Všetko čo rajeckí gymnazisti absolvovali, dokázali a vyhrali...
Dokázali sme toho veľa, a preto sa chceme pochváliť našimi úspechmi. Zúčastnili sme sa súťaží literárnych,
výtvarných i vedomostných.
Hneď vo februári sa Soňa Kramárová (IV.B) zúčastnila recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín a Viktória
Vysoká (I.A) získala 3. miesto v prednese poézie na súťaži s názvom Vansovej Lomnička.
Andrea Hudeková (IV.B) so svojím talentom na jazyky vyhrala 1. miesto v okresnom kole anglickej
olympiády a následne získala 3. miesto v krajskom kole. Svoj talent potvrdila aj 2. miestom v olympiáde vo
francúzskom jazyku. Dejiny nie sú ľahostajné Pavlovi Hartiníkovi (II.A), ktorý na krajskom kole dejepisnej
olympiády získal 4. miesto. Práva človeka obhajovala na olympiáde ľudských práv Monika Sedláková (IV.A). Aj
u nás sa začínajú profilovať mladé vedkyne Michaela Chupáňová (I.A) a Viktória Vysoká (I.A), ktoré sa stali
úspešnými riešiteľkami náročnej chemickej olympiády v Námestove. Petra Juríčková (III.A) pozná svoju krajinu,
čo dokázala v geografickej olympiáde v krajskom kole.
Školským šampiónom v matematickej súťaži Klokan sa stala Katarína Beňovská (I.A), ktorá získala
vynikajúce umiestnenie v celoslovenskom meradle. Úspešným riešiteľom tejto súťaže sa stal aj Marek Kromka
(IV.B). Bohaté vedomosti preukázal Roman Urík (IV.B) v súťaži Expert geniality.
Viktória Vysoká (I.A) svojimi básňami prispela do literárnej súťaže Dilongovým perom a Veronika Hederová
(III.A) uvažovala o ceste k pravde v literárnej súťaži Hodžova esej.
Dopravná akadémia v Žiline v spolupráci so ŽSK a spoločnosťou KIA pripravili pre študentov zaujímavé
súťaže spojené s workshopmi. V prvej - Smelo na cesty - svoje zručnosti a schopnosť kreatívne myslieť
predviedol Ľubomír Hlaváč (II.A), ktorý získal 3. miesto a v druhej – Finančne zdravé služby- Martin Pauliny
(II.A) ziskom 2. miesta potvrdil svoje ekonomické myslenie.
Naši študenti sa zúčastňujú aj súťaží organizovaných ŽSK. Jednou z nich je Mladý Slovák , v ktorej Katarína
Beňovská (I.A) a Lenka Jasenovcová (II.A) súťažili v oblasti histórie, literatúry a geografie. Ďalšou bol Môj
športový idol – Matej Hulin (III.A) napísal esej a Viktória Vysoká (I.A) nakreslila obrázok, za ktorý získala 3.
miesto. Najvýznamnejší úspech dosiahla Simona Vysoká (II.A) v medzinárodnej súťaži Miss RENETA – tiež pod
záštitou ŽSK, v ktorej postúpila medzi 12 najkrajších študentiek stredných škôl zo Slovenska, Čiech a Poľska.
Každoročne sa naša škola zapája do celonárodných zbierok, tento rok to boli Hodina deťom a Liga proti
rakovine – Deň narcisov.
Tradíciou na našej škole sa stal týždeň s anglickým lektorom pod názvom „English week“, organizovaný pre
každý ročník samostatne.
Môžeme sa tiež pochváliť výsledkami písomných maturít.
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Naši študenti dokázali, že učiť sa oplatí, a niektorých percentá prekročili hranicu 90%. Priemer našej školy
z anglického jazyka je dokonca vyšší ako priemer významných žilinských gymnázií. Ústnu maturitnú skúšku
zvládli všetci študenti úspešne.
V čase, keď štvrtáci dokazovali svoje vedomosti, študenti tretieho ročníka absolvovali KOŽAZ – Kurz ochrany
života a zdravia – v Terchovej. Pozreli si krásy Jánošíkových dier, vyskúšali adrenalín na kolobežkách a na záver
pokorili na rafte rieku Orava. Ďalší deň sa dozvedeli, ako poskytnúť prvú pomoc, nazreli do útrob hasičskej
stanice a posledný deň spoznávali krásy okolia spríjemnené opekačkou.
Držíme palce našim absolventom na prijímacích skúškach a tešíme sa na nových prvákov.

Mgr.Dana Balgová, PaedDr. Veronika Veselá

Ľudovít Štúr trochu inak
Dávam vám do daru najkrajšiu reč, akej nemajú iní ľudia na svete. Slovenská reč bude taká ľubozvučná, ako
keď spievajú anjeli. Taká krásna, ako keď sa rosa jagá na slnci. Taká príjemná ako keď vetrík veje v máli. Taká
sladká, ako keď sa dieťa teší na matku. Taká utešená, ako keď zapeje sláviček, že pri jej zvukoch mladí budú ešte
mladší a aj srdcia starých ľudí omladnú!
(Úryvok z povesti o Slovákoch)
Tento rok uplynulo 160 rokov od úmrtia významnej osobnosti našich dejín, Ľudovíta Štúra, ktorý chcel
zmeniť Slovensko na rovnoprávny európsky štát.
Bol naozaj zarytým starým mládencom, ktorý zanevrel na ženy? Miloval jedine Adelu Ostrolúcku? Pokúsil sa
o samovraždu?
Dodnes koluje o jeho súkromnom živote veľa mýtov. Preto si Gymnázium na Javorovej 5 pozvalo 11. mája
2016 hostí, ktorí túto osobnosť priblížili žiakom i učiteľom tak trochu inak.
Prvým bol Jozef Šimonovič – slovenský herec a recitátor, 1. podpredseda Matice slovenskej. Jeho hlas je
možné počuť v súčasnosti najmä v dabingu (Monk, Komisár Rex).
Druhým hosťom bol Maroš Smolec – správca Matice slovenskej.
Obaja páni sa navzájom vynikajúco dopĺňali. Pán Smolec prostredníctvom prezentácie a hovoreného slova
vytvoril historickú exkurziu do slávnej minulosti Slovákov – Veľkej Moravy až po vznik 1ČSR. Pán Šimonovič
jednotlivé dejinné úseky ozvláštnil umeleckým prednesom v staroslovienčine, slovakizovanej češtine, biblickej
češtine i v Štúrovej slovenčine. Všetci boli nadšení jeho talentom a veľmi pekne pôsobivo zafarbeným hlasom.
V závere oboch účinkujúcich odmenili žiaci i pedagógovia obrovským potleskom.
Mgr. Viera Bieniková

ENVIROVÝCHOVA V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016
Environmentálna výchova v Gymnáziu v Rajci je trvalou súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu.
Každoročne je rozpracovaná do konkrétnych úloh v pracovnom pláne školy a v rámcovom pláne práce
koordinátora environmentálnej výchovy na škole. Aj tento školský rok priniesol pozitívne výsledky plnenia
stanovených cieľov a úloh, z ktorých vyberáme.
V tomto školskom roku končí realizácia trojročného projektu SMAPUDE LIFE, organizovaného spoločnosťou
BIOMASA Kysucký Lieskovec v spolupráci s Európskou úniou.
Cieľom projektu bolo prispieť k zvýšeniu poznatkov a povedomia študentov v oblasti využívania
obnoviteľných zdrojov energie, s dôrazom na využívanie biomasy. Súčasťou tohto projektu bola v tomto
školskom roku aj fotografická súťaž na tému „ Zem, ako ju vidíš ty“.
Absolútnym víťazom tejto súťaže sa stala naša študentka I. ročníka Soňa Huličiaková a medzi ocenenými
bola aj Lucia Gschwandtnerová zo IV. ročníka.
Ich práce nás skutočne milo prekvapili svojou nápaditosťou a estetickým poňatím.
V tradičnej environmentálnej súťaži triednych kolektívov, v ktorej sa každý mesiac hodnotilo 10
stanovených kritérií, zvíťazila I. A trieda pred triedami IV. B a III.A.
Škola sa už roky zapája i do Korešpondenčnej školy ekológie, organizovanej OZ TATRY Liptovský Mikuláš.
V tomto roku sa uskutočnil už 17. ročník a v ňom pribudli k držiteľom certifikátu úspešných riešiteľov ďalšie
naše študentky Eva Halková a Daniela Haššová, obe zo IV. ročníka.
K formovaniu pozitívnych environmentálnych postojov študentov školy prispelo i päť relácií do školského
rozhlasu, tento školský rok zameraných na trvalo udržateľný rozvoj a názorná propagácia v priestoroch školy.
Ku Dňu Zeme 2016 sme sa zapojili do aktivít organizovaných mestom Rajec.
Mgr. Dušan Šebán

