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Vážení učitelia, milí žiaci, čitatelia,  

stránky v kalendári sa nám 

pomaly otáčajú a my spolu s vami 

vítame  nový školský rok 2018/2019,  ktorý je 

už v plnom prúde. 

V nasledujúcich príspevkoch sa môžete tešiť 

na veľa zaujímavých článkov, fotiek a spoločných spomienok... 

A v tých ďalších mesiacoch vám chceme popriať, aby vás zdravie a šťastie nikdy neopúšťalo 

a vám študentom hlavne pevnú vôľu do učenia  

Pevne veríme, že po prečítaní tohto úvodníku si aj ty dostal chuť prispievať svojou 

tvorbou do nášho časopisu. 

                                                                                                    

Vaša redakcia 
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Žilinský 

samosprávny kraj na 

záver školského roka ocenil najlepších 

stredoškolákov. Ocenenie získali nielen za 

výborné výsledky v školských laviciach, ale aj za 

úspechy v súťažiach či na olympiádach a to na 

domácej i medzinárodnej úrovni. 

Sobášny palác v Bytči zaplnili v utorok 12.6.2018 

stredoškoláci z celého Žilinského kraja. Žilinská župa tento rok 

odmenila viac ako 3 desiatky študentov. Ocenenie za ich 

mimoriadne úspechy slávnostne odovzdala predsedníčka ŽSK 

Erika Jurinová.  

Za našu školu bola ocenená študentka Soňa Chabadová a 

ocenenie sme získali aj za 3. miesto v súťaži " Realitný vodičák " 

Ocenenia sa dočkali aj najlepší žiaci trojročných učebných 

odborov. Z rúk podpredsedu ŽSK pána Dobeša a pani riaditeľky 

odboru školstva ŽSK 

pani Rovňanovej a 

zástupcu Zväzu obchodu  

si prevzala ocenenie 

Martina Balážová za 

výborné študijné výsledky, účasť v súťažiach a 

reprezentáciu školy v projekte ERAZMUS+.  
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V našej škole dňa 22. júna 2018 

prebiehala realizácia projektu Dejiny očami 

Mikuláša Galandu a Ľudovíta Fullu, ktorý 

je súčasťou GRANTOVÉHO PROGRAMU 

ODBORU ŠKOLSTVA A ŠPORTU ŽILINSKÉHO 

SAMOSPRÁVNEHO KRAJA ,,Cesta za poznaním objektívnej 

slovenskej histórie“. 

V minulom čísle časopisu sme vás oboznámili 

s pripravovaným projektom „Dejiny očami Mikuláša Galandu 

a Ľudovíta Fullu,“ s jeho cieľom i obsahom. V tomto čísle 

časopisu vám teda opíšeme realizáciu projektu, ako sme  

sľúbili.  

Do projektu  sa zapojili triedy I. ŠA, I. A  - učebný 

odbor aranžér, II. ŠA, II. A -  učebný odbor aranžér. Spolu 48 

študentov  postupne  tvorili kreatívne úlohy, riešili zadania, 

vytvárali prezentácie  a konzultovali ich s vyučujúcimi. Žiaci sa 

rozdelili do jednotlivých skupín podľa stanovených aktivít. 

Prvá skupina zrealizovala scenár a priblížila nám 

osobnosti umelcov prostredníctvom dramatizácie. Do 

javiskového diania boli zapojení 

i diváci, dostali do rúk scenár, 

aby si vyskúšali improvizáciu. 

Našli sa odvážlivci, ktorí 

predviedli osobnosti umelcov 

bravúrne, s humorom. Spoza 

dverí učebne s názvom 

dramatizácia sa ozýval potlesk, 

či smiech divákov. 

 

GRANTOVÝ PROGRAM ODBORU ŠKOLSTVA A ŠPORTU 

ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

,,Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie“ 
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V ďalšej triede sa 

prezentovalo, diváci sa dozvedeli 

o živote Mikuláša Galandu 

a Ľudovíta Fullu, o dobe, v ktorej 

žili, o ich tvorbe. Ako to už býva 

niektorí študenti mali pripravené 

prezentácie zaujímavo, svedomito, 

iní si dali s prezentáciou menej 

námahy, ale i tak poskytli mnohé 

informácie a ich práca bola prínosom pre získanie 

nových vedomostí žiakov.   

Aranžérky maľovali 

reprodukciu dvoch diel na plátno, 

jednu od Mikuláša Galandu, 

druhú od Ľudovíta Fullu. Dopĺňali 

ich dve žiačky, ktoré pripravili 

prezentácie o maľovaných 

dielach. Okrem maľby sa v tejto 

učebni nachádzala fotostena, pri 

ktorej sa fotili študenti našej školy. Niektorí z divákov 

si vyskúšali nakresliť reprodukcie diel na tabuľu.  

Za poslednými dverami ste 

mohli objaviť Manifest v podobe 

časopisu, ktorý bol inšpirovaný  

„Súkromnými listami Fullu 

a Galandu“ a kvíz v  powerpointe, 

ktorého súčasťou boli otázky 

o pôsobení Mikuláša Galandu 

a Ľudovíta Fullu. Diváci si tak 

overili získané vedomosti z predošlých tried.  

Žiačky z učebného odboru aranžér kvalitne 

pripravili kulisy,  kostýmy,  fotostenu, vyzdobili učebne.  
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Všetci zapojení žiaci boli hodnotení jednotlivými 

porotami a pri vyhodnotení projektu sa prihliadalo aj na 

priebežné hodnotenie aktivít študentov. Úspešní študenti 

získali diplo my a ocenenia. Projekt zorganizovala Mgr. 

Lucia Marková. 

 

 

 

 

 

Projekt sa vyhodnocoval v dvoch kategóriách:  

1. kategória: prezentácie 

2. kategória: najlepšia skupina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umiestnenie v kategórii prezentácie 

1. miesto: Miriam Lupáková, II. ŠA 

2. miesto: Vanesa Motyčíková, I. ŠA 

3. miesto: Natália Poljaková, I. ŠA 

 

Umiestnenie v kategórii najlepšia skupina: 
 
Eliška Drobčiarová, II. ŠA  

Nikola Mikušová, II. ŠA  

Ingrid Smyčková, II. ŠA  

Dominika Staríčková, II. ŠA  
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Vážení pedagógovia, milí žiaci, 

      rok 2018 bol pre našu krajinu plný významných jubileí, pozitívnych i negatívnych. 

Medzi jednoznačne najpozitívnejšie patrí 

100. výročie vzniku  1. ČSR. 

Každý národ má mať svoju 

historickú pamäť, má v nej nachádzať 

udalosti, ktoré štátnosť posunuli 

dopredu, ktoré boli prínosom pre svojich 

obyvateľov,  udalosti, ktoré pozdvihli 

životnú a kultúrnu úroveň ľudí.  

Vznikom  1. ČSR naša krajina po 

dlhoročnom područí v Rakúsko- Uhorsku 

získala prvý závan slobody a demokracie. 

So vznikom spoločného štátu sa spájajú mená štátnikov ako T.G. Masaryk a M. R. Štefánik, 

ktoré boli uznávané na celom svete.  

Boli to osobnosti, ktoré národ obdivoval a miloval a ktoré boli po stránke odbornej, 

morálnej a vedomostnej  vzorom pre všetkých. Takéto morálne vzory by mala mať každá doba. 

Bohužiaľ, neplatí to vždy.  

Zoberme si zo svojej histórie to, čo 

nás posunulo dopredu, poučme sa z chýb 

a buďme hrdí na našu spoločnú históriu 

v Československu. 

Veď toto obdobie bolo základom 

toho, že v roku 2004 sme sa spoločne 

s Českou republikou stali súčasťou 

vyspelého sveta,  Európskej únie, ktorá je 
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najbohatšou časťou sveta.  

Hoci sme spoločne žili v jednom štáte, 

naše rozdelenie prebehlo mierovo, bez 

akéhokoľvek násilia a môžeme povedať, že naše 

vzťahy sú v súčasnosti najlepšie v histórii. 

A v tomto môžeme byť my, obe malé 

krajiny, vzorom pre iné štáty.  

  Práve budovanie pocitu hrdosti na 

vlastnú históriu, na to, z akých podmienok sme sa vypracovali do 

súčasnosti, malo byť cieľom tohto projektu, ktorý sme realizovali v našej škole.  

Súčasťou projektu boli tieto aktivity: 

- celoškolská súťaž zameraná na otázky z obdobia 1.ČSR 

- prezentácie – „ Osobnosti 1.ČSR“ ( projekty žiakov ) 

- prezentácie významných literárnych predstaviteľov, ktorí tvorili počas 1.ČSR 

- referáty na témy : Vznik 1.ČSR, Postavenie Slovenska v 1.ČSR, 1.ČSR a práva žien, 

Rozvoj literatúry v 1.ČSR –významní predstavitelia 

Z uvedených referátov študenti vytvorili „ Encyklopédiu o vzniku a postavení 1.ČSR ,, ako 

učebnú pomôcku. 

Projekt zorganizovala Mgr. Iveta Zipserová, spolupracovala Mgr. Lucia Marková. 
 

 

Dňa 27. 09. 2018 sa uskutočnila celoškolská súťaž pod názvom  100. 

výročie vzniku 1. ČSR. Pred samotnou akciou sa zrealizovali triedne kolá 

tejto súťaže, do ktorých sa zapojili všetci žiaci našej školy. Každý študent 

vypĺňal test, ktorý pozostával z 37 otázok, ktoré boli zostavené hlavne z 

dejín vzniku 1. ČSR. Najlepší riešitelia v počte 27 postúpili do školského 

kola, ktoré sa konalo 27. 09. 2018.  Študenti mali za úlohu vyplniť 

vedomostný test, ktorý bol zostavený z 28 otázok a tým preukázať svoje 

vedomosti z dejepisu, občianskej náuky a z celkového prehľadu spoločenských dejín. Súťaž 

pripravila Mgr. Iveta Zipserová.  

 

 

 

 

Vyhodnotenie celoškolskej súťaže 

                       100. výročie vzniku 1. ČSR 

1. miesto:  Monika Martinčová ( II. A) 

2. miesto:  Samuel Kubala ( II. ŠA) 

3. miesto:  Dominika Staríčková ( III. ŠA)  
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 EXKURZIA HOTEL DUBNÁ SKALA**** 

Ešte minulý školský rok 15. 06. 2018 žiaci II.ŠA triedy absolvovali v rámci odbornej praxe 

exkurziu do hotela Dubná Skala. 

Hotel Dubná Skala**** sa nachádza v historickom centre Žiliny. Je to jediný hotel s 

prívlastkom „boutique“ v Žilinskom kraji. Sídli v historickej budove postavenej v roku 1910, ktorá 

pôvodne slúžila ako viacúčelový objekt. Od druhej 

polovice 20. storočia bola vychýrená najmä jej vináreň. 

Hotelom sa Dubná Skala stala až v roku 2006 a jej 

priestormi nás sprevádzala manažérka hotela. 

Študenti si prezreli veľkolepý interiér, recepciu, 

ubytovacie priestory, reštauráciu, kongresové a 

wellness priestory. Na záver exkurzie si žiaci pozreli 

zaujímavé informácie v kronike hotela. Exkurziu 

zorganizovala Ing. Oľga Šutáková.  

 HISTORICKO-POZNÁVACIA EXKURZIA V BANSKEJ BYSTRICI ,,OBETE VARUJÚ!“ 

Dňa 19. 06. 2018 žiaci  II. A  a II.ŠA 

triedy zavítali do Múzea SNP  v Banskej 

Bystrici, kde je zrealizovaná stála expozícia 

Slovensko v protifašistickom hnutí odporu 

Európy v rokoch 1939 – 1945. Pedagogický 

dozor vykonávala Mgr. Iveta Zipserová a Ing. 

Zuzana Bazgerová. 

Študenti navštívili Múzeum SNP,  ktoré 

sídli v architektonicky nezvyčajnej budove, ktorá 

bola postavená v roku 1969 ako Pamätník SNP. 
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Je zasadený do parku, v ktorom je umiestnený skanzen Ťažkej bojovej 

techniky používanej v SNP. 

Budova je symbolicky rozdelená na dve časti spojené mostom. 

Pod mostom, v pietnej sieni pri hrobe neznámeho vojaka, horí večný 

oheň. Autorom projektu pamätníka je architekt Dušan Kuzma. Stavba 

sa nachádza na juhovýchodnom okraji historického centra Banskej 

Bystrice. Pri vstupe do areálu parku stojí lietadlo, ktoré zásobovalo 

povstalcov cez povstalecké letisko Tri Duby v Sliači. 

Múzeum je špecializované na dokumentovanie vývoja slovenskej 

spoločnosti vo vojnových rokoch 1938 až 1945. Jeho expozície aj archív sa sústreďujú na materiály 

o protifašistickom národno-oslobodzovacom boji a Slovenskom národnom povstaní. 

Žiaci si v múzeu prezreli stálu expozíciu o protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939 

až 1945.  Expozícia je rozdelená do tematických celkov ( usporiadaných chronologicky), z ktorého 

každý prezentuje určitú kapitolu historického vývoja svetových a slovenských dejín. Stručné historické 

zhrnutie, spolu s mapkou zobrazujúce dané obdobie, sa nachádza na tematických paneloch.  

Historické udalosti z tohto obdobia študentom priblížil sprievodca, ktorý 

im zaujímavo a pútavo priblížil 

súvislosti protifašistického 

národno-oslobodzovacieho boja 

a Slovenského národného 

povstania. Atmosféru tohto strašného obdobia 

v dejinách ľudstva, ktoré  zničilo množstvo 

ľudských životov, umocnil krátky film, ktorý si 

žiaci pozreli hneď v úvode prehliadky.  

 

 SPOZNÁVANIE SLOVENSKA V MESIACI JÚN 

14. 6. 2018 študenti I.ŠA navštívili mesto Košice. Cieľom 

exkurzie bolo spoznávanie Slovenska ako destinácie cestovného 

ruchu. 

Hoci bol upršaný deň, nič nám nemohlo znepríjemniť 

spoznávanie tohto zaujímavého mesta Slovenska. Po vystúpení z 

vlaku sme prešli príjemným prostredím Mestského parku, na konci ktorého je situovaná historická 
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budova Jakabov palác. Palác zažil svoju najväčšiu slávu v 

roku 1945, keď sa stal sídlom prezidenta Československej 

republiky Edvarda Beneša. 

Historickými uličkami sme pokračovali do stredu 

mesta na Hlavnú ulicu. Naša prehliadka sa začala pri 

Dolnej bráne, kde sa zachovali fragmenty hradieb z 13 st. 

Mesto tu zriadilo unikátne podzemné múzeum. 

Najvýznamnejšou dominantou mesta je najväčšia gotická katedrála na Slovensku Dóm sv. 

Alžbety, ktorá je patrónkou mesta, Kaplnka Sv. Michala, ktorá bola v minulosti obklopená cintorínom 

a nachádzala sa v nej kostnica a Urbanova veža, kde bol košický zvon Urban zasvätený sv. Urbanovi, 

patrónovi vinohradníkov. 

Svoje významné miesto má aj hrajúca fontána so zvonkohrou v parku pri gotickej katedrále, 

Štátne divadlo či Slovenské technické múzeum. Kúsok za divadlom je situovaný morový stĺp z roku 

1723 - súsošie Immaculata, ktorý pripomína vďaku za prekonanú epidémiu. Svoje významné postavenie 

na hlavnom námestí má aj historická radnica. Príjemnú atmosféru mesta sme opúšťali s vedomím, že sa 

sem v budúcnosti istotne vrátime.  

 Dňa 15.6.2018 sme navštívili Lesopark Chrasť, ktorý sa nachádza na rozhraní sídliska Vlčince 

a Solinky. Lesopark je obľúbenou mestskou rekreačnou zónou, kde si občania Žiliny môžu oddýchnuť, 

ale aj zašportovať. Voľný čas môžu tráviť v lanovom parku, 

behom, cyklistikou či loptovými hrami.  

Našu cestu nám spríjemnila interaktívna náučná trasa 

„Spoznaj seba, spoznaj les“. Tento náučný chodník  priblížil 

žiakom informácie o lese a živote v ňom.  

Návšteva  tejto časti mesta prispela k poznaniu, že  aj  

príroda je nevyhnutnou súčasťou moderného mesta.. Exkurziu 

zorganizovala Ing. Ivana Kvašňovská.      

 

 NÁVŠTEVA VYCHYLOVKY  

 Skanzen Vychylovka navštívili naši žiaci 5. októbra 2018. Tento malebný kút na severe 

Slovenska je lokalizovaný do doliny Chmúra v katastri obce Nová Bystrica a je súčasťou Chránenej 

krajinnej oblasti Kysuce. 
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Po príchode do Vychylovky žiakov čakali dve zaujímavosti tejto 

lokality. Najskôr sa previezli historickým vláčikom po časti zachovalej 

úzkorozchodnej historickej lesnej úvraťovej železnici, ktorá bola v 

minulosti súčasťou Kysucko-oravskej lesnej 

železnice.  

Druhou zaujímavosťou je Skanzen 

Nová Bystrica – Vychylovka, cez ktorý 

prechádza trať tejto železnice. Skanzen 

vznikol v roku 1974 ako snaha o záchranu 

najcennejších pamiatok ľudovej architektúry 

z obcí Riečnica a Harvelka, ktoré mali 

zaniknúť z dôvodu vodnej nádrže Nová Bystrica. Návštevu skanzenu 

zorganizovala Ing. Ivana Kvašňovská.  

 

 

 POZNÁVANIE MESTA TRENĆÍN 

 

Exkurzia sa konala 18.10. 2018. 

Zúčastnili sa je žiaci z I. ŠA triedy. 

Poznávanie mesta sme začali v parku, ktorý je 

situovaný vedľa železničnej stanice. V jeho 

centre je umiestnená socha M .R. Štefánika - 

významnej osobnosti našich dejín. Naša cesta 

pokračovala na Trenčiansky hrad, ktorý sa 

majestátne rozprestiera nad mestom. Prešli sme 

dolné nádvorie, pozreli sme si Studňu lásky v 

blízkosti delovej bašty, kasáreň, hladomorňu s 

vystavenými mučiacimi nástrojmi, letnú vežu, 

ktorá mala obrannú funkciu, rotundu a 

Barborin palác. Našu prehliadku sme ukončili 

na Matúšovej veži. Z hradu sme pokračovali 

do centra mesta po krytých Farských 

schodoch, ktorých je 88 a sú historickým 

unikátom. V centre meste sme obdivovali aj 

synagógu, Piaristický kostol sv. Františka 

Xaverského, Mestskú vežu a Morový stĺp, ktorý bol postavený ako pamätník morovej 

rany, ktorá v dávnej histórii postihla mesto Trenčín. Pedagogický dozor - Ing. Ivana Kvašňovská. 
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 EXKURZIA V LOGISTICKOM CENTRE 

Dňa 19. 10. 2018 sa študenti II.ŠD 

triedy zúčastnili odbornej exkurzie v COOP 

Jednote – Logistickom centre, a. s. v Hornom 

Hričove. 

Hlavnou činnosťou logistického centra je 

nákup a distribúcia potravinárskeho a 

priemyselného tovaru pre 325 maloobchodných 

predajní 4 spotrebných družstiev COOP 

Jednota: 

Žilina, 

Čadca, 

Martin a Prievidza. 

Počas exkurzie nás priestormi logistického centra 

sprevádzal manažér skladu  Mgr. Marián Matejovič a Ing. 

Marián Bóga.. Sprevádzajúci zamestnanci nám zaujímavo 

vysvetlili jednotlivé činnosti, ktoré vo veľkoobchode prebiehajú a 

oboznámili nás s technickými prostriedkami, ktoré v sklade 

používajú. Mali sme možnosť vidieť celý technologický proces v 

sklade, od dodania zásob tovaru, cez príjem, skladovanie a 

prípravu na expedíciu tovaru odberateľom. Žiaci si počas exkurzie 

prehĺbili a rozšírili teoretické vedomosti o technologickom procese 

a technických prostriedkoch používaných vo veľkoobchodnom 

sklade. Exkurziu zorganizovala Ing. Oľga Šutáková.  

 

 

  LITERÁRNO-HISTORICKÁ EXKURZIA V 

DOLNOM KUBÍNE A JASENOVEJ 

Študenti navštívili dňa 9. 11.2018 a 15.11. 

2018 Pamätný dom M. Kukučína v Jasenovej, ktorý 

vnútorným i vonkajším vzhľadom sprítomňuje 

prostredie, v ktorom sa narodil a vyrástol známy 
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slovenský prozaik z obdobia litarárneho realizmu Martin Kukučín . Žiaci si vypočuli veľmi zaujímavý 

výklad p. lektorky Remkovej o živote a diele M. Kukučina. V tesnom susedstve objektu, v blízkom 

parku, je osadená socha spisovateľa M. Kukučina v 

nadživotnej veľkosti od akademického sochára J. 

Kulicha.  

Komplexný pohľad o živote a diele P.O. 

Hviezdoslava poskytol študentom pútavý výklad 

lektorky v Múzeu P.O.Hviezdoslava v Dolnom 

Kubíne. Tu im boli sprístupnené originálne osobné 

pamiatky a pozostalosti básnika, najväčšieho zjavu 

slovenskej poézie na prelome 19. a 20. storočia- 

P.O.Hviezdoslava. Pedagogický dozor: Mgr. Iveta 

Zipserová a PhDr. Zdenka Albrechtová. 

 

 

 SPOZNÁVANIE NÁŠHO REGIÓNU 

 

V mesiaci novembri sa žiaci našej školy I.ŠA 

triedy oboznamovali aj s naším mestom. 

30.11. 2018 sa žiaci zúčastnili prehliadky 

Burianovej veže a Loretánskej kaplnky v Žiline. 

Históriu aj súčasnosť Burianovej veže našim žiakom 

priblížili pracovníčky Turistickej informačnej 

kancelárie v Žiline. Táto dominanta mesta sa 

nachádza v centre mesta Žilina vedľa Farského 

kostola. Veža v dávnej minulosti slúžila ako 

zvonica, pozorovateľňa príchodu nepriateľov, ale aj 

ako ochrana pred požiarmi. Žiaci na historických 

mapách mesta Žilina mohli nahliadnuť do histórie 

mesta a zároveň sa mohli pokochať nádherným 

výhľadom na celé mesto.  

V spoznávaní histórie nášho mesta žiaci 

pokračovali v Loretánskej kaplnke, ktorá je 

situovaná pri Kostole sv. Barbory a ktorá je prvou 

barokovou stavbou sakrálneho charakteru v Žiline. 

Pedagogický dozor: Ing. Ivana Kvašňovská.  
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 EKOTOPFILM 

Dňa 20. 11. 2018 študenti školy navštívili Medzinárodný filmový festival s environmentálnou 

tematikou Ekotopfilm – Envirofilm v Žiline. Študenti si mali možnosť pozrieť rôzne druhy filmov s 

environmentálnou témou. Návštevu filmového festivalu zorganizovala Ing. Zora Šenoldová.  

 

 

 MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH CVIČNÝCH FIRIEM  

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislave sa konal dňa 22. 11. 2018, na ktorom sa 
zúčastnili žiaci III. ŠA triedy – odbor pracovník marketingu – blok obchod, IV. ŠA triedy – odbor 
škola podnikania a študenti II. BE triedy. 

Cieľom účasti bolo získať kontakty, kontraktačné skúsenosti a nápady pre ďalšiu činnosť cvičnej 
firmy Splnené sny, s. r. o., Bad street, s. r. o. a v budúcom roku aj pre firmu Sweets, s. r. o.. 

Okrem obchodnej činnosti si mali žiaci možnosť pozrieť zručnosti svojich rovesníkov v súťaži 
elektronických prezentácií cvičných firiem. 

Zaujímavý bol aj príspevok Tigrana Aleksanyana „7 vecí pre uveriteľný biznis plán“. Pedagogický 
dozor: Ing. Janka Balalová a Ing. Oľga Šutáková  

 

 

 

 

 

 

 

Redakcia 
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 „ PREDNÁŠKA PRE ŠTUDENTOV POD NÁZVOM „AJ NETRADIČNÝ BIZNIS MOŽE BYŤ 

ÚSPEŠNÝ“ 
 

 Študenti III.ŠA triedy, odbor pracovník 

marketingu , sa 26. septembra 2018 zúčastnili prednášky 

pre nepodnikateľov pod názvom „AJ NETRADIČNÝ 

BIZNIS MOŽE BYŤ ÚSPEŠNÝ“. Študentom 

priblížili svoje podnikanie - mladý podnikateľ, ktorý sa 

venuje včelárstvu, podnikateľky Zuzana a Bea priblížili 

svoj streetfood na kolesách a napokon podnikateľka 

Ivka im priblížila svoje podnikanie - vytvorenie novej 

školskej tašky, ktorá je vytvorená iba z prírodných 

materiálov. Motivačnú prednášku pripravila Slovak 

business agency v rámci projektu NPC v regiónoch. Cieľom prednášky bolo ukázať mladým ľudom 

netradičné možnosti podnikania.  Prednášku zabezpečila Ing. Ivana Kvašňovská. 

 ODBORNÁ KONFERENCIA: PARTNERSTVO V OBLASTI PODNIKANIA A VEREJNÉHO 

OBSTARÁVANIA 

Žiaci I. BE sa zúčastnili 10. októbra 2018 na 
odbornej konferencii Partnerstvo v oblasti podnikania 
a verejného obstarávania, ktorú usporiadal Žilinský 
samosprávny kraj. Počas programu vystúpilo so svojim 
príspevkom viacero známych osobností: Ing. Ladislav 
Gabčo, CSc. riaditeľ úradu ŽSK, Ing. Jaroslav Lexa – 
riaditeľ inštitútu verejného obstarávania Úradu pre 
obstarávanie a Mgr. Zuzana Kršjaková – riaditeľka 
odboru legislatívno-právneho Úradu pre verejné 
obstarávanie, Ing. Ján Mišura, riaditeľ SOPK Žilina, 

Ing. Ľubor Kostelný, špecialista pre zahraničný obchod,  
Stanislav Čižmárik, prezident SŽZ,  JUDr. Elena Sivová, 
riaditeľka odboru verejného obstarávania a Mgr. Katarína 
Hreusová, vedúca verejného obstarávania 

Cieľom konferencie bolo získať aktuálne informácie o 
verejnom obstarávaní z pohľadu podnikateľa. Besedu 
zorganizovala Ing. Janka Balalová.  
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 BESEDA MARKETING NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH 
 

 Dňa 17. októbra 2018 sa v našej škole konala beseda 

s konateľkou firmy COMPLETE REKLAMA – 

MARKETINGOVÉ SLUŽBY, ktorá sa zaoberá 

marketingovými službami, a ktorá sa podelila s našimi 

žiakmi so svojimi skúsenosťami práve z oblasti marketingu 

cez sociálne siete. Besedy sa zúčastnili žiaci II.ŠA triedy zo 

študijného odboru pracovník marketingu, ktorý sa člení na 

blok obchod a blok cestovný ruch. Ďalšími žiakmi, ktorí sa zúčastnili besedy, boli žiaci z III.ŠA, 

študijný odbor pracovník marketingu - blok obchod. V rámci besedy riešili, aké sociálne siete máme k 

dispozícii, ktoré z nich sa najviac využívajú, kto je aktívnym a kto pasívnym užívateľom sociálnych 

sietí. Beseda bola zameraná aj na marketérov, ktorí sa na svoju cieľovú skupinu zákazníkov zamerajú 

už počas vývoja konkrétneho produktu, ktorý pripravujú na 

trh. Žiaci mali možnosť vidieť, akým smerom sa môžu po 

skončení strednej školy v študijnom odbore pracovník 

marketingu uplatniť na trhu práce. Boli upozornení, na čo si 

majú dávať pozor ako budúci marketéri, ako presvedčiť 

zákazníka, aby si kúpil produkt, čo na zákazníkov najviac 

zaberá. Žiaci sa dozvedeli aj 10 základných zákonov 

marketingu, ktoré im budú nápomocné v budúcnosti pri práci v 

marketingovej oblasti. Žiakom sa beseda veľmi páčila, bola 

zaujímavá a poučná. Veríme, že si zoberú čo najviac informácií 

do budúcnosti a uplatnia ich na pracovnom trhu.. 

 

 

 

 

 

 HUG DAY IN SLOVAKIA 2018 

Dňa 27. 06. 2018 sa konal už 7. 
ročník tejto akcie, ktorá sa 
uskutočnila vo viac ako 40 mestách 
na Slovensku a 20 krajinách sveta, 
,,Deň objatí na Slovensku,“ ktorého sa 
zúčastnili aj študenti našej školy.  

Poslaním tejto akcie je prinášať 
úsmev a objatie tam, kde chýba a nezabudnúť pri tom na to, 
akú hodnotu nám ponúka otvorená náruč. 

Redakcia 
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Študenti boli rozdelení do 
dvoch skupín, jedna skupina sa 
pohybovala v Univerzitnej nemocnici 
v Žiline a druhá skupina bola 
navštíviť Jesienku - Zariadenie pre 
seniorov a denný stacionár v Bytči.  

 

 

 ŠTUDENTSKÉ KOMUNÁLNE VOĽBY 2018 

Dňa 24. októbra sa v našej škole konali Študentské 
komunálne voľby, ktorých sa zúčastnili naši žiaci tretích, 
štvrtých ročníkov a študenti nadstavbového štúdia. Mali 
tak možnosť vyskúšať si na „vlastnej koži“ celkový priebeh 
simulovaných komunálnych volieb. Ich úlohou bolo zvoliť 
si primátora a taktiež poslancov do mestského 
zastupiteľstva za svoje mesto. 

Za celý priebeh volieb zodpovedala trojčlenná 
volebná komisia tvorená zo žiakov ŽŠR pod vedením 
koordinátorky Ing. Zuzana Bazgerovej. Okrem 

organizácie volieb bolo ich úlohou aj následné roztriedenie 
volebných lístkov, sčítanie hlasov, ako aj určenie 
primátora/starostu s najväčším počtom hlasov. Zistené 
výsledky sa posielali na ďalšie spracovanie združeniu Pre 
stredoškolákov, ktoré tento projekt organizovalo. 

Poslaním celého projektu bolo viesť mládež k 
zodpovednosti a ku kompetencii rozhodovať sa vo verejnom 
živote, prispieť k vyššej a lepšej volebnej účasti medzi mladými 
ľuďmi a uvedomenie si, že od výsledkov komunálnych volieb 
závisí ďalší rozvoj a prosperita aj ich rodného mesta. 

 HODINA DEŤOM 

 V piatok 9. novembra sa opäť naša škola zapojila do zbierky Hodina deťom. 
Ide o celoročnú zbierku na 
podporu jedinečných  projektov 
pomáhajúcich deťom a mladým 
ľuďom na celom Slovensku. Je 
najväčším projektom Nadácie pre deti Slovenska.  

Za našu školu boli zostavené dva 
dobrovoľnícke tímy žiakov, ktorí zbierali finančné 
príspevky na dobrú vec.  Spoznať ste  ich mohli 
podľa žltých pokladničiek, na ktorých bol 
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zobrazený i maskot Hodiny deťom - Hugo. Ten sa usmieval aj zo žltých nálepiek a odznakov, ktoré 
získali všetci darcovia, ktorí prispeli hotovosťou do zbierky v uliciach. Sme radi, že aj my sme mohli 
pomôcť ;) 

 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 

O tých, ktorí ste sa prišli pozrieť 
14.11.2018 do našej školy, sa postarali žiaci II. 
ročníka, ktorí sú zapojení do systému duálneho 
vzdelávania v Kauflande, Lídli, Deichmanne, 
DM drogérii. Po úvodnej inštruktáži o študijných 
a učebných odboroch , o aktivitách školy, 
projektoch, do ktorých je škola zapojená, sme 
žiakom dali možnosť zúčastniť sa vyučovacieho 
procesu, mali možnosť sa porozprávať so svojimi rovesníkmi, pozrieť si všetky učebne, dielne a zoznámiť 
sa aj so svojimi budúcimi učiteľmi. 

 

 BURZA INFORMÁCIÍ  

Dňa 15. 11. 2018 sa konala ,,Burza informácií“ v hoteli Slovakia, ktorej sa zúčastnila aj naša 
škola. Na tomto mieste mali žiaci 9. ročníka možnosť získať informácie o ponuke našich študijných a 

učebných odboroch, ktoré ponúkame na budúci školský rok 
2019/2020.  

Na burze informácií sa s nami zúčastnili aj 
zamestnávatelia, ktorí s našou školou spolupracujú v rámci 
duálneho vzdelávania v študijnom odbore OBCHODNÝ 
PRACOVNÍK, a to: Billa, Lidl, Dm drogérie, Kaufland, 
Metro, NAY Elektrodom a spoločnosť Deichmann. 

Informácie žiakom 9. ročníka poskytovali aj naši študenti 
z prvého aj druhého ročníka, ktorí sú zapojení v duálnom 
vzdelávaní a žiakom tak odovzdali reálne informácie, ako 
systém duálneho vzdelávania funguje v praxi. Okrem týchto 

študentov prezentovali na Burze informácií učebný odbor aranžér aj žiačky tohto odboru a predviedli 
zručnosti v aranžovaní, ktoré sa naučili na odbornom výcviku. 
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I. ŠD 

- študijný 
odbor 

Obchodný 
pracovník 

 IMATRIKULÁCIE  2018 

Na našej škole sa tradične konalo slávnostné uvítanie 
žiakov prvých ročníkov – Imatrikulácie dňa 16. 11. 2018. 
Organizovali ich vybraní žiaci ŽŠR. Tento rok boli 
inšpirované reláciou „Farma,“ čomu bola prispôsobená trieda, 
náplň jednotlivých úloh a 
taktiež aj organizátori.  

Na úvod privítala 
všetkých zúčastnených ľudovou 
piesňou Eliška Drobčiarová, 
III. ŠA, ktorá spolu 
s Dominikou Staríčkovou, 
III.ŠA viedla celý imatrikulačný 
program. Zo žiakov prvých 
ročníkov si vyberali „obete“, 
ktoré mali za úlohu splniť rôzne 
imatrikulačné disciplíny. Tie 
vyčarili každému úsmev na 
tvári. Splnenie zadanej disciplíny hodnotila 3-členná porota, 
ktorá v prípade nesplnenia úlohy rozdávala tresty v podobe 
kyslého, či farebného prekvapenia. Potom nasledovalo zloženie 

imatrikulačného sľubu a rozdanie imatrikulačných certifikátov, ktorými sa naši prváci oficiálne stali 
súčasťou študentského cechu Strednej odbornej školy podnikania v Žiline. 

.  

 

 

 

 

 

 
I. ŠA 

- študijný 
odbor 

Pracovník 
marketing

u I. A 

- učebný 
odbor 

Aranžér, 

Cukrár, 
Mäsiar, 

lahôdkár 



22 
 

 MIKULÁŠSKA AKCIA 

Našu školu aj v tomto roku navštívil Mikuláš. A nebol 
sám. Sprevádzali ho anjeli a čerti 
v podobe členov ŽŠR. Postupne 
navštívili každú triedu, kde 
vianočnými pesničkami vniesli do 
každého z nás prichádzajúci „čas 
vianočný“. 

Po krátkom predstavení každého 
žiaka obdarovali sladkou 
odmenou, prípadne Mikulášskym 

balíčkom. Zároveň mikulášska družina zvolávala na tradičné vianočné 
trhy, ktoré sa konali taktiež v tento deň v 
našej škole. 

Na vianočných trhoch sme mali možnosť zakúpiť si výrobky našich 
spolužiakov – či už vianočný nealko punč, zdobené medovníky a iné 
dobroty, vianočné dekorácie a pod. 
Výťažok z tejto akcie putoval na 
dobrú vec.  

Takto sme si spoločne vytvorili 
blížiacu sa vianočnú atmosféru . 
Akciu zorganizovala Ing. Zuzana 
Bazgerová.  

 

 DEŇ REMESIEL 

18. decembra 2018 sme sa zúčastnili na Dni remesiel, ktorý 

usporiadala ZŠ na Hurbanovej ulici v Martine. V rámci tejto aktivity 

sme mali možnosť priblížiť žiakom ôsmeho a deviateho ročníka tejto 

základnej školy našu Strednú odbornú školu podnikania, naše študijné a 

učebné odbory, ktoré ponúkame pre žiakov deviateho ročníka pre 

školský rok 2019/2020. 

Pri prezentácii a poskytovaní informácií o jednotlivých študijných 

a učebných odboroch boli nápomocní aj študenti druhého ročníka, a to: 

Roman Bukovan, ktorý študuje v systéme duálneho vzdelávania v 

študijnom odbore obchodný pracovník. Roman sprostredkoval 

informácie žiakom priamo zo svojich praktických skúseností z 

odborného výcviku, ktorý vykonáva v spoločnosti Kaufland, kde sa 

pripravuje na svoje budúce povolanie. V systéme duálneho vzdelávania 

spolupracujeme aj so spoločnosťami s DM drogérie, Billa, Lidl, 

Deichmann Metro a NAY elektrodom. Natália Poljaková z II.ŠA 
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triedy zo študijného odboru pracovník marketingu blok cestovný ruch sa podelila so svojimi pozitívnymi 

skúsenosťami z odbornej praxe, ale aj z teoretického vyučovania. Študentka Dominika Hubočániová z 

učebného odboru aranžér predviedla žiakom vianočné aranžmány a poskytla informácie z odbornej 

praxe.  

Cieľom tejto aktivity bolo podať informácie žiakom ZŠ o možnosti štúdia jednotlivých remesiel, 

ktoré si môžu vybrať, a tak sa pripraviť pre trh práce. 

 

 

 

 ŽUPNÁ KALOKAGATIA 2018  

Dňa 9. júna sa v meste Žilina konala ŽUPNÁ KALOKAGATIA 2018, ktorej sa zúčastnili 

študenti stredných škôl zo Žiliny a okolia. Tento Olympijský deň so začiatkom o 9,00 hod. sa konal v 

Žilinskom lesoparku, ktorý je obľúbenou rekreačnou zónou s krásnou prírodou. 

Z našej školy súťažilo 5 - členné zmiešané 

družstvo:  

1. Samuel Kubala, I.ŠA 

2. Alexandra Weberová, I.BE 

3. Gabriela Kľučková, I.BE 

4. Peter Papajčík, III.ŠA  

5. Samir Hebibi, III. ŠA  

 

V rámci súťaženia museli súťažné družstvá zdolávať nielen terén lesoparku, ale aj rôzne úlohy 

a zadania, ako napr. chrániť sa  pred chemickým útokom, poskytnúť prvú pomoc topiacemu sa, 

orientáciu v teréne, streľbu zo vzduchovky a v neposlednom rade ich čakal záverečný test. 

  SÚŤAŽ V PÍSANÍ NA POČÍTAČI 

 Tradičná celoškolská súťaž v rýchlosti a presnosti 
písania na počítači sa uskutočnila  dňa 13. júna 2018. Cieľom 
bolo zvyšovanie a zdokonaľovanie výkonu žiakov v písaní na 
počítači, hľadanie nadaných žiakov a zvyšovanie motivácie 
žiakov k nácviku a rozvíjaniu zručností v písaní na počítači.  

Súťaže sa zúčastnili žiaci prvého, druhého až tretieho  
ročníka, ktorí si zmerali  sily v desaťminútovom odpise textu  
na presnosť a rýchlosť. Študenti  dosiahli veľmi pekné 
výsledky.  

Víťazom srdečne blahoželáme a veríme, že uvedené výsledky budú pre všetkých dostatočnou 
motiváciou na zvyšovanie svojich výkonov a zároveň povzbudením pri tréningu do ďalších súťaži. 
Súťaž organizovala Ing. Oľga Šutáková 

Redakcia 
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Vyhodnotenie: 

1. Natália Poljaková, I. ŠA  

2. Marianna Krkošková, I. ŠA 

3. Miriam Lupáková, II. ŠA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SÚŤAŽ V CESTOVNOM RUCHU 

Školské kolo súťaže z cestovného ruchu sa v našej škole uskutočnilo dňa 13.6.2018. Zúčastnilo sa 

jej spolu 8 študentov prvého a druhého ročníka študijného odboru pracovník marketingu - blok cestovný 

ruch. Súťaž pozostávala z písomnej a ústnej časti. V písomnej časti študenti vypĺňali test, kde ukázali 

svoje vedomosti a znalosti o Slovensku. Následne dopĺňali slepú mapu miest Slovenska. V ústnej časti 

študenti prezentovali náš región v programe PowerPoint. Získané vedomosti 

a zručnosti z geografie cestovného ruchu využijú žiaci nielen pri maturitnej 

skúške z odborných predmetov, ale aj vo svojej ďalšej profesionálnej činnosti. 

Súťaž pripravila Ing. Ivana Kvašňovská. 

 

 

 

 

 

 ŠPORTOVÝ TÝŽDEŇ - ŠPORTOM K ZDRAVIU 

 SOŠP sa zapojila v rámci aktivity Milujem šport do Týždňa 

športových aktivít, ktoré odporúčalo v šk. r. 2018/2019 MŠVVaŠ SR.  . 

Na športovom dni sa zúčastnili všetci žiaci prvých ročníkov, aby sme ich 

podchytili k zdravému životnému štýlu. Súťažilo sa v 5 disciplínach, ako je 

stolný tenis, ľah-sed, vybíjaná, preskok cez švihadlo a hod na cieľ. Žiaci 

boli postupne zapojení do všetkých disciplín a ukázalo sa, že keď sa 

Vyhodnotenie súťaže: 

1. miesto Peter Papajčík , III.ŠA 

2. miesto Zuzana Zacharová, III.ŠA 

3. miesto Bianca Patrnčiaková, I.ŠA 
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podujatie perfektne pripraví, dokáže žiakov zaujať. Na záver dostali všetci sladkú odmenu. Športový 

deň zorganizovala Mgr. Alexandra Macejíková.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2018 

Rada Európy a Európska únia organizuje každoročne 
26. septembra, už od roku 2001, Európsky deň jazykov. 

Cieľom Európskeho dňa je upozorniť verejnosť na 
dôležitosť štúdia cudzích jazykov a prispieť k rozvoju 
mnohojazyčnosti a interkultúrneho povedomia. 

Dňa 10. 10. 2018 sme si v našej škole tento deň 
pripomenuli a oslávili rôznymi zábavnými súťažami a hrami. 
Akcia sa konala spoločne pre nemecký a anglický jazyk v 
jazykovej učebni pod vedením Mgr. Štalmachovej a Mgr. 
Gunčagovej. V triede vládla príjemná, neformálna atmosféra. 

Žiaci si hravou formou overili svoje gramatické 
znalosti a slovnú zásobu, okrem toho mohli preukázať 
svoje konverzačné schopnosti pri prezentovaní projektu 
na tému : Nemecky hovoriace krajiny a Anglicky 
hovoriace krajiny.  

Študenti vnímali akciu veľmi pozitívne a určite sa 
prihlásia aj na budúci rok.  

Najúspešnejší žiaci boli odmenení vecnými cenami.  
 

 

 

 

Nemecký jazyk: 

1. miesto – Vanesa Motyčiková  

2. miesto – Eliška Drobčiarová 

3. miesto – Stanislava Završanová 

Anglický jazyk: 

1. miesto – Vladímira Hýllová 

2. miesto – Radoslav Phan Van  

3. miesto – Nicol Lokajová, Romana Puškárová, 
Timotej Lisko 
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 IBOBOR 

Dňa 13. a 15. novembra 2018 sa zúčastnili vybraní žiaci súťaže iBobor. Počas 40 minút sa 

snažili vyriešiť náročné logické úlohy v kategóriách Junior a Senior. Koordinátorom súťaže bola Ing. 

Janka Balalová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 

Dňa 21.11. 201 sa v našej škole konala olympiáda z anglického jazyka. Olympiáda anglického 

jazyka je postupová súťaž, ktorá má štyri súťažné kolá: školské, obvodné, krajské a celoštátne. 

Olympiády sa zúčastnilo 14 študentov, súťažili v 2 kategóriách. V kategórii 2A, teda študenti 1. a 2. 

ročníkov, súťažilo 10 študentov a v kategórii 2B, študenti 3. a 4. ročníkov, súťažili 4 študenti. Študenti 

boli testovaní v písomnej a ústnej časti. Písomná časť sa skladala z typických zručností cudzieho 

jazyka,  ako napríklad počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, slovná zásoba a gramatika. V 

ústnej časti študenti opisovali obrázky a predviedli simuláciu na zvolenú tému.  

Výhercovia prvých troch miest získali aj pekné vecné ceny. Študenti, ktorí obsadili prvé miesta, 

postupujú do okresného kola. Prajeme im veľa šťastia.  

Na 

olympiádu 

študentov 

pripravovali 

Mgr. 

Gunčagová a 

PhDr. 

Albrechtová. 

 

 

 

Vyhodnotenie v rámci školy 
 Junior:   
1. Samuel Kubala, II. ŠA                    
2. Marianna Krkošková, II. ŠA          
3. Petronela Čupcová, I. A    

Senior: 

1. Phan Van, III. ŠA  
1. Samir Hebibi, IV. ŠA 
2. Juraj Surový, I. BE  

                    

Kategória 2A 

1.miesto – Roman Bukovan, II.ŠD 

2.miesto – Vladimíra Hýllová, II.ŠA 

3. miesto – Daniel Ukrop, II.ŠD 

Kategória 2B 

1.miesto –Adam Belanec, IV.ŠA 

2.miesto – Martin Kačáni, III.ŠA 

3. miesto – Marián Gabaj, III.ŠA 



27 
 

 OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV 

OĽP je súčasťou výchovno - vzdelávacieho procesu v školách. 

V novembri 2018 sa v SOŠP uskutočnili triedne kolá OĽP, do ktorej sa 

zapojili všetci študenti školy. Nosnou témou XXI. ročníka 2018/2019 je 30. 

Výročie Nežnej revolúcie. 

Najúspešnejší riešitelia triednych kôl sa zúčastnili 28. 11. 2018 

školského kola OĽP. Počet účastníkov bolo 25, z toho 15 žiačok a 10 žiakov. 

Za organizáciu a priebeh súťaže bola zodpovedná Mgr. Iveta Zipserová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WORDPROCESSING 

 

Dňa 5. decembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Wordprocessing. 

Vybraní 15 žiaci si počas 50 minút zmerali svoje zručnosti v úprave textu v textovom editore 

Microsoft Word v 29 náročných úlohách, v ktorých mali preukázať zručnosti v úprave komplexného 

dokumentu a tvorbe hromadnej korešpondencie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcia 

Vyhodnotenie súťaže: 

1. miesto: Roman Bukovan, II.ŠD 

2. miesto: Dagmar Králiková, II. ŠD 

3. miesto: Petra Chabadová, I. BE 

Vyhodnotenie: 

1. Krkošková Mariana, II. ŠA 

2. Jurášková Kristína, I. BE 

3. Mažgútová Lea , III. ŠA 
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S prosbou o rozhovor sme sa v tomto čísle obrátili na pána učiteľa Ing. Iva Víta, ktorý nám 

ochotne poskytol zopár odpovedí na naše zvedavé otázky.  

  

1.  Prečo ste sa stali učiteľom? 

Toto rozhodnutie ovplyvnila moja 

rodina, v ktorej je niekoľko 

generácií učiteľov, tiež  samotní 

učitelia na základnej škole, 

gymnáziu ale aj na vysokej škole, 

kde som stretol niekoľko 

vynikajúcich pedagógov, ktorí 

upriamili moje smerovanie  na pedagogickú dráhu. 

2. Aký typ žiakov máte rád? 

Ktorí majú o štúdium záujem a sami sa dokážu motivovať. Aby komunikácia 

s nimi bola obohacujúca aj pre mňa. 

3. Aký ste boli Vy na strednej? 

Lepší priemer s každodennou prípravou. 

4. Čím ste sa chceli stať? 

Logistik, chcel som optimalizovať materiálové, tovarové a informačné toky. 

5. Aké ste mali sny? 

Tak toto nie je dobré, keď sa ma pýtate v minulom čase. Sny treba mať stále. 

6. Akí sú naši žiaci? 

Každý žiak je iný, nemožno paušalizovať. Vo všeobecnosti dnešní žiaci sa chcú 

najmä zabávať, sú veľmi rozptyľovaní okolím. 

 Vanessa Kropáčová  
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Do rubriky prispeli opisom obrázka v angličtine žiačky  II. ŠA triedy Vladimíra Hýllová 

a Natália Poljaková. Čitatelia si tak môžu overiť svoje jazykové schopnosti, oceniť kreativiru 

a básnické črevo našich spolužiačok. Prajeme príjemné čítanie  

 

POSITIVE FLAT 

Once upon a time, 

in this flat there is no crime. 

On the first floor there are boys  

who are not playing with toys anymore. 

On the second floor there is another boy 

and he´s watching his favourite football. 

Then we have a girl. She´s sitting on the sofa.  

And she´s reading her magazines so fast. 

We can meet a cute couple there, 

playing their favourite video game. 

The last one is a pretty fashion lover, 

and she´s writing an email to her mother. 

So, this is our positive flat, 

but noone have a pet. 

, 

 

 

 

 
 
 

Vladimíra Hýllová,  Natália Poljaková 
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 Film 

 

 

 

Keďže sme mali tento rok 100. výročie 1. ČSR, 

rozhodli sme sa napísať o filme, ktorý vznikol v roku 

1960,  v období nášho spoločného štátu. Dej sa 

odohráva v roku 1942 po atentáte na Heydricha. 

Príbeh je zasadený do prostredia gymnázia, kedy sa 

najvyšší ročník pripravuje na maturity. Priebeh 

maturít preruší zatknutie 3 chlapcov, pretože na 

portrét Heydricha primaľovali fúzy. Čo sa s nimi 

stane a aký smutný osud ich čaká, vám neprezradíme. Odporúčame pozrieť tento silný príbeh, ktorý 

poukazuje na krutosť doby. Určite vás chytí za srdce, uvedomíte si, aká vzácna je sloboda slova, 

prejavu. Obsah filmu sme opísali veľmi stručne, aby sme vás nepripravili o estetický zážitok. .  

 Kniha 

 

 

Hlavná hrdinka knihy je Tessa. Milé, nevinné dievča, ktoré 

má všetko: milujúcu matku, ktorá si vždy presadí svoje, priateľa, 

vďačného za každú chvíľu s ňou (všetky kamarátky jej ho 

závidia), domov, kde sa sama cíti sebou a v bezpečí. Všetko sa 

zmení príchodom na vysokú školu. Spozná chlapca menom 

Hardin, odlišného od iných chlapcov. Hardin dokáže byť  aj veľmi 

krutý, ale má problém mu odolať.  V knihe sa stretnete s bežnými 

problémami tínedžerov. Odporúčam túto knihu najmä 

romantickým dušiam. Zo začiatku je kniha nudná, ale potom sa 

dej rozbehne, čím viac prečítate, tým vás bude viac baviť. Prečítať 

si ju môže ktokoľvek, i keď je zameraná viac na dievčenský svet.  

 
Šeila Gerliciová  
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 PLETENÁ NUTELOVÁ HVIEZDA 
 

SUROVINY:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTUP:  

1. Múku, droždie, cukor, vajce, pridajte mlieko, rozpustené maslo a 

štipku soli. Vypracujte hladké cesto a nechajte kysnúť na teplom mieste až 

sa objem zdvojnásobí. 

2. Cesto rozdelíte na 4 rovnaké časti. Z každej časti vyvaľkáte kruh s 

priemerom cca 30 cm a potriete ho nutellou 1 cm od kraja. Prikryte ďalším 

kruhom a dobre utesníte okraje, opäť natierate a skladáte na seba. Potom si 

rozdelíte pospájané kruhy na 16 rovnakých častí (neprekrajujte cez stred) a 

točíte 2 prúžky vonku od seba. (Viď fotka)  

3. Necháte vykysnúť 30 minút, potriete mliekom a pečiete 25 až 30 minút pri teplote 180 °C.       

 

 

 

 

 

 

 450 g hladkej múky  

 2 vajcia, 

 60 g cukru, 

 180 ml mlieka, 

 30 g masla, 

 1 lyžica sušených kvasníc 

 štipka soli, 

 Nutella (mak, orechy, lekvár), 

 2 lyžice mlieka 
 

P
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O

SŤ
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  2019 
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 Na tvorbe štrnásteho čísla časopisu „Študentský čas“ pod vedením  

Mgr. Lucie Markovej sa podieľali:  

Šéfredaktor: Renáta Škorvánková, II. BE 

Predseda redakčnej rady: Vanessa Kropáčová III. A 

Ďalší žiaci:     Šejla Gerliciová, II. A            Eliška Drobčiarová, II. ŠA 

                              Vladimíra Hyllová, II. ŠA             

                        Natália Poljaková, II. Š A            

                                         

                       

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

štrnásteho čísla časopisu, či už príspevkami, alebo nám poskytli fotodokumentáciu na 

spestrenie nášho časopisu . 

 

Na záver tohto čísla časopisu chceme pripomenúť našu emailovú adresu 

redakcia.sospza@gmail.com, na ktorú nám môžete posielať vaše nápady a postrehy, ktoré 

uverejníme v ďalšom čísle školského roku 2018/2019. 

                                                                       

 

Tešíme sa  

mailto:redakcia.sospza@gmail.com

