AKTUALITY 2008/2009
Júl 2009 - August 2009
Letné prázdniny
Jún 2009
30.06.2009 slávnostné ukončenie školského roka 2008/2009 a rozdávanie vysvedčení.
Žiaci prímy, sekundy, tercie, kvarty, kvinty, sexty, 1.A a 2.A triedy absolvovali ďalšie účelové
cvičenie.
Dňa 26.06.2009 sa žiaci našej školy zapojili do Behu olympijského dňa.
Jednodňovej exkurzie sa dňa 25.06.2009 zúčastnili žiaci 1.A triedy. Jej cieľom bolo spoznávanie
prírodných krás Jasova, Jasovskej jaskyne a utužovanie vzťahov v kolektíve.
Filmové predstavenie Hannah Montana určené pre mládež a zamerané na súčasné problémy
mladých ľudí sa dňa 24.06.2009 v Košiciach pozreli triedy príma, sekunda, tercia a kvarta.
Dňa 24.06.2009 sme sa zapojili do akcie Úsmev ako dar. 8 dvojíc žiakov septimy vyzbieralo
v uliciach Moldavy n/B. 423,04 €.
Žiaci prímy dňa 22.06.2009 navštívili mesto Prešov. Cieľom tejto exkurzie bolo spoznať krásy
Prešova a históriu závodu Solivar.
Školský výlet, ktorého cieľom bolo spoznávanie spolužiakov, rozvíjanie pohybových aktivít,
spoznávanie okolia, absolvovala dňoch 11.06. a 12.06.2009 trieda karta.
Dňa 10.06.2009 žiaci kvarty navštívili Kinematografické múzeum R. Šustera a Hvezdáreň
v Medzeve.
V rámci školského výletu dňa 2.06.2009 si trieda kvinta prezrela pamätihodnosti mesta Košice
a navštívila filmové predstavenie Anjeli a démoni.
Máj 2009
V rámci výchovy k rodičovstvu sa pre žiakov kvinty a 1.A triedy dňa 29.05.2009 konala
prednáška na tému Dospievanie a ochorenia pohlavnej sústavy.
Trieda sekunda sa dňa 28.05.2009 zúčastnila na celoslovenskej súťaži Supertrieda, kde získali
ocenenie za zaujímavé stvárnenie dobra a zla.
Na okresných majstrovstvách v atletike, ktoré sa konali 25.05.2009, sme získali tieto ocenenia:
Michaela Györgyfiová – 1. miesto v skoku do výšky
Družstvo dievčat – 1. miesto v štafetovom behu 4x60 m
Patrícia Hanigovská – 2. miesto v behu na 60 m a 2. miesto v behu na 300 m
Zita Baniková – 3. miesto vo vrhu guľou
Nikola Ujcová – 3. miesto v skoku do výšky
Celkovo sa družstvo dievčat umiestnilo na 1. mieste a získali sme pohár.
V okresnom kole súťaže „Európa v škole“ v III. kategórii umeleckých prác získala Nadežda
Kekeľová 2. miesto a Karin Sedláková 3. miesto. Karin Sedlákovej v celoslovenskom kole bolo
udelené Čestné uznanie.
Mestská atletická olympiáda sa konala v dňoch 21.05.2009 a 22.05.2009. Úspechy našich
dievčat:
Michaela Györgyfiová – 1. miesto v skoku do diaľky, 2. miesto v skoku do výšky
Zita Baníková – 1. miesto vo vrhu guľou, 1. miesto v hode kriketkou, 1. miesto v skouku do
výšky
Patrícia Hanigovská – 1. miesto v behu na 60 m
Nikoleta Ujcová – 2. miesto v skoku do výšky, 3. miesto v behu na 300 m
Ivana Selešová – 2. miesto vo vrhu guľou, 3. miesto v hode kriketkou
Družstvo dievčat – 1. miesto v štafetovom behu 4x60 m

V rámci prevencie a boja proti drogám dňa 21.05.2009 žiaci 1.A triedy a kvinty navštívili
Odborný liečebný ústav psychiatrický na Prednej Hore. Súčasťou exkurzie bola aj návšteva
prvého slovenského gymnázia v Revúcej.
Dňa 20.05.2009 sme pre žiakov 3.A triedy a septimy zorganizovali zoologickú exkurziu do ZOO
v Košiciach.
Žiaci 1.A a 2.A triedy v rámci botanickej exkurzie navštívili dňa 19.05.2009 Zádielsku dolinu.
Žiaci kvarty sa 18.05.2009 zúčastnili geologickej exkurzie pod odborným vedením pracovníka
Vsl. múzea v Košiciach RNDr. Fulína.
18.05.2009 – 21.05.2009 sa konali ústne maturitné skúšky. Na maturitných slúškach všetci žiaci
prospeli.
Žiaci 3.A a septimy dňoch 13.05.-15.05.2009 absolvovali Kurz ochrany človeka a prírody.
Dňa 13.05.2009 sa družstvo mladších žiakov zúčastnilo obvodného kola vo futbale. Ďalej sme
nepostúpili.
Trieda sekunda sa dňa 13.5.2009 zúčastnila súťaže „Supertrieda“. Boli úspešní a postupujú na
celoslovenské kolo.
Družstvo chlapcov sa dňa 12.5.2009 zúčastnilo obvodového kola v malom futbale starších
žiakov. Chlapci zvíťazili a postupujú do okresného kola.
6. mája 2009 sa v Košiciach konala regionálna súťaž v rétorike – XXIII. Štúrov Zvolen. Zuzana
Jánošíková v III. kategórii sa umiestnila na 1. mieste a postupuje do celoslovenského kola.
Aj tento rok sme sa zapojili do IV. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže
„EnviroOtázniky“. Z 8 žiakov kvarty najviac bodov získal František Revický – 54, z 11
zapojených žiakov tercie najviac bodov získali Viera Szabóová a Štefánia Keserüová – 52. MŽP
SR a SAŽP udelilo škole Čestné uznanie.
Apríl 2009
30.4.2009 sa konalo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Do ďalšieho kola postupuje P.
Hudáková zo sekundy.
Zástupcovia Občianskeho združenia Za zdravé trávenie uskutočnili dňa 29.4.2009 na našej škole
prednášku na tému Helicobacter pylori.
V dňoch 28.4.-30.4.2009 prebehlo na našej škole školenie členov žiackej školskej rady. Školenie
viedli pracovníci Regionálneho centra mládeže z Košíc a absolvovalo ho 8 členov.
Okresná súťaž stredných škôl vo futbale chlapcov sa konala 28.04.2009 a naše družstvo sa
umiestnilo na 2. mieste.
17.04.2009 prebiehala verejná zbierka na boj proti rakovine – Deň narcisov. Hliadky, ktoré
tvorili žiaci našej školy, vyzbierali spolu 888,54 €.
Obvodné kolo HK v prednese poézie a prózy sa konalo 16.04.2009. P. Hudáková zo sekundy
a M. Mašatová z tercie postúpili do okresného kola.
Krajské kolo SOČ sa konalo dňa 8.04.2009. Našu školu reprezentovalo 6 prác. Najlepšie
umiestnenie dosiahol Gabriel Szabó Bartko, ktorý v odbore ochrana a tvorba životného
prostredia obsadil 3. miesto.
8.04.2009 sa konalo okresné kolo Malej matematickej olympiády. Výsledky:
Adam Šmelko – 1.- 4. miesto
Adrián Szegedi – 5. miesto
Norbert Doboš – 10. – 12. miesto
Žiaka Nikolasa Rybára sme prihlásili do projektu Objavovanie mladých lídrov. Cieľom projektu
je napomáhať vychovávať mladých lídrov, ktorí sa stanú aktívnymi obhajcami Rómov o svojich
komunitách. 4.04.2009 sa N. Rybár zúčastnil pohovoru v Bratislave a my dúfame, že bude
vybratý na študijný pobyt v Spojených štátoch, ktorý je súčasťou projektu.
Žiaci 3.A triedy sa dňa 3.04.2009 zúčastnili na pojednávaní Okresného súdu v Košiciach.

1.04.2009 sa uskutočnilo školské kolo HK v prednese poézie a prózy. Víťazi sa zúčastnia
obvodného kola.
Marec 2009
Žiaci 3. a 4. ročníkov sa zúčastnili dňa 31.03.2009 divadelného predstavenia Obraz Doriana
Graya v anglickom jazyku, ktoré sa konalo v Košiciach. Toto dielo zapadá do povinnej literatúry,
ktorú by v rámci vyučovania anglického jazyka mali žiaci poznať.
Náš divadelný súbor Gymkáčik sa zúčastnil regionálnej prehliadky divadiel.
V spolupráci s červeným krížom prebiehal dňa 30.03.2009 na našej škole odber krvi. Krv prišli
darovať miestni občania ale aj 15 žiakov našej školy a dve vyučujúce – Mgr. Beňová a Mgr.
Graffy.
26.3. – 27.03.2009 sa konalo celoslovenské kolo olympiády z nemeckého jazyka. Našu školu
reprezentovala M. Antlová a obsadila 2. miesto.
Družstvo v zložení A. Fabián, R. Červený a N. Viszlaiová sa dňa 26.03.2009 zúčastnilo
regionálneho kola súťaže „Mladý Európan“ a obsadilo 2. miesto.
26.03.2009 sme sa zúčastnili mestských osláv Vynášanie morény, kde v kultúrnom programe
vystúpili aj naši žiaci.
V rámci súťaže Scool cup odohralo volejbalové družstvo dievčat ďalšie zápasy v Sobranciach.
25.03.2009 sa konala na škole prednáška spojená s besedou s pracovníčkou Okresného
policajného zboru Košiciach. Hovorilo sa o šikanovaní a prevencii nepriaznivých javov.
Prednáška na tému Občianska a trestná zodpovednosť sa konala dňa 23.03.2009 a prednášateľom
bol JUDr. Šomšák.
20.3.2009 prebehlo 2. kolo súťaže pre logikov GENIUS LOGICUS. Online súťaženia sa
zúčastnilo 19 žiakov z rôznych ročníkov, ktorí počas 70 minút riešili 10 logických úloh.
Aj tento rok sme sa zapojili do súťaže „Európa v škole“. V krajskom kole súťaže naši žiaci –
Lukáš Ižovský, Ladislav Takáč, Jana Popovicsová – obsadili prvé tri miesta v kategórii umelecké
práce a postúpili do celoslovenského kola. Ocenenie získala aj naša vyučujúca Mgr. F. Fehérová.
Žiaci kvarty a 1.A triedy navštívili dňa 19.3.2009 Východoslovenské múzeum v Košiciach za
účelom prehåbenia vedomostí z biológie a geológie.
V Spišskej Novej Vsi sa dňa 19.3.2009 konalo krajské kolo vo volejbale dievčat SŠ. Naše
dievčatá obsadili 4. miesto.
18.3.2009 si žiaci našej školy pozreli vystúpenie Divadla na peróne z Košíc Cisárov pisár.
V dňoch 17.3. – 19.3.2009 sa konala externá časť a PFIČ maturitnej skúšky zo slovenského
jazyka a literatúry, z anglického jazyka, nemeckého jazyka a matematiky.
Regionálne kolo SOČ sa konalo 13.3.2009 v Košiciach. Naši žiaci sa umiestnili nasledovne:
Zdravotníctvo – Erika Szentpéteriová – 3. miesto
Ekonomika a riadenie – Iveta Tóthová - 4. miesto, Karin Zuskáčová – 5. miesto
Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba – Tomáš Jusko – 6. miesto
Pedagogika, psychológia, sociológia – Slavomíra Hiľovská – 5. miesto
Všetci žiaci postupujú do krajského kola a spolu s nimi aj Gabriel Szabó Bartko v odbore
ochrana a tvorba životného prostredia.
Krajské kolo geografickej olympiády žiakov stredných škôl sa konalo 12.3.2009. Našu školu
reprezentovali H. Kuzderová a A. Vártásová a stali sa úspešnými riešiteľkami. Naši žiaci sa
zúčastnili okresného kola geografickej olympiády, kde získali nasledovné ocenenie:
Adrián Szegedi – sekunda – 1. miesto
Gabriel Horňák – tercia – 6. miesto
Roman Urban – kvarta – 3. miesto
A. Szegedi a R. Urban sa zúčastnili aj krajského kola, výraznejšie výsledky nedosiahli.
Dňa 5.03.2009 sme už po šiesty krát organizovali súťaž Hroch pre žiakov piatych a šiestych

ročníkov okolitých základných škôl. Tento rok sa súťažilo nielen v matematike ale aj
v slovenskom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo 5 škôl a 10 družstiev súťažilo v matematike a 9
v slovenskom jazyku.
Družstvo chlapcov sa dňa 5.3.2009 zúčastnilo okresného kola basketbalu chlapcov stredných
škôl a obsadilo 1. miesto.
V triede kvinta sa dňa 4.3.2009 uskutočnila prednáška na tému Morálka, spravodlivosť, zákon,
ktorú viedol JUDr. Šomšák.
4.3.2009 žiaci septimy a 3.A sa zúčastnili na prednáške Cena štátu. Táto prednáška sa konala na
škole a prednášateľom bol Dr. R. Ïurana z Ústavu ekonomických a spoločenských analýz
z Bratislavy.
Február 2009
23.2. – 27.2.2009 - jarné prázdniny.
Družstvo dievčat v rámci súťaže Scool cup sa dňa 18.2.2009 zúčastnilo ïalšieho turnaja
v Trebišove.
Dňa 18.2.2009 sme navštívili DJZ v Prešove, kde sme si pozreli predstavenie František z Assisi.
Školské kolo SOč sa konalo 16.2.2009, súťažilo 16 prác a 6 prác postúpilo do regionálneho kola.
Dňa 13.2.2009 sa konala na Gymnáziu Alejova Košice súťaž v spoločenských tancoch Urbanov
zvon. Z našej školy sa tejto súťaže zúčastnili Z. Pustai a B. Feketeová, ktorí v kategórii LAT
tancov obsadili 4. miesto.
Žiačky Kuzderová a Antlová sa zúčastnili dňa 11.2.2009 krajského kola Olympiády z anglického
jazyka.
PF UPJŠ Košice katedra geografie zorganizovala dňa 9.2.2009 seminár ku krajskému kolu
geografickej olympiády. Z našej školy sa ho zúčastnili H. Kuzderová z 1.A triedy a p. prof.
Ballaschová.
V dňoch 2.2.2009 – 7.2.2009sa konal výchovno-výcvikový lyžiarsky zájazd v peknom prostredí
Tatier – v Ždiari.
Michaela Flachbartová zo 4.A triedy sa dňa 5.2.2009 zúčastnila krajského kola súťaže
Olympiáda ľudských práv.
Dňa 3.2.2009 sa konalo okresné kolo geografickej olympiády. Našu školu reprezentovali: A.
Szegedi zo sekundy, G. Horňák z tercie a R. Urban z kvarty.
7 žiakov našej školy sa zapojilo svojimi prácami do výtvarnej súťaže Európa v škole a 4 žiaci do
súťaže Bezpečnosť pri práci očami detí.
Január 2009
Skončil sa prvý polrok školského roka 2008/2009. Žiaci obdržali výsledky svojej práce a odišli
na polročné prázdniny, ktoré trvajú len 1 deň – 30.1.2009.
Dňa 23.1.2009 navštívili našu školu zástupcovia FEI VŠT Košice, aby informovali našich žiakov
o možnostiach štúdia.
21.1.2009 sa konalo okresné kolo olympiády z anglického jazyka. Na súťaži nás reprezentovali:
Antlová zo 4.B triedy a Kuzderová z 1.A triedy.
Uskutočnilo sa školské kolo MO kat. C. Úspešným riešiteľom sa stal P. Harčar z 1.A triedy
a postupuje do krajského kola.
Družstvo volejbalistiek sme prihlásili do dlhodobej súťaže Scool cup. Losovaním sme zaradení
do skupiny spolu s družstvami dievčat zo Sobraniec, Michaloviec a Trebišova. Prvý turnaj sa
konal na našej škole dňa 21.1.2009.
V Košiciach sa dňa 15.12009 konalo okresné kolo olympiády z nemeckého jazyka. Aj my sme
mali 3 zástupcov na tejto súťaži a všetci postúpili do krajského kola: Miriama Antlová zo 4.B tr.,
Veronika Viszlayová z 1.A triedy a Viktória Fábryová z prímy.

December 2008
Na koniec kalendárneho roka dňa 19.12.2008 celá škola vzhliadla filmové predstavenie
Madagaskar 2.
Na škole prebehlo školské kolo Pytagoriády. Úspešnými riešiteľmi sa stali: Kister, Lacková, Al
Ali, Migas z prímy; Doboš, Szegedi, Šmelko, Ballasch zo sekundy; Džupinová, Kekeľová,
Tóthová, Župčanová z tercie.
Viacero žiakov našej školy sa zapojilo do súťaže vyhlásenej Slovenským rozhlasom „Najkrajšia
vianočná poviedka“. V tejto súťaži ocenenie získala Nadia Al Aliová z kvarty.
Dňa 12.12.2008 sme pre žiakov okolitých základných škôl pripravili Deň otvorených dverí. Po
privítaní sme predstavili našu školu, povedali o možnostiach štúdia a podmienkach prijatia
formou prezentácií. Následne si mohli účastníci prezrieť priestory školy a zúčastniť sa na
vybratých vyučovacích hodinách.
Sviatok Svätej Lucie nám pripomenuli 12.12.2008 žiaci 3.A triedy.
Pracovníci Fakulty manažmentu PU v Prešove navštívili našu školu dňa 11.12.2008, aby žiakov
končiacich ročníkov informovali o možnostiach štúdia na uvedenej fakulte.
Žiačky Flachbartová a Kočiková sa dňa 10.12.2008 zúčastnili konferencie „Na jednej čiare“,
ktorá bola zameraná na vzdelávanie k ľudským právam.
Dňa 9.12.2008 sa uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Da ?alšej súťaže
postupujú: kategória 2A – H. Kuzderová a kategória 2B – M. Antlová.
Žiaci septimy dňa 5.12.2008 pripomenuli svojím vystúpením spolužiakom sviatok Svätého
Mikuláša.
4.12.2008 sme sa zúčastnili krajského kola Olympiády zo slovenského jazyka. V kategórii B Z.
Jánošíková zo sexty obsadila 5. miesto a D. Deáková z 2.A 7. miesto. V kategórii B M.
Kertésová zo septimy sa umiestnila na 5.mieste a J. Bokorová z 3.A na 11. mieste.
November 2008
Stužková slávnosť 4. B triedy sa konala 28.11.2008.
V rámci Matičnej jesene sa DS Gymkáčik zúčastnil dňa 28.11.2008 divadelnej súťaže Divadelné
Košice Jula Zborovjana, kde obsadil I. miesto.
Z poverenia KŠÚ Košice naša škola zorganizovala okresné kolo vo volejbale žiakov stredných
škôl. Súťaž sa konala 26.11.2008 a víťazmi súťaže sa stali naši chlapci aj dievčatá.
Žiaci septimy sa dňa 25.11.2008 zúčastnili na odhalení pamätnej tabule z príležitosti 550.
výročia založenia školy v Moldave n/B. a na pamiatku moldavskému učiteľovi majstrovi
Šimonovi.
Družstvo našich chlapcov na okresnom kole v sálovom futbale konanom dňa 20.11.2008
obsadilo 3. miesto.
Stužková slávnosť 4.A triedy sa uskutočnila 15.11.2008
Dňa 14.11.2008 sa 78 žiakov zúčastnilo divadelného predstavenia anglickej divadelnej
spoločnosti v Košiciach.
DS Gymkáčik vystúpil na X. celoslovenskom festivale Béni Egressyho, ktorý sa konal v dňoch
13.11 – 16.11.2008 v Moldave nad Bodvou.
26 žiakov sekundy a tercie absolvovalo v dňoch 10.11.2008 – 14.11.2008 plavecký výcvik.
Už tradične na začiatku školského roka sa koná večierok, na ktorom prebieha imatrikulácia
novoprijatých žiakov prímy a prvého ročníka. Táto akcia sa uskutočnila 7.11. 2008.
Žiaci oktávy si v rámci exkurzie, ktorá sa konala 6.11.2008, prezreli výrobné priestory závodu
Getrag. Cieľom exkurzie bolo oboznámiť sa s výrobou a navštíviť chemické laboratórium.
V Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach sa konalo 5.11.2008 povolebné stretnutie, na ktorom sa
na pozvanie pracovníka veľvyslanectva USA v Bratislave p. Charlesa Eatona zúčastnili aj naši

žiaci.
Patrícia Kaclíková z kvarty sa dňa 4.11.2008 zúčastnila okresného kola olympiády zo
slovenského jazyka.
Október 2008
V spolupráci s CK FIFO sme zorganizovali historicko-poznávaciu exkurziu do Poľska v dňoch
28.10 – 29.10.2008. Počas pobytu si žiaci pozreli historické pamiatky Krakowa, soľnú baňu vo
Wieliczke a navštívili aj koncentračný tábor Oswiecim.
Dňa 22.10.2008 zavítal na našu školu pracovník veľvyslanectva USA p. Charles Eaton, ktorý
s našimi žiakmi v angličtine besedoval na tému demokracia a bezvízový styk s USA.
Žiaci končiacich ročníkov sa dňa 22.10.2008 zúčastnili besedy s Mgr. I. Kukovou
o homeopatikách.
Na jeseň sa už tradične zúčastňujeme Behu okolo Jasovského jazera. 21.10.2008 sa tejto súťaže
zúčastnilo 14 chlapcov a 5 dievčat. Najlepšie umiestnenie dosiahla Veronika Dušinská, ktorá vo
svojej kategórii zvíťazila.
15.10.2008 sa konalo plenárne zasadnutie RRZ. Bližšie informácie získate po kliknkutí na odkaz
Škola / Poradné orgány.
Žiaci školy sa dňa 15.10.2008 zúčastnili hudobno – výchovného predstavenia Dobrodružstvá
Dona Chichota, ktorého realizátorom bolo Občianske združenie Harmonia Seraphica
z Bratislavy.
V rámci projektu „Bohatstvo rozvojových krajín“ sa celoslovenskej súťaže zúčastnila Martina
Benediková, ktorá so svojou powerpoint prezentáciou sa dostala do užšieho výberu.
Dňa 13.10.2008 sa na škole uskutočnila beseda s pracovníčkou transfuziológie MUDr.
Bradkovou. Cieľom besedy bolo vysvetliť žiakom význam darcovstva krvi a získať nových
darcov.
V dňoch 9.10.2008 – 11.10.2008 18 žiakov tercie a oktávy v rámci výtvarného projektu Umenie
zblízka navštívilo Galériu mesta Bratislavy, kde si prevzali ocenenie. Tiež si prezreli pamiatky
mesta a navštívili parlament.
Žiaci septimy a 2.A triedy navštívili 6.10.2008 v Košiciach filmové predstavenie Karel Hynek
Mácha: Máj.
9 žiakov súboru Gymkáčik sa v dňoch 1.10.2008 – 3.10.2008 zúčastnilo celoslovenského kola
divadelnej súťaže v rámci HK.
September 2008
Dňa 19.09.2008 sme ukončili prijímanie vzdelávacích poukazov. Škola vydala 318 vzdelávacích
poukazov a prijala 278. V školskom roku 2008/2009 bude na škole pracovať 20 krúžkov.
18.09.2008 sa konala na škole slávnostná akadémia, ktorou sme si pripomenuli 10. výročie
udelenia čestného titulu Gymnázium Štefana Moysesa.
V dňoch 2.09.2008 – 7.09.2008 žiaci triedy oktáva absolvovali poznávací zájazd do Paríža.
2.09.2008 – slávnostné otvorenie školského roka 2008/2009

