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Vážení učitelia, milí spolužiaci,  

prihovárame sa vám v období, ktoré je plné očakávania blížiacich sa najkrajších sviatkov roka – 

vianočných sviatkov. Vianoce sú čarovný čas, v ktorom intenzívnejšie prežívame rodinnú 

atmosféru, vôňu medovníkov, vianočné zvyky a tradície, vyzdobený stromček ... 

Nový rok nám ponúka priestor, aby sme sa stali múdrejšími a lepšími. V tomto období si dávame 

záväzky, navzájom si prajeme len to najlepšie. Pokúsme sa zamerať svoje predsavzatia na dobro a 

zlepšenie správania voči ľuďom, ktorí sú okolo nás ... 

 

Žiakom, učiteľom, vedeniu školy, všetkým zamestnancom školy prajeme všetko krásne v novom 

roku, dobrých ľudí hneď po boku. Veľa šťastia, veľa zdravia, nech sa všetky plány daria  

Vaša redakcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

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

30. výročie našej školy  .................................................................... 4 

Malé obhliadnutie sa v čase .......................................................  6 

Projekt Comenius – Česká republika  .............................................  7  

Kam sme ešte zavítali ....................................................................  8  

Naše aktivity  ...............................................................................  11 

 „Pýtajme si slovenské“ 

 Imatrikulácie 

 Startup program 

 Školenie členov ŽŠR – Jasná 

 Návšteva detského domova 

 Mikuláš na našej škole 

 Naša súťaživosť ..........................................................................  16 

 Súťaž HlavaPäta 

 Veľtrh firiem 

 Miss  spojená s módnou prehliadkou  

 Súťaže z cudzích jazykov 

 Majstrovstvá školy vo veslovaní 

 Vianočný turnaj vo volejbale 

 Dievčatá verzus chlapci 

 Najkrajší vianočný pozdrav 

Stužkové slávnosti rôznych tvárí  ................................................  21 

Tvorba našich spolužiakov  ..........................................................  25  

Kultúrne okienko - Upútavky na filmy ........................................ 26 

Pre maškrtné jazýčky....................................................................  27  

Vaša redakcia ...............................................................................  28 

 
 
 
 
 



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Školský rok 2014/2015 je pre nás významným rokom, v ktorom naša škola dovŕšila 30-te výročie 

svojho vzniku, ktoré sme spoločne oslávili v septembri. „Tridsiatka“ školy 

predstavuje zrelé jubileum, hodné obzretia sa dozadu, zaspomínania 

a zhodnotenia. Život školy sa podobá životu človeka. Oslavujú sa jej 

narodeniny, výročia, úspechy... Škola, to nie je len názov a budova, to je 

živá a večne sa meniaca bytosť – to sú žiaci, učitelia, rodičia... 

Počas slávnostného programu, ktorý sa konal v Holiday Inn nás 

svojou prítomnosťou poctili mnohí významní hostia. Tešilo nás, že sme 

medzi nami mohli privítať pána Ing. Jozef Štrbu, podpredsedu samosprávneho kraja, zástupcov 

Okresného úradu v Žiline, zástupcov Štátnej školskej inšpekcie v Žiline, zástupcov partnerských škôl 

z českého Havířova a  z poľského Rydultowy, zástupcov 

spolupracujúcich organizácií, ktorí sa podieľajú na 

výchove a vzdelávaní našich žiakov- SOPK, TESCO, 

zástupcov  stredných škôl, zástupcov rady školy. 

 

 

 

 

 

Naši súčasní 

žiaci si pre nás 

pripravili program, 

a tak nám spríjemnili toto milé stretnutie. Michal Ďurák sa nám 

predstavil so svojou kapelou, Janka Šuleková nám zarecitovala báseň, 

naše maturantky nám predviedli moderný tanec, žiačky z III.ŠA nám 

zanôtili na ľudovú nôtu...Chválou našej školy sú naši žiaci. Čo sa týka 

našich bývalých žiakov jedným z najvýraznejších je Miro Jaroš, ktorého 
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všetci poznáme ako talentovaného speváka. Je pre nás poctou, že si Miro našiel čas a prišiel s nami 

osláviť tento významný deň.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pevne veríme, že v nás ostanú milé spomienky na túto slávnosť 

a pocit úcty k našej škole, ako i ku všetkým, ktorí boli a sú jej súčasťou. Našej škole zo srdca želáme, aby 

mala mnoho trpezlivých učiteľov, ktorí budú učiť s láskou a veľa usilovných, slušných a talentovaných 

žiakov. 

Michal Ďurák so svojou kapelou 4EWER 
    Žiačky z III.ŠA 

    Šarlota Korčeková s tanečnou skupinou     Žiačky z III.ŠA 

    Janka Šuleková z II.BE 

Redakcia 

    Spevák Miro Jaroš 

    Mgr. Lucia Mikulová 



6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V minulom čísle nášho školského časopisu sme uviedli novú rubriku, ktorá má vyskúšať vašu 

predstavivosť . Nakoľko sme uviedli len päť fotografií z detstva učiteľov ostávame tejto rubrike 

naďalej verní a prinášame vám ďalšiu päticu fotiek z útleho detstva našich učiteľov. Trúfnete si opäť 

uhádnuť, o ktorých našich pedagógov ide?  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tak čo? 

Uhádli ste, o ktoré pani 

učiteľky, či pánov 

učiteľov ide?    
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Naši verní čitatelia už dobre tušia, že išlo o posledné zo spoločných stretnutí v 2-ročnom projekte 

Comenius – Spoločne k Európskym prameňom, do ktorého sa spolu s nami zapojili žiaci a pedagógovia 

z Poľska, Českej republiky, Turecka a Nemecka. Toto posledné stretnutie sa konalo v dňoch od 23. – 25. 

júna 2014 v  prekrásnej prírodnej rezervácii Šumava, kde sme navštívili prameň rieky Vltava.  

Hosťujúcou školou bola partnerská škola Střední škola Havířov – Prostřední Suchá. 

Ako v predchádzajúcich stretnutiach aj tentokrát sa žiaci našej školy spolu s pedagógmi mohli 

tešiť na lákavý a príťažlivý program. Ubytovaní boli v príjemnom prostredí priehrady na Lipne, kde 

mohli obdivovať nádhernú prírodu a vybavenie zariadenia. 

Nasledujúci deň ich čakalo splavovanie 

rieky Vltavy z Vyššího Brodu do Rožmberku 

na raftoch. Splavili 12 km  Zažili veľa 

zábavy, škoda, že sa nemohli splavovať dlhšie, 

lebo svietilo slniečko, príroda a rieka boli 

nádherné, cestou sa zastavovali  v malých 

reštauráciách na brehu rieky, spievali. 

Popoludňajší program vyplnila Stezka 

korunami stromov. Bola to zaujímavá cesta 

korunami stromov, kde boli náučné tabule 

o okolitej prírode a na vrchole mali nádherný výhľad na široké 

okolie Lipna. Večer spoločne besedovali pri táboráku. 

V stredu absolvovali 15 km pešiu túru k prameňom rieky 

Vltavy, kde sa prešli nádherným parkom a chráneným 

územím. Večer strávili v Aquaworld Lipno. Posledný deň sa 

stavili v Českom Krumlove a šťastne sa vrátili späť do Žiliny.  
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Keďže išlo už o posledné stretnutie, 

nieslo sa aj v znamení smútku, pretože sa 

stretli posledný raz. My však veríme, že všetci 

zúčastnení žiaci a pedagógovia ostanú 

v kontakte, prípadne sa stretnú v rámci iných 

projektov, ktoré sa budú realizovať na našich 

školách. 

Prístav na Lipne 

Výhľad na Rožmberk z rieky Vltavy 

Tu bývali – Chata Lanovka 

Zviezli sa takýmto tobogánom  

Výhľad z 50 m výšky v korunách stromov 

Redakcia 
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 NEČAKANÉ  STRETNUTIE ...  

Plynul len štvrtý deň v škole a naši žiaci sa vybrali v sprievode viacerých 

profesorov na menší výlet - navštíviť pár 

krásnych miest. Na začiatku dňa navštívili 

Dubeň, kde mali možnosť obzrieť si prírodu a 

pri troche šťastia nájsť aj pár krásny hríbov. Po menšej turistike sa 

vybrali žiaci do Budatínskeho parku, kde oddychovali v krásnom 

prostredí. Na ich prekvapenie  v parku zazreli aj našich 

slovenských futbalových  reprezentantov. Túto príležitosť si nemohli nechať ujsť, a tak toto náhodné  

stretnutie zvečnili. 

 

 EXKURZIA  V  PRVEJ SLOVENSKEJ SPORITEĽNI 

 Začiatkom októbra 2014 sa tejto exkurzie zúčastnili žiaci II.BE pod vedením Mgr. Márie 

Patylovej. Cieľom exkurzie bolo spoznať túto 

finančnú inštitúciu, ktorá je špecializovanou 

bankou na bývanie, a s ktorou sa budú žiaci 

stretávať po skončení školy, kde si môžu založiť 

sporenie, prípadne zobrať úver či medziúver, a to 

Tatiana Bačinská, III.ŠA 
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ako fyzická alebo právnická osoba. Žiaci boli oboznámení s produktmi PSS, ich využitím a možnosťami 

v súčasnosti a budúcnosti. Tak mali žiaci možnosť overiť si svoje doteraz získané vedomosti z predmetu 

Podnikanie. 

 

 EXKURZIA  OSWIENCIM 

 Dňa 7. októbra 2014 mali žiaci možnosť zúčastniť sa historicko-poznávacej exkurzie do mesta 

Oswiencim. Exkurzie sa zúčastnilo 42 žiakov vybraných z rôznych tried podľa záujmu. Pedagogický 

dozor zabezpečili pani Mgr. Iveta Zipserová a Ing. Ivana Kvašňovská. Priebeh celej exkurzie nám zo 

svojho pohľadu opísala žiačka Majka Uličná z II.ŠA: 

„Keď práca neoslobodzuje“ 

Dňa 9. septembra sme si pripomenuli výročie obetí Holokaustu. Pri tejto príležitosti sa žiaci našej školy- 

SOŠ podnikania v Žiline zúčastnili exkurzie do koncentračného tábora Osviencim, ktorý sa nachádza 

60 kilometrov od Krakova. 

„Keď sme prešli popod bránu s nápisom „Arbeit Macht Frei“ ,mali sme možnosť vidieť ako Židia 

pracovali, kde spali, nádoby, z ktorých jedli a aj miesta, kde mnohí prišli o život. Atmosféru danej doby 

nám postupne priblížila cez rozprávanie a fotografie naša sprievodkyňa. Vysvetlila nám, že starci a deti 

putovali hneď po príchode do plynovej komory. Odstrašujúce príbehy potvrdzovalo množstvo 

zachovaných pruhovaných pyžam, topánok, vlasov a dokonca aj zubných protéz. 

Koncentračný tábor v Osvienčime začal fungovať v roku 1933. Do jeho zrušenia v roku 1945 v ňom 

zahynulo spolu 5 000 000 Židov, Rómov, jehovistov a iných - podľa nacistickej ideológie 

„menejcenných“ ľudí. Medzi obeťami bol ,napríklad poľský katolícky kňaz Maximilián Kolbe, ktorý sa 

obetoval za otca rodiny Franciszeka Gajowniczeka. Koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau sa stal 

osudným aj pre rehoľnú sestru Editu Steinovú. 

Tábor sme opustili po ceste vybudovanej Židmi so želaním, aby podobná situácia nikdy viac nenastala.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mária Uličná, II.ŠA 
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 EXKURZIA  V DÔVERE 

 V polovici decembra 2014 žiaci II.ŠA pod vedením Ing. Janky Balalovej navštívili zdravotnú 

poisťovňu Dôvera v Žiline. Cieľom exkurzie bolo sprístupniť žiakom aktuálne informácie z oblasti 

odvodov zdravotného poistenia. Zároveň sa 

podrobne oboznámili s podmienkami zdravotného 

poistenia pre podnikateľov - právnické osoby aj 

živnostníkov v SR. Žiakov zaujímal vznik, zánik i 

sankcie odvodovej povinnosti. Žiakom boli 

zodpovedané aj ich konkrétne otázky týkajúce sa, 

napr. registrácie fyzickej osoby podnikateľa, 

výpočtu vymeriavacieho základu pre výpočet 

poistného, či letných brigád... 

 

 

 

 „PÝTAJME SI SLOVENSKÉ“ 

Tento rok sa naša škola, konkrétne žiaci I. ŠA – odbor škola 

podnikania pod vedením Ing. Janky Balalovej, zapojila do kampane  

projektu Kvalita z našich regiónov. Celá kampaň  sa niesla v znamení 

nielen podpory kúpy slovenských tovarov a produktov, ale aj vo využívaní 

a užívaní si slovenských služieb. 

Žiaci spomínanej triedy spoločne vytvorili reklamný spot na súťaž „PÝTAJME SI SLOVENSKÉ“, 

pri ktorého tvorbe sa veľmi dobre zasmiali a zároveň si uvedomili, prečo treba kupovať práve slovenské 

výrobky.  
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 RETRO – IMATRIKULÁCIE 

V piatok 21. novembra 2014 sa na našej škole konala už tradičná, slávnostná imatrikulácia žiakov, 

ktorou sme prijali našich prvákov do „Cechu študentského“. Tento rok si túto akciu zobrali „do svojich 

rúk“ žiaci III.ŠA pod vedením Ing. Zuzany Bazgerovej, ktorí celú akciu pripravili v retro štýle.  

Ako býva zvykom, novopečení prváci museli spĺňať rôzne úlohy, pri ktorých museli ukázať svoju 

obratnosť, šikovnosť, či vynaliezavosť . Nezabudnuteľný, imatrikulačný deň im bude zaiste 

pripomínať aj imatrikulačná listina. Po skončení akcie si žiaci so sebou odnášali okrem imatrikulačnej 

listiny aj veľa nezabudnuteľných zážitkov. 
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 ŠKOLENIE ČLENOV ŽŠR – JASNÁ 
 

V strede novembra sa dve naše spolužiačky 

Táňa Chabadová z II.ŠA a Soňa Chabadová 

z I.ŠA zúčastnili vzdelávacieho seminára 

žiackych školských rád, ktorý organizovala Rada 

mládeže Žilinského kraja. Školenie sa uskutočnilo 

v príjemnom prostredí horského hotela Junior 

v Jasnej. Dievčatá získali mnoho nápadov, 

inšpirácii , zároveň si zdokonalili ústny a písomný 

prejav a precvičili si vedenie diskusie. Okrem toho 

si našli mnoho priateľov, s ktorými sú v kontakte. 

 

 STARTUP  PROGRAM 

Začiatkom decembra sa v našej škole pod vedením Ing. Zory Šenoldovej a Mgr. Márie Patylovej 

 v spolupráci s VTP Žilina konal STARTUP Program –vzdelávanie zamerané na rozvoj 

podnikateľských zručností žiakov.  

Cieľom aktivity bolo pomáhať a rozvíjať nápady, projekty pomocou moderných prístupov, zlepšenie 

kreatívneho myslenia a návrh nových obchodných konceptov, ktoré sa zameriavajú na potreby 

skutočného sveta.  

Vzdelávacej aktivity sa zúčastnilo 24 žiakov z 1. – 4. ročníka a nadstavbového ročníka. Pracovali 

v skupinách po 6 žiakov. Každá skupina vypracovala “BIZNIS MODEL“, v ktorom žiaci okrem 

výberu produktu, výberu partnerov a zákazníkov spracovali aj štruktúru nákladov, zdroje príjmov, 

možnosti propagácie, komunikácie a možnosti distribúcie zvoleného produktu. Výsledky svojej práce 

prezentovali pre svojimi spolužiakmi. 
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Vytvorili nasledovné firmy:  

 HOT SLIPPERS - Soňa Chabadová, Lucia Krátka, Patrik Šimuni, Karin Jančiová, Kristína 

Mikundová, Miroslava Butková (I.ŠA) 

 JOURNEY - Zuzana Svitková, Denisa Potočiarová, Monika Hutyrová, Tomáš Ladiver, Zuzana 

Nagyová (II.ŠA), Nikola Gužíková (IV.ŠA) 

 DOLCE VITA - Dominika Barčíková, Beáta Svetlovská, Kristína Sýkorová, Patrícia Šidlová, 

Kristína Kyzeková, Nikola Nekorancová (III.ŠA) 

 ZLATÉ ROKY - Adriána Randová, Michaela Hozáková (IV.ŠB), Terézia Cabadajová, Iveta 

Labudová, Michal Poláček, Ján Šida (II.BE) 
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 SRDCE NA DLANI - DETSKÝ  DOMOV  BYTČA 

Rovnako ako minulý rok v predvianočnom období, tak aj tento sme navštívili detský domov (tento 

rok Semeteš). Spoločnými silami sme celý mesiac november zbierali oblečenie a knihy, ktoré by mohli 

deťom urobiť radosť. Následne sme výťažok z našej zbierky boli osobne zaniesť deťom.  

Domov sme si odniesli pocit radosti z toho, že sme mohli niekomu pomôcť. Pevne veríme, že im naša 

zbierka vykúzlila úsmev na tvári. Celú akciu zorganizovala Mgr. Lucia Mikulová. 

 

 

 

 MIKULÁŠ  NA NAŠEJ ŠKOLE 

Ani tento rok nebol výnimkou a 5. decembra 2014 našu školu navštívil Mikuláš so svojou 

družinou, ktorá svojím spevom a hrou na harmoniku vniesla medzi nás náladu a ducha blížiacich sa 

vianočných sviatkov. Spoločne navštívili žiakov všetkých ročníkov, u ktorých overili znalosť 

vianočných kolied, čím si vyslúžili drobnú sladkosť.   

Tento rok si rolu Mikuláša a jeho družiny pripravili žiaci III. ŠA pod vedením Ing. Zuzany 

Bazgerovej a Mgr. Lucie Mikulovej. 
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 Súťaž  „Hlava Päta“ 

Žiaci našej školy sa dňa 13.11.2014 zúčastnili na súťaži HlavaPäta, ktorá sa pre stredné školy 

konala po prvýkrát v Žiline - v hoteli Holiday Inn v spolupráci s neziskovou organizáciou JASR a 

ČSOB bankou, ktorá bola zároveň aj zadávateľom úlohy. Našich žiakov na súťaž pripravila Ing. 

Mária Patylová. 

Súťaže sa zúčastnilo 60 žiakov zo stredných škôl ekonomického charakteru a gymnázií v Žiline. 

Ich úlohou bolo vyhľadať najzaujímavejšie informácie, spraviť pútavú prezentáciu pre cieľovú skupinu 

a odpovedať na zvedavé otázky odbornej poroty, ktorú tvorili pracovníci ČSOB banky. Tak si počas 

jedného dňa precvičili prezentačné schopnosti, kreatívne myslenie a prácu v tíme. Neodmysliteľnou 

súčasťou súťaže boli odborníci z bankového prostredia, s ktorými študenti konzultovali svoje nápady.  

Žiaci mohli vyhrať zaujímavé ceny, a to prvý tím vyhral dvojtýždňový jazykový pobyt na Malte, 

druhý tablety a tretí tím smartfóny. Všetci zúčastnení žiaci získali ,,Certifikát“. 

 

 

 

 Veľtrh cvičných firiem - Ekonomická prezentácia cvičnej firmy 

Dňa 26. 11. 2014 sa výber žiakov II. BE zúčastnil na súťaži: Elektronická prezentácia cvičnej 

firmy, ktorá bola súčasťou 17.  Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Bratislave. 

Žiaci odprezentovali dve cvičné firmy:  

 Gold Catering no. 1, s.r.o. – Veronika Čavajdová, Iveta Labudová 
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 Sweets, s.r.o. – Ľubica Páleniková, Petra Smolková, Michal Poláček 

V hľadisku ich povzbudzovali spolužiaci z II.BE a žiaci II. ŠA triedy. Zodpovednými za prípravu 

žiakov na súťaž boli Ing. Janka Balalová, Ing. Ivana Kvašňovská a Mgr. Mária Patylová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Školská MISS spojená s módnou prehliadkou 

Dňa 21.11. 2014 sa v našej škole uskutočnila módna prehliadka, ktorá niesla názov My fashion 

day. Počas prehliadky sa nám predstavila perspektívna módna 

návrhárka - Dominika Barčíková z III.ŠA. Dominika nám 

spolu s modelkami predviedla kolekciu dvanástich šiat, ktoré 

sama navrhla a následne ručne ušila. Celú akciu 

zorganizovala Mgr. Lucia Mikulová.  

Módna prehliadka bola spojená s vyhlásením súťaže Miss 

2014/2015, o ktorej svojimi hlasmi rozhodli žiaci našej školy. 

 

 

 

1. miesto: Tatiana Bačinská, III.ŠA 

2. miesto: Dominika Čatlošová, I.A 

3. miesto: Monika Hutyrová, II.ŠA 

1

. 3

. 

2

. 
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 EXPERT geniality show 

Táto súťaž sa v našej škole uskutočnila dňa 2. 12. 2014 pod vedením Mgr. Martiny Urbanovej. 

Zúčastnilo sa jej 21 študentov, ktorí mali na výber 6 súťažných tém: 1. Góly, body, sekundy, 

2. Mozgolamy, 3. Spoločnosť kedysi a dnes , 4.Tajomstvá prírody,  5. Svetobežník,  6. Do you speak 

English?. Výsledky súťaže sú zverejnené na stránke www.sutazexpert.sk 

 

 

 

 

 

 

 

          

   

 Olympiáda v nemeckom jazyku 

Konala sa 5. decembra 2014 pod vedením Ing. Marcely Červenákovej. Žiaci súťažili v dvoch 

kategóriách. Súťažné úlohy pozostávali z počúvania, čítania s porozumením a z konverzácie na 

vybranú tému – 1. kategória (1. a 2. ročník) si mohla vybrať z týchto tém: Rodina, Jedlo, Bývanie; 

               - 2. kategória (3. a 4. ročník) mala na výber tieto témy: Zdravie, Škola a štúdium,  

                           Kultúra a umenie 

Výsledky: 1. kategória:           2. kategória: 
 1. miesto: Patrícia Pavlíková, II.ŠA  1. miesto: Michaela Pijáková, III.ŠA 
 2. miesto: Monika Hutyrová, II.ŠA   2. miesto: Monika Škoríková, II.BE 

Perspektívna módna návrhárka Dominika 

http://www.sutazexpert.sk/


19 
 

 3. miesto: Miroslava Butková, II.ŠA  3. miesto: Ivana Mravcová, III.ŠA 

 Olympiáda v anglickom jazyku 

 Dňa 15. 12. 2014 sa pod vedením Mgr. Martiny Urbanovej a Ing. Anny Vitkovskej  uskutočnilo 

školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Olympiády sa zúčastnilo 29 žiakov zo študijných odborov  

a nadstavbového štúdia. Žiaci boli rozdelení do 2 kategórií: 1. kategória: žiaci 1. a 2. ročníkov,  

2. kategória: žiaci 3. a 4. ročníkov a nadstavbového štúdia. 

Výsledky: 1. kategória:           2. kategória: 
 1. miesto: Patrícia Pavlíková, II.ŠA  1. miesto: Jakub Kubinský, II.BE 
 2. miesto: Karin Jančiová, I.ŠA   2. miesto: Patrícia Šidlová, III.ŠA 
 3. miesto: Pavlína Kubičková, I.ŠA   3. miesto: Alexandra Štolcová, III.ŠA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Majstrovstvá školy vo veslovaní na veslárskom trenažéri 

 Súťaž sa konala 10. 12. 2014 pod vedením Mgr. Radoslava Zimu. Zúčastnilo sa jej 7 chlapcov a 5 

dievčat, ktorí boli najlepší vo svojich triedach. 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA: 

Kategória chlapci:      Kategória dievčatá: 
1.miesto: Drnda Samuel, III.ŠA- 600m   1. miesto: Štefková Milka, IV.ŠA- 370m 
2.miesto: Ladiver Tomáš, II.ŠA- 540m   2.miesto: Mravcová Ivana III.ŠA- 320m 
3.miesto: Bolibruch Dušan, III.ŠA- 510m  3.miesto: Chabadová Soňa I.ŠA-320m 
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 Vianočný turnaj vo volejbale 

Pár dní pred „nástupom“ na vianočné prázdniny zorganizoval náš pán telocvikár Mgr. Radoslav 

Zima vianočný turnaj vo volejbale dievčat a chlapcov v telocvični na Holého. Zúčastnilo sa ho 7 tried.  

Prvá časť turnaja sa hrala v dvoch skupinách: prvý dvaja z každej skupiny postúpili do semifinále. 

Víťazi semifinále postúpili do finále , porazení do súboja o 3. miesto. Hralo sa na 2 víťazné sety do 25 -

podľa pravidiel volejbalu. Turnaj prebehol bez zranení a bez vážnejších problémov. 

Výsledky: 
1. miesto: IV.ŠB        4. miesto: I.ŠA 
2. miesto: III.ŠA        5. miesto: I.BE + II.BE 
3. miesto: II.ŠA       6. – 7. miesto: I.A + II.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dievčatá verzus chlapci 

Dňa 16. decembra sa tejto súťaže zúčastnilo 10 dievčat a 10 chlapcov našej školy. Organizátormi 

boli žiačky II.BE – Helča, Veronika, Vejka, Ivet, Ľubka a Terka, pod vedením Ing. Janky Balalovej 

a Ing. Anny Vítkovskej.  
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Žiaci si zábavnou formou vyskúšali, že škola to nie sú len nové vedomosti, ale aj dobré 

medziľudské vzťahy. Chlapci a dievčatá 

ukázali v 10 úlohách svoje 

podnikateľské zručnosti a vedomosti od 

A po Z.  Zvládli stratégiu prežitia, 

financovanie podniku, silné postavenie 

na trhu, vytvorili dokonalý reklamný 

slogan, pripravili sa na služobnú cestu, 

ukázali jazykové znalosti i poznatky z 

medzinárodného marketingu. Niektoré 

úlohy plnili sami, iné ako tím. 

Vyhodnotenie - tohto roku boli úspešnejšie dievčatá: 
1. Mravcová Ivana, III.ŠA 
2. Sklenářová Rebeka, I.BE 
3. Buchcárová Bibiána, I.ŠA 

 
 

 Najkrajší vianočný pozdrav 

Ešte sa vrátime k Vianociam . Dňa 9. januára 2015 sa pod vedením Mgr. Márie Patylovej, Ing. 

Janky Balalovej a Ing. Iva Víta konalo školské kolo súťaže o NAJKRAJŠÍ VIANOČNÝ POZDRAV. 

Pri zhotovení pozdravov mohli žiaci využívať rôzne grafické programy ako: LogoMotion, GIMP, 

Zoner Callisto atď. Súťaže sa zúčastnilo 109 žiakov zo všetkých ročníkov. 

Hodnotila sa kreativita žiakov, nápad, vlastná tvorba.  

Výsledky súťaže: 

 

 

 

 

1. miesto: Soňa Chabadová, 
I.ŠA 

3. miesto: Lukáš Kulíšek,  
II.ŠA 

2. miesto: Simona Kypúsová, 

III.ŠA 

Redakcia 
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 V tomto školskom roku 2014/2015 sa s nami v máji rozlúčia naši najstarší spolužiaci 

z maturitných ročníkov IV.ŠA, IV.ŠB a II.BE. Počas týchto mesiacov ich však čaká ešte kľukatá 

cesta, ktorá so sebou prinesie slasti i strasti . Medzi tie príjemné a nezabudnuteľné chvíle patrí 

stužková slávnosť, ktorú „absolvovali“ ešte v septembri, októbri, či novembri 2014. A tak sme oslovili 

žiakov z týchto tried, aby nám svoje zážitky opísali pre našich čitateľov . 

Táák .... a je to tam. To sú slová dievčat z triedy IV. ŠA, ktoré 3. októbra 2014 stáli 

len maličký krôčik od dospelosti. Dnes tu pred vami stoja už ako budúce 

maturantky. Žiačka IV. ŠA Nikola Gužíková vám teraz napíše pár slov o priebehu celej akcie:  

„Wau, tak znejú naše slová, keď si v triede spomenieme na tento 

deň. Bol to jeden z najkrajších dní v našich životoch, ktorý ostane v 

našich srdciach navždy. Celý večer prebiehal v príjemnej nálade a 

atmosfére. Naša triedna profesorka Ing. Oľga Šutáková prišla o hodinu 

skôr, aby nám so všetkým pomohla. Keď dorazila pani riaditeľka, večer 

sa mohol začať.  

Na úvod nesmel chýbať príhovor, ktorý patril predovšetkým pani 

riaditeľke a triednej profesorke. Po našom príhovore nasledoval krátky 

príhovor pani riaditeľky a veľmi dojemný príhovor triednej profesorky. 

Po príhovoroch prišlo to najpodstatnejšie -  Stužkovanie. Namiesto 

vtipných scénok sme si vymysleli básničky pre každého z nás, ktoré sa čítali počas stužkovania.  

Keď sme už boli všetci „zelení“, triedna predniesla prípitok, poštrngali sme si pohármi a pripili si 

na tento výnimočný večer a úspešné zvládnutie maturitnej skúšky. Samozrejme, nesmelo chýbať ani 

rozbíjanie čaše. Vynikajúca večera sa dala len ťažko odmietnuť, a tak sme sa prejedli až do prasknutia. 

Po večeri sme sa spoločne rozprávali. 

Nesmeli chýbať témy ako maturita, 

vysoká škola, práca  a podobné 

„dospelácke“ reči.  

Neskôr večer sme pani 

riaditeľku odprevadili domov a naša 

triedna s nami ešte chvíľu pobudla a 

IV.ŠA 
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podebatovala. Na záver  večera sa niektorí z nás pobrali domov a ostaní išli do mesta žiť. Zabávali sme 

sa do skorého rána a v tej najlepšej nálade.“ 

Priebeh stužkovej slávnosti IV.ŠB triedy opísala Klaudia Vatrtová nasledovne: 

„Začiatkom septembra sme sa spolu s našou triedou a žiakmi z Gastro Novum zúčastnili stužkovej 

slávnosti v Taliansku. Ubytovaní sme boli v meste 

Eraclea Mare, ktoré sa nachádza asi 50 km od 

Benátok. Strávili sme tu týždeň, ktorý sme si všetci 

užívali po svojom . 

Prvé dni sme trávili na pláži a večer sme vyrazili 

do ulíc na miestny 3-dňový festival. Všade plno ľudí, 

skvelá hudba a nezabudnuteľná atmosféra. Vybrali 

sme sa taktiež na výlet do okolitých miest, ktorým je, 

napríklad 

mesto Jesolo. Tam sme strávili hodiny nakupovaním, 

prechádzkou po  meste a návštevou zábavného parku. V 

polovici týždňa sa uskutočnilo odovzdávanie slávnostných 

stužiek a ako sa patrí poriadne sme to oslávili . 

Týždeň bol skvelý, počasie nám prialo, more bolo 

skvelé. Zážitky nám ostávajú, spomienky pribúdajú a 

myslím, že každý z nás na tie najlepšie nikdy nezabudne.  

Zároveň sa chcem poďakovať našim úžasným pani učiteľkám, a to pani učiteľke Mgr. Helene 

Bohovičovej a Mgr. Ivete Zipserovej, že to s nami celý týždeň vydržali a zabávali sa . 

     

 

   

IV.ŠB 
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Poslednou končiacou triedou v tomto školskom roku je nadstavbové štúdium – II.BE. Ich 

stužkovú slávnosť nám opísala Ľubka Páleníková: 

„Dňa 14. 11. o 17:00 hod sa odohrala vytúžená  a tvrdo pripravovaná stužková slávnosť našej 

triedy II. BE. Celá slávnosť sa odohrávala v reštaurácií GastoNovum, kde bolo príjemné prostredie so 

skvelým jedlom. Takže, ak by ste sa nemohli rozhodnúť, kde usporiadať  vašu stužkovú slávnosť, vrelo 

odporúčam túto reštauráciu . 

Prítomnosťou nás poctila naša pani riaditeľka Mgr. Alena Chupáčová, naša triedna pani 

profesorka Ing. Ivana Kvašňovská a naša pani profesorka slovenčiny Mgr. Iveta Zipserová. Za čo im 

veľmi ďakujeme.  

Síce sme neboli úplne pripravení na priebeh tejto slávnosti a stála nás veľa nervov, nakoniec 

dopadla nad naše očakávania. Ak aj vy prežívate kvôli stužkovej skôr stres a nervy, nenechajte sa tým 

odradiť, pretože nakoniec uvidíte, že to stálo za to.  Zábava prebiehala v plnom prúde. Síce už je to za 

nami, ale ostalo nám veľa spomienok a skvelých fotiek. A čo teraz ? No už nám iba ostáva dúfať alebo 

skôr veriť, že šťastlivo zmaturujeme . 

 

 Všetkých tohtoročným maturantom želáme do najbližších mesiacov veľa chuti do učenia, veľa 

šťastia na písomnej maturitnej skúške v marci a šťastnú ruku pri výbere maturitnej otázky v máji . 

  Samozrejme, naša redakcia v ďalšom čísle školského časopisu priblíži našim čitateľom priebeh celej 

maturity v školskom roku 2014/2015. 

          

II.BE 

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

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

myšlienky ... Autorkou nasledujúcich riadkov je stálica Dominika Barčíková, III.ŠA.. Pohodlne sa 

posaďte a pozorne čítajte  

 

NÁVRAT K VIANOCIAM 

Vianoce, Vianoce už sa blíži váš čas , 

za pár dní, za pár dní už sú tu zas. 

Stromček, darček, medovníček ,  

poteší všetkých nás, 

sviatok radosti a hojnosti,  

v srdci radosť zas.  

 
 

ŽIVOT 

Krásny a predsa niekedy krutý,  

zvláštny, ale aj blbý.  

Raz sme hore a raz dole,  

raz sa máme zle a raz skvele.  

Život by sme si mali užívať najlepšie ako vieme ,  

láskou sa zahŕňať  

a nenávisť nech si drieme.  

Počúvať ľudí a snažiť sa im čo najviac pomôcť, 

 veď láska je na svete najsilnejšia moc.  

Život by sme si mali preto užívať a nie na seba sa hnevať. 

      Dominika Barčíková, III.ŠA 
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 Recenzie filmov 

 

 

Komédia Zdeňka Trošky je úsmevným obrázkom zo 

života na súčasnom vidieku, ktorá s nadhľadom a 

komediálnou „nadsázkou“ tak trocha v duchu „Slnko, seno“ 

sleduje kopiace sa nedorozumenia a súhry náhod, ktoré 

poriadne zamotajú hlavu dedinčanov. V príbehu nechýba 

láska, žiarlivosť, závisť, intrigy a taktiež aj vtipné okamihy, v 

ktorých sa niektorí určite nájdu.  Príbeh začína tam, kde druhý 

diel skončil.  

Pokračovanie tejto komédie môžete vidieť v kinách od 

22.  januára  2015 

 

 

 

 

V najnovšom magickom dobrodružstve stretáva Cililing  

s priateľmi zubatú beštiu s čudnými zelenými očami!.Víla Faunia na 

tvora náhodou narazí a ako zodpovedá jej povahe, aj sa s ním veľmi 

rýchlo skamaráti. Cililing a ostatné víly však z trochu strašidelného 

stvorenia nie sú vôbec nadšené. Staré záznamy totiž vravia, že keď 

sa Zver-Nezver raz za tisíc rokov objaví, Údolie škriatkov čaká 

skaza. Či dôjde ku katastrofe, alebo nie, si môžete prísť pozrieť do 

kina od 

       12. februára 2015 

      zdroj: 

http://www.moviemania.sk 

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

 

 

 

 

 

„NIEČO NA  ZAHRIATIE “ 

Potrebujeme: 

 4 vrecká šípkového čaju, 

 500 ml vody, 

 200 ml pomarančového džúsu, 

 šťavu  z citrónu, klinčeky, 

 tekutý  med. 

Vrecká s čajom prelejeme vriacou vodou. 

Priklopíme a necháme 10 minúť vylúhovať. Potom vrecká vyberieme, do čaju prilejeme džús, citrónovú 

šťavu, pridáme klinčeky, zohrejeme. Po zohriati rozdelíme punč do hrnčekov a osladíme medom. 

Môžeme pridať aj rôzne kúsky ovocia.  

           

 

PLNENÉ  ŠAMPIŇÓNY 

Potrebujeme: 

 500 g šampiňónov,        

 300 g morčacej šunky, 

 100 g tvrdého syra,  

 1 ks syr Bambino, 

 zemiaky na uvarenie, 

 olej, menšia cibuľka, soľ. 

Odstránime nožičky zo šampiňónov a ošúpeme ich hlavičky. Následne ich poukladáme na plech, ktorý 

vyložíme papierom na pečenie. Potom na panvici speníme nadrobno nakrájanú cibuľku, pridáme 

nadrobno pokrájanú šunku a nožičky zo šampiňónov, podusíme.  Pridáme syr Bambino, dobre 

premiešame, ak treba osolíme. Touto plnkou naplníme hlavičky šampiňónov a dáme ich piecť do rúry na 

30 min. pri teplote 180 ˚C. 

           Redakcia 
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Vaša redakcia 
 

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

 a Mgr. Lucie Mikulovej 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,   Kladia Vatrtová, IV.ŠB, 

   Tatiana Bačinská, III.ŠA,  Ľubica Páleníková, II.BE. 

    

         

  

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

šiesteho 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 

koncom školského roku 2014/2015.        

Tešíme sa  

mailto:redakcia.sospza@gmail.com

