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Nové číslo prináša informácie o stážach našich študentov cez projekt 

Leonardo,  prehľad aktivít našich študentov,  predstavíme Vám vlastnú 

tvorbu našich žiakov a rôzne iné zaujímavosti. 

 

                             5 / 3 – 2011  

Súťaž o najlepší stredoškolský časopis v 

Trenčíne 
 

12.mája sa v Mestskej knižnici v Trenčíne uskutočnila súťaž o najlepší 

študentský časopis. Do súťaže sa zapojili stredné odborné školy 

a gymnáziá. Pretože rok 2011 je rokom dobrovoľníctva a dobrovoľníkov,  

prišli medzi nás aj dobrovoľníci Paulo z Brazílie a Juan z Uruguaja, ktorí 

sú na Slovensku už 6 mesiacov . Pomáhajú deťom a mládeži a zároveň sa 

učia aj deti, aj dobrovoľníci. AKO SA UČIA? Učia sa tak, že o tom ani 

nevedia. Nie je to učenie také, že sedia pri knihách, ale je to hravá forma. 

Zdokonaľujú si cudzí jazyk, pretože Paulo a Juan nevedia plynule 

rozprávať po slovensky. Obidvoch sme sa mohli spýtať, čo sme chceli. 

Vďaka našej prekladateľke Silvii sme sa dozvedeli, že Juan sa stal 

dobrovoľníkom, kvôli tomu prerušil štúdium. Ich preslávený nápoj je Maté 

- silný čaj. Pijú ho tam namiesto kávy. Od Paula sme sa dozvedeli, že pred 

tým, ako sa stal dobrovoľníkom, študoval chémiu. Teraz sa zaujíma o 

životné prostredie. Na otázku o futbale sme dostali jasnú odpoveď : 

„Životné prostredie je dôležitejšie ako futbal“. Po rozhovore sme prešli na 

ďalšie stanovisko, kde sme vypĺňali testy o Európe. Mohli sme použiť 

pomôcky, ktoré mám poskytla organizácia Europe direckt Trenčín. 

Zaujímavá bola diskusia s pánom Králikom, ktorý mám dal podpísať 

dohodu, že budeme šíriť len pravdivé tvrdenia o tom, čo sme si povedali. 

Zatiaľ, čo sme ju podpisovali tak mám vysvetľoval úlohu a hovoril 

o projekte KOMPRAX. Potom pozberal dohody a prečítal nám ich. Bolo 

tam napísané, že budeme hľadať čaro minulého leta a zdôraznil: NIKDY 

NEPODPÍŠEM NIČ NEPREČÍTANÉ. Rozprávali by sme sa s ním aj 2 

hodiny , pretože bol veľmi vtipný, ale keby nás neupozornili, tak by sme 

zmeškali vyhodnotenie, na ktoré sme čakali. Porota po zdĺhavom 

rozhodovaní udelila prvé miesto Gymnáziu z Považskej Bystrice. Po 

záverečnom vyhodnotení, boli odmenení štyria najaktívnejší účastníci.. 

Študenti získali pekné ceny napr. tašku, tričko, pravítko a veľa iných cien, 

ktoré poskytla organizácia Europe direckt Trenčín. Po ocenení nastala 

diskusia, ako robiť školský časopis, čo by sa dalo vylepšiť, akých chýb sa 

vyvarovať. Diskusia bola zaujímavá, poučná a aj búrlivá. Stretnutia som sa 

zúčastnil prvý krát a bolo pre mňa obohacujúce a poučné a už sa teším,  

ako sa zapojím do vydávania nášho  časopisu.                               Peter I.A 



Stáže študentov v Rakúsku, Česku a Slovinsku v rámci projektu 

Leonardo da Vinci 
 

V rámci  celoživotného vzdelávania a programu Leonardo da Vinci 

sa zrealizovali 3 stáže v zahraničí. 

1. stáž bola v dňoch 7.3. – 27.3. 2011 v Slovinsku v strednej škole 

s názvom Vrtnarska sola Celje.  

Účastníkmi stáže boli žiaci z III.Z triedy: Miroslava   Krenželáková, 

Veronika Patková a Matúš Galko.                                     

Pedagogický dozor: Ing.Viera Bošková a Ing. Franišek Brehovský. 

2. stáž bola v dňoch 20.3. – 10.4.2011 v Rakúsku, v strednej škole 

s názvom: Bildungscentrum  Gartenbau Langenlois. 

Účastníci stáže: žiačky z III.Z triedy: Eva Luhová, Monika 

Martišková a Simona Šlesaríková. 

Pedagogický dozor: Mgr. Jaroslava Dokoupilová a Ing. Alena 

Stopková. 

3.stáž sa uskutočnila v Čechách v dňoch 27.4. – 17.5. 2011 v strednej 

škole s názvom: Vyšší odborní škola zahradnická a Střední 

zahradnická škola Mělník 

Účastníci stáže: žiačky z II.Z triedy: Irena Červená, Miriam 

Medňanská a Dominika Hlaváčová. 

Pedagogický dozor: Ing. Ľubica Kuricová a Ing. Zuzana Zajacová. 

 
V dňoch 21.3.2011 – 10.4.2011 sme my a  študentky z  III.Z Monika 

Martišková,  Eva Luhová a Simona Šlesaríková absolvovali odbornú stáž 

v Rakúsku. Stáž v Rakúsku bola pre nás dobrou skúsenosťou. Sme veľmi 

rady, že sme dostala možnosť spoznať inú krajinu a naučiť sa niečo nové. 

Rakúsko je nádherná krajina s obrovským množstvom kultúrnych 

pamiatok. Navštívili sme zámky, zrúcaniny, múzeá, ale aj veľa iných 

zaujímavých zákutí tejto krajiny. V škole sme navštívili zopár floristických 

cvičení, kde sme sa priučili a zdokonalili vo viazaní kytíc a aj vo 

vypichovaných aranžmánoch. Načerpali sme veľa nových nápadov 

a inšpirácií. V okolí školy sa nachádzal obrovský park, v ktorom študenti 

mohli rozvíjať svoju fantáziu, ale mali tu aj príležitosť zahrať si rôzne hry 

a dokonca si aj oddýchnuť. Mali sme možnosť vyskúšať si prácu 

v skleníkoch, v ktorých nás oboznámili s novými spôsobmi výsadby 

a mohli sme si znalosti zo školy vyskúšať aj v praktickom živote. Počas 

stáže sme vystriedali všetky druhy prác, ktoré toto pracovisko ponúkalo. 

Počas celého pobytu nás mali na starosti majstri, ktorí nám pomáhali, ale 

aj nás oboznámili zo zvykmi krajiny a zároveň nám ponúkli zaujímavé 

výlety do záhradníctiev a kvetinárstiev v okolí. Navštívili sme zaujímavé 

historické mestá ako Krems a Tulln a pamiatky v ich okolí.  Ďalším 

novým  zážitkom boli návštevy  kvetinárstiev a skleníkov,  kde sme mohli 

vidieť nové trendy v aranžovaní na Veľkú noc - väčšinou všade preferovali 

živé kvety dozdobené prírodným materiálom, ktoré sa mi veľmi páčili. 
Počas pobytu sme nadobudli nové známosti, či už medzi  študentmi, ale aj 

profesormi. Vďaka projektu  sme získali nové skúsenosti  a zážitky, ktoré 

určite budú prínosom pre našu ďalšiu prácu. 

                                                  (Takto spomínajú na pobyt stážistky z III.Z) 

 

 

Bildungscentrum  Gartenbau Langenlois    

        Vrtnarska sola Celje 
   Střední zahradnická škola Mělník 



Z našich aktivít 

Dňa 2.3. 2011 sa dievčatá zo školského 

internátu  zúčastnili prehliadky tvorivosti 

v Centre voľného času v Púchove.  Na 

tento rok bola vyhlásená téma Potešenie 

pre prírodu. Podmienkou bolo pripraviť 

modely bez kupovaných materiálov a 

lepiacej pásky . Dievčatá si pripravili 

kolekciu modelov z rôznych odpadov: 

Jar - bola z drôtov, z prútia a plastových 

kvetov, ktoré boli vyrobené s plastových 

fliaš, 

Leto - z textilového odpadu a z plastových 

kvetov, 

Jeseň - z prútia a textilného odpadu, 

Zima - z prútia a textilného odpadu,  

Zlo - z prútia a  textilného odpadu, 

Potešenie pre prírodu - z prútia a  

textilného odpadu. 

Svojou prezentáciou otvorili oči všetkým  

ľuďom, ukázali aká je  príroda   krásna, 

 zelená a chceli by, aby taká aj zostala. Poukázali na to, že je dôležité 

odpad separovať a opätovne využívať v prospech nás, ľudí.  
 
Mikroprojekt A já su synek z Kloboúk a ja su cérka 
z Pruského 

Kuchári flambujú a aranžéri čarujú, to je názov už tretej aktivity, 

ktorá očividne naplňuje  svojím obsahom účel a význam  nášho 

mikroprojektu „A ja su synek z Klobúk a ja su cérka z Pruského“. 

SOU Valašské Klobouky pripravilo pracovné dielne, v ktorých českí 

žiaci odboru kuchár – čašník predvádzali a prakticky učili 

slovenských žiakov z odboru aranžér- viazač a cukrár základy 

flambovania a stolovania. Aranžéri predviedli svoje aranžérske 

skúsenosti a postupne zapájali aj svojich českých priateľov. Medzi 

všetkými vládla príjemná atmosféra, komunikácia a začali sa 

nadväzovať nové priateľstvá. Nechýbala ani harmonika a gitara 

a okrem  príjemnej vône palaciniek sa po vyzdobených chodbách 

školy ozývali aj známe pesničky.    

 

Zaujímavá aktivita bola i na SOŠ Pruské 17.4., naši študenti   spolu 

s učiteľmi pripravili pre českých priateľov  zábavný kvíz pre štyri 

družstvá. Súťažné otázky boli z oblasti jazykovedy, histórie, 

chránenej oblasti Bielych Karpát a hlavolamy. Atmosféra bola 

veľmi príjemná a napínavá, súťažiaci sa veľmi snažili, ostatní žiaci 

povzbudzovali svojich kamarátov. Nasledovala módna prehliadka 

z odpadu a plastov – EKO MÓDA. Po spoločnom dopoludní sme 

navštívili miestny barokový kostol. Vstup do kostola bol očarujúci, 

sprevádzal ho spev našich študentov. Zoznámili sme sa s históriou 

kostola, barokovým umením a so životom Hugolína Gavloviča. 



        Študenti mali možnosť počas spoločného stretnutia  spolu 

komunikovať, prehĺbiť priateľstvá a na záver sme spoločne 

vyhodnotili kvíz a odovzdali vecné odmeny a diplomy. 

1.      miesto: SOU Valašské Klobouky 

2.      miesto: SOŠ Pruské 

3.      miesto: SOŠ Pruské 

4.      miesto: SOU Valašské Klobouky 

Dňa 11.3.2011  sa naše žiačky  Adriana 

Bátorová , Michaela Balušíková 

a Katarína Mokričková zúčastnili na 

regionálnej prehliadke Stredoškolskej 

odbornej činnosti v súťažnom odbore 07 pôdohospodárstvo a životné 

prostredie a Katarína Bednárová v odbore 01 problematika voľného 

času. I keď  sa dievčatá neumiestnili na postupových miestach, 

chceme sa im  poďakovať za vzornú reprezentáciu školy , lebo 

odviedli kus poctivej práce.     

 

Dňa 24.3.2011 sa v priestoroch 

školy konala beseda na tému 

Včelárstvo na Slovensku. Danej 

akcie sa zúčastnili triedy I.A, II.V a IV.A. Zaujímavé informácie si 

pre našich žiakov pripravil Ing. Peter Dundek.  
 
31.3. a 1.4.2011  sa študenti Anton Trnka  zo IV.A  a Katarína 

Bednárová  z III.M  zúčastnili celoslovenského kola Mladý 

ekofarmár v SOŠ v Trnave. V silnej konkurencii sa neumiestnili na 

popredných miestach, ale svojou účasťou vzorne prezentovali našu 

školu, za čo im ďakujeme.                                 

                                                                                                    (red) 

 

 

Projekt LPR - Deň narcisov 

 

 – jeho myšlienka sa začala realizovať  pred 15 rokmi 

a teraz je najväčšiu verejno-prospešnou finančnou 

zbierkou na Slovensku. Doteraz sa podarilo vyzbierať 

takmer 6,5 milióna eur a tieto financie boli použité 

napríklad na podporu výskumu a projektov zameraných na 

prevenciu, informovanosť, poradenstvo a psychosociálnu 

starostlivosť. Prostriedky tak smerovali do nemocníc, hospicov či 

iných subjektov, ktoré poskytujú psychosociálnu pomoc 

onkologickým pacientom a zlepšujú kvalitu ich života. 

Vo svete sa akcia na podporu boja proti nádorovým ochoreniam 

prvýkrát uskutočnila v roku 1987 v Írsku. Iniciovala ho Írska liga 

proti rakovine s cieľom získať finančné prostriedky na zlepšenie 

starostlivosti o onkologických pacientov. Odvtedy si podujatie 

získavalo presvedčenie a srdcia mnohých ľudí v mnohých štátoch 

sveta. Aj v nich sa vyjadrením boja proti rakovine stal žltý narcis. 

Akcia sa stala pre mnohých symbolom jari a nádeje do života. 

Pripnutím žltého narcisu ako symbolu nádeje na odev tak možno 

vyjadriť solidaritu so všetkými, ktorí s 

týmto ochorením zápasia.  

Tento rok študenti z II.M triedy spolu so 

zdravotno-ekologickým krúžkom, už po 

štvrtýkrát  vymenili lavice a perá za 

pokladničky, krabice s narcismi  a letáky 

s informáciami o chorobách, aby pomohli. V 

priestoroch  našej školy a v obci vyzbierali 

sumu 221,31 €. Za ňu sa môžu nakúpiť 

hračky pre onkologicky choré deti, knihy 

alebo iné pomôcky, ktoré tiež pomôžu 

chorým tešiť sa zo života a nepodľahnúť chorobe. Sme šťastní, že 

vďaka našej škole sme mohli vyčarovať úsmev aspoň na jednej 

tvári. 
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Dňa 19.4.2011 sa v priestoroch telocvične uskutočnila Veľkonočná 

súťaž v aranžovaní. Súťaž prebiehala v nasledovných kategóriách: 

1.kategória - Vypichovaná veľkonočná úprava na stôl, poradie bolo 

nasledovné: 

1.miesto   Andrea Heglasová IV.Z 

2.miesto  Dominika Oťahelová  II.P 

3.miesto  Veronika Patková   III.Z 

2.kategória - Jarná fantázia, ocenení boli títo študenti: 

1.miesto  Matúš Galko  III.Z 

2.miesto  Andrea Heglasová IV.Z 

3.miesto  Peter Haviar  I.A 

4.miesto  Vladimíra Galbavá a Lucia Matejovičová III.Z 

                  Janka Kvašajová a Andrea Prekopová     II.B 

 

.Žiaci I.A, I.M, II.M a II.Z sa 

21.3.2011 pod vedením Mgr. 

Baginovej zúčastnili súťaže 

Matematický klokan. Najlepšie sa 

umiestnila Daniela Daňová. 

Skončila na krásnom 19.mieste. 

Gratulujeme. 

22.apríl je celosvetový Deň Zeme. Z tohto dôvodu sa naša škola  

zapojí do celoslovenského 

projektu "Vyčistime si 

Slovensko". Tejto akcie sa 

zúčastní trieda III.Z, odbor 

životné prostredie, pod 

pedagogickým vedením Ing. 

Boškovej a Ing.Svorčíkovej. 

 
Veselo v škole  
 

Otázka: Popíšte základné znaky jedle. 

Odpoveď:   Jedľa je ihličnatý strom, žije v skupinách, vo 

vysokohorských oblastiach. Je vysoká asi 3 m. Má 

zelené konáre, na ktorých sú pichľavé ostne. 

Otázka: Charakterizujte jednoklíčnolistové rastliny 

Odpoveď: vyklíčia len jedenkrát za jedno vegetačné 

obdobie... 

 

Oslovenie členov maturitnej komisie: 

                   Milá porota! 

 

Viete, že ....šport pozitívne vplýva na:  

- imunitný systém – zvyšuje sa jeho aktivita 

- chrbticu, medzistavcové platničky a kosti – zlepšuje sa ich   

   prekrvenie 

- látkovú premenu - zrýchľuje sa  

- pankreas – vyplavuje rovnomerne inzulín 

- mozog – lepšie sa prekrvuje  

- srdce – pracuje výkonnejšie, posilňuje sa  

   srdcovo-cievny systém 

- pľúca – zvyšuje sa ich kapacita 

- náladu, pretože sa vyplavujú endorfíny,  

   tzv. hormóny šťastia, ktoré ju spôsobujú 

 

....Najnebezpečnejšie je závislosti kombinovať. Alkohol s 

nikotínom, pervitín s alkoholom... Čím viac skombinovaných 

závislostí, tým je to nebezpečnejšie. Kto má do činenia súčasne s 

povedzme troma či štyrmi závislosťami, rýchlo z tohto sveta odíde.  
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Učeň- Stredoškolák 2011 

 

V dňoch 30.3 – 1.4.2011 sme sa zúčastnili na medzinárodnej výstave 

stredných škôl Učeň-Stredoškolák, ktorá sa konala na výstavisku pod 

Sokolicami v Trenčíne. Naši žiaci vzorne reprezentovali  školu pod 

vedením majsterky OV p. Oborčokovej. Predvádzali sme moderné 

spôsoby aranžovania so živými kvetmi, kde žiaci tretieho ročníka 

odboru viazač-aranžér, Lukáš Filo a Lenka Patková, ukázali svoje 

majstrovstvo, ktoré sa naučili počas odborného výcviku. 

 

Žiačka odboru cukrár 

Erika Pecháčková 

robila ukážku zdobenia 

medovníkov, ktorá 

taktiež vzbudila veľký 

záujem verejnosti. 

Okrem spomenutých 

žiakov a majsterky 

patrí veľká vďaka aj 

Adriane Bátorovej žiačke 4.A triedy , ktorá nás už veľa krát vzorne 

reprezentovala na podobných podujatiach.  

 

Takáto akcia sa 

nepripravuje zo dňa na deň, 

a preto by som sa chcel 

poďakovať všetkým 

majstrom OV a žiakom , 

ktorí sa podieľali na 

príprave tejto akcie.                                                                               

 

 

 

 

Veľkonočné tradície 

                                                                                                         

Dňa  7.4.2011 sme sa zúčastnili akcie 

Veľkonočné tradície v KD v  Ilave . 

Naši žiaci z odboru cukrár robili 

ukážku zdobenia medovníkov  

a modelovali zo slaného cesta, aranžéri 

robili aranžmány s veľkonočnou 

tematikou . Veľký ohlas u verejnosti , 

hlavne u menších detí malo to , že si 

sami mohli vyskúšať modelovanie zo 

slaného cesta. Naši žiaci z odboru 

cukrár sa zahrali na majstrov 

odborného výcviku a učili tieto detičky 

, ako sa všetko dá vymodelovať. Tie 

boli z toho veľmi nadšené a nás tešilovidieť ich rozjarené očká. Už 

len kvôli tomuto si myslím , že takáto akcia má zmysel , možno, že 

o desať rokov to budú naši nádejní žiaci. Vďaka za  vydarenú akciu 

patrí žiakom  Šlesárovi, Ninisovej, Džimovi, Nitschnajderovej, 

Pecháčkovej z odboru cukrár,  Prekopovej a Šimovej z odboru 

viazač-aranžér , Eckerovej, Miernej, Merkovej, Janušťákovej za 

stromčeky šťastia a pedagógom Ing.Porubčanovej, Ing.Kuricovej, 

Bc. Moškovej. 

 

Vítanie jari 

 

Podobnej akcie  s názvom Vítanie jari sme sa zúčastnili aj dňa 

17.4.2011 v Košeckom 

Podhradí  .  Tu sme sa tiež 

prezentovali  výrobkami 

našich žiakov, ako aj   

praktickou ukážkou majstrov-

stva našich  cukrárov Pecháč-



kovej, Krátkej a viazačov -aranžérov - Staňovej, 

Gregorovej  . Novinkou bola ukážka 

drôtikovania  žiačky Eckerovej, ktorá ukázala 

svoje majstrovstvo v tejto krásnej práci.  Celú 

akciu zastrešovala  Bc. Staňová začo patrí jej aj 

menovaným žiakom veľká vďaka.        

                  Ing. Jozef Hudec zástupca RŠ pre OV 

 

 

 

„ V znamení kvetín, ornamentu a lesku“ sa niesla tohtoročná súťaž 

v aranžovaní počas výstavy Flóra Bratislava 2011. Súťaž prebiehala 

5.mája vo výstavnom a kongresovom centre Incheby. V kategórii 

„juniori“ súťažilo viacero žiakov zo stredných škôl Slovenska so 

záhradníckym zameraním. Nechýbali ani žiaci z našej školy. Lukáš 

Filo a Lenka Patková, žiaci 3.C, vzorne reprezentovali našu školu 

a predviedli svoje zručnosti v troch 

kategóriách. Tou prvou bola 

dekorácia darčekovej krabice 

pre novomanželov, druhou svadobná kytica a poslednou náročnou 

témou bola dekorácia svietnika na svadobný  stôl. Súťažné práce boli 

predstavené širokej verejnosti počas celej výstavy v priestoroch 

veľtrhu Flóra.  

 

 

              Naša škola má 5 žiakov, ktorí sú 

oslobodení od povinnosti dochádzať do školy, kvôli vážnym zdravotným 

znevýhodneniam. Väčšina žiakov má DMO, alebo ťažké epileptické stavy 

a iné ochorenia. Napriek tomu sa im profesori, majstri odborného výcviku 

snažia sprostredkovať čo najviac kvalitných informácií, vedomostí 

a zručností. Títo naši spolužiaci navštevujú školu dvakrát do týždňa. Počas 

ich vzdelávania je v triede špeciálna pedagogička. Sú vzdelávaní podľa 

upravených učebných osnov. Študujú odbor viazač – aranžér. Žiakom 

pomáhajú aj ich rodičia, ktorí ich väčšinou sprevádzajú na vyučovaní. 

Žiaci majú pocit spolupatričnosti a príslušnosti k nejakej sociálnej skupine. 

Cieľom aktivít je zlepšiť kvalitu ich života a vniesť radosť spoznávania – 

spolužitia s inými ľuďmi. Žiaci navštevujú školu veľmi radi. Chodia sem 

s veľkým odhodlaním, nasadením a s veľkou radosťou.          Marika II.M 

 

Druhá maturita zvýši vašu cenu na trhu práce 
Takmer stovka stredných odborných škôl ponúka študentom, 

ktorí už získali stredoškolské vzdelanie, zvýšiť si kvalifikáciu. 

Pomaturitné vyššie odborné štúdium môže byť riešením pre 

tých, čo sa nedostanú na vysokú školu. 

Odbory, ktoré si pýta prax 

Stredná odborná škola v Pruskom má poľnohospodársky základ. Okrem 

študijných a učebných odborov sa živí aj nadstavbovým a pomaturitným 

štúdiom. Vytvorili napríklad atraktívny odbor so zameraním na krajinárske 

úpravy a tvorbu krajiny. Vznikol v spolupráci s jednou z podobných 

francúzskych škôl. 

„O našich odborníkov záhradníctva prejavujú veľký záujem, majú 

vzdelanie a prax, netreba ich zaškoľovať, sú použiteľní hneď po nástupe,“ 

opisuje riaditeľka Janka Fedorová dopyt po ich stredoškolských 

odborníkoch. Rovnako prakticky je orientovaný ďalší odbor zameraný na 

vidiecku turistiku. 

Výhodou pomaturitného vzdelávania je predovšetkým to, že absolventi sú 

komplexne pripravení zaradiť sa do pracovného procesu. (denník SME 

5.5.2011 http://ekonomika.sme.sk/c/5867717/druha-maturita-zvysi-vasu-

cenu-na-trhu-prace.html) 



Vlastná tvorba               Báseň ku Dňu učiteľov 

 

Za Váš sviatok učiteľov, 

musíme veľké ďakujem povedať 

a kytičku kvetov do rúk Vám dať. 

Ďakujeme Vám za všetko, čo pre nás 

robíte.  

Hlavne za to, že nás tak výborne učíte. 

Dlho spomínajte na tento deň krásny. 

Prajeme Vám, aby bol Váš život šťastný.   

                                                                             Lucia Daňová, I.A 

 

 

 

 

 
10 mája sa uskutočnil Workshop pre členov a koordinátorov žiackych 

školských rád Trenčianskeho kraja . Zaujímavá bola prezentácia aktivít 

jednotlivých žiackych školských rád, kde prezentovali úspešné akcie ako 

boli rôzne súťaže, plesy, imatrikulácie, charitatívne podujatia, aktivity 

zamerané na enviromentalistiku i skrášľovanie prostredia  a veľa ďalších. 

Diskutovalo sa o úspechoch, prekážkach a výzvach v aktivitách ŽŠR, o  

formách spolupráce s vedením školy, s TSK a mládežníckymi parlamentmi 

v mestách. Predseda študentskej rady SŠ kladne hodnotil činnosť ŽŠR 

a zdôraznil participáciu študentov na dianí na škole i v spoločenskom 

živote.  

Stretnutie bolo zaujímavé i tým, že sa študenti dozvedeli novinky 

z mládežníckej politiky a bol im predstavený projekt KOMPRAX, ktorý je 

určený mladým skupinám od 15 – 17 rokov, ako i mládežníckym skupinám 

od 18 roku.                                                                         Eva Luhová  III.Z 

Takto sa lúčili naši absolventi... 



Aktivity v ŠI 

 
Rozlúčkový večierok -  3.5.2011 – v tento deň sme sa slávnostne rozlúčili 

so žiakmi, ktorí ukončujú štúdium na našej škole. Ostatní žiaci im pripravili 

pekný program, súťaže, rozlúčkový darček s básničkou. Všetkým sme 

zaželali úspešnú maturitu a všetko dobré v budúcom zamestnaní ale 

i v ďalšom štúdiu. 

Športový deň  -11.5.2011 – ako býva už tradíciou, žiaci zo ŠI navštívili 

klientov v DSS Pruské. V ich areáli sme odohrali futbalový zápas a súťažili 

v netradičných športoch. Po týchto aktivitách sme spoločne opekali. Na 

záver všetci súťažiaci  dostali 

diplomy. Žiaci sa vo svojom 

voľnom čase venovali klientom, 

spoznávali ich ťažké osudy 

a nadväzovali nové kamarátstvo. 

Foto nájdete na stránke školy 

(fotoalbum)  

 Supertrieda – dňa 23.5.2011 
žiaci so ŠI a klienti DSS Pruské 

vystúpili v oblastnom kole 

Supertriedy v Bratislave so 

scénkou s názvom: „Peniaze 

alebo človečenstvo“.            

Témou tohto ročníka bolo „Ako 

peniaze môžu meniť svet?“ Dňa 

26.5. 2011 sme sa zúčastnili 

celoslovenského finále 

v Bratislave a po vystúpení sme 

boli  na  besede v Národnej rade 

.  

 

Info – ubytovanie v školskom internáte  v šk.r.2011/12 - cena za mesiac 

26,- euro. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť v ŠI  alebo stiahnuť na stránke 

našej školy (O škole – internát) 

Študentky z Česka 

 
Na dva týždne nás boli pozrieť 4 

študentky z Čiech-  Evka, Lucka, 

Ola a Daniela. Boli tu na  

odbornej stáži a prvý týždeň 

praxovali v kvetinárstve Natali. 

Tam sa im veľmi páčilo. Po 

praxi si prezreli naše pamiatky 

ako napr. Bojnickú ZOO 

a prekrásny zámok, Čičmany 

a našu školu lebo je tiež historická. Škola sa im páčila a hlavne psy ktoré 

tu majú študenti. Nepáčilo sa im na internáte, pretože sa nevyspali, lebo  

študenti boli v noci  hluční.. Preto sa Evka teší domov na posteľ aby sa 

dobre vyspala. S pripraveným programom boli spokojné : 

navštívili hodiny angličtiny, odborné predmety, poznávanie rastlín v areáli 

školy. Usúdili, že oni to majú ťažšie, lebo poznávanie rastlín  majú každý 

týždeň. Povedali mám, že keby si mali vybrať,  tak sa sem opäť vrátia,  

lebo sa im u nás veľmi páčilo.                                                       Peter I.A 

 

Čo znamenajú farby 

 
Hoci sú iba nevinným módnym hitom, na základe nich hovoria o sexe 

i prváci a starší  žiaci. Skúšajú s náramkami prvé sexuálne návrhy 

a praktiky.  

Táto náramková móda prišla k nám z Anglicka, kde sa stala sexuálnym 

dialógom stredoškolákov. Ak nosí dieťa na ruke  farebný náramok, môže 

sa „ stať sexuálnou hračkou“ spolužiakov. Ak dieťa má na ruke čierny 

náramok a ktosi mu ho pretrhne, malo by sa vykúpiť sexom. Smutné je, že 

mnohí študenti ani nevedia čo nosením náramkov svojmu okoliu dávajú 

najavo. Táto „móda“ je nebezpečná, lebo v mnohých prípadoch nosenie  

náramkov  sprevádza šikana. 

 Žltá – objatie 

 Oranžová – bozk 

 Červená – zatancovať erotický tanec alebo urobiť striptíz 



 Zelená , Modrá, Čierna – sex 

 Priesvitná, biela, zlatá, strieborná 

čokoľvek, čo chce ten, čo náramok 

strhol 

 Trblietavá fialová – francúzsky bozk 

 Trblietavá modrá , zelená sex 

1. jún MDD 

Medzinárodný deň detí sa oslavuje v 

mnohých krajinách sveta. Na 

Slovensku sa slávi od roku 1952. 

Myšlienka MDD vznikla na Svetovej 

konferencii pre blaho detí v Ženeve 

vo Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto 

konferencii zástupcovia 54 krajín 

schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, 

vzdelávaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Aj my 

sme si pripomenuli 1. jún MDD krátkym programom, ktorý pripravili žiaci 

z historicko-spoločenského krúžku pod vedením PhDr. Polešenskej a 

zároveň boli vystavené výtvarné práce žiakov 1. a 2. ročníka na tému 

"Práva detí". Pochvala a poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na aktivite 

podieľali - povedala pani riaditeľka Ing. Fedorová, ktorá si pozrela program 

a vystavené práce žiakov.  

 
                                                                   Michaela II.C                   
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