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Moji milí čitatelia, 
opäť k nám zavítal nový rok a 

po vianočných prázdninách sme 
zasa zasadli do školských lavíc. 
I keď Vianoce boli tentokrát bez 
snehu, dúfam, že Ježiško bol k vám 
štedrý a Vianoce a  Silvester ste 
si poriadne užili. J Verím, že pri 
čítaní tohto čísla, si aspoň na 
chvíľu oddýchnete a zabudnete 
na učenie a na známky, ktoré 
vám pribudnú na polročnom 
vysvedčení. Prajem vám, aby 
ste sa dobre naladení pustili do 
druhého polroka a tiež aby sa na 
vás z koncoročného vysvedčenia 
usmievali samé dobré známky. 

Lea
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Dobrý deň.
 
 Hlavný dôvod, prečo vám píšem je, že som sa po dlhšej 
dobe dostala k vašej stránke a na moje obrovské a veľmi milé 
prekvapenie som našla vynovenú sekciu Sršeň.

 Som naozaj rada, že Lea sa nakoniec zhostila ťažkej 
úlohy a prevzala po mne miesto šéfredaktorky. Časopis ostáva 
pri svojej tradícii a stále sa zlepšuje. Je to super, že sa na 
ten hmyz nezabudlo a venujete sa mu. Držím vám palce, aby 
ste v tomto duchu pokračovali aj naďalej, nech aj my, ktorí 
už na škole nie sme, sa niečo dozvieme a zabavíme sa na 
článkoch. Je to fajn, že máme aspoň takto prehľad o dianí. 

Držte sa a pozdravujem všetkých.
Sandra Toporová

 Ďakujeme Sandre za milé a povzbudzujúce slová. Prajeme jej všetko NAJ 
v ďalšom živote, veľa elánu, radosti zo života. A možno sa od nej dočkáme aj nejakého 
príspevku. Drž sa, Sany.

Red.

Pozdrav
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Anketa
Naše NAJ

Ako bude 1. februára? 
Nuuuž, ... Ako kde. Niekde 
bude slnečno a niekde asi 
prehrmí riadna búrka.

Reč je o polročnom 
vysvedčení. Niekto môže byť 
so svojimi výsledkami spokojný, 
iný musí do konca školského 
roka poriadne zabrať. Vieme, 
že nie všetky predmety sú 
vašimi srdcovými záležitosťami, 
a tak sme zisťovali, ktoré 
predmety máte radi a ktoré 
k tým obľúbeným nepatria.

Anketové otázky:
1. Ktorý z predmetov máte 
najradšej a prečo?
2. Ktorý predmet vám 
spôsobuje najviac problémov 
a prečo?

1. Etickú výchovu, pretože sa 
tam vieme porozprávať a je 
tam sranda.
2. ADK, pretože tam nejde 
o vedomosti, ale o šikovnosť 
a rýchlosť. /M.J./

1.  Telesnú výchovu – 
športujem.
2. Podnikovú ekonomiku – ťažké 
je to, veľmi ťažké... /N.Š./

1. TEV, API – nemusíme sa 
učiť, baví ma to.
2. Angličtinu – nemám ju rád, 
neviem prečo. /R.S./

1. Angličtinu – pretože ju 
považujem za nevyhnutnú.
2.  Matematiku a nemčinu, 
lebo nie som matematický 
typ a nemčina sa mi z duše 
hnusí. Nemám rada ani HOS 
a ADK. HOS je v podstate 
matematika a hodiny ADK sú 
veľmi nezvyčajné. /P/

1. Etickú výchovu – netlačia na 
nás, komunikujeme a môžeme 
sa vyjadriť.
Anglický jazyk – pretože 
chcem vedieť po anglicky, je 
mi na tej hodine dobre, občas 
sa i zabavíme a viem, že je pre 
mňa potrebná.
2. TEV – nie každý je 
športovec a nemuselo by sa 
to známkovať, ale inak je to 
celkom fajn hodina.
ADK – pretože nie každý má 
sklony k písaniu a nie je to 
spravodlivé, pretože sa to 
môžete učiť, ale ak vám to 
raz nejde, tak to nejde.

1. Účtovníctvo, lebo ma baví 
hrať sa s číslami, nejde mi to 
najlepšie, ale je to dôležitý 
predmet a zíde sa každému. 
Mám ho rada aj preto, lebo 
máme veľmi dobrú učiteľku. 
Baví ma, lebo už mám aj osobnú 
prax.
2. Národné hospodárstvo – pre 
mňa je to dosť nudný predmet 
a ani tomu nejako nerozumiem. 
Učiteľka je síce veľmi dobrá, 
ale mňa to nebaví a veľmi ťažko 
sa mi to učí.

1.  Informatiku – je voľnejšia, 
pozeráme prezentácie...
2. Neviem. Sú predmety, na 
ktorých treba veľmi rozmýšľať, 
ale preto ich neľúbiť?

1. Informatiku – som v tom 
dobrá.
2. Nemecký jazyk – nemám 
rada cudzie jazyky, mám 
problém s vlastným, nie to ešte 
s cudzím. /M.P./ /Tomu naozaj 
veríme, lebo pôvodný pravopis 
bol s cudzým, pozn. red./

1. TEV – hráme futbal a p. 
Kováč je nice profák.
2. NAH, POE – Nenávidím tieto 
hodiny. /Sokoliar/

1.  Právo – vyučujúci je 
perfektný /p. prof. Valný/.
2.  Konverzácie v ANJ 
– niektoré témy sú fakt 
o ničom.

1. Najradšej mám strojopis. 
Je to zaujímavý predmet, baví 
ma a uľahčuje mi prácu.
2. Matematiku, hospodárske 
výpočty, lebo mi to nejde.

1.  Podnikovú ekonomiku 
a anglický jazyk, lebo ma tieto 
predmety zaujímajú a rada sa 
ich učím. 
2. Účtovníctvo, lebo je to dosť 
ťažké, ale zase niektoré veci 
sa dajú naučiť, no na niektoré 
treba logiku.

1. Informatiku – baví ma to. 
A ešte keď je zapnutý net...
2. Literatúru – absolútne ma 
to nezaujíma, nemám pre to 
cit. /Š.G./

1.  Etickú výchovu – je to 
uvoľnená hodina, vyjadrujeme 
tam svoje názory na danú 
problematiku.
2. Dejepis – veľmi ma 
nezaujíma história. Radšej 
pozerám do budúcnosti.

1. Najradšej mám 
gramatiku, lebo ma baví, celkom 
dobre ju viem aj bez učenia. Aj 
literatúra je dobrý predmet, 
keď berieme zaujímavé diela, 
ale mimočítankové sa mi nechce 
čítať, ale celkovo slovenčina je 
zábavný predmet.
2. Účtovníctvo pri 
účtovaní nejakých ťažkých 
účtovných prípadov. Ale inak 
sa dá zniesť každý predmet.

Na anketové otázky odpovedali 
žiaci druhého a štvrtého 

ročníka. /pozn. red./
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Viete o nás?

Iste každý z nás vie, že 
niekde tam v kláštore nie 
sú len štvrtáci, ale aj MY 
(študenti pomaturitného 
štúdia, odbor: sociálno-
právna činnosť) alias 1. 
a 2.D.

Niektorí z nás by si ani 
nepomysleli, že sa tu raz 

ocitnú a budú sa zaoberať 
problémami, pred ktorými 
sme doteraz zatvárali 
oči. Nikto z nás netušil, 
že  kontakt s ľuďmi 
s rôznymi zdravotnými 
a rodinnými problémami 
bude taký náročný. Ale 
postupom času a vďaka 
pravidelnej praxi sme sa vžili 

do ich problémov a hlavne 
pomocou tohto štúdia ich 
vieme srdcom plným lásky 
riešiť.

Prišli sme sem síce vekom  
dospelí, ale predsa neskúsení 
prváci, a mysleli sme si, že 
štúdium bude len plný mech 
ťažkej nudnej teórie a vôbec 
sme netušili, že nás čaká 
pravidelná prax. Na praxi 
sme stihli navštíviť doposiaľ 
rôzne zariadenia, kde sme 
sa otestovali, či spĺňame 
podmienky na výkon budúcej 
profesie v sociálnej oblasti. 
Hoci sa nám pri pohľade na 
postihnuté deti tlačili slzy do 
očí, zistili sme, že „ľútosť“ 
nepomôže a rozhodli sme sa 
zostať.  

Bližšie poznať 
sociálnych klientov máme 
možnosť najmä aktívnym 
zapájaním sa do rôznych 
charitatívnych akcií, ktorých 
bolo tento rok neúrekom. 

Rozdávanie jedla pre ľudí bez prístrešia

Zbierka „TESCO“ pre DSS AMALIA
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Viete o nás?

Už  minulého školského 
roku prebehla charitatívna 
zbierka v spolupráci 
s hypermarketom TESCO 
pod názvom „Charita roku 
2006“. Vyzbierané finančné 
prostriedky boli použité pre 
deti z Detského domova 
v Dobšinej a Domova 
sociálnych služieb AMALIA 
v Rožňave.

23.  novembra sa 
uskutočnil III. ročník 
festivalu - Most úsmevov 
- dramatickej tvorivosti 
klientov Domovov 
sociálnych služieb Košického 
samosprávneho kraja, na 
ktorom sa organizačne 
podieľali študenti 1.D 
triedy.

Študenti 2.D triedy 
viedli „Stretnutie mladých“ 
s protidrogovou tematikou 
pre žiakov stredných 
škôl v Rožňave na základe 
skúseností, ktoré získali 
na Psychosociálnom 
výcviku v prevencii drogovo 

závislých v Rejdovej, ktorý 
bol organizovaný Gemerským 
osvetovým strediskom 
v Rožňave.

12.decembra študentky 
1.D zabavili deti zo 
sociálnych zariadení 
z Rožňavy a okolia, ich 
rodičov „Paródiou na SUPER 
TELO“ na charitatívnom 
podujatí „CHARITÁNIA 
2006“.

Všetky tieto akcie sme 
podporili vo voľnom čase 
s pocitom, že sme pomohli 
iným, ale hlavne aj sami 
sebe a popritom sme sa aj 
zabavili.

Sme radi, že ste nás 
aspoň takýmto spôsobom 
spoznali a prosíme: DRŽTE 
PALCE.

Žiaci pomaturit. štúdia

Špeciálna olympiáda v unifikovanom futbale

Zimné hry na snehu „Blumiáda“
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Ako každý rok, aj tento 
sa na Obchodnej akadémii 
v Rožňave uskutočnila 
OLYMPIÁDA v cudzích 
jazykoch – anglickom 
a nemeckom.

Organizovali ju 
profesori anglického 
a nemeckého jazyka. Táto 
olympiáda sa uskutočnila 
v decembri minulého roku. 
Profesori vybrali z každej 
triedy jedného alebo viac 
študentov, ktorí sa mali 
olympiády zúčastniť. 

Keďže som sa olympiády 
zúčastnila aj ja už dvakrát, 
viem porovnať priebeh 
tohtoročnej olympiády 
s minuloročnou. 

Olympiáda sa konala 
v počítačových učebniach. 
Otvoril ju riaditeľ školy 
a potom nás profesori 
rozdelili na nemčinárov 
a angličtinárov. Ja som bola 
na angličtine. Profesori nás 
rozdelili do skupín podľa 
ročníkov na prvú skupinu 
(prvý, druhý ročník ) a druhú 
skupinu (tretí, štvrtý 
ročník). Priebeh bol však 
iný ako minulý rok. Najprv 
sme riešili testy zamerané 
na gramatiku a slovnú 
zásobu. Potom nás profesori 
rozdelili na trojčlenné 
skupiny podľa ročníkov 
a dali nám za úlohu pripraviť 
prezentáciu v anglickom 
jazyku o študijnom pobyte 
v anglicky hovoriacich 

krajinách. V tomto sa 
priebeh olympiády líšil od 
minuloročnej.

Po odprezentovaní 
všetkých prezentácií 
profesori vyhodnotili testy 
a prezentácie a spočítali 
body. 

Na vyhlásenie víťazov 
prišiel aj pán riaditeľ. 
Oceňovali sa najlepšie 
skupiny, ale aj najlepší 
jednotlivci. Tí, ktorí vyhrali, 
sa zúčastnia aj OKRESNÉHO 
KOLA olympiády. Ja som 
sa umiestnila na druhom 
mieste a bola som s týmto 
výsledkom spokojná. 

Priebeh olympiády sa mi 
páčil. Myslím, že bola lepšia 
ako minulý rok, keďže bola 
kreatívnejšia a študenti mali 
väčšiu možnosť prejaviť 
svoje schopnosti. Dúfam, 
že olympiády a podobné 
súťaže sa budú organizovať 
aj v budúcnosti a bude o ne 
čoraz väčší záujem.  

Ivka
2.B

Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku
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Noc, ktorá v sebe 
ukrýva čaro šarmu 
a elegancie...

Vyzdobená sála, 
vôňa koláčov, poháre 
z ktorých si ešte nikto 
neodpil a rodičia, ktorým 
sa v oku leskne slzička 
pri pohľade na svoju 
už dospelú ratolesť 
– to je nezabudnuteľná 
atmosféra nášho večera. 

Vo svetle kamier 
svietili všetky krásne 
róby, kravaty a obleky. 
Nezáleží na tom, ako 
dlho sme sa pripravovali, 
ale ako sme na parkete 
vykrútili hostí a pobavili 
ich programom. Po polnoci 
bolo málo takých, ktorí 
by sa nerozšantili. J Ak 
trieda tvorí kolektív, tak 
to teda dokáže poriadne 
roztočiť – ako v zákulisí, 

tak i na parkete!
Všetko krásne sa raz 

skončí, vystrelená zátka 
posledného šampanského 
či tóny od Elánu sú 
znakom toho, že tento 
kúzelný, no krátky večer 
sa blíži ku koncu. A dojmy 
a zážitky? Tie si každý 
z tohto večera odniesol 
svoje vlastné...

Janka
4. A

Tá naša stužková...

Stužková 4.A triedy.
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Ó, 10. november 2006...
Tak na tento deň určite 

nezabudne ani jeden 
tohtoročný prvák. Nezíde 
im z mysle ani trápne 
pochodovanie mestom v cool 
obleku.

Hlavná časť ich 
imatrikulácie prebiehala 
v OKC. ,,Zdeformovaní“ 
prváci museli sedieť na 
schodoch. Niektorým sa to 
nepáčilo, ale každý z nás tým 
prešiel. Počkali si ešte hodnú 
chvíľu, kým boli konečne 
prijatí do cechu ekonómov. 
Druháci a tretiaci ukázali 
svoju umeleckú stránku. 
Našim najmladším sa najviac 
páčil Baywatch, scénka so 
spinkajúcou 2. C a relácia 
Supertelo. Druhé miesto 
patrí nadaným raperom ( oni 
už vedia) a break dance. Úctu 
si zaslúžia aj Dvaja ujovia 

a Zelená alebo červená 
alebo čierna čiapočka. Tak 
isto skvelý výkon predviedli 
aj ostatné triedy: Country 
dance, Adamsovci, Susedia 
(asi im ušla pointaJ) a samo 
Mirko.

Po precvičení bránice 
a mimických svalov 
nasledovali tí, kvôli ktorým 

sme tam boli Ø PRVÁCI!!!

1.A alias FARMÁRI
Pekní to holúbkovia, 

najmä keď z nich urobíte 
sedliakov. Aj tu sú ľudkovia, 
ktorí vedia, čo je sranda. 
Mňa osobne zaujali kulturisti 
(asi to bolo tými rebrami). 
Janko B., Luky B. a Stano V. 
si zaslúžia 100 bodov za ich 
pekné... spodkyJ . Uznanie 
patrí aj Lukymu R., ktorý 
tak nádherne zatancoval... 
A navyše v gumákoch. 
Každým obľúbená Veronika 
VŠADEBOLAVŠETKOVIE, 
ktorá má síce ostrý jazyk, 
ale čítať nevie, asi chýbala 
v škole, keď sa to učili. 
Tanec bez hudby je možno 
ťažký, ale nie pre Dominiku 
L. a Dianu L. ,,Taká úloha by 
nenapadla ani moju starkú!“ 
Toto odkazuje Dominika 
všetkým štvrtákom. Môj 
obdiv si získala aj Aneta 
K., ktorá dokázala celý 
čas držať plagát pre 4.A. 
Hanbite sa! (Mimochodom 
pochválila pekných chlapcov 
z našej školy.)

IMATRIKULÁCIE 2006

Farmári z 1.A

Divočina z 1.B
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1.B >> DOMORODCI
Pochybujem, že domorodci 

majú na sebe vrecia, ale na 
Slovensku je možné všetko. 
Chalani si obliekajú bikiny 
a holky rapujú. Najsuper 
chalan z tejto triedy 
je Vladko Z. Vraj je na 
staršieJ. Dôkazom bola aj 
pani profesorka ... Radšej to 
nechajme. Prvý raz v živote 
som počula zarepovať 
Sedemdesiat sukien mala. 
Tak toto bolo za 100 
bodov. Monika S. a Andrea 
B. nám ukázali, že nič nie 
je nemožné. Svoju guráž 
ukázal aj Števo B. Tá úloha 
začínala tak nevinne. Vraj 
sa inšpiroval reláciou Let´s 
dance.

1.C => PROTICHEMICKÁ 
JEDNOTKA

Najväčší úspech mala 
Beátka Bobríková. Ten, kto ju 
nevidel, neprišiel o veľa. 100 
bodov si zaslúži aj Miško H. 
za skvelý výkon a vždy dobrú 
náladu. Želmíra T. odkazuje 
všetkým obchodniarom, 

že 1.C je naj. Pozor na to. 
Pochválení boli aj moderátori: 
Jožko a MaťkoJ. Zaujímavú 
ruju predviedol Norbi R., ale 
podľa mňa to skôr znelo ako 
jeleň po porážke. Aj snaha 
sa cení. Úúúúúúplne najväčší 
úspech mal FREESTYLE. 
Vladko K., Zsolti a Csabi G. 
a Dano M. predviedli naozaj 
super freestyle. Nečudujem 

sa, že Vlado vyhral, veď vie 
ako na toJJ. Pochvala patrí 
aj Danovi, ktorý nekládol 
medze ničomu.

Prváci tento deň zvládli 
až priveľmi dobre. A čo 
robili večer? To som radšej 
nezisťovala.

IMATRIKULÁCIE 2006

A na záver som sa pokúsila urobiť menší prieskum:

výkon štvrtákov bol taktiež dôležitý, preto som poprosila prvákov o hodnotenie

OBLEKY ÚLOHY TRESTY SPOLU
4.A 10 3 1 14
4.B 9 10 2 21
4.C 9 9 9 27

Maturantom prajem veľa šťastia a prvákom silné nervy na prežitie ďalších rokov.

Reni

Chemici z 1.C
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Zimný trapas, ktorý sa môže prihodiť i vám
Moja sestra sa od 

našich odsťahovala už pred 
niekoľkými rokmi, pretože 
sa chcela osamostatniť. 
A keďže zostala bývať 
v rovnakom meste ako my, 
navštevovala nás každý 
týždeň. Raz v januári, keď 
bola poriadna zima, sa jej 
stala úsmevná príhoda. Ale 
pekne po poriadku. Ako tak 
išla cestou k nášmu bloku, 
na chodníku bol ľad, ale ona 
ho kvôli tme nevidela. Na 
dôvažok nebola pri ceste 
ani funkčná lampa, ktorá 
by ju osvetľovala. A kvôli 

nepriaznivej ruke osudu sa 
pošmykla, no nanešťastie 
sa neudržala v rovnováhe 
a spadla rovno na zadok. Po 
niekoľkých sekundách sa 
nejako postavila na rovné 
nohy, oprášila sa a pomyslela 
si: „ Aspoň, že ma nikto 
nevidel! To by bol ale trapas! 
Bola by som zahanbená od 
hlavy až po päty.“ S miernou 
bolesťou v zadnej časti 
tela pokračovala vo svojej 
ceste.

Napokon ku nám konečne 
dorazila, vyzliekla sa 
a usadila sa do obývačky. 

Keď nám povedala, čo sa 
jej pred chvíľou stalo, 
nezdržala som sa smiechu. 
Som už jednoducho taká. 
Musím sa niekedy smiať aj 
z nešťastia druhých, ak je 

to veselé 
nešťatie. 
Sestra na 
mňa vzápätí 
h o d i l a 
vražedný 
p o h ľ a d , 
ako keby mi 
ním chcela 
povedať: 
„ Nesmej 
sa mi, veď 

sa to môže stať aj tebe!“ 
Pochopila som jej vysielaný 
signál a ukľudnila som sa. 
Po niekoľkých hodinách 
rozprávania sa pomaličky 
zberala na odchod. Zrazu 
sa pýta mamy: „ Nevidela 
si náhodou moje ponožky? 
Určite tu niekde sú len 
ich neviem nájsť.“ Spolu 
s mamou sme prehľadali 
takmer celý 
byt, ale po 
p o n o ž k á c h 
ani stopy. „ 
A určite si 
ich mala na 
nohách, keď 

si sem prišla?,“ opýtala sa 
mama mojej sestry. „ Na 
milión percent,“ tvrdila jej 
s takou istotou, že by si 
každý myslel, že má pravdu. 
Keďže sme jej ponožky 
nenašli, požičala jej mama 
svoje. Veď predsa nepôjde 
do tej zimy naboso.

Na druhý deň k nám 
moja sestra prišla, aby 
mame vrátila ponožky. 
Potom povedala: „ Vieš čo, 
mami, mala si pravdu. Ja 
som si u vás naozaj ponožky 
nenechala. Ja som si ich 
zabudla doma.“ „ Takže si 
k nám prišla celkom naboso?“ 
Nechcela som tomu uveriť. 
„Veru áno, vidíš, čo môže 
s človekom urobiť jeho 
roztržitosť,“ odpovedala.

Nakoniec vám dám jednu 
dobrú radu. Nevychádzajte 
z domu skôr, ako sa 
ubezpečíte, že máte na 
sebe každú časť svojho 
odevu vrátane ponožiek. 

Lea
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Lyžérský výsvik

Buli smo na lyžérskom 
výsviku. Stop. Išli smo na 
neho v pondelok. Stop. Dole 
v doline bulo síce po snehu 
kus chyru a slychu. Stop. 
Ale ho bulo málo. Stop. Na 
Vernárskom kopci hu už 
bulo väc. Stop. A v Ždári 
jako nasranyho. Stop. Ta 
smo buli radi. Stop. Bo smo 
išli na lyžärský, ni. Stop. 
Bula velká sranda. Stop. 
V noci ešče večšä. Stop. Ani 
smo nespali. Stop. Abo len 
kus. Stop. Kus smo preci len 
spali. Stop. Len neviam, kody. 
Stop. Furt smo lyžuvali. 
Stop. Aj smo se rbhlili vo 

vode. Stop. Samia stop 
v tomto liste. Stop. Len ši to 

tí mladí budú rozumeť. Stop. 
A koj smo už mali íšč domó, 

ta bulo pekne. Stop. Predtým 
ni. Stop. V pätok aj pršelo. 

Stop. A smo i tancovali. 
Stop. V tot pätok, koj 
pršelo. Stop. Ni von. Dnuká. 
Stop. Totot s týma fúzama 
v mene se pochabil. Stop. Bul 
len v trenírkoch. Stop. Ale 
domó smo se už tešili. Stop. 
Cestó domó edon grcal. 
Stop. Inak šicko po starom. 
Stop. Konec. Stop.         

JANO NYM

Počasie bolo dobré, dalo sa aj opaľovať...

A ide sa lyžovať...

Čo nám to narástlo na nohách?
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I love the people around me.
But there is so much to hate.

I think I would miss just my family.
I ain´t happy here.

There is so much to say
but I can´t say it anyway.
I feel like a caged bird,
wanna spread my wings

and fly away.
People feel so much suffer 

and they know that this
life is just a struggle

but something so strong
keeps them holdin´ on,
it don´t make a sense,

but it make a good song.
Love is higher low.

This is written in my soul.

Lights are low.
Moon is shining bright.
You can feel in the air

that something isn´t alright.
You are fighting a failed fight

with a solitude
that makes you go mad.

Pillow case is wet
from your tears.

Once you saw the shine.
Someone´s coming...

from nowhere.
But it was just another 

blind memory.

Peťa 2.A

WORST DAYS
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PEHA
Die Musikgruppe 

PEHA ist  in der Slowakei 
superpopulär und setzt sich 
in der letzten Zeit auch in 
Tschechien sehr deutlich 
durch. Die Gruppe wurde im 
Mai 1997 in Prešov (in der 
Ostslowakei) gegründet. 
Die ersten Singles sind 
schon im November 1997 
entstanden. Die Texte 
stammen von Vlado Krausz. 
Ein Jahr lang haben die 
Musiker zusammen geprobt, 
neue Lieder komponiert und 
auf eine Chance gewartet. 
Ein Album herauszugeben 
schien(1), ihnen unmöglich 
zu sein. Doch schliesßich 
kam ein gutes Angebot 
des Verlags Sony Music 
Bonton und der Weg zum 
ersten Album war schon 
gesichert. Sie haben einen 
Vertrag unterzeichnet und 
PEHA konnte an weiteren 
Hits und Videoklips 
arbeiten, sowie die ersten 
Konzerttouren machen. 
Den ganzen Sommer 1999 
hat PEHA im Musikstudio 
verbracht und Lieder 
des Debutalbums „Niečo 
sa chystá“ („Irgendwas 
bereitet man vor“) 
aufgenommen.

Katarína Knechtová, 
die Sängerin dieser Band, 
hat schon mit 15 Jahren in 
einer Band mitgewirkt. Sie 
besuchte ein Gymnasium und 
wie sie in einem lnterview 

zugeben (2 ) 
musste, war sie 
keine tüchtige 
Schülerin. Kaum 
hat sie aber die 
Schule verlas-
sen, wurde sie 
berühmt. Sie 
ist aber nicht 
hochmütig(3) 
g e w o r - d e n . 
Sie wirkt ganz 
natürlich und 
ehrlich. Im Jahr 
2001 hat sie die 
Auszeichnung 
Aurel, als die 
beste Sängerin 
der Slowakei 
erhalten. Die 
2 5 - j ä h r i g e 
Katarína ist 
nicht nur die 
Sängerin der 
Gruppe, sondern 
auch Autorin 
vieler Lieder. 
Musikkritiker bezeichnen 
sie oft als das bedeutendste 
Talent der slowakischen 
Musikszene.

Die Slowakische 
Musikakademie hat dieser 
talentierten Sängerin 
einen Preis verliehen und 
damit der Gruppe PEHA 
große Lust aufs Musizieren 
gegeben. Das Jahr 2003 
hat das dritte Album der 
Band gebracht. Es ist unter 
dem Titel „Experiment” 
erschienen und wir 

übertreiben(4) nicht, wenn 
wir sagen, dass jedes Lied 
ein potenzieller Hit ist.

DREI FRAGEN AUS EINEM 
INTERVIEW MIT KATARÍNA:

Wie beginnt dein Tag?
Den Morgen mag ich 
überhaupt nicht! Manchmal 
fuhle ich mich, als ob ich aus 
dem Koma envachen würde. 
Zuerst brauche ich einen 
Kaffee und ein leichtes 
Frühstuck.
Was machst du an 
Wochenenden?
Wenn  ich  eine  anstrengende 
Woche hinter mir habe, 
faulenze ich am liebsten im 
Bett. Ins Bett  bringe  ich  
mein Essen, Getränke, ein 
gutes Buch und so bleibe 
ich den ganzen Tag.
Dein Lieblingsspruch?
Was dich nicht tötet, das 
wird dich stärken.

Besetzung der Gruppe PEHA:

Katarína Knechtová(Gesang)
Kajo Sivák (Gitarre)
Juraj Ondko 
(Tasteninstrumente)
Marek Belanský (Bassgitarre)
Martin Migaš (Schlagzeug)

STECKBRIEF:

Vorname: Katarína
Familienname: Knechtová 
Geburtsdatum: 14. März 1981 
Sternzeichen: Fische
Geburtsort: Prešov (Ostslowakei) 
Hobbys: Schlafen, Schwimmen, Natur

1) zdať sa, 2) priznať, 3) namyslený, 4) preháňať



Uveríte, že ...

Peter Béreš z 2. B tvrdí, že 
Puškin je ruský realista, po 
ktorom je pomenovaný veľmi 
dobrý alkohol.

Marek Ďurišin z 2. B nemá 
jasno v tom, či je sáčik aj 
sáčok.

Príslovie 2. B: Nie všetko je 
zlato, čo je zlato, je zlato.

Rýchlovka angličtiny 
s Matúšom Mésznerom:

A bird in the hand is worth 
two in the bush  =  S vtákom 
v ruke .........v kríku.

The last straw that broke 
the camel´s back = Posledné 
steblo zlomí ťave zadok.

Peter B. si myslí, že Adam a 
Eva sú zakladatelia ľudu.

Marek Ď. tvrdí, že rock and 
roll znamená kameň a rohlík

Niektorí naši žiaci si myslia, 
že  Monu Lízu namaľoval 
Leonardo di Caprio.

                                       
                                       

 Zozbierala Renka
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Uveríte ?

Ahojte! Toto uveríte 
bude naozaj výnimočné. 
Odhalíme vám, s čím súvisí 
priezvisko pána profesora 
Hlaváča a nezabudneme 
ani na tajné hobby pána 
profesora Kováča. Takže 
prejdem hneď k veci.

Profesor Hlaváč bol 
už odmalička výborným 
hráčom. Už v brušku kopal 
dosť silno a chcel čím skôr 
uzrieť svetlo sveta. A tak 
sa aj stalo. Keď začal rásť, 
veľmi sa mu zapáčil futbal. 

Najprv sa len učil, triafal 
si do bránky, ale neskôr sa 
z neho stal priam profík. 
Bol výnimočný tým, že stále 
triafal hlavou. Či bola lopta 
vysoko, či bola lopta nízko, 
stále iba hlavou. Raz na 
jednom futbalovom zápase 
dal hlavou takú pecku, 
že každý v jeho tíme ho 
začal volať Hlaváč. Šport 
ho baví dodnes. A preto aj 
učí v našej škole telesnú 
výchovu. Je v tom dobrý! 
Však ...

Jeho kolegom je profesor 
Kováč. Ani sa to nezdá, ale 
veľmi rád vyšíva a štrikuje. 
Je v tom naozaj dobrý. Raz 
vyšil takú krásnu výšivku, 
že ju chceli dať na dražbu. 
Musím uznať – ten toho 
dokáže!

A čo bude nabudúce?

Uvidíte...

Maťa
3.C 
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Naj fotka

Pani profesorka Vidová v pracovnom zápale

Pán riaditeľ 
s ťažkým 

bremenom

Nepreháňajte to s učením, 
vedľajšie účinky zaručené

K nohe...

Zachytili ste fotoaparátom 
svojich spolužiakov, učiteľov v 

nestráženej chvíli?

Doneste nám fotky s vaším 
komntárom a my ich uverejníme.
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AKADEMIK
V tomto školskom 

roku dostal i  študenti 
Obchodnej akadémie v 
Rožňave znova unikátnu 
príležitosť vyskúšať si 
podnikanie na vlastnej koži. 
Všetky radosti a starosti 
spojené s touto činnosťou. 
Súčasťou ich študijného 
programu sa stal predmet 
aplikovaná ekonómia, ktorý 
slovenským stredným 
školám poskytuje bezplatne 

nezisková organizácia 
Junior Achievement 
Slovensko - Mládež pre 
budúcnosť (JA SR). 
Na našej škole sa tento 
predmet učí už siedmy rok 
a stretol sa u študentov s 
veľkým ohlasom.

Čo študentov v 
tomto  predmete čaká? 
Predovšetkým práca 
v skutočnej firme–
študentskej spoločnosti. 

Tento školský rok študenti 
pracujú v študentskej 
spoločnosti Akademik pod 

vedením pani profesorky  
Fraňovej, ktorá sa stala 
súčasťou  spoločnosti 
v 2.  polroku,  predtým 
spoločnosť viedla pani 
profesorka Koľveková. 
Trieda si zvolila vlastné 

študentské vedenie 
(prezidenta a štyroch 
viceprezidentov) a 
rozhodla sa, v čom bude 
spoločnosť podnikať, ako 
svoj výrobok či službu 
predá, ako celé podnikanie 
zorganizuje. 

Študentská spoločnosť 
simuluje činnosť akciovej 
spoločnosti ,  takže 
základné imanie sme získali 
emisiou a predajom akcií. 
Po ustanovujúcom valnom 
zhromaždení a po zápise 
do registra JASR, ktorý 
plní funkciu obchodného 
registra,  sme začal i 
podnikať.

 
Študentská spoločnosť 

Akademik zamestnáva 
15 pracovníkov na 
čele s prezidentkou 
spoločnosti  Martinou 
Ďuránovou. Na základe 
prieskumu trhu,  ktorý 
vychádzal z materiálnych 
a personálnych možností, 
sme sa rozhodli vyrábať 
nasledovné výrobky: 

 • sviečky rôznych tvarov
 • kľúčenky
 • dvd z imatrikulačiek
 • rôzne iné drobnosti,

ktoré potešia všetkých
 
J
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Okrem výroby a 
predaja výrobkov sa naša 
spoločnosť zaoberá aj 
poskytovaním služieb ako 
sú:

 • vianočná a valentínska 
pošta
 • fotenie sa s Mikulášom

Naše výrobky a služby 
sa snažíme propagovať 
formou plagátov.  Ich 
predaj uskutočňujeme vo 
vestibule našej školy a tiež 
aj na  základných školách.

Okrem študentskej 
spoločnosti  je pre 
študentov v rámci programu 
pripravené množstvo 
súťaží a príležitostí. 

V rámci našej 
študentskej spoločnosti 
nás  navštevuje dobrovoľný 
konzultant z praxe, ktorým 
je tento školský rok pán 
Ing.  Jacko.  Výsledky 
svojej práce budeme 
prezentovať na veľtrhoch 

študentských spoločností, 
ktoré sa budú tento rok 
konať v Košiciach.

Taktiež sa zúčastníme 
súťaže o najlepšiu www 
stránku študentskej 

spoločnosti, na ktorej sa 
ešte pracuje, na starosti ju 
majú  jediní dvaja chalani 
v našej spoločnosti J.

Veríme, že práca v 
študentskej spoločnosti 
bude pre nás prínosom a 
pripraví nás na vstup do 
podnikateľského života. 

Veronika
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