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Milí čitatelia!

Však veď to poznáte... Stále na 
konci roka ten dlhý monológ pána 
riaditeľa, ktorý v nás  má vzbudiť 
pocit viny za celoškolské leňošenie 
a nič nerobenie. No nakoniec aj tak 
po tomto „karhaní“ príde čas, keď 
vyzve úspešných študentov na  dosky 
slávy (asfalt pred hlavnou budovou) 
a odovzdáva im tajnosti schované 
v obálke. A potom nastáva to, na 
čo čakáme všetci – odovzdávanie 
výsledku našej celoročnej práce.  
Asi nie všetci sme s ním dostatočne 
spokojní, a preto vám ako prí-
lohu prikladáme čisté náhradné 
vysvedčenie, ktoré si môžete vyplniť 
podľa vlastného priania.. Úžasné, čo 
poviete? 

Ako stále máme pre vás množstvo 
zaujímavých  článkov a rozhovorov. 
Takže len si pekne listujte, čítajte 
a informujte sa, čo je nové. A ešte 
som zabudla – užite si prázdniny 
každý podľa svojich chutí. Pá, pá!                                                                           

Bianka Paľová
šéfredaktorka
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Úvodník

Tohto roku  sa konal už 17. ročník novinárskej súťaže 
stredoškolských a vysokoškolských časopisov. Aj my sme sa 
do nej zapojili. Súťažilo sa v 4 kategóriách. Delia sa na dve 
stredoškolské a dve vysokoškolské. Súťaž organizuje Televí-
zia Markíza,  Nadácia Slovenskej sporiteľne,

Banskobystrický samosprávny kraj – Krajská knižnica 
Ľudovíta Štúra vo Zvolene a ďalší spoluorganizátori. Vďaka 
nim sme sa mohli dozvedieť veľa zaujímavých vecí

od písania časopisu cez chyby, ktoré robíme, až po poli-
tickú situáciu na Slovensku.

Vyhodnotenia sme sa zúčastnili traja. Veľmi sme sa tešili 
a boli sme plné očakávania, veď ide o celoslovenskú no-
vinársku súťaž. Stretli sme sa s mladými novinármi amatér-
mi v našom veku a vymenili si skúsenosti, alebo s novinármi 
profesionálmi. Mohli sme na živo vidieť veľmi slávne osob-
nosti z televízie, tých, ktorí kedysi písali do Štúrovho pera. 
Bol tam aj PhDr. Pavol Vitko, (Slovenský syndikát novinárov, 
člen kontrolnej rady, štátny radca, Komunikačný odbor MO 
SR), Mgr. Patrik Herman, (šéfredaktor publicistiky TV Markí-
za), Mgr. Lukáš Diko, (šéfredaktor spravodajstva TV Markí-
za), Tibor Búza, (riaditeľ Centra spravodajstva a publicis-
tiky TV Markíza), Ing. Štefan Frimer (hovorca Slovenskej 
sporiteľne). Časopisy hodnotila odborná porota zložená 
z troch porotcov. Každý z nás chcel o svojej práci počuť 
len to najlepšie, ale chceli sme vedieť aj o chybách, ktoré 
robíme, aby sme sa ich vyvarovali. Veď všetci sa  pokúšame 
pripraviť perfektný časopis.  Získali sme veľa rád ako písať 
a hlavne komunikovať s ľuďmi, s ktorými robíme rozhovor. 
V tejto súťaži sme neboli najlepší, ale ani najhorší časopis. 

Máme ešte čo doháňať. No dostali sme pochvalu za našu 
obálku a niektoré články, ale porote  sa nepáčili niektoré  
titulky článkov, plagiátorské fotky, v niektorých prípadoch 
sme neuviedli zdroje, odkiaľ sme ich mali. Aj grafiku by sme 
si mali robiť sami, pretože je to študentský časopis a nie 
učiteľský. Touto cestou by som chcela poprosiť študentov, 
ktorí sú v takýchto veciach ako počítačová grafika zruční, 
aby prišli medzi nás. SRŠEŇ vám bude veľmi vďačný.

Aj napriek tomu si myslím, že sme dobrý časopis, pretože 
sme dostali známku 1. Ale boli tam aj také, ktoré dostali až 
štyri jednotky. Verím, že v budúcnosti budeme my tí, ktorí  
si zo súťaže odnesú zlaté Štúrovo pero.

Barbie

Aj oni sú normálni ľudia 
Štúrovo pero 2011
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Veľký športovec – cyklista, má dve 
sestry a jedného brata. Pivko si dá, ale 
silnejšie nemusí. Fajčí? Nie... Práve 
toto charakterizuje nášho pána školníka 
Dubaia.

...Stará sa o naše hladné krky, dohlia-
da na kuchárky a varešky.

Milá pani Mária Cirbusová a pán 
Aladár Dubai si našli pár minút nato, aby 
zodpovedali niekoľko mojich otázok.

Prečo sa voláte Aladár?
A.D.: - To bol omyl. Miesto Atilu mi dal 
farár meno Aladár. 

Čo ste chceli ako malí robiť? 
A. D.: - Ja neviem prečo, ale rád som 
sa hral na baču, ovce pásť v prírode...
Rád som kreslil, keby som sa lepšie učil, 
tak som mohol ísť na maliarsku. Za celý 
život som namaľoval tri obrazy.
M.C.: - Ako maličká som chcela byť 
knihovníčka.

Kam ste chodili do 
školy?
A.D.: - Do Plešivca a 
Fiľakova.
M.C.: - Na Základnú 
do Kobeliarova a 
Nižnej Slanej,  do 
Kežmarku na Strednú 
školu spoločného 
stravovania.

Mali ste okrem tejto 
práce aj inú?
A. D.: - Fúúúha.. A 
koľko... Môj predošlý 
kolega tvrdil, že som 
lenivý, preto som 
menil prácu.
Vyučil som sa za 
strojného zámočníka, 
potom vojenčina, 
v Rožňave som robil na ONV. Tam som 
robil 16 rokov, potom v Košiciach na 
Mestskej vojenskej správe. Robil som 
osobného šoféra jednému papalášovi, 
ďalej kancelársku krysu na Okresnom 
úrade v Rožňave a Plešivci. Potom 
som vegetil. Robil som aj finančného 
manažéra, potom obchodného zástupcu 
pre istú firmu v Banskej Bystrici a tu 
som už šiesty rok.
M. C.: - Nie. Tu robím od roku 1980, 
hneď ako som skončila školu.

Ste veľmi zábavný a milý človek, čo je 
váš zdroj dobrej nálady?
A. D.: - Treba brať život športovo. 
Nemali by sme sa na svet pozerať 
negatívne, treba mať nadhľad.
 

Mávate zmeny nálady? 
M.C.: -  Áno, podľa roboty. Hlavne keď 
je stres.
 
Čo vy a rodina? Máte manželku/ 
manžela a deti?
A.D.: - BOHUŽIAĽ  Ešte raz by som sa 
neženil a mám dve dcéry.
M.C.: - Mám dvoch synov – dvojičky. 
Manžel je dobrý, len má zdravotné 
problémy.

Akých máte kolegov?
A.D.: - Ujde to, pohoda, mal som aj 
horších.
M.C.: - Dobré. 

Máte nejaké zážitky z práce? 
A.D.: - V jednej triede sa pokazil na 

radiátore ventil, chcel 
som ho opraviť, ale 
voda vystrekla veľkou 
silou a ja som bol obeť. 
Pani zástupkyňa ma 
skoro nespoznala, bol 
som celý premočený až 
do slipov a vyzeral som 
ako kominár. V radiátore 
sa totiž rokmi nachádza-
la čierna špinavá voda.
M.C.: - Predtým bolo 
lepšie. Mali sme aj 
po škole také oslavy 
– narodeniny, a tak... 
Teraz sa už každý 
ponáhľa domov.
 

Podľa čoho zostavujete jedálny lístok? 
A čo rada jete vy?
M.C.: - Mám program v PC, podľa 
ktorého varíme. Receptúry sú stanovené 
Ministerstvom školstva a aj záväzné 
pokyny, podľa ktorých sa musíme riadiť. 
Mám rada mäso – vyprážaný rezeň a 
zemiakový šalát – to je moje.

O ktorej prichádzate do práce a kedy z 
nej odchádzate?
A.D.: - Pracujem od 08:00 do 16:00 
h.  Ale ja nepozerám na čas. Dakedy 
zvyknem prísť aj o šiestej  ráno.
M.C.: - Ráno dochádzam autobusom o 
siedmej a o tretej idem domov.

Okrem práce sa venujete niečomu? 
Vaše hobby?
A.D.: - Bicyklovanie, turistika, ako malý 
som rád kreslil, maľoval. No bicyklova-
niu sa venujem najviac.
M.C.: - Mám rodinný dom. Chováme 
akurát tak zajace a máme psíka. Rada 
sa bicyklujem v prírode...

Nejaký váš tínedžerský zážitok?
A.D.: - Nič také. Viac som sa venoval 
športu ako ženám.
M.C.: - Chodili sme na zábavy, boli sme 
štyri kamarátky, čo sme chodili takto po 
zábavách.

Koľko dievčat/chlapcov ste mali?
A.D.: - Fúúúú... Veľa, ale nič také 
vážne. Skôr kamarátky.
M.C.: - Mala som kamarátov. Vážnu 
známosť som mala len jednu a tú som 
si aj vzala.

Ste spokojný tu v OA?
A.D.: - Nie, a ani s platom. Neviem si 
zvyknúť. 
M.C.:  - Chcela by som  novú jedáleň, 
máme staré zariadenia a novú kuchyňu.

Čo chcete ešte v živote urobiť alebo 
dosiahnuť? 
A.D.: - Môj sen je na bicykli absolvovať 
dlhšiu trať cez alpské hory.
M.C.:-  V prvom rade sa chcem dožiť 
dôchodku. Chcem zdravie pre seba aj 
celú svoju rodinu.

Ďakujem vám obom za váš čas a milý 
rozhovor.

Biba

NECHÝBA IM OPTIMIZMUS 



● Čo sa dievčatám na tanci  páči, čo 
ich na ňom zaujalo, prečo je pre ne 
výnimočný?
Nike sa páči uvoľnenie celého tela. Má 
z toho dobrý pocit a radosť. Výnimočný 
je pre ňu určite preto, lebo je štýlový 
a čím má zložitejšie prvky, tým vie dať 
zo seba viac. 
Stel sa páči ladnosť pohybov, kreatívne 
choreografie. Zaujalo ju na ňom hlavne 
to, že spoznala nových  ľudí, ktorí sa 
zaujímajú o to isté o čo ona, ktorí žijú 
pre to, pre čo Stel, ktorých baví hýbať 
sa a užívať si hudbu .Tanec ju dokáže 
naplniť optimizmom, aj keď má zlé 
dni.  
Adri vždy snívala o tom, že raz bude 
tancovať. Tancuje so super ľuďmi a 
dni s nimi strávené by  nevymenila za 
nič na svete. Szabina nevie, prečo ju 
ľudové tance zaujali, ale určite vie, že 
sú pre ňu výnimočné.

● Určite je takýto koníček časovo 
náročný. Chcela som vedieť, ako 
často mávajú baby nácviky.
Nika nacvičuje raz týždenne (v stre-
du), Adri a Szabina majú nácviky 
raz do týždňa. No v poslednom čase 
mávajú dosť často sústredení. Stel má 
nácviky 3x týždenne (pondelok, streda, 
piatok), cez leto máva 5-dňové sústre-
denie na Zemplínskej šírave, a cez 
vianočné sviatky dvojdňové  v Rožňave 
a máva aj individuálne nácviky podľa 
dohody s trénerom.

● Reprezentovali ste už niekedy svo-
ju tanečnú školu/súbor? 
Nika sa nezúčastňuje žiadnych súťaží.
Stel svoju tanečnú školu reprezen-
tuje na mnohých plesoch, venčekoch, 
kde predvádza svoje tanečné umenie. 
Reprezentuje svoju umeleckú školu 
aj na tanečných súťažiach pred poro-
tou. Spýtala som sa aj na jej ocene-
nia. Odpoveď bola takáto: „Na svojej 
prvej súťaži som sa umiestnila spolu 
s tanečným partnerom na deviatom 
mieste z 23 párov v latinskoameric-
kých tancoch, na druhej súťaži sme 
sa umiestnili na prvom mieste v latin-
skoamerických aj v štandardných tan-
coch.“
Szabina a Adri sa každý rok 
zúčastňujú s celým súborom na 
všelijakých súťažiach, kde získa-
vajú  krásne umiestnenia.
Všetky baby mali možnosť 
vystupovať  na Slovensku, no 
rady by sa niekedy dostali aj do 
zahraničia.

● Vaše  pocity z tanca?
Stel: ,,Moje pocity z tanca 
sú skôr neopísateľné ako 
opísateľné. Ako som už spo-
menula, tanec mi dodáva 

optimizmus, pri tanci sa môžem uvoľniť 
a v hlave mám len jednu vec – rytmus, 
na nič iné nemyslím, len 1, 2, 3.... a 
tak ďalej, kroky už idú samy od seba.
Nika: ,,Tanec? To je radosť, vášeň, 
túžba, je to jednoducho úžasné.“
Adri: „Pocity? Tanec vyvoláva vo mne 
akúsi vášeň. Proste ho milujem a názo-
ry druhých ma nezaujímajú. Veľa ľudí 
sa pozastavuje nad ľudovkami. No ja 
mám na to úplne iný názor.“
Szabina: „Mám z tanca suprové pocity. 
Je pre mňa výnimočný.“

● Baby určite zažívajú počas 
nácvikov a vystúpení veľa zaujíma-
vého, pekného, výnimočného. 
Nika: „Najzaujímavejšie bolo pre mňa 
minulé leto - zúčastnila som sa na 
tanečnom sústredení, kde som spozna-
la mnoho úžasných ľudí z iných miest/
krajov. Schuti sa zasmejeme na tréner-
ke, keď napodobňuje naše nepodarené 
výkony.“
Stel: „Najkrajší je každý jeden deň na 
tréningu a najvtipnejší zážitok je asi 
tanečné sústredenie na Šírave, tam sa 
toho zažije dosť. Skákanie z okien po 
večierke, aby sme sa dostali na druhú 
izbu, prezliekanie sa za rôzne štáty v 
posledný večer sústredenia a ostatné 
radšej zamlčané zážitky :D:D“ 
Adri a Szabina majú spoločný zážitok: 
„Najkrajším bol pre nás deň, keď sme 
prišli na skúšku prvýkrát.  Najvtipnejším 
bola asi Veľká noc, keď nás chlapci 
stále oblievajú. Opakuje sa to z roka 
na rok.“

A čo dodať na záver? Dievčatá, obdi-
vujeme váš talent, elán, vytrvalosť  a 
prajeme vám, aby ste tancom  rozdáva-
li dlho radosť všetkým okolo seba.

Raduš
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3 v 1
Určite si hovoríte, prečo som zvolila tento názov 3 v 1. Rada by som vám, našim čitateľom, napísala niečo o štyroch 

výnimočných dievčatách, ktoré tancujú tri rôzne druhy tancov. Sú to žiačky II. B triedy, a to Stella Szűcsová tancuje 
spoločenské tance, Nikoleta Pipolyová moderné tance, Adriana Plichtová a Szabina Horváthová milujú ľudové tance. Nika 
sa tancu venuje aktívne 2 roky, Stel 6 rokov, Adriana 7 a Szabina 2 roky. Pretože chodíme do tej istej triedy, mala som 
skvelú možnosť všeličo sa o týchto talentovaných dievčatách dozvedieť.

Szabina Horáthová Adriana Plichtová

Nikoleta Pipylová

Stela Szücsová
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34. ročník celoštátnej prehliadky SOČ
Po úspešnom absolvovaní školského, regionálneho a kra-

jského kola som sa v dňoch 25. – 27. apríla 2012 zúčastnila 
celoštátnej prehliadky SOČ v Piešťanoch. Súťažiacich bolo 
celkovo 272, súťažili  v 17 odboroch. Ja  som svoju školu 
reprezentovala v odbore hoteliérstvo a cestovný ruch s prá-
cou na  tému „Majú ľudia strach pred lietaním?“. V tomto 
odbore bolo veľa zaujímavých 
tém. Predovšetkým sa súťažiaci 
snažili zviditeľniť regióny, z 
ktorých pochádzajú. Hosťujúcou 
školou bola Hotelová akadémia 
Ľudovíta Wintera. Ja som si 
vážnosť celej veci uvedomila až 
v Dome umenia v Piešťanoch pri 
otvorení celoštátnej prehliadky, 
keď začala hrať hymna. 

Súčasťou mojej práce bol le-
ták, ktorý poskytuje rady ako 
prežiť let bez problémov a stresu. 

Následne som ho zaniesla do cestovnej agentúry REGION-
TOUR. V letáku som poskytla rady, čo si na dovolenku zbaliť, 
ale predovšetkým rady ako potlačiť stres pred letom. Preto 
ma veľmi potešil mail od jednej staršej pani, ktorá celý 
život nevedela prekonať strach z lietania, ale po prečítaní 
môjho letáku sa predsa len rozhodla, že leteckú dopravu 

vyskúša. Zhodou náhod mi tento 
mail písala z Kuby, čiže táto práca 
určite nevyšla nadarmo.

Budúcim tretiakom by som 
odporučila, aby SOČ-ku nebrali 
len ako povinnosť a tému práce 
si vybrali podľa vlastných záuj-
mov, pretože o takých veciach, 
ktoré človeka zaujímajú, sa 
píše najľahšie. Účasť na jednot-
livých kolách je určite dobrou 
skúsenosťou.

Bianka Harsányiová

Tak ako každý rok, aj tento rok sme sa museli rozlúčiť s našimi 
milými štvrtákmi. Žiadne očko neostalo suché pri spomienkach 
na spoločné zážitky zo školských akcií a výletov. Ale môžeme byť 
radi, veď ich posielame ďalej na cestu životom. Idú na vysoké 
školy, do zahraničia alebo sa rovno vrhnú do zamestnania. Hoci-
jako sa rozhodnú, držme im palce, nech práve to ich rozhodnutie 
im ponúkne čo najviac možností ďalej sa zdokonaľovať v tom, čo 
ich napĺňa radosťou a šťastím.

Sima 

Štvrtáci
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A konečne je to tu, čaká nás vytúžený oddych po 10 mesiacoch "driny", učenia sa pred hodinami a písania si "domácich 
úloh" v škole. Všetci žiaci sa už určite tešia na prázdniny, ktoré sú za dverami. Prázdniny sú časom zážitkov, oddychu, 
cestovania a bláznenia. Počas nich sú preplnené všetky kúpaliská. Každý z nás sa už na to určite teší a zároveň sa vidí 
niekde pri mori, ako leží na piesku a opaľuje sa, plnými dúškami si užíva nič nerobenie a pokoj od školy. Niektorí sa zase 
vidia na letnej brigáde, ako si na dovolenku ešte len zarábajú, tí by sa možno radšej videli v školských laviciach. Iní 
dovolenkujú doma v svojich záhradkách, chodia k moru, na kúpaliská,  pozrieť si historické a kultúrne pamiatky sveta, 
na turistiku do hôr alebo radšej dovolenkujú na svojich chalupách. Ale každý má svoju vysnívanú krajinu alebo des-
tináciu, do ktorej by sa určite chcel ísť pozrieť; niekoho možno baví len tak sa vyvaľovať na pláži, iných zase objavovať 
podmorský svet a adrenalínové športy. Aby ste si mohli vybrať tú svoju tohtoročnú vysnívanú dovolenku, vybrala som 
vám najobľúbenejšie dovolenkové destinácie, ale aj riziká v nich.

GRÉCKO

Odpočíva na svojom mori
Do Grécka cestujeme najmä kvôli slnku, plážam a teplému 
moru. Gréci sú národ lodiarov, moreplavcov, rybárov, 
potápačov či lovcov morských špongií, národ známy dlhou 
históriou a slávnymi osobnosťami. Miestna kuchyňa sa spá-
ja vždy s čerstvými surovinami, či už ide o zeleninu, ryby, 
mäso alebo dary mora. 
Mena: euro (€)

Riziká:
• Neodporúča sa individuálne táborenie mimo vyhradených 
kempov ani cestovať do vojensky citlivých oblastí pozdĺž 
gréckych hraníc. 
• Návšteva mníšskeho štátu Athos (Agios Oros) je povolená 
iba mužom starším ako 18 rokov, ženy prístup nemajú. O 
návštevu treba požiadať s dostatočným predstihom na Min-
isterstve zahraničných vecí Grécka.
zdroj: http://www.last-minute.travelagent.sk,
http://www.greek.wbl.sk/

CHORVÁTSKO

Vôňa ihličia a mora
Chorvátsko je mladou krajinou. Slovenskí turisti milujú 
najmä, keď môžu kedykoľvek sadnúť do auta a blúdiť po dl-
hom chorvátskom pobreží. Usadia sa tam, kde sa im zapáči. 
Jedno príslovie hovorí, že láska ide cez žalúdok. Tamojšiu 

kuchyňu ovplyvňovali predovšetkým jedlá turecké, talian-
ske a, samozrejme, strava juhoslovanských národov. Dalo 
by sa o nej povedať, že je kuchyňou vinárov a sedliakov. 
Kuchyňa vo veľkom využíva plody mora. Krajina má bohaté 
kultúrne pamiatky, ktorých minulosť siaha až do čias Ríma.
Mena: chorvátska kuna (HRK) 
Riziká: Určité riziko taktiež môžu predstavovať ostrejšie 
kamene v mori alebo najrôznejšie živočíchy, ako sú 
napríklad morskí ježkovia, ktorí sa v niektorých oblastiach 
vyskytujú. Pri zranení morským ježkom je potrebné z rany 
odstrániť úlomky tŕňov a potom zasiahnuté miesto ošetriť 
bežným antiseptikom. Pri prechádzkach do vnútrozemia 
dávajte zvýšenú pozornosť kvôli hadom, z ktorých niektorí 
môžu byť jedovatí.  
zdroj: http://www.lastminute.estranky.sk/,
http://www.mojstyl.sk

TURECKO

Krajina plná kontrastov
Mešity, minarety, ruiny dávnej antickej civilizácie, orien-
tálne trhy, brušné tanečnice, prekrásna príroda, idylické 
rieky a jazerá, to je Turecko – krajina tisíc a jednej noci.
Turecká kuchyňa patrí k najlepším a najzdravším na svete.
Mena: turecká líra (TL) 
Riziká: Medzinárodné i miestne teroristické skupiny údajne 
aktívne v Turecku predstavujú pomerne vysokú hrozbu. Vý-
buchy sa nevyhýbajú ani dovolenkovým lokalitám. Preto by 
ste pri návšteve Turecka mali dbať na zvýšenú pozornosť a 
vyhýbať sa preplneným uzavretým priestorom.

Pozor na alkohol!
V Turecku platí zákaz požívania alkoholických nápojov na 
verejných priestranstvách (vrátane ulice, zastávky a pod.). 
V prípade jeho porušenia môžu turistu napomenúť a pri 
opakovanom porušení uložiť pokutu až do výšky 100 USD.
zdroj: http://www.kk-aerobik.com ,
http://www.akvila.cz,
http://www.destinacie.sk

DOVOLENKOVÉ  DESTINÁCIE
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TALIANSKO

Gurmánsky raj 
Talianska kuchyňa patrí medzi svetové legendy. Vyniká 
ľahkosťou, pestrosťou, chuťovou harmóniou a úplnou 
jednoduchosťou. Kto by odolal nápaditým úpravám ces-
tovín, originálne servírovaným šalátom či svetoznámej 
talianskej klasike v podobe pizzy? 

Mena: euro 
Riziká: Muži by mali vždy zložiť pokrývku hlavy vstupujúc 
do akejkoľvek budovy.
Ak nechcete, aby vám doliali vína, udržujte svoj pohár 
takmer plný, odmietnuť je urážka. Nedolievajte víno, pre 
Talianov je to prejav neženskosti
Pri návšteve malých obchodíkov, pozdravte priateľským Bu-
ongiorno alebo Buonasera už pri vstupe, nie až pri platení..
Nezabudnite na Sicíliu
Najväčší a najľudnatejší ostrov v Stredozemnom mori leží 
pri špičke  „talianskej čižmy“. Okrem teplého priezračného 
mora, bohatého a rušného večerného života v mestách 
každú vekovú kategóriu fascinuje sicílska zmes histórie 
a súčasnosti. Krása a tajuplnosť ostrova korunovaného 
najväčšou činnou sopkou Európy Etnou povýšili tento ostrov 
na osobitný dovolenkový cieľ.
zdroj: http://www.peknekrajinky.estranky.sk,
http://www.fiptour.sk

BULHARSKO

Príjemné a lacné
Načiernomorskom pobreží v blízkosti pieskových pláží 
pribudli desiatky luxusných hotelov. Nemôžeme sa čudovať: 

mestá s bohatou históriou, pieskové pláže, liečivé min-
erálne pramene, široká ponuka zábavy, športov, chutná 
strava, kvalitné služby a výhodné ceny lákajú turistov z 
celej Európy. 
Neležte iba na pláži
Je škoda nevybrať sa na historickú prechádzku, veď Bulhar-
sko je na 4. mieste v Zozname UNESCO.
Mena: bulharský lev (BGN)
zdroj: http://www.mojanitra.sk,
http://www.bulharskobulharsko.cz,
http://www.tvtip.sk

ŠPANIELSKO

Býčie zápasy- Corrida 
Ročne v Španielsku zahynie 60 000 býkov pri zábave zvanej 
corrida. Býčie zápasy sú súčasťou osláv skoro každej fies-
ty, vo veľkých mestách sa corrida koná pravidelne každú 
nedeľu. Na rozdiel od svojich portugalských susedov, 
Španieli býka vždy zabijú a mäso z býkov sa prerozdelí 
medzi chudobnou vrstvou. Corrida bola a aj je "povolanie", 
ktoré umožňuje najchudobnejším španielskym chlapcom 
dostať sa medzi spoločenskú elitu. V Španielsku, v ktorom 
je napriek jeho ekonomickému rastu ešte stále veľa chu-
doby, sa mladí chlapci z vidieka aj miest snažia dostať do 
škôl pre toreadorov, rovnako ako u nás na nejaké "vychy-
tené" gymnázium.

Býčie zápasy alebo inak povedané corrida de torros, skrá-
tene korida, sú jedným zo symbolov Španielska. Korida sa 
väčšinou koná pri príležitosti nejakého sviatku či slávnosti. 
Toreadorskou sezónou obvykle zahajujú slávnosti Las Fallas, 
ktoré sa konajú vo Valencii v polovici marca. Účastníkmi 
zápasov sú býk, tzv. toro a profesionálny zápasník - torero. 
Zápasníci sa delia na matadorov, to sú tí hlavní, pikadorov 
a banderillerov. Celú družinu (tzv. cuadrilla) tvoria dvaja 
pikadorovia a traja banderillery. Býci sú pred tesným zápa-
som držaní v ohrade corral. Býčie zápasy trvajú spravidla 
dve až dve a pol hodiny a majú svoje pevné pravidlá. Pred 
vpustením do arény je býk zámerne "oslabovaný", aby sa 
znížilo riziko pre človeka - ostré rohy sú opiľované, do očí 
mu je vtrená vazelína aby sa znížila schopnosť orientácie, 
niekedy sa mu podávajú v potrave sedatíva. V boxe je býk 
dlhé hodiny uzavretý bez možnosti pohybu, tesne pred vy-
pustením je bitý a dráždený.
zdroj: http://www.spanielsko.travelon.sk,
http://www.cs.wikipedia.org

Michaela Poláková
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ACH, TI€ FINANCI€...

Tip na šetrenie:

Letenky si objednávajte pár mesiacov dopredu, vracajte sa cez víkend, je to oveľa lacnejšie.

Je paradoxom, že peniaze sa stávajú v živote tým najdôležitejším, keď ich už nemáme.

Dobrá myšlienka:

Ilustrácia: Ladislav Tverďák

Peniažky z prasiatka

Každý sporí. Ocko sporí na auto, mama na vysnívanú dovole-
nku a ja mám v peňaženke vzduchoprázdno.  Čo mám robiť? Isť 
si pýtať stále od rodičov, keď niečo potrebujem? Je to chvíľkové 
riešenie, ale dlhodobo to nevydrží. Najlepšie by bolo, keby  sa 
mi pošťastilo nájsť si brigádu.

Nie každý má to šťastie získať džob cez prázdniny a voľný 
čas. Zaujímalo nás, či majú naši študenti vreckové, od 
koho ho dostávajú, ale aj  ako s peniazmi nakladajú. Tu je 
niekoľko odpovedí:

- „Peniaze mi dáva mama stále, keď potrebujem, ale aj vypomáham na diske, a tak si aj sama občas 

zarobím. No len mám problém, že ja neviem sporiť, a tak miniem všetko na zábavách.“

- „Ja dostávam vreckové od rodičov, ale cez leto  budem brigádovať. Šetriť neviem, a tak si kúpim každú 

hlúposť , ktorá sa mi páči.“

- „Áno, dostávam vreckové raz týždenne. Nedostávam vždy rovnako, ale stále mi postačí na ten týždeň.  

Vždy ho  miniem na niečo, čo mi padne do oka..“

- „Každý deň dostávam vreckové, nešetrím , nemá to zmysel. Kupujem si z neho všetko.“

- „Každý deň dostávam vreckové, kupujem si z neho jedlo a čo mi zostane si odkladám.“ 

- „Každý mesiac dostávam na účet 22 €. Niekedy mi doma dajú 2 € len tak na kofolu alebo nejakú 

maličkosť.“

- „Sem- tam. Po čase ho miniem, nezvyknem sporiť, iba ak niečo chcem, tak vtedy si nasporím.“

Takže poväčšine sú našimi sponzormi  rodičia. Radšej 
si pýtame od nich, ako by sme si mali na vreckové 

sami zarobiť. V súčasnosti  
máme dokonca svoje 
vlastné  študentské účty, 
na ktoré nám peniažky  
pribúdajú, ale niekedy 
aj veľmi rýchlo ubúdajú. 
Týmto spôsobom sa nás 

rodičia možno snažia viesť 
k hospodáreniu s financiami. 
Vedia však, kam putuje naše 
vreckové (vlastne ich zárob-

ky)? Sú to naozaj len bežné 
veci ako  jedlo, nápoje 

či  oblečenie? A  čo iné 
potrebujeme? 

                                                                                                                                                                    Biba
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Len ten, kto nič nerobí, nič nepokazí

„Práca ešte nikomu neublížila! Ale načo riskovať?” – takto si pred letom hovorí asi každý druhý študent. Leto, kúpa-
lisko, voda, lásky. Nikde sa neskrýva slovo pracovať či  brigádovať. Asi nie náhodou.
  

Letné brigády v našom okrese nie sú ničím výnimočným, no nájsť si brigádu tam, kde je nezamestnanosť takmer 21%, 
je umenie aj pre tých najšikovnejších. Myslím, že študentov pred letom delíme na dve skupiny. Jedna skupina sú tí, ktorí 
sa aspoň pokúšajú si nájsť brigádu. A tá druhá? Oni si proste chcú užiť leto z peňazí rodičov (ako po celý zvyšok roka). 
Šikovnejší si „schmatnú‘‘ job v nejakej tej firme či reštike,  na tých ostatných ostanú bary, krčmy či umývanie verejných 
toaliet. Ja som si pre vás pripravila TOP 10 brigád leta . Možno „kúsok  netradičných”. Ale veď niekde musíte začať 

TOP 10 brigád roka 2012

10. Verejný pomocník
Miesto číslo 10 v TOP brigádach patrí 
ľudom s dobrým srdcom. Verejne 
pohadzovať odpadky po ceste do 
školy sa niekomu zdá ako hlúpy vtip 
medzi brigádami. No pozrite sa na to 
z inej strany. Pracovníkov VPP vidím 
každé ráno opierať sa o metly či 
lopaty a klebetiť. Veď týmto im aspoň 
pomáhame v práci, aby ju náhodou 
nestratili.

9. Komentátor fotiek na sociálnych 
sieťach
Myslím, že skupine detí a tínedžerov 
od 5-18 rokov je jasný  tento druh 
brigády. Hoci za ňu nedostanete peni-
aze, no ale povedzme si pravdu, kto 
dostáva dnes peniaze za to, že po-
vie svoj názor? Iba politici. V lepšom 
prípade povedia osobný názor, v tom 
druhom názor toho, kto si ich podpla-
til.

8. Nádejný básnik
V dnešnej dobe umelcov ubúda, tak 
skús „skočiť” do sveta literatúry. 
Za peknú báseň dostaneš bozk od 
priateľky, no ale nové botasky si za to  
asi nekúpiš.

7. Fotograf (nikomu sa nevysmi-
evam)
Ešte prednedávnom si na toto povo-
lanie potreboval talent. Teraz ti stačí 
len dobrý foťák, raz nafotiť rodinnú 
oslavu a už ti píšu potenciálne „mod-
elky”, či by si ich necvakol. Pár do-
brých  fotiek a je z teba fotograf.

6. Ochranca stromov
 Odborne povedané enviromental-
ista. Pre svoj dobrý pocit poobjímaš 
pár stromov a zabudneš aj na fakt, že 
predtým si ich označkoval nejaký ten 
rotvajler.

5. Dojič/ka kráv
Farmy nájdeš „na každom rohu”. Čo 
tak povedať farmárovi, že dnešok je 
pre neho šťastný deň? Lebo pred ním 
stojí  nový osobný dojič jeho Milky, 
Elzy a Hanky.

4. Usporiadač párty
Rodičov pošli na dávno zabudnutý 
romantický víkend a ty hor sa urobiť 
udalosť roka. Pre dobré meno tvojej 
piatkovej párty ti radím, nesmie ti 
tam chýbať pomarančový džús a ovoc-
né palacinky. :-D 

3. Dobrovoľný ochutnávač vín
Neviem, čo by som k tomu dodala. Asi 
len toľko, že pite s rozumom a +18. 

2. Balič ženských sŕdc
Chlapci často ani len v kútiku duše 
netušia, že majú medzi dievčatami 
pomenovanie casanova. Majú brigádu, 
o ktorej ani nevedia. Nevedia, čiže 
nedostávajú peniaze. No chudáčikovia 
naši...

1. „Free hugs”
Top brigáda je určite „free hugs” 
alebo objatie zadarmo. Pri návšteve 
Anglicka narazíte na takýchto „brigád-
nikov‘‘ na každom rohu. No tak ale 
zabijú sa, keď raz majú radi objatie?

zdroje: Robert Kovacs, internet
Sima

Začala som tými menej atraktívnymi  až po ten „the best”.
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Párty šelmy:
Tento typ študenta obľubuje disko kluby a rôzne iné 

nočné bary, kde sa dá neobmedzene zabávať. Väčšinou 
opúšťa svoj domov  po desiatej večer a vyráža spolu s ka-
marátmi do nočných ulíc. Majú radi zábavu, super hudbu v 
štýle  tuc-tuc , disko svetlá, dídžejov... Snažia sa vychutnať 
si piatkový večer tak, aby mali na čo spomínať do budúce-
ho piatku. Väčšinou je to mládež, ktorá chce spomínať na 
svoje tínedžerské roky len v tom najlepšom.

Pokojní labužníci:
Takýto študent nepreferuje veľmi rušný nočný život, 

hlasnú hudbu, preplnené miestnosti skákajúcich kamošov. 
Oni si vyjdú s priateľmi vonku niekde do baru sadnúť si, 
preberú všetky témy sveta a po dobrej debate sa poberú 
domov vyspať sa po dlhom a ťažkom týždni. No  stáva sa, 
že pokojní labužníci sú častokrát aj dozorom a pomocou 
pre párty šelmy, alebo robia bezpečný odvoz domov.

Ťažko Pracujúci:
Ak patríte do tejto skupiny, ste zo všetkého tak trošku. 

Brigády hlavne cez leto sú veľmi vyhľadávané a tí šťastlivci, 
ktorí si ich našli, môžu byť na seba pyšní. Pracujú, pripravu-
jú  sa na tvrdý  život, zároveň spoznávajú nových ľudí, učia 
sa komunikovať s neznámymi a hlavne si zarobia na seba 
sami, a tak si viac vážia peniaze, na ktoré museli oni sami 
makať. Sú to cieľavedomí ľudia, neboja sa nových vecí. Sú  
radi, keď si po dlhej pracovnej dobe môžu oddýchnuť v 
kruhu rodiny, priateľov, pri  čítaní dobrej knihy alebo so 
svojou láskou pri filme.

romantici:
Najradšej zo všetkého trávia piatky a víkendy so svojím 

partnerom/kou niekde v pokoji nevyrušovaní ostatnými. 
Radi si napríklad  spoločne pozrú obľúbený film... Víkendy 
si obyčajne plánujú.

Veční knihomoli: 
Sú „zažratí“ do učebníc, ktoré majú stále pri sebe. Škola, 

domáce úlohy a príprava na testy. Zaberá im celý víkend. 
Žijú vo svojom svete, v ktorom sú pánmi oni. Väčšinou sú 
tichí, od diania sa držia bokom, veľmi sa nezapájajú do 
triednych rozhovorov...

Áno, pripravovať sa z hodiny na hodinu je veľmi dobrá 
vec, kiežby si to dokázal uvedomiť a robiť tak každý. Ale  
milí dospeláci,  musíme si niekedy aj oddýchnuť a jedno-
ducho  vypnúť. Takže piatky a víkendy sú naše...

                                                                                        Biba

Ešte štyri dni...
alebo Ako trávi dnešná mládež piatky a víkendy

Je len pondelok ráno a väčšina z nás už myslí na piatok večer. Prísť domov, zhodiť školskú tašku do kúta izby a 
zvážiť, čo s načatým piatkom. Každý prežíva voľný víkend inak. Podľa nášho prieskumu je niekoľko typov študentov, 

ktorí trávia tento čas podľa svojho gusta. Aký typ si ty? Kam sa zaradíš?
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Miesto sukne šál...

V obchodnej akadémii sa už dlho rozoberá 
obliekanie našich žiakov. Je to oprávnené, 
alebo je to miestami až nepríjemné ro-
zoberanie štýlu obliekania študentov? Čo 
sa vlastne chápe pod pojmom slušne sa 
obliecť?

Každé ráno stojím pred skriňou a 
rozmýšľam. Čo si zase obliecť? V posled-
nej dobe si veci pripravujem už večer, 
aby som náhodou neurobila prehrešok, 
pretože v našej škole platia určité pravidlá 
obliekania.To znamená: dievčatá žiadne hl-
boké výstrihy, kratučké sukničky ako „opa-
sok“, roztrhané rifle a legíny. Baby a cha-
lani, na tetovania a pearcingy na viditeľných 
miestach zabudnite. Chlapci, dajte si pozor 
na nevhodné nápisy na tričkách typu f**k 
alebo niečo podobné, pretože učiteľ má 
právo poslať domov každého z nás vymeniť 
oblečenie za primerané. 

V našej škole je veľa dievčat, ktoré to 
občas preženú. Ich oblečenie nezodpovedá 
slušným mravom. Nemáme vyzerať ako 
nejaké ľahké ženy. Keďže z nás majú byť 
i manažéri, mali by sme sa tak vedieť aj 
obliecť. Dúfam, že som touto narážkou 
nikoho neurazila, pretože sukničky, ktoré 
nezakryjú ani len zadok, ktorý  by mal byť 
určite pod tou sukňou, je neadekvátne 
oblečenie. 

Vás nezaujíma, čo si pomyslia ľudia? 
Čo si myslí o vás celé okolie?

Netrápi vás to?

Keďže sme obchoďáci, malo by z nás ísť 
niečo obchoďácke. Naše oblečenie by malo 
naznačovať, že z nás budú skvelí obchod-
níci, manažéri, podnikatelia a perfektní 
zamestnanci akejkoľvek firmy. Od dnes sa 
obliekame adekvátne nášmu budúcemu po-
volaniu.

V dnešnej dobe je veľa módnych výstrel-
kov, ktorými sa chceme riadiť, ale nedovoľte 
móde, aby vám riadila život.

Aj módne výstrelky vám môžu spôsobiť problémy, nielen 
v škole, ale aj tie zdravotné. Na druhej strane si ale nev-
iem predstaviť, že každý deň by som chodila do školy v 
tesilkách a v blúzke. Nepáčilo by sa mi to a hlavne by som 
sa v tom necítila pohodlne. Nehovorím, že nemám rada 
topánky na opätku, poltopánky, alebo tesilky, raz za čas je 
to v pohode aj do školy. Podľa mňa sú rifle, mikina, tričko 
a botasky tak akurát. 

Počula som už aj také názory, že niektorí študenti chcú 
nosiť radšej školské uniformy, pretože majú problém pri 
nákupe oblečenia. Bolo by to riešenie?

Máloktorá škola na Slovensku zaujala stanovisko nosiť 
školské uniformy. Hmm... Môže sa zdať, že by to vyriešilo 
tento problém, ale je tu jeden ešte väčší, nie každý žiak na 
tejto škole si ju môže dovoliť kúpiť.

Je to finančne dosť nákladné pre rodinu. Ale ak by sa 
predsa len presadili uniformy, malo by to svoje výhody, 
ale aj nevýhody. Uniforma je akýmsi symbolom školy. Jej 
najväčšou výhodou je to, že sa strácajú rozdiely medzi 
bohatšími a chudobnejšími vrstvami. Ak si oblečiete unifor-
mu, určite budete adekvátne oblečení. Ale ako všetko, tak 
aj jej nosenie má svoje nevýhody. Na uniformy by sme si 
ťažko zvykali, pretože by sme boli prvou „uniformovanou” 
školou v Rožňave a nie každý by sa v nej cítil pohodlne. 
Tak čo vy na to? 

Fotky: Raduš, Pripravila: Barbie

KRÁTKE ŠATY A 
VYSOKÉ TOPNÁNKY ŠORTKY A VÝSTRIH

KRÁTKA SUKŇA A 
PRIESVITNÉ TRIČKO

BLÚZKA A LEGÍNY

TRIČKO, KOŠEĽA A 
SLUŠNÉ RIFLE

SLUŠNÉ NOHAVICE 
A SVETER

NEVHODNÉ

VHODNÉ

RIAĎTE VY ŽIVOT MÓDE A NIE MÓDA VÁM

ZA PENIAZE SI VŠETKO NEKÚPIŠ, ALE UNIFORMU ÁNO!!!
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Hľadá sa  E.M.O. !
Nie, naozaj tentokrát sa nehľadá 

Nemo, ale Emo. Štýl, ktorý 
ovplyvňoval mládež asi pred dvo-
mi rokmi. Je to všetko zabudnuté. 
Nikto z nás si už ani nespomenie,  
kedy nosil ofinu takmer cez polo-
vicu tváre, farbil sa čiernou ceruz-
kou, skriňu mal plnú čierneho ale-
bo krvavo červeného oblečenia,  
poprípade izbu vyzdobenú lebka-
mi, pavučinami a podobne. Naozaj 
si nechcem z nikoho robiť vtipy, 
len ma zaujíma, či je ešte niekto 
medzi nami,  komu sa to stále páči, 
veď každý má vlastný štýl, páčia 
sa mu odlišné veci ako ostatným, 
tým všetkým je jedinečný každý z 
nás. Verím, že o módu sa asi najvi-
ac zaujímajú dievčatá, snažia sa 
obliekať podľa najnovších trendov. 
Pamätáte sa predsa na módu „á la 
hippies“, pred nedávnom sa ujala 
móda americkej alebo anglickej 
vlajky na tričkách a džínsoch.  No 
a práve pred asi dvomi – tromi 
rokmi u nás vyhrával štýl Emo. 
Priznám sa,  ja som veľmi Emo 

neuprednostňovala, nemala som 
záujem mať depresie, vidieť 
všetko čierne a brať svet pesimi-

sticky, ak sa neberie do úvahy, že 
v tom čase som rada kreslila po 
zošitoch lebky, no ale bolo treba 
sa  nejako prispôsobiť móde, ktorá 
bola vtedy „IN“. Ako vlastne tento 
štýl vznikol a prečo naň ľudia už 
zabudli ?... 

Emo je americký slangový 
výraz označujúci hudobný žáner 
(pôvodne emotion hardcore), 
ktorý vznikol v polovici 80-tych 
rokov. Emo je vlastne štýl spe-
vákov  80- tych až 90- tych rokov. 
Vyjadrovali tak ním svoje pocity, 
väčšinou pesimistické, nevýrazné 
a pochmúrne. Tento trend sa delil 
na dva rôzne štýly obliekania. Prvý 
-  nosili sa obnosené, roztrhané 
nohavice a tričká s podtlačou 80 
– tych rokov v tmavých farbách. 
Druhý bol štýl, ktorý bol veľmi 
uznávaný asi pred pár rokmi. 
Vyznačuje sa narovnanými dlhšími 
vlasmi zafarbenými na čierno, prí-
padne s červeným melírom a ofi-
nou ostrihanou do šikma.  

Muži nosia tesnejšie noha-
vice, veľmi často piercing pier či 
obočia a tmavý makeup, u žien aj 
u mužov najvýraznejšia je čierna 
ceruzka na oči, ale vyskytujú sa aj 
červené očné tiene. Najčastejšie 
nosia vysoké tenisky alebo skater-
ské topánky, či tzv. číňany.

Emo ako urážka

Ľudia, ktorí tento štýl nepresadzujú,  označujú „emákov“  za psychicky labilných, ktorí trpia depresiami a 
život pre nich neznamená veľa. Často krát sa stáva, že si títo ľudia svojvoľne ubližujú na zdraví.

Obrázky - 
http://myemohairstyles.com/scene-hair.html
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Štýl „Hippies“

Hippies, nazývaní aj „deti kvetov”, boli psychedelickým hnutím mládeže 60. rokov 20. storočia propagu-
júce spontánnosť, slobodu, mier, lásku, ale aj drogy a pohlavnú promiskuitu, pod heslom „flower - power 
(„sila kvetín“, resp. „kvetinová sila”). Povzbudzovali ľudí v ich životných  plánoch, aby žili tak, ako naozaj 
chcú a aby išli cestou za svojím cieľom. Priniesli im nové myšlienky, nádej na lepší bezproblémový život.  Hnu-
tie hippies odmietalo spoločenskú promiskuitu a bolo výrazne proti vojne a akémukoľvek násiliu. Verili, že ak 
budú hlásať myšlienky lásky, slobody a viery, na svete nastane konečne pokoj a svetový mier. Ich symbolom 
bol kruh s tromi čiarami v ňom  nazývaný peace (teda mier).

 

Mne osobne sa páči štýl „hippies“, samozrejme nechodím tak oblečená, ale naozaj je to veľmi zaujímavá 
móda plná pestrých farieb. Priam vyžaruje optimizmom a šťastím  a úsmev patrí k tomu najdôležitejšiemu 
a najkrajšiemu prejavu svojich pocitov. Určite sa niekomu zapáčime viac tým, že sa usmievame, aj keď nám 
práve do smiechu nie je,  ako keď smútime len z dôvodu, že nám to káže akýsi trend.

Obrázky
http://michellesantos.wordpress.com/2011/10/26/deprogram-all-peace-signs-are-satanic-luciferian-symbols/

Americká a anglická móda (American and English style)

Tento štýl sa dostal na Slovensko len nedávno. Americká a anglická móda prišla aj k nám, a to v podobe 
americkej a anglickej vlajky na tričkách, nohaviciach, mikinách, teniskách a na množstve iných vecí. V 
poslednej dobe nevidieť v podstate nič iné. Je to veľmi presadzovaný štýl a naozaj nie zlý.

Obrázky - http://superfashionworld.blog.cz/

Móda - vzniká, mení sa, vracia sa. Stále je niečo nové, ľudia si to obľúbia, lebo je to momentálne veľký 

trend. Móda sa vlastne vracia do starších rokov,  kedy sa niektoré z týchto štýlov uplatňovali, napríklad štýl 

80 – tych a 90 – tych rokov. No vedzte, že móda nie je všetko a nikdy sa neriaďte podľa druhých, buďte sami 

sebou, presadzujte štýl, aký sa páči vám a v ktorom sa cítite najlepšie. 
Naty
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„Hviezdy, svetlo ich života na cestu nám svieti už navždy a má ho v sebe každý,
to svetlo mám ja, to svetlo máš ty.“

Známy výrok z ešte známejšej pesničky od Majka Spirita. Je to len obyčajný text piesne, alebo sa v nej skrýva niečo 
viac? Žijeme na Zemi, ktorá je súčasťou  vesmíru, ktorý nikde nekončí! Každý má pri sebe jednu hviezdu, a tá mu svieti 
na cestu životom. Či už zažívame zlo alebo dobro. Život je cesta a my sme boli stvorení, aby sme ju prešli s prekážkami a 
či už bez nich. Každý má v svojom osude predurčenú jednu hviezdu. Nevieme jej prikázať ovplyvniť či zmeniť našu cestu 
životom. Ona nás posúva vpred. Mnohí tvrdia, že hviezda je len jasné teleso vo vesmíre, ktoré má vlastný zdroj žiarenia a 
ktoré drží pokope jeho vlastná gravitácia. Iní jej zase pripisujú význam objektu na nočnej oblohe ako planéty. Astronómo-
via tvrdia, že je to plynový guľovitý objekt, ktorý má vlastný zdroj žiarenia. Ktorá z týchto výpovedí je pravdivá? Všetky 
alebo ani jedna? Každá z nich má  niečo do seba. Pretože hviezdy nie sú len malé žlté blikajúce svetielka na nočnej ob-
lohe, sú naša budúcnosť. Kedysi ľudia verili, že hviezdy nám povedia, čo sa stane, boli predurčené, aby ľudí usmerňovali. 
Preto sa nimi musíme nechať viesť a veriť, že všetko zlé sa na dobré zmení. Iba oni vedia, čo nás čaká a neminie. Preto 
každý človek na planéte Zem by sa mal aspoň raz za čas pozrieť na oblohu plnú blikajúcich žltých svetielok a zamyslieť 
sa, kde je tá jeho hviezda. Skôr či neskôr každý si ju nájde a ak nie, tak si nájde ona jeho. 

A život je len cesta. Hviezda, tá tvoja hviezda ti pomáha brať život s úsmevom. „Pretože nič nie je také vážne, aby sa 
na tom nedalo zasmiať,“ povedal Sokrates, filozof, ktorý vypil pohár poznania až  do dna.

Lucia Tiščenkovová :)

J. Imre

J.
 Im

re

D. Fazekas

D. Fazekas
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Život nie je ničím iným než cesta vlakom...
● Skladajúca sa z nastupovania a vystupovania, vyplnená 
občasnými nehodami, ale aj príjemnými prekvapeniami

● Narodením nasadáme do vlaku a stretávame tam osoby, s 
ktorými by sme si priali zostať po celú cestu: naši rodičia. 
Bohužiaľ, pravda je iná. Oni na nejakej stanici vystupujú ... 
To ale neprekáža, aby nastúpili iné osoby, ktoré sa pre nás 
stanú veľmi dôležitými. Prichádzajú naši súrodenci, priatelia 
a zázračné lásky.

● Medzi osobami, ktoré cestujú týmto vlakom, sa nájdu aj 
takí, ktorí sa prišli len previezť. Takí, ktorí nám počas ces-
tovania spôsobujú smútok... A tiež takí, ktorí  chodia po vlaku 
a sú pripravení stále pomôcť tým, ktorí to potrebujú.

● Je zaujímavé, že niektorí cestujúci, ktorých najviac milu-
jeme, obsadia miesta vo vagónoch, ktoré sú ďaleko od toho 
nášho. Preto budeme musieť prežiť našu cestu bez nich. Samo-
zrejme nič nebráni tomu, aby sme sa počas cesty rozhodli, - aj keď s ťažkosťami - opustili náš vagón a vypravili sa k nim 
... Ale bohužiaľ, už si nebudeme môcť sadnúť vedľa nich, pretože toto miesto býva   už obsadené inou osobou.

● Veľké tajomstvo cesty životom  spočíva v tom, že sa nikdy nedozvieme, na akej stanici vystupujeme, ani kde vystupujú 
naši spoločníci, a dokonca ani ten, kto má miesto po našom boku. Zamýšľam sa, či vo  chvíli, keď vystúpim z vlaku, pocí-
tim nostalgiu ... Odlúčiť sa od niektorých priateľov, s ktorými sme cestovali,  býva  bolestné.

● Priatelia moji, konajme  tak,  aby náš pobyt v tomto vlaku bol pokojný a hodný úsilia, ktoré vynakladáme na ceste 
životom. Správajme sa tak, aby keď  príde chvíľa vystupovania, na našom prázdnom mieste zostala neha  a milé spo-
mienky pre tých, ktorí  v ceste pokračujú.

Luci

GRAFICKÁ SÚŤAŽ
O PUTOVNÝ POHÁR

v umeleckej tvorivosti
v grafických programoch

Študenti našej školy sa zapojili do 
súťaže, ktorú vyhlásila SOŠ – Centrum 
odborného vzdelávania v Košiciach. 
Súťažnou kategóriou bola počítačová 
grafika – plagát. Témami tohtoročnej 
súťaže boli:

Komunikácia
(Communication)

a

Farebný svet
(Colour world)

V kategórii počítačová grafika súťažilo 
28 prác zo 6 škôl KSK. Do súťaže bolo 
zaslaných 7 prác z našej školy. Všetky 
práce boli vystavené na vernisáži v 
priestoroch SOŠ Košiciach 26. 6. 2012. 
Plagát Daniela Fazekasa z II. A triedy sa 
umiestnil na 2. mieste. Gratulujeme.

Ing. Anita Sáreníková
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Po stopách svetového dedičstva na Slovensku
V dňoch 02. - 04. 04. 2012 sa 24 

žiakov III.C triedy zúčastnilo zaujímavej 
trojdňovej poznávacej exkurzie Po stopách 
svetového dedičstva v rámci projektu 
"Efektívnosť školského vzdelávacieho pro-
gramu - cesta k rozvíjaniu kľúčových kom-
petencií žiakov".

Cieľom exkurzie bolo spoznať miesta na 
Slovensku zaradené do svetového prírod-
ného a kultúrneho dedičstva UNESCO, 
vypracovať itinerára informačné minimum 
k trase zájazdu, urobiť kalkuláciu zájaz-
du a nadobudnúť zručnosti v sprevádzaní 
skupín CR.

Ing. Zuzana Šivecová

Už od marca sme sa tešili na 
trojdňovú exkurziu po Orave. Od 
starších spolužiakov sme počuli, 
že je tu krásna príroda a vôbec na 
exkurziách je super.

Naša exkurzia začala v Dolnom 
Kubíne. V tomto meste sme si pozreli 
známe Hviezdoslavovo múzeum. Mohli 
sme sa tu zoznámiť s jeho životom 
a tvorbou. Pozreli sme si aj námes-
tie. Na námestí bola krásna fontána, 
v ktorej by sme sa najradšej vykú-
pali, keďže teplota stúpala až na 30 
stupňov. V ceste sme pokračovali 
do Námestova. Kufre sme si zložili a 
ubytovali sme sa na Ranči u Edyho. 
Naša cesta pokračovala do Hájovne, 
kde sa zrodil príbeh diela  Hájnikova 
žena od P. O. Hviezdoslava. Zrazu sa 
spustil obrovský lejak a my sme os-
tali premočení do nitky, ale aj napriek 
tomu sme si tento deň užili. Prišli sme 
na ranč a odmenou nám bol ohník, 
poopekali sme si klobásky, zábavy ne-
bolo konca-kraja.

No aj nám bolo treba vstávať. Vstá-
valo sa nám veľmi ťažko, keďže sme 
spali veľmi málo, ale aj tak sme sa s 
elánom pobrali do skanzenu oravskej 
dedinky Zuberec. Zabavili sme sa a 
zhodnotili sme, že je tu krásna príro-
da. Potom nás čakala plavba loďou po 
Oravskej priehrade. Trvala hodinu. 
Zastavili sme sa na Slanickom ostrove 
umenia a prehliadli sme si kostolík v 
obci Slanica. Obec  je rodiskom An-
tona Bernoláka. Hor sa späť na loď. 
Tento deň bol úžasný. Večer bol náš, 
veď viete ako to chodí na takýchto ak-
ciách.  

Niektorým babám sa na ranči páčil 
čašník, tak sme si všetky objednali  

Ľadového Francúza (francúzske víno). 
Bol to len extrakt z vína s rôznou 
príchuťou podľa toho, akú sme chceli. 
S chuťou sme sa pustili do nealko-
holického nápoja. A nakoniec nám 
ani nechutil, ako bol vychválený na 
propagačnom letáčiku, a nevyzeral ani 
tak krásne ako na obrázku, ale týmto 
babám to stálo už len za pohľad na 

pekného čašníka a za rozhovor aspoň 
pri objednávaní tohto “akože vína“.  
Všetci sme boli veľmi uťahaní a išli 
sme si ľahnúť. Ráno sme noblesne 
vstali, nahodili sme optimistický ús-
mev, aj keď sme boli všetci unavení. 
Čakala nás jazda na koni. Povoziť sa 
chcel len málokto. Možno sa niektorí 
báli koňa alebo pádu z neho. Potom 
sme mali pre seba voľný čas. Neskôr 
sme sa presunuli do krásnych priesto-
rov Oravského hradu. Zanechal v nás 
úžasné pocity. Najviac sa nám páčilo 
to, že priestormi nás sprevádzali 
ľudia oblečení v dobových kostýmoch. 
Domov sa nám nechcelo ísť. Chceli 
sme vidieť veľa toho krásneho, čo nám 
Orava ponúka.

Táto exkurzia v nás zanechala 
veľa nezabudnuteľných spomienok 
a zážitkov, ale aj mnoho vedomostí, 
ktoré v našich hlavách zostanú ešte 
veľmi dlho.

Barbie

Bolo nám super
Exkurzia Orava

PEKNÝ ČAŠNÍK

NA ORAVE DOBRE NA ORAVE ZDRAVO
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Písanie na počítači  - 6. júna 2012
 

1. ročník

Poradie Meno a priezvisko Trieda Hrubé údery Počet chýb Percento chýb Čisté údery za min.

1. Dávid Havko I. A 2724 3 0,11 257,4

2. Patrik Mlynárik I. B 2350 1 0,04 230,0

3. Ivana Rosiarová I. B 2436 3 0,12 228,6

2. a 3. ročník

Poradie Meno a priezvisko Trieda Hrubé údery Počet chýb Percento chýb Čisté údery za min.

1. Victoria Štefániková III. A 3485 3 0,08 333,5

2. Radovan Mike I. B 3712 9 0,24 326,2

3. Dominika Belányiová III. A 3019 0 0,00 301,9

4. Jana Čapóová III. A 2937 0 0,00 293,7

Z výsledkov je jasné, že šikovné prsty majú aj naši chlapci, možno budú kráčať v šľapajách bývalého žiaka Martina 
Homolu, ktorý sa dostal v roku 2011 až na majstrovstvá sveta v Paríži.

PaedDr. Emília Gajdošová

Súťažili sme

„Vyhodnotenie súťaže Najlepší ekonóm v školskom roku 2011/2012“

Súťaž „Najlepší ekonóm v ročníku“ má na OA niekoľkoročnú tradíciu. Formou testov nielen preveruje vedomosti žiakov 
z predmetu podniková ekonomika (študijný odbor OA) a ekonomika (študijný odbor MRCR), ale súčasne simuluje situáciu 
prijímacích skúšok. Žiaci majú v časovom limite zodpovedať určitý počet otázok s možnosťou výberu len jednej správnej 
odpovede, čo si vyžaduje ich koncentráciu. Súťaž je organizovaná v dvoch kolách. Na konci školského roka (po 2. kole)  
sa získané body spočítajú a najvyšší dosiahnutý počet bodov určí víťaza v danom ročníku.

 
Predmety POE a EKO sú základnými odbornými predmetmi v sústave odborných predmetov na našej škole. Osvojené 

učivo pomôže žiakom porozumieť ekonomickým javom a činnostiam, ktoré prebiehajú v hospodárstve. Predmety rozví-
jajú vedomosti a zručnosti a formujú logické myslenie.   

Ročník Meno a priezvisko Trieda Spolu bodov

1. ročník Slavomíra Rohárová - MRCR I. C 51

2. ročník Natália Barcziová - OA II. B 49

3. ročník Adriana Značková - MRCR III. C 48
      

Ing. Alica Koľveková
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Veľký letný horskop 

Baran (21.3. - 20.4.)
Čaká vás búrlivé leto! Budete mimoriad-
ne akčný. Dávajte si pozor na rôznych 
„potápačov, vodníkov“, môžu vás 
stiahnuť  do hlbiny. Nikdy nie je neskoro 
dať dokopy váš partnerský vzťah. Zdravie 

vám praje, môžete si pokojne užívať kúpaliská. Na konci leta 
však zvážte zdravé stravovanie.  Noci prežité s kamarátmi sú 
najlepšie. Dámske či pánske  jazdy nie sú zlé. Všetko, čo sa 
tam stane, tam aj ostane.

Býk (21. 4. – 20. 5.)
Toto leto vás čaká mnoho príjemných 
zážitkov. Cestovanie vás osloví viac ako 
inokedy a vôbec pritom nemusí ísť len o 
zahraničné dovolenky. Ak cestujete s par-
tnerom, nezabúdajte na kompromisy. Lás-
ka vám dodá toľko energie, že bez menších 
problémov zvládnete všetky letné nástra-

hy. Dbajte na zdravie, lámavé nechty posilní ovocie ale aj 
slnko.  Pláže, kúpaliská sú stvorené pre vás. Najlepšie akcie 
sú nečakané!

blíženci (21. 5. – 20. 6.)
Treba žiť naplno! Neobzerať sa za tým, 
čo bolo. Pozerajte sa na svet optimisticky. 
Leto bude zaujímavé, a to len v dobrom, 
úsmev vás bude sprevádzať každý jeden 
deň. Kamarátstvo je pre vás dôležitejšie 
ako láska, ale hlavne počúvajte svo-

je  srdce.  Práve vás čakajú najbláznivejšie noci, len či 
ich rodičia budú chcieť sponzorovať. Letná brigáda nie je 
zlá, možno vám počas nej vstúpi do života tajomný princ/
princezná.

rak (21. 6. – 22. 7.)
Život nemôžete vnímať inak ako len 
prostredníctvom svojich myšlienok. O 
živote zmýšľate tak, ako ho vidíte. No 
tento raz to bude inak. Toto leto bude 
výnimočné. O vášeň, lásku, zábavu bude 
postarané. Niekedy stačí len jeden dob-
rý kamarát, ale ozajstný, ktorý vám 

pomôže prekonať všetky životné situácie. Ako keby sa rak 
premenil na iné stvorenie. No koncom leta sa vráti do svoj-
ho úkrytu s úžasným pocitom pokoja. Ľudia okolo vás majú 
šťastie, že s vami prežijú akčné leto.

lev (23. 7. - 22. 8.)
Leto vám prinesie mnoho pozitívnych 
udalostí. Aj keď doň síce vkročíte s nie 
práve najoptimistickejším pohľadom, už 
čoskoro zistíte, že šťastena skutočne sto-
jí pri vás. Čaká vás mnoho zaujímavých 
dobrodružstiev doma aj v zahraničí a s nimi 
spojené nové lásky a priateľstvá. Neod- 

mietnite žiadne návrhy, ktoré sú vám sympatické. Pozor však 
na situácie, ktoré sa vám nepozdávajú.

Panna (23. 8. – 22. 9.) 
Pozor na komáre, toto leto budú práve vás 
najviac obťažovať, no nič sa nedeje, sprej 
všetko napraví. Ak  sa začiatkom leta rozhod-
nete pre zmenu vizáže a k tomu všetkému 
začnete aj zdravšie žiť a športovať, už v júli 
sa budete cítiť tak sebavedome, že o obdiv-
né pohľady nebudete mať núdzu. Smejte sa, 

nikdy neviete, kto sa zamiluje do vášho úsmevu. Horúce 
slnečné dni vám ponúkajú nejednu možnosť naklonenú  
láske, spoločenským akciám, dovolenkám aj neviazaným 
zábavám  a novým ľúbostným vzťahom.  Život  si treba 
vychutnať!

Váhy (23. 9. - 22. 10)
Šťastie je ťažké zbadať, ešte ťažšie 
chytiť. No vy s tým problém nemáte. I 
keď ste Váhy a Váhy často váhajú, toto 
leto budete presne vedieť, čo chcete. 
Láska spája ľudí. Netreba sa vzdávať, 
váš ideál prekvapí, nepochybujte. 

Konečne si môžete oddýchnuť po ťažkých mesiacoch driny v 
škole. Nezabúdajte na rodinu a kamarátov. Leto bude zaují-
mavé, oddych bude najlepší v kruhu najbližších.

ŠkorPión (23. 10. - 22. 11.)
Leto bude ohromné iba vtedy, ak 
zvážite, čo robíte dobre. Ťažké 
študentské mesiace konečne prinesú  
šťavnaté plody v podobe dobrých zná-
mok. Môžete si začať vychutnávať 
každú sekundu horúceho leta.  Láska 

klope na dvere, majte oči otvorené, snažte sa neprepásť 
žiadnu príležitosť. Nie je pravdepodobné, že by ste cez 
letné mesiace mali trpieť závažnejšími chorobami. Ovocie 
a zeleninu sa zato nesnažte vynechať. Využite čo najlepšie 
veľké množstvo energie, ktorá sa vo vás skrýva.

Strelec (23.11. – 23. 12.)
Vy by ste mali mať na pamäti, že  je 
lepšie 3-krát merať a potom strihať. 
Sú situácie, keď je lepšie si zvážiť veci 
viackrát. Ak vám vstúpi do života nový 
priateľ a nie ste si celkom istý, či je 
ozajstný, nemusíte mať obavy. 

Pamätajte si, že nie je  všetko  zlato, čo sa blyští. Opálené 
telá vás priťahujú. Vám ani netreba vysedávať denno-denne 
na slnku. Ste predsa stredobodom galaxie, všetko sa točí 
okolo vás, tak to využite.

kozorožec (22.12. – 20.1.)
Cez leto vám hviezdy budú priať najmä 
lásku. Júl vám bude prinášať nové 
príležitosti. Ľuďom sa budete zdať 
príťažlivý a vy budete mať pocit úžasnej 
sebadôvery. Začiatkom leta by malo 
padnúť rozhodnutie, s kým chcete celé 

leto prežiť. Práve vtedy  by mala vstúpiť do vášho života 
osoba, ktorá vám bude až príliš sympatická.

vodnár (21.1. - 19.2.)
Leto prináša mnohým z vás životné šance v 
rôznych oblastiach.  Práve počas týchto let-
ných mesiacov máte šancu stretnúť svojho 
životného partnera, alebo aspoň partnera 
na leto. Zadaným sa vzťah zlepší o 100%, 

najmä ak v ňom počas posledných týždňov všeličo škrípalo. 
Šťastena jednoducho stojí pri vás, neodožeňte si ju odmieta-
vou náladou, veď je tu leto!

 
ryBy (20.2. – 20.3.)
Letný čas bude pre vás príjemný a 
maximálne pohodový. Nečakajú 
vás žiadne výrazné zmeny či dych 
vyrážajúce zážitky, napokon o tie teraz 
ani nestojíte. V plnej miere vás uspo-

kojí dovolenka plná relaxu. K šťastiu vám stačí chladený 
nápoj a osviežujúce plávanie aspoň cez víkendy, zadaným 
samozrejme čas strávený s milým/milou, no slobodný budú 
mať tento raz leto plné vášne. Laura

 A je to tu! Oddych, slnko, prázdniny, dovolenky, kúpaliská a pláže nám už klopú na dvere . Hitom tohto leta je 
jednoznačne slnko. Mimochodom, viete, že slnko voláme aj Oskar? Tak si Oskara poriadne užite! :-D
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LEN PRE BABY...

1. Akú hudbu počúvaš?
a, rap, ľudovky
b, hip-hop, metal
c, emo, mix
d, punk, rock

2. Máš rada vtipných cha-
lanov?
a, áno
b, nie
c, možno
d, neviem

3. Chceš najprv spoznať 
chalana a potom sa viazať?
a, áno
b, nie
c, možno
d, neviem

4. Chceš priateľa či 
ochrancu?
a, priateľ
b, ochranca
c, ani jedno
d, oboje

5. Čo najradšej robíš?
a, prechádzky, šport
b, internet, facebook a iné 
komunikačné siete
c, čítanie kníh, upratovanie
d, spanie, nič z týchto 
možností

6. Rada rozprávaš príhody 
a žartuješ?
a, áno
b, nie
c, niekedy
d, nikdy

7. Je v pohode, keď sa cha-
lani pobijú zo žiarlivosti?
a, áno
b, nie
c, nikdy
d, podľa toho v akej situá-
cii 

8.  Nechávaš si pre seba 
tajomstvá, aj keď si vo 
vzťahu?
a, áno
b, nie
c, podľa toho aké
d, jednoznačne nesmú byť 
vo vzťahu tajomstvá

9. Ohováraš?
a, áno
b, nie
c, občas
d, nikdy by som si to nedo-
volila

10. Zaoberáš sa tým, čo si 
o tebe myslia druhí?
a, niekedy 
b, áno
c, nie
d, aj áno, aj nie

11. Aké nohavice sa ti na 
chalanovi páčia?
a, široké, športové
b, normálny strih
c, čierne, úzke
d, roztrhané džínsy

12. Ktorá kombinácia 
farieb sa ti najviac páči?
a, zelená, modrá
b, modrá, sivá
c, čierna, fialová
d, čierna, strieborná

13. Aký vzor oblečenia 
máš najradšej?
a, pásikavé
b, nemám obľúbený vzor
c, kárované
d, s lebkami

14. Čo si na chalanoch 
najskôr všimneš?
a, úsmev
b, zadok
c, oči
d, vlasy

N A Z A M Y S L E N I E ! ! !

Toto je realita dnešného Face-
booku a tým pádom aj nášho 
života???

Dievča má bohatých rodičov, 
môže si dovoliť robiť hocičo. 
Na Facebooku má veľmi veľa 
priateľov, až sa nedajú spočítať. 
Na fotkách vyzerá ako modelka. 
Na týchto fotkách, na ktorých je 
ona, je skôr množstvo rôznych koz-
metických prípravkov. Má stovky až 
milióny like-ov. Každý ju zbožňuje 
v tomto virtuálnom svete. No 
vstúpi do reality, jej kamošky sú 
ďalšie takéto isté prípady. Každý 
ju za chrbtom ohovára a v tomto 
skutočnom svete sa nemôže skryť 
za upravenú fotografiu, za fotogra-
fiou preleštené ego. Ukazuje svoju 
pravú tvár a dokopy to nikoho ne-
trápi, keďže v jej okolí sú celeb-
ritky, ktoré sú niečo viac. Tak TOTO 
JE ONA. Nechcem nikoho uraziť, 

len  je mi smutno, keď vidím, ako 
to v dnešnom svete chodí. BEZ 
PEŇAZÍ SI NIČ. Každý pozerá na 
výzor a takmer všetko sa už rieši 
na Facebooku. 

Ale toto NIE JE ŽIVOT! Vyjdite 
von a kašlite na Facebook. Zoberte 
bicykel a choďte sa bicyklovať, 
alebo len tak sa prejsť do prírody. 
Miesto toho, že si s kamarátmi 
píšete, zavolajte im a zoberte 
ich von. Však viac srandy zažijete 
vonku medzi priateľmi, ako na 
nudnom Facebooku. 

Spravte si pár dní bez Face-
booku, bude pre vás život krajší, 
zaujímavejší a hlavne zábavnejší. 
Takže hor sa vypnúť počítač. Však 
ide leto, teplo, tak zoberme sa 
vonku a poďme si niečo opekať, 
alebo len si tak posedieť pri po-
hári džúsu alebo fajnom studenom 
nanuku. Povedzte si, že vy budete 
riadiť svoj život a nebude vám ho 
riadiť nejaký obyčajný Facebook.

Malý testík pre zábavu.. Spoznaj samu seba a skús sa zmeniť podľa toho, aká chceš byť, aby sa ti ľahšie balili chalani... Však 
ide leto a každá z nás chce mať toho najkrajšieho, najúžasnejšieho. Chalana, ktorý by sa k nám hodil, aby sme sa nenudili.

Vyhodnotenie....
 
Najviac odpovedí A: Potrebuješ cha-
lana, ktorému nezáleží na tom, ako sa 
obliekaš alebo ako sa maľuješ. Bude od 
teba chcieť len aby si milovala šport a 
prírodu, aspoň tak ako on. Pri tomto 
chalanovi ťa určite ranné prechádzky 
alebo ranná rozcvička či beh neminie. 
Práve preto môžeš počúvať čokoľvek a 
i tak ťa bude milovať. Bude mať ryšavé 
alebo blond vlasy a skvelý zmysel pre 
humor. Ale pozor ani tento chalan nie 
je slepý, a tak trošku mu záleží na tom, 
ako vyzerá baba bez make-upu. 

Najviac odpovedí B: Tvoj chalan bude 
mať vycibrený vkus obliekania, no i 

ten musí byť uvoľnený, nemôže byť 
podľa trendov. Musí sa obliekať presne 
tak, ako to ty chceš, inak ťa to strašne 
vytáča. Radšej mu kúpiš za svoje 
prachy nové oblečenie, ako keby si si 
mala zvyknúť na jeho štýl obliekania. 
Veľmi ťažko si takto nájdeš chalana na 
dlhšiu dobu ako mesiac. Buď sa zmeníš, 
alebo nakoniec budeš mať len víkend-
ové lásky.

Najviac odpovedí C: Miluješ EMO hud-
bu a tak trošku z každého rožka troška, 
no povedzme si pravdu, v láske nemáš 
ľudovky a jezz. Práve preto  chceš od 
chalana, aby miloval tú istú hudbu ako 
ty.  Hlavne nemôže počúvať ľudovky, 
pretože ty by si to nezvládla, no postu-

pom času by si si na to nejako zvykla. K 
tebe sa hodí len jeden druh chalana, a 
to je chalan s čiernymi vlasmi, s hnedý-
mi očami a ulízanou ofčou a trendy 
oblečením alebo vyznávač EMA. 

Najviac odpovedí D: Potrebuješ ro-
kovo založeného chalana, musí mať 
roztrhané nohavice, vyťahaný pulóver, 
sexi dlhé vlasy či cvoky alebo iný vy-
chytaný štýl vlasov, ale musí ísť do ro-
kového štýlu. Nepáči sa ti ulízaná ofča 
alebo niečo podobné. Tebe je sčasti 
jedno, ako ten chalan vyzerá, ceníš si 
hlavne jeho vnútro... Takže pre teba je 
hlavné, nech znie Rock´N´Roll a láska 
je garantovaná aspoň z tvojej strany.

TAK SI SPRAV TENTO TEST
A NÁJDEŠ TOHO PRAVÉHO!!!

Realita na Slovensku:
Štyria podnikatelia sa prihlásili na konkurz na 
opravu plota okolo ministerstva financií. Rus 
vzal pravítko, zmeral dĺžku plota a všetko si 
načrtol. Niečo pripočítal a niečo odpočítal, 
zase pripočítal, odpočítal, vydelil, vynásobil a 
vraví: „My to spravíme za 350 000 €, to zna-
mená 200 000 € materiál, 50 000 € pre robot-
níkov, 100 000 € je marža firmy.“ Potom príde 
Čech a vezme palicu, niečo nakreslí, niečo 
pomeria, premeria, vydelí, vynásobí, prepíše, 
odčíta, niečo nakreslí, niečo počíta a povie: 
„My to spravíme za 300 000 €, to znamená 
200 000 € materiál, 50 000€ pre robotníkov a 
50 000 € je marža firmy.“ Príde Poliak, vezme 
paličku, niečo pomeria, niečo nakreslí, niečo 
počíta, sám nevie čo a povie: „My to spravíme 
za 250 000 €, a to znamená 150 000 € ma-
teriál, 50 000 € pre robotníkov, 50 000 € je 
marža firmy.“ Slovák sa neobťažoval žiadnym 
meraním, nákresmi či výpočtami, pristúpi k 
úradníkovi a pošepol mu: „2 250 000 €.“ Min-
isterský úradník sa zhrozí, zalape po dychu a 
pýta sa ho: „Ako ste došli k tejto sume?“ 
„Milión tebe, milión mne a za 250 000 € objed-
náme Poliaka.“ stránku pripravila: Barbie



študentský časopis Sršeň20

Internát žije športom
Školský rok 2011/12 v našom internáte bol bohatý na rôzne športové podujatia. Dôkazom toho sú futbalové, volejba-

lové a basketbalové turnaje, stolno-tenisové turnaje, súťaže zamerané na fyzickú vytrvalosť a výkonnosť, kondičné a 
strečingové aktivity, Tae Bo a  mnohé iné 
športové zápolenia.

Medzi vydarené akcie patril celoin-
ternátny  volejbalový turnaj zmiešaných 
družstiev chlapcov a dievčat, organi-
zovaný máji 2012. Do súťaže sa  zapo-
jili dve súťažné družstvá, prvé zmiešané 
(dievčatá a chlapci) pod vedením M. 
Belána (OA) a druhé  chlapčenské pod 
vedením L. Kaspera (SZŠ).  Volejbalis-
ti odohrali zápas s plným nasadením. 
Víťazom sa stalo zmiešané družstvo, 
ktorého  hráči boli odmenení pekný-
mi cenami.   Športovci podali viac ako 
priemerné výkony. Atmosféra turnaja a 
nasadenie boli výborné, hráči nezapreli 
športového ducha.  Svedčia o tom aj ús-
mevy na tvárach hráčov. 

Tešíme sa na nové športové zápolenia i 
v budúcom školskom roku.  

     
    Mgr. Lýdia Mezeiová

„IN VINO VERITAS“
(Vo víne je pravda)

Napadlo vám niekedy, že by ste si pripili s naším pánom riaditeľom v čase, keď ešte máte dodržiavať školský poriadok? 
Nám III.C sa to podarilo na súvislej odbornej praxi v dňoch 18. – 22. 6. 2012 vo Viničkách. Zmyslom tejto praxe bolo 
získať poznatky o pestovaní hrozna, spôsobe jeho spracovania, o výrobe a degustovaní vína. Budeme takí veľkorysí() 
a prezradíme vám, ako by ste si mali pohár vína správne 
vychutnať. Základom je zapojiť všetky zmysly:

1. zmysel je hmat – pohár chytíme za stopku
2. zmysel je zrak – skrz pohár pri plameni sviečky si 
všimnem farbu vína
3. zmysel je čuch -  krúživým pohybom pohárom „za-
trasieme a hlbokým nádychom víno ovoniame. 
4. zmysel je sluch – so spolu sediacim si štrngáme 
5. zmysel je chuť -  na koniec si z vína jemne odsrkneme 
a vychutnávame  si jeho chuť

Budúcej III.C prajeme príjemný pobyt
PS: Tešte sa na horúčavu v Karose 

Simona Benediková, Marta Jozefčáková
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Majstrovstvá Európy vo fut-
bale sú každé štyri roky jedným z 
najsledovanejších športových podu-
jatí, veď ide o veľa, ide o to, kto sa 
stane európskym šampiónom na ďalšie 
4 roky. Tohto roku je EURO len čo by 

sme kameňom dohodili, konajú sa v 2 susedných krajinách a to na Ukrajine 
a v Poľsku od 8. júna do 1. júla. Takže ak máte chuť vidieť tie najväčšie 
futbalové hviezdy, zožeňte si lístky, naštartujte motor a hybaj na východ do 
Donecka, Kyjeva, Charkova či Ľvova, alebo na sever do Vroclavy, Varšavy, 
Gdanska či Poznane. Maskoty pre tento šampionát sa volajú Slavek (má na 
sebe poľský národný dres s číslom 20) a Slavko (má na sebe ukrajinský národ-
ný dres s číslom 12).

SkuPiny

A – Poľsko, Grécko, Rusko, Česko
B – Holandsko, Nemecko, Portugalsko, Dánsko (skupina smrti)
C – Španielsko, Taliansko, Chorvátsko, Írsko
D – Ukrajina, Anglicko, Francúzsko, Švédsko

Rok športu

Mirec

a teraz kúSok zo SVeta

Ak čítate túto časť časopisu, určite viete, že v poslednom čase som vám predstavoval kluby spoza Veľkej mláky. No 
vráťme sa opäť na starý kontinent, kde si predstavíme jeden z najúspešnejších a v dnešnej dobe najobávanejších súperov 
športu, ktorý je mnohými považovaný za najtvrdší. Dámy a páni, toto je THW Kiel, hádzanársky veľmajster z Nemecka.

Celý názov klubu: Turnverein Hassee-Winterbek Kiel Handball-Bundesliga GmbH & Co KG
Prezývka klubu: Die Zebras (zebry)
Dátum založenia klubu: 4. 4. 1904
Názov štadióna: Sparkassen-Arena
Adresa štadióna: Europaplatz 1, 24103 Kiel, Nemecko
Kapacita štadióna: 10 250

Tituly klubu:
Majster Nemecka (1948, 1950, 1957, 1962, 1963, 
1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2002, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2012)
Nemecký pohár (1998, 1999, 2000, 2007, 2008, 2009, 
2011, 2012)
Nemecký Superpohár (1995,  1998, 2005, 2007, 2008, 
2011)
Schlecker Cup (1994, 1998, 2000, 2004, 2006, 2007, 
2009, 2010, 2011)
Pohár Európskej Hádzanárskej Federácie - EHF 
(1998, 2002, 2004)
Liga majstrov (2007, 2010, 2012)
Európske majstrovstvá klubov EHF (2007)
Super Globe – majstrovstvá sveta klubov (2011)

Tento rok je skutočne rokom bohatým na športové udalosti. Okrem rutinných podujatí akými sú MS v hokeji, kde sme 
fantasticky skončili strieborní, či futbalovou Ligou majstrov, ktorú vyhrala CHELSEA FC, alebo tradičných líg každej 
krajiny a každého športu nás tento rok čakajú udalosti, ktoré hýbu svetom iba raz za štyri roky.

Opäť tu máme aj Letné olympijské hry. Po 6-medailovom Pekingu z roku 2008 (3x 
zlato, 2x striebro, 1x bronz) sa najväčší športový sviatok týkajúci sa všetkých let-
ných športov dostáva do britského Londýna. Máme sa na čo tešiť. Okrem typických 
ašpirantov na medaily vo vodnom slalome môžeme prekvapiť aj v iných športoch 
ako napríklad triatlon či v plaveckých disciplínach. Určite sa všetci z vás tešia na 
ten nekonečný úvodný ceremoniál, na ktorý sa pozeráme skoro pol dňa a čakáme 
na jediný moment, kedy už konečne zapália olympijský oheň, a na konci olympiády 
na ten záverečný ceremoniál, a pritom ani nevieme, načo je dobrý – olympiáda už 
aj tak skončila. Tohto roku to tak vyšlo, že budeme čumieť do bední  od 27. júla 
do 12. augusta.
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tarzania oStrá Skala
Aj Vy sa občas cítite ako taká opica ?

Prinášame Vám skvelý nápad na letný výlet, či už s rodičmi alebo s kamarátmi opičiakmi. 

Neďaleko Dobšinskej ľadovej jaskyne za obcou Stratená sa nachádza Ranč pod Ostrou skalou.

Pár metrov od ranča je Váš cieľ cesty. 

350 metrov dlhý lanový park je tvrdý oriešok aj pre tie najšikovnejšie opice. Rebríky, laná či tzv. lanovka 
zaujme určite každého. Pre menších tu nájdete detskú dráhu a pre tých náročnejších je tu dospelácka. 

Otváracie hodiny:

január-máj: len na objednávku
jún: víkendy + sviatky 10.00-16.00
júl-august: denne 10.00 – 18.00
september: víkendy + sviatky 10.00-16.00
október-december: len na objednávku

Vstupné: 

detská dráha:  4€/polhodina
dospelácka dráha: 9€/okruh
skupina nad 10 osôb: 7€/okruh
školský výlet: 5€/okruh

Táto spoločnosť podporila našu školu zľavovými kupónmi,
ktoré sa budú odovzdávať odmeňovaným študentom školy.


