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Vážení učitelia, milí spolužiaci,  

zhlboka sa nadýchnite… Cítite? Už prichádzajú. Už sú za dverami. Kto? No predsa prázdniny  

Blíži sa koniec školského roka a začiatok prázdnin. Školský rok utiekol ako voda a o chvíľu budete 

držať v rukách „výsledky vašej práce“.  

Ešte predtým si však pripomeňme dianie v našej škole, ktoré nám prináša náš časopis. Dostáva 

sa vám do rúk ďalšie číslo „Študentského času“, ktorý pre vás pripravujeme s veľkou chuťou. V časopise 

nájdete aktuality z pera našich redaktorov, príspevky o súťažiach a akciách. Nebude chýbať ani 

vynikajúci recept. O literárnom talente mnohých z vás svedčí vaša vlastná tvorba, ktorá v našom 

časopise nesmie chýbať. Toto všetko a ešte oveľa viac nájdete v najnovšom čísle. Tak hor sa do čítania  

Zároveň vám želáme, aby ste vykročili tou správnou nohou v ústrety dvojmesačným 

prázdninám. Prázdninám, počas ktorých vás čaká zábava, relax, spoznávanie nových krajín, ľudí... S 

viacerými sa stretneme v septembri, ale rozlúčili sa s nami naši štvrtáci, ktorých čakajú nové školy. 

A my im prajeme v ďalšom štúdiu veľa úspechov.  

Takže ... Krásne prázdniny a dovidenia v septembri    

          Vaša redakcia 
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V tomto čísle nášho školského časopisu uvádzame novú rubriku, ktorá vyskúša vašu 

predstavivosť.  Oslovili sme našich učiteľov s prosbou, či by nám poskytli fotografiu z ich detstva. 

Všetci s týmto nápadom súhlasili, a tak prinášame prvú päticu fotografií z útleho detstva našich 

pedagógov.  

Mená zámerne neuvádzame, tak si skúste tipnúť.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tak čo? 

Uhádli ste, o ktoré pani 

učiteľky, či pánov 

učiteľov ide?    
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A opäť je tu ďalšie z našich spoločných stretnutí v projekte Comenius, do ktorého sú spolu s nami 

zapojení žiaci a pedagógovia z Poľska, Českej republiky a Turecka. Tohtoročne stretnutie sa konalo 

v dňoch od 24. – 27. marca 2014 v kúpeľnom mestečku Kall. Hosťujúcou školou bola partnerská škola 

Berufskolleg Eifel des Kreises Euskirchen. 

O priebehu celého stretnutia nám porozprávala jedna zo zúčastnených žiačok našej školy – Ivana 

Mravcová z II. ŠA:   

„Náš výlet začal v pondelok o 11:00 hod. cestou na letisko do Viedne, odkiaľ sme sa presunuli do 

Kolína nad Rýnom, kde na nás už čakal nemecký koordinátor projektu. Vo večerných hodinách sme sa 

srdečne zvítali s našimi priateľmi v mestečku Kall.  

Nasledujúci deň naša spoločná cesta viedla k malej riečke Ahr – prítoku rieky Rýn. Taktiež sme 

navštívili Bad Munstereifel, kde sme mohli vidieť typické nemecké domčeky ozdobené rôznymi kresbami. 

Ďalšia časť programu bola návšteva partnerskej školy. Po vydarenom obede sme pokračovali do 

National Park Eifel, odkiaľ sme si odniesli kúsok nemeckej histórie. Toto miesto na nás pôsobilo veľmi 

chladne a nebezpečne.  

Predposledný deň našej návštevy v Nemecku bol venovaný prehliadke nádhernej Kolínskej 

katedrály, odkiaľ sme si odniesli úžasnú spomienku na Kolín, a to po zdolaní 509 schodov: výhľad 

z vrcholu katedrály na celý Kolín. Po úžasnom výhľade nasledovala ešte príjemnejšia časť, a to plavba 

na výletnej lodi po rieke Rýn.  

Tieto dni prebehli veľmi rýchlo a ani sme sa nenazdali a už sme leteli naspäť do našej rodnej 

krajiny. Na Nemecku nás veľmi oslovila nádherná príroda, ktorá je čistá a je vidieť, že si ju Nemci vážia 

a starajú sa o ňu. Taktiež budujú svoje mestá a starajú sa o historické budovy, parky a školy. Náš výlet 

sa skončil vo štvrtok, kedy sme sa rozlúčili s našimi priateľmi a cestovali sme domov. 

Už teraz sa veľmi teším na ďalšie stretnutie s našimi zahraničnými priateľmi, ktoré bude už 

posledné a bude sa konať u našich západných susedov v Čechách.“  

Pre lepšiu predstavivosť prikladáme aj zopár fotografií: 



6 
 

 



7 
 

 

 

 

V druhom polroku tohto školského roku sme absolvovali rôzne exkurzie, ktoré nás obohatili 

o nové vedomosti a priblížili nám prax. Naše zážitky sme zdokumentovali fotoaparátom : 

 Začiatkom marca naši spolužiaci z  

III.ŠB navštívili výrobný závod INA 

Kysuce v Kysuckom Novom Meste, ktorý sa 

zaoberá výrobou ložísk. Mali možnosť vidieť 

nielen organizačnú štruktúru podniku, ale aj 

samotnú výrobu.  

 

 Naši najmladší spolužiaci z I.ŠB sa 

oboznámili s praktikami v maloobchode 

z marketingového hľadiska v maloobchodnej prevádzke spoločnosti Carrefour. Viac sa dozvedeli 

o zásobovaní, skladovaní, propagácii a o samotnom 

predaji v tejto obchodnej sieti. 

 

 Žiačky z III.ŠA mali možnosť vidieť, kde 

a ako sa tvorí a vysiela zvuková reklama – navštívili   

rádio Frontinus. Zároveň sa dozvedeli niečo o histórii 

činnosti rádií, ako aj o konkurenčnou boji medzi 

rádiami. Na „vlastnej koži“ mali možnosť si   

      vyskúšať tvorbu zvukového reklamného spotu.  
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 Žiaci z nadstavbového ročníka z II.BE 

sa dozvedeli o činnosti podnikateľského 

inkubátora, ktoré sa konalo v rámci exkurzie 

záujmového družstva VTP Žilina, kde im boli 

vysvetlené aj možnosti uplatnenia mladých ľudí 

s dobrými nápadmi. 

 

 Exkurzie „Pamätihodnosti mesta Žilina“ sa 

zúčastnili žiačky II.ŠA, kde mali možnosť si 

priblížiť históriu mesta Žilina, ako aj jej 

významné pamätihodnosti, ktoré majú 

významné miesto v súvislosti s cestovným 

ruchom. Navštívili napr. Burianovu vežu, 

ktorá bola sprístupnená len prednedávnom. 

 

 

 Inštitúcie, ako Živnostenský úrad, ÚPSVaR, Krajská prokuratúra a Daňový úrad, mali možnosť 

bližšie vidieť žiaci z III.ŠB a I.BE. 

Nakoľko ide o našich spolužiakov, 

ktorí študujú odbor Škola podnikania 

a Podnikanie v remeslách a službách, 

určite im táto exkurzia pomohla 

zorientovať sa, kde majú ktorú 

inštitúciu hľadať, čo využijú  

v budúcnosti v prípade realizácie  

vlastného podnikania. 

 

 

 Ako taký prieskum trhu prebieha si vyskúšali žiaci z I.ŠB. Ich úlohou bolo na základe podkladov, 

ktoré si pripravili na vyučovacej hodine, zapisovať si vopred určené údaje o výrobkoch a ich cenách. 
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Prieskum uskutočnili 

v maloobchodných  

prevádzkach obchodných 

spoločností CBA, LIDL, TESCO 

STORES a BILLA. 

 

 

 

 

 

 

 Učivo z teoretickej časti predmetu Podnikanie si žiaci z I.BE mohli overiť v praxi pri návšteve 

finančných inštitúcií, ako: VÚB banka, 

Allianz Slovenská poisťovňa a zdravotná 

poisťovňa Dôvera.  Zároveň naši 

spolužiaci dostali potrebné informácie, 

ktoré môžu využiť po skončení školy, či už 

ako zamestnanci, bežní občania alebo 

podnikatelia pri založení vlastného 

podnikania. 

 

 

 

 

 

 

 

 Redakcia 
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Aby naša škola nebola len o učení, ale aby sme v budúcnosti spomínali aj na zábavu počas 

stredoškolských čias, tak vymýšľame a realizujeme rôzne akcie:  

 FAŠIANGY – symbol veselosti 

Dňa 28. 2. 2014 sme si na našej školy pod vedením Mgr. L. Mikulovej pripravili program na 

fašiangy. Fašiangy predstavujú symbol veselosti, zábavy a hodovania. Sú prechodom medzi zimným 

a jarným obdobím. Pre fašiangy je typická bujará zábava. Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov sú 

tradičné fašiangové hry – po dedinách chodili mladí muži preoblečení v rôznych maskách. 

Fašiangovníci chodili z domu do domu. V piatok 28. 2. 2014 zavítali aj do našej školy  Na čele 

fašiangového sprievodu boli dievčatá v kroji, zanôtili sme si na harmonike, videli všakovaké masky 

a pochutnali sme si aj na typickom fašiangovom jedle, ktoré predstavujú šišky a fánky.  
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 DEŇ  UČITEĽOV 

Na prejav úcty sme sa poďakovali našim učiteľom a majsterkám za ich obetavosť, prácu  a 

trpezlivosť s nami. Naše ďakujem sme „povedali“ na ich sviatok – 28. 3. 2014 prostredníctvom 

programu, ktorý pozostával z piesní, zo scénok a z básnického prejavu. Na programe sa podieľali pod 

vedením Ing. Zuzany Bazgerovej a Mgr. Márie Patylovej žiaci z I.ŠA, II.ŠA, IV.ŠB.  
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 ŠTUDENTSKÁ KVAPKA  KRVI 

V dňoch 7. – 8. apríla 2014 sa štyridsiati dvaja z nás rozhodli pre jednoduchý, bezpečný a 

 prospešný humánny krok – darovanie krvi, ktoré je „skutočným darom“ života, ktorý môžeme 

poskytnúť chorým ľuďom  alebo ľudom  po úrazoch. Celá akcia sa konala pod vedením Mgr. Heleny 

Bohovičovej a Mgr. Ivety Zipserovej. Miestom konania bola Nemocnica s poliklinikou v Žiline – 

transfúzna stanica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEŇ  NARCISOV – Liga proti rakovine 

Ako každý rok, tak i tento rok sme neostali pasívni v rámci prospešnej  finančnej zbierky – Liga 

proti rakovine – Deň narcisov. Tento 

rok ulice našich miest rozkvitli žltými 

narcismi 11. apríla. 

Tohtoročné posolstvo Dňa 

narcisov -  „Deň, keď sú slová 

zbytočné" –  oslovuje všetkých, ktorí 

chcú pomôcť  bez zbytočných rečí. 

Zúčastnili sa jej žiaci z I.ŠA, II.ŠA, 

III.ŠA a III.ŠB. Spoločne sa im 

podarilo vyzbierať: 766,82 €. 

Sme radi, že aj my sme mohli 

pomôcť    

 
Redakcia 
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 Celoštátna súťaž v darčekovom balení  

Usporiadateľom súťaže, ktorá sa konala dňa 20.3. 2014 bola Stredná odborná škola obchodu 

a služieb S. Jurkoviča v Bratislave. Cieľom súťaže bola prezentácia a konfrontácia vedomostí, zručností 

žiakov, rozvoj tvorivosti, uplatňovanie vlastných nápadov a estetického cítenia. Ústredná téma súťaže: 

„Tvoríme pre radosť iných“  

Súťažiaci museli zhotoviť darčekové balenia na témy:  

1. „Narodilo sa nám bábätko“  

2. „Šiby, ryby, mastné ryby“ (darčekový balíček pre šibača) 

3. „Tešíme sa do prírody“  

Súťaže sa zúčastnilo 10 odborných škôl zo Slovenskej republiky a 4 školy z Českej republiky. 

Našu školu reprezentovali dve žiačky, a to Nikola Gužíková (III.ŠA) a Tatiana Majtánová (III.A), 

ktoré sa pripravovali na súťaž pod vedením majsteriek OV- Bc. Emílie Hauserovej a Emílie Koptákovej.  

V silnej konkurencii Nikola Gužíková získala 1. miesto v kategórii „Narodilo sa nám bábätko“ 

a celkovo sa umiestnila za všetky súťažné úlohy na vynikajúcom 2. mieste. Tatiana Majtánová sa 

umiestnila v tzv. bronzovej zóne.  

O svoje pocity zo súťaže sa s nami podelili aj Nikola: „Dňa 20.3. 2014 sme sa spolu s pani 

riaditeľkou a pani zástupkyňou Ing. Kmeťovou zúčastnili na medzinárodnej súťaži v darčekovom 

balení. Skoro ráno sme vyrazili do Bratislavy. Hneď na prvý pohľad bolo vidieť, že konkurencia bude 

ťažká. 

V úvode sa nám prihovoril pán riaditeľ a odborná porota. Prvá disciplína niesla názov „Narodilo 

sa nám bábätko“ a trvala 30 minút. Počas stanoveného času sme museli poskladať naše výtvory. Druhá 

disciplína sa niesla v znamení darčeka pre šibača na Veľkú Noc. Po tejto disciplíne sme išli na výdatný 

obed: rezeň a zemiaky  Pri poslednej disciplíne sme dostali už 45 minút, keďže výtvory boli naozaj 

veľké a zaberali miesto. Po tejto úlohe sme sa po čakaní dočkali vyhodnotenia. Všetci sme nedočkavo 

čakali na vyhlásenie prvých troch miest. Umiestnila som sa na 2. mieste. Zároveň som vyhrala aj prvé 

miesto za najlepší nápad v disciplíne „Narodilo sa nám bábätko“. Bol to neuveriteľný pocit vyhrať 

z takého množstva šikovných súťažiacich. Sama som tomu neverila. Odchádzali sme domov 

s množstvom zážitkov a s hrejivom pocitom pri srdci. Veľká vďaka patrí pani zástupkyni Ing. 
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Kmeťovej, pani majsterkám Bc. Hauserovej a Koptákovej. Bez nich by sme tam neboli a nevyhrali 

skvelé ceny.  Moja vďaka patrí aj Táničke, ktorá súťažila so mnou a veľmi mi pomohla. Ďakujem.“ 
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 Mladý účtovník 

Ako každý rok, tak i tento rok sa naši spolužiaci z tretieho a štvrtého ročníka zapojili do 

olympiády Mladý účtovník, ktorá pozostáva zo školského, regionálneho a celoslovenského kola. 

Hosťujúcou školou  sa opäť stala naša škola. Organizátorom celej súťaže je Slovenská komora 

certifikovaných účtovníkov a spoločnosť KROS, a.s. 

26. februára prebehlo za dverami počítačovej učebne školské kolo, ktorého sa zúčastnilo 9 žiakov. 

Celá súťaž prebehla pod vedením Ing. Zuzany Bazgerovej a Ing. Iva Víta. Úlohou žiakov bolo 

predkontovať 35 účtovných prípadov, ako aj dorátať chýbajúce sumy v daných účtovných prípadoch. 

Školské kolo prebehlo písomnou formou – klasickým ručným účtovaním pomocou účtovacích predpisov, 

ktoré je dôležité pre pochopenie účtovnej problematiky súčasne s účtovaním na počítačoch v účtovnom 

softvéri OMEGA. Získané vedomosti a zručnosti z oblasti účtovníctva žiaci využijú nielen pri 

maturitnej skúške z odborných predmetov, ale súťaž má aj praktický prínos pre jej účastníkov. Získané 

cenné skúsenosti z oblasti účtovníctva môžu využiť aj vo svojej profesionálnej činnosti, čím dosiahnu aj 

lepšie uplatnenie na trhu práce. 

Na prvých troch miestach sa umiestnili: 

1. miesto Nikola Ďurajková, III.ŠB 

2. miesto Zuzana Heltová, IV.ŠB 

3. miesto Stanislav Hrivko, IV.ŠA 

Najlepší riešitelia na 1. a 2. mieste postúpili do regionálneho kola súťaže Olympiáda - Mladý 

účtovník 2014. 

 

 

Zúčastnení žiaci 

Postupujúce žiačky 
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Regionálne kolo prebehlo na našej škole 

24. marca 2014 spoločne s mestami 

Bratislava a Košice. V tomto roku sa objavili 

novinky v príklade pre regionálne kolo, a to:  

 výpočet kalkulácie výrobku, výpočet 

mzdy + krátky test z programu Omega. 

Naše spolužiačky sa na regionálnom 

kole umiestnili na spoločnom 21. mieste. 

16. apríl 2014, tesne pred veľkonočnými sviatkami, patril celoštátnemu kolu. Zúčastnilo sa ho 15 

žiakov z celého Slovenska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víťazkou 17. ročníka Olympiády Mladý 

účtovník 2014 a najlepšou mladou účtovníčkou na 

Slovensku sa stala Beáta Hnatová z Obchodnej 

akadémie v Prešove. Získala finančnú odmenu 

333 €.  

 

 

 Redakcia 
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 Celoslovenská súťaž v písaní na PC 

Začiatkom júna 2014 sa naše spolužiačky z II.ŠA – Lucia Macková a Alexandra Štolcová 

zúčastnili na celoslovenskej súťaži v písaní na počítači. Pripravovala ich Ing. Oľga Šutáková. Súťaž sa 

uskutočnila na Obchodnej akadémii v Hlohovci a súťažili len žiaci 2. ročníka SŠ. Zúčastnilo sa 39 

žiakov z 19 stredných škôl z celého Slovenska. 

Súťažilo sa v dvoch disciplínach: 

1. odpis na rýchlosť z necvičeného textu, 

2. odpis na rýchlosť z cvičeného textu. 

Naše reprezentantky si vybojovali dôslednú pozíciu v strede výsledkovej listiny, a to v silnej 

konkurencii žiakov najmä z obchodných akadémií celého Slovenska. I napriek tomu môžu byť so svojimi 

výkonmi spokojné a ich rýchlosť im môžu závidieť viacerí žiaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Redakcia 
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Ďalej sme sa zapojili do týchto súťaží a olympiád: 

BIBLICKÁ  OLYMPIÁDA 

V  mesiaci február sa žiaci zúčastnili školského kola biblickej olympiády. Súťažilo sa zo 

všeobecných vedomostí o Svätom Písme a z Nového zákona – Evanjelium 

podľa Matúša. Za celý priebeh súťaže bola zodpovedná Ing. Michalcová. 

Celkovo súťažilo 11 žiakov. Vyhodnotenie:  

           Výsledky súťaže:  

              1. Patrícia Pavlíková (I.ŠA) 

                    2. Mária Uličná (I.ŠA)                

            3. Miroslava Zemánková (I.A)  

 

MATEMATICKÝ   KLOKAN 

Každoročne sa zúčastňujeme aj tejto súťaže, ktorú má pod záštitou Mgr. Helena Bohovičová. 

Zúčastnilo sa jej 10 žiakov, z pomedzi ktorých s najlepšími výsledkami skončili títo žiaci: 

1. Miroslav Krajiček (II.ŠA) 

2. Alexandra Štolcová (II.ŠA)  

3. Lucia Macková (II.ŠA)  
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SUDOKU 

Začiatkom marca 2014 sa na našej škole uskutočnil 4.ročník školského kola v Sudoku. Súťaže sa 

zúčastnilo 19 žiakov zo všetkých ročníkov. Celá súťaž prebiehala pod vedením Mgr. Heleny 

Bohovičovej. Cieľom súťaže je motivovať žiakov k logickým hrám a užitočnejšiemu využívaniu voľného 

času. Medzi najlepších riešiteľov patrí:  

1. Alexandra Štolcová (II.ŠA) 

2. Beáta Svetlovská (II.ŠA) 

3.  Mária Zichová (II.ŠA)  

 

 

 

 

 

HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN 

Marec bol na súťaže naozaj bohatý   Nechýbala tiež súťaž v prednese poézie, prózy a vo 

vlastnej tvorbe pod vedením Mgr. Ivety Zipserovej. Výsledky v prednese hodnotila porota v zložení: 

PhDr. Albrechtová, Mgr. Zipserová, Mgr. Mikulová. Najlepší recitátori boli odmenení knižnými 

cenami. Vyhodnotenie: 

 
Poézia:    Próza:     Vlastná tvorba: 
 

1. Jana Šuleková (I.BE)      1. Ľubica Páleníková (I.BE)       1. Michaela Hozáková (III.ŠB) 

2. Michaela Pijáková (II.ŠA)       2. Zuzana Pekná (IV.ŠA)       2. Maroš Staríček (IV.ŠA) 

3. Dominika Barčíková (II.ŠA)  

Mária Zichová (II.ŠA) 
Barbora Vandlíková (IV.ŠB)  
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BUSINESS  MANAGER 

Túto súťaž pripravila pre nás pani učiteľka Mgr. Mária Patylová v rámci predmetu Manažment. 

Zúčastnili sa jej žiaci tretieho a štvrtého ročníka z odboru škola podnikania. Spolu nás bolo 37 

súťažiacich. Súťaž sa skladala z testu, ktorý obsahoval učivo z tretieho ročníka, čím si štvrtáci 

zopakovali učivo pred maturitnou skúškou . 

Medzi žiakov s najväčším počtom bodov patrili: 

1. Silvia Frišová (IV.ŠB) 

 2. Nikoleta Trizuliaková (IV.ŠB) 

  3. Jozef Čujdík (IV.ŠC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbora Vandlíková, IV.ŠB 

Janka  Šuleková, I.BE Zuzka  Pekná, IV.ŠA 
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MLADÝ  SLOVÁK 

 Koncom apríla sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Mladý Slovák. Školského kola sa 

zúčastnili víťazi triednych kôl. Súťaže sa zúčastnilo 15 žiakov. Súťaž prebehla pod vedením Mgr. Ing. 

Jozefy Michalcovej.     

       Výsledky súťaže:  

    1. Kristína Sýkorová (II.ŠA) 

     2. Patrícia Pavlíková (I.ŠA) 

      3. Richard Kocifaj (I.ŠA) 

    Natália Marčišová (II.ŠA) 

 

 

SÚŤAŽ V PÍSANÍ NA POČÍTAČI 

Dňa 13. júna 2014 sa uskutočnila na našej škole pod vedením Ing. Oľgy Šutákovej celoškolská 

súťaž v písaní na počítači. Súťaže sa zúčastnilo 9 najlepších žiakov zo všetkých tried.  

Cieľom súťaže bolo zvyšovanie a zdokonaľovanie výkonu žiakov v písaní na počítači, hľadanie  

nadaných žiakov, zvyšovanie motivácie žiakov k nácviku a rozvíjaniu zručností v písaní na  

počítači. Žiaci dosiahli veľmi pekné výsledky.  

         Po penalizácii 50 trestných bodov za jednu chybu sme určili víťazov: 

  1. Alexandra Štolcová. II.ŠA 

   2. Richard Kocifaj, I.ŠB 

    3. Tomáš Ladiver, I.ŠB 

     4. Veronika Muchová, II.ŠA 

      5. Simona Cenigová, I.ŠA 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

Redakcia 
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 Ešte pred pár mesiacmi im triedni učitelia pripínali zelené stužky nádeje a dnes 9. mája 2014, 

kedy sú už všetky známky uzatvorené, sa naši najstarší spolužiaci s gitarou a textami piesní v ruke, 

s nami lúčia. My ostatní žiaci, ktorých nás to čaká o jeden, dva, či tri roky im želáme veľa chuti a  

trpezlivosti pri učení počas akademického týždňa a následne šťastnú ruku pri ťahaní maturitných 

otázok.. Veľa šťastia ...    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcia 

 

IV.ŠA 

IV.ŠB 

IV.ŠC 
II.BE 
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V dňoch od 19. do 23. mája 2014, keď sa naši spolužiaci z končiacich ročníkov potili nad 

vytiahnutou maturitnou otázkou, či už zo slovenského, cudzieho jazyka alebo z odborných predmetov, 

tak naši prváci a druháci trávili čas v okolitej prírode Žiliny alebo na žilinskej plavárni. Takto mali 

možnosť oddýchnuť si od školských povinností a nabrať sily pred pomaly sa blížiacim koncom tohto 

školského roka 2013/2014. Zažili veľa zábavy a z tých akcií si odniesli určite mnoho žartovných 

spomienok    

Turistický pochod zakončili takýmto kulinárskym spôsobom: 

 

 

 

 

 

     
                                  
     
     
  
 
 

 

Pózovanie pred plavárňou  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcia 



24 
 

 

  

 

 

Ako v každom našom doterajšom časopise , tak i v tomto piatom čísle, nesmie chýbať vlastná 

tvorba našich spolužiakov, ktorí nemajú strach zverejniť svoje básne, v ktorých vyjadrujú svoje pocity, 

myšlienky ... Autorkami nasledujúcich riadkov sú: Miška Hozáková, III.ŠB a stálica Miška Pijáková, 

II.ŚA. Pohodlne sa posaďte a pozorne čítajte  

 

DOTYKY  LÁSKY 

Keď idem sama uličkami ticha, 

myslím na teba, pretože si moja pýcha. 

Si to najmilšie, čo mi osud dal, 

nedovolím nikomu, aby mi ťa vzal. 

Si so mnou v každej chvíli, 

aj keď ma už ostatní opustili. 

Musím sa ťa, ale báť, 

prežila som mnoho strát.  

Nechcem o Teba prísť znova, 

bola by to ďalšia nočná mora.  

Keď ma držíš v objatí,  

dúfam, že minulosť sa už nevráti. 

Keď mi tak jemne hladíš vlásky, 

cítim dotyky tvojej lásky. 

Keď sme spolu,  chceš zastaviť čas, 

vidím Ti v očiach ten jas. 

Pozeráme spolu na večernú oblohu, 

držíme sa za ruky a sme vďační Bohu. 

Za to, že naše srdcia spojil, 

toto je láska a nie OMYL. 

          Miška Hozáková, III.ŠB 
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MÔJ POKLAD 

Vlastním jednu veľkú vec a mám na ňu aj doklad, 

si to zlato ty, ty si môj cenný poklad. 

Robíš ma šťastnou, a to si cením, 

nikdy ťa za nič nevymením.  

Toľko prekážok sme zdolali, 

so vztýčenou hlavou sme vyhrali. 

Vlastne nevyhrali sme my, ale naša láska, 

hádky a neprajnosti zacelila lepiaca páska. 

Bremeno mojej bolesti bolo zlomené, 

zbrane neprajníkov boli zložené. 

Stále sme spolu a máme sa čoraz viac radi,  

som veľmi šťastná, že nám to tak dobre ladí. 

Minúta bez teba sa na večnosť mení, 

slzy mám v očiach, keď pri mne nie si. 

Miška Hozáková, III.ŠB 

Ty si ten ... 

Ty si ten, čo dáva mojím očiam svetlo, 

 Ty si ten, čo dáva mojím rukách teplo. 

Ty si ten, čo dáva mojím nohám silu, 

 Ty si ten, čo mi zlepší každú chvíľu. 

Ty si ten, čo dáva zvuk mojím ušiam, 

 Ty si ten, koho ľúbi moje telo aj duša.  

Ty si ten, na ktorého mi hlava myslí, 

 Ty si ten, čo dáva mojím pľúcam kyslík. 

Ty si ten, pre ktorého mi srdce bije, 

 Ty si ten, pre ktorého vlastne žijem. 

Ty si ten, s kým život tráviť mienim, 

 Ty si ten, koho nikdy nevymením.     Miška Pijáková, II.ŠA 
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 Recenzie filmov 

 

 

Je tu koniec školského roka a dlho očakávané prázdniny 

sú konečne tu. Malý Mikuláš, jeho rodičia a babička vyrazili 

k moru a ubytovali sa v hoteli Beau – Rivage Hotel. Mikuláš 

si pri mori nájde nových priateľov: Ben, ktorý tam býva ... 

Freddy, ktorý stále niečo je, dokonca aj surové ryby ... George, 

ktorý je vtipný už len preto, že je Angličan, uplakanec Paul 

a Christopher, ktorý chce mať vždy pravdu a je to otravné ... 

Aké dobrodružstvá spoločne zažijú títo priatelia, 

môžete vidieť v kinách od  

 10.  júla  2014. 

 

 

 

 

Tento film je v poradí už treťou komédiou, v ktorej si spoločne 

zahrali Adam Sandler a Drew Barrymore. Diváci už ich mohli vidieť 

vo filmoch “50x a stále po prvý raz” a “Pieseň pre nevestu.”   

Po katastrofálnom rande na slepo sa single rodičia Lauren 

(Barrymore) a Jim (Sandler) zhodnú iba na jedinej veci: že už nikdy 

nechcú jeden druhého vidieť. Každý z nich sa však spolu s deťmi 

rozhodne pre dokonalú rodinnú dovolenku. Ich nadšenie opadne vo 

chvíli, keď zistia, že apartmán v luxusom africkom safari rezorte 

budú po celý týždeň obývať spoločne. 

Premiéra: 3. júl 2014 

      zdroj: http://www.moviemania.sk 
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Dobrú chuť  

 

 

 

 

LETNÉ  OSVIEŽENIE 

Potrebujeme: 

 2 kg jahôd, 

 0,5 kg kryštálového cukru, 

 1 vanilkový cukor, 

 400 ml kyslej smotany, 

 3 PL práškového cukru. 

Prvé tri suroviny rozmixujeme na kašu. Smotanu vymiešame s práškovým cukrom v osobitnej miske. 

Nachystáme si malé „kelímky“, ukladáme striedavo lyžičku rozmixovanej jahodovej zmesi a smotany. 

Dáme zamraziť     

 

          Stanka Chabadová, II.ŠA 

 

 

 

CESTOVINOVÝ  ŠALÁT 

Potrebujeme: 

 160 g cestovín v tvare mušličiek,  

 zmes čerstvej zeleniny (rajčiny, kukurica, reďkovky), 

 kuracie mäsko, 

 rôzne bylinky (tymián, rozmarín, ...), 

 2,5 dl bieleho jagurtu, 

 soľ, korenie.  

V mise zmiešame zeleninu a pridáme kuracie mäso, uvarené cestoviny a nakoniec biely jogurt. Podľa 

chuti osolíme, okoreníme a pridáme bylinky. 

         

Kristínka Sýkorová, II.ŠA 

 



28 
 

Vaša redakcia 
 

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

 a Mgr. Lucie Mikulovej sa podieľali:  

Šéfredaktor: Michaela Pijáková, II.ŠA 

Predseda redakčnej rady: Patrícia Pavlíková, I.ŠA 

Ďalší žiaci: Stanislava Chabadová, II.ŠA,  Nikola Gužíková, III.ŠA,  

   Kristína Sýkorová, II.ŠA,  Michaela Hozáková, III.ŠB, 

   Ivana Mravcová, II.ŠA.  

    

         

Zároveň ĎAKUJEME aj ostatným pedagógom a žiakom, ktorí prispeli k vytvoreniu 

piateho 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 novom 

školskom roku 2014/2015.        

Tešíme sa  

mailto:redakcia.sospza@gmail.com

