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Predstavte si banku, ktorá 
vám každý deň pripíše na 
účet 86 400 €. Tieto peniaze 
sú určené len na jeden deň, 
neprenášajú sa. Stratia sa, ak 
ich nevyužijete. Čo by ste uro-
bili? Samozrejme, že využili 
každý cent! Každý z nás má 
takúto banku. Volá sa to čas. 
Každé ráno dostávame 86 400 

sekúnd. Každý večer pominú, či ste ich využili 
efektívne alebo nie. Každý deň vám otvorí nový 
účet. Keď ich nevyužijete dostatočne, je to vaša 
smola. Nemôžete sa vrátiť do včerajška, ani 
preskočiť do zajtrajška. Musíte žiť s dnešnou 
dávkou. Narábajte s nimi tak, aby sa vám vrátili 
v zdraví, šťastí a v úspechu. Čas beží. Využite ho 
čo najlepšie. 
 Na uvedomenie si hodnoty jedného roka, 
spýtajte sa študenta, ktorý prepadol.
 Na uvedomenie si hodnoty jedného mesiaca, 
spýtajte sa matky, ktorá porodila predčasne.
 Na uvedomenie si hodnoty jedného týždňa, 
spýtajte sa redaktora, ktorý píše pre týždenný 
magazín.
 Na uvedomenie si hodnoty jednej hodiny, 
spýtajte sa milencov, ktorí čakajú, kedy sa 
stretnú.
 Na uvedomenie si hodnoty jednej minúty, 
spýtajte sa človeka, ktorý zmeškal vlak.
 Na uvedomenie si hodnoty jednej sekundy, 
spýtajte sa človeka, ktorý sa vyhol nehode.
 Na uvedomenie si hodnoty jednej milisekundy, 
spýtajte sa človeka, ktorý vyhral druhé miesto 
na olympiáde.

Vážte si každý moment, ktorý máte. A vážte 
si ho viac, pretože ho trávite s ľuďmi, ktorí si 
ho zaslúžia. Čas nečaká na nikoho. Včerajšok je 
minulosť. Zajtrajšok je záhada. Dnešok je dar.  
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E D I T O R I Á L

Kupón na 1 bod (tento kupón môžeš použiť, 
ak ti 1 bodík chýba k lepšej známke z písomky ■ 
platí do 31. 01. 2019 ■ zaškrtnúť pri použití)

Sabi

O dlhodobej a kvalitnej výchovno-vzdelávacej práci učiteľov 
a vedenia Obchodnej akadémie v Rožňave hovoria výsledky 
v hodnotení mimovládnej neziskovej a nezávislej organizácii  
INEKO, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy inštitúcií.

V rámci hodnotenia škôl berie do úvahy výchovno-vzdelá-
vacie výsledky, výsledky maturitných skúšok, úspechy žiakov 
v rôznych súťažiach a olympiádach, zamestnanosť absolven-
tov, účasť školy v európskych projektoch.

Obchodná akadémia v Rožňave obsadila za školský rok 
2017/2018 medzi strednými odbornými školami na Slovensku 
7. miesto.

Historický úspech Obchodnej akadémie v Rožňave
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Držiteľka svetového rekordu 
za 928úderov/min - Helena 
Zaviačičová, tvorca programu 
ZAV - Jaroslav Zaviačič, maj-
ster sveta v spracovaní textu 
na počítači – Jonáš Vala a 35 
najšikovnejších pisárov z celého 
Slovenska. Vďaka súťaži, ktorá 
sa konala od 19. do 21. septem-
bra v Bratislave, si naša žiačka 
Sabína Čobádiová z 3.B triedy 
mohla vyskúšať novinky INTER-
STENO:
1. 30 minútový odpis textu, 
(najstaršia, takzvaná „kráľovská 
disciplína“)
2. Záznam hovoreného slova  
C-B-A. V miestnosti sa pusti-
la nahrávka s textom, ktorý 
postupne zrýchľoval a súťažiaci 
si mali zaznamenať čo naj-

viac textu. Po skončení mali 
pár minút času na opravu tex-
tu. Za každý druh chyby boli 
pripočítané trestné body.
3. Audiotranscription – Žiaci 
dostali 5 minútovú nahrávku, 
kde na základne skúšobnej 
minúty mali možnosť si nastaviť 
rýchlosť hovoreného textu. Počas 
10 minút im bol do slúchadiel 
púšťaný text, ktorý si mohli 
pretočiť, stopnúť a spustiť. 

Tieto disciplíny boli veľmi 
náročné. Predstavte si, že by 
ste písali rýchlosťou, že si ani 
nestíhate uvedomovať o čom 
píšete, a ešte k tomu máte 
rozmýšľať aj nad správnym i/y 
alebo nad čiarkami.

Pred súťažou sa trénovalo. 
Boli zaradené napr. skúšobné 
„jednominútovky“, odpis vo 
vzduchu, ktorý poznáte z pro-
gramu ZAV, či odpis rýchlej vety.  
Zaujímavé bolo aj cvičenie, kde 
mal každý pridelené číslo a pri 
odpisovaní sa zároveň hrala hra 
„telefón“. Asi najnáročnejšie 
bolo, keď počas odpisovania mal 
každý nahlas odpočítavať od 
čísla 50 po 0, pričom okolo vás 34 
ďalších súťažiacich odpočítava 
nahlas, každý iným tempom. 

Vyhodnotenie prebiehalo na 
základe súčtu bodov zo všetkých 

disciplín. Na základe celkového 
počtu bodov sa Sabína umiestnila 
na 4. mieste.

Za úspech ďakuje aj pani 
profesorke PaedDr. Emílii 
Gajdošovej, ktorá Sabínu pri-
pravila, podporovala a robila 
jej príjemnú spoločnosť počas 
celého pobytu.  

■ text: Sabi, foto: archív OA

Ako každý rok, aj tento sa naša škola zapojila už do XI. 
ročníka súťaže ZAV Zvolen, ktorá sa konala 7. a 8. novem-
bra a reprezentovali nás žiaci Sabína Čobádiová a Henrich 
Palečko. Konkurencia bola silná, nechýbali ani rovesníci 
z ČR z Rožňova pod Radhoštem – majster sveta v odpise 
Jonáš Vala so sestrou a autor výučbového programu ZAV 
p. Zaviačič s manželkou. Z 19 škôl sa naša dvojica umiest-
nila na 5. mieste. Sabína v kombinácii odpisov textu s 50 
a 100 bodovou penalizáciou za chybu opäť na 4. mieste v 
národnom kole a Henrich na 20. mieste. Ďakujeme im za 
reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších úspechov.

SLOVENSKÉ RÝCHLE PRSTY

Žiačka OARV Sabína Čobádiová bola ocenená predsedom KSK  
Ing. Rastislavom Trnkom v kategórii „vedomosti a zručnosti”.

Dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky a reprezen-
tuje školu v rôznych súťažiach a olympiádach. Je šéfredaktorkou 

časopisu Sršeň.

NAŠI PISÁRI NA KLÁVESNICI
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Dá sa to vôbec skĺbiť? Samoz-
rejme – na KOŽAZe ( Kurz ochra-
ny života a zdravia).  V septem-
bri sme si my tretiaci na pár dní 
vyskúšali pobyt v malej dedinke 
Rejdová bez signálu a bez tech-
nológií, len ako trieda. Strávili 
sme tu dni plné pohybu a zábavy, 
poučenia i pohody. 

Prvý z troch chladných dní 
sme venovali krátkej prechádzke 
po farebnej jesennej prírode, 
kde nás slnko dlho nespre-
vádzalo, pretože už  krátko po 
opustení ubytovne sme utekali 
pred búrkou. Našťastie, sme boli 
rýchlejší a  búrka nás nezastihla. 
Miesto nej sme mali možnosť 
obdivovať nádhernú dúhu v celej 
palete svojich farieb. Popoludnie 
sme strávili hraním športových 
hier, pri ktorých sme si užili 
veľa zábavy a tiež sme sa veľa  
nasmiali. 

Nasledujúci deň sme sa 
zobudili so súťaživosťou v krvi, 

pretože nás 
čakalo rozdelenie 
do skupín, po kto-
rom prišli preteky.  
Po zodpovedaní 
prvých otázok z 
dopravnej výcho-
vy, protipožiarnej 
a protichemic-
kej obrany sa 
v každom z nás 
prebudil súťaživý 

duch a mohol začať boj o prvé 
miesto. Najzaujímavejšou disci-
plínou bola streľba z pušky, hneď 
po nej nás čakala práca s kom-
pasom, otázky z prvej pomoci a 
prežitia v prírode. Potrápilo nás 
aj prekonanie prekážky po lane a 
potom beh, beh a beh cez dedinu. 
Veru nám to dalo zabrať. Po 
skončení preteku a zaslúženom 
oddychu sme všetci nedočkavo 
čakali na vyhodnotenie a dúfali 
sme, že práve náš tím bude ten 
víťazný. Ale podarilo sa to len 
tým najlepším. Z 3.A to boli Bo-
glárka, Andy, Samko a Henrich. 
V 3.B sa najšikovnejšími stali 

Lucka, Sabi, Mimka a Fatima. 
Víťazom a víťazkám samozrejme 
gratulujeme.  

Tretí a zároveň posledný 
deň nášho krátkeho výletu sme 
si spríjemnili spoločnosťou 
koníkov. Každému z nás vyčarili 
úsmev na tvári a boli sme šťastní, 
že im môžeme venovať aspoň 
chvíľu nášho času, pohladiť ich, 
nakŕmiť a postarať sa o ne.

Po tejto príjemnej návšteve 
sme oddýchnutí odchádzali 
domov s novými zážitkami, spo-
mienkami a pevnejším kolek-
tívom. 

■ text: Kajka,
foto: archív OA

Úžitok vs. pohoda
Pohyb, pobyt v prírode, stmelenie kolektívu
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Radi pozeráte reklamy na 
autá a sledujete ich vývoj? Ja 
rozhodne áno a spolu so mnou 
aj ďalší spolužiaci zo štvrtého a 
piateho ročníka. S nadšením sme 
uvítali exkurziu do sveta auto-
mobilov, ktorú pre nás pripravili 
učitelia ekonomiky na 11. a 12. 
októbra. 

V prvý deň nás prijala auto-
mobilka Volkswagen v Bratislave, 
kde sme mohli sledovať takmer 
kompletne automatizovaný 
výrobný proces áut značiek  
Škoda, Volkswagen alebo Audi. 
Okrem robotov, automatic-
kých výrobných liniek, lisov, či 

v Európe vraj ojedinelého sys-
tému vnútropodnikovej logis-
tiky - prepravy áut na skúšanie 
jazdných vlastností káblovou 
lanovkou, nás zaujal aj veľmi 
prepracovaný a fungujúci sys-
tém zásobovania závodu „Just 
in time“ a systém zásobovania 
jednotlivých pracovísk „Just in 
sequence“ plne automatickými 
naprogramovanými vláčikmi. 
Oba systémy výrazne šetria čas 
zásobovania, skracujú čas výroby 
a znižujú prevádzkové a sklado-
vacie náklady. Žiaci bilingvál-
neho štúdia ocenili prehliadku v 
anglickom jazyku. Ohromila nás 
rozľahlosť podniku, priam akoby 
to bolo mestečko v meste, a tiež 
rozsah služieb a starostlivosť o 
zamestnancov (možnosť uby-
tovania, stravovania, supermar-
ketu, posilňovne priamo v areáli 
podniku, Deň otvorených dverí 
pre rodinných príslušníkov či 
rôzne teambildingové aktivity). 

Nasledujúci deň sme sa 
zúčastnili autosalónu v Nitre, 
kde návštevníkom predstavili 

najnovšie modely niektorých 
značiek. Očakávané slovenské 
premiéry boli Škoda Kodiaq RS, 
CUPRA Ateca, Hyundai i30 N-line, 
Citroën Berlingo, Toyota Camry a 
Corolla.Medzi nimi sa rozhodne 
nestratili ani novinky ako Seat 
Tarraco, Mitsubishi Space Star, 
Ford Focus, Kia Sportage, Volvo 
XC40 či superluxusný karavan 
Morelo Palace 88. Z mnohých ele-
ktromobilov nás zaujali Hyundai 
Kona electric a JAGUAR I-PACE 
electric. Vodíkový pohon prezen-
toval Hyundai NEXO. Karava-
nizmus prežíva v celej Európe 
nový boom, preto aj autosalón 
ponúkol širokú škálu karavanov 
od tých cenovo najdostupnejších 
až po tie najluxusnejšie. Milovní-
ci starších áut mohli obdivovať 
vystavených veteránov. Zaujal 
nás aj sprievodný program Tu-
ning show, sexi car wash či kas-
kadéri. V rámci tejto exkurzie si 
určite každý účastník prišiel na 
svoje.

■ text: Dominika, 
foto: archív OA

Z l á k a l  n á s  s v e t  a u t o m o b i l o v

Rýchle kolesá sú dnes miláčikom ako mužov, tak aj žien. O tom nás presvedčil 
veľký záujem žiakov našej školy o dve podujatia zo sveta automobilov.
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Pamätáte sa ešte, keď ste 
sa ako nesmelí deviataci roz-
hodovali kam na strednú?  Pri 
príležitosti výstavy stredných 
škôl okresu Rožňava s náz-
vom „Správna voľba povola-
nia – príležitosť k úspechu“, 
sa naši žiaci pokúsili usmerniť 
správnym smerom žiakov devia-
tych ročníkov. Porozprávali im o 
možnostiach štúdia, o predme-
toch, učiteľoch, o rôznych pro-
jektoch, do ktorých je naša škola 
zapojená a o všetkom, v čom 
naša škola vyniká. Nebolo toho 
málo. Žiaci si taktiež vyskúšali 
rôzne hry, ktoré mala pre nich 
pripravené naša škola. Bolo aj 
mnoho zvedavcov, ktorí prejavili 
o štúdium na našej škole vážny 

záujem. Našlo sa však aj veľa 
žiakov, ktorí nemali záujem o 
nič. Žiaci boli väčšinou pasívni, 
nechceli sa zapájať a brali to 
len ako ulievanie sa zo školy, čo 
nám prišlo ľúto. Avšak dúfame, 

že sa  s tými najlepšími stret-
neme na začiatku školského roka 
2019/2020, a budú sem chodiť s 
rovnakou radosťou ako my.

■ text: Sabi, foto: archív OA

Pridajte sa k nám!

V živote každého človeka je výber povolania dôležitý míľnik, ktorý veľmi 
ovplyvní jeho nasledujúce roky. Je na žiakovi, akou cestou sa vyberie.
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Ing. Lukáčová s deťmi.

V dňoch 6. až 11. augusta sa 
žiak našej Obchodnej akadémie 
Timotej Lipták zúčastnil let-
nej školy s názvom “Ekonómia 
budúcich lídrov”, ktorú orga-
nizuje Nadácia F. A. Hayeka. 
Nadácia už od roku 1996 posky-
tuje študentom stredných škôl 
možnosť, aby sa zdokonalili v 
oblasti ekonomiky, získali odpo-
vede na všetky ekonomické a 
spoločenské problémy a nado-
budli vodcovské zručnosti. 
Študenti sa tu môžu tešiť na 
rôzne aktivity, ktoré naštartujú 
ich vodcovský potenciál počas 
intenzívnych leadership trénin-
gov. Prekonajú tým seba, vyjdú 
zo svojej komfortnej zóny a 
vyskúšajú si, aké je to pracovať 
v tíme. 

Táto letná škola sa konala v 
horskom hoteli Remata. Zišlo 
sa tu 28 mladých študentov so 

záujmom rozvíjať svoje ve-
domosti nielen v oblasti eko-
nomiky. Každý jeden deň bol 
nabitý prednáškami, leadership 
tréningami a rôznymi hrami. Na 
tejto letnej škole mali účastníci 
možnosť stretnúť mnoho 
zaujímavých ľudí, napríklad 
podnikateľku roka Oľgu Bušo 
alebo troch úspešných sloven-
ských startupistov Ridelo -  Filipa 
Tomášku a Adriana Páleša. Tí vyt-
vorili prvú bezkontaktnú cyklo-
nabíjačku pre mobilné zaria-
denia na svete.  Porozprávali 
im o svojich zážitkoch a poradili 
im, ako rozbehnúť vlastný biz-
nis. Podľa Timových slov to bola 
veľmi prínosná diskusia. Posledný 
deň letného tábora ich navštívil 
pán D. R. Seckinger, veľvyslanec 
z USA. Ten im porozprával, 
ako fungujú 
vzťahy medzi 

Slovenskom a USA. Po jeho 
prednáške ich čakal posledný 
leadership tréning, po ktorom 
sa ukázalo, ako sa z 28 člennej 
skupiny študentov z celého Slo-
venska stal za týždeň tím, ktorý 
vedel spolupracovať na 100%. 
Svoj pobyt Timotej zhodnotil 
veľmi pozitívne:  “Táto škola mi 
skutočne dala veľmi veľa nových 
vedomostí a zaujímavých kon-
taktov. Určite neľutujem, že som 
obetoval týždeň svojich prázdnin 
a každému odporúčam, aby sa 
zúčastnil tohto pobytu.”

Timotejovi ďakujeme za 
poskytnutie informácií a pra-
jeme mu ešte veľa podobných 
zážitkov.

■ text: Scarlett, 
foto: Timotej Lipták

Budúci líder z Obchodnej akadémie 

Ekonómia budúcich lídrov je vhodná pre zvedavých a aktívnych študentov, ktorí 
sa rozhodli pre štúdium ekonómie, filozofie a práva. Letná škola ekonómie je 

nabitá informáciami, hrami a novými známosťami.
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Cvičná firma Wiliam Dolce - Rio Dolce 
sa v októbri 2018 zúčastnila 16. Medzi-
národného veľtrhu cvičných firiem 
krajín V4 v Košiciach v Spoločenskom 
pavilóne. Veľtrhu sa zúčastnilo 26 
cvičných firiem z Poľska, Čiech a Sloven- 
ska. Súťažilo sa v siedmich súťažných 
kategóriách. Žiaci IV.B a V.A triedy sa 
už týždne pred začatím tvrdo venovali 
prípravám na veľtrh. Čas, ktorý vložili 
do príprav sa skutočne vyplatil. 

Prezentáciu cvičnej firmy skvele  
zvládli chalani zo 4.B triedy Zoltán 
Répásii a Filip Tverďák.

Firma Wiliam Dolce - Rio Dolce znova úspešná

Z košického veľtrhu si firma 
odniesla prvenstvá až v troch 
súťažných kategóriách:

■ 60 sekúnd vo výťahu (predstave-
nie predmetu činnosti cvičnej 
firmy v anglickom jazyku za 60 
sekúnd) - Monika Molnárová 

■ Najlepší obchodný repre-zentant 
- Jakub Hovorka

■ Najlepší katalóg - Petra  
Chnapková

Naše cvičné f irmy





AUTOCENTRUM OA, s. r. o.
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V dňoch 21. – 23. 11. 2018 sa cvičná firma Rio Dolce 
zúčastnila 20. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v 

Bratislave.

Cvičnej firme bola udelená špeciálna cena: 
Cena Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Našu školu reprezentovali šikovní žiaci z IV.B a V.A triedy.  

07. decembra 2018 sa konal v Ob-
chodnej akadémii vo Vranove nad 
Topľou XII. Vianočný veľtrh cvičných 
firiem. Veľtrh sa organizoval ako súťaž 
medzi domácimi cvičnými firmami 
za prítomnosti pozvaných cvičných 
firiem.  Zúčastnilo sa ho 8 cvičných 
firiem: 5 firiem z kmeňovej školy, 
1 firma z SOŠ Prešov, 1 firma z SOŠ 
Vranov nad Topľou a novovzniknutá 
cvičná firma AUTOCENTRUM OA, s.r.o. 
z Obchodnej akadémie v Rožňave.

Cieľom novej cvičnej firmy  na 
veľtrhu bolo načerpanie skúseností 
v obchodovaní a otestovanie pri-
pravenosti na veľtrh cvičných firiem 
v Prahe. 

Účasť na súťaži absolvovali naši 
žiaci na veľmi vysokej úrovni a cvičná 
firma vyhrala súťaž Naj prezentácia 
cvičnej firmy. Prezentovanie pre-
biehalo v slovenskom a anglickom 
jazyku.

Žiakom z novovzniknutej cvičnej 
firmy blahoželáme k úspechu.

Novozaložená cvičná firma z OA Rožňava bola vo Vranove nad Topľou

Tak, ako z každého veľtrhu, aj z tohto si 
žiaci odniesli množstvo nových zážitkov, 
poznatkov a skúseností. V kategórii 
Najlepšia cvičná firma veľtrhu sa naša 
firma umiestnila na krásnom 7. mieste. 

Ďakujeme pani Ing. Zuzany Šivecovej, 
vedeniu školy a hlavne žiakom za 
skvelú prácu a reprezentáciu školy.  

■ text: Monika, foto: archív OA
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 Pri testovaní žiakov ide najčastejšie o písomné testy, len veľmi málo dôrazu 
sa kladie na hovorenú angličtinu.

 „Native speakers“ sú na štátnych školách úzkoprofilovým tovarom, ktorý 
školy nedokážu bežne zaplatiť, jedine ak ide o súkromné (platené) školy.

 Angličtinu nie je možné učiť sa len na testy, treba ju proste neustále 
používať. Žiaci na 45-minútovej hodine rozprávajú približne pól minúty.

 Mnohí cítia veľkú neistotu pri používaní cudzieho jazyka z obavy, že spravia 
chybu. Tlak na znalosti a bezchybnosť vytvára falošnú predstavu, že angličtina 
je ťažká.

 Mnohí učitelia nie sú vo svojej práci dostatočne motivovaní. Práca nie je 
jednoduchá a pri tom nie je ani finančne, ani čo sa týka statusu učiteľa, 
dostatočne ocenená. Na školách badať veľkú fluktuáciu medzi angličtinármi, 
ktorí často odchádzajú za zaujímavejšou, rozhodne však viac ocenenou prácou.

 Študenti sú naučení skôr pasívne počúvať, než myslieť a analyzovať.    

Plynulosť v cudzom jazyku, dobré komunikačné schopnosti,
schopnosť predať sa – toto chýba mnohým mladým Slovákom.

Na otázku „Do you speak English?” je najčastejšia odpoveď NO. Plynulosť v angličtine je prekvapivo 
nízka v krajine, kde sa cudzí jazyk učí často už od škôlky a od tretej triedy je povinný s troma hodinami 
týždenne. Angličtina je pritom prvý jazyk, ktorý zamestnávatelia požadujú, a to najčastejšie na úrovni 
B2 a vyššej. Nevieme hovoriť! Dôvodov, prečo je to tak, je niekoľko.

 Poslať učiteľa angličtiny na tri týždne do dobrej jazykovej školy v zahraničí, 
kde si skvalitní jazyk a na sebe zažije iný prístup, získa sebaistotu, nové 
pohľady.

 Vo vyučovaní treba uprednostniť kvalitu pred kvantitou. Kto totiž jazyk 
nepoužíva, aj tak ho zabudne, preto dôraz treba klásť na reálnu komunikáciu, 
riešenie problémov, diskusie z oblastí, ktoré žiakov zaujímajú.

 Uprednostniť prístup zameraný na žiaka, kde chyby sú prirodzenou súčasťou 
učenia.

 Hlavná podmienka je, že žiaci musia sústavne počúvať angličtinu alebo 
hovoriť po anglicky. Nepretržité vystavenie cudziemu jazyku je základnou 
zárukou, že sa stane pre žiaka prirodzeným. Immersion (ponorenie) znamená 
vnímanie jazyka čo najviac spôsobmi. (Sledovať filmy a seriály v angličtine 
s anglickými titulkami, čítať anglické knihy, počúvať hudbu, pridať konver-
záciu s niekým, kto vie plynule po anglicky, snažiť sa rozprávať po anglicky pri 
každej vhodnej príležitosti).

Ako z toho von?
Tu je niekoľko rád, ktoré by rozhodne pomohli zlepšiť komunikačné schopnosti Slovákov.

Do you speak English?
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Z bilingvalistov 34 žiakov si myslí, že vie 
komunikovať po anglicky a iba 14 žiakov si 
myslí opak. Najväčší problém v neschopnosti 
komunikovať po anglicky vidia presne v tých 
istých problémoch ako informatici, čiže v 
obavách z chýb (32,35%), nedostatočnej slovnej 
zásobe (20,59%) a nedostatku zručnosti kvôli 
nedostatku príležitostí na komunikáciu (14,7%). 
Aj bilingvalistom by vraj pomohlo v skvalitnení 
komunikačných schopností sledovanie filmov 
v angličtine s anglickými titulkami (28,66%), 
venovanie sa angličtine aj mimo vyučovania 
(14%), či čítanie kníh a časopisov v origináli 
(13,33%), preto by aj na hodinách anglického ja-
zyka uvítali viac komunikácie na rôzne zaujímavé 
témy a sledovanie filmov a seriálov. Niektorí by 
uvítali aj náučnejšie filmy z rôznych odborov po 
anglicky. Títo žiaci sa najviac sťažujú na nevhod-
né učebnice angličtiny a veľa slovenského hovo-
reného slova na hodinách angličtiny.

Zaujímalo nás, ako sú na tom žiaci našej školy a prostredníctvom 
krátkej ankety sme zmapovali ich názory na tento problém. 
Do ankety sa zapojilo 32 žiakov odboru ekonóm -informatik a 48 
žiakov bilingválneho štúdia všetkých ročníkov okrem prvákov.

Z informatikov len 8 žiakov si myslí, že vie 
plynule komunikovať po anglicky a 24 žiakov 
uviedlo zápornú odpoveď, pričom hlavný pro-
blém vidia títo žiaci v nedostatočnej slovnej 
zásobe (25,4%),  obavách rozprávať po anglicky 
kvôli chybám (18,3%), respektíve v nedostatku 
príležitostí na komunikáciu v cudzom jazyku 
(14,11%). Podľa ich názoru by im v zlepšení ja-
zykových schopností pomohlo sledovanie filmov 
či seriálov v tomto jazyku (34,1%), aktívnejšie 
zapojenie sa do vyučovacieho procesu na 
hodinách angličtiny (14,9%) ako aj silná motivá-
cia (14,9%). Na hodinách by títo žiaci uvítali viac 
sledovať filmy či seriály v angličtine (43,2%), 
viac komunikovať po anglicky (25%) a hrať 
sa rôzne hry, kde by si mohli tiež precvičovať 
angličtinu (18,2%). Odpovede na otázku, čo by 
na hodinách angličtiny nemalo byť, boli veľmi 
rôznorodé. Niektorí kritizovali nudné učebnice, 
iní by chceli menej textov na čítanie, žiadnu 
prácu v skupinách, učenie sa poučiek naspamäť, 
ale ani skúšanie, testy či slovíčka.

■ Zdroj: J. Záborský, Trend, č. 30-31, 28. Júla 2018, s.10-15, text: Scarlett
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Deň študentstva bol medzinárodnou študentskou úniou stanovený na 17. november, a to na pripo-
menutie udalostí zo 17. novembra 1939, keď bolo v Prahe po protinacistickej demonštrácii popravených 
deväť študentov a tisíce ďalších bolo poslaných do koncentračného tábora Sachsenhausen. Túto udalosť 
si každoročne pripomíname aj na našej škole, a to študentským týždňom. Inak to nebolo ani tento rok.

Šport, zábava, súťaže, zdravá výživa,
to všetko u nás obsiahne študentský týždeň

Sa na našej škole konali dni otvorených dverí, kde sme privítali našich 
„potencionálnych prvákov“. Mohli vidieť na vlastné oči, ako to na našej škole chodí. Zavítali k nám aj 
na vyučovacie hodiny ako angličtina, ekonomika, informatika či telesná výchova, kde sme ich vtiahli do 
vyučovacieho procesu hravou formou súťaží. Dúfam, že sa každému jednému u nás páčilo a že sa k nám 
pridajú v budúcom školskom roku. V utorok sa mohli žiaci zúčastniť súťaže iBobor, kde boli úspešnými 
riešiteľmi žiaci: Peter Kališ I.B, Lukáš Zakhar II.A, Ján Spišiak IV.B, Dominik Demeter II.A, Jakub Soldán V.A

Najočakávanejší deň štvrtákov, najobávanejší deň prvákov. Tak-
to by som charakterizovala imatrikulácie na našej škole. V budove OKC nás 
privítal pán riaditeľ príhovorom, ktorým nám pripomenul, prečo si tento deň 
pripomíname, motivoval nás do ďalšej činnosti a oficiálne otvoril tohtoročné 
imatrikulácie. Na úvod nám zatancovali žiačky z druhého ročníka, za nimi 
nasledoval náš nadaný žiak Gabriel Rusnák s folklórnym spevom a nadviazali 
naň žiačky druhého a tretieho ročníka s folklórnym vystúpením. Po speve a 
tanci nasledovala scénka pripravená dramatickým krúžkom. Nasledoval náš 
„nový“ pán učiteľ Jakobej hrou na gitare so žiačkou Lilianou Lavenovou, 
ktorá predviedla svoj anjelský hlas. Vystriedali ich žiaci 3.B triedy s tancom, 
ktorý bol zmesou rôznorodých pesničiek. Opäť po nich nasledovala scénka 
dramatického krúžku, ktorý nám možno priblížil, ako to na živnostenskom 
úrade naozaj chodí. Program žiakov ukončili naši žiaci, Saskia Mesarčíková s  
Emilom Šlachtičom, s latinsko-americkým tancom. Ďalej už pokračovali žiaci 
4.A, ktorí si pripravili pre 1.A šou Obchodná má talent, ktorá bola veľmi 
výstižným názvom pre predvedenie schopností našich prvákov. 4.B s 1.B sa 
taktiež nenechala zahanbiť a predviedli čo je v nich. Neminula ich ani sladká odmena.

Študentský týždeň

P o n d e l o k ,  U t o r o k

S t r e d a
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Záver týždňa sa niesol taktiež v súťažnom duchu. Hneď ráno sa na našej škole 
uskutočnilo školské kolo SIP v odpise textu a v úprave textu na počítači s účasťou 30tich súťažiacich. 
Svoje kvality potvrdili hlavne tretiaci:
v odpise textu: 1. Sabína Čobádiová, 2. Henrich Palečko, 3. Sebastián Kovács 
v úprave textu: 1. Sebastián Kovács, 2. Veronika Kubasková a 3. Boglárka Kovácsová. 
Žiakom srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia na krajskom kole.

Súťažilo sa aj v olympiáde zo slovenského jazyka, ktorá sa na našej škole konala po tretí raz. Žiaci si 
museli poradiť s testom zo všeobecných znalostí, či už čítaním s porozumením alebo z gramatického 
hľadiska. Druhou časťou bola tvorba textu. A skupina (3. a 4. ročník) mala napísať vnútorný monológ 
na tému „Sám v dave“ a B skupina (1. a 2. ročník) mala pretransformovať báseň. Posledná časť bola 
rétorika. Ako prvá sa predviedla A kategória na tému Google, jeho možnosti, klady a zápory a ukázala 
našim prvákom a druhákom, ako to má vyzerať. Aj oni však obstáli veľmi dobre na tému „Práva 
dieťaťa a jeho vzťahy v rodine.“

Víťazmi sa stali:
A kategória (3. a 4. ročník)
1. Sabína Čobádiová (III.B) s počtom bodov 43
2. Adriána Žoriová (III.B) s počtom bodov 41
3. Ján Chalupka (IV.A) s počtom bodov 40
B kategória (1. a 2. ročník)
1. Radka Borošová (II.B) s počtom bodov 40
2. Michaela Koltášová (I.A) s počtom bodov 34
3. Bianka Burdigová (I.B) s počtom bodov 33
Do krajského kola postupujú prvé miesta, prajeme im 
veľa šťastia!

Ostatní žiaci, mali prednášku „Protidrogová prevencia“, 
nasledovaný vedomostným kvízom „Nebuď otrok drog“ a 
„Digitálna inteligencia“. Mohli sme sa taktiež občerstviť 
v školskej jedálni, kde si na „Dni zdravej výživy“ každý 
pochutnal na rôznych zdravých maškrtách.

Žiaci našej školy ukázali, že vynikajú nielen vo vedomostiach, ale aj v športe. Dokázali 
to v športoch ako futbal, volejbal, florbal, stolný tenis. Všetci boli veľmi šikovní, no víťazom sa stala 
2.B trieda v prvej kategórii a 3.B trieda v druhej kategórii.

Š t v r t o k

P i a t o k

Všetci úspešní súťažiaci tohto týždňa boli odmenení riaditeľom školy motivačnými darčekovými 
poukážkami. V mene všetkých žiakov ďakujem za krásny týždeň a verím, že budúci rok bude mať tento 
týždeň rovnaký, ba väčší úspech ako tento rok. ■ text: Sabi, foto: archív OA



Ešte keď som bol malý chlapec, veril 
som, že darčeky nosí Ježiško. Po čase som 
si ale uvedomil, že to tak nie je, no atmosféra 

Vianoc vplýva na mňa až doteraz. Radosť, šťastie 
a spokojnosť, takto si predstavujem Vianoce. Osla-

vujeme ju v kruhu rodiny a priateľov. Atmosféru nám 
dodáva stromček, ktorý býva väčšinou modro-biely. Ako 
každý rok, ja a mamka, sa staráme o vianočné pečivo 

a otec pripravuje chutné typické - vianočné jedlá. 
Vianoce využívame na darovanie darčekov a nie len 

tých hmotných. Vianoce sú pre mňa sviatky po-
koja, mieru a lásky.
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Čo pre nás znamenajú Vianoce
Vianočné sviatky každý rok oslavujeme v kruhu 

rodiny alebo tých, ktorí sú najbližšie k naším 
srdciam. Mnoho detí čaká tieto sviatky hlavne 
kvôli darčekom, ktoré nosí Ježiško alebo prázd-
ninám, ale ako nám pribúdajú roky pochopíme, 

že Vianoce sú hlavne o chvíľach trávených spolu  
s blízkymi. Každá rodina má iné tradície, ktoré sa 
zachovali už generácie. Rozhodla som sa opýtať 
našich žiakov ako oni prežívajú tieto krásne 
vianočné sviatky.

JURAJ BOBKA

Vianoce sú poznačené mnohými zvykmi 
a tradíciami. U nás sa tradície zachovali 

už niekoľko generácii. Každý rok si dva dni 
pred Vianocami ozdobíme živý stromček čo 

najfarebnejšie do pestrých farieb. Ozdobíme ho 
všetci spolu pri vianočných pesničkách. Na Štedrý 

deň sa snažíme držať pôst, aj keď nikdy nikto neodolá 
vianočnému pečivu. Večerať sa začína vždy o piatej. 

Pred večerou strčíme pod obrus pár mincí, aby nám v 
budúcom roku žiadne nechýbali. Večeriame tradičnú 

vianočnú kapustnicu, zemiakový šalát a rezne. Po 
večeri ideme k stromčeku, kde si rozbaľujeme 

darčeky.
NIKOLA ŠMIAKOVÁ

Vianoce sú predovšetkým sviatky pokoja, 
pohody, lásky a krásnych chvíľ strávených 

s rodinou a najbližšími. U nás v dedine je už 
každoročným zvykom, že na 1. sviatok vianočný po od-

bití 17:00 hodiny sa celá dedina stretne v strede obce, 
pri takzvanej ( šetierni ) a spoločne sa pozeráme na gu-

lajku, ktorá je každoročne pripravovaná našim folklórnym 
súborom. Ide tu o posolstvo, ktoré zanecháva príjemný od-

kaz všetkým prítomným. Po divadelnom predstavení sa 
poberáme na Vianočné vinšovačky k svojim najbližším. 

Záverečné ukončenie 1. sviatku vianočného u nás v de-
dine ale nastáva na Štefánskej zábave, ktorá je vrcho-
lom týchto sviatkov. PATRIK HAJDÚK
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■ text: Kittyhawk

Na Vianoce sme vždy všetci doma. Už 22. 
decembra pečieme, upratujeme. Rada pečiem 
rada varím, tak to nie je žiadny problém. Na štedrý 

deň od rána pozerám TV lebo idú vianočné filmy, 
rozprávky. O 6. večer chodíme do kostola. Po kostole 

zvykneme jesť a potom otvárame darčeky. Ja som typ 
človeka, ktorý radšej dáva ako má dostať, takže 
darčeky vždy včas aj kúpim.

KRISZTINA ZALCEROVÁ

Vianoce trávim každý rok s rodinou. 
24. decembra stále zdobíme vianočný 

stromček a celý dom. Mamka pečie koláče 
a otec pripravuje mäso a rybu na večeru. Večer 

okolo 18:00 sa pohneme do kostola, kde sa stretne 
celá rodina. Potom spolu pôjdeme ku nám na večeru, 

kde zvyčajne máme kapustnicu, kapra a lososa.  
A 25. decembra ideme ku strýkovi na návštevu.

FILIP PÁPAI

Vianoce sú pre našu rodinu sviatky pokoja. 
Celá rodina sa stretneme a navštevujeme sa 

cez vianočné sviatky. Každý sa na Vianoce vracia 
domov. Moje Vianoce sú delené, keďže mám roz-

vedených rodičov. Podľa toho ako mamka pracuje sa 
striedame. Do 18:00 sme napríklad u mamky a potom 
ideme k otcovi. Mne tento spôsob vyhovuje, lebo 

aj keď mám rozvedených rodičov tak na Vianoce 
môžem byť s obidvoma a nikto z nich nie je na 

Vianoce sám. KATARÍNA VESTEROVÁ

Štedrý deň trávim s najbližšou rodi-
nou a nasledujúce dni väčšinou zvyk-

nem navštevovať staré mamy. Čo sa týka 
tradícii, jedávame oblátky s medom a cesnakom, 

dávame peniaze pod obrus, aby nám v budúcom roku 
žiadne nechýbali a samozrejme jedávame kapustnicu 

a rezne. Niekedy varíme aj punč.

JÁN CHALUPKA
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V živote každého jedného 
z nás sa vystrieda mnoho ľudí. 
Sú to  naši priatelia, nepriate-
lia, známi, kolegovia a kole-
gyne, spolužiaci, lásky alebo len 
ľudia, ktorí okolo nás prejdú pri 
ná-kupe, či na prechádzke po 
meste. Každý jeden z nich nám 
môže niečo ponúknuť. Inak to 
nie je ani v našej škole. Veľa 
učiteľov si vystriedalo miesto v 
zborovni, veľa učiteľov odovz-
dalo vedomosti svojim  žiakom. 
V týchto šľapajach  pokračuje aj 
najnovší člen učiteľského zboru –  
Mgr. Roman Jakobej. 
 
 Čo vás viedlo k výberu vášho 
aktuálneho povolania? 
Baví ma práca s mladými ľuďmi 
a samozrejme prázdniny!

 Prečo ste si vybrali byť 
učiteľom práve na našej škole? 
Obchodná akadémia ponúka 
možnosť oveľa lepšie realizovať 
sa v smere anglického ja-
zyka. Teda ak ide o bilingválne 
štúdium  a vyučovacie hodiny, 
ktoré k tomuto štúdiu patria. 

 Ako ste sa dostali k 
angličtine?
Bolo to už na osemročnom 
gymnáziu, kde sme už vtedy 
mali pokročilú angličtinu. V 
tej dobe tiež začal „BOOM“ 
počítačových hier a čo to som sa 
z nich naučil. 

 Chceli ste byť od malička 
učiteľom alebo to prišlo 
časom. 
Pamätám si, že asi do desiatich 
rokov som chcel byť zverole-
károm.

 Navštívili ste nejaké 
zahraničné krajiny? Ak áno, 
ktoré? 
Okrem našich susedných krajín 
– Maďarsko, Poľsko, Česká 
republika, Rakúsko – som 
navštívil už mnoho Európskych 
krajín ako Turecko, Taliansko, 
Francúzsko, Nemecko, Chorvát-
sko, Švajčiarsko a samozrejme 
Anglicko tiež nesmelo chýbať. Z 
mimoeurópskych krajín to bolo 
Tunisko, Egypt a Los Angeles. 

 V ktorej z týchto krajín sa 
vám páčilo najviac?
Myslím, že Los Angeles a Talian-
sko. 

 A ktoré krajiny by ste chceli 
ešte navštíviť? 
Rozhodne by to boli severské 
krajiny ako Nórsko, Švédsko 
alebo Nový Zéland. 

 Máte obľúbený žáner hudby 
alebo filmov? 
Ak ide o hudbu je to určite 
rocková a metalová hudba. A 
moje najobľúbenejšie kapely sú 
Rush, Iron  Maiden a Pink Floyd. 
Z filmov sú to komédie, akčné 
filmy a všetkými obľúbené 
animované filmy. A ak mám byť 
konkrétny je to Star Wars alebo 
filmy od Marvelu.

 Vieme, že nie ste úspešný 
len ako učiteľ, ale aj hudob-
ník. Ako je to teda s vami a 
hudbou?
Na gitare som začal hrať ešte 
v škole, mal som asi 14 rokov. 

Nová posila v  Obchodnej  akadémii
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Spolužiak raz priniesol na 
branné cvičenie práve gitaru 
a videl som že všetky dievčatá 
sa zbehli okolo neho hneď ako 
začal spievať. Tak som neváhal, 
a začal som aj ja. No a v 
súčasnej dobe mám za sebou už 
viacero kapiel. A tohto roku v 
apríli vznikol album 
IAKO BEI - PURSUITS IN 1IFE
 
 Ako beriete kritiku? 
Podpora je 1 krok dopredu.
Kritika je 5 krokov dopredu. 
Kritiku beriem – ak je to 

konštruktívna kritika viem si z 
nej čo to zobrať. 

 Aké bolo vaše detstvo?
Povedal by som, že veľmi 
kreatívne. Keď som mal 9 
alebo 10 rokov chcel som byť 
spisovateľom. A tiež bolo mojim 
veľkým snom programovať 
počítačové hry. 

 Bez čoho by ste nedokázali 
žiť?
Keďže sa venujem hudbe, hudba 
je rozhodne to, bez čoho by som 

nedokázal žiť. A tiež je to aj 
moja priateľka. Ono to nie je 
celkom tak, že by som bez tohto 
nevedel žiť, ale nechcel by som 
si bez hudby a mojej priateľky 
predstaviť život.  

Za zodpovedanie otázok veľmi 
pekne ďakujeme a prajeme 
nielen dlhé roky ale aj úspechy, 
zážitky a skúsenosti na našej 
škole. A hlavne veľa trpezlivosti 
so žiakmi. 

■ text:Kajka 
foto: archív R. Jakobej
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Aby som zistila aký majú 
názor, pocity či problémy naši 
prváčikovia po pár mesiacoch 
v našej škole, vyspovedala som 
niektorých z nich a som milo 
prekvapená z ich pozitívnych 
odpovedí.

Ako sa ti páči na tejto škole?
Páči sa mi tu oveľa viac ako na 
základnej  škole. Nevymenila by 
som túto školu za nič.
Aké máte vzťahy s profe-
sormi?
S profesormi máme veľmi dobré 
vzťahy. 
Čo sa zmenilo od začiatku 
školského roka?
Na začiatku školského roka sme 
sa veľmi nepoznali ani neroz-
právali spolu ale teraz sme ako 
jedna veľká rodina, stále držíme 
spolu.
Ktorý je pre Teba najťažší 
predmet?
Pre mňa je najťažšia AJA a MAT.
S ktorým profesorom si naj-
viac spokojná?
Zatiaľ som si najviac obľúbila 
pána profesora Valného a 
Jakobeja.
Ešte by som chcela dodať, 
že sú tu veľmi zlaté a milé 
upratovačky.  

 • LILIANA LAVENOVÁ

 Aké sú Tvoje prvé pocity z 
tejto školy?
Na túto školu chodím veľmi rada 
lebo sú tu príjemní učitelia a 
máme výborný kolektív.
Aké vzťahy ste si vedeli 
vybudovať s profesormi 
za taký krátky čas, čo 
navštevujete túto školu?
Vzťahy s profesormi máme 
zatiaľ veľmi dobré. Sú veľmi milí 
a ohľaduplní k nám. 
Ako si zapadla do kolektívu?
Prvé dni na tejto škole sme sa 
ani nerozprávali ale každý deň 
budujeme naše vzťahy a môžem 
povedať, že už teraz cítim, 
akoby sme boli jedna rodina.
Ktorý predmet ti robí prob-
lémy?
Dosť ťažký predmet je pre mňa 
MAT.
Tvoj najlepší profesor?
Môj najlepší profesor je pre mňa 
pán profesor Jakobej ale mám 
rada všetkých.

 • MICHAELA KOLTÁŠOVÁ

Ako sa ti páči na tejto škole?
Na tejto škole sa mi veľmi páči, 
ale trošku mi chýba základná 
škola.
Aké sú vaše prvé vzťahy s 
profesormi?
Vzťahy s profesormi máme 

veľmi dobré. Zatiaľ sa nemáme 
prečo sťažovať.
Ako si zapadol do nového  
kolektívu?
Do nového kolektívu som zapa-
dol ako triedny šašo.
Aký predmet sa ti zdá byť 
najťažší?
Najviac asi MAT.
Máš už obľúbeného profesora?
Áno pre mňa je najobľúbenejší  
pán profesor Valný.

  • MARKO BENÖ 

Aké sú Tvoje prvé dojmy z 
tejto školy?
Zo začiatku som sa bála, že to 
bude veľmi náročné a že nebu-
dem spokojná, ale som veľmi 
milo prekvapená a páči sa mi tu.
Aké vzťahy ste si zatiaľ vybu-
dovali s profesormi?
Vzťahy s profesormi máme 
podľa môjho názoru veľmi dob-
ré, aj keď niekedy na hodinách 
musia byť na nás prísnejší, aby 
sme sa viac sústredili.
Ako by si opísala váš triedny 
kolektív?
Pre mňa boli prvé týždne  
zvláštne, lebo som sa s nikým 
nepoznala a ešte ani nebavila. 

What´s up freshman?
Nové tváre, nové prostredie, nové pravidlá .... čo ostáva pre nových prváčikov

LILIANA a MICHAELA
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Teraz máme dobrý kolektív a 
vždy si navzájom pomáhame.
Ktorý predmet alebo pred-
mety ti robia najviac problém?
Najviac mi robia problémy INF, 
MAT, ADK.
Ktorý je pre teba 
najobľúbenejší profesor?
Najobľúbenejší profesor je pani 
profesorka Diana Mešťanová.
Aby som nezabudla sú tu veľmi 
milé upratovačky.

• CYNTHIA NAGYOVÁ

Ako sa ti páči na tejto škole? 
Chodím rád na túto školu. Páči 
sa mi tu viac ako na základnej 
škole.
Aké máte vzťahy s profe-
sormi?
S profesormi máme zatiaľ dobré 
vzťahy. Veľa nás naučili a ešte 
oveľa viac nás naučia.
Ako si stihol zapadnúť do 
kolektívu?
Do kolektívu som rýchlo za-
padol. Zo začiatku sme sa ani 
nerozprávali len s tými, ktorých 
sme poznali ale postupom času 
sa už sa bavíme spolu všetci..

Ktorý predmet je pre teba 
najťažší?
Môj najťažší predmet je DEJ.
Ktorého profesora si si najviac 
obľúbil?
Pre mňa je najlepším profeso-
rom Ondrej Sanisló. 

• TOMÁŠ LEŠKO

Aké máš prvé pocity z tejto 
školy?
Prvé pocity mám veľmi dobré, 
ale ešte si zvykám.
Aké sú vaše vzťahy s profe-
sormi?
S profesormi vychádzame z 
môjho pohľadu celkom dobre.
Ako si zapadol do nového 
triedneho kolektívu?
Ako kolektív sme super, len dosť 
sa naša trieda rozdeľuje na sku-
pinky, čo by nemuselo byť, ale 
to je asi v každej triede.
Tvoj najťažší predmet?
Nemám najťažší predmet. 
Na každý predmet sa musím 
pripravovať rovnako poctivo.
Ktorý profesor je pre teba 
najlepší?
Pre mňa je najlepší profesor  

pán profesor Sanisló a pani 
profesorka Lukáčová.

• LUKÁŠ DOBOŠ

Aké máš prvé dojmy z tejto 
školy?
Cítim sa veľmi dobre na tejto 
škole. Na to, že som tu nový, 
učitelia aj spolužiaci sa správajú 
ku mne milo.
Aký máš vzťah s profesormi?
S profesormi mám dobré vzťahy, 
snažím sa vychádzať s každým 
učiteľom a na hodinách pozorne 
počúvať.
Ako si zapadol do kolektívu?
Na začiatku som nikoho 
nepoznal. Do nového kolektívu 
som zapadol veľmi dobre. Prijali 
ma takého, aký som a zato som 
im vďačný. Sú to úžasní ľudia a 
som rád že môžem patriť medzi 
nich.
Ktorý predmet je pre teba 
najťažší?
Najťažší predmet je pre mňa 
určite ekonomika. Je to nový 
predmet a treba sa učiť veľa 
nových a ťažkých pojmov.
Ktorého profesora si si najviac 
obľúbil?
Na túto otázku sa mi ťažko 
odpovedá, lebo každého 
profesora som si obľúbil. 
Všetci profesori majú príjemný 
prístup k novým žiakom. Ale 
najobľúbenejšia je asi pani pro-
fesorka Daniela Lukáčová.

• MARTIN DRÁB 

■ text a foto: Kittyhawk 

TOMÁŠ a CYNTHIA
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Nie je veľkým tajomstvom, že 
v našej škole je množstvo talen-
tov, študentov, ktorí reprezen-
tujú OA nielen vo vedomost-
ných a športových súťažiach, 
ale aj vo svojich kluboch a  
iných mimoškolských aktivitách. 
Jednou z takýchto študentiek 
je aj Carla Kostková, žiačka 
4.B triedy. Už od malička je jej 
neodmysliteľnou súčasťou jaz-
denie na koňoch. My sme sa ju 
pýtali na jej posledné úspechy a 
najbližšie aktivity. Carlina sezó-
na, podľa jej slov, začala celkom 
fajn, každý týždeň sa po celú 
zimu pripravovala na preteky 
v Miskolci,  čo bolo na jednej 
strane časovo, ale aj finančne 
dosť náročné, ale vyplatilo sa 
jej to, pretože vyhrávala. Na 
štvrtých domácich pretekoch 
však bohužial spolu s kobylou 
spadla, čo prinieslo nepriaznivé 
celkové  výsledky. Nevyzeralo to 
ružovo ani s Carlou ani s jej ko-
bylou. V tom momente  vedela, 
že sezóna sa pre ne končí. Kon-
com leta sa jej naskytla ponuka 
predať  koňa. Túto ponuku dlho 
zvažovala, nakoniec kobylu pre-
dala do Slovinska, čo znamenalo, 
že nádej na pretekanie na tento 
rok pre ňu skončila. 20. septem-
bra Carle svitla nádej, keď jej 
ponúkli jazdiť na jednom z 8 
ustajnených koní v Brzotíne.

“Potešilo ma, že niekto vidí 
a oceňuje moju prácu a moje 
jazdenie a chce mi ponúknuť 
svojho koňa, aby som ho pred-

vádzala na pretekoch,” povedala 
nám. Túto možnosť samozrejme 
prijala a je za ňu nesmierne 
vďačná. S touto kobylou už bola 
na 3 pretekoch a trikrát sa u- 
miestnila v prvej päťke. A aké 
budú jej ďalšie kroky? Čaká 
ju zimná liga, ktorá sa koná  
v X - bionic sphere v Šamoríne a 
na základe predošlých úspechov 
má tiež v pláne zúčastniť sa aj 
na III. a IV. finále Winter Masters 
Series, ktoré sa koná koncom 
januára tiež v Šamoríne. 

“Pevne verím, že sa nám to 
podarí a podám výkon, ktorý si 
predstavujem ja, majiteľ kobyly 
i tréner. Takto na záver by som sa 
chcela poďakovať vedeniu školy, 
že mi túto možnosť schvaľuje a 
že ma v tomto krásnom športe 
podporuje.” Naša redakcia praje 
Carle ešte množstvo úspechov v 
jej vášni, v jazdení a aby každé 
preteky vychádzali podľa jej 
predstáv.

■ text:  Scarlett 
foto: archív C. Kostkovej

T A L E N T 
NA  KONI
Carla Kostková  už od 
malička venuje všetok 
svoj voľný čas koňom, 
parkúru a súťažiam.
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■ Preteky Michalovce - 2. miesto
■ Halové preteky Košice - 2. 
miesto
■ Jesenné preteky firmy Premin 
Liptovská Sielnica - 2. miesto
■ Stropkovská Zlatá podkova -  
1. Miesto
■ Za najväčší úspech považuje 6. 
miesto zo 79 jazdeckých dvojíc 
parkúri v I. sérii Winter Masters 
Series 13. októbra v Šamoríne. 
■ Pravidelne sa zúčastňuje a 
umiestňuje v zahraničných 
súťažiach v Poľsku a Maďarsku.

VÝSLEDKY ZA ROK 2018
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V programe DofE si mladí ľudia stanovujú indi-
viduálne ciele a výzvy v niekoľkých aktivitách a na 
ceste k ich splneniu posilňujú svoju zodpovednosť 
a vytrvalosť, spoznávajú a prekonávajú sami seba 
a získavajú nové zručnosti, užitočné pre ďalší aka-
demický aj pracovný život.

Ak bude pre účastníka dosiahnutie jeho cieľa 
príliš ľahké, nedosiahne dostatočné uspokojenie z 
jeho splnenia. Na druhej strane príliš ťažké výzvy 
by mohli účastníka od plnenia programu odradiť. 
Preto má program tri úrovne s odlišnou náročnosťou 
– bronzovú, striebornú a zlatú. Je možné začať 
najľahšou, teda bronzovou úrovňou, alebo sa pustiť 
rovno do striebornej či zlatej úrovne. 

Oblasti programu sa skladajú: 
Z rozvoja talentu, kde sa každý účastník sám 

rozhodne, čomu sa chce venovať, čo ho baví, 
alebo poprípade čo by chcel zdokonaliť. U našich 

žiakov sa najčastejšie vyskytujú možnosti roz-
výjania týchto talentov: hra na hudobný nástroj, 
zdokonaľovanie sa vo varení a pečení, učenie 
sa nových cudzích jazykov alebo (pre mňa také 
najzaujímavejšie) programovanie počítačovej hry.

V oblasti športových aktivít si zlepšujú svoju 
fyzickú kondíciu a oboznámia sa so zásadami  
zdravého životného štýlu. Tanec, beh na dlhé a 
krátke trate, cvičenie s vlastnou váhou a rôzne iné 
aktivity vďaka ktorým sa zúčastneným zlepší nie 
len ich fyzická kondícia ale spoznajú aj radosť z 
pohybu.

V dobrovoľníctve sa naučia o tolerancii, trpe-
zlivosti a empatii. Naučia sa ako dávať a dostávať 
zároveň. Najčastejšie si naši žiaci vybrali pomoc 
deťom v detských domovoch, organizovanie tábora 
KECY, doučovanie angličtiny, zúčastnenie sa na 
rôznych environmentálnych projektoch a iné. 

Dobrodružná expedícia je výzva a príležitosť 
ísť s partou na niekoľko dní objavovať zákutia Slo-
venska a rôzne zaujímavé miesta v zahraničí.

Verím v to, že každý zúčastnený si svoje ciele 
splní a že im to v budúcnosti veľmi  pomôže pri 
výbere vysokej školy či zamestnania.

■ text: Kajka, foto: archív OA

DofE – Viac ako maturita

Splniť si svoj sen, zistiť hranice vlastných schopností, 
stať sa súčasťou medzinárodnej komunity – to všetko 
získaš zapojením sa do programu DofE

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
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■ text: Ivka, foto: archív OA

Všetci sme ako malé deti, ktoré sú rady obdarované, preto sme aj my netrpezlivo čakali na 
tohoročného Mikuláša. Ten k nám prišiel v podobe najmladšieho člena učiteľského kolektívu, 
pána Romana Jakobeja, ktorý štedro obdaroval sladkými maškrtami a horúcim čajom každého, 
kto sa rozhodol stráviť tento sviatočný deň športovo. Jedni sa rozhodli ísť do prírody na pešiu 
turistiku k oddychovej zóne Potok Lúč nad bývalými rožňavskými kúpeľami, kým tí druhí si 
užívali ľadovú plochu na zimnom štadióne s korčuľami na nohách.

Mikuláš na ľade i v prírode

Aj keď bolo počasie poriadne chladné, veď 
už sa aj patrí, je predsa december, pevne verím, 
že žiaci i učitelia si tento deň naplno užili.



Sviatky pokoja, lásky, 
štedrosti... No najštedrejšie sú 
Vianoce pre obchodníkov. 
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Určite každý z nás chce 
pre svojich najbližších len to 
najlepšie a na cenu sa v tomto 
období často nepozeráme. Veď 
predsa pod tým stromčekom  
musí niečo byť. Túto skutočnosť 
nám pripomínajú už od októbra, 
kedy sú už médiá plné vianočných 
reklám. Dávajú nám návrhy na 
vianočné darčeky a reklamy nás 
dokážu tak upútať, že nadobú-
dame pocit, že tie produkty na- 
ozaj potrebujeme. Mnohí z nás si 
povedia, že tieto darčeky kúpime 
počas BLACK FRIDAY – Čierny 
Piatok. Tento deň sa stal sy-
nonymom predvianočných zliav 
a nákupov. I keď sa tento trend 
objavuje najmä v zahraničí, na 
Slovensku sa ho zúčastňuje čoraz 
viac obchodov.  A aj vedia prečo. 
Obchody postupne pred týmto 
dňom zvyšujú ceny produktov, 
aby potom na Black Friday mohli 
ponúknuť tieto produkty v ob-
rovských zľavách. V skutočnosti 
ich však predávajú za cenu, aká 
bola prednedávnom  o niečo 

vyššia. Je to však výborná stra-
tégia, ako nalákať zákazníkov 
na kúpu. Pre porovnanie vám 
uvádzame príklad, ktorý bol zre-
alizovaný na základe prieskumu 
spoločnosti Apify. Tá monitorova-
la celý mesiac pred Black Friday 
a aj v deň akcie cenu viacerých 
produktov. Ako príklad sme si 
vybrali vŕtačku Black+Decker na 

stránke mall.sk, ktorú údajne 
ponúkala táto stránka so 45 % 
zľavou za cenu približne 112€. 
Pred mesiacom stála táto vŕtačka 
iba o 4 € viac. Trik je v tom, že 
internetová stránka mall.sk 19. 
novembra zvýšila cenu tejto 
vŕtačky na 204 €, aby ju potom 
mohli ponúkať vo vyššej zľave. A 
táto stránka nie je jediná, ktorá 
takéto triky využíva. Úprimne, 
stojí nám to zato, pchať sa cez 
veľké množstvo ľudí, stáť v kilo-
metrovom rade, aby sme potom 
mohli kúpiť ten produkt o trochu 
lacnejšie, ako stál pred mesia-
com?

Veľmi známou marketingo-
vou stratégiou je aj „Deň do-
pravy zdarma“, ktorej cieľom 
je zvýrazniť výhody nakupovania 
cez internet a táto udalosť sa 
oplatí, samozrejme, najviac v 
období Vianoc, pretože určite sa 
nájdu aj ľudia, ktorí nechávajú 
všetko na poslednú chvíľu. Pre 
nich sú obchody, ktoré sú ot-
vorené ešte aj 23. decembra, 
ako stvorené. No niekedy sa 
nám môže stať, že tovar, ktorý 
by sme si chceli kúpiť, sa už vy-
predal. 

Tí, ktorí sú o niečo 
prefíkanejší, vedia, že darčeky 
sa oplatí kupovať po sviatkoch. 
Vtedy sa totiž obchody snažia 
zbaviť minuloročného tovaru a 
sú schopní ich ponúkať za drob-
né. Tiež sa stáva, že mnoho ľudí 

dostane darček, ktorý ho až tak 
nepoteší, prípadne vie, že ho 
nevyužije, alebo bol darovaný 
svokrou :D, a tak sa darčeky vra-
cajú naspäť do obchodov.

Čo sa teda skrýva za dravým 
marketingom počas Vianoc? 
Cieľom je hlavne maximálne 
zvýšiť obrat a potiahnuť pre-
daj čo najdlhšie. V USA sa tento 
fenomén umelého predlžovania 
vianočného obdobia nazýva 
Christmas creep. Mnohí ob-
chodníci s výraznými zľavami ho 
využívajú na uvoľnenie priesto-
rov v skladoch pre nový tovar, 
keďže posviatočné výpredaje sa 
ešte tiež vezú na vlne míňania 
peňazí. 

Čo je ale skutočnou pod-
statou Vianoc? Na to by sme 
nemali zabúdať pri všetkom 
tom predvianočnom zhone za 
darčekmi. Tieto dni by sme si 
hlavne mali uvedomiť, že nejde 
o hodnotu darčeka, ale o jeho 
lásku a snahu, aby sme tomu 
druhému urobili radosť. Či už to 
bude pár ponožiek alebo nejaká 
drobnosť. Mali by sme sa naučiť 
skromnosti a vďaky, pretože to 
najcennejšie nie sú darčeky, ale 
ľudia, s ktorými tieto sviatky 
trávime.

■ text: Sabi

Zdroje: https://viamedia.sk/blog/ppc-reklama-novinky/roztocte-marketing-na-vianoce
https://zpravy.aktualne.cz/finance/nakupovani/black-friday-skutecne-slevy-porovnani/r~ab190004d43d11e7984d0cc47ab5f122/?redirected=1544022115

Sú Vianoce 
marketing?
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Obyvatelia mesta Rožňava 
sa mohli perfektne naladiť na 
prichádzajúce najkrajšie sviatky 
roka ak sa zúčastnili vianočných 
trhov 4. do 6. decembra.  Ľudia 
z celého Slovenska zavítali do 
nášho mesta, aby nám ponúkli 
svoje výrobky a ukázali nám svo-
je zručnosti. Ľudia v stánkoch 
mohli nájsť všetko od hračiek 
pre najmenšie deti, teplé 
oblečenie na zimu, ručne vyro-
bené šperky, až po rozvoniava-
júce občerstvenie. 

Ako je už tradí-
ciou v Rožňave, 
v i a n o č n ý 
s t r o m č e k 
na námestí 
p r i š i e l 

slávnostne rozsvietiť svätý 
Mikuláš aj tento rok.  5. decem-
bra sa na Námestí baníkov stretli 
najmä tí najmladší Rožňavčania, 
ktorí čakali na príchod Mikuláša. 
Ten dorazil krátko pred šiestou 
hodinou v sprievode čerta a 
anjela a rozsvietil 20-metrový 
vianočný stromček a rozdal veľký 
kôš sladkostí tým najmenším.

Rožňavský jarmok nie je len 
o darčekoch a fajnovom jedle, 
ale hlavne o ľuďoch, ktorí si 

v predvianočnom 
zhone nájdu časť 

porozprávať s 
priateľmi, 

trochu sa 
uvoľniť a 
zabaviť 

pri dobrom kultúrnom programe, 
v ktorom sa tento rok predstavili 
talentovaní žiaci z umeleckej 
školy. Divadlo Actores si pri-
pravilo rozprávku pod názvom 
Snehuliak na Babette, v rámci 
ktorého si mohli diváci vybrať 
krásne a originálne darčeky pre 
svoju rodinu. Návštevníci jar-
moku sa mohli naladiť na krásnu 
vianočnú atmosféru aj vďaka 
vysvietenému večernému mestu, 
či vianočnému varenému vínu, 
ktoré rozvoniavalo po celom 
námestí.

Veríme, že sú Rožňavčania 
po vianočných trhoch pripravení 
na Vianoce a že si atmosféru 
vianočných trhov príjemne užili. 

■ text a foto: Dominika

VIANOCE
 v Rožňave

Vianočné trhy s rozvoniavajúcim punčom a medovinou,rozsvietený vianočný stromček 
a Mikuláš rozdávajúci darčeky, jednoducho tá pravá vianočná atmosféra.



1. Peniaze požičané od banky
2. Peňažná hodnota tovarov a služieb
3. Peňažná zľava z ceny tovaru
4. Zvýšená cenová hladina tovarov vo všeobecnosti
5. Peniaze potrebné na založenie podniku
6. Súhrnný peňažný výdavok
7. Peňažná forma odmeny za prácu
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Učiteľka: “Ako sa ti môže dostať poďakovanie od 
prezidenta jedenkrát za rok?”
Žiak: “Omylom.”

Učiteľka: “Mmm, vy tu máte také dobré vône… Čo 
tu tak dobre vonia? Niečo ako koláče…”
Žiak: “Prdol som si.”

Učiteľ: Vlani sme spravili s manželkou dohodu, 
že namiesto mňa pôjde na dovolenku k moru so 
svojou kamarátkou. Obojstranná spokojnosť. Ona 
mala more, ja pokoj.

Učiteľka: Išla som do obchodu kúpiť 10 rožkov. 
Zaplatila som 50 eur.4

Učiteľ: Najinteligentnejšia trieda na škole, a na 
maturitnom teste ju dodrbú cti a česti?

(Nemčina, kontrola domácej úlohy - vytvoriť 10 viet s 
predložkami. Učiteľka si číta výplody našich fantázií.)
Učiteľka: Vedľa babky sú kvety. To už je ako mŕtva 
babka?
Žiačka: Nie! To len tak ako…
Učiteľka: A toto je zase čo? Kvety sú vedľa babky 
na poličke pod stolom. Tak za prvé to bude uber 
dem Tisch, nie der, a za druhé, tá babka je už 
spopolnená? Prečo si z babky spravila instantnú?

 Ide ti to ako v lete na saniach.
 Pošlem ťa do večných lovíšť.

 Nebuď ako reumatická slonica.
 Nepozerajte sa na to ako na zimný gríz!
 Plný počet z písomky. (5)

Učiteľ: Kto vám dovolil jesť to jablko počas 
vyučovania?
Žiak: Nikto.
Učiteľ: A čo máte urobiť predtým, než idete jesť 
jablko počas hodiny?
Žiak: Umyť si ho?

Na konverzáciách z anj (skupinová práca)
Žiak 1: Ktorý druh umenia pokladáš za 
najnáučnejší?
Žiak 2: Sochy s nadpismi.
Žiak 1: A prečo?
Žiak 2: No, lebo sú tam tie nadpisy.

Bilingvalisti a prechod do materinského jazyka:
Učiteľ: Aké jedlo jedia Američania na Deň 
vďakyvzdania?
Žiačka: Ja viem! Ja viem! Oný...Hento...TURIAKA!

Žiak: Ja mám strašnú trému.
Učiteľka: No a? Keď budete stáť pred oltárom, 
čo poviete, choďte všetci preč, keď sa na mňa 
pozeráte neviem povedať áno?

(Učiteľka začne vyberať papiere, aby dala žiakom 
písomku.)
Trieda: Nie!!! Prosím! Nie!
Učiteľka: Ale mňa svrbí ruka.
Žiačka: Tak choďte hrať automaty!

Nájdite týchto 11 slov:
darček, koleda, stromček, láska, pokoj, koláč, 
hojnosť, pohoda, trhy, podoba, zdobiť.

A V K L K E Č R A D

I K O L E D A J W L

O Z V A Č S O K G H

M Z P Á M K T C O O

P D L N O Y I J U E

A O F P R Č N H S T

K B D R T O Á E L K

S I A O S R Ň L A O

Á Ť O Ť B I H U O M

L M V Á J A R Y S K

Riešenie tajničky - Prostriedok na ťahanie 
peňazí z peňaženky i účtu.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.

O S E M S M E R O V K A T A J N I C K Aˇ

Povedali na hodine ...

Miška

??
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3. miesto - Krajské kolo cezpoľný beh dievčat SŠ

1. miesto - Okresné kolo v stolnom tenise žiačok SŠ 

1. miesto - Okresné kolo vo florbale žiačok SŠ 

2. miesto - Regionálne finále XI. ročníka dlhodobých 
    športových súťaži v nohejbale mix 

1. miesto - Okresné kolo vo florbale žiakov SŠ

1. miesto - Obvodné kolo v cezpoľnom behu 
  – Miriam Domiková

1. miesto - Obvodné kolo v cezpoľnom behu 
  – Róbert Furman 

1. miesto - Obvodné kolo v cezpoľnom behu žiačok SŠ

Regionálne kolo bedminton dievčat

Regionálne kolo bedminton chlapcov

Okresné kolo 
bedminton 
chlapcov

Okresné kolo bedminton dievčat

1. miesto - Regionálne finále bedminton dievčat

2. miesto - Okresné kolo v 
bedmintone žiakov SŠ

1. miesto - Okresné kolo v 
bedmintone žiačok SŠ

1. miesto - Regionálne finále bedminton chlapcov
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