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Záhada výzoru dievčaťa snov gymnázia očami
študentov ODHALENÁ!! !
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Tak, a je to tu! Dočkali sme
sa! Na svete je prvé číslo
študentského časopisu
veľkokrtíšskeho gymnázia
Horvislav. Názov občasníka
vznikol spojením patróna
školy – Augusta Horislava
Škultétyho – a mena
súčasného pána riaditeľa.
V každom čísle sa môžete
tešiť na pravidelné rubriky

(napr. móda, interview, história Veľkého Krtíša a jeho
okolia, tvorba študentov, kalendárium...). Budeme veľmi
radi, keď sa i vy sami stanete pravidelnými
prispievateľmi do časopisu, pretože prináša zaujímavosti
a pohľad z vášho života v škole. Potešíme sa vašim
nápadom, pripomienkam a príspevkom. K dispozícii
vám bude aj naša emailová adresa (nájdete ju v tiráži).
V prvom vydaní elektronického Horvislava sme sa
venovali aktuálnej téme, a to plesovej sezóne.
Pevne veríme, že každý jeden z vás si v ňom nájde to
svoje a vždy sa bude tešiť na nové číslo časopisu.
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Predstavujeme vám tím redaktorov, ktorí sa budú starať o to, aby ste v každom novom čísle Horvislava našli aktuálne,
zaujímavé a „šťavnaté“ články či príspevky.

Kto sa skrýva za časopisom?

Redakčná rada pri práci (zľava): A. Marenišťák, D. Sisková, R. Bielená, S. Tóthová, D. Knapeková, R. Kečkárová,
L. Petrovičová.

...a vo vestibule nášho gymnázia.
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Od septembra 2013 má naše gymnázium nového pána riaditeľa – srdce školy – Mgr. Jaroslava Horvátha. Niektorí
z vás ho dobre poznajú z hodín matematiky a fyziky. Určite ste všetci zvedaví na jeho „riaditeľovanie“, názor na jeho
novú funkciu, zmeny a novinky, ktoré plánuje. Toto všetko a OMNOHO VIAC sa dozviete v našom INTERVIEW.

Staronová tvár gymnázia...

Pán riaditeľ, Mgr. Jaroslav Horváth, s redaktorkami Didkou a Radkou.

R: Pán riaditeľ, nie je to tak dlho, čo ste sa stali riaditeľom
Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši. Ako sa cítite
v novej funkcii ?
J. H: Je to zrazu kopec nových informácií, povinností, väčšia
zodpovednosť za osudy ľudí, učiteľov a zamestnancov školy.

R: Predpokladali ste takýto výsledok volieb riaditeľa školy?
Neprekvapilo Vás to?
J. H: Snažil som sa zodpovedne pripraviť na výberové
konanie, výsledok som ale nechal na komisiu.

R: Objasnite, prosím, našim čitateľom, čo všetko zahŕňa vaše
nové povolanie? Je ťažké?
J. H: Moje povolanie v sebe skrýva rozhodnutia ohľadom
vyučovacieho procesu, zamestnávania ľudí, riadenia a
prevádzky školy.

R: Aké zmeny, novinky plánujete v tomto šk. roku a
v budúcnosti ?
J. H: Určitou zmenou sú už konzultačné hodiny a ďalej
plánujem zmeny vnútorných priestorov školy i založenie
Cisco akadémie.

R: Máte vo výhľade nejaký projekt, spoluprácu, ktorá by
pomohla škole aj pri získaní finančných prostriedkov na
modernizáciu, príp. iné potreby gymnázia?
J. H: Sme v štádiu podpisovania zmluvy na projekt
Modernizácia, vzdelanie a zameranie sa na prípravu žiakov na
trh práce. Na rôzne činnosti a aktivity by sme mali získať
finančné prostriedky vo výške 400 000 €.

R: Z vášho postoja a doterajšieho „úradovania“ vidieť, že ste
otvorený kultúrnym či športovým podujatiam v škole. Aké
plánujte do budúcnosti?
J. H: Všetky podujatia idú v rámci práce predmetových
komisií. Najbližšie pripravujeme kultúrny program v čase
písomných maturít.

R: Priniesla vám vaša nová funkcia aj nejaké výhody? Ak áno,
v akom smere?
J. H: Asi jediná „výhoda“ je, že kamaráti si zo mňa robia
srandu a oslovujú ma Pán riaditeľ.

R: Aké sú teda nevýhody byť riaditeľom?
J. H: Prácu riaditeľa nehodnotím ako nevýhodu, vedel som
do čoho idem, rozhodol som sa ísť do výberového konania,
bolo to moje slobodné rozhodnutie. Jediná vec, ktorú na
„riaditeľovaní“ nemám rád, sú príhovory, aj keď to patrí
k akciám a podujatiam.

R: Čo by ste chceli odkázať svojim študentom gymnázia?
J. H: Chcem im odkázať, aby si vážili vzdelanie, boli
aktívnejší na hodinách i v otázkach, ktoré sa týkajú ich života.
Aby vyvinuli viac aktivity po vyučovaní pri športovaní, ale aj
pri organizovaní ich športového a kultúrneho života.

Ďakujeme vám za príjemný rozhovor, úprimné odpovede a za
váš čas. Prajeme vám veľa úspechov, energie, elánu a chuti do
práce.

Didi a Radka
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Každý chalan má nejakú predstavu svojho vysnívaného dievčaťa. My sme
sa preto vydali na prieskum medzi našich chalanov, aby sme zistili, ako by
malo také dievča snov podľa nich vyzerať. V našom malom dotazníku boli
otázky typu:
Koľko by mala mať rokov?
Akú postavu, farbu očí, vlasov?
Ako by sa mala obliekať, líčiť, či by preferovali lodičky, alebo skôr
tenisky?
Samozrejme, nezabudli sme sa opýtať aj na jej vlastnosti, vzťah k fajčeniu

Dievča snov

a pitiu alkoholu. Oslovili sme 17 chlapcov, vždy aspoň jedného z každej triedy. Na základe ich odpovedí sme potom
zostavili grafy najčastejších odpovedí (pre vašu lepšiu predstavivosť) a naša kolegynka, redaktorka Doris, podľa nich
nakreslila dievča snov nášho gymnázia :). A tu je výsledok nášho prieskumu...
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Vlastnosti
 milá, neurážlivá, inteligentná, komunikatívna, vtipná, úprimná, rozhodná, tolerantná, nežiarlivá, so záujmom
o šport, verná, skromná, zodpovedná...

Kresba vysnívaného dievčaťa gymnázia očami našich chalanov...

PLESOVÁ SEZÓNA 2014
Ahojte, budem vás sprevádzať touto rubrikou a dúfam, že vás zaujmú moje články, rady,
kreativita a nápaditosť. Mladé dievčatá, ženy, chlapci a muži, pustite sa s radosťou do čítania...a
zbierajte inšpiráciu. Dnešnou témou je...

PLESOVÁ SEZÓNA 2014 – TIPY, RADY, TRENDY a omnoho viac

Ona bola KRÁSNA, on – ELEGANTNÝ...
Vychutnajte si prípravu na ples, ktorá je sprevádzaná množstvom nádherných ŠIAT, zvodných
strihov a luxusných ŠPERKOV.

Ako iste viete, plesová sezóna je v plnom prúde. Aj naša škola
každoročne organizuje Študentský ples... a každá študentka či
študent sa chcú dôkladne pripraviť na túto krásnu spoločenskú
udalosť.
Plesová sezóna je v slovenskom, ale aj európskom ponímaní
obdobie, ktoré sa začína víkendom po Troch kráľoch (6. januára) a

trvá spravidla až do Škaredej – Popolcovej stredy (5. marec). Plesy
a bály sú oslavou bohatstva, krásy a hojnosti, preto najmä ženy chcú
vyzerať v tento deň čo najlepšie. V tomto článku sa dozviete, aké sú
trendy tohtoročnej plesovej sezóny, čo je in, čo sa nosí, aké účesy,
líčenie, celková vizáž, šperky a pridám aj najväčšie FAUX PAS,
ktorým by ste sa mali vyhnúť.
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ŠATY
Pri výbere spoločenských šiat sa zamerajte na kvalitu materiálu, strih a farbu – zvoľte si ideálnu kombináciu pre svoje krivky. Strih plesových
šiat by mal podčiarknuť vaše prednosti. Potrebujete zvýrazniť poprsie? Zvoľte si plesové šaty bez ramienok alebo s hlbokým výstrihom.

Chcete sa pochváliť štíhlymi nôžkami? Rozhodnite sa pre krátke šaty alebo pre plesové šaty s rozparkom.

HORÚCI TIP
Do módy sa dostávajú:
 plesové šaty v štýle antiky (svetlé odtiene bielej, krémovej, marhuľovej...)
 šaty na jedno ramienko
 šaty krátkeho strihu, ktoré prídu vhod aj na iné príležitosti. Medzi najobľúbenejšie farby patrí vínová, modrá, žltá, ružová, červená
alebo marhuľová.
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NEBOJ SA ODVIAZAŤ :)! Žena by sa mala vo večernej toalete cítiť dobre, iba vtedy sa bude cítiť sebavedome a krásne...

Zlato a trblietky v róbe

Čipka – dlhý a krátky strih

KLASIKA – čierno-biela kombinácia
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Farebné šaty - trendy vínovočervená, modrá, ružová, fialová, žltá

Šaty by mali ladiť s kabelkou, mala by byť menších tvarov.

TOPÁNKY
Zabudnite na čižmy alebo balerínky. Na ples, bál i zábavu sa k večernej róbe nosia vždy len topánky na opätku. Aj
keď sa v rámci etikety mierne upustilo od uzavretej špičky a nosia sa aj sandáliky, topánky musia v prvom rade
ladiť s typom šiat.

Pri sandálikoch si dajte pozor na pančuchy – nepotrebujete ich! Nezabúdajte na vaše pohodlie a účel topánok. Malo
by sa vám v nich dobre chodiť i tancovať. Veľmi obľúbené sú lodičky telovej farby, klasické, jednoduché, ale
efektné čierne lodičky, no v móde sú aj extravagantnejšie modely so zlatým či strieborným opätkom.
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ŠPERKY
Šperky či bižutéria? Odpoveď znie: ajaj. Vyberajte si len jeden typ doplnkov (buď šperk, alebo bižutériu). Bižutéria však nesmie
vyzerať lacno.

Ak máte výrazné šaty, doplnky voľte nenápadnejšie a naopak.

Náhrdelník je spravidla tým najviditeľnejším šperkom a je tak stredobodom pozornosti. Do „véčkových“ a lodičkových výstrihoch sú
ideálne náhrdelníky z korálikov a perál.

Ak sa rozhodnete pre vyčesané vlasy ozdobené vlasovými doplnkami, uprednostnite skôr jednoduché náušnice.

Menej výrazné účesy si vyžadujú dlhé, napríklad štrasové náušnice.

POZOR!!! Nezabudnite, že šperky aj šaty by mali
vyjadrovať váš štýl, podčiarknuť vašu osobnosť, nie
z vás urobiť niekoho iného.

ÚČESY
Stále „in“ sú vlasy vyčesané dohora, drdol, elegantné vrkoče, kučery, jemné vlny. Drdoly a vypnuté účesy sú v porovnaní s minulosťou
oveľa prirodzenejšie a odľahčenejšie.

Veľmi efektné sú zapletané účesy už od korienkov vlasov, postupne priberané pramene vlasov, ktoré voľne padajú na rameno.
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LÍČENIE
Líčenie prispôsobujte nielen svojmu zovňajšku, ale aj typu oblečenia. Platí to najmä pre ženy, ktoré si zvolili
výraznú farbu šiat. Tie by pri líčení mali siahnuť po jemných farbách, staviť na prirodzenosť. Ak chcete svojmu
výzoru dodať eleganciu a švih, použite rozjasňovače – či už klasické gélové, perleťové, alebo len rozjasňujúci
makeup v tzv. Tzóne. Zafixujte ho púdrom a dodajte líčkam farbu.

Dymové líčenie  vyzerá slávnostne, ale aj sexi. Okoreňte staré známe líčenie zámenou čiernych
odtieňov za tmavosivé či tmavomodré a tieňujte ich aj s ružovou, červenou, fialovou alebo zlatou farbou.

Veľmi obľúbené sú umelé mihalnice. Ak nechcete umelé riasy, nezabudnite naniesť maskaru na mihalnice
v niekoľkých vrstvách. Platí pravidlo: výrazné oči, jemné pery a naopak.

Rady pre chlapcov, pánov
Mnohí si myslia, že pár by sa mal na ples zladiť tak, aby mal muž
motýlika vo farbách partnerkiných šiat či dokonca z rovnakej látky.
Je to omyl, pár sa má zosúladiť najmä štýlom oblečenia. Žena je tá,
ktorá má na plese farebne dominovať, muži sú len pozadím, ktoré
nechá vyniknúť ženy.
Vo všeobecnosti platí, že čierna je pre pánov najelegantnejšia, no dá

sa zvoliť aj iná farba. Mala by však ladiť s partnerkinými šatami.
Ak idete na ples v obleku, aj k nemu si môžete zvoliť motýlika bez
šerpy, no častejšie sa nosí kravata. Tá by mala byť hodvábna, nie
z vlny, ktorá je určená na denné nosenie. V prípade, že má muž na
sebe frak, musí byť jeho motýlik biely.
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Pokiaľ ide o doplnky, platí, že k fraku sa nikdy nenosia náramkové hodinky. K smokingu si na ruku hodinky dať môže, ale mali by byť
elegantné, v žiadnom prípade nie športového typu.

Posledná vec, na ktorú si muž musí dať pozor, sú kvalitné topánky s koženou podrážkou. Kým k fraku sú tradičné lakovky, smoking a oblek
znesú aj klasické kožené poltopánky.

frak smoking/oblek

NEZABUDNITE!!!
K čiernym topánkam a tmavému obleku sa nosia dostatočne dlhé čierne ponožky!!!

Pánske spoločenské účesy
Nepodceňujte starostlivosť o vlasy, obzvlášť na výnimočné udalosti, ako sú plesy!!!
Tu sú najtrendovejšie mužské účesy na plesovú sezónu:

pozitívne naladený

anglický gentleman

koketný účes

retro štýl

jemne chaotický

Tááák, a teraz ste už dokonale pripravení na ples a môžete sa ísť schuti spoločensky vyblázniť :).

Prajem vám príjemnú zábavu v kruhu priateľov, spolužiakov a učiteľov!!!

«Didi»
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Príbeh na pokračovanie
1. časť – Odkaz na zrkadle
„Takže takto je to teda... rozhodli ste sa kúpiť nový dom bez toho, aby ste mi o tom povedali?!“ rozčúlila som sa. „A Erika o tom vie?“
spýtala som sa rozhorčene. „Upokoj sa, Hana... Erike sme to povedali ráno...nahnevala sa a odišla von,“ upokojovala ma mama. Ale
v podstate nás asi chápala. Nie je ľahké byť niekde nový... obzvlášť, keď sa sťahujete skoro každý rok. Ale nemali sme na výber. Náš otec je
žiadaný právnik a skoro vždy mal prípad niekde v zahraničí, takže mu to nemáme za zlé. „Hanka, pobaľ si veci. Všetci sme už pobalení a
nábytok je už pred domom.“ Nenamietala som a šla som si zbaliť veci, no aj keď so slzami v očiach. Toto miesto mi prirástlo k srdcu, aj keď
sme tu len polroka. Roztvorili sa dvere a do izby vtrhla Erika. Zobrala si ruksak plný plyšákov. Zbierame ich už od troch rokov. Prvého
plyšového macka sme dostali na naše prvé spoločné narodeniny. Áno, ja a Erika sme dvojčatá, no vôbec sa nepodobáme. Erika zakopla a
spadla na zem. Odkryla nohou koberec, bola tam nejaká obálka. „Erika si v poriadku?“ zovrela som pery, aby som sa nesmiala. No výraz
v mojej tvári sa nedal skryť. Zobrala som obálku do rúk a vtom na nás zatrúbili rodičia. Schovala som ju do ruksaku medzi plyšákov a bežali
sme von. Rodičia už na nás čakali v aute. Nastúpili sme doň a pred nami bola hodina cesty na letisko. Zaspala som...
„Hanka, Hanka vstávaj...“ Ako som ja nenávidela, keď ma niekto oslovoval Hanka... „Už sme tu?“ prebrala som sa na letisku. Prechádzali
sme cez kontrolu. „Ako som sa sem vôbec dostala?“ spýtala som sa. „Otec ťa zobral na ruky, nevedeli sme ťa zobudiť a inak sa nedalo, boli
by sme zmeškali,“ uškrnula sa Erika.
Už sme sedeli v lietadle a boli tu ďalšie štyri hodiny cesty... Konečne sme dorazili na miesto. Taxík a aj sťahovák zastavili pred naším novým
domom. Bol obrovský a pôsobil ako z minulého storočia.

Erika bežala dnu a ja som sa ponáhľala za ňou. Keď som vstúpila dovnútra, zostala som v nemom úžase. Chodba bola presklená a dlhá.
Obrazy v nej pripomínali scény z hororov. Išla som ďalej a v strede haly bolo stočené schodisko, vedúce až na tretie poschodie. Erika na mňa
kričala. V tom prázdnom dome sa všetko ozývalo. Zišla po schodoch a povedala vyčítavo: „Kde toľko trčíš?“ „Veď už idem,“ povedala som a
prevrátila očami. Vyšli sme na druhé poschodie, tam bola naša izba. Červený koberec, piano, vzácne obrazy, knižnica... prosto luxus! Išli sme
ďalej, bola tam miestnosť s porcelánovými bábikami, ďalej porcelánové šálky na detskú čajovú párty a hojdacie kreslá. Bolo to ako z môjho
detského sna o dokonalej detskej izbe. Mamina na nás zakričala: „Hanka, Erika! Poďte dole... Videli ste už obývačku?“
Obhliadka domu trvala asi dve hodiny, než sme prešli všetky izby. Zostávala nám už len hosťovská a podkrovie. Hosťovská izba bola taká ...
ani neviem, ako to opísať... bola taká všedná a bez života. Drevená posteľ, vedľa nej nočný stolík a hojdacie kreslo zapadnuté prachom.
S príchodom do tejto izby som cítila nepokoj a zimomriavky. Vyšli sme na podkrovie a zmocnili sa ma obavy... Niečo nebolo v poriadku a ja
som to cítila.
Schmatla som Eriku za rukáv a odvliekla som ju do izby. „Au, čo to robíš?“ Pozrela na mňa vyčítavo. „V tomto dome je niečo divné,
nemyslíš?“ „Nie, nemyslím, jediná divná vec je tá, že sa správaš ako cvok, daj mi pokoj, ty blázon!“ odvrkla a odišla. Tak toto sa ma teda
dotklo. Nikdy v živote takto na mňa nevybehla. Asi je len unavená z cesty. Keď sa vyspí, bude to lepšie. Dúfam...
Otec už naznášal veci dnu a mohlo sa začať vybaľovanie... ach, či toto neznášam. Najhoršia vec na sťahovaní.
Keď už sme boli vybalení, otec zahlásil: „Spať...zajtra ráno idete do školy.“
„Ale veď ešte nepriviezli postele,“ ozvala sa mama. „A kto povedal, že nie? Choďte sa pozrieť.“ Erika bežala hore po schodoch a volala ma.
„Hana! Poď sem! Je to tu úžasné!“ natešeným hlasom na mňa kričala. Bežala som po schodoch až do izby. „Fíha!“ dve úžasné postele vedľa
seba. Biely baldachýn a každá bola veľká ako manželská. „L. U. X. U. S.,“ vyhláskovala Erika. Pre tento dom bol luxus slabé slovo. Zaliezla
som do postele a zaspala som.
Zobudila som sa o tretej ráno a pozerala som sa von oknom. Pršalo. Pozrela som sa na Eriku, ktorá spala. Nemohla som zaspať, tak som
vytiahla obálku z ruksaku.
Boli v nej staré fotky detí, ktoré som nikdy nevidela. Pozerala som sa na ne a snažila sa zapamätať ich tváre. Ani neviem, ako
dlho som už bola hore, keď do izby vtrhla mamina. Prišla nás zobudiť, aby sme nezmeškali hneď prvý deň školy. Erika
šomrala, ale ja som vstala bez problémov. Obliekla som sa a zamkla som sa v kúpeľni. Keď som vyšla zo sprchy, na
zarosenom zrkadle bol otlačok ruky. Lenže tá ruka nebola moja...

Romana
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Cinquain [senkén]
V tomto čísle vám predstavíme moderný a zaujímavý spôsob písania poézie – cinquain. Tento krkolomný názov predstavuje ustálenú
básnickú formu písania poézie. Vytvorila ju americká poetka Adelaide Craps na začiatku 20. storočia.
Pomenovanie pochádza z fr. , je odvodené od slova päť a značí päticu, súbor piatich prvkov.
Ide teda o päťveršovú báseň.

Šablóna cinquain:
Prvý verš: podmet (podstatné meno)
Druhý verš: 2 zhodné prívlastky (2 príd. mená)
Tretí verš: 3 slovesné prísudky (holé) – 3 slovesá
Štvrtý verš: kompozícia predmetová, resp. príslovkového určenia (4 slová)
Piaty verš: metaforický podmet, ktorý súvisí s podmetom z 1. verša (1 podstatné meno)

Nesmieme zabudnúť na určité zásady písania cinquainu:
 nemusí mať nadpis, nadpis nahrádza prvý verš;
 jedna slovesná osoba;
 štvrtý verš nepresahuje do piateho;
 piaty verš je jedinečný a tvorí prepojenie s prvým;
 neposkytuje priestor na rozvíjanie viacerých motívov.

Futbal
napínavý, obľúbený
bežím, chytám, skórujemhra napĺňajúca môj životsen

Jozef Šaranko

Futbal
energický, napínavý

láka, zabáva, potešuje

na ihrisku s loptou

túžba

Rezeň
chrumkavý, kurací

zjem, milujem, zbožňujem

so šalátom od starkej

lahoda

Matej Hrubčo

Národsilný, úprimnýtrpí, vyhráva, zjednocuje

nevzdáva sa bez boja
hrdosť

Kvet
zázračný, liečivývoniam, teším sa, trhámdar pre moju láskupotešenie

Starká
chápavá, starostlivá
pomáha, pohladí, poláska
si len moja jediná
láska

Gabriela Benyovicsová

Dieťa
zlaté, bezbranné

hladím, spievam, rozmaznávam

navždy Ťa budem chrániť

láska
Gabriela Benyovicsová
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Televíz
ia

farebná, čiernobiela

vysiela, prepína, zaujme

pri pozeraní vás pobaví

zábava
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Kalendárium
Prehľad najdôležitejších udalostí, ktoré sa odohrali na pôde nášho gymnázia, ale i mimo nej :).

Zahájenie nového šk. roka 03. 09. 2013
Kurz na ochranu života a zdravia – človeka a prírody (Vysoké Tatry) 16. – 20. 09. 2013
Deň nezábudiek 24. 09. 2013
Noc výskumníkov (BB) 27. 09. 2013
Svetový deň úsmevu 04. 10. 2013
Turistika – Holica 12. 10. 2013
Gaudeamus 2013 (Nitra) 16. 10. 2013
Skrášľovanie triedy v sekunde 23. 10. 2013
Imatrikulácia 25. 10. 2013
Študentská kvapka krvi 14. 11. 2013
Deň študentstva 15. 11. 2013
Svetový deň detí – Deň plyšákov 20. 11. 2013
Svetový deň boja proti AIDS 01. 12. 2013
Mikulášske trhy 04. 12. 2013
Deň sv. Mikuláša 05. 12. 2013
Exkurzia – Viedeň 10. 12. 2013
Vianočné kompozície 2013 16. – 17. 12. 2013
Športový deň 03. 02. 2014
Valentínska kvapka krvi 13. 02. 2014

NEZABUDNITE!!!
Do piatka, 14. 12. 2014, môžete hádzať svoje zamilované odkazy (ale nielen tie, môžu to byť aj pozdravy) pre študentov
gymnázia. Naši dobrovoľníci sa postarajú, aby vaše vyznanie dostala v ten správny deň tá správna osoba. Nezabudni, ostáva ti už
len pár dní!!!

OD 17. 02. 2014 DO 16. 03. 2014 BUDE PREBIEHAŤ SÚŤAŽ EKOHRA S LIDLOM. ÚLOHOU JE VYZBIERAŤ ČO NAJVIAC PET FLIAŠ

(RÔZNE ROZMERY I FARBA, NESMÚ BYŤ ZLISOVANÉ!!!), VHODIŤ ICH DO AUTOMATU NA VÝKUP FLIAŠ (SÚČASŤ KAŽDEJ LIDL

PREDAJNE), VZIAŤ SI VYTLAČENÝ LÍSTOK Z AUTOMATU A ODOVZDAŤ HO V ŠKOLE. V PRIESTOROCH GYMNÁZIA (SPOLOČENSKÁ

MIESTNOSŤ) JE VYTVORENÝ I PRIESTOR NA ZBER PLASTOVÝCH FLIAŠ. HLAVNOU VÝHROU JE MULTIFUNKČNÉ IHRISKO. TAK HOR SA

DO ZBERU, NECH JE PRVÁ CENA NAŠA!

A tu je zopár plánovaných akcií, ktoré si určite nenechajte ujsť:
Karneval na ľade (koniec februára)
Deň vody (20. marec)
Deň naopak (1. apríl)
Deň narcisov (začiatok apríla)
Zber papiera (apríl)
Deň Zeme + jarné upratovanie (22. apríl)
Modrý gombík (17. – 18. máj)
Žltý deň (MDD – jún)

Nezabudnite sledovať internetovú stránku a nástenky nášho gymnázia, kde sa vždy v pravý čas dozviete o plánovaných akciách.

Gymnázium A. H. Škultétyho sa zapojilo do projektu Afrika bez mýtov. Ide o spoluprácu medzi našou školou a partnerskou
školou v Keni. Budeme navzájom medzi sebou komunikovať a vymieňať si informácie o štúdiu a živote našich študentov. Veľmi
sa na tento zaujímavý projekt tešíme.

Ďalším projektom je A Lively Lovely School, ktorý „beží“ už od októbra 2013. Študenti komunikujú v anglickom jazyku so
školami v Turecku, Rumunsku a Litve. Vytvárajú jedinečné prezentácie, v ktorých zaujímavou formou (pomocou hudby, efektov,
spotov) predstavujú spoločenské udalosti svojej školy (napr. imatrikulácie, plesy, stužkové, oceňovanie najlepších študentov,
zakladanie šk. kapiel...). Cieľom projektu je spoznávanie histórie partnerskej školy, oboznamovanie sa s dôležitosťou
dodržiavania spoločenskej etikety a zdokonaľovanie sa v komunikácii v cudzom jazyku.
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Úspechy našich žiakov
Okresné kolo cezpoľného behu:

1. miesto: Filip Mikuš – kvarta
1. miesto: Štefan Lauko – 3.A
1. miesto: Viktória Pecníková – sexta

Obvodné kolo futsalu: družstvo GAHSVK sa umiestnilo
na 3. mieste.

Regionálne kolo súťaži v basketbale – študentky: súťaž
sa uskutočnila v priestoroch gymnázia. Naše družstvo sa
umiestnilo na 1. mieste.

Obvodné kolo v stolnom tenise: žiaci do 15 rokov sa
umiestnili na 2. mieste. Študenti od 15 rokov sa tiež
umiestnili na 2. mieste.

Okresné kolo súťaže Timravina studnička:
1. miesto: Adam Marenišťák – 2. A
1. miesto: Matej Hrubčo – kvarta

Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko:
2. miesto: Radoslava Lekýrová – sekunda

Okresné kolo Olympiády zo SJL:
3. miesto: Regina Matejová – kvarta

Krajské kolo Olympiády z AJ:
2. miesto: Sindy Ďurošová – sexta

Okresné kolo Dejepisnej olympiády:
1. miesto: Oliver Kukolík – sekunda

Kamenná žena
V rámci našej rubriky vás budem v každom čísle nášho časopisu sprevádzať najznámejšími historickými a
prírodnými pamiatkami, ktoré sa nachádzajú v našom regióne.

Dnes nepôjdeme ďaleko. Vyberieme sa do dedinky len 4 km vzdialenej od nášho mesta, do Príbeliec, kde sa
nachádza známy prírodný útvar – Kamenná žena.
Pôvodne ide o andezitový bralný útvar, ktorý sa podobá hríbu a je vysoký 410 cm.

Podľa povesti zobrazuje Kamenná žena bohatú, skúpu a lakomú gazdinú, ktorá sa sama zakliala tým, že
tulákovi Jakubovi neponúkla ani len kúsok chleba či pohár mlieka. Hneď nato sa premenila na kameň aj so svojou dcérou.

Adam

matka

dcéra
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Lucia Kotúľová. Občasník v elektronickej podobe.

Slovo na záver...

Sme veľmi radi, že sa nám podarilo vydať prvé číslo Horvislava. Pevne veríme, že sa vám páčilo. Už teraz pracujeme na ďalšom čísle,
v ktorom by sme sa chceli venovať športu, tvorbe žiakov, navštívili by sme opäť niektoré zo zaujímavých miest v okolí Veľkého Krtíša,
vyspovedali niektorého z učiteľov... Chystáme pre vás aj jedno malé prekvapenie, ale o tom až v budúcom čísle.
Boli by sme veľmi radi, keby ste vyjadrili svoj vlastný názor na prvé vydanie Horvislava, a to buď internetovou formou (k dispozícii je vám
naša emailová adresa: casopis.horvislav@gmail.com), alebo môžete vaše pripomienky, nápady, príspevky (vlastná tvorba, vtipné príbehy...)
vhodiť do škatule, ktorá je umiestnená naľavo pri bufete hneď pri vstupe do školy. Už teraz sa veľmi tešíme na vaše ohlasy, reakcie a
príspevky.

Vaša redakčná rada :)




