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Školský občasník SOŠ na Ul. A. Dubčeka vo Vranove n.T.

Kupóny aj v tomto čísle!

Fotopríbeh z Dňa otvorených
dverí 2013

Aj Vás zaujíma, ako dopadli
naši absolventi?

Uvarte si spolu
s našimi žiakmi!

V tomto čísle otázky pre
Mgr. Darinu Jurkaninovú
Bc. Mariannu Sojkovú
a Mgr. Moniku Saganovú

Milí deviataci,
pozývame Vás na prijímacie skúšky
do študijných a učebných odborov 1.
ročníka pre školský rok 2014/2015.
Termíny konania:
1. termín - 12. máj 2014 a 15. máj 2014
2. termín - 17. jún 2014
Do 4-ročných študijných odborov možno prijať:
6442 K obchodný pracovník 12 žiakov
6446 K kozmetik
18 žiakov
6445 K kuchár
15 žiakov
6444 K čašník
15 žiakov
Prijímacie
skúšky
sa
budú
konať
zo slovenského jazyka a literatúry a
z matematiky.
Obsahom prijímacích skúšok zo slovenského
jazyka a literatúry bude doplňovací diktát – 15
bodov a test – 35 bodov, spolu 50 bodov. Žiak
na prijímacích skúškach neuspel, ak získal
menej ako 12 bodov.
Časový limit pre diktát: 10 minút
Časový limit pre test: 35 minút
Obsahom prijímacích skúšok z matematiky
bude riešenie príkladov spolu za 50 bodov.
Žiak na prijímacích skúškach neuspel, ak
získal menej ako 12 bodov.
Časový limit: 60 minút
Pridelenie bodov za prospech v ZŠ:
Za priemer známok v 6. – 9. ročníku základnej
školy bez výchovných predmetov získa žiak
maximálne 100 bodov postupným pridelením
tak, že
- za priemer 1,00 – 100 bodov
- za priemer 4,00 – 0 bodov
Celkové poradie žiakov bude tvoriť súčet
bodov za prospech v ZŠ a bodov za písomnú
PS. V prípade rovnakých výsledkov rozhodne
vyššia úspešnosť žiakov v Testovaní 9–2014.
Bez prijímacích skúšok bude prijatý
žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní
žiakov 9. ročníkov ZŠ, dosiahol v každom
predmete testovania samostatne úspešnosť
najmenej 90 %.

Prijímacie skúšky do 3-ročných učebných
odborov pre školský rok 2014/2015 v odboroch:
6489 H hostinský, hostinská 15 žiakov
6456 H kaderník
30 žiakov
2964 H cukrár, cukrárka
20 žiakov
6460 H predavač
10 žiakov
6445 H kuchár
15 žiakov
Bez prijímacej skúšky budú prijatí žiaci
na základe poradia podľa priemerného
prospechu v 6. – 9. ročníku ZŠ. V prípade
rovnakých výsledkov o prijatí rozhodnú výsledky
dosiahnuté v Testovaní 9–2014.
Talentové skúšky do odboru 8261 M
propagačná grafika
sa uskutočnia dňa 03. 04. 2014 na SOŠ, A.
Dubčeka 963/2 vo Vranove nad Topľou.
Talentová skúška spočíva vo výtvarných
prácach:
1. kresba zátišia grafitovou ceruzkou, formát
A3, čas 90 minút
2. figurálna kompozícia, maľba, formát A3,
čas 90 minút /temperové alebo vodové farby/
Za talentovú skúšku môže žiak získať maximálne
20 bodov. Za každú prácu po 10 bodov.
Všetci uchádzači o prijatie si so sebou donesú
10 svojich domácich výtvarných prác (kresby,
maľby,
grafiky,
kombinované
techniky,
fotografie...), predložia diplomy zo súťaží
v oblasti výtvarnej tvorby, ktoré získali
za posledné dva roky. V priebehu PS žiaci
absolvujú aj osobný pohovor zameraný
na rozbor domácich výtvarných prác.
Plánovaný počet prijatých žiakov: 30 žiakov
Žiak na prijímacej skúške neprospel,
ak talentovú skúšku urobil na menej ako
10 bodov.
Pri rovnosti bodov zo skúšky na overenie
nadania, riaditeľ školy prijme prednostne
uchádzača, ktorý dosiahol lepší priemerný
prospech v 6. až 9. ročníku ZŠ.
Tešíme sa na Vašu účasť a tvorivé nápady.
Ing. Ľubomír Tóth
riaditeľ školy
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Vážení čitatelia,
po krátkej dobe máme opäť
pred sebou ďalšie číslo
školského časopisu s názvom
Dubkáčik. Treba povedať,
že sa opäť jedná o svieže a
na nič sa nehrajúce dielko.
Upútajú nás a možno aj
trochu prekvapia spovede
našich kolegýň z praktického
vyučovania, fotopríbeh nám
pripomenie udalosti z dňa
otvorených dverí, zaujmú aj
praktické rady do školského
života, či recepty a potešia
názory našich úspešných
absolventov, rovnako aj
výsledky žiakov na niektorých
súťažiach. A to všetko
v časopise, ktorý vyšiel už
druhýkrát v školskom roku.
To sa dejú veci !

foto komix čuníka!
Kto vypustil

Tento foto-komix Vám pripomenie Deň otvorených dverí,
ktorý sa uskutočnil 10. októbra 2013. Zúčastnení isto
netušili, že sme zachytili nielen to čo povedali,
OOO nie!
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Komentáre sú be

Zdá sa, že sa rubrika „Spoznaj učiteľa!“ ujala. A preto v tomto čísle vyspovedáme až troch
zástupcov učiteľského zboru. Máme nielen učiteľky, ale aj učiteľov. Aj napriek tomu v rámci zvyšovania čitateľskej atraktívnosti nášho časopisu sme zvolili zástupkyne nežnejšieho
pohlavia. No aj napriek tomu ich nebudeme šetriť a pekne ich potrápime otázkami.

Mgr. Darina Jurkaninová ukončila stredoškolské
štúdium v roku 1985 na Strednej priemyselnej škole
odevnej v Trenčíne. V rokoch 1987/1989 absolvovala
na Pedagogickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Prešove pedagogické štúdium zamerané
na praktické vyučovanie na SOU. Bakalárske
štúdium absolvovala na Pedagogickej fakulte
Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave a je aj
čerstvou absolventkou magisterského štúdia na DTI
v Dubnici nad Váhom odbor učiteľstvo technických
predmetov a praktickej prípravy. Od roku 1985
pracuje ako majsterka v odevníckom odbore v SOŠ
vo Vranove nad Topľou.
Aj Vás rodičia nútili nosiť čiapku a
pančuchy v zime?
Tým si v detstve prešiel asi každý...
Ak by bola na našej škole povinná
rovnošata ako si ju predstavujete?
Určite pohodlná, trendová a najštýlovejšia
zo všetkých škôl v našom meste.
Ako by vyzeral Váš deň, keby ste boli na
jeden deň chlapom?
Asi futbal a pivo???? Neviem.
V koľkých rokoch ste sa prvýkrát opili
a čo Vám na to povedali rodičia?
Moje prvýkrát bolo na internáte na strednej
škole, no našťastie ma moji rodičia
nevideli.
Máte tetovanie? Ak áno, kde a ak nie,
tak kam by ste si ho dali a aký motív?
Mám tetovanie prírodným farbivom Hena
na členku pravej nohy, ktoré malo vydržať

iba dva roky, ale akýmsi záhadným spôsobom
nezmizlo a mám ho už 15 rokov, v roku 1999
bol trendovým motívom delfín, ktorý sa mi
nepáči už zopár rokov a uvažujem o laserovom
odstránení.
Keby bol život film a niektoré pasáže by sa
dali vrátiť, zmenili by ste niečo?
Som spokojná a nemenila by som ani jednu
chvíľu vo svojom živote.
Mali ste niekedy trvalú?
Mala a už nikdy viac.
Vrátili by ste 80‘ roky v obliekaní?
Nemám s tým problém, tento štýl obliekania
preberá aj dnešná móda, nadrozmerné svetre
a široké topy, ramenné vypchávky, nohavice
v pánskom štýle a vysoký pás...
Mali by ste odvahu na nudapláž?
To nie, asi by som na to odvahu nenabrala ani
teraz a ani v dobe, keď som bola mladšia.

Chodíte rada k zubárovi?
Nemám s tým problém, dokonca zub múdrosti
mi v Prešove vytiahol zubár, ktorý sa neskôr
stal ministrom zdravotníctva.
Išli ste niekedy stopom?
Ajaj a ako často. Z Trenčína do Vranova....

do Bratislavy, do Brna.... teraz by som to
svojim dcéram nedovolila. Moji rodičia
o tom ani netušili....
Chodíte na diskotéky?
Už sa to nehodí, ale chodila som aj
s dobrou partiou kolegýň...

Bc. Marianna Sojková absolvovala
štúdium v odbore kaderník na SOU
v Humennom. V roku 1998 maturitnou
skúškou ukončila štúdium v odbore
vlasová kozmetika. Funkciu majstra
obdornej výchovy na našej škole začala
vykonávať v roku 2001. Počas výkonu
tohto povolania si v rokoch 2002-2005
rozšírila štúdium na Pedagogickej fakulte
Trnavskej univerzity v Trnave.
Aký najodvážnejší účes ste mali a mali by
ste odvahu na „ježka“?
Keď si niekedy pozriem fotky z minulosti, tak
mi rezonuje v mysli jeden účes, na ktorom sa
prelínalo viac farieb. Čo sa týka vzťahu “strih
na ježka a ja“ mám vo veľkej obľube krátke
extravagantné strihy. V mladšom veku som
krátky účes nosila. Možno raz, keď sa budem
chcieť cítiť mladšie bude aj ježko.
Zaspávali ste aj vy do školy a dali ste
niekedy falošnú ospravedlnenku?
Zaspať do školy, alebo priniesť falošnú
ospravedlnenku je nepísaný zákon a určite
sa táto situácia stane aj vzornému žiakovi,
len nech sa to nestáva často. Takže sa
priznávam, že párkrát sa mi takáto udalosť
stala, ale určite nie často.
Máte nejaké jedlo, ktoré vyslovene
nemusíte a naopak na čom si zmlsnete?
Kuchyňa – príprava jedla – jedlo ...áno to
môžem, veľmi rada sa v tejto časti domu
zdržiavam, rada jedlo pripravujem a aj ho
rada konzumujem. Čo sa týka jedla, ktoré
nemusím, tak to je určite špenát, a čo môžem
je zemiakový šalát mojej mamy a kuracie
rezne. To je jedlo, na ktorom si viem pochutiť.
Ako by vyzeral Váš deň, keby ste boli
na jeden deň chlapom?
Óoo,...tak týmto som sa naozaj nikdy
nezaoberala, nemyslím si, že by som chcela
meniť s akýmkoľvek chlapom. Som v podstate
spokojná tak, ako to je. Chlapi majú svoje
chlapské záležitosti, ktoré sa im javia ako

dôležité a prvoradé. A to isté aj ženy... A je
dobré, že sa medzi tie mužské a ženské
záležitosti vtesná aj chémia. A kebyže som
sa predsa len tým chlapom stala, tak určite
by som si neodpustila nejakú parádnu
žúrku s partiou a samozrejme nemali by
chýbať krásne baby.
Spomínate si na nejaký prú... problém
(cenzúra funguje aj tu J) z mladosti?
Nemyslím si, že nejaký prú... či problém
chceme nejako extra dlho držať v hlave.
Ja sa snažím na nejaké tie „zakopnutia“,
ktoré sa pritrafili v mladosti zabudnúť
a možno nie zabudnúť, ale niekam hlbšie
v mysli odložiť a často nespomínať. Ísť
dopredu a nerobiť si zbytočne problémy
a samozrejme ani ostatným nie.
Je nejaký typ účesu (poprípade
typ zákazníka J), na ktorom neradi
pracujete?
Nemám typ účesu, na ktorom by som
nerada pracovala. Požiadavka mojej
zákazníčky je nová výzva. Každá
zákazníčka je špecifická a ja sa snažím
každej maximálne vyhovieť, vyzdvihnúť jej
krásu a jedinečnosť. Vo svojom mladšom
veku už po vyučení som pracovala
v jednom kaderníckom salóne u pani
kaderníčky a tá mi stále prízvukovala: „
Náš zákazník, náš pán“. Ďakujem jej za to.
Osvojila som si to a toho sa aj držím. No
samozrejme, aj ja mám svoje hranice, lebo
ako vieme, ľudia sú rôzni a práca s nimi nie
je jednoduchá.

Mgr. Monika Saganová ukončila
stredoškolské štúdium v roku 2002
na Združenej strednej škole v Košiciach.
V rokoch 2006/2011 študovala
na Dubnickom technologickom inštitúte
v Dubnici nad Váhom odbor učiteľstvo
profesijných predmetov a praktickej
prípravy. Od roku 2004 pracuje
ako majsterka odbornej výchovy
v odbore kozmetik v SOŠ vo Vranove
nad Topľou.
Každý učiteľ vraj má profesionálnu
deformáciu. Ako sa to odráža u Vás?
Ako sa to vezme. J Z pedagogického
hľadiska nemám žiadnu deformáciu
(zatiaľ) a čo sa týka kozmetiky, tak tam sa
samozrejme niečo nájde. Ako asi každá
kozmetička, aj ja si všímam ľudí okolo seba,
rovnako mužov ako aj ženy, ich zovňajšok
napríklad aké majú obočie, čistotu pleti,
líčenie, nechty a podobne.
Ak máte nepríjemnú zákazníčku,
nenapadla Vás myšlienka, že jej vytrháte
obočie o niečo viac ako chcela? J
Zákazníčky sú rôzne, chvála Bohu tých
príjemných je viac. Nikdy som však nemala
chuť niekomu upraviť obočie inak, ako si
želal. Vždy sa snažím im poradiť, prípadne
urobiť nejaký kompromis, aby bol každý
spokojný.
Zdôverujú sa Vám zákazníčky aj
so svojími súkromnými problémami?
Samozrejme, väčšina mojich zákazníčok mi
hovorí o svojom súkromí, o tom aký majú
deň, buď sa posťažujú na niečo, alebo sa
aj zasmejeme. Napríklad jedna zákazníčka

v rešteurácii započula ako sa dvaja chlapi
rozprávali o ženách. Citujem: „...taka šumna
bajuzata bula...“. J
Ako by vyzeral Váš deň, keby ste boli
na jeden deň chlapom?
Neviem, nikdy som sa nad tým nezamýšľala.
Asi by som si ohmatávala svaly a chlpy,
vyskúšala zbaliť nejakú ženu... J
Čo Vás na mužovi najviac odradí?
Vulgárne správanie, narcizmus, zanedbaná
hygiena, povýšenosť, namyslenosť, fajčenie...
Aký máte názor na skutočnosť, že sa dnes
aj žiačky na základnej škole líčia?
Záleži na tom, ako sa líčia a v ktorom sú
ročníku. Ak je to len niečo jemné, tzv. nahé
líčenie, tak to nie je nič hrozné.
Ďakujeme respondentkám za interview.
Aby sme neprotežovali len femínnu časť
učiteľského zboru a potešili aj ženskú
čitateľskú obec, nabudúce sa môžte tešiť
na nejakých mužských „hrdinov“, ktorí sa
nechajú vyspovedať. Otázky pre učiteľov
posielajte na dubkacik963@gmail.com

Využi ich rozumne a včas,
pretože ich platnosť je do konca
septembra 2014.

Kupón

Kupón

Kupón

Vyrástla ti z noci do
rána noha a sestrine
prezúvky ti prídu
veľmi ružové?
Použi tento kupón!
Poprípade na topánky použi sáčok.
Budeš cool ;-)

Nestihol si autobus,
alebo ráno si sa
zobudil prilepený
k perine. Nezvonil
budík lebo vám
vypadla elektrina aj
keď je na baterky?

My vieme učil si
sa! Ale keď nikto ti
nepovedal, že už
ste o tri látky ďalej!
Môžeš ty za to?

Prezúvky

Meškanie

Odpoveď

(neplatí na písomky
a maturitu) :-D

Tak a je to tu. Už nemusíš zbierať poznámky a zápisy! Už druhýkrát ti prinášame
užitočné pomôcky na ťažké dni keď aj
čaj prihorí a pes sa zlomí v zákrute! Do
uší sa nám dostalo, že niektorí učitelia
nerešpektujú tieto pomôcky. :-O Bonzni ich
a v ďalšom čísle ich vyvesíme na čiernu
listinu! A komu to máš povedať? Kto hľadá,
autora tohto článku si nájde ;-) alebo na:
dubkacik963@gmail.com
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V dnešnej dobe nestačí len robiť to, čo sa od Vás
očakáva a čo Vám niekto zadá a tým naplniť význam
slova „byť aktívny“. Dnes človek (ako aj škola) musí byť
re-aktívny! Skrátka musí vedieť reagovať na podnety,
ktoré mu prináša život a okolnosti. Už ľudové múdrosti hovoria o lenivcoch vo frazeologizmoch napríklad:
„Popchaj mene pidu dali“ (od bratov rusínov) či „Kde ho
postavíš tam stojí“. Naši žiaci leniví určite nie sú a za ich
„re-aktivitu“ hovoria ich úspechy a množstvo súťaží, do
ktorých sa na našej škole zapájajú.

VTIP

V novembri sa konal v Michalovciach 37.
ročník Horovovho Zemplína. V kategórii stredných škôl našu školu reprezentovali študenti
odboru propagačná grafika a to: Milan Kurovský - I. miesto, Lukáš Demčák - II. miesto.
Žiakov pripravovala Mgr. A. Dančová.
Na pozadí Zimných olympijských hier v Soči,
bez pozornosti médií, bez potlesku divákov,
úplne potichu prebehla aj iná olympiáda
– olympiáda v cudzích jazykoch. V obvodnom kole v Humenom si so súpermi zmerali
sily v anglickom jazyku Milan Kurovský z 2.A
(Áno, zas Milan! Niektorí študenti sú skrátka
re-aktívnejší ako iní.) a Boris Drobný zo 4.A a
zároveň v nemeckom jazyku Jozef Antol, žiak
4.D. Všetci si vybojovali postup do krajského
kola. Milan Kurovský obhájil „zlato“ a postúpil
na celoslovenské kolo do Bratislavy. (Miláááán,
ty to dáš! A) Boris Drobný skončil tretí a Jozef
Antol na druhom, bohužiaľ, nepostupovom
mieste. Žiakov pripravovali PhDr. A. Žipajová
a PhDr. M. Kurovská (okrem iného aj hrdá
mamička M. Kurovského! J)
Aby naši žiaci nemali len „kockaté hlavy“ J
zapájajú sa aj do športových súťaží, ktorých
vyhlasovateľom je Obvodný úrad v Prešove,
odbor školstva. Išlo konkrétne o súťaže v stolnom tenise, futsale a cezpoľnom behu, kde
družstvo dievčat (V. Džubáková 2. A, M. Porubänová 1. C) obsadilo 2. miesto. (Žena musí
predsa vedieť behať! Čo ak majú v obchode
dobré výpredaje?) Gratulujeme kočky! J)
Žaci našej školy sa zapojili aj do súťaží cvičných firiem. Keďže sa ide o zaujímavé výsledky, venovali sme týmto úspechom samostatný
článok na 14. strane. (Fíííha, až celá strana? To
musí byť niečo!)

Jozef Antol

Milan Kurovs

ký

Ešte stále nemáte dosť? Súťaže sú pre nás
podnetné z hľadiska možnosti porovnať tvorbu
žiakov v rámci regiónu, kraja aj Slovenska.
V tomto polroku sme sa zapojili aj do týchto
súťaží: Kreativita mladých grafikov, Moja
škola, digitálneho projektu Kyberšikana, Európa v škole, či do SOČ 2013/2014. V súťaži
Moje (Ne)istoty obsadila Soňa Sabolová z 2.A
tretie miesto a Timea Marcinčáková takisto
2.A získala čestné uznanie. Fotografická súťaž
FotoVranov nám priniesla ďalšie úspechy, a to
v kategórií farebná fotografia, kde získala tretie
miesto Marta Rudziková, 2.A. V kategórii čiernobiela fotografia naši žiaci nedali šancu iným
súťažiacim, pretože 1. miesto získala žiačka
Timea Marcinčáková 2.A, 2. miesto získala
žiačka Jana Rudíková 2.B a 3. miesto získala
Klaudia Tömöryová 2.A.
Módna línia mladých Prešov je už
tradične miestom, kde si zmeráme sily s inými
školami. Tohto roku sú do súťaže prihlásené
3 kolekcie, ktoré sa zhotovujú pod vedením
Mgr. Martiny Koščovej, Mgr. Ľuboslavy
Sipskej a Mgr. Dariny Jurkaninovej (S Mgr.
Jurkaninovou je v tomto čísle aj rozhovor!).
V kategórii spoločenské odevy predstavíme
tri modely s názvom DOLCE VITA, v kategórii
športové odevy päť modelov a v kategorii
vychádzkové odevy päť modelov s názvom
„HAVE A NICE DAY“ Tvorcom aj modelkám
držíme palce a nech Vám to šije! J
Tieto a mnohé ďalšie úspechy len
potvrdzujú, že sme re-AKTÍVNA škola a reaktor
v Jaslovských sa môže skryť pri energii žiakov
a učiteľov, ktorú v priebehu roka zo seba
dostanú, aby ukázali Slovensku a celému
svetu, čo sa v nich skrýva. ÁNO aj v TEBE!!!

Otec sa pýta syna, ktorý sa práve vrátil z maturity, ako bolo. Vieš, oci, celá maturita
prebiehala pobožne. A to akože ako? To vieš, skúšajúci bol v čiernom, ja som bol
v čiernom. On položil otázku, ja som sa prežehnal. Ja som odpovedal, on sa prežehnal. J

Čo by odkázali žiaci Propagačnej grafiky
záujemcom o tento odbor? Prečítajte si!
Ak si sa rozhodol/rozhodla, tak rob tak, aby to raz
za to aj stálo... ak to naozaj chceš. Pri umení si
nájdeš nových priateľov, musíš si len nájsť svoju
cestu k umeniu.
M. Mikula 4.A
Do našej školy sa príďte učiť, nikto Vás nebude
mučiť. Varíme, pečieme, maľujeme veľmi sa
nenadrieme a predsa veľa vieme.
A. Lengerová 4.A
Obedy ako v reštaurácií a najlepšie chrumky
v bufete a k tomu presuny medzi budovami ;-)
Môžete chodiť s doskou po meste a tváriť sa ako
najväčší umelec.
K. Marková 2.B

Nikola

ková

Mondo

Andrea Mižáková

Mne dala táto škola veľa. Vďaka nej som sa
dostala do Stredoškolského parlamentu PSK
a mala som možnosť zúčatniť sa na rôznych
školeniach a výmenách. Tiež je tu veľa aktivít
pri ktorých buď nie je vyučovanie, alebo nám
aspoň odpadnú hodiny a tiež je tu priestor
na vyjadrenie.
Z. Demčáková 4.A
Na našej škole neučia staré babky, ale učiteľky
ktoré stretneš aj na diskotéke.
V. Kobielská 4.A
V treťom ročníku privítate ďalších päť hodín
za počítačmi, plus súhlasím s doskou ako
symbolom umelca.
M. Sabolová 4.A

Nielen naši študenti sú re-aktívni, ale na vavrínoch
nezaspali ani naši absolventi, a tak v krátkom rozhovore zhodnotia svoje pôsobenie na našej škole
a možno aj mimo nej naše absolventky Andrea
Mižáková a Nikola Mondoková.

Nikola Mondoková po absolvovaní Propagačnej grafiky na našej škole úspešne študuje
na Univerzite Konštantína Filozofa, Filozofickej fakulte, na Katedre masmediálnej komunikácie a reklamy.

Andrea Mižáková po absolvovaní Propagačnej
grafiky na našej škole (opäť J) úspešne
študuje na Univerzite Mateja Bela v Banskej
Bystrici, na Pedagogickej fakulte, Katedre
výtvarnej kultúry.

Ako by ste zhodnotili štúdium na našej škole?
Chcem sa vám pochváliť mojím úspechom,
2. miestom v kategórii Logo, na medzinárodnej
súťaži Cirkulátor. Som rada zato, z akej som vyšla
strednej školy, za grafické zručnosti, čo ste nás
naučili... mnoho iných terajších spolužiakov ani
nevedelo čo je Photoshop, preto som v istej výhode a teší ma, že sa môžem posúvať. Porotcovia
zo súťaže boli veľké reklamné agentúry, ktoré
robia napr. kampane pre Sagana, pre slovenské
banky, Core 4, alebo ľudia zo Saatchi&Saatchi
atď. Dokonca trom najúspešnejším venovali platenú mesačnú stáž. Takže vyplatí sa zapájať do
podobných grafických súťaží. Podporujte žiakov
určite :)

Ako by ste zhodnotili štúdium na našej škole?
Štúdium na tejto strednej škole mi dalo základy
nielen v oblasti grafiky, ale aj v dejinách umenia,
ktoré môžem ďalej využívať a uplatňovať pri
štúdiu na vysokej škole. V zimnom semestri
som vytvorila práce, ktoré budú koncom mája
vystavené v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura
v Košiciach. V tomto semestri pracujem
na ŠVOUČ-ke, ktorú realizujem u Doc. PaedDr.
Uhela ArtD. pod názvom Brošne od Préverta.

Čo by ste odkázali terajším žiakom našej školy
a možno aj učiteľom?
Nasávajte čo najviac informácií a rád od učiteľov,
nikdy neviete kedy ich môžete v budúcnosti
využiť. Ak Vás baví grafika, určite si nenechajte
ujsť príležitosti, ktoré Vám táto škola ponúka,
budete na nich ešte dlho spomínať.

Čo by ste odkázali terajším žiakom našej školy a možno aj učiteľom?
Učiteľom by som sa chcela poďakovať za štyri
roky vynaloženej snahy odovzdať mi čo najviac
vedomosti a praktických zručností a študentom
chcem odkázať už na základe vlastných
skúseností, aby sa snažili získať z tejto školy
čo najviac, pretože nikdy nevedia kedy to budú
do budúcna potrebovať.
Obom absolventkám ďakujeme za rozhovor a
želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

V našej škole funguje kozmetický salón, v ktorom pod odborným vedením študujú
žiaci v odbore kozmetik. Salón poskytuje služby širokoej verejnosti za priaznivé ceny a
v profesionálnej kvalite. Mohlo by sa zdať, že tieto riadky sú určené len pre dámy, ale je to
naozaj tak? Doby, keď mal chlap smrdieť aj z fotky sú už dávno preč. Veď povedzte, či by
ste si nedali od peknej kozmetičky urobiť masku na chrbát či masáž dekoltu. :-D

Formovanie obočia
Úprava obočia
Farbenie mihalníc.
Farbenie obočia
Lepenie umelých rias
Trvala na riasy
Depilácia hornej pery
Depilácia tváre
Depilácia slabín
Depilácia rúk
Depilácia predkolenia
Depilácia nôh
Povrchové čistenie
Peeling
Naparovanie
Hĺbkové čistenie tváre
Hĺbkové čistenie chrbta, dekoltu
Mikromasáž
Masáž tváre
Masáž dekoltu
Masáž rúk
Liftingová masáž
Maska na tvár, krk
Maska na dekolt
Maska na chrbát
Maska na oči
Vliselínová maska
Laser tužkový
Laser digitálny

2,00 €
1,00 €
2,50 €
2,00 €
7,00 €
9,00 €
1,50 €
2,00 €
3,50 €
5,00 €
7,00 €
11,00 €
1,00 €
1,50 €
1,00 €
3,00 €
5,00 €
3,00 €
4,00 €
3,00 €
2, 50 €
4, 50 €
3,00 €
3,00 €
4.00 €
3,50 €
3,50 €
2,70 €
3,50 €

Scin scrubber
Ultrazvuk
Dermabrázia
Líčenie
Líčenie denné
Líčenie večerné
Líčenie svadobné
Make- up tváre
Aplikácia krému
Energetické kapsule
Manikúra
Japonská manikúra
Umelé jednorázové nechty
Gélové nechty
Dopĺňanie gélu
Gélový 1 necht
Dopĺňanie 1 necht
Gél – 1 vrstva
Lakovanie
Ozdobné lakovanie
Ozdobné kamienky
Parafínový zábal na ruky
Parafango
GalvanicGalvanic-kura
Nuskin maska krémová
Nuskin maska prášková
Nuskin povrchové čistenie
Nuskin aplikácia krému
Odfarbovanie chĺpkov
Hlbkové čistenie nad 20 min.
Tešíme sa na Vašu návštevu!

5,00 €
3,00 €
2,80 €
2,00 €
7,50 €
10,00 €
10,00 €
1,00 €
0,50 €
1,50 €
4,00 €
5,50 €
6,00 €
18,50 €
8,50 €
1,85 €
0,85 €
0,80 €
1,80 €
3,00 €
0, 30 €
3, 50 €
6, 80 €
15,00€
100,00€
5,50€
6,50€
3,00€
1,50€
1.00€
5,00.€

Pri čítaní nášho DUBKÁČIKA ste isto vyhladli. Tak šup na seba zásteru, do ruky varechu
a ide sa na to! Dnes si pripravíme špecialitku za asistencie žiakov študijného odboru
KUCHÁR a učebných odborov HOSTINSKÝ a KUCHÁR (nie žeby som Vás podceňoval, ale
občas je človek unavený :-) a tak pripomeniem, že študijné odbory sú 4-ročné, ukončené
maturitou a učebné sú 3-ročné a končia sa záverečnou skúškou).
UPOZORNENIE: Škola neručí za neporiadok vo Vašej kuchyni pri skúšaní našej špeciality a
upratať ju musíte sami. PS: Ak máte mladšieho súrodenca na upratanie použite jeho :-D

Ingrediencie:
polohrubá múka 1kg
mlieko 700ml
droždie
2 vajcia
soľ 15g
cukor 120g
olej 200ml
múka 0,2 kg
Posýpka
hrubá múka, cukor,
margarín (maslo)

Kysnutý, jablkový koláč

Postup:
Z mlieka,droždia, časti cukru a časti múky si urobíme
kvások. Necháme vykysnúť. Po vykysnutí pridáme
zvyšný cukor, soľ, vajce, múku a vymiesime voľnejšie
cesto. V polovičke miesenia pridáme tuk (olej) a opäť
necháme podkysnúť. Rozdelíme na 400g kúsky,
vyvaľkáme a položíme na okrúhly plech. Povrch
potrieme olejom, naukladáme očistené a na mesiačiky
nakrájané jablká. Dochutíme vanilkou a škoricou.
Posypeme posýpkou, ktorú sme pripravili z hrubej
múky, margarínu (masla) a cukru. Pečieme pri teplote
180oC zhruba 17 minút. Prajeme dobrú chuť!

ZO ŽIVOTA ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY
V každej škole, teda aj v tej našej existuje
žiacka školská rada. Neviete kto sme a čo vlastne
robíme? Prvákom sa predstavíme, ostatným
(dúfam) pripomenieme: ŽŠR je taký váš žiacky
parlament, váš hlas, ktorý počuje aj vedenie školy
(A to oficiálne! Nielen keď si niečo šepkáte či
kričíte na chodbe). Je to skupina študentov, ktorí
(keďže sú spomedzi vás) majú najlepší prehľad
o tom, čo práve potrebujete, či už počas alebo aj
mimo vyučovania (síce nevedia vybaviť zvýšenie
vreckového, ani zrušiť “zaracha“ – ale vedia vám
pomôcť ovplyvniť to, ako sa cítite v škole J).
Máte nejaký zaujímavý návrh, zlepšovák či
postreh? (Pripomínam, že nefungujeme ako zlaté
rybky, ktoré plnia aj nereálne priania. J) Pokojne
sa na nás obráťte. Neviete na koho? Vždy sa
hovorí o siedmich statočných,
ale keďže my máme veľmi
veľa super študentov, tak sme
sa rozhodli vybrať z vás aspoň
desať. Ich mená nájdete na
tom istom mieste, kde sú aj
podrobnejšie info o tom, čo
presne robíme, a to na nástenke
na prízemí hlavnej budovy (ozaj
sa oplatí prezrieť si aj obsah
násteniek a nie iba pozbierať
špendlíky, hoci doteraz netuším
načo ich stále toľko potrebujete
J).
A teraz spomeniem aspoň
niektoré akcie organizované
v tomto polroku žiackou šk.
radou a s vašou pomocou.
Prvou bola spoločná netradičná
oslava Valentína J. 14. februára
bolo dobrovoľne 25 z vás (čo
bol bezkonkurenčne najvyšší
počet
spomedzi
všetkých
vranovských stredných škôl J!!!)
darovať pollitra tej najvzácnejšej
tekutiny – aby nedošlo ku
komunikačnému šumu, tak
spresním – krvi.
Viac než
polovica tam išla po prvýkrát,
a keďže naisto viem, že to nerobili len kvôli tomu,
aby sa vyhli písomkám a škole :P, ale preto, že
si uvedomujú, že tak pomáhajú tým, ktorí to ozaj
potrebujú, chcem sa im ešte raz aj touto cestou
poďakovať (Ja som bola darovať o týždeň neskôr,
aby ste vedeli, že som dodržala slovo a nenechala
v tom len našich žiakov). Na budúci rok sa s nami
do akcie Valentínska kvapka krvi môžu zapojiť

všetci, ktorí budú mať v deň odberu min. 18
rokov. Kto by sa bál, toho budeme pokojne držať
za ruku J. (fotka č. 1)
Naša škola sa zapája aj do rozličných
zbierok, v marci boli naše usmiate študentky
z 3.B pomôcť vyzbierať peniažky pre materské
centrum Slniečko. (fotka č. 2) Najbližšie budeme
pomáhať v apríli už tradične Lige proti rakovine.
Aj pri takýchto akciách je vidno, že všetci naši
žiaci majú ozaj veľké srdce a dokážu pomáhať
druhým.
A nakoniec hromadná výzva pre všetkých
- ak prídete s niečím, čo zlepší život nielen vám,
ale aj vašim spolužiakom, tak práve členovia
ŽŠR sú tu na to, aby váš návrh povedali nahlas
na stretnutí s vedením školy. Takže kuk na
našu nástenku, možno zistíte, že máte svojho
zástupcu priamo v triede J.
NAJOBĽÚBENEJŠÍ UČITEĽ
Áno, aj táto anketa bola
organizovaná nami, našou/
vašou žiackou školskou radou.
Takouto formou sme chceli
spolu s vami chceli osláviť Deň
učiteľov, ktorý bol 28. marca,
teda v deň výročia narodenia
J. A. Komenského (hoci si
myslím, že toto ste vedeli J).
Aby ste mali všetci
možnosť zahlasovať za svojho
favorita, šarmantné asistentky
vám rozdávali hlasovacie lístky
počas troch dní. Ak má niekto
napriek tomu pocit, že sa
nezapojil, tak to bude preto, že
vtedy chýbal – nabudúce treba
byť v škole J.
Keďže sa vás zapojilo
viac než 330, mali študenti so
spočítavaním hlasov trošku
práce. Dôkladne sme preverili
ich znalosti matematiky, ale
musím uznať, išlo im to od
ruky. Za pomoc pri tejto ankete
(zbieranie vašich hlasov a ich
spočítanie) ďakujem nielen štyrom študentkám
z 2.B, ktoré vidíte pri práci na fotke č.3, ale aj
celej triede 3.E. Skvelo (a bez úplatkov J) si
splnili funkciu členov volebnej komisie.
Po spočítaní všetkých hlasov vám teda
s radosťou predstavujem tých, ktorí obsadili
prvých desať priečok, hoci uznanie za úžasnú
prácu si zaslúžia všetci učitelia a majstri

odborného výcviku, keďže každý deň dávajú
študentom nielen nové vedomosti, ale aj kúsok
zo seba. A tu sú sľúbené výsledky: 10. Mgr. Adela
Sabovíková, 9. Mgr. Antónia Dančová, 8. Mgr.
Dušan Durkaj, 7. PhDr. Mária Kurovská, 6. Mgr.
Martina Miciková a Mgr. Dominika Michalčová, 5.
Mgr. Ľuboslava Sipská, Ing. Ján Hrešan 4. Mgr.
Adela Tkáčová, 3. Mgr. Iveta Tóthová, 2. Ing. Kamil

Harman a titulom najobľúbenejší učiteľ sa môže
v tomto školskom roku opäť pýšiť Ing. Jana
Novická.
V mene ŽŠR a všetkých, ktorí sa zapojili
do hlasovania srdečne gratulujem víťazom
a prajem im každý deň veľa pozitívnej energie.
Mgr. Adela Tkáčová (koordinátorka ŽŠR)

Z každej strany počuť od učiteľov a
rodičov: „Veď počkaj, život ťa naučí!“.
A čo takto spojiť školu so životom?
V nasledujúcom článku Vám
predstavíme naše cvičné firmy.
Študenti SOŠ majú okrem odborných a
všeobecno-vzdelávacích predmetov v rámci
praktickej prípravy aj predmet Cvičná firma.
V študijných odboroch kozmetik, kuchár,
čašník majú tento predmet zahrnutý do rozvrhu
vo štvrtom ročníku, obchodní pracovníci sa
s ním stretnú už skôr, v treťom ročníku.
Cvičná firma (CF) je akýmsi mostom medzi
teóriou a praxou. Zakladá sa predovšetkým ako
simulácia reálnej firmy v školskom prostredí, kde
sa simulujú činnosti prebiehajúce v každej
reálnej firme. Žiaci pracujú v cvičnej firme ako jej
zamestnanci v jednotlivých oddeleniach, ktoré sú
podobné oddeleniam v skutočnej firme.
V súčasnosti pracujú na našej škole 3
cvičné firmy. Na teoretickom vyučovaní sú to:
GAZELA, s.r.o. – cateringové služby a CF RUBY,
f. o. – kozmetika a predaj kozmetických výrobkov.
Na odbornom výcviku pracujú študenti v CF
EuroHASS, s.r.o. – výroba a predaj protipožiarnych
dverí.
Počas školského roka sa študenti pracujúci
v cvičných firmách majú možnosť zúčastniť na
rôznych súťažiach. Koncom novembra je to

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem, ktorý sa
koná v Bratislava. Tento školský rok našu školu
v Bratislave reprezentovala CF GAZELA, s.r.o.
v zastúpení žiakov 4.D triedy pod vedením
Ing. Kvetoslavy Demčákovej. V predvianočnom
období
pripravuje
Obchodná
akadémia
vo Vranove nad Topľou Vianočný veľtrh CF,
na ktorom sa pravidelne zúčastňuje minimálne
jedna CF z našej školy. Pred Vianocami sa
tohto veľtrhu zúčastnili všetky cvičné firmy
a odniesli si aj niekoľko ocenení.
Na OA sa súťažilo v siedmich kategóriách.
V kategórii najlepší slogan zvíťazila CF
EuroHASS,
s.r.o.,
ocenenie
najlepší
reprezentant získal Jozef Antol za CF GAZELA,
s.r.o.. V kategórii hosťujúcich najlepších
cvičných firiem získala CF EuroHASS s.r.o. 3.
miesto, a CF RUBY, f.o. 1. miesto – kozmetika
a predaj kozmetických výrobkov. Tieto úspechy
nám priniesli radosť.
Do konca roka nás ešte čaká prehliadka
našich cvičných firiem u nás na pôde SOŠ, ktorá
sa uskutoční 3.4.2014. Veríme, že sa na nás
prídete pozrieť.
Mgr. Beáta Baranová

Veľké prachy počíta si,
nízke ceny stále hlási.
Ak chceš obchod prevádzkovať,
u nás ten sen môžeš zdolať.

Vždy milý a usmievavý,
hostinským byť to ho baví.
Obsluhujem ľudí rád ,
a som s každým kamarát.

Make-up, lesk či špirála,
to ti krásu dodáva.
Ak študuješ kozmetičku,
všetkú krásu máš v malíčku.

Vyrobím si tortu krásnu,
pridám do nej masu zvláštnu.
Trochu jahôd, malín tiež,
veľmi rýchle celú zješ.

Propagovať, reklamovať,
s banérom sa trochu pohrať,
graficky to upraviť,
a zrazu je všetko šik.

Účes mení každý deň,
farbou dodá správny tieň.
Nožnicami šmyky, šmyky,
je to majster preveliký.

Kuchárom som vždy chcel byť,
chutné jedlá pripraviť,
Ryby, mäso, cestoviny,
každému sa zbehnú sliny.

Uvariť, podusiť či orestovať.
Dokáže aj flambovať a blanšírovať.
Majster kuchár to je pán,
uvarí gurmánom, uvarí aj Vám.

Víta, hlási, obsluhuje,
na praxi vždy dobre mu je.
Drinky chutné miešať vie,
v škole ich však nepije.

Keď vie dobre menežovať,
ťažko je ho obmedzovať.
Predá všetko prečo nie,
veď predávač už to vie.

Už v školskom roku 2014/2015

Na známosť sa všetkým dáva,
nový odbor sa otvára.
Nebude to odbor jeden, ale dva,
je to pravda, nie je to lož, každý to už zná.
Blýskať, fotiť, retušovať,
krásne fotky pripravovať.
Naučia nás, bude to fajn,
v odboroch fotograf a fotografický dizajn.

