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ZastavenieZastavenieZastavenieZastavenie    

Ste učitelia. 

Narodili ste sa vo chvíli, keď z úst dieťaťa zaznela prvá otázka. Ste veľa ľudí na veľa 

miestach. Ste Sokratom vedúcim aténsku mládež k tomu, aby nové myšlienky 

objavovala prostredníctvom otázok. Ste Ezopom i Hansom Christianom  

Andersenom, odkrývajúcimi pravdu v nespočetných príbehoch. Ste Marvou 

Collins bojujúcou za práva všetkých detí na vzdelanie. Ste tými, ktorí svojou 

ľudskosťou a celým svojím životom preslávili toto povolanie...  

Ste tými, ktorých mená a tváre sú už dávno zabudnuté, ale ktorých prednášky 

a osobnosti zostanú navždy uchované v úspechoch študentov.  

Plakali ste od radosti na svadbách svojich bývalých študentov, smiali ste sa pri 

narodení ich detí, zmätení a v hlbokom zármutku ste stáli pri hroboch vykopaných 

príliš skoro a pre príliš mladých ľudí.  

V priebehu celého dňa na požiadanie robíte herca, priateľa, zdravotnú sestru 

i lekára, trénera, hľadáte stratené veci, požičiavate peniaze, robíte taxikára, 

psychológa, náhradného rodiča. 

Máte síce mapy, grafy, vzorce, príbehy, knihy, ale vaši študenti musia spoznať 

najprv sami seba. A to trvá dlho, veľmi dlho, kým človeku vysvetlíte, kto je. 

Ste paradox. Najhlasnejšie rozprávate vtedy, keď najpozornejšie počúvate. 

Najväčšie dary, ktoré dávate študentom sú tie, ktoré by ste zároveň od nich 

vďačne prijímali. 

Vaším cieľom nie je materiálne bohatstvo. Ale celé dni hľadáte poklady, hľadáte 

nové možnosti, ako využiť nadanie študentov, vytrvalo pátrate po tých vlohách, 

ktoré my sami v sebe potláčame. 

Ste najšťastnejší z tých, ktorých práca je drinou. 

Lekár má to šťastie, že v istom zázračnom momente môže na svet priviesť nový 

život. Vy máte to šťastie, že každý deň vidíte znovuzrodenie života – pri každej 

novej otázke, myšlienke, pri každom novom priateľstve. 

Architekt dobre vie, že ak stavia presne, jeho budova bude stáť stáročia. Učiteľ 

dobre vie, že ak stavia s láskou a pravdou, to, čo postaví, vydrží naveky. 

Ste vojaci, ktorí každý deň bojujú proti odmietaniu, strachu, predsudkom, 

nevedomosti a ľahostajnosti. Ale máte úžasných spojencov – inteligenciu, 

tvorivosť, zvedavosť, dôveru, lásku. 

Vaša minulosť je bohatá na spomienky. Vaša prítomnosť je pre vás výzvou, 

dobrodružstvom a zábavou, pretože svoj čas môžete tráviť s budúcnosťou.  

Ste učitelia a my sme vám za to vďační.  ĎAKUJEME ! 



DODDODDODDOD    
Otváraj sa brána, pekná maľovaná.... Aj takto sme si mohli spievať 29. januára, 

kedy sme opäť medzi sebou privítali budúcich prvákov a ich rodičov.  V tento  ešte 

zimný utorok sa na škole diali všakovaké veci. Labyrintom školy deti sprevádzali 

naši spolužiaci. V hlavnej budove sa im prihovorili zamestnávatelia, ktorí s našou 

školou spolupracujú a u ktorých my získavame pracovné návyky. Nasledovali 

laboratóriá, v ktorých sa diali čudné veci – farbili, rezali, ovoniavali. Čo vám 

poviem - divočina. V biologických laboratóriách sa pitvalo. Študenti odkrývali, čo 

sa skrýva v oku a obličke. U susedov, v potravinovom laboratóriu, ponúkali rôzne 

maškrty. V kráľovstve elektriky to žilo robotmi a CNC strojmi. Prácu s CNC strojmi 

si mohli všetci vyskúšať v dielni. Aj hasiči predvádzali niečo zo svojho umenia. 

Jednoducho celá škola žila iným rytmom.  Z reakcií deviatakov bolo zjavné, že sa 

im u nás páčilo a nám nezostáva nič iné, ako dúfať, že sa s nimi v septembri 

stretneme. 

 

 

 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 



Sprechen Sie Deutsch ! 

Ak áno, tak ťa určite zaujme, že práve na Deň zaľúbených sa v priestoroch  

Gymnázia V. B. Nedožerského konalo krajské 

kolo 29. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku. 

Aj my sme mali svojho olympionika v kategórii 

2D. Bol ním Timotej Hromada.  Všetci súťažiaci 

boli naozaj na vysokej úrovni a rozdiely medzi 

jednotlivými umiestneniami boli minimálne. O to 

viac nás teší, že Timotej  sa so svojimi jazykovými 

schopnosťami umiestnil na úžasnom 2. mieste. 

Srdečne blahoželáme a zároveň prajeme veľa 

chuti v ďalšom zdokonaľovaní v nemeckom 

jazyku. 

 

 

Krištáľový páv u nás 
 

Slovo olympiáda nám akosi automaticky evokuje šport a športové zápolenie. 

U nás, v našej škole, to nie je cudzí pojem. Pri 

každej vyhlásenej olympijskej súťaži či aktivite 

potvrdíme účasť. A že sme úspešní, o tom 

svedčia ocenenia Krištáľový páv a Cena fair 

play. Toto sú ceny, ktoré sú každoročne 

vyhlasované v olympijských aktivitách 

v okrese Prievidza.   

Tohto roku 1. marca  bola naša škola 

vyhlásená za najlepšiu strednú školu v 

olympijských aktivitách v okrese Prievidza. 

Blahoželáme všetkým športovcom a ich 

tútorom pánom profesorom Vladkovi Líškovi 

i Paľkovi Oršulovi.  

    



PrejavPrejavPrejavPrejavyyyy    láskyláskyláskylásky    
Deň zaľúbených sa oslavuje síce 14. februára, ale prejaviť lásku možno 

kedykoľvek. My sme sa rozhodli prejaviť lásku darovaním toho najcennejšieho. 

Nikdy neviete, kedy takýto prejav vašej lásky niekomu zachráni život. Áno, dobre 

tušíte, že išlo o Valentínsku kvapku krvi. Na našej škole sa už stala tradíciou, ktorá 

má  akési neopakovateľné čaro.  Ani tentoraz mnohí neváhali a prekonali samých 

seba. Tentokrát nás bolo rekordne veľa až 51. To číslo je veľké, ale my veríme, že 

v novembri na Študentskej kvapke bude ešte väčšie. Všetkým darcom ďakujeme 

a tešíme sa na nových. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHEMICKÁ OLYMPIÁDA – KATEGÓRIA EF 

 V čase, keď si mnohí z nás preberali polročné vysvedčenia, si naši chemici 

overovali svoje vedomosti. Práve vtedy prebiehalo školské kolo chemickej 

olympiády kategórie EF. Naše farby reprezentovali  Nika Králiková, Nina 

Mjartanová, Juraj Krajč, Erik Slobodník z III.B triedy a Táňa Mečiarová, žiačka IV.B 

triedy. Prvý deň olympionici riešili teoretické úlohy zo všeobecnej a anorganickej 

chémie, organickej chémie a biochémie. Úlohy boli náročné a súťažiacich najviac 

potrápila biochémia. Na druhý deň si žiaci overovali svoje praktické zručnosti 

v chemickom laboratóriu. Najlepší postúpili ďalej do celoštátneho kola chemickej 

olympiády, ktoré sa konalo 6. marca v historických priestoroch najstaršej 

chemickej školy na Slovensku v Banskej Štiavnici.  Vynikajúci úspech dosiahla 

Tatiana Mečiarová zo 4.B triedy, ktorá získala striebornú medailu. Úspech našich 

žiakov podčiarkla Nikola Králiková z 3.B, ktorá sa tešila nielen z víťazstva, ale aj 

z ceny za najlepšiu teóriu a dvoch mimoriadnych cien Prievidzskej chemickej 

spoločnosti. obe sa dostali do reprezentačného výberu, kde zabojujú o účasť na 

medzinárodnej súťaži Grand Prix CHimique v Debrecene.  Veríme, že farby našej 

školy budú jasne žiariť aj v silnej konkurencii. Držíme palce !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Olympiáda už aj vOlympiáda už aj vOlympiáda už aj vOlympiáda už aj v    ľudských právachľudských právachľudských právachľudských právach    

Keď sme športoví nadšenci, tak taká olympiáda je pre nás sviatkom. Ale že 

existuje olympiáda ľudských práv, to vie len málokto. Samozrejme, že nám nie sú 

cudzie, veď dnes sa o nich rozpráva všade, len sa nám nedostalo do uší, že aj 

ľudské práva majú svoju olympiádu. A práve spomínanej olympiády sa 7. februára 

zúčastnil maturant Dominik Malý. V silnej konkurencii dosiahol vynikajúce 

umiestnenie, ktoré mu zabezpečilo účasť na celoštátnom kole. Dominikovi 

blahoželáme k úspechu a držíme palce do ďalšieho súťažného boja. 

 

Informácie - neinformácie 

V dnešnej dobe sa na nás valí toľko informácií, že často nevieme posúdiť ich 

pravdivosť. A ak to už zvládneme, tak nastáva problém, ako sa chrániť pred 

nepravdami. Pomôcť s týmto problémom nám prišiel mladý chalan. Pri pohľade 

naňho nám v hlavách vŕtala myšlienka, čo takýto chlapček o tom vie. Veď bol len 

o málo starší ako my. Ale veľmi rýchlo rozohnal naše obavy. Dozvedeli sme sa, že 

sa volá Šimon Fusatý  a je bývalým študentom našej školy. Dnes je študentom 

vysokoškolského štúdia v Brne. Spolu s ním sme absolvovali projektové 

vyučovanie na tému „Ochrana pred dezinformáciami.“  Bolo to celkom príjemné 

stretnutie. Nešlo iba o „suchú“ prednášku, ale aj o naše zapojenie a aktivitu. Mali 

sme  možnosť získať cenné informácie, ako sa účinne brániť šíriacim sa klamstvám 

a lžiam.  



Päťka nie je vždy zlá... 

Silový päťboj. Ide o športovú súťaž,  ktorá vznikla na základe potreby 

komplexného posilňovania študentov v oblasti silovej vytrvalosti. A v našej škole 

je vytrvalcov až – až. Súťažné družstvo v takom boji tvoria štyria študenti. Ale 

viete, čo sa ukrýva pod číslovkou päť?  Nie je to len tak hocičo. Súťažiaci musia 

zvládnuť zhyby na hrazde ( pričom dôležitý je počet opakovaní), tlak v ľahu, 

bicepsový zhyb v stoji s EZ tyčou, kľuky na bradlách  a drepy s činkou na pleciach. 

A aby toho nebolo málo, dôležitú úlohu zohráva ich hmotnosť. Takže taký päť boj 

nie je prechádzka ružovou záhradou. Predstavte si, že na našej škole máme 

takýchto štyroch vytrvalcov, ktorí  26. marca bojovali v Bánovciach nad Bebravou. 

V tomto meste sa konalo regionálne kolo a naši chalani Branislav Ivanko, Marek 

Krajčík, Marek Mazánik a Anton Škríp pod vedením Mgr. Pavla Oršulu  toto kolo 

s prehľadom vyhrali. Postúpili na kraj. My im blahoželáme a, samozrejme, držíme 

palce v ďalšom boji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Stredoškolská odborná činnosťStredoškolská odborná činnosťStredoškolská odborná činnosťStredoškolská odborná činnosť    

Aj tento školský rok sme odkrývali tajomstvá, ktoré sme predstavili v prácach SOČ.  

Najskôr sme sa pochválili spolužiakom v škole. Následne sme 25. marca 

reprezentovali školu v regionálnom kole v Partizánskom. Pani profesorka Mária 

Kiabová sa spolu s Mátúšom Muszelom pozreli na zúbky Totalitným režimom na 

Slovensku v 20. storočí. Filip Hianik zostrojil model dvojprúdového hriadeľového 

motora. Martin Znamenák má asi nejaké skúsenosti so štiepaním dreva. Chcel si 

túto namáhavú činnosť uľahčiť, a preto zostrojil Štiepačku na drevo. Obaja chalani 

nejasnosti ohľadom prác skúmali s pani profesorkou Martou Frivaldskou.  Chalani 

z elektro odborov pracovali pod odborným vedením pána profesora Petra Pekára. 

Jeho tím tvorili: Milan Guláš, ktorý zostrojil CNC Gravírku na DPS. Peter Kubáň tiež 

privoňal k CNC strojom. Jeho finálnym výrobkom bol CNC ploter. A trojicu doplnil 

Marián Hlavačka, ktorý sa v práci venoval robotike a zostrojil si vlastného robota.  

Pani profesorka Monika Čerňanská bola konzultantkou  Petre Mazánovej a Laure 

Kochanovej, ktoré spracovali Hygienu a toxikológiu. Tiež bola oporou aj Dáši 

Gavliakovej, ktorá skúmala  síru v transformátorových olejoch.   Do krajského 

kola, ktoré sa konalo 5. apríla v Starej Turej, postúpili všetci elektro odborníci.                    

A dali  o sebe vedieť. Mariánova práca v robotike( Môj robot Mini ) obsadila tretie 

miesto. Chalani s CNC strojmi  obsadili Milan s CNC Gravírkou skončil piaty a Peter 

s CNC ploterom deviaty. 

 

 



Mladý Európan 

 

My mladí sa hrdo hlásime k Európe a k Európskej únii, ale čo o nej vieme? Naši 

študenti  Martin Trn, Milan Guláš a Lukáš Gendiar potvrdili, že celkom dosť. 28. 

marca sa zúčastnili 14. kola celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Súťaž 

pravidelne vyhlasuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Regionálne kolo 

sa konalo na pôde župného úradu. V silnej konkurencii 13 stredných škôl sa držali 

veľmi dobre. V 3 súťažných kolách si zábavnou formou otestovali svoje vedomosti 

o Európe. Mali príležitosť naučiť sa veľa nového o histórii, geografii, osobnostiach 

či najvýznamnejších pamätihodnostiach v Európskej únii. A príležitosť využili 

dokonale. Získali nádherné 2. miesto. Blahoželáme!  
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