
Milí rodičia,  

dovoľte mi informovať Vás o dianí na GYMESe za posledný mesiac aj o našich plánoch na 

obdobie do konca kalendárneho roka.  

Atmosféru jednotlivých podujatí a aktivít sprostredkúvajú i fotografie vo fotogalérii na 

webovej stránke školy - k dnešnému dňu tam za tento školský rok nájdete 25 albumov: 

https://gymes.edupage.org/album/? 

V utorok 3. októbra žiaci prímy a sekundy navštívili Červený Kláštor. Kláštorom 

kartuziánov ich previedla naša študentka Ema Birošíková, ktorá v múzeu pôsobila ako 

sprievodkyňa.  

V prvý októbrový piatok sa v rámci Mesiaca 

úcty k starším v škole stretli žiaci prímy, sekundy a 

tercie so svojimi starými rodičmi. Starí rodičia 

absolvovali s vnúčatami časť vyučovania a pri čaji sa 

porozprávali aj o tom, ako to v škole vyzeralo kedysi. 

Spoločné stretnutie ukončili sv. omšou v Kostole Sv. 

rodiny.  

Dňa 10.10. sa uskutočnila imatrikulácia 

prvákov a našich primánov. Po programe, zameranom 

viac na starších študentov, nasledovala srdečná 

zábava, ktorú si vychutnali aj naši najmladší.  

Žiaci prímy až tercie zažili veľmi pekné dni duchovnej obnovy s našim p. kaplánom Petrom 

Labancom. Zážitok z pohybu si naši mladší študenti zasa denne dopĺňajú obľúbenými 

pingpongovými turnajmi na 2. poschodí školy.  

 Študenti 1. ročníka bilingválneho odboru sa v dňoch 10. a 11. októbra zúčastnili potulky 

centrom mesta s Milanom Kolcunom. Úspešný košický sprievodca ich zoznámil s významnými 

historickými pamiatkami aj rôznymi košickými zaujímavosťami.  

  Dvanásty október patril patrónke školy. Náš Deň sv. Edity Steinovej začínal sv. omšou, po 

nej mali študenti možnosť absolvovať špeciálny program zložený z rôznych podujatí, workshopov, 

prednášok. Pozvali sme spolu 25 hostí, ktorí predstavili rozličné oblasti spoločenského života, 

vedné odbory aj kariérne možnosti. Podnetné vystúpenia sa aj v tomto školskom roku stretli 

s veľkým záujmom našich žiakov. Veríme, že Vám Vaše deti o programe porozprávali.  

V tomto školskom roku sa pekne rozvíja kariérne poradenstvo – na túto aktivitu máme od 

študentov dobré ohlasy. Veríme, že je dobrou inšpiráciou, čo študovať či ako študovať na 

univerzitách doma aj v zahraničí. 

Od 6. do 12. novembra 2017 sme sa zapojili do Týždňa vedy a techniky na Slovensku. 

V rámci neho sme študentom ponúkli niekoľko aktivít: súťaže IBobor  aj Pišqworky (v nej zo 

školského kola postúpili štyri tímy do košického kola, z nich jeden nás bude reprezentovať aj na 

krajskom kole); štyria študenti sa mali možnosť zúčastniť dvojdňového sústredenia na Turnaji 

mladých fyzikov v Bratislave. Študentom sme ponúkli zaujímavé prednášky, worskhopy, či už 

externe - na Matematickom ústave SAV, dátový workshop na Technickej univerzite, Nano 

workshop vo Výmenníku na Važeckej, ale aj interne v rámci nultého ročníka GYMES Scientific 

Workshopu, kde naši dvaja kolegovia rozprávali o svojej vedeckej práci.  Taktiež sme sa zapojili 



do celoeurópskej akcie Codeweek, ktorej cieľom je, aby všetci žiaci zažili aspoň jednu hodinu 

zaujímavého programovania. Všetci študenti osemročného aj bilingválneho odboru teda od 7.11. - 

20.11. 2017 na hodinách informatiky programovali roboty, aplikácie pre tablety aj hry. 

Naši maturanti pripravili zatiaľ dve stužkové slávnosti, tretia sa uskutoční v novembri. 

Maturantov prichádzajú podporiť aj mladší študenti, ktorí sú na program na stužkovej slávnosti 

pozvaní.  

 Náš študent Radoslav Hospodár zo IV.A sa zapojil do esejistickej súťaže v nemeckom 

jazyku, ktorú zorganizovala Nadácia Hannsa Seidela, sídliaca v Mníchove. Spracovaním témy 

a skvelým prejavom v nemeckom jazyku natoľko zaujal porotu, že si odniesol prvú cenu v kategórii 

nemecký jazyk. Bola ňou účasť na Mládežníckom fóre vo vzdelávacom centre nadácie v bavorskom 

Kloster Banz. 20.10. 2017 sa Radoslav zúčastnil slávnostného odovzdávania ocenení za túto 

súťaž za účasti predstaviteľov Nemeckého veľvyslanectva na Slovensku, ako aj predstaviteľov 

Centra pre európske a severoatlantické vzťahy. Na jeho prácu sme hrdí a ďakujeme za dôstojnú 

reprezentáciu našej školy. 

29.11. 2017 pripravujeme internú súťaž v písaní anglických poviedok (1500 slov na PC 

priamo v škole) pre všetkých študentov 5-ročného odboru pod názvom "Short story 

competition". Prihlásiť sa môžu u svojich učiteľov ANJ/AAL. Bližšie informácie ešte zverejníme.  

V dňoch 14.4. - 19.4. 2018 ponúkame 42 žiakom 3. a 4. ročníka možnosť zúčastniť sa 

6- dňového autobusového zájazdu do Anglicka s názvom 10 Naj z kráľovského Anglicka. 

Informácie o programe, stravovaní a ubytovaní sú uvedené v priloženom dokumente. Cena zájazdu 

339 eur nezahŕňa extra vstupy a miestnu dopravu nad rámec toho, čo je uvedené v popise programu. 

Celkovú sumu teda odhadujeme cca plus cca 60 -  80 eur „vreckové“.  

Vďaka úspešnému zapojeniu GYMES-u do projektu Erasmus+ vycestuje 28 študentov do 

gréckej školy v Thessalonikách alebo švédskej školy v Stenungsunde. Projekt je zameraný na 

učenie sa prírodných vied prostredníctvom literárneho obsahu, a to adaptovaním známeho, resp. 

tvorbou pôvodného obsahu (poviedky, básničky, pesničky, krátke divadelné hry, krátkometrážne 

študentské filmy a pod.). Takisto v sebe zahŕňa metódu „peer teaching“ (učenie sa navzájom), 

propagáciu učiteľského povolania alebo organizovanie uvítacieho ceremoniálu pre zahraničných 

študentov a učiteľov z pozície študenskej eventovej agentúry. Dňa 29.11. zverejníme kritériá výberu 

študentov. Výberové konanie prebehne dňa 14.12. po vyučovaní. Presný čas, kritériá a podmienky 

budú zverejnené na nástenke v škole a na webe školy. Do výberového konania sa budú môcť 

prihlásiť 4-členné skupiny študentov, z ktorých každý člen na výberovom konaní odprezentuje inú 

obsahovú zložku, reprezentujúcu čiastkovú náplň projektu. Spolu vyberieme 7 takýchto skupín.    

Dňa 1.12.2017 Vás pozývame na stretnutie ZRPŠ. Triedne aktívy začnú o 16.30.  

V čase od 15.30 sa 1.12. uskutočnia ešte 2 stretnutia: v učebni informatiky na prízemí bude 

stretnutie pre tých rodičov 2. ročníka, ktorých dieťa má záujem absolvovať 3. ročník štúdia 

v zahraničí. V učebni č. 34 sa môžu rodičia žiakov z 3.-5. ročníka bilingválneho odboru stretnúť 

s p. učiteľkou Zuzanou Trail, ktorá Vám poskytne základné informácie o štúdiu na zahraničných 

univerzitách.  

S pozdravom Mária Dečová 


