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Naším revírom sú články,
naše tempo je desaťprstové,

súpermi sú počty strán,
sme redaktori zo Sršňa.

A opäť sme tu v plnom nasa-
dení. Od začiatku roka sa toho 
veľa v našej škole udialo. 

V 1. čísle vám prinášame to 
najlepšie, venujeme sa najmä 
veciam blízkym nášmu zame-
raniu - ekonomike. Témy ako 
činnosť cvičných firiem či bese-
da o základoch ekonómie nie sú 
samozrejmosťou v každom čísle. 
Kto si chce precvičiť angličtinu 
alebo nemčinu, v našom časopise 
si nájde aj tieto cudzojazyčné 
dvojstrany. Medzi stále rubriky 
patrí naďalej zábavné čítanie, 
športová strana či rozhovor s 
učiteľom.

Dúfam, že si nájdete čas na 
prečítanie tohto čísla a zosta-
nete nám verní. 

Ave
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Milí žiaci, vážený pedagogický 
zbor a ostatní zamestnanci školy,

aj napriek tomu, že už máme 
za sebou tri mesiace v školskom 
roku 2010/11, srdečne vás vítam 
aj prostredníctvom školského 
časopisu v našej inštitúcii. 

Na úvod by som chcel vysloviť 
prianie, aby ste sa v škole veľa 
naučili, aby ste v školskom in-
ternáte mali teplo domova a aby 
vám pani kuchárky dobre navarili.

Srdečne vítam v priestoroch 
školy našich nových žiakov - 
prvákov, ktorí už prešli „peklom“ 
imatrikulácie a podpísali sa na 4 
roky Cechu ekonómov. Dúfam, že 
sa žiaci prvého ročníka budú medzi 
nami dobre cítiť, nájdu si tu svo-
jich kamarátov aj dobrých učiteľov 
a v prvom rade chuť do učenia.

 Školský rok 2010/2011 bude 
určite prelomový v dejinách našej 
školy. Prečo?

Začala sa čiastočná rekonštrukcia 
školy s výmenou okien. Verím, že 
nám bude teplejšie. 

V rámci projektu Premena 
tradičnej školy na modernú sme 
získali nenávratný finančný príspe-
vok vo výške 364 000€, ktorý 
využijeme na technické vybavenie 
školy prostriedkami IKT. Budeme 

mať novú učebňu pre ADK, v 
každej triede budú dataprojetory, 
vytvoríme dve nové učebne s inter-
aktívnymi tabuľami, naša knižnica 
bude vybavená množstvom novej 
odbornej literatúry a učebnými 
pomôckami a učitelia zapojení 
do projektu sa budú môcť doma 
pripravovať na nových noteboo-
koch. 

Výsledkom by mal byť kvalitnejší 
a efektívnejší výchovno-vzdelá-

vací program našej školy. Väčšia 
spokojnosť žiakov, ich rodičov aj 
verejnosti s kvalitou výučby.

Tretia udalosť, ktorá sa určite 
zapíše do dejín školy je tá, že sme  
v tomto školskom roku otvorili 
bilingválnu triedu odboru ob-
chodná akadémia v anglickom ja-
zyku. Na Slovensku existujú toho 
času len tri školy s uvedeným od-
borom. 

Nie menej významná udalosť je 
aj to, že sa nám po dlhých rokoch 
podarilo spojiť školský internát 
obchodnej akadémie s interná-
tom zdravotníckej školy pod jed-
no riaditeľstvo, pod riaditeľstvo 
Obchodnej akadémie v Rožňave. 
Týmto krokom sa výrazne ušetrili 
finančné prostriedky na fungo-
vanie školského internátu.

 Milí žiaci, 
chceme, aby ste využili všetky 

vymoženosti našej školy na svoj 
osobnostný rast. Máte k dispozícii 
vzdelávaciu kapacitu v osobách 
učiteľov, materiálne podmienky 
v podobe veľmi dobre vybavenej 
školy pre výchovno-vzdelávací pro-
ces a aj pre mimoškolskú činnosť. 

Tak málo chýba človeku k tomu, 
aby bol úspešný. Každý z vás môže 
byť úspešný,  treba odhaliť svoje 
schopnosti a hlavne treba chcieť a 
nie prežívať.

Úvodník

príhovor riaditeľa školy
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Z činnosti Žiackej školskej rady
Aj tento rok sa Žiacka školská 

rada rozhodla pokračovať vo svojich 
aktivitách, ktorými spríjemňuje 
chvíle študentom v školských lavi-
ciach . 

V septembri sme privítali 
zástupcov prvého ročníka a obozná-
mili ich so štatútom ŽŠR. November 
sme ako každý rok strávili prípra-

vami na imatrikulácie. Tentoraz 
v štýle zábavy, tanca, smiechu 
– OBCHODOMÁNIE!  Aj študenti 
OA sa zúčastnili dobročinnej akcie 
Študentská kvapka krvi 2010. 

December je najkrajším mesia-
com v roku a my vám to chceme 
pripomínať čo najčastejšie. Pri-
pravujeme Mikuláša na ľade, 

charitatívnu akciu, súťaže o 
najkrajšiu vianočnú ikebanu, o 
najvianočnejšiu výzdobu triedy. 
Čím vás prekvapíme v januári? 
Masky traste sa, obchodná má 
fašiangy .

Tešíme sa na pekné spoločné ch-
víle!

ŽŠR

Aj vedenie školy a učitelia budú 
podporovať tých, ktorí chcú. 
Pri celkovom hodnotení žiaka aj 
triedy sa bude prihliadať:

- prioritne je to dochádzka,
- vzdelávacie výsledky,
- ochrana majetku školy,
- reprezentácia školy.

Naša  desaťmesačná spolupráca 
v tomto školskom roku sa už  pre-
hupla do štvrtého mesiaca. V celku 

môžeme vysloviť spokojnosť. O 
chvíľu budú učitelia vyhodnocovať 
polročné výchovno-vzdelávacie 
výsledky. Verím, že to predchádza-
júce konštatovanie bude vašou 
prácou podporené.

Čakajú  nás ďalšie  mesiace 
spoločnej práce. Snažme sa ju 
radšej navzájom spríjemňovať, 
veď v konečnom dôsledku nám ide 
o spoločný cieľ, aby ste  mali dob-
ré študijné výsledky, aby ste sa up-

latnili v praxi alebo dostali na VŠ. 
Prajem vám veľa úspechov v 

školskom roku, príjemné prežitie 
zvyšku kalendárneho roka  a 
vianočných  sviatkov.

Prajem všetkým dobré slovo, 
darčeky, ale hlavne  pokoj a radosť 
v rodine.

PaedDr. Viktor Baláž
riaditeľ školy

Prvý december je  vyhlásený za 
Deň boja proti AIDS/HIV. V tento deň  
prebieha zvýšená informovanosť o 
nákaze vírusom HIV a následnom 
ochorení AIDS. Nám študentom pri-
padá, že o tejto téme sa na Sloven-
sku  hovorí málo.

Podľa posledných štatistík pribú-
da počet obyvateľov Slovenska, 
ktorí sú diagnostikovaní ako HIV 
pozitívni. Podľa  Úradu zdravot-
níctva SR bol výskyt prípadov in-
fekcie k 30.6.2010 takýto: diag-
nostikovaných bolo 329 občanov, 
z toho bolo 276 mužov a 53 žien, 
u 56 sa vyvinuli klinické príznaky 
AIDS. Najväčší počet  ľudí s HIV je 
vo väčších mestách. Najviac na-
kazených je v Bratislavskom kraji, 
doteraz v SR zomrelo 43 osôb naka-
zených vírusom HIV.

Sme radi, že naša škola nám 
už v septembri pripravila besedu 
a aktivity v spolupráci s Úradom 
verejného zdravotníctva SR (komu 
by to nebolo známe tak s hygie-
nikmi) o tom, ako sa chrániť pred 
smrteľným  ochorením AIDS.

Všetko sa začalo ráno okolo ôsmej 
vo veľkej telocvični. Najprv sme sa 
mali všetci posadiť, aby nám ozná-
mili, ako to bude prebiehať. Tešili 
sme sa, že nebudeme nič robiť, že 
to celé iba presedíme na lavičkách 
a budeme mať aspoň kúsok voľna, 
ale mýlili sme sa. Hneď nám bolo 
povedané, aby sme sa rozdelili 

do skupín, lebo budeme chodiť k 
stanovištiam a vypracovávať rôzne 
úlohy. Spolu ich bolo pripravených 
päť. Pri prvom sme riešili, čo môže 
človek nakazený AIDS robiť, kde 
môže pracovať, ako sa má začleniť 
do spoločnosti, či má svoju chorobu 
tajiť alebo sa o tom porozprávať 
s priateľmi a rodinou. Pri druhom 
stanovišti sme určovali, akým 
spôsobom sa dá  touto chorobou 
nakaziť a ako veľmi sú jednotlivé 
možnosti nákazlivé. Pri treťom 
stanovišti sme skladali puzzle. 
Každý kúsok skladačky sme museli 
uhádnuť. Fígeľ bol v tom, že jeden 
z tímu si vybral z 20-tich lístočkov 
a musel predviesť činnosť, ktorá 
bola na ňom napísaná. Ak ju os-

tatní členovia uhádli, získali kúsok 
skladačky. Štvrté stanovište bolo 
určené na to, aby sme sa oboz-
namovali s možnými ochrannými 
prostriedkami, ktoré nás môžu 
ochrániť pred AIDS a pohlavnými 
chorobami alebo pred prípadným 
tehotenstvom. No ešteže ich vy-
robili :D. Pri poslednom piatom 
stanovišti sme hádzali kockou a 
ťahali si papierik s otázkou, no a 
samozrejme, bolo treba aj správne 
odpovedať. Po splnení všetkých 
úloh nasledovalo vyhodnotenie.

Bol to užitočne strávený čas so 
zaujímavou formou získavania in-
formácií o AIDS.

Holly & Wisku

deň boja proti aids



študentský časopis sršeň4

Začal sa nový školský rok. Pán 
riaditeľ nám predstavoval peda-
gogický kolektív. Do neho pribudol 
aj pán učiteľ Farkašovský. Je nový, 
možno pre niekoho záhadný, pre 
ženské pohlavie atraktívny, nikto ho 
ešte poriadne nepozná. Redakčná 
rada sa jednoducho rozhodla, že ho 
vyspovedám. Položila som mu otázky 
nielen o škole.
1. Pán profesor, ako ste sa dostali 
k tomuto  miestu učiteľa v našej 
škole?

Dopočul som sa, že je tu voľné 
miesto a opýtal som sa pána riaditeľa, 
či by  som sem mohol prísť učiť.
2. Pracujete v tejto škole ako 
učiteľ prvý rok. Ako sa vám práca  
zatiaľ pozdáva?

No, za mesiac, čo som tu, sa mi to 
pozdáva celkom dobre.
3. Chceli ste byť vôbec učiteľom? 
Ak áno, prečo?

Chcel som byť učiteľom, keď som 
bol mladší. Hoci väčšinu času nerobím 
ako učiteľ, táto práca sa mi páči. Ja 
som skôr externý učiteľ. Vyštudoval  
som právo a aj pracujem ako právnik.
4. Máte už nejakú taktiku vyučova-
nia na žiakov?

Zatiaľ som zvolil kamarátsky prístup, 
to znamená veľa sa rozprávať a menej 
domácich úloh. Ak sa to neosvedčí a 
študenti to budú zneužívať, tento prí-
stup zmením.
5.  Je niečo, čo by ste v tejto škole 
zmenili?

Nie som tu tak dlho, aby som 
navrhoval akékoľvek  zmeny. Jednak 
ešte nepoznám celý systém, a potom 
sú tu na to aj kompetentnejší ľudia.
6. Ako vychádzate s ostatnými 

pedagógmi?
Stretávam sa viac-menej iba s 

angličtinármi a s nimi vychádzam do-
bre. Je to dobrý kolektív.
7. Narodili ste sa tu v Rožňave?

Narodil som sa vo Vranove nad 
Topľou. Bol som tam len krátko a skoro 
celý život som prežil tu v Rožňave.
8. Chodili ste sem na OA aj vy?
Nie. Ja som chodil na gymnázium.                                                                           
9. Čím ste chceli byť, keď ste cho-
dili do ZŠ?

Na prvom stupni som chcel byť sme-
tiarom, lebo sa mi páčilo, ako točia 
tie ,,kuky“. Ďalej som chcel byť komi-
xovým výtvarníkom, potom som chcel 
byť diplomatom a všetko ma to prešlo 
a som tu.
10. Anglický jazyk je na výslovnosť 
pre začiatočníka celkom ťažký. 
Mali ste s ním problém aj vy?

Mal ako každý. Treba len trénovať 
a nebáť sa rozprávať,  treba si aj  
vypočuť texty hovorené anglicky ho-
voriacimi ľuďmi.                                               
11. Máte aj nejaké zahraničné 
skúsenosti? Ak áno, aké a odkiaľ?                                                                

Študoval som jeden rok na stred-
nej škole v USA. Bola to malá vidiecka 
verejná škola. Tam som býval v Sever-
nej Dakote. Každý sa tam s každým 
poznal, bola tam dobrá atmosféra.

12. Ste mladý muž. Máte celý 
život pred sebou.  Neplánovali ste 
pracovať v zahraničí?

Neplánoval som dlhodobo pracovať 
v zahraničí, keď nemusím. Predsa je 
to iné prostredie, človeku aj chýba tá 
sociálna sieť v cudzine.
14. Strávili ste veľa času nad kni-
hami ako študent strednej školy?

Je to taký paradox, ale strávil som 
veľa času nad predmetmi, ktoré málo 
využívam, lebo sa mi učili ťažko, 
napríklad fyzika a chémia.
15. Máte nejaké hobby? Koníčka?

Rád sa prejdem po prírode a 
okolí, v národných parkoch. Rád si 
zašportujem.
16. Ste jedináčikom?                                               

Mám mladšiu sestru Ivanu. Je absol-
ventkou tejto školy.
16. Chováte nejaké domáce zvie-
ratko?

Mám psa. Oficiálne sa volá  Angie, 
ale ja ju volám Erža.   
17. Máte nejaký životný vzor, svoj 
idol, motto,  ktorým sa riadite?

Mojím životným vzorom je môj Boh 
a záchranca, Ježiš Kristus. Pomáha 
mi prekonať moje ľudské slabosti a 
nasledovať ho, aj keď je to pre mňa 
ako obyčajného človeka  dosť.
18. Čo by ste na záver odkázali 
študentom našej školy?                                                                                 

Bol by som rád, keby si študenti 
vážili, že majú možnosť študovať na 
tejto škole a podľa toho pristupovali 
aj k študijným povinnostiam.                                                                                                                     

 
Veľmi pekne vám ďakujem za ro-

zhovor.
Želám vám aspoň takých 

študentov, ako je moja I.C , 
aby vás neprešiel úsmev na tvári.                                                                                                  
Prajem vám v mene celej redakčnej 
rady veľa energie, sily, trpezlivosti a 
mnoho osobných úspechov. 

Biba

i n t e r v i e w  s

Na stredozápade USA sú rozľahlé
prérie, kde ľudia chovajú bizóny.

Chicago má 3 milióny obyvateľov.
Žije tam veľa ľudí zo strednej  Európy.

Na nábreží sú sochy českých a 
poľských spisovateľov. 

Takéto 5-prúdové diaľnice v USA sú u nás ešte snom.
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koŽaZ  2010
…kde bolo tam bolo, jedného 

krásneho slnečného septembrové-
ho dňa sa žiaci tretích ročníkov 
vybrali na Kurz ochrany života a 
zdravia do dedinky Rejdová blízko 
Rožňavy. Od pondelka do stredy 
sa kurzu zúčastnili žiaci prvých 
skupín týchto ročníkov, a tu som 
bola aj ja. Všetci sme mali plné 
kufre oblečenia, jedla, slad-
kostí, foťákov, dobrej nálady a 
očakávania, aké to vlastne bude.

Po príchode do školy v prírode 
v Rejdovej sme sa ubytovali na 
izbách, obzreli sme si budovu,  
a potom sme sa vybrali na pre-
chádzku do lesa. Tí šikovnejší na-
zbierali huby a ostatní sa nadýchli 
čerstvého vzduchu a videli krásy 
prírody.

Prvý deň bol voľnejší, hrali sme 
stolný tenis, biliard, rozprávali 
sme sa na izbách a pozerali filmy. 

no ale potom prišiel druhý deň…
… po raňajkách nás na dvore 

čakali vojaci a záchranári. Naše 
prvé stanovište bolo pri vojačke 
Slávke, tá nás poobliekala do 
špeciálneho odevu, ktorý vojaci 

využívajú pri zásahoch, dokonca  
jeden z nás si trúfol v tomto vys-
trojení aj strielať, no netrafil :P

Druhé stanovište bola streľba, 
tam bol „ujo vojak“, ktorý sa vo-
lal Slavo :D , naozaj sa tak volal. 
Naučil nás strieľať na terč a mu-
sím povedať, že sme boli veľmi 
šikovní, pretože sme odstrelili 
najviac panáčikov. 

Tretie stanovište bolo záchranár-
ske, tam nám chalani zo strednej 
zdravotníckej školy predviedli 

umelé dýchanie, masáž srdca, 
stabilizovanú polohu, no pravdaže 
to všetko na bábke…. Naučili nás, 
čo máme robiť pri nehode, ako 
zdolaťsituáciu v šoku a odpovedali 
na všetky naše otázky… 

Posledné stanovište bolo plné 
prístrojov, ktorými sa meria za-
morenie ovzdušia. Vojenský kapi-
tán nám ukázal všetky funkcie 
meračov a vysvetlil, v akých situá-
ciach sa používajú. 

Po takomto náročnom doobedí 
nás čakal výborný obedík a krátke 
voľno.

Popoludní sme boli znova veľmi 
aktívni, presunuli sme sa do 
telocvične, kde nám páni profe-
sori a pani profesorka  pripravili 
súťaže, v ktorých sme si každá 
trieda patrične zmerali naše sily. 
Hádzali sme na kôš , kopali do 
bránky, preťahovali sme sa lanom, 
hrali prehadzovanú, jednoducho 
sme sa skvele zabavili a samozre-
jme béčka vyhrala.

no a RÁno to pRiŠLo … 
po raňajkách sme znova súper-

ili, súťažili sme na jednotlivých 
stanovištiach, riešili sme úlohy, 
pri ktorých sme využili všetky 
vedomosti z predošlého dňa a 
vďaka tomu sme my béčkari znova 
zvíťazili. 

Na KOŽAZ-e sme sa cítili dobre, 
príjemne sme si zašportovali a 
zabavili sa.

 Týmto ďakujeme našim pánom 
profesorom a pani profesorke, 
ktorí sa o nás počas tých troch dní 
starali…

No a došla druhá skupina…       
Andy
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imatrikulácie - možno posledné klasické
Ako sa už 

stalo v našej 
škole do-
brým zvykom, 
k a ž d o r o č n e 
slávime Deň 
š tudent s t va   
n a j m ä 
slávnostnými 
imatrikulácia-

mi, pri ktorých prijímame našich 
nových prváčikov do Cechu ekonó-
mov. Celá ceremónia sa odohrávala 
v priestoroch OKC 16. novembra. 
O pestrý program sa nám postarali 
žiaci druhého a tretieho ročníka, 
ktorí nezaháľali a príjemne nás 
pobavili vtipnými scénkami alebo 
tančekmi. Naši  malí prváci prišli s 
vykričanými hlasivkami prezlečení  
za rôzne bytosti v sprievode našich 
veľkých štvrtákov, ktorí  ich už vo-
pred parádne vystresovali.  Všetci 
si poslušne posadali na schody a 
trpezlivo čakali, čo sa bude ďalej 
diať. Každému z nich sa v očkách 
javil strach, lebo vedeli , že ich 
čaká  „strápnenie“  pred celou 
školou, ale zároveň aj radosť z 
krásneho zážitku, na ktorý určite 
dlho nezabudnú . Pamätám sa na 
deň, keď sme mali imatrikulačky 
my. Už od prvého dňa  v novej škole 
sme sa všetci imatrikulácií obávali. 
Každý z nás sa pokúšal vymyslieť, 
ako sa úspešne vyhnúť tomuto 
dňu. Samozrejme, štvrtáci nám 
všetky plány prekazili a povinne 
sme sa toho museli zúčastniť. 
Všetci sme sa nesmierne báli a 
hanbili, no nakoniec všetko dobre 
dopadlo a každý z nás chcel, aby 
tento úžasný deň  nikdy neskončil. 
Myslíme si, že sú na tom podobne 
aj tohtoroční prváci a na svo-

jich štvrtákov a tento deň budú s 
radosťou pamätať ešte veľa rokov. 

Boli sme zvedavé na pocity 
a dojmy našich prváčikov pred 
imatrikuláciami, ale aj po nich. 
Prinášame vám niekoľko z nich:

Šmolkovia z I.A

„Zo začiatku nás štvrtáci dosť 
strašili, ale keď na to už prišlo, 
bola to zábava.  Šmolkovia boli na 
nezaplatenie!“

„Dopadli oveľa lepšie, ako som 
čakala. Zažili sme veľa srandy a aj 
pár trapasov, ale to k tomu patrí. 
Naši štvrtáci nás veľmi postrašili, 
ale nakoniec  boli fakt veľmi zlatí a 
milí. Imatrikulačky nám dopomoh-
li, aby sme si upevnili vzťahy či už 
so spolužiakmi alebo so štvrtákmi. 
Veľmi som sa toho celého bála, ale 
nakoniec to bolo fakt super.“

„Páčilo sa mi, že som bol 
kukučka. Cítil som sa ako hviezda 
z reklamy od Orangeu,  ako tá 
vianočka.“

„Pri prechádzaní cez mesto sa 
všetci na nás divne pozerali a pri 
bojových pokrikoch všetci uteka-
li...“

„Páčilo sa mi, že po imatriku-
láciách sme išli obidve triedy spolu 
na kofolu.“

dojmy béčkarov

„Imatrikuly prebehli veľmi rých-
lo, ale zato boli veľmi zábavné a 
plné smiechu. Štvrtáci boli páni  a 
my prváci sme to schytali. Na tvári 
sme museli zniesť zubnú pastu, 
tiene, rúže či linky. Úlohy boli zau-
jímavé. Veľmi sa nám to páčilo.“

„Bolel ma zadok zo sedenia na 

schodoch...“
„Imatrikulácie sa mi veľmi 

páčili, nikto neprišiel k ujme na 
zdraví, či už psychickom alebo 
fyzickom. Myslím, že dopadli do-
bre.“

Ninja korytnačky

„Nafúkaní štvrtáci vbehli do 
našej triedy a pozerali sa na nás 
s výrazom víťazov. Kázali sa nám 
preobliecť za Ninja korytnačky a 
naše tváre znetvorili oni. Maľovali 
nás, tupírovali nám vlasy, chlap-
com ich gélovali a cez oči nám 
previazali šatku. Keď sme boli ho-
toví, museli sme prejsť s pokrikmi 
cez celé námestie až do OKC. Bolo 
to hrozné! Ľudia sa na nás poze-
rali, akoby sme prišli z Planéty 
opíc. V OKC dokončili proces nášho 
verejného strápňovania. Keď sme 
už boli kompletne prijatí do Cechu 
obchoďákov, všetci sme si vydých-
li.“

„Každý deň nás navštevovali v 
triede štvrtáci. Nikdy som neve-
dela, čo od nich čakať, boli veľmi 
nevyspytateľní, ale zároveň aj 
zábavní a veľmi vtipní. Keď nas-
tal osudný deň, šla som do školy 
s veľkým stresom a strachom. Na-
koniec som bola milo prekvapená, 
štvrtáci boli zlatí, netrestali nás 
tak, ako som to čakala. Mne sa 
imatrikulácie veľmi páčili, zostanú 
peknou a zábavnou spomienkou.“

„Stále, keď prišli štvrtáci k nám 
do triedy, hovorili nám, že sa nám 
vypomstia. Bola som kus nekľudná 
a nervózna, ale po imatrikuláciách 
bolo výborne a chcela by som to 
zažiť ešte raz. Bolo super!“

Blanka, Domča
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i.a
(hudba: Michal David - Discopríbeh)

Nech je trápny tento deň a ja som naštvaný, to nevadí.
Smeješ sa mi, no mne sa zahoja rany, to nevadí .  

Len keď sme tu šťastní, že vy tu ste,
nám vážne je krásne, keď s vami sme .

Keď tu sme!

Refrén:
Áááách, žijem si svoj šmolkov príbeh, jéjéjéjé.

Štvrták na to snáď nepríde, nánánánáh.
Tento šmolkov svet je úžasný.

Áááách, žijem si svoj šmolkov príbeh, jéjéjéjé.
Vaša rada sa nám zíde, nánánáná,

Áčkari sme iba my a vy.

Je nám krásne, keď sme s vami, nič nám nevadí. Nič nevadí. 
Keď vy nám nič nepoviete, on nám prezradí. To nevadí.

Len keď sme tu šťastní, že vy tu ste, 
nám vážne je krásne, keď s vami sme .

Keď tu sme!

 i.B
(hudba: Gumkáči)

Sú dobrí a statoční, rýchli a smelí,
bystrí a verní, to škola o nich vie.
Ženú sa chodbou a Inge im velí,
štvrtácky krik už zďaleka znie.

Refrén:
Štvrtáci, hneď ich spoznáš pri práci,

to, čo robia sa ti zapáči,
už sú tu štvrtáci. 

Do ríše trhov sa vypravíš s nimi,
iste ti dajú svoj vymakaný vkus,

o chvíľu spoznáš ich odvážne činy,
tak aj ty buď taký a tiež to skús.

i.C
(hudba: Michal David - Céčka)

Štvrtá C je proste fasa,
samá múdrosť samá krása.
Sú to trochu divní ľudia,

po chodbe  stále, stále blúdia,
do našej triedy zablúdili 
a naše hlúpe hlavy súdili,
možnože nás majú radi

možnože sme pre nich iba smradi.

Refrén:
Céčka, ste super céčka, bombová céčka,

vy ste tá super, super, super trieda.
Céčka, my sme tiež céčka, 

prvácka céčka, no vy ste super, super, 
super céčka.

Ešte pred imatrikulačkami dostali naši prváci od veľkých  štvrtákov netradičnú úlohu. Konkrétnu 
populárnu pieseň, napríklad Gumkáčov či od  Michala Davida jeho Discopríbeh  alebo skvelé Céčka, 

mali nanovo otextovať a vedieť samozrejme zaspievať. Ako si s tým poradili? Posúďte sami.
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3d kino - Let´s dance
Dňa 18. 11. 2010 sa celá  Ob-

chodná akadémia, žiaci aj profe-
sori, vybrala do Košíc do kina na 
Let´s Dance 3 3D.

Aj keď nám počasie hneď z 
rána neprialo, pretože pršalo, 
študenti nestrácali dobrú náladu, 
ktorá trvala celú cestu do Košíc.                                                                                                                                      
Keďže sme dorazili takmer dve 
hodiny pred začatím filmu, ktorý sa 
premietal v Galérii, profesori nám 
dali rozchod po nákupnom centre. 
Niektorí svoj voľný čas vyplnili 
jedením, nakupovaním a poniek-
torí aj vozením sa na eskalátoroch.                                                                                                                           
15 minút pred začatím filmu sa 
študenti pomaly zhromažďovali  
pred kinom. Niektorí sa chystali na 

vzrušujúce prežívanie romanticko-
tanečného filmu tak, že sa zásobo-
vali popcornom a rôznymi nápoj-
mi.                                                                                                                                   

Keď nám už konečne dali 3D 
okuliare a pustili nás do sály, 
každý sa rýchlo usadil na miesto, 
ktoré mu vyhovovalo. Nasadili sme 
si okuliare a film sa mohol  začať.                                                                           
Počas filmu sme mnohokrát počuli 
vzdychy, ochkania a jajkania 
dievčat, ktoré sa rozplývali nad  
pekne vypracovanými mužskými 
telami  ,,hore bez“.                                                                                     

Film sa skončil, nikto sa 
nesťažoval, asi sa každému páčil.                                                                                         
Aj po ceste domov  v autobusoch 
vládla nadmieru skvelá nálada. 

Poniektorí si aj spievali! No len čo 
sme vystúpili na autobusovej zas-
távke v Rožňave, každý sa vybral 
svojou cestou...                           

Biba

Športový deň
Každý rok sa na našej škole organizuje športová udalosť v priebehu Týždňa študentstva s názvom Športový 

deň. Tohto roku to vyšlo na 16. november. Vládla tu skvelá atmosféra, ale vo vzduchu bolo cítiť, že každý 
chce vyhrať, takže triedy sa medzi sebou skoro ani nerozprávali, aby neprezradili nejakú tú svoju tajne na-
plánovanú taktiku. Aj žiaci tých tried, ktoré nevyhrali, mali dobrý pocit z toho, že sa dobre zabavili, že mohli 
bojovať za svoju triedu a boli na to patrične hrdí aj preto, že ich výkon mal pre triedu aspoň nejaký zmysel. 
Žiaci našej školy si ako obvykle zmerali sily v 6 disciplínach: volejbal dievčat, streetbasket mix, futsal chlap-
cov, stolný tenis chlapcov, stolný tenis dievčat, bowling mix.

tu sÚ VýsLedkY ŠpoRtoVÉho dňa:
1.kategória:

1.miesto - ii.B(180 bodov)
2.miesto - I.B(160 bodov)
3.miesto - I.A(145 bodov)

4.miesto - II.C(130 bodov)
5.miesto - II.A(125 bodov)
6.miesto - I.C(110 bodov)

disciplíny:
volejbal dievčat vyhrala I.A s počtom bodov 40
streetbasket mix vyhrala I.B s počtom bodov 40
futsal chlapcov vyhrala II.B s počtom bodov 40

stolný tenis dievčat vyhrala II.B s počtom bodov 25
stolný tenis chlapcov vyhrala II.C s počtom bodov 25

bowling mix vyhrala I.B s počtom bodov 40

2.kategória:
1.miesto - iV.C(170 bodov)

2.miesto - III.A(140 bodov)
3.miesto - III.C(125 bodov)

4.miesto - III.B(110 bodov)
5.miesto - IV.B(100 bodov)
6.miesto - IV.A(75 bodov)

disciplíny:
volejbal dievčat vyhrala IV.B s počtom bodov 40
streetbasket mix vyhrala III.A s počtom bodov 40
futsal chlapcov vyhrala IV.A s počtom bodov 40

stolný tenis dievčat vyhrala IV.C s počtom bodov 25
stolný tenis chlapcov vyhrala IV.C s počtom bodov 25

bowling mix vyhrala IV.C s počtom bodov 40

MIREC
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Už dlhšiu dobu si doma opatru-
jem knihu Antona Habovštiaka Kráľ 
nad kráľmi sa narodil. Autor v nej 
spomína na svoje detstvo, ku ktorému 
neodmysliteľne patria Vianoce. 
Okrem spomienok je plná krásnych 
myšlienok, vianočných kolied a 
piesní.

Aj dnes som ju otvorila a zalistovala 
si v nej, aby som vám spisovateľovými 
slovami  priblížila Vianoce zo začiatku 
20. storočia.

,,Od čias nášho detstva sme sa na 
nijaký deň, týždeň či mesiac v roku 
tak netešili ako práve na Vianoce. Už 
niekoľko dní pred sviatkami bolo cítiť 
ich blížiaci sa príchod.

 V deň pred sviatkom Božieho 
narodenia sa od ranných hodín až do 
samého večera jedlo iba málo. Celo-
denná strava bola suchá - len zemiaky, 
ale bez masti a za nimi riedka kapust-
nica, o ktorej starý otec vravieval, že 
z nej človek vyhladol prv, ako prišiel z 
kuchyne do humna.

,,Deti, nejedzte veľa, navečer 
uvidíte zlatú hviezdu na pôjde!” 

opakúvali matere deťom rok čo rok 
nielen preto, aby im pri stole lepšie 
chutilo, ale skôr s úmyslom zachovať 
pred svätým večerom prikázaný pôst.

 Na Štedrý večer sa ako všade inde 
aj pri našom stole žičilo zdravie a 
dostatok všetkého, privolávalo sa 
Božie požehnanie.

Na Štedrý 
večer sa mal 
každý najesť 
dosýta. Hojnosť 
sa zvýrazňovala 
aj tým, že pod 
biely ľanový ob-
rus mať doniesla 
ovsa i jačmeňa, 
aby sa ho urodilo 
v budúcom roku 
čo najviac. Ak 
sa našiel v dome 
peniaz, i ten sa 
položil na stôl, 
aby sa groš rozhoj-
nil a nechýbal po 

celý rok. Hostina pokračovala do kon-
ca večera. Aj statok v maštali a ovce či 
iné zvieratá mali mať lepší krm.

 Všetko, čo sa na Vianoce navarilo 
a napieklo, požívalo úctu. Z jedla 
sa nesmel vyhodiť ani len kúštik. Z 
vianočného stola nevyšlo nič nazmar, 
každú odrobinočku, čo ostala po ňom, 
matere  zmietli aj odložili. Pripiso-
vala sa im liečivá moc.”    

V súčasnej dobe je na vianočnom 
stole vo väčšine domácností hojnosti, 
nechýba ani drobné sviatočné pečivo 
a koláčiky, ktoré pečieme špeciálne 
len na túto príležitosť. Oslovili sme 
výbornú cukrárku pani profesorku 

Gajdošovú, aby sa s nami podelila 
o recept na takúto dobrotu, ktorú 
zvládne každý.

Pani profesorka má na záver pre 
všetkých čitateľov  takéto krásne  
vianočné prianie, ku ktorému sa pri-
pája aj kolektív redakčnej rady.

Mgr. O. Dúdorová

Vianoce, Vianoce, ticho sneží v nás...

Mikuláš na ľade !

A bol tu Mikuláš!  Každý  žiak sa tešil na veľa  sladkostí a nových 
vecí, ktoré im vložil do čižmy  neznámy ujo s bielou bradou.                                                                                                                                          
  Namiesto klasických nápisov na tabuliach v triedach: Na 
svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa! strávila celá škola 
na čele s pánom riaditeľom školský deň na klzisku.

6. 12. 2010 sme mali len tri podmienky: prísť aj bez 
korčúľ, mať mikulášsku čiapku alebo niečo s vianočným 
motívom a  nezabudnúť si doma dobrú náladu. Každý bol 
plný  očakávania, čo si pre nás naša Školská rada opäť vy-
myslela. Spolužiaci si pre nás pripravili rôzne hry a súťaže,  
po ktorých sme dostávali sladké odmeny. A pravdaže na ľade 
nechýbal ani hokej, zahrali sme si ho proti našim učiteľom 
a išlo nám to výborne. Ten kto  mal dosť, alebo len  jed-
noducho  už nevládal korčuľovať, sa mohol občerstviť v 
bufete alebo  zjesť  to, čo dala mamička. Mikulášom bol 
aj pán riaditeľ, lebo rozdával žiakom jablká, banány ale aj 
mandarinky.

Na tvári každého z nás sa v ten deň vyčaril krásny  úsmev 
plný šťastia a dobrej nálady. Atmosféru nám  spríjemňovala 
veselá hudba. Všetci sme sa tam vybláznili a poriadne  
vykorčuľovali, ale pred štadiónom aj zguľovali.

 
Bol to jednoducho čarovný Mikuláš na ľade! 

Biba, Lucka

VaniLkoVÉ RoŽkY
Prísady (na 60 kusov)

600 g hladkej múky, 140 g nadrobno 
posekaných lieskových orieškov alebo 
aj pomletých vlašských orechov, 420 
g masla alebo rastlinného tuku, 140 g 
práškového cukru, 2 polievkové lyžice 
citrónovej šťavy, vanilínový cukor alebo 
aj práškový cukor na obaľovanie.

Postup:

1. Z preosiatej múky, orechov, zmäk-
nutého tuku, cukru a citrónovej šťavy 
vypracujeme cesto, ktoré necháme v 
chlade odpočívať 1 hodinu.
2. Odpočinuté cesto si rozdelíme na 
menšie valčeky, z ktorých tvarujeme 
rožky.
3. Vytvarované rožky prenesieme na 
plech vyložený papierom na pečenia a 
pečieme 15 – 20 minút pri teplote 200 °C. 
Pozor, aby nestmavli, radšej skontrolovať 
spodok rožkov!
4. Ešte horúce ich obalíme vo vanilíno-
vom cukre, resp. práškovom cukre.

Čas prípravy: 30 minút
Čas pečenia: 15 – 20 minút
Čas chladenia: 60 minút

Plameň Lásky, ktorá prišla pre nás na svet, nech svieti aj vo vašom srdci a pokoj,
ktorý priniesla so sebou, nech prenikne do vašej duše a zaplaví ju radosťou.
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Letná škola ekonómie
Posledný júlový týždeň 

som sa s pani profesorkou 
Ing. Zuzanou Šivecovou 
zúčastnila Letnej školy 
ekonómie, ktorú každoročne 
už 15. rok organizuje nadá-
cia F. A. Hayeka sídliaca v 
Bratislave. Uskutočnila sa v 
horskom hoteli Šachtička pri 
Banskej Bystrici. Chcela by 
som sa s Vami podeliť o svoje 
zážitky.

Ako opísať v krátkosti 
taký nezabudnuteľný týždeň? 
To nie je vôbec jednodu-
ché. V prvom rade chcem 
zdôrazniť, že Letná škola 
ekonómie (LŠE) nie je iba 
obyčajnou suchou školou, do ktorej 
sa hlásia „bifloši“, ktorí sa chcú učiť 
ešte aj cez letné prázdniny. Aj keď 
som tam išla s takýmito obavami. Už 
prvý deň ma však presvedčil o tom, že 
som sa zmýlila, že som urobila veľmi 
dobre, že som tam prišla. Počas 6 dní 
som spoznala množstvo skvelých ľudí 
počnúc študentmi, leadershipom, 
prednášajúcimi až po členov nadácie F. 
A. Hayeka. Prednášky na ekonomickú 
tému sa konali v dopoludňajších 
hodinách a boli spestrené ekonomick-
ými hrami.

Z LŠE som si odniesla jednu veľmi 
dôležitú informáciu. A teda, že učiť 
sa anglický jazyk je veľmi dôležité. 
Možno sa to zdá byť otrepané, ale ter-
az som sa na vlastnej koži presvedčila, 
že to je pravda, a to vďaka nášmu 
prednášajúcemu Mikovi. Mike je 
učiteľom v USA a pracuje pre Founda-
tion for teaching economics.

Vďaka rozhovorom s Martinom 
Chrenom (terajší štátny tajomník Min-
isterstva hospodárstva a výstavby) 
som sa lepšie zorientovala v aktuálnej 
politike štátu. Mnohí z prednášajúcich 
mi pomocou ich životných príbehov 

ukázali, že nezáleží na tom, či sme 
bohatí alebo chudobní, že záleží vždy 
iba na tom, či ideme tvrdo za svojím 
cieľom. K tomuto sa hodí jedno an-
glické motto: „Never let the fear of 
striking out keep you from playing the 
game“.

Okrem toho, že som tam spoznala 
skvelých ľudí, naučila som sa viac o 
ekonómii, spoznala som hlavne samu 
seba, a to pomocou leadership train-
ingov, ktoré sme mali v popoludňajších 
hodinách. Zistila som, ako dokážem 
pracovať v kolektíve, čo mi viac vyh-
ovuje - či individualita alebo kolektív, 
ako sa pracuje pod tlakom v prípade, 
že sa všetko zdá byť beznádejné a 
pod... Pre mňa bola osobne LŠE 2010 
veľkým prínosom, a preto odporúčam 
všetkým študentom, aby sa prihlásili 
a ktovie, možno budete mať šťastie a 
vyskúšate si to na vlastnej koži budúci 
rok.

 A na záver: LŠE - je to síce letná 
škola ekonómie, no zároveň založená 
na spoznávaní samého seba, ľudí okolo 
seba ... Jednoducho ako sme sa na 
tom všetci zhodli - taká malá „Letná 
škola života“ .

Nika Mikeová, IV.B

V júli 2010 sa uskutočnil už pät-
násty ročník Letnej školy ekonómie 
pre stredoškolských študentov a 
učiteľov v Šachtičkách pri Banskej 
Bystrici. Počas celého týždňa sme 
sa učili ekonómiu formou zábavy, 
prostredníctvom hier, prípadových 
štúdií a prezentácií podnikateľov a 
odborníkov z praxe. Lektori boli zo 
Slovenska, z Českej republiky a z 
USA z univerzity vo Wirginii.

Letné školy ekonómie organizuje 
bratislavská Nadácia F. A. Hayeka, 
v spolupráci s americkou Nadáciou 
pre výučbu ekonómie (Foundation 
for Teaching Economics). 

Každoročne sa tejto akcie 
zúčastňujú  učitelia a žiaci  z vy-
braných stredných škôl zo všetkých 
regiónov Slovenska, pričom záu-
jem každoročne prevyšuje počet 
voľných miest. 

Bolo tam super a úprimne 
odporúčam každému učiteľovi eko-
nomických predmetov /vlastne 
všetkým učiteľom/, aby takúto 
školu absolvovali. 

Ďakujem vedeniu školy za 
možnosť zúčastniť sa LŠE.

 
Ing. Zuzana Šivecová, učiteľka 

odborných predmetov

Milí čitatelia časopisu,
 ako iste viete, naša škola  sa 

pravidelne zapája do rôznych aktivít. 
Takou aktivitou bola aj naša účasť na 
slávnostnom otvorení  8. Medzinárod-
ného veľtrhu cvičných firiem krajín V 
4 v Košiciach.  Cvičná firma je - pre 
tých mladších - ešte neznámy pred-
met,  ale je to predmet,  na ktorom 
nejde iba o učenie,  ale zároveň aj o 
prax v podnikaní a o zábavu .  Naučíme 
sa tam mnoho vecí,  ktoré sú potreb-
né pri založení firmy.  Práve na to 
sú veľtrhy cvičných firiem v školách 
najlepšie.  Dňa 20. 10. 2010 sme spolu 
so spolužiačkou z III. B triedy  a pani 
profesorkou  S. Lukáčovou cestovali do 
Košíc.  Na slávnostnom otvorení boli 
zástupcovia z rôznych aj zahraničných 
škôl,  ako napríklad z Fínska, Čiech, 
Poľska.  

Táto aktivita sa konala pod záštitou 
Obchodnej akadémie, Watsonova, 
Košice. Na začiatku akcie sa nám 
predstavili žiaci zo školy svojim krát-
kym a výstižným programom. Ďalej 
nás privítal riaditeľ školy, informoval 
o histórii otváraného veľtrhu  a o part-
neroch, ktorí podporujú chod cvičných 
firiem v tejto škole. 

Neskôr sme sa presunuli do areálu, 
kde boli cvičné firmy, a mohli sme si 
vyskúšať , ako to naozaj funguje v 
obchodovaní. Nadviazali sme  nové 
kontakty pre naše cvičné firmy a 
zabezpečili spoluprácu s možnými 
dodávateľmi alebo odberateľmi.   Po-
darilo sa nám nakúpiť zaujímavé tova-
ry a služby. Veď kto by sa nepozastavil 
nad všetkými tými vyzdobenými  a 
zaujímavými firmami, ktoré nás os-
lovovali a zaujali hlavne vzhľadom 

a zaujímavými produktmi.  Páčila sa 
nám ochota  a schopnosť  viesť ro-
zhovory pri nakupovaní , či oslovovaní 
zákazníka. Na tomto budeme pracovať 
aj my, aby sme tak to vedeli osloviť 
s našou firmou. Keď by ste si mysleli, 
že sme tam nakúpili tovar a služby  a 
za všetko sme museli platiť,  tak sa 
mýlite,  pretože všetko v cvičnej firme 
je iba imaginárne,  ako aj peniaze. 
Každá cvičná firma nám však vydala 
doklad o zakúpení výrobku  s našim a 
ich menom.    

Veľmi sa nám tam páčilo, bol to 
naozaj pekný deň,  na ktorom  sme 
sa veľa naučili. Myslím si, že takáto 
spolupráca  cvičných firiem je veľmi 
prospešná. Pre žiakov obchodnej aka-
démie sú to dobré skúsenosti v ich 
ďalšom pôsobení aj mimo školy.

Lea Lacová, III. C

Účasť na 8. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem krajín V4
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Dňa 22. 10. 2010 boli zamest-
nanci cvičných firiem a 2 pani 
profesorky na 3. kontraktačnom 
dni cvičných firiem v Banskej Bys-
trici. Odchod bol už skoro ráno o 
7:00 z autobusovej stanice. Nas-
túpili sme do autobusu, prebehla 
kontrola žiakov a vybrali sme sa 
na dva a pol hodinovú cestu. V 
autobuse prevládala dobrá nála-
da. Hudba nás sprevádzala celou 
cestou. Po všetkých tých kop-
coch a zákrutách sme potrebovali 
prestávku. Preto nám pán šofér 
zastavil v Brezne pred Tescom. 
Rozchod trval 30 minút. Ani sme 

sa nenazdali a prešiel určený čas 
na prestávku, vrátili sme sa do au-
tobusu a pokračovali v ceste. Po 
takej hodinke cesty sme už dora-

zili do Banskej Bystrice, presnejšie 
pred Obchodnú akadémiu Tajov-
ského. Pred školou sme hneď ako 
prvé zbadali chlapcov v oblekoch, 
stojacich pri nablýskanom aute. 
Vo dverách nás vítali dve žiačky, 
ktoré nás lákali k ich stánku. Vošli 
sme do miestnosti, kde sme vi-
deli stánky a pripravených žiakov 
ponúkať nám ich služby alebo 
výrobky. Najprv sme zostali všetci 
len stáť, ale potom sme sa osmelili 
a začali sme vo veľkom nakupovať. 
Môj prvý stánok, ku ktorému 
som sa vybrala, mal názov Očko. 
Ponúkali na predaj psíkov, ako aj 
služby súvisiace s nimi. Dievčatá, 
ktoré stáli pri svojom stánku, mali 
na hlavách psie uši. Vedľa stánku 
Očko boli už spomínaní študenti v 
sakách, ktorí ponúkali predaj áut. 
Veľmi zaujímavá bola partia chala-
nov pri stánku s názvom agentúra 
Echo. Chlapci mali zelené vlasy a 
pekný propagačný materiál. Roz-
dávali zelené nálepky v tvare 
noty. Po miestnosti chodil chla-
pec prezlečený za kominára. Jeho 
skupina ponúkala stavbu komínov, 
predaj krbov. S názvom Včielka 
s. r. o. sa prezentovali dievčatá, 
ktoré ponúkali predaj medu, včiel 
a medoviny. Ich slogan firmy znel: 
„Našu včielku a jej med obľúbi 
si každý hneď.“ Väčšina sa zas-
miala na firme Profi s. r. o. end-

less moment, ktorá mala za svoj-
ho maskota chlapca navlečeného 
vo fotoaparáte zo škatule. Na 
kontraktačnom dni boli aj iné 
firmy. Ja som vám popísala len 
pár z nich, pretože sa mi tieto 
zdali najlepšie, najzaujímavejšie 
a najnápaditejšie. 

Z obchodnej akadémie sme sa 
presunuli do obchodného centra 
Európa. Pobehali sme tam všetky 
obchody, nakúpili si pekné veci a 
dobre sa najedli. Čas v obchodnom 
centre ubehol ako voda. O tretej 
sme mali nástup pred Európou do 
autobusu a odišli sme domov.

Musím skonštatovať že sa mi 
tento deň páčil. Dal nám mnoho 
nových nápadov pre naše cvičné 
firmy a určite si z nich zoberieme 
príklad.

Olívia Zatrochová, III. C

Boli sme v Banskej Bystrici...
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netradičné hodiny
8. októbra 2010 do našej školy 

zavítal pán Mgr. Martin Menšík.
Prednáša na mnohých stred-

ných školách a pritom veľa ces-
tuje. Chcel nám viac priblížiť 
tému ,,Komunikačné zručnosti“. 
Táto vyučovacia hodina v II.A i v 
II.C bola iná ako ostatné. Bola 
oveľa zábavnejšia a uvoľnenejšia. 
Rozprávali sme sa o tom, ako 
sa komunikácia postupne vyví-
jala od čias pravekých ľudí až po 
súčasnosť. Rozoberali sme tiež to, 
aké dôležité sú  pri komunikácii 
detaily ako gestikulácia a mimika, 
intenzita hlasu... V závere sme sa 
zabavili pri aktivite, v ktorej dvaja 
spolužiaci opisovali vec, ktorú os-
tatní nevideli. A aj tu sa overilo, 

aká je dôležitá správna komu-
nikácia. Celý čas nás pán Menšík 
rozosmieval svojím zábavným 
smiechom.

Ďakujeme mu za túto besedu, 
ktorá nás niečo nové a zaujímavé 
naučila. 

Marta Jozefčáková, II.C
Miriam Stupáková, II. A 

Aj do našej II.B zavítal pán 
Menšík, ale na rozdiel od II.A a 
II.C sme s ním besedovali nie o 
komunikačných zručnostiach, ale 
o základných pojmoch z ekonó-
mie.

Pán Menšík vzbudil v žiakoch záu-
jem hlavne jeho zaujímavým pred-
nesom a príhodami. Motiváciou za 
správnu zmysluplnú odpoveď boli 
cukríky, takže žiaci nemali veľký 
problém zapojiť sa do debaty. 
Celá hodina prebehla veľmi rých-
lo. Na konci vyučovacej hodiny sa 
konala dražba o čokoládu, ktorú 
si napokon celá trieda rozdelila. 
Všetci sme sa na konci zhodli na 
tom, že takého besedy by sa mali 
konať častejšie.

Ivana Feješová, II.B

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislave
Medzinárodný veľtrh cvičných 

firiem je miesto, kde si žiaci stred-
ných odborných škôl majú možnosť 
vyskúšať v priamom styku so záka-
zníkom riešenia obchodných prípa-
dov, nadväzovanie obchodných a 
partnerských vzťahov a kontaktov. 
Dôležitá je aj možnosť priamej ko-
munikácie v cudzích jazykoch so 
zahraničnými cvičnými firmami, 
ako aj vznik osobných priateľstiev, 
poznávanie národných a kultúrnych 
zvyklostí zúčastnených krajín. 

Na 13. ročníku Medzinárodného 
veľtrhu cvičných firiem 2010 sa 
zaregistrovalo celkom 84 cvičných 

firiem zo 70 škôl – 55 z celého Slo-
venska a 29 zahraničných – z  Čiech,  
Bulharska, Fínska, Maďarska, 
Rakúska, Rumunska a Talianska. 

Jeho súčasťou boli aj súťaže, 
kde sa hodnotil celkový vzhľad 
stánku, komunikácia „zamestnan-
cov“ cvičných firiem, katalóg,  logo 
a slogan cvičnej firmy, ako aj ich 
elektronické prezentácie. O tom, 
že študenti nelenili a svedomito 
sa pripravovali, svedčia aj fotky vo 
fotoalbume študentov na sociál-
nych sieťach.  

Tohto Medzinárodného veľtrhu 
firiem sme sa zúčastnili aj my, 

študenti 2. ročníka  Obchodnej aka-
démie v Rožňave. Veľtrh cvičných 
firiem  sa konal v našom hlavnom 
meste. 

Ubytovaní sme boli v hoteli 
PRIM**, ktorý sa nachádza hneď pri 
vstupe do  Bratislavy v modernej 
obchodnej časti v tesnej blízkosti 
nákupného centra Shopping Palace 
a rekreačného areálu Zlaté piesky. 

Po vyčerpávajúcich aktivitách 
plní zážitkov sme Bratislavu zajedli 
dobrým obedom v hoteli Prim ** a 
pobrali sa naspäť domov...

Dominika Štítnická, II.B
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Školské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači pre žiakov 2. – 4. ročníka,
ktoré sa konalo 12. novembra 2010.

Úprava textu na počítači

poradie Meno a priezvisko trieda počet 
korektúr

počet 
chýb

počet trest. 
Bodov

Celkový 
počet bodov

1. Martin Homola IV.C 96 0 0 9600

2. Karina Lebovská III.B 96 10 2500 7100

3. Ľubomíra Zatrochová III.A 75 3 750 6750

10-minútový odpis

poradie Meno a priezvisko trieda hrubé 
údery

počet 
chýb

percento 
chýb

čisté údery 
za min.

1. Martin Homola IV.C 3199 0 0,00 319,9

2. Sandra Kardosová IV.B 3245 1 0,03 319,5

3. Attila Ambrúž IV.A 3013 0 0,00 301,3

spoločenská hra Business Master

Projekt Business Schoolgames predstavuje inovatívny, hravý prístup  k vzdelávaciemu procesu. Jeho cieľom je 
zážitkovou formou vzbudiť záujem o vzdelávanie, rozvíjať podnikateľské myslenie a ekonomické zručnosti.  
Projekt Business Schoolgames pozostáva z dvoch častí:  spoločenskej hry Business Master a  turnajov. 

Spoločenská hra Business Master je moderná vzdelávacia pomôcka pre vyučovanie ekonomických predmetov 
a podnikateľské vzdelávanie, je spojením princípov hier Monopoly a Milionár. Hráči zakladajú známe firmy, 
do ktorých investujú a vstupujú s nimi na burzu, to všetko je možné iba v prípade, ak má hráč dostatočné 
vedomosti, lebo musí správne zodpovedať otázky z  učiva. Úspešnejší je ten, kto vie viac. Aby bola hra ešte 
zaujímavejšia, pravidelne sa organizujú turnaje. Najlepší študenti vytvoria školský tím, ktorý súťaží spolu s 
najlepšími študentmi ostatných škôl v  celonárodnom kole.

Do projektu boli zapojení žiaci 3. ročníka.  Školský turnaj prebiehal v dvoch termínoch, a to 20. a 24. 9. 2010

poradie Meno a priezvisko hotovosť hodnota podnikov spolu
1. Ivana Ujházyová 11 400 5 660 17 060

2. Tímea Adamcová 7 120 4 820 11 940

3. Eva Potočná 6 070 5 400 11 510
    

               Do celonárodného finále naša škola vybraná nebola. 
Niki

súťaže, ktoré nám spestrili život v oa
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koľko jazykov vieš...
Jazyky sú neoddeliteľnou 

súčasťou národných identít a tvo-
ria základ mnohých kultúr. Hovorí 
sa: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát 
si človekom.” Myslím, že na tom 
niečo bude. Súčasný vývoj totiž 
ukazuje, že je potrebné ovládanie 
aspoň jedného cudzieho jazyka. 
Naši potenciálni zamestnávate-
lia berú tento fakt ako nutnosť 
a samozrejmosť, ako ovládanie 
práce na PC alebo napríklad riade-
nie motorového vozidla.  Myslím, 
že toto tu netreba viac rozoberať, 
lebo to počúvame zo všetkých 
strán. Už sme počuli „ ale zamest-
návatelia to vyžadujú“, „je to 
primárne kritérium“. Toto všetko 
je pekné, ale vezmime to inak. 
Predstavte si Karibské ostrovy, 
piesočnaté pláže, a na tej pláži ju 
alebo jeho. A teraz čo? Verím, že 
pri neverbálnej komunikácii by ste 
ostali dlho, ale čo keď mu chcete 
povedať: „Stretneme sa ešte?“ A 
došli ste... neovládate angličtinu 
ani žiaden iný cudzí jazyk. Sny o 
veľkej svadbe, krásnych deťoch a 
úžasnom živote sú fuč. Toto je jed-
noduchý príklad toho, aký je jazyk 
dôležitý nielen v pracovnom, ale 
aj osobnom živote. Ponaučenie? 
Učte sa! Učte sa! Učte sa cudzí 
jazyk, lebo nikdy neviete, kedy sa 

vám to zíde. Svet je malý a nikdy 
neviete, kam sa dostanete. Je to 
ťažké? Verím vám...no nič v živote 
ľahké nie je. 

Naša škola sa rozhodla 
podporovať študentov,  ktorí sa 
chcú učiť cudzí jazyk, konkrétne 
angličtinu, a preto otvorila nový 
odbor – bilingválnu obchodnú 
akadémiu. Čo si o tom myslia naši 
spolužiaci, študenti bilingválneho 
odboru?! Prečo sa vlastne rozhodli 
pre výber tohto odboru a ako ho 
hodnotia?! To všetko som pre vás 
zistila ;)

Vanda szappanošová                                                                                              
„Je to prínos pre moju 

budúcnosť. Viem, že sa mi to zíde. 
Chcem sa učiť anglicky, lebo to 
určite využijem vo svojom budú-
com povolaní. Je to super, máme 
veľa aktívnych ľudí a sme fajn 
kolektív. Čo sa týka náročnosti, je 
to náročné. Je to veľa, veľa, veľa 
angličtiny a ešte viac rozmýšľania.“

patrik Jesztrebi
„Rozhodol som sa ísť na bil-

ingválny odbor kvôli budúcej prá-
ci, aby som ľahšie získal zamest-
nanie, keď budem mať znalosť 
cudzieho jazyka, lebo môžem 
pracovať v zahraničí. Odbor sa mi 
celkom páči, máme aj nudné aj 
zábavné hodiny, ale je to zaují-

mavé :)Je to veru náročné, teraz 
ešte až  tak nie, ale od druhého 
polroka očakávam oveľa ťažšie 
hodiny. Triedny kolektív sa mi 
páči, prvý týždeň sme všetci boli 
trochu neistí, ale potom už to bolo 
len lepšie a lepšie a teraz už sme 
úplne v pohode :)“

Michal Ďurišin
„Sám neviem,  prečo som prišiel 

na túto školu :D, proste som to 
chcel skúsiť... očakávam, že sa 
naučím po anglicky... zatiaľ sa mi 
tu páči... zatiaľ je to celkom v po-
hode zvládateľné, ale myslím, že 
neskôr to už bude o dosť ťažšie...“

andrea Leštáková
„Baví ma angličtina a je to taká 

nová možnosť v Rožňave zaoberať 
sa tým. Je to pre mňa niečo také 
nové. Ešte som tu len tri mesiace, 
takže zatiaľ nemôžem povedať 
s istotou, že sa mi páči.  Sú tu 
aj nejaké klady a aj zápory.  Je 
to náročné a dosť,  ale je to bi-
lingválne, takže nič iné od toho ani 
neočakávam. Tak som sa rozhodla, 
tak to nejak zvládnem. Kolektív 
je po pravde dosť o ničom! Ale 
ešte sa niektorí tak celkom dobre 
nepoznáme. Dúfam, že sa to zmení 
a budeme k sebe milí a dobrí :D”

Niki
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Štvrtý ročník prináša mnoho krásnych a neopakovateľných okamihov, ktoré si treba vychutnávať naplno, 
s úsmevom a hlavne súdržne ako jeden kolektív. Ako pamiatka či milá pozornosť z ukončenia jednej etapy 
nášho života nám slúžia pozdravy - oznamká. Nimi obdarúvame najbližších kamarátov, rodinu, ale aj profe-
sorov.

Už na konci tretieho ročníka vám príde mnoho ponukových katalógov s najrozličnejšími možnými typmi 
oznámení. Je len na vás, ktoré si po spoločnom prezretí v triede vyberiete. Vždy však treba sledovať dátum, 
do kedy platí akciová ponuka oznámení, aby ste nemali zbytočne výdavky navyše. Najlepšie spravíte, ak ob-
jednávku pošlete v júni, pred koncom školského roka. Oznámenia vám spoločnosť zašle v septembri a potom 
sa už len stačí odfotiť  

Sledovať koľkým ľuďom vyčaríte úsmev na tvári, hoci len takouto malou pozornosťou je príjemný pocit na 
srdci. Všetkým triednym kolektívom želám veľa šťastia 

 
Sandy

oznamká
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talent obchodnej akadémie

Relka sa narodila a vyrastala do 
7 rokov  v Grécku. Častokrát trávila 
svoje prázdniny na Chalkidikách. 
Je tam veľmi krásna príroda. Vy-
hovovalo jej správanie tamojších 
obyvateľov. V budúcnosti sa sem 
plánuje vrátiť, pretože  je to pre 
ňu miesto plné spomienok a krás-
nych chvíľ.

Aurélia  je neobyčajné dievča. 
Jej záľubou je basketbal. Dokáže 
sa pri ňom stopercentne uvoľniť.

aké sú jej basketbalové 
začiatky? 

Jedného dňa navštívil basket-
balový tréner základnú školu, do 
ktorej chodila aj Relka. Bola ma-
lou prváčkou. Záujemcom  navrhol 
tréningy basketbalu. Aurélia bola 
odhodlaná stať sa basketbalistkou. 
Na tréningy chodila rada,  uvedo-
movala si, že sa v hre zdokonaľuje 
a basketbal sa stáva súčasťou 
jej života. Už ako 7-ročná bola 
zaradená k starším žiačkam, čo 
je fakt super. Prvých päť rokov sa 
učili základy hry.

čo zmenilo jej športový život?

V piatej triede sa Relka  dos-
tala do druhého družstva, kde sa 
začala učiť techniku, venovala sa 
vytrvalosti a behu, začala chápať 
logiku hry a basketbal už brala 
celkom vážne. Bol pre ňu nielen 
hrou, ale aj novou skúsenosťou do 
života. 

Relka teraz hráva druhú ligu za 
družstvo Abovia, ktoré je zaradené 
k najlepším družstvám na východ-
nom Slovensku. Ich súperkami sú 
dievčatá z Košíc, Starej Ľubovne, 
Svitu a Sabinova. Relka hráva na 
poste rozohrávačky.  Tréningy ab-
solvuje viackrát do týždňa. Nezna-
menajú pre ňu len zdokonaľovanie 
sa v hre,  ale aj veľa zábavy a 
nových zážitkov. Častokrát spo-
lu s ostatnými spoluhráčkami 
vymýšľajú aj rôzne srandičky. 
Určite na tréningu nemôže chýbať 
veľa smiechu a občas ,,sťahovanie 
nohavíc´´. Môžeme ich nájsť 
trénovať v telocvični našej školy 
alebo v novej športovej hale v 
Rožňave. 

Relka so svojimi spoluhráčkami 
a trénerom vychádza veľmi dobre. 
Stretáva sa s nimi na tréningoch 
a zápasoch, ale častokrát spolu 
trávia aj piatkové večery  a soboty. 
Relka máva na zápasoch dres s 
číslom 5, ktoré jej prináša šťastie. 
Najväčším úspechom bol pre ňu 
deň, kedy odohrávali zápas v Po-
prade. Nahrala tu 38 bodov, čo je 
fakt úžasné. Prezradila nám , že si 

pre neúspech niekedy aj poplače. 
Rodičia ale i celá rodina ju v hre 
podporujú, veď Relkina mama bola 
gymnastkou a stará mama veľmi 
túžila po tom, aby jej vnučka tan-
covala. Ich sen sa im však nesplnil. 
Relka je výborná športovkyňa, 
ktorá dosahuje výborné výsledky 
nielen v basketbale, ale aj v škole. 
Rožňava je pre ňu  basketbalovým 
mestom plným fanúšikov. 

 V budúcnosti by sa chcela dostať 
do národného reprezentačného 
výberu. Relka okrem basket-

balu obľubuje aj iné športy ako 
napríklad tenis, volejbal či futbal. 
Miluje aj psy, najmä boxery.  Na 
ľuďoch si váži úprimnosť, veselosť 
a zhovorčivosť. Neznáša však 
dvojtvárnosť a klamstvá. 

Po skončení základnej školy sa 
rozhodla študovať na Obchodnej 
akadémii v Rožňave. A prečo  práve 
tu? Je to pre ňu najlepšia stredná 
škola v okrese. Nechcela odísť do 
Košíc, čo by znamenalo koniec 
tréningom a na odporúčanie svo-
jich kamarátov ju to stopercentne 
presvedčilo. 

V budúcnosti by sa chcela dostať 
aj na vysokú školu.

Radka

Relkin profil

Prezývka:
Relka, Pištek, Reližn

Obľúbené čísla:
5, 12

Obľúbené jedlá:
Grécky šalát, 

kuracie prsia so šampiňónmi
Obľúbená kniha:

Denník Anny Frankovej
Obľúbené skupiny, pesničky:

Mix
Obľúbené farby:

Hnedá – opáleného tela, 
tyrkysová

Obľúbený film:
Deň potom

Obľúbené školské predmety: 
Telesná výchova, dejepis, 

fyzika
Výška:

1, 64 m ( rozohrávačky nemusia 
byť veľmi vysoké)

Stav:
Nezadaná !!!
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Vlastná tvorba

Nádej umiera posledná

Do uší mi doliehajú tiché zvuky,
to kvapky dažďa na okenné sklá narážajú

a moje pery šeptom naliehajú...

Vráťte mi leto, slnečné lúče
aj horúce noci a oblohu jasnú,
vráťte mi od minulosti kľúče, 
zopakujme si tú chvíľu krásnu.

Zastavte niekto tú kvapku,
kvapku na mojom okne,

a dovoľte nech sa ma šťastie znova dotkne.

Už hrmí aj sa blýska, 
no ja neprestávam túžiť po lete.

Bolesť aj strach ma stíska,
čo ma ešte čaká v tomto svete?

Ale veď po každej búrke vyjde slnko vraj,
a po apríli vždy príde máj,

a aj z hviezd jedna vždy svieti tak jasne,
a nádej vždy posledná zhasne...

Chcem cítiť tvoje objatia,
ktoré sa len tak nestratia.

Chcem vidieť tvoj úsmev sladký,
nech nie sú medzi nami hádky.

Chýbaš mi ako slnko kvetom,
ako voda vyschnutému jazeru.

Len pri tebe sa cítim sama sebou,
bez teba NEŽIJEM!

Tak teším sa už na ten čas,
keď začujem zblízka tvoj sladký hlas,

keď stretnú sa naše pohľady,
a zas budem plná nálady.

No teraz si ďaleko, tvoje bozky necítim,
tak rada by som bola s tebou, chcem tvoju lásku pocítiť.

Bez teba nejem, nespím, do steny hľadím,
počítam minúty, sekundy – zlato, ja sa zbláznim!

Horúca slza tečie mi po líčku, 
túto báseň píšem tebe – môjmu zlatíčku.

Dominika Belányiová

I want...

Miriam Stupáková
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Weekend times

dear friends from oa Rožňava,

My name is Melanie and I come from a small town 
of Bedlington which lies close to Newcastle. I am 
currently a third year student of Structural and Fire 
Safety Engineering at The University of Edinburgh, 
Scotland. 

I reckon, since you are all students, that you are 
curious to know how our British school system works. 
Well, to be honest, it is a little bit complicated. As 
you may know, The United Kingdom is composed of 4 
main regions: England, Wales, Scotland and Northern 
Ireland. Each of them has its own education system 
and qualifications. 

I grew up in the northern part of England, almost at 
the borders with Scotland and therefore I am going to 
describe my school. 
The county I live in has as the only one in Britain 
3-Tier System:

1. primary school:  You start at the age of 5 by en-
tering the reception year.  Then you do 4 more years 
here before you  are allowed to middle school.
2. Middle school:  years 5 - 8
3. high school: years 9 - 13. 

The compulsory education finishes at year 11 when 
you are 16 years old by taking GCSE exam from Math, 
English and Science (combined Physics, Chemistry, 
Biology). Up till year 10, all the courses are rigidly 
set. When entering year 10, you can pick the courses 
according to what GCSE you take.

If you wish, you can continue your high school stud-
ies either in year 12 and 13 or you can go to a college 
where more specialised courses like Hairdressing, 
Carpentering, Science, English Literature etc. are of-
fered. 

In year 12 you pick 4 subjects which you are going 
to study in depth for next 2 years and which you are 
going to be examined on at the end of year 13 by 
taking A-level exams (maturita). A-level results then 

allow you to enter the university if you fulfill their 
criteria. 

In the rest of England 2-Tier System is used:

1. primary school: years 1 - 6
2. secondary school: years 7 - 13

A typical day at my school started at 9 o´clock by 
registration with a tutor. This short meeting was also 
called Form class. 

our day then continued like this:

09:00 - 09:20   Registration = Form class
09:20 - 10:20   First lesson
10:20 - 11:20   Second lesson
11:20 - 11:40   Morning break
11:40 - 12:40   Third lesson
12:40 - 13:20   Lunch
13:20 - 13:30   Registration = Form class
13:30 - 14:30   Fourth lesson
14:30 - 15:30   Fifth lesson

In some years we had 2 different weekly schedules 
for even and odd weeks. 

The uniforms are compulsory up to year 11 - 13. 
We also have uniforms for our PE classes (gym class): 
green gym skirt for girls, shorts for boys, green knick-
ers, white socks, white shoes :-)

Down South in more posh area of England - in Sus-
sex - at Christ´s Hospital Boarding School they even 
have 458 years old uniforms! 

The university system is also different for each re-
gion. You study 3 years for bachelor and 1 year for 
masters in England.  In Scotland, the university stud-
ies are a little bit longer: 4 years bachelor and 1 year 
masters because Scottish students leave high school 
a year earlier than the English ones. 

Mel at Primary School Uniform

The uniforms of Christ´s Hospital Boarding School
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The first book introduces the 
reader to Elena Gilbert, a beautiful 
and popular high school student in 
the small town of Fell’s Church in 
Virginia, and her friends: Bonnie, 
Meredith, and Matt. As their senior 
year begins, Elena pursues the 
mysterious new guy in town, Ste-
fan Salvatore. Stefan’s resistance 
is met with Elena’s determination, 
and she eventually discovers his 
secret: that Stefan is a centuries-
old vampire. As Elena and Stefan 
fall in love, strange attacks begin 

to happen in the town while a dark 
and seductive stranger appears 
to Elena. Elena eventually learns 
that the stranger is Stefan’s older 
brother Damon. In Renaissance 
Italy, the brothers both fell in 
love with a young vampire named 
Katherine, who later committed 
suicide after the two brothers 
turned against each other when 
she decided to choose them both 
as lovers and exchanged blood 
with them. Fueled with rage, the 
brothers killed each other but 

woke up as vampires. The Awak-
ening ends with Elena seeking out 
Damon whom she believes to be 
the prime suspect for Stefan’s dis-
appearance after the townspeople 
begin to suspect the latter to be 
behind a recent murder and the 
strange attacks.

Lucka

Tuition fees at English universities are currently 
£ 3200 per year. Education in Scotland is free for  
Scottish and EU nationals. English students pay tu-
ition fees of £ 1820 here. 

The students, however, face a very difficult situ-
ation nowadays. The UK government wants to make 
severe cuts in financies reserved for the universities 
resulting in higher tuition fees ranging from £ 6000 
- 9000 a year starting from 2012. An already tight 
student budget will not be able to cope with such a 
financial burden and a lot of future students will sim-
ply not be able to get a university degree. 

Let´s hope our government will find better solu-
tion to this problem suitable both for students and 
for universities. 

Melanie Mel and her friends at their high school

the Vampire diaries

Main characters
Elenan  Gilbert:

Nina Dobrev 

Nina moved to Canada at the age 
of two and has lived in Toronto, 
Ontario since. From a very young 
age she showed great enthusiasm 
and talent for the arts: Dance, 
Gymnastics, Theatre, Music, Visual 
arts, and Acting! Modeling jobs led 
to commercials, which then turned 
into film auditions 

Stefan Salvatore:
Paul Wesley

Paul Wesley was born on July 23, 
1982. He was born and raised in New 
Jersey. He has an older sister, Mon-
ika, and two younger sisters, Julia 
and Leah. Paul became interested 
in acting when enrolled in a summer 
arts program in third grade. 

damon salvatore:
Ian Somerhalder

 

The son of a massage therapist 
and a building contractor, Somer-
halder was born and raised in the 
small southern town of Covington, 
LA. Boating, swimming, fishing and 
training horses filled much of his 
recreational time growing up, as did 
the school drama club and perform-
ing with the local theater group.
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www.deutsch.de

„Fit für Job“  läuft weiter

Unsere Schule orientiert ihr Aus-
bildungsprogramm auf fachorien-
tierte Fächer wie Ökonomie, Buch-
haltung, Management, Marketing 
und Vertrieb und Büroarbeit. Aus 
diesem Grund orientieren wir auch 
unser Projekt “Fit für Job” auf die 
Position des Kaufmannes / der 
Kauffrau. 

Das Ziel des Projektes, das 
drei Partnerschulen - Obchodna 
akademia Roznava, Gymnazium 
a SOS Orlova und Kaufmännische 
Berufschule Deggendorfm zusam-
menmachen ist, dass die Schüler 
Ihre Praktika in verschiedenen 
deutschen, slowakischen und 
tschechischen Firmen machen 
werden und diese Aufenthalte 
ermöglichen dann den Schülern 

neue Ansichten auf ihren Beruf 
zu erwerben, hauptsächlich in 
dem ökonomischen, rechtlichen 
und buchhalterischen Bereich. 
Die Kommunikationssprache wird 
Deutsch.

Wir planen, dass in diesem Pro-
jekt die 16-19 jährige Schüler ar-
beiten werden, cca 20 Leute für 
jedes Land für 2 Jahre.Der Aus-
landsaufenthalt wird 3 Wochen 

dauern und durch die Teilnahme 
an dem Praktikum erhöhen die 
Schüler ihre Chance auf dem eu-
ropäischen Arbeitsmarkt.

Das Hauptziel ist, den jungen 
Menschen neue Berufserfahrun-
gen zu vermitteln und ihnen zu 
ermöglichen, ihre fachlichen Kom-
petenzen zu erweitern und sich 
weiterzuqualifizieren. Die Prakti-
kanten sollten mit dem Gang der 

ausländischen Firma bekanntzu-
machen und dabei ihre Fachkom-
petenzen erweitern und natürlich 
praxisorientierte Fertigkeiten und 

Fachsprache erwerben. Sie können 
dann den Vergleich der Firmen, die 
Arbeitsmethoden und die Kunden-
betreung bei uns und im Ausland 
machen. Schliesslich bekommen 
die Schüler auch einen Europass-
Mobilitätsnachweis, (Berufs- und 
Sprachnachweis), als Anerkennung  
ihres Auslandspraktikums.

Mgr. Denisa Kováčová

Kaufmännische Berufschule Deggendorfm Gymnazium a SOS Orlova

Obchodná akadémia Rožňava

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.  Unter dem ersten Stock ist das...

2.  Gegenteil zu billig ist...

3.  Wo kannst du schwimmen gehen..

4.  Du has ihn wenn du erkältet bist...

5.  Süßigkeit

6.  Wenn du nicht trinkst, du hast...

7.  Synonym zu sprechen

8.  Über /Gegenteil/

9.  Das Glied

10.  Du hast ihn, wenn du schläfst

1.  Was essen die Leute in China?

2.  Was ist Zwiebel?

3.  Was erzeugt man aus Milch?

4.  Cola ist in einer…

5.  Alkohol aus Trauben ist…



Merry Weihnachten
(Dieses Gedicht ist von Dr. Alfred Becker, Bremen. Vielen Dank!)
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Oh man, bin ich doch 
gestern kontrolliert wor-
den, und der Polizist sagt: 
“Fahrzeugpapiere und aus-
steigen, ich denke, Sie sind 
betrunken!”
Ich: “Herr Inspektor, ich 

versichere Ihnen, ich habe nichts getrunken!”
Polizist: “Ok, machen wir einen kleinen 
Test! Stellen Sie sich vor: Sie fahren im 
Dunkeln auf einer Straße, da kommen Ihnen 
zwei Lichter entgegen, was ist das?”
Ich: “Ein Auto.”
Polizist: “Na klar! Aber welches? Ein Mer-
cedes, ein Audi oder ein BMW?”
Ich: “Keine Ahnung!”
Polizist: “Also doch betrunken.”
Ich: “Unter Garantie nicht!”
Polizist: “Okay, noch ein Test: Stellen Sie 
sich vor: Sie fahren im Dunkeln auf einer 
Straße, da kommt Ihnen ein Licht entgegen, 
was ist das?”
Ich: “Ein Motorrad!”
Polizist: “Na klar! Aber welches? Eine Honda, 
eine Kawasaki oder eine Harley?”
Ich: “Keine Ahnung!”
Polizist: “Wie ich sagte: betrunken!”
Ich wurde langsam etwas sauer, deshalb 
wollte ich mal eine Gegenprobe machen: 
“So, Herr Inspektor, Gegenfrage: Es steht 
eine Frau am Straßenrand. Sie trägt einen 
Mini, Netzstrümpfe und 
hochhackige Schuhe. 
Wer ist das?”
Polizist: “Na, klar. Eine 
Hure.”
Ich: “Ja klar, aber 
welche? 
Ihre Tochter, ihre Frau 
oder ihre Mutter?”

Vor uns liegt nun der Event,
den man Merry Christmas nennt.
Unsre Youngsters,  Girls und Boys,

kriegen jede Menge toys;
Pockemon und Peanut-Kern

haben alle Kids so gern!
 

Aber auch zu Mum und Dad
ist Old Santa pretty nett;

denn die Gifts aus Peter’s Shop
sind Prime Collection , - einfach top;
From Heaven high, da kommt er her,

und bringt der Goodies mehr und mehr.
 

Grandma, Grandpa, ach Ihr Alten,
Weihnachten könnt Ihr gern behalten,

X-mas providet globally
Corporate Identity; 

Joy to the world, bald ist’s Zeit
again für Silent und für Holy Night. 

Oder war da doch was dran,
am Christkind und am Weihnachtsmann?
An den Liedern, die wir einst gesungen:

Es ist ein Ros‘ entsprungen? 
Lag still und starr nicht dort der See?

Standst du, oh Tannebaum, nicht grün im Schnee?
 

Ich sehe heut in meinem Traum,
Euch Eltern dort beim Lichterbaum,
An Ochs und Esel denke ich zurück,

an Kinderaugen voller Glück,
an Worte, die uns eng verbanden,

Als Alt und Jung sich noch verstanden.
 

Wenn wir daheim schon nicht verstehen,
wie soll’s global dann besser gehen?

Nicht, wenn Ihr fremde Wörter stammelt, -
doch wenn Ihr unterm Wort Euch sammelt,

strahlt in die Welt so weit, so breit,
der Friede dieser Weihnachtszeit.

Max schläft im Unterricht ein.
Der Lehrer weckt ihn: “Ich glaube 
nicht, dass das der richtige Ort zum 
schlafen ist!”
Sagt Max: 
“Doch,doch. 
Sie müssten 
nur etwas 
leiser Spre-
chen.”

nemeckú dvojstranu pripravili: Janka a Radka
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Zábavné čítanie

Ráno vstanem,
do školy bežím.

To je zdanie!
 Ešte ležím.

Z postele padám,
zo zeme vstávam.

Rannú kávu si radšej dávam.

Vojdem do kúpeľne 
a tam na mňa niekto čumí, 

vyzerá to ako príšera z gumy.

Konečne ideme do školy, 
dúfam, že bolesť hlavy povolí.

Iba sa tak vlečieme,
ideme na liečenie.

Hlava sa už liečiť nedá.
Kto niečo vie, ten sa predá.

Prídem do školy osem päť.
Asi tu dám výpoveď!

Trápia ma tu z každej strany.
Počujem, že niekto vraví:

„Sprostá je jak kýbel gitu!”
Bože, kde mám kľúče od bytu ?

Asi sa už nezdržím,
hlavu si na lavicu položím.

So Sančom príklady počítame,
jeden po druhom k tabuli 

kráčame.

A už stojím pred tabuľou. 
Nikto nechce odísť s veľkou guľou.

Neviem o čom sa tu hovorí,
otočím sa chrbtom k tabuli 
a iba hlavou múdro kývam,

do blba sa iba dívam.

Do hlavy nám blbosti tlačia,
rodičia im za to vďačia.
Ale nás to tu už nebaví,
vravia nám, že sme ľaví.

Hlavná vec, že sme „zdraví”.

Leiluška

hefty a brepty i. a

Počuj, ty potrat morskej sasanky.

Ty mi môžeš burizóny z päty lízať!

Kukurica sa ťaží v USA.

Na obed máme rezne z kuracieho brava.

nezabúdaj !!!

Ak sa niekedy cítiš malý, neužitočný, deprimovaný, na konci so silami,
vždy si spomeň, že si raz bol najrýchlejšou,
najúspešnejšou a jedinou víťaznou
spermiou zo sto miliónov ďalších 

pár múdrostí

Keď vidím svojho EX s inou, je to v poriadku,
pretože rodičia ma odmalička učili, že hračky,

ktoré ma nudia, mám dať iným,
ktorí sú na nr odkázaní. 

Dôležité je myslieť pozitívne, ostatné príde samo. 

Choď za svojím cieľom, aj keď ho nemáš na dosah ruky.
Vždy je to lepšie, ako keby si ho nemal vôbec. 

Čo sme vyňúrali 

25.6.2010 sa našej milej tete
Bagetke narodila dcérka Zuzanka.

Merala 50 cm a vážila 2900 g.
 

Dnes je to už veľká 5-mesačná slečna.

Podľa mamky začína mať
malá Zuzka chuť na BAGETU. 

Odchádzam, veľmi si ma naštval,
bola som s tebou v dobrom aj zlom,
v zdraví i chorobe,
v bohatstve i chudobe,
ale práve sa všetko pominulo!
TVOJA POSLEDNÁ ŠEDÁ BUNKA! 

...T
he lit

tle

things m
ade me,

who I a
m today...

Leiluška



kto sú najlepší slovenskí brankári?

No predsa žŕdka a rozhodca!
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Šport

Konalo sa 1.kolo dlhodobých súťaží 
Košického samosprávneho kraja

 
Tu sú umiestnenia žiakov našej školy:

1. Florbal chlapci - 1.miesto

2. Futsal chlapci - 2.miesto

3. Volejbal chlapci - 1.miesto

4. Volejbal dievčatá - 1.miesto

5. Basketbal chlapci - 3.miesto

6. Basketbal dievčatá - 2.miesto 

2. kolo dlhodobých súťaží 
Košického samosprávneho kraja

Tu sú umiestnenia žiakov našej školy:

1. Florbal chlapci - 1.miesto

2. Futsal chlapci - 3.miesto

3. Volejbal chlapci - 1.miesto

4. Volejbal dievčatá - 2.miesto

5. Basketbal chlapci - 2.miesto (nepostupujú do 3.kola)

6. Basketbal dievčatá - 2.miesto

Konalo sa okresné kolo súťaží organizovaných 
Slovenskou asociáciou športu na školách

Tu sú výsledky našich žiakov:

1. Stolný tenis chlapci - 2.miesto

2. Stolný tenis dievčatá - 1.miesto 
    (postúpili do krajského kola - KE)

3. Šach dievčatá - Szabina Horváthová - 3.miesto

4. Šach chlapci - Martin Konečný - 5.miesto

príde do baru futbalista s hokejistom.
Sadnú si k baru a barman sa pýta, čo si dajú.
Hokejista:
“Whisky s ľadom, prosím.”
Futbalista sa zamyslí a potom povie: 
“Aj mne jednu whisky ale s trávou.”

kurz lyžovania sa skladá z troch častí:

1. Pripnúť si lyže.

2. Spustiť sa zo svahu.

3. Naučiť sa chodiť o barlách.

MIREC

na futbalovom štadióne:

“Otecko, prečo všetci nadávajú tomu pánovi vedľa?”

“Pretože hodil po rozhodcovi kameňom.”

“Dobre, ale veď ho netrafil?”

“Práve preto!”
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Grafická úprava: 
anett kozsárová, ing. Juraj Valko krišťák

Recept na dobrú náladu nielen na budúci kalendárny rok, ale na celý život :

Vezme sa 12 mesiacov, poriadne sa očistí od všetkej zlomyseľnosti, chamtivosti a nenávisti. 
Každý mesiac sa rozdelí striedavo na 28, 30 a 31 dielikov tak, že vystačí na celý rok. Potom sa 
každý deň upraví tak, že sa vezme 1 porcia dôvery, 1dávka poctivej práce, 2 dávky dobrej nála-
dy, pridajú sa 3 vrchovaté lyžice optimizmu, čajová lyžička znášanlivosti, zrnko taktu a štipka 
trpezlivosti. To všetko sa premieša a bohato zaleje láskou. Takto pripravené ,,jedlo“ sa ozdobí 

kytičkou pozornosti a podáva sa s milým úsmevom a dobrým slovom. 


