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Milí čitatelia,
sme tu opäť. Náš tím usilovne pra-

coval na tom, aby toto číslo vyšlo. 
Snažili sme sa hlavne kvôli vám, ktorí 
ste netrpezlivo čakali a kládli ste 
nám kopec zvedavých otázok. Jednou 
z nich bola aj tá, čo vás čaká v tomto 
čísle... hmm, myslím, že vám odpo-
viem rovnako, ako som odpoveda-
la, keď ste sa ma na to pýtali  
osobne. Nechajte sa prekvapiť. Iste, 
naše stálice, rubriky ako finančná, 
športová či rozhovory, pre vás už nie 
sú nijakým prekvapením, no verím, 
že aj napriek tomu vás ich obsah za-
ujme. No ako určite viete, vždy k vám 
prichádzame s niečím novým. Inak 
tomu nie je ani teraz. Nové postrehy, 
názory, udalosti, jednoducho všetko 
to, na čo ste zvedaví aj vy sami.

Prajem vám v mene celej 
redakčnej rady príjemné čítanie, 
vašou priazňou nám,sršňákom, robíte 
radosť. A čo robí radosť vám? Dobrá 
známka? Harmónia v rodine, strávený 
čas s kamarátmi, s partnerom/part-
nerkou? Nech je to čokoľvek, prajem 
vám, aby vás to napĺňalo čo najviac 
a nech je každý deň pre vás taký ra-
dostný, ako si prajete, aj keď nie vždy 
sa to podarí. No možno sa darí, len to 
tak zatiaľ nevidíme, nechápeme to. 
Veď ako povedal Johann Wolfgang 
Goethe: „Uč sa chápať šťastie, lebo 
šťastie je tu vždy.” 

STANKA
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Ú V O D N Í K

Kupón na ústne neskúšanie   (platí od 1.5. 2016 do 31. 5. 2016, zaškrtnúť pri použití)

Získajte pre celú triedu poukaz
na zábavno-poznávací výlet!

Všetky informácie nájdete na: domkultury-rs.sk

Zapojte sa do zábavno-vedomostnej súťaže pre stredné školy pôsobiace 
v regióne Gemer-Malohont (Rimavská Sobota, Hnúšťa, Tisovec, Tornaľa, 

Revúca, Rožňava). Tematicky sa zameriava na oblasť slovenskej,  
miestnej a regionálnej kultúry  

(hudba, film, divadlo, literatúra, výtvarné umenie,…). 

Súťažiť môže každá trieda, 
ktorá do 13. 5. 2016 zašle prihlášku na msksrs@rsnet.sk

Súťaž bude prebiehať v období máj - jún 2016.



Obchodná akadémia patrí medzi školy, ktoré vo 
svojom vzdelávacom programe presadzujú tvorbu 
a realizáciu aktivít zameraných na skvalitnenie 
podmienok výučby a aktivít na zlepšenie vzdelá-
vacieho procesu a vzdelávacích výstupov svojich 
absolventov. Škola má dlhoročné skúsenosti s re-
alizáciou mobilitných projektov zameraných na 
získavanie ako odborných, tak aj jazykových a  
osobnostných zručností v medzinárodnom pros-
tredí. Mobility boli a sú realizované s podporou 
Európskeho spoločenstva prostredníctvom komuni-
tárnych projektov v rámci programov Leonardo da 
Vinci, Commenius, Youth in Action a od roku 2014 
je v platnosti program Erasmus+. 

Počas praxe v zahraničí žiaci rozvíjajú a upevňujú 
svoje teoretické poznatky, ale predovšetkým  
praktické zručnosti v prostredí firiem, ktoré sa 
zaoberajú medzinárodným obchodom. Vzdelávacie 
výstupy, to čo sa žiaci reálne naučili a získali,  to 
všetko sa odráža v ich hodnotení mentormi vo fir-
mách, prenos a validácia vzdelávacích výstupov je 
zabezpečená prostredníctvom Európskeho systému 
kreditov a získaním EUROPASS-u MOBILITA,  čím sa 
uľahčí ich porovnateľnosť v rámci celého európ-
skeho  prostredia. 

Prax v zahraničí spolu s jednotným systémom 
hodnotenia je veľkou devízou pre žiakov našej 
školy, ktorí v týchto projektoch participujú pre 
ich profesionálnu budúcnosť. Aj tohtoročnú prax 
sprevádzali veľké očakávania – aká bude krajina, 
ale predovšetkým akí budú ľudia. Samozrejme, že 
prax v zahraničí si vyžaduje viac ako len účasť. 

Vo väčšine firiem, v ktorých počas týchto dvoch 
rokov boli obchoďáci, sa k nim ľudia správali 
priateľsky, nechali im čas na aklimatizáciu, ale po-
tom ich „nešetrili“. Firma, SWOT, prieskum trhu, 
propagácia, výber potenciálnych obchodných part-
nerov, kontakt s nimi... a to všetko v anglickom 
jazyku. Alebo aj v ďalších jazykoch, maďarčina, 
nemčina, ruština, všetko, čo vieme, je len plus. 
Holanďania vyznávajú prístup, že chybu urobiť 
môžeš...však sa učíš, ale pasivita alebo neaktivi-
ta, neschopnosť vymyslieť a urobiť niečo sám je 
prejavom nezáujmu, nerešpektu, a teda nestrácaj 
svoj čas a ani môj... A takýto postoj má väčšina 
mentorov vo firmách. Ale ak prejavíš iniciatívu a 
snahu,  nemajú problém viesť ťa, ukázať aj po pra-
covnej dobe, ako sa veci realizujú a aké sú úska-
lia v medzinárodnom obchodnom prostredí. A ešte 
jedna poznámka na záver, väčšina ľudí, s ktorými 
sme prišli do kontaktu, sú priateľskí, bez predsud-
kov a bez známok povýšenosti či dôležitosti, ochot-
ní poradiť či pomôcť. Nešetria úsmevom či dobrou 
náladou, aj keď „počasie práve nepraje...“

Možnosť absolvovať prax v zahraničí, konkrétne 
v Holandsku, bola pre mňa osobne veľmi užitočná, 
pretože som sa zlepšila v angličtine a mohla som 
vidieť, ako firma funguje. Taktiež sme ja a moji 
spolužiaci mali šancu byť súčasťou ozajstného 
tímu. Dostali sme úlohy, na ktorých sme muse-
li spoločne pracovať, čo bolo veľmi zábavné a 
poučné. Naučila som sa spolupracovať s ostatnými 
členmi nášho tímu a som rada, že som absolvovala 
prax práve v takej skvelej firme. Holandsko je nád-
herná krajina s veľmi priateľskými ľuďmi, čiže o 
zábavu sme mali postarané a vytvorili sme si tam 
aj nové kamarátstva. Ďalšou vecou, ktorá sa mi na 
Holandsku veľmi páčila, bola, že som nemala prob-
lém dohovoriť sa po anglicky s hocikým, či už v 
obchodoch, firme alebo v reštaurácii, pretože tak-
mer každý hovoril týmto jazykom. Navštívili sme 
aj nové miesta, ktoré sa mi páčili, pretože boli iné 
než tie naše na Slovensku. Holandsko som si veľmi 

užila a najradšej by som sa tam hneď vrátila 

text: Petra Leštáková, V.A 
foto: Mgr. J. Vidová
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Ráno vo firme Creative Cooperation

Holanďania nešetria úsmevom
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Q: Have you both visited Slova-
kia before?
P: It´s my second time.
Q: Do you like it here?
P: I haven´t seen so much…it´s 
much more quiet then Holland.
Q: Are there any differences 
between Slovakia and Holland?
P: Much less people living here, 
Holland is a flat country with a 
lot of water, we live bellow sea 
level, we have a lot of tides. It´s 
western society, has a longer his-
tory of democracy, people are 
much more of an outgoing soci-
ety.
E: We have much stressful life, I 
am here for the third time now 
and I feel less stressed then 
working and living in Amster-
dam. Do you have any idea, how 
many students are there at our 
school? 2,500 we have in Almere, 
in 2 huge buildings…10 times 
bigger. At our departments are 
teachers from trade and 500 stu-
dents. The scale of education is 
much spread.
Q: Is there something you like 
the best in here?
P: In Holland are big cities, 
many people like that but I pre-
fer much quieter place. I have a 
feeling of holidays here.
E: I don´t, I am not feeling on 
holiday here. I work here.
Q: Do you know any Slovak 
words?
P: Dobry den. Dakujem.
Q: A nice day in Dutch?
E: Fijn dag and bye-bye is doei-
doei (dui-dui).
Q: Do you speak any other lan-
guages?
P: French, English, Dutch of 
course and German.
E: German, English and French.
Q: What do you say about our 
food?
P: We had breakfast and lunch at 
3 Roses, 100P and Castello and 
it was very good. Not much dif-
ference to what we know back 
home.
E: We tasted halušky in Rejdová 
2 years ago, but it wasn´t liked 
by our students.
Q: Do you have any advice for 
our school system to improve 
it?
P: That´s the reason of visiting 

the school, to discuss the pos-
sibilities to do practice for stu-
dents at companies. To improve 
our internship. To learn from 
each other.
Q: Can you find some diffe-
rences between the schools, 
the way teachers teach and the 
students?
E: Students are all the same but 
you are very polite.
P: You are very disciplined. 
E: In Holland the contact we 
have dealing with each other 
is more informal, familiar, you 
keep more distance. 
P: We will select the best stu-
dents to come. We have stu-
dents who are always late, have 
no books, are not prepared. We 
want our students to learn from 
you to be more disciplined. I 
expect from the students to res-
pect me, not to be friends. And 
I respect them, their questions. 
But their behaviour is much 
more comfortable for them not 
for learning – teaching process.
The way of teaching is different 
too. Subjects we teach are more 
specialized and we concentrate 
more on practical side. You have 
more general subjects and more 
general knowledge.
Q: What is the advantage of 
being a teacher?
E: You know, after three years 
(the study course lasts) they are 
ready for working. It´s great 
to see the change in them. It´s 
something we have a great ef-

fort to give them our knowledge 
to see… we practise together…
they have books to read theory 
at home…
P: For future is very important 
to teach youngsters. We try to 
develop the skills in you and 
your teachers too. Working un-
der organization of ECVET – the 
cooperation of ECVET is very im-
portant for the future of EU and 
every country. I like the interna-
tional context of teaching.
Q: What country you have visi-
ted you liked the most?
E: For nature – Austria, for cul-
ture – Slovakia. It´s my third 
time here, it´s the people and 
environment I like, it´s like co-
ming home now… 
P: For nature and culture I like 
France, Spain.
Q: How long have you known 
each other?
P, E: for 4-5 years.
Q: Did you know each other be-
fore this teaching job?
P, E: no, we met only at the 
school, we both built and started 
the course International Trade 
together. We teach all kinds of 
business subjects.
Q: What did you do before?
P: I had my firm before teaching, 
I had to finish due the crises.
E: I worked for a construction 
company at the age of 50 I de-
cided to give my knowledge to 
students.

text: Eva, Viki
foto: Viki

EVERY  DAY  sHoUlD  BE  PRICED  As  A  GIFT

Interview našej redakčnej rady s holandskými učiteľmi

THE InTERVIEw wITH THE DUTCH TEACHERs, MR. PIETE koRTE AnD MR. ED DE VRIEs
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William Dolce - Rio Dolce, 
úspešná cvičná firma,  ponúka 
čokoládové potešenie, ktoré od-
mietne len málokto. Za úspech-
mi sa skrýva precízna práca pani 
profesorky Šivecovej a náročná, 
dôsledná a tvorivá práca umu a 
šikovných rúk jej „zamestnan-
cov“: S. Blaška, K. Panykovej, 
V. Fabiánovej, M. Hegedusa, Š. 
Szabariovej, S. Šticknerovej, D. 
Sopkovej, B. Popadičovej, K. Fe-
hérovej, R. Lučkovej, A. Makovej 
a L. Szántóa. 

Naša cvičná firma zožala  svoj 
úspech i  4. februára 2016.  V 
Obchodnej akadémii Poprad 
sa konal 8. kontraktačný deň 
cvičných firiem, na ktorom sa 
zúčastnilo 12 cvičných firiem 
a študentských spoločností 

zo stredných škôl z Popra-
du, Košíc, Rožňavy, Spišskej 
Novej Vsi a Levoče. Súčasťou 
kontraktačného dňa boli 3 
súťaže: o najkrajší výstavný stá-
nok, najlepší manažérsky tím a 
najzaujímavejší katalóg. Vero-
nika Fábianová, študentka piate-
ho ročníka a pracovníčka našej 
cvičnej firmy, nám porozprávala 
ešte viac o kontrakčných dňoch 
v Poprade:

„Chvíľu sme blúdili, kým sme 
našli obchodnú akadémiu, kde 
sa konali kontrakčné dni,“ zas-
miala sa  Veronika. „ Na chodbe 
sme postavili stánok za improvi-
zovaných podmienok. K dispozí-
cii sme mali len tri paravany a 
nie stánok, na aký sme zvyknutí. 
Bolo to pre nás iné. Nebol to 

klasický veľtrh, ale kontraktačné 
dni,“ vysvetľovala situáciu, v 
ktorej sa súťažiaci ocitli. „Svoj 
tím sme zjednotili a spoločnými 
silami sme to zvládli,“ s ús-
mevom napokon skonštatovala. 
„Prezentovali sme predmet pod-
nikania, ktorí hodnotili  učitelia 
i študenti. Obchodovali sme 
s inými firmami, zbierali sme  
skúsenosti. Našou najsladšou 
odmenou  bolo prvé miesto za 
najkrajší  výstavný stánok.“

Čo dodať na záver?  Celý 
tím opäť potvrdil svoje kvality. 
Vďaka spolupráci a flexibilite 
dosiahli naši študenti úspechy i 
tento raz. Cvičnej firme William 
Dolce - Rio Dolce  držíme palce.

text: A. Tóthová, K. Zalcerová 
foto: archív cvičnej firmy

Flexibilita, spolupráca, um a šikovnosť rovná sa úspech 

"Zamestnanci" CF: Samuel Blaško, Richarda Lučková, Kinga Fehérová, Simona Šticknerová, Veronika Fabiánová

Cvičné firmy hodnotili učitelia i študenti. Víťazný stánok našej cvičnej firmy.
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 Na ústavnú liečbu alkoholika vynaloží štát 
približne 33 eur na jeden deň. Odvykacia kúra trvá 
3 mesiace. Niekedy je však potrebné absolvovať ich 
aj niekoľko. Náklady na liečbu závislého človeka sú 
teda veľké, napriek tomu sa cielenej preven-
cií alkoholizmu u nás nevenuje dostatočná 
pozornosť. Tolerancia voči opitosti je 
v našej spoločnosti vysoká. Alkoholu 
sa oddáva už nedospelá mládež! V 
parkoch môžeme vídať s fľašou 
tvrdého aj 12-ročné deti. Vedeli 
ste, že na Slovensku je vyše 
400-tisíc registrovaných alko-
holikov?  Pri hľadaní informácií 
som našla štatistické tabuľky z 
roku 2012 zverejnené Centrom 
pre drogové závislosti, ktoré 
upozorňujú na fakt, že toto 
číslo stále rastie. Množstvo 
závislých ľudí registrovaných 
nie je, a preto môžeme len 
odhadovať, koľko mužov a 
žien tvorí ďalšie percentá. 

 Odborná literatúra hovorí, 
že nadmerné požívanie alko-
holu a upadnutie do alkoho-
lizmu má 4 fázy.

 Prvú fázu pozná azda každý 
človek. Veď kto si raz za čas 
nedá pohárik vína či iného opo-
jného nápoja? Príležitostí je mnoho 
– večierky, spoločenské zábavy či len 
tak na zlepšenie nálady alebo navode-
nie príjemného pocitu. 

 Druhá fáza sa nazýva upozorňujúca. Človek 
začína alkoholu podliehať.  Ide o vyhľadávanie či 
vyrábanie dôvodov na pitie, tajné pitie, ktoré sa 
neskôr stáva pravidelným, pričom okolie začínajúci 
návyk toleruje. Napokon dochádza nadmerným 
požívaním alkoholu k chudnutiu.   

 Neskôr začína mať 
závislý človek výčitky sve-

domia a pocit viny, zanedbáva rodinu či vyrába 
si konflikty s ňou. Dostáva sa do rozhodujúcej 
fázy. V súvislosti s pitím klame, zhoršuje sa mu 
pamäť, nasleduje napätie tela a nutkanie sa napiť, 
zhoršuje sa zdravie, ale objavujú sa aj sexuálne 
poruchy. 

Poslednou fázou je fáza chronická, ktorej typic-
kým znakom je dlhotrvajúce opíjanie sa. Človek 
úplne prepadol alkoholu, je ním ovládaný. Má 
oslabené schopnosti myslenia a prestáva jesť. 
Alkohol sa stáva jeho jedinou potravinou. Nastáva 
alkoholické otupenie, záchvaty a choroby - tvrdnu-
tie pečene, polyneuropatia a postupom času zly-

hávanie funkcií organizmu. 

Alkoholik sa vylieči iba vtedy, ak si 
prizná vlastnú závislosť. Uvedomí si, 

že stráca schopnosť riadiť vlastný 
život a identifikuje, prečo sa 

stal závislým. Pod odborným 
dohľadom začína systematická 
terapia závislosti a detoxiká-
cia, teda vylučovanie jedov 
a prerušovanie nutkania piť 
alkohol. Cieľom je zabrániť 
vyliečenému človeku opä-
tovne sa vrátiť k alkoholu. 
To sa dosahuje získavaním 
vedomostí o procese pitia 
a o varovných signáloch. 
Liečený si buduje, čo stratil 
- vlastné hodnoty. Dôležitá 
je sebarealizácia. Človek 
opätovne objavuje príjemné 
stránky života a trávi čas 
so svojou rodinou a blízkym 
okolím. Posledným bodom 
terapie je triezvosť. Vyliečený 

človek sa stáva úplným ab-
stinentom. Prijíma zmenený 

životný štýl a voľný čas trávi tvo-
rivo. 

Stať sa alkoholikom nie je ťažké 
a závislosť môže začať už vypitím 

prvého pohárika.  Pri správnej liečbe sa 
podarí vyliečiť len 50-70% alkoholikov. Alko-

hol je na zábavách či diskotékach často prítomný 
a mladí ľudia sem chodia veľakrát s cieľom opiť sa. 
Je toto správny cieľ? Naučme sa vytvárať si dobrú 
náladu aj bez pohárika alkoholu v ruke. 

text: Boba

NAJDÔLEŽITEJŠIA JE MOTIVÁCIA A PRI SPRÁVNEJ LIEČBE SA VYLIEČI 50 - 70 % ALKOHOLIKOV.

NEPODĽAHNI AJ TY!
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Syntet ické vi tamíny versus ovocie a zelenina
V dnešnom svete, v ktorom na každého z nás 

číha mnoho chorôb, sú častou témou vitamíny a ich 
účinnosť v ľudskom tele.  Prichádzajúca jar, vlhké 
a teplé počasia iba napomáha množeniu sa vírusov 
a baktérií. Ľudské telo potrebuje doplniť vitamíny. 
Niektorí z nás siahnu po tabletkách, iní radšej vo-
lia ovocie a zeleninu. Poznáme, aké majú vitamíny 
účinky a v ktorej forme je lepšie ich prijímať?

Medzi najčastejšie pozitíva vitamínov v tablet-
kách patrí predovšetkým ich jednoduché užívanie. 
Prehltnete tabletku, ktorá sa vám rozpustí v tele a 
uvoľní účinnú látku.  Pripraviť si ovocný alebo zele-
ninový šalát je pre mnoho moderných ľudí zdĺhavé, 
hľadajú jednoduché a pohodlné riešenia.

Telo nie je schopné spotrebovať všetok vitamín 
obsiahnutý v tabletke a veľké množstvo vylúči ako 
odpadovú látku. Problém nastáva pri nadmernom 
užívaním syntetických vitamínov, ako napr. vita-
mínu C, D, E alebo beta-karoténu, kedy môže dôjsť 
k anulovaniu ich účinku, až k poškodeniu organizmu.  
Práve jednoduchá aplikácia tabletky či dostupnosť 
tabletiek s vysokou koncentráciou vitamínu môže 
spôsobiť u niektorých jedincov závislosť. V tomto 
prípade sa telo bude správať, akoby 
bolo závislé na droge. K samot-
ným vitamínom sa do tabletky 
pridávajú aj iné látky, ako 
je celulóza, laktóza,  
vápnik či malto-dex-
trín. Tieto môžu 
spĺňať rôzne funk-
cie, napr. ako lubri-
kanty, pomáhajú 
organizmu lepšie 
vitamín vstrebať, 
alebo slúžia iba 
ako výplňový ma-
teriál.

Potrebné vi-
tamíny môžeme 
doplniť aj správnou 
kombináciou ovocia 
a zeleniny. Sú zdro-
jom veľkého množstva 

telu prospešných látok. Skonzumovaním jedného 
jabĺčka neprijímame iba vitamín A, ale hneď 
ďalších 12 zložiek. Takýto účinok syntetické vita-
míny v tabletkách nedokážu poskytnúť.  Zároveň 
telo vstrebáva vitamíny z prírodných zdrojov oveľa 
jednoduchšie. Možno sa vám stalo, že ste mali 
neprekonateľnú chuť na čučoriedky alebo mlieko. 
Jednou z príčin môže byť aj nedostatok určitého 
vitamínu, ktorý sa vyskytuje práve v danej po-
travine, a telo ho potrebuje pre svoje fungo-
vanie. Priemyselne vyrobené potraviny sú veľmi 
prechemizované a plné konzervačných látok. Je 
preto otázne, či si naše telá ešte dokážu vyžiadať 
správnu potravinu, aby doplnili chýbajúci vitamín. 
Preto je veľmi dôležité jesť pestrú stravu. Iba 
takto dokážeme zabezpečiť prísun všetkých živín 
potrebných pre správny vývoj organizmu.

Pri nastávajúcich zdravotných problémoch spô-
sobených deficitom vitamínov však môžu pomôcť aj 
ich syntetické varianty, ktoré sa po chemickej strán-
ke od prírodnej látky nijak nelíšia.  Pre telo je však 
určite prospešnejšie prijímať vitamíny prirodzenou 
formou, t.j. konzumáciou ovocia a zeleniny, ktoré 

sú súčasťou pestrej každodennej stravy. Sta-
rajme sa o svoje zdravie, lebo lekári 

a farmaceutické výrobky dokážu 
pomôcť iba pri odstraňovaní 

následkov napáchaných 
zanedbaním vlastného 

zdravotného stavu. 

text: Scarlett



Slovo fašiangy pochádza z nemeckého Vast-
shane, avšak na našom území sme mjasopust 
poznali už v 9. storočí.  Týmto slovom označujeme 
obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy. 
Po nej nasleduje 4-týždňový pôst zakončený 
Veľkonočnými sviatkami. Fašiangy sú prechodom 
medzi zimným a jarným obdobím, posledné tri dni 
sú vyplnené zábavami a hodovaním. 

Etnologička Michaela 
Škodová z Novohrads-

kého múzea a galérie 
vo svojom článku 

„Fašiangy – 

symbol veselosti, 
zábavy, hodovania a 
pitia“ uvádza aj jednu 
pikošku. Posledný štvrtok 
pred koncom fašiangov sa 
v minulosti nazýval aj tučný 
štvrtok. Ženy v tento deň zahodili všetky pravidlá 
spoločenského správania za hlavu, voči mužom boli 
agresívne, popíjali v krčmách, tancovali a spievali 
na uliciach. Jednoducho, svet sa prevrátil na ruby. 
Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov sú aj tradičné 
fašiangové hry, pri ktorých sa predvádzali aj rôzne 
magicko-rituálne úkony. Aj v našej škole počas 
fašiangov zachovávame určité rituály, nanajvýš 
však môžu počarovať dievčatá chlapcom. Čo si pre 
nás vymysleli členovia Žiackej školskej rady tohto 
roku sa dozviete v nasledujúcich riadkoch. 

Úlohou študentov 
bolo vyzdobiť svoju 

triedu, pripraviť si 
krátky program 

a nezabudnúť 
ani na svoje 

masky. Všetko pekne 
tip-top zladené kri-
tickým očkom zhodnotili 
členovia Žiackej školskej 
rady. Najlepšia trieda mohla 
získať až 30 bodov. Hodnotila 

sa originalita nápadu, jeho prevedenie, zladenie 
výzdoby triedy s maskami študentov a témou tried-
neho predstavenia. Keďže sme všetci súťažíví a o 
umiestnenie sme bojovali ako draci, 29. januára 
sme poniektorí aj trochu stresovali. 

Odovzdávanie cien prebiehalo vo veľkej 
telocvični. Po krátkom príhovore Katky Vesterovej, 

predsedníčky ŽŠR, a Veroniky 
Fazekašovej z 2. ročníka 

sa jednotlivé triedy 
predstavili so svojím 

programom. Pri nápa-

ditých a veselých 
scénkach sme sa 

od smiechu chytali 
za bruchá. Adeptov na 
víťazov bolo viacero – skve-
lá 4. A vsadila na retro štýl. Piataci predstavovali 
Červené čiapočky, ale nedali sa zahanbiť ani naši 
najmladší prváci. Po sčítaní hlasov však víťazný 
stupienok obsadili štvrtáci. 

Keďže naši učitelia tiež nie sú žiadni suchári, 
do boja o najlepšiu masku 
sa zapojili aj oni. Origi-
nálnych nápadov bolo 
neúrekom. P. uč. Sa-
nisló sa inšpiroval 
érou románov 

Maria Puza a prišiel 
prezlečený ako 

taliansky mafián, p. uč. 
Rášši zase predstavoval 

počítačovú smrť. Z an-
tických čias do telocvične 

vpochodoval aj rímsky vojak alias p. uč. Dú-
dorová. 

Mali sme možnosť veseliť a zabávať sa až do 
Popolcovej stredy. 

text: Evka, Viki / foto: Ing. D. Žiaková
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Na  ostrých  hranách
Sypký prašan pod lyžami, ostré hrany režú zák-

ruty medzi nahusto rozostavanými bránkami. Zu-
zulovej trvá iba necelé dve minúty, aby zajazdila 
600m dlhý slalom na Svetovom pohári v Jasnej. 
Právom jej patrí tretia priečka. Možno aj medzi 
obchoďákmi vyrastie nasledovníčka v súčasnosti 
našej najpopulárnejšej lyžiarky. 

V dňoch 22. 02. - 27. 02. 2016 sme absolvovali 
lyžiarsky výcvik v penzióne Šafrán v Ždiari. Naši 
inštruktori p. uč. Lukáčová, p. uč. Balážová, p. 
uč. Hlaváč a p. riaditeľ Baláž nám pred prvým 
spustením sa dole svahom ukázali videá, ako 
správne lyžovať. Aj keď bolo snehu pomenej, v 
utorok sme už všetci išli na kotve. Nádherné hor-
ské prostredie Belianskych Tatier iba umocňovalo 
stúpajúci adrenalín, keď sme sa prvýkrát spustili 
zo strmého svahu. Aj keď sa nám poobede počasie 
pokazilo, pred dažďom sme sa skryli v našom pen-
zióne. Voľný čas sme si krátili hraním stolného 
tenisu, futbalu, šípok aj biliardu. V noci prituhlo 
a dážď sa zmenil na snehovú nádielku. Ideálne 

lyžiarske podmienky vydržali až do konca výcviku. 
Zlyžovali sme svahy Bachledovej doliny, poobede 
sme unaveným svalom dopriali oddych v bazéne v 
Tatranskej Lomnici. 

Najväčší adrenalín na nás čakal vo štvrtok, keď 
sme snehové bubny obchádzali aj napriek hustému 
sneženiu. Tí, ktorí sa cez deň nestihli do sýtosti 
nabažiť čerstvého snehu, mohli pokračovať aj na 
večernom lyžovaní. My ostatní sme zvolili ľahkú 
prechádzku v okolí Ždiaru. 

Nadobudnuté lyžiarske zručnosti sme si otes-
tovali v piatkovej súťaži a určite sme si všetci 
zaslúžili najmenej účastnícku medailu. Pekný 
spoločný týždeň sme ukončili poriadnou veselicou 
a s dobrou hudbou sme sa bavili až do polnoci. 

Napriek pár modrinám sme z výcviku odchádzali 
zdraví, šťastní a hlavne nabití pozitívnou energiou. 
Na pekné momenty budeme ešte dlho spomínať.

text a foto: Viki

Spoločné foto sa vydarilo.

Občas nám bola bližšia zem ako nebo.

Na svahu.
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V predchádzajúcom čísle 
Sršňa sme v interview s 
angličtinármi vyspovedali pani 
profesorku Janku Vidovú a Ivana 
Benčöa.  Tentokrát to bol pán 
profesor Peter Valný a Slavomír 
Gál.  
• Prečo ste sa rozhodli učiť 
na SŠ?
S. Gál: Ja som učil na vysokej 
aj na základnej a stredná škola 
bola taká, že mi to chýbalo do 
portfólia. To je taká zaujímavá 
verzia. Stretli sa dopyt a po-
nuka. Ja som potreboval prácu 
a riaditeľ potreboval mňa, takže 
sme sa dohodli.
P. Valný: Taká zaujímavá 
otázka. Ja som pôvodne 
povolaním právnik. Robil som 
7 rokov právnika, ale mal som 
taký osobný pocit, že v práve 
je veľa korupcie, začal som 
si uvedomovať, že to nie je 
profesia, kde by som chcel 
reálne pôsobiť. Prišla mi ponuka 
robiť učiteľa práva v roku 1993 
na  obchodnej akadémii. Práca s 
mladými ľuďmi  bola taká druhá 
väzba, preto som pred 22 rokmi 
nastupoval do tejto školy.
• Takže ste nemali konkrétny 
dôvod učiť na tejto škole?
SG: V Rožňave je nedostatok 
angličtinárov a ja som zvažoval 

rôzne ponuky, obchodná ma 
presvedčila asi tým, že má 
dobré meno, že škola je kvalitná 
a že je bilingválna. A hlavne 
robí  veľa projektov, čo mňa 
osobne veľmi teší, keďže sa sám 
zaoberám projektmi, tak to bol 
niekde taký presah, ktorý bol 
pre mňa zaujímavý.
PV: Nie, len si spomínam, že 
ešte predtým, ako som tu začal 
učiť, som tu bol ako externista. 
Robil som právnika v nemocnici 
a zároveň som tu chodil ako 
externý učiteľ práva a  učiteľ 
angličtiny a pán riaditeľ mi dal 
takú zaujímavú ponuku, či by 
som tu nechcel byť na plný 
pracovný úväzok.
• Ako ste sa dostali k vašej 
profesii?
SG: Ja vlastne nie som učiteľ. 
Som vyštudovaný prekladateľ 
a tlmočník, ale to tiež nie je 
to, čo robím, lebo viacej sa 
považujem  možno za školiteľa a 
lektora v jazykovej škole alebo 
v neformálnom vzdelávaní. 
Takže učenie nie je presne to, 
čo robím, ani sa nepovažujem 
za nejakého štandardného 
učiteľa.
PV: Už ako malý chlapec  som 
sa venoval knihám, filmom, 
detektívkam a vždy ma fas-

cinoval svet advokátov, práva, 
policajtov, prokurátorov- to sa 
mi páčilo. Ale v tej dobe som 
bol ešte plný takých ideálov 
a po vysokej škole som z toho 
vytriezvel. Tak to asi najviac 
prispelo k tomu, že som sa stal 
právnikom. A druhá vec, že vždy 
som si chcel splniť svoj sen 
pomáhať slabším proti silnejším. 
Takže také romantické ideály.
• Ste spokojný s terajším 
zamestnaním?
PV: Myslím si, že áno. Toto 
povolanie sa mi veľmi páči, lebo 
mám 53 rokov, ale keď som s 
mladými ľuďmi, cítim sa, akoby 
som bol jeden z nich. 
• Máte nejaké konkrétne plány 
do budúcnosti?
SG: Získať skúsenosť a možno 
cez seba obohatiť žiakov. 
Študenti sú na strednej škole 
viacej motivovaní, sú priamejší 
a vedia, čo chcú. Na vysokej sú 
profilovaní a je pekné sledovať 
tento proces. Je pre mňa zaují-
mavé byť tu v tomto prostredí, 
kde vidím, že výučba je zam-
eraná na obchod, že sa robia 
biznis plány, je to niečo tiež pre 
mňa veľmi zaujímavé. 

Kompletna gálovská família s oslavným mustášom.

Pán prof. Valný s manželkou Tünde.
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PV: Aby mi slúžilo zdravie a aby 
sa mi manželstvo nerozpadlo 
• Kde ste študovali?
SG: Začal som v Banskej Bystrici 
angličtinou a ukrajinčinou, a 
potom som prešiel do Prešova, 
potom som bol chvíľku v Kyjeve, 
chvíľku v Prahe a momentálne si 
robím doktorát v Prešove.
PV: V Brne na Masarykovej 
univerzite v rokoch 1982 až 
1985. Popri vysokej škole 
na právnickej fakulte som si 
urobil štátnu jazykovú skúšku 
z angličtiny, a aby som pravdu 
povedal, v tej dobe som vôbec 
netušil, akú obrovskú hod-
notu bude mať ten papier, to 
vysvedčenie o jazykovej skúške, 
pretože mi vlastne umožnila 
získať dve zamestnania. A dnes 
je angličtina tak dôležitá, že v 
podstate človek, ktorý nevie po 
anglicky, akoby nevedel zapnúť 
a vypnúť počítač.
• Máte zahraničnú prax?
SG: Možno čo sa týka pobytov 
vonka mám viacej praxe  s 
ukrajinčinou. Minulú jar som 
strávil viac ako dva mesiace v 
Spojených štátoch.
PV: Nie. Ako právnik nie, hoci 
som bol v Spojených štátoch, 
ale aj vo Veľkej Británii 
niekoľkokrát. Dvakrát som 
absolvoval študijný pobyt ako 
učiteľ angličtiny a raz som 
tam bol na pozvanie rodinných 
príslušníkov mojej manželky. 7 
týždňov  som strávil v Spojených 
štátoch, aby som sa zdokonalil 
v  jazyku.
• Keby som sa rozhodla stať 
pedagógom, aké rady by ste mi 

vedeli poskytnúť?
SG: Máme teraz rozbehnutý 
jeden kurz na sebaovládanie a 
vlastné podnikanie a hneď ten 
prvý modul je zameraný na to, 
čo ma veľmi baví a čo je moja 
vášeň. Ak je vášňou mladého 
človeka učiť, tak nech učí. To 
je asi moja jediná rada, lebo ak 
toto presvedčenie nevychádza z 
vnútra a  sú tam iné motivácie 
od prestíže po plat, tak si mys-
lím, že taký človek veľmi rýchlo 
príde do fázy vyhorenia.
PV: To je ťažká otázka. Pokiaľ 
by to malo byť pre peniaze, 
tak určite nie. Pokiaľ by to 
človek chcel robiť, pretože 
má rád mladých ľudí, tak áno. 
Nebojím sa povedať, že dnešná 
generácia študentov je úplne 
iná ako generácia pred 15-20 
rokmi. Do určitej miery je to 
aj  vplyvom techniky - mobily, 
tablety, internet - ktorá ruší 
komunikáciu a mám taký pocit, 
že je stále viac a viac  ľudí, 
ktorí, žiaľ, ľudský teplý dotyk, 
slovo, nejaký kontakt, gesto 
nahrádzajú chladnou technikou, 
a potom mnohí študenti  majú 
slabú slovnú zásobu. Príliš sa 

spoliehajú na techniku, nechcú 
sa vyjadrovať k určitým veciam, 
takže z toho hľadiska túžba učiť 
mladých je naozaj šľachetná, je 
to niečo úžasné.
• Máte nejakú inšpiráciu vo 
svojom živote?
PV: Áno. Ja som veriaci človek. 
Ja považujem za svoj vzor 
Ježiša Krista. Myslím si, že keby 
ľudia jeho spôsob života keď už 
nie napodobňovali, ale o ňom 
len premýšľali, myslím si, že 
tento svet by mohol byť niekde 
inde.
• Existuje vo vašom živote 
niekto výnimočný?
SG: Veľa výnimočných ľudí. 
Od mojej manželky a detí po 
mojich pedagógov, konkrétne z 
radov tohto učiteľského zboru, 
a samozrejme ľudí, ktorí ma 
ovplyvňujú v iných profesiách, 
a to sú ľudia z podnikateľského 
prostredia.
PV: V mojom živote? Moja 
manželka.
• Čo si najviac v živote ceníte?
SG: Ľudskosť a otvorenosť.
PV: Moji kolegovia dobre vedia, 
že pre mňa sú najvyššie hodnoty 
usporiadaná rodina a zdravie. 
Pokiaľ to máme, peniaze sú 
treťotriedne.

Našim skvelým pedagógom  
veľmi pekne ďakujeme za 
ochotu odpovedať na otázky, za 
úprimnosť, otvorenosť a príjem-
ný rozhovor. 

text: Viki
foto: rodinný archív S. Gála; 

D. Žiaková

Blbnutie v Kyjeve.

Z Chicaga. Pán prof. Valný sa netají vášňou k futbalu.
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Carla Kostková je ešte len prváčkou, ale v jazdectve je už skutočnou profíčkou. Každý úspech musí 
mať niekde korene. Carlin záujem o kone sa zrodil na obyčajnej prechádzke, keď s mamkou venčila 
psa. Zbadala koňa a išla sa spýtať, ako to v jazdeckom klube funguje. Odvtedy sa jazdenia nevie 
vzdať. Kone dostali v jej živote jedno z najdôležitejších miest. Mesiace tréningov a zoznamovanie 
sa s týmito ušľachtilými zvieratami mali za následok, že dnes už súťažne jazdí tretiu sezónu. Za 
tento čas dosiahla množstvo úspechov, medzi ktoré patria napríklad 1. miesto v Košickom pohári 

2015, 2. miesto v Stropkovskej 
zlatej podkove 2015 alebo aj 2. 
miesto v Carpathia Equus Cupe 
2015. „Na jazdectve považujem 
za najkrajšie asi to, keď prejdem 
čistý parkúr a na konci počujem 
pesničku "We are the champions" 
od Freddieho Mercuriho. Medzi 
pekné momenty patrí určite 
aj dekorácia jazdcov a mo-
ment, keď medzi vyhlasovanými 
víťazmi začujem svoje meno. A 
či by som sa chcela jazdectvu 
venovať aj v budúcnosti? Roz-
hodne áno.” 

Najkrajšie je, keď robíš to, čo ťa činí šťastným 

 Jazdectvo sa stáva čoraz populárnejším športom aj medzi našimi obchoďákmi. Väčšina jazdcov si  život 
bez sedla nevie predstaviť a svoj denný rytmus zosúladili s potrebami svojho štvornohého priateľa. V 
našej škole máme pár študentov, ktorí si vybrali tento šport a začali sa mu naplno venovať.

Deana Gallová, ostrieľaná štvrtáčka, sa jazdectvu 
začala venovať už vo svojich deviatich rokoch, keď ju 
k tomuto športu  nevedomky priviedol brat. Mal ju na 
starosti, kým boli rodičia na dovolenke, a tak jej musel 
vymyslieť program. Deu práca s koňom chytila natoľko, 
že súťažne jazdí už od svojich 11 rokov a reprezentuje 
jazdecký klub Žrebčinec Veľký Šariš. „Za tento čas som 
súťažila s viacerými koňmi, s niektorými sa darilo viac, s 
inými menej, no keď sa na to spätne pozriem, s každým 
jedným som mala nejaký ten úspech, či už umiestnenie, 
stužku a pohár, alebo dobrý pocit zo zajazdeného parkú-
ru,” hodnotí svoje pôsobenie v jazdeckých súťažiach 
Dea. Ak sa človek dlhodobo venuje jednej činnosti, 
nachádza v nej niečo jedinečné, čo sa mu na jeho záľube 
či práci páči. Dea za najkrajšie na jazdectve považuje 
spoluprácu jazdca s koňom a puto, ktoré je medzi nimi. 
A či jej budúcnosť bude patriť jazdectvu? „V budúcnosti 
by som sa stále chcela tomuto športu venovať, aj keď 
aktívne už asi nie. Pokiaľ budem mať moju Moni, s jaz-
dectvom určite neprestanem.”

Deana Gallová - IV.A
Jazdecký klub - Žrebčinec Veľký Šariš

Meno koňa - Moneta

Carla Kostková - I.B
Jazdecký klub - JK GEMGAL ROŽŇAVA
Meno koňa - Edison E. Nemasag

Obom dievčatám prajeme ešte 
veľa úspechov v tom, 

čo ich baví.

text: Scarlett
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ČÍM SA LÍŠIA?  ČÍM SA LÍŠIA?  ČÍM SA LÍŠIA?

Priznám sa, že písať článok o sebe je náročnejšie 
ako písať ho o iných. Pochádzam z trojičiek a rada 
by som vám predstavila moje dve sestry. Narodili 
sme sa 26. novembra 1998 v Košiciach. Samozrejme, 
že s naším rozoznaním mali problém všetci členovia 
rodiny, a preto nám prababka vyšila začiatočné pís-
menko našich mien: V ako Viktória, N ako Nikola 
a B ako Barbora. Tie nám rodičia vždy pripli na 

oblečenie, ktoré sme zásadne nosili 
rovnaké.  Do siedmich 

r o k o v 

sa o nás písalo v rôznych novinách. Ako dieťa som 
najviac času trávila so sestou Nikol. Možno práve 
preto, že sme jednovaječné. Aj keď sme vyrastali v 
Jelšave, základnú školu sme už vychodili v Rožňave. 
Iba párkrát sa stalo, že sa učitelia trafili do správne-
ho mena, ale na písomkách sme nikdy nepodvádzali. 
Neviem si predstaviť, že by bol medzi nami vekový 
rozdiel. Som rada, že sme trojičky, pretože mám 
pocit, že keby sme neboli, tak by sme medzi sebou 
nemali taký dobrý vzťah, aký máme. Občas sa nám 
stane, že myslíme na rovnaké veci, dokonca sme 
voči sebe aj empatické. Máme rady rovnaké filmy, 
občas si vypočujeme rovnakú hudbu a sem-tam si 
požičiame oblečenie. Všetky tri čítame knihy. Nikol 
okrem toho rada kreslí a má nákazlivý smiech. Borka 
rada cestuje a nakupuje. Ja varím. Mnoho vlastností 
máme naozaj rovnakých, ale v niektorých záľubách 
sa líšime. Sme rôzne aj výzorovo – rozna výška, zna-
mienka, dĺžka vlasov, tvar očí. Na strednú školu sme 
sa rozhodli ísť každá inam. Nikol sa rozhodla ísť do 
Svitu na marketing a styling, Borka do Košíc na zdra-
votnú a ja som sa rozhodla ostať tu na obchodnej. Či 
sa stretneme na vysokej škole ešte nevieme. Posled-
né dva roky spolu trávime len víkendy a prázdniny. 
Tie sú pre nás vždy skvelé a výnimočné.  

text a foto: Viki

Mary-Kate a Ashley Olsenové, Veronika a Daniela Nízlové, Ashton a Michael Kutcher, Gisele a Patricia 
Bundchen. Viete, čo majú všetci títo slávni ľudia spoločné? Sú to dvojičky. Väčšina ľudí verí, že takíto 
súrodenci majú medzi sebou silnejšie puto, dokážu komunikovať aj bez slov, vedia, na čo ten druhý v 
danej chvíli myslí. Aj v našej škole máme spolužiakov, ktorí majú svoje dvojča, či dokonca trojča.

Dvojičky Tóthové Lucia a Andrea sa narodili 21. 
1. 2000 v Rožňave. Momentálne bývajú v Krásnohor-
skej Dlhej Lúke.  Majú ešte jednu staršiu sestru, s 
ktorou majú dobrý vzťah.

Na prvý pohľad sú identickými dvojičkami, ale 
líšia sa pár vlastnosťami. S rozoznaním detí mal 
najväčšie starosti ich otec. Rodičia chceli, aby 
boli stále spolu, ale ony mali iných kamarátov. Do 
tretieho ročníka základnej školy  nosili rovnaké 
oblečenie. Aj keď dnes majú iný názor na módu, 
Lucka si zvykne od Adi požičiavať pár kúskov z jej 
šatníka. Na základnej škole si ich učitelia mýlili, ale 
s tým sme mali problém aj my. Pýtali sme sa ich, či 
zvykli podvádzať na písomkách, ale Lucku a Aďu to 
ani nenapadlo vyskúšať. 

Obe sú iné. „Aďa rada číta knihy,“ opisuje svoju 
sestru Lucka. Aďa  zase chváli Luckin spev a hru na 
gitare. Priznali, že voči sebe nie sú empatické, no 
občas sa im stáva, že myslia na rovnaké veci. To sa 
podľa nich stáva každému, kto spolu trávi veľa času. 
Lucka si myslí, že jej sestra je lepšia v tom, že je 
pokojná a rozvážna  v každom momente. Naopak  
ona je spoločenská, snaživá až perfekcionistka. 
Do školy k nám obe v prvý deň zavítali v rovnakom 
oblečení. Pohľady svojich spolužiakov nevnímali. 
Obe baví angličtina, ktorá bola aj dôvodom, prečo 
sem prišli študovať. 
Ich ďalšie plány 
do budúcnosti? 
„Najprv chceme 
zmaturovať, neskôr 
urobiť štátnice 
(buď v zahraničí 
alebo v Bratislave) 
a potom, čo život 
prinesie.“

My im držíme 
palce a želáme 
veľa pekných chvíľ 
a zážitkov v našej 
škole. 

text: Viki
foto: rodinný archív

Barbora, Nikola, Viktória

Aďa a Lucia

Lucia Aďa 
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Polročný výpis pre väčšinu 
žiakov stredných škôl veľa 
neznamená. Po polroku sa 
známky v podstate anulujú a 
začína sa odznova, tentoraz 
už naostro. 

U maturantov je to však 
iné. Posledný výpis sa po-
siela na vysoké školy a 
ovplyvňuje prijímací pro-
ces uchádzačov, ovplyvňuje 
ich budúcnosť. Pristupujú k 
polročnému vysvedčeniu s 
patričnou zodpovednosťou 
aj naši študenti? Realita je 
prekvapivá. Väčšina maturantov si totiž myslí, že 
dôležitá je jedine maturita a sústredia sa hlavne 
na ňu. Nematuritné predmety stavajú na vedľajšiu 
koľaj. Aj keď zamestnávateľa asi nebude dvojka 
či trojka z telesnej výchovy uchádzača z odbornej 
školy zaujímať, názor o svedomitosti či pracovi-
tosti budúceho zamestnanca si môže vytvoriť aj na 
základe prístupu študenta k svojmu štúdiu. 

Výsledky na polročnom vysvedčení v našej škole 
len podčiarkujú klesajúci záujem mladých ľudí o 
vzdelanie. Čistých jednotkárov z približne 250 
študentov môžeme spočítať prstami na rukách: 
Scarlett Krajlíková a Monika Molnárová z II. A, Mo-

nika Ézsölová z II. B, Martin 
Vajzer z III. A, Jozef Horvát 
a Michal Mišenda zo IV. A, 
Monika Farkašová zo IV. B, 
Iveta Lőrinczová a Daniela 
Šniererové zo IV. C a Nikola 
Naďová a Elizabeta So-
jáková z V. A. 

Len 52 študentov 
bolo vyznamenaných. 
S prekvapením 
konštatujeme, že medzi 
5 prepadlíkmi sú až traja 
maturanti. Nedostatočná 
na ich polročnom 

vysvedčení je dôkazom nezodpovedného prístupu 
hlavne k sebe. 

Známky v škole ovplyvňuje aj naša dochádzka. 
Učiva je veľa a doplniť si zameškané učebné látky 
je náročné. Napriek tomu na jedného žiaka pripadá 
52,36 ospravedlnených a 0,57 neospravedlnených 
hodín.  

Verím, že polročné flákanie sa stalo minulosťou 
a do konca roka si tí usilovní udržia svoje posty, 
neprospievajúci a nespokojní nájdu v sebe odhod-
lanie a budú zodpovednejší. 

 text: Stanka

Polrok je už za nami

Pri príležitosti Dňa učiteľov študenti OA pripravili pre svojich pedagógov milú slávnosť.
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Z vlastnej skúsenosti vieme, 
aké ťažké je zaradiť sa v novej 
škole do nového kolektívu, nájsť 
si nových priateľov, získať kredit 
dobrého žiaka. Začiatky sú 
náročné, každý sa obáva prvého 
kroku. Po prelomení ľadov však 
nachádzame dobrých kamará-
tov. Pre správne fungovanie 
školy a triednych kolektívov je 
potrebné úprimne komunikovať, 

pochváliť, ale aj objektívne 
skritizovať. My sme boli zve-
daví, čo si naši spolužiaci myslia 
o učiteľoch. V čom by sa mali 
zmeniť či naopak, čo sa im na 
pedagógoch  páči. Malý prieskum 
sme spustili na sociálnej sieti 
Facebook. 

Väčšina študentov na 
učiteľoch oceňuje priateľskosť, 

zhovievavosť, ale rovnako sa 
im páči, keď je učiteľ vtipný, 
úprimný, „bez masky“. K 
študentom pristupuje ako k 
rovnocenným, je plný optimizmu 
a je predovšetkým spravodlivý. 
Našli sa aj úsmevné požiadavky. 
Nedajú nám voľno na hodinách, 
vyžadujú od nás príliš veľa, či 
chceme mať aj chrípkové prázd-
niny, boli najčastejšie sťažnosti. 

Na otázku, či je ich obľúbený 
učiteľ naozaj taký, akého si ho 
predstavovali, sa odpovede líšili. 
Každému vyhovuje iný peda-
gogický prístup, spôsob výučby.  

Obľúbených učiteľov máme 
veľa. Spolužiaci menovali p. uč. 
Ráššiho, p. uč. Kováčovú. Radi sa 
učíme aj s p. uč. Sanislóom, p. 
uč. Sáreníkovou a p. uč. Benčöm. 

Obľúbenosť učiteľov určite 
odráža aj to, ktoré predmety 
považujeme za najpopulárnejšie 
či najdôležitejšie. Telesná 
výchova, aj keď nie je maturit-
ným predmetom, je najlepšia 
pre 15,5% študentov v porovnaní 
s 13% pre účtovníctvo. Nasledujú 
tradičné predmety ako ekonomi-
ka, anglický jazyk, ADK ale aj 
matematika. Naši spolužiaci by 

uvítali, keby sme sa v škole viac 
venovali jazykom, účtovníctvu a 
aplikovanej informatike. 

Študenti sa však zhodli na 
tom, že práve vďaka našim 
pedagógom sme tam, kde 
sme. Pomáhajú nám dosiahnuť 
úspechy a naplniť vytýčené ciele 
a za ich prácu im ďakujeme.

text: Viki

Sen začína učiteľom, ktorý v teba verí, ťahá, tlačí a vedie ťa vpred na vyššiu úroveň, aj keď ti  
niekedy musí  uštedriť poriadny štuchanec tou najtvrdšou palicou zvanou pravda.  (Dan Rather)

Sen začína učiteľom, ktorý v teba verí. . .
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Už tretí ročník Vianočných 
trhov našej Obchodnej akadé-
mie sprevádzali rozváňajúce 
medovníčky, vzduchom sa niesla 
vôňa škorice a pomarančov z  
vriaceho punču. Všade bolo cítiť 
príjemnú vianočnú atmosféru a 
pokoj sviatočných chvíľ. Keďže 
sme správni obchoďáci, znovu 
sme si vyskúšali svoje obchodné 
schopnosti a vžili sa do kože 
správnych podnikateľov. Vyskúšali 
sme si prácu s peniazmi, aké je to 
predávať a jednať so zákazníkmi a 
hlavne, ako pracovať v tíme. 

Na tieto trhy sme sa pripravova-
li svedomito približne 2 týždne.  
Našou úlohou bolo premyslieť si, 
s čím budeme obchodovať, za akú 
cenu budeme tovar predávať  a  
ako bude stánok vyzerať, aby sme 
pritiahli čo najviac kupujúcich. 

V každej triede sa rozdelili úlo-
hy a hor sa do pečenia,  vyrábania 

vianočných dekorácií a vymýšľania 
dizajnu vianočného stánku. Niek-
torí stavili na prepracovanejšiu 
výzdobu, iní si zase dali záležať na 
tovare, ktorý predávali. Čo sa týka 
dizajnu, najviac sa páčili stánky 4. 
A a 1. B triedy. 

Najlepšie predávajúcim sa 
tovarom bol vianočný punč (zrej-
me preto, že nás príjemne za-
hrial  a nepotrebovali sme k tomu 
ani alkohol). Stavili naň štvrtáci,  
tretiaci, ale aj prváci. Dobre uro-
bili, všetok sa im minul a mali istý 
zisk vo vrecku. Za najlepšiu cenu 

0,20 € ho ponúkala 1.B. Aj keď 
3.A predávala pohárik horúceho 
punču za  0,40€, na výber ste mali 
aj horúcu čokoládu (0,50€), ktorú 
ste si mohli dopriať so šľahačkou 
či cukríkmi marshmallow.  

Medzi ponúkanými produkt-
mi boli aj pečené a nepečené 
zákusky, grilované mäsko a 
klobásy. Napríklad pred stánkom 
3. A bol dlhý rad na grilované do-
broty, tie ani nestačili všetkým 

hladošom. Zákuskov bolo mnoho, 
konkurencia veľká, a preto sa  
všetky ani nepredali.   

Klasickú ponuku vianočných 
dobrôt spestrili štvrtáci. Tí svo-
jim zákazníkom ponúkali chute 
Holandska – pripravili im vafle. 
Druháci stavili na pizzu a lie-
vance. To, že svojím zákazníkom 
chceli poskytnúť ten najlepší ser-
vis, dokazuje aj fakt, že ako jediní 
si do stánku priniesli aj mikrovlnnú 
rúru. Lievance predsa chutia iba 
keď sú teplé a studenou pizzou 
by si predsa veľa zákazníkov ne-
získali. 

Vianočné dekorácie potešili 
nielen náš učiteľský zbor, ale aj 
samotných žiakov. Vianočné gule 
a iné milé ozdôbky na vianočný 

B u d ú  z  n á s  o b c h o d n í c i ?
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stromček boli v stánku 2. A triedy. 
Vyrobila ich naša šikovná redak-
torka Scarlett, ktorá sa venuje 
ručným prácam aj vo voľnom 
čase. Druháci stavili na správny 
výrobok a zisk z vianočných ozdôb 
tvoril väčšinu ich zisku.  

Na nakúpenie ingrediencií na 
pečenie a varenie a výrobu oz-
dôb potrebovala každá trieda 
počiatočný kapitál.  Väčšina ko- 
lektívov čerpala z triedneho fon-
du. Po vzájomnej dohode zaro-
bené peniažky vrátili späť, alebo 
si sumu rozdelili. Zopár jednotliv-
cov do výroby produktov vložilo aj 
vlastné finančné prostriedky. Tak-
to sme jednoduchým spôsobom 
demonštrovali základy obchodo-
vania.  

Aj keď nás všetkých určite 
veľmi bavilo zahrať sa na ob-
chodníkov, vyrábať a predávať, 
následne sa tešiť z tržby a 
rozmýšľať, čo s ňou ako trieda pod-
nikneme, nemôžeme zabudnúť 
na skutočný význam Vianočných 
trhov. Je predsa o čase strávenom 
s našimi spolužiakmi a profesormi. 
Ich účelom je pripomenúť nám, 
že prichádzajú Via- 
noce a my si tieto 
chvíle užívame s 
úsmevom na tvári. 
Hádam sa v takej-
to krásnej nálade 
stretneme aj tento 
rok.

 text: Monika
foto: S. Ciberajová

Zakaždým si vypýtajte potvrdenku, 
pokladničný lístok a prekontrolujte 
správnosť jednotlivých položiek tovaru.

- dobrá myšlienka -
Vlastniť majetok je obrovská zodpovednosť.  
Ak ho nebudete rozmnožovať, zmenší sa, 
ak ho nebudete chrániť, stratíte ho.

- tip na šetrenie -
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MATEJOV SPLNENÝ SEN

„Ahoj“, tým sa to všetko začne,
niekedy to aj pekný vzťah  načne.

Tieto slová nie sú z vymyslenej knižky,
toto je príbeh Mateja a Mišky.

Kamarátstvom   to začalo,
jedenásť mesiacov, kým sa vybudoval vzťah trvalo.

Matej sa totiž hanbil povedať,
čo k nej cíti a ako veľmi ju má rád.

Miška vedela, že v ňom má oporu,
 niekoľkokrát jej z tváre utrel slzu vyronenú.
Kvôli priateľom  starým, či vzťahom  novým

chcela si dať od chlapcov pauzu.

Každý deň trávili spolu,
prechádzky, diskotéky, všetok voľný čas.

Ani si nevšimli, že pomaly sa všetko  mení
a na Miškinej tvári sa objavil úsmev zas.

Ten úsmev poznala veľmi dobre,
nebol to ten, čo venuje hocikomu.

Vedela, že Mateja ľúbi,
no otázka bola: „Ľúbi aj on ju?“

Čo však ona netušila,
čo nemala ani v päte,

ten úsmev poznal aj  Matej
a presne vedel, čo Miške povie v jednej vete.

Bol sychravý, obyčajný deň,
tí dvaja boli zasa spolu, pozeral sa, ako Miška študuje.

Chytil ju za ruku, pohľady sa stretli
a v tichu zaznelo len: „Miška, ja ťa asi milujem.“

Povedal asi, pretože pred tým nič také necítil,
o pravej láske iba počul.

Miška však presne vedela, čo tým myslí
a zaľúbenci sú už 3 roky spolu.

Stanka

CHLAPEC A SÚŽENIE

Tak chladná v slnečnom objatí.
Kričí ticho v bezcitnom tele.
Vzďaľujem sa sebe samej?

Temný žalospev o mojom zajatí,
cit sa mi do srdca derie,

no zostáva uväznený v ničote prázdnej.

V škárke medzi dverami zažiaria zafíry,
dotknú sa kútika čiernej opustenosti.

Vzplanie neviditeľné spojenie.
Lúč sa pustotou šíri,

znenáhla zaniká prúdenie mojej zlosti.
Výbuch sťa euforické opojenie.

Chlapec blúdi ríšou snov,
márne sa snaží nájsť zmysel.

Súženie vzniknuté nezodpovedanými tajomstvami.
Zožieraná nejasnou predstavou,

náročky pristrihnem pierka radostných krídel.
Cnenie po tvári zvlhčenej slzami.

Dve tváre skryté v jednej,
spája sa identickosť s kontrastom.

Nenávisť zazriem v obrátenom zrkadle.
Nenaplnenie chute zvrátenej.

Utekám za chlapcom.
Moja nenásytná túžba mu prechádza po hrdle.

Žiadostivosť po lesku chlapcových sĺz
a zároveň tklivosť po jeho úsmeve.

Srdce má dobodané tŕňmi môjho smútku,
dýka útrapy zarytá do jeho pŕs.

Nachádzam súznenie v jeho žalospeve,
skrývam Blížencov v každom mojom skutku.

Vyčerpaný spánkom chlapec otvára oči,
zaženie šero kreslením kvetov.

A môj malý svet sa na chvíľu rozžiariť môže.
Chlapec ma nájde stáť uprostred noci,

čakám len naňho na prelome dvoch svetov.
Opäť rozkvitnú ruže.

 Lacrimoza
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Malé zamyslenie

T R I  V E C I  V  T R E Z O R E ,  K TO R Ý  N I E K TO  O  5 0 0  R O K O V  O T V O R Í

 Čo je pre nás najvzácnejšie? Takúto otázku som si položila, keď som začínala 
písať túto úvahu. Otázkou však ostáva, či sú to práve hmotné veci, ktoré si 
zaslúžia miesto v trezore. Budú ľudia o 500 rokov považovať za dôležité to isté, 
čo dnes ja? 

Ja osobne by som do trezoru neodložila žiadne predmety. A prečo aj? Veď hod-
nota tých mojich čačiek by pre niekoho o 500 rokov určite nemala žiadnu cenu. 
Skutočnú hodnotu má pre mňa pocit byť šťastný – to na zámok nezavriete. 
Ozajstné šťastie nezabezpečia žiadne hmotné veci. Veľký digitálny televízor, 
na ktorom si pozriete akčný film cez 3D okuliare nenavodí rovnaký pocit, 
ako keď na tvári svojho dieťaťa uvidíte úsmev. Ak by som mohla, do svojho 
trezoru odložím kúsok úprimného detského smiechu, slzy šťastia nevesty 
pred oltárom a blažený pocit študenta, ktorý práve dostal dobrú známku.

Nie je nič cennejšie ako nefalšovaná radosť, šťastie z toho, že ste sa 
rozhodli správne a pocit, že vaším veľkým úsilím ste dosiahli skutočný úspech. 

SVET  NAOPAK
(ÚVAHA)

Žijeme v 21. storočí, vo vyspelej dobe. Staré 
známe klišé. Ale položme si ruku na srdce a opýtaj-
me sa len tak tíško v sebe: Je to naozaj tak? Je tento 
svet vyspelý a vhodný na život každého z nás? Odpo-
vieme si: Nie. Nežijeme v mieri. Ukradli nám právo 
na život a pohyb bez strachu. 

V posledných dňoch či týždňoch sa nás hlboko 
dotýka utečenecká kríza, terorizmus v Európe, 
vyhrážky islamistov či nepokoje v nemeckom Kolíne, 
čo spôsobuje strach a obavy v ľuďoch túžiacich po 
pokojnom živote v mieri. Pri vyslovení slova vojna 
v nás prepukne strach a hrôza. Práve vojna a eko-
nomické problémy v štátoch ako Sýria, Afganistan, 
Irak... sú hlavným dôvodom, prečo celé rodiny aj na 
úkor toho, že riskujú svoj vlastný život, z donúte-
nia utekajú z rodných krajov za lepším a hlavne 
bezpečnejším zajtrajškom. Do vysnívanej Európy. 
Neviem, ako by som sa zachovala v takejto situácii 
ja. Utečenci utekajú zo svojich domovov vo veľkom 
počte. Mnoho z nich pritom stratí to najcennejšie 
- svoj život. V jednej relácii ma zaujali slová, nad 
ktorými som sa začala naozaj zamýšľať. Viacerí 
predstavitelia štátov hovoria, že chcú vytriediť 
imigrantov na tých, ktorí si útekom zo svojich 
domovských krajín zachraňujú holé životy pred 
vojnou, a na ekonomických imigrantov. Ďalej však 
rozdeľujú utečencov na možných tero-ristov a na 
tých, ktorí nie sú hrozbou pre svet. Chápem, nikto 
nechce vo svojej krajine potenciálneho teroristu 
ani človeka, ktorý bude obťažovať ľudí ako počas 
silvestrovskej noci v Kolíne nad Rýnom či páchať 

zločiny. Ale ako sa vnútro človeka a jeho zmýšľanie 
dá zistiť na prvý pohľad? Dajú sa ľudia jednoducho 
vyselektovať alebo rozdeliť? Nikto nevie, čo si mys-
lím, čo plánujem, čo mám rada, alebo čo ma trápi. 
Nikdy nezistíme, kto chce zabíjať a kto je ten, ktorý 
potrebuje miesto pre pokojný a bezstarostný spánok 
bez strachu z bombardovania. Tých, ktorí túžia po 
krvi, však nezas-taví nič, ich nezaujíma, aké opa-
trenia či riešenia robíme. Ak chcú zabiť v eufórii 
získania prominentného miesta v ich raji, nájdu si 
cestu skoncovať v jednej sekunde so životmi ľudí, 
ktorí sa len ocitli v nesprávnom čase na nesprávnom 
mieste, a teroristi to urobia bez výčitiek svedomia.

 Ak by sme mali rad za radom vymenovávať tero-
ristické činy, ktoré sa zapísali čiernymi písmenami 
do histórie a zasiahli milióny ľudí, bolo by to nadl-
ho. Najtragickejším útokom v ostatnom období bol 
ten v Paríži. Pripravil o život viac ako 100 mladých 
zabávajúcich sa ľudí. Zrazu si uvedomujeme, že 
sme veľmi zraniteľní, kdekoľvek sa nachádzame. 
Nebezpečenstvo číha všade. Paríž, patriaci medzi 
turisticky najnavštevovanejšie mestá, po útokoch 
zíval prázdnotou, jeho iskra zhasla. Zhasla a naplnil 
ju strach, kde sa teroristi objavia tentokrát.

Každý mladý človek má svoje sny a plány. Jed-
ným z nich je pre mnohých cestovanie, spoznávanie  
miest, histórie a kultúry rôznych národov. V škole 
nám ponúkli možnosť vybrať si, kam by sme chceli 
ísť na výlet. Hlasovanie vyšlo podľa mojich pred-
stáv - Rím, Vatikán, viac krásy si človek ani nemôže 
priať. Prišli teroristi, zničili plány mne a mnohým 
ostatným. Ich odkaz znel jasne: „Nikdy nebudete žiť 
v mieri! Je to len začiatok!“ To znamená, že všetko 
sa len začalo, nikto z nás nevie, kedy znova prídu o 
životy ľudia, ktorí si chceli len plniť svoje sny. 

Scarlett Krajlíková 

Stanka



študentský časopis Sršeň20

V € S € L Á  V € Ľ K Á  N O C
Veľká noc, kresťanský sviatok, pri 

ktorom si pripomíname ukrižovanie 
a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. 
Sviatok s hlbokým duchovným 
posolstvom, najväčšia udalosť v 
cirkevnom živote kresťana. Vo 
svete sa Veľká noc oslavuje 
rôznym spôsobom – proce-
sie v Taliansku, hľadanie 
veľkonočných vajíčok v 
záhradách v Anglicku. Tie 
naše zvyky sú zo všetkých 
n a j e x o t i c k e j š i e . 
Kresťanské tradície 
s pohanskými časom 
splynuli. Tradične si 
ľudia po dlhom pôste 
a návšteve kostola vy-
chutnávali rôzne do-
broty. Dievčatá maľovali 
kraslice a mladí chlapci 
sa pripravovali na poriadnu 
oblievačku a šibačku. Mladé 
dievky predsa inak nebudú 
celý rok zdravé a krásne. 
Chlapci si kládli za povinnosť 
zavinšovať, navštíviť známych, a 
tak udržiavať pekné rodinné, sused-
ské a kamarátske vzťahy. 

Motivácia dnešných chlapcov 
je však úplne iná. Častokrát 

čokoládové vajíčko nepoteší 
a stalo sa zvykom, že sa 

šibačom dávajú najmä 
peniaze. Mnohí mlá-

denci si zo šibačky 
spravili zárobkovú 
činnosť. Predčasná 
výzdoba v obcho-
doch znásilňuje 
veľkonočnú atmos-
féru. Veľkonočný 
zajac strieda 
vianočné ozdoby 
takmer po Troch 
kráľoch. Zabúda 
sa na ducha tohto 
sviatku. Cieľom je 
predať všetko, čo 
sa dá, aj za cenu za-

vádzania zákazníka. 
Tradičné oslavy Veľkej 

noci začínajú byť vzác-
ne a zvyky udržiavajú iba 

menšie dedinky na sever-
nom a východnom Slovensku a 

zopár folkloristov.
text: Stanka

Ide veľkonočný zajačik z krčmy a zaspi 
na poli. Okolo idú dvaja vlci a pobijú 
sa o neho. Zajac sa ráno zobudí a vidí 
okolo seba roztrhaných vlkov. Spo-
kojne sa ponaťahuje a zamrmle si: 
„Nesmiem toľko piť, potom neviem, 
čo robím.”

Oslavy Veľkej noci v Anglicku 
sú oproti našim úplne iné a 
prípravy i zvyky záležia na jed-

notlivých rodinách. Veriace rodiny dodržiavajú pôst 
a chodia do kostola, najmä na veľkonočnú nedeľu. V 
pondelok sa však toho už veľa nekoná. Márne by ste 
tu hľadali aj veľkonočného barančeka, zato  zajačik 
nadeľuje deťom čokoládové vajíčka, dobroty a 
hračky, ale musia ich nájsť, pretože sú schované v 
dome alebo v záhrade.

V Taliansku počas tzv. svätého 
týždňa veriaci organizujú pro-
cesie, ktorými si pripomína-
jú udalosti okolo Ježišovho 
ukrižovania a zmŕtvychvstania. Veľkonočné 
menu obsahuje veľa jahňaciny a vajíčka. 
Dôležitú úlohu však na sviatočných stoloch 
hrajú sladké jedlá, napr. buchta zvaná Co-
lomba, ale aj čokoládové vajíčka.

V Grécku sa počas 
Veľkonočnej nedele kona-
jú vidiecke hostiny, na 

ktorých nechýba grilovaná jahňacina, 
vajíčka, chlieb, šaláty a koláče. Všetko je 
prestreté na dlhých stoloch a k dispozícii 
každému, kto má chuť. Po celý deň no-
sia ľudia so sebou kraslice a keď stretnú 
známych, tak si s nimi „ťuknú“ a pritom 
povedia: „Kristus vstal z mŕtvych“. Gréci 
jedia okrúhly plochý bochník, na ktorom 
je kríž a na červeno zafarbené vajíčka.
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Obec Gemerská Poloma a ZŠ Gemerská Polo-
ma každoročne organizujú recitačnú súťaž s 
názvom Kellnerova Poloma, ktorá nesie názov po 
známom rodákovi a štúrovcovi Petrovi Kellnero-
vi Hostinskom. Bol slovenským spisovateľom, 
novinárom, historikom, filozofom a redaktorom 
Slovenských národných novín. Blízky priateľ Pav-
la Dobšinského zachránil mnoho z rukopisných 
diel Janka Kráľa. Tohto roku sa do recitačnej 
súťaže zapojila aj naša škola. Pod vedením p. 
uč. Dúdorovej a p. uč. Emödiovej sa v recitácií 
vycibrili žiačky Simona Lesňáková z I.A a Sta-
nislava Macková z II. B. Prekvapením poduja-

tia bola vysoká účasť súťažiacich. O prvé miesto 
bojovalo až 76 žiakov. Boli rozdelení do piatich 
kategórii od najmladších až po stredoškolákov. Po 
peknom uvítaní ľudovou piesňou a krátkym prího-
vorom riaditeľa školy, predsedníčky Matice sloven-
skej a starostu obce sa začalo súťaženie. V každej 
kategórii odborná porota udelila tri miesta. Naše 
dievčatá v súťaži bodovali a prerazili cez veľkú 
konkurenciu. S. Lesňáková skončila na peknom 
treťom a S. Macková na druhom mieste. Tešíme 
sa, že naši spolužiaci okrem súťaží v odborných 
predmetoch ADK či účtovníctve nezaostávajú ani v 
umení slova. 

Obom dievčatám gratulujeme a prajeme ešte 
veľa recitačných úspechov.

text: Stanka

V ieme  a j  re c i tovať

Naše recitátorky: zľava S. Lesňáková, S. Macková

Víťazky v prednese prózy.
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Fakty musia sedieť minimálne z  dvoch nezávis lých zdrojov
Základom novinárstva je in-

formácia. Každý novinár by si 
však mal preveriť jej aktuálnosť 
a hodnovernosť. Ak nie je in-
formácia spoľahlivá, stáva sa 

irelevantnou, teda vznikajú len 
dohady, klebety. Z ekonomické-
ho hľadiska je pre novinára in-
formácia tovarom. Musí však 
vedieť, ako ňou čitateľov 
ohromiť, dať jej adekvátny roz-

sah. Text má byť zrozumiteľný. 
Ako sprostredkovateľka infor-
mácie mám povinnosť tlmočiť 
ju jazykom blízkym širokej 
čitateľskej verejnosti, článok 

musí mať hlavu aj pätu. No-
vinár má používať hovorový 
štýl, dať textu zaujímavý titu-
lok, podložiť ho fotkou, pretože 
tá pridáva na dôveryhodnos-
ti, aj keď už všetci poznáme 

čaro photoshopov. Nový trend 
žurnalistiky, prepojenie novín 
s viacerými médiami, používa 
aj naša škola, keďže náš Sršeň 
nájdete aj na internete. Aj 
práca novinárskeho fotografa je 
veľmi dôležitá. Fotky ľudí nes-
mie robiť od chrbta. Taktiež by 
mal fotiť prioritu fotky, to zna-
mená, že napríklad pri spevác-
kom vystúpení nebude polovicu 
fotky tvoriť pódium a niekde v 
diaľke možno uvidíme rozmaza-
ného speváka. To všetko a ešte 
oveľa viac sme si my redaktorky 
odniesli z workshopu, ktorý sa 
konal v knižnici P. Dobšinského 
v Rožňave 1. marca 2016. Work-
shop viedla PaedDr. Katarína 
Čižmáriková, PhD., odborná 
asistentka na Katedre etickej a 
občianskej výchovy Pedagogic-
kej fakulty Univerzity Mateja 
Bela v Banskej Bystrici. 

text a foto: Stanka

Pracovný rozhovor redaktoriek Sršňa s K. Čižmárikovou.

Workshop o novinárčine.
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InG. AnnA MIkolAjoVá BolA oCEnEná PREDsEDoM ksk

Pri príležitosti Dňa učiteľov medzi ocenenými Košickým samos-
právnym krajom za dlhoročnú svedomitú a aktívnu výchovno-
vzdelávaciu  prácu bola aj učiteľka Obchodnej akadémie v 
Rožňave Ing. Anna Mikolajová. Srdečne jej blahoželáme.

kRAjské kolo soČ

8. 4. 2016 vycestovalo 9 sočkárov našej školy na kraj-
ské kolo SOČ do Košíc. V príslušných odboroch nás 
svojimi prácami reprezentovali: Martina Szanislóová, 
Valentína Gazdíková, Branislav Očkaík, Viktória 
Fazekašová, Jaroslava Rochfalušiová, Peter Rákai, 
Martin Lukáč, - Martin Vajzer, Renáta Vilimová. 

Získali tieto ocenenia:
3. miesto: Martina Szanislóová z III.A v odbore problematika voľného času,
3. miesto: Branislav Očkaik z III.A v odbore cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia,
3. miesto: Martin Vajzer z III.A v odbore ekonomika a riadenie.

Všetkým srdečne blahoželáme. 

H V I E z D o s l A V o V  k U B í n  V  o A

Ako sa dá pekne narábať so slovom, to nám ukázali naši žiaci 
na školskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. 
Uskutočnila sa 21. marca 2016. Zúčastnilo sa jej 14 žiakov v 
kategórii poézia a próza. Výsledky boli takéto: 1. Monika Mol-
nárová,  2. Laura Tóthová, 3. Zuzana Kolesárová v prednese 
poézie, 1. Lucia Tóthová, 2. Veronika Fazekašová, 3. Scarlett 
Krajliková v prednese prózy.  Víťazi postúpili do okresného 
kola.  Ich výkony boli ocenené takto: Laura Tóthová získala 3. 
miesto v prednese poézie, Lucia Tóthová sa umiestnila v pred-
nese prózy na druhom mieste. Prvenstvo patrí v tej istej kat-
egórii Veronike Fazekašovej. Všetkým zúčastneným ďakujeme 
za pekné umelecké výkony a Veronike budeme držať palce na krajskom kole v Michalovciach.

CElosloVEnské kolo súťAžE V sPRACoVAn í  InFoRMáC I í  nA PoČ íTAČ I

V silnej konkurencii sa naši chlapci vôbec nestra-
tili. Školu i Košický kraj reprezentovali 9. a 10. 
marca 2016 v Seredi títo žiaci: Lukáš Lőrinc, David 
Havko, Michal Vester v UTX a Patrik Žori vo Word-
processingu. Patrik Žori sa vo svojej disciplíne WP 
umiestnil na 2. mieste, Michal Vester v UTX na 7. 
mieste, David Havko na 8. mieste a Lukáš Lőrinc 
na 12. mieste. K dosiahnutým výsledkom našim 
reprezentantom blahoželáme.

text: Viki

Víťazky kategórie próza.
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TOP TRI NAJNOVŠIE KREATÍVNE NÁPADY

Ak milujete čítanie kníh a náhodou vás pri ňom niečo vyruší, určite využijete kvalitnú záložku. Originálnu a praktickú si môžete hravo vyrobiť aj z obyčajného kúska papiera. Nezaberie vám to viac ako jednu minútu.

1

Je internátna izba fádna a čas po večeroch pomaly uteká? Spestrite si vaše študentské 

kráľovstvo sviežim doplnkom. K vytvoreniu veselého chlpatého koberčeka budete 

potrebovať podložku pod koberec, vlny rôznych farieb a trocha trpezlivosti.

2
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Verím, že som 
vás inšpirovala 
a nakopla mo-
tor kreatívneho 
myslenia. Prajem 
veľa tvorivosti, 
fantázie a dvoje 
šikovných rúk.

Scarlett 
Krajliková

Leporelo vytvorené 
z fotiek, ktoré 
vám pripomínajú 
vaše najkrajšie či 
najveselšie mo-
menty, spomienky 
a zážitky,  je určite 
vhodným originál-
nym darčekom na 
narodeniny alebo len 
tak pre potešenie 
najbližšieho. Jeho 
výroba skoro nič 
nestojí. Zabaľte ho 
do peknej krabičky 
a ozdobte mašľou 
podľa vlastného 
vkusu. Tento jedno-
duchý darček tlmočí 
vaše city aj bez slov. 

3



študentský časopis Sršeň26 - RELAXXX

T Y P Y  M U Ž O V  P O D Ľ A  I T:

Typ Vírus  - ani nespozoruješ a nasťahuje sa ti do bytu, všetko si privlastní.

Typ Server - keď ho potrebuješ, vždy je obsadený.

Typ Windows – je plný chyb, ale nedokážeš si bez neho predstaviť život.

Typ Powerpoint - je atraktívny, môžeš sa s ním pochváliť, ale sám o sebe nemá cenu.

Typ Word – vždy má pre teba prekvapenie, aj keď nikdy nevieš, o čo ide.

Typ Screensaver – nehodí sa na nič, ale aspoň ťa zabaví.

7 3 2

4 1 9

5 2 9

2 1 5 7

9 4 7 8

7 4 8

3 2 5

9 3 1
Aký je rozdiel medzi svokrou a batériou? 

Batéria má aspoň jedno plus.

- Prosím vás, stihnem ten vlak o 14:30, 
keď pôjdem cez vaše pole ? - pýta sa 
turista. 
- Áno. A keď tam stretnete  môjho býka, 
tak stihnete aj ten o 14:00.

Príde manažér to fotolabu.
- Potreboval by som vyvolať fotky.
- 9 na 13?
- 2541865828329. Prečo?

INZERÁT:
Mladý, pekný, športovec, nefajčiar, finančne zabezpečený.  Mám auto, chalupu, a bankové konto. Nikoho nehľadám, len sa chválim. S U D O K U

■ Etna je činná sopka. Má 
nepravidelné erekcie.
■ Kruh je guľatý štvorec.
■ Kresťania chceli, aby sa všetci 
ľudia mali radi. Rimania boli 
proti tomu.
■ Problém, čo so starými ľuďmi, 
sa nevyrieši, keď zomrú, lebo 
dorastajú stále noví.

■ Poloostrov je ostrov, ktorý 
ešte nie je celkom hotový.
■ U nás v rodine má každý 
vtáka, najväčšieho má otec. 
Môj vták sa volá Monča.
■ Pápež žije vo Vákuu.
■ Severná pologuľa sa krúti 
opačným smerom ako južná. 

■ U nás smú byť manželmi 
len muž a žena. Volá sa to 
monotónne manželstvo.
■ Doma máme každý vlastnú 
izbu. Okrem otca, ten musí 
spať s mamou.
■ Boli sme v bojnickej ZOO. V 
klietke boli veľké opice. Bol 
tam aj môj strýko.

Z O  Š K O L S K Ý C H  Z O Š I TO V

Pripravila Martina Plišková
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Snooker je biliardová hra 
najviac populárna v krajinách 
Spoločenstva národov a kra-
jinách Ďalekého východu. Snoo-
ker sa hrá na stole s rozmermi 
1.8 na 3.6 metra s pätnástimi 
červenými, jednou žltou, zele-
nou, hnedou, modrou, ružovou, 
čiernou a bielou guľou. Proti 
sebe hrajú dvaja súperi. Snoo-
kerový zápas je rozdelený na 
nepárny počet tzv. frameov (frej- 
mov). Zápas vyhráva hráč, ktorý 
ako prvý vyhrá nadpolovičnú 
väčšinu všetkých plánovaných 
frameov. Na začiatku si hráč 
umiestni bielu guľu na ľubovolné 
miesto v rozstreľovom poli v 
tvare D. Samotná hra v každom 
frame prebieha tak, že hráč, 
ktorý je práve na rade, sa snaží 
umiestniť pomocou bielej gule 
(ktorej jedinej sa môže dotknúť 
tágom) niektorú z farebných gulí 
do jednej zo šiestich dier roz-
miestnených po obvode stola. 
Pritom pri každom nepárnom 
ťahu musí potopiť niektorú z 
červených gulí a v párnom ho-
cijakú inú než červenú a bielu. 
Vo chvíli, keď sa mu to nepo-
darí, jeho ťah končí a na rad 
prichádza druhý hráč. Hráčom 

sa počítajú body nasledovne: 
červená-1, žltá-2, zelená-3, 
hnedá-4, modrá-5, ružová-6, 
čierna-7. Potopené červené 

gule sa späť na stôl nevracajú, 
ostatné gule sa po potopení vra-
cajú na svoje počiatočné miesto, 

pokiaľ je voľné, inak sa umiestni 
na prvé voľné miesto. Vo chvíli, 
keď už na stole nie sú žiadne 
červené gule, zahrá hráč, ktorý 
je na rade, ešte jeden strk, v 
ktorom môže potopiť ľubovolnú 
farebnú guľu, a potom je jeho 
úlohou potopiť všetky farebné 
gule postupne od žltej až po 
čiernu (v tejto fáze hry sa gule 
už na stôl nevracajú). Frame 
končí v okamihu, keď sú všetky 
gule potopené, alebo sa niek-
torý zo súperov vzdá. Víťazom 
je hráč, ktorý získal viac bodov, 
resp. ten, ktorý sa nevzdal.

text: Tomáš Parada

Snooker sa hráva aj na Sloven-
sku. Žiak našej školy Tomáš 

Parada sa v tejto sezóne umi-
estnil na 21. mieste.

AkTUálnY RAnkInG sVET

1. Mark Selby
2. Stuart Bingham
3. Shaun Murphy

AkTUálnY RAnkInG sloVEnsko 
1. Danijel Vranješ

2. Matúš Bučko
3. Adam Horáček

21. TOMÁŠ PARADA 

Snooker 

V 2. polroku tohto školského roku sa našim 
športovcom mimoriadne darí 

vo všetkých  súťažiach:   

MAREC
Okresné kolo

florbal: dievčatá DŠS KSK – 1. miesto
florbal: chlapci DŠS KSK – 1. miesto

basketbal: dievčatá DŠS KSK – 2. miesto
basketbal: chlapci CVČ – 1. miesto

Regionálne kolo
basketbal: chlapci DŠS KSK – 2. miesto

APRÍL
Krajské kolo

basketbal chlapci CVČ (KE) – 2. miesto
Okresné kolo

volejbal chlapci CVČ – 1. miesto
volejbal dievčatá CVČ – 1. miesto

Regionálne kolo
nohejbal chlapci DŠS KSK – 2. miesto

text: Tomáš Parada, foto: Mgr. D. Lukáčová

Skvelé športové výsledky



Šéfredaktorka

Stanislava Macková (Stanka)

Zástupca Šéfredaktorky

Monika Molnárová (Monika)

redaktori

Eva Vargová, Viktória Bodnárová (Viki), Andrea Guľkášová (Aďa),
Martina Plišková, Scarlett Krajlíková, Andrea Tóthová,

Kristína Zalcerová, Adriána Čišková, Barbora Lipničková (Boba),
Veronika Kelecsényiová, Tomáš Parada

Do Sršňa PriSPeli

Petra Leštáková

Grafická Úprava

Ing. Juraj Valko Krišťák
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Nájdi si čas na prácu, je to cena úspechu.
Nájdi si čas na rozmýšľanie, je to zdroj sily.

Nájdi si čas na hru, je to tajomstvo mladosti.
Nájdi si čas na čítanie, je to základ vedomostí.

Nájdi si čas na priateľstvo, je to brána k šťastiu.
Nájdi si čas na snívanie, je to cesta ku hviezdam.

Nájdi si čas na lásku, je to skutočná životná radosť.
Nájdi si čas na radosť, je to hudba duše.

(írske príslovie)


