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Nové číslo prináša 10 dôvodov  prečo prestať fajčiť, pripomíname si 

udalosti  28.10.1918, internetový portál pre vysoké školy, pripravíme sa na 

vianočnú súťaž, dozvieme sa, čo robiť v záhrade v zime, pozrieme si 

vlastnú tvorbu, aktivity študentov na škole  a iné zaujímavosti. 

 

.                                 5 / 2 – 2011  

 

Hrad sa týči nad obcou Vršatské Podhradie na vápencových útesoch  

Vršatských bradiel, vytvárajúcich dominantu Bielych Karpát 805 m.n.m. 

Od západu, severu i juhu ho chránia vysoké kolmé steny vápencového 

brala. Úzkym tunelom, 5 m dlhým, sa dostaneme k niekdajšej pozorovacej 

veži a k trávnatému vrcholku, odkiaľ je nádherný pohľad na malebné 

Považie. Návšteva hradu v hornej časti si vyžaduje zvýšenú pozornosť. 

Po založení uhorského štátu v polovici 13. storočia tu bola postavená 

strážna veža s malým vojenským táborom. Chránil severné hranice a 

kontroloval dôležitý priesmyk na Moravu a taktiež zabezpečoval 

severozápadné hranice Uhorska.  Veža je najstaršou časťou hradu . Prístup 

do hradu bol pôvodne prekrytý na spôsob tunela a viedli k nej schody 

vytesané do skaly.  Gotický hrad až z prvej polovice 14. storočia bol 

hradom kráľovským. V písomných pamiatkach sa spomína už v 14. 

storočí, a to ako kamenný objekt vo vlastníctve Matúša Čáka. Na konci 

15. storočia ho dostala rodina Vršátskovcov.   Postupne sa tu vystriedali 



napríklad 1394 Stibor zo Stiboríc,1407 palatín Garo, kráľovná Barbora, 

kráľovná Alžbeta. Kráľ Matej Korvín daroval hrad v roku 1470 zemanom 

zo Slopnej, ktorí začali používať prídomok Vršatský a hrad bol súčasťou 

ich hradného panstva. V 16. storočí rozšírili hrad o ďalšie, nižšie položené 

predhradie, kde postavili renesančný palác s okrúhlou baštou. V roku 

1576 prešiel hrad do rúk spríbuzneného rodu Jakušičovcov.  Pravdepodob-

ne až v 16. storočí sa začalo s výstavbou objektov na spodnom nádvorí. V 

17. storočí sa majitelia presťahovali do novopostaveného renesančného 

kaštieľa v Pruskom. V roku 1680 hrad vypálilo vojsko a druhýkrát vyhorel 

za rákócziovského povstania, keď vojaci obsadili hrad a viac ho už 

neopravili, naopak, na cisársky rozkaz ho v roku 1708 výbuchom 

demolovali. O zániku hradu sú známe dve varianty. Obidve hovoria o 

výbuchu. Jedna o náhodnom, druhá o cielenom. Ten druhý mal nasledovať 

po podmínovaní hradu cisárskymi vojskami, k čomu dal súhlas posledný 

majiteľ hradu gróf Königsegg. Rok tejto udalosti nie je až taký úplne jasný. 

Jedni píšu o roku 1707, druhí o roku 1708. 

Zvyšky veže na hornom hrade 

sa dodnes nachádzajú na 

najvyššom mieste Vršatského 

brala. Najvýraznejšie zvyšky 

hradu sú na dolnom nádvorí  a 

to  pozostatky po 

renesančnom paláci a 

okrúhlej delovej bašte, ako aj 

nepatrné zvyšky múrov 

bývalého opevnenia. Patrná je 

aj plošina, kde stála delová 

bašta. Vedú k nej schody 

zasekané do skaly a úzky chodníček popri skale. Z obytných častí v 

hornom hrade sa zachovala klenbová pivnica zasekaná čiastočne do skaly. 

Najrýchlejšie sa rozpadáva polkruhová bašta pri vstupe do hradu. O hrad 

sa stará a o jeho záchranu sa pokúša Historicko-astronomická 

spoločnosť. Hrad je však súčasťou CHKO, a preto akákoľvek činnosť a aj 

výrub hrad ohrozujúcich stromov nie je možný.  

www.vychovavatelka.sk/ucebne_pomocky/vlastiveda/up_vl_vrsatec.htm 

Prehľad významných historických udalostí a 

medzníkov 

asi 5 000 rokov pred Kr.    Na územie Slovenska prišli prví roľníci, 

ktorí začali stavať prvé sídla. 

5. storočie  -   prví Slovania prekročili 

karpatské priesmyky a objavili sa na 

území dnešného Slovenska. 

623 až 658 -    franský kupec Samo sa postavil na čelo kmeňového 

zväzu Slovanov. Vytvoril a viedol  Samovu ríšu - prvý štátny útvar 

západných Slovanov. 

833  -  moravské knieža Mojmír I. vyhnal knieža Pribinu z Nitry a 

spojením Moravského a Nitrianskeho kniežatstva vytvoril 

Veľkomoravskú ríšu. 

1000 -   vznikol uhorský štát na čele s kráľom Štefanom I. Územie 

dnešného Slovenska sa stalo jeho súčasťou. 

1238 -  Trnava ako prvé mesto na Slovensku získala mestské výsady.  

1428 až 1443  - do Uhorska vpadli husiti.  

1467 až 1490 - v Prešporku (dnešná Bratislava) 

pôsobila prvá vysoká škola na území dnešného 

Slovenska - Academia Istropolitana. 

1536 -  Uhorský snem povýšil Prešporok na 

hlavné mesto Uhorska. 

http://www.hradlednica.sk/
http://www.hradlednica.sk/


1604 až 1711 - Uhorsko sa zmietalo v sérii šiestich stavovských 

povstaní uhorskej šľachty proti Habsburgovcom.  

1787 - Anton Bernolák kodifikoval prvý slovenský spisovný jazyk, 

ktorý sa však neujal. 

1843 -druhá kodifikácia spisovnej slovenčiny, ktorej autorom bol 

Ľudovít Štúr, bola úspešnejšia a stala sa základom dnešnej spisovnej 

slovenčiny. 

1863 -  v Martine založili Maticu slovenskú, prvú národnú inštitúciu 

zameranú na povznesenie vzdelanosti a kultúry Slovákov. 

1918 -  Slovensko sa stalo súčasťou Československej republiky, 

ktorú vyhlásili 28. októbra v Prahe. Bratislava sa stala hlavným 

mestom Slovenska. 

1939 - v Bratislave vyhlásili 14. marca samostatnú Slovenskú 

republiku. Prezidentom Slovenského štátu vytvoreného z vôle 

fašistického Nemecka sa stal katolícky kňaz Jozef Tiso.  

1944 - na strednom Slovensku vypuklo Slovenské národné povstanie.  

1944 a 1945 -  vstupom Červenej armády 6. októbra 1944 na 

Slovensko v oblasti Duklianskeho priesmyku sa začalo 

oslobodzovanie krajiny od fašistickej nadvlády.  

1948 -  vo februári 1948 sa Slovensko 

dostalo do područia komunistov a 

Sovietskeho zväzu.  

1989 - Novembrová revolúcia priniesla 

zásadné politické zmeny. Komunistov 

zbavila moci a otvorila cestu demokracii a pluralite.  

1993 -  dňa 1. januára sa Slovensko stalo samostatným a 

zvrchovaným štátom, ktorý 19. januára prijali za člena OSN.  

2004 -   dňa 1. mája sa Slovensko stalo členom Európskej únie. 

2007 -  v decembri sa Slovensko stalo súčasťou Schengenského 

priestoru - systému voľného pohybu osôb v rámci 25 krajín Európy. 

2009 -  1.1. prijala Slovenská republika jednotnú európsku menu 

EURO a zaradila sa tak medzi krajiny Európskej menovej únie. 

          

 Z našich aktivít 

Mikroprojekt A já su synek z Kloboúk a ja su cérka 
z Pruského 

Na základe dlhoročnej partnerskej  spolupráce škôl SOŠ Pruské 

a SOU Valašské Klobouky vznikol a začína sa realizovať projekt, 

ktorého   východiskom   sú výsledky   výskumu,  ktoré dokazujú,   

že    slovenskí a českí študenti 

prestávajú rozumieť  češtine 

a naopak slovenčine.   Jazyky   

sú postupne    vytláčané  

vplyvom vyučovania cudzích  

jazykov a   postupne    miznú 

z masmediálnych prostriedkov 

a televízie vôbec. 

Hlavným cieľom projektu je 

vytvoriť podmienky pre 

praktické využitie slovenského 



resp. českého jazyka u žiakov SOŠ Pruské a SOU Valašské 

Klobouky a rozvíjať komunikačné schopnosti u študentov.  

Prepojíme slovenskú a českú literatúru do vyučovania v rámci 

maturitných zadaní, študenti nadviažu nové kontakty, osvoja si nové 

vedomosti a skúsenosti, dôjde k prehĺbeniu spolupráce našich škôl, 

získame nové námety i pre mimoškolskú činnosť a skúsenosti pre 

realizáciu nových projektov. 

Zachovanie a posilnenie slovenčiny a češtiny otvára viac ako 

kedykoľvek  predtým možnosti širšieho uplatnenia absolventov 

učňovského školstva na trhu práce v obidvoch regiónoch. 

Cieľovými   skupinami    sú 

študenti maturitných odborov 

a  učňovská  mládež  odboru 

kuchár  –  čašník  a viazač  – 

aranžér.  Táto  práca pomôže 

prispieť   k   odbornosti 

študentov, rozšíri povedomie 

o našich   kultúrnych 

pamiatkach, študenti získajú 

študijný   materiál,  slovník, 

jazykové  testy  a   všetky 

aktivity budú uzavreté spoločnou exkurziou do bývalého hlavného 

mesta obidvoch národov – Prahy. 

Projekt je realizovaný v Zlínskom a Trenčianskom kraji od novembra 

2010 do novembra 2011. 

Koordinátor projektu: Mgr. Janka Hajdúchová 

Dňa 25. 11. 2010 sa žiaci zo školského internátu tradične zúčastnili 

celoslovenskej konferencie o životnom prostredí v Považskej Bystrici. 

Odbornej verejnosti sa predstavili s eko modelmi s názvom Odevy a kroje 

jednotlivých národov a svetadielov. Žiaci vo svojom programe ukázali, 

ako sa z odpadu dajú vyrobiť originálne odevy. V novembri sa študenti 

dvoch tried odboru životné prostredie zúčastnili spolu s Ing. Boškovou 

exkurzie na vodnom diele v Gabčíkove. 

Aj naši cukrári ukázali svoje umenie...ale sa Vám slinky zbiehajú... 



 

Vyhodnotenie "Súťaže o najlepšiu aktivitu" 

Komisia členov OZ Progresívny 

poľnohospodár ( v zložení 

Ing.Lašová, Mgr.Strmeňová, 

Ing.Vajdíková, Ing.Janíček, 

p.Jakubková) vyhodnotila 

prihlásené aktivity k DOD. Ako 

najlepšiu vybrala aktivitu 3.Z 

triedy: "Slovenská dedina". 

Gratulujeme! 

Mikulášsky bazár  

 
V dňoch 6 a 7. 12. 2010 sa 

uskutočnil bazár   v telocvični SOŠ 

Pruské. Do akcie sa zapojili  žiaci i 

zamestnanci SOŠ.     Ďakujeme 

garantom akcie za zdarný priebeh 

(Mgr. Filickí, Ing. Gézeová,  PhDr. 

Polešenská, Ing.Šeligová, Ing. 

Mgr. Bieliková) a  za ŽŠR Nikola 

Kubaščíková IV.M. 

 

Výťažok  30,25€ bol odovzdaný študentom ŠI na našej škole. 

Ostatné veci sme  darovali na charitu. 

 

Mikulášsky turnaj žiakov v stolnom tenise 

Dňa 9.12.2010 sa v priestoroch telocvične školy konal Mikulášsky turnaj 

žiakov v stolnom tenise, zúčastnilo sa 39 chlapcov a 10 dievčat. 

Najlepšie umiestnenie v kategórii chlapcov dosiahli: 



1. miesto Dominik Martinák     1.N 

2. miesto Juraj Černický           1.M 

3. miesto Andrej Mišík             1.P 

Najlepšie umiestnenie v kategórii dievčat dosiahli: 

1. miesto Janka Sojková           4.M 

2. miesto Petra Eglyová             3.Z 

3. miesto Eva Trenčanová         1.P 

Dňa 9.12.2010 sa v priestoroch telocvične školy konal Vianočný turnaj 

učiteľov SOŠ Pruské a SOU Valašské Klobouky v stolnom tenise. Turnaja 

sa zúčastnilo 9 mužov a 8 žien. Fotky sú umiestnené v sekcii "fotoalbum". 

Najlepšie umiestnenie v kategórii mužov dosiahli: 

1. miesto Mgr. Tibor Filicki               SOŠ Pruské 

2. miesto Ing. Stanislav Bartek       SOŠ Pruské 

3. miesto Ing. Jozef Hudec               SOŠ Pruské 

Najlepšie umiestnenie v kategórii žien dosiahli: 

1. miesto Mgr. Denisa Vajdíková     SOŠ Pruské    

2. miesto Ing. Terézia Šeligová        SOŠ Pruské 

3. miesto Mgr. Barbara Vanková     SOŠ Pruské 

Všetkým účastníkom Vianočného turnaja ďakujeme, víťazom gratulujeme 

a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie. 

V novembri prebehlo školské kolo olympiády v cudzích jazykoch. Súťažilo 

sa v anglickom a nemeckom jazyku. Anglická časť  obsahovala dve fázy: 

prvá bola zameraná na posluch anglického textu  a následné doplňovanie 

slov a druhá na pozorné čítanie. Žiak IV.Z triedy Miroslav Minárik sa dňa 

17.1.2011 zúčastnil na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom obvodného kola 

olympiády z anglického jazyka. V kategórií 2D sa umiestnil na 3.mieste. 

Žiaka pripravoval Ing. Stanislav Bartek. Srdečne blahoželáme! 

Žiaci zdravotnícko-ekologického krúžku  sa 

i tento ročník rozhodli   malou aktivitou pomôcť 

deťom ako Maskot Hugo. 

Celonárodná finančná zbierka sa uskutočnila 

17.12.2009. Každý člen tímu mal pokladničku 

označenú nadpisom Hodina deťom a právoplatné rozhodnutie o 

celonárodnej zbierke. Veríme, že vyzbieraná suma 90 Eur pomôže 

určeným deťom. Všetkým srdečne ďakujeme! 

 

Súťaž v aranžovaní bola zameraná na kategórie: 

Vianočný svietnik a Vianočná fantázia 

 
Z účastníkov najúspešnejšia bola trieda III.Z, ktorá 

obsadila v kategórii Vianočná fantázia všetky ocenené 

umiestnenia. V tejto kategórii pracovali dvojice 

a umiestnili sa nasledovne:  

1. miesto Šesaríková Simona a Martišková Monika  

2. miesto Luhová Eva a Patková Veronika 

3. miesto Galbavá Vladimíra a Matejovičová Lucia 

V kategória Vianočný svietnik obsadili: 

1. miesto Šesaríková Simona  III.Z 

                Martišková Monika  III.Z 

2. miesto Heglasová Andrea IV.Z 

3. miesto Oťahelová Dominika II.P 



Veselo v škole  
 
Ach tá moja gramatika  ... 

... park v Borčiciach bi sa mal z rekultivovať    už len 

kvoli celkovemu dojmu z upravi obce ktora je podľa 

mňa zo svojimi širokýmy cestamy a visadenou travou na 

veľmy dobrej urovni park je vlastne ako “trň v oku “ a 

nepôsobi veľmi dobrím dojmom  a pritom bi stačilo len 

dosadiť vegetaciu “omladiť “. 

Medzinárodná výstava psov – CACIB     
Trenčín 22.-23.1.2011 

Na tejto výstave sa zúčastnili naši 

„kynológovia“, od pravákov až po 

štvrtákov. Robili tu zapisovateľov 

v jednotlivých kruhoch obidva dni. 

Na výstave si mohli všimnúť aj niektoré 

plemená psov, o ktorých sa prednedávnom 

učili v škole a vedia o niečo viac, keďže ich 

videli 

naživo. 

Prezentovali sa tu rôzne kategórie 

plemien od najmenšieho po najväčšie. 

Taktiež „psíčkari“ mohli pre svojich 

miláčikov niečo kúpiť. Boli tam 

stánky s rôznym tovarom, od krmiva 

pre psov až po oblečenie a ostatné 

príslušenstvo.   

Výstava bola dobre zorganizovaná, 

veľmi sa nám páčila a samozrejme, už teraz sa tešíme   na novú 

výstavu.                           (Natália Mihóková III.M) 

Na odbornom výcviku sa aranžéri z  2.B. triedy pod vedením 

majsterky pani Zahorákovej a majstra odborného výcviku pána 

Zahoráka venovali výzdobe školy .Tematika 

bola veľmi aktuálna, 

pretože sa blížil sviatok 

pre zamilovaných - 

Valentín. I žiaci 1.C 

triedy sa učili robiť 

valentínske kytičky. 

Snažili sa vytvoriť niečo 

pekné a určite nimi 

potešili svojich blízkych.  

Poradňa pre absolventov                                     

Našich maturantov čaká náročné obdobie, aby si vedeli 

zorganizovať čas, prinášame stručný harmonogram: 

Externá časť  
15. marec 2011 – slovenský jazyk a literatúra 

16.marec 2011 – anglický jazyk/nemecký jazyk/francúzsky jazyk 

 

30. marec 2011 – dátum odovzdania záverečných prác 

 

5.máj 2011 – klasifikačná porada maturitných ročníkov 

 

4. - 6.máj 2011 – praktická časť odbornej zložky 

 

9. – 13.máj 2011 – akademický týždeň 

 

16. -20. máj 2011 – ústna časť internej časti MS 

 

Ostáva len sadnúť si k učebniciam a zodpovedne sa venovať štúdiu.  

Veľa chuti Vám želá  výchovná poradkyňa. 

 



Vlastná tvorba 

                                         Láska až za hrob 

 

Ona mu verila, on jej klamal, 

ona ho ľúbila, on ju sklamal, 

ona to zistila, zaliali ju slzy, 

on povedal, strašne ma to mrzí, 

ona povedala, už ťa nechcem. 

Sklamal si ma, odišla, 

v srdci  zostala veľká diera, 

zasiahli ju meče 

krváca jej srdce, 

steká, silno tečie. 

Prečo tak veľmi ľúbila ? 

Sama nevie, vôbec netuší, 

nevie, prečo to urobil, 

nechce jej už ublížiť.  

Prečo taká lož, 

berie do ruky nôž. 

S nožom stretli sa ruky, žily, 

reže silno, hlboko 

a vie, že sa nepomýli.  

Prežíva, čo nikdy nechcela 

v hĺbke duše sa preklína. 

Život si vzal, 

nikto to nečakal. 

Prečo to urobil,  

to len sám on vie, 

nikto sa to nedozvie 

už je v náručí anjelov.  
                                                 Adriana Pastierovičová, III.M 

 

Z našej školy 

  
Vbehnem si ja do parčeku,  

s fľaštičkou na cigaretku. 

Hodím v tráve šlofíka,  

nech na mňa nik nekuká. 

V tom sa ktosi blíži, 

kuknem a vidím ho, 

veľkého športovca, pána Filického. 

Pozrie na mňa, hlavou krúti, 

kde sa dnešná mládež rúti? 

K tomu ešte hovorí, 

„nefajči a nepi, radšej trénuj drepy“. 

Ja sa tomu začnem smiať, 

a k jeho dialógu dodávať. 

„Nebudem ja fajčiť, piť, 

preto budem celá fit“. 

(Kristína Tvrdoňová, II.B) 

 

Vážení rodičia a priatelia školy,  sami môžete rozhodovať o použití 2%  

svojich daní. To znamená, že 2% odvedenej dane môžete poukázať 

konkrétnemu prijímateľovi. Je to daň, ktorú by ste tak či tak zaplatili štátu. 

Chceme Vás požiadať o tento príspevok pre naše občianske združenie. 

Poukázané prostriedky budú použité na zlepšenie vyučovacieho procesu 

Vašich detí, na kultúrne, športové podujatia a medzinárodnú spoluprácu 

študentov. O použití získaných prostriedkov bude rozhodovať Rada 

triednych dôverníkov a Správna rada pri OZ Progresívny poľnohospodár. 

Tlačivo na poukázanie tejto dane, ktoré je potrebné doručiť Vášmu 

zamestnávateľovi, ktorý vyplní potrebné údaje a doručí ho do 30.3.2011 

na príslušný daňový úrad si môžete stiahnuť v priloženom dokumente. 

2_percenta.rtf                                                     ĎAKUJEME! 

http://sospruske.edupage.org/files/2_percenta.rtf


Školský internát informuje  

Výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom internáte je 

mnohostranná,  kreatívna, vychádzajúca z nápadov a osobných 

záujmov žiakov.   Organizuje sa na zásade dobrovoľnosti žiakov a na 

individuálnom prístupe ku každému žiakovi.  Medzi vydarené akcie 

v našom internáte  napr. patrili : 

Aj múdry schybí  - opätovne súťažili i v tomto  šk. roku proti sebe 

dve  výchovné skupiny  a to „B“ pod vedením Mgr. Stranovskej 

a „C“  pod vedením Mgr. Stuhlovej.  V urputnom súboji vyhrala 

výchovná skupina C – žiaci 3. a 4. ročníka. Gratulujeme! 

A na záver ešte otázka, ktorá potrápila  našich spolužiakov. Skúste 

vy: Viete kto je to eunuch?   /  strážca háremu /  

 

Plavecké po poludnie  - dňa 

9.2.2011 si internátni žiaci 

spríjemnili popoludnie       

v termálnom bazéne 

v kúpeľoch v Nimnici . V 

teplučkom bazéne sa mohli 

vyblázniť do sýtosti, zaplávaťsi 

a zrelaxovať sa. Akcia sa 

vydarila a my sa tešíme na 

ďalšie jej  pokračovanie. 

 

Poďakovanie  

 

Touto cestou sa chcem poďakovať Filipovi Hnátovi,  žiakovi III.M 

triedy za čestné a poctivé vrátenie stratenej zlatej náušnice. Je 

príjemné presvedčiť sa, že medzi nami stále žijú ľudia, že medzi 

ľuďmi sa ešte nájde " poctivý človek". 

Ďakujem.                                                           Mgr.Jana  Stranovská  

 

Deň   Svätého Valentína – 

lásky čas on pripomína -  srdiečko maj otvorené. 

Pošlem ti ja túto báseň…. 

 

Nebuď debil nesmieš len sedieť… 

   Hľadaj si dievča a nauč sa letieť… 

Svoje druhé krídlo nájdi v nej… 

Druhú polovicu svojho srdca daj iba jej… 

   Stráž a váž si ju ako len vieš… 

Sľúb jej, že ju nikdy neoklameš… 

   Sľub. ktorý jej dáš, musíš splniť… 

Inak ju môžeš veľmi zraniť 

   Ľúbim ťa, keď jej hovoríš… 

Mysli to vážne, nie, že ju iba balamutíš… 

   Slovo Milujem ťa si nechaj na potom… 

Takéto slovo nenájdeš len tak pod 

nosom… 

   Slovo Milujem ťa už veľa znamená… 

Už ani neviem, aký by bol život bez 

teba… 

   Tieto slová venovať tebe chcem… 

Týmto ti chcem povedať, že ťa milujem… 

                                   René Pavlík 1. M 

Barková II.C 



 

 

Členovia ŽŠR kladne hodnotili 2.ročník  „Mikulášskeho bazára“,. 

výťažok bol prerozdelený študentom  ŠI. Celú organizáciu  

zabezpečovala Nikola  Kubaščíková  zo IV.M. Uskutočnilo sa 

stretnutie študentov zo ŠI so stravnou komisiou a kuchárkami, kde si 

obe strany vypočuli pripomienky a návrhy na zlepšenie stravovania. 

Študenti majú vynovené triedy, spoločne sa zhodli, že je dôležité 

dodržiavať poriadok v triedach, nepoškodzovať školský majetok 

a dbať na prezúvanie. 16.12.2010 sa uskutočnilo stretnutie členov SŠ 

ŽSR v Trenčíne, ktorého sa zúčastnila Nikola  Kubaščíková zo IV.M. 

Študenti sa aktívne zapojili do aktivít počas DOD na škole 

a vydarená  bola aj zimná aktivita na Donovaloch „Športom proti 

drogám“ a Mikulášsky turnaj  v stolnom tenise.  

                                    Ing. Gézeová Oľga koordinátor ŽŠR 

 

 
 

Školské kolo Súťaže Mladý ekofarmár  sa konalo dňa  24.februára 

2011. Súťaž bola rozdelená na jednotlivé  časti: vlastné dojenie,  

vedomostný test, hodnotenie kvality mlieka a degustačné skúšky. 

Súťaže sa zúčastnili piati  študenti: 

1. miesto Anton Trnka IV.A           

2. miesto  Katarína Bednárová  III.M. Títo študenti sa 31.3. 

a 1.4.2011 zúčastnia celoslovenského kola Mladý ekofarmár na SOŠ 

v Trnave. Držíme im palce. 
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