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B O M B U R K O 

   

   

 

VITAJTE V ŠKOLE 
                TEŠÍME SA, ŽE SME SA TU V ZDRAVÍ ZIŠLI 

 

Prázdniny sú nenávratne za nami, pripomínajú sa 

nám už iba opálenou pokožkou, fotografiami, ktoré si 

starostlivo opatrujeme v našich mobiloch a novými 

priateľstvami, ktoré sme nadviazali počas tých krásnych 

60 voľných letných dní. Naozaj je pravda, že všetko 

krásne sa raz končí, ale aj začína. 2. septembra 2019 sa 

začal nový školský rok. Pre najmladších – primánov 

a prvákov – dlho očakávaný, pre tých starších, ďalší 

v poradí na ceste za vytýčeným cieľom.  

 

Všetci si kladieme otázku : Aký bude? Lepší ako ten 

minuloročný? Dosiahnem to, čo som si naplánoval? 

Odpovede sa dozvieme, prinesie nám ich každodenná 

realita.  

 

Čo nás teda čaká? Najprv niekoľko pre žiaka 

kľúčových informácií : Prvé prázdniny, ktoré nás čakajú, 

sú jesenné . Náš posledný školský deň bude 29. október 

(utorok). Do školy sa vrátime až 4.novembra (pondelok). 

Bohatá nádielka voľna nás čaká na Vianoce. 20. 

decembra (piatok) opustíme školu, do ktorej sa vrátime 

až v stredu – 8. januára 2020. 

Polročné prázdniny budú trvať len jeden deň – 3. februára (pondelok). Potom sa už budeme tešiť na jarné prázdniny, ktoré u nás vypuknú 21. 

februára a skončia sa 2. marca (len keby niekto vysvetlil, prečo sa volajú jarné �). Ďalšie voľné dni nás očakávajú v čase od 9. do 14. apríla 2020 a sú 

spojené s veľkonočnými sviatkami. A potom je už len na skok 30. jún 2020 a s ním nové veľké krásne letné prázdniny. Vitajte v škole. 

  

 

 

Traja účastníci DOFE - Robert Lipták, 

Anička Bižová a Erik Krupa -  dostali ocenenie 

za splnenie kritérií na stiebornú a bronzovú 

úroveň. Cenu im odovzdal predseda BBSK pán 

Ján Lunter na stretnutí v Gbeľanoch. 

 

Pokračujeme v projekte ERASMUS +, 

v posledných septembrových dňoch privítame 

učiteľov z našich partnerských škôl z Rakúska, 

Španielska a Portugalska 

 

Začiatkom decembra sa 24 našich žiakov – 

účastníkov úspešného projektu Euroscola -

vyberie na cestu do Európskeho parlamentu 

v Štrasburgu. V autentickom prostredí si mladí 

ambasádori EP vyskúšajú, aké je to  byť na 

jeden deň poslancom Európskeho parlamentu 
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ČO NÁS ČAKÁ  
 

UDALOSTI V NAJBLIŽŠEJ DOBE 

Nový školský rok okrem vyučovania prináša aj množstvo 

zaujímavých podujatí a obohacujúcich stretnutí. Poďme si ich 

pripomenúť! Druhý septembrový týždeň pôjdeme do divadla. Divadelná 

Chalupka nám, ako každý rok, určite ponúkne inovatívne predstavenie, 

pri ktorom  nebudeme zívať od nudy. 

 Štvrtákov čaká 25. septembra cesta do Bratislavy na Veľtrh 

vysokých škôl, ktorý im pomôže zorientovať sa v množstve vysokých 

škôl u nás, aby si mohli vybrať naozaj tú najlepšiu. 

26. a 27. septembra 2019 privítame v našej škole učiteľov 

z partnerských škôl, zapojených v projekte Erasmus +. Pricestujú 

k nám nielen z Rakúska, ale aj zo vzdialeného Španielska 

a Portugalska. Už vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinia 

o úspešný priebeh tohto podujatia a dlhodobo pracujú v projekte. 

Uznáte sami, že výsledky ich snaženia sú viditeľné a tešíme sa z nich 

všetci. 

 

 

Prváci sa 27.septembra 

vyberú do blízkej Banskej 

Bystrice na zaujímavú Noc 

výskumníkov. 

Počas školského roka získavame vedomosti nielen 

v školských laviciach, ale aj na rôznych podujatiach, 

stretnutiach, v krúžkoch 

 

Prvéhooktóbra si pozrieme 

zaujímavú produkciu 

EKOTOPFILMU. Dúfame, že 

prispejú k pozitívnej zmene 

v našom ekozmýšľaní. 

   

 

3. októbra 2019 sa začína séria našich stretnutí so seniormi pri 

počítačoch. My ich budeme učiť pracovať s výpočtovou technikou a oni 

nás na oplátku budú priúčať etikete. (e. – súbor pravidiel spoločenského 

správania, určuje naše správanie v konkrétnych situáciách, vedie 

k ohľaduplnosti, empatii, prístupu k ostatným a úcte k človeku). 

 

 Budeme sa aj učiť tancovať s Faberom - v tomto šk. roku trieda 

kvarta a hodiny tanca určite prídu vhod aj našim maturantom, ktorých 

čaká ich slávnosť – Stužková. 

 

Telocvikári počas školského roka organizujú mnoho akcií, resp. 

chodia so žiakmi na rôzne súťaže v rámci okresu i kraja. Kto má 

športového ducha, rád sa hýbe a súťaží, môže sa stať platným členom 

družstva, ktoré bude reprezentovať našu školu na športových 

podujatiach. 

 

17.októbra 2019 nás čaká Zoznamovák, určený  všetkým 

„začiatočníkom“ v našej škole, na ktorých sa tešia organizátori 

podujatia – tretiaci a septima. 

 

V októbri 2019 sa stretnú  učitelia školy s našimi rodičmi a budú 

spolu diskutovať na tému – Čo s našimi deťmi?  Nevieme úplne 

presne, ako sa toto stretnutie volá, tak mu dáme starý dobrý názov – 

rodičovské združenie. 

Samostatnou kapitolou sú krúžky. Môžete si vybrať z ponuky, 

ktorá sa nachádza na centrálnej nástenke školy. Niektoré z nich sú 

zamerané na rozvoj tela, iné si kladú za cieľ rozvíjať ducha. Za všetky 

krúžky neskromne ako prvý spomenieme redakčný, ale aj krúžok 

anglickej konverzácie, matematiky, DOFE, šipkársky, volejbalový, 

florbalový a ďalšie. Treba len prísť, vybrať si, no a samozrejme, počas 

školského roka sa aktívne zapájať do jeho činnosti.  
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NA ZLEJ 

KOĽAJI 
 

NIEKOĽKO POSTREHOV 

KU KLIMATICKÉMU 

PROBLÉMU 

Prostredie okolo nás, modrá planéta trpí, čo bude o 30 

rokov... slovné spojenia pre niektorých výsostne 

aktuálne, pre niektorých úplne nepodstatné – veď mňa sa 

to netýka.  

Áno , existuje celá stupnica reakcií na túto tému – od 

primitívneho zosmiešňovania tých, ktorí na problém 

upozorňujú (Grety Thunbergovej – 16 ročnej švédskej 

aktivistky, organizátorov a účastníkov klimatických 

štrajkov, vedcov), cez ľahostajnosť až po omieľanie 

pseudoargumentov. 

Musíme si všetci priznať, že realita klimatických 

zmien ohrozuje samotnú podstatu hospodárskeho 

modelu, ktorý buduje náš svet. Dôsledné snahy 

o uhlíkovú neutralitu by znamenali potrebu rekonštrukcie 

základov ekonomiky a ohrozili by spokojné živobytie 

tých, ktorí zo súčasného stavu profitujú. 

Prvými na rane by boli automobilky. Automobilová 

doprava – osobná aj nákladná – je veľkým zdrojom 

emisií skleníkových plynom. Nové technológie (napr. 

elektrické autá) môžu byť len súčasťou komplexného 

riešenia. Každodenné súkromné využívanie automobilov 

je environmentálnym luxusom, ktorý by mal byť 

nahradený udržateľnejšími alternatívami – napríklad 

verejnou hromadnou dopravou.  

Ďalším bolestným výkričníkom je bezohľadné 

využívanie prírodných zdrojov v mene biznisu. To sa 

začína bezohľadným výrubom lesov, neekologickým 

poľnohospodárstvom, plným chemických koktejlov, 

ktoré nadlho devastujú prírodu, otravujú rastliny 

a živočíchy a takto vypestované produkty či vychované 

zvieratá sa rozhodne nemôžu považovať za zdravú 

potravu pre nás.  

K posunu správnym smerom určite neprispievajú ani 

snahy niektorých investorov v cestovnom ruchu postaviť 

ďalší  nový hotel či zjazdovku najlepšie v chránenom 

území alebo v národnom parku. 

Tak ako ďalej? Priznáme, že sme na zlej koľaji? Že 

nadmerná, luxusná spotreba je nebezpečná?  

Presmerujú mocní tohto sveta z oblastí, ktoré sú 

ziskové (pre niektorých) na veci, ktoré sú potrebné pre 

všetkých? 

Odpoveď asi poznáte. Bohatí chcú byť ešte bohatší. 

Nestačí sa tváriť, že sa nič nedeje. 

Už dávno sa deje. 

 

(spracované podľa blogu Radovana Geista, 

šéfredaktora internetového portálu euractiv.sk 20.09.2019 

– upravené) 

Ak máš nejaký dobrý nápad, ako prispieť k zlepšeniu 

súčasných pomerov v oblasti klímy, daj o sebe vedieť – 

napíš nám, pomôžeme tvoj nápad spropagovať.  

 

ERASMUS + U NÁS 

Tento program je programom 

Európskej únie pre vzdelanie, 

odbornú prípravu, mládež a šport. 

Jeho cieľom je modernizovať 

vzdelávanie, odbornú prípravu 

a mládežnícku prácu v rámci 

Európy. 

Naša škola – Gymnázium Jána 

Chalupku v Brezne – získala grant 

na realizáciu projektu Sustainable 

diets (Trvalo udržateľná strava). 
Cieľom projektu je nájsť 

súvislosť zodpovedného stravovania 

a zodpovednej spotreby 

s globálnym otepľovaním 

a znižovaním uhlíkovej stopy. 

Pomocou inovatívnych foriem 

vyučovania s využitím metodiky 

bádateľsky orientovaného 

prírodovedného vzdelávania 

a interdisciplinárneho prístupu 

STEAM (veda, technika, 

inžitierstvo, umenie a matematika) 

navrhnúť riešenie tohto problému 

a výsledky z projektu spoločne 

zdieľať so všetkými partnerskými 

školami. 

Našimi partnerskými školami sú 

: Stredná škola Institut Sabadell 

v Španielsku, Spojená škola 

Escolas Trigal de Santa Maria 

Tadim v Portugalsku a Stredná 

škola BG/BRG Biondekgasse 

Baden v Rakúsku. 26. 9. 2019 

príde do našej školy 9 učiteľov 

z partnerských škôl, aby si vymenili 

skúsenosti z práce  počas jedného 

roku trvania projektu. Jednou 

z úloh, ktorú majú všetky školy 

splniť, je vybudovať vo svojej škole 

záhradu, ktorá okrem iného učí 

kriticky sa zamyslieť nad 

súvislosťou stravovania, spotreby 

s globálnym otepľovaním. My ju už 

máme. Je síce malá, ale krásna 

a najmä – naša. 

 

 

KLÍMA NÁS SPÁJA 

 
je náš ďalší úspešne rozpracovaný 

projekt, ktorým tiež chceme  pomôcť 

našej doráňanej planéte. Vďaka tomuto 

projektu, ktorý realizuje CEEV Živica 

a finančne podporuje spoločnosť DM 

drogerie market, sme v našej školskej 

záhrade vybudovali ďalší vzdelávací 

prvok – vertikálnu zeleň. Umiestnili 

sme ju do tej časti záhrady, kde máme 

vybudovaný hmyzí hotel 😊 – 

hmyzovník, a vysadených niekoľko 

ovocných stromov. Našim cieľom je 

zabezpečiť na malej ploche čo 

najväčšiu pestrosť rastlín a ich 

vzájomnú symbiózu so živočíchmi. 

Žiaci môžupozorovať rôznorodý hmyz, 

na biológii môžu využiť rastliny vo 

vertikálnom záhone na určovanie 

rôznych typov listov, stoniek a kvetov. 

 

 Podarilo sa nám aj rozšíriť jedlý kútik 

o druhy ovocia a zeleniny, ktoré sa 

odjakživa pestovali v našom kraji. 

Chceme poukázať na ich jedinečnosť, 

užitočnosť a spracovateľnosť a zvýšiť 

tak záujem o lokálne produkty, čím by 

sme prispeli k znižovaniu uhlíkovej 

stopy.  
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VLASTNÁ TVORBA – DNES AKTUÁLNA POVIEDKA 
                                                                 

 

Chatová oblasť Nízke sedlo ležala šestnásť 

kilometrov od mesta Tichá Voda a teraz, 

štrnásteho augusta, tam panovala horúčava 

a práve preto bolo veľa z nich opustených, no 

jedni z mála ľudí, čo sa aj v tých horúčavách 

vybrali do prírody, si na dva dni prenajali 

chatu ďalej od lúk, aby na nich nepražilo celé 

dni slnko, obzvlášť keď jedna z mála vecí, 

ktoré mali na pláne, bolo piť. A kvôli slnku 

neplánovali byť opití hneď okolo druhej 

poobede. 

Vtedy bolo vonka tridsaťšesť stupňov, čo 

prestrelilo predpoklady meteorológov na 

viacerých staniciach, lebo predpokladaná 

denná teplota bola tridsať a pol stupňa 

a okolo druhej to malo byť len tridsaťdva, no 

tam, okolo Nízkeho sedla, bolo tridsaťšesť, 

ako ukazovali  teplomery vyvesené vonku na 

verandách. 

Tá partia si išla oddýchnuť na chatu 

stopäťdesiat metrov od lúky; bola uprostred 

lesa vedľa potoka, cez ktorý viedla na druhú 

stranu mohutná lata. 

Všetci štyria práve sedeli v altánku a s pili – 

pili ako sa patrí, skrytí pred slnkom a čakali, 

kým bude hotové jedlo. 

Možno tam prišli trocha neskoro, hoci už 

mali veci vnútri povykladané, no jedlo ešte 

nebolo hotové a Kristína akoby povedala: Je 

tu prekliaty hic. Keby to povedala (čo akože 

ešte nepovedala), nemýlila by sa. 

Hic tam skutočne bol, a to, že to do pol 

štvrtej ešte vyskočí až k štyridsiatim, to 

nevedel nikto z nich, no rovnako nik z nich 

nevedel ani o tom, čo sa stane. Nik z nich to 

nemohol ovplyvniť. 

Nik z nich. 

 
 

„Už si môžeme zas dať?“ opýtal sa Martin 

s úškrnom, pohľad venujúc Kristíne. 

Uťahoval si z nej, lebo celú dobu, čo tam 

boli, pre nich všetkých bola ako mamička. 

„Takýmto tempom budeš mimo za 

polhodinu. Už si mal.“ 

„Šak ale to bolo predtým!“ zahučal 

a idiotsky sa zarehotal. 

„Mne je jedno,“ zamrmlala a do vzduchu 

rezignovane zdvihla ruky. Potom si zo 

stola vzala cigaretu a zapálila si. Vyfúkla 

dym a litrovej fľaši vodky na stole 

venovala krátky pohľad. Martin sa po nej 

natiahol, odpil si z nej, potom zažmúril oči 

a videla, ako ho napína. 

„Ak ma ogrciaš, zabijem ťa,“ predniesla 

a ostatní dvaja – Peter a Filip – sa uškrnuli. 

„Veď kľúúúd! Kristepane, si cintľavka. To 

neni ani normálne,“ povedal. 

„No čo, chalani, aj vy dvaja?“ 

„Ešte nie,“ odmietol Filip, ale Peter mu 

skočil do reči a povedal: 

„Chce. Aj on chce. Jasné, že chce. 

Preboha, načo by si tu inakšie chodil?“ 

„Vychutnať si prírodu?“ opýtal sa a nato sa 

uškrnul, naznak toho, že to nemyslí vážne 

a pritom sa Petrovi zrejme uľavilo. 

„No pravda. Poondiaty hipík,“ zasmial sa 

Peter. 

„Tak to daj sem, nech to mám za sebou.“ 

Kristína sa natiahla po štamperlíkoch 

vedľa plastových tanierov a naliala do 

každého takmer po okraj. 
 

Filip  naďalej nevnímal a natiahol sa po 

štamperlíku. Počkal kým ho všetci zdvihnú 

do vzduchu, potom si navzájom štrngli 

a naraz vypili. Jediný, kto sa tváril zhnusene, 

bol Filip, ale po chvíli ho to prešlo a okolo 

štvrtej, keď sa teplota skutočne vyšplhala nad 

štyridsiatku, bol už na rovnakej hladine ako 

aj ostatní. 

„Cítite dačo?“ spýtal sa. 

„Čo ako?“ Kristína mu venovala prekvapený 

pohľad a zhlboka sa nadýchla nosom, ako 

keby zisťovala, či skutočne nič necíti. 

„Netuším.“ Odmlčal sa. Potom: „Dym.“ 

„Nie,“ povedala, no bola si akosi neistá. 

No po chvíli to začala cítiť aj ona a začínala 

mať akési neblahé tušenie, že sa čosi začína 

diať. 

Jej obava sa potvrdila o asi desať minút 

neskôr, keď vyšla na provizórnu cestu asi 

dvadsať metrov od chaty a to, čo uvidela, 

bolo akosi hrôzostrašne fascinujúce. Vyše 

troch minút tam stála a dívala sa na požiar, 

ktorý sa na lúke rozpútal, v nemom úžase. 

Štvormetrové plamene zakryli cestu, po 

ktorej sem prišli. 

„Kristepane.“ 

Pomyslela si: Dúfam, že to nepríde až sem. 

Pravda bola, že to sem prišlo. 

 

Adam Kovács, kvinta  

Pokračovanie v budúcom čísle... 
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NAMIESTO ZÁVERU... 

Milí naši čitatelia, vážení učitelia, priatelia, spolužiaci, rodičia, 

ak ste sa dostali až k týmto riadkom, sme veľmi radi. Dočítali ste prvé 

číslo nášho nového digitálneho občasníka. Sme predsa IT Akadémia. 

Obraciame sa na vás všetkých s veľkou prosbou i pozvaním zároveň.  

 

Len od vás závisí, kedy vyjde ďalšie číslo Gympeľka. Veľmi by sme si 

priali, aby to občas netrvalo dlho. 

 

Pomôžte nám vytvárať tento náš časopis, ktorého ambíciou je 

informovať, propagovať dobré veci i ľudí, možno aj trochu pobaviť 

a poučiť. I vy sa môžete stať spolutvorcami jeho obsahu. Stačí, keď nám 

napíšete na mailovú  adresu  

                       gympelkogjch@gmail.com 

Členovia redakčného krúžku vás vyhľadajú a dohodnú sa s vami na 

spracovaní vášho podnetu, príspevku uverejnení fotografií. 
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