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Lyžiarsky výcvik 2019 

 

 
 
Tretí mesiac v roku 

konkrétne od 6. do 13. 

marca sme sa žiaci 

SOŠ ekonomickej 

v Spišskej Novej Vsi 

zúčastnili lyžiarskeho 

a snowboardingového 

výcviku na Levočskej 

doline.  Najprv sme sa 

chystali na Kubinskú 

hoľu, ale dva týždne 

pred odchodom sme sa dozvedeli, že pre ubytovanie našej školy tam nie je 

dostatok voľných izieb. Z toho dôvodu sa pre žiakov I.L, I.A, I.E a 

inštruktorov v pondelok otvorili brány svahu pri Levoči. 

 

Po základnom rozdelení podľa našich zručností boli vytvorené dve skupiny 

lyžiarov a snowboardistov. Počasie nám prvé dni ukázalo svoju chladnú 

a zamračenú tvár. Po dvoch dňoch sa počasie umúdrilo a slnečné lúče nám 

žiarili do tváre. V priebehu týždňa sa nám podarilo absolvovať všetky 

plánované činnosti, vďaka čomu sa niektorí naučili lyžovať alebo 

snowboardovať a ostatní si zdokonalili lyžiarske a snowboardové štýly. 

Najväčší pokrok zaznamenali žiaci, ktorí stáli v pondelok prvýkrát na 

lyžiach alebo snowboardoch  a v piatok už valcovali svah. To isté platí aj 

pri snowboardistoch. Stravovanie sme mali zabezpečené v miestnej 

reštaurácii. Starostlivosť personálu bola výborná, rovnako ako 

strava.  Príjemnú spoločnosť na kurze nám robili žiaci a učitelia 

z Hotelovej akadémie v Spišskej Novej Vsi.  Všade bolo plno snehu (aspoň 

sa nám to tak zdalo, lebo už ani nevieme, ako má vyzerať poriadna zima). 

A svah? Úžasný a veľmi dobre upravený. Boli tam tri vleky a ešte vedľajší 

priestor, kde sme si pekne každé ráno vycupkali hore a spoločne 

s inštruktorom absolvovali rozcvičku. Každé ráno sa nieslo roztiahnutím 

svalov a až potom sa mohlo ísť na svah. Po dvoch dňoch snowboardovania, 

spoločne so spolužiačkou Mimkou, sme sa rozhodli, že sa pokúsime zdolať 

,,čiernu zjazdovku“. Tá však nevyzerala zdola veľmi príjemne. Z hora bol 



krásny výhľad. Keď sme vyšli hore, pozreli sme sa s Mimkou na seba, 

buchli si päsťou a vrhli sa dole. Počas jazdy mi vietor pomaly vyfúkol oči 

z jamôk. Nepomáhali ani okuliare. Po zjazde dole sme boli celí šťastní, že 

sme to zvládli bez pádu. Hodiny utekali a my sme po štrnástej hodine 

opustili svah. Síce sme boli unavení z celého dňa, ale každý deň sme svah 

opúšťali so smútkom a túžbou ešte ostať. Cesta v autobuse bola veľmi 

pohodlná a zábavná. Pri rozprávaní zážitkov zo svahu sme sa so 

spolužiakmi veľa nasmiali. Dni utekali a trinásteho marca sme lyžiarsky 

a snowboardingový výcvik ukončili úspešne a bez zranenia. Týmto sa 

chcem poďakovať pánovi učiteľovi Hamrákovi, inštruktorom a asistentke 

za dozor na celom kurze, zábavu a vrece zážitkov. Ďakujeme! Mrzí nás, že 

tento lyžiarsky výcvik už neabsolvujeme, pretože je len v prvom ročníku, 

ale aj napriek tomu sme si to užili. 

 

 
         

Jakub Kaščák I.L 

 



Fínsko 

 

Keď som zistila, že mám možnosť ísť na týždeň do Fínska, povedala som 

si, že takúto šancu nemôžem premrhať, lebo zo Slovenska mohlo ísť len 5 

ľudí. Okrem mňa dostali takúto možnosť aj moji dvaja spolužiaci. Niekedy 

začiatkom marca sme išli do Košíc, kde sme sa mali stretnúť s našimi 

líderkami, ktoré s nami mali byť vo Fínsku. V Košiciach nám mali 

porozprávať o priebehu pobytu, zmenách v odchode, čo si máme so sebou 

zobrať a podobne. Spoznali sme sa tam aj s ďalšími dvoma dievčatami, 

ktoré boli tiež účastníčkami pobytu. Koncom marca prišiel deň odchodu. 

Ráno okolo 5:30 sme sa všetci stretli v Košiciach, kde nás už čakal 

transport. Transportom sme šli do Budapešti na letisko. Z Budapešti sme 

leteli do Helsiniek a odtiaľ sme mali letieť do Kokkoli, kde sa mal konať 

náš pobyt. Let do Kokkoli sme nestihli a tak sme strávili noc v Helsinkách 

na hoteli a bez batožiny. Boli sme unavení a tak sme si cez noc oddýchli a 

na druhý deň sme už leteli do Kokkoli. Pop prílete sme si vyzdvihli kufre 

a transportom sme šli na miesto, ktoré sa volá Villa Elba. Bola to veľká 

budova, kde bola jedáleň a veľká spoločenská miestnosť. Keď sme to 

zbadali, vôbec sme si nevedeli predstaviť, kde budeme spať. Naše obavy 

netrvali dlho, pretože nám o chvíľu povedali, že budeme bývať v chatkách, 

ktoré boli vedľa budovy. Odovzdali nám kľúče a my sme sa išli pozrieť na 

náš „fínsky domov“. Chatky boli útulné a pekne zariadené. Boli sme tam 

ako prví, lebo sme prileteli o deň skôr ako ostatní z iných krajín. Celkovo 

sa do tohto projektu zapojilo 6 krajín. Stretli sme sa s rôznymi 

národnosťami, ako sú Slovinci, Rumuni,  Fíni, Íri a Taliani. V chatke som 

bola s Fínkami a Rumunkami. Prvý deň sme sa všetci stretli v spoločenskej 

sále, kde sme sa všetci spoznali. Lídri nás pomiešali do skupín, vďaka tomu 

som mala možnosť spolupracovať so všetkými národnosťami a ešte viac 

sme sa spoznali pri spoločnej aktivite. Neskôr sme sa šli poprechádzať po 

okolí k zamrznutému zálivu. Poprechádzali sme sa aj po ňom. Druhý deň 

sme sa rozprávali a navzájom sa pomaly spoznávali. Každý deň nám lídri 

pripravili zábavné aktivity, hry, pri ktorých sme sa stále hlbšie spoznávali. 

Našou úlohou bolo vždy urobiť prezentáciu svojej krajiny na rôzne témy, 

ako napríklad kultúra, rozdiely v školstve, zvyky a tradície v danej krajine. 

Ďalší deň sa dá nazvať maškrtným, pretože sme si všetci z domu doniesli 

rôzne sladkosti, slané jedlo a pitie, ktoré sú typické pre našu krajinu 

a navzájom sme ich ochutnávali. Púšťali sme si pesničky a neskôr sme si 



urobili aj karaoke večer. Predposledný deň sme prešli krížom cez záliv na 

druhú stranu, kde sme si urobili krátku prechádzku na miesto menom 

Roskaruka. Je to miesto, kde je kopec, na ktorom sa dá šmýkať. Pre nás to 

bol obyčajný kopec. Neskôr sme zistili, že to sú len odpadky zasypané 

zeminou, čo bolo veľmi zvláštne. Šmýkali sme sa z kopca s lídrami a neskôr 

sme si každý mohli opiecť cesto, ktoré sme si obtočili okolo palice. Chuťovo 

to pripomínalo trdelník. Boli sme vonku celé poobedie a vymrzli sme. Po 

návrate na miesto, kde sme bývali, sme mohli ísť do sauny alebo do kade 

na kúpanie. Mohli sme tam chodiť každý večer, čo bolo veľmi super. 

Posledný deň sme zašli priamo do mesta, kde sme mali ísť na sladké 

slimáky a pitie do kaviarne. No zrazu sme zastavili pred domom, ktorý 

vyzeral obývane. Keď sme vošli dnu, zistili sme,  že to je dom, v ktorom 

naozaj bývajú ľudia, ale poskytujú svoj dom pre turistov, aby sa tam 

občerstvili. Po návrate z mesta sme mali všetci záverečnú party, kde sme 

tancovali a zabávali sa. Neskôr sme sa už len so slzami v očiach 

poslednýkrát rozlúčili. Neostávalo nám nič iné, len si pobaliť veci a o 3 ráno 

sme išli na letisko, kde sme znova leteli do Helsiniek a odtiaľ domov. Bola 

to veľmi zaujímavá skúsenosť a určite by som sa jej zúčastnila ešte raz.   

 

 



 

 



 

 

Vivien Popadičová I.L 



MOBILITY 

Granada - Španielsko 

 

Tak ako v prvom termíne štvrtáci našej školy, tak aj tentokrát sa naši 

študenti tretieho ročníka zúčastnili odbornej praxe v rámci projektu 

Erasmus +. Vďaka tomuto projektu pod názvom Spoločne do Európy 

2018 sa im otvorili dvere do španielskeho mesta Granada. Študenti sa 

tohto projektu zúčastnili počas dvoch týždňov od 17. marca – 30. marca 

2019. Okrem nadobúdania nových zážitkov mali možnosť osvojiť si 

nové poznatky vo svojom odbore.  

 



Keďže všetci zúčastnení boli zaradení do rozličných firiem a odvetví, 

dostali tak možnosť rozvíjať svoje sociálne zručnosti, komunikačné 

schopnosti a v neposlednom rade si zdokonalili svoje jazykové 

zručnosti a zlepšil sa ich postoj a správanie smerom k zákazníkom.  

 

Prínosom tejto mobility bola možnosť spoznať krásy, históriu tejto 

krajiny a taktiež nových ľudí. 

 



Okrem pracovných skúseností a povinností študenti navštívili 

Alhambru, luxusnú pevnosť maurských a španielskych panovníkov. 

Palác je známy svojou architektúrou, galériami, nádvoriami, ale aj 

záhradami a labyrintom. 

 

Taktiež zašli do mestečka s názvom Salobreňa, ktoré leží pri mori. 

 



Navštívili Albayzín, čo je historická štvrť, ktorá je tvorená úzkymi a 

točitými uličky. Tie sa zachovali ešte z obdobia nadvlády Maurov. V 

oblasti sa nachádzajú turecké kúpele, archeologické múzeum, kostol a 

pozostatky maurskej mešity. 

 

Mali sme možnosť zažiť flamenco show. Táto show flamenco ponúka 

neuveriteľne silný zážitok. Videli sme úžasné tance sprevádzané 

vášnivým spievaním srdca. 

 



Na záver sa konala rozlúčková párty s hudbou a občerstvením. Žiaci 

získali certifikát o absolvovaní stáže, ktorý im uľahčí vstup na trh práce 

v rámci európskeho priestoru. Účasť na mobilite ich motivuje k potrebe 

celoživotného vzdelávania a neustáleho zdokonaľovania. Iba tak budú 

schopní etablovať sa na trhu práce. 

 

 

Účastníci: 

III.A – Benjamín Lender, Miroslava Ogurčáková, Nina Dimitrovova, 

Lukáš Gurčík, Tomáš Vanacký 

III.L – Martina Hockicková, Denisa Hockicková, Bianka Almášiová, 

Renáta Pitulová, Alžbeta Lisoňová 

Pedagogický dozor: 

Mgr. Kamila Ambrózy 



ČÁSLAV 

V dňoch 1.4. – 5.4. 2019 sme sa žiaci 2. a 3. ročníka zúčastnili výmenného 

pobytu v Čechách v meste Čáslav pod dozorom pani učiteľky Vandrákovej. 

Náš výlet začal v pondelok ráno, kde sme sa všetci stretli v SNV na 

železničnej stanici. Cesta bola veľmi dlhá, ale napriek tomu príjemná, 

pretože sme boli dobrý kolektív. Po 10 hodinách cesty sme dorazili do 

mesta Čáslav, kde nás na stanici čakal odvoz do internátnej školy, v ktorej 

sme boli ubytovaní. Keďže bola cesta veľmi únavná, nezmohli sme sa na 

nič iné než dospať prvý deň. 

V druhý deň sme mali pripravený program. Naši českí spolužiaci nás 

zobrali na výlet do Železných hôr. Navštívili sme zrúcaninu hradu 

Lichnice, kde nás čakala sprievodkyňa. Našou celodennou úlohou bolo 

vytvoriť skupiny slovenských a českých žiakov a natočiť video z celého dňa.  

Nasledujúci deň nás tí istí žiaci zobrali na výlet do Kutnej Hory. Dozvedeli 

sme sa veľa zaujímavých vecí, ako napríklad to, že Kutná Hora mala byť 

hlavným mestom Česka. Po návrate na internát nám pani učiteľka určila 

večierku a my sme už sami spoznávali krásu večerného mesta Čáslav.  

Všetci sme sa najviac tešili na posledný deň výletu, v ktorý sme mali 

navštíviť hlavné mesto Prahu. Tam nás už čakala pani sprievodkyňa, ktorá 

nám ukázala najznámejšie pamiatky. Videli sme Orloj, prešli sme sa po 

Karlovom moste a videli sme mnoho pražských skvostov. Na Václavskom 

námestí sme dostali rozchod a mohli sme ísť nakupovať. Večer sme sa 

všetci stretli na stanici a čakali sme na vlak domov. Cesta nám ubehla 

rýchlo, pretože sme boli unavení z celého dňa a ihneď sme zaspali. 

Ako výlet to hodnotíme veľmi dobre, užili sme si kopec zábavy a keby sa 

dalo, tak by sme si to určite ešte zopakovali.  

 

 



 

 

 

 

  Natália Bruncková a Natália Gocieliaková II.A 



Plavecký výcvik 2019  

 

Plavecký kurz sa konal v predveľkonočnom období, presnejšie od 9. apríla 

– 16. apríla 2019.  

V prvý deň plaveckého výcviku sme sa mali stretnúť ráno o pol ôsmej pred 

plavárňou. Prišlo len niekoľko žiakov. Napriek tomu sme neotáľali, vzali 

sme si veci a išli sme sa prezliecť do plaviek. Keď sme sa stretli pri bazéne, 

čakali sme do pol desiatej na rozcvičku, na ktorej sme sa rozbehali 

a ponaťahovali. Potom, keď sme vošli do vody, museli sme preplávať dĺžku 

bazéna, aby nás rozdelili do plaveckých skupín. Jedna skupina bola 

s pánom učiteľom Hamrákom a druhá s pani učiteľkou Halasovou. Keďže 

nás nebolo veľa, rozdelili si nás do dvoch skupín podľa našich plaveckých 

schopností. Pri pánovi učiteľovi sa žiaci v plávaní zdokonaľovali a pri pani 

učiteľke začínali od úplných začiatkov. Nikto nemusel mať strach a ani 

nebol nútený robiť veci, na ktoré sa necítil. Na konci každého dňa sme hrali 

vodné pólo, ktoré hrali väčšinou žiaci, ktorí sa chceli zapojiť. Po vodnom 

póle sme mali každý deň možnosť skákať zo skokánskeho mostíka. Takto 

to bolo každý deň – rozcvička, plávanie, vodné pólo a skoky z mostíka.  

Napriek tomu sa posledný deň od tých predošlých odlišoval. V tento deň 

sme si všetko, čo sme sa naučili, zhrnuli a znova sme preplávali dĺžku 

bazéna, aby sme videli v čom sme sa zlepšili. Cez prestávky sme si čas pri 

bazéne patrične užili, niektoré dievčatá skončili v bazéne, ale nám stál ten 

krik za to. Taktiež sme si mohli hádzať loptu. Ak to mám zhrnúť, tak na 

plaveckom bolo super.  

Odporúčam tam ísť všetkým žiakom, ktorí si chcú zdokonaliť svoje 

plavecké schopnosti alebo sa zabaviť. Tak a toto bol náš plavecký výcvik 

2019. 

 

        Jaroslav Jurčák II.A 

 

 

 

 

 



Oddych 

 

Prednáška z ekonomiky 

Na prednáške vysvetľuje profesor princípy tržnej ekonomiky: 
- Všetko je vlastne otázka PONUKY a DOPYTU, uzavrel svoju 
prednášku. A teraz si to názorne ukážeme - predám vám jednotku pri 
skúške za jedno euro. Má niekto záujem? Chce si niekto skúšku kúpiť 
za túto cenu? 
Všetci sa hlásia. 
- Vidím, že záujem je veľký, preto pokojne zvýšim cenu na 50 eur. 
Stále sa ešte hlási dosť záujemcov a tak profesor zvyšuje naďalej cenu, 
až sa pri 500 eur hlási už len jedna študentka. 
- Jednotka teraz stojí tisíc eur, oznamuje profesor, ale dievča má stále 
záujem. 
- Ozaj si ju chceš kúpiť aj za túto cenu? To už nie je ekonomické a ani ja 
by som asi nemohol tú jednotku predať. 
- Ale je, pán profesor, odpovie študentka. Môj otec sa so mnou stavil o 
päť tisíc eur, že nedostanem jednotku z ekonómie. 

 

Na hodine slovenčiny 

Učiteľka slovenčiny v VI. ročníku skúša žiačku z literatúry. Trieda sa baví, 

žiačka rozpráva a učiteľka, má ruku na tvári a podriemkava. Janka v 

lavici prekladá nohu na nohu, lebo sa jej chce cikať. Keď to už trvá dlhšie 

čo učiteľka nereaguje, ide potichu k učiteľke a hovorí:  

- Hu, hu, pani učiteľka, môžem sa ísť vycikať?  

Učiteľka sa strhne a reaguje?  

- Čo, už zvonilo, no samozrejme, choď!  

Trieda sa rozchichotala a žiačka čakala na známku. Čo dostala? No 

predsa jednotku, veď dokázala rozprávať desať minút o ničom, a to je 

predsa dostatočný výkon. 

 

 



Prispievatelia: 

Jakub Kaščák I.L 

Vivien Popadičová I.L 

Natália Bruncková II.A 

Natália Goceliaková II.A 

Jaroslav Jurčák II.A 
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