
 



 



Kurz na ochranu života a zdravia a účelové cvičenie – september 2016  

 

 

Školský  rok 2016/2017 sa   začal   tradične  - 

v   súlade s učebným   plánom  v   dňoch   12. 

– 14. 09. 2016      žiaci 3. ročníka nášho OU 

absolvovali pod vedením svojich učiteľov 

Kurz na ochranu života a zdravia a v 

rovnakom čase zároveň prebehlo účelové 

cvičenie pre žiakov 1. a 2. ročníka. 

Príjemné a  pohodové učenie zážitkom  v  

prírode za krásneho počasia si vychutnali 

žiaci aj učitelia . 

 

 

 

Adaptačný program 

Počas prvých štyroch týždňov nového školského roka 2016/2017 prebiehal na našej škole 

Adaptačný program. Boli to dni, počas ktorých mali žiaci jednotlivých učebných odborov možnosť 

spoznať sa trochu netradične medzi 

sebou, ale aj so svojimi triednymi 

učiteľmi.  

Program viedol tím odborných  

zamestnancov  našej školy (Mgr. 

Kristína Járosiová, Mgr. Dominika 

Závodská,  Mgr. Jana Sekerešová).        

      Veríme, že aj tento program 

prispel k tomu, aby sme sa v škole 

všetci cítili dobre.  



... boli sme v galérii... 

Na občianskej náuke v treťom ročníku máme tému 
UMENIE A ESTETIKA V KAŽDODENNOM ŽIVOTE, a tak 
nám pani učiteľky A. Hornáčková, S. Krajčiová a D. 
Križanová zorganizovali návštevu Galérie mesta 
Bratislavy.  

V stredu 19. októbra 2016 mali triedy 3.ZH , 3.OP,  
3.DP a 3. PM „vyučovanie“ v krásnych priestoroch 
Mirbachovho paláca. Lektori Vlado a Monika pre nás 
pripravili výtvarnú dielňu s názvom  UKRYTÉ V HMOTE – 
na chvíľu sme sa stali sochármi a vo dvojiciach sme 
vytvárali malé sadrové reliéfy. Kým naše diela „dozrievali“ 
ukryté v hmote, išli sme s lektorom do expozície pozrieť si 
výstavu PLYNUTIE ČASU.  Sochár Jozef Jankovič tu vo 
svojich dielach  ukryl – podobne ako my vo svojich 
reliéfoch počas tvorivej dielne – rôzne predmety, tvary, ale 
aj svoje pocity a zážitky z jednotlivých období svojho života 
(v plynutí času...). S lektorom Vladom sme odhaľovali 
nielen tieto sochárove pocity a zážitky, ale aj spôsob, ako 
sa na sochy a umenie vôbec možno dívať a nechať ich 
„vstupovať“ do svojho každodenného života. ... a super to 
bolo! 

 

 

 

 

 

Deň otvorených dverí 

 
        Vo štvrtok 20. októbra 2016  

sme mali DEŇ OTVORENÝCH  DVERÍ   

Odborného učilišťa.  

Našim budúcim žiakom sa 

predstavili všetky naše UČEBNÉ 

ODBORY, vrátane nového učebného 

odboru zameraného na práce pri chove 

zvierat,  a ŠKOLSKÝ INTERNÁT, ktorý 

máme už tretí rok a ktorý okrem 

ubytovania a stravovania poskytuje 

výchovu mimo vyučovania a bohatú a 

rôznorodú krúžkovú činnosť. Našim budúcim žiakom, ktorí potrebujú širší rozsah služieb, sa predstavil aj Domov 

sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko ROSA, ktorý okrem ubytovania a stravovania, výchovy a krúžkovej činnosti 

poskytuje aj sociálne služby, ošetrovateľskú starostlivosť a rehabilitáciu. 

 



Halloween 

   V stredu 26. 10. 2016 o štvrtej hodine poobede sa v kultúrnej miestnosti zišlo množstvo krásne 

strašidelných masiek -  konala sa tu totiž Halloweenska párty pre žiakov školy a klientov DSS a RS 

Rosa .  Halloweensku  párty sprevádzala  Aďa  (z učebného odboru pedikúra / manikúra)   v maske 

Mortishe Adamsovej - 

vyhlásila výsledky súťaže 

vo vyrezávaní tekvíc, 

uviedla program tanečnej 

skupiny Slovak Dance 

Group, kde zatancoval aj 

náš žiak Patrik Tankó z 

učebného odboru maliar. 

Počas večera prebiehali 

súťaže o najrýchlejšie 

zjedený koláč, vylovenie 

jablka z vody, nájdenie 

pokladu vo vedre plnom 

tekvicových vnútorností a  

o najpresnejšie odhadnutie 

množstva gombíkov v pohári. Víťazi si odniesli plyšové hračky. 

O výzdobu kultúrnej miestnosti sa postarali vychovávatelia a žiaci ŠI a žiaci z učebného odboru 

služby a domáce práce, kuchári pripravili občerstvenie a cukrári sladké koláčiky v halloweenskom 

štýle, o hudbu sa postaral DJ Marián.  

 

Čistíme Patrónku 
V spolupráci s Bratislavským 

okrášľovacím spolkom a firmou Hopin 

sme sa pustili do kultivácie okolia 

zastávky Patrónka. 

Vo štvrtok 3. 11. 2016 - v prvej etape prác 

- naši záhradníci pod vedením 

majstrov odbornej výchovy vo vyzbierali 

odpadky a pokosili burinu v časti, ktorá 

susedí s naším areálom. V dňoch 7. - 11. 

novembra potom maliari vyspravili, 

napenetrovali a vymaľovali posprejovanú 

a popraskanú betónovú stenu zastávky 

Patrónka nad miestom, ktoré predtým           

        vyčistili záhradníci. 



JUVYR 2016 

               V dňoch 10. a 11. novembra 2016 sa 

v bratislavskej Inchebe konal už 25. ročník  

tradičných súťaží a prezentácií žiakov JUVYR  

- JUNIORSKÉ DNI REMESIEL. Tak ako po 

minulé roky, aj tento rok sa na tomto podujatí 

prezentovala aj naša škola.  

 

    Kampaň Červené stužky 

    AIDS je celosvetový problém, ktorý sa 

dotýka aj Slovenska a každého jedného 

z nás, preto sme sa aj  školskom roku 

2016 / 2017 zapojili do kampane Červené 

stužky, a to viacerými aktivitami. 

22. a 24. novembra sa v škole 

konala prevencia na tému Sexuálny život  

a prevencia AIDS, pod vedením preventistov z CPPPaP Fedákova.  25. november je medzinárodným 

dňom boja proti násiliu na ženách. My sme pri tejto príležitosti dňa 22. novembra hostili p. por. Sitárovú 

z OR PZ BA IV. Policajtka  poskytla žiačkam informácie o formách násilia a jeho trestno-právnej 

rovine. Dozvedeli sa aj ako sa správať v prípade násilia a kde hľadať pomoc. 

30. novembra sa v Kamel klube konalo premietanie filmu s tematikou závislosti S pervitínom v krajine 

krivých zrkadiel. Na záver filmu nasledovala beseda o filme s MUDr. Ľubomírou Izákovou. Našich 

žiakov film aj rozprávanie p. doktorky zaujalo. 

1. december bol vyvrcholením kampane. V tento deň sa v škole nenašiel jediný žiak, či učiteľ, ktorý by 

na sebe nemal pripnutú stužku. Červená stužka symbolizuje solidaritu v boji proti chorobe AIDS. 

Žiačky 2. ročníka pedikúra – manikúra Aďka, Kika a Lenka okrem rozdávania stužiek, hovorili triedam 

o rizikách, preventívnych opareniach a mýtoch, ktoré poznáme v súvislosti s chorobou AIDS. Na záver 

všetkých pozvali na tvorbu živej stužky. 

Živá stužka bola historicky prvou, ktorú naša škola vytvorila. Okrem nás sa do tvorby zapojila aj 

Spojená škola a DSS Rosa. Stužku tvorilo viac ako 100 žiakov a pedagógov.  

 



OU MÁ TALENT + MIKULÁŠ 

 

      Je 6. decembra - Mikuláša a podľa známej riekanky neučí a neskúša sa. Z kultúrnej miestnosti sa 
od rána ozýva spev, hudba a hlasný smiech. Z úst viacerých žiakov počuť „nech to len dobre 
dopadne.“ Nervozita účinkujúcich sa stupňuje príchodom divákov. Posledné úpravy pred zrkadlom, 
opakovanie textov, tanečných krokov. Začíname! 
„Ktovie koľko talentovaných žiakov máme v škole a ani o nich nevieme,“ zazneli slová moderátorov 
v úvode talentovej akcie. Pripravených bolo 9 čísel, ktoré hodnotila odborná porota, ktorú tvorila p. 
učiteľka Daniela Križanová, za školský internát p. vychovávateľka Majka Duchovičová a porotcovské 
trio dopĺňal p. majster Michal Černuška. Dokopy našlo odvahu vystúpiť až 19 žiakov a žiačok. Letnú 
náladu doniesli dievčatá Zuzka Pekárová, Lenka Pivolusková a Paťka Dobšová, ktoré odtancovali 
tanec na pieseň Žijeme len raz. Po nich nasledovali Miško Meszároš s anglickou piesňou rapera Jay Z, 
Janko Kolenič zahral na husle, Mirka Kuruczová s Katkou Csánoovou zatancovali v rytme latino, 
Alenka Pucherová a Kristínkou Noskovou predstavili svoju výtvarnú tvorbu a Maťko Pokusa imitoval 
Michaela Jacksona. Vo výbere talentových čísel dominoval spev. Dievčatá Belinda Rafaelová, Ema 
Koločaiová, Nicole Bičianková, Natálka Mikletičová a Miška Pavlíková zaspievali pieseň Tak sa neboj 
mama, ako predposledným patrilo javisko opäť Nicole Bičiankovej, Simonke Neščákovej a Maťke 
Mentusovej, ktoré odspievali známy hit skupiny Tweens Pred polnocou a do tretice spevácke číslo 
Aďky Borovskej – Voda živá.  Účinkujúcich sprevádzali slovom šikovní moderátori Rudko Blaho, Aďka 
Borovská, Kika Valentová, Lukáš Egyed, Kristínka Dudášová, Sima Neščáková a Natálka Mikletičová. 
Z radov pedagógov patrí poďakovanie p. učiteľovi Petrovi Čaputovi a p. zástupkyni Soni Gergelovej za 
technickú a organizačnú pomoc.     



Na konci vystúpení sme sa dočkali očakávaného Mikuláša v sprievode anjela a čerta. Tí odovzdali 
ceny všetkým odvážnym účinkujúcim. Do rúk p. riaditeľa priamo od Mikuláša putovalo vrece plné 
sladkosti, ktorého sladký obsah potešil žiakov, učiteľov aj majstrov.  
Podujatie s názvom OU MÁ TALENT považujeme za vydarené a budeme dúfať, že nebolo posledné, 
ale začne písať na našej škole tradíciu. 
Poobede zavítal Mikuláš s anjelmi i čertom aj do DSS a RS ROSA a na školský internát Odborného 

učilišťa. Žiaci a klienti mu pripravili pekný kultúrny program, on im zasa osladil život sladkosťami.  

 

VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE V PASA 

Už tradične v decembri pripravili žiaci Pedagogickej a sociálnej akadémie na Bullovej ulici v Dúbravke 

pre svojich rovesníkov z nášho Odborného učilišťa VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE.  

V stredu 7. decembra 2016 si 40 našich žiakov  na dvadsiatke stanovísk mohlo vyrobiť 

vianočné darčeky: tradičné medovníčky, maľované tašky, vianočné venčeky, svietniky, náušnice, 

pozdravy, originálne vianočné ozdoby... . 

„Naše dielne nie sú však len o darčekoch, ktorými potešíme tvorcov i obdarovaných, ale aj 

o spoznávaní nových kamarátov, ktorí radi tvoria a rozdávajú radosť,“ hovorí organizátorka dielní Mgr. 

Tatiana Filová. 

 



Z vašich prác na hodinách slovenského jazyka a literatúry... 

                                                                    ... úvahy... 

                

 2xR, alebo Rap a Reggae  v Romanovom porovnaní  

Mám radšej  Reggae ako Rap, pretože hudba 

žánru  Reggae  je z môjho pohľadu svojská a najlepšia :). 

Reggae – to je krásny spev, zaujímavé texty, úžasná 

hudba. V porovnaní s Reggae je Rap veľmi vulgárny 

a fakt neslušný – speváci tam len štekajú a „hejtujú“ . 

Naproti tomu Reggae je hudba, ktorá vysiela lásku 

a vyzýva každého, aby bol sám sebou, chce ľudí spájať, 

podnecovať spoločné riešenie problémov,  dávať silu, aby 

sme tomuto „babylonu“ súčasnej doby dokázali odolať ... 

            Roman Tankó, 2. KR 

 

 

/ ... a aby sme si vedeli predstaviť texty reggae, tu je malá ukážka –  

výber myšlienok z Romanovej obľúbenej skladby „Doba strieda dobu“ od skupiny Medial Banana.../ 

= ... doba strieda dobu – občas zlá tú dobrú... = 

= ... každá filozofia má svoj vlastný tieň ...= 

= ... sme zodpovední byť slobodní a šťastní ... = 

= ... zaseknutí v minulosti máme sen / odpoveď si nosím v sebe, dobre viem ...= 

= ... Nik ti nepomôže, ak si nechceš pomôcť sám, 

jedno v akej dobe, sám si v sebe nosíš chrám ... = 

 



 Kulturistika - šport, ktorý mám rád ... 

/uvažovanie o tom, čo dáva kulturistika a pestovanie tela mladému človeku/ 

Ku kulturistike a posilňovaniu som sa dostal tak, že som 

videl videá kulturistov. Zaujalo ma to. Začal som cvičiť a úplne ma 

to chytilo – skončil som s futbalom aj inými športami a s plným 

nasadením sa venujem už len posilňovaniu a kulturistike. Chvíle 

vo fitku sú pre mňa najkrajším spôsobom využitia voľného času. 

Prečo? Posilňovanie ma baví a je to pre mňa hlavne 

o zdokonaľovaní a posúvaní svojich limitov. Keď poctivo 

a pravidelne trénujete, vidíte na sebe, ako sa meníte, ako sa vám 

formuje postava. Toto mi dodáva chuť a energiu do ďalšej práce 

na sebe. Takže takto je to so mnou a kulturistikou...           

Ondrej Tóth, 2. KR 

 

... keď sme sa v druhom ročníku na slovenčine učili o novinárskych žánroch, 
skúsili sme si vlastné odpovede na otázky zo vzorového interview v učebnici – 
nájdete vlastné odpovede ? ... 

 
 Čo ťa v živote najviac fascinuje? 

... život pred narodením... hudba ... posilňovňa ... farby a hudba podľa nálady ... futbal ... 

 
 Čo považuješ za najväčšiu vzácnosť? 

... voľnosť, pokojný život, zdravý rozum ... pohodu a lásku v rodine ... 
 

 Z čoho prežívaš najväčší pocit šťastia? 
... vedieť milovať a byť milovaný, vlastná rodina a možnosť byť s milovanou osobou ...  
... z prekonávania prekážok ...  
 

 Čo najviac neznášaš? 
... falošných ľudí ... systém, politiku a otroctvo ... keď ma niekto ignoruje ... zlomyseľných ľudí 
... klamstvo, nespoľahlivosť a niektorých ľudí, ktorí sa nevedia k ničomu „postaviť“ ... 
 

 Čo najviac obdivuješ na ženách? 
... inteligenciu ... keď sú zhovorčivé a majú dobrú postavu ... šikovnosť, spoľahlivosť, krásu, 
úsmev a to, keď nie sú namyslené ... 
 

 Čo najviac obdivuješ na mužoch? 
... spoľahlivosť a schopnosť postarať sa o svoju ženu ... 
 

 Čo ťa dokáže rozveseliť? 
... vtipy mojej priateľky ... keď som s kamarátmi vonku ... keď má frajerka dobrú náladu a viac voľného času na spoločné 
chvíle ... keď v piatok končí škola a potom idem cvičiť a večer na diskotéku ...  



Recepty na mňamky  
 

Tip na zdravé  raňajky sme prevzali z časopisu Môj dom /máj 2017/ zo sekcie „culinaria“ 

- vyskúšajte a dajte vedieť, či to bolo také chutné, ako to chutne vyzerá na  

Avokádové guacamole 

 
 

      

Špenátové lievance 

 

      
        

Recept na Špenátové lievance 

Prísady: 2/3 pohára hladkej špaldovej múky, 1 

šálka mlieka, 2 PL sójovej omáčky, ½ zväzku 

zelenej cibuľky, 150 g listového špenátu, 1 stonka 

čerstvej mäty, petržlenová vňať, čerstvý 

koriander, 1 vajce, olej; 

Ako na to:  

všetky byliny nadrobno posekáme, v nádobe 

ručného šľahača zmiešame mlieko, vajce, sójovú 

omáčku a do tejto zmesi vmiešame posekané 

bylinky a potom postupne vsýpame múku tak, aby 

zmes zhustla trochu viac ako na palacinkové 

cesto – z tohto cesta potom na panvici s potretej 

olejom vyprážame lievance cca 2 – 3 minúty  

hotové môžeme podávať s bielym jogurtom 

ozdobeným bylinkami. 

 

Recept na Avokádové guacamole 

Prísady:  

2 zrelé avokáda, 1 PL citrónovej šťavy, 2 strúčiky 

cesnaku, chilli paprička alebo korenie, muškátový 

oriešok (mletý – štipka na špičku noža), koriander 

(podľa potreby), drvené sušené paradajky (podľa 

potreby / chuti), ½ ČL morskej soli, 1 PL olivového 

oleja; 

Ako na to:   

očistené avokádo roztlačíme vidličkou, pridáme 

očistený roztlačený cesnak a všetky ostatné 

prísady – zamiešame, prípadne rozmixujeme do 

hladka a možeme podávať na hriankach, alebo 

s celozrnným pečivom  

 



  Test: Viem sa ovládať?   

 

 
1. Ako sa zachováš, keď si niekto z teba robí žarty (uťahuje si)? 

a) Urazím sa a nerozprávam sa s ním.      3 b. 

b) Budem sa brániť, hoci aj tým, že mu vynadám.    0 b. 

c) Zostanem „v pohode“ a možno mu to vrátim podobným žartom. 6 b. 

 

2. Máš veselú náladu a niečo ti je veľmi smiešne. Si ale medzi 

ostatnými, ktorí sa sústredia na iné veci. Ako sa zachováš?  

 

a) Budem sa snažiť upokojiť a nerušiť ich; ak treba, odídem na chvíľu nabok. 7 b. 

b) Trochu sa stíšim, ale všetkým okolo porozprávam, na čom sa smejem. 4 b. 

c) Budem sa nahlas smiať alebo blázniť, kým ma to neprejde.   1 b. 

 

3. Myslíš si, že učiteľ alebo majster ťa nespravodlivo ohodnotil  

či neprávom potrestal. Čo urobíš? 

 

a) Hneď nahlas vyjadrím svoj názor a použijem aj ostrejšie slová. 1 b. 

b) Porozprávam sa o tom s ním a spýtam sa ho na dôvod.   6 b. 

c) Budem o tom hovoriť druhým za jeho chrbtom.    2 b. 

 

4. Niekto v tvojej blízkosti nedodržiava hygienické návyky a je to 

nepríjemné. Ako zareaguješ? 

 

a) Poviem mu to nahnevane pred ostatnými.     3 b. 

b) Zosmiešnim ho pred ostatnými alebo mu urobím niečo napriek. 0 b. 

c) Upozorním ho na to kamarátsky medzi štyrmi očami.        7 b. 

 



5. Chcel(a) si robiť nejakú obľúbenú činnosť alebo oddychovať, ale 

rodičia či vychovávateľ ti prikázali niečo iné. Ako to vyriešiš? 

 

a) Urobím bez rečí, čo mi kážu; asi je to potrebnejšie.       7 b. 

b) Urobím to „len tak“ a skomentujem to pred nimi.           4 b. 

c) Vybuchnem a ďalej si budem robiť, čo ja chcem.           0 b. 

 

 

6. Máš chuť dať si niečo, čo by si mal(a) obmedziť alebo ti to škodí (napr. 

jedlo, cigarety, alkohol, pozeranie televízie...) a dnes si to už mal(a). Čo 

urobíš? 

 

a) Dám si to, ale trochu menej ako inokedy.             3 b. 

b) Premôžem sa a nechám to tak.               6 b. 

c) Vždy si doprajem to, na čo mám chuť.              1 b. 

 

 

7. Chceš s niekým nadviazať bližší kontakt. No vidíš, že nie- 

komu inému sa to darí viac a oni dvaja si lepšie rozumejú. 

Ako sa zachováš? 

 

a) Začnem žiarliť na obidvoch a niekedy ich slovne podpichnem.  0 b. 

b) Hnevá ma to, ale budem sa snažiť zaujať pozornosť a ukázať svoje 

prednosti.                    4 b. 

c) Jednoducho a nie vtieravo sa skúsim skamarátiť s obidvomi.  7 b. 

 

8. Ku ktorému zo zvierat by si sa prirovnal(a)? 

 

a) pes                    5 b. 

b) ovca                   7 b. 

c) diviak                   1 b. 

d) mucha  



 

 Vyhodnotenie testu     
 

 

 4 – 11 bodov: 

 Správanie podriaďuješ svojim pocitom a náladám. Nechávaš sa ovládať 

tým, čo práve chce tvoje „ja“. Ťažko si vieš rozkázať. Skús sa pozornejšie 

pozrieť na ľudí a situácie okolo seba. Zhodnoť ich. Možno nájdeš v sebe niečo 

ako pevná vôľa a s ňou tvoja hodnota narastie. 

 

12 -32 bodov: 

 Nie všetky situácie riešiš pokojne ako ten, kto vie, čo chce. Niekedy 

reaguješ tak, že ťa to neskôr možno mrzí. Priznaj si, čo je tvojou slabou 

stránkou. Môžeš sa na to opýtať aj druhých. Máš šancu tieto svoje mínusy 

zmeniť, ba aj zrušiť. Za pokus to stojí. 

 

33 -53 bodov: 

 Vieš, že je dôležité ovládať sa a celkom ti to ide. Snažíš sa konať 

s rozumom a ohľaduplne voči ostatným. Vždy si ber poučenie zo svojich i  

cudzích  úspechov a  chýb. Odmenou  za  tvoju  námahu  bude priateľstvo a 

dobrý vzťah druhých k tebe. Dávaj dobrý príklad; je veľmi potrebný. 

 
    

  



... z vašich úvah o priateľstve, láske a rodine ... 

 

/alebo: cez kľúčové dierky slohových prác nakukneme do vašich duší.../ 

           

 
 

 

Skutočný priateľ je ten, kto ťa drží za ruku a dotýka sa tvojho srdca ... .      (Mirka z 1. OT/PM) 

 

Rodina má dávať deťom lásku, pochopenie, starostlivosť, pomáhať im, chrániť ich, poskytovať im istotu ... . 

Láska totiž nie je len o tom, že sa máme radi, ale že máme rodinu, žijeme v jednej domácnosti a pomáhame si 

navzájom a pokúšame sa pochopiť. A keď sa niečo stane, tak to spolu riešime a nenecháme v tom druhého samého. 

Priznávame chyby a prepáčime si ich. Lebo sme ľudia a robíme chyby. Nikto nie je bezchybný a každého máme radi 

takého, aký je. 

(neznámy autor z 2. ročníka/ZH+OT?, CK? ) 

 

Kto je priateľ? A potrebujeme vôbec priateľa? Dá sa žiť aj bez priateľov? Toto sú otázky, ktoré by si mal vo 

svojom srdci položiť každý človek. V dnešnom uponáhľanom svete sa nad týmito otázkami pozastavuje len málokto. 

A tak sa pokúsme my aspoň na chvíľu zastaviť a zamyslieť sa, či naozaj máme priateľa.  

Priateľ by mal byť ten, kto nás veľmi dobre pozná a dokáže nám v ktorejkoľvek chvíli pomôcť, niekto, na koho sa 

môžeme vždy spoľahnúť, kto nás nesklame a nezradí... .  

Je dobré mať priateľa, lebo bez priateľov by sme na svete boli veľmi osamotení... . 

     (Veronika Hámorníková) 

 

Najlepší priateľ je ten, ktorému keď o polnoci zavoláš, že chceš umrieť, tak vstane, prinesie fľašu a povie: Tak 

teda poďme umrieť spolu... .             (Deniska z 1.PR) 

 

Priateľ? To je ten, kto ti pomôže, neklame ťa, má ťa rád... .    (Marek Novák z 1. PR) 

 



... Priateľ je ten, kto ti dokáže na tvári vyčarovať úsmev, keď si práve smutný... .   (Mia z 1.CK) 

 

... Priateľ je ten, kto ti dá heslo na wifinu  ...               (Katy z 2. PRA) 

 

Dobrý priateľ je príjemný, vie človeka potešiť, je s ním zábava. Stojí pri tebe v dobrom aj v zlom. Je milý a má ťa 

rád aj s tvojimi chybami. Keď si smutný, objíme ťa a povie ti pekné slová. Priateľ nie je lakomý ... .  

        (Kika z 1. CK) 

Priateľstvo znamená mať pri sebe človeka, ktorý sa vám nikdy neotočí chrbtom. Môžete mu čokoľvek povedať, 

vždy vás opraví, ak nemá dobrý pocit z toho, čo chcete urobiť... . Pravý priateľ ťa nenechá padnúť hlbšie, ako sú jeho 

ruky. 

Ja jednu takú priateľku mám a v živote by som ju nemenila – sprevádza ma už päť rokov. Veľmi ďakujem Bohu, že som 

ju spoznala. Keby jej nebolo, blúdim po svete sama. Ešte nikdy sme sa nepohádali – vieme urobiť kompromis a sme 

super zohratá dvojica. Je vždy úprimná a prijíma ma takú, aký som – čiže šialenú ako je ona sama – a myslím si, že aj 

v tomto práve je to čaro priateľstva ... .             (Kika Kapustová z 1. PR) 

 

Priateľstvo? ... tak to je o vzťahu – byť úprimný, veriť si navzájom, stáť pri sebe v dobrom aj v zlom ... takže 

takto nejako to vidím ja                     (Robo z 1. PR) 

 

Priateľ je ten, kto je solidárny, berie ma takú, aká som. Keď mám problém, vždy stojí pri mne. Nie je trubiroh :D 

... vie udržať tajomstvo a neotravuje ... .    (Ema z 1.CK) 

 

Priateľstvo je keď sa dvaja ľudia vedia o všetkom porozprávať, dôverujú si vo všetkom, čo robia. A môžu si 

spolu vonku zahrať nejakú dobrú hru... .              (Dominik z 2.CK) 

 

Pravý priateľ sa ťa spýta, ako sa máš a vypočuje si tvoju odpoveď... dokáže ťa počúvať, keď ťa niečo trápi, 

podelí sa s tebou o všetko... .           (Frederika z 2. PRA) 

 

Priateľstvo je založené na tom, že by si dvaja ľudia mali dôverovať a pomáhať si... a zdôveriť sa so svojimi 

tajomstvami, lebo tomu druhému veríš ... . (Mário z 2. PRA) 

 

Priateľ je ten, kto ti pomôže aj v tom najhoršom. Má ťa rád takého, aký si. Keď robíš chyby, tak ti pomôže, aby 

si už také nerobil. Porozpráva sa s tebou a ty mu môžeš úplne všetko povedať, lebo je spoľahlivý, chápavý, tolerantný, 

nápomocný, ochotný... . Nikdy ťa nenechá samého. Keď máš zlú náladu, skúsi ti urobiť lepšiu a nič za to nepýta. Stojí 

pri tebe aj v tom najhoršom ... . 

       (Kitty z 2. CK) 

   
Priateľstvo je niečo, čo sa nedá kúpiť a nie je ani úplne zadarmo. Musíme si ho získať, a to v dnešnej dobe nie 

je také ľahké. K tomu, aby sme získali toho pravého priateľa totiž nestačí mať len otvorené oči, treba si otvoriť aj srdce. 

Takí, ktorí doteraz na vás kašľali a spomenú si na vás a zavolajú len preto, že niečo potrebujú, alebo momentálne 

nemajú s kým, to nie sú priatelia, akých by sme potrebovali k životu. Ľudia, ktorým môžeme dôverovať a spoľahnúť sa 

na nich vo všetkom a sme si od prvej chvíle takí blízki, akoby ste sa poznali dávno a navzájom si veríte a pomáhate - 

práve toto je to priateľstvo, ktoré potrebuje každý z nás, to pravé priateľstvo, ktoré ak jeden z nás nepokazí, zostane 

človeku už na celý život.Takéto priateľstvo si treba hlavne vážiť a chrániť pred ľuďmi, ktorí nám ho závidia a snažia sa 

ho pokaziť.... a radšej budem mať len troch priateľov, ktorým môžem veriť, ako sto falošných!    

               (Katka z 3. PM) 



... z vašej tvorby ... 

Môj príbeh pre tých, ktorí 

nevedia nájsť svoju tvár 

v zrkadle... 

Ahoj, volám sa Lucia. Mám už 
18 rokov, som na strednej 
škole. Mám rada zvieratá – 
psíkov, mačičky, kone, vlkov, 
žaby, ryby, levy, tigre ... . 
Rada spievam – ale len tam, 
kde som sama . Som z 
detského domova Rohožník. 
Mám ešte aj súrodencov – 
troch vlastných – dvoch bratov 
a sestru, ktorú som ešte nikdy 
nevidela. Smutné je, že ju 
vôbec nepoznám...  .  Trápi 
ma aj to, že tento smútok 
neviem prekonať – mala by 
som ľahší život, než mám 
teraz. Viem, že na tom nie 
som až tak zle, že niektorí 
ľudia sa majú ešte horšie. Ja 
som predsa zdravá, mám veľa 
talentov, veľa dobrých ľudí 
okolo seba.  

 Zažila som neuveriteľné veci 
a mám rodinu aj napriek tomu, že som bola v detskom domove. Milujem chodiť po lese, 
byť tam, alebo na poli, kde vidím doďaleka a tú nádhernú oblohu a  kúštik sveta. Tam 
som vždy chodila, keď mi bolo hrozne na duši a cítila som neustály smútok. Veľa času 
som takto trávila v lese, na poli a dúfala som, že mi bude dobre. Milujem ten pocit, to 
tušenie nádeje, že nájdem silu sa postaviť znova na nohy... . Všetko tak rýchlo uteká, ale 
zastaviť  čas  sa jednoducho nedá.  Spomaliť a  zastaviť sa v tej nevypočítateľnej rýchlosti 
v behu času medzi východom a západom slnka – to vedia len niektorí. Tí, ktorí na to majú 
svoj spôsob. Ako pani učiteľka, keď diktuje diktát – má svoj spôsob na tie „zastavenia na 
nádych pri diktovaní“... . A tak je to aj so životom – keď je nám najhoršie, musíme si nájsť 
svoj spôsob, ako začať lepšie žiť... .                                                       Lucia Tóthová 



Milovať to nie je len mať rád 

Milovať je veriť a pravdu spoznávať 

Milovať je odpustiť a znova podať ruku 

Milovať je dať lásku a mať lásku po svojom boku 

xxx 

Láska je krásna, keď sa dvaja majú radi 

Láska je bolesť, keď jeden z nich zradí 

xxx 

Ja som to dievča, ktoré sa stále v noci budí 

Ja som to dievča, ktoré iba po tebe túži 

Ja som to dievča, ktoré ťa v srdci nosí 

Ja som to dievča, ktoré sa s tebou zbližuje 

Ja som to dievča, ktoré ťa miluje 

Ja som tvoja šťastná chvíľa – všetko krásne môžeš len so mnou zažiť 

 

      
 

(obrázok a výber veršov je z tvorby Lenky z 2. P 



 Na tému partnerských vzťahov 

Po zimných prázdninách k nám 10. januára 

zavítali do školy preventisti z CPPPaP Fedákova. 

Medzi žiakov prvého ročníka priniesli tému 

partnerských vzťahov. Cieľom programu je 

podporiť diskusiu o ujasnení si vlastných postojov 

k partnerským vzťahom, podporiť úctu k 

partnerovi/partnerke a nájsť hodnotu vzťahu. 

Prevencia zameraná na partnerské vzťahy 

pokračovala  ešte 16. a 19. januára. 

 

 

Zbohom, Zuyi... 

            V sobotu 21. 01. 2017 pri vážnej autonehode 

tragicky zahynula naša žiačka Nikoleta Kahánková.   

           Zamestnancom  i žiakom  školy  zostáva v 

pamäti ako veselé a usmievavé dievča, šikovná žiačka 

a obľúbená kamarátka (prezývali ju aj Zuyi).   

Česť jej pamiatke! 

 
 

 

Exkurzia opatrovateľov 
Žiaci učebného odboru opatrovateľ sa dňa 24.01. a 

25. 01. 2017 zúčastnili exkurzie na oddelení 

centrálnej sterilizácie v Detskej  fakultnej nemocnici 

na Kramároch. Zamestnanci žiakom názorne ukázali, 

ako sa chystá materiál a zdravotnícke pomôcky na 

sterilizáciu. Oboznámili ich aj s prístrojmi, ktoré na to 

používajú. Ďalej žiakom predviedli  očistu a 

dezinfekciu lôžka po odchode pacienta na 

oddelení centrálnej úpravovne postelí a dezinfekciu 

inkubátora. Všetci zúčastnení žiaci exkurziu     

hodnotili   ako zaujímavú a prospešnú, lebo mohli 

názorne vidieť to, čo sa doteraz učili len teoreticky.  



...navždy sa zachová v pamäti stužkovááá, tá naša stužková ... 
 

V stredu 1. februára 2017 sa uskutočnila stužková slávnosť žiakov tretieho ročníka. O štvrtej 

poobede sa začal slávnostný ceremoniál odovzdávania stužiek. K žiakom, ich rodičom a priateľom a k 

prítomným pedagógom sa prihovoril riaditeľ školy. Slávnostnú časť večera zavŕšil tanec žiakov s 

rodičmi a pedagógmi. Kultúrny program bol v znamení hudby a tanca, spevu i hovoreného slova. Po 

výbornej večeri sa rozprúdila zábava, ktorú prerušilo len krájanie torty a tombola. Tanec potom 

pokračoval až do polnoci. 

Za náročnú prípravu a skvelú realizáciu stužkovej slávnosti patrí vďaka nielen žiakom, ale aj 

pedagógom, ktorých tento rok koordinovala Ing. Viera Turáková. Program a výzdobu pripravili triedni 

učitelia tretiakov, vychovávatelia a majstri všetkých našich učebných odborov. Večeru navarili kuchári 

a tortu a zákusky pripravili cukrári pod vedením svojich majsteriek, obsluhu zabezpečili naši druháci a 

prváci. Hádam len hudbu, kameru a fotografie sme nezabezpečili z vlastných zdrojov... 

(PS: ... ešte by toho bolo veľa, ale teraz sa už nedá spomenúť všetko ...) 

 

 
 
 



 
 



  
 

Exkurzia v SND 

V utorok 28. 02. 2017 sa žiaci a majstri 

učebných odborov ľudovoumelecká tvorba a 

služby a domáce práce zúčastnili exkurzie 

v umelecko-dekoračných dielňach Slovenského 

národného divadla. Žiaci sa prvýkrát stretli 

s výrobou kulís pre divadelné predstavenie 

Rómeo a Júlia, prvý raz videli, ako sa šijú 

kostýmy, ako sa robia parochne, ale aj 

topánky. Žiakom sa exkurzia veľmi páčila, najmä 

výroba kostýmov, parochní, fúzov či brady na 

mieru pre hercov. 

 

 
 

Svetový deň DS 
Teší nás, že v rámci 

celoeurópskej kampane k Svetovému 

dňu Downovho syndrómu (21. marec) 

Slovensko v roku 2017 prezentoval náš 

žiak Dávid Rácz: "Ešte študujem, učím 

sa za záhradníka a chovateľa zvierat. 

Potom chcem pracovať. A športovať. 

Chcem, aby ostatní vedeli, že máme 

túžby, svoje vlastné názory a predstavy 

o svojom živote. A vieme to 

povedať. Môj hlas sa počíta!" 

Pre nás je povzbudením, že viacerí 

mladí ľudia s Downovým syndrómom si 

vybrali práve našu školu, aby sa 

pripravili na svoje budúce povolanie.  

 

Viac o kampani nájdete tu: http://www.edsa.eu/my-voice-counts-slovakia/ 
 

http://www.edsa.eu/my-voice-counts-slovakia/


           Recitačná súťaž      

                    v Hlohovci 
Vo štvrtok 23. 03. 2017 

sa konala celoštátna recitačná 
súťaž v Spojenej škole 
internátnej Hlohovec. Na súťaži 
žiakov odborných učilíšť a 
reedukačných centier v 
prednese poézie a prózy sa 
zúčastnilo 32 súťažiacich. 
Našu školu reprezentovali 
Lenka Pivolusková (3.ĽV) a 
Nikoleta Sztojková 
(3.MA+KR/B). V silnej 

konkurencii obsadili v súťaži družstiev skvelé 3. miesto, v súťaži jednotlivcov skončili obe dievčatá 
piate - Lenka v poézii, Nikoleta v próze. Za výborné výkony, usilovnosť pri nácviku a odvahu verejne 
vystúpiť im patrí veľká vďaka. A vďaka patrí aj pani učiteľke Domorákovej, ktorá žiakov na súťaž 
pripravovala. 
 

 

Súťaž opatrovateľov 
 

V stredu 22.03.2017 

sa konala v Novej Vsi nad 

Žitavou súťaž teoretických 

vedomostí a odborných 

zručností v učebnom odbore 

Opatrovateľská starostlivosť 

v zdravotníckych 

zariadeniach a zariadeniach 

sociálnej starostlivosti.       

Našu školu reprezentovali 

žiačky Michaela Pavlíková 

(1.OT) a Adriána Tarnayová 

(2.OT) s pani učiteľkou 

Ivanou Povincovou. V silnej 

konkurencií 12 družstiev  

 odborných učilíšť z celého Slovenska získali 5. miesto. 

Napriek tomu, že sme nezískali medailu, si žiačky viedli veľmi dobre. Získali nové skúsenosti a za 

odvahu a výkon im patrí veľké uznanie a pochvala. Vďaka patrí aj pani učiteľke I. Povincovej a pani 

majsterke K. Varjúovej, ktoré ich na súťaž pripravovali. 
 



Súťaž cukrárov v Poprade 

 

V stredu 29. 03. 2017 

sa žiačky Nicole Bičianková a 

Martina Mentusová (3.CK/A) 

zúčastnili celoslovenskej 

súťaže praktických zručností 

a odborných vedomostí v 

učebnom odbore cukrárska 

výroba v Poprade. Témou 

súťaže bola torta na motív 

ľudovej rozprávky Janko 

Hraško.  

Cieľom súťaže bola 

prezentácia praktických 

zručností a odborných 

vedomostí žiakov, ich 

vedenie k samostatnosti a 

podpora účelného využívania 

voľného času. Súťaže sa 

zúčastnili dvojčlenné družstvá z odborných učilíšť, obsahovala teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť pozostávala 

z písomného testu, praktickú časť tvorilo plnenie, poťahovanie a výzdoba torty. 

Súťaže sa zúčastnilo 14 družstiev. Členovia poroty boli sprevádzajúci pedagógovia zo zúčastnených škôl. Aj 

keď sa naše dievčatá neumiestnili na stupni víťazov, podali výborný výkon a dôstojne reprezentovali našu školu. Vďaka 

patrí aj pani majsterke E. Švaralovej a p. učiteľkám V. Kozánkovej a V. Turákovej, ktoré naše súťažiace na súťaž 

pripravili a sprevádzali. 

 

... boli sme v Galérii mesta Bratislavy... 
 

 

Vo štvrtok 30. marca 2017 

naši žiaci z tried 1.CK, 1.MA, 

1.OT+PM a 1.KR s pani učiteľkami 

Povincovou, Križanovou a 

Krajčiovou navštívili Galériu mesta 

Bratislavy v Mirbachovom paláci. 

So sprievodom lektoriek si pozreli 

výstavu s názvom Krížik Bodka, 

zameranú na kresby umelcov 

20.storočia, ktoré boli prekvapivé a 

prekračovali hranice klasickej 

kresby. Počas nasledujúcej tvorivej 

dielne v ateliéri galérie potom sami 

vytvorili zaujímavé kresby 

netradičnou technikou... 

 

  



Exkurzia v NR SR 

 

Dňa 31. marca 2017 sme navštívili náš zákonodarný orgán – Národnú radu 
Slovenskej republiky. Na návštevu parlamentu sme sa veľmi tešili a mali sme aj 
pripravené otázky na pánov poslancov, pretože nás zaujíma, čo so okolo nás deje, aká je 
naša krajina, kam smeruje. 

Pôvodne sme mali dohodnuté stretnutie s poslankyňou Annou Zemanovou, ale 
plány sa zmenili kvôli jej zaneprázdnenosti a prišiel nás privítať rovno bývalý minister 
školstva a súčasný poslanec Eugen Jurzyca. No a keď sme ho tam mali, zabudli sme na 
pripravené otázky a pýtali sme sa, či by sa nemohlo chodiť do školy iba štyri dni v týždni. 
Samozrejme, mysleli sme to trochu aj s humorom, aj keď by to nebolo zlé. Po zábavnej 
diskusii sme navštívili priamo rokovanie parlamentu, v ktorom výnimočne vystupovali 
europoslanci. Bolo to po prvýkrát v histórii a my sme boli pri tom. Na chodbách 
parlamentu sme postretali množstvo známych tvári a nezabudli sme sa vyfotografovať. 

Bol to pre nás výnimočný deň, ktorý si niekedy ešte určite zopakujeme. Čo je však 
najdôležitejšie, už si nemyslíme, že ísť voliť je zbytočné. Rozhodujeme o svojej 
budúcnosti! 

  



Snehová kráľovná 
 

V stredu 5. apríla 2017 odohrali 

žiaci školy divadelné predstavenie 

Snehová kráľovná, ktoré pod vedením 

Mgr. J. Sekerešovej nacvičili v 

dramatickom krúžku. V dramatizácii 

známej rozprávky sa predstavili Nicole 

Bičianková, Lucia Tóthová, Michal 

Meszároš, Rudolf Blaho, Martin Pokusa a 

ako herec, rozprávač aj huslista Ján 

Kolenič. 

Na premiéru sa prišlo do kultúrnej 

miestnosti pozrieť takmer 50 

zamestnancov školy a podľa ich slov to 

bolo veľmi pekné predstavenie. Všetkým 

teda patrí veľká vďaka  

za nevšedný kultúrny zážitok.  

 

Deň narcisov 
  V piatok 7. apríla 2017 naši žiaci - tak ako každý rok - rozdávali narcisy v rámci verejnej zbierky Ligy 

proti rakovine, ktorá sa usiluje pomáhať ľuďom  s touto zákernou chorobou. V bezprostrednom okolí 

školy ste našich dobrovoľníkov mohli vidieť na Patrónke a Dúbravskej ceste, zavítali aj do firiem Atos, 

Siemens,  Generali,  do Národnej diaľničnej spoločnosti, ústavov SAV a  priestorov  WestEnd  

parku. Aj napriek zlému počasiu nás neopúšťala dobrá nálada a optimizmus.  

 

 

Našim žiakom sa podarilo 

vyzbierať rekordných 2044,73 EUR. 

Informovala nás o tom Liga proti 

rakovine, ktorá už 21. rok organizuje 

túto kampaň. Všetkým darcom, ale aj  

žiakom a pedagógom, ktorí sa na 

danej akcii zúčastnili ďakujeme za 

ochotu a už teraz sa tešíme na ďalší, 

22. ročník Dňa narcisov. 



Festival záhrad 

Cez víkend 7. - 9. apríla 2017 v nákupnom 

stredisku Bory Mall prebehol Festival 

záhrad, ktorého sa zúčastnila aj naša škola. 

      

 Návštevníci mohli spolu s našimi 

záhradníkmi aj ďalšími odborníkmi osláviť 

príchod jari, inšpirovať sa kvetinovými 

aranžmánmi a nápadmi, ako si zveľadiť a 

rozzelenať kúsok svojho domova. Naša 

expozícia bola na prízemí a čo-to 

veľkonočné si v našom stánku mohli 

návštevníci aj zakúpiť. 

 

Dobrodružná hra 
 

 
 

"A tak na mesto, v ktorom kedysi vládlo dobro, padla tma..." takto začínal príbeh hry, ktorej sa 

mali možnosť 11. apríla 2017 večer zúčastniť ubytovaní žiaci na školskom internáte.  

Nájsť mapu, získať indície, zrušiť kliatbu nad mestom. Jednoduché zadanie však vôbec nebolo 

ľahké. Dvanásť statočných žiakov  v sprievode pani zástupkyne Gergelovej  preliezlo pavučinu 

jedovatého pavúka, našlo odkaz v starej temnej knižnici, zdolalo nebezpečné územie, rozlúštilo  



zašifrované indície, našlo odomknuté dvere v budove školy zahalenej tmou. Spoločne získali 4 indície, 

ktoré ich doviedli do kultúrnej miestnosti, kde ich privítal kráľ, ktorý potreboval pomoc. Z kopy písmen 

bolo treba poskladať protizaklínadlo a spoločne ho vysloviť. Žiakom sa podarilo splniť aj túto poslednú 

úlohu, za čo ich kráľ odmenil medailou a sladkou odmenou. 

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí svoj čas venovali prípravám a samotnej realizácii hry. A určite 

to nebola posledná dobrodružná hra, ktorú škola zorganizovala, lebo každý z nás potrebuje zažívať 

vzrušujúce a zaujímavé príhody s troškou nebezpečenstva.  

 

 

Exkurzia v Hlohovci 
Vo štvrtok 27. apríla 2017 sa žiaci zo 

školského internátu zúčastnili exkurzie vo 

hvezdárni v Hlohovci. Hovorí sa, že filozofa 

Kanta privádzali do úžasu dve veci - 

hviezdne nebo nado mnou a mravný zákon 

vo mne. Tú prvú úžasnú vec sme si teda 

mohli pozrieť a dostali sme k tomu aj 

odborný výklad.  

   

 

Mladý tvorca 
  V  dňoch  26. - 28.  apríla  2017 sa v Nitre konal  25. ročník výstavy  Mladý tvorca, na ktorej  

prezentujú svoje zručnosti žiaci stredných odborných škôl zo Slovenska a z Čiech. Naša škola sa 

výstavy zúčastnila ako vystavovateľ, ale 

dvoma autobusmi  v  sprievode 

učiteľov, majstrov aj našich školských 

psychologičiek a sociálnej pedagogičky 

sa na výstavu do Nitry prišli pozrieť aj 

naši žiaci. V našom stánku mohli 

návštevníci oceniť kreativitu našich 

záhradníkov, cukrárov a knihárov, ako aj 

žiakov z odborov ľudovoumelecká tvorba 

a služby a domáce práce, pozrieť si 

prezentáciu školy a zakúpiť bylinky, 

koláčiky či drobné šperky. Stánok 

aranžovali  Mgr. I. Jančia, Mgr. P. 

Orlovský a Mgr. L. Krušinová. Počas 

troch dní sa o stánok starali Mgr. J. Kočkovská a Mgr. L. Ludvíková. 

Všetkým, ktorí sa pričinili o prípravu a realizáciu nielen výstavy, ale aj odbornej exkurzie žiakov 

patrí poďakovanie. 



Deň Zeme 

Prvú májovú stredu sa u nás konal Deň Zeme. 

Vychovávatelia z internátu v spolupráci so 

zamestnancami DSS a RS ROSA pripravili pre 

žiakov a klientov množstvo zaujímavých aktivít, 

prostredníctvom ktorých žiaci spoznávali 

možnosti, ako chrániť našu planétu, učili sa 

separovať odpad, recyklovali, vyrábali 

dekoračné predmety, ochutnávali maškrty z bio 

surovín. V závere všetkých milo prekvapilo 

hudobno-edukačné vystúpenie skupiny 

„Smetiari“, do ktorého sa s bicími nástrojmi 

vyrobenými z fliaš s radosťou zapojila aj naša 

mládež. 

Venčenie psov 

Venčenie psov z útulku patrí k obľúbeným činnostiam viacerých žiakov v školskom internáte.  

Aj 4. mája sme sa vybrali na vychádzku do lesa na Polianky a nezabudli sme ani na psích kamarátov. 

Všetci sme si užili príjemný slnečný deň. 

 

 



Súťaž záhradníkov 

Vo štvrtok 04. 05. 2017 sa žiaci Alena 

Brichtová (1.ZH) a Ján Fratrič (3.ZH) zúčastnili 

celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a 

praktických zručností v učebnom odbore 

poľnohospodárska výroba – záhradníctvo  v 

Košiciach. 

Súťaž obsahovala teoretickú a praktickú časť, 

úlohou ktorej bola výsadba okrasných drevín a 

muškátov. Súťaže sa zúčastnilo 12 družstiev, 

členmi poroty boli sprevádzajúci pedagógovia zo 

zúčastnených škôl. Hodnotilo sa dodržanie 

technologického postupu, výber rastliny bez 

porušenia koreňového balu, správne 

navrstvenie zeminy, kvalita prevedenej práce a 

estetika úpravy výsadby. Aj napriek 

nepriaznivému počasiu naši žiaci podali výborný 

výkon a hoci sa neumiestnili na stupni víťazov, 

veľmi dobre prezentovali našu školu.  Vďaka 

patrí aj pani majsterke Zuzane Tomašovičovej, 

ktorá ich na súťaž pripravovala a sprevádzala. 
 

 

Prax v minizoo Devín 

Naši chovatelia majú 

zaujímavú prax v Minizoo 

Devín, kde spoznávajú a 

starajú sa o rôzne druhy zvierat 

- čistia, kŕmia, venčia. Naši 

žiaci tu spolupracujú aj na 

projekte Wings for Human 

(Krídla pre človeka -

 http://wingsforhuman.sk/), 

ktorý sa snaží spopularizovať 

ornitoterapiu - liečbu pomocou 

dravých vtákov.  

 

http://wingsforhuman.sk/


Balet v SND  

   V  piatok  12.  05.  2017  sa  žiaci  

učebných odborov ľudovoumelecká tvorba a 

služby a domáce práce zúčastnili 

generálky predstavenia  baletu "Rómeo a Júlia" 

v Slovenskom národnom divadle.  

Námet Williama Shakespeara spracovaný 

choreografkou Natáliou Horečnou posúva 

najznámejší romantický príbeh do súčasného 

kontextu. 

 

Vychádzka k Dunaju  

V školskom internáte sa snažíme v rámci 

vychádzok poznávať mesto i jeho okolie. Vychádzka  k  

Dunaju  určite  patrí k príjemnému spestreniu, najmä keď 

je tak pekne, ako bolo 18. mája  

 

Bojná 

V dňoch 22. – 24. 5. 2017 sa žiaci triedy 3.OT 

zúčastnili pracovno-relaxačného pobytu v Bojnej 

neďaleko Piešťan.  

Bývali sme v Ranči pod Babicou, kde sme si s p. 

učiteľkami Mgr. I. Povincovou a Mgr. A. Hornáčkovou 

opakovali učivo na záverečné skúšky. Navštívili sme 

ZOO so zaujímavými zvieratami. V obci Bojná sme si 

pozreli expozíciu múzea z obdobia Veľkej Moravy, 

kde boli vystavené vykopávky, ktoré sa našli na 

Valoch pri obci Bojná. Zvedavosť nás po krátkej túre 

doviedla k nálezisku vykopávok a sídlu z obdobia 

Veľkej Moravy. Všetkým sa veľmi páčilo a zážitky 

nám dlho ostanú v pamäti. 



Exkurzia vo Viedni 

Dňa 15. 05. 2017 sme sa vybrali na túžobne očakávanú exkurziu do Viedne. Exkurzia 

bola určená pre odbor predavač, a tak logicky naša prvá zastávka bola v jednom z 

najväčších nákupných centier v Európe -  v SCS Wien. Je taký rozsiahly, že keby sme tam strávili aj 

celý deň, neprejdeme všetky obchody. Po cca 2-hodinovej obhliadke sme sa vybrali do Viedne, 

známej pompéznym historickým centrom, ktoré bolo z veľkej časti vybudované za vlády 

Habsburgovcov a v roku 2001 bolo zapísané do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Centrum 

Viedne ponúka pri pešej prehliadke mnoho zaujímavých pohľadov. Od gotickej katedrály svätého 

Štefana cez Hofburg, ktorý ako rezidencia slúžil Habsburgovcom viac ako 600 rokov, mnohé kostoly s 

pôsobivými architektonickými prvkami, romantické stredoveké uličky, ktoré sa zachovali dodnes, až po 

luxusné nákupné ulice. My sme si však dopriali po vyčerpávajúcej obhliadke mesta veľkú porciu 

zmrzliny a spokojní sme nastúpili do autobusu s tým, že program našej exkurzie sme naplnili do bodky. 

Hovorí sa, že keď chceš rozosmiať Boha, tak mu povedz  o svojich plánoch. Cestu, ktorá normálne 

trvá 1 hodinu, sme absolvovali v rekordnom čase 7 hodín. Veru, táto cesta sa nám vryje nezmazateľne 

do pamäti. 46 ľudí uväznených v autobuse za teplého počasia - to preverí charaktery. Veľká vďaka 

preto patrí všetkým zúčastneným pedagógom a vodičovi autobusu, ktorý mal s nami božskú 

trpezlivosť. Nakoniec sme šťastlivo dorazili do školy, kde nás obetavo čakali vychovávatelia 

zo školského internátu na čele s pani zástupkyňou Gergelovou, ktorí nám pripravili občerstvenie 

a prakticky odvrátili smrť hladom, smädom a vyčerpaním. Je krásne vedieť, že na vás niekto myslí a 

čaká vás s večerou. Napriek všetkému, to bol skvele strávený čas zo super ľuďmi na palube :-) 

 

 



 

Maliari súťažili v Snine 

 

 

V dňoch 23.- 24. 05. 2017 sa žiaci Tibor Rigó (3.MA) a Michal Kovács (2.MA) pod vedením 

majstra OV Adriána Vlčka zúčastnili  celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických 

zručností v učebnom odbore stavebná výroba – maliarske a natieračské práce. 

Súťaž obsahovala teoretickú a praktickú časť. Z teoretickej časti žiaci mali vypracovať test a úlohou 

praktickej časti bola vnútorná maľba a náter stien. Hodnotilo sa dodržanie technologického postupu, 

príprava náradia, príprava podkladu - stierkovanie, brúsenie, oprašovanie, penetrácia sokla, nanesenie 

prvého náteru na stenu,  nanesenie prvého náteru na sokel, ošetrenie náradia a upratanie pracoviska, 

nanesenie druhého náteru na stenu a sokel, ošetrenie náradia a upratanie pracoviska. 

V hodnotení jednotlivcov sa Tibor Rigó umiestnil na druhom mieste a ako škola sme sa umiestnili na 

štvrtom mieste. Žiakom i majstrom, ktorí ich pripravili, ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy. 

 



 

Bojnice 2017 

 
V dňoch 29. 05. – 02. 06. 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili spolu s klientmi DSS a RS ROSA kurzu 

pohybových aktivít v Bojniciach. Žiaci si pod vedením pedagógov zasúťažili, zahrali športové hry, 

posedeli pri ohníku... 

Hneď prvý deň po ubytovaní sa vybrali žiaci pod vedením svojich pedagógov na prieskumnú 

vychádzku. Ďalšie dni sa dozvedeli niečo zaujímavé o historickom a veľmi známom zámku, vybrali sa 

do ZOO, na celodenný výlet do Martina do Múzea slovenskej dediny, ktoré je najväčšou národopisnou 

expozíciou v prírode. 

Zúčastnení žiaci hodnotili kurz ako výborne zorganizovanú akciu, za ktorú môžeme poďakovať  Mgr. A. 

Hullovej, Mgr. P. Čaputovi,  Mgr. A . Hornáčkovej a Bc. M. Černuškovi a za DSS a RS V. Horeckému. 

 

 
 



Deň detí 01.06.2017 
 
Vo štvrtok 1. júna 2017 sa stretli - tak ako každý rok –  

naši žiaci i absolventi pri príležitosti Dňa detí, aby sa zabavili, 

porozprávali, pospomínali. O kultúrny program sa postarali hostia 

aj domáci.  Návštevníci mali k dispozícii kolotoče, skákacie 

hrady, súťaže s peknými výhrami, povoziť sa mohli na silných 

motorkách.  

V stánkoch ponúkli svoje výrobky naši kuchári a cukrári, 

záhradníci, ale aj žiaci z učebného odboru služby  

a domáce práce a ľudovoumelecká tvorba, tlak nám zmerali 

opatrovatelia, tváre či ruky skrášľovali vychovávateľky zo 

školského internátu. Predavači ponúkali hotdogy, kuchyňa 

pripravila na večeru rezne a horúci deň pomáhali schladiť nápoje 

i nanuky. Tancovalo sa do ôsmej večer. 

 

Vďaka za túto vydarenú akciu patrí organizátorom z DSS 

ROSA a Odborného učilišťa, ako i všetkým zúčastneným. 

 
 

 

Futbalový zápas 

  Vo štvrtok 8. júna 2017 sa stretli v 
priateľskom futbalovom zápase dva tímy zostavené 
zo žiakov našej školy a zo žiakov Spojenej školy 
Švabinského. Hlavným organizátorom a rozhodcom 
v jednej osobe bol Mgr. Peter Čaputa, jeho pravou 
rukou bol Ing. Pavol Ungvarský. Malé občerstvenie 
- hotdogy, kávu, čaj, minerálku - pre žiakov aj pre 
pedagogický dozor pripravili žiaci učebného odboru 
kuchár pod vedením Ing. Vierky Turákovej. Prvú 
pomoc zabezpečovali žiaci učebných odborov 
opatrovateľstvo a pedikúra – manikúra pod 
vedením Mgr. Ivany Povincovej. Celý priebeh 
futbalového zápasu fotograficky zdokumentovala 
Mgr. Sylvia Krajčiová. 
... 

Futbalovým hosťom sa darilo lepšie – vyhrali 
v pomere 7 : 2 ... ale nabudúce si víťazstvo 
nenecháme ujsť! 
 

 

https://oudubba.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=97


ZÁVEREČNÉ  ZHODNOTENIE 
Dňa 07. 06. 2017 sa konalo záverečné zhodnotenie 

študijných výsledkov 17 žiakov 3. ročníka našej školy. Ráno sa 

žiakom v prítomnosti triednych učiteľov a majstrov odbornej 

výchovy prihovoril riaditeľ školy a poprial im veľa úspechov 

v písomnej a praktickej časti. Žiaci si potom overili svoje 

vedomosti a zručnosti, cez prestávku mali pripravené 

občerstvenie. Poobede sme sa opäť stretli a jednotliví majstri 

odbornej výchovy zhodnotili prácu žiakov.  

 

 

                 

 

  

                Všetci žiaci zadané úlohy splnili. 

        

                   

 

           BLAHOŽELÁME! 



Lúčenie s tretiakmi ... 

... v piatok  23.6.2017 sme sa slávnostne rozlúčili so žiakmi 3. ročníka, ktorí dokončili štúdium v školskom roku 2016 / 

2017. Napätie zo skúšok je minulosťou, tie horšie chvíle v škole zabudnuté, v ruke výučný list, na tvári úsmev (a niekde 

aj slzička dojatia), v duši možno trochu obáv z nového začiatku, ale iste aj odhodlanie vyskúšať si svoje sily 

v samostatnom živote... .  

Tak veľa šťastia, síl, radosti  a úspechov v živote! Držíme vám všetkým palce!!! 

 

 



Vtipy, slová múdrych a malá orientačná hra ... 

/ alebo: niečo na zasmiatie, niečo na zamyslenie a niečo na zlepšenie orientácie    

 

Chlapík sedí v kresle u zubára a ten sa ho pýta: 

 - Kde ste  nechali zuby ? 

 - Doma v obývačke“, odpovedá chlapík. 

 
          
 
Na diskotéke vraví mladík blondínke:    

- Slečna, vymeňme si telefóny.       

- Radšej nie, ja som so svojím spokojná.  

 

           
                                            
Hneď v prvý deň v škole napísala pani učiteľka  

Jožkovi do žiackej knižky poznámku:  

-  Váš syn nič nevie. 

Otec na to pohotovo odpísal: 

-  Práve preto ho posielam do školy. 

 

           

 

Dcéra hovorí mame:  

- Mami, dnes som v škole dostala dvojku a trojku.  

A mama na to:  

-  Ale nehovor! Ja som dnes stretla pani učiteľku  

a tá mi povedala, že si dostala päťku!  

- Však dva a tri je predsa päť, či ?!  

 

    

 

...a dve vtipné poznámky zo života od Mirky z 3. OT: 

 

Doktorka mi povedala, že sa mám starať o svoju váhu. 

Tak som z nej už dvakrát utrela prach...  

 

V našej triede  natoľko vzrástol sarkazmus, že už sami nevieme, kedy si robíme žarty a kedy to 

myslíme vážne ...  
 



... tak niečo na zasmiatie už máme, teraz niečo na zamyslenie... 

 
/Do rubriky „slová múdrych – niečo na 

zamyslenie“ sme tentoraz vybrali myšlienky 

z diela Carla Gustava Junga.  
Kto to bol? 

Carl Gustav Jung (1875 – 1961) bol švajčiarsky 

lekár, psychoterapeut, zakladateľ analytickej 

psychológie. Z jeho diela vyžaruje hlboká úcta 

k človeku a jeho duši, láskavé porozumenie 

a pochopenie pre ľudské slabosti a bolesť 

a úprimná snaha pomôcť. Ale skúste to posúdiť 

sami z nasledujúcich citátov z Jungových 

filozofických a psychologických textov... . 

Príjemné čítanie  

 

= Nie som tým, čo sa mi prihodilo, ale tým, 

kým som sa rozhodol stať. = 

 

= Všetko, čo nám prekáža na iných ľuďoch, 

nás môže priviesť k porozumeniu sebe 

samému. = 

 

= Ak existuje niečo, čo by ste chceli zmeniť 

na svojom dieťati, zamyslite sa najprv, či to 

nie je niečo, čo by ste mali zmeniť na sebe...= 

 

= Nezdržiavaj toho, kto od teba odchádza. Nemôže potom prísť k ten, kto ide ku tebe. = 

 

= Človek môže stratiť rozum viac či menej normálnym spôsobom. = 

 

= Ukážte mi psychicky zdravého človeka a ja vám ho vyliečim. =  

 

= Samota nie je podmienená neprítomnosťou ľudí okolo, ale nemožnosťou hovoriť 

s prítomnými ľuďmi o tom, čo je pre nás podstatné, alebo tým, že naše názory sú pre iných 

neprijateľné. = 

 

= Človek nemôže dokázať existenciu Boha, tak ako šatová moľa , ktorá sa živí požieraním 

austrálskej vlny, nemôže dokázať ostatným, že existuje Austrália ... .=  
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1.     Svetadiel, v ktorom leží Slovensko 

2. Priezvisko našej úspešnej plavkyne 

3. Najvyšší vrch Nízkych Tatier (2 043 m) 

4. Mesto v Bratislavskom kraji známe výrobou keramiky 

5. Priezvisko nášho svetoznámeho operného speváka 

6. Vrch, na ktorom je mohyla generála M. R. Štefánika 

7. Rodná obec Ľ. Štúra aj A. Dubčeka 

8.      Čo sa ťaží v okolí miest Prievidza, Handlová a Nováky? 

9.      Mesto, kam v 9. storočí prišli a pôsobili tu Cyril a Metod 

10. Bratislavský futbalový klub 

11. Štít Vysokých Tatier, na vrchole ktorého je meteorologická stanica 

12. Najväčšie mesto Východného Slovenska 

13. Akú funkciu (hodnosť) mal  J. Ch. Korec v Cirkvi na Slovensku? 

14. Hrad na sútoku riek Moravy a Dunaja 

15. Pleso vo Vysokých Tatrách, ku ktorému premáva zubačka 

16. Naše známe kúpele na liečbu chorôb pohybového aparátu 

         



... a teraz ešte niečo na zlepšenie orientácie   

/ alebo: Vyznáte sa v historickom centre Bratislavy? 
 

 v historickom centre Starého mesta sú ulice, ktoré majú v názve nejaké REMESLO... 

Vaša úloha: napíšte názvy troch takýchto „remeselníckych“ ulíc v historickom centre Starého 

mesta : 

1./ ...........................................; 2./ .................................................;  3./ ...............................................; 

 

 ak chodíte po Starom Meste s otvorenými očami , určite bude pre Vás hračkou = Vaša úloha:  

napísať do riadku pod obrázkom správny názov toho námestia, kde sa nachádza  fontána 

z fotografie pod týmto textom ... (pre istotu ale ponúkame výber z nasledujúcich možností:  

 Hlavné námestie  Hviezdoslavovo námestie   Františkánske námestie  Námestie SNP 

 Šafárikovo námestie  

             

 

       .................................              .........................................              ...........................          .................................         ............................... 

 

/ ... a celkom na záver dôležitá redakčná poznámka: svoje riešenia všetkých úloh a testov  v 

 tomto  čísle časopisu  môžete preukázať tak, že v  dňoch  od  9. do 13. októbra 2017váš časopis 

s vyriešenými úlohami si podpíšete na obálke svojím menom a priezviskom (a pripíšte aj triedu) a takto 

označený ho vhodíte do našej redakčnej schránky - za správne a úplne vyriešené úlohy vás čaká 

sladká odmena  ... / 



Sokoliareň a Mini ZOO Devín 

... opekačka na záver školského roka ... super bolo ... 

(V prípade záujmu o akcie v  Mini ZOO Devín využite kontakt:  info@wingsforhuman.sk ) 

 

 

https://www.facebook.com/minizoodevin/?ref=page_internal
mailto:info@wingsforhuman.sk
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