STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
PRUSKÉ

Nové číslo prináša:
1.
2.
3.
4.
5.
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Projekt SOŠ Pruské pod názvom „ Flornet mobility for
students 2012“ úspešne zrealizovaný
Stredná odborná škola v Pruskom realizovala v období od 1. 7. 2012
do 2. 7. 2013 projekt pod názvom „ Flornet mobility for students
2012“. V projekte boli naplánované pracovné stáže pre študentov
a učiteľov SOŠ Pruské u partnerov v Českej republike - Česká
zemědelská akadémie Mělník v Slovinsku – Šola za hortikulturno in
vizualne umetnosti Celje v Maďarsku - Magyar Gyula Kertészeti
Szakközépiskola és Szakiskola Budapest a v Taliansku - European
Athenaeum of Floral Art Bugnara.
V každej mobilite boli zaradení 3 študenti školy a jeden
sprevádzajúci učiteľ.
Hlavným cieľom projektu bola inovácia a doplnenie odborného
vzdelania v danom odbore, nakoľko v danej oblasti - FLORISTIKE
dochádza k neustálym zmenám. Okrem toho účastníci mobilít
získali skúsenosti v novom kultúrnom prostredí, ako aj nové
skúsenosti z fungovania vzdelávania v jednotlivých krajinách,
v ktorých boli jednotlivé mobility realizované. V neposlednej miere
si účastníci zlepšili svoje jazykové zručnosti, nakoľko museli
komunikovať s učiteľmi, majstrami, žiakmi a verejnosťou v danej
krajine. Účastníci jednotlivých mobilít získali nové profesionálne
kompetencie v oblasti floristiky a taktiež využívaním
komunikačných médií získali väčšiu možnosť zamestnať sa. Sú
flexibilnejší vo svojom uplatnení sa na trhu práce nielen v SR, ale aj
v EU. Všetky ciele stanovené projektom boli splnené. Účastníci v
každej mobilite získali : 1, certifikát, ktorý bol vydaný prijímacou
organizáciou, 2, EUROPASS - vydaný MŠVVŠ SR a potvrdený
prijímacou organizáciou, 3, všetci účastníci v mobilite realizovanej
od 19.5.2013 do 2.6.2013 získali ešte OSVEDČENIE o absolvovaní
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špeciálneho kurzu LANDART 2013, ktorý bol v tomto čase
realizovaný prijímajúcou organizáciou EUROPEAN ATHENAEUM
of FLORALART Bugnara (Taliansko). Všetky tieto doklady sú
uznané vysielajúcou organizáciou a sú pridanou hodnotou
vzdelávania.
Každý účastník mobility mal vopred stanovený pracovný program,
ktorý bol s ním a národným koordinátorom v jednotlivých
inštitúciách podrobne prediskutovaný a spresnený tak, aby naplnil
všetky stanovené ciele mobility. Počas jednotlivých mobilít účastníci
napĺňali konkrétne nasledovné ciele:
rozvíjali
svoje
remeselné zručnosti
- estetické cítenie vo
floristickom remesle
rozvíjali
svoju
kreativitu
- adaptovali sa v danom
prostredí
- stretávali sa s učiteľmi,
žiakmi, zákazníkmi a
občanmi v danej krajine
- zlepšovali si komunikáciu v cudzom jazyku - bežná hovorová
konverzácia, ako aj odborný jazyk
- využívali moderné komunikačné prostriedky - INTERNET,
SKYPE, EMAIL, FACEBOOK
- realizáciou mobility a získaním certifikátov zvýšili svoju schopnosť
zamestnať sa
- spoznali kultúru a históriu danej krajiny
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Pokiaľ sa vyskytli
drobné
problémy
napr.
miestne
cestovanie,
boli
nútení ich vyriešiť a
poradiť si, čím boli
podnecovaní
k
tímovej
práci
a
využívaniu
IKT.
Študenti z každej
mobility vypracovali prezentáciu v POWERPOINTE, kde zúročili
svoje IKT vedomosti, používali fotoaparát - fotky zo svojho pobytu
umiestňovali na sociálne siete (FACEBOOK). Účastníci mobility u
talianskeho partnera získali
okrem certifikátu vydaného
partnerom
ešte
aj
osvedčenie o absolvovaní
medzinárodného kurzu na
tému LANDART 2013,
kde sa zišli účastníci z
Holandska,
Maďarska,
Talianska, a teda aj
Slovenska. Prednášateľom
bol
pán
MIKAEL
SORENSSEN zo Švédska.
Boli to skvelé 4 dni, kedy
sa
účastníci
naučili
pracovať v prírodnom
prostredí, odkiaľ získali aj
materiál na svoje diela. Zišli sa tu výborní ľudia, ktorí navzájom
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komunikovali a pomáhali si. Výsledkom bola prezentácia svojho
vytvoreného diela v anglickom jazyku, kedy každý účastník musel
vysvetliť myšlienku, popísať daný materiál a techniku spracovania.
Účastníci, ktorí mali problém s komunikáciou v anglickom jazyku,
napr. Taliani a naši po nemecky hovoriaci študenti, si museli nájsť
tlmočníka do anglického jazyka. Účastníci mobility v slovinskej
škole v Celje boli účastníkmi medzinárodnej slovinsko-švajčiarskej
konferencie, ktorá sa zaoberala klimatickými zmenami. Hlavným
prednášateľom bol Dr. Lučka Kajfež Bogotaj, ktorý pracoval v
skupine, ktorá bola nominovaná na Nobelovu cenu v oblasti
životného prostredia.
Realizáciou projektov v rámci medzinárodnej organizácie
FLORNET, v ktorej je SOŠ Pruské aktívnym členom, dochádza k
posilňovaniu nadnárodnej kapacity organizácií spolupracujúcich v
rámci danej siete. Týmto spôsobom je zrealizované zvyšovanie
osobnej prípravy v oblasti floristiky a záhradníctva, čo pozitívne
prispieva k inováciám v oblasti celého odborného vzdelávania. Z
týchto dôvodov je preto nevyhnutné naďalej vysielať študentov a
učiteľov školy na zahraničné pracovné stáže, pretože sú prínosom
nielen pre nich samotných, ale aj pre školu, daný odbor, krajinu a
širokú verejnosť.
Udržateľnosť výsledkov projektu je zabezpečená zapracovaním
nových inovačných
prvkov do systému
odborného vzdelávania v oblasti viazania
a aranžovania do
školských
vzdelávacích programov -

odbor záhradníctvo - viazačstvo a aranžérstvo - 4 ročné štúdium a
viazač aranžér kvetín - 3 ročné štúdium na SOŠ Pruské.

Rozhovor s Ing. Jankou Fedorovou
riaditeľkou školy
Aké projekty sa realizovali na škole v minulom školskom roku?
V minulom školskom roku sme zrealizovali viacero projektov.
Medzi projekty, ktoré považujem za veľmi dôležité patrili dva, a to
v rámci podprogramu COMENIUS projekt : „Obraz je viac ako
tisíc slov“ zameraný na poznávanie iných kultúr. Vďaka projektu
bolo realizovaných 29 mobilít študentov a pedagogických
zamestnancov školy v piatich krajinách Európy – v Nemecku,
Belgicku, Anglicku, Taliansku a Španielsku. Študenti si obohatili
svoje vedomosti, našli nových priateľov a zlepšili si s komunikáciu
v anglickom jazyku.
Za veľmi dôležitý považujem projekt v rámci podprogramu
Leonardo da Vinci pod schváleným názvom FLORMOBI2012,
v rámci ktorého 12 študentov a 4 učitelia absolvovali 2-týždňové
odborné praxe u partnerov – v záhradníckych školách v Budapešti
(HU), Mělníku (ČR), Celje (SI) a Sulmone (IT). Študenti pracovali
v škole a taktiež boli na odbornej praxi v partnerských firmách.
Získali medzinárodne uznávaný doklad Europass, ktorý zvyšuje ich
odbornosť.
Oba projekty boli financované z Európskej únie, takže študenti
nemali žiadne náklady spojené s ich realizáciou. Okrem toho sme
získali finančný grant z kapitoly MŠVVaŠ SR na realizáciu projektu
„Farmársky deň“, zameraný na propagáciu nedostatkových odborov.
Do akých projektov je naša škola zapojená alebo sa chce zapojiť
v tomto školskom roku?
V tomto školskom roku realizujeme dva úspešné projekty
financované z kapitoly MŠVVaŠ SR a to: environmentálny projekt
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zameraný na ekologickú likvidáciu odpadov a projekt zameraný na
propagáciu nedostatkových odborov- „Mladý poľnohospodár –
budúcnosť vidieka“, realizovaný počas DOD - bola to súťaž v jazde
zručnosti na traktore. Okrem toho máme niektoré projekty podané
a čakáme na výsledok hodnotenia a na ďalších sa pracuje.
Treba však povedať, že každá výzva na podanie projektu je aj pre nás
veľkou výzvou, pretože cez tieto sa dajú získať finančné prostriedky,
ktoré slúžia na rozvoj školy – pre študentov a pedagógov.
Určite však budem reagovať na nové výzvy v podprogramoch
COMENIUS, Leonardo da Vinci a ERASMUS, ktoré podporujú
mobility študentov do Európy.
Budú sa na našej škole konať aj celoslovenské akcie, napr. súťaže?
Už sa aj konali – pripomeniem celoslovenskú súťaž v jazde zručnosti
na traktore a ešte sa aj budú konať. Minulý rok sme začali s prvým
ročníkom jarnej aranžérskej súťaže, v ktorej chceme pokračovať.
Naším cieľom je, aby táto súťaž bola zahrnutá pod gesciu MŠVVaŠ
SR a stala sa národnou súťažou. Taktiež budeme v tomto roku
pozývať aj partnerské školy v zahraničí, aby ich študenti predviedli
svoje majstrovstvo.
Ako hodnotíte Deň otvorených dverí na našej škole a našich žiakov,
ktorí sa zapájali do rôznych aktivít: jazda zručnosti?
Ja si vysoko
vážim
všetkých, a to
nielen
študentov,
ktorí sa aktívne
zapojili
do
realizácie tejto
veľkej akcie,
ktorá u nás na
škole funguje

už niekoľko rokov. Bez nadšenia a zaangažovanosti študentov by to
jednoducho nešlo. Vy študenti, priamo predstavujete svoje
vedomosti a zručnosti, ktoré ste vďaka pedagógom školy získali. To
sa odzrkadlilo aj na získaní 1. miesta v jazde zručnosti – takže pohár
zostal doma. ........................................................................................
Ale neznížila by som to len na DOD. Ja si vysoko vážim každého
študenta, ktorý reprezentuje školu či už na domácej pôde - na
Slovensku alebo v zahraničí. Je to zadosťučinenie pre mňa, pre
školu, pre pedagógov, ktorí týchto študentov pripravujú, a ešte keď
získajú nejaké ohodnotenie, je to úžasný pocit a ja som rada, že
mám takýchto študentov a učiteľov.
Peter IV.A

Úspechy naši kynológov sa zaznamenali na
celoštátnej výstave psov v Senci
Dňa 31. 5. 2013 sa študenti Strednej odbornej školy v Pruskom,
žiaci
prvého
a druhého
ročníka
študijného
odboru
agropodnikanie
–
kynológia
v rámci
odbornej
praxe
zúčastnili Celoštátnej
výstavy psov v Senci.
Sedem z nich aj
vystavovalo
svoje
psy a boli veľmi
úspešní.
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Terézia Škanderová získala ocenenie
so
svojím
anglickým
špringeršpanielom „Angerman River
Ikar ´S Flight“ posledného CAC-a,
potrebného na udelenie titulu
„Slovenský šampión krásy.

florálnou kompozíciou v mestskom parku. Okrem toho ich čakala aj
tajná téma, ktorou tentokrát bol vypichovaný parter. Našu školu
reprezentoval Peter Haviar z 4. A triedy a Lenka Gabrišová z 3. C
triedy.

Ján Petrušek zas so svojou mladou
sučkou nemeckého ovčiaka „Keity
Dareos“ získal okrem CAJC-a
i prestížny
titul
–
najlepší
predstaviteľ plemena – BOB.

Piešťany kvitnú už 900 rokov
Takto znela hlavná téma Majstrovstiev Slovenska vo floristike, ktoré
sa uskutočnili 20.9.2013 v Piešťanoch. Súťažiaci v rôznych
kategóriách tvorili obrazy, ktoré znázornili plynutie vody a času v
meste, vytvárali kyticu pre jubilujúce mesto Piešťany a preukázali
poctu jeho partnerským samosprávam v zahraničí zosadzovanou

Súťažné práce boli vystavené v kultúrnospoločenskom centre a podujatie vyvrcholilo Kvetinovým korzom,
teda sprievodom alegorických vozov, ktorý išiel z Kúpeľného
ostrova k Hudobnému pavilónu v mestskom parku.

Súťažiť sa oplatí
V dňoch 19-20.6 2013 sa 2.V zúčastnila školského výletu do
Vysokých Tatier. Po príchode do Popradu sme najskôr navštívili
Aqua city Poprad, kde sme strávili 6 hodín šantenia v bazénoch,
toboganoch a relaxu vo vírivkách. Po odchode z Aqua city nás
čakala únavná cesta do turistickej ubytovne Jarka v Tatranskej
Lomnici. Keď sme dorazili do ubytovne, oboznámili sme sa
s okolitým prostredím. Večer sme si opiekli nachystané klobásky,
špekačky a slaninku. Po opekačke sme unavení zaľahli do postele
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a hneď zaspali. Zobudili sme sa do krásneho slnečného rána
s prekrásnym výhľadom na Lomnický štít. Po raňajkách sme sa
vydali na namáhavú 3 hodinovú túru. Z Tatranskej Lomnice sme
rezkým krokom kráčali na očami blízke a krokom ďaleké Skalnaté
pleso. Túra bola ťažká a namáhavá, stúpanie do kopcov bolo čoraz
ťažšie a ťažšie. Cestou sme obdivovali krásnu prírodu a závideli tým,
čo sa viezli hore lanovkou. Čoskoro sme dorazili na Skalnaté pleso,
kde sme si dali zaslúženú prestávku. Načerpali sme nové sily a tešili
sa na cestu lanovkou na Lomnický štít. Výhľad z lanovky bol
neopísateľne krásny, no vo vyšších polohách bola hmla, a výhľad sa
nám pomaly strácal až nakoniec nebolo vidno nič, iba hmlu.
Postupne hmla ustupovala a naskytol sa nám pohľad na Lomnický
štít s poslednými zvyškami snehu. Po vystúpení z lanovky sme mali
krásny výhľad na okolité kopce, bodaj by nie, keď sme boli vo výške
2 634 m. n. m.
Na Lomnickom štíte sme strávili okúzľujúcich 50 minút. Po
skončení prehliadky sme šli lanovkou na Skalnaté pleso, odkiaľ sme
pešo prešli dole do Tatranskej Lomnice. Z ubytovne sme si zobrali
veci, a pomaly šli na vlak domov.
Nemôžeme zabudnúť spomenúť, že lístok na Lomnický štít nám
zaplatila škola za 1. miesto o najkrajšiu triedu a nástenku. Týmto
chceme motivovať aj ostatných žiakov, aby sa starali o svoje triedy
a udržovali v nichi poriadok, pretože na konci ich čaká príjemná
odmena.

Študenti III.V
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Veselo v škole

Vlastná tvorba

Čo je pinocytóza? ...má niečo s pinokiom.

Moje pery sú tvojimi,

Organely bunky? Tak toto fakt neviem...

a pociťujeme lásku srdciami svojimi.
Keby môj svet navždy žiaril ako ty,
potom by si mohol každý deň bozkávať moje rty!
Srdce mi bije ako zvon.
A keď ťa vidím, je vo mne veľký zhon.
Moja láska k tebe je úprimná
no bohužiaľ, musím byť k tebe aj protivná.
Chcem ti moju lásku naďalej darovať,

SOŠ Pruské je známa svojimi aktivitami i v zahraničí

ale musím ťa neustále tajne milovať.
Naša láska je zakázaná a asi aj bude,
ale už je tak v plnom prúde.
Trápim sa vždy, keď nemôžem byť s tebou,
je to ako keby vtáčik nemohol voľne
lietať belasou oblohou.
Pozerám do tvojich modrých očiek a vidím v nich iskričky,
je to ako keby som v noci na oblohe videla hviezdičky,
ktoré v noci svietia.
A niektoré z nich na nočnej oblohe letia
a mnohé z nich kričia Milujem Ťa!
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Dňa 19.9.2013 sme v Strednej odbornej škole v Pruskom privítali
zástupcov Zlínskeho kraja pod vedením PhDr. Stanislava Minářika
– vedúceho odboru školstva, mládeže a športu a Trenčianskeho
samosprávneho kraja, ktorý zastupovala Mgr. Katarína Duchová ,
vedúca odboru školstva, zástupcov regionálneho rozvoja TSK
a riaditeľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktorí
svoju študijnú návštevu realizovali z Fondu mikroprojektov
„Lidské zdroje – bohatství Bílych Karpat“. Dôvodom
návštevy bolo predstavenie SOŠ v Pruskom, ktorého sa ujala
riaditeľka školy, Ing. Janka Fedorová. Po pracovnom workshope
nasledovala prehliadka školy. Hostia obdivovali historický park,
vybudované odborné učebne, či už pre teoretické, alebo praktické
vyučovanie a veľkou zaujímavosťou boli koterce so psami našich
študentov v areáli školy.
Pre spestrenie návštevy bol pre účastníkov projektu pripravený
zaujímavý kultúrny program. Svoje spevácke umenie predviedla
žiačka IV. ročníka, nasledoval atraktívny tanec so psom, ktorý mal
14

veľký úspech a nakoniec dievčatá predviedli netradičné
EKOMODELY.Stretnutie prebehlo v priateľskej atmosfére, vznikli
tu nové možnosti pre ďalšiu spoluprácu.
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v spolupráci so
Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a s Regionálnou
poľnohospodárskou
a potravinárskou
komorou
v Trenčíne
uskutočnila prvé pracovné rokovanie 24. septembra 2013 v SOŠ
v Pruskom . Stretli sa tu
zástupcovia zamestnávateľov
pôdohospodárskej
praxe
a zástupcovia
stredných
odborných škôl pôdohospodárskych odborov v Trenčianskom
kraji.
Zámerom
pracovného rokovania bolo
prepojenie
vzdelávania
v stredných
odborných
školách s potrebami praxe.
Cieľom projektovej aktivity „Rozvoj stredného odborného

vzdelávania“ je aj pilotné overenie vybraných súčastí duálneho
systému vzdelávania
v pilotných Centrách
odborného
vzdelávania
a prípravy (kde bola
vybraná
aj
naša
škola) a príprava na
jeho
postupné
zavádzanie do praxe
v podmienkach
Slovenska.
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Ing. Janka Fedorová, riaditeľka SOŠ Pruské privítala všetkých
účastníkov pracovného stretnutia. Na úvod Ing. Miroslav Maxon z
SPPK podrobnejšie charakterizoval zámer a ciele stretnutia, ktorými
sú:
podporiť kvalitu odbornej prípravy žiakov absolventov
pôdohospodárskych škôl
zachovať odbornosť zamestnancov a udržať
poľnohospodársku výrobu na Slovensku
podporiť spoluprácu stredných odborných škôl so
zamestnávateľmi a profesijnými a stavovskými
organizáciami rezortu pôdohospodárstva.
Aktuálne problémy regionálneho pôdohospodárskeho školstva
odprezentovala Ing. Ľudmila Kováčiková zo SIOVu.
Počas pracovného rokovania riaditelia odborných škôl predstavili
jednotlivé SOŠ a odbory, ktoré žiaci navštevujú. Hovorili aj
o súčasnej situácii v odbornom vzdelávaní, o spolupráci SOŠ so
zamestnávateľmi
a o možnostiach
koordinácie
odborného
vzdelávania a prípravy v pôdohospodárskom odbornom školstve.
Veľmi podnetná bola diskusia so zástupcami zamestnávateľov.
Niektorí spolupracujú so školami už dlhodobejšie a majú dobré
skúsenosti . Iní poukázali na nedostatky, ktoré treba legislatívne
doriešiť. Záujem o poľnohospodárske a potravinárske profesie nie je
dostačujúci i keď záujem o kvalifikovanú pracovnú silu v týchto
profesiách je. To potvrdili aj zamestnávatelia z praxe.
Záujem zamestnávateľov o aktívnu spoluprácu so školami a
vzájomne zlepšenie koordinácie pôdohospodárskeho regionálneho
školstva je veľký. To potvrdili aj svojou účasťou riaditelia SOŠ
z Trenčianskeho kraja, vedúca odboru školstva TSK Mgr. Katarína
Duchová, Ing. Jarmila Dúbravská, PhD.z SPPK Bratislava, Ing.
Daniela Janíčková z RPPK Považská Bystrica, Ing. Juraj Rybár CSc.
zo SPPK Bratislava a zástupcovia zamestnávateľov.
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Messe Wien - Viedeň sa stala centrom záujmu
žiakov a pracovníkov SOŠ Pruské dňa 8.10.2013. Konal sa tu
odborný veľtrh pre záhradníctvo, zeleninárstvo a pestovanie
okrasných rastlín v strednej a východnej Európe HortiVienna.
Vystavovali tu svetoví lídri v oblasti výroby skleníkových
konštrukcií, záhradných centier, výroby nových materiálov
a výrobkov v oblasti záhradníctva a floristiky. Výstava zachytáva aj
ďalšie aktuálne témy, ako napríklad klimatické a energetické
koncepty. Najviac zaujali vystavovatelia okrasných rastlín a drevín,
kde výrobcovia predstavovali nové odrody.

HORTI Vienna

Medzi vystavovateľmi bol stánok, ktorý prezentoval možnosti
štúdia na SPU v Nitre a na našej škole - SOŠ Pruské. Patrili sme
medzi jediných, ktorí mali zastúpenie zo Slovenska. To, že náš
stánok si všimli mnohí návštevníci, vystavovatelia i hostia dokazuje
aj stretnutie riaditeľky školy Ing. Janky Fedorovej so štátnou
tajomníčkou ministerstva pôdohospodárstva SR pani Magdalénou
Lacko-Bartošovou, prof. Ing. CSc.
Žiaci, ktorí sa zúčastnili odborného veľtrhu, boli vybraní za
výrazné úspechy a reprezentáciu školy. Odniesli si mnohé
propagačné materiály, darčeky a peknú spomienku na prehliadku
veľtrhu a pobyt v obchodnom centre.
red

,, Druhý dych ´´
Úvod:
( Tento životný príbeh poukazuje na to, že vždy máme druhú šancu
začať od znova, pokiaľ to naozaj chceme, pretože len tak náš cieľ
skutočne aj dosiahneme ) !!!
,,Naše myšlienky rozhodujú o našom postoji, náš postoj rozhoduje o
našich činoch a naše činy rozhodujú o našom živote! ´´
Príbeh : životná skúsenosť - ,, Druhý dych ´´
Jedného veľmi chladného večera sme sa s mojimi priateľmi išli
zohriať do jedného vchodu miestnej bytovky v Novej Dubnici, kde
sme si sadli na schody na najvyššom poschodí, poprikrývali sme
boli sa bundami. Po chvíľke k nám prišiel bezdomovec, ktorý v tom
vchode prespával každú noc. Myslel si, že sme asi v podobnej
situácií, a tak sa nám snažil pomôcť a poradiť, ako prenocovať
v pokoji. ´´
Ponúkal nám čúčo, ( samozrejme, že sme si ho nedali ), aby sme sa
zahriali, chcel sa podeliť s jedlom, ktoré dostal od svojej priateľky.
Bolo to od neho naozaj ohľaduplné.
Nemá prácu, dostáva 124 eur mesačne, má 49 rokov a myslí si, že
do konca života mu nezostáva už nič iné len žiť pod mostom.
Tri hodiny sme sa s ním rozprávali, až mi ho prišlo veľmi ľúto
a rozhodla som sa, že sa mu pokúsime s mojimi priateľmi pomôcť.
A spravili sme to takto :
1.Pýtala som sa ho:
,, Páči sa Vám takto žiť ? ´´ , ,,Ako si predstavujete svoju
budúcnosť ?´´ , ,, Rozmýšľali ste nad novým začiatkom? ´´
2.Vytvorila som mu novú cestu, po ktorej by mal kráčať.
On sa rozplakal a povedal nám, že on už nemá nikoho, že sa cíti sám
a nemá už prečo a pre koho žiť. A taktiež sa zmienil o tom, že mal
prácu, ale nemohol v nej pokračovať, kvôli menším problémom so
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zrakom. Ja som ho chytila za rameno a povedala som mu: ,, Keby že
ste naozaj sám, tak tu s vami nie sme. ´´ ,,Pokiaľ budete vidieť okolo
seba ľudí, možno sa budete cítiť osamelo, ale len dočasne, no nikdy
sám nebudete.
Kamarát mu dal kontakt na jednu firmu, o ktorej vie, že hľadajú ľudí
na prácu s drevom a so železom. On sa pousmial, poďakoval nám
a povedal, že si uvedomil svoju životnú situáciu a že chytil druhý
dych dostal tzv. druhú šancu. Ja som mu nechala moje telefónne
číslo, ktoré som mu pri odchode vložila do vrecka. Keby potreboval
pomôcť, vždy mi môže zavolať. Od šťastia sa mu slzy kotúľali po
líci. Pri odchode sme mu nezabudli povedať, že ho máme radi, že
nemá zabúdať na svoje hobby a hlavne veríme, že o mesiac ho
stretneme ako civilizovaného človeka.
Prešiel mesiac aj pár dní, bola som v jednom obchode v Novej
Dubnici a zrazu sa zastavil pri mne neznámy muž pekne upravený,
oholený, vyvoňaný a povedal: ,, Slečna, ďakujem Vám za pomoc.
Keby som Vás a Vašich priateľov nestretol, asi by som naďalej
prespával vo vchodoch, nemal by som strechu nad hlavou a prácu,
i keď s minimálnou mzdou, ale môžem si za ňu kúpiť jedlo a nové
šaty, môžem sa venovať koníčkom, spoznávať nové miesta, vybrať
sa kam chcem s pocitom, že sa mám vždy kam vrátiť. V tom byte
bývam s mojou priateľkou, s ktorou si navzájom pomáhame“
Táto životná skúsenosť ma naučila, že i keď sa párkrát buchneš
hlavou o múr a neprerazíš ho hneď na prvýkrát, nevzdávaj sa nikdy,
pretože vždy je cesta, ktorá vedie k úspechu, len ty ju musíš nájsť
a nemôžeš sa nikdy vzdať !
Záver:
Ľudí okolo nás by sme si mali vážiť už len z toho dôvodu, že od
začiatku nášho života sú jeho neoddeliteľnou súčasťou a je lepšie
vzájomne si pomáhať, ako si zbytočne život komplikovať.
.
Lenka III.C
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Svadobná floristika
Hlavnou súčasťou svadobného viazania je svadobná kytica. Pred jej
viazaním by mal viazač poznať niektoré údaje: vek a výšku nevesty,
dĺžku šiat, druh látky a jej farbu. Podľa týchto údajov potom viazač
vyberie vhodný typ svadobnej kytice, materiálu a doplnkov.
Previsnutá kytica
Materiál a dekoračný materiál :
- držiak s vypichovaciou aranžérskou hmotou
- stuha, stužky, rybárske lanko , gorálky, sisal , ampulky, drôtik
Živý materiál :
-list , orchidey, pivonky, tulipány, lupinus
Postup:
Vopred si namočíme stojan
s vypichovacou aranžérkou
hmotou, do ktorej budeme
dávať kvety. Kvety môžeme
dať do ampuliek, alebo ich
vatičkujeme.
Gorálky
naviažeme na rybárske
lanko a za každou gorálkou
spravíme uzlík. Rybárske
lanká
s gorálkami
prichytíme o konštrukciu.
Vypichujeme kvety do
aranžérskej hmoty, do tvaru
biedermier, na rybárske
lanká drôtikom naviažeme
orchidey
v ampulkách,
ampulky obalíme stuhou,
aby ich nebolo až tak vidieť.
Rybárske lanká s naviazanými orchideami dotvárajú previs kytice.
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Pripevníme stužky, spustíme, natočíme a popreplietame ich pomedzi
kvety.
Na záver obalíme držiak konštrukcie sisalom a stuhou.
Kytica je ladená do bledunko modrej a fialovo rúžovej farby, pôsobí
sviežo, takýto typ kytice sa najviac hodí k mladým nevestám.
Lenka III.C

Jeseň v záhrade
23.septembra sa nám oficiálne začalo 3.
ročné obdobie – jeseň.
Jeseň sfarbuje listy do rôznych odtieňov
oranžovej, žltej a červenej, tiež nám dáva
najavo , že sa blíži zima a je potrebné pripraviť
pôdu a rastliny na zimný odpočinok. Pôdu na
odpočinok pripravujeme tak, že pozberáme
všetku úrodu z poľa . Pôdu potom pohnojíme
maštaľným hnojom a zaorieme.
Rastliny na zimu pripravujeme iným spôsobom. Izbové rastliny
prestávame hnojiť a obmedzíme zálievku na menšie dávky.
Prenesieme do zimnej záhrady, kde sa pohybuje teplota okolo 12 C.
Ak nemáme zimnú záhradu, dáme kvety na chladné miesto v dome
(nevykúrená izba alebo chodba). Tam rastliny necháme až do
príchodu jari.
Vonkajšie rastliny, náchylné na omrznutie napr. ružu alebo Visteriu
prikrývame čečinou alebo pilinami, poprípade zakryjeme
geotextíliou. Rastliny, ktoré by v našich zimných podmienkach
nevydržali, napr. georgine alebo Kana indická, vykopeme po prvých
prízemných mrazoch. Hľuzy vyberieme, očistíme a umiestnime
v pivnici.
Keď máme všetky úlohy a povinnosti za sebou, môžeme sa aj my
záhradkári tešiť na zaslúžený odpočinok.
Peter IV.A
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Členovia ŽŠR sa stretli na pracovnom stretnutí, noví členovia sa
oboznámili so stanovami ŽŠR na SOŠ Pruské a zvolili si
predsedníctvo, ktoré bude pracovať v tomto školskom roku
v zložení: predseda Adam Haviar IV.A, podpredsedovia Alžbeta
Pšenáková III.M a Filip Pánik II.M.
Aj na tento rok sú pripravené
zaujímavé aktivity. Vedenie školy
a ŽŠR
vyhlásili súťaže: súťaž
o najkrajšiu triedu, súťaž o najlepšiu
dochádzku,
ocenenie
triedy
s výraznými
aktivitami
počas
školského roka. Výsledky budú
zverejnené na nástenke ŽŠR a na
nástenke Oznamy RŠ. 17.X.2013 sa na škole uskutočnil DOD,
počas ktorého žiaci prezentovali a dôstojne reprezentovali školu. Na
škole od októbra začali pracovať krúžky, pravidelne sa kontroluje
dodržiavanie Školského poriadku a kontrola nepoškodzovania
majetku školy a školského inventára.
Začiatkom septembra žiaci z III.M (Bíľová Eliška, Gago Marek
a Olerínyová Kristína) úspešne ukončili KomPrax s veľmi kladným
hodnotením . Filip Pánik informoval o septembrovom stretnutí
členov parlamentu SŠ v Trenčíne, ktorého sa zúčastnil. Študenti
hovorili o pláne práce na školský rok 2013/2014. Spomínala sa
možnosť škôl zapojiť sa do projektov pre školy – Orange, O 2, T –
com a o úspešnom projekte KomPrax. Jeho úlohou bolo pripraviť
návrh – „Ako zlepšiť školský systém na SŠ“
Žiaci pripomienkovali, že na WC nie je toaletný papier a mydlo.
Zaujímavá bola diskusia žiakov k otázke, čo zaujalo terajších
prvákov na DOD, kde sa kladne vyjadrovali o zaujímavých
aktivitách na škole a sprístupnení všetkých priestorov školy pre
návštevníkov.
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Riaditeľstvo SOŠ Pruské a Žiacka školská rada vyhlasujú :
Súťažo najkrajšiu triedu

Kritériá hodnotenia: čistota a poriadok v triede (čistá tabuľa),
vykladanie stoličiek, starostlivosť o kvety, pravidelné aktualizovanie
nástenky, triedenie a separovanie odpadu.
Za každú aktivitu sa získava počet bodov od 1 do 5 (max 20)
Súťaž bude prebiehať od 23.9.2013 – 30.5.2014
Vyhodnotenie súťaže – 6.6.2014

Súťaž o najlepšiu dochádzku
Kritériom hodnotenia je dochádzka žiakov na vyučovanie
a dosiahnutie najmenej vymeškaných hodín na vyučovaní a OV od
20.9.2013 do 25.5.2014.
Dochádzka za každú triedu sa bude vyhodnocovať každý mesiac,
priebežné hodnotenie si žiaci môžu pozrieť na nástenke
Oznamy RŠ.
Na konci roka bude ocenená aj trieda s výraznými aktivitami žiakov
počas školského roka 2013/2014.

Mikulášsky bazár
Kedy? 6.12.2013vo vežičke SOŠ Pruské
Ide o symbolický predaj zánovných vecí
(oblečenie, obuv, knihy, hračky, funkčná
elektronika.). Zapojiť sa môžu všetci žiaci i
zamestnanci , ktorí prinesú veci do najneskôr
5.12.2013 do zborovne, ako i kúpou
6.12.2013. Garanti akcie sú Ing. Kuricová ,
Ing. Gézeová a PhDr. Polešenská, za ŽŠR
Alžbeta Pšenáková III. M a Jakub Rolín I. A.
Výťažok je určený sociálne slabším študentom na našej škole.
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Ďakovný pozdrav bývalého študenta
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