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Pracovný Workshop 

  Dňa 22. februára 2017 sa na pôde Strednej odbornej školy Pruské 

konal pracovný workshop, ktorého cieľom bolo zhodnotiť 

doterajšiu spoluprácu so zamestnávateľmi, získanie nových 

podnetov a pomoc od  pozvaných zástupcov SPPK Bratislava, 

ŠIOV Bratislava a zamestnávateľov z regiónu pri náboroch žiakov 

do prvého ročníka a uplatnenie absolventov na trhu práce. 

Pracovné rokovanie otvorila Ing. Janka Fedorová, riaditeľka SOŠ 

Pruské. Vo svojej prezentácii predstavila školu, študijné a učebné 

odbory a ďalej  informovala prítomných o súčasnosti školy a  jej 

aktivitách. Kladne hodnotila spoluprácu so zamestnávateľmi pri 

prechode na systém duálneho vzdelávania,  u ktorých bude 

prebiehať praktické vyučovanie (PD Mestečko, PD Pruské). Ďalej 

predstavila nový študijný odbor agomechatronik, ktorý vznikol na 

SOŠ Pruské v spolupráci so združením Agrion v Nitre a ŠIOV 

Bratislava. Odbor vznikol hlavne pre potreby zamestnávateľov 

z dôvodu nedostatku kvalifikovaných pracovníkov 

v poľnohospodárstve. Budúci absolventi sa budú pripravovať na 

SOŠ Pruské, SOŠ Rimavská Sobota a SOŠ Moldava n/Bodvou. Po 

experimentálnom overovaní odbor prejde do duálneho 

vzdelávania. Vyzdvihla spoluprácu s firmou Horsch, s ktorou má 
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škola podpísanú bilaterálnu zmluvu o spolupráci, v rámci ktorej 

žiaci učebného odboru poľnohospodár - mechanizácia absolvujú 5 

týždňovú stáž priamo vo výrobe poľnohospodárskej techniky 

a výpomoci pri vybavení odbornej učebne pre uvedený odbor.  

Skonštatovala slabý záujem žiakov ZŠ o poľnohospodárske 

odbory, a preto požiadala o pomoc pri náborovej činnosti aj 

zúčastnených. 

 

Ing. Lašová odprezentovala vyhodnotenie spolupráce s firmami 

zapojenými v memorande, ktoré bolo podpísané v roku 2014. 

Ing. Hudec hovoril o duálnom vzdelávaní na SOŠ Pruské, kde je 

zaradený učebný odbor 4561 H 01 poľnohospodár - 

mechanizácia, vzdelávanie prebieha na pracoviskách v PD 

Mestečko a PD Pruské. 

 V zaujímavej diskusii vystúpili Ing. Žernovičová, Ing. Maxon, 

Ing. Gramata, Ing. Židek, PhD, p. Jozef Suchánek, Ing. Janíčková, 

Ing. Staňo, Ing. Mihál, Bc. Kovács a Ing. Ježo, PhD., každý 

z diskutujúcich sa vyjadril k danej problematike a prispel svojimi 

námetmi a skúsenosťami.                                                         

Memorandum o spolupráci stredných škôl a 

Trenčianskeho múzea 

Trenčianske múzeum 

a tri stredné odborné 

školy v pôsobnosti 

Trenčianskeho 

samosprávneho kraja 

uzavreli 10.03.2017 

memorandum o 

spolupráci. Stredná odborná škola Pruské bude prostredie 

Trenčianskeho hradu zveľaďovať svojimi sadovníckymi a 

záhradníckymi úpravami.                                                        red. 
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SOŠ Pruské participuje pri tvorbe medzinárodného 

floristického E-book-u 

SOŠ má už bohatú tradíciu pri úspešnom podávaní a realizovaní 

medzinárodných projektov. V rámci medzinárodného projektu 

FlorCert,  ktorý umožňuje viaceré aktivity, je hlavným cieľom 

zvýšiť úroveň profesijných zručností stredných odborných škôl, 

ktorých odbory súvisia s  floristikou a zjednotiť základné odborné 

vedomosti. Opäť sme sa stali spolurealizátormi projektu: 

„Florist E-learn book and quality insurance in secondary 

florist studies by using Florcert as a tool“. 

Ide o dlhodobý  projekt, ktorého časové rozpätie je od 

 30.12.2016  do 29.12.2018. Projekt sa bude rozvíjať v dvoch 

hlavných oblastiach: 

1./Zvýšenie kvality a metodológie vo vzdelávaní 

vo floristickom odbore 

2./E-learningová platforma 

pre učiteľov a študentov 

v oblasti floristiky. 

Projektoví partneri sú  

Floristernas Yrkesråd, 

Sweden,  Biotehniski center 

Naklo, Slovenia, Stredná 

Odborná Škola Pruské, Slovensko, Kainuu Vocational College, 

Finland , SŠ “Arboretum Opeka” Marčan, Croatia, Associazione 

Tradizione e Cultura, Italy   

E-learningová platforma bude fungovať na rôznych stupňoch: 

1. Bude slúžiť pre Organizáciu FlorCert skúšok, seminárov 

a iných FlorCert íventov. 

2. Učitelia (odborníci)  budú mať voľný prístup k E-book-u, ktorý 

bude obsahovať vzdelávací materiál, testy, fotografie a videá. 

3. Študenti budú mať rovnako voľný prístup k E-book-u, k úlohám 

a k testom, zároveň budú mať  možnosť komunikovať so 

študentmi z iných krajín. 

4. Biznis - kvetinárske podniky lepšie porozumejú vzdelávaciemu 

procesu a pomôžu monitorovať študentov. 

5. Verejnosť- bude to aj nástroj na zvýšenie statusu profesie 

v povedomí u širokej verejnosti. 

6. Zvýši znalosť používania IKT, zlepší jazykové schopnosti. 

Tento projekt má zásadný význam pre rozvoj metodiky 

a zapojenia sa viacerých nových partnerov, cieľom je vytvoriť 

študijný materiál pre učiteľov a študentov, e-learningovú 

platformu pre učiteľov a študentov,   podporiť flexibilitu edukácie 

a zároveň bude vhodným inovatívnym doplnkom v školách 

s floristickým zameraním . 
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Z našich aktivít: 

 Aranžérska súťaž „Veľká noc v Pruskom 2017“ už 

dopísala svoj tohtoročný  scenár. 6. apríla  sa na „bojovom poli“ 

našej školy stretlo 19 žiakov zo siedmich škôl.  Šesť škôl bolo 

slovenských a jedna škola z Čiech – Česká zaharadnická akademie 

Mělník.  Kreatívni bojovníci vytasili zbrane v troch kategóriách:  

1. Jarná kytica, 2. Skupinový aranžmán a 3. Jarný veniec na dvere 

z prírodného materiálu.  

 

Práce hodnotila profesionálna porota, ktorú tvorili: Ing. Milota 

Murčová, Silvia Pavúrová  a Peter Vacula. Okrem prvých troch 

miest v jednotlivých kategóriách sme vyhodnotili aj celkového 

víťaza, vybrané práce boli mimoriadne ohodnotené cenami, ktoré 

venovala šéfredaktorka časopisu Floristika, spoločnosť Kvety 

Peter & Peter Dizajn, ktorá venovala ceny aj pre prvých 

umiestnených v jednotlivých kategóriách a jedna práca bola 

ohodnotená aj cenou riaditeľky školy. Všetkým odmeneným 

blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže.  

 Dňa 25.4.2017  sa uskutočnila v SOŠ Pruské už tradične 

akcia - Deň Zeme. Zúčastnili sa jej všetci študenti a pedagogickí 

zamestnanci školy. V tento slnečný deň študenti s pedagógmi 

tvorili jeden celok. Všetci sa s chuťou a zodpovedne zapojili do 

úpravy areálu školy. O tom, že akcia bola veľmi dobre pripravená 

a každý sa s entuziazmom pustil do práce svedčí aj pohľad na 

skrášlené okolie našej školy. 
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 Naše študentky Nikola Balážová a Nikola Rúbalová z 3.A 

triedy spracovali video s témou zameranou na pomoc prírode v 

rámci projektu LitterLes, ktorý sa zaoberá životným prostredím. 

Zamerali sa na výrobu biohnojiva v našej škole.   

 

 Dňa 25.4.2017 sa v SOŠ Pruské uskutočnil Akčný 

smoothie deň v rámci projektu Zelená škola – jedlá zmena. Žiaci 

prezentovali FAIR TRADE potraviny prostredníctvom 

prezentácie. Video bolo zamerané na banány, ich pestovanie, 

spracovanie až po dovoz na náš stôl. Žiaci pripravovali smoothie, 

základom ktorého boli predovšetkým banány. Pri jeho príprave 

používali aj iné ovocie. Zeleninové smoothie pripravovali 

z mrkvy, cvikly a šalátu, ktoré vysiali v úžitkovej záhradke 

v priestoroch SOŠ Pruské. 

A kto prišiel na Akčný smoothie deň ? Okrem žiakov, učiteľov 

a ostatných zamestnancov SOŠ Pruské si na nápojoch 

pochutnávali žiaci z partnerskej školy Landwirtschaftliche 

Fachschule Hollabrunn, klienti Domova sociálnych služieb 

v Pruskom a deti MŠ v Pruskom. Všetci odchádzali spokojní a 

s úsmevom na tvári. Chválou nikto nešetril. 

                                                                                      Miška II.M 

 

 Dňa 27.4.2017 sa v SOŠ Pruské uskutočnili Tvorivé 

dielne, v rámci ktorých žiaci školy zopakovali pre žiakov 

základných škôl vyššie uvedené aktivity. Nechýbalo ani chutné 

a zdravé ovocné a zeleninové smoothie. Tvorivých dielni sa 

zúčastnilo 88 žiakov základných škôl. 

V tento deň sa na pôde Strednej odbornej školy Pruské uskutočnil 

už  tretí ročník “Tvorivých dielní” pre žiakov 6.,7. a 8. ročníka ZŠ 

a ich pedagógov, ktorého nosnou témou bola "Ochrana prírody 

dnes".  

     

 Školu navštívilo 88 žiakov zo Základnej školy z Lysej pod 

Makytou, Košece a Nemšovej. 

Žiaci absolvovali aktivity s nasledovnými názvami: 
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1. Výroba pohľadníc ku dňu matiek 

2. Tvorivo a hravo ( výroba svietnika) 

3. Rez ovocných stromov 

4. Ekologické spracovanie odpadu 

4. Využitie plastov – aranžovanie 

5. Kvetinové náramky 

6. Prednáška o včelách spojená s 

ochutnávkou  medu 

7. Návrh plagátu na tému „ Svoju 

krajinu mám rád, lebo tu žijem“ 

     Súčasťou akcie bola prezentácia 

farmárskych výrobkov, kde si žiaci a 

ich pedagógovia mohli pochutiť na kravskom mlieku a na 

domácom chlebíku ochutenom domácim maslom a bryndzou,  kto 

mal záujem, mohol vyskúšať na chlebe aj dobrý včelí med.  

  Novinkou tohto dňa bola akcia „Mladí reportéri - KAD“ 

(Komunitný akčný deň), v rámci ktorej žiaci našej školy pripravili 

pre žiakov ZŠ súťaže s názvami ako: 

1. Tajnička - poznáš našu planétu?  

2. Vieš separovať odpad ?  

3. Pingpongová loptička na PET fľaši. 

4. Beh s pingpongovou loptičkou na lyžičke cez prekážky. 

     Najšikovnejší jednotlivci boli odmenení sladkou odmenou. 

     Tvorivé dielne mali veľký úspech, žiaci odchádzali so školy s 

 množstvom zážitkov a vedomosťami o ochrane prírody. 

                                                                                        Nikolas 

 

 V dňoch 26. až 28. apríla 2017  sa SOŠ Pruské zúčastnila 

25. ročníka výstavy Mladý tvorca na výstavisku Agrokomplex 

v Nitre. Cieľom výstavy Mladý tvorca je podporiť stredoškolské 

odborné vzdelávanie, najmä systém rozbiehajúceho sa duálneho 

vzdelávania. Chce tiež vytvoriť priestor pre nadviazanie resp. 

prehĺbenie spolupráce stredných odborných škôl so 

zamestnávateľmi, zamestnávateľskými zväzmi a profesijnými 

združeniami. Rodičom a žiakom základných škôl poskytne väčší 

prehľad o profilácii 

škôl s cieľom 

nasmerovať ich na 

učebné a študijné 

odbory a povolania 

žiadané trhom 

práce, motivovať 

mladých ľudí k 

súťaživosti, 

kreativite, inováciám a kvalite a podporiť záujem mladých ľudí o 

podnikanie.  Našu školu vzorne reprezentovali žiačky Vlasta 
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Šlaichrtová, ktorá prezentovala cukrárske umenie a zároveň 

súťažila v súťaži Tvorivý cukrár, kde obsadila pekné 7. miesto, 

rovnako aj Sabina Kohútová, ktorá prezentovala prácu aranžérky 

pri výrobe vencov. Obe žiačky 3.C triedy pracovali pod vedením 

Mgr. Eriky Staňovej. Našu prácu a prezentáciu ocenila aj 

ministerka pôdohospodárstva SR,  Ing. Gabriela Matečná.  

 

 21. ročník Behu oslobodenia obce Lednické Rovne sa 

konal v piatok 28.04.2017 v 

športovom areáli Základnej školy 

Eduarda Schreibera. Zúčastnili 

sa ho bežci z okolitých 

základných, stredných škôl, muži, 

ženy i veteráni. Spolu súťažilo 

209 pretekárov v trinástich 

kategóriách. Víťazom odovzdal 

starosta obce Mgr. Marián 

Horečný a riaditeľka školy Mgr. 

Ľuba Potočná krásne poháre 

a diplomy, ktoré im budú „Beh“ 

pripomínať. 

         Najúspešnejší pretekári z našej školy boli Natália 

Pohorelcová z 2.A, ktorá obsadila 2. miesto v kategórii dorastenky 

do 18 rokov a Lenka Suchá z 3.A, ktorá získala 3. miesto 

v kategórií ženy nad 18 rokov.                                   Lenka III.A 

 Dňa 4. mája sa naša žiačka Barbora Siekliková zúčastnila 

súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetín s názvom „ Flora Cup 

2017“, témou tohtoročnej súťaže bolo „ Jej veličenstvo Mária 

Terézia“. Téma súvisela s 300 - ročným výročím narodenia tejto 

výnimočnej rakúskouhorskej panovníčky. Súťaž prebiehala v 

kategóriách: Vivat Mária Terézia – kvetinový obraz, Lesk – 

kvetinová tiara, Pompéznosť – kytica. Vznikli tu nádherné diela, 

ktoré si môžete pozrieť na stránke školy. 
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 18. ročník celoštátneho kola  súťaže, „MLADÝ 

EKOFARMÁR“  sa konal 10. - 12. mája 2017 na  Strednej 

odbornej škole v Pruskom,  s podporou praktickej realizácie na 

farme Bohunice PD Pruské. Gestorom súťaže bolo  MŠVVŠ SR 

a ŠIOV Bratislava. Štartovacia listina osemnásteho ročníka mala 

21 súťažiacich, do ktorej sa zapojilo desať stredných odborných 

škôl z celého Slovenska ( Kežmarok, Levice, Topoľčany 

Liptovský Mikuláš, Pruské, Nitra, Žilina, Banská Bytrica, Trnava 

a Dunajská Streda). 

 

Súťaž prebiehala podľa schváleného harmonogramu, kde sa 

preverovali teoretické vedomosti a manuálne zručnosti.  

1.časť- vedomostný test 

2.časť- vlastné dojenie 

3.časť- hodnotenie kvality mlieka a degustačné skúšky 

4.časť- laboratórne skúšky surového kravského mlieka 

5.časť- rastlinná výroba a krmovinárstvo 

Súťaž  hodnotila trojčlenná odborná komisia a na regulérnosť 

dozerala celoštátna odborná komisia, ktorej predsedom je Prof. 

Ing. Vladimír Tančin, DrSc. 

Našu školu SOŠ Pruské reprezentovali študenti z triedy II. A 

Gabriela Gajdošíková, Nikolas Michalec a Patrik Marko, ktorí 

študujú odbor  podnikateľ pre rozvoj vidieka. Všetci do súťaže 

vložili svoje nadšenie, vedomosti a zručnosti, ktoré si mali 

možnosť porovnať aj  medzi sebou a odborná komisia  ocenila 

študentov na prvých piatich miestach.  Každý súťažiaci si odniesol 

certifikát za účasť. Žiak Nikolas Michalec obsadil 3. miesto.  

 

Gratulujeme a v ďalšom štúdiu mu želáme veľa úspechov. 
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Okrem súťaže žiakov stredných odborných škôl bola súťaž 

rozšírená  aj o kategóriu ZŠ s názvom: ,,Konzumuj slovenské 

mlieko“. Táto súťaž sa konala dňa 11. 5.2017 v priestoroch našej 

školy, do ktorej sa zapojili 3 základné  školy z Trenčianskeho 

kraja. Súťažné propozície boli zamerané na teoretickú aj praktickú 

časť súťaže. V teoretickej časti svoje si vedomosti  zmerali 

pomocou testu a v praktickej časti degustovali 3 druhy mlieka a 

mliečnych výrobkov a tiež určovali druhy rastlín a semien. 

Víťazmi sa stali dve žiačky z Pruského a jedna zo ZŠ z Košece. 

 Dňa 17. 5. 2017 sa na SOŠ Pruské konal už IV. ročník 

celoškolskej súťaže vo výcviku psov podľa BH/SK , tentoraz 

s puncom medzinárodného podujatia, pretože okrem domácich 

študentov súťažili aj žiaci – kynológovia z partnerskej  Střední 

školy zemědělské a přírodovědní v Rožnove pod Radhoštěm, 

z Českej republiky. 

  Súťaže sa zúčastnilo spolu 18 mladých kynológov, ktorí 

predviedli veľmi pekné, kvalitné výkony, a to aj napriek tomu, že 

mnohí sa na takomto kynologicko-športovom podujatí zúčastnili 

so svojimi, ešte mladými psíkmi vôbec po prvýkrát. Víťazom 

preteku sa stala žiačka II. M. triedy, Paulína Hala Magdadiová, 

ktorá so svojou sučkou belgického ovčiaka – malinoisa Alfou 

získala 39 bodov zo 40 možných. Nemenej kvalitný výkon 

s rovnakým počtom bodov podala 

aj študentka zo IV. M. Eliška 

Majdiaková, ktorú však na druhé 

miesto posunul vyšší vek jej sučky. 

O bod menej – 38 bodov získala za 

predvedenú prácu Lucia Belková 

zo IV. M. a obsadila tretie miesto. 

   Prvé tri pretekárky dostali okrem 

pekných trofejných 

pohárov, medailí a diplomov aj 

hodnotné vecné ceny, no 

účastnícky diplom bude toto 

podujatie pripomínať všetkým súťažiacim. Podujatie bolo 

všetkými zúčastnenými hodnotené veľmi kladne, pre žiakov iste aj 

motivačne, pretože väčšina z nich sa vyjadrila, že na čo najskôr 

zorganizovanej nasledujúcej  podobnej súťaži chcú dosiahnuť ešte 

lepší výsledok. Aj hostia z Českej republiky prisľúbili účasť na 

nasledujúcom ročníku, resp. na základe v Pruskom získaných 

skúseností chcú podobné podujatie usporiadať aj v v Rožnove pod 

Radhoštěm, kde mladých slovenských kynológov už aj predbežne 

pozvali.  

Víťazom srdečne blahoželáme                                                    red. 
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 V dňoch 23. až 24. apríla 2017 piati žiaci SOŠ Pruské 

Jozef Barcík, Adam Klvaňa, Daniel Nikmon, Marek Mikula 

a Matúš Horňák pod vedením majstra odborného výcviku Bc. 

Jaroslava Zahoráka absolvovali odborné témy z kosenia trávnikov 

na Trenčianskom hrade. 

Počas dvoch dní pokosili kosačkami a krovinorezmi približne 

10000 m2 trávnatej plochy. Chlapci našej školy si počínali 

v ťažkom teréne veľmi obratne a svojou poctivou a svedomitou 

prácou ukázali, že aj mladí ľudia sa vedia  zodpovedne postaviť 

k práci. Svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti, ktoré získali 

počas odborných výcvikov s majstrom Zahorákom, plne uplatnili 

v praxi,  za čo im patrí veľká pochvala.   

I takouto formou sme potvrdili, že postupne napĺňame 

memorandum, ktoré bolo podpísané 

medzi našou školou a Trenčianskym 

samosprávnym krajom, ktorý 

spravuje Trenčiansky hrad.  Veď 

komu, ak nie mladým musíme 

vštepovať úctu a zodpovednosť 

k našim kultúrnym pamiatkam, 

o ktoré sa musíme starať, aby sme ich 

zachovali aj pre ďalšie generácie.   

 „Drogy ako extáza, LSD či marihuana sú oveľa menej 

nebezpečné ako cigarety a alkohol, povedal dnes šéf 

protidrogového poradcu vlády v Británii. Profesor David Nutt 

chce varovať verejnosť a vyvolať tak diskusiu o reorganizovaní 

indexu nebezpečnosti rôznych látok. Myslí si, že alkohol by mal 

byť na piatom mieste, čo sa týka nebezpečnosti, hneď za 

kokaínom, heroínom, barbiturátmi a metadonom, zatiaľ čo tabak 

by mal byť na deviatom mieste – pred marihuanou, LSD a extázou. 

Tieto tvrdenia sú značne kontroverzné, ako aj jeho iné tvrdenia 

z minulosti, kde užívanie extázy prirovnával z hľadiska 

nebezpečnosti k jazde na koni.“ 

 

Abeceda zdravej výživy 4. časť 
 

     Cukry patria do skupiny sacharidov (glycidov, uhľohydrátov, 

karbohydrátov) a predstavujú skupinu chemických látok 

zložených z uhlíka, kyslíka a vodíka.  

Sacharidy zahŕňajú okrem cukrov aj škroby, glykogén, dextriny 

a celulózu. Zaisťujú bunkám hlavný zdroj energie, sú preto pre 

naše telo nepostrádateľné.  

Nájdeme ich napríklad v týchto potravinách: ovocie, zelenina, 

mliečne výrobky, cereálie, celozrnné produkty, chleby, pečivo, 

ryža, zemiaky, cestoviny, strukoviny,...  
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     Základné delenie cukrov je na prírodné cukry (jednoduché 

a zložené) a rafinované cukry (priemyselne vyrábané).  

     K potravinám 

s vysokým obsahom 

zložených sacharidov 

patria všeobecne známe 

zdroje: ryža, zemiaky, 

cestoviny, rôzne druhy 

vločiek, celozrnné 

výrobky. Ovocie 

a zelenina obsahujú popri 

jednoduchých cukroch i vlákninu, ktorá ovplyvňuje zažívanie 

a vylučovanie potravy. 

 

Viete že:  

- naše telo dokáže využívať látky iba v ich najjednoduchších 

formách, preto sa musia všetky zložené cukry (t.j. disacharidy 

a polysacharidy) najskôr rozštiepiť na jednoduché cukry 

(monosacharidy),  

- glukóza pre náš organizmus predstavuje základný zdroj energie, 

- fruktóza je najlepším prírodným cukrom a ideálnou látkou pre 

regeneráciu mozgu a ciev, 

- sacharidy sa trávia rýchlejšie ako bielkoviny a tuky, 

- glykogén je komplexný cukor, v ktorom si telo ukladá 

energetickú zásobu do svalov a pečene. 

-  prísun rafinovaného cukru do krvi má za následok mnoho 

chemických a hormonálnych zmien, ktoré vedú k produkcii 

neurotransmitéru serotonínu, ktorý navodzuje príjemný stav, až 

eufóriu,  

- na Slovensku je v porovnaní s USA obézne „len“ každé desiate 

dieťa, kým každé piate má nadváhu a stále to stúpa.  

                                                                  Katarína II.V                               

 

 
VESELO V ŠKOLE 

 

 

ochota kobyly páriť sa, sa zisťuje pri tzv. 

skúšobnej scéne... 

 

keď sa vyspí prasa do ružova je ružové... 

 

Kto sa zúčastňuje spoločných poľovačiek okrem poľovníkov? 

     ...Pytliaci... 

 

Daniel – je taký menší jeleň s redším parožím a na vrchu má 

lopáre 

 



 

 

 

 

Aktivity členov ŽŠR 

Študentská únia Slovenska pripravila 

pre aktívnych členov ŽŠR vzdelávací 

projekt „Euro Student“, ktorého sa 

zúčastnili študenti z III.A triedy Erik Mihálik a Adam Klvaňa. 

Cieľom projektu bolo priblížiť študentom stredných škôl 

problematiku Európskej únie, aktuálne európske témy a možnosti, 

ktoré EU ponúka študentom. Študenti sa učili pracovať v tíme, 

pochopiť projektový manažment a naučiť sa vytvárať vlastné 

projekty. Škola v prírode Huty sa na pár dní stala domovom, kde 

žiaci nielen získavali nové skúsenosti, ale spoznali veľa mladých 

ľudí . 

Koncom marca absolvovali ďalší  členovia nadstavbový kurz, 

ktorý organizovala Rada mládeže TNK. Gabika Gajdošíková 

a Lukáš Jelínek z II.A triedy sa školili k zaujímavým témam „Ako 

efektívne  pracovať, získavať podnety a názory študentov 

a propagovať a zviditeľniť našu ŽŠR“. 

24.3.2017 sa zástupcovia ŽŠR  pod vedením skúseného lektora 

zúčastnili worshopu  „Významná úloha ŽŠR na školách 

a komunikácia v tíme“. Študenti mali možnosť sami si navrhnúť 

ponuky aktivít a odkomunikovať  svoje pripomienky pred 

skupinou. 

Tieto aktivity budú aj naďalej pokračovať a veríme, že pomôžu 

zlepšiť prácu našich členov ŽŠR. 

V dňoch 22.03. - 23.03. 2017 sme sa my, Gabriela Gajdošíková a 

Lukáš Jelinek, študenti II.Ap triedy, zúčastnili dvojdňového 

školenia Žiackych školských rád, ktoré sa uskutočnilo v 

Milochove (Stanica mladých turistov). 

     Z tohto školenia si odnášame najmä skúsenosti, ktoré sme 

nadobudli nielen od skvelého lektora Jarka Dodoka, ale taktiež od 

členov ŽŠR z iných SŠ. Naučili sme sa veľa nových vecí, napr. 

ako správne komunikovať, lepšie argumentovať, ako viesť tím, 

ako spolupracovať s vedením školy, ako svoju SOŠ propagovať. 

Taktiež sme sa zaoberali brandingom, zisťovali sme, aká je to 

marketingová komunikácia, naučili sme sa vnímať reč tela, riešili 

sme, ako využívať sociálne siete aj na dobré veci, ako správne 

motivovať členov tímu a najmä, že vo všetkom čo robíme si treba 

pýtať a dávať spätnú väzbu, ktorá je dôležitá.  

     Nebolo to samozrejme všetko ľahké, ale nebolo to len o učení. 

Ako tím sme zdolali Mission impossible (Nesplniteľná úloha), na 

čo sme boli na seba patrične hrdí. Každú voľnú chvíľu sme trávili 

robením energizérov, kde sme naozaj rozprúdili energiu a hlavne 
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sme sa na tom nasmiali. Našli sme si množstvo kamarátov, 

odniesli sme si veľmi veľa zážitkov, skúseností, zručností a rád. 

Všetko sa nieslo v príjemnej atmosfére s kopou zábavy. Ďakujeme 

aj Maťkovi Labudíkovi, ktorý to celé zorganizoval. Už teraz sa 

tešíme na ďalšie školenie.                                            Nikolas 

Ocenenie dobrovoľníckej práce 

Žiaci našej školy, konkrétne zo 

školského internátu, boli 

nominovaní a ocenení 12.5.2017 

ako Dobrovoľník TSK v sociálnej 

oblasti. Viac ako desať rokov sa 

žiaci z internátu vo svojom 

voľnom čase venujú klientom 

Domova sociálnych služieb 

Pruské. Navštevujú klientov ako 

mikulášska skupina, každoročne 

pre nich pripravujú športový deň, 

počas ktorého nielen športujeme, 

ale aj spoločne opekáme, 

komunikujeme a navzájom 

spoznávame naše rozdielne svety. Búrame predsudky o starých a 

chorých ľuďoch. Prinášame potešenie, radosť a rozptýlenie nielen 

chodiacim ale aj dlhodobo ležiacim klientom. Ocenenie prebral 

žiak druhého ročníka Nikolas Michalec, ktorý zastupoval všetkých 

žiakov, ktorí sa klientom pravidelne venujú. Ostatní dobrovoľníci 

sa venovali mládeži, životnému prostrediu, len my nezabúdame, 

že starí a chorí ľudia nepotrebujú peniaze, ale potrebujú náš čas a 

záujem. Akosi všetci zabúdame, že raz budeme starí a možno aj 

chorí. A preto treba zvlášť oceniť snahu mladých aj v tejto oblasti. 

Riaditeľstvo SOŠ v Pruskom vyhlásilo v tomto školskom roku 

súťaž pre žiakov všetkých tried denného štúdia na SOŠ.  Kritéria 

hodnotenia boli podľa tried s najmenšou absenciou na teoretickom 

vyučovaní a na odbornom výcviku. Priebežne sa počas roka 

stanovovalo poradie s najlepšou dochádzkou. 

Výsledné hodnotenie : 1. miesto - trieda III.V 

                                     2. miesto - trieda II.A 

                                     3. miesto - trieda III.A 

Triedam s najlepšou dochádzkou blahoželáme.                 red. 
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