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Milí čitatelia! 

 

Opäť sa k vám prihovárame formou školského časopisu Študentský čas, ktorý sme 

„odštartovali“ na jeseň tohto školského roku pripomenutím minulého školského roku 

2011/2012.  

Prvý polrok ubehol ako voda. Naša škola sa vo veľkej miere zapája do rôznych 

projektov a akcií v našom kraji, ktoré vám tiež chceme pripomenúť a priblížiť. Aj naďalej 

zostaneme verní niektorým rubrikám, ktoré sa vám v predchádzajúcom čísle páčili.  

Veríme, že si  v tomto čísle nájdete niečo  zaujímavé  a strávite príjemné chvíle pri 

čítaní.  

 

          Vaša redakcia  
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3. septembra 2012 slávnostne otvorila „bránu“ našej školy pani riaditeľka  

Mgr. Alena Chupáčová, ktorá  nás všetkých vo svojom príhovore srdečne privítala a popriala 

nám veľa zdravia, tvorivých síl a pracovného elánu v novom školskom roku 2012/2013.  

V tomto školskom roku sa otvoril aj nový blok 

odboru pracovník marketingu - cestovný ruch. Okrem 

tohto bloku na našej škole naďalej pôsobia tieto 

štvorročné študijné odbory:  škola podnikania a 

pracovník marketingu – blok obchod.  

Z trojročných učebných odborov je to cukrár, 

aranžér a predavač.  

V nadstavbovom štúdiu študujú žiaci odbor 

podnikanie v remeslách a službách a potravinárska 

výroba – zameranie na pekársku a cukrársku výrobu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaša redakcia 
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 Grantový projekt 

Škola bez tabaku, alkoholu 

a drog 

 
 Naša škola pod vedením Mgr. Heleny Bohovičovej sa zapojila 

do grantového programu Škola bez tabaku, alkoholu  

a drog s projektom pod názvom ,,Symbióza zdravia, športu  

a prírody“. 

 Hlavným cieľom projektu bolo poukázať na symbiózu zdravia, športu  

a prírody ako základu pre plnohodnotný spôsob života a nadchnúť preň čo 

najväčší počet z nás - študentov. 

 Pred samotnou realizáciou projektu sme si sami, ale tiež v spolupráci s 

učiteľmi našej školy, pripravili prezentácie, výtvarné práce- plagáty a nástenky 

s určenými témami ,, Zdravý životný štýl“ a ,,Život bez alkoholu, tabaku a drog“. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Projekt prebiehal počas 16. a 17. mája 2012 

v učebniach, v aule, v telocvični, v prírode a na 

plavárni: 

 V aule školy boli vystavené výtvarné práce a 

tiež sa tu naši spolužiaci predstavili svojimi 

prezentáciami. 
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 Súčasťou akcie boli aj zážitkové besedy študentov  

s pracovníkmi CPPP v Žiline na tému drogových závislostí  

a ich prevencie. Veľký záujem mali študenti o meranie 

obsahu CO v pľúcach. Táto aktivita sa organizovala  

v spolupráci s Úradom regionálneho zdravotníctva v Žiline.  

MUDr. Fialová študentom poskytla informácie, ako negatívne pôsobí fajčenie 

na ich zdravie. 

 Okrem týchto aktivít bol k dispozícií Stánok zdravej výživy. Na danom mieste 

boli vystavené plagáty o zdravej výžive, pyramída zdravia, odborná 

literatúra, ilustrácie k danej problematike, výstižné príslovia, porekadlá, 

výroky, ktoré tam 

spestrovali atmosféru . A 

samozrejme široký sorti-

ment ovocia, zeleniny  

a zdravých produktov. 

Veľkou výhodou bolo, že 

účastníci mali možnosť 

mnohé produkty priamo 

ochutnať. 

 

 

 V budove školy fungovala aj ,,Ordinácia u dvoch sestier“, v ktorej merali 

zdravotné sestry (učiteľky) krvný tlak, pulz, hmotnosť a vykonávali 

poradenstvo v oblasti zdravého spôsobu života. V ,,ordinácií“ študenti vypĺňali 

dotazník o zdravom životnom štýle mládeže. 

Cieľom týchto aktivít bolo získanie 

základných informácii o tom, akým 

spôsobom sa mládež zaujíma o svoje zdravie 

a čo pre to robí . 
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 Keďže išlo o projekt ,, Symbióza zdravia, športu a prírody“, organizoval sa aj 

turnaj vo volejbale medzi triedami. 

 Druhý deň projektu bol venovaný športovým aktivitám - súťaži v plávaní  

v Mestskej krytej plavárni v Žiline a turistický pochod na Branisko. 

 

 Na záver možno povedať, že sme sami 

svojimi prezentáciami poukázali na 

symbiózu zdravia, športu a prírody ako na 

základ pre plnohodnotný spôsob života.

 Veríme, že tento projekt nadchol čo 

najväčší počet našich spolužiakov. To však 

ukáže až čas. 

                              Vaša redakcia 
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Koncorocná akcia ŽŠR 
  

 Koncoročná akcia školského roka 2011/2012 Žiackej školskej rady bola 

spojená s akciou v rámci Dňa Zeme pod vedením Ing. Zory Šenoldovej  a Ing. Zuzany 

Bazgerovej. Tejto akcie sa okrem členov Žiackej školskej rady zúčastnili aj naši spolužiaci, 

a to za odmenu – fajn prospech, fajn dochádzka, či zapájanie sa do školských aktivít . 

 Akcia pozostávala z troch častí. V rámci prvej časti prebehla úprava okolia časti 

Vodného diela Žilina. „Nafasovali“ sme igelitové rukavice, vrecia a hor sa do zberu 

odpadkov. Ako môžete vidieť z našej fotodokumentácie, mali sme čo robiť.  

 

 Po takých dvoch – troch 

hodinkách zberu odpadkov nás čakala 

súťaž „Poznaj a chráň“. Boli sme 

rozdelení do šiestich skupín po 5 

žiakov a súťažili sme o najväčší 

počet bodov z testu. Na základe 

otázok sme sa mali otestovať, ako 

dobre poznáme okolie Žiliny. 

 

 

 Posledná časť našej júnovej akcie bola spoznávanie fauny a flóry a diskusia 

o správaní sa v prírode, zameraná na bezpečné zakladanie ohniska. Situáciu sme 

využili a spoločne sme sa pustili do chystania obedňajšieho pikniku, ktorý bol 

zároveň prvou cenou pre skupinu, ktorá dosiahla v teste najvyšší počet bodov. 

Samozrejme, že so svojou výhrou sa rozdelila so všetkými účastníkmi akcie .  

ŽŠR ŽŠR 

Hmm, odkiaľ začať ? Čo tu my všetko 

nenájdeme...   

Fantázii sa medze  nekládli ...  
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Celú situáciu vám priblížime pomocou našich foto-postrehov: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nájdenie vhodného miesta 

2. Chystanie ...... 

3. „Dymové ohnisko“  

4. Prvé náznaky ohníka  

NAŠA  ODMENA  

5. A už horí ... juchúú 

6. Všetci sme si pochutili ... 

7. Špekačky boli obeťou ...  
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 Koncom júna školského roka 2011/2012 sa konala praktická časť 

záverečných skúšok našich spolužiakov – aranžérov. Bola im zadaná téma 

„Kreativita v aranžérskej praxi“, ktorá pozostávala z dvoch čiastkových úloh: 

 Úloha č. 1  -  Ponuka dňa „Deťom pre radosť “   

 Úloha č. 2 -   Propagácia novej aranžérskej agentúry   

 

 

 

 

 

             

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaša redakcia 
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Comenius 2012 
Spoločne k európskym prameňom 

Čakajú nás zaujímavé dva roky v školskom programe medzinárodnej 

spolupráce žiakov stredných škôl – Comenius. Vytvorili sa školské partnerstvá 

spolu s poľskou, českou, nemeckou a tureckou školou. Koordinátorkou tohto 

projektu za našu školu je PhDr. Zdenka Albrechtová. 

                                                                      

ZSP nr2                      Stredná odborná            Střední škola               Berufskolleg Eifel         Gazi Anatolian 
w Rydułtowach        škola podnikania            Havířov -                       Kall    High School 
Poľsko                        Žilina                                 Prostřední Suchá        Nemecko    Trabzon 
                                    Slovensko                        Česko     Turecko 

 

Témou projektu je „Spoločne k európskym prameňom“ a presne podľa 

hlavnej témy projektu sa rozbehlo aj naše prvé stretnutie študentov v našej 

škole od 2.10. do 4.10.2012. Stretnutie sa nieslo 

v priateľskom, zábavnom, ale i poučnom duchu. 

Cieľom projektu sa symbolicky stali nové „pramene 

priateľstva“ a komunikácia. 

Program bol rozdelený na niekoľko zaujímavých 

častí. Úvod sa odohral v zoznamovacom duchu 

a potom nasledovala akčná prezentácia rieky Váh 

splavovanie na pltiach. I keď počasie nebolo veľmi 

priaznivé, užili sme si kopec zábavy a odniesli zážitky. 
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Večer sa nám predstavili jednotlivé školy pomocou prezentácií, po 

ktorých sme sa venovali kreatívnej výtvarnej činnosti a degustácii typických 

slovenských jedál. 
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Druhý deň pokračovalo spoznávanie 

vodných prameňov a všetci sme sa vybrali 

k prameňu Váhu – na prečerpávaciu 

elektráreň Čierny Váh. Naši partneri 

nemohli obísť ani pýchu Slovenska – 

Vysoké Tatry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dva dni nám ubehli tak rýchlo 

ako tá voda a my sme sa plní 

nových dojmov a zážitkov museli 

rozlúčiť. Tešíme sa na najbližšie 

stretnutie v ďalšom štáte s novým 

zaujímavým programom. 

 

 

    Vaša redakcia 
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Odborná stáž  

Leonardo da Vinci – Mobility 

Naša škola sa opakovane zapája do mobilitného projektu Leonardo da 

Vinci. Cieľom je nadobudnúť široké a nové vedomosti vo vzdelávaní 

a v odborných zručnostiach. Mladým ľudom pomáha k lepšej adaptácií na 

európskom trhu práce. Koordinátorkou tohto projektu za našu školu je  

Ing. Helena Kmeťová. 

1. turnus prebehol od 14. – 28. 10. 2012 a stáž prebehla na dvoch 

odborných pracoviskách: 

                                                     

SOU gastronomie a podnikání         MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.  
Za Černým mostem 3/362         Chlumecká 2424  
Praha 9            Praha 9  
Česko                          Česko 
 

SOU gastronómie a podnikání vrelo privítalo našich 

aranžérov a cukrárov. Študenti oboch odborov sa 

venovali svojim odborným činnostiam a prehlbovali si 

zručnosti a učili sa novým trendom. 

MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. sa postaralo o rozvoj 

činností a zručností u predavačov. Študenti si mali 

možnosť vyskúšať plné pracovné nasadenie i priamy 

kontakt so zákazníkom. 
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Popri práci a rozvoji vedomostí a zručností sa 

našiel čas aj na zábavu a kultúru. Nemohla chýbať 

prehliadka mesta – katedrála sv. Víta, Zlatá ulička, 

Karlov most. 

Čas sa našiel aj na zvieratká 

v ZOO a to sme len s úžasom 

hovorili ÓÓÓ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultúru sme si mali možnosť priblížiť nielen v rámci prehliadky mesta, 

ale aj návštevou Múzea voskových figurín WAX, Múzea čokolády, návštevou 

nákupného centra Palladium a cukrárenskej výrobni Marcipánka. 
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Čas rýchlo ubehol, stáž našich spolužiakov naplnila novými zážitkami 

a pripravenosťou na pracovný trh, pričom zároveň získali certifikát 

o absolvovaní stáže a EUROPASS mobility.  

 

 

 

 

 

 

 

O milé zakončenie sa postaralo SOU gastronómie a podnikání vo forme 

slávnostného vyhodnotenia súťaže, ktorá prebiehala počas trvania stáže. 

 

 

 

 

Ešte viac informácií sa môžete dočítať na webovej stránke našej školy – 

www.sospza.sk. 

             Vaša redakcia 

 

 

 

 

http://www.sospza.sk/
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V tomto školskom roku 2012/2013 sa s nami rozlúčia nasledovné triedy: 

 IV.ŠA - tr. učiteľka Ing. Marcela Červenáková, 

 IV.ŠB - tr. učiteľka Mgr. Mária Patylová,  

 IV.ŠC – tr. učiteľka Mgr. Katarína Vataj, 

 nadstavbári II. BE – tr. učiteľka Ing. Mária  

Poliačková. 

Žiaci IV.ŠB a IV.ŠC sa s nami podelili so svojimi zážitkami a dojmami 

s ich stužkových slávností: 

 

 

Dňa 22. 10. 2012 si trieda 4.ŠB ako každoročná maturitná 

trieda zapečatila triednu knihu. Pečatenie prebiehalo úplne inak 

ako je zaužívané - triedna kniha sa nezakopávala ani dokonca 

nepodpaľovala. Študenti si vymysleli netradičný spôsob a to taký, že 

triednu knihu vypustili na balónoch hore do výšin. Bolo to 

nezvyčajné a niečím originálne.  

O pár dní na to dňa 27. 10. 2012 prišiel na rad večer, na 

ktorý tak dlho všetci čakali. Večer, ktorým sme vstúpili do radu 

maturantov a pripli sa nám zelené stužky ako symbol nádeje  

v úspešný vstup do sveta dospelých. Stužková je ocenením, uctením si 

dospelosti, vyvrcholením nášho niekoľkoročného snaženia.  

Naša stužková sa konala v Lietavskej Lúčke a pre nás všetkých 

to bol asi najkrajší zážitok doteraz v našom živote. Všetci sa zabávali 

najlepšie ako sa dalo. Program, aj keď s menšími chybičkami, nám 

vyšiel na jednotku. Zlatým klincom programu bola  spoločná scénka 

GANGNAM STYLE, kde bol najväčšia hviezda jeden z našich troch 

triednych chlapcov Martin Havetta. Všetci sme si to užili ako sa 

najviac dalo, uvedomili sme si základné životné hodnoty. Zabávali 

sme sa do skorého rána, ešte dokonca o hodinu dlhšie, lebo práve 

vtedy sa posúval čas. A ďalším prekvapením tohto večera bol aj prvý 

IV. ŠB 
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 sneh, ktorý v tento zázračný deň napadol. Nikdy na tento večer 

nezabudneme a navždy utkvie v našich spomienkach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tereštíková, IV. ŠB 

 

 
 

 

 Týždeň pred stužkovou IV. ŠB triedy – 19. 10. 2012 sa konala stužková 

slávnosť IV. ŠC triedy. Pár slov nám o nej napísala 

žiačka tejto triedy, Natália Koptáková: 

Všetci sme sa zišli v priestoroch hotela Slovakia. 

Síce nás bolo len 11 žiakov, aj tak sme sa spolu 

s rodičmi a učiteľmi zabavili. Pobavil nás aj 

program, ktorý i napriek jeho príprave, bol vo 

väčšine improvizácia, ale o to bol lepší . 

Zažili sme spolu pekné chvíle. Zážitky, na 

ktoré si budeme môcť pripomenúť s DVD, nám 

IV. ŠC 
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IMA3KULÁCIE I.ŠA 

oživia tento skvelý večer. Myslím, že stužková sa naozaj navždy 

zachová. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Natália Koptáková, IV. ŠC 

  

Medzi ďalšie triedy, ktoré tento školský rok 2012/2013 opustia našu 

školu patria aj III.A – predavač a III. B – cukrári.  

Všetkým končiacim triedam celá naša redakcia drží palce pri 

„zdolávaní“ praktickej i teoretickej maturitnej skúšky a do 

budúcnosti želáme veľa šťastia, či  už v ďalšom vzdelávaní alebo 

v práci. 

 

 

 

 

 Vo štvrtok, 15. novembra 2012, sa na našej škole konala už tradičná, medzi 

študentmi obľúbená akcia „Imatrikulácie“. Tento rok ju organizovala ŽŠR v štýle 

„X-factor po našom“ pod vedením Ing. Zuzany Bazgerovej. Aj tento rok sme 

prijímali našich prvákov do „Cechu študentského“ a pasovali sme ich za 

právoplatných študentov Strednej odbornej školy podnikania.  

I.A 
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 Žiaci mali vykonávať rozličné 

úlohy – spievať, tancovať, vymýšľať 

príbehy na vybrané písmená, hľadať 

sladkosť v múke, „hádať kto som?, čo 

som?“, a iné. Naši chlapci – prváci, si 

vyskúšali úlohu vizážistu. V prípade, že 

odmietli alebo splnenú úlohu im porota 

neuznala, dostali sladký trest – múku s medom na tvár.  

 Celú akciu moderovali žiačky III. ŠB 

Nika Suchánková a Barča Vandlíková  

a výkony žiakov hodnotila neúprosná 

porota, ktorú tvorili: Majka Jancová, 

Stano Hrivko a Sima Klimeková z III. 

ŠA. Momentky z tejto akcie 

zachytávajú fotografie    

 

 

 

 

 

 

 

Vaša redakcia 
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 Cŕŕŕn,  cŕŕŕn. Budíček! A už je to tu. Máme 6. decembra a väčšina z nás 

sa na tento deň tešila. Okrem toho, že má dnes sviatok Mikuláš, je deň, kedy 

ideme na celodenný výlet do Viedne.  

 Ranné vstávanie bolo pre niektorých náročné. Stretnúť sme sa mali na 

autobusovej stanici. V tento deň bola poriadna zima. Netrpezlivo sme čakali 

na autobus. Odchod autobusu bol plánovaný o 6:00 hod., aspoň že prišiel 

včas. Nastúpili sme do autobusu a dobrodružstvo sa začalo. Keďže bola ešte 

tma a cesta dlhá, podaktorí si hodinku – dve pospali.  

 Tesne pred Viedňou sme sa zastavili v obchodnom centre Huma. Tu sme 

mali asi hodinový roz-

chod. Pobehali sme po 

obchodoch, nakúpili suve-

níry, pofotili sa. 

Z obchodného centra sme 

mali namierené na via-

nočné trhy.  

Počasie sa vyjasnilo 

a zasvietilo aj slnko. Na 

trhoch sme mali rozchod 

do pol tretej. Chvíľu trvalo, 

kým sme prešli všetky 

stánky. Občerstvili sme sa 

a ochutnali sme aj vianočný 

punč, ktorý chutil výborne. 

Jednu vec sa však nedalo si 

nevšimnúť, keď sme 

prechádzali cez park a na 

stromoch boli zavesené  

ozdoby, ale nie hocijaké. Na 
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jednom strome boli nožnice, na druhom srdiečka, na treťom balóny. Bolo to 

zaujímavé.  

 Z trhov sme išli do domu sv. Štefana, ale ešte predtým sme prešli cez 

hádam najbohatšiu uličku, kde bolo veľa módnych značiek ako Gucci, Louis 

vuitton, Dolce & Gabbana a mnohé ďalšie. Dokonca pri dverách stáli dvaja 

vrátnici v obleku, a keď sme išli do vnútra, otvorili nám dvere. Famózne.... 

Potom sme sa presunuli k Dómu sv. Štefana. Poobzerali sme si ho 

a pofotili. Bol postavený v 12. storočí, nazývaný aj „SRDCE Viedne.“ Tam sme 

mali rozchod do pol piatej. Tento časový priestor sme využili na obhliadku 

Viedne priamo z veže, na ktorú sme sa mohli dostať po schodoch alebo 

výťahom. Len počasie sa nám poriadne zmenilo. Začalo snežiť a fúkal 

studený vietor. Ja si pamätám, že sme museli „vyšliapať“ 343 schodov. Na 

druhý deň som mala svalovicu . Ale ten výhľad z veže bol úchvatný. Stálo 

to za to ísť  po toľkých schodoch. 

Z celého dňa sme boli poriadne unavení a už sme sa aj tešili domov. 

Z Viedne sme si nepriniesli len suveníry, ale aj krásne a nezabudnuteľné 

zážitky, ktoré sme si zachytili fotoaparátom a o ktorých budeme rozprávať 

svojim spolužiakom. A ja dúfam, že škola bude podobné výlety organizovať aj 

v budúcnosti.  

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Simona Klimeková, III. ŠA 
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Mikuláš na našej škole 

„Na svätého Mikuláša v nebi býva veľký ruch,  

anjelici všetkým deťom robia účty zo zásluh.“ 

 

 6. decembra 2012 sme na našej škole oslávili sviatok sv. Mikuláša, ktorý sa niesol 

v duchu pohody a dobrej nálady. Prostredníctvom školského rozhlasu sa účinkujúci snažili 

poslucháčov naladiť na pravú predvianočnú nôtu, a potom nasledoval mikulášsky 

sprievod, ktorý rozdával sladké prekvapenia. Mikulášsky program si pre vás pripravili 

žiaci z III. ŠB triedy pod vedením Mgr. Zuzany Fajbíkovej.    

„Vianočný čas sú krásne chvíle, čas znovu zažiť niečo milé, rodinu objať,  

stretnúť priateľov, spriaznenosť duší cítiť aj bez slov.“ 

 

Na stromčeku sviečka svieti,  

pokoj, šťastie nech k Vám letí.  

Na Vianoce ako treba,  

nech nájdete poklad z neba.  

Pokoj, lásku v hojnosti,  

dni prežite v radosti.  

Zdravie, šťastie ešte k tomu,  

nech prídu aj do Vášho domu.  

Nech tichá hudba veselosti  

Vám počas celých Vianoc znie,  

nech ten rok nastávajúci Vám pokoj,  

lásku a šťastie prinesie. 
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Dňa 12. 12. 2012 sa na našej škole uskutočnila beseda na tému 

„Obchodovanie s ľuďmi“, ktorú zorganizovala ŽŠR na základe prednášky, 

ktorej sa zúčastnila spolu s ostatnými ŽŠR z iných škôl v rámci kampane 

Svetového dňa boja proti AIDS. 

Navštívila nás pani Mgr. Bezáková, ktorá sa s danou problematikou 

stretáva vo svojej práci a zaujala nás svojimi zážitkami s obeťami 

obchodovania s ľuďmi. Vysvetlila nám o čo, vlastne, v obchodovaní s ľuďmi 

ide a ako ľahko sa môžeme stať obeťami. Prostredníctvom prezentácie 

a krátkeho filmu sme sa dozvedeli, ako sa vystríhať takýmto situáciam. 

Obchod s ľuďmi je trestný čin, pri ktorom sa človek stáva nedobrovoľne 

prepravený do cudzej krajiny, kde ho nútia k rôznym druhom práce. I keď si 

hovoríš, že tebe sa to stať nemôže, napriek tomu môžeš byť práve TY obeťou. 

V dnešnom svete sú pre mnohých prvoradé peniaze, a preto sú schopní predať 

i vlastnú rodinu či kamarátov. V príbehoch ľudí, o ktorých nám Mgr. 

Bezáková rozprávala, to boli vždy tí najbližší, tí, ktorým dôverovali ako i tie 

najspoľahlivejšie agentúry na sprostredkovanie práce v zahraničí.... 

      Preto uvažuj pri výbere svojej práce alebo brigády, či veľká peňažná 

suma je to jediné, čo ťa má zaujímať. Zisti si podrobnosti o práci v zahraničí, 

o agentúre, ktorá ti ju sprostredkúvava, povedz o svojom odchode rodine 

a priateľom a snaž sa byť s nimi v neustálom kontakte. 

Pomoc nájdeš i na bezplatnej Národnej linke pomoci 0800 800 818. 

 

 

 

 

 

 

 

Nikola Suchánková, Barbora Vandlíková z III.ŠB 
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SEN 
 

Písať básne, dať do nich cit, pre jednu jedinú naveky v jej srdci žiť. Písať riadky plné citu, písať  

a veriť v tú lásku v nich skrytú. 

V lásku, to jediné, čo človek  má a v to, že ju v srdci svojej milej roky uchová. Ľúbiť  môže, no 

miluje len raz na veky a večný čas. 

Otvoríš oči, pozrieš vedľa seba,  leží tam to krehké nežné stvorenie, čo chce len teba. Myšlienka  

zjaví sa z čista jasna, povieš si v duchu pre mňa si krásna. 

 

Nechcem žiadne poklady sveta, ja jeden už mám, za nič na svete ťa nikomu nedám. 

Pozerám na teba ako krásne spíš, chcel by som vedieť, o čom sníš. Pobozkám ti pery, ty sa 

sladučko usmej, nech vidím tak šťastie na tvári tvojej. To bude tá vzácna odmena, to bude ten 

dar, keď uvidím, princezná moja, tvoju usmiatu tvár. 

 

            Maroš Štaríček, III. ŠA 

 

 

 

O TEBE 
 

Premýšľam nad tým, 

 čo práve robíš, či je to mnou 

a či sa ma bojíš? 

Srdce mi vraví, že ťa ľúbim, 

ja neviem, čo s tým, 

stále za tebou smútim. 

Chýbajú mi tvoje slová a dotyky, 

keď sa ťa pýtam, si ticho, čo už s tým. 

Láska je krásna, je to prudká vec, 

každý mi vraví, že si ten správny chlapec. 

 

Dominika Barčíková, I. ŠA 
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LÁSKA JE AKO OHEŇ 
 

Láska je ako povraz silný, 

keď ťa raz zamotá, 

tak ľahko ťa nepustí. 

 

Láska, to je dotyk pier, 

zjednotenie rúk, 

splynutie tiel. 

 

Láska je to najkrajšie, 

čo človek pozná, 

rozpráva o nej i zo sna. 

 

Sen je krásny, zdá sa mi, 

keď ležím na lúke s hviezdami.  

Láska je ako cesta odvahy, 

má i svoje nástrahy. 

 

Láska nemôže nikdy svoj pôvab stratiť, 

vždy sa musí k tebe vrátiť. 

Niekedy to možno chvíľu potrvá, 

nakoniec v tebe celá zotrvá. 

 

Niekedy je láska pestrá, 

inokedy bolesť ostrá. 

Láska je ako sedmokráska, 

pomaly rastie, 

dlho vydrží. 

 

Láska je to, čo sa v očiach tvorí 

a k srdcu dopadá. 

Láska je to, keď do seba všetko zapadá. 

Láska čarokrásne skrýva, 

keď tvoje srdce s mojím splýva. 

 

Možno si myslíš, že keď lásku stratíš, 

ľúbiť už nebudeš, 

ale dobre vieš, 

že je tu ďalší – koho miluješ. 

 

                 Michaela Pijáková, I. ŠA 
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SEN 
 

Mám jeden nádherný sen 

a ten snívam každý, každučký deň. 

Ten sen je tak nádherne krásny, 

že mi stále o ňom srdce básni. 

Snívam ho vždy, keď sa len dá 

až mi občas únava na oči sadá. 

Ten sen nie je ako každý, 

tento mi v pamäti ostane navždy. 

Ten sen ku mne prišiel z neba 

a si to ty a ľúbim iba teba. 
 

 

                                                                                                   Zuzana Madigárová, III. B 

 

Neopätovaná 
(príbeh na pokračovanie) 

 

Ponúkame Vám ďalšie pokračovanie napínavého príbehu nešťastnej lásky 

Alexa a Nely. Na úvod pripomíname udalosti, ktoré sa odohrali 

v predchádzajúcej časti.  

Hlavní hrdinovia príbehu, Alex a Nela, vyrastali v úplne odlišných 

pomeroch. Alex bol obyčajný chalan z priemernej rodiny a Nela bola dcéra 

boháčov, ktorá všetko, čo v živote má, považuje za samozrejmé. Pri jednom 

stretnutí sa pohádali a Nelu po rozhovore zrazilo auto. Nela v nemocnici 

bojovala o život a Alex si ešte viac uvedomuje ako veľmi ju miluje a bojí sa 

o ňu. Po jej prebratí musí však opustiť nemocnicu a tak sa zúfalý rozhodne 

ísť za svojim kamarátom Petrom. 

 

Ten mu otvoril dvere  so slovami „ Si blázon? Čo tu robíš v takejto neskorej 

hodine?“Alex si až vtedy všimol , že je pol druhej nad ránom a ospravedlnil sa priateľovi 

„Prepáč nezaregistroval som, aký je čas, tak ja pôjdem. „Maj sa!“ povedal  a sklonil hlavu 

dole. „Počkaj snáď mi nechceš povedať, že si prišiel kvôli tomu, aby si ma pozdravil,“ spýtal 

sa Alexov najlepší priateľ  Peter. „To vieš že nie, potreboval som sa porozprávať, neviem ako 

ďalej,“ to bola Alexova posledná veta. Po nej sa zvalil na zem a stratil vedomie. 
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„Chlapče, si v poriadku?“ spýtala sa Peťova mama. „Prosím? Kde to som ? Nela ?“ 

zmätene sa vypytoval  Alex. „Šibe ti brácho? Zobudil si ma o druhej ráno a potom si mi 

padol k nohám.“ Odpovedal na jeho otázky Peter. „A prečo si spomínal Nelu? Stalo sa jej 

niečo ? Či už ste spolu, zasa je všetko v poriadku?“ spýtal sa. No Alexova reakcia nebola 

taká, akú čakal, rozplakal sa ako malé dieťa. „Chalan neblázni. Zabudol si, my kvôli babám 

nereveme. Tak nebuč a vzchop sa!“ povzbudzoval ho Peter, ktorý vôbec netušil čo je vo veci. 

„Ale to nie, Nela je v nemocnici, je v kóme.“ dopovedal Alex a začal vstávať z postele. „Čó? 

Nerob si zo mňa srandu.“ „Peťo myslím to vážne. Včera mala nehodu. Pohádali sme sa 

a zrazilo ju auto.“ „Kde sa chystáš, mladý pán. Nikam nejdeš, robím raňajky. Máš rád 

palacinky?“ zastavila ho Peťova mama. „ Nie, ďakujem teta, musím bežať do nemocnice.“ 

„Do nemocnice? Stalo sa niečo?“ spýtala sa vystrašene, no Alex už len zakričal „Nela.“ 

Peťova mama nechápala, no Peťo ju vzal späť do domu a všetko jej vysvetlil. 

„Ešte nie sú návštevné hodiny pane. Áá, to ste vy zo včera.“ Poznamenal doktor, keď 

zbadal Alexa pri dverách oddelenia. „Dobrý deň. Prepáčte, ale musím ísť za Nelou.“ 

„Chlapče, vy nedáte pokoja. Mňa kvôli vám ešte vyhodia. No poďte, pustím vás k nej, ale len 

na chvíľku. A nikomu ma neprezraďte.“ Alexovi zažiarili oči šťastím a šiel za doktorom ako 

psíček pri nohe. 

Keď videl Neline nehybné, poodierané telo dával si to za vinu. Sadol si k nej, chytil 

ju za ruku a počkal, kým doktor odišiel. „Nela, konečne som pri tebe. Strašne si mi chýbala, 

už som to nemohol bez teba vydržať. Je mi to všetko veľmi  ľúto. Nechcel som o teba prísť, 

nechcel som sa rozísť. Milujem ťa,“ vylieval si Alex svoje srdce a veľmi plakal. Pritom si ani 

len nevšimol, že Nela otvorila oči. „Aj ja ťa milujem,“ vyšlo tíško z jej úst chrapľavým 

hlasom. „Nela? Ty si  sa prebrala, počkaj láska moja, prosím počkaj, zavolám doktora.“ Alex 

bežal na chodbu ako o život. „Je to výborná správa, že sa slečna prebrala,“ oznámil lekár, 

„ale teraz musíte odísť mladý pán, teraz potrebuje pokoj.“ S ťažkým srdcom no predsa na 

prosbu lekára Alex odišiel.  

Doma ho čakali rodičia a od nervov si ohrýzali nechty. Keď otvoril dvere, otec mu dal 

také zaucho, no vzápätí ho objal. „Vieš ako sme sa s mamou báli, kde si bol ?“ „Bol som 

v nemocnici, oci, prepáč?“ „V nemocnici, bože môj, čo sa stalo ?“ pýtala sa Alexova mama . 

„Nela mala nehodu . Všetko vám vysvetlím potom teraz sa potrebujem vyspať.“ 

                                                                            Nikola Suchánková, III. ŠB 
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 Recenzia knihy 

NEPOKORENÁ 

V tomto príspevku vám chcem predstaviť knihu od bulharskej autorky 

Kristiany Valčevovej s názvom Nepokorená. V knihe je 

hlavnou postavou samotná autorka. Je to bulharská 

zdravotná sestra. Podáva v nej svedectvo o utrpení  

a bolesti, ktoré musela podstúpiť za dlhých 8 rokov 

v Líbyi.  Bol to pre ňu dlhý boj, ale ona ho zvládla.     

Autorka tu chcela opísať čitateľom všetko to, čo sa 

v Líbyi a v iných kútoch sveta deje na dennom 

poriadku. A to je zneužívanie štátnej moci vo svoj 

prospech a na vykonštruovanie trestných činov 

a následné obvinenie a vyrábanie si vlastných dôkazov, 

ktoré slúžia na zakrytie ,,špinavých“,  nekalých činov 

predstaviteľov štátnej moci. Ako to bolo v tomto príbehu. Tu figurujú tiež 

predstavitelia štátu, ktorí kryjú testovanie vírusu HIV na deťoch. Vedci naočkovali 

úmyselne vírus  a následne, keď sa to začalo šíriť medzi ľuďmi, hľadali niekoho, 

koho by za to mohli neprávom obviniť ,,nájsť si vlastného vinníka“.  

  Autorkin príbeh začína tým, že ju neznámi muži zastavia pred domom po 

ceste z nákupu. Jediný muž, ktorého poznala bol riaditeľ auarijskej nemocnice, 

doktora Saada. V tejto nemocnici pracovala Kristiana predtým, ako sa to všetko 

stalo. Prehľadávali jej byt, ale pre Kristianu to nebolo podozrivé, pretože bola 

v Líbyi cudzinkou s pracovným povolením. V Líbyi v tom čase to bolo ,,normálne“. 

Našli u nej doma prázdne skúmavky od plazmy a tu sa začalo s vykonštruovaním 

dôkazov na jej obvinenie a na obvinenie ďalších 4 sestier tiež z Bulharska. Potom ju 

dali do auta, zviazali jej oči a odviezli na neznáme miesto. V tom momente zistila, 
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že to je únos. Nebála sa, lebo nevedela čo ju čaká. Po dlhej jazde autom ju vyviedli 

von a začal sa kolotoč vypočúvaní, mučenia, ... 

Kristiana sa o ďalších zdravotných sestrách dozvedela až o niečo neskôr. Bola 

to: Nasia – manželka lekára, Vaľa – manželka vojenského lekára, Valentina – 

prezývaná Maličká a Smetana – staršia, sivovlasá žena.  

Ak chcete vedieť ako ich príbeh pokračuje, tak si knihu prečítajte. Ide o skutočne 

napínavý príbeh plný zvratov a neočakávaných prekvapení. Už keď sa zdá, že to je 

na dobrej ceste, niečo sa zvrtne naopak. Mňa táto kniha zaujala práve preto, lebo 

je to skutočný príbeh, nie nejaká vymyslená fikcia ako v iných knihách. Dúfam, že 

vás osloví a prajem veľa chutí do čítania.  

Martina Vojteková, IV. ŠC 

 

 

 Recenzia filmu 

PÍ A JEHO ŽIVOT  

 

Chlapec, tiger a more. To sú hlavní hrdinovia neuveriteľného príbehu, ktorý 

najskôr prevalcoval svet na stránkach knižky a teraz sa to chystá zopakovať 

filmovou verziou. S pomocou 3D režisér Ang Lee vyčaroval tomuto dobrodružnému 

filmu snový vizuálny kabát, ktorému by bola chyba odolať. 

Hlavný hrdina Pí vyrastal v indickej zoologickej záhrade, ktorú založil jeho 

otec. Možno by exotickú živnosť prevzal, keby sa rodina nerozhodla presťahovať do 

studenej Kanady, aj s niektorými zvieratami, ktorých predajom si chceli zaistiť 

ľahší štart v novej krajine. Proti tomu sa však postavili prírodné živly, ktoré jednej 

búrlivej noci potopili nákladnú loď, na ktorej sa plavil Pí s rodičmi a bratom. 

Chlapec sa šťastnou náhodou ocitol v záchrannom člne, ktorý ostal uprostred 

oceánu ako jediná pripomienka katastrofy.  

Nezachránil sa však sám, jeho spolucestujúcimi bola poranená zebra, hyena, 

samica orangutana a Richard Parker – mohutný bengálsky tiger, ktorý si rozhodne 

nemyslel, že by sa v núdzových podmienkach malo niečo meniť na prirodzenom 

priebehu potravinového reťazca.  
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Tak sa začala neskutočná plavba, počas ktorej sa chlapec musel premeniť na 

muža, aby dokázal obstáť v konkurencii jedného z najväčších predátorov našej 

planéty a prežiť strastiplnú púť k pevnine.  

Čo sa týka žánru, ide o intímnu drámu mladého muža, ktorý stratil rodinu, 

ale musí sa cez to preniesť kvôli dobrodružstvám a neskutočným výzvam osudu, 

ktorým musí čeliť. V slovenských kinách sa  tento film premieta od 20. 12. 2012. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cine-max.sk 
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 „Vychytané vtipy“  

Nemáš dnes svoj deň? Tak kukni nižšie, hneď sa Ti zlepší  

Vtip č. 1 

Blondínka hovorí kamarátke: 

„Chcem si adoptovať dieťa z Anglicka!“  

Kamarátka sa pýta: „Prečo?“ 

Blondínka odpovedá: „Keď začne hovoriť, budem sa od neho učiť 

angličtinu!“    

 

Vtip č. 2 

Túto noc sa mi do bytu vlámal zlodej, že hľadá peniaze ... Tak som sa 

k nemu pridala a hľadali sme spoločne    

 

Vtip č. 3 

Mánička hovorí Rumcajsovi: „Príď zajtra k nám, nikto 

nebude doma.“ 

Rumcajs teda prišiel a nikto nebol doma.    

 

Vtip č. 4  

„Cigána“ pri prehliadke na vrátnici na ceste domov zastavili vrátnici 

a pýtajú sa ho: „Čo to vlečieš?“ Cigán odpovedá:  

„Žrádlo pre kozu.“ Vrátnici na to: „Čo ti šibe, veď  

koza brikety nežerie?“ A „cigán“ nato: „Keď to nebude  

koze chutiť, tak to hodím do pece.“    

 

Vaša redakcia 

 Na precvičenie našich „mozgových závitov“  
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Účtovník je osoba, ktorá vyrieši  --- -------, - ------  -------  --------, 

                                         -----  ---------.  

akcia, alfa, audit, banka, ciele, celok, celok, ceniny, dane, dodanie, 

dodávateľ, emisia, eskont, etika, euroval, forma, hodnota, kalkulácie, 

vklad, kniha,  kolok, konto, kontrola, lehota, manko, metóda, norma, 

obdobie, obchod, obrat, odpisy, osnova, plat, podiel, pokladnica, položka, 

pôda, porada, prostriedky, rezerva, spotreba, stav, swot, sústava, test, 

tovar, výkon, výrobok, zisk, zmenka, zostavenie 

 

 

 

     

 

Martina Vojteková, IV. ŠC 

s p o t r e b a p r o s t r i e d k Y c l O 

d o d á v a t e ľ d v b o c e á š p N r k B 

e k o o n b z l p é h m d s e z , f O s n Ch 

L l o k o k y I l ô o t k o n n e o K ú i O 

E a a o r n s a s o d o l t b o a r Ý s h D 

I d n k i y u m m k n a a o v i v m V t a E 

C n I n c o p l a t o e d w t ý e a A a k M 

Á I e v r i i o k o t e ó s s l r v E v i I 

L c l u t k a e r v a n t l e e d o V a t S 

U a e a o s m k o a p a e ô t i a s B o e I 

K b h l o m o a , r d d m a t o m k T o o A 

L r o f o l k o n t o a r a l o r t N o k Ý 

a k t a e k n e c k h b á p e p o l O ž k A 

k t a c a k n e m z o s t a v e n i E e .  

Osemsmerovka z účtovníctva 
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 Predvianočnú atmosféru dotvárali aj práce našich aranžérov, ktoré 

zároveň prezentovali našu školu počas Týždňa otvorených dverí, ktorý 

prebiehal od 10. – 14. decembra 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaša redakcia 
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Na výrobu tejto vianočnej maškrty budete potrebovať tieto prísady: 

 600 g hladkej múky,  

 200g práškového cukru,  

 150g masla, 3 vajíčka,  

 6 PL medu,  

 1 ČL sódy bikarbóny,  

 1ČL mletej škorice,  

 1 ČL perníkového korenia,  

 2 PL kakaa,  

 maslo na vymastenie plechu,  

 1 vajíčko na potretie perníkov. 

Na zdobenie môžeme použiť orechy, mandle, alebo sneh z bielkov. 

 

 

Postup ako nato : 

 

     Všetko spolu spracujeme (nezľaknite sa, keď sa Vám budú aj "uši" lepiť, to bude 

OK ). Vyvaľkáme cesto na hrúbku 3 mm a môžeme vykrajovať perníčky. 

Poukladáme ich na vymastený plech a pečieme v rúre 4-5 minút pri teplote 

200°C. Keď perníčky vyberieme z rúry, ešte horúce ich treba potrieť rozšľahaným 

vajíčkom. Budú pekne lesklé.  

Po vychladnutí zdobíme vyšľahaným bielkom (bielok + cukru + pár kvapiek 

citrónu pre lesk). Tieto perníky sú hneď od začiatku mäkučké. Kakao urobí perníčky 

tmavšie a vynikne na nich zdobenie bielkom. 

Kolektív III. B 

 

Pekné vianočné sviatky. 
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Redakcia 
 

Na tvorbe druhého čísla časopisu „Študentský čas“ pod vedením Ing. Zuzany Bazgerovej, 

Mgr. Zuzany Fajbíkovej a Mgr. Lenky Kútnej sa podieľali: 

 
 Šéfredaktor: Nikola Suchánková, III. ŠB 

 Predseda redakčnej rady: Michaela Sňahničanová, III. ŠB 

 Ďalší žiaci:  Anna Tereštíková, IV.ŠB,  

   Natália Koptáková, IV.ŠC, 

   Martina Vojteková, IV.ŠC, 

   Simona Klimeková, III.ŠA, 

Maroš Staríček z III.ŠA, 

Barbora Vandlíková, III.ŠB, 

Dominika Barčíková, I.ŠA, 

Michaela Pijáková, I.ŠA. 

 

Zároveň ĎAKUJEME aj ostatným pedagógom a žiakom, ktorí prispeli 

k vytvoreniu druhého čísla časopisu, či už príspevkami alebo nám poskytli 

fotodokumentáciu na spestrenie nášho časopisu . 

 

 

Na záver tohto čísla časopisu chceme pripomenúť našu emailovú adresu 

redakcia.sospza@gmail.com, na ktorú nám môžete posielať Vaše nápady 

a postrehy, ktoré uverejníme v druhom polroku 

školského roku 2012/2013.       

Tešíme sa  

 

mailto:redakcia.sospza@gmail.com

