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Vážení učitelia, milí žiaci, čitatelia,  

prinášame Vám posledné číslo nášho časopisu v tomto školskom roku.  Dni ubiehajú ako voda 

a ani sa nenazdáme a príde deň, na ktorý všetci čakáme – vytúžené prázdniny  Na dva mesiace 

opustíme brány školy, oddýchneme si od každodenného ranného vstávania a stresu pred 

písomkami a skúšaním.  Stretneme sa opäť v septembri , ale rozlúčili sme sa s našimi maturantmi, 

ktorých čakajú vysoké školy, práca a my im želáme veľa úspechov do ďalšej životnej etapy   

Chceme Vám poďakovať za Vašu priazeň a pomoc. Zároveň Vás chceme poprosiť , aby ste nám aj 

Vy pomohli pri zostavovaní nášho časopisu, prispeli nápadmi, boli kreatívni,... 

Želáme Vám krásne prázdniny a oddýchnutí ,plní elánu a energie sa vidíme v septembri   

Vaša redakcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

Úvodník .........................................................................................  2 

Malé obhliadnutie sa v čase ........................................................ 4 

Kam sme ešte zavítali.....................................................................  5 

Naše aktivity  ...............................................................................  10 

 Fašiangy 

 Lyžiarsky výcvik 

 Plavecký výcvik 

 Prilož ruku k (vodnému) dielu 

 Deň učiteľov 

 Výstava SOŠ na ŽSK 

 Naša súťaživosť ..........................................................................  15 

 Celoštátna súťaž v darčekovom balení 

 Mladý účtovník 

 Dejepisná olympiáda 

 Matematický klokan 

 Hviezdoslavov Kubín 

Lúčenie maturantov  ....................................................................  20 

Tvorba našich spolužiakov  ..........................................................  21 

Módna prehliadka ......................................................................... 22 

Kultúrne okienko........................................................................... 24 

Pre maškrtné jazýčky....................................................................  26  

Vaša redakcia 

 

 

 

 

 



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Už tretíkrát Vám prinášame fotografie z detstva učiteľov. Ako pracuje Vaša predstavivosť? 

Skúste znova uhádnuť, ktorí z pedagógov prispeli fotografiou a podelili sa s Vami o útržky svojich 

spomienok . Tipovanie necháme už na Vás.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tak čo? 

Uhádli ste, o ktoré 

pani učiteľky, či pánov 

učiteľov ide?    
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 PREZENTÁCIA COLNEJ SPRÁVY 

 Dňa 14.12015 sme zabezpečili pre žiakov prvých ročníkov prezentáciu colnej správy, ktorá bola 

zameraná na prevenciu protidrogovej činnosti. Pracovníci colnej správy oboznámili žiakov s náplňou 

svojej práce , predviedli aj ukážky zásahu a svoje predviedol aj pes cvičený na vyhľadávanie drog.  

 

 BESEDA V ALIANZ - Slovenskej poisťovni, a.s. 

Žiaci II. ŠA navštívili 19. 1. 2015 pobočku spoločnosti Alianz Slovenská poisťovňa v Žiline pod 

vedením Ing. Janky Balalovej. Pán Jozef Psotný 

oboznámil žiakov s formami podnikateľských rizík a 

možnosťou ich poistenia. Počas besedy priebežne 

odpovedal na položené otázky a na záver zdôraznil 

dôležitosť poistenia v podnikateľskej praxi.  

 

 EXKURZIA  TRUSTACOM 

 V januári sa žiačky I. ŠA zúčastnili besedy v spoločnosti TRUSTACOM, s. r. o., v Kysuckom 

Lieskovci, kde získali informácie o životnom cykle podniku a 

činnostiach od založenia až po úspešnú činnosť priamo v 

reálnom podniku. Žiačky videli výrobné priestory firmy, 

dozvedeli sa i zaujímavosti zo strojárskej oblasti.   
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 EXKURZIA  V GRAFICKEJ FIRME TIME PRINT 

 S prácou v tlačiarenskej firme od návrhu cez grafiku až po finálny výrobok sa žiaci oboznámili 

dňa 28. 01. 2015. Žiaci z III.ŠA triedy navštívili firmu 

Time Print v Žiline, kde mali možnosť zoznámiť sa s 

tlačou kníh, blokov, kalendárov, brožúr, letákov.  

Exkurzia sa konala pod vedením Mgr. Márie Patylovej.  

 

 TESCO HYPERMARKET 

 10. 2. 2014 sa konala beseda spojená s exkurziou 

s cieľom ukázať žiačkam zázemie maloobchodu. 

Žiačky IV. ŠA navštívili maloobchodnú prevádzku spoločnosti 

TESCO STORES, a. s. - HYPERMARKET Žilina.  

Akcia prebehla pod 

vedením Ing. J. Balalovej.  

 

 

 COOP JEDNOTA - EXKURZIA 

 13. 2. 2014 žiačky IV. ŠA navštívili nové logistické 

centrum spoločnosti COOP Jednota, v Hornom Hričove. Cieľom akcie bolo ukázať žiačkam činnosť 

veľkoobchodného skladu  

 EXKURZIA „ AKO SA PRIPRAVIŤ NA PERSONÁLNY POHOVOR“ 

Dňa 26.03.2015 sa konala exkurzia spojená s besedou na tému ,, Ako sa pripraviť na personálny 

pohovor“. Exkurziu si pre nás pripravili podnikateľky pani Henrieta Filkorová a Katarína Brozová zo 

spoločnosti MARY KAY. Celá akcia prebehla pod vedením Mgr. M. Patylovej.  



7 
 

 REALITNÝ VODIČÁK 

Študenti IV.ŠA, IV.ŠB a II.BE absolvovali 

vzdelávací projekt s názvom “Realitný vodičák“ 

Vzdelávací projekt mal 2 časti: 

 Prvou časťou, ktorá sa uskutočnila 10.3.2015, bola 

prednáška/ work-shop zameraná na vzdelávanie a 

podporu gramotnosti študentov v oblasti realít. 

 Druhou časťou, ktorá sa uskutočnila 24.3.2015, bolo preverenie 

vedomostí žiakov. Žiaci si formou testu preverovali získané 

vedomosti a zručnosti. 

 

 

 EXKURZIA „CESTOVNÉ KANCELÁRIE, ŽA“ 

 Dňa 25. 3. 2015 sa konala exkurzia „Cestovné kancelárie, ŽA.“Cieľom akcie bolo získať prehľad 

o propagácií cestovných kancelárií v mieste predaja. 

Žiačky III.ŠA si prezreli výkladné skrine 22 prevádzok cestovných kancelárií v centre Žiliny. 

Niektoré prevádzky aj navštívili, aby získali prehľad o súčasnej propagácii v mieste predaja a 

doplnili si teoretické vedomosti z predmetu marketing. Zodpovedný: Ing. J. Balalová 
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 EXKURZIA - TERCHOVÁ 

Dňa 23. apríla 2015 sa žiaci I.ŠA triedy študijného odboru 

pracovník marketingu spolu s vyučujúcou Ing. Kmeťovou 

zúčastnili exkurzie do Terchovej. Exkurzia bola zameraná jednak 

na spoznávanie regiónu, ale aj na poskytovanie hotelových 

služieb.  

Najprv skupina navštívila hotel GOLD, ktorý sa zaraďuje do siete 

hotelov priateľských k deťom, t. z. že sa zameriava prednostne na 

služby pre rodiny s deťmi.  

Celým komplexom hotela skupinu sprevádzal riaditeľ hotela p. 

Bardiovský. Žiaci si mohli pozrieť nielen priestory hotela, ale aj 

MINI ZOO, ktorá je súčasťou hotelu.  

Po prehliadke nasledovala vyhliadková jazda „terchovským 

vláčikom“, ktorého prevádzku tiež 

zabezpečuje hotel GOLD. Na celej 

trase (Terchová, Biely Potok, Štefanová, Vrátna) sprievodcu počas 

hodinovej jazdy robil osobne p. riaditeľ Bardiovský, od ktorého sa 

žiaci dozvedeli nielen názvy miest, kadiaľ vláčik prechádzal, ale aj 

rôzne zaujímavé historky.  

Po vyhliadkovej jazde si žiaci vyšli na 

kopec k nadrozmernej soche Jánošíka. Po 

malej prestávke pokračovali do kostola 

Sv. Cyrila a Metoda, kde obdivovali vyrezávaný betlehem. Exkurzia 

končila expozíciou Jánošíka v Terchovej. 

Žiakom sa exkurzia veľmi páčila, odniesli si z nej veľa 

zážitkov. Oslovila ich aj možnosť vyskúšať si cez leto v 

hoteli prácu animátora alebo sprievodcu CR na „terchovskom 

vláčiku“, ktorú im ponúkol p. riaditeľ Bardiovský. 

Ing. H. Kmeťová 
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 EXKURZIA – TRENČÍN 

    Dňa 15. 05. 2015 sa žiaci študijného odboru pracovník marketingu z tried I.ŠA, II.ŠA a 

III.ŠA pod vedením vyučujúcej Ing. H. Kmeťovej zúčastnili exkurzie do Trenčína. Exkurzia bola 

zameraná predovšetkým na: 

- návštevu výstaviska EXPO CENTER a.s., Trenčín, kde sa 

v dňoch 15. až 16. mája 2015 konal 4. ročník výstavy 

cestovného ruchu regiónov REGION TOUR EXPO a 3. ročník 

celoslovenskej cukrárskej výstavy TORTY & svet pečenia, s 

ktorými sa súčasne konal aj Jarmok remesiel. 

- spoznávanie historických pamiatok – Trenčiansky hrad.  

Podtitul výstavy REGION TOUR EXPO 2015 „Spoznajte 

čaro blízkych regiónov“ napovedá, že sa toto podujatie 

sústredilo na cestovný ruch regiónov najmä Slovenska, Českej 

republiky a tentoraz sa v Trenčíne odprezentovali aj 

zástupcovia Maďarska, Poľska, Chorvátska a Ukrajiny. 

Súčasťou podujatia bol aj Jarmok remesiel, na ktorom sa 

prezentovali rôzne remeslá, ktoré neoddeliteľne patria k povahe Slovenska, ale aj Českej republiky.  

Žiaci mali možnosť prezrieť si ponuky jednotlivých vystavovateľov, spôsob ich prezentácie a 

priniesť si z výstav okrem zážitkov aj rôzne propagačné materiály o cestovnom ruchu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 FAŠIANGY 

Ani sme sa nenazdali a po vianočnom období nám na dvere 

klope Veľká noc. Avšak ešte pred ňou je tu obdobie fašiangov. 

Dobrá zábava a výborné jedlo nesmú chýbať. Už od nepamäti sa 

toto obdobie spája s ľudovou zábavou, výborným jedlom, šiškami, 

fánkami a pitím.    

Fašiangové obdobie je aj o tradíciách a zvyklostiach. Podstatou 

je tancovanie, maškarné odevy a sprievod. Aj tento rok zavítal fašiangový sprievod do našej školy. 

Mali sme možnosť vidieť všakovaké masky ( mníšku, námorníkov, pirátov, strašidlá...) Ako vždy sme 

si pochutnali na výborných šiškách, ktoré nám s láskou pripravili žiačky z III. ŠA a keďže 

pampúšiky mali mimoriadny úspech, podelili sa s nami o recept: „Babičkine fašiangové pampúšiky“, 

na ktoré budeme potrebovať:  

 ½ kg hladkej múky,  

 3ks žĺtok, 

 30g droždie,  

 60g kryštálový cukor,  

 100g práškový cukor,  

 olej, vajce, mlieko, soľ a džem. 

Do mlieka dáme múku, cukor, droždie a necháme vykysnúť. Do misky si pripravíme múku, soľ, 

cukor, žĺtky, zalejeme kváskom a vypracujeme cesto, ktoré necháme vykysnúť. Potom cesto 

rozvaľkáme a vykrajujeme pampúšiky, ktoré dozlatista opražíme na oleji z oboch strán. Potrieme 

džemom a posypeme práškovým cukrom. Prajeme dobrú chuť. 

Celá akcia prebehla pod vedením Mgr. L. Mikulovej.  
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A takto udržiavame tradície: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 LYŽIARSKY VÝCVIK 

Od 23. do 27. februára sa konal lyžiarsky výcvik a svoje 

pocity z neho nám opísala Monika Lupáková, žiačka III. 

ŠA :  

„Náš lyžiarsky výcvik trval týždeň  a prebiehal na 

Veľkej Rači, kde sme 

všetci dochádzali 

autobusom. Prvý deň, 

keď sme prišli, nám 

pán profesor Zima 

rozdal kartičky, ktoré 

sme používali na 

sprístupnenie vleku. Následne nás rozdelili do kategórií: tí, ktorí 

vedeli lyžovať a tí ktorí sa to ešte len učili  Pán profesor nás 

„amatérov“ zobral na malý kopec, kde nás učil pluhovať 

a zvládať techniku lyžovania. Keď sme zdolali tento malý kopec, 



12 
 

začali sme sa spúšťať po Dedovke. Práve tu bola aj lyžiarska 

škôlka, kde sa inštruktori venovali malým deťom. Vzhľadom 

k tomu, že Dedovka bola väčší kopec, tak to bol úplne iný pocit 

a adrenalín, ktorý sme v sebe všetci prežívali, keď sme sa po ňom 

spúšťali. Posledné dni nám počasie príliš neprialo, pretože bola 

hmla a aj začalo snežiť. Počas tohto týždňa sme sa veľa od 

našich pánov profesorov naučili a za to sme im vďační. A pre 

tých, ktorí majú lyžiarsky výcvik ešte pred sebou: Netreba sa 

báť, ale ísť do toho! My by sme si to hneď zopakovali “  

 

 

 

 

 

 

 

 PLAVECKÝ VÝCVIK 

V dňoch od 18.5.2015 do 22.5.2015 sa žiaci I.ŠA a I.A 

zúčastnili povinného plaveckého výcviku. Výcvik sa konal 

v areáli krytej plavárne v Žiline. A ako sa našim žiakom páčilo, 

nám prezradila Mirka Butková z I. ŠA: „Pocity sme mali dosť 

neisté, pretože sme sa báli najviac toho, akého inštruktora nám 

priradia. Nakoniec to bol milý pán.  

V prvý deň si nás všetkých otestoval v podobe skoku do vody, výdychu do vody a štýlu plávania. 

Na druhý deň nás rozdelil do dvoch skupín. Na lepších plavcov a na slabších plavcov. Slabší plavci 

sa učili od základov rôzne typy plávania. Využívali pri tom rôzne pomôcky. V druhej skupine sme sa 

najprv zoznámili s novou inštruktorkou. Bola veľmi milá. Každého z nás sa pýtala, v ktorom 

plaveckom štýle by sa chcel zlepšiť. Postupne sme prebrali dôkladne každý jeden. Tiež sme pracovali 
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s rôznymi pomôckami. Zdokonaľovali sme sa. Keď videla že sme usilovne plávali, vždy na konci sme 

mali rôzne aktivity napr.,  kto najdlhšie vydrží bez dychu pod vodou, lovenie puku alebo voľný štýl 

plávania. Na konci  týždňa sa uskutočnila súťaž, ktorú organizovala p. uč. Zipserová. Vyhral ju náš 

spolužiak J. Kopuník. Na konci sme všetci boli veľmi spokojní a odchádzali sme s dobrou náladou.  

 

 

 

 

 

 PRILOŽ RUKU K (VODNÉMU) DIELU 

Žilinský samosprávny kraj v rámci Dňa Zeme zorganizoval 

ekologickú akciu s názvom „Prilož ruku k (Vodnému) dielu.“ 

Deň Zeme je ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci 

ľudí na dopady ničenia životného prostredia. Zároveň rozvíja 

diskusiu o možných riešeniach. Čistenie okolia Vodného diela 

Žilina, ktoré je atraktívnym miestom oddychu a rekreácie pre 

mnohých Žilinčanov i obyvateľov okolitých obcí sa konalo už 

tretíkrát. Čistil sa úsek od Budatína po oboch brehoch Váhu 

až po Vodné dielo. V dopoludňajších hodinách priložili ruku k 

dielu aj študenti našej školy. Priebeh celej akcie si môžete 

pozrieť na internete - 

https://www.youtube.com/watch?v=99fBPmGgzaU.  

Celá akcia prebehla pod vedením Ing. Zory 

Šenoldovej  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=99fBPmGgzaU
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 DEŇ UČITEĽOV 
 

„Obyčajný učiteľ učí. Dobrý učiteľ vysvetľuje. 

Vynikajúci učiteľ demonštruje. Veľký učiteľ 

inšpiruje.“ WARD William Arthur 

Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia 

pedagóga J.A. Komenského, učiteľa národov – 

28.3. Sviatok je oslavou práce všetkých 

pedagogických pracovníkov, ktorých práca je 

poslaním a zaslúžia si za svoju trpezlivosť 

a obetu úctu a poďakovanie. A preto si aj naša 

škola uctila prácu našich učiteľov a boli pozvaní na slávnostný obed, kde sa im pani riaditeľka 

poďakovala za ich obetavú prácu v školstve. Prejavom vďaky a uznania bolo samotné stretnutie. 

Toto príjemné stretnutie nám spestrili svojím vystúpením aj žiaci III.ŠA triedy a poetickým slovom 

nás potešila naša žiačka Janka Šuleková (II.BE). Program prebehol pod vedením Mgr. I. Zipserovej 

a Mgr. L. Mikulovej. 

 VÝSTAVA SOŠ NA ŽSK 

 

Dňa 02.06.2015 o 10:30 hod. (utorok) vo foyeri Úradu ŽSK sa 

uskutočnilo oficiálne otvorenie výstavy stredných odborných škôl. 

Výstavu otvorila riaditeľka odboru 

školstva a športu ŽSK - Ing. Dana 

Mažgútová, PhD. Otvorenia sa 

zúčastnili riaditelia všetkých 

vystavujúcich stredných odborných 

škôl. Vystavené boli výrobky žiakov zo stredných škôl. Naše 

výrobky sú dielom žiakov v odbore aranžér, ktorých viedla  Mgr. 

Lucia Ondrášová. 

 

 

Redakcia 
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 Celoštátna súťaž v darčekovom balení 

Opäť sme boli úspešní... V tomto roku sa uskutočnil 12. ročník  “Celoštátnej súťaže v darčekovom 

balení s medzinárodnou účasťou“. Cieľom súťaže, ktorá sa konala 25. 3. 2015 v Bratislave, bola 

prezentácia a konfrontácia vedomostí a zručností žiakov, rozvoj tvorivosti, uplatňovanie vlastných 

nápadov a estetického cítenia, nadviazanie nových kontaktov a priateľstiev medzi žiakmi a v 

neposlednom rade aj výmena skúseností medzi pedagogickými pracovníkmi...Organizátorom bola  

Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave.                            

Súťažiaci preukazovali svoje zručnosti pri plnení 3 úloh: 

1. Zhotoviť darčekové balenie na tému: „ Deň matiek “ 

2. Zhotoviť darčekové balenie na tému: „ Spropaguj svoj rodný kraj “ 

3. Zhotoviť ponuku dňa na tému: „ Káva, čaj, čokoláda “ 

Našu školu v súťaži úspešne reprezentovali 2 žiačky, ktoré sa umiestnili v kategóriách:  

1. Zlaté pásmo: Michaela Gerbelová (II.A), ktorú na súťaž pripravovala Mgr. Lucia Ondrášová 

2. Strieborné pásmo: Nikola Gužíková (IV.ŠA), ktorú na súťaž pripravovala Ing. Helena    Kmeťová 

O svoje pocity zo súťaže sa s nami podelila aj Miška: ,, Dňa 25. 3. 2015 sme skoro ráno s pani 

riaditeľkou, pani zástupkyňou Ing. Máriou Poliačkovou a pani učiteľkou Mgr. Luciou Ondrášovou 

vyrazili do Bratislavy na celoštátnu súťaž v darčekovom balení. Spočiatku som bola nervózna, keďže 

súťaže sa zúčastnilo 21 žiakov zo stredných škôl na Slovensku a z Českej republiky, čiže konkurencia 

bola veľká. Súťažila som prvýkrát na rozdiel  od Nikoly, ktorá už bola ostrieľanejšia. Deň nám zbehol 

rýchlo. Súťaž začala príhovorom, plnili sme postupne jednotlivé úlohy, naše práce hodnotila 3 – členná 

komisia zložená z odborníkov. Po poslednej úlohe sme išli na obed, ostávalo nám už len čakať na 

výsledky. Keď vyhlásili, že som sa umiestnila v zlatom pásme neverila som vlastným ušiam. Ten pocit 

radosti neviem ani opísať. Potom vyhlásili aj umiestnenie Nikoly, čiže sme sa tešili obe z výhry aj cien. 

Odchádzali sme domov s množstvom zážitkov, príjemnými pocitmi a aj sme sa zasmiali na záver pri 

fotení. Počiatočné obavy sa počas dňa vytratili a ja som veľmi vďačná za podporu pani riaditeľky, pani 

zástupkyne, mojej triednej učiteľky. Vďaka patrí i Nike, ktorá súťažila so mnou a dodávala mi odvahu. 

Na tento deň nikdy nezabudnem.“ 
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 Mladý účtovník 

Aj tento rok sa v našej škole uskutočnila olympiáda Mladý účtovník, pozostávajúca zo školského, 

regionálneho a celoslovenského kola. Naša škola bola opäť hosťujúcou školou.  Organizátorom súťaže 

je Slovenská komora certifikovaných účtovníkov a spoločnosť KROS a.s. 

Dňa 12. 03. 2015 sa konalo školské kolo. Súťažilo 10 žiakov z končiacich maturitných ročníkov 

a III.ŠA triedy. 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. Úlohy vypracoval Ing. Ivo Vít. Získané vedomosti a zručnosti z oblasti 

účtovníctva využijú žiaci nielen pri maturitnej skúške z odborných predmetov a pri ďalšom odbornom 

vzdelávaní, ale súťaž má aj praktický prínos pre jej účastníkov. Žiaci získavajú cenné skúsenosti 

využiteľné aj vo svojej profesionálnej činnosti a tým dosiahnu lepšie uplatnenie na trhu práce. 

Na prvých troch miestach sa umiestnili: 

1. miesto    Kristína Sýkorová, III. ŠA 

2. miesto    Nikola Ďurajková, IV. ŠB 

3. miesto    Monika Škoríková, II. BE 

Žiačka, ktorá sa umiestnila na 2. 

mieste sa zúčastní regionálneho 

kola súťaže Olympiáda – Mladý 

účtovník 2015.  
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Regionálne kolo sa konalo v našej škole 27. 

03. 2015, zároveň prebiehalo aj v mestách 

Bratislava a Košice. Vedomosti a zručnosti v 

účtovaní si zmeralo 50 študentov z 27 stredných 

škôl z celého regiónu. Privítali sme nielen študentov 

zo stredných 

škôl v Žiline, 

ale aj 

študentov zo 

Zvolena, Kysuckého Nového Mesta, Žiaru nad Hronom, Detvy, 

Partizánskeho, Čadce, 

Ružomberka, Martina, 

Považskej Bystrice, 

Prievidze, Námestova, 

Handlovej, Trenčína, 

Brezna, Nižnej, Ilavy 

a Banskej Bystrice. 

Našu školu reprezentovala Nikola Ďurajková.  

18. ročník celoslovenského kola olympiády „Mladý účtovník 2015“ prebehol 24. apríla. O titul 

“Mladý účtovník 2015“ súťažilo 15 najlepších študentov účtovníctva z celého Slovenska. Študenti boli 

víťazmi regionálnych kôl, ktoré sa konali v Bratislave, Košiciach a v Žiline.  

Víťazom celoslovenského kola sa stal Tomáš Fabian z OA Volgogradská 3, Prešov. 
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 Dejepisná olympiáda  

Dňa 6.3. 2015 sa pod vedením Mgr. Mikulovej uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády. 

Olympiády sa zúčastnilo 18 žiakov zo študijných odborov, ktorí postúpili z triednych kôl. 

 

 

 

 

 MATEMATICKÝ KLOKAN 

Dňa 23. marca 2015 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo medzinárodnej 

matematickej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN. Súťaže sa zúčastnili 

prihlásení žiaci zo všetkých ročníkov. Prebiehala pod vedením Mgr. Heleny 

Bohovičovej. Najlepší riešitelia boli odmenení po vyhlásení výsledkov v apríli 

2015. 

 

 HVIEZDOSLAVOV KUBÍN  

Dňa 23.3. 2015  sa uskutočnilo školské kolo HK.  Súťaže sa zúčastnilo 22 žiakov. Recitátori sa 

prezentovali v dvoch kategóriách: poézia, próza. Ich vystúpenia nám 

priniesli príjemný a kultúrny zážitok, ktorý obohatil celé publikum. 

Hodnotiaca porota  pracovala v zložení: PhDr. Zdenka Albrechtová, 

Mgr. Iveta Zipserová, Mgr. Lucia Mikulová. 

 

 

             

 

 

1. miesto: Karin Jančiová (I.ŠA) 

2. miesto: Miroslava Butková (I.ŠA) 

3. miesto: Filip Rybárik (I.ŠA) 

 

Redakcia 

1. miesto: Dominika Barčíková III.ŠA 

2. miesto: Patrik Vašek I.ŠA                                       

Monika Gajdošová I. BE               

3. miesto: Miroslava Butková I.ŠA               

Kristína Ďugelová I.A  

 

 

1. miesto: Janka Šuleková II.BE     

Lucia Smiešková I.ŠA 

2. miesto: Renáta Škorvánková I.A                                        

3. miesto: Mária Uličná II.ŠA  

 

 

P
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 Záver školského roka sa nezadržateľne blíži. Ako prví ho pociťujú maturanti. Slnečný májový deň 

sa niesol v znamení lúčenia. Po posledných usmerneniach, ktoré sa týkali maturitnej skúšky 

nasledoval posledný stisk ruky a rozlúčka s učiteľmi a mladšími spolužiakmi. Pani riaditeľka 

vyzdvihla všetkých maturantov, ktorí reprezentovali našu školu v predmetových olympiádach, 

rozličných súťažiach, a tak sa zaslúžili 

o zviditeľnenie školy a šírenie jej dobrého mena. 

Následne sa maturanti vybrali so svojimi 

tablami do mesta. Teraz im treba držať palce, 

aby úspešne zvládli skúšku dospelosti  

Prajeme príjemný akademický týždeň a pri 

maturitnom stole čistú myseľ a veľa šťastia   

 

18. 05. 2015 sa začali maturitné skúšky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

tvorba našich spolužiakov, ktorí sa s nami týmto spôsobom podieľajú o svoje pocity, myšlienky ... 

Autorkou nasledujúcich riadkov je stálica Dominika Barčíková, III.ŠA.. Prajeme príjemné čítanie 

a nech aj Vás kopne múza a podelíte sa s nami o svoju tvorbu v budúcich číslach  

 

JAR 

Hneď ako ráno oči rozlepím, 

počujem ten štebot vtákov nádherný. 

Ako si tam navzájom štebotajú, 

tancujú a vyspevujú. 

Vonku zrazu teplo prišlo, 

pomaly bude jar letu odovzdávať žezlo. 

Lúky sú už posiate 

pestrofarebnými kvetmi, 

Obloha je krásne modrá, 

stromy sú skrášlené zelenými listami 

A slnko na nás volá 

nech si ho teplé užijeme 

nech všetci z domov vyjdeme 

a spravíme si výlet pekný, 

plný zážitkov a spomienok skvelých. 

      Dominika Barčíková, III.ŠA 
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V novembri minulého roku sme mali možnosť vidieť v našej škole 

módnu prehliadku, ktorá sa konala pod taktovkou Dominiky 

Barčíkovej z III.ŠA. Dominika úspechy žne aj ďalej a poslednú 

májovú sobotu zorganizovala svoju druhú módnu prehliadku, ktorá 

sa konala v jej rodnom meste  Priebeh prehliadky nám Dominika 

opísala takto:  

Dňa 30. 05. 2015 sa v kultúrnom dome v Rudinke konala moja druhá  módna prehliadka 

s názvom „V zmámení mojich obľúbených farieb a opaskov.“  Šaty, ktoré som navrhla  a ušila boli 

v mojich obľúbených farbách a na väčšine šiat boli opasky z toho dôvodu, že som nimi chcela 

zdôrazniť ženskú líniu . Moja prvá  prehliadka sa konala v školských priestoroch a som vďačná, že 

mi bolo umožnené ju zrealizovať práve v našej škole.  Moju druhú  prehliadku som sa rozhodla  

usporiadať vo väčších priestoroch a pre širšiu verejnosť.  Pomohli mi aj moje spolužiačky, a to Iva 

Mravcová , ktorá bola moderátorkou celej akcie  a Miška Pijáková , ktorá robila modelku. Na 

prehliadke bolo predstavených 12 šiat mojej výroby. Šiť som začala približne pred 2-3 rokmi . Šiť ma 

nikto neučil.  Učila som sa všetko sama . Veľmi ma to baví a snažím sa zdokonaľovať, aj keď viem, 

že to ešte nie je to pravé orechové. Táto prehliadka dopadla na výbornú a chcem sa  poďakovať za 

podporu. Verím, že raz... , že raz zo mňa bude módna návrhárka. Moja módna značka sa volá „La 

Vita“ a moje výtvory , fotky z prehliadok a iné informácie o mne a mojej tvorbe nájdete aj na 

facebookovej stránke LaVita-

DomiBarčíková. Ako povedal Ralph 

Loren : „Módni návrhári nenavrhujú 

oblečenie, ale navrhujú sny. Móda sa nedá 

definovať. Keď strácame slová, napovedia 

nám tí najpovolanejší, majstri remesla 

a odborníci svojej doby.“                     

Domi Barčíková 
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 Film 

 

 

Minulý rok sa svojej premiéry dočkal film –Divergencia -  spracovaný 

podľa rovnomerného románu od autorky Veronici Both. Iba pred pár 

týždňami sa v slovenských kinách začalo premietať druhé pokračovanie 

filmu od režiséra Roberta Schwenthea s názvom Rezistencia - Vo svete, 

kde ľudia žijú v oddelených spoločenstvách na základe povahy a talentu, 

je hlavná hrdinka článkom, ktorý nikam nezapadá. Divergentní sa stávajú 

hlavným terčom pre vyššiu vrstvu "sčítaných", ktorí chcú starý systém 

uchovať a odstrániť tých, ktorí nie sú schopní zaradiť sa. Jednou z 

divergentných je aj hlavná hrdinka Tris. Je nútená utekať a skrývať sa. 

Tris sa stáva dôležitým článkom pre sčítaných, ktorí chcú pomocou nej ovládnuť celý systém frakcií. 

Po darí sa im to, alebo Tris naberie dostatok odvahy, aby sa im postavila? 

 

 

Komédia, Česko 2015 

Komédia je od tvorcoch filmu Láska je láska, zobrazuje 

množstvo úsmevných situácii a rozdielny pohľad na život. 

Hlava rodiny prísny František by po boku svojich troch dcér, 

rád videl schopných a úspešných mužov. Ibaže všetky majú 

šťastie si nájsť pravý opak. Najstaršia dcéra sa musí vrátiť bývať 

k rodičom. Prostrednej sa zas lepia na päty sami ,,exoti“. 

Najmladšia šestnásťročná je tehotná a otec dieťaťa je neznámy. Ako to dopadne s hlavnými 

hrdinkami? V kinách od : 21. mája 
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 Kniha 

 

 

Román od menej známej autorky Jasindy Wilderovej je plný emócií a 

najmä sklamania zo života - osemnásťročná Nell Hawthovnová prežívala 

spolu so svojím priateľom Kylom Callowyovom najkrajšie dni vo svojom 

živote. Ich mladá a úprimná láska je plná plánov do budúcnosti, až kým 

nezasiahne osud. Kyle tragicky zahynie a Nellin život sa celý zrúti. Nie je 

schopná zmieriť sa so stratou milovaného človeka. Na pohrebe sa stretáva s 

Kyllovým bratom Coltonom, ktorý jej v ťažkých chvíľach poskytne útechu. Nájdu si k sebe cestu, aj 

keď ich trápia výčitky a tajomstvá, ktoré v sebe ukrývajú. Spoločne sa však naučia, ako prekonať 

bolesť a výčitky. Zistia aké je dôležité odpúšťanie. Byť silný znamená naučiť sa žiť aj napriek bolesti, 

ktorou život nešetrí. 

 

 

- Tamara Ireland Stonová 

Anna je mladé dievča z San Francisca a Bennett žije s rodinou  v malom mestečku blízko Chicaga. 

Problém je v tom, že obidvaja sa nachádzajú v inom roku. Anna v 1995 a Bennett v roku 2012. 

Bennett však disponuje výnimočnými schopnosťami a to: dokáže cestovať v čase a priestorom. Vstúpi 

do Anninho života a proti svojej vôli sa do nej zamiluje. Ich vzťah 

sa prehlbuje a Bennett postupne odhaľuje Anne všetky svoje 

tajomstvá. Zákon času spôsobí, že Bennett sa vracia do roku 2012 

a je to len na Anne ako skončí ich láska. 

Opis postáv: 

Anna je príjemná hlavná hrdinka s veľkými snom. Jej najväčším 

želaním je precestovať všetky kúty zeme. 

Bennett je obyčajný chlapec aj napriek svojmu daru. Zbožňuje 

dobrodružstvo a rád objavuje nové veci.  

Kristína Sýkorová, III. ŠA 

Stanislava Chabadová, III.ŠA  
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KOLÁČ SO ŽELATÍNOU 

Potrebujeme: 

 160g polohrubej múky,        

 150g cukru , 

 120 ml mlieka  

 80ml oleja  

 3 ks vajcia 

  tortové želé  

 1,1/2 kypriaceho prášku  

 1ks vanilkového cukru, 

  ovocie podľa chuti: banány, broskyne  

V miske si vyšľaháme tuhý sneh z bielkov. V druhej miske šľahačom zmiešame žĺtky, cukor, 

mlieko, vanilkový cukor a olej. Po častiach postupne prišľahávame múku a na záver primiešame 

pripravený sneh. Cesto vylejeme na vymastený a múkou vysypaný plech a pečieme cca 25 minút/ 180 

C‘. Keď bude koláč vychladnutý, poukladáme naň ľubovoľné ovocie. Želatínu pripravíme podľa 

návodu na obale a ovocie ňou zalejeme. Koláč dáme do chladničky stuhnúť. Dobrú chuť! 

 

OVOCNÉ SMOOTHIE          

  

Suroviny: 

 1 ks biely jogurt 

 1 dl mlieko 

 1 PL ovsené vločky  

 1 ks banán 

 10 ks jahody, maliny 

Ovocie si očistíme a spolu s ostatnými surovinami vložíme do vysokej nádoby. Pomocou ponorného 

mixéra rozmixujeme do hladka a nalejeme do pohárov.  
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TVAROHOVÁ TERINA 

Suroviny: 

 400 g ovocia podľa výberu( jahody, maliny, černice...) 

 5 plátov želatíny 

 500 g mäkkého tvarohu 

 150 g smotanového jogurtu 

 2  lyžice práškového cukru  

 1 vanilkový cukor 

 ½  citróna  

 50 ml mlieka 

 1 lyžica krupicového cukru 

Ovocie očistíme, opláchneme a na papierovej utierke necháme vysušiť. Želatínu necháme napučať 

v studenej vode. Tvaroh premiešame s jogurtom, oboma cukrami, kôrou a šťavou z citróna. Mlieko 

zahrejeme a pomaly v ňom necháme rozpustiť želatínu. Želatínu s mliekom vmiešame do tvarohového 

krému. Pridáme asi 2/3 ovocia. Formu vyložíme potravinovou fóliou a naplníme tvarohovou hmotou. 

Terinu necháme v chladničke stuhnúť. Ostatné ovocie krátko podusíme s cukrom. Rozmixujem ich 

a prepasírujeme. Podávame k terine. 

 

 

 

 

 

Kristína Sýkorová, III. ŠA 
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Vaša redakcia 
 

 

 Na tvorbe siedmeho čísla časopisu „Študentský čas“ pod vedením 

 Mgr. Lucie Mikulovej  a Mgr. Lucie Ondrášovej sa podieľali:  

Šéfredaktor: Michaela Pijáková, III.ŠA, 

Predseda redakčnej rady: Patrícia Pavlíková, II.ŠA, 

Ďalší žiaci: Soňa Chabadová, I.ŠA,   Dominika Barčíková, III.ŠA, 

   Tatiana Chabadová, II.ŠA,  Nikola Gužíková, IV.ŠA,   

                 Mária Uličná, II.ŠA,   Miroslava Butková, I.ŠA 

                   Monika Lupáková, III.ŠA                 Kristína Sýkorová, III.ŠA 

                   Stanislava Chabadová, III.ŠA  

   Tatiana Bačinská, III.ŠA, 

             Ľubica Páleníková, II.BE. 

    

     

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

siedmeho 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 ďalšom čísle 

školského roku 2015/2016.        

Tešíme sa  

mailto:redakcia.sospza@gmail.com

