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                 10 / 1– 2015 

Gavlovičovo Pruské 2015 

Nádvorie  kaštieľa Strednej odbornej školy v Pruskom cez 

prázdniny ožilo, keď sa v dňoch 7. a 8. augusta vo večerných 

hodinách predstavili nasledovné 

divadelné súbory: 

Dubnické divadlo - veselohra 

Ženský zákon 

DS HUGO Pruské- komédia 

Prekvapenie 

DS GIOVANNI Dolná Súča - 

komédia Krysa na hrade.  

Vystúpenia zaujali svojou 

veselosťou,  pútavými dialógmi  

a netradičným prostredím,  diváci 

si odniesli krásne zážitky.     

                                Simona III.A 

Žiaci žiakom 
Členovia ŽŠR pre svojich členov pripravili v poslednom týždni šk. 

roka 2014/2015 športový 

deň pod názvom „ Žiaci 

žiakom“. 

V tento slnečný deň sme 

súťažili v dvoch 

kategóriách - futbal a 

vybíjaná. O spestrenie 

dňa sa postarali žiaci II. 

a III. ročníkov odboru 
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kynológia, ktorí sa predstavili ukážkami výcviku psov. Odmenou 

bolo nielen malé občerstvenie, o ktoré sa postarala pani riaditeľka 

Ing. Janka Fedorová, ale aj nadšenie a dobrá nálada.       

                                                                                      Filip III.M 

Projekt SOŠ Pruské pod názvom „Transfér 

inovácií vo florisike v partnerstve Flornet“ 

úspešne zrealizovaný 

V projekte boli naplánované pracovné stáže pre 

študentov a učiteľov SOŠ Pruské u partnerov v 

Českej republike - Česká zemedelská akadémie 

Mělník, v  Slovinsku – Šola za hortikulturno in vizualne umetnosti 

Celje, do Rakúska – Bildungscentrum Gartenbau Langenlois, vo 

Fínsku –Keski Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Järvenpää, 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 nielen v novom kultúrnom 

prostredí ako aj vo  fungovaní vzdelávania v jednotlivých 

krajinách, kde 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 dosiahli vyššiu úroveň a 

lepšiu 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  certifikát, ktorý bol 

vydaný prijímacou organizáciou a EUROPASS,  vydaný MŠVVŠ 

SR a potvrdený prijímacou organizáciou. 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 čiastkové ciele : 

- rozvíjali svoje remeselné zručnosti, 

- rozvíjali svoje estetické cítenie vo floristickom remesle, 
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- rozvíjali svoju 

kreativitu, 

- adaptovali sa v 

danom prostredí, 

- stretávali sa s 

učiteľmi , žiakmi, 

zákazníkmi a 

občanmi v danej    

  krajine, 

- rozvíjali svoje poznatky 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. 

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). 

Realizáciou projektov v rámci medzinárodnej organizácie 

FLORNET, v ktorej je SOŠ Pruské aktívnym členom, dochádza k 

posilňovaniu nadnárodnej kapacity organizácií spolupracujúcich v 

rámci tejto siete. Týmto spôsobom je zrealizované zvyšovanie 

osobnej prípravy v oblasti floristiky a záhradníctva, čo pozitívne 

prispieva k inováciam 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 progra-

mov pre odbory záhradníctvo - viazačstvo a aranžérstvo - 4 ročné 

štúdium a viazač aranžér kvetín – 3 ročné štúdium na SOŠ Pruské. 

Realizáciou projektu došlo a dochádza k posilňovaniu nadnárodnej 

kapacity organizácií spolupracujúcich v organizácii Flornet. 

Zabezpečuje sa tým zvyšovanie kvality a inovácie v oblasti 

floristiky a záhradníctva. Aj z týchto dôvodov je nevyhnutné 

naďalej vysielať študentov a učiteľov na zahraničné pracovné 

stáže, pretože získajú významné benefity nielen pre seba, ale aj 

pre školu, daný odbor, širokú verejnosť a odbornú verejnosť a pre 

Slovensko. 

Poďakovanie patrí národnej kancelárií programu Erasmus+ za 

cenné rady a pomoc. 

Ing. Janka Fedorová riaditeľka SOŠ Pruské a koordinátorka 

projektu 
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Rok Ľudovíta Štúra 

 

V roku 2015 uplynie dvesto rokov od narodenia jednej 

z najvýznamnejších osobností moderných dejín slovenského 

národa – Ľudovíta Štúra.  

Ľ. Štúr bol hybnou a širokospektrálnou osobnosťou slovenských 

dejín v prelomových časoch nášho národného obrodenia. Matica 

slovenská bude tiež dnešným generáciám pripomínať, že Štúr bol 

nielen kodifikátorom spisovnej slovenčiny, vedcom, pedagógom, 

básnikom, publicistom či novinárom, ale aj vodcom štúrovského 

hnutia, európsky orientovaným vzdelancom a reprezentantom 

slovanskej spolupráce a vzájomnosti. 

Toto okrúhle výročie predstavuje jedinečnú príležitosť na 

pripomenutie si jeho života a mnohostranného diela nielen na 

regionálnej a celoslovenskej úrovni, ale aj s presahom do 

medzinárodného kontextu. Rok 2015 bol vyhlásený za Rok 

Ľudovíta Štúra. Pripomenúť treba tiež dôležitý fakt, že celkovú 

prestíž 200. výročia Štúrovho narodenia umocnilo aj jeho 

zaradenie do reprezentatívneho zoznamu výročí Organizácie 

Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru UNESCO na roky 

2014 – 2015. 

Aj my sme si 

pripomenuli výročie 

Ľudovíta Štúra a naši 

 študenti si mohli 

pozrieť literárne 

pásmo, v  ktorom 

účinkovali  žiaci 

z I.A a II.M.           

Študenti SOŠ Pruské reprezentovali Slovensko 

V dňoch 29.07.2015 až 03.08.2015 sa študenti SOŠ Pruské, odbor 

záhradníctvo –viazačstvo a aranžérstvo, zúčastnili 10. ročníka 

Medzinárodného floristického festivalu Romantica 2015 

v talianskej Bugnare. Spolu s ďalšími účastníkmi (študenti 

a profesionáli) zo 7 krajín Európy – Maďarska, Slovinska, 

Belgicka, Holandska, Dánska, Talianska, Ruska počas troch dní 

pripravovali a dekorovali jednotlivé vybrané časti mestečka. 

Každá krajina mala pridelenú určitú časť mesta, ktorú vyzdobila 

kvetinovými aranžmánmi,  súčasťou  práce bola aj príprava 

kvetinových šiat, ktoré boli odprezentované v sobotu večer na 

veľkom gala programe. 

Tento festival je významnou kultúrnou udalosťou v regióne 

Abruzzo a jeho návštevnosť je 20 – 25 000 ľudí. Zároveň jeho 

súčasťou je aj kultúrny program - počas galavečera, ktorý sa koná 

na námestí kde vystupujú známe  talianske osobnosti. Študenti 

z Pruského sú pravidelne každoročne pozývaní do úzkeho výberu 

medzinárodných škôl a majú teda jedinečnú možnosť 

reprezentovať nielen svoju školu a kraj, ale aj Slovensko na 

takomto prestížnom podujatí.                                          Erika II.A 

 

 

 

7 8 



Európsky týždeň športu 

Žiaci 1. ročníkov sa pri príležitosti Európskeho týždňa športu   

zabávali pri rôznych športových 

aktivitách. Hádzali na cieľ, kde 

najviac bodov získali dievčatá. Pre 

chlapcov bola pripravená súťaž v 

klikoch a futbalový turnaj. 

Dievčatá súťažili  v skákaní na 

švihadlách. Dievčatá a chlapci, 

ktorí získali najviac bodov, boli 

odmenení sladkou odmenou. Dobrí 

pocit však mali všetci, lebo pri 

takýchto aktivitách sa najlepšie 

spoznávame. 

 

Naši žiaci na 

jarmoku v 

Púchove 

18. septembra sme 

boli pozvaní na 

jarmok v Púchove, 

kde sa uskutočnil 

Jarmok ľudových 

remesiel v Púchove určený pre žiakov základných a stredných škôl 

v regióne mesta Púchov. Svoju šikovnosť predviedla Petra 

Chodúrová z III.C triedy, ktorá zdobila srdiečkové perníčky 

a predávala zákusky, upečené našimi žiakmi. 

Nikola Červená predvádzala výrobu šperkov a Adriana Vicenová 

pripravovala jesenné venčeky na dvere. Pri našom stánku sa 

pristavilo veľa žiakov základných škôl, ale aj náhodných 

okoloidúcich, ktorých práca našich žiakov zaujala. 

„Čaro Vianoc“  v Piešťanoch 

      16.septembra sme sa v Piešťanoch preniesli do 

predvianočného času, pretože národná súťaž vo viazaní 

a aranžovaní kvetov sa už 22. krát niesla práve vo vianočnom 

duchu. Hlavnou 

témou bolo „Čaro 

Vianoc“.  

     V kategórii             

záhradnícke školy 

súťažili aj naše 3 

žiačky: Martina 

Bognárová a Petra 

Matuščinová zo 

 IV.A triedy a Erika Mikolášová z III.A triedy. Súťaž prebiehala 

v troch disciplínach: 1. Adventný veniec – symbol blížiacich sa 

Vianoc, 2.Trendy vianočná kytica, 3. Vianočný stromček inak. 

Celkovo súťažilo 25 žiakov stredných škôl zo Slovenska a z Česka 

a 13 profesionálov.  

Naše žiačky sa neumiestnili na popredných miestach, no získali 

sme cenu za kreativitu – dostala ju práca Petry Matuščinovej, za 

čo jej srdečne gratulujeme.                                               Erika II.A 
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2. ročník Dňa otvorených dverí TSK  

 

    Dňa 1.10.2015 sa 18 žiakov SOŠ Pruské zúčastnilo 2. ročníka 

Dňa otvorených dverí TSK v Trenčíne. V priestoroch TSK 

prezentovali vybrané stredné školy svoje odbory. Ústredným 

motívom 2. ročníka Dňa otvorených dverí bol „HRDINA 

REMESLA“. Našim  komixovým  hrdinom remesla bola Agra, 

ktorá reprezentovala zručnosť v odbore poľnohospodárstvo 

a záhradníctvo. 

      Žiaci našej školy si pozreli aj priestory TSK. V rámci Dňa 

otvorených dverí bol bezplatný vstup do Galérie M. A. 

Bazovského a na Trenčiansky hrad. V galérii si žiaci pozreli 

výstavu M. Rittsteina a stálu expozíciu M. A. Bazovského. 

V priestoroch galérie a na Trenčianskom hrade boli niektorí žiaci 

prvýkrát. Všetci si domov odniesli nezabudnuteľné zážitky. 

K vydarenému 2. ročníku Dňa otvorených dverí TSK prispel aj 

krásny slnečný deň.   

      A čo dodať na záver? Tešíme sa na 3. ročník Dňa otvorených 

dverí TSK. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Môj pocit z dňa DOD 

 
Prvé, čo sa mi 

vybaví z týchto 

troch slov je to, 

že na škole sú 

všetky dvere 

otvorené 

a všetci majú 

prístup, či už žiaci deviataci alebo aj dospelí, majú možnosť prísť, 

opýtať sa, popozerať a ohodnotiť školu, ktorá práve takéto niečo 

organizuje. No späť ku môjmu pocitu. Na  DOD sa škola začala 

pripravovať už dlho predtým. Všetci boli rozdelení a mali nejakú 

úlohu. Bolo mi divné, že všetci behajú, chystajú, pracujú a my 

prváci sa len pozeráme a vôbec si nad tým nelámeme hlavu, ale 

nakoniec sa to dostalo aj ku nám. Niektorí z nás boli 

ospravedlnení 

z učebných hodín 

profesormi 

a pridelení 

majstrami na vý- 

pomoc. Napríklad 

moji spolužiaci sa 
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vypýtali sami, či môžu isť pomáhať kynológom pri kotercoch iní, 

zasa pomáhali pri chystaní, aranžovaní areálu a vnútra školy. No 

najzaujímavejšie boli posledné dni pred DO, profesori a majstri 

lietali, všetko muselo byť na svojom mieste. Ku DOD bol 

pripravený aj program a súťaž v zručnosti ovládania traktora, 

v cúvaní zo štvorkolovou vlečkou. Samozrejme bolo to 

obmedzené vekom. Súťažiť mohli ísť iba trojročáci a to tí, ktorý  

už mali vodičák. Ak toto spĺňali boli z nich vybraní najlepší a tí 

boli pripravení na súťaž. Museli čo v najkratšom čase prejsť okolo 

všetkých kužeľov a presne zacúvať na vyhradené miesto. Deň 

pred DOD sa pokazil traktor, no našťastie sa stihol opraviť. No 

vráťme sa k programu, ktorý organizovala naša vychovávateľka 

pani Stuhlová. V programe boli zaradené ľudové piesne, moderný 

tanec, kynologičky so svojimi psíkmi a Ekomoda. Kto nevie, tak 

šaty sú vyrobené z odpadu a predviedli ich dievčatá. Ja som bol 

zaradený do ľudových piesní a so mnou ďalší štyria. Veľa krát 

pred tým sme si to skúšali, takže sme dúfali že to vyjde. Pred 

začatím programu, sa telocvičňa začala pomaly zapĺňať žiakmi 

a aj profesormi.    Nasledovalo kopec vystúpení, ale teraz už prišli 

aj diváci zo základných škôl. Bol som zvedavý, ako to vyzerá aj 

vonku. Boli sme prekvapení, čo všetko sa porobilo.  Sponzorské 

firmy priviezli nové tipy traktorov aj stroje dokonca nové tipy áut. 

Súťaž v zručnosti ovládania traktoru bola už v plnom prúde. Počas 

prestávky som stretol spolužiakov, ktorý boli zaradení ako 

sprievodcovia, tí mali s návštevníkmi poprechádzať a poukazovať 

im školu. Svoje miesto tu mali aj výrobky žiakov, ktoré potom 

škola predávala. V hale boli zasa klietky zo zvieratami na tých sa 

mohli návštevníci pokochať, pozrieť a hlavne sa niečo naučiť sa 

niečo o poľnohospodárskych zvieratách.  V škole zase predviedli 

svoje výtvory aranžéri, vyzdobili niektoré triedy. Boli tu 

prezentované aj prezentácie o poľnohospodárstve a bolo povedané 

pár slov ku strojárskej firme Horsch. Pre návštevníkov bolo 

prichystané aj občerstvenie a vonku ich privítali krojované 

dievčatá s ochutnávkou kravského mlieka. Myslím že DOD sa 

vydaril, veď sme v súťaži o najlepšieho traktoristu obsadili prvé 

a druhé miesto. Dopadlo to sľubne, teraz už musíme očakávať už 

len vysokú účasť prvákov na zápise                         Nikolas I.A.         
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     Ako sa chrániť na internete 

Základné a pre niekoho často omieľané poučenia o bezpečnosti na 

internete. Ak ste pripojený na internet počas dlhšej doby, tak je 

váš počítač vystavený stále väčšiemu riziku napadnutia z 

internetu. Prečítajte si pár rád ako chrániť svoj počítač. 

Používajte bránu firewall 

Firewall je špeciálne zariadenie alebo softvér, ktorý sa 

umiestňujemedzi váš počítač a sieť internet a blokuje prístup k 

Vášmu počítaču zvonka. Firewall upozorní používateľa na 

podozrivú aktivitu v prípade, keď sa vírus alebo červ pokúsi 

pripojiť k počítaču.  

Používajte antivírusový program. 

Antivírusový program vyhľadáva vírusy, a tak vás uchráni pred e-

mailovými vírusmi a aj pred rôznymi programami stiahnutými z 

internetu, ktoré by mohli zavíriť váš počítač. Súčasne sleduje 

operačnú pamäť počítača a v prednastavených časových 

intervaloch kontroluje celý obsah disku. 

Neotvárajte prílohy e mailov 

Nespúšťajte pripojené programy v e-mailoch od ľudí, ktorých 

nepoznáte. Mnohé vírusy sú pripojené k e- mailovým správam a 

začnú sa šíriť ihneď po otvorení prílohy e- mailu. 

Heslá 

Keď si vytvárate heslá, používajte aj čísla a špeciálne znaky! 

Nepoužívajte jednoduché a ľahko uhádnuteľné heslá. V dnešnej 

dobe existuje veľké množstvo programom na prelomenie, 

„crackovanie“ hesiel. Ochraňujte svoje heslá – neposielajte ich 

nekryptovanou poštou, neposkytujte ich iným ľuďom, neukladajte 

si ich v počítači ani v jeho okolí. 

Aktualizácia systému 

Nezabúdajte aktualizovať váš softvér. Aktualizácie pomáhajú pri 

ochrane pred vírusmi a inými útokmi na počítač odstránením 

možných chýb zabezpečenia                                       Simona  II.A 

 

 

 

 

 

Halloween v kaštieli 

 
Halloween- starý keltský zvyk, ktorý sa vracia do Európy sme si 

deň pred jesennými prázdninami   pripomenuli aj v našom 

internáte. Starší žiaci  sa navzájom pomaľovali, vyhotovili  

nápadité 

kostýmy.   

Večer sa 

naše 

strašidlá už 

poschovával

i na chodbe 

školy – 
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v kaštieli a tam čakali na svoje „obete“. Medzi prvými obetami 

boli žiaci prvých ročníkov, ktorí  len s rozsvietenou sviečkou  

a veľkým očakávaním potme prechádzali chodbou.  A toto bola už  

tá správna chvíľa pre strašidlá. Tie sa  zo všetkých  síl snažili, aby 

svoje obete riadne vystrašili. Správny strach i radosť  mali všetci 

žiaci, ktorí sa zúčastnili tejto aktivity. 

                                                                                     Nikolas I.A 

 

Poradňa pre absolventov 

Milí študenti, na test Všeobecných študijných 

predpokladov ktorý  je zdarma sa, môžete 

prihlásiť na www.test-predpokladov.sk.  

Potrebné informácie o možnosti štúdia môžete 

získať v časopise  Ako na VŠ, ktorý vydáva  scio  

a je  určený pre maturantov. Elektronická verzia    

je  na stránke https://www.scio.cz/nps/ako-na-vs.asp.  

A nezabudnite , dôležité info je na nástenke Kam po skončení 

školy, ktorá je pravidelne aktualizovaná alebo sa obráťte na VP 

(každý štvrtok v dopoludňajších hodinách). 

                                         Ing. Oľga Gézeová, výchovná poradkyňa 

 

"Chytil som motýľa - uhynul mi, odtrhol som kvietok zvädol mi.  

Vtedy som pochopil, že prírody sa nemám dotýkať rukami, ale 

iba srdcom."      

                                                                                   G.B.SHAW  

Tradície v Hornej Súči 

-Tradície a zvyky? Tieto dve slová pre nás znamenajú veľa, je 

to vlastne kúsok z tej krásnej histórie, ktorú pre nás zachovali 

naši predkovia. Práve preto by sme ich mali zachovávať pre 

ďalšie generácie. A nielen zachovávať, ale aj prežívať v kruhu 

svojich najbližších, či už sú to Vianoce, Veľká noc, alebo 

Fašiangy. Vývoj tradícií a zvykov sa v tejto našej malej krajine 

takmer nelíši ale aj keď každý poznáme tie hlavné v každej 

dedine sa tieto tradície hlbšie rozvíjali a špecifikovali, a tak má 

každá dedina svoje vlastné druhy tradícií. 

No späť k Hornej Súči. Táto dedina má svoje špecifické 

tradície typické napríklad pre advent. Je to obdobie ticha, 

zimnej poézie s vrždiacim snehom a obdobie oddychu od 

roľníckych prác. Deti ale i  dospelí ho vnímali ako radostný 

čas očakávania najkrajších sviatkov roka. Ľudia si toto 

obdobie užili tak, že chodili na roráty – ranné omše, ktoré sa 

konali za tmy, pred svitaním. Ďalšie zachované zvyky sú 

spojené so štyrmi menami svätých Ondreja, Barbory, 

Mikuláša a Lucie. V predvečer Ondreja 29.novembra 

chodievali dievky z priadok či driapania peria, triasli 

drevenými plotmi a pritom zbožne spievali. Na Barboru, 

4.decambra, zasa dávali do vody čerešňové vetvičky, ktoré do 
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Vianoc rozkvitli a to bol znak, že rodina bude počas roka 

prekvitať. Pre deti bol i je najkrajším sviatkom Mikuláš, na 

ktorý si starší chlapci a mládenci prichystali mikulášsky 

sprievod v ktorom boli prezlečení za Mikuláša, Čerta a Anjela, 

chodili po domoch, rozdávali nakúpené sladkosti a tak 

predstavovali dobro a zlo. Lucia, 13.decembra, bola akýmsi 

medzníkom v adventných prácach. Všetky práce boli 

pozastavené kvôli tomu, že sa tradovalo, že ak niekto bude 

pracovať stihne ho nešťastie. 

Vianoce. Ľudia sa počas tohto sviatku správali ku sebe lepšie 

boli milší, pokojnejší a viac mysleli na druhých. Začínali sa 

Štedrým dňom. Tento deň bol pracovný, lebo sa muselo všetko 

pripraviť na ďalšie dni. Práca v rodine bola rozdelená. Muži 

chystali drevo na kúrenie a krmivo pre zvieratá. Doniesli 

z hory stromček a prichystali ho. Ženy sa venovali pečeniu, 

vareniu a upratovaniu. Počas celého dňa sa jedlo málo. 

Deťom, ktoré boli hladné sa sľubovalo, že večer uvidia zlatú 

krokvu. Dospelí o tom neklamali, pretože na každej povale 

bola „krokva z latú“ teda krov s latou. Keď sa schyľovalo ku 

štedrej večeri rodina šla do maštale a každému zvieraťu dal 

krajec chleba, oplátku s petržlenom, cesnakom a chrenom, to 

všetko posypali zrnom. Potom sa pomodlili ďakovnú,     

prosebnú modlitbu ku svätému Vendelínovi, ochrancovi 

dobytka. 

Na štedrú večeru sa prichystal stôl, vždy sa chystal tanier 

naviac pre pocestného. Na stole boli prichystané oplátky, med, 

kastrólik s hriatym, víno a ďalšie dobroty. Samozrejme 

nesmela chýbať sviečka. Pod obrusom boli položené peniaze, 

aby sa v budúcom roku rozmnožili. Pod stôl sa položil železný 

predmet (kuťáč), aby členovia rodiny mali zdravé nohy. Keď 

bolo všetko pripravené a zišla sa celá rodina, najstarší člen 

rodiny sa začal modliť. Po modlitbe robili dospelí deťom 

krížik na čelo. Večera začala oplátkami, po ktorých nasledoval 

prípitok. Potom sa začala jesť krupicová kaša, kapustnica, 

cestenice, polievka s kvakou a veľa ďalších doma robených 

jedál. Po večeri rodina zostala pokope, rozprávali sa príbehy, 

spievali sa vianočné 

piesne alebo sa 

počúvali rozprávky 

čítané z Biblie. Pred  

polnocou sa všetci 

chystali na polnočnú 

omšu, ktorú si nikto 

nenechal ujsť. 
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Božie narodenie bol prísne udržiavaný sviatok. Mohli sa robiť 

len najnutnejšie práce. Tento deň bol i je sviatkom rodiny, 

zostalo sa doma a rodina si užívala spoločné chvíle. 

Na Štefana sa chodilo po návštevách, rodina navštevovala 

príbuzných a navzájom si vinšovali. Chlapci chodili 

s betlehemom po domoch, bol považovaný za znak požehnania 

a lásky. 

Po Troch kráľoch nastalo fašiangové obdobie plné zábav, 

sprievodov a hier. Trvalo do popolcovej stredy, kedy začal  40 

dňový veľký pôst. Po tomto sviatku nasledovalo vynášanie 

Moreny. Zo slamy sa vyrobila bábka, obliekli ju a na Kvetnú 

nedeľu ju za veľkého kriku zhodili z mosta do potoka. 

Symbolizovalo to vyhnanie zla z dediny. Cez letné obdobie sú 

zasa veľkým sviatkom Dožinky, je to vlastne ukončenie zberu 

úrody. 

                                                                                     Nikolas I.A 

 

Aranžovanie 
 

      Aranžovanie kvetín je úprava aranžovaných materiálov a 

kvetín alebo rastlín , ktorá vzhľadovo vytvára z jednotlivých, 

nijako fyzicky nesúvisiacich  hmôt optický celok . Vytvorený 

celok má spĺňať kvality, ktoré sa môžu rôzniť podľa použitia aj 

adresáta diela . Často vyžadovanou kvalitou diela aranžéra kvetín 

je fyzická súdržnosť celku a cenová dostupnosť . Názov aranžmán 

z kvetín sa používa aj pre aranžmány z ( živého alebo 

preparovaného ) rastlinného materiálu, u ktorého neboli použité 

žiadne kvety . 

      Kytica patrí k najstarším spôsobom aranžovania kvetov, ktorý 

sa vyvinul z pôvodného jednoduchého skladania stoniek s kvetmi 

vedľa seba do 

zväzkov. Podľa 

zachovaných 

historických 

prameňov sa 

kvety aranžovali 

do kytíc už v 

dobe antického 

Grécka a 

Ríma. 

         

 

VESELO V ŠKOLE 

 

Aké sú životné prejavy organizmov? 

...príjem potravy, metabolizmus, vylučovanie, 

sex... 

 

škrob je napr: keď varíme puding, tak keď začína 

hustnúť a ochutíme ho, tak chutí ako škrob a nie 

puding. Musí sa dostatočne prevariť... 

21 22 



Začalo to 

 

Začalo to na strednej, 

keď chlapec si  všimol dievča nenápadné. 

Prihovoril sa jej a obe strany bolo z toho šťastné.  

Vedeli o sebe už dlhšiu dobu, 

no obaja mali vzťahy 

o ktorých vedeli, že pokračovať nebudú. 

Zistili, že mali podobné povahy 

a chlapec dievča začal baliť. 

Dievča si ho obľúbilo, 

chcela sa zdokonaliť. 

Jemu aj tak dávno, už len pre ňu srdce bilo. 

Nastal deň, keď dali si pusu veľkú, 

Prišiel čas lásky  

od strednej až po dobu preveľkú. 

Prežili i tie najťažšie otázky, 

zvládli kruté obdobia, 

keď ďaleko boli od seba. 

Dnes sa držíme obaja 

Srdiečko toto je pre teba.  

Ďakujem za tie chvíle plné  krásy, 

že miluješ ma takú aká som. 

S tebou sa z tých najťažších chvíľ stali spásy 

a preto máš ma iba ty ja iného nie som. 

Verím , že ty si ten pravý, len s tebou zostanem. 

Už nebude iný  a s tebou zostarnem.          

                                                                    Simona III.M 
 

 

Mikulášsky bazár(7.ročník) 
 

Kedy?  

4.12.2015 

Kde? Vežička v 

budove A  

Ako sa zapojiť?  

 Ide o symbolický 

predaj čistých 

zánovných vecí 

(oblečenie, hračky, 

funkčná elektronika, 

knihy ). Prispieť môžu 

všetci žiaci i zamestnanci vecami, ktoré prinesú do 3.12.2015 

do zborovne alebo kúpou 4.12.2015 

Veci prevezmú:    Mgr. Šlesárová, Ing. Bieliková, Ing. 

Gézeová. Garantmi  akcie za ŽŠR sú III.A  s II.V. 

Výťažok je určený sociálne slabším študentom 

našej školy. 
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