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DOD a súťaž Mladý poľnohospodár 

17. októbra 2013 sa na SOŠ v Pruskom konal tradične Deň 

otvorených dverí .  Názov DOD vystihol všetky očakávania 

návštevníkov, lebo všetky dvere boli otvorené.  Každý, kto 

prechádzal priestormi a areálom školy, si mohol prezrieť priestory 

školy, odborné učebne a vybrať si z ponúkaných aktivít. Nás  teší, že 

na DOD sa prišlo pozrieť viac ako 1100 návštevníkov.    

Pripravili sme akcie, ako je výstava ovocia a zeleniny – Záhrada 

jesene, predvádzanie aranžérskych výrobkov, výstavka drobných 

hospodárskych zvierat, prednáška o sokoliarstve a prehliadka  malej 

záhradnej mechanizácie. Ukážky ľudových remesiel boli bohaté na 

predvádzanie a tu ukázali šikovnosť, zručnosť a fantáziu naši 

študenti. Návštevníci mohli vidieť výrobu šperkov, ako sú náušnice, 

prívesky i náramky, ktoré zaujali najmä dievčatá, vyšívanie, 

dekupáž, prácu s hrnčiarskym kruhom a výzdobu perníkov.  

 Fantáziu a šikovnosť predviedli naši žiaci v aranžérskej  súťaži, 

 areáli školy sme si mohli prezrieť ich  pestré jesenné variácie. 

Nielen chuťové poháriky, ale aj oči si prišli na svoje pri výstavke 

cukroviniek, s ktorými sa predstavili naši cukrári.  
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SOŠ Pruské ponúka učebné aj študijné odbory, ktoré úzko súvisia 

s poľnohospodárstvom, potravinárstvom, krajinárstvom, podnikaním 

a agroturistikou. Počas celého dňa si návštevníci mohli pozrieť  

hudobné pásmo,  ktoré vystriedala módna ekoprehliadka a tanec so 

psom. Žiaci z družobnej SOU Valašské Klobouky ponúkali 

flambované palacinky a svieže miešané nápoje.  Žiaci si mohli 

zasúťažiť a skúsiť vyhrať hodnotnú cenu v Kolese šťastia 

alebo ochutnať mliečne regionálne výrobky. Najviac pozornosti 

upútali ukážky výcviku  psov a zásah kynológov pri zadržaní 

pracovníkmi ZJVS Ilava, ukážky základného výcviku psov našimi 

žiakmi a možnosť povoziť sa na koni. Návštevníci odchádzali 

spokojní a plní zážitkov. 

Zároveň sme mali návštevu z  Poľska. Boli nás pozrieť zo strednej 

odbornej školy Zespol Szkol i Placowek Oswiatowych im. Emila 

Godlewskiego w Nysie. S touto školou plánujeme nadviazať 

spoluprácu. 

V tento deň  sa konal aj 

prvý ročník súťaže Mladý 

poľnohospodár pod 

záštitou  župana  TSK 

MUDr. Pavla Sedláčka, 

MPH. Súťaže sa 

zúčastnili žiaci zo 

Slovenska aj  z Čiech. 

Zúčastnilo sa jej 14 

žiakov zo siedmich škôl  

Slovenska a Česka.  

Súťaž pozostávala z troch disciplín: 

       1. test z pravidiel cestnej premávky  

       2. jazda zručnosti s traktorom a prívesom 

       3. odstránenie závady na elektrickej inštalácii traktora. 

 Našu školu reprezentovali traja žiaci , ktorí sa umiestnili na prvých 

troch miestach. 

1. miesto Daniel Gajdošík  z II. C 

2. miesto Martin Prekop z II. C 

3. miesto Tomáš Balvan z III. B 

V súťaži družstiev zvíťazili žiaci SOŠ Pruské, ktorí získali putovný 

pohár z rúk župana TSK  MUDr. Pavla Sedláčka. Súťažiaci ukázali 

svoju  budúcu profesiu v agrorezorte trošku z iného pohľadu.  

Víťazom srdečne blahoželáme a už sa tešíme na druhý ročník. 

V rámci  Dňa otvorených dverí  sa  na SOŠ Pruské  uskutočnila 

súťaž v aranžovaní a viazaní kvetín. Súťažná téma bola – jesenné 

aranžovanie. Súťaž sa konala v areáli školy, v parku. Do súťaže sa 

zapojilo 16 žiakov, ktorí si  priniesli vlastný prírodný aranžérsky 

materiál. Hodnotiaca komisia posúdila a vyhodnotila jednotlivé 

práce žiakov nasledovne : 

1. miesto  Peter Haviar IV. A 

2. miesto Barbora Váňová, Lenka Ďurdíková a Lenka 

Gabrišová III. C 

3. miesto Monika Mikolášová a Ivan Kozový I. A 
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EUROSCOLA 2014 

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku 

každoročne vyhlasuje súťaž v rámci programu Euroscola. Hlavným 

cieľom programu je posilniť verejnú debatu o Európe a vyhrať účasť 

na zasadnutí Euroscoly v Štrasburgu v roku 2014. 

   V rámci projektu Euroscola sme prizvali k spolupráci Strednú 

školu v Poľsku- Zespołem Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie. 

Naša spolupráca so školou v Poľsku prebiehala prostredníctvom on-

line diskusie cez program Skype. Slovenskí aj poľskí študenti si 

pripravili prezentáciu o Európskej únii a vyjadrili svoj názor na tému 

zamestnanosť- ponuka pracovných miest. Komunikovalo sa 

v slovenskom, poľskom a v anglickom jazyku.  

Tento moderný a v súčasnosti obľúbený spôsob komunikácie cez 

internetové média sme využili aj v následnej debate s pani Mgr. 

Monikou Smolkovou, poslankyňou Európskeho parlamentu. Pre 

svoju pracovnú vyťaženosť sa pani Smolková nemohla našej debaty 

zúčastniť osobne ale venovala nám svoj vzácny čas prostredníctvom 

on-line diskusie priamo z Európskeho parlamentu. Študentov 

zaujímala situácia na pracovnom trhu, životná úroveň, primeranosť 

platov k dnešným cenám tovarov a iné.   

Ďalším bodom programu 

v rámci projektu 

Euroscola bola diskusia 

s pani Ing. Magdou 

Košútovou. Pani 

Košútová je 

poslankyňou NR SR 

a členkou Výboru pre 

pôdohospodárstvo 

a životné prostredie.  

Keďže sme škola 

zameraná na oblasť 

poľnohospodárstva, životného prostredia, rozvoja vidieka 

a krajinárstva, diskusia prebiehala na veľmi vysokej úrovni. 

        Spoluprácou na projekte Euroscola si študenti rozšírili svoje 

vedomosti o Európskej únii a Európskom parlamente. Do projektu 

sme zapojili aj strednú školu z Poľska. Medzinárodná diskusia vedie 

žiakov k väčšej samostatnosti. Študenti majú možnosť komunikovať 

a prezentovať sa v  jazykovo odlišnom prostredí a hlavne odstrániť 

počiatočnú jazykovú bariéru. 

Aj žiaci našej školy mohli dobrovoľne darovať krv  priamo 

v priestoroch školy dňa  18.11.2013. Každý zdravý žiak, ktorý  mal 

18 rokov, mohol sa stať darcom, a tak pomôcť iným ľuďom. Muži 

môžu darovať krv každé tri mesiace a ženy každé štyri mesiace. 

Darcami sa stalo len 12 študentov a 4 

darcovia z radov zamestnancov školy, 

hoci sa prihlásilo  35 študentov. 

Niektorí nemohli darovať krv, lebo 

ráno pred odberom mali nevhodné 

jedlo (mliečne výrobky, mastné jedlá) 

alebo iné zdravotné problémy. Pred 

odberom nesmieme však  hladovať , 

môžeme jesť pečivo, sušienky, musíme 

prijímať veľa tekutín, dopriať si veľa 

spánku  a pred odberom sa nesmie fajčiť.   

Európsky FlorCert už aj na Slovensku 

V novembri sa Stredná odborná škola Pruské stala podpísaním 

zmluvy riadnym členom medzinárodnej organizácie  FlorCert. Je to 

európska floristická  organizácia, ktorá je zameraná  na  spoluprácu 

floristov – školy, floristické firmy, veľkosklady pracujúce v tejto 

oblasti. Po absolvovaní skúšky pred medzinárodnou porotou môže 

uchádzač získať  európsky certifikát vo floristickom dizajne . 
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Stredná odborná škola Pruské sa zapojila do rozvojového 

 enviroprojektu,   

Recyklácia použiteľného odpadu v škole, 

ktorý vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Projekt pod názvom Recyklácia použiteľného odpadu bol 

realizovaný v roku 2013.  Cieľom projektu bolo spracovanie  

odpadových materiálov pre človeka v nadväznosti na  praktické 

využitie a recykláciu prirodzeným spôsobom. Zámerom projektu  je 

separácia odpadu a jeho využitie  pri  sadovníckych úpravách  

v areáli školy, ktorý možno rozšíriť  pre odpočinok i výučbu našich 

žiakov, žiakov  základných škôl a širokú 

verejnosť. Starostlivosť o sadovnícke 

úpravy, ošetrovanie okrasných drevín, 

ošetrovanie kvetinových záhonov, 

trávnikov a skrášľovanie interiéru a 

exteriéru je priamo zakotvená v ŠkVP, 

v študijných odboroch agropodnikanie, 

záhradnícka výroba, podnikateľ pre rozvoj 

vidieka, životné prostredie, v predmetoch 

rastlinná výroba, záhradnícka výroba, 

ekológia, sadovníctvo a odborná prax ale aj 

 učebných odboroch napr. 

viazač/aranžér, záhradník 

v predmetoch viazanie 

a aranžovanie kvetín, 

sadovníctvo , sadovnícka 

tvorba a odborný výcvik. Táto 

situácia je špecifická pre Strednú odbornú školu v Pruskom, ale pri 

implementácii projektu na iné typy škôl toto nie je podmienkou. 

Základom projektu bolo spracovávanie a využitie odpadových 

materiálov na skrášľovanie nielen okolia, ale aj interiéru škôl. 

V nasledujúcich rokoch sa postupne budú upravovať  ďalšie 

priestory v rámci exteriéru a aj interiéru školy, pri ktorých budú 

využívané odpadové materiály. Toto bude podľa príslušnej 

metodiky zakomponované do výstupov projektu.  

Naša škola sa môže pochváliť novou partnerskou školou a môže 

naďalej prehlbovať medzinárodnú spoluprácu.  

V dňoch 20 – 21.11.2013 vedenie školy navštívilo Strednú odbornú 

školu v Nysie v Poľsku  za účelom nadviazať spoluprácu. Ich škola 

má podobné zameranie ako naša  a pripravuje žiakov v odboroch 

ako je kynológia, cukrár, gastronómia, informatika, floristika či 

poľnohospodárstvo. 

Samotnému aktu podpísania zmluvy predchádzala účasť našich 

členov na konferencii, 

ktorá prebiehala pod 

názvom Voda -  žriedlo 

života. Na konferencii sa 

zúčastnili významní hostia 

z Nyskieho regiónu, zo 

samosprávneho kraja, 

Wroclawskej univerzity, 

zamestnanci a žiaci 

miestnej školy. A tu za 

prítomnosti významných osobností bola podpísaná zmluva 

o vzájomnej partnerskej spolupráci SOŠ Pruské a SOŠ Nysie.  Na 

základe spolupráce naši študenti budú mať možnosť rozvíjať 

teoretické a praktické zručnosti v príbuzných odboroch, rozvíjať 

športové aktivity, prehlbovať jazykovú komunikáciu a hlavne budú 

mať možnosť nadviazať nové priateľstvá. 
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Aktivity žiakov                            Záložky 

Už po 4 x sme sa zapojili do projektu  Záložka do knihy spája 

slovenské školy. Počas celého októbra žiaci kreslili, vystrihovali, 

lepili záložky od výmyslu sveta. Svoje výtvory zaslali naši učitelia sa 

strednú školu v Košiciach, 

oni nám obratom zaslali ich 

práce, ktoré boli taktiež od 

výmyslu sveta. Záložky 

môžeme používať pri čítaní 

kníh a vďaka ním si 

zapamätám stranu, kde sme 

skončili.. 

 

 

Medzinárodný deň školských knižníc 
 

     28. október bol vyhlásený za medzinárodný deň školských 

knižníc. V našej škole, Strednej odbornej škole Pruské, sme si tento 

deň pripomenuli už 25. októbra, pretože v pondelok, 28.10.2013, sa 

žiaci neučili, mali riaditeľské voľno. Pripravili sme pre nich viaceré 

súťažné úlohy, ktoré boli zamerané na vedomosti, získané počas 

štúdia, ale aj zručnosti, ktoré si žiaci na vyučovaní osvojili. Snažili 

sme sa, aby sa im zadané úlohy páčili, zaujali ich a aby prácu 

v knižnici pociťovali ako príjemnú a užitočnú. 

     Vychádzali sme z témy“ Školská knižnica je bránou do života“. 

Chceli sme, aby súťažné úlohy žiakov oslovili a aby im niekedy 

v budúcnosti pomohli ľahšie sa orientovať pri riešení úloh, alebo ich 

mohli využiť v ich práci, aby im, ako sa hovorí, otvorili bránu do 

života.  Keďže priestory knižnice sú malé, akcie sa zúčastnilo 15 

žiakov. Vytvorili trojčlenné družstvá, ktoré mali riešiť zadané úlohy. 

     V teste, ktorý obsahoval otázky z literárnej moderny, mali žiaci 

vyznačiť správnu odpoveď, pri ďalších otázkach mali vytvoriť  čo 

najviac  riešení, a tak rozširovať vlastnú slovnú zásobu, nájsť 

žiadané informácie v knihe, texte, vedieť sa v ňom orientovať, 

prípadne povedať krátky obsah úryvku.  

     Jednotlivé úlohy žiakov zaujali, venovali im veľkú pozornosť 

a snažili sa ich vyriešiť čo najlepšie. Práca v kolektíve spolužiakov 

sa im páčila, pretože mohli spoločne hľadať správne odpovede na 

zadania. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukážka testových otázok:  

 

1.    Do moderny z tvorby Janka Jesenského zaraďujeme: 

 a/  drámu                                 

 b/  prózu 

 c/  drámu aj prózu      

 d/  poéziu 

 

2.    Kto je autorom básne 

Jehovah? 

a/  Janko Jesenský                      b/  Ivan Krasko 

c/  Ján Smrek                               d/  Petr Bezruč   

 

9 10 



3.    Kto je autorom zbierok Verše a Verše II? 

a/  P.O.Hviezdoslav                     b/  Rudolf Fabry 

c/  Ivan Krasko                             d/  Janko Jesenský  

 

4.     Aký literárny smer uplatňoval Krasko? 

a/  nihilizmus                               b/  futurizmus 

c/symbolizmus                             d/  parnasizmus 

5.     Koho nazývali „prekliati básnici“? 

 a/  Ch. Baudelaire,  P.Verlain,  J.A.Rimbaud 

 b/  I.Krasko,  G.Apollinaire, T.Marinetti 

 c/  J.A.Rimbaud , Ch. Baudelaire,  I.Krasko 

d/  G.Apollinaire, P.Verlain,  V.Majakovskij 

 

6.  Odvoďte čo najviac slov od slova kniha 

 

7.  Nájdite básnické, prozaické, dramatické a odborné dielo, 

napíšte jeho názov, meno autora, miesto vydania, názov 

vydavateľstva, rok vydania a počet strán 

 

8.  Nájdite v učebnici Literatúra a čítanka 2  na strane 79 v 3. 

odseku odspodu všetky podstatné mená bez opakovania 

a vypíšte ich 

 

9.  Prečítajte  s porozumením daný úryvok a priblížte jeho obsah  

 

10.  Vytvorte  v priebehu 2 minút slovnú reťaz od slova knižnica 

/auto, obraz.../ 

 

Žiaci boli veľmi spokojní  a aké boli ich reakcie? 

- Bola to veľmi zaujímavá hodina, brala by som viac takých 

hodín, treba ju zopakovať 

- Táto hodina ma motivovala k častejšiemu čítaniu kníh 

- Som veľmi spokojný, hlavne kvízové otázky ma bavili a poučili 

ma 

- Bolo to veľmi fajn, naučil som sa hľadať v knihách to, čo 

potrebujem 

- Táto akcia bola zábavná v tom, že sme pracovali v skupinách 

a spolu sme sa niečo naučili 

 

   Súťaž NAJ agro dievča, NAJ agro chlapec 

 
 „Toto má byť súťaž, v ktorej sa snúbi múdrosť a krása s 

láskou k dorábaniu chleba.“ 
 Tieto slová Ing. Jána 

Hubu, organizátora 

súťaže oslovili aj nás, 

na Strednej odbornej 

škole v Pruskom, na 

ktorej sa študujú 

poľnohospodárske 

odbory: podnikateľ pre 

rozvoj vidieka, 

záhradníctvo, agropodnikanie – kynológia.      20. decembra 

2013 uskutočnilo školské kolo súťaže. Celkovo sa prihlásilo 7 

súťažiacich, z ktorých 6-členná komisia vybrala 3 dievčatá 

(Barboru Letrichovú, Katarínu Matejkovú a Nikoletu 

Revúcu) a 3 chlapcov ( Marka Gagu, Romana Mihálika 

a Branislava Čelku) postupujúcich do semifinále.  Semifinále 

sa uskutoční 13. februára 2014 na Agrokomplexe v Nitre, 

v kongresovej hale. Prajeme súťažiacim veľa šťastia. 
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- KomPrax 

V máji 2013, ešte ako druháčka, som sa zúčastnila na školení Mladí 

vedúci. Školenie sa konalo  v rámci projektu KomPrax, ktorý 

realizuje UIVENTA – slovenský inštitút mládeže.  Absolvovala som 

dve školenia počas ktorých som napísala návrh na malý projektový 

zámer. Môj projekt bol schválený, dostala som potrebné finančné 

prostriedky a potrebné informácie k jeho zrealizovaniu  

 

13. septembra 2013 som svoj projekt zrealizovala. Môj projekt 

obsahoval praktické ukážky psovodov z ústavu ZVJS a športovú  

štafetu. V rámci projektu som sa naučila mnoho nových vecí a hlavne 

som získala skúsenosti o samotnej realizácii. 

Projekt  dosiahol úspech najmä u žiakov študijného odboru 

agropodnikanie – kynológia. Teší ma aj účasť žiakov a učiteľov 

z iných  odborov. 

 Chcela by som poďakovať 

všetkým, ktorí sa na projekte 

zúčastnili, či už ako organizátori, 

pomocníci alebo súťažiaci. 

Špeciálne poďakovanie patrí 

psovodom z ústavu ZVJS za 

náučné a pestré ukážky 

vyhľadávania omamných  

a psychotropných látok, za 

ochotu zodpovedať množstvo 

otázok zo strany mladých 

kynológov. Chcela by som 

poďakovať aj mojim dvom 

pomocným organizátorkám 

Márii Haragovej a Alžbete 

Pšenákovej. Poďakovanie 

patrí i pani riaditeľke školy 

a pedagógom za ochotu a pomoc pri realizovaní môjho projektu.  

                                                                               Eliška Biľová   

 

      

Do projektu KomPrax sa zapojili traja študenti z terajšej III.M. 

Zúčastnili sa spolu troch školení, ktoré sa uskutočnili v priestoroch 

hotela v Marikovej.  Školenie začalo v júni, koncom školského roka 

a všetci traja účastníci mali veľmi krátky čas aby navrhli,  

pripravili na to a zrealizovali projekt, lebo vyhodnotenie projektov 

bolo naplánované na september 2013. 

Študenti boli nielen úspešní v realizácii , ale  ukázali , že sami  

vedia,    zaktivizovať  ostatných       študentov a vyskúšali si, ako sa 

plánuje a realizuje takáto aktivita.       

 

 

Eliška Biľová – Športom proti drogám – športová štafeta, 

prednáška pracovníkmi ZVS spojená s praktickými ukážkami 

vyhľadávania omamných  a psychotronických látok 

 

Marek Gago  - Výstava hospodárskych zvierat- aktivita s deťmi, 

kreslenie zvieratiek a súťaž o najkrajší obrázok. 

 

Kristína Olerínyová – Výstavba kynologických prekážok - ukážka 

poslušnosti psov žiakmi IV.M 

13 
14 



My v školskom internáte 

 
Tak a je to tu. O pár týždňov sú tu Vianoce, čas radosti, veselosti, 

pokoja. O vianočnú atmosféru  sme sa postarali aj my v školskom 

internáte.  Ani tento rok sme nelenili, vyzdobili sme si internát, naše 

izby, piekli sme medovníčky, zhotovili sme  svietniky ..... 

Medzi naše najlepšie   aktivity patrili: 

 

Vianočný večierok 

 
Dňa 10.12.2013 sa na našom internáte uskutočnil Vianočný večierok, 

ktorý bol bohatý na pestrý program. Tento rok program  organizovala 

naša pani vychovávateľka  Mgr. J. Stranovská. 

 Vybrala si veľmi šikovných žiakov, ktorí to zahrali naozaj 

fantasticky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 

moderovali Katka Profjetová a Miška Mauerová. Prvá scénka bola 

o Červenej čiapočke, ale v modernom stvárnení, v ktorej účinkovali: 

Monika Vlčeková, Betka Drvárová, Ildikó Sándorová, Marek Gago, 

Janko Michtalík a T. Štefula.  Tomáš Štefuľa nám previedol 

i tanečno-akrobatické vystúpenie s diablom.   V úlohe  manželskej 

dvojice v scénke Hamlet a Ofélia sa nám predviedli Janči Michtalík 

a Lucka Lomňančíková.  

 A keďže bol už najvyšší čas napísať Ježiškovi,  zobrala si to na 

starosť Betka Drvárová . Prosila Ježiška o rýchlejšiu wifinu, 

o pestrejšiu stravu. Svojím krásnym hlasom  a ešte krajším spevom  

nás potešila Dominika Jandzíková. 

No najlepšie bolo podľa názoru väčšiny tanečné vystúpenie  skupiny  

 

- Pidilidi, kde si zatancovali  Biba Pšenáková, Majka Haragová, 

Eliška Bíľová a Marek Gago. A na záver sme si pomaškrtili  na 

vynikajúcom koláči, ktorý nám upiekla pani vychovávateľka Mgr. 

Stuhlová.  Všetkým sa vianočný večierok páčil a za to všetkým 

ďakujeme.        

 

Vianočný stolnotenisový turnaj 

 
Dňa 12.12.2013 sa uskutočnil Vianočný stolnotenisový turnaj. A aké 

výsledky priniesol?  

Na prvom mieste sa umiestnil žiak Juraj Černický, na druhom  

Matúš Blaho na treťom mieste Miloš Jurov.  Dievčatá sa umiestnili 

takto: 1.  miesto Natália Mihóková, 2 miesto Adriana Buriancová. 

Všetci sa zhodli, že víťazstvo ich potešilo ale hlavná bola zábava 

a dobrá nálada.                                       Katarína Horčičková II.M. 
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                                 OLYMPYÁDA 
 
Dňa 9.12.2013 sa na našej škole uskutočnila olympiáda z nemeckého 

jazyka. Zúčastnili sa jej žiaci 3. a 4. ročníka. Vyskúšali si témy 

s ktorými sa stretnú aj na maturite. Bali zamerané na počúvanie, 

čítanie textu s porozumením. Tým, ktorým sa darilo sa aj umiestnili 

v poradí: 1. miesto Peter Haviar zo IV.A, 2. miesto  lenka pechová zo 

IV.M , 3. miesto katka Čemešová z III.A. Zúčastneným gratulujeme 

a ostatným odkazujeme – Neváhajte a zúčastnite sa ja Vy! 

 

16.1.2014 sa na gymnáziu v Dubnici nad Váhom konalo okresné kolo 

z anglického jazyka. Našu školu reprezentovala víťazka školského 

kola a žiačka zo IV.M Danka Daňová. Umiestnila sa na 3. mieste 

a získala diplom. 

Reprezentanti stredných škôl z Ilavského okresu ukázali svoje 

schopnosti v disciplínach ako je počúvanie textu s porozumením, 

gramatický test, tvorba deja na základe obrázkov a improvizovali 

v roze play. Aj keď naša žiačka nevyhrala, zídskala dobrú skúsenosť 

na tohtoročnú maturitnú skúšku z anglického jazyka. 

 

Ako  bude vyzerať jarná a letná sezóna tohto roka? 

 

                                     Floristika – Jar  2014 

        

 Mrazivá a studená zima pomaly odchádza a jar sa nám  znova 

prebúdza  k najvoňavejšiemu a najrozkvitanejšiemu ročnému 

obdobiu. Prvé kvety nesmelo vystrkujú svoje rožky. 

 Zaujmú nás rozmanité cibuľoviny – predovšetkým obľúbené 

narcisy, pestré tulipány, skromné snežienky i nádherné hyacinty. 

Práve tie môžu byť základom jarných a veľkonočných 

aranžmánov. Prirodzené jednoduché aranžmány a dekorácie budú 

hrať tento rok prím a podľa aktuálnych inšpirácií sa ponesieme na 

krídlach hesla      Go green !  

 

 

Módne trendy na rok 2014 

 

 

      Čipka pokračuje v invázii, zapĺňa 

aj doteraz bežný každodenný 

priestor. Nosí sa na spoločenských 

šatách rovnako ako na sukniach, 

sakách i nohaviciach. 

   Podľa odborníkov obľúbenosť 

čipky má psychologický dôvod:  

pri pohľade na jej krásu aj pri jej 

nosení pociťujeme radosť.  

    Kombinácie jemných pastelov 

a sýtych tónov červenej, modrej 

a smaragdovej sú novinkou !!! 

(Lenka)   
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Dňa 6. decembra 2013 sa 

uskutočnil v poradí už štvrtý 

ročník Mikulášskeho  bazára 

v priestoroch hornej veže SOŠ.  

V ponuke bolo oblečenie, obuv, 

hračky, mobil  i knihy, ktoré 

venovali učitelia a žiaci do 

zbierky. Vyzbieralo sa 56 €, 

predpokladali sme viac, pretože 

vecí bolo veľa. Peniaze boli 

prerozdelené niektorým žiakom v internáte a niektoré z vecí si  

zobrali žiaci, ktorí to potrebovali. Veríme, že i takáto pomoc má 

zmysel a ďakujeme všetkým, ktorí prispeli  a aj tým, ktorí 

zabezpečili túto akciu, PhDr. Polešenskej a triede I.P.   

ŽŠR  na svojom stretnutí zhodnotila doterajšie aktivity a prijala 

výzvu zapojiť sa do projektu KomPrax, kde sa žiaci môžu prihlásiť 

so zaujímavými  nápadmi. Vyhlásená je aj súťaž Amos o najlepšieho 

učiteľa. Prebieha súťaž o najkrajšiu triedu a najlepšiu dochádzku. 

Žiaci svoje nápad a pripomienky môžu predkladať svojim zástupcom 

v tiredach. 

 

 

Veselo v škole  
Vymenujte orgány močovej sústavy: 

...obličky, močovody, močový mechúr, vajcia... 

 

Charakterizujte smrť organizmu: 

Smrť klinická – človek je mŕtvy, spí – vníma  

svoje okolie... 

prirodzená smrť – zomrie a koniec... 

Poradňa pre absolventov                                     

Študenti  končiacich ročníkov majú pred sebou  maturitnú skúšku, 

ale už teraz uvažujú o možnostiach ďalšieho štúdia. Prinášame 

zoznamy vysokých škôl, kde sa môžu dozvedieť základné 

informácie. 

 Ale nezabudnite na to najpodstatnejšie, zodpovedne sa 

pripravovať na maturitnú skúšku a hlavne čo najlepšie 

zmaturovať. 
 

www.zlatestranky.sk  

www.portalvs.sk/ 

www.zoznam.sk/katalog/.../Skoly/Skoly-vysoke-info/  

www.univerzita.net/ 

sk.wikipedia.org/.../Zoznam_vysokých_škôl_na_Slovensku 

szm.sk › Vzdelávanie a školstvo 

www.portalvs.sk/ 

www.minedu.sk/index.php?rootId=414 

vysoka-skola.studujem.sk 

www.vysokeskoly.com/                         

 

Pripomíname termíny externej časti maturitnej skúšky a písomnej 

formy internej časti maturitnej skúšky z predmetov: 

a) slovenský jazyk a literatúra dňa 18. marca 2014 (utorok), 

b) anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk dňa 19. marca 

2012 (streda), 

c) matematika dňa 20. marca 2014 (štvrtok) 

 

 Termíny internej časti maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy 

určil TSK jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti 

v čase od 26. mája 2014 do 1.júna 2014. 

                                                                             (výchovný poradca) 
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Vlastná tvorba 

 

 

        Na okraji cesty anjel stál, 

        v tých jeho krásnych očkách slzy mal, 

        díval sa k nebu túžobne, 

        no vedel, že už nevzlietne,  

        pretože v srdci veľkú lásku mal 

        a krídla len tebe môj drahý daroval. 

 

       Srdce ma veľmi bolí, 

       pretože láska mi milovať iného nedovolí 

       moje srdce bolo pre Teba hračka 

      ale po tebe zostala len krvavá značka. 

 

      Srdce ma veľmi bolí, 

      pretože mi láska milovať iného nedovolí. 

      Moje srdce bolo pre Teba zrejme hračka 

      no v ňom zostala krvavá značka.            

 
                                             

                                                          E.G II.M 

 

 

 

 

 

 

Spoločenské vzťahy 

 

Dá sa povedať, že od narodenia žijeme v skupine, či už ide o rodinu, 

priateľov, školu alebo prácu. Skupina hrá veľmi dôležitú úlohu v 

našom psychickom vývoji. V škole trávime veľa času, je dôležité 

aby sme mali dobré vzťahy so svojimi rovesníkmi. 

Tak isto je veľmi dôležitý vzťah žiak – učiteľ, ako sa vzájomne 

hodnotia, vychádzajú spolu. 

Ako by sme mali spoznávať ľudí ? Nemali by sme ich súdiť podľa 

vonkajšieho vzhľadu, ale spoznať ľudí zvnútra, stotožniť sa s ich 

osudmi a byť empatický voči nim, pretože zovňajšok netvorí 

charakter človeka. 

Udržiavanie  dobrých vzťahov by malo byť základom 

pre spoločné žitie v harmónii, nemali  by sme sa 

ustavične porovnávať s druhými, ponižovať alebo 

povyšovať seba a či ostatných, pretože každý  je 

človek, ktorý má svoje jedinečné hodnoty. 

 

Bohužiaľ, v súčasnosti je už šikana skoro pravidelnou súčasťou 

každodenného spoločenského života, nie len na školách ,ale aj 

 v zamestnaní a preto by sme sa mali naučiť jej čeliť, alebo sa jej 

brániť a nie sa poddať, či pred ňou utekať. A ľudia, deti, mládež by 

si mali radšej uvedomiť hodnoty života a nie rozmýšľať nad tým, 

ako niekomu znepríjemňovať život a vytvárať konflikty. 

Šikana je niečo ako učenie sa – snažíme sa pred tým uniknúť, ale 

skôr či neskôr  nás to aj tak dobehne. A preto sa  netreba  už na 

začiatku vzdať, alebo sa báť, ale treba začať hneď bojovať. 

Prečo by sme si mali vážiť  seba samého a ľudí okolo nás ? 

 

Najskôr sa musíme naučiť vážiť si sám seba, aby sme si vedeli 

vážiť si niekoho iného, alebo najskôr sa musíme naučiť žiť sám 

so sebou, aby sme vedeli žiť i s niekým druhým, pretože to je 

základ a ako sme sa učili, bez základov dom nepostavíš.                                                                                                                        

(Lenka) 
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                           Niečo na rozptýlenie... 
 

 

 

Najlepší prostriedok, ako začať každý deň dobre je hneď po zobudení 

myslieť na to, či môžem aspoň jednému človekovi urobiť radosť.  

                                                                      (Friedrich Nietzsche) 

 

Náš život je taký, akým ho urobia naše myšlienky. (Marcus Aurelius) 

 

 

 

 

 

                   Si mojou láskou 

 

                   Si mojou láskou 

          Si mojím sníčkom krásnym, 

     si anjelom, pri ktorom rád zaspím. 

         Lež a spinkaj v mojom objatí, 

  si mojou láskou, pre ktorú žiť sa oplatí. 

 

 

   

 

  Želáme krásneho Valentína       (redakcia) 
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