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Vážení kolegovia, milí študenti!  

 

Sme stále na ceste. 

Prvou predzvesťou, že sa opäť blíži koniec školského roka, je rozlúčka 
s našimi štvrtákmi a oktávou. Mnohí sa lúčili ťažko s priateľmi, spolužiakmi 
a v neposlednom rade i s učiteľmi. 

Symbolické vypúšťanie holubov z rúk našich maturantov je symbolické 

hneď niekoľkokrát. Zopár učiteľov po dlhých rokoch učenia odchádza  
na zaslúžený oddych, zopár maturantov odchádza na ďalšie štúdiá, dúfame, že dobre 
pripravení a zocelení, zopár nových učiteľov a žiakov očakávame v budúcom školskom roku. 

Taký neúprosný, ale spravodlivý je kolobeh života i školy. 

Školský rok 2010/2011 opäť ubehol veľmi rýchlo. Tých 40 týždňov, 189 pracovných dní, 
1134 vyučovacích hodín či 51030 minút sa zdá v číslach dosť. Boli vyplnené nielen výukou, 
ale aj našimi školskými i mimoškolskými aktivitami. 

O tom všetkom sa presne dozviete vo Vašej, našej Výročnej správe 2010/2011. 

Každý z Vás je v nej zachytený, každý sa v nej nájde, každý je drobným, dôležitým 
čriepkom celku, ktorému sa hovorí Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. 

 

Kežmarok august 2011                                                                          Mgr. Mária Jančeková 
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Pedagogický zbor Gymnázia P. O. Hviezdoslava 
a zamestnanci školy 

 
 

Pedagogický zbor 
Riaditeľka školy  

Mgr. Helena Gardošová, vyučovala chémiu v IV. O a v 3. B 
Zástupkyňa riaditeľky  

RNDr. Marta Mlynarčíková, vyučovala matematiku v 1. A, 2. B 
Mgr. Adriana Beňková, vyučovala spoločenskovedný seminár v 3. a 4. ročníku, občiansku 

náuku v III. O, 3. A, 3. B, náuku o spoločnosti v VII. O, 4. A, 4. B, nemecký jazyk v I. B a I. C 
Mgr. Eva Cimbalistová, vyučovala anglický jazyk v VI. O, 1. A, 1. B, 1. C, 2. A, konverzáciu 
v AJ vo 4. ročníku 

Ing. Daniela Čekovská, vyučovala matematiku v VII. O, VIII. O, 1. C, 3. A, seminár 
z matematiky v 3. ročníku, chémiu v III. O, VI. O, 1. B, seminár z chémie vo 4. ročníku 
RNDr. Ivan Duľa, PhD., vyučoval matematiku v 4. B, fyziku v IV. O, VI. O, 1. C, 2. A, 3. A,  

4. A, seminár z matematiky vo 4. ročníku, seminár z fyziky vo 4. ročníku 
Mgr. Claudia Fassingerová, vyučovala nemecký jazyk v VII. O, 1. B, 1. C, 2. B, 3. B, 4. A  
Mgr. Dana Ferulíková, vyučovala biológiu v V. O, VIII. O, 1. C, telesnú výchovu dievčat  

v III. O, VI. O, VII. O, VIII. O, 1. B, 3. B, 4. B 
Mgr. Eduard Hagara, vyučoval fyziku v V. O, VII. O, 1. A, 2. B, seminár z matematiky  
vo 4. ročníku, techniku v III. O 

Mgr. Mária Jančeková, vyučovala slovenský jazyk a literatúru v VIII. O, 4. B, estetickú 
výchovu v V. O, vo 4. ročníku, umenie a kultúru v 1. B, 1. C., 2. A, 2. B, 3. A a 3. B, výchovu 
umením v III. O, občiansku náuku v III. O 

Mgr. Ivana Kovalová, vyučovala francúzsky jazyk v VI. O, VIII. O, 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 
konverzáciu vo FJ v VIII. O, spoločenskovedný seminár vo 4. ročníku, náuku o spoločnosti 
v VII. O 

Mgr. Otto Krajňák, vyučoval telesnú výchovu chlapcov v IV. O, V. O, VI. O, VII. O, VIII. O,  
1. A, 1. B, 4. A, 4. B, biológiu v 1. B, 2. A, cvičenia z biológie v 3. ročníku 
Mgr. Mária Krempaská, vyučovala nemecký jazyk v IV. O, V. O, I. B, 3. B, 4. B a konverzáciu 

v NJ  
vo 4. ročníku 
Mgr. Vladimíra Mačáková, vyučovala dejepis v III. O, IV. O, V. O, VI. O, VII. O, 2. A, 2. B,  

3. A, 3. B,  náuku o spoločnosti v VI. O a VIII. O, 4. A, 4. B, občiansku náuku v 3. A, 3. B, 
spoločenskovedný seminár v 3. ročníku 
Mgr. Daniela Mihóková, vyučovala matematiku v VI. O, 1. B, 2. A, 3. B, seminár 

z matematiky v 3. ročníku, fyziku v 4. B, informatiku v III. O, IV. O  
Mgr. Edita Molnárová, vyučovala nemecký jazyk v III. O, VI. O, VIII. O, I. B, 3. A, konverzáciu 
v nemeckom jazyku vo 4. ročníku, etickú výchovu v III. O, V. O, VI. O, 1. a 2. ročníku  

Mgr. Mária Morongová, vyučovala anglický jazyk v III. O, IV. O, VI. O, VII. O, 1. B, 1. C, 3. B, 
konverzáciu v AJ vo 4. ročníku 
Mgr. Bronislava Oravcová, vyučovala geografiu v III. O, 1. C, seminár z geografie  

vo 4. ročníku, telesnú výchovu dievčat v IV. O, V. O, 1. A, 1. C, 2. A, 2. B, 3. A, 4. A 
Mgr. Gabriela Pástorová, vyučovala fyziku v III. O, VIII. O, 1. B, 3. B, chémiu v V. O,  
VII. O, 2. B, 3. A, cvičenia z chémie v 3. ročníku 

Mgr. Andrea Petrášková, vyučovala slovenský jazyk a literatúru v III. O, VI. O, VII. O, 2. A, 
dejepis v III. O, 1. A, 1. B, 1. C, 2. A, 3. A, 3. B, seminár z dejepisu vo 4. ročníku  
Mgr. Mária Petrášková, vyučovala biológiu v III. O, 2. B, 3. B, 4. B, seminár z biológie  

vo 4. ročníku, chémiu v 1. A, 1. C a 2. A 
Mgr. Mária Pješčáková, vyučovala anglický jazyk v III. O, V. O, VII. O, 2. B, 3. A 
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Mgr. Gabriela Smolková, vyučovala nemecký jazyk v IV. O, VII. O, 2. A, hudobnú výchovu 

v IV. O 
Mgr. Pavol Šoltýs, vyučoval slovenský jazyk a literatúru v 1. A, 2. B, 3. B a 4. A, náboženskú 
výchovu v III. O, IV. O, V. O, VI. O, 1. A, 1. B, 1. C, 2. A a 2. B, informatiku v I. B 

Mgr. Katarína Švabyová, vyučovala anglický jazyk v IV. O, V. O, VIII. O, 1. B, 1. C, 2. B, 3. B, 
4. A, konverzáciu v AJ v 3. a 4. ročníku 
Mgr. Mária Uličná, vyučovala matematiku v III. O, IV. O, V. O, anglický jazyk v VIII. O, 4. A,  

4. B 
Mgr. Juraj Varholák, vyučoval biológiu v VI. O, VII. O, 1. A, 3. A, 4. A, telesnú výchovu 
chlapcov v III. O, 1. C, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B  

Mgr. Jozef Vlček, vyučoval geografiu v IV. O, V. O, VI. O, VII. O, VIII. O, 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 
3. A, 3. B, 4. A, 4. B, seminár z geografie vo 4. ročníku, biológiu v IV. O 
RNDr. Anna Zubalová, vyučovala informatiku v III. O, V. O, VI. O, 1. A, 1. B, 1. C, 2. A,  

2. B, 3. A, 3. B a vo 4. ročníku, matematiku v 4. A 
Mgr. Daniela Žabková, vyučovala slovenský jazyka a literatúru v III. O, IV. O, V. O, 1. B, 1. C, 
3. A, umenie a kultúru v 1. A 

 
 
 

Externí učitelia 
Mgr. Monika Janíková, vyučovala katolícke náboženstvo v VI. O, 1. B, 1. C 
Mgr. Roman Porubän, vyučoval evanjelické náboženstvo v III. O až VI. O, v 1. a 2. ročníku 
 

 
 
 

Technicko-hospodárski pracovníci 
Ing. Marta Laufová, ekonómka 

Ľuboslava Michaláková, účtovníčka 
Michal Mocák, školník 
Klára Faronová, Dana Gahurová, Anna Girgaschová, Emília Mirgová, Mária Nogová, 

Ružena Scholczová, upratovačky 
 
 

 

Rada školy  
Zástupcovia pedagogických. zamestnancov: Ing. Daniela Čekovská (predseda),  
Mgr. Oto Krajňák 

Zástupca nepedagogických zamestnancov: Ing. Mária Laufová (tajomník) 
Zástupca žiakov: Martin Vanečko 
Zástupcovia rodičov: Ing. František Tropp (podpredseda), Ing. Ľubomír Lizák, Brigita 

Marhefková  
Zástupcovia zriaďovateľa: Mgr. Miroslav Beňko, PhDr. Milan Gacík, Ing. Miroslav Perignáth, 
JUDr. Štefan Bieľak 

 

 

 

Adresa školy: Hviezdoslavova 20, Kežmarok  

Telefón: +42152/4523032  

Webová adresa: http://gympohkk.edupage.org  

Email školy: skola@gpohkk.edu.sk 

mailto:skola@gpohkk.edu.sk
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Z kroniky školy 
 

2. september 2010 

 slávnostné otvorenie školského roka 

13. september 2010 

 konala sa beseda maturantov so zástupcami Masarykovej univerzity v Brne 

16. september 2010 

 konala sa beseda s lekárom o prevencii kardiovaskulárnych chorôb 

17. september 2010 

 seminaristi z dejepisu – 4. roč. a p. p. Petrášková absolvovali exkurziu v Štátnom 

oblastnom archíve v Spišskej Sobote, kde boli oboznámení s prácou archivára a činnosťou 

archívov 

24. september 2010 

 prebehlo cvičenie OŽZ a OčaP pre I. a II. ročník, III. O, IV.O, V. O, VI. O v lesoparku Suchá 

Hora  

25. september 2010 

 22 žiakov z tried I. B (1ž), II. A (5ž), II. B (4ž), V. O (2ž), VII. O (5ž) a III. B (5ž) sa 

zúčastnilo spolu s učiteľmi p. p. Pástorovou, p. p. Ferulíkovou a p. p. A. Petráškovou akcie 

„Čisté hory“ vo Vysokých Tatrách, odpadky zbierali na turistickom chodníku z Hrebienka  

na Zbojnícku chatu 

27. september 2010 

 Mestskú knižnicu v Kežmarku navštívili študenti V. O pod vedením p. p. Daniely Žabkovej 

27. – 29. september 2010 

 Mladí reportéri pre životné prostredie na workshope v Zaježovej pri Zvolene (žiačky VI. O 

a II. B – M. Lizáková, J. Knižková, T. Horvathová, D. Petrášková, J. Slavkovská,  

B. Jankurová a I. Kovalová) – workshop bol zameraný na novinársku prácu a otázky 

životného prostredia 

30. september 2010 

 študenti a učitelia videli moderné tanečné divadlo Bolero, Carmen v Štátnom divadle 

v Košiciach 

1. október 2010 

 Mestská knižnica v Kežmarku privítala študentov I. B 

4. október 2010 

 Mestskú knižnicu v Kežmarku navštívili študenti I. C  pod vedením p. p. Daniely Žabkovej 

 finančnú zbierku vyhlásenú „Slobodou zvierat“ na pomoc opusteným zvieratám 

zorganizovala p. p. Mária Petrášková, vyzbieralo sa 105,86€ 

9. október 2010 

 p. p. Varholák zorganizoval v rámci akcie „Biologické popoludnie“ konferenciu na tému 

Elektrina v živých organizmoch 

11. október 2010 

 Mestskú knižnicu v Kežmarku navštívili študenti I. A pod vedením p. p. P. Šoltýsa 
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13. október 2010 

 študenti IV. O s p. p. D: Žabkovou a V. Mačákovovou videli v rámci literárnej exkurzie 

expozície v Múzeu J. Kráľa, Tatrín a rodný dom M. Rázusa v Liptovskom Mikuláši 

14. október 2010 

 konali sa Dni športu mesta Kežmarok na ZŠ Nižná brána, žiaci školy pod vedením  

p. p. Oravcovej dosiahli dobré výsledky vo futbale – 3. miesto chlapci, v behu na 60 m – 

Wiesner – 1. miesto, Vaľková – 2. miesto, v skoku do diaľky - Vaľková – 2. miesto, 

Gancarčík – 3. miesto, Kriššáková – 3. miesto, vo vrhu guľou – Backár – 1. miesto, 

Tomasová – 2. miesto, Tomaškovič – 3. miesto, v hodnotení škôl sme získali 1. miesto 

20. október 2010 

 1. rodičovské združenie 

22. október 2010 

 filmové predstavenie Katka (časozberný dokumentárny film o živote narkomanky) videlo 

231 žiakov školy 

28. október 2010 

 časopis Stretnutia získal 3. miesto v kategórii stredných škôl v súťaži Pro Slavis 2010, cenu 

prevzali študenti Ján Živčák (VIII. O), Andrea Čekovská (III. B) a p. p. A. Petrášková  

na radnici v Žiline 

29. október – 2. november 2010 

 jesenné prázdniny 

4. november 2010 

 žiaci 3. roč. a p. p. Beňková v rámci spoločenskovedného seminára absolvovali návštevu 

Hospicu sv. Alžbety v Ľubici, kde boli oboznámení s prácou a fungovaním hospicu 

8. november 2010 

 do medzinárodnej online informatickej súťaže iBobor sa zapojilo 50 žiakov 

12. november 2010 

 konala sa stužková slávnosť VIII. O v hoteli Agro vo Veľkej Lomnici 

15. november 2010 

 skúšky Delf – úroveň B1 – VI.O – M. Lizáková, K. Maguthová, A. Jankura, V. Ksiažeková, 

L. Hencelová; skúšky sa konali na našej škole v učebni UAF a v knižnici; všetci žiaci uspeli 

a dostali diplom 

18. november 2010 

 konala sa preventívna protidrogová akcia so psom na vyhľadávanie drog v škole 

(skontrolované boli triedy III. A, III. B a VII. O s negatívnym výsledkom) 

 klasifikačná porada za 1. štvrťrok 

19. november 2010 

 žiaci III. B a VII. O sa zúčastnili na interaktívnej prezentácii o činnosti UNICEF 

v rozvojových krajinách 

20. november 2010 

 konala sa stužková slávnosť IV. A v Tatravagónke v Poprade 
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23. november 2010 

 v učebni anglického a francúzskeho jazyka sa od 10.00 do 12.00 konala Súťaž v preklade 

(Juvenes Translatores – Mladí prekladatelia), súťaže sa zúčastnili štyria žiaci - Ján Živčák, 

Simona Vasičáková, Katarína Rumlová, Zuzana Kolejáková 

 T. Hozza mal prednášku Počítačové siete, operačné systémy pre žiakov 3. a 4. ročníkov 

24. november 2010 

 v Kežmarku prebehlo obvodné kolo v stolnom tenise, družstvo chlapcov pod vedením  

p. p. Hagaru obsadilo 2. miesto 

26. november 2010 

 konal sa imatrikulačný večierok pod vedením VII. O  

 uskutočnila sa zbierka Školy pre Afriku 

1. december 2010 

 odznela rozhlasová relácia k Svetovému dňu boja proti AIDS 

3. december 2010 

 konalo sa školské kolo Chemickej olympiády v kategórii A (Marián Ksiažek z triedy VII. O) 

7. december 2010 

 prebehlo školské kolo Matematickej olympiády kateg. A 

7. – 8. december 2010 

 konal sa predaj vianočných pohľadníc UNICEF (výťažok 202,23€ bol zaslaný na účet 

UNICEF) 

9. december 2010 

 do súťaže EXPERT geniality show sa z našej školy zapojilo 30 žiakov, z toho 15 boli 

úspešní, najlepšie, na 6. mieste v SR, sa umiestnil Daniel Pribulla z VII. O 

10. december 2010 

 v Kežmarku prebehlo obvodné kolo v šachu, O. Tropp pod vedením p. p. Hagaru obsadil  

1. miesto 

 konala sa stužková slávnosť IV. B v hoteli Agro vo Veľkej Lomnici 

14. december 2010 

 PK cudzích jazykov zorganizovala Olympiádu v anglickom jazyku, olympiády sa zúčastnili 

prihlásení žiaci zo všetkých ročníkov, písomná aj ústna časť sa konali v jeden deň 

 PK cudzích jazykov zorganizovala školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku - Monika 

Mačáková (V. O) 1. miesto v kategórii 2A, Laura Neuwirthová (III. B) – 1. miesto v kategórii 

2B 

15. december 2010 

 žiaci III. O a IV. O absolvovali školské kolo Dejepisnej olympiády, za ktoré bola 

zodpovedná p. p. Mačáková, víťazmi sa stali: III. O – Jakub Cehula, Natália Marhefková, 

IV. O – Karolína Reľovská, Klára Košúthová 

16. december 2010 

 prebehlo školské kolo Pytagoriády kategórie P8 

20. december 2010 

 pod vedením p. p. Krajňáka prebehli MŠ v basketbale v telocvični T1, výsledky – 1. IV. A, 

2. VIII. O, 3. IV. B 



Výročná správa 2010/2011 7 

22. december 2010 

 konala sa Zučka, celoškolská prehliadka talentov našich žiakov, organizačne zabezpečila 

2. A a p. p. E. Mitchell 

23. december 2010 – 9. január 2011 

 vianočné prázdniny 

11. január 2011 

 na krajskom kole Olympiády v informatike kategórie A P. Šatala (III. A) obsadil 2. miesto  

a  P. Pekarčík (II. A) – 3. miesto 

12. január 2011 

 2. rodičovské združenie (konzultačné) 

14. január 2011 

 konalo sa krajské kolo v šachu, kde O. Tropp obsadil 2. miesto a L. Tropp získal 3. miesto, 

žiakov pripravoval p. p. Hagara 

20. január 2011 

 konalo sa školské kolo Matematickej olympiády kategórie B, C 

21. január 2011 

 na SOŚ Kežmarok prebehlo obvodné kolo v basketbale dievčat, naše žiačky (Majerčáková, 

Cehulová, Hencelová, Miturová, Lesná, Hudačková, Dluhá) obsadili 1. miesto, pripravoval 

ich p. p. Krajňák 

 prebehlo obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku - Monika Mačáková (V. O)  

– 1. miesto, Laura Neuwirthová (III. B) – 5. miesto  

25. január 2011 

 na SOŚ Kežmarok prebehlo obvodné kolo v basketbale chlapcov, naši žiaci (Zavacký A., 

Petra, Špak L., Backár, Ksiažek, Drozd, Gancarčík, Tomaškovič, Jurčo, Glodžák) obsadili 

2. miesto, pripravoval ich p. p. Krajňák  

26. január 2011 

 klasifikačná porada za 1. polrok 

28. január 2011 

 polročné vysvedčenie 

31. január 2011 

 polročné prázdniny 

1. február 2011 

 prebehlo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti 

1. – 4. február 2011 

 žiaci 1. roč. a V. O absolvovali lyžiarsky výcvik vo Vyšných Ružbachoch 

2. február 2011 

 prebehla opakovaná preventívna protidrogová akcia so psom na vyhľadávanie drog  

(boli skontrolované triedy III. B, VIII. O s negatívnym výsledkom) 

4. február 2011 

 prebehlo školské kolo Geografickej olympiády, za ktoré bol zodpovedný p. p. Vlček 

7. február 2011 

 žiaci 1. roč. a V. O absolvovali lyžiarske preteky na Štarte v Kežmarku 
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9. február 2011 

 v Kežmarku prebehlo okresné kolo Geografickej olympiády, žiakov pripravoval p. p. Vlček, 

víťazmi boli: III. O – Jakub Cehula (1. miesto), IV. O – Matej Schön (4. miesto) 

10. február 2011 

 prebehlo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku - Monika Mačáková – 4. miesto 

v kategórii 2A 

14. február 2011 

 školského kola v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sa zúčastnili Tomáš 

Miškovič (III. O), Jakub Cehula (III. O), Ján Koščák (III. O), Lea Lapšanská (III. O), Natália 

Marhefková (III. O), Benedikt Nebus (III. O), Paulína Slodičáková (IV. O), Klára-Mária 

Košuthová (IV. O), Edita Mlaková (IV. O), Matej Schön (IV. O), Karolína Reľovská (IV. O) 

a Matej Rúra (IV. O), do obvodného kola postúpili Benedikt Nebus (III. O), Paulína 

Slodičáková (IV. O) a Edita Mlaková (IV. O) 

17. február 2011 

 na našom gymnáziu pod vedením p. p. Oravcovej prebehlo obvodné kolo vo volejbale 

dievčat, získali sme 1. miesto – (Garanová D., Garanová A., Majerčáková, Hodorovičová, 

Kroková, Ridziková, Krupeľáková, Svocáková, Uhrinová) 

17. – 26. február 2011 

 prebiehal výmenný pobyt 20 žiakov z Ansbachu, vedúcimi boli Renate Hammer, Martin Arlt 

23. február 2011 

 na škole prebiehal Deň otvorených dverí pre žiakov ZŠ spojený s Projektovým dňom 

Nebuďme ľahostajní, ozvime sa! 

25. február 2011 

 konalo sa regionálne kolo Stredoškolskej odbornej činnosti na SOŠ technickej v Poprade, 

4 práce postúpili do krajského kola 

28. február – 4. marec 2011 

 jarné prázdniny 

9. marec 2011 

 skúšky Delf – úroveň A2 – III. A – P. Hardoňová, K. Rumlová, N. Mištíková – všetky žiačky 

uspeli a dostali diplom; skúšky boli v Košiciach na Gymnáziu M. R. Štefánika 

 Jana Brutovská z I. C bola ocenená 2. miestom vo výtvarnej časti súťaže Európa v škole 

 5 dievčat (L. Jaseňáková, D. Vojtechová, Z. Barloková, L. Imrichová a L. Pompová) sa 

zúčastnilo v Mestskom kultúrnom stredisku na okresnom kole umeleckej súťaže žien 

v prednese poézie a prózy Vansovej Lomnička, Z. Barloková a L. Jaseňáková postúpili  

do krajského kola 

10. marec 2011 

 na krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku obsadila B. Bajtošová, VI. O 4. miesto 

 Zuzana Lorková z III. O získala 2. miesto v obvodnom kole súťaže Európa v škole  

v kategórii Literárne práce 

11. marec 2011 

 prebehlo školské kolo Chemickej olympiády v kategórii B (úspešní riešitelia boli A. Jankura 

a K. Maguthová) 
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14. marec 2011 

 v Poprade sa konalo regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan, kde žiaci VII. O 

– Barbora Petrovová, Matej Cehula, Marek Lizoň obsadili 3. miesto, za ich prípravu bola 

zodpovedná p. p. Mačáková 

 Paulína Slodičáková zo IV.O a Benedikt Nebus z III. O sa zúčastnili okresného kola súťaže 

v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2011 

15. marec 2011 

 maturanti absolvovali písomnú maturitnú skúšku zo slovenského jazyka 

 vybraní študenti videli divadelné predstavenie Fotrovci a tínedžeri 

16. marec 2011 

 maturanti absolvovali externú časť maturity z cudzích jazykov 

 v lesoparku Štart prebehlo cvičenie OŽZ a OčaP pre I. a II. ročník, III. O, IV. O, V. O,VI. O 

 konalo sa obvodné kolo Fyzikálnej olympiády kategórie E, F – D. Pekarčík (III. O) získal  

3. miesto; R. Kaprál (III. O) bol úspešný riešiteľ 

 študenti I. A, I. B, I. C, V. O a p. p. D. Žabková, A. Petrášková, M. Petrášková, J. Vlček 

navštívili Literárno-hudobné múzeum v Banskej Bystrici a rodný dom J. G. Tajovského 

v Tajove 

 kariérové poradenstvo pre žiakov III. A, III. B a VII. O 

 žiaci II. A a VI. O navštívili filmový festival Jeden svet  v kaštieli v Strážkach 

 žiaci II. B pod vedením p. p. Šoltýsa navštívili Kežmarský hrad 

17. marec 2011 

 maturanti absolvovali externú časť maturity z matematiky 

18. marec 2011 

 na našom gymnáziu prebehlo obvodné kolo vo volejbale chlapcov, ktoré zabezpečovala  

p. p. Oravcová, naši žiaci (Tomaškovič, Gancarčík, Jurčo, Kapolka L., Kruliac, Petra, 

Malina, Tomaškovič L.) obsadili 1. miesto 

 maturanti absolvovali externú časť maturity z francúzskeho jazyka, maturovali 9 žiaci 

v úrovni B1 

19. marec 2011 

 Zuzana Barloková zo IV. B a Lívia Jaseňáková z III. B sa zúčastnili na krajskej súťaži 

v umeleckom prednese poézie a prózy žien Vansovej Lomnička a získali diplom  

za úspešné výstúpenie 

22. marec 2011 

 na krajskom kole Geografickej olympiády bol úspešný riešiteľ Jakub Cehula z III. O, 

pripravoval ho p. p. Vlček 

23. marec 2011 

 odznela rozhlasová relácia ku Dňu vody 

24. marec 2011 

 na SOŠ v Starej Ľubovni prebehlo krajské kolo v basketbale dievčat, naše družstvo 

(Majerčáková, Cehulová, Hencelová, Miturová, Lopatovská, Kovalská, Hudačková, Dluhá)  

pod vedením p. p. Krajňáka nepostúpilo zo skupiny 

25. marec 2011 

 žiačky Andrea Chudiková - III. A, Veronika Ksiažeková - VI. O, Jana Tomaškovičová  

- VI. O sa umiestnili na 4. mieste v okresnom kole Biblickej olympiády v kategórii stred. škôl 
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 do medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN sa z našej školy zapojilo 35 žiakov, 

z toho 10 boli úspešnými riešiteľmi 

31. marec 2011 

 na SOŠ v Starej Ľubovni prebehlo krajské kolo vo volejbale chlapcov, naše družstvo 

(Tomaškovič, Gancarčík, Jurčo, Kapolka L., Kruliac, Petra, Malina, Tomaškovič L.) pod 

vedením p. p. Oravcovej nepostúpilo zo skupiny 

1. apríl 2011 

 prebehlo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti na SOŠ v Starej Ľubovni 

4. apríl 2011 

 naši študenti odcestovali spolu so študentmi zo Starej Ľubovne na poznávací pobyt  

v Londýne 

6. apríl 2011 

 prebehlo obvodné kolo Matematickej olympiády kategórie Z7 – F. Košuth (III. O) získal  

6. miesto 

8. apríl 2011 

 Ján Živčák z VIII. O sa zúčastnil odovzdávania cien prekladateľskej súťaže Juvenes 

Translatores v Bruseli, dostal cenu za prvé miesto v preklade z francúzskeho  

do slovenského jazyka za Slovenskú republiku 

8. – 15. apríl 2011 

 prebehlo 1. projektové stretnutie v Bernau, prezentácia projektu Sloboda vierovyznania – 

právo pre všetkých? - projekt v rámci programu Europeans for Peace, nadácie 

Erinnerung-Verantwortung-Zukunft, zúčastnilo sa 13 žiakov, vedúce projektu boli Mária 

Goceliaková, Mária Krempaská 

12. apríl 2011 

 v obvodnom kole Biologickej olympiády kat. E Poznaj a chráň – Zoológia B. Nebus  

z III. O obsadil 9. miesto 

13. apríl 2011 

 klasifikačná porada za 3. štvrťrok 

14. apríl 2011 

 úspešní riešitelia školského kola Chemickej olympiády kat. B A. Jankura a K. Maguthová 

sa zúčastnili krajského kola na SOŠ vo Svite, A. Jankura sa umiestnil na 9. mieste,  

K. Maguthová na 10. mieste, obaja žiaci sú úspešnými riešiteľmi CHO v tejto kategórii, 

pripravovala ich p. p. Čekovská 

15. apríl 2011 

 prebehlo školské kolo chemickej olympiády v kategórii C, žiaci V. O M. Šípka  

a M. Vanečko sa stali úspešnými riešiteľmi školského kola, pripravovala ich p. p. Čekovská 

 konala sa preventívna aktivita s Miroslavom Schlesingerom v IV. O a VII. O na tému Drogy 

a v III. B na tému Počítačová kriminalita 

18. apríl 2011 

 v telocvični T2 sa pod vedením p. p. Oravcovej konali MŠ v mixvolejbale, výsledky boli 

nasledovné: 1. IV. B, 2. II. B, 3. III. B 

 konalo sa školské kolo chemickej olympiády kat. Dg, žiaci IV. O M. Rúra a P. Bednarčík 

postúpili na krajské kolo, pripravovala ich p. riaditeľka Gardošová 
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19. apríl 2011 

 3. rodičovské združenie 

 prebehlo okresné kolo Pytagoriády P8 – F. Košuth (III. O) obsadil 4. miesto 

21. – 26. apríl 2011 

 veľkonočné prázdniny 

22. apríl 2011 

 odznela rozhlasová relácia k Svetovému dňu vody, pripravila ju p. p. M. Petrášková 

23. apríl 2011 

 odznela rozhlasová relácia k Svetovému dňu Zeme, pripravila ju p. p. M. Petrášková 

26. – 29. apríl 2011 

 prebehlo celoštátne kolo Stredoškolskej odbornej činnosti na SOŠ stavebnej v Trenčíne 

28. apríl 2011 

 v estetickej učebni sa o 8.40 konala prednáška o tlmočení a prekladateľstve, prednášku 

viedol p. Rastislav Popelka z Kancelárie Generálneho riaditeľstva pre preklad EK, 

Bratislava, prednášky sa zúčastnili žiaci druhého a tretieho ročníka 

 na územnej súťaži družstiev v poskytovaní 1. pomoci mladých okresu Poprad a Kežmarku 

sa zúčastnili žiaci VIII. O (4ž), VII. O (1ž) a II. A (1ž), družstvo našej školy obsadilo  

2. miesto, krúžok prvej pomoci viedla p. p. D. Ferulíková 

29. apríl 2011 

 na Štúrovom pere 2010 náš časopis získal v konkurencii 83 stredoškolských časopisov  

2. miesto, dvojdňového vyhodnotenia vo Zvolene sa zúčastnili Ján Živčák (VIII. O), Jana 

Tomaškovičová (VI. O), Patrik Pekarčík (II. A) a p. p. A. Petrášková 

4. máj 2011 

 klasifikačná porada pre 4. ročník a VIII. O 

5. máj 2011 

 na ZSŠOaS v Kežmaroku sa konalo obvodné kolo v ľahkej atletike, pod vedením p. p. 

Ferulíkovej dosiahli naši žiaci tieto úspechy: vrh guľou – 1. miesto – Backár, skok do diaľky 

– 2. miesto – Vaľková, 3. miesto – Orinčáková, beh na 100 m - 2.miesto – Hodorovičová,  

3. miesto – Hrebeňárová A., beh na 400 m – 3. miesto – Kriššáková, štafeta – 3. miesto 

6. máj 2011 

 slávnostnú rozlúčku s maturantmi pripravila p. p. Mária Jančeková 

9. – 13. máj 2011 

 akademický týždeň maturantov 

11. máj 2011 

 konalo sa krajské kolo Fyzikálnej olympiády kategórie C, D v Bardejove – M. Šípka (V. O) 

získal 3. miesto 

 študenti II. A, II. B, VI. O a p. p. P. Šoltýs, A. Petrášková, M. Uličná, V. Mačáková sa vydali 

po stopách slovenských realistov a navštívili miesta spojené so životom a tvorbou P. O. 

Hviezdoslava a M. Kukučína – Oravské múzeum v Dolnom Kubíne, hájovňu pod Babou 

horou a rodný dom v Jasenovej 

12. máj 2011 

 úspešní riešitelia školského kola M. Šípka a M. Vanečko reprezentovali školu na krajskom 

kole Chemickej olympiády kat. C v Humennom, kde M. Šípka obsadil 7. miesto, obaja žiaci 
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sa stali úspešnými riešiteľmi CHO v tejto kategórii, na olympiádu ich pripravovala  

p. p. Čekovská 

16. – 19. máj 2011 

 maturanti sa zúčastnili ústnej internej maturitnej skúšky 

16. máj 2011 

 v lesoparku Štart prebiehal kurz OČaP pre 3. ročník a VII. O 

 na škole prebiehala psychosociálna diagnostika učenia sa pre 1. ročník 

17. máj 2011 

 v lesoparku Štart prebiehal kurz OČaP pre 3. ročník a VII. O 

 konal sa Deň s matematikou, fyzikou a informatikou – popularizačná prednáška – PF UPJŠ 

Košice – pre žiakov 2. ročníkov 

 žiaci 1. ročníkov absolvovali návštevu múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej 

 prebiehal psychosociálny tréning pre žiakov III. O 

 slávnostného vyhodnotenia 58. ročníka Európy v škole sa v Bratislave zúčastnili p. p. Mária 

Morongová a víťazka v sekcii literárnej tvorby súťaže - Lýdia Pompová z II. B 

18. máj 2011 

 v telocvični T2 a na futbalovom ihrisku prebiehal kurz OČaP pre 3. ročník a VII. O 

 vybraní študenti videli hru Krása krás od B. S. Timravy v Mestskom kultúrnom stredisku 

v Kežmarku 

19. máj 2011 

 v lesoparku Štart prebehlo cvičenie OŽZ a OČaP pre I. a II. ročník, III. O, IV. O, V. O, VI. O 

 prebehlo krajské kolo Chemickej olympiády na Gymnáziu Sv. Mikuláša v Prešove, M. Rúra 

obsadil 7. miesto a P. Bednarčík 12. miesto, obaja žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi CHO 

v tejto kategórii, na olympiádu ich pripravovala p. p. Gardošová 

 zbierku Týždeň modrého gombíka organizovala p. p. Čekovská, výťažok 215,61€ bol 

zaslaný na účet UNICEF 

20. máj 2011 

 na hrade v Kežmarku sa na súťaži Medzníky 2. svetovej vojny zúčastnili pod vedením p. p. 

Mačákovej žiačky IV.O – Veronika Baluchová, Veronika Krišandová, Karolína Reľovská 

31. máj 2011 

 prebehla aktivita k Svetovému dňu bez tabaku 

2. jún 2011 

 v Košiciach sa na geografickej súťaži Talent v akcii zúčastnili žiaci III. O – Natália 

Marhefková, Samuel Mačák 

 v Košiciach sa na fyzikálnej súťaži Talent v akcii zúčastnil J. Cehula (III. O), kde obsadil  

4. miesto 

6. – 13. jún 2011 

 prebehlo 2. projektové stretnutie v Kežmarku, prezentácia projektu Sloboda 

vierovyznania – právo pre všetkých? zúčastnilo sa13 žiakov z barnimgymnasia, vedúci 

projektu boli Hartmut Kripylo, Carola Woitas 

8. – 10. jún 2011 

 na letnej škole on-line korešpondenčného prírodovedného seminára v rekreačnom 

stredisku Fuggerov dvor pri Banskej Bystrici sa zúčastnili žiaci VI. O (A. Jankura,  

K. Maguthová a M. Wetterová) a žiak II. B S. Barabas, pripravovala ich p. p. Čekovská) 
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10. jún 2011 

 konalo sa otvorenie výstavy Sloboda vierovyznania 

13. jún 2011 

 žiaci III. A, III. B, VII. O absolvovali exkurziu v Osvienčime – Poľsko, kde dostali informácie 

o fungovaní vyhladzovacieho tábora spojené s informáciami o dejinách 2 . svetovej vojny, 

akciu pripravili p. p. Petrášková A. a p. p. Mačáková V. 

15. jún 2011 

 Biologické popoludnie na tému Deti zo skúmavky-prednáška s besedou s p. p. Varholákom 

16. jún 2011 

 v rámci slávnostného otvorenia XLVI. ročníka Literárneho Kežmarku vystúpili so svojím 

programom študenti nášho gymnázia a to Lívia Jaseňáková (III. B), Simona Fedorová  

(II. A), Lucia Hudačeková (II. A), Nikola Kaňuková (II. A), Pavol Matava (II. A) a Filip 

Ščigulinský (II. A), kultúrny program so spomínanými študentmi nacvičili p. p. Mária 

Jančeková a p. p. Gabriela Smolková. Ján Živčák z VIII. O bol ocenený 1. miestom 

v kategórii stredných škôl a Jana Brutovská z I. C 3. miestom v tej istej kategórii 

17. jún 2011 

 p. p. Daniela Žabková a vybraní študenti sa zúčastnili na seminári, ktorý bol venovaný 

Jankovi Kráľovi a Memorandu národa slovenského 

20. – 24. jún 2011 

 žiaci III. O absolvovali plavecký kurz 

20. jún 2011 

 konalo sa vyhodnotenie súťaže o najekotriedu - 1. miesto III. B, 2. miesto IV. B, 3. miesto  

I. B a I. A 

23. jún 2011 

 klasifikačná porada za 2. polrok 

27. – 28. jún 2011 

 školské výlety 

27. – 29. jún 2011 

 žiaci II. A, II. B absolvovali pod vedením učiteľov (p. p. Varholák, p. p. Krajňák,  

p. p. Ferulíková, p. p. Šoltýs) pobyt v prírode v Červenom Kláštore a okolí 

29. jún 2011 

 študenti Jana Tomaškovičová (VI. O), Martina Lizáková (VI. O), Marek Cehula (III. B), 

Adam Čížik (I. A) a p. p. Andrea Petrášková sa zúčastnili vyhodnotenia regionálnej súťaže 

o najlepší školský časopis, ktorú zorganizovala Podtatranská knižnica v Poprade, časopis 

Stretnutia získal 1. miesto v kategórii stredoškolských časopisov 

30. jún 2011 

 vydávanie vysvedčení   
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Maturitné skúšky 
 

Témy písomných maturitných skúšok (PFIČ) zo slov. jazyka a literatúry: 
1. Blogeri sú obrazom spoločnosti (Diskusný príspevok) 
2. „Máme dosť ľudí, čo vravia, aké to je – no zišli by sa takí, čo by povedali, aké to môže 

byť.“ Robert Orben (Úvaha) 
3. Táto ulica mi je známa... (Umelecký opis) 
4. Gaudeamus igitur (Rozprávanie o mojej ceste k dospelosti) 

Výsledky písomnej (PFIČ) zo slovenského jazyka a literatúry:  
Priemerná úspešnosť na našej škole: 77,51% (88 žiakov). 
Výsledky externej časti maturitných skúšok: 

% úspešnosť/predmet MAT  SJL AJB2 AJB1 NJB2 NJB1 FJB2 FJB1 

GPOHKK 60,3% 
 

74,3% 68,3%
66,3% 

69,1% - 67,3% - 48,9 

Celkovo  57,9 % 62,5% 

%% 

69,6%

% 

56,3% 50,2% 39,2% 
% 

72,4%

% 

39,3%

% Štátne 58,0% 62,5% 70,1% 56,3% 49,9% 38,7% - - 

Súkromné 52,1% 57,1% 66,1% 51,4% 54,8% 38,3% - - 

Cirkevné 58,6% 69,4% 69,6% 61,8% 52,0% 49,2% - - 

PO kraj 60,7% 62,2% 71,3% 54,9% 61,0% 41,3% - - 

Gymnáziá 64,1% 73,8% 70,3% 63,8% - - - - 

4. A 57,3 72,8% 70,0% 63,5% - 45,0% - - 

4. B 60,3% 74,7% - 77,3% - 69,3% - - 

VIII. O 64,1% 75,8% 66,7% 81,7% - 61,9% - 48,9% 

4. A 11 30 1 28 - 1 - - 

4. B 11 34 - 10 - 24 - - 

VIII. O 9 24 1 6 - 5 - 6 

 

V riadnom termíne, ktorý sa uskutočnil 15. - 18. marca 2011, sa na externej časti MS 
zúčastnilo 60 262 žiakov zo 763 škôl. Náhradný termín v dňoch 14. - 18. apríla 2011 
absolvovalo 107 žiakov. Do maturity on-line sa zapojilo 12 stredných škôl,  pričom  

z matematiky maturovalo týmto spôsobom  240 žiakov, z anglického jazyka na úrovni B1 238 
žiakov a zo slovenského jazyka a literatúry 239 žiakov. 

Niektoré zistenia z celoslovenských výsledkov externej časti maturitnej skúšky 

Vyučovacie jazyky - žiaci riešili úspešne úlohy, ktoré sa viažu na čítanie s porozumením. 
Žiaci boli úspešní aj v literatúre. Slabšie výsledky dosiahli v oblastiach morfológia a syntax. 
Problémy mali žiaci v otázkach z literárnej histórie. 

Cudzie jazyky – úroveň B1 – vo všetkých cudzích jazykoch dosiahli žiaci najlepšie výsledky 

v zručnosti počúvanie s porozumením. V tejto zručnosti zaznamenávame zlepšenie  
v porovnaní s minulými rokmi. V anglickom, francúzskom a ruskom jazyku robilo žiakom 
problémy zvládnutie gramatiky a lexiky. V nemeckom, španielskom a talianskom jazyku boli 
žiaci najmenej úspešní v zručnosti čítanie s porozumením. 

Cudzie jazyky – úroveň B2 – priemerná úspešnosť vo všetkých cudzích jazykoch bola veľmi 

dobrá, keďže túto úroveň si volia výborní žiaci. Žiaci boli úspešnejší v počúvaní 
s porozumením (podobne ako na úrovni B1), pozorujeme zlepšovanie v zručnosti čítanie  
 s porozumením a zároveň zhoršovanie v lexikálnej a gramatickej kompetencii. 

Matematika – najnižšiu úspešnosť dosiahli žiaci v úlohách z rôznych tematických celkov 

oblasti geometrie a tematického celku funkcie. S nižšou úspešnosťou riešili žiaci úlohy,  
v ktorých bol potrebný výpočet s využitím premenných, príp. parametrov a v úlohách, ktoré 
vyžadovali matematizáciu úlohy podľa údajov získaných z náčrtu. Tieto úlohy vykázali aj 

vysoké percento neriešenosti. Predpokladanú úspešnosť dosiahli žiaci v úlohách, v ktorých 
mohli využiť jednoduchý krátky výpočet alebo jednoduchú aplikáciu algoritmu. 

Zdroj: www.nucem.sk 
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Maturitné skúšky slovami pedagógov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku 

Maturitná skúška zo SJL 

Maturitná skúška zo SJL obsahuje kombináciu písomných a ústnych skúšok, pričom 
písomná skúška má rozšírenú podobu, pozostáva z dvoch častí, a to z literárno-jazykového 
testu a z písomnej práce. 

Otázky v teste sú štylizované nielen na pamäťové zvládnutie faktov, ale rozvíjajú  
aj kreativitu a vytvárajú priestor na zvládnutie čitateľskej gramotnosti. Tézy ústnych 
maturitných skúšok obsahujú podstatnú časť učiva prebraného v 1. – 4. ročníku štvorročného 
štúdia a osemročného štúdia na gymnáziách. 

Tézy sú zostavené tematicky, podotázky vedú študentov k tomu, aby pri odpovedi 

vychádzali zo svojho čitateľského poznania a zážitku, zo schopnosti komparácie a vlastného 
hodnotenia. Podotázky sú orientované väčšinou literárne, prejavujú hĺbku prieniku  
do literárneho textu a práve toto žiaci v posledných rokoch podceňujú. 

Čitateľská gramotnosť a vôbec čítanie sa v dnešnej pretechnizovanej dobe a dobe 

počítačovej techniky „nenosí.“ Študenti tento fakt podceňujú, pretože si myslia, a to 
neoprávnene, že to nie je až také ťažké a stačí im na to menej času ako na iné predmety, 
o ktorých si myslia, že vyžadujú čas a hlavne pamäť. Predmet SJL si pravdepodobne 

nechávajú na poslednú chvíľu, nepracujú priebežne v čase celého štúdia a potom sa  
na maturitnej skúške koľkokrát presvedčia, že sa mýlili. V tom vidíme hlavnú príčinu 
priemerného prospechu v tomto predmete. 

Mgr. Mária Jančeková 

Maturitná skúška z cudzích jazykov 

Vyučovanie a ovládanie cudzích jazykov sa stalo v oblasti vzdelávania prioritnou 
požiadavkou vo všetkých štátoch EÚ, Slovensko nevynímajúc. Cudzím jazykom sa  
v súčasnosti venuje čoraz viac pozornosti, pretože ich aktívne ovládanie priamo ovplyvňuje 

fungovanie demokracie a formovanie osobnosti novodobého európskeho občana. Ovládanie 
cudzích jazykov podporuje mobilitu na trhu práce, zvyšuje konkurencieschopnosť. Vznik 
multikultúrnej európskej spoločnosti predpokladá dosiahnutie komunikačných kompetencií 

minimálne v dvoch cudzích jazykoch. Túto tendenciu môžeme pozorovať aj na našej škole. 
Väčšina žiakov maturuje z jedného cudzieho jazyka. Najviac žiakov si zvolilo v tomto 
školskom roku anglický jazyk, potom nemecký a napokon francúzsky. Len málo žiakov 

maturovalo z dvoch cudzích jazykov. Vo všetkých úrovniach boli výsledky lepšie, ako bol 
celoslovenský priemer. Veľmi dobré výsledky sme zaznamenali v nemeckom jazyku. Napriek 
tomuto hodnoteniu existujú ešte rezervy vo všetkých zručnostiach. Je nutné posilňovať 

zručnosť čítania a počúvania s porozumením, kde nastalo síce mierne zlepšenie, ale 
problémy s porozumením textov pretrvávajú. V písomnom prejave sa najviac objavili medzery 
v lexikálnej a gramatickej kompetencii. To je práve oblasť, kde majú žiaci možnosť 

samoštúdiom zlepšovať svoju slovnú zásobu, gramatiku a spôsob vyjadrovania. Vyučovacie 
hodiny nepostačujú. Táto neistota vedie možno k tomu, že len veľmi málo žiakov (dvaja) si 
zvolili vyššiu formu EČ MS. 

Mgr. Mária Krempaská 

Maturitná skúška z matematiky 

Maturitná skúška z matematiky obsahuje písomnú tzv. externú a ústnu tzv. internú časť. 
Písomná forma maturitnej  skúšky z matematiky je test, ktorý obsahuje 30 úloh a to 20 úloh 
s krátkou odpoveďou  a 10 úloh s výberom odpovede, pričom z hľadiska hodnotenia sú všetky 

úlohy rovnocenné, na vypracovanie testu majú študenti 120 minút. V týchto 30 úlohách sú 
zahrnuté cieľové požiadavky z matematiky t. j. to, čo by mal maturant na gymnáziu vedieť  
na konci štvrtého ročníka a nielen vedieť memorovať, ale predovšetkým vedieť sa v danej 

problematike zorientovať a nájsť ten správny spôsob „fintu“ na vyriešenie úlohy resp. príkladu. 
Úlohy sú rôznej náročnosti od veľmi ľahkých až po náročné na výpočty resp. čas potrebný  
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na výpočet. Veľmi často sa stáva, že práve tie najľahšie úlohy maturantov prekvapia svojou 

jednoduchosťou a ich riešenia narobia najviac problémov. Čas určený na vypracovanie testu 
je postačujúci, mnohí študenti test vypracujú aj skôr, a tak im ostáva čas na kontrolu 
a prípadnú opravu svojich riešení. Takmer vždy sa však nájdu takí, ktorí si zápis odpovedí 
a výsledkov nechávajú na poslednú chvíľu, čo nemusí vždy dobre dopadnúť. 

Ústna odpoveď z matematiky nejedného študenta zaskočí, očakáva sa od neho, že bude 
20 minút stáť sám pri tabuli a nielen riešiť príklady, ale hlavne svoje riešenie podrobne 
komentovať a diskutovať so skúšobnou komisiou. Model maturitnej skúšky nie je ideálny 

a určite nevyhovuje každému študentovi, jeho podoba sa už niekoľko rokov nemení, a tak 
nám učiteľom a žiakom neostáva iné, len sa od septembra zodpovedne pripravovať  
na maturitnú skúšku. 

Mgr. Daniela Mihóková 

 

Predsedom školskej maturitnej komisie na našej škole bola Mgr. Eva Ďaďovská.  

 

 

 

Časový harmonogram maturitnej skúšky v šk. roku 2011/2012: 

Externá časť a písomná forma internej časti: 

- 13. marec 2012 - slovenský jazyk a literatúra, 

- 14. marec 2012 - anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk 
- 15. marec 2012 - matematika 

- 17. - 20. apríl 2012 – náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti  

v závislosti od počtu žiakov prihlásených na náhradný termín v školách, ktoré určia krajské 
školské úrady. 

Zdroj: www.nucem.sk 

http://www.modernaskola.sk/directories/file-upload/Stredne-skoly/Maturita/2008/SJL-a-SJSL.doc
http://www.modernaskola.sk/directories/file-upload/Stredne-skoly/Maturita/2008/Aj.doc
http://www.modernaskola.sk/directories/file-upload/Stredne-skoly/Maturita/2008/NJ.doc
http://www.modernaskola.sk/directories/file-upload/Stredne-skoly/Maturita/2008/Mat.doc
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Galéria absolventov 
 

 
Z 88 žiakov maturitného ročníka 11 žiaci počas celého štúdia prospievali s vyznamenaním 

a aj na maturitnej skúške dosiahli výborný prospech. Ich mená a fotografie sú zverejnené 

v galérii absolventov vo vestibule školy. Sú to títo žiaci: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Zuzana Martina Júlia Daniela  
Brejčáková (IV. B) Cehulová (IV. B) Dluhá (IV. B) Majerčáková (IV. B) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Simona Veronika Lívia Barbora  

Fejerčáková (VIII. O) Fričová (VIII. O) Piervolová (VIII. O) Špaková (VIII. O) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Simona Mária Ján   
Vasičáková (VIII. O) Vrábliková (VIII. O) Živčák (VIII. O)  
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Prijímacie skúšky 
 

V zmysle platnej legislatívy a po prerokovaní na pedagogickej rade a Rade školy riaditeľka 
školy zverejnila podmienky prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného štúdia  
na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku pre školský rok 2011/2012. O štúdium  

na gymnáziu prejavilo záujem 106 žiakov a prijatých bolo 93 žiakov. Na štúdium sa zapísalo 
43 uchádzačov, ktorí boli prijatí bez prijímacích skúšok.  
 

Meno žiaka Základná škola Meno žiaka Základná škola 

Barbora Barteková Dr. Fischera, Kežmarok Daniel Lampart Dr. Fischera, Kežmarok 

Monika Böhmerová Hrad. nám., Kežmarok Ivana Lapšanská Huncovce 

Denisa Brežinová Slovenská Ves Tomáš Lizák Lendak 

Kristína Demetrová Dr. Fischera, Kežmarok Michal Maňak Dr. Fischera, Kežmarok 

Michal Dinda Dr. Fischera, Kežmarok Václav Matějovský Slovenská Ves 

Marek Figlár Petržalská, Kežmarok Jozef Nebus Lendak 

Simona Gáborčíková Dr. Fischera, Kežmarok Natália Paugschová Vrbov 

Michal Griglak Ľubica Silvia Pavligová Hrad. nám., Kežmarok 

Martin Hanigovský Slovenská Ves Daniel Psonák Dr. Fischera, Kežmarok 

Radovan Heldák Petržalská, Kežmarok Simona Putovná Moskovská, Sp. Belá 

Kristián Hudáček Lendak Lívia Reľovská Huncovce 

Barbora Hudačeková Lendak Ľudmila Richweissová Hrad. nám., Kežmarok 

Natália Chovaňáková Moskovská, Sp. Belá Viktória Ružbaská Dr. Fischera, Kežmarok 

Kamil Janeček Dr. Fischera, Kežmarok Matej Sedlák Ľubica 

Barbora Janíková Dr. Fischera, Kežmarok Martin Selvek Lendak 

Tomáš Jendrejčák Dr. Fischera, Kežmarok Adriána Scholtzová Štefánikova, Sp. Belá 

Matúš Kalafut Dr. Fischera, Kežmarok Dominik Sulák Dr. Fischera, Kežmarok 

Sabína Kilárová Vyšné Ružbachy Miriam Šlebodová Nižná brána, Kežmarok 

Dávid Kleja Podolínec Ján Štefaňák Petržalská, Kežmarok 

Nikola Knapiková Dr. Fischera, Kežmarok Ester Víznerová Dr. Fischera, Kežmarok 

Anna Kriššáková Petržalská, Kežmarok Ján Vnenčák Dr. Fischera, Kežmarok 

Rafael Kuffa Petržalská, Kežmarok   

 
 

Činnosť záujmových krúžkov 
 

V školskom roku 2010/2011 pracovalo na škole 19 záujmových krúžkov, ktoré viedlo  
17 učiteľov. Činnosť krúžkov sa zameriava na prípravu pre jednotlivé kolá predmetových 
olympiád, vedenie žiakov pri práci v SOČ, na prípravu pred maturitnými skúškami, ale aj  

na viaceré športové aktivity. Pracovali tieto krúžky: 
 

Názov krúžku Vedúci krúžku Názov krúžku Vedúci krúžku 

Filmový a divadelný klub Adriana Beňková Origami Marta Mlynarčíková 
Filmový a divadelný klub Edita Molnárová Anglický jazyk Mária Morongová 
Chemický Daniela Čekovská Volejbalový Bronislava Oravcová 
Fyzikálna olympiáda Ivan Duľa Turistický Gabriela Pástorová 
Prvej pomoci Dana Ferulíková Redakčný Andrea Petrášková 
Športové hry Dana Ferulíková Matematický Mária Uličná 
Francúzsky jazyk Ivana Kovalová Tenis, florbal Juraj Varholák 
Basketbalový Otto Krajňák Programovanie Anna Zubalová 
Nemecký jazyk Mária Krempaská Turistický Anna Zubalová 
Projektový Mária Krempaská Literárny Daniela Žabková 
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Deň otvorených dverí  

Projektový deň Nebuďme ľahostajní, ozvime sa! 
 

Aj v tomto školskom roku sme opäť otvorili brány 
školy pre žiakov základných škôl, ich učiteľov, 

rodičov a pre širokú verejnosť. V tento deň sa  
na našu školu prišlo pozrieť približne 150 žiakov  
zo základných škôl z celého okolia a my sme mali 

plné ruky práce. Krátkym filmom sme im priblížili 
históriu a súčasnosť školy, na stretnutí s vedením sa 
dozvedeli základné informácie o organizácii štúdia 

na našej škole a o možnostiach ich ďalšieho štúdia 
na vysokých školách. Keďže sa v tento deň súčasne 

konal už tretí ročník Projektového dňa, všetci si mohli potom prezrieť v jednotlivých triedach, 

miestnostiach školy i na chodbách pútavé expozície, ktoré pripravili žiaci našej školy. Veru 
bolo čo obdivovať! A ako to vlastne všetko vzniklo? 

23. 2 2011 sme sa opäť raz neučili a aj napriek tomu sme prežili zaujímavý, poučný a pre 
všetkých nás neopakovateľný deň v priestoroch našej školy. V tento deň sa už po tretíkrát 
konal projektový deň, tentokrát s environmentálnou témou a pod názvom Nebuďme 
ľahostajní, ozvime sa! 

Prípravy na tento pre nás všetkých „sviatok“ však začali oveľa skôr. Už v septembri sme si 
určili termín a okruh tém pre tento ročník projektového dňa. Náročné pre nás organizátorov  
z radov pedagógov bolo pripraviť 14 rovnocenných, 

rovnako zaujímavých tém pre 14 tried. Už  
v novembri si zástupcovia jednotlivých tried 
vylosovali témy a mohli začať prípravy. Dlho, dlho sa 
nič nedialo, alebo to aspoň tak vyzeralo. Pár dní pred 

termínom sa však jednotlivé triedy zmobilizovali, 
niektoré samostatne, iné pod dohľadom svojich 
triednych učiteľov začali s prípravami. Dva dni pred 

termínom sa naše obavy, že tento rok to nebude 
žiadna sláva rozplynuli a tešili sme sa na deň D. 

Ten nastal  vo štvrtok 23. 2. 2011. Posledné hektické ranné prípravy a úpravy, a mohli sme 
začať. Triedy sa zmenili na expozície s množstvom zaujímavých častokrát vlastnoručne 

vyrobených pomôcok, informačných tabúľ, neživých i živých exponátov, chutných pokrmov a 
nápojov. Nechýbali ani väčšinou vynikajúco pripravení sprievodcovia po jednotlivých 
expozíciách, ktorých nezaskočili ani zvedavé otázky hostí. A tých nebolo málo, niekoľko 

stoviek mladších i starších spolužiakov, budúcich i bývalých žiakov školy, rodičov, 
súrodencov, priateľov, oficiálnych i neoficiálnych  
hostí... prešlo priestormi našej školy a odchádzali 
bohatší o vedomosti a poznanie. 

Keďže sa aj súťažilo, porota určila a ocenila 

najlepších. Blahoželám! Víťazmi sme sa však stali 
my všetci, ktorí sme sa v akejkoľvek miere zapojili 
do príprav a priebehu projektového dňa. Tým 

všetkým ešte raz ďakujem za vzornú reprezentáciu 
školy takýmto netradičným spôsobom. 

Dúfam, že si túto už tradíciu zachováme a aj  
v nasledujúcom školskom roku si spoločne pripravíme rovnako zaujímavý a vzrušujúci deň! 

Mgr. Daniela Mihóková 
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PK slovenského jazyka a literatúry a výchovných 
predmetov 

 

Slovenský jazyk 
 
RÁZCESTIE 
 

V živote je veľa ciest. 
Rovné 
Hrboľaté 

Prašné 
Nekonenečné 
 

Pre každého jedna. 
A my? 
Kráčame 

Padáme  
Bežíme 

Potkýname sa 
 
Nevieme, 

Či ideme správne- 
a predsa 
chceme dôjsť do konca 
 
Mária Mlaková 
IV. O, 13 rokov 

 
Tento školský rok k osvedčeným exkurziám 

pribudla nová, a to do Banskej Bystrice 

a Tajova. Pripomenieme, že prváci a študenti 
kvinty navštívili Mestskú knižnicu v Kežmarku, 
kde sa oboznámili s knižničným systémom, 

zdrojmi a spôsobom hľadania informácii, ale 
i vypožičiavania kníh. Druhý ročník a sexta sa 
vydala po stopách realistických spisovateľov - 

Pavla Országha Hviezdoslava a Martina 
Kukučína. Pozreli si expozíciu venovanú 
básnikovi P. O. Hviezdoslavovi v Dolnom 

Kubíne, kde sa dozvedeli množstvo informácii 
aj z jeho súkromného života. Neobišli ani 

hájovňu pod Babou horou. Práve toto prostredie bolo inšpiráciou pre vznik lyrickoepickej 

skladby Hájnikova žena. Poslednou zástavkou bol rodný dom Martina Kukučína v Jasenovej. 
Reportáže, ktoré študenti napísali po tejto exkurzii, priniesli poväčšine pozitívne hodnotenia. 
Novinkou bola exkurzia do Banskej Bystrice a Tajova. Bola určená prvákom a kvinte. Prvou 

zastávkou bolo Literárne a hudobné múzeum v Bankej Bystrici, ktoré je zamerané na literárnu 
a hudobnú kultúru regiónu Banskej Bystrice a Brezna. Prostredníctvom výkladu, ale 
i jednotlivých expozícii spoznali niektoré z osobností, ktoré sú spojené s týmto regiónom.  

Za všetkých spomenieme Mateja Bela, Jána Chalupku, Sama Chalupku a Andreja Sládkoviča. 
Študenti mali možnosť vidieť vzácne tlače, archívne dokumenty, literárne rukopisy, fotografie. 
Ďalšou zastávkou bol pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského v Tajove. Vstupná miestnosť 

zachytáva históriu obce Tajov, ďalšie miestnosti sú venované životu a dielu J. G. Tajovského 
a Hany Gregorovej i autorovi 11 patentov - Jozefovi Murgašovi. 

Zapojili sme sa aj do rôznych súťaží. Študentky Zuzana Barloková zo IV. B a Lívia 
Jaseňáková z III. B si z krajského kola Vansovej Lomničky odniesli diplom za úspešné 

vystúpenie. Do okresného kola Hviezdoslavovho Kubína postúpili Paulína Slodičáková  
zo IV. O a Benedikt Nebus z III. O. Študentka Lýdia Pompová z II. B sa stala víťazkou 
celoslovenského kola v sekcii literárnej tvorby súťaže Európa v škole. V spomínanej súťaži sa 

darilo aj ďalším študentkám. Jana Brutovská z I. C bola ocenená 2. miestom vo výtvarnej časti 
súťaže a Zuzana Lorková z III. O získala 2. miesto v obvodnom kole v kategórii Literárne 
práce. Porota Lirerárneho Kežmarku ocenila talent Jána Živčáka prvým miestom a Jany 
Brutovskej tretím miestom. Obaja súťažili v kategórii poézia. Darilo sa aj nášmu školskému 

časopisu Stretnutia. Zo súťaže Pro Slavis 2010 si odniesol cenu za 3. miesto. Na Štúrovom 
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pere 2010 sa v konkurencii 83 časopisov umiestnil na 2. mieste. 

A porota regionálnej súťaže Najlepší školský časopis v Poprade ho 
zaradila na 1. miesto.  

Ku školskému roku neodmysliteľne patria divadelné predstavenia. 
Videli sme tanečné predstavenie Carmen v Štátnom divadle 

v Košiciach. Herci Divadla Maska komédiou Fotrovci a tínedžeri nás 
upozornili na súčasné problémy vo vzťahoch medzi rodičmi 
a tínedžermi. Hra bola venovaná všetkým strateným slovenským 

deťom a tínedžerom. V podani Spišského divadla sme videli hru 
Krásu krás od B. S. Timravy.  

Pevne verím, že aj školský rok 2011/2012 bude aspoň takým 
úspešným ako tento. Určite prinesie množstvo súťaží, projektov 
a výziev. Je to len na vás, milí študenti. Zapájajte sa do súťaží, projektov a ukážte svoj talent. 

Mgr. Andrea Petrášková 

Vansovej Lomnička 

Žiačky nášho gymnázia sa každoročne zúčastňujú umeleckej súťaže žien v prednese 
poézie a prózy s názvom Vansovej Lomnička na počesť spisovateľky, redaktorky prvého 
slovenského časopisu pre ženy – Dennica, prekladateľky a etnografky Terézie Vansovej. 

Dňa 9. 3. 2011 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku uskutočnil 44. ročník tejto 

súťaže. Päť dievčat (Lívia Jaseňáková z III. A, Daša Vojtechová zo IV. A, Zuzana Barloková 
zo IV. B, Lucia Imrichová a Lýdia Pompová z II. B) z našej školy zaujalo publikum a odbornú 
porotu svojím talentom, dve z nich (Lívia Jaseňáková a Zuzana Barloková) postúpili  

do krajského kola, ktoré sa konalo 19. 3. 2011 v malej zasadačke Mestského úradu  
v Poprade, kde tiež urobili dobré meno našej škole. 

Mgr. Mária Jančeková 

Seminár z estetiky 

"Umenie zmýva z duše ťažobu každodenného života..." Pablo Picasso 

V kontraste s bežným uponáhľaným dňom študenta na gymnáziu sú hodiny estetiky plné 

kreativity, inšpirácie, fantázie a tvorivosti. V dnešnej dobe obrovského rozvoja vedy a techniky 
nevychádzajú z našej školy len budúci matematici, technici, informatici, lekári či jadroví fyzici, 
ale aj estéti a umelci, pre ktorých velikáni umenia ako Albrecht Dürer, Paul Gauguin alebo 
Martin Benka ostanú navždy živí. 

V školskom roku 2010/2011 maturovalo zo semináru z estetiky 12 žiakov. Počas hodín  
sa každý z nich preniesol napríklad do praveku, kde si vyskúšal rolu pravekého lovca, ktorý sa 
„zmocnil“ duše loveného zvieraťa tak, že ho namaľoval na kameň, zoznámil sa s hrdinami 

mýtov a bájí antického Grécka, vyjadril svoje pocity z počutej hudby na papier a nakreslil svoje 
vlastné jedinečné dielo, vžil sa do roly postavy na obraze, vrátil sa do obdobia, keď  
na striebornom plátne žiarili Charlie Chaplin, Marlene Dietrich, Audrey Hepburn či Marilyn 

Monroe alebo sa ponoril do dejín umenia prostredníctvom kníh, dokumentárnych filmov, 
novín, obrázkov a fotografií. 

Povinnosťou každého maturanta bolo vytvoriť a neskôr aj obhájiť svoju vlastnú seminárnu 
prácu. Okruh tém bol veľmi široký, napr.: spracovanie ľudských citov v umení, téma jesene  
či teplého slnečného dňa, mestskej architektúry, baletu a folklóru, fotografie, Erbenovych 

balád, výroby a uchovávania drevených hračiek z Kyjatíc či každému známeho diela od Fraňa 
Kráľa Čenkovej deti. 

Vyvrcholením vzdelávacieho procesu v oblasti estetiky bola „skúška dospelosti“, pri ktorej 
žiaci aplikovali svoje teoretické vedomosti na konkrétne príklady z architektúry, maliarstva, 
sochárstva, hudby, tanca, fotografie alebo filmu. 

Mgr. Mária Jančeková 

http://gympohkk.edupage.org/forms/?file=student.html&student=38877
http://gympohkk.edupage.org/forms/?file=student.html&student=36753
http://gympohkk.edupage.org/forms/?file=student.html&student=38877
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PK cudzích jazykov 
 
Anglický jazyk a francúzsky jazyk 

 

V októbri sa na našej škole konala 
Prekladateľská súťaž Juvenes Translatores - Mladí 
prekladatelia (vo všetkých cudzích jazykoch). Naša 

škola bola do tejto medzinárodnej súťaže 
prihlásená každý rok, avšak až tento školský rok 
nás vylosovali medzi oficiálne súťažiace školy. 

Výsledky nás potešili, pretože náš žiak Janko 
Živčák - už z bývalej VIII. O získal prvé miesto 
v rámci celého Slovenska za preklad 

z francúzskeho jazyka do slovenského jazyka.  
Pre ocenenie cestoval osobne až do Bruselu. 

V decembri sa konalo každoročné a našim študentom známe školské kolo olympiády 
cudzích jazykov. Na olympiáde sa súťažilo v kategóriách 2A - prvý a druhý ročník, 2B - tretí 
a štvrtý ročník, 2C - ak pobyt v anglicky hovoriacej krajine presiahol dobu 12 týždňov,  

2E - príma až kvarta. Olympiáda pozostávala z dvoch častí- písomnej a ústnej. V písomnej 
časti sa hodnotili časti ako gramatika, slovná zásoba, čítanie s porozumením, počúvanie 
s porozumením. Ústna časť pozostávala z dvoch častí - vytvorenie príbehu a reagovanie  
na nastolenú situáciu. 

V apríli sme zorganizovali prednášku o prekladateľstve a tlmočníctve. Prednášku viedol  
p. Rastislav Popelka z Kancelárie Generálneho riaditeľstva pre preklad EK, Bratislava. 
Prednáška bola zaujímavá a poučná ako pre žiakov, tak aj pre učiteľov, bola zameraná pre 

tých, ktorí sa učia akýkoľvek cudzí jazyk, alebo majú záujem sa v budúcnosti venovať štúdiu 
cudzích jazykov. Prednášky sa zúčastnili žiaci druhého a tretieho ročníka.  

Na budúci školský rok nás čakajú zmeny. Dočasne sa s našou školou rozlúčili  
p. p. Pješčáková a p. p. Mitchell. Nemusíte sa báť, miesto angličtinárky zaujme nová 
vyučujúca. Ale meno ešte neprezradíme... Držíme palce novej p. profesorke, našim 
maturantom a prajeme Vám všetkým úspešný školský rok 2011/2012. 

Mgr. Mária Pješčáková 

 
 

Francúzsky jazyk 

 

Vo francúzskom jazyku sa v tomto školskom roku zdokonaľovali žiaci VI. O, VIII. O (1. cudzí 
jazyk), I. A, II. A, III. A a IV. A (2. cudzí jazyk). Žiaci VIII. O navštevovali aj hodiny konverzácie 
vo francúzskom jazyku v rámci rozšíreného vyučovania francúzštiny, a tak sa mnohí priblížili 
úrovni veľkého Victora Huga. 

Ak ste v skorých ranných, resp. neskorých popoludňajších hodinách kedykoľvek v priebehu 
školského roka zacítili na chodbách našej školy vôňu dobre vyzretého syra, alebo začuli tóny 
posledného hitu od Stromaea, bolo to preto, že „amateurs“ francúzskeho jazyka a kultúry 

nesklamali a prišli na krúžok. Krúžok francúzskeho jazyka bol otvorený najmä pre tých, ktorí 
zatúžili zmerať si sily s veľkým pánom DELFom. Ďalší mladí bojovníci sú v krúžku očakávaní  
v budúcom školskom roku. DELF vyzval na súboj päť žiakov VI. O už v novembri a tri žiačky 

III. A v marci. Hodenú rukavicu zodvihli a vavrínom víťazstva boli v úrovni B1 dekorovaní 
Lenka Hencelová, Adam Jankura, Veronika Ksiažeková, Martina Lizáková a Kristína 
Maguthová, v úrovni A2 Petra Hardoňová, Nikol Mištíková a Katarína Rumlová. 
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S úsmevom Mony Lízy reprezentovala našu školu na krajskom kole Olympiády  

vo francúzskom jazyku v kategórii 2A Barbora Bajtošová zo VI. O. Obsadila 4. miesto. 
Ďakujeme! 

V VIII. O dozrel záujem vzbudzujúci fenomén Ján Živčák, stal sa z neho (okrem iného) 
talentovaný prekladateľ a ako taký zvíťazil v súťaži Juvenes Translatores. O tomto úspechu sa 
dočítate na inom mieste tejto správy. 

V školskom roku 2010/2011 si na našej škole mnohí žiaci robili aspoň občas domáce úlohy 

z francúzskeho jazyka, používali učebnicu nielen ako podložku pri piškvorkách, dokonca sa 
podieľali na výbere tej najlepšej učebnice pre ich potreby, pripravovali si zaujímavé 
prezentácie, písali tvorivé (hoci vraj erárne) slohy, neprestajne dobiedzali, hrdinsky bojovali  

so svojou nechuťou čokoľvek robiť, menili skupenstvo a stávali sa živou vodou pre svoju 
vyučujúcu. Zdá sa, že so žiakmi je všetko v poriadku. 

Mgr. Ivana Kovalová 
 

 

Nemecký jazyk 
 
V školskom roku 2010/2011 sa učilo 309 žiakov nemecký jazyk, z toho 190 žiakov ako  

1. cudzí jazyk a 119 žiakov ako 2. cudzí jazyk. 32 žiakov si zvolilo vo štvrtom ročníku, resp. 

oktáve konverzáciu v nemeckom jazyku. Vyučovanie nemeckého jazyka bolo organizované 
v niekoľkých skupinách: CJ 1 (jedna skupina III. O, IV. O, V. O, VI. O, VII. O, VIII. O, I. C, II. B, 
dve skupiny 1. B, III. B, IV. B) a CJ 2 (III. O, IV. O, V. O, I. C, II. A, II. B, II.  A, IV. A) a dve 
skupiny konverzácie. Výsledky  jednotlivých tried sú v priložených tabuľkách.  

V rámci nemeckého jazyka ponúkame žiakom účasť na olympiáde, výmenných pobytoch, 
 projektoch či prácu v krúžkoch. V tomto školskom roku sme boli veľmi aktívni.  

V decembri sme zorganizovali školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Žiaci súťažili 
v dvoch kategóriách. V kategórii 2A súťažilo 15 žiakov, víťazom sa stala žiačka V. O Monika 
Mačáková, v kategórii 2B, kde súťažilo 6 žiakov, zvíťazila Laura Neuwirthová z III. B. Obe 

žiačky reprezentovali školu v obvodnom kole v Poprade. Monika Mačáková nás ako víťazka 
reprezentovala v krajskom kole v Prešove, kde skončila na peknom 4. mieste. Veríme, že toto 
umiestnenie bude pre žiačku povzbudením, pretože po prvýkrát súťažila vo vyššej kategórii.  
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Po ročnej pauze sme sa tešili na 

výmenný pobyt žiakov z partnerskej 
školy Theresien-Gymnasium 
Ansbach. 20 žiakov a dvaja učitelia 

Renate Hammer a Martin Arlt dorazili 
po 14 hodinovej jazde autobusom  
17. februára  do Kežmarku. Prvýkrát 

v histórii výmenných pobytov 
pricestovali namiesto začiatkom 
januára až koncom februára. Táto 

zmena sa udiala kvôli dlhodobému 
problému so snehom. Posunutím 
termínu sme si sľubovali menej stresu 

kvôli snehovým podmienkam. Počasie 
sa však nedá naplánovať a hoci sme 
ani teraz  neboli celkom istí, naši 

nemeckí partneri si užili lyžovačku hlavne na kopcoch v Bachledovej doline v Ždiari. 
Doplnením športových aktivít bola návšteva hradu a skanzenu v Starej Ľubovni, výlet  
na Štrbské Pleso, návšteva Aquacity v Poprade, účasť na projektovom dni v škole.  

Pre mnohých pripravili hostiteľské 
rodiny aj individuálny program, ktorý si 
veľmi pochvaľovali. Medzi žiakmi bola 

príjemná atmosféra a teraz sa už 
všetci tešíme na návštevu Ansbachu 
v septembri. Pri tejto príležitosti by 

som sa chcela poďakovať všetkým 
hostiteľských rodinám za prijatie detí 
a pomoc pri zorganizovaní tejto 
výmeny. 

Krúžok nemeckého jazyka 

navštevovali žiaci IV. B triedy. Práca 
krúžku sa orientovala hlavne  
na nácvik gramatických štruktúr, 

modelových situácií a čítania 
s porozumením. 

Mgr. Mária Krempaská 

 

Sloboda vierovyznania – právo pre všetkých? 

 

V školskom roku 2010/2011 sa skupina trinástich gymnazistov zapojila už tretíkrát  
do programu EUROPEANS FOR PEACE nemeckej nadácie Erinnerung, Verantwortung und 

Zukunft. S nemeckými partnermi, gymnazistami z Bernau pri Berlíne, sa v spoločnom projekte 
venovali téme z oblasti ľudských práv: Sloboda vierovyznania – právo pre všetkých?  
(O vzťahu cirkvi a štátu v bývalom Československu a NDR). Od úvodnej prednášky 

cirkevného historika HEDr. Ľuboslava Hromjáka PhD. o vzťahu cirkvi a štátu do roku 1989 sa 
práca sústredila na vyhľadávanie pamätníkov doby a osobností, na ktorých by bolo možné 
dokumentovať tému. To znamenalo nadviazanie kontaktov, prípravu a uskutočnenie 
rozhovorov, zhromažďovanie informácií a podkladov k téme projektu.  

Zmyslom projektovej práce v programe EUROPEANS FOR PEACE je generačný dialóg. 

V priebehu roka sa Kežmarčania stretli s troma predstaviteľmi katolíckej cirkvi, a to spišským 
pomocným biskupom J. E. Mons. ThDr. Štefanom Sečkom, Ph.D., predsedom Konfederácie 
politických väzňov na Slovensku Dr. h. c. Antonom Srholcom, provinciálom redemptoristov 
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ThLic. Ing. Michalom Zamkovským CSsR, aktivistami tajnej cirkvi: RNDr. Františkom 

Mikloškom, Emíliou Pastvovou, Vladimírom Juklom, s europoslancom MUDr. Miroslavom 
Mikolášikom, arcibiskupom grécko-katolíckej cirkvi Mons. Jánom Babjakom, emer. Prof. Dr. 
Pavlom Winczerom, CSc a pánom Jozefom Krajňákom. 

Projektové stretnutia v piatok popoludní sa orientovali na výber a spracovanie získaného 

materiálu a určenie ďalších krokov. Práca bola rozmanitá, bolo potrebné naučiť sa pracovať 
s textom, upravovať obrázky, tvoriť plagáty a pod. Mnohé činnosti sa uskutočňovali nad rámec 
stretnutí, doma za počítačom, ale aj na spoločných cestách za rozhovormi. Náročná bola 
práca s filmom, ktorému venovala nejednu hodinu Viktória. 

Vyvrcholením projektovej práce bola prezentácia výsledkov pre verejnosť počas dvoch 

stretnutí 15-členných projektových skupín, a to v apríli v barnimgymnasium Bernau pri Berlíne 
a v júni v Kežmarku. Na výstave predstavili projektové skupiny profily osobností, s ktorými 
robili rozhovory, zaznamenávali ich a spracúvali aj v dokumentárnej filmovej podobe. 10. júna 

prišli na otvorenie výstavy do Kežmarku J. E. Mons. ThDr. Štefan Sečka, Ph.D, Dr. h. c. Anton 
Srholec, ThLic. Ing. Michal Zamkovský CSsR, Jozef Krajňák, ale aj takí hostia ako 
podpredseda správnej rady UPN v Bratislave PhDr. Ján Ondriáš. 

V záverečnom hodnotení sa všetci členovia projektovej skupiny vyjadrili, že by sa  

na takomto projekte napriek jeho náročnosti radi zúčastnili aj v budúcnosti. A nás, vedúce 
projektového krúžku, teší, že napriek náročnému projektu žiaci hovoria o prínose projektovej 
práce, o tom, že sa naučili pracovať v tíme, o zodpovednosti, ale aj o výhodách, ku ktorým 
určite patria dva týždne s nemeckými priateľmi. A najmä ten, ktorý strávili v Nemecku.  

Na oboch stranách pribudli skúsenosti z projektovej práce, ostávajú spomienky na zážitky 

z Berlína, z návštevy parlamentu, Ministerstva obrany, Pergamon múzea, alebo u nás  
na návštevu Spišskej Kapituly, stretnutie s farárom Kuffom v Žakovciach alebo na rozhovor 
v škole s Antonom Srholcom a na všetky spoločne strávené chvíle. 

Mária Goceliaková, Mgr. Mária Krempaská (vedúce projektu) 

 

 

 
 
 

Pozornosť regionálnych médií 
zaujal na výstave aj Anton Srholec. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Michaela vysvetľuje Jánovi 
Ondriašovi z UPN Bratislava, ako 
vznikol jej plagát o poslancovi EP 

MUDr. Miroslavovi Mikolášikovi. 
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Účasť na pútiach nebola vítaná režimom - projektové skupiny na Levočskej hore 

 

 

PK dejepisu, geografie a náuky o spoločnosti 
 

 

Po stopách čiernej minulosti... 

 

V histórii ľudstva sa objavujú aj temné stránky, na ktoré by mnohí chceli zabudnúť, 
ale ony sú tu pre nás na výstrahu, aby sa už nič tomu podobné neopakovalo.  

My, tretiaci, sme sa 13. júna 2011 rozhodli vydať na ťažkú cestu do nie tak dávnej 
minulosti. Navštívili sme koncentračný tábor Auschwitz v Osvienčime. 

 

Po dlhej ceste sme konečne zazreli známe tehlové budovy. Do samotného areálu sme 
vstupovali v skupinách a každá skupina si naladila svojho sprievodcu. Skupina, v ktorej som 
bola aj ja, mala za sprievodcu muža, ktorý síce hovoril po česky, ale nebol s tým žiaden 

problém. Tým, že každá skupina mala iného sprievodcu, tak sa prehliadky mierne líšili. Každý 
sprievodca sa venoval niečomu kratšie, niečomu zas dlhšie. Náš sprievodca často pripomínal 
ťažkú prácu väzňov. Je priam neuveriteľné, že cesty, ktorými sme kráčali aj my, boli niekedy 

preplnené väzňami. V očíslovaných domoch, ktoré kedysi slúžili na rôzne účely, ako napr. 
,,spálne“, boli rozmiestnené expozície. Za sklenými vitrínami sa nachádzali predmety  
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od krémov na topánky, cez kufre až po ľudské vlasy. Keď za sklom vidíte tisíce topánok, 

kufrov, hrncov, vlasov... tak je až nemožné predstaviť si, že tieto veci patrili ľuďom, ktorí ani 
netušili, kam ich vedú a žila v nich nádej, že bude lepšie. Skoro v každom dome sprevádzajú 
návštevníkov aj fotografie alebo obrazy, ktoré vystihujú kruté zaobchádzanie, ktoré bolo  

na dennom poriadku. Veľmi emotívnym zážitkom, aspoň pre mňa, bola plynová komora,  
v ktorej som mala miestami pocit, ako keby tam stále boli ľudia, ktorým tam vyhasol život.  

Veľmi oceňujem expozície rôznych národov v jednotlivých domoch, pretože tak sa môžu 
Slováci, Poliaci, Maďari... dozvedieť viac o deportáciách do koncentračného tábora zo svojej 

vlasti. V dome, ktorý bol venovaný Slovákom, boli dokumenty, fotky, listiny, články, z ktorých 
sme sa mohli dozvedieť kto a odkiaľ bol deportovaný, ako to prebiehalo... V pozadí bolo počuť 
zvuk idúceho vlaku. 

Táto exkurzia je veľmi silným zážitkom pre každého a je iba na nás, aby sme sa zamysleli 
nad týmito zvrátenými činmi a zabránili ďalším nezmyselným činom. 

Andrea Čekovská 

 

 

Mladí reportéri pre životné prostredie 

 

V školskom roku 2010/2011 pracovali na našej škole dva tímy Mladých reportérov  
pre životné prostredie. Zástupcovia oboch tímov mali možnosť v septembri okúsiť laznícky 
život v Zaježovej pri Zvolene, kde sa konal workshop Mladých reportérov. Naše reportérky  

zo VI. O a II. B tam nadobudli vedomosti z oblasti novinárčiny a životného prostredia, sústredili 
sa na výber vhodnej témy pre svoj projekt a na vypracovanie akčného plánu pre celý školský 
rok. 

V priebehu školského roka tímy pracovali, čo im sily stačili a v závere školského roka 
zbierala ovocie svojej práce Martina Lizáková zo VI. O, ktorá so svojimi fotografiami v projekte 
„EKOgypsy“ získala v celoslovenskej súťaži Mladých reportérov prvé a tretie miesto . 

V budúcom školskom roku budú oba tímy pokračovať vo svojej činnosti a sú otvorené pre 
všetkých mladých ľudí so vzťahom k životnému prostrediu a k práci žurnalistu. 

 

Mgr. Ivana Kovalová 

 

 

 

Popiska k fotke:  

Predstavitelia Greenpeace 
Slovensko Juraj Rizman 
(riaditeľ) a Lucia Szabová 

(hovorkyňa), mladé 
kežmarské reportérky Martina 
Lizáková a Júlia Knižková 
a vyučujúca Ivana Kovalová  
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PK matematiky, fyziky a informatiky 
 

 

EXPERT geniality show 
 

 
EXPERT geniality show je nová súťaž, ktorá  vychádza 

z formátu mimoriadne obľúbenej súťaže Matematický klokan.  

Na rozdiel od Klokana sa však EXPERT nezameriava  
na matematiku, ale umožňuje žiakom prejaviť svoje schopnosti 
v mnohých iných oblastiach. Tento typ súťaží je obľúbený všade 

vo svete: ide o jednorazovú akciu, ktorá si nevyžaduje dlhodobú 
prípravu, súťažné otázky majú podobu testu s výberom 
odpovede, sú pre žiakov zaujímavé a zábavné a zámerne nie sú 
príliš vedecké, aby boli dostupné širokej skupine žiakov. 

4. ročník súťaže sa uskutočnil  9. decembra 2010. Každý žiak súťažil v dvoch témach, ktoré 
si sám vybral z ponuky. Svoju voľbu tém nahlásil až pri odovzdávaní testu. 

V tomto školskom roku sa na našej škole zapojilo 30 žiakov (z III. O 2 žiaci, zo IV. O  
2 žiaci, z V. O 4 žiaci, zo VI. O 2 žiaci, zo VII. O 5 žiaci, z I. C 10 žiaci, z II. A a II. B po jednom 
žiakovi, z III. B 3 žiaci).  

Každá téma sa osobitne hodnotí a zostavuje sa rebríček súťažiacich v  témach 
v jednotlivých vekových kategóriách a nakoniec aj celkové poradie. Diplom „Expert na ...“ 

získava žiak, ktorý sa umiestnil v celkovom poradí v téme na 1. - 100. mieste na Slovensku. 
Vecnú cenu získava žiak, ktorý sa  umiestnil na 1. - 10. mieste na Slovensku v téme. 
Spomedzi účastníkov sa žrebuje jeden, ktorý získa notebook. 

V téme Ako funguje svet sú úlohy z fyziky a chémie, v téme Planéta Zem z geografie 
a biológie. 

Z 30 našich zapojených žiakov sa 15, teda presne 50%, stalo Top expertmi v téme 
(výsledky pozri v tabuľke v časti úspechy žiakov). 

Daniel Pribulla zo VII. O sa ako jediný žiak dostal do Top 10 a dostane vecnú cenu. 

Úspešným žiakom blahoželáme. Všetci tí, ktorí tento rok neuspeli, sa môžu v budúcom roku 
pokúsiť o zlepšenie a tí, ktorí tento rok zaváhali a nesúťažili, sa môžu zapojiť na budúci rok. 

 
 

On-line korešpondenčný prírodovedný seminár (OKPS) alebo ako sme 
vyhrali tortu 

 
 

9. 6. 2011 štyria žiaci našej školy  
vo večerných hodinách počúvali prednášku 
o antihmote a popritom si pochutnávali  

na vynikajúcej ovocnej torte. Predchádzal 
tomu celý rad udalostí: 

1. Naša bývalá študentka Janka 
Bukovinová študuje na Univerzite Mateja 
Bela v Banskej Bystrici učiteľstvo matematiky 

a nemeckého jazyka. Ako vynikajúca 
študentka sa podieľa na príprave 
a organizačnom zabezpečení on-line 
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korešpondenčného prírodovedného seminára, ktorý organizuje katedra matematiky Fakulty 

prírodných vied UMB. V minulom školskom roku Janka oslovila študentov našej školy 
s možnosťou zapojiť sa. Traja z nich boli pozvaní na letnú školu. Tam sa uzavrela stávka, že 
tá škola, ktorá  v budúcom školskom roku zapojí viac študentov a  budú úspešní, vyhrá tortu. 

2. V septembri sa rozbehol nový ročník OKPS. Súťaž spočíva vo vyriešení úloh štyroch kôl 

z matematiky, fyziky, chémie alebo informatiky. Vyriešené úlohy treba poslať s  celým 
postupom riešenia. Z našej školy sa zapojil do matematiky Samuel Barabas z II. B 
(mimochodom v minulom ročníku skončil na 2. mieste a odovzdávanie vecnej ceny prebehlo 

pri preberaní polročných vysvedčení za účasti Kežmarskej televízie), do fyziky Martin Vanečko 
z V. O a do chémie Adam Jankura, Kristína Maguthová, Mária Wetterová, Veronika Talafová, 
Katarína Tomaškovičová zo VI. O a Martin Vanečko z V. O. 

3. Po vyhodnotení posledného kola sa v každom predmete stanovilo poradie. 
Najúspešnejší boli pozvaní na letnú školu a tí, ktorí sa umiestnili v rebríčku na prvých troch 

miestach, dostanú naviac hodnotné vecné ceny. Z našej školy boli pozvaní všetci zapojení 
žiaci. Martin Vanečko, Veronika Talafová a Katka Tomaškovičová v tom istom termíne 
finišovali s projektom s partnerskou nemeckou školou a mali na výmennom pobyte študentov 

z Nemecka, tak sa letnej školy zúčastnili len S. Barabas, A. Jankura, K. Maguthová  
a M. Wetterová. 

4. Dňa 8. 6. 2011 sa štyria študenti vydali  
na cestu do Banskej Bystrice a pokračovali  

do štýlového agroturistického areálu Fuggerov 
dvor. Okrem luxusného ubytovania a vynikajúcej 
stravy absolvovali sériu prednášok. V stredu 8. 6. 

poobede letnú školu zahájila prednáška Doc. 
Vladimíra Janiša Kódovanie o kódovaní 
informácií. V matematike súťažila aj dievčina 
z gymnázia z Nového Sadu zo Srbska. Jej rodičia 

pôsobia ako vysokoškolskí učitelia a jej otec mal 
prednášku Mathematics behind chip (ako vidieť 
prednášky boli nielen v slovenčine). Posledná prednáška bola astronomická (skúste si pozrieť 
www.stellarium.org). Večer sa aj počasie umúdrilo, vietor rozfúkal oblaky a dala sa pozorovať 
nočná obloha ako pokračovanie astronomickej prednášky. 

Vo štvrtok 9. 6. sa zapojení študenti stretli s pracovníkmi univerzity, ktorí opravovali ich 
riešenia a prediskutovali po jednotlivých odboroch najproblematickejšie úlohy. Potom 

nasledovala prednáška Chémia vôní spojená s praktickou činnosťou (Vedeli ste, že svoje 
čuchové orgány presýtené rôznymi vôňami zregenerujete privoňaním kávy?) a prednáška 
Moderná aplikovaná štatistika. Okolo obeda sa poriadne rozpršalo, tak plánovaný výlet  
do okolia bol poobede nahradený individuálnym programom (kartové hry, plávanie, sauna...).  

Po večeri nasledovalo vyhodnotenie minuloročnej stávky, krájanie torty a sledovanie 
prednášky Antihmota. 

Piatok 10. 6. doobeda bol fyzikálny – 
najprv sa hrali fyzikálne hry a potom 
nasledovala prednáška Prírodovedné 
experimenty. 

Poobede nasledovalo lúčenie 
s prísľubom, že v budúcom školskom 
roku sa do OKPS zapojí ešte väčší 

počet študentov, aby viacerí mali 
možnosť byť súčasťou takejto skvelej 
akcie. 

Ing. Daniela Čekovská 

http://www.stellarium.org/
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PK biológie a chémie 
 

 

Planéta vedomostí 

V druhom polroku školského roka 2010/2011 bolo naše gymnázium  vybrané na overovanie 

Digitálnych učebníc Planéty vedomostí. Prístupové heslo na prácu so vzdelávacím portálom 
pre moderných učiteľov naučteviac.sk škola získala na základe prihlásenia sa na testovanie 
tohto produktu. Úlohy na portáli umožňujú učiteľovi získať od žiakov okamžitú spätnú väzbu. 

Učiteľ sprístupní úlohu žiakom, po jej vypracovaní skontroluje výsledky a riešenie úlohy. 
Takýmto spôsobom môže zadávať úlohy počas vyučovacej hodiny, ako aj domáce úlohy.  
Na portáli naučsaviac.sk má žiak možnosť prezrieť si lekcie k danej téme a vyriešiť úlohy, čím 

si sám overí, do akej miery učivo pochopil. Najviac vzdelávacích materiálov bolo vytvorených 
na chémii p. p. Pástorovou. 

Názorná agitácia 

Na názornú agitáciu sa využívajú nástenky. Na jednej z nich bola venovaná pozornosť 
problémom drogovej závislosti, racionálnej výživy, prevencii onkologickým ochoreniam  
a životnému prostrediu – enviromentálnej výchove. Druhá nástenka obsahovala aktuálne 

informácie o činnosti a rôznych aktivitách v rámci PK B-CH, výsledky olympiád a informácie 
o súťaži o najenvirotriedu. Na realizácii sa podieľali p. p. Petrášková, p. p. Pástorová,  
p. p. Čekovská ,p. p. Varholák a študenti školy (B. Špaková a S. Fejerčáková). 

Čisté hory 

22 žiakov z tried I. B (1ž), II. A (5ž), II. B 4ž), V. O (2ž), VII. O (5ž), a III. B (5ž) sa zúčastnilo 
spolu s učiteľmi p. p. Pástorovou, p. p. Ferulíkovou a p. p. A. Petráškovou akcie „Čisté hory“ 

vo Vysokých Tatrách. Odpadky zbierali na turistickom chodníku z Hrebienka na Zbojnícku 
chatu. 

Svetový deň vody /22.apríl/, Zeme /23.apríl/ a boja proti AIDS /1.december/ 

Prostredníctvom školského rozhlasu sa ako každý rok aj v tomto školskom roku uskutočnili 
relácie k Svetovému dňu vody, Zeme, boji proti AIDS, ktoré pripravuje p. p. Mária Petrášková. 

Súťaže  

Súťaž o najenvirotriedu prebiehala od začiatku školského roka vo všetkých triedach. 
Hodnotila sa estetická úprava tried, počet kvetov, udržiavanie kvetov, aktuálne nástenné 
noviny a separácia odpadu. V porote, ktorá triedy hodnotila, bol p. p. Varholák a žiaci  

B. Špaková a S. Fejerčáková. Prvé tri miesta boli ocenené finančnou odmenou - 1. miesto 
suma 3,30 eur na žiaka, 2. a 3. miesto suma 1,80 eur na žiaka. Poradie odmenených je 
nasledovné: 1. miesto III. B, 2. miesto IV. B, 3. miesto I. A spolu s I. B.  

28. apríla 2011 sa na územnej súťaži družstiev v poskytovaní 1. pomoci mladých okresu 

Poprad a Kežmarok zúčastnili žiaci VIII. O (B. Špaková, S. Fejerčáková, M. Vrábliková  
a F. Neupauer), VII. O (M. Ksiažek) a II. A (I. Oravcová). Družstvo našej školy obsadilo  
2. miesto. Krúžok prvej pomoci viedla p. p. D. Ferulíková 

Záujmová činnosť: 

Chemická olympiáda 

V chémii v šk. r. 2010 /2011 fungoval krúžok chemickej olympiády v  kategórii C a B, kde sa 
prihlásili 2 žiaci z V. O a 8 žiakov zo VI. O. Krúžok pracoval pod vedením p. p. Čekovskej. 
Úspešní riešitelia školského kola CHO kat. B A. Jankura a K. Maguthová sa zúčastnili 

krajského kola CHO na SOŠ vo Svite. Žiak A. Jankura sa umiestnil na 9. mieste, žiačka  
K. Maguthová na 10. mieste. Obaja žiaci sú úspešnými riešiteľmi CHO v tejto kategórii. 
Konzultácie v kat. A poskytovala žiakovi M. Ksiažekovi zo VII. O p. p. Pástorová. Na školskom 

kole bol úspešným riešiteľom, krajského kola sa nezúčastnil. V  kategórii Dg sa zapojili  
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do riešenia úloh 2 žiaci z kvarty  M. Rúra a P. Bednarčík. Konzultácie im poskytovala  

p. p. Gardošová. Úspešní riešitelia školského kola M. Šípka a M. Vanečko reprezentovali 
školu na krajskom kole CHO kat. C v Humennom, kde M. Šípka obsadil 7. miesto  
a M. Vanečko 19. miesto. Obaja žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi CHO v tejto kategórii.  

Na krajskom kole CHO na Gymnáziu Sv. Mikuláša v Prešove M. Rúra obsadil 7. miesto  
a P. Bednarčík 12. miesto. Obaja žiaci sú úspešní riešitelia CHO. 

Biologická olympiáda  

V kategórii E biologickej olympiády sa žiak III. O B. Nebus umiestnil v súťaži pod názvom 
Poznaj a chráň v obvodnom kole na 9. mieste.  

SČK 

Na škole pokračuje činnosť SČK formou stretnutí pod vedením p. p. Ferulíkovej, na ktorých 
sa žiaci oboznamujú s teoretickými a praktickými poznatkami v oblasti zdravotníckej výchovy.  

Onkologický krúžok 

P. p. Petrášková viedla krúžok s  onkologickou tematikou, zameraný na prevenciu a včasné 
odhalenie týchto ochorení. 

Iné aktivity  

Na letnej škole on-line korešpondenčného prírodovedného seminára v rekreačnom 
stredisku Fuggerov dvor pri Banskej Bystrici sa zúčastnili žiac i VI. O (A. Jankura,  
K. Maguthová a M. Wetterová) a žiak II. B S. Barabas. (Pripravovala p. p. Čekovská.)  

 

Mgr. Gabriela Pástorová 

 

Škola spolupracujúca s UNICEF 

 

 

UNICEF na začiatku školského roka už  
po dvanástykrát oslovila školy s ponukou bezplatných 
programov pre všetky typy škôl od materských  
po stredné školy. 

Naša škola sa prvýkrát zapojila do iniciatívy Škola 
spolupracujúca s UNICEF. Získať tento titul môže 
škola, ktorá uskutoční aspoň tri zo štyroch aktivít. 

 

 

1. 19. 11. 2010 navštívila našu školu aktivistka UNICEF Eliška Nemčková. Mala 
interaktívnu prednášku o činnosti a skúsenostiach UNICEF v rozvojových krajinách, ktorá 
bola pre žiakov  III. B a VII. O triedy. 

2. V rámci imatrikulačného večierka 26. 11. 2010 sa uskutočnila dobrovoľná zbierka  
na podporu vzdelávania detí v Afrike Školy pre Afriku.  

3. Žiaci III. B a VII. O sa zapojili do predaja vianočných pohľadníc v rámci aktivity Vianoce 

s UNICEF. Predaj sa uskutočnil 7. - 8. 12. 2010 v priestoroch našej školy a v uliciach 
mesta Kežmarok. Na účet UNICEF bolo zaslaných 202,23 €. 

4. V dňoch 19. – 20. 5. 2011 sa uskutočnila zbierka Týždeň modrého gombíka. 
Dobrovoľníci z III. B a VII. O vykonali zbierku v priestoroch školy a v uliciach mesta 

Kežmarok. Výťažok zo zbierky Školy pre Afriku a Týždeň modrého gombíka 215,61€ bol 
zaslaný na účet UNICEF. 
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Naša škola splnila podmienky aktivity a získala titul Škola spolupracujúca s UNICEF. 

Ing. Daniela Čekovská 

 

Práca koordinátora prevencie drogových 
závislostí v šk. roku 2010/2011 

 

Najlepšia skúsenosť s drogami je žiadna skúsenosť 

 

Na škole už niekoľko rokov pôsobí koordinátor prevencie drogových závislostí, ktorý 
koordinuje prácu celého pedagogického kolektívu v oblasti prevencie, zabezpečuje 

organizovanie rôznych preventívnych aktivít, zabezpečuje spoluprácu s políciou, lekármi, 
psychológmi.   

V šk. roku 2010/2011 sa uskutočnili v oblasti prevencie drogových závislostí tieto akcie: 

 Na začiatku šk. roka bola v rámci obnovy násteniek v škole presunutá k III. A triede 
nástenka venovaná prevencii so zameraním na právne aspekty porušenia zákazu fajčenia, 
konzumácie alkoholu a iných návykových látok v škole a pri mimoškolských akciách.  

 Uskutočnil sa dotazníkovou metódou na triednických hodinách v I. A, I. B, I. C a V. O 

prieskum, zameraný na zistenie úrovne informovanosti našich študentov o drogách, ich 
dostupnosti, cenách a konzumácii a o trávení voľného času, o vzťahoch v triede a celkovej 
atmosfére v škole.  

 22. 10. 2010 sa 231 žiakov školy (1. - 3. r.) a 11 pedagógov zúčastnilo premietania 
časozberného dokumentárneho filmu Katka o životných osudoch narkomanky.  

 18. 11. 2010 sa na podnet školy uskutočnila preventívna policajná akcia so psom na 

vyhľadávanie drog na našej škole. Boli skontrolované triedy III. A, III. B a VII. O  
s negatívnym výsledkom. 2. 2. 2011 sa uskutočnila opakovaná preventívna policajná akcia 
so psom. Kontrola prebehla v III. B a VIII. O triede s negatívnym výsledkom. 

 18. 11. 2010 na porade vystúpil vedúci Oddelenia služobnej kynológie Okresného 

riaditeľstva PZ v Starej Ľubovni František Kafka, psovod psa, s ktorým sa vykonala 
preventívna akcia. Učiteľov poinformoval o možnostiach použitia psa pri vyhľadávaní drog, 
o jeho výcviku a doniesol vzorky najviac sa vyskytujúcich drog v našej oblasti. Ďalej  
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na porade vystúpila pracovníčka Okresnej prokuratúry v Kežmarku, ktorá pedagógov 

poinformovala o právnej stránke prevencie, o postupe pri zistení drog v škole  
a pri podozrení na konzumáciu drog žiakom. 

 15. 4. 2011 sa uskutočnila prednáška Bc. Miroslava Schlesingera, pracovníka 
Občianskeho združenia Spoločne proti kriminalite pre žiakov IV. O a VII. O s témou Drogy 
a drogová závislosť a pre žiakov III. A s témou Počítačová kriminalita.  

 31. 5. 2011 bola pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku uskutočnená preventívna akcia. 
V škole boli umiestnené letáky s upozornením na problematiku fajčenia.  

 

Ing. Daniela Čekovská 

koordinátor prevencie drogových závislostí 

 

SOČ 
 

Anjel smrti, Kombinatorika, Beh... alebo z každého rožka troška 

V školskom roku 2010/2011 prebehol už 33. ročník 
SOČ-ky (pre tých, ktorí nevedia, Stredoškolská odborná 
činnosť).  

Napísanie a obhajoba práce SOČ je povinná práca 
tretiakov na hodinách slovenského jazyka. Tí študenti, 

ktorých práce sú zaujímavé a inovatívne, súťažia  
v školskom kole. Samozrejme, môžu sa zapojiť aj mladší 
žiaci, ak majú záujem a vybranú tému, ktorú by chceli 

prezentovať. Súťaží sa v rôznych odboroch,  
od matematiky a fyziky až po problematiku voľného času. 

V školskom kole 1. 2. 2011 súťažilo až 25 súťažiacich 
so 17 prácami z rôznych odborov. 

Školské kolo otvorila dvojica Alexandra Hudačeková a Branislav Dlugoš (III. B) s prácou 
Joseph Mengele. Snažili sa priblížiť pokusy lekára Josepha Mengeleho - Anjela smrti  

na dvojičkách v koncentračných táboroch. Ako druhá súťažila tiež dvojica, a to Dušana 
Kvetková a Paulína Orinčáková (III. B). Ich práca s názvom Kriminalita mladistvých sa 
zamerala na trestnú činnosť mladých ľudí v našom okrese. Ďalším súťažiacim bol Matej 
Cehula (VII. O), ktorý zostavil výukové CD o štátoch EÚ pre ZŠ a SŠ. 

Tvrdý boj prebiehal v odbore Zdravotníctvo, kde 
súťažili tri práce, ale postúpiť do ďalšieho kola mohli 
len dve. Porotu a divákov zaujala SOČ-ka Nikol 

Mištíkovej a Kataríny Rumlovej (III. A) Rakovina 
prsníka a krčka maternice. Druhou SOČ-kou  
v zdravotníctve bola práca Blahodárne účinky 

termálnej vody ďalšej súťažiacej dvojice dievčat, Lívie 
Jaseňákovej a Alžbety Hrebeňárovej (III. B), ktorá  
do ďalšieho kola nepostúpila. Poslednou v tomto 

odbore bola práca Mariána Ksiažeka (VII. O) 
Nedostatok železa v ľudskom tele a jeho prevencia, 
ktorá ďalej postúpila z 1. miesta. 

Ďalší boj bol v odbore Pedagogika, psychológia a sociológia. Nepostupovou prácou sa 
stala práca Islam, postavenie žien v islame opäť dvojice dievčat Tatiany Kantorkovej  

a Alexandry Královej (III. A). Prácou, ktorá postúpila z 2. miesta, bol Stres a jeho dôsledky 
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Claudie Galambošovej (III. A). Petra Petrovská 

(III. B) v tejto kategórii zvíťazila so svojou SOČ-
kou Výchova zrakovo postihnutých detí. Petra 
navštívila knižnicu, školu a škôlku v Levoči, ktoré 

sú zriadené pre zrakovo postihnutých a priniesla 
na ukážku aj kalendár pre zrakovo postihnutých 
a časopisy pre ľudí, ktorí majú zrak oslabený. 

V odbore Matematika a fyzika prvá 

prezentovala dvojica Petra Hardoňová a Dominik 
Glevaňák (III. A) svoju prácu Porovnávacia 
biomechanická analýza vrhu guľou. Táto práca 

porazila prácu Mareka Cehulu (III. B) 
Kombinatorika. 

Michal Malina (III. B) bol jediný súťažiaci v odbore Stavebníctvo a interiérový dizajn.  
Vo svojej SOČ-ke Lezecké steny chcel priblížiť laikom stavbu takejto steny a ukázal nákresy 
lezeckej steny, ktorú stavia. 

Pavol Šatala (III. A) a Patrik Pekarčík (II. A) súťažili s prácou Rozpoznávanie tvárí  

v biometrii s využitím knižnice OpenCV. Ďalšou prácou v odbore Informatika bola SOČ 
Mareka Lizoňa a Daniela Chleba (VII. O) Bezpečnosť a ochrana osobných údajov na internete 
a sociálnych sieťach. 

Z iného súdka bola práca Andrey Čekovskej Zneužitie kresťanských symbolov v umení. 

Predposlednou prácou v školskom kole bol Beh Patrície Kurucovej (VII. O), ktorá sa aktívne 
venuje behu a chcela jeho klady priblížiť aj ostatným. 

Práca Pavla Štefánika Priame zahraničné investície v SR v odbore Ekonomika zatvárala 
tohtoročné školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti.  

Regionálne kolo sa uskutočnilo 25. 2. 2011 na SOŠ technickej v Poprade, krajské kolo  
1. 4. 2011 na SOŠ v Starej Ľubovni a celoštátne kolo 26. - 29. 4. 2011 na SOŠ stavebnej  
v Trenčíne. 

Účasť našich žiakov v ďalších kolách je uvedená v tabuľke.  

Najúspešnejšie práce v SOČ v tomto školskom roku teda boli v odbore Matematika Petry 

Hardoňovej a Dominika Glevaňáka a v odbore Ekonomika Pavla Štefánika, ktoré súťažili  
v celoštátnom kole. 

Ing. Daniela Čekovská 

 

 

Číslo 
odb. 

Názov odboru Riešitelia Tr. Názov práce 
Umiestnenie v kole 

šk. regionál. kraj. celošt 

01 Problematika 
voľného času 

Patrícia 
Kurucová 

VII.O Beh 1. priamy 

postup do 

kk 

účasť _____

_ 

02 Matematika, fyzika Petra 
Hardoňová 

Dominik 
Glevaňák 

III.A 

 

III.A 

Porovnávacia 
biomechanická analýza 
vrhu guľou 

1. priamy 

postup do 

kk 

1. účasť 

02 Matematika, fyzika Marek Cehula III.B Kombinatorika 2. priamy 

postup do 

kk 

účasť _____ 
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06 Zdravotníctvo Marián 
Ksiažek 

VII.O Nedostatok železa v 
ľudskom tele a jeho 
prevencia 

1. účasť _____ _____ 

06 Zdravotníctvo Katarína 

Rumlová 

Nikol 
Mištíková 

III.A 

 

III.A 

Rakovina prsníka a 

krčka maternice 

2. 3. 3. _____ 

06 Zdravotníctvo Lívia 
Jaseňáková 

Alžbeta 

Hrebeňárová 

III.B 

 

III.B 

Blahodárne účinky 
termálnej vody 

3. _____ _____ _____ 

10 Stavebníctvo a 
interiérový dizajn 

Michal Malina III.B Lezecké steny 1. priamy 

postup do 

kk 

účasť _____ 

11 Informatika Pavol Šatala 

Patrik 

Pekarčík 

III.A 

II.A 

Rozpoznávanie tvárí v 
biometrii s využitím 

knižnice OpenCV 

1. účasť _____ _____ 

11 Informatika Marek Lizoň 

Daniel Chlebo 

VII.O 

VII.O 

Bezpečnosť a ochrana 
osobných údajov na 
internete a sociálnych 
sieťach 

2. účasť _____ _____ 

13 História, 
politológia, 
filozofia, právne 
vedy 

Alexandra 
Hudačeková 

Branislav 
Dlugoš 

III.B 

 

III.B 

Joseph Mengele 1. nepostúpili _____ _____ 

13 História, 
politológia, 
filozofia, právne 
vedy 

Paulína 
Orinčáková 

Dušana 
Kvetková 

III.B 

 

III.B 

Kriminalita mladistvých 2. nepostúpili _____ _____ 

14 Tvorba učebných 
pomôcok, 
didaktické 
technológie 

Matej Cehula VII.O Výukové CD o štátoch 
Európskej únie pre ZŠ a 
SŠ 

1. účasť _____ _____ 

15 Ekonomika a 
riadenie 

Pavol Štefánik III.A Priame zahraničné 
investície v SR 

1. 3. 2. účasť 

16 Teória kultúry, 
umenie, umelecká, 
odevná tvorba 

Andrea 
Čekovská 

III.B Zneužívanie 
kresťanských symbolov 
v umení 

1. 3. účasť _____ 

17 Pedagogika, 
psychológia, 
sociológia 

Petra 
Petrovská 

III:B Výchova zrakovo 
postihnutých detí 

1. 1. 3. _____ 

17 Pedagogika, 
psychológia, 
sociológia 

Claudia 
Galambošová 

III.A Stres a jeho dôsledky 2. účasť _____ _____ 

17 Pedagogika, 
psychológia, 
sociológia 

Tatiana 
Kantorková 

Alexandra 
Králová 

III.A 

 

III.A 

Islam, postavenie žien v 
islame 

3. _____ _____ _____ 
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Úspechy žiakov školy  
v školskom roku 2010/2011 

 
 
 

Ján Živčák, VIII. O  - 1. miesto v celoslovenskej súťaži pre mladých 
prekladateľov s názvom „Juvenes Translatores“ (z latinčiny 
„mladí prekladatelia“), ktorú organizuje Európska komisia. 

- 1. miesto v celoslovenskej súťaži Literárny Kežmarok  
v III. kategórii v odbore poézia 
http://literarne.muzy.sk/index.php?pid=2&ids=2&idv=229,   

http://www.podtatranske.noviny24.sk/kultura/1302/Ceny-z-
Literarneho-Kezmarku-brali-aj-domaci-autori.html 

 

Lýdia Pompová, II. B - víťazka celoštátneho kola súťaže Európa v škole  
- Literárne práce žiakov SŠ  
- 2. miesto v obvodnom kole súťaže Európa v škole - Literárne 

práce žiakov SŠ 
 
Jana Brutovská, I. C - 3. miesto v celoslovenskej súťaži Literárny Kežmarok  

v III. kategórii v odbore poézia 
- 2. miesto v obvodnom kole súťaže Európa v škole - Výtvarné 
práce žiakov SŠ 

 
Časopis Stretnutia - 3. miesto v celoslovenskej súťaži stredoškolských 

časopisov Proslavis 
http://www.matica.sk/index.php?D=1624&L=2&lang=sk 

- 2. miesto v celoslovenskej súťaži stredoškolských 
časopisov Štúrovo pero 
http://www.kskls.sk/stranka/sturovo-pero/ 

 
Zuzana Barloková, Barbora Hoffmanová, IV. B 

- umiestnenie v striebornom pásme v celoslovenskej súťaži 

Nenápadní hrdinovia 
http://www.november89.eu/aktuality/ocenene-prace-roku-
2010/, http://www.november89.eu/aktuality/druhy-rocnik-

projektu-nenapadni-hrdinovia/ 
 
Zuzana Lorková, III. O  - 2. miesto v obvodnom kole súťaže Európa v škole - Literárne 

práce žiakov ZŠ III. kategória 
  
 

Stredoškolská odborná činnosť 
 
 

Petra Hardoňová, Dominik Glevaňák, III. A 
- 1. miesto v krajskom kole SOČ v odbore Matematika a fyzika 

Pavol Štefánik, III. A   - 2. miesto v krajskom kole SOČ v odbore Ekonomika a riadenie 

Katarína Rumlová, Nikol Mištíková,  III. A 
- 3. miesto v krajskom kole SOČ v odbore Zdravotníctvo 

Petra Petrovská, III. B - 3. miesto v krajskom kole SOČ v odbore Pedagogika, 

psychológia a sociológia  

http://ec.europa.eu/translatores
http://literarne.muzy.sk/index.php?pid=2&ids=2&idv=229
http://www.podtatranske.noviny24.sk/kultura/1302/Ceny-z-Literarneho-Kezmarku-brali-aj-domaci-autori.html
http://www.podtatranske.noviny24.sk/kultura/1302/Ceny-z-Literarneho-Kezmarku-brali-aj-domaci-autori.html
http://www.matica.sk/index.php?D=1624&L=2&lang=sk
http://www.kskls.sk/stranka/sturovo-pero/)
http://www.november89.eu/aktuality/ocenene-prace-roku-2010/
http://www.november89.eu/aktuality/ocenene-prace-roku-2010/
http://www.november89.eu/aktuality/druhy-rocnik-projektu-nenapadni-hrdinovia/
http://www.november89.eu/aktuality/druhy-rocnik-projektu-nenapadni-hrdinovia/
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Predmetové olympiády 

 
Pavol Šatala, III. A - 2. miesto v krajskom kole Olympiády v informatike v kateg. A 
Patrik Pekarčík, II. A - 3. miesto v krajskom kole Olympiády v informatike v kateg. A 

Barbora Bajtošová, VI. O - 3. miesto v krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku  
v kategórii 2A 

Martin Šípka, V. O - 3. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády v kateg. D 

- 7. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády v kateg. C 
Monika Mačáková, V. O - 1. miesto v obvodnom kole Olympiády v nemeckom jazyku  

v kategórii 2A 

- 4. miesto v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku  
v kategórii 2A 

Dominik Grigľák, I. B - 5. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády v kategórii D  

- 6. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády v kateg. C 
Daniel Neupauer, I. C - 7. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády v kategórii D 
Matej Rúra, IV. O - 7. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády v kategórii Dg 

Adam Jankura, VI. O - 9. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády v kategórii B 
Kristína Maguthová, VI. O - 10. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády v kategórii B 
Peter Bednarčík, IV. O - 12. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády v kategórii Dg 

Jakub Bartolomej Košúth, V. O 
- 13. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády v kategórii D  

Martin Vanečko, V. O - 17. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády v kategórii D 

- 19. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády v kategórii D  
Jakub Cehula, III. O - 2. miesto v obvodnom kole Geografickej olympiády v kateg. E 

- 5. miesto v celoslovenskej súťaži Talent v akcii - odbor 

fyzika 
Daniel Pekarčík, III. O - 3. miesto v obvodnom kole Fyzikálnej olympiády v kategórii F 
Matej Schőn, IV. O - 4. miesto v obvodnom kole Geografickej olympiády v kateg. F 

Veronika Krišandová, IV. O - 2. miesto v obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku  
v kategórii 1B 

Andrea Chudíková, III. A, Jana Tomaškovičová, VI.O , Veronika Ksiažeková, VI.O 

- 4. miesto v okresnom kole Biblickej olympiády v kategórii 
stredných škôl  

  

Športové súťaže 
 

Oliver Tropp, IV. O  - 2. miesto v krajskom kole v šachu žiakov ZŠ 

Lukáš Tropp, IV. A  - 3. miesto v krajskom kole v šachu študentov SŠ 
Vladimíra Šmáliková, II. A - 8. miesto v krajskom kole v šachu študentiek SŠ 
 

Družstvo dievčat (Martina Cehulová, IV. B, Lenka Hencelová, VI. O, Daniela 
Majerčáková, IV. B, Mária Miturová, II. B, Anna Lesná, IV. B, Lenka Dluhá, IV. B, Terézia 
Hudačková, IV. B)  - 1. miesto v okresnom kole v basketbale dievčat stredných škôl 

 
Družstvo dievčat   - 1. miesto v okresnom kole vo volejbale dievčat stredných škôl 
Družstvo chlapcov - 1. miesto v okresnom kole vo volejbale chlapcov SŠ 

  
Online korešpondenčný prírodovedný seminár organizovaný Fakultou prírodných 

vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

 
Samuel Barabas, II. B  - 2. miesto v seminári z  matematiky 
Adam Jankura, VI. O - 1. miesto v seminári z  chémie 

Veronika Talafová, VI. O - 2. miesto v seminári z  chémie 
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EXPERT geniality show 

 
Naši Experti sú: 

Meno a priezvisko Trieda Expert na 
Miesto 
v rámci 

SR 

Expert na 
Miesto 
v SR 

Celkové 
umiest. 

Radovan Kaprál III.O Bity a bajty 93. 
   

Martin Šípka V.O Ako funguje svet 64. 
   

Jakub Bartolomej 
Košúth 

V.O Ako funguje svet 41. 
   

Marián Ksiažek VII.O Ako funguje svet 47. Anglický jazyk 33. 90. 

Martin Zahurák VII.O Ako funguje svet 16. Dejiny 98. 91. 

Ľuboš Wiesner VII.O Ako funguje svet 70. 
   

Daniel Pribulla VII.O Ako funguje svet 6. Planéta Zem 33. 21. 

Jakub Vaľko I.C Dejiny 46. Planéta Zem 29. 32. 

Erik Starinský II.B Ako funguje svet 81. 
   

Andrea Čekovská III.B Planéta Zem 75. 
   

Ján Janík I.C Planéta Zem 64. 
   

Jana Brutovská I.C Planéta Zem 14. 
   

Marek Cehula III.B Ako funguje svet 14. Planéta Zem 55. 37. 

Barbora Štofanová VI.O Planéta Zem 13. 
   

Anna Suchanovská III.B Ako funguje svet 80. 
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Ponuka voliteľných predmetov na šk. r. 2011/2012 
 

Žiaci štvorročného aj osemročného štúdia majú možnosť posilniť si niektorý z vyučovacích 
predmetov povinne voliteľnými predmetmi. V VII. O a treťom ročníku sú to dva dvojhodinové 
predmety, v VIII. O a štvrtom ročníku 2 štvorhodinové predmety a 3 dvojhodinové predmety. 

Podmienky pre voľbu viacerých povinne voliteľných predmetov zohľadňujú nový model 
maturitnej skúšky.  

Z ponuky, ktorá bola rovnaká pre všetky ročníky, sa žiaci rozhodli pre tieto predmety:  

 
Tretí ročník a VII. O Štvrtý ročník a VIII. O 

žiak si volí  

dva 2-hodinové predmety 

žiak si volí  

dva 4-hodinové predmety 

žiak si volí  

tri 2-hodinové predmety 

(sk – počet skupín, ž – počet žiakov) 

Seminár z matem. - 1 sk – 29 ž Seminár z matem. - 2 sk – 33 ž Konverzácia v AJ – 3 sk – 52 ž 

Seminár z chémie – 1 sk – 15 ž Spol.-ved. seminár - 2 sk – 39 ž Cvičenia z matem. - 1 sk - 13 ž 

Seminár z biológie – 1 sk – 27 ž Seminár z biológie – 1 sk – 18 ž Cvičenia z biológie - 1 sk - 17 ž 

Spol.-ved. seminár - 1 sk - 28 ž Seminár z fyziky - 1 sk - 15 ž Cvičenia z chémie - 1 sk - 12 ž 

Seminár z geografie – 1 sk – 21 ž Seminár z dejepisu - 1 sk - 11 ž Cvičenia z informatiky - 1 sk - 15 ž 

Seminár z dejepisu - 1 sk - 13 ž Seminár z chémie – 1 sk – 12 ž Cvičenia zo SJ – 1 sk – 59 ž 

Konverzácia v AJ – 1 sk – 15 ž Seminár z geografie – 1 sk – 26 ž Deskriptívna geom. – 1 sk – 15 ž 

  Ekonomika – 1 sk - 27 

  Konverzácia v NJ – 2 sk- 33 ž 

 

Organizácia školského roka 2011/2012 
Školský rok sa začína 1. septembra 2011. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 

2011 (pondelok). Školské vyučovanie v 1. polroku školského roka sa končí 31. januára 2012 
(utorok). 

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2012 (streda) a končí sa  
29. júna 2012 (piatok). 

Prázdniny v školskom roku 2011/2012: 
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Zoznam žiakov podľa tried 

(Fotografie tried zhotovila žiačka Martina Lizáková) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

III. O 
Triedna učiteľka: Mgr. Mária Uličná 

 
 

 
 
* žiak prospel na konci školského roka s vyznamenaním 

 

1. Viliam Baláž * 14. Lea Lapšanská * 

2. Lukáš Bednarčík 15. Zuzana Lorková * 
3. Jakub Cehula * 16. Samuel Mačák 
4. Mária Cehuľová 17. Natália Marhefková * 

5. Martina Džubanová * 18. Tomáš Miškovič 
6. Bibiána Chrenková * 19. Benedikt Nebus 
7. Ľuboš Jankura * 20. Daniel Pekarčík * 

8. Radovan Kapral * 21. Andrea Pitoňáková 
9. Ján Koščák 22. Kristián Repaský 
10. Igor Koššar 23. Gabriela Scherfelová 

11. Filip Košuth 24. Adam Štefanik 
12. Karin Kovalská * 25. Dávid Zummer 
13. Jakub Kurila *  
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IV. O 
Triedna učiteľka: Mgr. Vladimíra Mačáková 
 

 

 

 
 
 

 

1. Veronika Baluchová * 16. Edita Mlaková * 

2. Filip Baran 17. Radko Olekšák 
3. Martin Baran 18. Jakub Paják * 
4. Peter Bednarčík 19. Zuzana Potaniecová * 

5. Frederika Fodorová 20. Karolína Reľovská 
6. Daniel Galovič  21. Matej Rúra 
7. Dávid Girgáš 22. Loriána Ružbaská * 

8. Klaudia Gurgoľová * 23. Matej Schön *  
9. Dávid Hovanec 24. Paulína Slodičáková 
10. Ján Jeleň 25. Marcel Suchanovský 

11. Samuel Knižka 26. Jana Špaková 
12. Klára - Mária Košuthová * 27. Oliver Tropp 
13. Veronika Krišandová * 28. Mariana Zavacká 

14. Natália Kuzmiaková * 29. Dominika Zemanová 
15. Viktória Lechová 30. Nikola Zichačková * 
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V. O 
Triedna učiteľka: Mgr. Daniela Žabková 
 

 

 

 
 
 

1. Dominik Baláž  13. Tatiana Leštachová 

2. Gabriela Baluchová 14. Monika Mačáková * 
3. Alena Belková  15. Peter Maguth  
4. Richard Bohony  16. Zdislava Melníková *  

5. Magdaléna Dzinová 17. Patrícia Multáňová *  
6. Bronislava Gondžárová 18. Diana Ordzovenská 
7. Patrik Hrebeňár  19. Nikoleta Sperková  

8. Laura Kleinová 20. Katarína Suchá *  
9. Jakub, Bartolomej Košuth 21. Martin Šípka * 
10. Zdenko Kovalčík  22. Mária Štefaňáková 

11. Lívia Kruliacová  23. Beáta Uhrinová *  
12. Alžbeta Labusová  24. Martin Vanečko *  
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VI. O 
Triedna učiteľka: Mgr. Andrea Petrášková 
 

 

 

 
 

1. Barbora Bajtošová * 16. Simona Oravcová  

2. Nikodém Budzák  17. Viktória Petrasová  
3. Michaela Budzová  18. Patrícia Pohorelská * 
4. Viliam Červeňák  19. Jana Selepová * 

5. Ján Glodžák  20. Maroš Špak 
6. Mária Hangurbadžová  21. Barbora Štofanová 
7. Lenka Hencelová * 22. Veronika Talafová * 

8. Stanislava Chlebová 23. Jana Tomaškovičová * 
9. Adam Jankura * 24. Katarína Tomaškovičová * 
10. Júlia Klaudia Knižková  25. Radka Tomečková  

11. Veronika Ksiažeková *  26. Mária Valigová  
12. Martina Lizáková * 27. Mária Wetterová  
13. Kristína Maguthová * 28. Henrieta Zemančíková  

14. Dávid Maňak  29. Viktória Zummerová 
15. Paula Mazureková 30. Klára Živčáková  
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VII. O 
Triedna učiteľka: Ing. Daniela Čekovská 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
•• zahraničné štúdium 

1. Matej Cehula 11. Mária Odumorková * 

2. Lenka Gondžárová * 12. Michal Paják 
3. Daniel Chlebo 13. Barbora Petrovová 
4. Lukáš Kobza 14. Slávka Pribilovičová  

5. Artur Košuth •• 15. Daniel Pribulla  
6. Marián Ksiažek * 16. Vladimír Siráň 
7. Patrícia Kurucová * 17. Tomáš Trgala 

8. Marek Lizoň 18. Ľuboš Wiesner 
9. Magdaléna Marhefková 19. Martin Zahurák 
10. Alena Nováková 20. Natália Zastková * 
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VIII. O 
Triedna učiteľka: Mgr. Dana Ferulíková 
 

 

 

 
 
 

 
 

1. Ida Angelovičová 13. Silvia Ogurčáková 

2. Monika Duľová 14. Urban Petra 
3. Simona Fejerčáková * 15. Lívia Piervolová * 
4. Veronika Fričová * 16. Filip Reľovský 

5. Patrik Gallik 17. Klaudia Rozgonyiová 
6. Veronika Kavalcová 18. Barbora Špaková * 
7. Matúš Korfant  19. Mojmír Václav 

8. Dávid Kruliac 20. Simona Vasičáková * 
9. Diana Kušmireková 21. Mária Vrábliková * 
10. Magda Mačuteková 22. Adam Zavacký 

11. Nikola Mazurková 23. Denis Závacký  
12. Filip Neupauer 24. Ján Živčák * 
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I. A 
Triedna učiteľka: Mgr. Ivana Kovalová 
 

 

 

 
 
 

 

1. Tatiana Bednárová 10. Kristína Kroková * 

2. Adam Čížik 11. Daniela Mačičáková 
3. Alexandra Figurová 12. Matúš Madeja * 
4. Laura Gallyová 13. Richard Mištík 

5. Kristína Gurníková * 14. Andrea Nagyová *  
6. Radka Hodorovičová 15. Ján Pirožek  
7. Kristína Holovová 16. Simona Ugrayová * 

8. Andrea Kolejáková 17. Barbora Vasičáková 
9. Lucia Korfantová * 18. Stanislav Vnenčák * 
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I. B 
Triedna učiteľka: Mgr. Adriana Beňková  
(od 1. 2. 2011 triedny učiteľ Mgr. Jozef Vlček) 

 
 

 

 
 

1. Ivan Bartek  16. Patrícia Mirgová 

2. Kristína Božeková 17. Natália Neupauerová 
3. Miroslava Božeková 18. Michal Oravec * 
4. Klaudia Budzáková 19. Michaela Pisarčíková 

5. Ľudmila Dziaková 20. Patrik Pomorský 
6. Monika Fričová 21. Lukáš Pompa 
7. Dominik Grigľák * 22. Mária Reľovská 

8. Dominika Halčinová 23. Tomáš Šimšaj 
9. Radka Kačmareková 24. Lukáš Špak 
10. Peter Kiska 25. Vladimír Špak 

11. Monika Krempaská 26. Andrea Štecová 
12. Andrea Lopatovská 27. Matúš Tribula 
13. Nikola Mačáková 28. Marián Valenčík 

14. Katarína Matalíková 29. Veronika Vaľková * 
15. Dávid Michalík 30. Zuzana Veštúrova 
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I. C 
Triedna učiteľka: Mgr. Claudia Fassingerová 
(od 10. 1. 2011 zastupujúca triedna učiteľka Mgr. Mária Petrášková) 

 
 

 

 
 
 

1. Dárius Balasko 16. Adrián Mrázik 

2. Jana Brutovská * 17. Daniel Neupauer 
3. Linda Demková * 18. Jakub Neupauer 
4. Lenka Gärtnerová * 19. Dominika Nováková * 

5. Denis Grotkovský *  20. Samuel Ogurčák 
6. Dávid Hotáry 21. Lucia Pitoňáková 
7. Norbert Hudáček 22. Karina Račeková * 

8. Ján Janík * 23. Ján Repčák  
9. Frederika Knapíková 24. Jana Ridziková * 
10. Samuel Kolodzej 25. Tomáš Rušin 

11. Magdaléna Kovalčíková * 26. Rudolf Semaňák  
12. Paulína Kriššáková * 27. Silvia Schmidtová 
13. Lenka Mačáková 28. Lukáš Tomaškovič 

14. Tomáš Michaliček 29. Jakub Vaľko * 
15. Nina Modlová  
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II. A 
Triedna učiteľka: Mgr. Eva Cimbalistová 
 

 

 
 
•• zahraničné štúdium 

  

1. Romana Babičová 17. Ivana Labusová  

2. Maroš Bobulský *  18. Patrícia Mačičáková  
3. Slavomír Drozd  19. Pavol Matava  
4. Barbora Fecková  20. Patrícia Mitterová *  

5. Simona Fedorová * 21. Bystrík Mitura  
6. Mária Filiačová *  22. Lýdia Nitranská  
7. Alena Garanová  23. Ivana Oravcová  

8. Dominika Holovová  24. Patrik Pekarčík  
9. Lucia Hudáčeková  25. Alena Reznická  
10. Samuel Jakub  26. Michaela Scholtzová  

11. Lucia Janiglošová  27. Samuel Solus *  
12. Ivana Jedináková  28. Filip Ščigulinský  
13. Nikola Kaňuková *  29. Vladimíra Šmáliková  

14. Matúš Kormaník  30. Lenka Varšová  
15. Karolína Kovácsová  31. Sabína Zednikovičová *  
16. Gregor Kuffa ••    
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II. B 
Triedny učiteľ: Mgr. Pavol Šoltýs 
 

 

 

 
 
• do 31. 1. 2011

1. Matúš Balabas  16. Helena Lešundáková 

2. Samuel Barabas * 17. Mária Miturová 
3. Nikola Bednárová 18. Dagmar Petrášková * 
4. Anna Bohunčáková  19. František Pisarčík 

5. Ivana Fábryová  20. Lýdia Pompová 
6. Anton Funket • 21. Jana Slavkovská 
7. Dávid-Ľudovít Godiška 22. Romana Sosková * 

8. Kristína Heilandová * 23. Denisa Starinská * 
9. Tímea Horvathová * 24. Erik Starinský 
10. Lucia Imrichová 25. Dominika Svocáková 

11. Bibiána Jankurová 26. Marek Šelep 
12. Stanislav Kačmarik 27. Daniel Šromovský 
13. Miriama Kočová 28. Jozef Úroda * 

14. Katarína Koščáková 29. Jaroslava Vojtičková 
15. Katarína Krupeľáková 30. Filip Zemančík 
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III. A 
Triedna učiteľka: Mgr. Mária Pješčáková 
 

 

 
 

1. Adrián Backár 18. Andrej Lešundák 

2. Viktor Bednár * 19. Andrea Marhefková * 
3. Richard Deák 20. Nikol Mištíková * 
4. Dominika Fedorová 21. Denisa Mitterová * 

5. Zdenka Frindtová 22. Veronika Petreková 
6. Claudia Galambošová 23. Mária Pirožeková 
7. Juliána Gemzová 24. Lukáš Potisk * 

8. Dominik Glevaňák 25. Katarína Rumlová * 
9. Mária Grichová 26. Dávid Starovič 
10. Petra Hardoňová * 27. Denis Szentivanyi * 

11. Kristína Chomišáková 28. Pavol Šatala 
12. Andrea Chudiková * 29. Bibiána Šavelová * 
13. Tatiana Kantorková * 30. Jana Špirková 

14. Patrik Kaňuk 31. Pavol Štefánik * 
15. Zuzana Kolejáková * 32. Barbora Zemančíková 
16. Ivan Krajňák 33. Michal Zoričák 

17. Alexandra Králová  
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III. B 
Triedna učiteľka: Mgr. Gabriela Pástorová 
 
 

 

 
 
•• zahraničné štúdium 

1. Gabriela Briatková •• 17. Laura Neuwirthová 
2. Radka Britaňáková 18. Veronika Ondrášiková * 

3. Miriama Budzáková 19. Paulína Orinčáková 
4. Marek Cehula * 20. Viktória Petrasová 
5. Andrea Čekovská * 21. Petra Petrovská 

6. Branislav Dlugoš 22. Patrik Pitoňák 
7. Dagmar Garanová 23. Slavomír Romaňák 
8. Martin Halčin 24. Patrik Skurka 

9. Jana Hanisková 25. Adam Slávik 
10. Alžbeta Hrebeňárová * 26. Anna Suchanovská 
11. Eva Hrebeňárová 27. Lenka Szekélyová 

12. Alexandra Hudačeková 28. Jana Šmihulová 
13. Lívia Jaseňáková 29. Barbora Špinková 
14. Dušana Kvetková 30. Patrícia Vojtičková 

15. Michal Malina 31. Beáta Zastková 
16. Mária Miturová *  
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IV. A 
Triedna učiteľka: RNDr. Anna Zubalová 

 

 

 

 
 

1. Petronela Budzáková 16. Eva Lojeková 

2. Dominika Galliková 17. Martina Marhefková 
3. Jozef Gancarčik 18. Martin Mitura 
4. Martina Guľašiová 19. Jozef Neupauer 

5. Radka Hardoňová  20. Beáta Oravcová 
6. Michal Homza 21. Peter Pix 
7. Alexandra Hudáčová 22. Barbora Ridziková 

8. Veronika Jakubcová 23. Zuzana Šimová 
9. Miroslav Jurčo 24. Michaela Tabáková 
10. Lukáš Kapolka 25. Patrik Tomaškovič 

11. Patrícia Kleinová 26. Veronika Trembáčová 
12. Denisa Klimková 27. Lukáš Tropp 
13. Karina Krisztová 28. Katarína Vartášová 

14. Martin Krok 29. Veronika Vojtaššáková 
15. Stanislava Labusová 30. Daša Vojtechová * 
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IV. B 
Triedna učiteľka: Mgr. Mária Krempaská 
 

 

 
 

 

1. Marcela Adamjaková * 18. Miloš Kruk 

2. Zuzana Barloková 19. Sabína Kvetková 
3. Simona Bohonyová  20. Peter Labuda 
4. Zuzana Brejčáková * 21. Anna Lesná 

5. Simona Brežinová 22. Pavol Lisý 
6. Martina Cehulová * 23. Daniela Majerčáková * 
7. Michaela Ćesánková 24. Katarína Michaličková 

8. Júlia Dluhá * 25. Andrej Mitura 
9. Lenka Dluhá 26. Matej Mikolajčík 
10. Barbora Hoffmannová 27. Matúš Pojedinec 

11. Peter Hrábek 28. Zuzana Reščáková 
12. Jana Hudačeková 29. Matej Rezničák 
13. Terézia Hudáčková 30. František Siska 

14. Ján Kapolka 31. Tomáš Sudor 
15. Samuel Kovalčík 32. Nóra Šugareková 
16. Veronika Kovalčíková 33. Jana Tomasová 

17. Lívia Kredatusová 34. Veronika Zummerová 


