kostol, 

ktorého zaujímavosťou sú dve rozdielne veže. Dozvedeli sme sa, že veže stavali 

dvaja bratia a pre smrť jedného z nich zostala jedna veža nižšia. Po príjemnej 

prechádzke historickým mestom viedli naše kroky do koncentračného tábora. 

Všade bolo cítiť napätie a obavy z toho, čo nás čaká, čo uvidíme. Ešte aj upršané 

počasie podčiarkovalo smutnú atmosféru. Areálom nás previedla sprievodkyňa. 

Pred vstupom nám do očí udrel nápis  Arbeit macht frei (Práca oslobodzuje) 

a všetci sme vedeli, že to bude strašné. Asi každému preblesla hlavou myšlienka, 

ako toto mohol človek dopustiť. Z každého miesta na nás dýchal strach a hrôza.  

Táto „návšteva“ bola pre nás akýmsi mementom, aby sme v budúcnosti niečo 

podobné nedopustili. 

    

    

    

    

    

    

    



Prvá pomoc 

Často sa o nej hovorí, ale keby prišlo na lámanie chleba, vedeli by sme správne 

reagovať? My sme si to vyskúšali 15. mája v priestoroch prievidzského gymnázia. 

Práve tam sa konala súťaž Družstiev prvej pomoci v poskytovaní prvej pomoci. Naše 

družstvo v zložení Erik Slobodník, Šimon Vaško, Juraj Krajč, Marek Krško a Zuzka 

Šovčíková si počínalo veľmi dobre. V rámci súťaže sme si vyskúšali kardio-

pulmonárnu resuscitáciu, overili sme si svoje vedomosti z histórie a poslaní 

červeného kríža a predviedli sme aj praktické poskytovanie prvej pomoci na 

reálnych modeloch. Odborná porota hodnotila schopnosť pohotovo zareagovať, 

správne diagnostikovať zranenie, ošetrenie a spoluprácu v tíme.  Všetko nám išlo 

ako po masle, o čom svedčí krásne 2. miesto. Pridanou hodnotou pre nás je 

vedomie, že v prípade skutočnej potreby budeme vedieť poskytnúť prvú pomoc,   

zachováme si rozvahu a dokážeme zachrániť to najdôležitejšie a to ľudský život. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chemická olympiáda kategória C 
     Dňa 17. mája 2019 sa konalo posledné kolo chemickej olympiády v tomto 

školskom roku. Do tohto kola sa prebojovalo 36 talentovaných chemikov, žiakov 

prvého ročníka z rôznych stredných škôl Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Medzi najúspešnejších patrili gymnazisti V.B.Nedožerského z Prievidze. Naši prváci 

Dominika Čerňanská a Ján Šorman statočne bojovali v silnej konkurencii a zaradili 

sa medzi úspešných riešiteľov. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Chemická olympiáda vChemická olympiáda vChemická olympiáda vChemická olympiáda v    nových laboratóriáchnových laboratóriáchnových laboratóriáchnových laboratóriách    

        V našej škole od apríla fungujú nové moderné laboratóriá, a to chemické 

laboratórium a laboratórium senzorickej analýzy. Po prvýkrát si mohli prácu 

v chemickom laboratóriu vyskúšať súťažiaci, ktorí si overovali svoje vedomosti 

a zručnosti v rámci krajského kola chemickej olympiády kategórie B.   

        V poradí už 55.ročník k nám prilákal nádejných chemikov z rôznych stredných 

škôl Trenčianskeho samosprávneho kraja. V kategórii B, určenej pre žiakov druhého 

ročníka vyššieho sekundárneho vzdelávania, súťažilo takmer 30 súťažiacich. Žiaci 

riešili náročné teoretické a praktické úlohy zo všeobecnej, anorganickej 

a organickej chémie.  

         Prvé tri miesta obsadili gymnazisti z Prievidze. Našu  školu reprezentovali 

dvaja žiaci z II.B triedy. Lucia Halačová statočne bojovala v silnej konkurencii 

gymnazistov a skončila ako úspešná riešiteľka. Bohužiaľ, Matúšovi Muszelovi do 

úspešného riešiteľa chýbali len 0,4 body �.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odkaz maturantov 

 

Ktosi múdry raz povedal, že iba vzdelaní ľudia sú slobodní. Vzdelanie človeku 

dovoľuje slobodne rozmýšľať, dosahovať nové obzory v poznaní, mať iný pohľad na 

svet a žiť lepší život.  A aj my sme toho príkladom. Na pôdu školy sme prišli ako 

ustráchaní žiaci. Postupne sme sa ostrieľali. Mali sme možnosť načerpať nové 

vedomosti z rôznych predmetov. Teoretické vedomosti a ich fungovanie sme si 

mohli overiť v praxi. Teraz, keď  naša cesta mieri do cieľa, chceme poďakovať 

svojim učiteľom. Poďakovať za to, že nám na ceste za poznaním otvárali brány, za 

to že nám ukazovali správny smer, ktorým sa chceme uberať. Veríme, že naša 

vďaka bude korunovaná našimi vedomosťami pred maturitnými komisiami. Práve 

tam budeme chcieť dokázať, že to čo nás naučili, vieme odovzdať.  

Zbohom dávame aj vám milí čitatelia Ťahákov. S mnohými nás spájajú priateľstvá, 

ktoré nás  budú hriať, aj keď odídeme. Aj vy ste boli občas dôvodom, prečo sa 

oplatilo ráno vstať a ísť do školy. Prajeme vám, nech zaplníte prázdne miesto, ktoré 

tu po nás zostane.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naša prax v Leopoldove 
 

        Posledné dva májové týždne sme absolvovali súvislú odbornú prax. My, Nika 

Králiková, Zuzka Koššová a Juro Krajč, sme si vybrali za miesto svojho pôsobenia 

Envien Group Leopoldov – jedno z najvýznamnejších a najsilnejších zoskupení 

spoločností v strednej a východnej Európe, podnikajúcich v oblasti výroby biopalív.  

         Pracovali sme v rôznych laboratóriách - inštrumentálne laboratórium, 

laboratórium na analýzu vstupných surovín- kukurica, repka, laboratórium na 

stanovenie mykotoxínov, etanolové a olejové laboratórium. Dvakrát denne do 

laboratória prinášali vzorky z výroby, ktoré  sme následne analyzovali.  Boli sme 

prekvapení, aké veľké množstvo vzoriek sa musí denne analyzovať. Najviac sa nám  

páčila analýza vzoriek v olejovom laboratóriu.  

           Celá prax bola pre nás novou skúsenosťou, a to prínosnou  a zaujímavou. 

Dokonca by sme si vedeli predstaviť Envien Group Leopoldov ako budúceho 

zamestnávateľa. Veríme, že vynikajúca spolupráca medzi našou školou 

a firmou  Envien Group Leopoldov bude aj naďalej pokračovať.  

 

VZDELÁVANIE NETRADIČNE 

      Vedeli ste, že stredné školy, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, majú možnosť požiadať o poskytnutie 

účelových finančných prostriedkov z rozpočtu TSK na podporu tematického 

zážitkového vzdelávania. My áno a aj sme takéto prostriedky získali. Vďaka týmto 

financiám sme navštívili Arborétum Mlyňany a Zubriu zvernicu v Topoľčiankach. 

Arborétum Mlyňany založil v roku 1892 uhorský  šľachtic dr. Štefan Ambrózy-

Migazzi. Na rozlohe 67 ha sme mali možnosť vidieť unikátne zbierky listnatých 

a ihličnatých drevín. V Topoľčiankach sme sa oboznámili s históriou a súčasnosťou 

chovu zubrov. Okrem jedinečnej príležitosti vidieť na vlastné oči samotných malých 

i veľkých zubrov, nám pobyt  spríjemňovali tiež pestrofarebné motýle a rôzne 

druhy modliviek.  Napriek extrémne teplému počasiu bol pre nás 13.jún netradičný, 

zaujímavý a umožnil nám 

osvojiť si nové poznatky 

skutočne formou osobného 

zážitku. 
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