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Milí naši čitatelia, 

dostáva sa Vám do rúk ďalšie číslo školského časopisu Študentský čas. I v tomto čísle nájdete 

Vaše obľúbené rubriky – tvorba žiakov, recenzie, recepty..., ale predovšetkým články zo života našej 

školy, ktoré sa konali v predchádzajúcom polroku. Veríme, že si radi zaspomínate na to čo sa udialo.  

Aj naďalej očakávame Vaše námety, príspevky a práce, ktoré môžete posielať na adresu: 

redakcia.sospza@gmail.com 

Želáme Vám príjemné chvíle strávené s naším časopisom a krásne prežitie jarných prázdnin.  

     Vaša redakcia 
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Nový školský rok sme začali 2. septembra 2013. Pondelkové ráno sme sa všetci zhromaždili pred 

budovou našej školy, kde nás pani riaditeľka spoločne so zástupkyňami a celým učiteľským zborom 

privítala a popriala nám veľa síl a chuti do učenia v novom školskom roku. Zároveň nám predstavila 

našich nových učiteľov: pána Mgr. Radoslava Zimu – učiteľ telesnej výchovy a pani Mgr. Luciu 

Ondrášovú – učiteľka odborných predmetov so zameraním na odbor Aranžér – Cukrár. 

Osobitnú pozornosť venovala pani riaditeľka našim novým spolužiakom – „novopečeným“ 

prvákom, ktorých povzbudila do štúdia a milo uvítala na pôde našej školy, čím čiastočne z nich striasla 

neistotu a obavy z nového prostredia a nových ľudí. 

V tomto školskom roku k nám pribudlo 65 žiakov, a to v odbore Cukrár/Aranžér 30 žiakov, 

v odbore Pracovník marketingu (blok cestovný ruch a obchod) 19 žiakov a v odbore Škola podnikania 16 

žiakov. Čo sa týka nadstavbového štúdia, ktoré tvoria naši žiaci z trojročného štúdia a noví žiaci 

z iných škôl, otvorila sa jedna trieda odboru Podnikanie v remeslách a službách s 33 žiakmi. 

Momenty zo slávnostného otvorenia šk. r. 2013/2014 zachytávajú nasledujúce fotografie: 

 

 

 

 

 

 

Slávnostné otvorenie  

školského roka 2013/2014 

Redakcia 
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Pri listovaní júlového čísla mesačníka obchodného centra Mirage nám do pozornosti udrel článok 

„Módna prehliadka v znamení európskych a svetových značiek “. Súčasťou článku bolo niekoľko 

fotografií z tejto prehliadky, na ktorých sme spoznali aj nášho bývalého spolužiaka Adriána Nekoranca 

(minuloročný maturant zo IV. ŠC).  

Táto módna prehliadka býva už tradične súčasťou semifinálových kôl súťaže Miss Teen´sMirage, 

počas ktorej predstavia módne butiky Obchodného centra MIRAGE svoje najnovšie modely. Celá 

prehliadka sa niesla v znamení sviežich a odvážnych farieb, 

kvetinových a zvieracích motívov. Diváci mohli vidieť najnovšie 

modely značky TallyWeil, Desigual, KOTON, aktuálne kolekcie 

predajní Marks&Spencer, IN STYLE FASHION, Promod, 

z módneho butiku Oltre atď.  

Na predvádzajúcom móle nechýbali ani aktuálne módne 

kolekcie pre pánov. Okrem spomínaných značiek, ktoré sa 

orientujú i na mužskú módu, diváci mohli vidieť modely od 

značky SAXOO, Adidas, Northland. Adrián predvádzal modely 

jednotlivých značiek  spolu so  žilinským bojovníkom 

z DiamondGymu Tomášom Šenkýrom a Jurajom Tabakom, ktorý je majstrom sveta v karate a zároveň 

najlepší športovec mesta Žilina za rok 2010. Pre tých, ktorí dané číslo mesačníka MIRAGE nevideli:  
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Počas minulého školského roka sme vám prostredníctvom školského časopisu Študentský čas, 

priblížili prvé dve stretnutia žiakov stredných škôl v rámci medzinárodného projektu s názvom 

„Spoločne k Európskym prameňom“. Týchto stretnutí sa zúčastnili aj vybraní žiaci našej školy. Len 

pre pripomenutie – prvé stretnutie sa konalo u nás na Slovensku priamo v našej škole a druhé 

medzinárodné stretnutie študentov a pedagógov v partnerskej škole v Rydultowy v Poľsku. 

Na začiatku tohto školského roku, v dňoch 29. 09. 2013 – 03. 10. 2013,  sa uskutočnilo tretie 

medzinárodné stretnutie žiakov a pedagógov a to v partnerskej škole v Gazi Anatolian High School 

Trabzon  v Turecku. Trabzon, resp. v stredoveku Trapezunt,  je mesto pri Čiernom mori v historickom 

kraji Pontos na severovýchodnom pobreží Turecka. Má okolo 275 000 obyvateľov. 

Priebeh stretnutia nám popísala pani zástupkyňa PhDr. Zdenka Albrechtová:  

„Cestovali sme letecky z Viedne cez Ankaru do Trabsonu, kde sme prišli vo večerných hodinách. 

Na letisku nás očakávali naši tureckí partneri, ktorí nás priateľsky a milo privítali, a tak sme sa hneď 

cítili ako doma. 

Žiaci boli ubytovaní v rodinách. Najskôr išli 

do rodín so zmiešanými pocitmi, realita ale 

predčila ich očakávania. Vo všetkých rodinách 

sa stretli s milými, priateľskými, pohos-

tinnými ľuďmi, ktorí sa počas celého pobytu 

o nich vzorne starali. 

Turecký partner pripravil pre nás 

zaujímavý program. Keďže Turecko  je moslimská krajina, mnohé veci boli pre nás zaujímavé, proste 

„iné“. Zaujalo nás množstvo mešít, zvolávanie muezína na modlitbu, /muezínje muž, ktorý päťkrát 

denne zvoláva z minaretu moslimov k modlitbe. Toto volanie sa nazýva azán.  Muezín je zamestnanec 

mešity/,  zaujal nás spôsob života v moslimskej krajine, oblečenie moslimských žien, ale aj to, že žiaci 

v partnerskej škole nosia uniformu a, myslím, vyzerajú v nej naozaj elegantne. 

 



7 
 

 

Navštívili sme tureckú školu, kde 

sme mohli byť  prítomní aj na 

vyučovaní. Vybrali sme si predmet 

a strávili sme jednu hodinu v triede 

spolu s tureckými žiakmi.  Našou 

návštevou žila celá škola. Privítal 

nás riaditeľ školy, učitelia, ale aj 

žiaci a všetci  sa snažili s nami 

komunikovať. Obed sme mali v školskej jedálni, kde 

nám  ponúkli regionálne špeciality, ako napríklad 

čiernu kapustu. 

Prvý deň sme mali prehliadku mesta, 

navštívili sme čajovňu – miesto oddychu a relaxu 

miestnych obyvateľov,  vilu, kde 

žil  MustafaKemalAtatürk,  turecký vojvodca a 

štátnik, zakladateľ a prvý prezident Tureckej 

republiky, prešli sa  pešo po Trabsone. 

Ďalší deň sme navštívili perlu východného Turecka, kláštor Sümela. Je to ortodoxný 

gréckokatolícky kláštor, založený v roku 386 n.l. , ktorý je vytesaný vysoko na skalnom útese 

v nadmorskej výške 1200 m n.m. na terajšom území severovýchodného Turecka. 

 

Program posledného dňa naplnili tureckí partneri návštevou plážeÇamburnu. V Čiernom mori sme 

sa, ale nekúpali. Potom sme podľa názvu projektu navštívili prameň rieky Ikizdere. 
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Návšteva bola pre nás veľkým prínosom a nezvyčajným zážitkom. Zažili sme atmosféru 

moslimskej krajiny a  domácnosti: stretli sme milých, ochotných a priateľských ľudí, precvičili sme si 

svoju angličtinu a určite našli nových priateľov. Tešíme sa na ďalšie stretnutie v Nemecku. 

 

 

Redakcia 
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Návšteva ORAVY 

Exkurzia sa konala dňa 26.11.2013. Vybrali sme sa do Martina navštíviť dolnooravskú obec 

Jasenovú. Vidieť, že obec žiari príbehmi, ktoré by rada vyrozprávala. Našťastie sa jej to aj podarilo a 

dozvedeli sme sa mnoho užitočných informácii, ktoré určite zužitkujeme na hodinách slovenskej 

literatúry. Navštívili sme dom, v ktorom 

sa narodil významný predstaviteľ 

slovenského realizmu Martin Kukučín, 

vlastným nemom Matej Bencúr. Videli 

sme kde spával, varil, čítal a tvoril. Popri 

sedení v malej, drevom obloženej izbe a 

počúvaním o jeho živote nás to tak 

zaujalo, že sme mali pocit akoby sme boli 

súčasťou obdobia, v ktorom žil a  prežili 

jeho život s ním. Dom dal postaviť Ján Bencúr- 

spisovateľov otec, v roku 1856, ktorý je aj vyrytý 

do hrady v prednej izbe. Mohli sme si obzrieť celý 

dom zvnútra i zvonku. Bol síce malý a útulný, no 

predsa cenný.Celý dom je zariadený dobovým 

dedinským nábytkom. V prednej chodbičke boli 

priblížené práce a život v Jasenovej na prelome 

19. a 20. storočia. V ďalších dvoch miestnostiach 

je obrazom a slovom priblížený osud a tvorba 

Martina Kukučína. Naše kroky nás viedli k 

ďalšej kráse- soche Martina Kukučína v 
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nadživotnej veľkosti od akademického sochára Jána Kulicha. 

Následne sme sa presunuli do Dolného 

Kubína. Prezreli sme si Múzeum P.O. 

Hviezdoslava. Všetko tam bolo také farebné a 

popritom šedé. Je to najstaršie múzeum na 

Slovensku. Bolo tam takmer všetko. Jeho diela, 

zápisky, fotografie, pracovňa, dary k životnému 

jubileu atď. Stáli sme tam a počúvali, čo všetko 

dokázal. Bol jeden z najvýznamnejších 

realistických autorov slovenskej literatúry. 

Každému pri pohľade na vitríny behal mráz po 

chrbte. 

Všetko bolo náramne zachovalé a úžasné. 

Prezerať si niečo tak vzácne určite potešilo 

každého z nás. Pôvabný, ba až luxusný pohľad 

nám umožnila bronzová socha akademického 

sochára Fraňa Štefku v nadživotnej veľkosti. 

Z múzea sme sa všetci presunuli na námestie, kde sme dostali individuálne voľno na prehliadku 

mesta. Správali sme sa disciplinovane a so záujmom sme si prezreli dom Martina Kukučína i múzeum 

P.O. Hviezdoslava. 

Miška Pijáková, II. ŠA 
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Už po desiaty rok  pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia, organizuje Liga za duševné 

zdravie SR informačnú kampaň, ktorá pomáha  zvyšovať  povedomie slovenskej verejnosti o duševnom 

zdraví. Súčasťou kampane je celonárodná zbierka DNI NEZÁBUDIEK. Vyzbierané peniaze sa 

rozdelia do slovenských regiónov na projekty, ktoré pomáhajú ľuďom s duševnými poruchami. 

Do tejto zbierky sa opäť zapojila aj naša škola. Zbierka 

sa uskutočnila od 20. do 24. septembra 2013, a aj napriek 

nepriaznivému počasiu sa podarilo aj vďaka dobrovoľníkom 

z našej školy vyzbierať celkom 41 975, 53 €. Tieto peniažky 

„poputujú“ na zlepšenie starostlivosti o ľudí s duševnou 

poruchou. 
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Dňa 30. januára 2014 sa žiaci zo IV.ŠB zúčastnili školskej akcie „Postaraj sa o dobrý skutok“, 

ktorá sa konala v rámci environmentálnej výchovy pod vedením Ing. Zory Šenoldovej. Celú akciu nám 

opísali takto: 

 

„Najskôr sme naplnili búdky pre vtákov rozdrvenými suchými rožkami 

pri škole a upratali pred školou.  

 

 

 

 

 

 

 

Tak ako minulý rok i tento, sme išli na Straník a naplnili krmelec 

suchým pečivom. Bol to veľmi pekný zážitok, plný smiechu pre celú  

triedu. Veď také pády potešia . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimná príroda nás očarila.  Bola veľká zima a zohriať na čajíku 

sme sa nemali kde. Ostalo nám akurát tak sa rýchlou chôdzou 

pomaličky zohrievať.“ 

      Kolektív zo IV. ŠB 
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IMATRIKULÁCIE 2013 

Halloween 

Každoročne v novembri sa koná slávnostná imatrikulácia žiakov, ktorej 

prípravou sa zaoberajú študenti tretieho ročníka. Tento rok si túto akciu pod vedením 

Ing. Zuzany Bazgerovej zobrali „do svojich rúk“ žiačky III. ŠA, ktoré sa na ňu svedomite pripravili. 

Veď predsa ide o deň s veľkým „D“, na ktorý budú prváčence dlho spomínať. 

Celá táto slávnosť sa odohrala v duchu Halloween – od kostýmov organizátoriek, až po 

kompletnú výzdobu miestnosti. Ako býva zvykom, novopečení prváci museli spĺňať rôzne úlohy, ktoré 

hodnotila porota. Práve ona rozhodovala o tom, či hlavný aktér dostane sladkú odmenu, či skôr trest, 

ktorého chuť sa ťažko opisuje . Viac z tejto akcie vám priblížime fotografiami: 

 

 

 

 

 

 

 

Organizátorky z III. ŠA 

Hľadanie sladkostí  

v múke ... 
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Líčenie bez pomoci rúk ... 
Papkanie citróna. Kto 

bude najrýchlejší? ... 

Tancuj, tancuj,... 

Papanie po slepiačky  

Tancuj, tancuj, ... 

Vyťahovanie jabĺčka z vody 

s olejom ... 

Podávanie 

trestu  
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 Štyri roky ubehli ako voda a žiaci posledného maturitného ročníka, ako aj žiaci nadstavbového 

ročníka, prežili najkrajší moment, ktorý im už natrvalo utkvie v pamäti.  

 V tomto školskom roku sa s nami rozlúčia tieto triedy: IV. ŠA, IV. ŠB, IV. ŠC a trieda 

nadstavbového štúdia II. BE. Navštívili sme každú z tried a požiadali sme ich, či by sa s nami a našimi 

čitateľmi podelili formou fotografií o momentky týkajúce sa či už pečatenia triednej knihy alebo 

samotnej stužkovej slávnosti. Dokonca nám žiačka IV. ŠB triedy, Zuzka Heltová popísala zo svojho 

pohľadu dva typy stužkových slávností, ktorých sa ona sama zúčastnila: 

„Navždy sa zachová, v pamäti stužková ... Tieto slová známej piesne v sebe ukrývajú naozaj 

veľkú pravdu. Stužková je symbolom začiatku dospelosti, dvier do nového života, spája v sebe nový 

ZAČIATOK, ale aj definitívny koniec. Týmto procesom si prešli aj žiaci IV. ŠB.  

Poriadna stužková sa nezaobíde bez riadnych hádok a skupinkovania, čo sa odzrkadlilo aj v našej 

triede. Práve preto sa naša trieda rozhodla, že si zorganizuje stužkové až dve. Veď sa hovorí: „Koľko 

ľudí, toľko chutí.“ 

11. októbra pätica žiakov oslávila 

stužkovú netradičným spôsobom v Dolnej 

Tižine. Od skorého rána sa šikovní chlapci 

zamestnali varením guláša a prípravou 

mäsa na grilovanie (samozrejme dievčatá 

neostali nečinné). Pri praskaní ohňa z krbu 

a príjemnej okolitej prírode sa zahájila 

„slávnosť“ večerou a pokračovalo sa 

v duchu príjemnej zábavy. Ale podrobnosti 

si už radšej necháme pre seba . 

Druhá stužková sa konala  

22. novembra v Dome odborov. Pri vstupe som mala pochybnosti, či som na správnom mieste. Všade 

pobehovalo veľa krásnych, neznámych mladých slečien a pánov ukrytých pod vrstvami make-upu, 

šminiek, kráľovských účesov a nelacných rób. Pri lepšom prizretí som v nich spoznala svojich 

IV. ŠB 
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spolužiakov. Z môjho pohľadu si to každý náramne užíval vrátane rodičov. Hodiny strávené 

nacvičovaním sa vyplatili a priniesli bohaté ovocie a nefalšovanú radosť.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Zuzka Heltová, IV. ŠB 
            
 

II. BE 

IV. ŠA 

IV. ŠA + IV. ŠB 
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 Ako každý rok, tak i tento, sa opäť na začiatku januára začal už  

22. ročník medzinárodnej súťaže študentiek stredných škôl Miss Reneta. Tohtoročnou témou 

je „Galéria snov“. Z kastingov, ktoré sa uskutočnili na Slovensku, v Prahe a v Poľsku bolo 

vybraných dvanásť dievčat.  

Pred samotným kastingom prebehlo školské kolo „Miss SOŠP 2013/2014“, do ktorého 

sa prihlásilo dvanásť dievčat zo všetkých ročníkov. Za celý priebeh súťaže na našej škole bola 

zodpovedná Mgr. Lucia Mikulová.  

Následne sme fotky našich finalistiek zverejnili na nástenke a ostatní študenti 

hlasovali za svoju favoritku. Na základe ich hlasov sa víťazkami stali: 

 

 

 

 

Silvia Frišová, IV. ŠB 

2. miesto 

AlexŠtolcová, II. ŠA 

3. miesto Monika  Hutyrová, I. ŠB 

1. miesto 
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Dievčatá, ktoré sa umiestnili v prvej trojke reprezentovali našu školu na kastingu medzinárodnej 

súťaže Miss Reneta, na ktorej sa zúčastnili dievčatá z celého Žilinského kraja. Kasting sa konal 30.11. 

2013 v sále Konzervatória v Žiline. Okrem víťaziek zo školského kola sa kastingu zúčastnili aj 

študentka IV.ŠB triedy Barbora Vandlíková, študentka III. ŠA triedy Nikola Gužíková a študentka 

I.ŠB triedy Klaudia Tepličancová. Dievčatá sa prezentovali ukážkou chôdze, promenádou v plavkách 

a osobným rozhovorom s porotcami. Do medzinárodného finále postúpila aj naša žiačka Barbora 

Vandlíková (IV.ŠB). Srdečne gratulujeme a zároveň držíme palce v ďalšom kole. 

Zdroj:http://zilina.dnes24.sk/images/photoarchive/2013/12/05/misss-renata.jpg 

 

Finále celej súťaže sa bude konať v piatok 4. 4. 2014 o 19:00 v Kultúrnom dome Leoše Janáčka 

v Havířově-Podlesí. Programom bude sprevádzať Ján Čenský a hosťami budú: Ewa Farna, Vladimír 

Hron, Josef Laufer, DeaMen a ďalší.. 

Redakcia 
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Našej škole boli poskytnuté finančné prostriedky z grantového programu Žilinského 

samosprávneho kraja na podporu športových aktivít na stredných školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja s názvom „Vráťme šport do škôl“ 

v podprograme 2: Telesná a športová výchova. 

Z grantu a s prispením z iných zdrojov, škola zakúpila veslársky trenažér Bremshey RW 3 

a veslársky trenažér Sparťan magnetic.  

Do vyučovania Telesnej a športovej výchovy nám bol zaradený nový prvok – veslovanie na 

veslárskom trenažéri. Zvýšil sa tým záujem študentov o pohybové aktivity, súťaživosť žiakov 

v disciplíne, ako aj snaha dobre reprezentovať svoju triedu.  

Za priebeh jednotlivých triednych kôl, ako aj celoškolského kola vo veslovaní, bol zodpovedný 

Mgr. Radoslav Zima. Finále sa konalo 27. novembra 2013. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách: 

kategória chlapci a kategória dievčatá. Chlapci mali časový limit 4 minúty, dievčatá mali 3 minúty. Do 

súťaže boli zapojení žiaci všetkých tried.  
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Pri aktivitách v rámci Telesnej a športovej výchovy ešte ostaneme . Tesne pred naším odchodom 

na vianočné prázdniny, sme si predvianočný čas spríjemnili  

VOLEJBALOVÝM TURNAJOM, 

ktorý sa uskutočnil v telocvični na Hollého dňa 18. 12.2013. Turnaja sa zúčastnilo 8 tried: I.A, I.ŠA, 

I.ŠB, II.ŠA, III.ŠB, IV.ŠA, IV.ŠB, I.BE. Prvá časť 

turnaja sa hrala K.O. systémom: víťazi postúpili do 

finálovej 4- člennej skupiny,  porazení v turnaji dohrali. 

Druhá časť turnaja sa hrala v 4- člennej skupine systémom 

každý s každým. Hralo sa na 2 víťazné sety do 15 podľa 

pravidiel volejbalu. 

Vianočný volejbal skončil s takýmito výsledkami: 

                      1.miesto: III.ŠB  

                     2.miesto: IV.ŠB  

                     3.miesto: II.ŠA 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Redakcia 
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Mikuláš 

 Ako každý rok, tak aj tento do našej školy zavítal Mikuláš, sprevádzaný svojimi nerozlučnými 

druhmi – anjelikmi a čertiskami tentokrát z III. ŠB. Túto vianočnú skupinu doplnili aj žiaci II. ŠA 

triedy, ktorí si nacvičili vianočné pesničky. Celú atmosféru dotvorili svojimi vianočnými kostýmami : 

snehová vločka, vianočný darček, Snehulienka. Ich spev doprevádzala harmonika, na ktorú hrala Nika 

Turičíková (II. ŠA).Spoločne navštívili  žiakov všetkých ročníkov, u ktorých overili znalosti vianočných 

kolied. Aj keď to bolo všakovaké , nakoniec si všetci vyslúžili drobnú sladkosť. Mikulášska družina 

zavítala aj medzi pani zástupkyne, ktorým tiež spríjemnili predvianočný zhon vianočnými pesničkami. 

 Celá táto akcia pod vedením Ing. Zuzany Bazgerovej začala už koncom novembra, odkedy bol na 

vrátnici daný mikulášsky kôš, do ktorého mohli žiaci dávať svoje mikulášske balíčky. Tie 6. decembra 

Mikuláš so svojimi pomocníkmi porozdával. 

Mikulášska  družina 
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V   Vianočné trhy 

Vianoce patria k jedným z najkrajších období 

v roku. Sú to dni  pokoja, radosti, neopakovateľných 

chvíľ v kruhu rodiny. V predvianočnom období žiaci 

z jednotlivých tried pod vedením Mgr. Lucie 

Mikulovej vytvorili atmosféru prichádzajúcich 

Vianoc prostredníctvom vianočných trhov. Ich 

spolužiaci tak mali možnosť ochutnať vynikajúce 

koláčiky, medovníky, slané pečivo, nealkoholický 
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punč a ďalšie dobroty. Zároveň si mohli zakúpiť vianočné dekorácie, ktoré vyrobili šikovné ruky našich 

aranžérov. Celkovú atmosféru dopĺňal školský rozhlas, v ktorom sa vysielala vianočná pošta – vianočné 

koledy so želaním.  
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Srdce pre deti 

V predvianočnom období sme sa snažili priniesť radosť aj tým, ktorí v živote nemali toľko šťastia. 

Naša škola organizovala charitatívnu zbierku „Srdce pre deti“, ktorá sa konala pod vedením Mgr. Lucie 

Mikulovej. Cieľom zbierky bolo pomôcť deťom v detských domovoch. Konkrétne išlo o „Detský domov 

sv. Jozefa – Turzovka“. Do zbierky sa zapojila celá škola. Deťom sme odniesli šatstvo, hračky, 

spoločenské hry, knihy...Pevne dúfame, že sme im aspoň takto spravili krajšie Vianoce... 

 

 

 

Nevedia prečo, no veľmi  

im treba.  

A možno ešte viac ako 

chleba.  

Aby im v duši pusto 

nebolo. Aby ich mali radi  

okolo.  

Aby im bolo mäkko ako 

v mame.  

Keď bolia veci, ktoré 

nepoznáme, tu každé 

dieťa, plaché ako laň, na 

hlave musí cítiť teplú 

dlaň.  

 

Bože o takú dlaň Ťa ľudské mláďa prosí.  

V čase, keď ešte ani  

nevie, kto si.  

   Našiel Ťa hore ten džavot 

tenkých hláskov?  

Našiel. Dal si im liek.  

A nazval si ho láskou.  

                           Milan Rúfus: Nové modlitbičky 

Redakcia 
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                       Téma:   „Vianočné inšpirácie“ 

 

V deň Svätého Mikuláša sa okrem spomínaných aktivít uskutočnila aj súťaž praktických 

zručností v učebnom odbore Aranžér. Cieľom súťaže bola prezentácia nápadov a zručností žiakov  

a konfrontácia zručností a vedomostí žiakov v danom odbore. 

Súťaže sa zúčastnilo 7 dievčat III. A triedy, ktoré museli splniť nasledovné úlohy: 

1) Originálny vianočný  pozdrav, 

2) Vianočný balíček  (zabalenie vianočného darčeka v škatuli), 

3) Vianočné dekorácie (vyhotovenie vianočnej dekorácie - kompozícia, ikebana). 

Jednotlivé práce súťažiacich hodnotila trojčlenná komisia v tomto zložení: 

 Mgr. Lucia Ondrášová – predseda komisie 

 Bc. Emília Hauserová 

 Ing. Miroslava Deckárová 

Po uplynutí stanoveného času komisia vyhodnotila jednotlivé práce žiačok a na základe 

stanovených kritérií rozhodla o nasledujúcom výsledku: 

 

 

 

 

 

 

 

1. miesto 

Anna Muchová 
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2. miesto 

Tatiana Majtánová 

3. miesto 

Lucia Lokajová 

Vianočné inšpirácie  
od našich aranžérov 

Redakcia 
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Dňa 4.12.2013 bol zorganizovaný výlet so študentmi Gymnázia svätého Františka do Viedne- 

hlavného mesta Rakúska. Zraz bol skoro ráno na hlavnej autobusovej stanici. Tomuto dňu počasie moc 

neprialo. Celý deň bolo sychravo. Cesta pomaly ubiehala. Pred plánovaným príchodom do cieľa výletu 

sme sa zastavili v obchodnom centre Huma, kde sme si nakúpili drobnôstky a všeličo iné, čo sa nám 

páčilo. Zhruba o pol hodinku sme dorazili do centra Viedne a opustili sme autobus.  

 

 

Dlhou ulicou sme sa dostali do centra a obdivovali sme majestátnosť Dómu sv. Štefana, ktorý bol 

postavený v 12. storočí.  Okolo obchodov zvučných značiek, ako napr.: Chanel, Gucci, Zara, sme prešli 

do historického centra, kde sme videli Cisársky palác Hofburg, parlament, ale aj radnicu. V Radnici boli 

pre malé deti pripravené tvorivé dielne, kde si mohli vytvoriť svoje koláčiky alebo namaľovať vázičku 

a svoje výtvory si odniesť domov.  Pred radnicou sa nachádzali Viedenské Vianočné trhy, na ktorých si 

každý mohol kúpiť niečo zaujímavé. Dalo sa vyberať z mnohých, rôznych vecí.  

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Hofburg
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Na obhliadku trhu sme mali 

dostatok času. Hádam každý skúsil sladké 

jabĺčka v karamele alebo vianočný punč, 

ktorý sa tu dal kúpiť. Keď sme sa presunuli 

k Dómu sv. Štefana dostali sme druhý 

rozchod, aby sme pochodili obchody, ktoré 

sa tu nachádzajú a nakúpili suveníry, 

ktorými urobíme radosť sebe a svojim 

blízkym. Potom sme si už značne unavení 

posadali do autobusu, ktorý smeroval späť 

do Žiliny.  

Z Viedne sme si priniesli veľa nových 

zážitkov, fotiek, suvenírov, ktoré nám budú 

pripomínať tento nezabudnuteľný výlet ešte 

dlhý čas .  

Na záver všetci ďakujeme pani 

učiteľke Ing. Červenákovej, ktorá sa 

zaslúžila o tento nezabudnuteľný zážitok.  

 

               Patrícia Pavlíková, I. ŠA  
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SEN O BUDÚCNOSTI 

Na svete žije 6 miliárd ľudí, 

 ale len teba chcem skutočne ľúbiť.  

Chcela by som s tebou byť nocou aj dňom, 

po celý život v dobrom aj v zlom.  

 

Už dnes sa modlím nech sa to stane, 

nech už sme spolu a spojíme dlane. 

Bude nám krásne tak ako má byť 

preto prosím ťa chvíľa teraz už príď. 

 

Chcem byť s tebou aspoň jedenkrát,                  Vidíš, že predsa rada ťa mám. A na nič sa nehrám. 

pozerať ti do očí a vedieť že dosť bolo zrád.              Čakám kým neprídeš mi ukázať cestu z tejto tmy. 

Dúfam, že sa to raz stane,                                         Ja už v nej nechcem byť, 

krásne chvíle čakám na ne .                                        tak prosím príď ma zobudiť.  

 

Ukáž mi správny smer,  

z ktorých vyjsť mám dvier,  

už mám dosť týchto hier. 

Chcem cítiť chuť tvojich pier. 

 

      Keď som s tebou je krásny celý svet,  

tak nepokaz mi tento let.  

Mám jeden sen, že raz príde deň, 

keď budeme spolu a nešťastie má smolu.  

Nech za nami aj stále stojí, Ty a ja sme navždy svoji. 

Miška Pijáková, II. ŠA 
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SILA JEDINÉHO OKAMIHU 
 

Pátram po inšpirácii, ako ďalšiu báseň stvoriť. Skladám pár vlastných veršov o tom, ako som chcel  

a stále chcem, jednej krásnej slečne dvoriť. 

City vyjavím, hoci dnes už spôsob tento zašlý prachom nehodí sa v kútiku duše dúfajúc, snáď trochu len 

náznakom poteší sa. 

Pohladím jemným bozkom z lásky čistej túžobne pery, pohľady naše opäť stretnú sa a budú pozláteným 

kľúčom od srdca dlho zamknutých dverí. 

Pohľady napovedajúce o čare, ktoré v úsmeve sladkom dokázala skryť, o čare neutíchajúcom, čo 

spôsobilo, že vedel som sa práve do nej v okamihu zaľúbiť. 

Láskať tú dušu jemnú dotykmi dlaní, láskať a chrániť ako chráni perlový kráľ svoju vzácnu, drahú 

pani. 

V náruč ju vezmem na ako dlho? 

Netuším ,neviem. 

Nechcem to tušiť, pretože časom kúzlo chvíle jedinečnej svoju moc stratí a ona, sa k hviezdam sestrám 

svojim patrónkam noci vráti. 

Zmyselná vôňa jej, ponesie sa mojimi snami a práve oni, prinesú ďalší deň nezabudnuteľný, v ktorý 

budeme spolu znovu len dvaja sami. 

Nech neznejú vám moje slová klamlivo, verte čakať budem trpezlivo, aby som dokázal, že rád ju mám 

úprimne s citom opravdivo. 

Na záver, malé vyrieknem prianie verím princezná, že si skutočná a nie si len rýchle pominuteľné 

zdanie. 

 

 

 

 

 

 

Maroš Staríček, IV. ŠA 
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Blížiaci sa sviatok všetkých zaľúbených inšpiroval viacerých žiakov k vytvoreniu vlastnej 

básničky. Žiaci neotáľali a poslali nám ich na našu emailovú adresu, aby sme ich zverejnili v našom-

vašom časopise, a tým spríjemnili aj ostatným Deň sv. Valentína. Prajeme príjemné, ničím nerušené 

čítanie . 

 

VALENTÍN 

 

Už blíži sa 14.-teho februára, 

Deň zaľúbených, 

síce nie je to žiadna sláva, 

pre nezadaných. 

 

Aj na vás sa raz šťastie určite usmeje, 

a netreba si robiť veľké nádeje. 

Treba len dúfať a čakať, 

a nie zúfalo nad samotou plakať. 

 

A pre tých zaľúbených: 

riadne svoju lásku vystískajte, 

a za všetko, čo pre vás urobila 

jej poďakujte. 

 

Poďakujte za chvíle krásne, 

čo ste spolu prežili, 

buďte spolu dlho šťastní 

a aby ste sa dlho ľúbili. 

 

 

 

 

Dominika Barčíková, II. ŠA 
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PRE NEZADANÝCH ... 

Deň svätého Valentína, 

lásky čas vraj pripomína. 

Je to americký sviatok, 

vymyslel ho malý škriatok. 

 

Básničiek o láske je dosť, 

táto bude pre radosť. 

Pre tých, čo sú sami, 

máme sviatok nezadaných. 

 

Každý, kto je sám, 

vymyslí si plán, 

ako prežiť tento sviatok, 

bez plaču a čokoládok. 

Aj keď si sám nevadí, 

snáď sa niekto objaví, 

choď s úsmevom na tvári, 

raz sa všetko podarí. 

 

Ak neveríš na lásku, 

daj si ľahkú otázku: 

„Chceš byť s niekým, a či sám ???“, 

v hlave dobrý nápad mám. 

Prežime ten sviatok spolu, 

aj keď máme v láske smolu. 

Touto básňou pripomína,  

II. ŠA Valentína !!!  

 

Žiačky   z II. ŠA: Nikola Turičíková, Dominika Barčíková, Dominika Kumeryová,  

        Alex  Štolcová, Monika Lupáková 
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 Upútavka na knihu 

JA A ON 

Táňa Keleová- Vasilková 

Kniha zachytáva spolužitie dvoch mladých ľudí, ktorí 

postupne zisťujú, že ich  láska nestačí, a ak chcú spolu 

žiť, musia sa to naučiť.  

Lena a Michal sa berú veľmi mladí a neskúsení. Ich 

manželstvo urýchlilo neplánované tehotenstvo.Lenini rodičia 

sa nevedia zmieriť so situáciou, ktorá nastala. Ubytovanie 

im poskytne babina Leny.  Po narodení dieťaťa prežívajú  

ťažké obdobie. Malá Lucka je nepokojná a Lena 

nezvláda starostlivosť a učenie na skúšky.  Michal úspešne 

skončí vysokú školu a obidvaja vedia, že musí nastúpiť na 

povinnú vojenskú službu.  Lena sa s tým vyrovnáva zle, ale 

nakoniec  aj ona končí vysokú školu.  Pridelia im byt a oni  sa 

môžu odsťahovať od zvedavej babky.   

Ich život však nepokračuje v ružových 

farbách a pasujú sa s každodennými starosťami, 

veď  láska stojí za to... 

 

 

 

 

 

Kristínka Sýkorová,  

 Beátka Svetlovská, II. ŠA 
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 Upútavka na filmy 

 

PARANORMAL  ACTIVITY: 

PREKLIATI 

Séria ParanormalActivity začína mať vážne komerčné 

a kvalitatívne problémy, preto sa po slabšom prijatí štvorky, 

rozhodol Paramount pre miernu odbočku. Prekliati majú zhodný 

systém, štruktúru deja, ale iný typ hercov, lokality. 

Jesse práve doštudoval strednú školu a ocitol sa na prahu 

prázdninovej nudy. Počas zúfalého hľadania akéhokoľvek 

rozptýlenia, začuje z vetracej šachty podivný hluk z bytu 

o poschodie nižšie. S kamarátom sa vyberú na prieskum so zapnutou kamerou, ktorá zaznamená 

bizarný rituál ... a z toho sa stáva po čase niečo desivé. 

Zvedavosť u chalanov zvíťazí a rozhodnú sa byt preskúmať. Ako suvenír si Lesse z prehliadky 

bytu odnesie desivé uhryznutie, po ktorom už jeho život nikdy nebude taký ako predtým ...  

Stanka Chabadová, II. ŠA 

 

 

Z Gymplu na Vejšku ... 

 

Voľné pokračovanie diváckeho hitu Gympl. 

Autori scenára Tomáš Vorel a Pasta Oner 

rozprávajú čisto súčasný príbeh dvoch kamarátov 

Kocourka (Tomáš Vorel Jr.) a Kolmana (Jiří 

Mádl).  

Zatiaľ, čo prvý je poctivý romantik, ktorý sa 

už druhýkrát hlási na odbor grafika UMPRUM, 

druhý študuje VŠE len s pomocou spolužiakov, 

ktorých práce si kupuje za peniaze. Rozdielnych kamarátov spájajú dievčatá a grafity, ktoré prinášajú 

množstvo divokých dobrodružstiev... 

Redakcia 
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VYNIKAJÚCI ORECHOVÝ KOLÁČ 

Potrebujeme: 

 2 hrnčeky pomletých orechov, 

 2 hrnčeky múky, 

 2 hrnčeky kryštálového cukru, 

 2 hrnčeky sladkého mlieka, 

 ¾ hrnčeka oleja, 

 1 prášok do pečiva, 

 1 vanilkový cukor, 

 Lekvár (najlepšie ríbezľový alebo broskyňový), 

 Horká čokoláda na polevu. 

Postup: 

Všetky sypké suroviny dôkladne zmiešame, pridáme mlieko a olej, ešte raz dobre  premiešame a vylejeme 

na dobre vymastený a múkou vysypaný plech. Pečieme v stredne vyhriatej rúre asi 30 minút. 

        Žanetka Kundrátová, II.ŠA 

ŠIŠKY S JAHODOVOU PENOU 

Potrebujeme:  

 1 kg hladkej múky, 

 42 g droždia, 

 2 ks vajce, 

 250 ml smotana kyslá, 

 550 ml mlieko, 

 0,5 ČL soľ. 

 

Postup prípravy cesta: 

Cesto pripravujeme deň vopred. Droždie rozdrobíme a zmiešame s múkou a soľou. Pridáme ostatné 

prísady (mlieko studené) a vypracujeme cesto. Vložíme do väčšej nádoby , prikryjeme a vložíme do 

chladničky. Necháme stáť do druhého dňa .Na druhý deň vyberieme, rozvaľkáme, vykrajujeme šišky a 

vyprážame.  

 

Pre maškrtné jazýčky ... 
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PENA : 

 2 ks bielko 

 100 g kryštálový  cukor 

 3 PL jahodový  džem 

 

POSTUP prípravy jahodovej peny: 

Bielka vyšľaháme s cukrom. Pridáme džem. Dobre vyšľahané dáme nad paru a tam ešte aspoň 15 minút 

šľaháme šľahačom. Keď pena začne hustnúť a lepiť sa na okraj hrnca , tak vtedy je už pena hotová. 

         Kristínka Sýkorová, II. ŠA 

Vaša redakcia 
 

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

Bazgerovej a Mgr. Lucie Mikulovej sa podieľali:  

Šéfredaktor: Patrícia Pavlíková, I. ŠA 

Predseda redakčnej rady: Michaela Pijáková, II. ŠA 

Ďalší žiaci:  Maroš Staríček, IV.ŠA,    Kristína Sýkorová, II.ŠA, 

   Zuzana Heltová, IV.ŠB,   Dominika Kumeryová, II.ŠA, 

   Dominika Barčíková, II.ŠA,   Monika Lupáková, II.ŠA, 

   Nikola Turičíková, II.ŠA,   Beátka Svetlovská, II.ŠA 

   Stanislava Chabadová, II.ŠA,  Alexandra Štolcová, II.ŠA 

   Žaneta Kundrátová, II.ŠA,  kolektív IV. ŠB. 

         

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

štvrtého 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 2013/2014.        

Tešíme sa 

 

Dobrú chuť  

mailto:redakcia.sospza@gmail.com

