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Nové číslo prináša:  

1. Oslavy 70. výročia školy 

2. národný projekt úspešne ukončený 

3. DOD a sprievodné programy, 

4. účasť ţiakov na medzinárodných súťaţiach, 

5. rôzne aktivity ţiakov... 

                            14 / 1– 2019 

Oslávili sme už 70. 

 

      Dňa 10. októbra 2019 sme oslávili 70. výročie založenia 

Strednej odbornej školy v Pruskom. Na podujatí sme privítali  

Štátnu tajomníčku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu SR, Oľgu Nachtmannová, predsedu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, Jaroslava Bašku, predsedu 

Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku 

,Pavla Ondeka, riaditeľa Štátneho inštitútu odborného 

vzdelávania, Michala Němca a ďalší hostia. Slávnosnej 

akadémie sa zúčastnili súčasní aj bývalí zamestnanci a žiaci 

školy. 

 

      Stredná odborná škola Pruské prešla od svojho vzniku veľkým 

vývojom. Dnes poskytuje v priestoroch renesančného kaštieľa 

zázemie pre odborný výcvik a odbornú prax pre svojich ţiakov. 

Štátna tajomníčka vo svojom príhovore ocenila aktívne zapojenie 

sa systému duálneho vzdelávania a vyjadrila potešenie z mnohých 

úspechov školy, ktoré počas obdobia svojej existencie dosiahla. V 

závere oficiálneho programu Oľga Nachtmannová spolu s 

riaditeľkou školy, Jankou Fedorovou, a predsedom Trenčianskeho 
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samosprávneho kraja, Jaroslavom Baškom, odovzdali učiteľom 

školy ocenenia za dlhodobú prácu.  

     

 Po slávnostnej akadémii bola prestrihnutá páska a do prevádzky 

slávnostne uvedené vybavenie učebne pre experimentálny odbor 

agromechatronik. V rámci vybavenia boli nakúpené výučbové 

panely a testovacie sady pre predmety elektrika, elektronika a 

prevádzková spoľahlivosť strojov. Zároveň bola prestrihnutá 

páska na novom traktore, ktorý bude vyuţívaný v rámci školskej 

autoškoly pre ţiakov školy a taktieţ pre verejnosť. 

Aj my patríme medzi školy, ktoré menia svet! 

Naša škola sa stala súčasťou projektu Školy, ktoré menia svet - 

znamená to, ţe sa stávame súčasťou siete škôl, ktoré svojím 

prístupom vedú ţiakov k informovanej a aktívnej zodpovednosti 

za svet okolo seba, zapája ich do tvorby príjemného, inkluzívneho 

a komunitného školského prostredia a záţitkovo ich vzdeláva v 

témach občianskych kompetencií, zdravej tolerancie voči inakosti 

a kritického myslenia.  

Prostredníctvom zavádzania interaktívnych a záţitkových metód a 

prvkov kreatívneho a zábavného neformálneho vzdelávania do 

výučby tradičných predmetov a do ponuky extrakurikulárnych 

školských aktivít podnecuje u ţiakov a ţiačok kritické myslenie, 

myslenie v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, 

demokratické zmýšľanie, morálne hodnoty, empatiu, 

dobrovoľnícke aktivity, občianske povedomie o fungovaní štátu, 

občiansku angaţovanosť a 

zodpovednosť. 

Tento projekt na našu školu prináša 

Inštitút pre aktívne občianstvo s 

podporou Nadácie ESET, siete tlačiarní 

Anwell a kníkupectiev Artforum.    Info 

: (http://ipao.sk/). 
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SOŠ Pruské opäť nechýbalo na floristickom festivale 

v Taliansku 

V dňoch 30.07 aţ  5.8. 2019 sme sa ako jediná slovenská škola 

zúčastnili  medzinárodného floristického festivalu v historickom 

mestečku Bugnara, ktorého sa kaţdoročne zúčastňujú pedagogickí 

zamestnanci a ţiaci našej školy.  Na tomto ročníku sa zúčastnilo aj 

mnoho medzinárodných floristov a floristických škôl z Talianska, 

Maďarska, Ruska, Bieloruska, Slovenska a  iných krajín. 

Témou festivalu pre tento rok bola „Ekológia (sklo, plasty)“. 

Kaţdá krajina musela zvládnuť náročné aranţovanie priamo 

v mestečku Bugnara, ako aj vytvoriť kvetinové šaty v rámci 

stanovenej témy.  

3. augusta bolo všetko 

pripravené na festival, 

kde kaţdá krajina na 

módnej prehliadke 

prezentovala svoje 

šaty. Návštevníci sa 

mohli popozerať po 

jednotlivých miestach, 

kde boli naaranţované 

kompozície danej 

krajiny. Budeme sa tešiť ak aj budúci rok dostaneme pozvanie na 

tento floristický festival. Škola získala aj v tomto roku projekt 

v rámci programu Erasmus + Charta mobility.  Pedagógovia školy 

tým získali aj nové vedomosti a zručnosti v oblasti aranţovania 

a taktieţ si zlepšili vedomosti v oblasti cudzích jazykov. SOŠ 

Pruské tým neustále zlepšuje odborné vzdelávanie a vyuţíva nové 

trendy v aranţovaní. 

 

Victoria Regia 2019 

Ani na tohtoročnej prestíţnej súťaţi 

v Piešťanoch nechýbali naši šikovní 

aranţéri. Stretlo sa tu dohromady  22 

ţiakov stredných škôl  zo Slovenska, 

Česka a z Maďarska, aby  si navzájom 

zmerali sily v troch súťaţných 

disciplínach. Našu školu 

reprezentovali Dominika Janeková a Štefan Gaţo z III.Z triedy. 

Štefan Gaţo obsadil veľmi pekné 3.miesto v kategórii „Naše 

remeslo má zlaté dno – zosadzovaná nádoba“. Ďalšími 

kategóriami bolo „Moje Slovensko – kytica“  a „ Naše dary Zeme 

– veniec“.  Celkovo obsadili naši ţiaci 6. a 16. miesto. 

Blahoţeláme a tešíme sa na ďalšiu súťaţ.     Števo z III.Z 
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Návšteva Osvienčimu 

Dňa 17.9.2019 navštívili študenti našej školy koncentračné tábory 

v Osvienčime a Brezinke. Hoci od ukončenia 2. svetovej vojny 

uplynulo uţ 74 rokov, aj v súčasnej dobe stále existujú ľudia, ktorí 

sú šíriteľmi rasovo nenávistných myšlienok, prezentujú názory 

o neznášanlivosti a diskriminácii ľudí. Cieľom našej akcie bolo 

ukázať ţiakom následky týchto názorov formou záţitkového 

vyučovania.. Študenti mohli vidieť na vlastné oči miesta, kde 

trpeli a prišli o ţivot státisíce nevinných ľudí z celej Európy a 

mohli si sami vytvoriť názor o danej dobe. Exkurziu sme 

realizovali v rámci medzipredmetových vzťahov medzi predmetmi 

slovenský jazyk a literatúra, dejepis a občianska náuka. 

     Projekt sme zorganizovali s finančnou podporou TSK „Odkaz 

budúcnosti pre súčasnosť“, ktorý prispel sumou 500,- eur. 

Súťaž v orbe Znojmo 2019 

V dňoch 18.-19.9.2019 sa konal 15.ročník medzinárodnej súťaţe 

v orbe ţiakov poľnohospodárskeho zamerania V Českej republike 

v Znojme, ktorý bol organizovaný pod záštitou hejtmana 

Juhomoravského kraja a agrárnej komory. 

Súťaţe sa zúčastnilo 37 ţiakov z Česka, Rakúska, Maďarska, 

Poľska a Slovenska. Našu školu SOŠ Pruské reprezentovali dvaja 

ţiaci, Ondrej Panák z II.L a Michal Bliţňák z III.C, pod vedením 

majstra OV,  Ing. Prekopa. Súťaţ trvala dva dni. Prvý deň si ţiaci 

vyţrebovali súťaţné pozemky a potom nasledoval tréning  orby. 

Večer sa ţiaci zúčastnili odborného seminára. Druhý deň po 
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zloţení sľubu oráčov sa začalo súťaţiť v orbe dvojradličným 

pluhom.  

Naši ţiaci sa v silnej konkurencií nestratili a ţiak Ondrej Panák 

obsadil krásne 3. miesto a tým ukázal, ţe aj na Slovensku vieme 

vychovať mladú generáciu, ktorá sa bude v budúcnosti starať 

o naše úrodné polia. Srdečne mu blahoţeláme a veríme, ţe sa nám 

podarí dosiahnutý výsledok zopakovať. 

 

1. december je svetový deň   

AIDS 
 

Od začiatku monitorovania prípadov 

HIV/AIDS v SR v roku 1985 do 

30.12.2018 bolo registrovaných u 

občanov SR  i cudzincov spolu 1072 prípadov infekcie vírusom 

ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Z 904 prípadov u občanov SR 

sa 801 vyskytlo u muţov a103 u ţien. U 118 osôb prešla HIV 

infekcia do štádia AIDS a   úmrtí bolo 72. Väčšina HIV infekcií 

bola zaznamenaná u muţov homosexuálnym stykom. 

Heterosexuálnym stykom bolo prenesených 23 % infekcií, 1,9% 

injekčným uţívaním drog, 0,1% transfúziou krvi.  

U občanov Slovenskej republiky bolo od 1.1.2018 do 31.12.2018 

diagnostikovaných 82 nových prípadov HIV infekcie (76 prípadov 

u muţov a 6 prípadov u ţien). V tomto období bolo 

diagnostikovaných 10 prípadov syndrómu získanej imunitnej 

nedostatočnosti (AIDS) a 4 úmrtia pacientov s HIV infekciou. 

 

Špeciálna cena za národný projekt... 

 
    Dňa 11.10.2019 sme sa zúčastnili konferencie pod názvom "Nie 

je škola ako škola" v krásnych priestoroch Trenčianskeho hradu. 

Podujatie bolo realizované v rámci národného projektu Úradu 

splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti s 

názvom Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej 

tvorby verejných politík. Odzneli tu zaujímavé príbehy z 

participatívnych rozpočtov, pozreli sme si video, ktorého sme boli 

aj spolutvorcami. Zaujímavá bola panelová diskusia na tému 

"Moderné školy, alebo kde hľadať spojencov", mimovládne 

organizácie tu prezentovali inovatívne projekty a programy na 

školách. 

   Naša škola sa zapojila do pilotného projektu  a v tento deň sa 

študenti Peter Ileš, Patrik Gučík z triedy II.A a koordinátorka 

projektu, Ing. Oľga Gézeová, zúčastnili  slávnostného oceňovania 

realizovaných projektov na vybraných školách. Kaţdá škola bola 

ocenená a naša škola získala aj špeciálnu cenu splnomocnenca 

vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  Martina Giertla za 

nerealizovaný projekt Univerzálny trenaţér, ktorý sa tesne 

umiestnil na štvrtom mieste. Obdrţali sme šek v sume 300€  a táto 

suma je určená na dokončenie tohto projektu, nakoľko sa uţ 

realizuje vo vlastnej réţii. Okrem vecných cien sa v novembri 
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2019 jeden zástupca zo školy Daniel Lajda z II.A  zúčastní výletu 

do Európskeho parlamentu v Štrasburgu. 

    Okrem ocenenia sme si odniesli pekné dojmy a vďaka za to 

patrí všetkým študentom, ktorí prispeli k zdarnému priebehu tohto 

nášho Participatívneho rozpočtu.                             Peter II.A 

 

 

Deň otvorených dverí 2019 

     Dňa 17. 10. 2019 sa v našej škole uţ tradične konal Deň 

otvorených dverí. Školu počas tohto dňa navštívilo viac ako 1050 

 návštevníkov z blízkeho i širokého okolia. Potešilo nás, ţe prišli 

nielen ţiaci a učitelia zo základných škôl, ich rodičia a starí 

rodičia, ale aj bývalí absolventi školy a obyvatelia Pruského. 

      Návštevníci si mohli vyskúšať prácu s mikroskopom, výrobu 

syra, aranţovanie, jazdu na koni a zapojiť sa do športových aktivít 

v areáli školy. Pre ţiakov ZŠ boli pripravené rôzne aktivity - 

kvízy, súťaţe, ukáţky rozličných študentských výrobkov. 

Pripravená bola ochutnávka zdravých nátierok a miešaných 

nápojov,  ktoré pripravovali ţiaci z druţobnej školy vo Valašských 

Kloboukoch.  Záujemcovia o štúdium sa dozvedeli podrobné 

informácie o ponúkaných odboroch od výchovnej poradkyne. 

Počas celého 

dňa si hostia 

mohli pozrieť 

kultúrny 

program, ktorý 

pripravili naši 

šikovní študenti 

pod vedením 

Mgr. Veroniky Stuhlovej. 

Návštevníci mohli vidieť ukáţky slávnostného stolovania 

a tradičnú výstavu ovocia a zeleniny nášho regiónu.  
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V tento deň prebiehali aj Tvorivé dielne pod názvom „Objav svoje 

zručnosti a vyber si správne povolanie“, ktoré škola kaţdoročne 

organizujeme pri príleţitosti Európskeho týţdňa odborných 

zručností.  Do tvorivých dielní sa tento rok zapojili základné školy 

z Pruského, Ilavy a Bolešova a preverili si svoje zručnosti pri 

tvorbe svietnika, pohľadníc a maľovaní medovníkov.  

     V átriu kaštieľa sa konala aranţérska súťaţ. Záujem bol aj 

o históriu našej školy i staré poľnohospodárske náradie.  Pre hostí  

bola  sprístupnená  aj  galéria v priestoroch pivnice v kaštieli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V školskom areáli sa konalo viacero podujatí a aktivít. 

Návštevníkov veľmi zaujali ukáţky činnosti psovodov z ÚVTOS 

a ÚVV Ilava a ukáţky výcviku psov našich kynológov. Pohľady 

najmladších návštevníkov, samozrejme i tých starších, priťahovala 

výstava domácich zvierat. V areáli školy bola rozmiestnená 

záhradná technika a poľnohospodárske stroje  ako sú  kombajn, 

traktor a iná poľnohospodárska technika. 

Kaštieľ školy ponúkol návštevníkom folklórne vystúpenie dvoch 

folklórnych súborov – folklórneho  súboru z Hornej Súče, 

folklórneho súboru z Valaských Klobouk a ZUŠ zIlavy. 

     Počas DOD sa konal uţ 8.ročník medzinárodnej súťaţe „Mladý 

poľnohospodár“, kde ţiaci preukázali svoje zručnosti a vedomosti. 

Tento rok sa súťaţe zúčastnilo 7 škôl zo Slovenska a 3 školy 

z Českej republiky. Prvé miesto v tejto súťaţi obhájil 

agromechatronik Peter Bundzel z II.A a Putovný pohár sa po roku 

vrátil na pôdu našej školy.                                                       red. 
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SadOVO – Ovocinárski experti 

V dňoch 14.10 - 16.10.2019 sa ţiačky našej školy Erika Benková 

a Dominika Janeková z  III.Z triedy, zúčastnili vzdelávania 

v ovocinárskej oblasti vo Vzdelávacom centre  Zajeţová 

neďaleko Zvolena.  

V rámci aktivít vzdelávacieho programu formou záţitkového 

učenia sme získali praktické vedomosti a zručnosti v oblasti 

agrotechniky a  starostlivosti o ovocné dreviny, 

v muštovaní, výsadbe ovocných drevín a vyuţití starých a 

krajových ovocných odrôd  na Slovensku.  

 

 

 

 

 

 

 

Výsadba desiatich starých odrôd jabloní a hrušiek z 

projektu SadOVO 
 

Dňa 8.11.2019 sa uskutočnila v našej škole výsadba desiatich 

starých odrôd jabloní a hrušiek z projektu SadOVO. Projekt je 

organizovaný mimovládnou organizáciou Ţivica a nadáciou 

TESCO. 

 Odbornú prednášku k starým odrodám zaujímavo prezentoval 

Bruno Jakubec z Technickej univerzity vo Zvolene. Aktivít 

projektu sa zúčastnili ţiaci z I.Am, II.F, II.Cpľ a z triedy III.Zz 

pod odborným dohľadom majstra odborného výcviku, Bc. 

Jaroslava Záhoráka a Ing. Kataríny Svorčíkovej, koordinátorky 

projektu.                                                        Dominika III.Z 
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Stáž vo Francúzsku 

     V dňoch 30. septembra aţ 13.  

októbra 2019 sme sa v rámci 

programu Erasmus+  zúčastnili 

mobility „New skills – new roads“ 

vo francúzskej strednej škole Lycée 

Agricole de Cibeins. Z našej školy 

boli vybraté ţiačky z  odboru 

agropodnikanie – kynológia a to 

Natália Špirková, Alexandra 

Mazánová (z III.Z), Angelika 

Dodeková a Vanesa Prekopová (z II.A) spolu so sprevádzajúcim 

učiteľom. Počas dvoch týţdňov plnili ECVETovú jednotku 

zameranú na kynologický výcvik a starostlivosť o psa podľa 

medzinárodných pravidiel BH/VT. 

V Cibeins si  ţiaci môţu vybrať taký odbor ako u nás, avšak tam 

majú v kotercoch školské psy, nie psy ţiakov ako u nás. Veľká 

internátna škola má podobné zameranie ako SOŠ Pruské,  naviac 

tu majú odbory ako starostlivosť o zvieratá a rybárstvo, keďţe 

v tomto kraji sa nachádza najviac rybníkov vo Francúzsku. Škola 

je farmársky zameraná, majú vlastné traktory, chovajú tu kravy, 

ovce, v minulosti aj včely, a zaujímavosťou pre nás boli akváriá a  

teráriá, kde sa starajú o ryby, raky, korytnačky, papagáje 

a dokonca hady. 

 Okrem odborných predmetov sme navštívili aj hodiny anglického 

jazyka, kde sme komunikovali s domácimi študentmi a ukázali im 

v angličtine prezentácie o SOŠ Pruské ako aj o Slovenskej 

republike. Okrem výcviku 

psov ich naše ţiačky kŕmili, 

váţili, umývali, čistili koterce 

a pod. Chovajú tu plemená 

skôr vhodné na výstavy 

krásy  alebo súťaţ agility 

a menej vhodné na výcvik 

poslušnosti či obranu. 

Bývali a stravovali sme sa 

v školskom internáte. 

Väčšinu prednášok a 

seminárov sme mali v kaštieli 

zo 16. storočia. Škola sa nachádza na typickom francúzskom 

vidieku pri mestečku Miserieux asi hodinu cesty autom od Lyonu. 

Vo voľnom čase sme cestovali,  celý víkend sme strávili v Lyone, 

druhom najväčšom meste krajiny. Videli sme historické centrum,  

kostoly, baziliku, múzeum, lunapark, zámok a iné pamiatky 
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v širokom okolí. 

Na stáţi sa nám páčilo a bola pre nás prínosom nielen po odbornej, 

ale aj kultúrnej, sociálnej a jazykovej stránke. Radi by sme sa sem 

vrátili. Verím, ţe spolupráca so školou v Cibens bude pokračovať. 

Na záver chceme poďakovať koordinátorovi Erasmus+ Patrickovi  

Branchymu, ktorý nás mal na starosť a venoval sa nám aj vo 

voľnom čase.                                              Natália III.Z 

 

Návšteva v Hollabrunne 

 
V dňoch 21.10.- 25.10. 2019 ţiaci strednej odbornej školy opäť 

navštívili partnerskú školu LFS Hollabrunn v Rakúsku. 

Výmenného pobytu sa spolu zúčastnilo šesť ţiakov z odborov 

podnikateľ pre rozvoj vidieka, agropodnikanie – kynológia 

a agromechatronik, pod vedením Mgr. Moniky Vánikovej. 

Náš päť dňový pobyt bol naozaj pestrý. Prvý deň sme si pozreli 

školu, celý jej vonkajší areál  a nazreli sme aj do tried, v ktorých 

prebiehalo teoretické vyučovanie. Ďalší deň sme sa zúčastnili 

praktického vyučovania, v ktorom sme si mohli zlepšiť naše 

zručnosti v rámci nášho odboru. 

 Okrem školských povinností sme si pozreli aj okolité mestá 

a navštívili sme mnoho zaujímavých miest. Jedným z týchto miest 

bolo aj historické mesto Eggenburg. Je to stredoveké mesto, ktoré 

tvorí bránu medzi regiónmi Waldviertel a Weinviertel. Toto mesto 

je známe svojimi mestskými hradbami a stredovekými 

opevneniami, dosahujúcimi dĺţku aţ dvoch kilometrov. 

Ďalším krásnym miestom bol národný par Thayatal, ktorý leţí na 

hranici Dolného Rakúska a Česka. Rozloha chráneného územia je 

1 330 ha a je najmenším národným parkom v Rakúsku. Kvôli 

podobnej morfológii, akú má americký Grand Canyon, a 

rozsiahlemu lesnatému územiu sa Národný park Thayatal označuje 

aj ako „Zelený kaňon Rakúska“. Jeho návšteva bola pre nás 

nezabudnuteľným záţitkom. 

 

Viac ako 300 pštrosov, nandu a emu, 

 sme mohli vidieť na rozľahlej pštrosej 

farme. Bol to super záţitok, keďţe 

pštrosy sú priateľské zvieratá a vôbec 

sa nebáli ďobnúť nás do prsta :-).  Toto 

všetko a mnoho ďalšieho sme videli a 

zaţili za tých pár dní. Veľmi sme si 

uţili náš pobyt v Hollabrunne. Určite 

odporúčame aj ďalším ţiakom našej školy, aby v budúcom 

školskom roku vyuţili túto skvelú príleţitosť a zúčastnili sa 

výmenného pobytu.                             Ţiaci SOŠ Pruské :-)  

19 
20 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%A9_Rak%C3%BAsko
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hekt%C3%A1r


Protidrogový vlak v Ilave 

Dňa 5.11. 2019 sa 16 ţiakov 

zo školského internátu   

zúčastnilo prehliadky 

pristaveného Protidrogového 

vlaku v Ilave. Návšteva vlaku 

so štyrmi kinosálami a ôsmimi 

interaktívnymi miestnosťami 

previedla našich ţiakov  celým procesom, od vzniku drogovej 

závislosti aţ po dôsledky. Vďaka zapojeniu do reálneho príbehu, 

emotívnym situáciám a interaktívnemu prístupu dokázal program 

zaujať a dať priestor k premýšľaniu nad nebezpečenstvom 

legálnych i nelegálnych drog. 

 

Viete že: 

Kompozitný obal spoznáte podľa toho, ţe pri recyklačnom 

symbole nájdete písmeno C, potom lomeno a za tým ešte niečo. 

To cé znamená kompozitný a je jedno, čo za ním nasleduje. 

Znamená to, ţe sa to nedá triediť.  

Jediný kompozitný obal, ktorý sa u nás recykluje, je tetrapak, 

do ktorého sa balia mlieko či džúsy. 

Pripomeňme si  17.november  

 

Poslucháči vysokých škôl zorganizovali 

demonštrácie v predvečer Medzinárodného dňa 

študentstva. V novembri 1989 príslušníci Verejnej 

bezpečnosti na Národnej triede v Prahe zbili študentov 

demonštrujúcich za základné ľudské práva. Postupne udalosti na 

podporu študentov a na vyjadrenie odporu voči socialistickému 

zriadeniu nadobúdali väčší rozmach, aţ vyústili do pádu reţimu. 

Rok 1989 priniesol národom v Československu, ako aj miliónom 

ďalších ľudí v strednej a východnej Európe, slobodu, demokraciu, 

obnovenie ľudských práv a slobodu vo vyznávaní viery. 

Od 16. novembra – 29. decembra 1989prebiehala „neţná 

revolúcia“, čo je názov pre nekrvavé udalosti, ktorých dôsledkom 

bolo odstránenie komunistického reţimu v Česko-Slovensku. 

Iniciátormi boli študenti, ku ktorým sa pridali najprv herci a 

divadelníci a postupne ostatné skupiny obyvateľstva. Na Slovensku 

bola vytvorená Verejnosť proti násiliu a v Česku Občianske fórum. 

Po brutálnom zásahu polície proti študentom na praţskej 

Národnej triede študenti na všetkých vysokých školách od 21. 

novembra štrajkovali. 27. novembra sa uskutočnil dvojhodinový 

generálny štrajk. 7. decembra 1989 rezignovala komunistická 

federálna vláda a 10. decembra bola vymenovaná nová vláda, 

prezident Gustáv Husák podal demisiu. 28. decembra 1989 

Federálne zhromaţdenie zvolilo za svojho predsedu Alexandra 

Dubčeka a 29. decembra 1989 bol za prezidenta ČSSR zvolený 

Václav Havel. Prvé slobodné parlamentné voľby sa uskutočnili v 

júni 1990.           red. 
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Vyvážený stravovací režim 

Príkladom vyváţeného stravovacieho reţimu prospievajúceho 

zdraviu je stredomorská kuchyňa. Výhody stredomorskej stravy 

vyplývajú z jej zloţenia, ktoré je bohaté na rastlinnú stravu a 

zdraviu prospešné mastné kyseliny. Stredomorská diéta je 

v širšom zmysle slova aj ţivotným štýlom. Okrem výţivy sú jej 

dôleţitou súčasťou aj fyzická aktivita a spoločné stolovanie. 

Pre diétu je typické: 

veľké mnoţstvo 

zeleniny, ovocia, 

orechov, semiačok, 

strukovín, zemiakov, 

celozrnných potravín, 

byliniek, korení, rýb, 

morských plodov a 

panenského olivového oleja, umiernené jedenie hydiny, vajíčok, 

syrov a jogurtu, ojedinelá konzumácia červeného mäsa. Pitný 

reţim tvorí najmä čistá voda, súčasťou diéty je aj káva alebo 

bylinkový čaj.  

Potraviny, ktorým sa treba vyhnúť: V stredomorskej kuchyni sa 

veľký dôraz kladie na čerstvosť a sezónnosť surovín. Vyberajte si 

preto suroviny, ktoré neprešli priemyselným spracovaním. 

Potravinám a prísadám, ktoré nespĺňajú túto charakteristiku a 

obsahujú značné mnoţstvo aditívnych látok, sa jednoznačne 

vyhnite.  

Nevhodné sú predovšetkým: potraviny s pridaným cukrom – 

napríklad sladené nápoje, sladkosti, zmrzlina, cukrovinky, 

potraviny z rafinovaných obilnín – napríklad biely chlieb či 

cestoviny z bielej múky, rafinované rastlinné oleje a margaríny, 

spracované druhy mäsa – tzv. údeniny, napríklad klobásy, párky, 

slanina, salámy, priemyselne upravené potraviny s prívlastkom 

„nízkotučný“ alebo „bez cukru“. 

 

Vlastná tvorba  

 

Čo robiť? 
 

Uţ od septembra ma 

zasypávajú správy 

o horiacom daţďovom 

pralese. Poţiare sú však v období sucha celkom beţné.  Tento 

poţiar je však podľa všetkého spôsobený ľudskou rukou. Je 

spôsobený farmármi, ktorí „čistia“ a vypaľujú pôdu pre chov 
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hovädzieho dobytka. Je to však smutné, pretoţe neutíchajúci 

poţiar zabíja zvieratá (poţiar vyhubil uţ tisíce zvierat). V tomto 

období v pralese vypuklo ďalších asi 2000 poţiarov. 

Znepokojujúce je aj to,  ţe NASA zverejnila informácie, ţe počet 

poţiarov v tejto oblasti oproti minulému roku stúpol na 

dvojnásobok. Pýtam sa prečo?  Prečo si naše pľúca a domov takto 

ničíme?  Podľa všetkého je krajina schopná zachrániť tento 

dôleţitý ekosystém, avšak prioritou krajiny nie je záchrana 

pralesa, ale ekonomika. Viac pôdy pre chov zvierat znamená viac 

peňazí. Niekedy sa mi zdá, ţe ľudia zabúdajú na to, ţe zem nás 

nepotrebuje tak ako my ju.  

Pomôcť s redukovaním poţiarov môţe kaţdý z nás. CNN tvrdí, ţe 

keby kaţdý z nás obmedzil konzumáciu mäsa z dovozu 

a podporoval by skôr malé, lokálne farmy, nebol by dôvod aby 

vznikali nové veľkochovy a teda by nebol dôvod vypaľovať pôdu. 

Fínsko dokonca navrhlo Bruselu, aby zakázal dovoz hovädzieho 

mäsa z Brazílie.  

Mne to príde naozaj smutné, akoby nebolo dosť uţ len ťaţenie 

dreva z pralesov. Týmto tempom o pár rokov stratíme všetko. 

A preto kupujeme mäso vţdy iba od malých, lokálnych fariem. 

Prináša to aj iné výhody ako záchranu pralesa ale to uţ sem 

nepatrí.                                                                       Kristína II.A 

 

 

V tomto školskom roku sme začali hneď 

pracovne. Ţiaci si vybrali nových členov 

do ŢŠR a ďalšou úlohou bolo navrhnúť a zvoliť si zástupcu do 

Rady školy. Z navrhnutých kandidátov najvyšší počet hlasov mal 

Daniel Lajda z II.A triedy. V tomto školskom roku bude ţiakov za 

ŢŠR zastupovať vo funkcii predsedu – Daniel Lajda z triedy II.A, 

a ďalší členovia -Milan Staňo zo IV.A, Natália  Špirková  z III.Z,  

Wladyslawa Stanislawa Vavrová a Jakub Stopka z II.A, Patrik 

Jesenský z I.C. 

Tohtoročné oslavy 70 výročia školy ako i DOD v škole mal veľmi 

pozitívny ohlas, čomu zodpovedajú kladné ohlasy hostí, ţiakov, 

rodičov a návštevníkov. Tí ocenili krásny kultúrny program a 

príjemnú atmosféru. 

Pripravujeme 11.ročník Mikulášskeho bazára, zapojili sme sa do 

súťaţe "Podpor svoj odbor", ţiaci z odborov si natáčajú videá 

ktoré finalizujeme . 

V škole máme diskusný deň žiakov s vedením školy, ak majú 

nejaké otázky, nápady, rôzne pripomienky – kaţdý párny 

pondelok   od 13.00 – 15.00 hod  sú dvere u riaditeľky školy  

otvorené.                                                                   Daniel II.A 
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Európsky týždeň odborných zručností 

  Európsky týždeň odborných zručností vychádza z iniciatívy 

Európskej komisie a realizuje sa pod záštitou eurokomisárky 

pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú 

mobilitu Marianne Thyssen. Hlavným zámerom je zvýšiť 

kvalitu a atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy s 

cieľom podporiť kvalitné zručnosti. 

     Európsky týţdeň odborných zručností sa koná od roku 2016, 

pričom štvrtý ročník hlavných podujatí bude prebiehať od 14. – 

18. októbra 2019 v Helsinkách. Súčasťou sú podujatia na lokálnej 

a medzinárodnej úrovni organizované od 1. 9. do 31. 12.2019. 

 Naša škola sa pravidelne zapája do európskeho týţdňa odborných 

zručností, počas DOD sa uţ uskutočnili Tvorivé dielne pod 

názvom „Objav svoje zručnosti a vyber si správne povolanie“ a o 

týţdeň sme sa predviedli na akcii Stredoškolák, kde si "budúci" 

adepti zo strany 

ţiakov ZŠ vyskúšali 

maľovanie perníčka, 

či vyhotovenie si 

vlastnej kvetinovej 

ozdoby.  Štefan III.Z 
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