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SEPTEMBER

ŠTAFETOVÝ POLMARATÓN

JAZYKOVÉ KAVIARNIČKY



6 SpodGupne6 SpodGupne

OKTÓBER

DEŇ ZDRAVIA
Deň zdravia v priestoroch nášho gymnázia prilákal 

malých i veľkých. Ochutnávali sme zdravé potra-
viny, dozvedeli sme sa množstvo zaujímavých infor-
mácií, precvičili boľavé chrbáty a súťažili.

Ďakujeme všetkým partnerom podujatia: Medolia 
centrum - p. Podušková, Pilates Stamina - p. Bau-

mannová, p. Bačová, p. Tencerová, p. Debnárová, p. 
Graus.

VÝLET DO SCHLOSSHOFFU

Prvá zahraničná exkurzia v tomto školskom roku zaviala tretiakov a sep-
timánov do Rakúska - na výstavu Čo zem JE? v zámku Schlosshof.
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OKTÓBER

KLICK

NOC V ŠKOLE

Naša PASCH-škola v spolu-
práci s Goetheho inštitú-

tom nám umožnila stať sa Klick 
redaktormi na rok 2018/19.
Mali sme možnosť spoznať 
mesto Berlín osobne. A nielen 
mesto, ale aj ľudí. Navštívili 
sme veľa zaujímavých miest, 
zažili veľa pekných zážitkov 
a nadviazali nové priateľstvá 
so študentmi z rôznych krajín.

Tradičnou aktivitou žiackej školskej rady je Noc v škole. Podvečer sme sa opäť 
vrátili do školy, aby sme zažili noc zábavných činností a hier. Tento rok sa jej 

okrem kvarty zúčastnili prváci, ale aj deviataci okolitých základných škôl. Celkovo 
42 akčných súťažiacich. Plus 10 animátorov.
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NOVEMBER

ERASMUS+
O svojich zážitkoch z 12-dňového pobytu na programe Erasmus nám poroz-

právali študenti septimy a 3.A. Svoju prezentáciu začali „enerdžáizerom“, čo 
je krátka slovná hra na prebudenie sa a získanie pozornosti divákov. Potom na-
sledovali fotografie a video, ktoré sprevádzali študenti rozprávaním o hlavných 
aktivitách programu, o spoločenských a vzdelávacích akciách, režime dňa a „ne-
režime“ spánku, turistike na Sitno a výlete do Banskej Štiavnice. Naši študenti sa 
vrátili plní nových zážitkov, priateľstiev, s motiváciou ešte viac sa učiť angličtinu. 
Erasmus+  každému  odporúčajú a chceli by ho určite znova zažiť.

STÁŽE
Cieľom projektu je poskytnúť všetkým študentom možnosť navštíviť vybrané firmy a inštitú-

cie v našom regióne, aby si na základe osobnej skúsenosti mohli vytvoriť úplne konkrétnu 
predstavu o práci, jednotlivých pozíciách, odborných činnostiach či požiadavkách na uchádzačov 
o pracovné zaradenie v danom subjekte. Získali tak jednak obraz o trhu práce, jednak prvé prak-
tické informácie, ktoré im môžu pomôcť lepšie sa zorientovať pri výbere vysokoškolského štúdia 
a pri voľbe budúceho povolania. Zároveň takto chceme podporiť myšlienku návratu vzdelaných 
mladých ľudí domov, do rodného kraja, motivovať ich, aby vyhľadávali pracovné príležitosti  v 
domácom  prostredí.

Prvá etapa projektu - jesenná – prebehla  16. novembra 2018. Výstupom bol protokol, ktorý 
podľa predtlače vyplnil každý študent. Zhodnotil navštívenú inštitúciu, uviedol klady i nedo-

statky a najmä svoje dojmy a postrehy.
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NOVEMBER

IMAŤÁK

STUŽKOVÁ
Navždy sa zachová v pamäti stužková... 10. novembra 2018 sa o tom 

presvedčila naša oktáva, keď si študenti v spoločnosti svojich rodi-
čov a učiteľov prevzali zelené stužky a prežili výnimočné chvíle dôstoj-
nej oslavy, radostnej  spolupatričnosti i veselej zábavy.
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DECEMBER

MBF
V utorok 4. 12. 2018 sme usporiadali tretí ročník prírodovednej súťaže MBF na GFŠ. 

Počas riešenia súťažných úloh treba využiť nielen vedomosti, ale aj logiku a poho-
tovosť. V matematickom, fyzikálno-chemickom a biologickom kole bojovali o body 4 
družstvá. Všetci súťažiaci sa do plnenia úloh vrhli na 100 %, rozdiely v súčtoch bodov 
boli minimálne (obzvlášť na prvých dvoch miestach), patrí im preto naše poďakovanie 
a blahoželanie. Najúspešnejšia bola trojica súťažiacich zo ZŠ sv. Alžbety, na druhom 
mieste skončili naši z kvarty a tretie miesto obsadila ZŠ Jána Zemana.

VÝSTAVA SNP
Podujatie, ktoré vytvorilo naše gymnázium pod vedením Mgr. Mojmíra Feldsama  

v spolupráci s Múzeom SNP v Banskej Bystrici, navštívili žiaci z okolitých škôl, ale 
aj zástupcovia Zväzu protifašistických bojovníkov a dokonca aj sám primátor Novej 
Bane. Špecialitou výstavy bolo, že celý čas ju lektorovali žiačky gymnázia, za čo im 
patrí veľký obdiv a vďaka. Museli si naštudovať množstvo materiálov, byť pripravené 
na otázky zvedavých žiakov, sprevádzať ich  či usmerňovať pri práci na záverečných 
výstupoch. Takéto hodiny dejepisu však boli aj pre ne samotné veľkou skúsenosťou, 
učili sa nielen prednášať štúdiom získané poznatky, ale aj vystupovať a komunikovať 
s verejnosťou. Nemenej dôležitý je aj fakt, že sme za výstavou nemuseli vycestovať, 
naopak, priamo v škole mali naši žiaci možnosť zažiť iné vyučovanie histórie, a tak 
rozmýšľať nad dôležitými míľnikmi v našich dejinách.
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DECEMBER

DOD
Počas otvorených dverí v Gymnáziu Františka Švantnera sme ukázali našu 

peknú školu, predviedli sme, ako sa učíme, vystupujeme, komunikujeme či 
zabávame. Ďakujeme všetkým za spoluprácu a tešíme sa na ďalšie návštevy. 
Naše dvere sa nezatvárajú, stále sú otvorené, preto neváhaj a staň sa jedným 
z nás!

MEDIA GURU COURSE
Od novembra 2018 sa v našej škole rozbehol v tretích ročníkoch tzv. Media 

guru course. Ide o projekt, ktorý s podporou Nadácie Orange rozbehli bý-
valí absolventi Gymnázia Františka Švantnera v Novej Bani s cieľom priniesť pre 
študentov zaujímavé formy vzdelávania v oblasti mediálnej výchovy. Motiváciou 
pre študentov by mala byť možnosť získať certifikát o absolvovaní tohto kurzu, 
získanie nových poznatkov z oblasti komunikácie, prezentovania a médií a neme-
nej zaujímavým bonusom bude absolvovanie pracovných stretnutí s úspešnými 
podnikateľmi v tejto sfére.
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JANUÁR

LYŽIARSKY DEŇ
Začali sme s blokovým vyučovaním telesnej výchovy na svahu: nádherná 

príroda v blízkosti nášho mesta, vynikajúce snehové podmienky, lyžiarsky 
svah a prví športovci z kvarty, ktorí si hodiny telesnej výchovy na záver 1. 
polroka vychutnali priamo na svahu. Väčšina lyžiarov, pár snowboardistov, 
dokonca aj jeden skialpinista tak ukončili prvý polrok nielen vďaka výborným 
študijným výsledkom s úsmevom na perách.

PILATES
Od roku 2015 sú v platnosti  inovované učebné  osnovy telesnej výchovy a súčas-

ťou tejto inovácie je rozšírenie náplne hodín telesnej výchovy o  nové  športy. 
Nakoľko sme moderná škola a kráčame s dobou, od  septembra 2018 sme začali v na-
šej škole v rámci TV vyučovať pilates. Nakoľko je to aj pre nás samotných novinka, za-
bezpečili sme, aby sa tieto hodiny vyučovali odborne a vedie ich skúsená a vychytená 
lektorka Kristína Baumannová.  Pilates cvičenie výrazne pomáha zlepšiť držanie tela, 
získať efektívnu silu a dynamickú stabilitu. Zlepšuje pohyblivosť, koordináciu, rovno-
váhu a celkovú kondíciu. Pôsobí preventívne aj liečebne pri problémoch s chrbticou a 
kĺbmi. Cvičenie sa zameriava na posilnenie centra tela pomocou aktivácie hĺbkového 
svalového systému. Dynamická stabilita centra tela vedie k uvoľneniu svalov končatín 
a centrovaniu kĺbov končatín, čím sa umožní efektívny a energeticky nenáročný každo-
denný pohyb a šport. Pravidelné cvičenie vedie k pevným krivkám tela, k estetickému 
a ladnému pohybu a k psychickej a fyzickej pohode. A nielen k tomu. Potom ako sa 
žiaci naučia techniku jednotlivých cvikov, precvičovanie a vysvetľovanie bude v anglic-
kom a nemeckom jazyku
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JANUÁR

HARPÚNA
Počas predchádzajúcich mesiacov biológovia z III. A a septimy zbierali informácie z 

rôznych zdrojov, analyzovali odborné články, prezentovali naštudované poznatky. 
Pomáhal im internet, učebnice i priateľ na telefóne. Zistili všeličo o DNA, génoch, en-
zýmoch a mutáciách, živo diskutovali o výhodách a nevýhodách GMO. Ich teoretická 
príprava vyvrcholila praktickými cvičeniami v špecializovanom laboratóriu BioMed v 
Martine vo štvrtok 24. januára. V laboratóriu si vyskúšali prácu odborníkov, prácu s 
mikropipetami, centrifúgou, baktériami a roztokmi, snažiac sa pracovať čo najpres-
nejšie a dodržať sterilné prostredie. Výsledok ich práce bol zaujímavý, veď geneticky 
modifikovali baktériu, hoci ju nevidno voľným okom.

ABSOLVENTI SA VRACAJÚ
Cyklus Absolventi sa vracajú pokračoval besedou s našimi bývalými štu-

dentmi, ktorí nás informovali o štúdiu na vysokých školách - Veronika 
Valašková na Žilinskej univerzite (Stavebná fakulta), Marek Lenč na UMB v B. 
Bystrici (Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov) a Martin Chmola 
na VUT v Brne (Strojnícka fakulta).
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FEBRUÁR

FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA
Fašiangová zábava sa konala v sobotu 23. 2. 2019 v spoločenskej miestnosti Knauf 

Insulation. Už jej samotný názov svedčí o tom, že sa niesla v ľudovom tóne. Rov-
nako výzdoba, pagáčiky a koláčiky od p. Maslena z Hronského Beňadika a program 
v podaní folklórneho súboru Háj. O dobrú náladu na parkete sa postaral skúsený DJ 
Uhrecký. A že to bola poriadna veselica a hodovanie až do rána bieleho, svedčal stále 
plný parket a družná debata počas tanečných prestávok.

ŠTUDENTSKÝ PLES
Študentský ples sa konal v piatok 15. 2. 2019 v Centre voľného času v 

Novej Bani. Usilovní členovia žiackej školskej rady vyzdobili sálu do mod-
ro-biela a pripravili drobné občerstvenie. Veselú zábavu dotváral DJ Andrej 
Minka, ktorý hral do tanca aj na želanie. V programe nechýbali tri, už tradič-
né, aktivity. Stoličkový tanec tentoraz vyhrala kvartánka Simona Káčerová, 
za kráľa plesu sme si zvolili Martina Papánka a jeho kráľovnou sa stala Aneta 
Rajnohová. Tombola potešila mnohých, za čo patrí naša vďaka štedrým spon-
zorom. Celým večerom nás sprevádzal tretiak Martin Baran.
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FEBRUÁR

ZÍSKANÉ CERTIFIKÁTY
Spolu 26 žiakov nášho gymnázia skladalo skúšky od základnej úrovne A1 až 

po pokročilú úroveň B2, ktorá je aj maturitnou úrovňou pre cudzie jazyky. 
Blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a veríme, že sú motiváciou pre ďalšie 
rozvíjanie svojich vedomostí a zdokonaľovanie sa v tomto síce náročnom, ale 
dôležitom cudzom jazyku.



16 SpodGupne

MAREC

VÝLET DO MOCHOVIEC 
So študentmi 3. A a septimy sme sa zúčastnili exkurzie v jadrovej elektrárni 

Mochovce. Študenti mali možnosť takouto formou vstúpiť do tematickej 
časti jadrová fyzika a rádioaktivita, ktorú budú prezentovať vo vlastných pro-
jektových prácach. V tomto roku bola novinkou aj návšteva republikového 
úložiska jadrového odpadu firmy JAVYS, a.s., kde sme získali informácie o 
likvidácii a uskladňovaní rádioaktívneho odpadu na Slovensku.

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA
Dňa 21. 3. 2019 sa v Novej Bani uskutočnilo okresné kolo biblickej olympi-

ády stredných škôl. Na prvom mieste sa umiestnili študenti z nášho gym-
názia: Veronika Adamcová, Zuzana Valentovičová, Šimon Mikuška.
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MAREC

DEŇ UČITEĽOV
Deň učiteľov je príležitosťou oceniť pedagógov za ich prácu, aktívny, pro-

fesionálny a zároveň ľudský prístup. Banskobystrický samosprávny kraj 
udelil plaketu Jána Amosa Komenského 15 učiteľom zo stredných škôl, kto-
rých je zriaďovateľom. Na slávnostnom podujatí v Divadle J. G. Tajovského vo 
Zvolene si ju prevzala aj Mgr. Alena Paštrnáková.

Z rúk primátora Novej Bane prevzal ocenenie za prácu v školstve Mgr. Moj-
mír Feldsam.

Blahoželáme!

VERNISÁŽ
V našej škole sa konala vernisáž, na ktorej sa predstavili spoloční žiaci gym-

názia a ZUŠ v Novej Bani. Táto spolupráca priniesla kúsok umenia do 
našej školy a spoločnú radosť z práce žiakov a učiteľov, pretože práve im - k 
ich sviatku, bolo toto podujatie vytvorené. Sme radi, že medzi nás zavítali aj 
bývalí učitelia našej školy a strávili tak spolu s nami príjemné popoludnie.
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APRÍL

DEŇ NARCISOV
Netradične vo štvrtok 11. 4. prebiehal ďalší ročník zbierky Deň narcisov. 

Aj naši dobrovoľníci sa rozbehli do ulíc Novej Bane, kde sa stretli s vaším 
porozumením a záujmom. Vďaka tomu Katka, Natálka, Sára, Vanesa, Miška a 
Dávid vyzbierali krásnu sumu 1 450,84 €.  A aby žltej v ten deň nebolo málo, 
vyhlásili sme aj v škole tematický Deň v žltom. 

OTVORENIE NÁUČNÉHO CHODNÍKA
Po stopách baníckej slávy v Novej Bani sme sa dnes vydali aj my 

gymnazisti. Sme hrdí na banícke dedičstvo a tradície nášho krás-
neho mesta a sme radi, že sme mohli byť súčasťou otvorenia Banské-
ho náučného chodníka. Želáme tomuto projektu veľa návštevníkov a 
turistov!
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APRÍL

ROADSHOW SAV
V našej škole privítali skupinku nadšencov vedy zo SAV, ktorí obohatili 

naše hodiny geografie, fyziky a chémie o mnohé nové informácie. Ich 
cieľom bolo zároveň podnietiť záujem našich gymnazistov študovať a robiť 
vedu doma, na slovenských univerzitách a odborných ústavoch. Na geografii 
sa prváci dozvedeli viac informácií o geografických informačných systémoch, 
na chémii vyrábali kvartáni gélové guličky z alginátov, na fyzike nadviazali 
žiaci septimy a 3.A na získané poznatky v Mochovciach a pokračovali v téme 
radiácie a rádioterapie.Ďakujeme celému realizačnému tímu SAV za skvelú 
príležitosť a možnosť prepojenia teoretických poznatkov s praxou!

Gratulujeme! Nášmu družstvu chlapcov sa darilo na Školských majstrovstvách Slovenska v 
stolnom tenise žiakov stredných škôl v dňoch 3. a 4. apríla v Košiciach. V silnej konkurencii 
8 družstiev si vybojovali 4. miesto. Naša zostava: Martin Papánek, Michal Uhrecký a Daniel 
Budinský sa kvalifikovala na tento celoštátny turnaj ako víťaz krajského kola v Banskobys-
trickom kraji.

MAJSTROVSTVÁ V STOLNOM TENISE 
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MÁJ

ABSOLVENTI SA VRACAJÚ

MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK
Jednou z udalostí, ktoré sme si pripomenuli, je 100. výročie úmrtia gene-

rála Milana Rastislava Štefánika. Milan Rastislav Štefánik predstavuje bez-
pochyby jednu z najvýznamnejších osobností našej histórie. Bol odvážnym 
pilotom, neohrozeným cestovateľom, generálom francúzskej armády, schop-
ným diplomatom a predovšetkým jedným zo zakladateľov Československej 
republiky.

Privítali sme na našej pôde ďalšiu absolventku gymnázia - pani doktorku 
Katku Tužinskú. Občas je totiž vhodné zopakovať si základy prvej pomoci. 

Pripomenula nám ošetrenie najčastejších zranení, postup pri šoku, bezvedomí 
či oživovaní. Svoju prednášku doplnila krátkymi videami. Za poučnú návštevu 
ďakujeme!
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MÁJ

ERASMUS+
Od 28. 4. do 9. 5. 2019 sa študenti 3.A, septimy a oktávy Gymnázia Fran-

tiška Švantnera v Novej Bani zúčastnili projektu Erasmus+, ktorý zastre-
šuje Európska únia. Vďaka Erasmu+ sa stretávajú mladí študenti z celej Eu-
rópy a komunikujú v anglickom jazyku. Okrem nás gymnazistov sa projektu 
zúčastnili ďalšie tri národnosti: na počudovanie tichí študenti z Talianska, tem-
peramentní Španieli a hosťujúci Maďari.

ROZLÚČKA S MATURANTMI
Raz to muselo prísť... To, čo sa zdalo pred ôsmimi rokmi v nedohľadne, nastalo 

pre našich maturantov v piatok 10. mája 2019. Naposledy zasadli do školských 
lavíc, prevzali si svoje posledné koncoročné vysvedčenie, predstavili novučičké tablo 
a nastúpili pred svojich vyučujúcich a mladších spolužiakov, aby sa s nimi rozlúčili. Ich 
pôsobenie na škole za celú oktávu zhrnula v krátkom príhovore Kristína Kotorová.
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JÚN

DODEKOVA NOVÁ BAŇA
Do 10. ročníka Dodekovej Novej Bane sme sa tentokrát zapojili so žiak-

mi kvarty. Do súťaže bolo zaslaných 19 literárnych prác, ktoré bojovali 
o priazeň poroty v III. kategórii. Nakoniec naši gymnazisti získali všetky tri 
umiestnenia: 1. miesto Viktória Forgáčová s prácou o Leonardovi da Vincim, 
2. miesto Viktória Nemčeková s prácou o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, 
3. miesto Hugo Bagala s prácou o Ľudovítovi Štúrovi. Milým prekvapením 
bolo získanie Ceny Pohronského múzea v Novej Bani, ktorá za prácu o najväč-
šom Slovákovi 2019 putovala do rúk Timoteja Boldiša. Ďakujeme za skvelú 
reprezentáciu školy a víťazom i všetkým „básnikom“ z gymnaziálnych lavíc 
blahoželáme!

FLORBALOVÁ LIGA
Začiatok júna patril medzi florbalistami poslednému kolu 14. ročníka škol-

skej florbalovej ligy „O pohár primátora“. V súťaži bojovalo 8 družstiev, 
medzi ktorými nechýbali ani žiaci našej školy v zložení: Jakob Ján Juhás, Alex 
Zboran, Daniel Budinský, Timotej Boldiš, Dávid Reisel, Hugo Bagala, Samuel 
Struhár a Richard Jaďuď. 
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JÚN

VÝLET DO FRANCÚZSKA
Koncom júna sme vyrazili na školský výlet do Monaka a Francúzska. Cieľom 

tejto dlhej cesty bolo spoznávanie krás a kultúry týchto končín Európy. 
Našou prvou zastávkou bolo malebné Monako so svojím kniežactvom, nád-
hernými parkami a záhradami či svetoznámym okruhom Veľkej ceny Monaka. 
Navštívili sme aj oceánografické múzeum, kde sme mali šancu vidieť koryt-
načky, žraloky, medúzy a mnoho ďalších morských živočíchov.

VÝLEN NA MOHYLU
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KAM IDÚ ŠTUDOVAŤ 
NAŠI MATURANTI?

Andrej Bača- Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave- Masmediálna komunikácia

Dávid Baranec- Slovenská technická univerzita- Fakulta elektrotechniky a 

                           informatiky

Klára Beňačková

Bystrík Dobšovič- Masarykova univerzita v Brne

Jaroslava Mária Gáliková- Univerzita Komenského- Lekárska fakulta

Marietta Hanková- Univerzita Mateja Bella- Ekonomická fakulta

Veronika Homolová- Masarykova univerzita v Brne

Martin Jacko- Univerzita Mateja Bella- Filozofická fakulta

Richard Káčer- Vysoké učení technické v Brne

Ema Kasanová- Univerzita Mateja Bella- Ekonomická fakulta

Kristína Kotorová- Univerzita Palackého- Lekárska fakulta

Hana Mališová- Univerzita Komenského- Lekárska fakulta

Matej Mištík- Vysoké učení technické v Brne

Dominika Muchová- Logopédia

Vanesa Muchová- Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave- Marketing

Timea Plachyová- Univerzita Mateja Bella- Filozofická fakulta

Veronika Šabová-Univerzita Komenského- Lekárska fakulta

Patrik Marián Tomík- Slovenská technická univerzita- Fakulta elektrotechniky a                              

                                   informatiky

Terézia Vicianová- Verejné zdravotníctvo v Bratislave

Erik Volentier- Technická univerzita vo Zvolene

KAM IDÚ ŠTUDOVAŤ NAŠI MATURANTI
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SLÁVNOSTNE ODOVDÁVANIE MATURITNÝCH VYSVEDČENÍ
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