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Zákony. 

A múdrosť hlbín. 
Výrok pokonný, 

závratne presný. 
Veci človekove 

Všetko, ba všetko. 
V najprostejšom slove. 

 
A múdrosť hlbín 

  /M. Rúfus/ 
 
 
Najprostejším slovom, 
 milí čitatelia, 
sa prihovárame Vám, ktorí spolu s nami sledujete históriu i súčasnosť Gymnázia 
J.M.Hurbana v Čadci v tradičnej Ročenke. 
Vychádzajúc zo slov velikána slovenskej poézie, odkrývajúc múdrosť hlbín, ponú-
kajúc veci človekove, usilujúc sa o Vašu priazeň... 
 
       Vitajte pri čítaní 

       Mgr. Ingrid Mikovčáková 
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Milí čitatelia, 

 

Seneca na začiatku nášho letopočtu pripomínal: 

„Non scholae, sed vitae discimus“ 

„Nie pre školu, ale pre život sa učíme“. 

 

Táto myšlienka antického filozofa nestráca na aktuálnosti ani v dnešných časoch. 

Vzdelanie človeka je jeho najväčším bohatstvom. Je predpokladom, podmienkou múdros-

ti, mravnosti, dobroty a láskavosti. Nech túžba po vzdelaní vydrží čo najdlhšie. Lebo 

vzdelaný národ je najväčším pokladom krajiny. 

Poskytovať vzdelanie, rozvíjať v človeku dobro, vychovávať ho je základným posla-

ním školy. Zostáva mu verná od svojho vzniku i naša škola. 

Gymnázium J. M. Hurbana je školou s 56-ročnou tradíciou. Čestný názov po veľkom 

slovenskom národovcovi prepožičaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky tejto 

inštitúcii pri príležitosti 50.  výročia založenia je ocenením práce jej pedagógov, ale 

i výzvou do ďalších rokov. 

Tradícia a dobré meno školy sa nebuduje ani neudržiava  ľahko. 

Tradícia a povedomie sa rodí z každodennej práce pedagógov a študentov, v pevnej 

podpore a dôvere rodičov a priateľov školy i nadriadených orgánov. 

Dobre obstáť je stálou ambíciou našej školy do budúcnosti. 
 

       RNDr. Anna Čerchlová 

        riaditeľka školy 
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PREDSTAVUJEME SA 
 

Vedenie školy 
 
 

 RNDr. Anna Čerchlová riaditeľka školy 
 Mgr. Darina Cesneková zástupkyňa riaditeľky 
 PaedDr. Jozef Maják zástupca riaditeľky 
 Mgr. Vlasta Slaziníková zástupkyňa riaditeľky 
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Zoznam zamestnancov školy v školskom roku 2003/2004 

 
 

Interní učitelia: 
1. Babuljaková Eva, Mgr.  
2. Babušík Dušan  
3. Babušíková Tatiana, Mgr.  
4. Bobek Jozef, Mgr.  
5. Bobeková Alena, Mgr. 
6. Božek Miloš, Ing. 
7. Cesneková Darina, Mgr.  
8. Čerchlová Anna, RNDr.  
9. Droščáková Mária, Mgr.  
10. Ďurníková Helena 
11. Fides Anton, RNDr. 
12. Gančarová Jana  
13. Gavlasová Zuzana 
14. Harvaníková Jana, Mgr. 
15. Hlaváčová Veronika 
16. Hnidková Mária, Mgr.  
17. Hromádková Jana, Mgr. 
18. Chmurová Beáta, Mgr.   
19. Chovaniaková Darina, Mgr. 
20. Jarabicová Anna, Mgr.  
21. Jurga Vladimír, Mgr.  
22. Jurgová Eva, Mgr. 
23. Kocifajová Danka, Mgr. 
24. Kopásková Irena  
25. Kőrmendyová Eva, Ing. 
26. Kozová Anna, RNDr. 
27. Králová Slávka, RNDr.  
28. Krellová Anna, Mgr.  
29. Krompach Jozef, Mgr. 
30. Kubalová Eva, Mgr. 
31. Kubáni Alexander, Ing. 
32. Kubániová Sandra, Mgr.  
33. Kubánková Janka, Mgr.  
34. Kulla Albert, Mgr. 
35. Lukáč Branislav, Mgr. 
36. Maják Jozef, PaedDr. 
37. Majáková Mária 
38. Marcová Renáta, Mgr. 
39. Masláková Mária, Mgr. 
40. Mikovčáková Ingrid, Mgr. 
41. Moskalová Eva 
42. Mravcová Andrea, Mgr. 
43. Olešňan Pavol 
44. Petríková Miriam, Mgr. 
45. Poláčková Jarmila, Mgr. 
46. Rypáková Milada, Mgr. 
47. Sabolová Alena, Mgr. 
48. Samko František, Mgr. 
49. Sekáčová Anna, Ing. 
50. Slaziníková Vlasta, Mgr. 
51. Štefák Ľudovít, Ing. 
52. Štrbáková Mária, Mgr. 
53. Švancár Slavomír, Mgr. 

54. Vegh Ružena, RNDr. 
55. Vorková Gabriela, Mgr. 
56. Zeljenková Anna, Mgr. 
57. Zeman Milan, Mgr. 
58. Zemiaková Ivana, Mgr. 

 
Lektori: 

1. Galtress Mark  
2. Gordon Brown  
3. Nambiar Geeta 

 
Externí učitelia: 

1. Jančariková Mária, Mgr. 
2. Hanuliaková Andrea, Mgr. 
3. Skorková Anna, PaedDr. 

 
Civilná vojenská služba: 

1. Kurka Michal, Ing. 
2. Smolka Peter 

 
Domov mládeže: 

1. Bazelidesová Dana 
2. Smolková Anna 
3. Straková Zdenka 

 
Prevádzkoví zamest-
nanci: 

1. Bazelidesová Mária 
2. Elischerová Marta 
3. Gocálová Jozefa 
4. Greguš Jozef 
5. Hromádková Štefánia 
6. Krelová Veronika 
7. Krchová Anna 
8. Ligačová Emília 
9. Makiňáková Anna 
10. Prívarová Mária 
11. Rošteková Mária 
12. Slanináková Mária 
13. Vrba Egídius 

 
T H P : 

1. Serafínová Ľubica 
2. Šoukalová Margita 
 

Zamestnanci ŠJ: 
1. Bazgerová Mária 
2. Dubašíková Veronika 
3. Hadidová  Veronika 
4. Kuchajdíková Mária 
5. Pialová Anna 
6. Slučiaková Emília 
7. Škorvánková Jozefa 
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Nové tváre na našej škole 
 

ö 
 

Očarili ich ľudia i príroda 
 

Gymnázium J. M. Hurbana v Čadci udržiava partnerské vzťahy s Českou. Maďar-
skou a Poľskou republikou. V Čechách spolupracujeme s Gymnáziom v Českom Těšíne, 
v Maďarsku s Gymnáziom Krudy Gyula Secondary Grammar School v Gyore, v Poľsku so 
školou Gimnazjum i Liceum Akademicke v Toruni a Liceum Ogolnoksztakcace 
v Skwierzyne. 

Aj v marci v školského roku 2003/2004 u nás študovalo 9 maďarských a 4 poľskí 
študenti, ktorých sme oslovili, aby sa s nami podelili o svoje dojmy a postrehy. 

Odpovedali nám Krudy Gyula (15), Lugosi Nikolett (15), Csanaki Brigita (14), Pri-
ntér Kinga (15), Frigyesi Robert (17), Takács Anilla (17), Szabó Krisztina (17), Varga E-
dina (17), Koós Beatrix (16) – Gyor. Marta Buchalovská (16), Marta Kufel (16), Marta 
Wožniak (16), Júliusz Sompolski (16) – Torun. 

 
 „ Ako ste reagovali, keď ste sa dozvedeli, že pôjdete na jednomesačnú 
stáž na Slovensko? Čo ste očakávali?“ 
Robert: Veľmi sme sa sem tešili, pretože žiaci z našej školy, ktorí tu boli pred niekoľkými 
mesiacmi mi to tu veľmi chválili. Bola to vynikajúca šanca precvičiť si svoju angličtinu 
a spoznať nových ľudí, no napriek tomu sme očakávali, že sa budeme musieť veľa učiť. 
Marta: My sme žiadne obavy nemali. Boli sme veľmi šťastní, že máme jedinečnú možnosť 
praktizovať našu angličtinu, nie len na hodinách angličtiny. Taktiež sme chceli spoznať 
Slovensko a jeho kultúru trochu hlbšie.  

„Aké boli vaše prvé pocity a aké bolo privítanie?“ 
Juliusz: Keď sme dorazili do Čadce, veľmi dlho trvalo kým sme našli túto školu, myslím, 
že sme prešli celú Čadcu dookola najmenej päťkrát ... (smiech) Tu nás čakala pani Mar-
cová, ktorá nás všetkých veľmi vrúcne privítala. 
Kinga: Privítaní sme boli veľmi milo ako na internáte, tak i v škole. Keď sme dorazili, 
hneď prvý šok bolo to obrovské množstvo snehu, Krisztina ho znášala asi najťažšie, no 
a samozrejme, hneď nás očarila príroda, predovšetkým tieto hory. 
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„Čo sa vám tu páčilo najviac a čo najmenej?“ 

 Anilla: Najviac sa nám páčil internát, telocvičňa a príroda, ale jedlu sme nejako na chuť 
neprišli. 
Marta: Myslím, že to tu bolo všetko vynikajúce. Hlavne prostredie spolu so všetkým tými 
milými ľuďmi bolo vynikajúce. 

„Myslíte si, že sa vaša angličtina zlepšila, naučili ste sa niečo nové, nejaké 
slovenské frázy?“ 
Marta: Určite sme sa naučili lepšie a smelšie konverzovať a samozrejme na každom 
predmete sme si osvojili špecifické termíny. Naučili sme sa slovenské výrazy ako: po-
zdravy, raňajky, večera ... ale najviac sa nám páčia slová: hej a zajtra. 
Edina: Áno, myslíme, že naša angličtina sa zlepšila, hlavne po tej gramatickej stránke 
a taktiež sa obohatila naša slovná zásoba. Slovenskí žiaci nás naučili mnoho fráz ako: 
Mám rád Slovákov, lebo Slováci majú radi mňa ... (smiech) 

„Ako sa vám páčili spolužiaci?“ 
Tí boli úplne úžasní, milí, srdeční, otvorení, priateľskí, pohostinní, hneď nás medzi seba 
prijali. Mali nás radi a my ich. 

„Ako vyzerali vaše víkendy?“ 
Marta: Spolu s maďarskými študentmi sme boli v Žiline, bol to úžasný výlet, Trixy prežila 
víkend v slovenskej rodine a inak sme krátili chvíle v telocvični, veľa sme spali 
a vzájomne sa spoznávali. 

„Odnášate si niečo aj domov?“ 
Marta: Môj otec zbiera národné vlajky krajín, takže som mu jednu slovenskú kúpila. 
Samozrejme nejaké suveníry, mapy a hlavne tatársku omáčku ... Je to jedna z najlepších 
vecí aké sme v živote ochutnali. 
Robert: My sme tradične kúpili vašu skvelú čokoládu, oblečenie, nejaké suveníry, šperky 
a darčeky pre celú rodinu a priateľov. Veľmi nám chutil i váš čaj. 

„Bolo pre vás ťažké prispôsobiť sa nášmu systému vyučovania?“ 
Anilla: My sme už väčšinu vyučovaných látok v škole preberali, takže sme si viac-menej 
len opakovali. Myslím, že naša škola je o trochu zložitejšia. 
Juliusz: My sme tiež toto učivo už preberali, ale na hodinách sme sa vôbec nenudili. Veľ-
mi sa nám páčili hodiny matematiky, geografie. 

„Mali ste aj nejaké zlé skúsenosti?“ 
Robert: Ja som si pri volejbale narazil prst. 

„A ako vám chutila tunajšia strava?“ 
Brigitta: Nebolo to, na čo sme zvyknutí, väčšinou sme na obedy mávali stále len mäso, 
ale cez víkendy sme boli len na vegetariánskej strave. 
Marta: Tunajšie jedlo je celkom odlišné od našich, veľmi nám chutila ryža a tatárska o-
máčka, ale neskôr sme si obľúbili i zemiaky. 

„A čo počasie? Keď ste sem prišli, bolo tu ešte veľa snehu, nebolo tu na 
vás príliš zima?“ 
Marta: Zima ani nie, ale toho snehu bolo na nás až príliš veľa. 
Krisztina: Tunajšie počasie je veľmi premenlivé, ale páčilo sa nám tu aj keď bolo –10°C. 
Nevidela som také množstvo snehu už roky! 

„Robili ste už niekedy predtým takúto výmenu, myslíte, že takéto výmeny 
sú prospešné?“ 
Marta: Ja som bola na jednej výmene v Nemecku, ale len na jeden týždeň. Určite sú tieto 
výmeny dobré pre zlepšenie jazyka, je to dobrá skúsenosť. 
Robert: Toto je naša prvá skúsenosť a treba povedať, že to bolo veľmi prospešné. 

„Myslíte si, že vám bude niečo zo Slovenska chýbať?“ 
Áno, určite vaše hory, dobré podniky a títo naši noví spolužiaci. 

„Chceli by ste sa tu ešte vrátiť?“ 
Robert: My tu určite ešte prídeme! Bude sa nám cnieť a chceli by sme, aby ste nás do 
Maďarska prišli pozrieť i vy. Srdečne vás pozývame! 
Marta: My by sme si teraz domov len išli odskočiť na dva týždne a potom by sme sa radi 
vrátili, tak sa nám tu zapáčilo. (smiech) No samozrejme, by sme chceli prísť ešte aspoň 
raz. Taktiež by nás potešilo privítať vás i v našej krajine aspoň na ten jeden mesiac! 
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Za rozhovor sme sa poďakovali zahraničným študentom, ako aj slovenským štu-

dentkám z bilingválnej sekcie, Táni Koňuchovej a Monike Stolárikovej, ktoré sa s nimi po-
rozprávali. 

ö 
 

Poľskí študenti u nás 
 
Gymnázium J. M. Hurbana v Čadci v rámci bilingválnej slovensko-anglickej sekcie 

privítalo v máji štvoricu študentov z poľskej Skwierzyny. V škole strávili mesiac a pred 
odchodom nám Justyna Durajczyk, Paulina Stanek, Szymon Winnichi a Tomasz Dragosz 
ochotne odpovedali na naše otázky. 

 
„Zúčastnili ste sa už niekedy predtým na podobnom projekte?“ 
Justyna – „Ešte sme sa nezúčastnili na výmene spojenej s vyučovaním, ale už šty-

ri krát sme tu strávili týždeň na lyžiach, tento projekt taktiež organizuje vaše gymná-
zium.“ 

„Pomohol vám tento mesiac, zlepšila sa vaša angličtina?“ 
Paulina – „Ja osobne som prelomila anglickú bariéru, keďže tu hovoria všetci po 

anglicky bolo to aj pre mňa veľmi prirodzené.“ 
Szymon – „Ja si tiež myslím, že moja angličtina sa v mnohom zlepšila, rozšíril som 

si slovnú zásobu aj o odbornejšie slová z jednotlivých predmetov.“ 
„Aké sú vaše názory na náš typ štúdia, spôsob výučby a učiteľov?“ 
Paulina – „Je to veľmi výborná škola pre študentov, ktorí sa chcú naučiť jazyk.“ 
Tomasz – „Vyučovanie je podobné ako u nás. Dosť záleží aj na učiteľoch, niektorí 

sú prísni, niektorí menej a veľmi dôležitý je ich prístup k žiakom.“ 
 Justyna – „Mne sa veľmi páčili hodiny s vaším anglickým lektorom pánom Brow-

nom a taktiež hodiny fyziky.“ 
„Ktorý jazyk ste preferovali v komunikácii, poľštinu, alebo angličtinu?“ 
Tomasz – „V škole sme prirodzene používali angličtinu, no na internáte a počas 

prestávok sme sa orientovali viac na poľštinu.“ 
„Nemali ste problémy so slovenčinou, naučili ste sa nejaké slovenské slo-

vá a výrazy?“ 
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Paulina – „Keď som prišla tak som nerozumela skoro nič, teraz už je to oveľa lep-

šie.“ 
Szymon – „Mne sa veľmi páči slovenčina a keďže sa podobá s poľštinou tak som 

nemal problém s porozumením. Naučili sme sa mnoho výrazov, no najviac sa nám páči 
slovo ´raňajky´, ktoré nikto z nás nevie vysloviť (smiech) .“ 

„Ak by ste mali možnosť vrátili by ste sa tu späť?“ 
Všetci – „Určite by sme sa vrátili. Veľmi sa nám tu páči, je to príjemná zmena. 

Akurát počasie je tu úplne odlišné od toho nášho a ťažko sme si naň zvykali.“ 
„Čo poviete na spolužiakov a spolubývajúcich na internáte?“ 
Justyna – „Všetci boli veľmi milí a veľmi nám pomohli na hodinách keď sme mali 

problémy.“ 
Tomasz – „Naozaj tu sú veľmi milí a priateľskí ľudia, ktorí majú radi spoločnosť. 

Nemôžem si sťažovať, veľmi pekne nás medzi seba prijali.“ 
 

 
„Strávili ste jeden deň v Bratislave, páčilo sa vám naše hlavné mesto?“ 
Justyna – „Videli sme hrad, boli sme v múzeu, pri prezidentskom paláci a ešte pri 

mnohých iných pamiatkach. Mne sa tam páčilo aj keď viem, že chlapci neboli veľmi nad-
šení.“ 

Tomasz – „To vôbec nie je pravda. Aj pre nás to bol príjemný výlet no pri konci 
sme sa už trošku, ale naozaj veľmi málo nudili (smiech).“ 

„Čo slovenská kuchyňa, je v mnohom rozdielna od poľskej?“ 
Paulina – „Boli jedlá, ktoré nám chutili, no boli aj také, na ktoré by sme si asi ne-

zvykli. Najhorší pre nás všetkých bol chlieb s kmínom, ktorý sme každé ráno krvopotne 
vyberali. Na druhej strane sme si všetci obľúbili vyprážaný syr, čo bola pre nás úplná no-
vinka, teda sme nikdy predtým netušili, že taká dobrôtka existuje (smiech).“ 

„Odnášate si so sebou domov aj nejaké darčeky a pamiatky?“ 
Szymon – „Kúpili sme si pohľadnice, urobili mnoho fotiek, no najviac nám Čadcu 

budú pripomínať naše spomienky.“ 
Justyna – „Ja som kúpila darčeky pre priateľov a pre rodičov som taktiež kúpila 

slovenské pivo, ktoré je známe svojou kvalitou aj u nás v Poľsku.“ 
„Keby ste sa mali rozhodnúť čo na budúci rok, dokázali by ste tu študo-

vať?“ 
Paulina – „Rada by som znovu prišla, ešte by som si zlepšila angličtinu a naučila 

sa aj niečo zo slovenčiny, ale znovu len tak na mesiac, pretože rok je dlhá doba a určite 
by mi už chýbala rodina, veď ani teraz sa už neviem dočkať až ich uvidím.“ 
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Tomasz – „Vrátil by som sa, ale keďže na budúci rok ma čakajú maturity budem 

sa musieť pripravovať.“ 
„Ak by ste mohli vrátiť čas, zmenili by ste niečo?“ 
Všetci – „So všetkým sme bol spokojní a naozaj by sme nič nemenili, potom už by 

to bol úplne iný výlet, nie?“ 

ö 
 

Spolupráca so zahraničnými lektormi 
 
 1.decembra 2003 k nám zavítala lektorka anglického jazyka Geeta NAMBIAR. Konečne 

niekoľkomesačné úsilie pani zástupkyne D. Cesnekovej nevyšlo nazmar. Nie je jednoduché zabez-
pečiť pre školy zahraničného lektora. Za úspechom treba vidieť hodiny driny a hlavne nezmyselnú 
byrokraciu rôznych úradov a inštitúcií.  

 Prišla z Madrasu, veľkého mesta v Indii. Dlhé roky pracovala pre indické aerolínie, 
s ktorými precestovala kus sveta. Na Slovensko sa rozhodla prísť pretože chcela poznať niektorú 
z krajín východnej Európy.  

 Veľmi rýchlo sa prispôsobila požiadavkám našej školy a my sme sa snažili vytvoriť jej čo 
najlepšie podmienky a rešpektovať jej kultúru. Určite nezabudne na slovenskú pohostinnosť 
a slovenské hlavne vianočné a veľkonočné tradície, ktoré mala možnosť spoznať počas návštev 
u viacerých pedagógov. Študentov nútila komunikovať v anglickom jazyku aj mimo vyučovacích 
hodín. Bola to veľmi snaživá, zhovorčivá a svetaskúsená žena. Veľmi sa zaujímala o život v našom 
regióne a na Slovensku. Dohovorila sa aj s tými, ktorým je angličtina vzdialená. Okrem jej rodného 

jazyka hindčiny plynule rozprávala anglicky, nemecky a francúzsky. Bez väčších problémov 
s čistým akcentom zvládala aj základy slovenského jazyka. Bolo zaujímavé počúvať ju, keď s nami 
debatovala v priateľskom kruhu. Z jednej strany rozprávala s angličtinárkami po anglicky, keď sa 
otočila, z druhej strany rozprávala po nemecky s nemčinárkami. Dokázala sa veľmi rýchlo preorien-
tovať z jedného jazyka do druhého. 

 Priniesla k nám kus exotiky. Nezabudnuteľný zážitok sme mali všetci pedagógovia 
a študenti, keď si obliekla tradičné indické ženské šaty tzv. sárí. Ide o oblečenie, ktoré pozostáva 
z jedného kusa látky, väčšinou jasných pestrých farieb. Šikovným preložením na postave vzniknú 
šaty, ktoré nosia indické ženy, ktoré vyznávajú hinduizmus.  

 Istým spôsobom reprezentovala našu školu. Zanechala v nás spomienky, na ktoré neza-
budneme. Tešíme sa na ďalších zaujímavých a fundovaných zahraničných lektorov, ktorí budú prí-
nosom pri výuke cudzích jayzkov. 

 
Mgr. Mária Droščáková, vyučujúca anglického jazyka    

PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Gymnázium J.M. Hurbana 12 Ročenka 2003/2004 

  
Príma A – Rypáková Milada 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

1. Bednárová Nikola 
2. Birčiak Michal 
3. Briestenská Andrea 
4. Brodeková Veronika 
5. Cechová Kristína  
6. Čarnecká Kristína 
7. Časnochová Nikola 
8. Drábová Kristína 
9. Fekulová Stanislav 
10. Gajdošík Vladimír 
11. Gulčíková Dominika 
12. Hajná Marianna 

13. Kováč Anton 
14. Kudláč Dávid 
15. Kuric Martin 
16. Lašová Michaela 
17. Magát  Dominík 
18. Mikovčák Martin 
19. Pastorková Veronika 
20. Petrík  Juraj 
21. Pikuliak Matúš 
22. Plevková Miroslava 
23. Pohančeník Ján 

24. Pohančeníková 
Katarína 

25. Poništová Nikola 
26. Rebrošová Katarína 
27. Skaličanová Michaela 
28. Skalka Pavol 
29. Slaziník Martin 
30. Slučiak Martin 
31. Straková Ivana 
32. Šavel Ondrej 
33. Šimulák Kristián 
34. Vancelová Andrea 
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Sekunda A – Vorková Gabriela 

 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1. Bilka Stanislav 
2. Bukovan Patrik 
3. Cechová Eva 
4. Čambora Andrej 
5. Časnocha Michal 
6. Drábová Dominika 
7. Ďurčanová Beáta 
8. Hazeóva Frederigue 
9. Hnidka Rudolf 
10. Hrancová Hana 
11. Chabroňová Alžbeta 
12. Ježík Marcel 

13. Jurga Filip 
14. Klušáková Dominika 
15. Kubáni Jakub 
16. Kyzek Stanislav 
17. Lukáč Jakub 
18. Majáková Michaela 
19. Marčan Samuel 
20. Mravec Lukáš 
21. Mráziková Sláva 
22. Nováková Petronela 
23. Pastorková Veronika 
24. Pastorková Zuzana 

25. Petríková Lenka 
26. Slivka Matej 
27. Sogelová Darina 
28. Strýček Matej 
29. Špalek Miloš 
30. Šotkovská Simona 
31. Tlelková Michaela 
32. Tomaníková Petra 
33. Urbaníková Lenka 
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Tercia A – Babušíková Tatiana 

 
VÝLET 
 
V strede júna nečakane, 
Na výlet sa poberáme. 
Jeden, dvaja, traja...všetci  
Už čakajú na stanici. 
 
Do vlaku sme sa nahrnuli, 
Takmer všetky miesta obsadili. 
Dlho sme však nesedeli, 
Vzápätí sme vstúpili. 
Naše chatky na dosah neboli, 

Tak sme sa k nim pešo vybrali. 
Nebola to ľahká cesta /aspoň pre mňa/, 
Kým nezastavilo to dobré žieňa. 
Uistila nás, že správnym smerom ideme 
A ponúkla sa, že pár batohov odvezie. 
 
Pobyt na chatkách bol veľmi krátky 
A už ich vidíme len z veľkej diaľky. 
Domov sme jpršli v pohode. 
Tešíme sa na ďalšie dobrodružstvá 
v prírode. 

Mária Chachulová
 

 
 

 

 
1. Belešová Veronika 
2. Bírová Stanislava 
3. Bulava Miroslav 
4. Cudráková Miroslava 
5. Dyrčík Erik 
6. Faťara Radoslav 
7. Franeková Mária 
8. Gerátová Silvia 
9. Harcinik Marek 
10. Hlavová Natália 
11. Husárová Mária 
12. Chachulová Mária 

13. Ignačák Miroslav 
14. Jaroš Peter 
15. Jopek Martin 
16. Jurga Jakub 
17. Jurgová Mária 
18. Králová Stanislava 
19. Krasňan Matúš 
20. Kučáková Michaela 
21. Kučera Jakub 
22. Kuflová Marta 
23. Kullová Zuzana 
24. Kultanová Lenka 

25. Ličková Kristína 
26. Martaus Ján 
27. Maruniak Marián 
28. Múčková Nikola 
29. Paríšek Radovan 
30. Pastvová Katarína 
31. Pošteková Júlia  
32. Sálus Juraj  
33. Šidlová Nikoleta 
34. Veselý Matej 
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Kvarta A – Kopásková Irena 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Beniačová Katarína 
2. Bujňaková Lenka 
3. Cvečko Martin 
4. Džupa Peter 
5. Gregušová Veronika 
6. Gulčík Boris 
7. Gylanik Vladimír 
8. Juroško Juraj 
9. Kocifaj Marcel 
10. Kocifaj Marián 
11. Kozák Juraj 
12. Kráľová Dominika 
13. Krasňan Vladimír 

14. Krkošková 
Veronika 

15. Kubiniová Vanda 
16. Kuljovská Renáta 
17. Malíková Eva 
18. Matáková Anna  
19. Okuliarová Nora 
20. Palubiak Lukáš 
21. Paríšková Silvia 
22. Peterajová 

Katarína 
23. Petrek Dávid 

24. Pikuliaková Katarína 
25. Pohančeník Anton 
26. Rypáková Silvia 
27. Saksonová Dagmara 
28. Sekáčová Eliška 
29. Stenchláková 

Katarína 
30. Stopková Linda 
31. Šimuláková Kristína 
32. Školová Slavomíra 
33. Špitová Barbora 
34. Žársky Ľuboš 
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Kvinta A – Vegh Ružena 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
1. Baričiaková Veronika  
2. Berger Viktor  
3. Bernátová Simona  
4. Briestenský Rastislav  
5. Delinčáková Martina  
6. Dlabáč František  
7. Doričáková Erika  
8. Homola Michal  
9. Jedinák Štefan  
10. Kizeková Sabína  
11. Kubinová Lucia  

12. Kucharčíková 
Katarína  

13. Kullová Anna  
14. Macenauerová Lucia  
15. Mackovčáková Lucia  
16. Mahutová Mária 
17. Martykánová 

Michaela  
18. Mičová Veronika  
19. Mikulcová Katarína  
20. Pilchová Monika  

21. Staníková Lenka  
22. Ševcová Monika  
23. Šurinová Jarmila  
24. Švancárová Marianna  
25. Tkáč Andrej  
26. Tomaníček Jaroslav  
27. Valáriková Jana   
28. Zemaník Martin 
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Kvinta B – Štefák Ľudovít 

 
Škoda slov: skôr či neskôr nás aj tak spoznáte. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
1. Červená Eva 
2. Čukán Ondrej 
3. Drábik Peter 
4. Gramblička Matej 
5. Grečmalová Ľubica 
6. Ha Duy Samuel 
7. Haviar Jozef 
8. Holeščák Michal 
9. Hudec Ján 
10. Jakubec Jaroslav 

11. Juriš Michal 
12. Kopera Michal 
13. Kubištelová 

Magdaléna 
14. Kubjatko Pavol 
15. Kubošková Jana 
16. Kubuš Viktor 
17. Lukníšová Emília 
18. Marčánová Dominika 
19. Martaus Anton 

20. Maslík Martin 
21. Pitel Martin 
22. Plichtík Jozef 
23. Prívarová Lucia 
24. Skotnícky Martin 
25. Smolka Pavol 
26. Šimášková Veronika 
27. Šotkovský Roman 
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Sexta A – Štrbáková Mária 

 
 

Keď nejde o život, ide o .... 

 
 
 
 

 
 
 

1. Abdul Karim Michal 
2. Bartschová Natália 
3. Birčiaková Naďa 
4. Buchová Katarína 
5. Bytčánek Martin 
6. Cyprichová Michaela 
7. Činčala Ľubomír 
8. Čupka Mikuláš 
9. Ďurkáč Ján 
10. Grochal Ondrej 
11. Hlucháň Dávid 

12. Hlušková Tatiana 
13. Horníková Kristína 
14. Mackovčáková 

Katarína 
15. Mariňáková Monika 
16. Marjak Matej 
17. Maslík Michal 
18. Matáková Barbara 
19. Mikulová Helena 
20. Ondrašinová 

Alexandra 

21. Petreková Andrea 
22. Pištek Martin 
23. Pohančeník Jakub 
24. Rojčeková Zuzana 
25. Rypáková Kristína 
26. Soliková Katarína 
27. Stenchláková Zuzana 
28. Školová Michaela 
29. Škorvánek Lukáš 
30. Špalek Tomáš 

PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Gymnázium J.M. Hurbana 19 Ročenka 2003/2004 

  
Septima A – Mikovčáková Ingrid 

 
Dobrého veľa nebýva.. 

 
 
 
 
 

 
 
 

1. Bartoš Michal  
2. Bukovanová Ivana  
3. Čech Martin  
4. Dejčíková Zuzana  
5. Homolová Lucia  
6. Jaroš Branislav  
7. Jašurková Slávka  
8. Kajánková Terézia  
9. Kuricová Jana  

10. Latková Stanislava  
11. Lepiešová Zuzana  
12. Macejková Jaroslava  
13. Prívarová Zuzana  
14. Oravec Andrej  
15. Petrželová Veronika  
16. Strýček Peter  
17. Strýčková Soňa  
18. Šimašek Matej  

19. Širanec Michal  
20. Šoukalová Darina  
21. Štetiarová Martina 
22. Turiak František  
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Septima B – Bobeková Alena 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1. Beleš Lukáš  
2. Beniačová Alžbeta  
3. Berlanová Stanislava  
4. Boháčik Martin  
5. Bulejová Martina 
6. Cinko Miloslav 
7. Čulman David 
8. Frnka Pavol 
9. Gazdík Michal 
10. Gylániková Patrícia 

11. Hluzáková Eva 
12. Jakubéczy Michal 
13. Janík Martin 
14. Jašurek Jozef 
15. Kováčik Alojz 
16. Krkoš Peter 
17. Kucharčík Jakub 
18. Kulla Tomáš 
19. Lašut Adam 
20. Legerská Katarína 

21. Nehaj Martin 
22. Pastorková Ivana 
23. Paulech Radoslav 
24. Repčáková Darina 
25. Špalek Lukáš 
26. Šulgan Jakub 
27. Tkáčová Veronika 
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Oktáva A – Zeman Milan 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Blahová Zuzana 
2. Čingerová 

Ladislava 
3. Čuboň Rastislav 
4. Goreková Mária 
5. Janíková Miroslava 
6. Jarošová Lucia 
7. Jurgová Jana 
8. Kopásek Jaroslav 
9. Kozová Katarína 
10. Krulikovská Nataša 
11. Kučáková Michaela 

12. Kulich Lukáš 
13. Majerová Miroslava 
14. Maslík Andrej 
15. Mazúrová Martina 
16. Pastorková Dana 
17. Patyková Michala 
18. Pecár Juraj 
19. Pištek Peter 
20. Rovňaníková Pavlína 
21. Stolárik Rastislav 
22. Svrčková Katarína 
23. Šimčisková Eva 

24. Škorvánková 
Katarína 

25. Škorvánková 
Katarína 

26. Šteinigerová 
Patrícia 

27. Varmus Igor 
28. Žárska Miroslava 
29. Žiak Miroslav 
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Oktáva B - Sabolová Alena 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
1. Adamica Róbert 
2. Beleš Štefan 
3. Berčák Michal 
4. Buchcár Lukáš 
5. Cvečko Juraj 
6. Gajdošík Tomáš 
7. Harvančáková Petra 
8. Hlavač Gustav 
9. Horos Gabriel 
10. Jarošová Michala 

11. Jedinák Peter 
12. Jedináková Emília 
13. Jurčík Marián 
14. Jurikovič Matej 
15. Kašubová Kristína 
16. Kubaška Andrej 
17. Kučák Marek 
18. Ľuptovcová Terézia 
19. Pištek Peter 
20. Poláček Tibor 

21. Rebroš Martin 
22. Roštár Juraj 
23. Rucek Jozef 
24. Surový Marek 
25. Šurhaňák Ľudovít 
26. Turiak Jaroslav 
27. Varmus Martin 
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1.C – Kozová Anna 

 
Každý z nás je  jedinečný, ale predsa sme všetci na tej istej lodi.    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. Babiš Erik 
2. Badurová Ivana 
3. Barancová Miroslava 
4. Beleščáková Kristína   
5. Bírová Erika 
6. Brňáková Dominika 
7. Buryová Stanislava 
8. Čimborová Anna 
9. Ďuranová Terézia  
10. Gerová Michaela 
11. Haceková Zuzana 
12. Helešová Petra 

13. Jozeková Jana 
14. Jurčíková Simona 
15. Kasajová Zuzana 
16. Kocifajová Monika 
17. Kormancová Lucia 
18. Kucharčíková Mária 
19. Kullová Lucia 
20. Lajčáková Lucia 
21. Liščáková Jana 
22. Mariak Vladimír 
23. Masnicová Zuzana 
24. Matys Jakub 

25. Mičianová Natália 
26. Mudríková Katarína 
27. Ohradková Pavla  
28. Poništiak Štefan 
29. Sabela Tomáš 
30. Šurana Michal 
31. Šušková Katarína 
32. Veselovský Milan 
33. Vojtušová Simona 
34. Zátková Lucia 
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1.D – Hromádková Janka 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
1. Balošáková Aneta 
2. Bardáčová Kristína 
3. Berčáková Martina 
4. Berčáková Zuzana 
5. Brisuda Marek 
6. Devečková Eva 
7. Fonšová Katarína 
8. Homolová Dagmara 
9. Huláková Nina 
10.Juroško Vladimír 
11.Krupíková Mária 
12.Kubicová Emília 

13.Kubicová Katarína 
14.Kučerová Monika 
15.Kuffová Dominika 
16.Labajová Zuzana 
17.Maják Igor 
18.Michalinová Jana 
19.Mrázik Tomáš 
20.Ondrejková Anna 
21.Paluchová Katarína 
22.Perďochová Radka 
23.Pikuláková Veronika 
24.Poláček Peter 

25.Poláková Erika 
26.Radôšťanová Katarína 
27.Strýček Igor 
28.Šumská Lenka 
29.Švejdová Jaroslava 
30.Truchlíková Mária 
31.Turiaková Mariana 
32.Vihoňská Mária 
33.Vyšlan Maratin 
34.Zuzčáková Katarína 
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1.E – Moskálová Eva 

 
 . 

 
 
 
 
 

 
 
 

1. Bobek Branislav 
2. Bučková Júlia 
3. Cesnek Tomáš 
4. Cudrák Daniel 
5. Gavenčiaková 

Veronika 
6. Gera Ľubomír 
7. Gomola Pavol 
8. Gonščáková Erika 
9. Haluška Michal 
10. Holubčík Martin 
11. Kašíková Lucie 

12. Kľučková Antónia 
13. Krasňan Lukáš 
14. Krba  Martin 
15. Krkoška Roman 
16. Kubica Peter 
17. Kubuš Matej 
18. Kučiš Michal 
19. Kulla Juraj 
20. Mikula Jozef 
21. Mravec Juraj 
22. Mudrík Samuel 
23. Petráková Petra 

24. Pištek Michal 
25. Rosina Milan 
26. Stopka Vladimír 
27. Stráňavová Lucia 
28. Strýček Štefan 
29. Sýkora Richard 
30. Špiláková Petra 
31. Šulgan Ivan 
32. Tatarka Ondrej 
33. Truchlík Ľubomír 
34. Zbončák Jozef 
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2.C  - Droščáková Mária 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

1. Belka Štefan 
2. Bukovanová Jana 
3. Durajová Martina 
4. Durčáková Katarína 
5. Ďurčan Matej 
6. Fojtíková Kristína 
7. Fučková Alena 
8. Grigová Veronika 
9. Hargašová Vladimíra 
10. Hažíková Alexandra 
11. Ihelková Veronika 
12. Jarošová Tatiana 

13. Koniar Marián 
14. Koniar Matej 
15. Kubalová Anna 
16. Kulla Róbert 
17. Kulla Tomáš 
18. Kullová Adriána 
19. Marko Marcel 
20. Mikulová Dagmara 
21. Moravcová Mária 
22. Nečedová Mária 
23. Ondrašina Vladimír 
24. Piščeková Mária 

25. Poništiak Ondrej 
26. Rajčan Štefan 
27. Stašiová Adela 
28. Stráňavský Marek 
29. Stročková Júlia 
30. Šarláková Anna 
31. Šteinigerová Ľubica 
32. Šturcová Ivana 
33. Truchly Lukáš 
34. Vranová Michaela 
35. Zátek Lukáš 
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2.D – Kocifajová Danka 

 
Boli sme taká začarovaná trieda, ktorá žila v domčeku vysoko na kopci. Niektorí z nás boli aj normálni, ale 
neodsudzovali sme ich... Každý deň sa na nás chodili pozerať profesori z blízka i ďaleka. Celý rok sme sa 
poctivo riadili pravidlom, že keď sa ti nechce ísť odpovedať, nenúť sa, raz to príde! V júni sme sa dokonca 
pokúsili dobiť Taliansko, ale Taliansko sa bránilo a tak sme ho nedobili. Na budúci rok nás však už nič 
nezastaví. Budeme brutálne trojrozmerní, megafunkční a úžasní. Jednoducho – 3. D! 

 
 

 
 
 

1. Adamicová Petra 
2. Balošáková Vladimíra 
3. Bittalová Zuzana 
4. Borik Štefan 
5. Cisárik Tomáš 
6. Čupka Peter 
7. Dygasiewiczová Eva 
8. Hajduková Katarína 
9. Haladej Marián 
10. Homolová Pavlína 
11. Hrdko Pavol 
12. Ihelková Anna 

13. Ivanková Veronika 
14. Jahodjarová Kristína 
15. Jantošová Monika 
16. Kadelová Zuzana 
17. Králová Lenka 
18. Kubicová Sláva 
19. Kučeríková Marcela 
20. Kuchajdíková Žaneta 
21. Lieskovanová Zdena 
22. Malicherová Petra 
23. Matúšová Miroslava 
24. Mikulová Veronika 

25. Mitková Zuzana 
26. Polková Andrea 
27. Polková Jana 
28. Samsonová Petra 
29. Stročka Lukáš 
30. Šimurdová Ivana 
31. Škorvánková 

Katarína 
32. Šuška Juraj 
33. Truchlík Juraj 
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2.E – Švancár Slavomír 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
1. Barčáková Eva 
2. Bobek Juraj 
3. Briš Michal 
4. Cisárik Michal 
5. Comorková Gabriela 
6. Čarnecký Rastislav 
7. Časnochová Hana 
8. Čičková Jana 

9. Gogolák Ivan 
10. Hruška Miroslav 
11. Jančíková Jana 
12. Kmecik Matej 
13. Knežík Miroslav 
14. Legerský Dušan 
15. Matys Matej 
16. Mitrengová Marika 

17. Moravec Anton 
18. Poništová Andrea 
19. Poštek Daniel 
20. Pureková Daša 
21. Repák Pavol 
22. Stenchlák Martin 
23. Špalek Rudolf 
24. Turiak František 
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3.C – Bobek Jozef 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
1. Balačin Jozef 
2. Bobčíková Pavlína 
3. Bobková Lucia 
4. Byrtus Materj  
5. Cyprich Daniel 
6. Čimborová Katarína 
7. Ďurčo Tomáš 
8. Gorčáková Veronika  
9. Hajduková Vladimíra 
10. Chabroň Mojmír 
11. Jopeková Veronika 
12. Kačeriaková Darina 

13. Kadášová Zuzana 
14. Kaličáková Mária 
15. Kanáliková Mária 
16. Kanitrová Martina 
17. Kinierová Jana 
18. Kocúrek Michal 
19. Kováčik Ladislav 
20. Kužmová Katarína 
21. Kvašňovská Lucia 
22. Lušňáková Zuzana 
23. Maťková Mária 
24. Mosorová Miroslava 

25. Mravcová Miroslava 
26. Pilátová Jana 
27. Pohančeníková Lucia 
28. Pokrývková Michaela 
29. Polák Miroslav 
30. Strýčková Jana 
31. Školová Dáša 
32. Štensová Ivana 
33. Šulganová Monika 
34. Šulganová Monika 
35. Turjak Tomáš 
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3.D – Hnidková Mária 

 
Ja rozhodnem prichádzam do úvahy ako jeden z ohrozených druhov. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
1. Baláž Michal 
2. Bučková Lívia 
3. Čambor Michal 
4. Delinčák Marek  
5. Delinčáková Zuzana 
6. Faktorová Ľubica 
7. Fojtíková Kristína  
8. Golis Ľubomír 
9. Grochal Ján 
10. Holeščáková Jana 
11. Hreusová Lucia 

12. Khanová Santia 
13. Králiková Veronika  
14. Kysela Miroslav 
15. Martiniak Milan 
16. Močaryová Jana 
17. Oravcová Miroslava 
18. Padych Milan 
19. Palečková Dana 
20. Pavlenko Martin 
21. Poláčková Eva 
22. Sálusová Katarína 

23. Schulteová Veronika 
24. Sidora Juraj 
25. Sidora Marcel 
26. Slučiak Vladimír 
27. Stopka Ondrej 
28. Strýček Igor 
29. Strýčková Mária 
30. Šulganová Denisa 
31. Šuriková Mária 
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3.E – Zemiaková Ivana 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
1. Baranec Radoslav 
2. Benko Martin 
3. Cyprichová Silvia 
4. Čambor Michal 
5. Dedík Martin 
6. Duraj Ľubomír 
7. Frišová Miroslava 
8. Gavlaková Barbora 
9. Chrastina Miroslav 
10. Jarabicová Kristína 
11. Kazimír Lukáš 
12. Kloska Miroslav 
13. Kľučková Jana 

14. Koňušiaková Iveta 
15. Kováčová Lenka 
16. Kubiš Michal 
17. Kučerová Lenka  
18. Kulla Stanislav 
19. Kuricová Michaela 
20. Laš Michal 
21. Latka Ivan 
22. Mackovčáková 

Zuzana 
23. Mariňák Anton 
24. Mariňák Martin 
25. Martaus Tomáš 

26. Ondrejka Peter 
27. Pitel Stanislav 
28. Prda Ľubomír 
29. Roman Róbert 
30. Sabela Lukáš 
31. Smolková Veronika 
32. Strýčková Marcela 
33. Turcerová Eva 
34. Turiak Martin 
35. Tvrdý Lukáš 
36. Zuzčák Pavol 

PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Gymnázium J.M. Hurbana 32 Ročenka 2003/2004 

  
4.C – Olešňan Pavol 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Bačinská Marcela 
2. Bollová Alexandra 
3. Bukovanová Alena 
4. Bulejčíková Petra 
5. Cisáriková Silvia 
6. Cyprich Ondrej 
7. Čepec Branislav 
8. Dlugošová Mária 
9. Frková Veronika 
10. Gál Lukáš 
11. Hlavačová Katarína 
12. Jurga Tibor 

13. Jurgová Anna 
14. Kocúrová Svetlana  
15. Koňuchová Zlatica 
16. Kubalák Jaroslav 
17. Kubančák Ján 
18. Legerský Jozef 
19. Lukáčová Lucia 
20. Lysík Jozef 
21. Lysíková Katarína 
22. Marec Michal 
23. Mojáková Magdaléna 
24. Mitrengová Dana 

25. Serafínová Lucia 
26. Strýčková Mária 
27. Ščuryová Martina 
28. Šimášek Radoslav 
29. Škorvánek Juraj 
30. Šulgan Ján 
31. Šulgan Radoslav 
32. Šušková Martina 
33. Švaňová Zuzana 
34. Tabačárová Anna 
35. Turiak Juraj 
36. Velička Juraj 
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4.D – Chmurová Beáta 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
1. Ambrušová Miroslava 
2. Baculáková Katarína 
3. Buchová Eva 
4. Čarnecká Terézia 
5. Čičková Katarína 
6. Dejová Monika 
7. Franeková Mária 
8. Gazdíková Daniela 
9. Guľčíková Monika 
10. Hlaváčová Mária 
11. Hrušková Lucia 
12. Hrušková Marcela 

13. Jašurková Katarína 
14. Kanitrová Denisa 
15. Koňuchová Zuzana 
16. Králová Kristína 
17. Krčmárik Michal 
18. Krupík Eduard 
19. Kučáková Kristína 
20. Kučáková Lucia 
21. Kyzeková Jana 
22. Lipková Stanislava 
23. Pokorná Kristína 
24. Poláčková Lenka 

25. Slanináková Katarína 
26. Stašová Zuzana 
27. Škorvánková Zuzana 
28. Škrobánková Zuzana 
29. Šulgan Martin 
30. Šurík Tomáš 
31. Truchlíková Lenka 
32. Vantuchová Mária 
33. Zátek Roman 
34. Závodník Jozef 
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4.E - Majáková Mária 

 
 

 
 
 
 

 

 
1. Babuliak Matej 
2. Buchová Katarína 
3. Delinčák Martin 
4. Ďurník Vladimír 
5. Fiala Tomáš 
6. Haratyková Monika 
7. Helešová Lucia 
8. Hluzák Peter 
9. Horeličanová Martina 
10. Chmurčiaková Martina 
11. Janoušková Eva 
12. Jedináková Jana 
13. Klosková Miroslava 

14. Kočiová Petra 
15. Kopásek Vladimír 
16. Koza Karol 
17. Kubica Andrej 
18. Kucharčík Stanislav 
19. Kysová Lucia 
20. Mikulová Dominika 
21. Pakanec Pavol 
22. Palubiak Miroslav 
23. Papíková Jana 
24. Pohančeník Milan 
25. Poláček Marián 
26. Poláček Tomáš 

27. Solik Martin 
28. Stenchlák Michal 
29. Strapáč Peter 
30. Strýčková Zuzana 
31. Šmelko Miroslav 
32. Špalková Jana 
33. Šutá Zuzana 
34. Tomčalová 

Martina 
35. Truchlý Tomáš 
36. Zbončák Peter 
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1.F – Zeljenková Anka 

 
. 

 
 
 
 
 

 
 

1. Badžgoňová Miriama 
2. Behúň Tomáš 
3. Belešová Simona 
4. Blažek Mário 
5. Brezovská Katarína 
6. Caletková Veronika 
7. Cibuľová Zuzana 
8. Časnochová  Pavlína 
9. Dedíková Zuzana 
10.Ganderáková Marta 
11.Halúsková Dominika 
12.Holiačová Silvia 
13.Janíček Pavol 

14.Jedináková Silvia 
15.Jurištová Ivana 
16.Klapsiová Veronika 
17.Kohútová Veronika 
18. Koptáková Martina 
19. Kulla Juraj 
20.Labudová Stanislava 
21.Lacková Zuzana 
22.Lehotská Magdaléna 
23.Mäkká Jana 
24.Maťašková Martina 
25.Mindeková Ivana 
26.Ozaniaková Tatiana 

27.Prašilová Paulína 
28.Rychterová Dana 
29.Strýček Andrej 
30.Szotkovski Zdenko 
31. Tokár Daniel 
32.Truchlá Ivana 
33.Vidová Zuzana 
34.Zavřel Tomáš 
35.Zemanová Mária 
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1.G – Jurga Vladimír 

 
. 

 
 
 
 
 

 
 
 

1. Bačová Michaela 
2. Bajánková Ivana 
3. Bojková Barbora 
4. Cinková Zuzana 
5. Čičmanová Michaela 
6. Droščáková Jana 
7. Grofčík Lukáč 
8. Hrošovská  Lenka 
9. Jedináková Lenka 
10. Kavalier Norbert 
11. Klimánková Pavlína 
12. Klotáková Zuzana 

13. Kodajová Martina 
14. Kompasová Mária 
15. Konárik Tomáš 
16. Koppanová Darina 
17. Kotmanová Zuzana 
18. Králičeková Eva 
19. Kusková Martina 
20. Lucáková Adriana 
21. Masaryková Gabriela 
22. Matysová Mária 
23. Melová Barbora 
24. Moravcová Nikola 

25. Pohančeníková 
Beáta 

26. Poláčková Veronika 
27. Šimáková Katarína 
28. Škripek Vladimír 
29. Škublová Martina 
30. Šustek Martin 
31. Valašíková Silvia 
32. Záhorcová Zuzana 
33. Žabková Stanislava 
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2.F – Marcová Renáta 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Badurová Kristína 
2. Bieliková Dana 
3. Biroš Michal 
4. Cvenčeková Soňa 
5. Czudek Jan  
6. Ďuraj Ivan 
7. Franeková Pavlína 
8. Gregušová Tatiana 
9. Hnidka Branislav 
10. Jakubíková Mária 

11. Ježík Pavol 
12. Koňuchová Tatiana 
13. Korenčíková 

Margaréta 
14. Kulla Radoslav 
15. Kuricová Lucia 
16. Maršová Katarína 
17. Matláková Beáta 
18. Nehaj František 
19. Nieslaniková Eva  

20. Nogová Krystyna  
21. Papajová Barbora 
22. Piatková Andrea 
23. Poláčková Lenka 
24. Romaníková Jana 
25. Rechtoríková Monika 
26. Stoláriková Monika 
27. Svetková Veronika 
28. Urbaníková Natália 
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2.G – Kubánková Janka 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1. Badurová Alžbeta 
2. Balačin Michal  
3. Byrtusová Barbara  
4. Delinčáková Natália  
5. Gavlasová Lucia  
6. Grapa Lukáš  
7. Hrušková Petra  
8. Jánošíková 

Magdaléna  
9. Kondeková Natália  

10. Kristek Tomáš  
11. Krkošová Mária  
12. Kyzeková Zuzana  
13. Melicháčová Kristína  
14. Olešňaník Tomáš  
15. Orságová Zuzana  
16. Peterajová Zuzana  
17. Plevková Petra 
18. Psotová Erika  
19. Schreiterová Monika  

20. Staník Samuel  
21. Školová Ľubomíra  
22. Valko Tomáš  
23. Vojteková Dominika  
24. Vrábel Peter  
25. Siwá Jana  
26. Špitová Katarína  
27. Varmus Viktor 
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Rada rodičov v školskom roku 2003/2004 
 

Ing. Mária Pohančeníková 
Ing. Stanislav Mikovčák 
Mgr. Iveta Majáková 
Oľga Pastorková 
JUDr. Dana Sálusová 
JUDr. Husárová Oľga 
JUDr. Daniela Džupová 
JUDr. Miroslav Stopka 
Anna Kullová 
Gabriela Ševcová 
Ladislav Holeščák 
Anna Jurišová 
MUDr. Emília Bartschová 
Ing. Anna Matáková 
Pavol Čech 
Emília Boháčiková 
Milada Žiaková 
MUDr. Ivan Žársky 
MUDr. Boris Cvečko 
Ing. Vladimír Gajdošík 
PhDr. Janka Bírová 
Ľubica Kasajová 
Mária Vihoňská 
Anna Ondrejková 
Mária Rosinová 
Vladimír Cesnek 

Mgr. Anna Strýčková 
Mgr. Dana Kohutová 
Ing. Ján Bojko 
Ing. Jitka Konáriková 
RNDr. Renáta Koniarová 
Mgr. Viera Grigová 
Ing. Beáta Dygasiewiczová 
Peter Jantoš 
Mgr. Pavel Bobek 
Vlasta Hrušková 
Ing. František Korenčík 
Zuzana Stoláriková 
Zdenek Orság 
Jozef Plevko 
Kadášová Anna 
Hajduk Vladimír 
Peter Šulgan 
Jarmila Balažová  
Mgr. Jana Latková 
RNDr. Edita Sabelová 
MVDr. Eva Bollová 
Vlasta Kocúrová 
Štefan Vantuch 
Mgr. Oľga Babuliaková 
Mgr. Vlasta Helešová 
JUDr. Margita Rojčeková 

Rada školy v školskom roku 2003/2004 
 

Mgr. Ingrid Mikovčáková predsedníčka RŠ 
Mgr. Irena Kopásková za pedagogických pracovníkov  
PhDr. Darina Kostelná delegát KŠU Žilina 
JUDr. Margita Rojčeková za Radu rodičov – predsedníčka 
JUDr. Miroslav Stopka za Radu rodičov 
PaedDr. Jaroslav Velička delegát Mestského zastupiteľstva 
Ing. Milan Gura delegát Mestského zastupiteľstva 
Ing. Ján Bojko za Radu rodičov 
Marianna Bartošová delegát KŠÚ Žilina 
Ľubica Serafínová za nepedagogických pracovníkov 
Martin Bytčánek  študent 
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Nadácia Gymnázium Čadca 
 

Na podnet riaditeľky školy, po následnom schválení pedagogickou radou a 
výborom Rady rodičov, bola vo februári 1995 zriadená Nadácia Gymnázium Čadca. 

Jej účelom je materiálna a technická pomoc pri zabezpečovaní výchovno-
vzdelávacieho procesu a mimoškolskej činnosti. Nadácia tiež podporuje  študentské 
aktivity  a všetky akcie súvisiace s chodom a propagáciou školy, rozvíjanie družobných 
vzťahov školy s inými školami v SR i v zahraničí a zabezpečovanie lektorov pre výučbu 
cudzích jazykov. 

 
Číslo účtu:  519 95 730/0900 
IČO: 319 25 341 

 
Zoznam sponzorov Nadácie Gymnázium Čadca 

v školskom roku 2003/2004 
  
Koňuch František 
Stopka  Miroslav, JUDr. 
Pišteková Alena, PharmDr. 
Duraj Ivan 
Gylániková Jaroslava 
Bartschová Emília, MUDr. 

WILL, spol. s.r.o. Čadca 
FBH, s.r.o. Čadca 
Kmecik Jozef 
Čech Pavol, ART SIG 
Šulgan Jozef, Oščadnica 
Heleš Roman, Ing. 

 
 

 
 
A ďalší sponzori, ktorí 2 % z dane poukázali na účet našej nadácie. 

Ďakujeme 
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Zo života školy 
 

Úspešné umiestnenia žiakov v súťažiach 
  

Mimoškolské aktivity /vedomostné a športové súťaže/ študentov našej školy sú 
integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Významné sú najmä pre 
nadaných a talentovaných žiakov, lebo rozvíjajú ich tvorivosť a samostatnosť, rozširujú 
ich teoretické poznatky, praktické zručnosti a návyky. 

Vedenie školy v spolupráci s jednotlivými predmetovými komisiami aj vďaka 
finančnej pomoci Rady rodičov a sponzorov Nadácie gymnázia mohlo  tieto aktivity 
študentov aj v tomto školskom roku podporovať, vytvárať pre ne vhodné podmienky 
a zachovať ich na tradične dobrej úrovni. Úspešné umiestnenia študentov na okresných, 
krajských a celoslovenských súťažiach sú toho potvrdením.  
 
Okresné súťaže (1.-3. miesto, úspešní riešitelia) 
 
Súťaž Umiestnenie Meno žiaka, trieda 
Krása slova 1. miesto Jakub Šulgan, Sp.B 
 kategória V postup do krajského kola 
 
Nemecký jazyk 

- kategória 2B 1. miesto Zuzana Kadášová, 3.C 
 postup do krajského kola 
 
Anglický jazyk 

- kategória 2B 1. miesto Dana Palečková, 3.D 
- kategória 2A 1. miesto Jana Polková, 2.D 
- kategória 2C 1. miesto Viktor Varmus, 2.G 
Všetci študenti postúpili do krajského kola. 
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Geografická olympiáda 
 - kategória F úspešní riešitelia Boris Gulčík, Kr.A 
  Lenka Bujňáková, Kr.A 
 - kategória G úspešný riešiteľ Matej Veselý, Te.A 
 - kategória H úspešný riešiteľ Miloš Špalek, Se.A 
 - kategória I úspešní riešitelia Matúš Pikuliak, Pr.A 

 Veronika Brodeková,Pr.A 
  Dominík Magát, Pr.A 
 
Matematická olympiáda 
 - kategória P5 1. miesto Juraj Petrík, Pr.A 
 - kategória P8 2. miesto Renáta Kuljovská, Kr.A  
 
Pytagoriáda 2004  
 - kategória P5 úspešní riešitelia Anton Kováč, Kristína  

 Drábová, Michaela 
 Skaličanová – Príma A 

 - kategória P6 úspešný riešiteľ Stanislav Kyzek, Se.A 
 
Biologická olympiáda 
 -kategória E úspešný riešiteľ Peter Drábik, Kv.B 
 
Lesy deťom 
  1. miesto družstvo chlapcov 

  Kvinta B 
 

Športové súťaže 
Šach  1. miesto A. Briestenská, Pr.A 
  2. miesto Ivana Straková, Pr.A 
  1. miesto R. Briestenský, Kv.A 
 
Basketbal SŠ 1. miesto družstvo chlapcov 
  2. miesto družstvo dievčat 
  
Volejbal SŠ 1. miesto družstvo dievčat 
Stolný tenis 1. miesto družstvo chlapcov 
 
Vedomostná súťaž  
o olympizme 1. miesto družstvo dievčat Sx.A 
  postup do celoslovenského 
  finále   

 
 

SOČ  
 1. miesto Michal Jakubeczy, Sp.B 
 postup do krajského kola 
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Krajské súťaže (1.-5. miesto, úspešní riešitelia) 
 
Súťaž Umiestnenie Meno žiaka, trieda 
Nemecký jazyk 
  – kategória 2B úspešný riešiteľ Zuzana Kadašová, 3.C 

 
Francúzsky jazyk 
 1. miesto Mária Vantuchová, 4.D 
 2. miesto Martin Bytčánek, Sx.A 
 Obaja študenti postúpili do celoslovenského kola. 
 
Anglický jazyk 

 - kategória 2C 4. miesto Viktor Varmus, 2.G 
 
Chemická olympiáda 
 – kategória C úspešný riešiteľ Igor Maják, 1.D 
 úspešný riešiteľ Štefan Poništiak, 1.C 
 
Olympiáda ľudských práv 
 úspešní riešitelia Mária Kanaliková, 3.C 
  Mária Kaličáková, 3.C 

 
 

 
 
Matematická olympiáda 
 – kategória B úspešný riešiteľ Ondrej Poništiak, 2.C 
 
Zenit  
 – kategória A  1. miesto Lukáš Špalek, Sp.B 
 úspešný riešiteľ Peter Pištek, Ok.B 
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Olympiáda z informatiky 
 – kategória P 1. miesto Lukáš Špalek, Sp.B 
 2. miesto Lukáš Beleš, Sp.B 
 3. miesto Alojz Kováčik, Sp.B 
 
 
 
Športové súťaže 
Šach  
 1. miesto A. Briestenská, Pr.A 
       postup na Majstrovská SR 
 
Stolný tenis 
 3.miesto družstvo chlapcov 

 
 
 

Potešiteľné je, že po prvýkrát sa študenti našej školy zapojili i do Biblickej 
olympiády. Na okresnom a regionálnom kole obsadili prvé miesta, na krajskom kole 
skončili na 3. mieste. 
 
Celoslovenské a medzinárodné súťaže 
 
Súťaž  Umiestnenie Meno žiaka, trieda 
Olympiáda  
vo francúzskom jazyku  
 6. miesto  Mária Vantuchová,4.D 
  celoslovenské kolo 
 
Biológia – Lesy deťom 
 6. miesto Ondrej Čukán, Michal  
 celoslovenské kolo Holeščák, Peter Drábik 
  Kvinta B 
 
Vedomostná súťaž  
o olympizme 
 4. miesto družstvo dievčat Sx.A  
 celoslovenské finále 
 
Zenit  
 – kategória A 11. miesto   Lukáš Špalek, Sp.B 
  celoslovenské kolo 
 
Šach 
 1. miesto Andrea Briestenská, Pr.A 
 Majstrovstvá SR 
 postup na Majstrovstvá Európy 
 

Študenti školy sa úspešne zapájajú do celoslovenských korešpondenčných semi-
nárov. V KSP – kategória P študent Lukáš Špalek – Septima B obsadil 6. miesto a Lukáš 
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Beleš – Septima B 13. miesto. Obaja boli komisiou pozvaní na týždenné sústredenie naj-
lepších riešiteľov. Obaja študenti sa zapojili aj do medzinárodnej súťaže v anglickom ja-
zyku IPSC a umiestnili sa na 128. mieste z pomedzi 1000 súťažiacich z celého sveta. 

Do medzinárodnej matematickej súťaže KLOKAN bolo zapojených 106 študentov 
školy vo všetkých kategóriách. Z celkového počtu 9 983 súťažiach naši študenti obsadili: 
17. miesto - Tomáš Mrázik, 1.D, 57. miesto - Marek Brisuda, 1.D. 

9 našich študentov získalo účastnícke diplomy a ich úspešnosť bola od 78 % - 
96,7 % v rámci Slovenskej republiky. 

V medzinárodnej súťaži „Matematika hrou“, ktorú poriada naša  partnerská škola 
Gymnázium Třinec, družstvo našej školy obsadilo 4. miesto.  

28. apríla 2004 sa Barbara Matáková (Sexta A) zúčastnila krajského kola spevác-
kej súťaže „Francúzska pieseň“ v Liptovskom Mikuláši, kde potvrdila svoj talent a obsadi-
la 1. miesto. 

 

ö 
 

Slovenský jazyk a literatúra - dejepis - náuka o spoločnosti – vý-
chovy 

 
Na vyučovacích hodinách týchto predmetov sa kládol dôraz na vytváranie a pesto-

vanie vzťahu žiakov k vlastnému národu, na výchovu k samozrejmej hrdosti na svoj ná-
rodný pôvod, na schopnosť objektívne prezentovať svoje pozitíva a kriticky si uvedomiť 
nedostatky.  

Pri realizácii školských a mimoškolských aktivít vyučujúci týchto predmetov úzko 
spolupracovali s mnohými inštitúciami (Kysucká knižnica, Kysucké múzeum, Kysucká ga-
léria, Dom kultúry, Osvetové stredisko, Centrum voľného času, Matica slovenská v Marti-
ne, Okresný súd a prokuratúra v Čadci, Okresný archív, Pedagogicko-psychologická po-
radňa v Čadci, a pod.). 

Žiaci absolvovali rad exkurzií do múzeí, galérií, hradov a zámkov (Národný cinto-
rín v Martine, Literárne múzeum a Matica slovenská v Martine, Budatínsky zámok, Považ-
ská galéria, Devín, Slovenská národná galéria v Bratislave, Galéria M. Benku v Martine). 

Užitočnou praktickou skúsenosťou boli pre žiakov besedy s kysuckými autormi 
(Jašíkove dni), prednášky odborníkov z praxe (psychológ, sexuológ, pracovníci súdu, 
prokuratúry) a tiež návštevy filmových a divadelných predstavení (Etnofilm Čadca, Eko-
film) a výchovných koncertov.  

Žiaci tiež prezentovali vlastné záujmy a preukázali tvorivé schopnosti vypracova-
ním seminárnych prác, literárnych projektov, účasťou na recitačných súťažiach (Hviezdo-
slavov Kubín), samostatnou literárnou tvorbou. Pod vedením vyučujúcich p. Sabolovej, 
Chovaniakovej a Jarabicovej sa žiaci Prímy A, Sekundy A a Kvarty A zapojili  do viacerých 
súťaží od regionálnej úrovne (CVČ Čadca – Mesto mojich snov, Kysucká knižnica Čadca – 
Zvieratníček) až po účasť v celoslovenskom kole (Hľadá sa mama). Je potrebné kriticky 
zhodnotiť prístup niektorých organizátorov, ktorí si nedali námahu o výsledkoch súťaží in-
formovať, čo vyvoláva v súťažiacich nedôveru a nezáujem. 

Študenti školy sa opätovne zúčastnili ako divácka porota prehliadky divadelných 
súborov Palárikova Raková. 

Projekty študentov o osobnostiach našej kultúry a ich literárne práce sú vystavené 
v poloodbornej učebni SJL, /Mgr. A. Sabolová/,  kde slúžia ako názorné učebné pomôcky.  

Školský časopis Gong vychádza pod odborným vedením Mgr. M. Hnidkovej. Žia-
dúce by bolo vydanie viacerých čísiel počas školského roka i zapojenie sa do súťaží stre-
doškolských časopisov ako v predchádzajúcich školských rokoch. Literárny krúžok mla-
dých autorov počas celého školského roka viedla  Mgr. S. Kubániová. Ročenka školy vy-
šla  už tradične vďaka Mgr. I. Mikovčákovej. 

Žiaci mali vytvorený dostatočný priestor aj na vyjadrenie vlastných postojov 
k aktuálnym spoločenským udalostiam a problémom. Zapojili sa do súťaží Olympiáda 
ľudských práv,  Čo vieš o Európskej únii? /Mgr. E. Moskálová/.  
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Cennou bola sociálna aktivita Pomôžte deťom, ktorú zorganizovala 4. D trieda 

v spolupráci s Krajským úradom - odborom sociálnych vecí v Žiline /garant Mg. E. Moská-
lová/. Študentky tejto triedy (Baculáková a Vantuchová) spolupracovali aj na medziná-
rodnom projekte Práca s deťmi z dysfunkčných rodín. 

 

ö 
 

Študenti chceli pomôcť deťom 
 

Urobiť radosť druhému, pomôcť v núdzi by mal dokázať každý  z nás. Sebectvo je 
zlá vlastnosť a môže sa vypomstiť. Je len príjemné konštatovať, že aj mladá generácia 
dokáže myslieť na druhých  Určite to platí o študentoch gymnázia J. M. Hurbana v Čadci. 
Stačí málo... Len jednoduché gesto, ľudské a nežné posolstvo, prejavenie solidarity voči 
deťom, ku ktorým nebol osud štedrý. Doprial prostredie, ktoré ani základnými životnými 
podmienkami nespĺňa predpoklady na zložitý vývoj, charakter detských duší. Kampaň – 
„Študenti deťom“ usporiadala zbierku nepoužívaných, nepotrebných hračiek a kníh, ktoré 
sú už dlhší čas zabudnuté a odložené na poličke či v pivnici . Zbierka sa uskutočnila 
v termíne od 08.10. do 10.10. za dozoru študentov 4.D  Gymnázia J. M. Hurbana 
v Čadci. Odbornú garanciu zabezpečil Krajský úrad v Žiline – odbor sociálnych vecí.  Pro-
dukt kampane bol venovaný deťom zo sociálne málo podnetného prostredia. Študenti 
chceli pomôcť deťom z dysfunkčných rodín, deťom, v ktorých je vážne narušená výchova, 
deťom v hmotnej núdzi... Aj tieto deťúrence hľadajú kúsok šťastia, s ktorým sa chcú  de-
liť ďalej. Každý mohol prispieť nepoužívanou či nevyužitou hračkou, knižkou. 

Stanislava Lipková 
 

ö 
 

Už tradične  predmetová komisia dejepisu a Náuky o spoločnosti /Mgr. E. Moska-
lová/ pripravila viacero exkurzií po hradoch, zámkoch a iných historických pamätihodnos-
tiach Slovenska (Radoľa, Po stopách M. R. Štefánika, Z dejín Slovenska). V súvislosti so 
vstupom Slovenska do EÚ tiež  zorganizovala viaceré besedy pre žiakov 3. a 4. ročníka 
v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou v Čadci a s členmi Kysuckého európskeho infor-
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mačného centra KERIC. Žiaci 2. a 3. ročníka sa zúčastnili na medzinárodnom stretnutí 
mládeže z krajín EÚ.  

Garantom estetickej úpravy interiéru školy, tematických panelových prezentácií 
v aule (slávnostný začiatok a koniec školského roka, stužkové slávnosti maturujúcich 
tried, dni otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na gymnáziu, školský ples, burza 
škôl, a pod.) je Mgr. I. Mikovčáková.  

O estetickú úpravu interiéru budovy SABS /kvetinová výzdoba, výzdoba chodieb 
plagátmi kysuckých výtvarníkov/ sa stará Mgr. R. Marcová, interiér dočasného domova 
mládeže citlivo  a vkusne vyzdobili vychovávateľky. 

V trakte vedenia školy sú  prezentované  úspechy školy, družobné vzťahy s part-
nerskými školami v Česku, Maďarsku, Poľsku a Francúzsku, ale aj celý kysucký región 
spolu s ponukou najnovších školských propagačných materiálov, školského časopisu 
Gong a školskej ročenky pre návštevníkov. Najmladší žiaci prezentujú svoje výtvarné 
práce v minigalérii na 5. poschodí  budovy školy. 

Žiaci 1. a 2. ročníka  v rámci 
vyučovania hodín estetickej výchovy 
navštívili výstavy poriadané Kysuckou 
galériou (tvorba sochára a rezbára 
Gustáva Švábika, Vítanie jari, Veľko-
nočné zvyky na Kysuciach, Kysuckí 
maliari), zúčastnili sa akcií v Kysuckej 
knižnici - Dni Jozefa Krónera a prezen-
tácie tvorby gitarovej legendy Mika Ol-
dfielda.  

Na slávnostných školských a 
mimoškolských akciách (imatrikulácia, 
vianočná akadémia, Deň učiteľov, dni 
otvorených dverí, vianočné posedenia 
v Domove dôchodcov) sa pravidelne 
predstavuje školský spevácky krúžok 
Radosť (žiaci prímy a sekundy) pod vedením p.   Maslákovej.  

Na hodinách etickej a náboženskej výchovy sa vo všetkých ročníkoch venovala 
pozornosť problematike negatívnych spoločenských javov, alkoholizmu, drogovej závis-
losti (beseda žiakov 1. ročníka s náčelníkom mestskej polície na tému Ako byť sám se-
bou?), agresivite, a pod.  

 

Droga ? Toto je moja odpoveď. 
 

Droga ? A čo je to vlastne droga ? Pre mňa neznamená len pervitín, heroín, LSD … 
a takto by som mohla menovať všetky látky, ktoré sme si my ľudia vymedzili a zaradili 
pod pojem droga. Napriek tomu nikto z nás nenazýva drogou vzduch, ktorý dýchame a 
jedlo, ktoré jeme a peniaze, ktoré zarábame. No dobre. Ako môže byť vzduch droga ? 
Môže. Som od neho závislá. Potrebujem ho k prežitiu. Na vzduchu sa cítim dobre. Nič ma 
nebolí, netrápi. Len si dýcham a je mi fajn. Podobné, ako stavy po užití akejkoľvek narko-
tickej látky, nemyslíte ? Tak čo je droga ? Na aký účel sme ju vytvorili ? Toto je naozaj 
veľmi ťažká téma... Ja by som drogy rozdelila na dve skupiny. Jednu by tvorili drogy a 
druhú by som nazvala drogy-nedrogy. Obidve skupiny by vytvorili rovnicu, ktorej rieše-
ním by bola ZÁVISLOSŤ. A toto je pre drogy podstatné.  Kedy sa človek stane závislým ? 
A čo je závislosť ? Naozaj. Závislá môžem byť na čomkoľvek.  Nielen na cigaretách, káve, 
alkohole, marihuane... Mojou drogou je láska, rodina, šport, dobrí kamaráti a veľa iných 
vecí.  Narkoman nedokáže existovať bez svojej drogy. Zaľúbený nedokáže existovať bez 
svojej lásky. Tak aký je v tom rozdiel ? Ja som narkoman.  Svoju dávku by som si vy-
chutnávala nonstop. Nerozmýšľam. Nevnímam veci okolo seba. Keď mám svoju drogu, 
mozog sa mi zastrie rúškom blaženosti. Dostavia sa halucinácie. Nemôžem sa prestať 
usmievať. A keď mi moju drogu zoberú, roztočí sa ten známy absťákový kolotoč. Hľadám 
všetky možné spôsoby, ako svoju dávku zoženiem. Nič iné ma nezaujíma. Som schopná 
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urobiť aj nemožné, aby som dostala to, čo potrebujem. Viem, že sa môžem predávkovať. 
Ak dostávam toho viac, ako by som mala.  Už nedokážem rozoznať, kedy treba prestať. 
Rútim sa do veľkej odpornej diery. Na DNO. Som tam, ale nedokážem sa odtiaľ vyhrabať. 
Kričím, ale nikto ma nepočuje. Potom príde niekto a podá mi lano. Čo mám robiť? Skončiť 
to alebo sa pomaličky šplhať hore?! 

Lucia Hrušková 4.D 
 

Žiaci sa podieľali na príprave programu pre postihnuté deti v DSS v Oščadnici 
a zorganizovali zbierku pre hladujúce deti v Afrike. 

Problémovým žiakom venujú systematickú pozornosť triedni profesori a výchovná 
poradkyňa p. Poláčková v spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradňou v Čadci aj 
Žiline. 

ö 
 

Cudzie jazyky 
 

Pri ich vyučovaní boli využívané moderné vyučovacie prostriedky a  metódy. Žiaci 
na štúdium používali najnovšie vydania moderných zahraničných učebníc (ANJ: Go for 
English, Headways, Opportunities, FRJ: En Francais, Champion, NEJ: Ping pong, Themen 
Neu, ktoré zabezpečujú pre žiakov hromadnou objednávkou vyučujúce p. Babušíková, 
Cesneková, Marcová a Štrbáková u dlhoročných dodávateľov Slovak Ventures, Littera, 
Fraus, Eurobooks a Korrekt. Žiaci bežne pracovali so školskými výukovými časopismi Hel-
lo, Friendship, L'Amitié, Hurra, Spitze a Freundschaft. 

 
Všetky vyučujúce viedli žiakov ku kreativite a konverzačné učebné pomôcky, te-

matické mapy s rôznym obsahom, si žiaci pripravovali formou individuálnych alebo sku-
pinových projektov. Tvorivosť vyučujúcich a žiakov sa  odráža aj v účelne zariadených 
poloodborných učebniach CUJ tak, aby boli žiaci obklopení “jazykovým” prostredím - ob-
razovým materiálom, slovníkmi, gramatikami, časopismi, novinami a dostupnými reália-
mi. V miniknižnici ANJ si študenti mohli požičať aj anglickú beletriu a odbornú literatúru 
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(p. Droščáková). Podľa záujmu sa študenti zapájali do rôznych projektov, napr. pod ve-
dením vyučujúcej p. Cesnekovej (ANJ) vypracovali pokročilí študenti Sexty A projekt do 
súťaže s Opportunities My Region and Its Beauty Spots (strana do učebnice - Zaujíma-
vosti v mojom regióne). 

Z poverenia KŠÚ v Žiline škola zorganizovala okresné kolá olympiád v ANJ, NEJ 
a FRJ /Mgr. Droščáková, Mgr. Babušíková, Mgr. Štrbáková/, neskôr  bola hostiteľom 
Krajského kola olympiády v ANJ /garant Mgr. R. Marcová/. 

Napriek tomu, že naši študenti boli na okresných kolách úspešní a vo všetkých ja-
zykoch postúpili do krajského kola, možno konštatovať, že aj v tomto roku sa prejavil 
všeobecne nižší záujem študentov o účasť v jazykových olympiádach.  

Škola sa v apríli zúčastnila celoslovenského testovania  pripravenosti externej pí-
somnej časti NKMS (Novej koncepcie maturitnej skúšky) v ANJ, FRJ a NEJ.  

V rámci partnerských vzťahov s Lýceom vo Skwierzyne v Poľsku /garant Mgr. Mi-
kovčáková/ počas jarných prázdnin poľskí priatelia absolvovali lyžovačku na Veľkej Rači, 
naši študenti zas pobudli týždeň pri Baltickom mori. Partnerské vzťahy s týmto Lýceom 
sa rozvíjajú najmä vďaka podpore pani riaditeľky RNDr. A. Čerchlovej a finančnému prí-
spevku z Nadácie Gymnázium Čadca. 

Predmetové komisie FRJ a ANJ začali pripravovať akcie na nový školský rok; pre 
žiakov FRJ návštevu z družobnej francúzskej školy v Plaisir pri Paríži, pre žiakov ANJ po-
znávací zájazd do Veľkej Británie (Londýn). Obe budú výrazným motivujúcim prvkom pri 
štúdiu jazykov. Možnosť otestovať si jazykové schopnosti doma i v zahraničí budú mať 
študenti nielen vďaka vyučujúcim, ale aj opätovne vďaka podpore p. riaditeľky Čerchlovej 
a  Nadácie Gymnázium Čadca.  

V škole pôsobili v tomto školskom roku dvaja zahraniční lektori; na ANJ p. Geeta 
Nambiar z Indie pre študentov 4- a 8-ročného štúdia, v bilingválnej sekcii už druhý rok p. 
Gordon Brown z Veľkej Británie, ktorý pôsobil aj ako konzultant pre vyučujúcich prírodo-
vedných predmetov (BIO, CHE, FYZ).  

Vyučujúci v SABS pod vedením p. Laukovej a p. Marcovej pripravili  pre študentov 
množstvo  nových študijných materiálov zo všetkých predmetov. Zaujímavá bola spoloč-
ná prezentácia vzdelávacieho projektu partnerských škôl projektu „Gymnázium bilingvál-
ne višegrádskej štvorky“ realizovaného v spolupráci s medzinárodnou organizáciou 
„Science Across the World“ za priamej účasti zástupcu tejto organizácie z Veľkej Bri-
tánie v marci tohto roku, počas ktorej českí, maďarskí a slovenskí študenti prezentovali 
svoje projekty k aktuálnym otázkam z chémie a genetiky v anglickom jazyku. Projekt bol 
realizovaný vďaka finančnej podpore  Medzinárodného Višegrádského fondu IVF.  

ö 
 

Slovensko-anglická bilingválna sekcia pri Gymnáziu J.M.Hurbana 
 

1.9.2002 bol pri Gymnáziu J.M.Hurbana v Čadci otvorený 1.ročník bilingválneho štú-
dia v slovensko-anglickej bilingválnej sekcii zriadenej v súlade s projektom Gymnázium 
bilingválne Višegrádskej štvorky v Čadci ako výsledok niekoľkoročnej spolupráce exper-
tov a pedagógov partnerských krajín. Tento projekt umožňuje spoločné štúdium žiakov 
z krajín Višegrádskej štvorky napĺňajúc myšlienky udržania jazykovej diverzity v Európe. 
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ČO PONÚKAME: 
o získanie vysokej jazykovej kompetencie, a to nielen v pracovnom (anglickom) jazyku, 

ale aj v ďalšom jazyku podľa možnosti školy a výberu študenta; 
o  výučbu českého jazyka a doplnkovo slovenského, poľského a maďarského jazyka; 
o  štúdium v multikultúrnom prostredí; 
o  výmenné pobyty študentov partnerských krajín; 
o  aktívna účasť na medzinárodných projektoch (vzdelávacích, poznávacích, kultúrnych). 

 
OBSAHOVÉ ZAMERANIE ŠTÚDIA: 

o štúdium je 5-ročné;  
o výučba predmetov stanovených učebným plánom prebieha v anglickom jazyku, ktorý 

nie je cieľom, ale prostriedkom; 
o projekt zahŕňa 6 jazykov;  
o vyučovacím a komunikačným jazykom je 

anglický jazyk, pričom sa aktívne prezentujú 
ďalšie 4 jazyky, ktoré sú v celoeurópskom 
kontexte považované za menej rozšírené 
a vyučované, popri tom študenti od 2.ročníka 
študujú aj ďalší cudzí jazyk podľa ponuky školy 
(francúzsky, nemecký a ruský jazyk). 

 
1.ročník 
o je zameraný na intenzívnu jazykovú prípravu; 
o znalosť anglického jazyka nie je pre prijatie na 

školu podmienkou, napriek tomu študentom 
odporúčame stupeň znalosti anglického jazyka 
na základnej úrovni (elementary level); 

o anglický jazyk sa vyučuje s 10-hodinovou 
týždennou dotáciou; 

o predpokladaná dosiahnutá úroveň v anglickom 
jazyku na konci prvého ročníka je mierne pokročilý (intermediate level); 

o výučba všeobecno-vzdelávacích predmetov je obsahovo zameraná prevažne na učivo 
základnej školy s prihliadnutím na rozvoj slovnej zásoby a získanie kľúčových jazyko-
vých zručností v danom predmete. 
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2. a 3. ročník 
o študenti si priberajú ďalší cudzí jazyk; 
o anglický jazyk sa vyučuje so 4-hodinovou týždennou dotáciou; 
o predpokladaná dosiahnutá úroveň v anglickom jazyku na konci tretieho ročníka je po-

kročilý (upper intermediate level); 
o vyučujú sa všetky všeobecno-vzdelávacie predmety gymnaziálnej formy štúdia, pričom 

výučba prebieha v anglickom jazyku v súlade s učebným plánom (GCSE level).  

 
4. a 5. ročník 
o  študenti sa špecializujú formou výberu povinne voliteľných predmetov, ktoré sú zame-

rané nasledovne: 
a) so 4-hodinovou týždennou dotáciou – predmety vyučované v anglickom jazy-

ku smerujú k príprave žiakov na maturitnú skúšku a ich ďalšiu profesijnú orientáciu 
(A level); 

b) s 2-hodinovou týždennou dotáciou – predmety môžu byť vyučované v anglickom a-
lebo materinskom jazyku part-
nerských krajín, pričom sa orien-
tujú na cvičenia, rozširovanie 
a prehlbovanie učiva alebo prí-
pravu na prijímacie skúšky na 
vysoké školy; výučba jazykov je 
zameraná na konverzáciu, prí-
padne prípravu na medzinárodné 
jazykové certifikáty; 

o vo štvrtom ročníku žiaci absolvujú 
maturitnú skúšku z anglického 
a materinského jazyka; 

o v piatom ročníku žiaci absolvujú 
maturitnú skúšku zo všeobecno-
vzdelávacích predmetov. 
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Science Across the World pri prezentácii vzdelávacieho projektu 

Gymnázium Višegrádskej štvorky v Čadci. 
 

25. 3. 2004 prebehla na pôde slovensko-anglickej bilingválnej sekcie spoločná 
prezentácia vzdelávacieho projektu partnerských škôl projektu Gymnázium bilingválne 
Višegrádskej štvorky v Čadci. Prezentácia spojená s medzinárodným pracovným stretnu-
tím zástupcov zainteresovaných krajín Višegrádskej štvorky sa realizovala v spolupráci 
a za priamej účasti zástupcu medzinárodnej organizácie Science Across the World  so síd-
lom v Londýne pána Nigela Heslopa, ktorá od počiatku sleduje a podporuje aktivity školy. 

 

Pozvanie organizátorky, riaditeľky školy RNDr. Anny Čerchlovej, na túto výnimoč-
nú akciu prijali mnohí významní hostia. Prednosta Krajského školského úradu Ing. Peter 
Weber, primátori miest Čadca a Turzovka, poslanci Mestského zastupiteľstva v Čadci, zá-
stupcovia Rady školy pri Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci, riaditelia partnerských škôl 
z maďarského Gyoru, poľskej Skwierzyny i Českého Tešína, ako aj rodičia a učitelia 
a mnoho ďalších. 

Základom prezentovaných projektov bola komunikácia formou výmenných formu-
lárov k jednotlivým spracovaným témam. Tieto si študenti vymieňali poštou, faxom, 
emailom a taktiež spoločnou ústnou prezentáciou. Práve aktívna možnosť výmeny názo-
rov a skúseností na aktuálne problémy je hlavným stimulom pre mladých ľudí. Cez tieto 
projekty sa študenti učia nielen o prírodných vedách, ale rozvíjajú aj svoje jazykové 
a komunikatívne zručnosti, a ako nás presvedčila i táto prezentácia, aj zručnosti vo vyu-
žívaní modernej výpočtovej techniky. 

V tomto školskom roku prezentovali svoje výmenné formuláre študenti z Čadce 
a Českého Tešína, ktorí sa venovali téme „Chémia v našom živote“ a študenti z Gyoru, 
ktorí prezentovali tému „Genetika“, zameranú na otázky genetiky modifikovaných potra-
vín. Aj táto časť projektu bola realizovaná s finančnou podporou Medzinárodného Višeg-
radského fondu. 
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V rámci oficiálnych prejavov pred i po prezentácii projektov, ako i v neoficiálnych 

rozhovoroch počas recepcie, odzneli slová obdivu, ktoré boli zadosťučinením a morálnym 
ocenením práce celého pracovného tímu, no predovšetkým práce riaditeľky školy RNDr. 
Anny Čerchlovej. Spoločná prezentácia projektu je len jedným z výsledkov vzdelávacej 

a organizačnej práce už druhý rok fungujúcej bilingválnej sekcie školy, v priestoroch kto-
rej sa za účasti študentov štyroch partnerských krajín Višegrádskej štvorky realizuje eu-
rópska integrácia už dnes. 

 

ö 
 

Projekt Socrates 
 

Program Socrates dáva učiteľom a žiakom možnosť spolupracovať na projekte na 
spoločnú tému. Ide hlavne o výmenu názorov a skúseností partnerov, o rozširovanie ve-
domostí o jednotlivých  európskych  národoch, o poznanie ich  národných kultúr, o rozvoj 
partnerských vzťahov medzi školami. Ich výsledkom sú práce žiakov zúčastnených krajín, 
ako sú videonahrávky, koláže, plagáty, brožúry, časopisy, divadelné predstavenia. 

 
O tom, že šlo o projekt vskutku európsky, svedčia zúčastnené partnerské školy: 
 
v Fridrich – Schiller – Gymnasium Zeulenroda, Nemecko, 
v Rautjarven Lukio ja Ylaaste, Simpele, Fínsko, 
v Ulenhof – College, Doetinchen, Holandsko, 
v Imstituto Statale a´Istruzione Superiore „Mauro de Gindice“, Rodi Gargani-

co, Taliansko, 
v Gymnázium J.M.Hurbana, Čadca, Slovensko, 
v pozorovatelia – Švajčiarsko (nie je členom Európskej únie). 

ö 
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V mrazivom Simpele hrialo teplo priateľstva 

 
Do vzdelávacieho programu Socrates, časť Comenius l - Partnerstvo škôl, je už 

druhý rok zapojená i naša škola – Gymnázium J. M. Hurbana v Čadci. Predovšetkým 
v časti Školské projekty je poskytnutý priestor na rozvoj partnerských vzťahov medzi 
školami a dáva učiteľom i žiakom možnosť spolupráce na projekte so spoločnou témou. 

Túto jedinečnú príležitosť vymieňať si či už názory alebo skúsenosti medzi part-
nermi využíva i naša škola spoločne s partnermi z Fínska, Nemecka, Talianska, Holand-
ska a zo Švajčiarska. 

Ústrednou témou spoločného projektu je život mladých ľudí v jednotlivých kraji-
nách, ich názory na svet a predstavy o svojej budúcnosti, o možnostiach sebarealizácie 
v zjednotenej Európe. 

Projekt pod  názvom  Young Life – That´ s Us! začal  ešte v školskom roku 
2002/2003, kedy sa na jeseň pedagógovia i študenti našej  školy zúčastnili projektového 
týždňa v Taliansku v mestečku Rodi, aby sa zoznámili so svojimi partnermi osobne, aby 
nadviazali kontakty a, samozrejme, aby splnili i ciele spoločného projektu. Výsledkom bo-
la videonahrávka o bežnom dni študenta, o jeho povinnostiach i voľnom čase. Našim štu-
dentom priniesol tento pobyt mnoho zážitkov, nové priateľstvá a tiež sa naučili prekoná-
va jazykové bariéry, keďže museli  komunikovať v anglickom jazyku. 

Takýmto projektovým týždňom predchádzajú pracovné stretnutia pedagógov zo 
zúčastnených krajín, na ktorých plánujú aktivity a ciele ďalších stretnutí študentov. Ešte 
začiatkom minulého roku navštívili naše mesto a školu pedagógovia zo spomínaných 5-
tich krajín. Náš hornatý región ich upútal až natoľko, že koncom marca a začiatkom aprí-
la opäť pricestujú na Kysuce, tentoraz i so svojimi študentmi. Počas pracovného týždňa 
budú mať zahraniční študenti možnosť spoznať i život v rodinách našich gymnazistov, 
u ktorých budú ubytovaní. 

Najdôležitejšou témou týchto dní však ostane spoločná práca na projekte 
v národnostne zmiešaných skupinkách. Na záver sa navzájom oboznámia s ich vlastnými 
predstavami budúcnosti formou divadelných vystúpení. 
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Na začiatku januára tohto roku som odlietala spolu s kolegyňou I. Zemiakovou  na 

pracovné stretnutie do fínskeho mestečka Simpele, aby sme naplánovali posledný rok 
spoločného projektu a aby sa prerokovala jeho ústredná myšlienka. Bolo potrebné zlúčiť 
rôzne predstavy a spracovať ich do konkrétnej podoby. 

Fínsko nás privítalo zasneženou a zamrznutou krajinou ako z rozprávky. Napriek 
chladu a mrazivému počasiu nás prekvapila srdečnosť a pohostinnosť tamojších ľudí. Naši 
fínski kolegovia sa prejavili ako praví hostitelia a milo nás prekvapili i študenti, keď sú-
časť výzdoby školy tvorili i projekty a obrázky nielen Slovenska a Kysúc, ale aj ďalších 
partnerských krajín. I počas krátkych 5-tich dní sme mohli zistiť, že vo Fínsku všetko 
funguje presne, načas a spoľahlivo. 

Tretie a zároveň posledné stretnutie pedagógov a študentov bude na budúci rok 
v Nemecku na Gymnáziu v Zeulenrode, ktoré je zároveň koordinátorom celého projektu. 

Stretnutia a výmeny ako aj záujem študentov o poznanie nových ľudí, krajín rôz-
nych spôsobov života a v neposlednom rade prispejú i k zlepšeniu znalostí v cudzích ja-
zykoch. 

To sú hlavné dôvody, prečo sa študenti i našej školy  na ďalšie stretnutia už teraz 
tešia. 

        Mgr. Beáta Chmurová 
 

ö 
 

YOUNG LIFE – That’s us! 
 

V rámci pokračujúceho projektu SOCRATES/COMENIUS l - Partnerstvo škôl - 
YOUNG LIFE – That’s us školu v marci navštívili študenti a pedagógovia z Fínska, Holand-
ska, Nemecka, Talianska a Švajčiarska. Všetci týždeň pracovali na projekte Moderné po-
ňatie klasických rozprávok. Výsledkom spoločnej práce je vydarená videonahrávka 
s aktívnou účasťou všetkých študentov a pedagógov /Mgr. B. Chmúrová, Mgr. Vorková, 
Mgr. T. Babušíková/. 
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Prebudenie na pondelok 29. marca bolo pre mnohých študentov nášho gymnázia 

nevšedné, niečím výnimočné. V tento deň mali totiž spoznať „svojho“ zahraničného spo-
lužiaka, ktorý mal u nich doma stráviť celý týždeň. V hlavách študentov preto v tento deň 
vírilo mnoho všakovakých myšlienok: „Aký bude?“, „Ako sa s ním dohovorím?“, „Budeme 
si rozumieť?“... 

Na jeden týždeň, od 29. marca do 4. apríla 2004, sa stalo naše mesto medziná-
rodným. Naši obyvatelia mohli na ulici počuť zmes rôznych jazykov, niektorých i úplne 
neznámych a doteraz nepočutých a mohli zazrieť i rôzne tváre, snáď trochu sa i odlišujú-
ce od tých našich, už „obkukaných“.  

Do nášho regiónu a na Gymnázium J. M. Hurbana v Čadci totiž zavítalo 23 študen-
tov a 13 ich pedagógov z 5-tich európskych krajín (Nemecka, Fínska, Holandska, Talian-
ska, Švajčiarska).  Ďalšiu skupinu samozrejme tvorili naši slovenskí študenti 
a pedagógovia. Cieľom bolo pokračovanie v už začatej práci na spoločnom projekte 
v rámci vzdelávacieho programu SOCRATES. Toto stretnutie bolo vopred naplánované 
a naša škola sa naň dostatočne pripravila. Okrem vhodných pracovných podmienok vy-
tvorila i program zameraný na lepšie spoznanie nášho kraja a života ľudí. 

Ústrednou témou celého projektu je život mladých ľudí v rôznych krajinách, ich 
názory na svet, na dobu, v ktorej žijú. 

Počas projektového týždňa v Čadci pracovali hostia spolu s našimi študentmi 
v medzinárodných skupinách, pričom každá sa zamerala na jeden rozprávkový príbeh. 
Postavy vybraného príbehu premiestnili do dnešnej reality a spoločne uvažovali, ako by 
sa mohli ich osudy vyvíjať ďalej, po známom konci rozprávky. Výsledkom boli 2 – 3 scény 
z ich ďalšieho života, práve v ktorých sa odzrkadlili názory a zmýšľanie dnešnej mládeže. 
Bola to veľmi zaujímavá práca, pretože vytvorené scény museli potom i sami zahrať 
a z celého výsledku sa vytvoril videozáznam. Pre študentov to bola premiéra pred kame-
rami, čo im tiež prinieslo nové zážitky a skúsenosti. 

Pri poslednom spoločnom stretnutí – interkultúrnom večeri – sa všetci študenti vi-
deli na plátne v určených rolách a mohli zhodnotiť svoje herecké schopnosti. Každá kraji-
na priniesla so sebou i nejaké svoje typické pochúťky a ich ochutnávka spolu s krátkou 
diskotékou boli tiež súčasťou rozlúčkového večierka. 

Zámerom podobných stretnutí, ako bolo to naše, je umožniť komunikáciu medzi 
mladými ľuďmi, aby mali možnosť spolu objavovať spoločné, ale i tie typické znaky, ktoré 
jednotlivé národy charakterizujú a dodávajú im vlastnú identitu. Tento zámer sa mohol 
naplniť úplne, pretože naši študenti mali v rodine počas celého týždňa jedného zahranič-
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ného študenta, ktorý mal možnosť spoznať slovenskú rodinu, život v nej a potom často 
i v nočných diskusiách porovnávali svoje životy a osudy. Pre našich študentov to bola prí-
ležitosť využiť svoje jazykové vedomosti, keďže celé stretnutie sa nieslo v nemeckom 
a anglickom jazyku. 

Pracovná časť bola vyvážená pestrým programom, ktorý mal našim hosťom priblí-
žiť život ľudí v našom kraji, no i krásu prírody a okolitých miest. Švajčiarski kolegovia si 
pripravili pre nás úvodné zoznamovacie aktivity zamerané na prvotné zblíženie sa, aby 
opadli zábrany a aby sa otvorila cesta spontánnosti a priateľstvu. 

Pri lúčení a odchode už nebolo vidieť tváre plné očakávania, istých obáv či nejas-
ných predstáv, pozorovali sme skôr tváre smutné, zasnené. Až doteraz víria v hlavách 
a myšlienkach našich študentov spomienky a premietajú si spoločné zážitky. Celé stret-
nutie obohatilo nielen študentov, ale i nás pedagógov, všetci sme mohli pozorovať rozví-
jajúce sa priateľstvá, vzrastajúcu komunikáciu a toto všetko je dôkazom toho, že táto 
práca má zmysel. Všetci sa tešíme na tretie pokračovanie v nemeckej Zeulenrode.  

Mgr. B. Chmurová 
 koordinátorka projektu 

 

 
Ako už tradične, aj tento školský rok (od 29.3. do 3.4.2004) ste mohli na chod-

bách gymnázia počuť viacero cudzích jazykov, konkrétne anglický a nemecký. A prečo? 
Pretože opäť sa na našej škole konal projekt ,,medzinárodnej komunikácie“ Sokrates. Na 
naše Gymnázium J.M.Hurbana zavítali nemeckí, švajčiarski, holandskí, fínski a talianski 
študenti so svojimi profesormi. Úlohou Slovákov bolo hostí ubytovať vo svojich rodinách 
a zaistiť im rodinné zázemie a pohodu. To sa všetkým (odrátajúc trápne minúty ticha pri 
raňajkách) podarilo. Po prvej prekecanej noci s novými členmi rodiny, čakala zahranič-
ných študentov návšteva našej školy. Po stretnutí v aule sme sa všetci vybrali na bilin-
gválne gymnázium, kde sme sa, po zaujímavých hrách, zostavených švajčiarskymi profe-
sormi, konečne začali venovať nášmu projektu. A síce, prvou úlohou všetkých krajín bolo 
predstaviť dve typické rozprávky svojej krajiny (napríklad: Taliansko Pinocchia, Holand-
sko TinTina a podobne). Potom nasledovalo rozdelenie študentov do skupín a výber roz-
právky pre každú skupinu. Keď ju mali všetky skupiny pridelenú, začali sme pracovať na 
jej scenári. Ale nebolo to také jednoduché, dej sa mal odohrávať v súčasnosti a malo to 
byť také pokračovanie klasickej rozprávky. Po večeri v škole sme všetci šli navštíviť jeden 
,,podnik“ pre tínedžerov v Čadci. A potom, po výbornej zábave sme išli domov, tráviť 
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ďalšiu noc kecaním v angline alebo nemine. V stredu nás čakala návšteva čadčianskej 
Okrasy, ktorá sa najviac páčila samozrejme talianskym spolužiakom, práca na scenároch 
a ďalšia večerná zábava. Vo štvrtok v škole hostia absolvovali dve vyučovacie hodiny  
rozdelení v triedach, my sme im zatiaľ mohli vyviesť jeden prvoaprílový žartík….zviazať 
im všetky topánky šnúrkami….., a potom sme mohli začať realizovať našu doterajšiu prá-
cu. Podľa vytvorených scenárov sme naše príbehy nakrúcali na video. Človek by ani ne-
veril, koľko Bradov Pittov, Stevenov Spielbergov a Julii Robertsových behá po svete….No 
a po úspešnom splnení našich úloh nás čakala už iba zábava, a to v podobe rozlúčkového 
večera v piatok. Doobeda sme navštívili vyrezávaný betlehem v Rajeckej Lesnej a Žilinu. 
Potom sme sa odobrali na prípravu večierka… 

 
Po prehliadke našich diel (napríklad Snehulienka po plastike, tehotná Popoluška, 

TinTin a mafiáni alebo ako hľadal otca), za výbornej muziky (nechýbala ani slovenská ľu-
dová), typických pochúťok jednotlivých krajín, srandy a smiechu sme sa bavili, aj v spo-
ločnosti našich profesorov až do neskorej polnoci. Keď sa však zjedli aj posledné dobroty, 
vypila posledná kvapka vody, keď dohrala posledná pesnička a keď zhasli všetky svet-
lá…ostali v každom z nás len spomienky a všetci sme mali slzy na krajíčku. Posledné ob-
jatia, posledné výmeny emailových adries a posledné zbohom. Skončilo sa krásnych päť 
dní v prítomnosti našich kamarátov zo zahraničia, skončili sa dni platonických lások, ko-
munikácie v cudzom jazyku, skončili sa dni korunované neuveriteľnou srandou…A až vte-
dy si každý z nás uvedomil, ako sú len všetci puberťáci a študenti na svete rovnakí, a aký 
je len ten cudzí jazyk dôležitý, krásny a skutočne potrebný!       

 
Dominika Marčanová, kvinta B 

ö 
 

V dňoch  9. 9. – 12. 9. 2004 sa uskutočnilo v poradí už tretie medzinárodné pra-
covné stretnutie pedagógov v rámci projektu SOCRATES tentoraz v holandskom mesteč-
ku Doetinchem. Naše Gymnázium J. M. Hurbana na ňom zastupovala koordinátorka pro-
jektu za školu Mgr. Beáta Chmurová a Mgr. Tatiana Babušíková, ktoré na tomto projekte 
aktívne pracujú už druhý rok.  

Hlavnou náplňou stretnutia bola príprava posledného projektového týždňa na ne-
meckom gymnáziu v meste Zeulenroda, ktoré sa uskutoční na jar budúceho roku. 
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Aj v Nemecku budú mať študenti zaujímavý program a ich skupinová práca bude 

zameraná na vytvorenie koláže mesta. Premenia sa na skupinu architektov 
a projektantov a budú vytvárať vysnívané, no zároveň reálne mesto so všetkým, čo 
k nemu patrí. 

Príprava študentov na zaujímavé stretnutie sa bude uskutočňovať v dvoch rovi-
nách.  

Prvou je individuálne zhromažďovanie obrazového materiálu k téme „mesto“ (ob-
rázky a fotografie slovenských ulíc, obchodov, podnikov, ale i poštových schránok, pou-
ličných lámp...).  

Druhá rovina je tvorivejšia a snáď i zábavnejšia, pretože v rámci nej vznikne „ces-
tujúca videokazeta“, na ktorej sa vybraní študenti, ktorí pocestujú do Nemecka, predsta-
via humorným spôsobom a zároveň spolu s ďalšími vymyslia a zahrajú krátky príbeh, 
v ktorom bude možné pokračovať. Táto videokazeta sa posunie ďalšej partnerskej krajine 
a jej študenti nadviažu na už existujúci príbeh. 

Cieľom tejto prípravnej fázy je nadviazanie prvého kontaktu a krátke predstavenie 
sa zúčastnených študentov.  

K stretnutiam podobného typu, ako bolo to naše holandské, patrí okrem pracovnej 
stránky i poznávanie krajiny a ľudí, ktorí v nej žijú. Nás už z lietadla upútali geometricky 
upravené políčka s veternými mlynmi, a na rozdiel od nášho hornatého kraja nekonečná 
rovina holandskej krajiny, doplnená všadeprítomnými bicyklami rôznych tvarov 
a modelov.  

Naši holandskí kolegovia sa prejavili ako milí a príjemní hostitelia rovnako ako aj 
domáca mládež.  

I z krátkeho pobytu sme si doniesli domov viaceré inšpirujúce nápady a už teraz 
sa tešíme na jarné pokračovanie v Nemecku. 

 
Mgr. Tatiana Babušíková 

Mgr. Beáta Chmurová 
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Prírodovedné predmety 

 
Vyučujúci týchto predmetov uplatňovali progresívne metódy a formy vyučovania 

tak, aby podnecovali v žiakoch tvorivé logické a kombinačné myslenie s dôrazom na 
schopnosť rýchlo analyzovať problémy, hľadať riešenia a vedieť aplikovať štandardné po-
stupy na nové situácie. 

Žiaci sa zúčastnili mnohých zaujímavých besied (výchova k manželstvu a rodičov-
stvu, sexuálna výchova, protidrogová prevencia), videli filmové predstavenia (Etnofilm, 
Ekotopfilm), absolvovali exkurzie (INVEX Brno, Banské múzeum v Banskej Štiavnici, prí-
rodné lokality CHKO Kysúc, atómová elektráreň v Mochovciach), ktoré pre nich zorgani-
zovali vyučujúci Mgr. Bobek, RNDr. Čerchlová,  RNDr. Fides, Mgr. Kopásková,  RNDr. Ko-
zová a Mgr. Poláčková. 

V súlade s tematickými plánmi jednotlivých predmetových komisií sa aj v tomto 
školskom roku realizoval Program ochrany zdravia a životného prostredia. V rámci Envi-
rojari 2004 (patronát Ekocentrum Kysúc) vyučujúci RNDr. Fides, Mgr. Zeman a RNDr. 
Veghová so žiakmi vyčistili areál školy a blízkeho okolia, orezali stromy a kríky okolo ško-
ly. Mgr. Kopásková so žiakmi v rámci praktického výcviku počas laboratórnych prác (v 
spolupráci so školníčkou a upratovačkami) ošetrila bohatú kvetinovú výzdobu v aule ško-
ly, na chodbách a v komplexe biológie. Projekt Škola podporujúca zdravie je tak reali-
zovaný naozaj neformálne s viditeľnými výsledkami.  

Bohatú činnosť predmetových komisií všetkých prírodovedných predmetov ilustro-
vali nástenky a informačné panely BIO, CHE, FYZ, MAT a INF. Návštevníci školy sa z nich 
dozvedia o aktivitách, súťažiach a úspechoch žiakov (predmetové olympiády, korešpon-
denčné semináre, MAKS - koordinátorka za školu RNDr. Králová, medzinárodný KLOKAN 
- koordinátorka Mgr. Hromádková, Pytagoriáda, Poznaj a chráň, SOČ, COLOGOBEŽKA, 
O najlepšiu www-stránku o EÚ, ZENIT - konzultanti Mgr. Babušík a Mgr. Bobek, medziná-
rodná súťaž IPSC v anglickom jazyku – Mgr. Babušík, Lesy deťom – RNDr. Fides). Žiaci 1. 
ročníka sa pod vedením  Mgr. Bobeka opätovne zapojili do matematickej súťaže Matema-
tika hrou v družobnom Gymnáziu v Třinci. Zúčastnili sa enviromentálnych projektov, vy-
pracovali množstvo seminárnych prác s ekologickou problematikou. Úlohy vyplývajúce z  
Koncepcie enviromentálnej výchovy a vzdelávania tak, ako ich odporučilo Ministerstvo 
školstva SR, sa darí škole prakticky realizovať na maximum. 

Výbornú multimetidálnu prezentáciu školy na Burze stredných škôl okresov 
Čadca, KNM a Prezentácii SŠ v Žiline pripravili Mgr. Bobek, Ing. Kubáni a Ing. Štefák 
a Mgr. Mikovčáková, Mgr. Cesneková a Mgr. Poláčková. 
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V rámci ďalšej elektronizácie školstva škola získala v rámci projektu Počítače 

školám od spoločnosti Deutsche Telecom šesť nových počítačov, čím sa výrazne zlepšili 
možnosti žiakov aj učiteľov rýchlo získavať najnovšie informácie prostredníctvom moder-
ných informačných médií a kanálov (CD-romy, Internet). Vyučujúci informatiky sa zapojili 
do projektu Otvorená škola a usporiadali viacero krátkodobých intenzívnych kurzov 
(základných aj zdokonaľovacích) použitia výpočtovej techniky pre záujemcov z radov ro-
dičov a kolegov.  

Všetky počítačové učebne sú prístupné žiakom aj vyučujúcim denne aj 
v mimovyučovacom čase, počas víkendov po dohode so správcami sietí. O spoľahlivú 
technickú prevádzku hardwaru, o aktuálnu ochranu obidvoch počítačových sietí proti ví-
rusom sa staral  Mgr. Babušík. Kútik informatiky aktualizoval Mgr. Bobek. O priebežné 
dopĺňanie informácií na školskej www stránke / garant Mgr. Slaziníková/ sa starala Mgr. 
Chovaniaková s technickým prispením Ing. Štefáka.  

 

Telesná výchova 
 

Predmetová komisia TEV pokračovala v napĺňaní programu rozvoja telesnej kultú-
ry veľmi úspešne. Žiaci sa zúčastnili množstva športových súťaží a pracovali v záujmo-
vých krúžkoch  /volejbal, basketbal, minifutbal/. 

Žiaci tercie, kvinty a 1. ročníka absolvovali lyžiarsky kurz, žiaci sexty a 2. ročníka 
plavecký výcvik, žiaci septím a 3. ročníka kurz na Ochranu a obranu zdravia. Záujemco-
via - dobrovoľníci odplávali plaveckú štafetu v rámci projektu Škola podporujúca zdravie. 
Účasť na súťažiach pre vekové kategórie ZŠ aj SŠ vo volejbale, basketbale, futbale, mi-
nimaratóne, plaveckej štafete a účasť našich žiakov na športovom stretnutí žiakov SŠ v 
Gymnáziu Varšavská v Žiline sú potvrdením efektívnej činnosti vyučujúcich a dobrého 
vzťahu žiakov k športovým relaxačným aktivitám.  

Družstvo dievčat zo Sexty A pod vedením Mgr. Majákovej sa opäť zúčastnilo súťa-
že o histórii olympizmu. Žiačky postúpili do celoslovenského kola.  

Vedúca PK TEV Mgr. Majáková vypracovala projekt na vytvorenie pohybového 
štúdia v rámci celoslovenského projektu  Otvorená škola 2004. 
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Prijímacie skúšky na Gymnázium Jozefa Miloslava Hurba-
na pre školský rok 2004/2005 

 
 

Prijímacie skúšky zo Slovenského jazyka a literatúry pre 4-ročné štúdium 
  

1. Diktát 
2. Urči vetné členy vo vete: 

Kvitnúca čerešňa sa ohýbala pod silnými nárazmi vetra. 
3. Utvor súvetia:  

a/ priraďovacie odporovacie 
b/ podraďovacie s vedľajšou vetou predmetovou 

4. Uveď, akým frazeologizmom by si označil človeka, ktorému sa 
      a/ práca darí                                         b/ práca nedarí 
5. Pripíš správne slovné väzby 
      a/ vidím až – (na dno – ku dnu)           b/ bolo mu – (do plaču – k plaču) 
      c/ želáte si – (na pitie – k pitiu)             
      d/ odovzdal list – (na podpis – k podpisu) 
6. Nahraď cudzie slová slovenskými: 
     vitalita, pasažier, imitácia, rétorika 
7. Prepíš číslovku: 

a/ V triede je 31 žiakov. 
b/ Vo výprave boli 28 športovci. 

8. „Marek sa usmeje a vezme do rúk ceruzku. Krasopisne kladie literu k litere: Oberačka vo 
Vlčindole.“  
Uvedený úryvok je z diela:  

9. Napíš správu, v ktorej oznamuješ oslavy pri príležitosti vstupu Slovenska do EU. 
10. Jano Jurkovský: 

a/ podľa akého vzoru sa skloňuje meno danej osoby? 
b/ akým druhom vety je jeho podpis? 

11. Utvor záporný tvar slovesa byť v 2. osobe plurálu prítomného času. 
12.  Napíš, do akého jazykového štýlu patria slová: 

a/ duplikát, potvrdenie, žiadam Vás 
b/ matika, vegetiť 

 
 

Diktát 
 

V jednej z nasledujúcich nocí sa Kelti pokúsili dobyť hrad útokom. Rímski poslovia 
opúšťali hrad. Kelti objavili miesto, kde chodia, a pod ochranou tmy sa ho rozhodli využiť. 
Bolo to príkre blato, ktoré nepriatelia veľmi nestrážili. Nepovažovali za možné, že by po 
ňom ozbrojení bojovníci mohli vyliezť. Stráž ich nezbadala. Iba v poslednej chvíli dali sa 
posvätné husi do veľkého gagotu. Odvtedy sa hovorí, že husi zachránili Rím.
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Prijímacie skúšky z matematiky pre 4 – ročné štúdium 

 
13. Firma kúpila pre svojich zamestnancov   dva mobilné telefóny A1 a tri mobilné telefóny B5 

spolu za 10 680 Sk. O mesiac klesla cena mobilu A1 o 30 % a mobil B5 zlacnel o 700 Sk. 
Tak firma nakúpila telefóny o 2 694 Sk drahšie. Koľko stál mobil A1 a B5 po zlacnení ? 
 

14. Riešte rovnicu v reálnych číslach        0
8
7

4
5

5
214

8
1

2
9

4
1

=+





 −

−
−

+
−

−
− bbbb

 

Urobte skúšku správnosti. 
 

15. Zjednodušte daný výraz a určíte podmienky, aby výraz mal zmysel 
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16. Mnohočleny zapíšte v tvare súčinu 

 
a3 – 2a2 – a + 2                   a2 – ac + 2ab + b2 – bc 

 

17. 5.   Pre ktoré x je zlomok     
4

3
22 −

−
x

                       a/ rovný nule 

 b/ menší ako nula 
 

18. Priamka PT je dotyčnica kružnice v bode T.  Určíte veľkosť uhla φ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Váza má tvar hranola so štvorcovou podstavou a vnútornými rozmermi 12cm x 12cm x 
1,6πdm. Váza je naplnená do 8/9 výšky vodou. Ak vodu z hranatej vázy prelejeme do vá-
zy, ktorá má tvar valca s vnútornými rozmermi: priemerom podstavy 16cm a výškou 
60cm, pokiaľ bude siahať hladina vody vo valcovitej  váze?  
 

20. Zostrojte štvoruholník ABCD, ak a = 7cm, uhlopriečky sú na seba kolmé a priesečník uhlo-
priečok je od AB vzdialený 3cm, uhol β = 110° , c = 5cm.  
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Prijímacie skúšky z matematiky pre 8-ročné štúdium 

 
1. Doplňte jednu dvojicu zátvoriek tak, aby vznikla rovnosť  2 . 5 + 40 – 10  :  7  =  10 
 
2. Vyčiarknite z 9 – ciferného čísla  391074526 štyri číslice tak, aby vzniknuté 5 – ciferné číslo 

bolo čo najmenšie. 
 
3. Kocka v hornej rade sa pravidelne otáča. Ako bude vyzerať v poslednej polohe? Vyberte 

správnu kocku zo spodnej rady. 
             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 2 3 4 
 

4. Vyjadrite v minútach 3
1

;  4
1

;  5
1

;  12
1

  hodiny 
 
5. Jeden balíček keksov stojí 12 Sk, jedna čokoláda trikrát viac. Koľko korún zaplatila Hanka 

za 6 balíčkov keksov a 4 čokolády? 
 
6. Premeňte na uvedené jednotky  
 

3 m  7 dm  = cm 
8 hodín 53 minút = minút 
9 km 4 m = m 
4 t  12 kg = kg 

 
7. Vypočítajte 

452   - 12 : 4  = 
( 548 + 4235 . 3 ) . 0  + 156  = 
124 . 5  -  5 . 20  = 

 
8. Janko a Karol dostali spolu 46 cukríkov. Karol si zobral o 12 cukríkov menej ako Janko. 

Koľko cukríkov si zobral každý ? 
 
9. Je daný obdĺžnik ABCD. Priamkou ho rozdeľte na: 

a) dva trojuholníky 
b) jeden trojuholník a jeden päťuholník 
c) jeden trojuholník a jeden štvoruholník 

 
10. Na obrázku je narysovaná priamka p a body A, B, C, D, E, F. Narysujte  

a) priamku a, ktorá je rovnobežná s priamkou p a prechádza bodom C 
b) priamku b, ktorá je kolmá na priamku p a prechádza bodom F 
c) priamku c, ktorá je rôznobežná s priamkou p a prechádza bodom E 
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Prijímacie skúšky z matematiky 

pre slovensko-anglickú bilingválnu sekciu. 
 
 

      1.  Vypočítajte:   
( )22 5

47.

3
2.9,0

3
2

5
3:

6
1

3
1

−
+






 −







−



 +−

 

 
2. Súčet dvoch čísel je 82. Ak sa prvé zväčší o 20% a druhé zmenší o 10%, tak sa ich súčet 

zväčší o 5. Určite tieto čísla. 
 

3. Karol chodil do školy. Na konci obce, v ktorej býval, bol o 705 hod. Tu mal za sebou jednu 
štvrtinu celej cesty. O 710 prekročil koľajnice a mal za sebou jednu tretinu cesty. Kedy vy-
chádzal z domu a o koľkej prišiel do školy? 

 

4. Zjednodušte a určite podmienky:  







−−
+−

++
−

4
164:

168
322

23

3

x
x

xxx
xx

 

 
5. Ktoré z rovností neplatia? 

 

      ( ) 33 33 −=−        ( ) ( )3223 33 =      ( )22 55 −=−       ( )3232 55.5 =     ( ) ( )2222 5,05,0 −=  

 
6. Nájdite všetky prirodzené čísla n, pre ktoré n2 + 4n + 16 je deliteľné číslom (n+2) bezo 

zvyšku. 
 

7. Do kruhu s polomerom r = 3 cm je vpísaný pravidelný 6-uholník. Koľko percent tvorí odpad 

po vystrihnutí 6-uholníka z kruhu? ( 4,12 =   7,13 =   2,527 =  2,25 =  ) 

 
8. Zostroj trojuholník ABC ( v jednej polrovine ), v ktorom poznáte | AB | = 7 cm, va = 6cm, r 

= 5 cm  - polomer opísanej kružnice trojuholníku ABC. 
 

Dané sú rovnobežné priamky p, q. Priamka r ich pretína. Vypočítajte x, ak α = 3x-14º30´,  β = 
x+25º40´.

PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Gymnázium J.M. Hurbana 66 Ročenka 2003/2004 

  

Monitor 2004 a Nová koncepcia maturitnej 
skúšky 

 
Keďže cieľom gymnázia je čo najlepšie pripraviť absolventov na vysokoškolské 

štúdium, všetci vyučujúci venovali intenzívnu pozornosť príprave študentov oktáv a 4. 
ročníka na celoslovenský Monitor 2004, /garant Mgr. Poláčková/ a na pokusné overova-
nie Novej koncepcie maturitnej skúšky – externá časť /garant Mgr. Slaziníková/  a na 
prípravu žiakov na prijímacie skúšky na VŠ. 

V rámci Monitoru 2004 robili maturanti testy zo slovenského jazyka, francúzskeho 
jazyka, informatiky, fyziky, chémie, biológie, geografie, dejepisu a náuky o spoločnosti. 
Testy obsahovali učivo dané učebnými osnovami gymnázia a  písali ich  študenti, ktorých 
určila firma EXAM a išli maturovať z daného predmetu. Umiestnenie našej školy a jednot-
livých tried Vám ponúka uvedený prehľad.  

 
Vysvetlivky.  
 M     – poradie školy 
 PŽ    – počet žiakov školy, ktorí písali test 

PÚŠ  – priemerná úspešnosť školy 
PZ    – priemerná známka školy 

 PŠ     – počet zúčastnených škôl 
 PÚS  – celoslovenská priemerná úspešnosť 

PÚG – priemerná úspešnosť gymnázií 
 

 
Slovenský jazyk a literatúra 
 
                
   M   PŽ PÚŠ PZ PŠ PÚS  PÚG 

     93        36    63,6 %     1,89    184 60,1 
% 

60,1ˇ% 

  
Testy zo SJL písali všetci študenti 4.C 
Najúspešnejší jednotlivec je Mitrengová Dana 79,69% 
 
Francúzsky jazyk                     
 

     M  PŽ PÚŠ PZ PŠ PÚS  PÚG 
      18       10    75,6 %     1,4    104 58,8 

% 
68,0% 

 
Testy z francúzskeho jazyka písali vybraní študenti 4.D 
Najúspešnejší jednotlivec je Vantuchová Mária 85,1% 
 
Informatika I-1 
 

     M  PŽ PÚŠ PZ PŠ PÚS PÚG 
     18      12    50,6 %     1,25    92 41,4 

% 
 
43,1% 
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Úspešnosť jednotlivých tried: 
 
Trieda    PŽ      PZ   PÚT 
Oktáva B    8    1,38 49,8% 
4.E    4   1,00 51,3% 
 
Najúspešnejší jednotlivec je Varmus Martin /Oktáva B/ 65,0% 
 

 
 
Fyzika 
 

     M  PŽ PÚŠ PZ PŠ PÚS   PÚG 
     51      19    64,4%     1,7    320 45,1 %  61,7% 
 
Úspešnosť jednotlivých tried : 

 
Trieda    PŽ    PZ   PÚT 
Oktáva A     1   2,00   66,00% 
Oktáva B     5   1,80   64,8% 
   4.C     8   2,00   66,5% 
   4.E     5   1,00   62,4% 
 
Najúspešnejší jednotlivec je Kubančák Ján /4.C/  80,0% 
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Chémia 
 

     M  PŽ PÚŠ PZ PŠ PÚS   PÚG 
     25      33     75,2%    1,95     273 51,9 %   

63,00% 
 
 
Úspešnosť jednotlivých tried :  
   
Trieda   PŽ    PZ  PÚT 
Oktáva A  10                1,5  77,7% 
Oktáva B  5   3,0  75,0% 
  4.C  9   1,33  70,7% 
 4.D  4   1,5  75,0% 
 4.E  5   2,4  77,5% 

 
Najúspešnejší jednotlivec je Čingerová Ladislava /Oktáva A/ a Pištek Peter 
/Oktáva A/  86,67% 

 
 
 
Biológia 
 

     M  PŽ PÚŠ PZ PŠ PÚS   PÚG 
    106      11     53,8%     1,45    227 51,7 %  56,6% 
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Úspešnosť jednotlivých tried : 
 
Trieda    PŽ    PZ    PÚT 
Oktáva A    4    1,75    48,3% 
Oktáva B    1    1,00    56,7% 
   4.C    2    2,50    48,3% 
   4.D    2    1,00    60,0% 
   4.E    2    1,00    55,8% 
Najúspešnejší jednotlivec je Pokorná Kristína /4.D/   60,0% 
 
Geografia 
 

     M  PŽ PÚŠ PZ PŠ PÚS   PÚG 
     90        38     58,1%     1,83     175    58,5%    58,7% 
 
Úspešnosť jednotlivých tried : 
 
 
Trieda     PŽ     PZ   PÚT 
Oktáva A    7    2,71   45,0% 
Oktáva B    2    1,5   63,3% 
   4.C    15    1,8   56,4% 
   4.D    1    1,0   75,0% 
   4.E   13    2,15   50,9% 
 
Najúspešnejší jednotlivec je Kubančák Ján /4.C/  73,33% 
 
 
Dejepis 
 

     M  PŽ PÚŠ PZ PŠ PÚS    PÚG 
    36        40     75,3%     1,39    205 65,6 %    66,9% 
 
Úspešnosť jednotlivých tried : 
 
Trieda    PŽ    PZ    PÚT 
Oktáva A    6    1,67    61,7% 
Oktáva B    5    1,60   59,4% 
   4.C    9    1,33   87,2% 
   4.D   11    1,00   79,4% 
   4.E   12   1,33   88,7% 
 
Najúspešnejší jednotlivec je Škorvánek Juraj /4.C/  95,0% 
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Náuka o spoločnosti 

 
     M  PŽ PÚŠ PZ PŠ PÚS    PÚG 
    62     17      62,8%     1,1    242 52,4 %   60.0% 

 
 
Úspešnosť jednotlivých tried : 
 
Trieda     PŽ      PZ    PÚT 
Oktáva A    3    1,00    54,4% 
Oktáva B    2    1,00    60,8% 
    4.C    2    1,5    55,0% 
    4.D    9    1,33    73,1% 
    4.E    1    1,0     70,5% 
 
 
Najúspešnejší jednotlivec je Hrušková Lucia /4.D/  78,33% 
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Maturitná skúška 2004 
 

V školskom roku 2003/2004 študovalo v maturitnom ročníku 162 študentov. Vše-
tci úspešne zmaturovali v riadnom jarnom maturitnom termíne. Úspešní boli naši matu-
ranti aj na prijímacích pohovoroch na vysoké školy. 

Na vysoké školy v Slovenskej i Českej republike si poslalo prihlášky 161 študentov 
/99,38%/. Z tohto počtu bolo prijatých na vysoké školy 136 študentov, čo predstavuje 
84,47 % 
 

Úspešnosť jednotlivých tried :   
 Oktáva A  počet študentov v triede 29 
  maturovalo 29 
  zmaturovalo 29 100,00% 
  počet prihlásených na VŠ 29 100,00% 
  počet prijatých na VŠ 21 72,41% 
  počet neprijatých 8 27,59% 
 
 Oktáva B počet študentov v triede 27 
  maturovalo 27 

 zmaturovalo 27 100,00% 
  počet prihlásených na VŠ 27 100.00% 
  počet prijatých na VŠ 24 88,89% 
  počet neprijatých 3 11,11% 
 
 4. C počet študentov v triede 36  
  maturovalo 36 100,00% 
  zmaturovalo 36 100,00% 
  počet prihlásených na VŠ 35 97,22% 
  počet prijatých na VŠ 28 80,00% 
  počet neprijatých 7 20,00% 
 
 4. D počet študentov v triede 34 
  maturovalo 34 100,00% 
  zmaturovalo 34 100,00% 
  počet prihlásených na VŠ 34 100,00% 
  počet prijatých na VŠ 30 88,24% 
  počet neprijatých 4 11,76% 
 
 4. E počet študentov v triede 36  
  maturovalo 36 100,00% 
  zmaturovalo 36 100,00% 
  počet prihlásených na VŠ 36 100,00% 
  počet prijatých na VŠ 33 91,67% 
  počet neprijatých 3 8,33% 
 
 
V ďalšom štúdiu prajeme všetkým veľa úspechov. 

 
ö 
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Najlepší absolventi 

 
Stalo sa tradíciou, že po maturitnej skúške pani riaditeľka pozýva k sebe najlep-

ších študentov školy. Stretnutie s úspešnými maturantmi je vždy jedinečné. Nie je jed-
noduché zvládnuť náročné požiadavky štúdia na výbornú.  Každoročne sú medzi našimi 
študentmi aj takí, ktorí inú známku  zo stupnice hodnotenia ani nepoznajú. 

V školskom roku 2003/2004 sa pani riaditeľka stretla a obdarovala nasledujúcich 
študentov: 

 
 

4. C 
Petra Bulejčíková, Marcela Bačinská, Dana Mitrengová  

4. E 
Vladimír Ďurník, Miroslava Klosková, Jana Špalková 
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Oktáva A  

Peter Pištek, Miroslava Žárska, Ladislava Čingerová, Lucia Jarošová 
 

Oktáva B 
 Gabriel Horos 
 

4. D 
Terézia Čarnecká, Zuzana Koňuchová, Mária Vantuchová, Katarína Jašurková 
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Aktivity a výsledky školy v projektoch 
 

Aj v tomto školskom roku sa škola aktívne a úspešne zapojila do rôznych projek-
tov:  školských, celonárodných i medzinárodných.  

 
Školské projekty 

 
Na základe súhlasu Ministerstva školstva Slovenskej republiky bolo 1. septembra 

2002 na našej škole otvorené nové študijné zameranie 7902 5 74 bilingválne štúdium, 
slovensko-anglická sekcia /5-ročné štúdium/. 

Výučba v uvedenom študijnom zameraní začala prebiehať v rámci  pokusného o-
verovania organizácie, foriem i obsahu výchovy a vzdelávania v súlade projektom Gym-
názium bilingválne višegrádskej štvorky v gescii MPC Bratislava, Tomašíkova ulica. 

V štyroch triedach uvedenej sekcie študovalo 123 študentov, z toho 10 študentov 
z ČR. Na mesačných stážach sa zúčastňovali striedavo študenti z Poľska a z Maďarska. 
Potešiteľné je, že slovenskí študenti tejto sekcie tiež absolvovali mesačné stáže 
v Maďarsku – Gymnázium Krudy Gyula Secondary Grammar School v Gyory 
a partnerských školách v Poľsku – Gimnazjum i Liceum Akademickie v Toruni a Liceum 
Ogolnoksztakcace v Skwierzyne.  

ö 
 

Výlet na mesiac 
Dňa 9.mája 2004 sme sa my - štyria študenti slovensko-anglickej bilingválnej 

sekcie Gymnázia J.M.Hurbana v Čadci vybrali na dobrodružnú výpravu. Aj tak by sa dal 
nazvať náš mesačný študijný pobyt na poľskej škole v Toruni. Všetko bolo zorganizované 
do posledných detailov, a tak nám nič nebránilo v nedeľu ráno nasadnúť do auta a opustiť 
rodnú krajinu. 

Prežili sme dlhú, únavnú 7-hodinovú cestu, až sme šťastlivo docestovali do cieľa. 
Museli sme si však poriadne pretrieť oči a hlavne zavrieť ústa, pretože nám od úžasu 
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normálne padli sánky. Zočili sme totiž krásne budovy školy a internátu, ktorý sa mal stať 
našim dočasným domovom. 

Všetci nás milo privítali, a postupne sa do našich nových príbytkov hrnuli obyvate-
lia internátu, aby sa s nami zoznámili. Previedli nás po krásnom, gotickom centre mesta, 
ktoré nás toľko očarilo, že sme sa tam vracali stále znova a znova. Ochutnali sme skvelé 
„nálešniky“ a tiež aj zmrzlinu.  Vyučovanie sme tiež zvládali, ako hovoríme „v pohode“, aj 
keď sme si spočiatku ťažko zvykali na poľský jazyk. Postupne sme však rozumeli stále vi-
ac a viac. 

Čas však ubiehal veľmi rýchlo a ani sme sa nenazdali, už bolo zase treba baliť kuf-
re. Celý tento „výlet“ bol pre nás novou skúsenosťou a hlavne prínosom. Spoznali sme 
kúsok sveta. Preto sme veľmi radi, že práve my sme mohli reprezentovať našu školu 
v zahraničí, za čo vďačíme vedeniu školy. 

 
Mesiac v Skwierzyne 

V apríli sa rozniesla po škole správa, že v máji sa pôjde na študijné pobyty do Poľ-
ska, mali sme aj na výber: Toruń alebo Skwierzyna. Mojím mestom snov bola  Skwierzy-
na. Keby mi vtedy niekto povedal, že tam aj pôjdem, neuverila by som. Predpokladala 
som, že pôjdu len tí najlepší a ja medzi nimi? To teda nie. Ale stalo sa. Zostavila sa partia 
štyroch dievčat, dve druháčky: ja(Katarína) a Pavlína a dve prváčky: Ivana a Simona. Na 
konci mája sme si rýchlo opravili známky, vypýtali si od spolužiakov mailové adresy 
a naše dobrodružstvo sa začalo. 

28. mája nás rodičia odprevadili na vlakovej stanici, aby sa s nami naposledy roz-
lúčili. Cesta bola naozaj dlhá, približne 12 hodín vlakom a potom ešte 2 hodiny autom. 
Mala som pocit, že ideme na koniec sveta. Cestovali sme aj s našimi poľskými spolužiak-
mi, ktorí trávili uplynulý mesiac u nás. Prvý víkend sme bývali v ich rodinách, porozdeľo-
vali si nás a my sme ešte dva dni mali pocit, akoby sa nič nezmenilo, akoby sme stále 
boli doma. Rodiny boli veľmi milé a pohostinné a stále si robili starosti, či niečo nepotre-
bujeme. Ale to im nemôžme zazlievať.  

 
Zmena nastala v pondelok, keď nás poľskí rodičia aj s batožinou dopravili pred in-

ternát, kde sme sa zoznámili s riaditeľom lýcea a riaditeľkou internátu. Dostali sme dve 
izby a inštrukcie o tom, kedy sú raňajky, obedy a večere, kedy je večierka a podobne. 
Potom nás na chvíľku nechali na izbe a o deviatej sme mali stretnutie s pánom riadite-
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ľom. Čas pokročil a vykročili sme po prvý krát do našej novej školy. Nebolo to ďaleko, čo 
nás veľmi potešilo. Znamenalo to, že ráno nemusíme skoro vstávať. Pán riaditeľ nás za-
radil do tried a predstavil nás našim novým spolužiakom. Po vyučovaní sme sa vrátili na 
internát na obed a potom sme sa vybaľovali a ubytovali, aby nám to tam aspoň trocha 
pripomínalo domov. Mali by sme si pamätať, čo sa nám snívalo prvú noc, ale ja naozaj 
neviem. Zoznámenie s kamarátmi na internáte bolo trocha zložitejšie, ale aj to sa vyrieši-
lo. Inak nás všetci prijali, akoby sme sa poznali už roky. Často sme chodili von 
a spolužiaci nám ukazovali Skwierzynu a rieku Wartu, neveľkú pešiu zónu, čiže centrum 
mesta, kostoly a parky. Niekoľkokrát sme boli aj v pizzerii, ktorá bola neďaleko internátu.  

Okrem „usilovného“ študovania sme zo školy chodili aj na výlety, najmä keď prišli 
nemeckí študenti na výmenu. Šli sme s nimi do Zielonej Gory, do Poznańa a boli sme 
s nimi aj pri mori... Z tohto pobytu máme špeciálny zážitok s mravcami v izbách. Vtedy 
bolo tak veľmi chladno, že sme po pláži aj po mestách chodili v dvoch mikinách alebo 
svetroch, nechápem, na čo sme si vtedy brali plavky. Boli sme na výletnej plavbe na lodi 
v Sczeczine aj v Kołobregu. Najväčším zážitkom bol asi splav rieky Obry, bolo to SUPER! 
A nemôžem zabudnúť ani na pani Kułak, ktorá na lýceu učí nemecký jazyk a ktorá nás 
sem-tam niekam zobrala. Najprv raz do Gorzowa na kúpalisko Slowianka, potom sa o nás 
jeden víkend starala a znova nás tam zobrala, ale teraz do obchodov a po tom, ako sme 
sa zoznámili aj s jej rodinkou, ktorá si nás celkom obľúbila, sme s nimi šli do sanktoária 
do Rokytna  na omšu. Jej manžel nás zobral na výlet do lesa, sedeli sme na korbe ich 
Nissanu spolu s jej štyrmi deťmi. Ukázal nám bunkre z 2. svetovej vojny a na pôde niek-
dajšieho statku sme detektorom kovov hľadali niečo z minulosti. Myslím, že to bol jeden 
z najkrajších zážitkov. Ak bolo ešte niečo viac, navždy to zostane v našich spomienkach. 
Ááááá, skoro som zabudla, obedy sme mali cez víkendy v reštaurácii...väčšinou boli veľ-
mi chutné... 

Keď prišli naši spolužiaci zo Slovenska boli sme šťastní, lebo sme vedeli že 
o necelý týždeň pôjdeme domov, ale i smutní, lebo tu nechávame svojich kamarátov. 
Nech je ako chce, dnes sme už doma a rady so svojimi rodinami a keby sme sa dnes mali 
rozhodnúť ísť či neísť, neviem, ako by som odpovedala, ale nemôžem odpovedať ani za 
ostatné dievčatá... 

ö 

 
V Maďarsku po anglicky 

 
 
V marci 2004 ste mohli stretnúť štyri štu-

dentky Gymnázia J.M.Hurbana v Gymnáziu Krudy-
ho Gyulu v Gyore. My - čiže Kristína Melicháčová, 
Katarína Špitová, Zuzana Dedíkova a Ivana Trúchla 
– sme sa zúčastnili na dvojtýždňovej stáži 
v maďarskej škole v anglicko-maďarskej sekcii 
a vyskúšali sme si, ako to chodí na škole podobné-
ho charakteru, akú navštevujeme tu na Slovensku. 
Ubytované sme boli v škole, ktorá bola len na skok 
od gymnázia,  v učiteľskom internáte. Do školy sa 
muselo chodiť vždy na čas, bez ohľadu na to, či ste 
boli zo Slovenska alebo nie. Profesori už počas 
zvonenia zatvárali dvere a vyučovanie začínalo 
vždy na sekundu presne. V učive sme sa na chvíľu 
vrátili dozadu a spoznávali sme systém výučby na 
škole. Po  vyučovaní, ktoré netrvalo dlhšie ako štyri 
školské hodiny (po anglicky sa vyučovala iba histó-
ria a angličtina) sme mali voľný čas, ktorý sme 
zvyčajne trávili v školskej telocvični, prechádzkami 
v neďalekom parku, no prilákalo nás aj nákupné 
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centrum. Keďže sme tam strávili aj jeden víkend, mali sme možnosť byť hosťami jednej 
veľmi fajn maďarskej rodiny, čo bol tak pre nich ako aj pre nás veľký a zábavný 
 zážitok... 

Ak sa vyskytol problém, pomáhala nám ho riešiť jedna milá pani profesorka, za čo 
jej patrí veľká vďaka a pochvala za naozaj rýchlu pomoc. No vďaka patri aj pani riaditeľke 
Anne Čerchlovej a pani  profesorke Renáte Marcovej, ktoré všetko zorganizovali 
a umožnili nám tak zažiť milé chvíle v Maďarsku. 

 

ö 
 

Manažérsky tím projektu GBV4 v Čadci v zložení Dr. Danica Lauková, /GBAS Su-
čany/, PhDr. Darina Kostelná /KŠÚ ZA/, RNDr. Anna Čerchlová a Mgr. Renáta Marcová 
počas celého školského roka intenzívne pracoval. /Viď rad pracovných stretnutí tímu na 
KÚ a KŠÚ v Žiline, rad pracovných stretnutí na našej škole, rad medzinárodných pracov-
ných  stretnutí za účasti prednostu KÚ Žilina – Ing. Marka a za účasti prednostu KŠÚ  - 
Ing. Webera, rad návštev na rôznych inštitúciách na Slovensku, v Česku, v Maďarsku 
a v Poľsku/ 
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Aktuality 
 

1. medzinárodné hodnotiace stretnutie 
 

7., 8. a 9. novembra sa na pôde Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci 
uskutočnilo 1. medzinárodné hodnotiace stretnutie partnerských krajín zúčastnených na 
projekte Gymnázium bilingválne Višegrádskej štvorky v Čadci. Delegácie z týchto krajín 
sa stali účastníkmi vyučovania na otvorených vyučovacích hodinách v anglickom jazyku, 
prezentácíi študentských projektov prvých prvákov tejto biligválnej slovensko-anglickej 
sekcie, či rozhovorov s učiteľmi a žiakmi. 

Toto pracovno-informačné stretnutie si kládlo za cieľ zhodnotiť súčasný stav reali-
zácie projektu, ako aj naznačiť jeho ďalšie smerovanie a rozvoj. Vytýčili si úlohy, ktoré na 
seba preberajú partnerské školy pri výbere budúcich študentov i ďalšie legislatívne kroky 
na zabezpečenie projektu. 

Pri spoločných rokovaniach vyjadrovali uspokojenie, ktoré pramenilo z poznania 
skutočného stavu školy, vyučovania a jej perspektív. Veríme, že s podobnými pocitmi od-
chádzali i z ďalších takýchto stretnutí, ktoré sa štvrťročne opakovali. 

6. februára 2004 navští-
vil Gymnázium Jozefa Miloslava 
Hurbana v Čadci Ing. Peter We-
ber, prednosta Krajského škol-
ského úradu v Žiline. Po zozná-
mení sa so školou, jej priestormi 
i ľuďmi, sa jeho pozornosť za-
merala na bilingválnu sloven-
sko-anglickú sekciu. Po pomerne 
podrobnej analýze študijných 
pomerov, problémov i úspechov 
projektu Gymnázium bilingválne 
Višegrádskej štvorky v Čadci 
mal možnosť sledovať autentic-
ké vyučovanie, prezrieť si do-
časný internát a telocvičňu. 

Veríme, že rokovania, 
ktoré nás napĺňajú očakávaním 
plodnej spolupráce, priaznivo 

ovplyvnia ďalšie fungovanie tejto školy, o ktorú záujem každoročne prekračuje nielen 
hranice nášho regiónu, kraja, ale v súvislosti s nadnárodným charakterom bilingválnej 
sekcie i štátu. 

 

ö 
 

Intenzívne a zodpovedne sa na vyučovanie na bilingválnej sekcii počas celého 
školského roka pripravovali aj pedagógovia našej školy,  ktorí tam vyučovali /štúdium 
anglického jazyka na Žilinskej univerzite/. 

Potešiteľné bolo opätovné získanie grantu z IVF na 2. rok otvorenia tejto novej 
formy štúdia.  

Vedenie školy /RNDr. Anna Čerchlová, PaedDr. Maják/ spolupracovalo so staveb-
nou firmou Pozemstav realizujúcou výstavbu Domova mládeže.  
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Deň otvorených dverí 

v medzinárodnej bilingválnej slovensko-anglickej sekcii 
Gymnázia J.M.Hurbana v Čadci 

 
 

Gymnázium J. M.Hurbana v Čadci pozvalo všetkých záujemcov o bilingválne štú-
dium, ako aj rodičov a výchovných poradcov ZŠ a 8-ročných gymnázií na Deň otvorených 
dverí, ktorý sa uskutočnil 28. 10. 2003 o 09.00 hod. v bilingválnej sekcii tejto školy. 

 

Mali sme záujem osloviť predovšetkým  žiakov 8-ich a 9 ročníkov ZŠ a kvartánov 
a kvintánov 8-ročných gymnázií, ktorí by mali mať v nasledujúcom, pre túto sekciu už 
v treťom školskom roku, možnosť intenzívne sa učiť anglický jazyk a študovať okrem ma-
terinského jazyka všetky predmety v angličtine. 

 
Rodičia,  žiaci a učitelia si prišli  pozrieť nové, kvalitne vybavené priestory medzi-

národnej bilingválnej slovensko-anglickej sekcie Gymnázia J. M.Hurbana v Čadci, ktoré 
svojim študentom poskytuje už 55. rokov kvalitné vzdelanie vo svojich objektoch, kto-
rých súčasťou sú odborné učebne, laboratória, tri telocvične, posilňovňa, študentský do-
mov a jedáleň. V týchto priestoroch dostali informácie o študijnom pláne, možnostiach 
ubytovania a stravovania, prijímacích skúškach, medzinárodných projektoch a aktivitách 
školy. Informovalo a sprevádzalo ich vedenie školy, učitelia i terajší študenti. 
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Družobné vzťahy 
 

Partnerské vzťahy s Českou republikou 
 

Družobné vzťahy majú aj takúto tvár: 
 
 
 
 V Třinci 31. března 2004

Profesorský sbor 

Gymnázium Čadca 

 

Milí kolegové, 

Chtěli bychom navázat na milý a krásný výlet po Kysucích a rádi bychom Vás pozvali 

a podobnou toulku naším krajem Těšínskem. 

Navrhujeme sobotu 24.4.2004. 

Snad je to dostatečně v předstihu a těšíme se, že si uděláte na tuto sobotu čas. 

Program je následující: 

Čekali bychom na Vás ve Vendryni u vlaku, který vyjíždí z Čadce v 8:35 hod. a do Vendryně 

má přijet a přijede v 9:17 hod. Tam přestoupíte do připraveného autobusu, kterým se budeme 

přepravovat na našem společném výletě. Zastavíme se v Třinci pro zbylé kolegy z třineckého 

gymnázia. 

1. V Gutech shlédneme původní dřevěný kostel ze 16. století (interiér i exteriér). 

2. V Chotěbuzi-Podoboře navštívíme připravovaný archeopark, kde se atraktivním způ-

sobem připomínají nejstarší pozůstatky osídlení kraje. 

3. Na Hrčavě, nejvýchodnější obci, si necháme povyprávět o této výjimečné obci a snad 

i shlédneme a uslyšíme mnohé zapomínané. Můžeme dojít i k trojmezí (SK,PL,CZ), 

budete-li mít pasy. Především poobědváme, posedíme a někteří i zazpívají. 

Zpátky vás odveze autobus do Čadce (příslušníci ČR občanské průkazy s sebou, chtějí-li jet do 

Třince skrz Čadcu). 

Chtěli bychom Vás poprosit, abyste nám co nejdříve potvrdili, zda daný termín vyhovuje (MS 

v hokeji Slovensko-Ukrajina, ČR-Lotyšsko), nebo který termín vám více vyhovuje. Ostatní de-

taily dořešíme později – před naší společnou akci. 

Za přípravný výbor z Gymnázia Třinec. 

 

 Vilma Sikorová 

 Ladislav Vrátný 

 Miroslav Filipec 

Kontaktní adresa: miroslav.filipec@gymtri.cz 
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Škola udržiava družobné vzťahy s Lyceé v Plaisir neďaleko Paríža vo Francúzsku. 

Pokračuje družba s Gymnáziom v Třinci a Gymnáziom v Českom Tešíne, a to nielen vo 
výchovno-vzdelávacej oblasti, ale tiež pri športových stretnutiach / Deň olympijských 
hier, Deň študentov, Deň učiteľov/ a kultúrnych podujatiach /hudobný festival M-VOX 
2004/oboch škôl. 

 
Družobné vzťahy s poľským lýceom /Liceum Ogolnoksztakcace Skwierzyna/ vôbec 

nie sú formálne. Po  týždennom zimnom pobyte poľských študentov a pedagógov na ly-
žovačke na Veľkej Rači nasledoval týždenný výmenný pobyt našich študentov pri Baltic-
kom mori a vo Skwierzyne. Obom pobytom predchádzali výmenné návštevy vedenia o-
boch škôl v Poľsku a u nás.   

 

Na lyže... 
 

Jarné prázdniny v tomto školskom roku nepripomínali jar ani trochu. Zasnežená 
a premrznutá príroda lákala do svojho stredu všetkých milovníkov zimnej romantiky. Za 
tou, ako  aj za dobrou lyžovačkou k nám chodia každoročne a už tradične v zimných me-
siacoch študenti z partnerskej školy v Skwierzyne z Poľska. 

Keďže sa tento rok rozhodli prísť práve v tomto čase, mohli sme im poskytnúť u-
bytovanie v domove mládeže pri budove našej  bilingválnej slovensko-anglickej sekcie. 
Malo to svoje obrovské výhody, lebo okrem lyžiarskeho športu sme sa v popoludňajších 
hodinách mohli venovať aj loptovým krám, dokonca sme zorganizovali v novej telocvični 
v budove domova mládeže priateľský medzinárodný turnaj. 

Lyžovačka v tomto roku bola skutočne výborná. Tí z poľských študentov, ktorí sa 
zoznámili s týmto druhom športu už v minulých rokoch, si mohli svoje schopnosti spolu 
so svojimi slovenskými priateľmi a našimi učiteľmi - inštruktormi lyžovania vyskúšať aj na 
nových – náročnejších zjazdovkách Veľkej Rače. 

Začiatočníkom sa venovali lyžiari-učtelia- p. prof. Bobek, p. prof. Švancár, p. prof. 
Kozová, p. prof. Mikovčáková a p.Šoukalová. 

Naše spoločenské aktivity vyvrcholili stretnutím študentov a profesorov, na kto-
rom okrem príjemného posedenia a občerstvenia všetkých prekvapila p. riaditeľka RNDr. 
A. Čerchlová zaujímavými darčekmi. 

PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Gymnázium J.M. Hurbana 82 Ročenka 2003/2004 

  
Súčasťou tohtoročnej návštevy poľských priateľov u nás bolo aj oficiálne podpísa-

nie a potvrdenie partnerstva oboch škôl za účasti riaditeľov.  
Nie je to len sneh, kvôli ktorému nás priatelia z Poľska navštevujú, nie je to len 

more, kvôli ktorému cestujeme my do Poľska, sú to predovšetkým osobné vzťahy, pria-
teľstvá a záujmy. 

 

A opäť pri Baltickom mori... 
 

Koniec školského roka sa na Gymnáziu J. M. Hurbana tradične spája s výmenným 
pobytom našich študentov v Poľsku. Aj v tomto školskom roku zorganizovala p. prof. I. 
Mikovčáková spolu s. p. prof. A. Kozovou a pani vychovávateľkou Danou Bazelidesovou 
návštevu družobného lýcea v Skwierzyne, odkiaľ ďalej pokračovali k Baltickému moru. 

Tohtoročný pobyt študentov v Skwierzyne bol spestrený návštevou zaujímavej 
a v porovnaní s našim prírodným prostredím odlišnej lokality. Tí odvážnejší tu mali mož-
nosť vyskúšať si jazdu na koni, tí bojazlivejší aspoň vyhliadkovú jazdu kočom. To, pre 
mnohých najatraktívnejšie ich však čakalo pri Baltickom mori. Hoci len málokto našiel 
odvahu okúpať sa, všetkých očarilo romantickou atmosférou. Dlhé prechádzky po piesoč-
natých plážach, návšteva a vyhliadka z rozhľadne – majáka v Ganskach, v nich zanechala 
hlboké dojmy. 

Hoci sa výmenné pobyty slovenských a poľských študentov opakujú každoročne, 
vždy so sebou prinášajú niečo nové, neopakovateľné. 

 

ö 
 
Po úspešnom nadviazaní družobných vzťahov s mestom Skwierzyna sa Čadci po-

darilo dosiahnuť rovnaký úspech i s Toruňom. Vďaka tomu nás vo februári mohli navštíviť 
poľskí študenti, ktorí tak mali možnosť vyskúšať si štúdium v angličtine na bilingválnej 
sekcii Gymnázia J. M. Hurbana. Ako nám kážu staré slovanské zvyky, dostalo sa nám prí-
jemnej povinnosti návštevu im oplatiť. 

 
V mesiacoch máj a jún sme my, štyria študenti z bilingválnej sekcie gymnázia ma-

li možnosť navštíviť nádherné mesto Toruň v rámci študijnej výmeny. Štyri týždne sme 
sa zúčastňovali vyučovania na Akademickom Lýceu Mikuláša Koperníka. Hoci boli pred-
mety v poľštine, našťastie sú naše jazyka príbuzné, a tak sme s porozumením nemali 
väčšie problémy. Často sme však komunikovali v anglickom jazyku. 

Budova školy a internátu nás milo prekvapilo nielen vzťahom, ale i vybavením . 
Ako sme sa neskôr dozvedeli, ich výstavba bola financovaná z eurofondov. Tento mesiac 

PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Gymnázium J.M. Hurbana 83 Ročenka 2003/2004 

  
nebol, samozrejme, ani tak o učení, ako o spoznávaní nových ľudí, histórie mesta, iných 
mravov a trošku i poľského jazyka.  

Mali sme  pripravený skvelý program na celý mesiac, zúčastnili sme sa viacerých 
školských i mimoškolských akcií. Historické mesto Torúň je rodiskom M. Koperníka, preto 
sa tu i v jeho okolí nachádza mnoho observatórií i planetárium. My sme videli observató-
rium s najväčším teleskopom 
v Strednej Európe v Pivniciach, kde 
sa neskôr konala i „opekačka“. Boli 
sme i v známom kúpeľnom mes-
tečku  Ciedroczinek s drevenými 
konštrukciami – inhalátormi, po 
ktorých stekala slaná vody napĺňa-
júca vzduch s jódom, v niektorých 
z ôsmich Torôňskych pevností. 
I samotné centrum mesta poskyto-
valo dostatok zákutí, ktoré sa urči-
te oplatilo vidieť. Boli sme očarení 
nielen mestom, ale i jeho obyva-
teľmi, ktorí k nám boli veľmi pria-
teľskí a pohostinní a spríjemňovali 
nám tento nezabudnuteľný mesiac. 

Druhej výmeny sa zúčastnili opäť štyria študenti, tentoraz sme sa vybrali do ma-
lého poľského mestečka Skwierzyna situovanom na severe Poľska, blízko pri nemeckých  
hraniciach. Na jeden mesiac sme sa stali študentmi Lýcea L. Kruczkowskehgo. Budova 
školy bola vyše storočná. Aj tu boli všetky predmety v poľštine, s čím sme mali zo začiat-
ku problémy, ale postupne sa jazyková bariéra odstránila a my sme sa priučili ich rod-
nému jazyku. Študenti mali prekvapivo široké znalosti o EU-  Voľný čas sme trávili  spoz-
návaním mesta v spoločnosti našich nových spolužiakov, jeden týždeň sme prežili 
s nemeckými študentmi, navštívili sme okolité známe mestá ako Zelená Gora, Poznaň, 
Štetín, Gorzov, ktoré sa môžu pýšiť známymi pamiatkami i zaujímavou históriou. Poliaci 
k nám boli veľmi otvorení a priateľskí, posledný týždeň sme s nimi strávili pri Baltickom 
mori. Z oboch pobytov sme si priniesli krásne spomienky.  Touto cesto sa chceme poďa-
kovať vedeniu Gymnázia J. M. Hurbana, ktoré nám umožnilo navštíviť a spoznať nové 
miesta a ľudí.   

 
Ďakujeme! 

 
XII. FESTIVAL PIOSENKI MLODZIEZY 

SKWIERZYNA 
 
Aktivity našich partnerských škôl sa nezakladajú len na 

výmenných pobytoch študentov a učiteľov. 
V tomto školskom roku nás prvýkrát pozvali aj na výz-

namný medzinárodný festival piesne do Skwierzyny. O tom, že 
sme mali čo prezentovať a kým alebo čím sa pochváliť, svedčia 
výsledky v podobe prvého čestného miesta našej speváčky 
Barbary Matákovej, ktorú v Poľsku sprevádzali Jakub Pohanče-
ník, Dominik Urbaník, Mária Kanáliková a Anička Matáková. 

Toto vystúpenie a reprezentácia našej školy 
v interpretácii populárnej a ľudovej piesne sa uskutočnilo vďa-
ka pomoci, odbornej príprave  a za sprievodu učiteľa hudby 
pána Antona Pohačeníka. Našich študentov v Poľsku sprevádzal 
aj pán zástupca PaedDr. Jozef Maják. 
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Plavecký výcvik na ostrove Krk - Baška 
         
       

A nastala tá chvíľa! Bol 19. jún a my plní očakávaní sme sa vydali na cestu. Aj na-
priek silnej búrke, ktorá nás zastihla v Maďarsku, vládla v oboch autobusoch dobrá nála-
da. Po prebdenej noci sme sa nemohli dočkať chvíle, keď sa po prvýkrát okúpeme v mori. 
Počasie nám prvý deň veľmi neprialo a do chladného mora sa odvážili vstúpiť len niektorí 
– tí menej otužilí dospávali noc na pláži. Ubytovali sme sa v penzióne, ktorý bol len pár 
krokov od mora. Rozdelili nás do troch izieb, a tak si viete predstaviť, ako to v nich vyze-
ralo – kufre medzi posteľami, plavky sušiace sa na oknách, mravce útočiace na naše zá-
soby... Ešte šťastie, že sme mali zabezpečenú stravu, aj keď kuchárky neodhadli, akí sme 
my jedáci. No nič to – nejaké tie domáce zásoby predsa len ostali.   

V nasledujúcich dňoch bolo naozaj krásne. Celé dni sme strávili na pláži kúpaním, 
opaľovaním (najmä dievčatá chceli dobre vyzerať), ale aj potápaním, pózovaním pred ob-
jektívmi... Proste sme sa výborne zabávali. Večery sme trávili prechádzkami po staroby-
lom mestečku, nákupmi suvenírov a nesmieme zabudnúť ani na zmrzlinu, ktorú sme si 
dopriali každý deň – bola jednoducho skvelá!  

Posledný deň sme si užívali plnými dúškami. Zakončili sme ho diskotékou, z ktorej 
sa nám len ťažko odchádzalo. Deň odchodu bol pre nás krutý, pretože sme sa museli 
skoro ráno vysťahovať a po takej noci vstávanie veru nebolo ľahké... Navyše sme mali 
problémy s balením – nikto z nás presne nevedel, kde má všetky svoje veci. Deň bol mi-
moriadne teplý a pri nástupe do rozhorúčených autobusov sme sa nechceli rozlúčiť 
s týmto krásnym miestom.                   

Cesta späť nám ubehla rýchlo, a aj keď nás Slovensko  privítalo typicky upršaným 
a chladným počasím, spomienka na týždeň prežitý v Chorvátsku nás bude vždy hriať. 

 

 
Na príjemný týždeň pri Jadranskom mori spomínajú študenti Sexty A triedy. Ďalší 

študenti druhého ročníka nášho gymnázia strávili plavecký  kurz v Taliansku v Bibione. 
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Jadrová elektráreň Mochovce 
 

Jeden múdry človek raz povedal: „Raz vidieť je lepšie ako 
100-krát počuť!“ Týmto heslom sme sa riadili i my 7. apríla 2004. 
Cieľom našej exkurzie bola jadrová elektráreň v Mochoviach.  

Všetci sme sa na tento voľný deň veľmi tešili. Cesta bola 
príjemná a rýchlo nám ubehla. V elektrárni  nás prijali páni, ktorí 
sa nám pokúšali vysvetliť princípy fungovania jadrovej elektrárne.  
Ukázali nám rôzne grafy, tabuľky a nákresy. Zároveň nás poučili 
o nevyhnutnosti výroby el. energie. Potom sme dostali pozvanie 
obzrieť si elektráreň zvnútra. Veľké sklamanie mnohých zapríčinil najmä fakt, že sme sa 
nemohli pozrieť priamo do jadrového reaktora.  

Spiatočná cesta bola výnimočná. Zastavili sme sa i v Nitre a obzreli si i toto krás-
ne mesto pod Zoborom. Konečne sme sa spoznali trošku viac a ako pamiatka nám bude 
slúžiť i krátky videozáznam z našej prvej exkurzie z chémie, ktorú pre nás  zorganizovala 
naša triedna prof. RNDr. Anna Kozová. Dúfame, že takéto spoločne strávené dní prežije-
me na našom Gymku aj v budúcnosti. Veď sme zatiaľ len študenti 1. C a učiť sa pros-
tredníctvom exkurzií je predsa len zábavnejšie.      
 

Ďakujeme!  
1. C
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Slávnostná tvár školy 
 

Stužkové slávnosti 

 
Oktáva A – triedny profesor Mgr. Milan Zeman 
Oktáva B – triedna profesorka Mgr. Alena Sabolová 
4.C – triedny profesor Pavol Olešňan 
4.D – triedna profesorka Mgr. Beáta Chmúrová 
4.E – triedna profesorka Mária Majáková 
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Imatrikulácia 
 

Slávnostné prijímanie do cechu študentov pripravila malým 
primánom pod vedením pani profesorky Tatiany Babušíkovej trieda 
Tercia A. Primáni museli absolvovať cestu ,,podsvetím“, kde sa 
stretli i s naozajstnými  mafiánmi.  

Podvečer sa aula gymnázia stala svedkom imatrikulácie pr-
vákov štvorročného gymnázia i bilingválnej sekcie. Program im pri-
pravila trieda 3.C pod vedením pána profesora Jozefa Bobeka. Prvá-
ci museli prejsť „ohňom“, zložiť skúšku odvahy a pohotovosti.  

Všetko sa to dohrávalo v exotickom prostredí brušných ta-
nečníc, princezien a sultánov... Obidva imatrikulačné obrady boli 
ukončené diskotékou, na ktorej sa naši žiaci veselo zabávali.  

 
Imatrikulačky 

 
Imatrikuly – toto slovo máta v hlavách prvákov na stredných 

školách už od prvého kroku cez bránu školy. Imatrikuly pripravujú 
na našej škole tretiaci, ktorí vystrašia prvákov na smrť, no nakoniec 

Zasa je tu deň študen-
tov, pri príležitosti ktoré-
ho sa každoročne na na-
šej škole poriadajú imat-
rikulácie. Preto sa prváci 
medzi sebou rozhodli, že 
urobia niečo na štýl an-
kety. 
 
 
Čo si myslíš, že sú to 
imatrikulácie ? 
 
A. Je to taký druhý zá-
bavnejší zápis do tejto 
školy. 
B. Je to oficiálne prija-
tie prvákov medzi star-
ších žiakov. 
C. Privítanie prvákov 
na školu. 
D. Strápnenie prvákov. 
E. Je to sranda. 
F. Je to lepšie zozná-
menie so žiakmi a zistíš, 
kto má aký zmysel pre 
humor. 
G. No comment. 
H. Týranie študentov. 

 
 

Tešíte sa na imatriku-
lácie? Prečo ? 
 
A. Áno, bude to sran-
da. 
B. Áno, trochu nás 
strápnia, ale to nevadí. 
C. Áno, ak ma nevybe-
rú. 
D. Áno, na tú diskoté-
ku, čo bude potom. 
E. Nie, lebo viem, že 
ma vyberú. 
F. Nie, pretože sa bo-
jím. 
G. Nie, lebo to bude 
trapas. 
H. Budem sa tešiť, keď 
budem tretiak. 
 
 
Čo ste už o tom poču-
li? 
 
A. Počula som, že je to 
perfektný zážitok. 
B. Veľa vecí, ale nič 
dobrého. 
C. Počula som, že na-
pľujú do jedla a učitelia 
o tom nevedia. 
D. Že je to samá hrôza. 
E. Samé nemravnosti 
F. Počul som, že sa 
tam robia samé hlúposti. 
G. Počula som, že je to 
dosť tuhé. 

1.C
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to nie je až také hrozné. Je dôležité nebrať ich príliš vážne, ale na všetko sa pozerať 
s humorom a nadhľadom. Všetko má svoje hranice a nemôže to byť také hrozné, aby to 
nemohlo byť ešte horšie. Veď ide o zábavu. 

 
 
 Čo sú vlastne imatrikuly ? Je to taký zoznamovací večierok. Kto sa má s kým zo-

znamovať ? No predsa: študenti, profesori, pani riaditeľka, školnící a školníčky, no 
a samozrejme pani upratovačky. Veď kto sa postará o úplnú čistotu školských priestorov, 
keď v škole padla ? 

 Aký názor na imky majú prváci ? Niektorí zdieľajú názor, že imky sú iba na to, 
aby ich tam tretiaci strápnili. Iní si myslia: „Bude to pre mňa krst ohňom. Ak toto preži-
jem, už ma nič neprekvapí a zvládnem aj najťažšie životné skúšky.“ Sú však aj priaznivci 
imiek, ktorí sa na ne tešia a radi sa zasmejú i sami na sebe. Nuž názory sú rôzne. Ako sa 
hovorí, koľko ľudí, toľko chutí. 

 Čo na to však organizátori (tretiaci)? Tí sa dôkladne pripravujú na to, ako zasadiť 
K.O. prvákom a poriadne ich vyšťaviť. Nepoužívajú však boxerské rukavice, ale na to im 
slúžia úlohy plné humoru. 

 Čo dodať na záver ? Hlavné je, že všetko sa skončilo bez incidentov a sme radi, 
že to máme za sebou. Budúcim prvákom prajeme veľa šťastia a tretiakom veľa zaujíma-
vých nápadov. 

Tonka, 1.E 
 

ö 
 

Vianočná akadémia 
 

Už sa stalo tradíciou, že sa v posledný školský deň pred Vianocami stretnú štu-
denti celej školy v aule na svojej Vianočnej akadémii, aby sa zabavili a predviedli svoje 
umelecké schopnosti: tanečné, spevácke, recitátorské a divadelné.  

 
Medzi účinkujúcimi nechýbalo ani vystúpenie školského speváckeho zboru a naši 

štvrtáci opäť s radosťou predviedli tie najúspešnejšie čísla zo svojich stužkových. 
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Moja vianočná abeceda 
Advent – V mojej duši nezačína ani nekončí. 
Betlehem – Narodili sme sa v jeden deň, Ježiš v Betleheme a ja v Turzovke. 
Cezmína – Poznám. Je pre Angličanov to, čo pre nás jedľa. Nemenila by som. 
Darčeky – Neviem, prečo sa stali darmi. Darček je potešenie. Dar je odmena. 
Eufória – No, tvárim sa prekvapene, keď ma prepadne. 
Fantázia – Patrí k životu.  
Hojnosť – Dobrých skutkov a vzťahov. 
Chvála a vďaka Bohu že sme zdraví. 
Inšpirácia – Na Vianoce kvitne. 
Jablko, orechy a slamené figúrky – Tie pravé vianočné ozdoby. 
Kostol – Vzďaľujem sa mu. Alebo on mne? 
Láska – Je pre mňa autorita. 
Med – ový krížik na čele. 
Návrat – Pre mňa sú stále Vianoce návratom do detstva. Obávam sa, že u mojich detí 
to tak nebude. 
Ozdoby – Deti sú moje ozdoby. Len dúfam, že nie gýčové. 
Pokoj – Modlím sa zaň. 
Radosť – Verím na ňu. 
Spev – Ten vianočný spod okien akosi vymizol. 
Štedrý večer – Akokoľvek stresujúci, mám k nemu úctu. 
Televízia – „Zhromažďovací“ prostriedok. Bohužiaľ. 
Úsmev – Zázračný spôsob komunikácie. Netreba slov. 
Vianočka – Obľúbená po celý rok. 
Zvon – Zvony zvoňte, dieťa zobuďte. 
Želanie – Jedno krásne som vyslovila na stužkovej Oktávy A. 
 

Pani profesorka Hnidková 

ö 
 

 
Tradičný gymnaziálny ples 

 
30. januára 2004 zmenila svoju tvár ško-

la, ktorá je súčasťou nášho mesta už 55. rok. 
V jej histórii sa stalo tradíciou na prahu nového 
kalendárneho roku pozvať na svoju pôdu nielen 
rodičov, ale i priateľov školy. Takouto príležitos-
ťou sa stal reprezentačný, pôvodne rodičovský 
ples Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. 

Jeho 35.  repríza, ktorá však nestratila ča-
ro premiéry, sa uskutočnila pod záštitou riaditeľ-
ky školy RNDr. Anna Čerchlovej. 

Na plese, ktorý už roky nie je len rodičov-
ský, sa jeho priaznivci stretli s očakávaním dobrej 
zábavy, hudby, tanca, jedla a bohatej tomboly. 
Čarovnú atmosféru neopakovateľného večera 
spoluvytvárala hudobná skupina Allen a ľudová 
muzika bratov Kubalovcov. 

V očakávaní ďalších vydarených plesov 
v nasledujúcich sezónach ďakujeme sponzorom 
a priaznivcom školy. 
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Maškarný ples 
 
Na sv. Valentína bol usporiadaný pre žiakov prímy a sekundy valentínsky maškar-

ný ples s diskotékou, na ktorej sa žiaci predviedli v krásnych maskách, ktoré si vlastno-
ručne vyrobili. Pri tvorbe kostýmov prejavili veľkú zručnosť a kreativitu. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deň narcisov 
 

Začiatkom apríla sa naša škola pravidelne zapája do akcií Dňa narcisov. Nie inak 
tomu bolo aj tento rok. Tí, ktorí chceli vyjadriť svoju solidaritu, si mohli v aule školy kúpiť 
symboly boja proti rakovine – „žlté narcisy“. S následkami tejto zhubnej choroby sa stre-
távajú vo svojom okolí nielen dospelí, ale aj študenti Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci. 
Svoju podporu postihnutým chorobou ako aj boju proti nej a výskumu však preukázali 
nielen finančne, ale i morálne. Teší nás, že nie sme ľahostajní a k tomu vychovávame 
i svojich žiakov. 
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Aj v tomto školskom roku sme mali možnosť pripomenúť si významné životné 

jubileum troch našich kolegov. Dlhoroční pedagógovia, no najmä ľudia a naši priatelia 

JARMILA POLAČKOVÁ, EVA MOSKALOVÁ a DUŠAN BABUŠÍK, dušou zrastení s našou 

školou, oslávili svoje významné narodeniny. 

So želaním zdravia, šťastia, lásky, spokojnosti a úspechov v súkromnom 

i verejnom živote sme na ich oslave strávili príjemné chvíle. 

 

 

 

 

Ešte raz BLAHOŽELÁME! 

„Čože je to PÄŤDESIATKA, 
keď...“ 
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Bodka za rokom, bodka za Ročenkou 
 

 
Čas je i v tejto hektickej dobe nepodplatiteľný fenomén. Odmeriava sa pre všetko 

a všetkých stále rovnako, spravodlivo. Každodenne, nebadane, pred očami nás dospe-
lých, rodičov i pedagógov, odohráva sa dávnoveký zázrak – premena detí v mladých ľudí 
– dospievanie. 

Čas  sa nedá podplatiť. Na pravé, cenné veci a udalosti si treba počkať, nedajú sa 
predbehnúť  ani unáhliť. Stratený či premárnený čas tiež nemožno dobehnúť. 

 
RNDr. Anna Čerchlová 

riaditeľka školy 

ö 
 

© Vladimír Šulek, 1.F, 2004 
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