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Pozývame Vás na Deň otvore-

ných dverí spojený s                  

Európskym týždňom odborných 

zručností 

Kedy: 12. 12. 2018 

  9:00 - 13:00 

Kde: Reštaurácia Beskyd 

 

 

  

 

Ročník: 10                                                        šk. rok: 2018/2019 

Číslo: 1                                                               cena: 0,50 eur  
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Naše top vianočné pečivo 

 

Medovníky 

 

Ingrediencie:  

 

600 g hladkej múky, 200g práškového cukru, 150g masla, 3 vajíčka, 6 PL medu, 

1 ČL sóda bikarbóny, 1 ČL mletej škorice, 1 ČL perníkového korenia, 2 PL ka-

kaa. Maslo na vymastenie plechu a 1 vajíčko na potretie medovníkov. Na zdobe-

nie môžeme použiť orechy, mandle alebo sneh z bielkov. 

 

Postup:  

 

     Všetko spolu spracujeme (nezľaknite sa, keď sa Vám budú aj "uši" lepiť, to 

bude OK:-) ). Vyvaľkáme cesto na hrúbku 3 mm a môžeme vykrajovať medovní-

ky. Poukladáme ich na vymastený plech a pečieme v rúre 4-5 minút pri teplote 

200°C. Keď medovníky vyberieme z rúry, ešte horúce ich treba potrieť rozšľaha-

ným vajíčkom. Budú pekne lesklé. Po vychladnutí zdobíme vyšľahaným bielkom 

(bielok + cukru + pár kvapiek citrónu pre lesk). 

     Tieto medovníky sú hneď od začiatku mäkučké. Kakao urobí medovníky 

tmavšie a vynikne na nich zdobenie bielkom. 

     TIP: ja ich dávam do plechovej dózy a pridávam jabĺčko, ktoré po týždni vy-

mením. Úžasná chuť medovníkov i jabĺčka.  

     Pekné vianočné sviatky! 
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Milí spolužiaci... 

     Po dvoch mesiacoch sa brány našej školy opäť otvorili, aby zvlášť privítali 

prvákov, ale aj žiakov končiacich ročníkov, ktorí sa o pár mesiacov s nami rozlú-

čia a ľavou nohou vykročia do života. Začiatok roka sa niesol v príjemnej nálade, 

lebo sa ešte prerábalo kúrenie, a tak sme nesedeli v laviciach, ale praktizovali sme  

iné formy vyučovania. Navštívili sme Dom kultúry v Čadci a pozreli sme si vý-

borný film Láska bez bariér a ďalší deň sme si zocelili zdravie na turistickom 

pochode do lokality Husárik. To bolo ešte prvý septembrový týždeň. Dnes už 

poctivo „zarezávame“. Čo sa udialo za tieto tri mesiace ? To vám chceme priblí-

žiť v našom časopise. Exkurzie, besedy, prednášky, súťaže, ktorých sme boli sú-

časťou. Všetko sa do časopisu nezmestilo. To ostatné nájdete na webovej stránke 

našej školy.  

     Onedlho oslávime najkrajšie sviatky v roku– Vianoce. Želáme vám, aby ste 

ich príjemne prežili a počas zimných prázdnin si oddýchli a načerpali veľa síl. 

 

     Prajeme vám príjemné čítanie.   

 

 
redakčná rada   



4 

 

Rozhovor s Ing. Zuzana Švejdovou, koordinátorkou všeobecnej prevencie 

1. Ako dlho už pôsobíte na tejto škole? 

     V škole pôsobím od 1.9.1997 

2. Aké predmety vyučujete? 

     Vyučujem predmet  nemecký jazyk, tento školský rok i matematiku 

a občiansku náuku. 

3. Akú strednú a vysokú školu ste absolvovali? 

     Absolvovala som Gymnázium v Čadci, na VŠDS v  Žiline odbor Strojárska 

technológia so zameraním Číslicová technika  a na Univerzite Komenského 

v Bratislave som absolvovala Rozširujúce štúdium nemeckého jazyka a literatúry. 

 

4. Ako dlho ste koordinátorom všeobecnej prevencie? 

     Pracujem ako koordinátor VP druhý školský rok. 

5. Čo je náplňou Vašej práce ako koordinátora všeobecnej prevencie? 

     Mojou hlavnou úlohou je koordinovať a metodicky usmerňovať aktivity 

v rámci prevencie. Nie som jediným realizátorom prevencie, spolupracujem sa-

mozrejme i s ostatnými svojimi kolegami a zároveň s ďalšími  preventívnymi, 

poradenskými a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa prevenciou. 

     Primárna a sekundárna prevencia drogových závislostí a iných patologických 

javov je jednou z hlavných výchovných priorít našej školy. Realizujeme množ-

stvo preventívnych aktivít.. V priestoroch školy sú priebežne aktualizované ná-

stenky s protidrogovou tematikou. V priebehu školského roka realizujem 

a vyhodnocujem dotazníky žiakov zamerané na výskyt sociálno – patologických 

javov v škole.  

     Úzko spolupracujem  i so školskou psychologičkou pri riešení výchovných 

problémov žiakov s problémovým správaním. Poskytujem  individuálne rozhovo-

ry so žiakmi s problémovým správaním , i so žiakmi s rapídnym zhoršením pro-

spechu. 

     V spolupráci so svojimi kolegami organizujeme množstvo preventívnych akti-

vít cez odborné prednášky s následnými diskusiami a workshopmi. Žiaci sa zú-

častňujú na rôznych súťažiach, kde prezentujú svoje literárne a výtvarné práce 

s protidrogovou tematikou, organizujú sa športové aktivity na podporu zdravia.  
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Žiacke „brepty“ 

“Pani majsterka a môžeme si dať aj digestor?” (správne - digestív) 

“A môžeme podávať rôzne druhy mäsových výrobkov.. napríklad šunku, jo-

gurt…” 

Žblkotajúca studňa  

Tichá čokoláda 

Korheľ na robotu 

Korheľ na pitie 

Napíšte názov povolania v divadelníctve — Divadelná hra (správna odpoveď 

režisér) 

Ako sa volala milá Hamleta? — Elena alebo Odysea (správna odpoveď Ofélia) 
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Zasmejme sa... 

 

Z mojej novej pracovnej ponuky mám veľmi dobrý pocit . Šéf povedal, že hľada-

jú niekoho zodpovedného. 

"Našli ste svojho človeka," odpovedal som, "vždy, keď sa v mojom poslednom 

zamestnaní stal problém, povedali, že som zodpovedný!" 

 

Spýtal som sa mojej dcéry, či by mi podala noviny. Povedala mi, že noviny sú 

stará škola. Povedala, že ľudia dnes používajú tablety a podala mi iPad. Mucha 

nemala šancu. 

 

"Mami, neľakaj sa, ale som v nemocnici." 

"Synu, prosím ťa. Si tam chirurg už 8 rokov. Môžeme začať naše telefonáty 

inak?" 

 

- Keď Chuck Norris robí zhyby, nezdvíha sa, ale odtláča Zem. 

 

Beloch zablúdil do indiánskej osady. Jeden z Indiánov ho predvádza náčelníkovi. 

Náčelník k belochovi: 

- Bledá tvár, neboj sa! Budeš u nás pečený, varený.  

 

-Čo je to? Žije to pod zemou, je to čierne a začína to na K? 

Krtko. 

-Čo je to? Žije to pod zemou, je to čierne a začína to na J? 

Jeho brat. 

-Čo je to? Žije to pod zemou, je to čierne a začína to na Z? 

Zase jeho brat. 

 

Viete, prečo sú ľudia starí? 

Pretože boli celý život zvedaví. 

 

Viete, kde je najviac piva na svete? 

Pod penou. 
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     Nezabúdame ani na prevenciu viktimácie, je to prevencia, ktorej cieľom je, 

aby sa človek nestal obeťou trestného činu. Tieto preventívne aktivity sú veľmi 

dôležité a účinné. 

     Mám úprimnú radosť z toho, že sa do týchto preventívnych  aktivít zapája 

množstvo mojich kolegov a nikomu z nás nie je ľahostajný ani jeden žiak našej 

školy. 

6. Čo by ste chceli dosiahnuť ako koordinátorka? 

    Keďže pracujem ako koordinátorka všeobecnej prevencie len druhý školský  

rok, mám sa „toho ešte  veľa  učiť“. Táto práca je veľmi zaujímavá, ale časovo 

náročná. Ale napriek tomu by som chcela „spoznať“ každú triedu v našej škole, 

pomôcť každému žiakovi, ktorý moju pomoc potrebuje a bude o ňu stáť. Aby sa 

každý žiak v našej škole cítil dobre a bezpečne a aby nik nebol so svojimi problé-

mami sám. 

7. Čo by ste odkázali študentom, ktorí rozmýšľajú nad drogami? 

     Veľmi sa mi páčia myšlienky, ktoré vyslovila  Matka Tereza, sú to krásne slo-

vá, ktoré sú adresované každému človeku, i tebe! 

     „Život je: šanca - využi ju; krása - obdivuj ju; blaženosť - užívaj ju; sen - 

uskutočni ho; výzva - príjmi ju; povinnosť - naplň ju; hra - hraj ju; láska - 

poteš sa ňou; smútok - prekonaj ho; hymna - spievaj ju; boj - príjmi ho; 

šťastie - zaslúž si ho; život - bráň ho.“ 

 

                                               Otázky pripravila: Erika Jurišová, III.A 
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Barmanská show 

 

     Pre prvákov a druhákov hotelovej akadémie sa konala 10. septembra barman-

ská show. Prišli k nám dvaja barmani, ktorí s touto profesiou precestovali už asi 

celý svet. Z ich rozprávania bolo vidno, že ich to veľmi baví. Po rozhovore s nimi 

sa spustila tá pravá show.  

     Videli sme žonglovanie a bezchybné prehadzovanie fľašiek a shakerov,  inak 

nazývané flair. Flair barmanstvo je podávanie alkoholických aj nealkoholických 

nápojov s netradičnými, niekedy až akrobatickými prvkami a pohybmi. Počas 

toho, ako sme s úžasom pozerali na túto show, druhý barman nám za pultom pri-

pravoval chutné drinky.  

     Aby nás trochu zapojili a zobudili, snažili sa dať nám nealkoholické drinky.  

Keď sme už boli oživení a plní energie, zapojili nás aj do flair predstavenia. Há-

dzali sme fľaškami, samozrejme drevenými, inak by to pri našej počiatočnej neši-

kovnosti skončilo črepinami po celom hoteli. Keď show končila,  navrhli nám aj 

kurz barmanstva, ktorý organizujú. Myslím si, že pre nás, študentov hotelovej 

školy, je vždy výhoda,  keď vieme niečo navyše.  

     Týchto barmanov a informácie o nich môžete nájsť na www.skolabarmana.sk 

alebo na instagrame @skolabarmana 

Daniela Baránková, I.A 
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Odborná exkurzia do Národnej rady Slovenskej republiky 

 

     Navštíviť parlament v Bratislave a vidieť rokovanie poslancov na vlastné oči, 

to sa každému nepodarí. Ale my sme boli pri tom, keď riešili otázky týkajúce sa 

Globálneho paktu. 

     28. 11. 2018 sme vyrazili spolu s I.A hotelovou akadémiou do Bratislavy. Líst-

ky a miestenky sme mali už dávno kúpené, takže sme všetci pohodlne sedeli.  

     Z hlavnej stanice sme išli najskôr autobusom na Hodžovo námestie a potom 

pešo na Bratislavský hrad, kde sme sa odfotili pri soche Svätopluka. 

     O 11:00 sme vstúpili po bezpečnostnej kontrole do priestorov Národnej rady 

SR. Ujal sa nás mladý stážista. Previedol nás priestormi parlamentu. Obdivovali 

sme obrazy Albína Brunovského, videli výmenu čestnej stráže pri historických 

dokumentoch a sledovali rokovanie poslancov z balkóna. Predseda Národnej ra-

dy, Andrej Danko, viedol zasadnutie. Bolo to veľmi zaujímavé, ale po 15 minú-

tach sme museli odísť a dať priestor inej skupine. 

     Potom sme už len zbehli na Hviezdoslavovo námestie, kúpili si punč na via-

nočných trhoch, stihli sme ešte nejaké historické pamiatky a opäť nasledovala 

cesta vlakom domov. 

     Niekedy je lepšie vidieť na vlastné oči, ako len o tom počúvať. 

 

účastníci odbornej exkurzie z III.A s triednou 

http://www.skolabarmana.sk
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Športové okienko 

 

Výsledky športových súťaží  

 

4.10.2018 OK cezpoľný beh SŠ dievčatá   bez umiestnenia 

  OK cezpoľný beh SŠ chlapci    bez umiestnenia 

 

10.10.2018 Memoriál Zavarskej štafeta dievčatá  2. miesto 

  Veronika Kuricová I.P 

  Sandra Ruceková  II.D 

  Monika Jarošová II.A 

  Timea Střalková III.I 

  Pavlína Valková III.K 

 

24.10.2018  OK bedminton SŠ chlapci  

  Boris Herman II.H, Filip Stančík V.A  3. miesto 

            Dievčatá 

  Natália Ševčíková I.K, Barbora Škripková II.A 3. miesto 

 

7.11.2018 OK futbal SŠ chlapci    2. miesto 

 

13.11.2018 OK florbal SŠ dievčatá     1. miesto 

 

15.11.2018 Obl. K florbal SŠ dievčatá    2. miesto 

 

20.11.2018 Florbalový turnaj SŠ chlapci   4. miesto 

 

28.11.2018 OK stolný tenis chlapci    3. miesto 

 

Pripravujeme v mesiaci december: 

 

11.12.2018 Vianočné plávanie 

 

13.12.2018 OK ABC futbalistu chlapci 
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Barmanský kurz 

     V dňoch 19. -  21.11. sa niektorí žiaci prvého a druhého ročníka hotelovej aka-

démie zúčastnili barmanského kurzu, ktorý sa konal v Beskyde. Získali praktické 

a teoretické znalosti týkajúce sa barmanstva. Naučili sa pripravovať alkoholické a 

nealkoholické nápoje rôznych druhov. Patrili medzi ne napríklad Blue temptation, 

Pina colada, Tropical, Bronx, Alexander.  

     Na tomto kurze sa žiaci cítili veľmi príjemne a s elánom prichádzali každé 

ráno o ôsmej.  

     Žiaci mali možnosť vytvorené nápoje taktiež zdegustovať. Pre úspešné absol-

vovanie kurzu bolo nutné prejsť praktickým, ústnym a písomným testom. Táto 

časť bola pre nich síce náročná, ale ako krásna odmena boli zaslúžené certifikáty. 

Boli dôkazom snahy a túžby zdokonaliť svoje schopnosti. 21.11 o 14:30 teda od-

chádzali s hrdými úsmevmi a radosťou v očiach.  

Barbora Škripková II.A 
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Návšteva Detského domova v Hornom Kelčove 

     Dňa 16. novembra 2018 celá trieda II.A a tri žiačky z triedy II.K navštívili 

Detský domov so sídlom v Hornom Kelčove. Nachádza sa tam 30 detí vo veku od 

3 do 17 rokov. Naši žiaci chceli deti potešiť a vytvoriť im úsmev na tvári. 

     Prvá časť žiakov prišla autobusom s Mgr. Ivetou Chilou. Ozdobili spoločenskú 

miestnosť s pomocou detí, ktoré pomáhali fúkať balóniky. Deti boli nadšené a 

väčšinu času sa s balónmi skôr hrali, ale nakoniec sa podarilo miestnosť pekne 

ozdobiť. 

     Neskôr prišla druhá časť žiakov pod dozorom Mgr. Idy Kurzyszovej s jedlom, 

ktoré si pripravovali v škole. Deťom urobili trojfarebný puding so šľahačkou, 

hamburgery, objednali pizzu a koláče a priniesli plno dobrého jedla, na ktorom si 

deti veľmi pochutnali.  

     Deti sa spočiatku hanbili, ale neskôr sa osmelili a poukazovali svoje izby. 

Všetky deti bývali v troch bunkách po desiatich. V každej bunke sa nachádzali tri 

detské izby, kuchyňa, kúpeľňa a obývačka. Mali to veľmi útulne zariadené a vlá-

dol tam poriadok a príjemná atmosféra.  

     Žiačky z II.K, kaderníčky, niektorým deťom strihali vlasy a robili pekné úče-

sy. Priniesli si so sebou aj farebné spreje na vlasy, čo sa páčilo najmä tým 8-13 

ročným, ktorí si s radosťou nechali farbiť vlasy. Farba neostala len na vlasoch, ale 

aj na rukách.  

     Ostatní žiaci s deťmi hrali rôzne spoločenské hry napríklad Tik Tak Bum, 

Twister, Aktivity či Človeče, nehnevaj sa. Na záver si urobili diskotéku s poriad-

nou hudbou. Všetci sa vybláznili a minuli svoju energiu na tancovanie. Bola tam 

úžasná atmosféra a najmä veľa zábavy a smiechu. 

     Keď nastal čas odchodu, žiaci sa museli rozlúčiť s deťmi. Niektoré ich ani 

pustiť nechceli a niektoré dokonca plakali. Nezamávalo to len s nimi, ale aj s na-

šimi žiakmi. Keby bolo na nich ani by odtiaľ neodišli. 

 

                              Beáta Heglasiková II.A 

33 

 

Beseda s Marínou Mesárošovou v rámci Jurinovej jesene 

     Dňa 11. 10. 2018 sa triedy II.A a II.I zúčastnili autorskej besedy Duchovná 

poézia ako hudba v rámci 14. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže - Jurinova 

jeseň. Hosťom bola slovenská poetka, skladateľka, pesničkárka a gitaristka - Ma-

rína Mesárošová. 

     Pani Marína pôsobila 15 rokov ako pedagogička literárno-dramatického odbo-

ru na ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku. 

     Venuje sa zhudobňovaniu básní, tvorí svoje vlastné pesničky a básne. V roku 

2011 vydala svoju prvú básnicku zbierku Čakám čas múdrych bláznov, kde pri-

bližovala duchovné hodnoty ľudských vzťahov a lásky. Druhá zbierka Naboso 

vyšla v roku 2013. Jej básne sú františkánsky čiré, prosté a plné dôvery v Božiu 

lásku. Pokropené nehou je tretia básnicka zbierka vydaná v roku 2015. 

     Dozvedeli sme sa, čo ju odmalička motivovalo k skladaniu básní a hraní na 

hudobných nástrojoch. Pochádzala z hudobnej rodiny, ktorá ju podporovala vo 

veciach, ktoré ju bavili. Jej otec v nej zapálil oheň lásky k hre na klavír. Taktiež 

sa nám zverila s tým, že vzorom jej bol slovenský básnik katolíckej moderny a 

katolícky kňaz Štefan Sandtner. 

     Na záver chcem dodať, že jej rozprávanie sme počúvali so zatajeným dychom 

a tešíme sa na jej štvrtú zbierku, ktorú plánuje čoskoro vydať.  

Beáta Heglasíková, II.A 
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Navždy sa zachová v pamäti stužková... 

 

Dňa 16.11.2018 sa uskutočnila stužková slávnosť študentov 5. ročníka hotelovej 

akadémie v hoteli Tatra.  

     Príprava na stužkovú prebiehala dlhé týždne počínajúc výberom miesta na 

akciu, cez zostavenie jedálneho lístka, až po detaily, ako je výber správnej hudby. 

Nácvik samotných vystúpení/scénok zabral zo všetkého najviac času a zúčastnila 

sa ho takmer celá trieda.  

     Úvod stužkovej patril stužkovaniu, študentskej hymne a prípitku na počesť 

študentov. Po večeri nasledoval rodičovský a učiteľský tanec, ktorý si rodičia a aj 

učitelia užili. Po tancoch nasledovala prvá scénka - tanec pomáda. Nasledovala 

scénka vešanie bielizne, do ktorej sa zapojili aj dobrovoľníci z rodičovskej strany. 

Scénka U Slováka patrila medzi najzábavnejšie scénky, pri ktorej sa rodičia a aj 

učitelia náramne zasmiali. Aby sme zatiahli viac našu triednu učiteľku do progra-

mu, vymysleli sme kvíz, v ktorom musela z našich detských fotiek hádať, kto na 

nej je.  

     Po programe so scénkami nasledovalo video s únosom triednej knihy, polnoč-

ný súd a nakoniec voľná zábava až do rána.  

     Samotná stužková sa zaobišla bez problémov, atmosféra bola plná zábavy 

a pohody. Študenti, rodičia a tak isto aj učiteľský zbor sa veľmi dobre zabavili 

a strávili príjemný večer. 

 

Dávid Piško, V.A 
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Srdcoví rebeli alebo Spolu to dáme 

     Film, ktorý sme si mohli pozrieť 21. septembra 2018 v KD Čadca počas škol-

ského vyučovania, ma celkom zaujal. Ukazuje nám veľa obyčajných hodnôt 

a zároveň obsahuje kontrast vtipných a dojemných scén, pri ktorých sa riadne 

nasmejeme, ale citlivé povahy vyronia i nejakú tú slzičku. Myšlienka filmu je 

zároveň i posolstvom pre ľudí. Naznačuje nám, že čím bližšie sme ku smrti, tým 

viac by sme si mali vychutnávať život, pokiaľ to ide.  

     V postave mladíka Lennyho, ktorý má všetko, všetko skúsil, videl, poznal 

a všetko si môže dovoliť, pretože má bohatého otca a žije z jeho peňazí, mnohí 

z nás uvidia sami seba. Naopak, jeho otec, ktorý peniaze zarobil ako lekár vlast-

nými rukami a chirurgickým umom,  sa snaží dostať syna z morálneho bahna, 

v ktorom žije, a treba povedať, že sa mu to podarí. Od prehýrených nocí sa Lenny 

ocitne zoči-voči smrteľne chorému chlapcovi Davidovi, ktorému má robiť spoloč-

níka počas bežných dní. Pri scéne, kedy David dostane záchvat v nákupnom cen-

tre a Lenny nevie rýchlo nájsť kyslíkový prístroj, ktorý chlapec potrebuje, vás 

doslova zamrazí. Medzi akčnejšie scény, ktoré nás naozaj rozosmiali, patril 

i Lennyho nápad, ako donútiť suseda, aby neblokoval úmyselne výťah tak, že tam 

postaví vedro. Sused si totiž myslí, že chlapec chorobu predstiera.  

     Film bol nakrútený podľa skutočnej udalosti a na záver sme mohli vidieť 

i reálnych ľudí, ktorých sa tento príbeh týka.  

     Keby som mala finančné možnosti, rada by som splnila sny nejakého chorého 

dieťaťa. 

Gabriela Korčeková, IV. I 
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Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca odkrývala prostredníctvom 

programu Erasmus+ tajomstvá talianskej gastronómie 

     V termíne od 16. augusta do 16. septembra 2018 12 žiakov z II.A a 3 žiaci z 

III.A študijného odboru hotelová akadémia spolu s pedagogickým dozorom ab-

solvovali mobilitu v rámci programu Erasmus+ v talianskej oblasti Kalábria. Spo-

ločne reprezentovali našu školu v talianskych mestách Badolato a Soverato, 

vzdialených viac ako 2000 km od Čadce. Osem žiakov bolo pridelených do 4-

hviezdičkového hotela Villa Ersilia v destinácii Soverato Marina a 7 žiakov do 4-

hviezdičkového hotela Aquilia Resort v meste Badolato.  

     Žiaci boli rozdelení do hotelových reštaurácií a kuchýň. Dvaja z každej skupi-

ny boli zadelení do kuchyne v jednotlivých hoteloch, kde pod vedením šéfkuchá-

rov nadobúdali nové odborné zručnosti, spoznávali taliansku kuchyňu a získavali 

nové receptúry.  

     Žiaci v obsluhe sa učili komunikovať s hosťami, využívali francúzsky spôsob 

obsluhy a niektorí sa naučili aj niečo z baristiky, napríklad prípravu kávy, cap-

puccina či café latte.  

     Zdokonaľovali sa v angličtine a pomaly sa im do slovnej zásoby dostávalo aj 

zopár talianskych slovíčok. 

 

Lucia Jašurková, II.A, Villa Ersilia:  

     „Taliansko ma ako krajina veľmi oslovila, či už kultúrou, zvykmi, jedlami 

alebo tradíciami. Som veľmi vďačná za túto príležitosť. Spoznala som mentalitu 

Talianov, naučila sa veľmi veľa nových vecí, ktoré určite využijem v praxi a cel-

kovo v živote. Túto skúsenosť považujem zatiaľ za najlepšiu v mojom živote, 

pretože som spoznala množstvo ľudí, nadviazala nové kontakty a kamarátstva, 

ktoré budem mať ešte dlho v pamäti. Keby som mohla, neváhala by som a ostala 

v tomto čarovnom prostredí ešte dlhšie.  

     Najväčšie pozitívum však vidím v tom, že som si zdokonalila anglický jazyk, 

získala základy talianskeho jazyka a viem, že ak sa v budúcnosti odhodlám do 

Talianska vrátiť, poznám tam ľudí, na ktorých sa môžem obrátiť. Myslím si, že 

tie slzy na konci pobytu hovoria za všetko.“ 

Patrícia Lehocká, III.A, Aquilia Resort: 

     „Taliansko vo všeobecnosti splnilo moje očakávania. Očakávania, ktoré splni-

lo, boli samozrejme opálení ľudia s veľkými nosmi a trochu pri tele. O Taliansku 

som si pred príchodom do krajiny nič nezisťovala alebo ako sa v modernej dobe 

hovorí, negooglila. Všetko, čo som o Taliansku vedela, bolo z médií, sociálnych 

sietí a vlastnej fantázie. Taliansko ma nijakým spôsobom nesklamalo. Práve nao-

pak. Splnilo to všetky moje očakávania, o ktorých som nevedela, že existujú. Táto 

krajina je totiž dosť chudobná.  
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Vzdelávanie líder ŽŠR 

 

     Dňa 27. - 29 septembra som sa zúčastnila akreditovaného vzdelania líder ŽŠR. 

Toto vzdelanie bolo rozdelené na 3 fázy. 

     V prvej fáze si účastníci osvojili témy a poznámky, ako boli spätná väzba, 

motivácia, typy komunikácie a ako ich prijať. Každá fáza trvala 20 hodín.  

     Najskôr sme začali teoreticky a nasledujúce dní prakticky. Po ukončení prvej 

fázy sme dostali ,,domácu úlohu“ - vytvoriť nejakú aktivitu pre ŽŠR. Zvolila som 

team building. Pretože tento rok sme privítali nových členov, ktorí majú skvelé 

nápady a energiu ísť do toho.  

Tretia fáza sa konala od 8.-10. novembra. Posledná fáza bola na praktickú aktivi-

tu. Rozvíjali sme svoje komunikačné schopnosti a vychytávky, ktoré sme pochy-

tili z prvej fázy. Všetci sme ukázali, čo v nás je, ako dokážeme komunikovať a 

zastať si svoje názory, rozhodnutia.  

     Náš každodenný deň vyzeral tak, že sme začínali aktivitou „energizer“ na pre-

budenie, o ktorom sme neskôr rozprávali, čo nám dal. Ďalej sme počúvali a deba-

tovali na témy.  

     Nakoniec nás čakal deň D, kedy sme písali záverečný test, čo sme sa naučili. 

Boli tam otázky ako napríklad, čo je to spätná väzba, druhy spätnej väzby, pyra-

mída a veľa ďalších.  

     Nakoniec sme všetci odchádzali s úsmevom a certifikátom v ruke. Na tomto 

vzdelávaní som spoznala veľa mladých ľudí, ktorých ich práca baví. Majú úžasné 

nápady. Naďalej je naša ŽSR s nimi v komunikácii a chystáme veľa spoločných 

aktivít či už v našom alebo inom meste.  

     Touto cestou by som sa chcela poďakovať našim školiteľom Darinke, Karin a 

Martinovi, ktorí s nami trávili dni, dokázali nás vypočuť a poradiť. Ďakujem.  

 

Erika Jatiová, III.A 
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     Ja som si predstavovala krajinu s rozmanitou kultúrou, tradíciami a bohatou 

históriou. Budovy s nádychom histórie premiešanej s modernou architektúrou. To 

boli však iba predstavy. Pravda je taká, že všetky budovy či domy boli staré a 

schátralé. Hneď som si však na to zvykla.  

     Na čo som si dlho nemohla zvyknúť, bolo počasie. Napriek tomu, že sme zo 

Slovenska odchádzali uprostred leta, bola pre mňa talianska klíma obrovský šok. 

Také teplo som snáď ešte ani nezažila. Prvý týždeň bol najhorší. Potom som si už 

zvykla a ani som to nevnímala. Pri prvom stretnutí s Talianmi prišiel kultúrny 

šok. Vedela som, že Taliani sú temperamentní, ale aj tak ma ich gestikulácia a 

zvýšený tón hlasu prekvapili. Adaptácia na prácu a na krajinu ako takú bola cel-

kom rýchla a jednoduchá. Do týždňa sme „splynuli s prostredím“. Dokonca sme 

sa aj naučili veľa talianskych fráz a slovíčok. Zdravenie ľudí po taliansky bola pre 

nás úplne normálna vec. Fráza „no parlo italiano“ (nehovorím po taliansky) bola 

aj tak na dennom poriadku minimálne 30x. Kolektív v práci bol k nám veľmi 

milý a zhovievavý. Dorozumievanie spočívalo väčšinou v pantomíme, keďže 

angličtina bola pre nich tabu, ale nemôžem sa sťažovať. Aspoň bola sranda. Hos-

tia alebo ľudia ubytovaní v hoteli boli veľmi milí. Zo všetkých sršala pozitívna 

energia a eufória. Keď som sa s nejakými hosťami chvíľu rozprávala, tak ma na 

druhý deň zdravili, akoby sme boli dlhoroční priatelia. Hostia boli poväčšine Ta-

liani, ale našlo sa aj zopár Poliakov, čo bola príjemná zmena.  

     V práci som sa nemusela báť, že by mi niekto niečo vytkol alebo ma opravo-

val. Taliani boli v tomto smere tolerantní. Samozrejme, mali sme určité hranice, 

ale tvárili sa, že na tom až tak nezáleží.  

     Na pravú taliansku pizzu som sa tešila asi najviac. Ako veľký milovník jedla 

nie som veľmi vyberavá, ale taliansku pizzu by som ohodnotila ako priemernú 

slovenskú pizzu. To, že sme mali každý deň cestoviny, ma ani neprekvapilo, ale 

prekvapilo ma, ako rýchlo mi prestali chutiť. Čo som nemohla pochopiť, bolo, že 

im to stále chutilo.  

     Voľný čas sme trávili väčšinou na pláži. More bolo úžasné a aj napriek mojim 

obavám, že ma zje žralok, som si bola párkrát zaplávať ďalej od brehu.  

     Čiastočne sklamanie z pizze nahradila najlepšia zmrzlina, akú som kedy jedla, 

a to hneď oproti našej ubytovni.  

     V meste sme toho nemali veľa. Iba pár krčiem, kaviareň a jeden supermarket, 

ktorý sa stal naším najlepším kamarátom. Po menšej obhliadke sme našli aj kos-

tol. Typická vec pre Badolato, mesto, v ktorom sme bývali, boli čili papričky. Ku 

koncu pobytu som si ich dávala do každých cestovín, aby mi viac chutili. V okolí 

všade rástli kaktusy s jedlými plodmi. Nanešťastie som ani jeden neochutnala. Za 

deň sme videli päťdesiat jašteríc. Od veľkej po úplne malinkú. Všade tam pobe-

hovali. Veľmi zvláštna vec, ktorú som si všimla, bolo, že chlapi sa pri pozdrave 

bozkali na obe líca. Keďže na Slovensku som sa s ničím podobným nestretla, 

prišlo mi to divné.  
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Tak ako sklamanie z pizze nahradila zmrzlina, tak sklamanie z cestovín nahradilo 

vynikajúce ovocie. Bolo úžasné a rástlo skoro na každom kroku. 

    V Taliansku som spoznala veľa nových a zaujímavých ľudí. Odniesla som si 

množstvo zážitkov, na ktoré budem vždy s úsmevom spomínať.“ 

Patrícia Lehocká, III.A 
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Exkurzia z histórie 

 

     Dňa 26.10. 2018 sa triedy II.I a II.H zúčastnili odbornej exkurzie z histórie 

v Martine, kde sme si pripomenuli 100 rokov od podpísania Martinskej deklará-

cie. Z hlavnej vlakovej stanice sme vyrážali ráno. Aj napriek 20- minútovému 

meškaniu sme sa nesmierne tešili, že navštívime toto významné mesto. Keď vlak 

dorazil po takmer hodinovej ceste na stanicu, vyrazili sme pešo ku evanjelickému 

kostolu, kde sme sa stretli so šéfredaktorom časopisu SLOVENSKO-Igorom Vál-

kom. 

     Ukázal a porozprával nám o historických pamiatkach, napríklad budova býva-

lej Tatrabanky, kde bola podpísaná Martinská deklarácia, Matica slovenská, Ná-

rodný dom, múzeum a o mnohých ďalších. Jednalo sa o inú formu vyučovania,  

pri ktorej sme si dejiny nemuseli len predstavovať, ale vidieť aj na vlastné oči. 

Objavili sme sa dokonca aj v televízií TURIEC.  

    Na záver sme poslednú voľnú polhodinu využili na posedenie v kaviarni,  aby 

sme si tento deň ešte viac spríjemnili kávou alebo čajom. 

Natália Vlčková, II.I 
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Literárne okienko 

 

Zákerné vlasy 

 

Keď ráno zazvoní mi budík, 

viem, že vstávať musím. 

Okamžite vyskočím z postele, 

perina za mnou až zaveje. 

 

Postavím sa pred zrkadlo na stene, 

pozerám na seba zdesene. 

Vo vlasoch usadil sa mi kŕdeľ vtákov, 

beriem do ruky hrebeň s veľkou vďakou. 

 

Snažím sa rozčesať si tie zákerné vlasy, 

no po dobrom to nepôjde asi. 

Musím použiť hrubú silu 

na tú svoju veľkú hrivu. 

 

Snažím sa im dať nejakú podobu, 

no nie sú veľmi nadšené, robia zlobu. 

Po chvíľke začali so mnou spolupracovať, 

po vyhrážke, že ich budem nožnicami skracovať. 

 

Pozrela som na hodinky, 

to sú mi ale novinky! 

O 5 minút musím zmiznúť, 

ako to mám všetko stihnúť? 

 

Kopla som do našej bránky 

100 metrov od zastávky. 

Kvôli svojim sprostým vlasom 

musím bežať za autobusom! 

 

Beata Heglasíková, II.A 
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Beseda so Silviou Bystričanovou  

     Dňa 29. 11. 2018 sa celá trieda I.A vydala do Kysuckej knižnici v Čadci na 

besedu s autorkou Silviou Bystričanovou. 

     Autorka najprv 15 rokov pôsobila ako učiteľka a neskôr sa z nej stala spisova-

teľka - čo je podľa nášho názoru skvelá voľba. Keď sme sa opýtali, ktorá kniha je 

jej obľúbená, povedala len: „Nepoviem, lebo to je ako povedať, ktoré dieťa mám 

radšej.“ No dozvedeli sme sa, že kniha, ktorá v nej najviac vzbudzuje emócie, je 

A vráť sa po slabších.  

     Ďalšou zaujímavosťou  o tejto autorke je, že píše v noci. Ráno si to prečíta, ale 

neopravuje to - rovno to posiela do nakladateľstva Slovart.  

     Hodinu s pani Bystričanovou sme si veľmi užili vďaka jej sympatickosti. Mo-

tivovala nás k prečítaniu kníh z jej tvorby.  

Ďakujeme za umelecký zážitok. 

Daniela Baránková, I.A 
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Európsky deň jazykov očami žiakov 

 

    „Koľko jazykov vieš - toľkokrát si človekom.“ 

    O tom sa presvedčili aj žiaci SOŠ obchodu a služieb v Čadci, ale aj po celom 

Slovensku. 

     Naši žiaci a pedagogickí pracovníci sa dňa 26. septembra 2018 zúčastnili Eu-

rópskeho dňa jazykov. Podujatie sa konalo v Kysuckej knižnici v Čadci. Tu sa 

žiaci dozvedeli o živote rôznych zahraničných spisovateľov. 

    Študentov si rozdelili do skupín a každej skupine bol priradený jeden zo sveto-

vých spisovateľov. Našu skupinu informovali o Williamovi Shakespearovi a An-

toinovi de Saint-Exupérym. Bolo to veľmi poučné. Neskôr sme naše znalosti roz-

šírili o recepty a novinky v oblasti gastronómie. Po aktivitách v knižnici sme sa 

presunuli do Kericu. Tam na nás čakali zástupcovia rôznych krajín, ktorí pripravi-

li prezentácie o svojej krajine. Dozvedeli sme sa základné informácie o Fínsku, 

Rakúsku, Turecku a Taliansku. Boli nám predstavené ich národné jedlá a špeciali-

ty typické pre ich kuchyňu. Pri pohľade na úžasné špeciality - hlavne dezerty, 

sme boli unesení. 

     Tento deň nám veľmi veľa dal a sme vďační za všetko nové, čo sme sa dozve-

deli. 

 

Mária Ďuranová, I.A 
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Všestranná jeseň 

 

     Horúce leto sa pomaly vytráca a prichádza ho vystriedať farebná jeseň. Je to 

jedno z najčarovnejších ročných období, ktoré sa nám ukazuje vo svojej plnej 

kráse. 

          Pohľad z okna pripomína krásne namaľovaný obraz. Červeň, zeleň, zlato 

i meď, to sú farby, ktorými sa vyšantila maliarka Jeseň. Toto ročné obdobie nám 

dáva na známosť, že je čas vrátiť sa do školských lavíc, ale aj to, že sa blíži zima. 

Vietor naháňa lístie, farbí naše líčka na červeno a núti nás vybrať zo šatníka tep-

lejšie oblečenie. Zubaté slniečko pozoruje preteky šarkanov na oblohe a čaruje 

úsmev na tvárach ľudí, ktorí obdivujú krásy prírody. Zvieratká taktiež nezaháľajú 

a usilovne sa snažia nazbierať čo najviac zásob na zimu. Krajinou sa ozýva spev 

lastovičiek, ktoré sa pripravujú na svoj odlet do teplých krajín. Deti vystrájajú 

v kopách lístia a ich smiech potešuje všetkých naokolo.   K jeseni neodmysliteľne 

patria prechádzky prírodou, zbieranie šťavnatých plodov a vyrezávanie tekvíc, 

ktoré zdobia skoro každý ľudský príbytok. Typické pre jeseň sú taktiež sviečky, 

teplý čaj a samozrejme, nesmie chýbať dobrá kniha, keby sa pani Jeseň rozhodla 

byť upršaná. 

     Na začiatku je jeseň plná života, ale na konci sa mení na takú bez duše. Len 

ťažko by sme našli lístok farebný na schátraných stromoch. Mraky prikrývajú 

modrasté nebo a slniečko sa ukáže len málokedy. 

     Ľudia pri odchode z domu nesmú zabudnúť na dáždnik. Aj keď má jeseň svoje 

temné stránky, stále zostáva tým čarovným obdobím, ktorého atmosféru si užíva-

jú mladí i starí. 

          Jeseň je pre mňa veľmi fascinujúce obdobie, ktoré podčiarkuje krásy našej 

prírody. Každý rok k nám zavíta v inej podobe a aj tak vie ohúriť niečím novým. 

Preto je aj mojím najobľúbenejším ročným obdobím. Vždy sa na ňu teším 

a s radosťou ju vítam.  

 

Simona Bilíková, II. A 
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Žili život, aký doma videli... 

 

Život je až príliš krátky, 

tak si ho nekazme.  

Problémy aj veľké hádky 

sú v ňom výrazné. 

 

Rodičia sa pred deťmi hádajú, 

krik, bitky, hádky veľké 

pred tými najmenšími vyvolávajú 

a v ich srdci ostane prázdno veľké. 

 

A keď deti trocha dospejú, 

smútok, depresie, krik, to všetko vnímajú. 

Môžeme si hovoriť „ale veď sú to len decká“, 

no práve pre tých najmenších je to do duše silná „pecka“. 

 

Nevedia milovať, dokonca ani ľúbiť, 

len po pomste vedia neustále túžiť. 

Zaslepení, nevnímajú, že je to zlé, 

ich srdcia sú zatrpknuté a mdlé. 

 

Myslia si, že keď budú ako ostatní, 

keď budú k sebe, ale aj k iným zlí, 

potrestajú každého, kto ich trestal,  

aj keď už dávno žiť prestal. 

 

Matej Minárik, I.H 
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 Mária Terézia: Vladárka a matka 

 Bitky a bojiská v našich dejinách 

 Odetí do krásy 

 Art Dizajn František Burian a študenti 

 Biľak 

 L. Mňačko: Nočný rozhovor 

 L. Mňačko: Oneskorené reportáže 

 L. Mňačko: Súdruh Münchhausen 

 Marketing a management 

 Manažment prevádzky hotela  

 Manažment prevádzky pohostinského zariadenia 

 Podnikanie pre stredné odborné školy 

 Marketing podnikov cestovného ruchu 

 Francouzské dobrodružství Jamesa Martina 

 Maturujem z ekonomiky a ekonómie 

 Školský atlas sveta 

 Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2018 

 

Beáta Heglasíková, II.A 

 

Citáty o knihách 

 

     “Miestnosť bez kníh je ako telo bez duše.” 

   Marcus Tullius Cicero 

 

     “Niektoré knihy stačí ochutnať, iné prehltnúť, iba niekoľko málo je hodných 

prežutia a trávenia. Pri niektorých knihách si stačí pozrieť iba jej časť, niektoré 

stačí preletieť, a niekoľko málo treba prečítať starostlivo s plnou pozornosťou.” 

   Francis Bacon 

 

     “Svet je ako kniha a tí, ktorí necestujú, sú len na jednej strane.” 

   Augustine of Hippo 

 

     “Sú aj horšie zločiny ako pálenie kníh. Jeden z nich je nečítať ich.” 

   Joseph Brodsky 

 

 



24 

 

Projekt: Revitalizácia knižničného fondu v SOŠOaS Čadca 

 

     Nedávno som po dlhšom čase navštívila našu školskú knižnicu. Prekvapilo 

ma, že vo viacerých regáloch som našla knihy označené logom  

     Nákup kníh je podporovaný Fondom na podporu umenia. 

     Od Mgr. Krkoškovej - vedúcej školskej knižnice, som sa dozvedela, že spolu s 

PhDr. Andreou Mravcovou - vedúcou projektového tímu, podali koncom minulé-

ho školského roka projekt do Fondu na podporu umenia, ktoré sídli v Bratislave. 

Cieľom projektu bolo revitalizovať, čiže obnoviť knižničný fond v knižnici. 

     Školská knižnica vznikla so vznikom školy. Peniaze na nákup kníh boli v ob-

medzenom množstve, často knihy darovali sponzori alebo rôzne nadácie. 

Z Fondu na podporu umenia knižnica dostala 1000€ a škola prispela čiastkou 60€.  

Z troch vydavateľstiev boli nakúpené odborné knihy a beletria v počte 89 kníh. 

Zoznam kníh: 

 Literatúra 1 

 Literatúra 2 

 Kufor na sny 

 Hamlet 

 Kto chytá v žite 

 Sklený vrch 

 Chlapec maľuje dúhu 

 Prozaické dielo 

 Básnicke dielo 

 Poézia slovenskej katolíckej moderny 

 Mengeleho dievča 

 Denník Anny Frankovej 

 Utiekol som z Osvienčimu 

 Filozofia 

 Občianska náuka pre SŠ - 1. časť 

 Občianska náuka pre ŚŠ - 2. časť 

 ZPU - Občianska náuka pre SŠ - 1. časť 

 ZPU - Občianska náuka pre ŚŠ - 2. časť 

 Phonétique en dialogues Débutant + CD 

 Grammaire progressive du francais 2e édition Débutant Livre (+CD audio) 

 Aktivní německá konverzace 

 Italština + MP3 

 Komunikatívna gramatika angličtiny 

 Receptúry diétnych pokrmov 

 Literatúra 3 

 Literatúra 4 

 Dejiny matematiky 

 Príbeh zabudnutého kníhkupectva 

 Sláva šľachetným IV. 
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Matka 

Nie si hrdina, ak jej spôsobuješ vrásky, 

nie si hrdina, ak stekajú jej slzy po tvári, 

nie si hrdina, pokiaľ ona sa bojí. 

Hrdina si až vtedy,  

keď na jej tvári úsmev žiari 

a tvár je hladká, 

radosťou rozžiarená. 

Pretože matka je len jedna 

a nie je večná. 

Barbora Škripková, II.A 
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Záložka do knihy spája slovenské školy 

 

     Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila pri príležitosti októbra 

ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2018 pre stredné školy 7. ročník 

celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Milan Rasti-

slav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov.  

     Cieľom projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými 

školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci 

vyrobili ľubovoľnou technikou. Výmenu záložiek využili stredné školy aj k nad-

viazaniu vzájomnej spolupráce, kontaktov a poznávanie života žiakov v rôznych 

kútoch Slovenska. Rovnako sa zážitkovým spôsobom oboznámili s históriou slo-

venského a českého národa. 

     Do projektu sa prihlásilo 174 stredných škôl s celkovým počtom 8859 žiakov.  

Nechýbala ani naša škola. Veď žiaci s nadšením privítali tento ročník. Najskôr na 

chodbe urobili spolu s vyučujúcimi SJL sedem násteniek na „osmičkové“ roky aj 

s významnými osobnosťami z týchto období. Týmto inšpirovali ďalších, ktorí 

mali záujem vytvoriť pekné záložky. A bolo ich neúrekom. 

     Zo 100 záložiek (taký počet sme nahlásili), ich nakoniec vyrobili rôznymi 

technikami 133. Tými najkrajšími sme potešili „dopravákov“ v Košiciach. Priba-

lili sme im aj pár čísel školského časopisu  Kocka@my a tiež prospekty o našej 

škole. Od nich sme dostali krásne záložky s milým listom. Nakoniec sme zo zálo-

žiek na hlavnej chodbe urobili nástenku. Už sa tešíme na ďalší ročník. 

 

Mgr. Anna Krkošková 
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Imatrikulácie I.A  

 

    My, žiačky prvého ročníka hotelovej akadémie, čakali sme v učebni 27 na štvr-

táčky. Tie nás rozdelili do skupín - chlapci a dievčatá. Chlapci ostali v triede a 

my, dievčatá, sme išli do telocvične. Najprv nás všetkých pomaľovali po tvári, 

niektorým obliekli plienky a iným zasa vrece. Pokračovalo to tak, že sme mali 

zjesť niečo, čo vyzeralo ako piškóta s banánom v čokoláde, no jej obsah tvoril 

nielen banán, ale aj cesnak a cibuľa. Ak to niekto nezjedol, dostal vajíčko a šľa-

hačku na hlavu.  

     Po tomto sme konečne vstúpili do telocvične, kde bolo občerstvenie a pripra-

vené úlohy. Po chvíli prišli chlapci a boli oblečení ako ženy. Mali šaty, dierkova-

né silonky a ich úlohou bolo robiť modelky. Skutočne sa tvárili ako modelky, keď 

predvádzali nové kúsky. Bolo to veľmi vtipné.  

    Ďalšia súťaž bolo zaspievať nejakú pesničku. Dostali sme slúchadlá na hlavu a 

spievali. Potom bolo vyhodnotenie. Ako odmenu sme dostali vajíčko na hlavu aj s 

čerešničkou na torte, čo bola šľahačka.  

     Neskôr každý dostal inú úlohu. Mali sme vyšľahať bielka na sneh do minúty. 

Natreli nám Nutellu na hlavu a v burizónoch sme mali hľadať cukrík. Pripravili 

do plienky hmotu, ktorá vyzerala ako ľudský výkal a v tom sme mali ústami nie-

čo hľadať. Bolo aj maľovanie naslepo (2 dievčatá s dvomi chalanmi), kŕmenie 

naslepo jogurtom, v ktorom bolo korenie, cibuľa, bohviečo ešte. Mali sme vylu-

hovať čaj v studenej vode takým spôsobom, že sme si chytili vrecko kolenami a 

museli sme ho tam dostať. Dostali sme pikao do súťaže, kto svojmu partnerovi z 

výšky čo najskôr vytlačí pikao do úst. Potom bol trojobal, čo bolo, že sme si mali 

obaliť hlavu do hladkej múky, vajcia a strúhanky ako rezeň.  

     Nakoniec sme dostali stuhy, že sme zvládli imatrikulácie a list, v ktorom sme 

mali napísané veci, ktoré vždy musíme pre štvrtáčky urobiť. Všetci sme skončili 

špinaví, ale našťastie mali prax kaderníčky, tak nám umyli vlasy a išli sme si ešte 

sadnúť spolu do Empire. 

    Tak a týmto spôsobom sme sa dostali do cechu študentov SOŠOaS Čadca. 

 

Klaudia Galuščáková, I.A 
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kategória 2B 

  1. Patrícia Lehocká III. A 

  2. Andrea Papíková IV. I 

  3. Slávka Koperová III. I 

Mgr. Andrea Sabelová 
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Príbeh hudby 

 

     26. 10. 2018 o 10:30 v štyroch triedach vyučujúci zapli počítače, reproduktory 

a projektory, aby žiaci v priamom prenose mohli počúvať výchovný koncert pod 

názvom Príbeh hudby. 

     Predstavil sa Symfonický orchester Slovenského rozhlasu v spolupráci s Brati-

slavským chlapčenským zborom. Dirigentom, moderátorom a autorom celého 

podujatia bol zbormajster Gabriel Rovňák mladší. 

    Previedol nás veselými i vážnymi zákutiami hudby, zaviedol nás do šera stre-

dovekého kláštora, kde sme sa započúvali do mystických tónov gregoriánskeho 

chorálu. 

     Dozvedeli sme sa, ako znela hudba v praveku, v období humanizmu a renesan-

cie, ale aj klasicizmu, romantizmu a baroka. Ako vyznať lásku prostredníctvom 

hudby. 

     Mali sme tú česť spolu s 50 tisícmi ľuďmi v Slovenskej republike on-line sle-

dovať a počúvať v priebehu 50-tich minút tóny nádhernej hudby, ktorá bola nie-

len poučnou, ale aj relaxačnou. 

 

redakčná rada 
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Kysucký mikrofón 

     Aj tento rok nás oslovilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci so súťažou v mo-

derovaní - Kysucký mikrofón. Tejto súťaže sa mohli zúčastniť chlapci aj dievčatá 

vo veku 15 až 18 rokov, ktorí nepracujú ako moderátori v žiadnom profesionál-

nom médiu. 

     Súťaž pozostávala zo štyroch disciplín 

- interpretácia spravodajského textu, 

- interpretácia reklamného textu, 

- vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom, 

- moderovanie vlastnej relácie. 

     Našu školu reprezentovali dve žiačky z II.A triedy, Lucia Jašurková a Natália 

Minárčiková. 

     Dievčatá kultivovaným verbálnym prejavom dokázali zaujať porotu i divákov.  

     Lucia si odniesla čestné uznanie a Natália pochvalu od usporiadateľov.  

     Ďakujeme za reprezentáciu školy. 

redakčná rada 
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Olympiáda ľudských práv 

 

     26. 11. 2018 na našej škole prebehla Olympiáda ľudských práv. 

     Cieľom OĽP je prispieť k ľudskoprávnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu k demo-

kratickému občianstvu, celkovej kultivácii poznatkov a postojom študujúcej mlá-

deže a tým k posilňovaniu základných pilierov demokracie.  

     OĽP sa zúčastnilo 13 žiakov 2. a 3. ročníka študijných odborov.  V teste preu-

kazovali svoje vedomosti z oblasti ľudských práv.  

    Poradie:  

  1. Peter Malík - III.A 

  2. Tomáš Markuliak - II.H 

  3. Veronika Tkáčiková - III.I 

    Víťaz postupuje do krajského kola, ktoré bude 7. 2. 2019. Gratulujeme! 

    V mesiaci november sa konali aj olympiády z NEJ, ANJ a SJL. Výsledky: 

 

Olympiáda z nemeckého jazyka – 12. 11. 2018 

kategória 2A 

  1. Nikola Pápolová  II. A 

  2. Dominika Brodová II. A 

  3. Barbora Škripková  II. A 

 

kategória 2B 

  1. Erika Jurišová  III. A 

  2. Nikola Franková III. A 

  3. Margaréta Grupáčová  III. A 

 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – 13. 11. 2018 

kategória A  (3. – 4. ročník) 

  1. Alžbeta Hubová IV. I 

  2. Erika Jurišová III. A 

  3. Erika Šipková III. I,  Gabriela Korčeková IV. I 

 

kategória B (1. – 2. ročník) 

  1. Beáta Heglasíková II. A 

  2. Barbora Škripková II. A 

  3. Katarína Jarošová II. I 

 

Olympiáda z anglického jazyka – 19. 11. 2018 

kategória 2A 

  1. Soňa Gavláková, II.I 

  2. Paulína Podsklanová, I.A 

  3. Andrea Sihelníková, I.A 


