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V 2.A si tím mladých 
zdravotníkov na čele s 
pani profesorkou Hují-
kovou preskúšal nielen
odolnosť nádejných bu-
dúcich študentov, ale aj 
ich znalosť zásad prvej 

pomoci. 
Po niekoľkých 

odvážnych skupinách, 
ktoré sa nezľakli prúdov 
umelej krvi, sa trieda 
začala postupne 
vyprázdňovať. 
Ľudmila Lišuchová, 2.A

Foto: D. Babničová, Tercia
P.Dubovská, 2.A



V Klubovni sa prezentoval Divadelný 
krúžok (vedený pani profesorkou Kubíno-
vou). A tento rok predviedol skvelý výkon, 
lebo nejeden návštevník podotkol, že takýto 
DOD ešte nezažil. Žeby Malý princ tromfol 
koláčiky na Hotelke? Množstvo kladných 
ohlasov z radov deviatakov tomu nesporne 
nasvedčuje. A čo budúci rok? Bude divadlo nasvedčuje. A čo budúci rok? Bude divadlo 

ešte lepšie?
Ľudmila Lišuchová, 2.A

Foto: D. Babničová, Tercia
P.Dubovská, 2.A



Pri  našom putovaní školou sme zavítali aj do 
učebne biológie, kde nás čakala prezentácia onkolo-
gického krúžku a jeho aktivít. Po priblížení dňa 
jabĺk a šalátov sme sa taktiež dozvedeli zopár zau-
jímavých informácii o darovaní krvi a boji proti ra-
kovine symbolizovanom pochodom pod záštitou 
firmy AVON. Tiež boli pre budúcich študentov pri
pravené úlohy súvisiace s biológiou, ako napríklad 
meranie tlaku, pozorovanie pomocou mikroskopu a 
malý kvíz, za ktorý mohli získať sladkú odmenu.

Natália Pašková, Tercia
Silvia Dlužanská, Oktáva

Foto: D.Babničová, 
Tercia



Slovenský jazyk bol zaujímavo podávaný cez in-
teraktívne cvičenia v učebni NB-3-1. Určovanie 
vzorov pomnožných podstatných mien, básnic-
kých prostriedkov, riešenie zaujímavých a hravých 
úloh – to všetko a ešte viac tu čakalo na zveda-
vých študentov. Všetci sa nadšene zapájali do ak-
tivít a mnohí sa taktiež priučili niečomu novému.

Natália Pašková, Tercia
Silvia Dlužanská, Oktáva

Foto: D. Babničová



V učebni CJN, kde sa zvyčajne vyučuje nemecký 
jazyk, sa v tento deň šírili informácie o latinskom 

jazyku. 
Študenti našej školy si pripravili zaujímavú prezentáŠtudenti našej školy si pripravili zaujímavú prezentá-
ciu o tomto fascinujúcom jazyku a každý sa dozvedel 
niečo nové, čo ešte nevedel. Tak napríklad kde sa 
tento jazyk používa, odkiaľ pochádza a čo bolo jeho 

hlavným účelom. 
Nakoniec si pripravili taktiež kvíz a žiaci sa bujaro 
pustili do listovania v slovníkoch a vyplňovania úloh.
Natália Pašková, Tercia
Silvia Dlužanská, Oktáva

Foto: D.Babničová, Tercia



Foto: P.Dubovská, 2.A

V laboratóriu  boli  
študenti  3.  ročníka,  
ktorí  návštevníkom 
pomáhali  pri  rôznych  
chemických  pokusoch,  
ktoré  pre  nich 
pripravili  spolu  s p. pripravili  spolu  s p. 
p. Bartošovou a Ha-
bánkovou. Deviataci  

si 
mohli  vyskúšať  vyro-
biť skákajúcu guličku, 
sloniu zubnú pastu
alebo bioplastelínu, 
ale naši študenti im 
tiež ukázali cestujúce 
farby, prsteň na niti, 
horiace písmená, tajné 
písmo a morské dno.



V MU  učebni bol  p.  p.  Toček,   profesor  
fyziky.  Spolu so študentmi z kvarty  predviedol  

Teslvu  cievku.  Možno 
budúcim  študentom  našej  školy  vysvetlili  ako  

táto  cievka 
funguje  a ukázali  im  dve  cievky  vyrobené  

žiakmi  z kvarty. 
Jedna  bola  menšia  a návštevníci  mohli  vidieť  Jedna  bola  menšia  a návštevníci  mohli  vidieť  

malé  elektrické 
iskry.  Vo  vedľajšej  miestnosti  sa  nachádzala  

väčšia  Teslova 
cievka, ktorá vytvárala veľmi veľké iskry a žiaci 

museli stáť až 
za lavicami  (min. 1 meter od cievky). Týmto spôza lavicami  (min. 1 meter od cievky). Týmto spô-

sobom chceli 
návštevníkom  priblížiť  naše  hodiny  fyziky,  

ktoré  nie  sú  len o teórií.
Kristína Ivanová, 3.B





Keď návštevníci prekonali náročné schodisko vedúce do 
podkrovia, boli pre nich pripravené prezentácie v 4 učeb-

niach.
V prvej učebni (INF 1) si. Študentky z oktávy rozprávali o 
projekte Talec, do ktorého bola škola zapojená pred dvoma 
rokmi a dievčatá z prvého a druhého ročníka budúcim  štu-
dentom priblížili aktuálny projekt pre 1.-3. ročník s 
názvom Riding for health and green planet. 

Okrem toho sa mohli odfotiť a chalani im z ich fotiek uro-
bili karikatúry, ktoré im  potom poslali na e-mail.
 Po vypočutí prezentácií sa presunuli do nahrávacieho 
štúdia zvaného tiež ,,kumbálik“, kde si mohli vyskúšať mi-
xovanie hudby, ale aj spievanie ako profesionálni speváci. 
V predposlednej učebni sa možno naučili prácu s počíta-
čom. Dvaja študenti im ukázali ako sa programuje, a tiež 

ako ľahko sa dajú ovládať niektoré programy. 
A nastal koniec v podkroví, kde sa rozlúčili vo videu spolu 
so študentmi, ktorí navštevujú Matematicko-fyzikálny 
krúžok pod vedením pani profesorky Žiakovej. 

Najzaujímavejšie boli prezentácie fotiek z exkurzie v 
Cerne, ale aj iné ukážky z oblasti matematiky a fyziky.

B. Balážová, Z. Palanová, 2.A



Skupinka dievčat prednášajúca projekt Riding for health and 
green planet aj s p. prof. Kubaškovou. 

Foto: P. Dubovská, 2.A



Určite ste si všimli, že 
počas Dňa otvorených 
dverí sa vo veľkej

telocvični hrali ping-pon-
gové zápasy. Väčšinou 
hrali chalani, ale 

jedno družstvo tvorili aj 
samé dievčatá.  

   Loptičky lietali kade-
tade po celej telocvični, 
párkrát aj do kabeliek 
okolo sediacich dievčat. 

Všetkým sa páčilo (aspoň 
dúfame ) a celý turnaj 
vyhral Andrej
Uličný z 3.A.
Gratulujeme!

Paula Bubniaková, Tercia

Foto: D.Babničová, 
tercia



Foto: P.Du-
bovská

Cez tento deň sa výnimočne na 1. poschodí (u nás 
známe ako „pri 

kopírke“) objavil stánok, kde dvaja ochotní štu-
denti varili kakauko 

a kávu. Veľa návštevníkov sa pri nich zastavilo, 
aby si doplnili 

energiu na to namáhavé šlapanie po nekonečných 
schodoch. Chlapci 

s radosťou pokrikovali na okoloidúcich, a prizná-
me sa, že aj nás 

z redakcie tak nalákali.  Celé to bol fajn nápad!
P.Bubniaková, Tercia
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