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Slangové a hovorové výrazy nepodliehali 
jazykovej úprave kvôli autenticite
a výpovednej hodnote :-D

EDITORIÁL
Čaute, všetci!
Práve čítate druhé čislo nášho školského občas-
níka. V prvom čísle sme sa rozbehli ako vlak, kto-
rý máte zadarmo - pomaly, preplneno, bez čer-
stvého vzduchu. Skúsenosť tvrdí, že druhý diel 
nie je nikdy taký dobrý ako ten prvý, no nám sa 
to podarilo a z osobného vlaku z druhej svetovej 
sme sa vypracovali na luxusný rýchlik, kde vám 
lístok skontroluje milá pekná slečna a kyslíková 
diéta vám vďaka fungujúcej klimatizácii hroziť 
nebude. Vám, ktorí ste zabudli na Valentína a 
neodtrpeli ste si v kine premiéru 50 odtieňov 
sivej, môžete stále ešte skúsiť napríklad svojej 
milej namiešať luxusný drink a vytvoriť naprí-
klad takú zvonkohru (recept aj postup nájdete 
na nasledujúcich stranách), alebo skúste pozrieť 
výpredaj v nákupnom centre či nenájdete neja-
ké plyšové srdce za euro. Samozrejme sa toho 
dočítate oveľa viac, no do pozornosti vám dá-
vame aj náš Youtube kanál - Časopis Dubkáčik, 
kde nájdete videá, ktoré členovia redakčnej rady 
natočili, spolu s pánom učiteľom Tormom, počas 
hodín praxe. A na záver sa rozlúčim myšlienkou:  
„Not all goodbyes are sad. Example: Goodbye, 
class.“ Maturantom veľa šťastia a verím, že sa 
tento školský rok nevidíme poslednýkrát!

Dávid Kidala, boss
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Pripravili sme pre vás tajničku, 
v ktorej sa skrýva názov nášho 
nového odboru. Troch najrých-
lejších lúštiteľov, ktorí nám pošlú 
správnu odpoveď
na dubkacik963@gmail.com
odmeníme darčekom vo forme 
ospravedlneniek.

Odbor (odpoveď v tajničke) je 
zameraný na rozvoj individuálnej 
umeleckej osobnosti študenta. Žiaci 
sa postupne zoznamujú s jednotli-
vými žánrami fotografie: zátišie, kra-
jina, architektúra, reportáž, reklama, 
portrétna a módna fotografia. Popri 

zvládnutí klasických fotografických postu-
pov sa dôraz kladie na praktickú a tvorivú 
prácu v oblasti fotografického dizajnu v tlači 
(katalóg, plagát, billboard...), v interaktívnych 
médiách (web, CD-rom, baner, flash-animá-
cia) až po využitie fotografického videnia 
v oblasti videa, filmu a TV - reklamy. Počas 
štúdia sa zoznámia aj s ostatnými výtvarnými 
technikami (kresba, maľba, figurálna kresba, 
základy kompozície, práce s farbou…). Hlav-

ným cieľom štúdia je, aby študenti 
zvládli fotografiu teoreticky aj 
prakticky, aby vedeli fotografovať 
a zároveň, aby vedeli o fotografii 
rozprávať. Absolventi odboru 
majú široké predpoklady uplat-
nenia v praxi: od profesionálnych 
fotografických štúdií, cez repor-
tážnu alebo dokumentárnu prácu 
v tlači až po reklamné agentúry či 
televízie. Ich odborná príprava im 
tiež umožňuje úspešne študovať 
na vysokých školách umeleckého 
zamerania.

Autor: PP

dobre 
po franc.



zamestnanec § 3 ods. 7 príslušného zákona má 
v súvislosti s výkonom pedagogickej činnosti 
postavenie chránenej osoby. Tento zákon však 
nesúvisí len s priamym fyzickým napadnutím učiteľa, 
ale aj slovným napadnutím jeho osoby.
Mnohí si myslia, že ich vyjadrenia z  Facebooku ako 
aj ich fotka nemôžu byť použité proti nim. Nie je to 
tak úplne pravda. Pri registrácii do „Tvároknihy“ :-D 
súhlasíte s podmienkami. V  týchto podmienkach sa 
píše aj o  takzvanej licencii royalty-free. Rozmeňme 
si to na drobné... je potrebné si uvedomiť, že pokiaľ 
publikujete obsah alebo informácie s  použitím 
nastavenia „verejné“, znamená to, že povoľujete 
všetkým (vrátane osôb mimo službu Facebook) 
prístup k  týmto informáciám, k ich použitiu a  k  ich 
spojeniu s  vami to znamená s  vaším menom 
a profilovou fotkou. 8. február je dňom za bezpečnejší 
internet, počas ktorého sa previdelne konajú mnohé 
zaujímavé besedy na podobné témy.
Aj v  reálnom živote sa asi málokto postaví 
na  námestie a  začne vykrikovať na ľudí zo svojho 
okolia. Prečo je to na internete ľahšie? Ale o tom už 
asi iný článok. ;-)

autor: PP
foto:  CC licencia

OSOBA
(ne)CHRÁNENÁ?
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Ten náš učiteľ ma dnes neskutočne na...štval... 
moja triedna je asi nenormálna, ona odomňa 
normálne chcela ospravedlnenky... predstav 
si, že dnes na telesnej som musela cvičiť, to 
je nonsens... Pozná to asi každý z  nás. Nie je 
to v škole vždy ľahké a ani učitelia to nie vždy 
uľahčujú, no snáď v dobrej viere, že študentom 
niečo odovzdajú, či už sa jedná o  vedomosti 
alebo aj o životné hodnoty, postoje. Niekedy je 
to tak aj pochopené, no stávajú sa aj prípady, 
kedy emócie, hnev a  rozhorčenie prevládnu 
nad triezvym rozumom.

Keďže žiak nemá až tak veľa možností, jednou 
z  nich je posťažovať sa na toho či oného učiteľa 
na sociálnej sieti. No nie vždy je to v  podobne 
jemnej forme, ako začal tento článok. Dávajme si 
však pozor na to, čo a kam píšeme. 
Zabezpečenie vyššej ochrany učiteľov pred 
agresivitou rieši v dnešnej dobe inštitút chránenej 
osoby učiteľa, ktorý mu bol priznaný v Zákone 
č.317/2009 o pedagogických zamestnancoch 
a o odborných zamestnancoch škôl a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Pedagogický 

v
v

Žiačky odboru obchodný pracovník Magdaléna Iľková a Patrícia Miková pod odborným 
vedením majsterky Mgr. Anny Katinovej pre našich čitateľov pripravili fotopostup, ako si 
zo  starých škatúľ od topánok  a pár ďalších drobností dokážete vyrobiť zvonkohru v retro 
štýle, ktorý je dnes veľmi obľúbený. Autorky to len potvrdili: „Návrat k štýlom dávno i nedávno 
minulým je megatrend nielen v móde, ale aj v darčekovom balení. Touto kolekciou sme sa snažili  
oživiť moderné štýly balenia o retro štýl. Kombinovali sme staré s moderným, čo si  však vyžaduje 
vkus, cit pre detail a celok.“

zvonkohru
Ako vyrobit retrov

Materiály použité pri zhotovovaní  
zvonkohry:
 - staré škatule od topánok a cukroviniek, 

novinový papier, papierové rolky,
 - univerzálne lepidlo (Herkules, Duvilax, Wurstol)
 - univerzálny lak a farby,
 - stuhy a špagáty, korálky, krajky a háčkované 

dečky podľa možností a vkusu,
 - iné dekoratívne ozdoby a drobnosti (perie, 

flitre)...

Pomôcky používané pri zhotovovaní  
zvonkohry:
- nožnice, 
- orezávač (odlamovací nôž) ,
- pravítko a ceruzka,
- štetce,
- lepiaca pištoľ a silikónové tyčinky, 
- silón a medený drôtik,
- pevná podložka.

Postup zhotovenia:
- Použijeme papierové rolky, ktoré sa používajú 

na navinutie látky alebo potravinových 
fólií. Poprípade si zlepíme tvrdšie kartóny 
do tvaru valca. Môžeme však využíť aj rolky 
z toaletného papiera, ktoré sú však kratšie.

- Urobíme si šablóny z tvrdého papiera 
na potrebné tvary, ktoré povystrihujeme. 
Môžeme využiť aj staré a nepotrebné CD, 
ktoré majú podobný tvar. (obrázok 1)

- Z papierovej krajky používanej ako podložka 
pod torty  a tvrdšieho kartóna vytvoríme 
základňu, z ktorej celá zvonkohra visí. 
(obrázok 2)

- Všetky prichystané predmety natrieme farbou, 
ktorá zjednotí ich farebný tón a zároveň si tak 
pripravíme podklad na lepenie.

- Na zvolených plochách (podľa vkusu a nálady) 
nalepíme starý novinový papier, ktorý dodá retro 
štýl. (obrázok 3)

- Dozdobíme jednotlivé diely zvonkohry stuhami, 
pierkami a inými dekoratívnymi materiálmi 
za pomoci tavnej pištole. (obrázok 4)

- Po uschnutí lepidla pospájame jednotlivé časti 
do požadovaného celku.

- Zvonkohra síce nevydáva zvonivý zvuk, keďže sa 
jedná o papierovú zvonkohru, no isto dozdobí 
nejeden nudný kút vo vašom byte.

 obrázok 1  obrázok 2  obrázok 4

 obrázok 3

autor: Mgr. Mária 
Tkáčová

foto:  Mgr. Anna 
Katinová
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Nedávno ste vydali skladbu 
Bauhaus s klipom. O čom je 
skladba? 

Bauhaus je pieseň o tom, 
ako keď si sa hral/a 
s kamarátom u vás na dvore 
a zašli ste niekam ďalej 
mimo vášho domu a 
niečo sa stalo. A ten strach 
z toho, čo povie otec. To 
bola hlavná myšlienka. Je 
robená tak šťastne a aj tak 
znie, ale vôbec nie je. Je to 
taký príbeh chlapca, ktorý 
sa neskôr stal vojakom a 
Bauhaus je zóna, v ktorej 
bojoval. Prvá sloha a refrén 
je o detstve a tá druhá 
s refrénom je o dospelosti. 
Je to pieseň o chybách. 

Aké bolo natáčanie klipu? 

Natáčanie bolo skvelé. 
Dva dni sme to nacvičovali 
a na tretí sme to točili 
na ostro v idúcom vlaku. 
Snažím sa tie klipy vymýšľať 
tak, aby to človek nevypol 
po tridsiatich sekundách, 
aby to bolo stále zaujímavé 

z týždňa). Stíhame to 
nejako, síce sa stretávame 
menej ako inokedy, ale je 
to fajn, pretože si každý 
ide svoje, každý má svoj 
život, svoje okruhy ľudí, 
počúvame spoločné kapely 
alebo úplne iné kapely 
a po dlhšom čase, keď 
sa stretneme v skúšobni  
nabudení a plní energie a 
hráme, dejú sa zázraky a 
vznikajú nové veci. 

Čo plánujete tento rok pre 
fanúšikov, okrem vydania 
albumu? Budú ešte nejaké 
klipy? 

Plánujeme samozrejme 
ďalšie klipy, pravdepodobne 
zasa to bude niečo také 

naše. Chceme veľa hrať a 
určite to nekončí albumom. 
Tohto roku by sme sa 
ešte raz chceli zavrieť na 
trošku do štúdia a vyskúšať 
nejaké ďalšie veci, ale to už 
predbieham. 

Čo odkážeš našim čitateľom 
na záver? 

Čitatelia, nepozerajte 
televízor, nepočúvajte rádio 
a neberte drogy. Sledujte 
nás, kúpte si potom album a 
dojdite na koncert niekedy. 

autor: Klaudia Hudson
Tömöryová
foto: archív skupiny

„Ja mám taký pocit, 
že som si už všetko 
pekné zažil. Preto 

toľko detstva a je mi až 
doslova niekedy zle, 
v akej dobe žijem...“
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Ako sa Vám nahrávalo?

Nahrávanie sme ukončili 
6. decembra a prebiehalo 
dva mesiace. Nahrávalo sa 
nám príjemne, no niekedy 
bola v štúdiu veľká zima. 
Štúdio, v ktorom sme 
nahrávali, bola totiž veľká 
divadelná hala. Na takýchto 
miestach sa človek môže 
vyhrať s priestorom, ktorý 
sa umelo dorobiť niekedy 
nedá a pre nás bol ten 
prirodzený reverb veľmi 
dôležitý. V nahrávkach je 
veľmi veľa priestoru.

O čom bude nový album?

Nový album sa volá Moon 
Starer. To je anagram 
mojej najobľúbenejšej 
piesne z albumu menom 
Astronomer, (čiže 
poprehadzované písmená, 
ale význam ten istý).
Na albume som si veľmi 
veľa vymýšľal, ale aj veľmi 
veľa čerpal z môjho detstva. 
Takže sú to také kúsky 
doteraz neprejaveného 

detstva, taká detská 
vzbura kombinovaná 
s psychedeliou alebo 
fakt taká moja vlastná 
rozprávková kniha.

Čo Vás motivovalo práve 
k tomuto výberu ? 

Ja mám taký pocit, že som 
si už všetko pekné zažil. 
Preto toľko detstva a je 
mi až doslova niekedy zle, 
v akej dobe žijem, aké je to 
celé falošné a skreslené a 
nikomu sa nedá poriadne 
veriť. Keď sme boli deti, tak 
sme boli k sebe úprimní, 
aj keď to malo za následok 
plač. A doslova sa radšej 
bavím s malými deťmi, 
lebo majú bujnú fantáziu 
a sú úprimnejšie ako 
dospelí ľudia. Je to hrozné 
pomyslieť na to, že som 
celý život čakal na to, kedy 
budem dospelý a pritom 
toto, táto doba, to je celé 
zle. Dnes ti niekto potrasie 
rukou a keď sa otočí, už ti 
hneď nepraje.

V minulom čísle Dubkáčika sme sa bavili o chlapcoch 
z Bratislavy. Dnes ostaneme vo Vranove nad Topľou. 
Na východe sa nachádza veľa talentovaných kapiel, ale 
máloktorá je taká ako FREQUENCY. 

Chlapci sa zaoberajú veľmi zaujímavým žánrom a to je 
alternativne pop/space rock. Čiže také experimentovanie 
nástrojov. Chlapci sú spolu od roku 2011, kapelu založil 
spevák Mário Jenčo, basgitarista Marek Nguyen (ktorý 
je mimochodom žiakom našej školy), gitarista Dominik 
Šandor a bubeník Filip Zubko. Prvýkrát na seba upozornili 
singlom Red”O”Metry. Dokonca ich hrali na populárnej 
frequencii - Fun Radio, kde robili pár rozhovorov a zahrali 
naživo pár coverov a vlastné skladby.

Zatiaľ  najväčším úspechom je podpísanie zmluvy s veľkým 
vydavateľstvom Warner music Czech Republic s.r.o.

Momentálne nahrávaju nový album a nedávno sme mali 
možnosť ochutnať skladbu s názvom Bauhaus, ku ktorej 
klip vo vlaku bol natočený na jeden záber. Chlapci sú 
veľmi šikovní a preto aj my ich musíme v našom časopise 
spomenúť. Tu je rozhovor so spevákom Majom Jenčom. 

Nedávno ste podpísali 
zmluvu s Warner Music, aké 
to bolo? 
 
Tak bolo to výborné, hlavne 
z toho dôvodu, že by sme 
to v živote nečakali, že sa 
niečo také stane. Nikdy 
sme na takú vec ani len 
nepomysleli. Myslel som 
si, že takéto vydavateľstvá 

nemajú veľmi záujem 
o mladé kapely a hlavne 
nie o kapelu z Vranova 
nad Topľou mesta, o ktorom 
na západe Slovenska ešte 
ani nepočuli. U nich sa 
východ končí Košicami. 
Bola to ale aj veľká 
zodpovednosť nahrať 
album, ktorý bude hoden 
takéhoto vydavateľstva. 

„Dnes ti niekto 
potrasie rukou a 
keď sa otočí, už ti 

hneď nepraje.“

a točiť v idúcom vlaku bol 
veľký challenge (výzva). 
Všetko sme si to museli 
nastopovať, pretože ono to 
bol normálny spoj, v ktorom 
sme mali zarezervovaný 
celý vagón. Točili sme to 
niekedy na dušičky, myslím. 
Z celého točenia máme 
dokonca na youtube taký 
making of dokument. 

Minulý rok ste odohrali veľa 
koncertov či už klubových 
alebo festivalových. Aká 
bola odozva fanúšikov a 
atmosféra? 

Atmosféra bola všade 
úplne iná. Myslím, čím 
viac západnejšie sme šli, 
tým viac ľudia akceptovali 
našu hudbu. Testovali sme 
piesne a to, ako ľudia na 
nich reagujú. Na základe 
toho sme potom vyberali 
skladby na album. Veľmi 
v nás zarezenovali koncerty, 
ako na Grape, La Loca 
v Prahe, Bláznivé leto 
vo Vranove (aj keď tuto 
stále neviem, aký na nás 
ľudia majú názor), NuSpirit 
v Bratislave, a veľmi milo 
nás prekvapilo Leto v Parku 
v Košiciach organizačne 
a ľudia boli proste úžasní. 
No stále po tých všetkých 
koncertoch som nenašiel 
nejaký klub alebo miesto, 
v ktorom by som si povedal, 
že áno, tu my patríme a toto 
je pre nás.

Kedy Vás budeme môcť 
vidieť naživo opäť? 

V máji plánujeme turné, 
no je to všetko ešte 
v oblakoch. Každopádne 
nechceme, aby to bolo len 
na Slovensku, ale chceme 
ísť zas aj za hranice. Je tam 
úplne iná mentalita. 

Stíhate popritom všetkom 
školu? 

Chlapci študujú, ja 
pracujem a venujem 
sa hudbe. Tento rok by 
som nemal čas na školu. 
Trávil som v štúdiu viac 
času ako doma (päť dní 

frequency
Vyspovedali sme



9Dubkáčik / Štvrtáci hodnotia...  8 Dubkáčik / Úspechy žiakov 

Súťaž
s plechovkou
Otázka recyklácie je v dnešnej dobe 
pomerne frekventovaná a mnoho 
ľudí sa jej venuje, či už v rámci 
domáceho separovania odpadu alebo 
na rozsiahlejšej úrovni. Zdá sa to ako 
kúzlo, kedy kúzelníkom môže byť 
ktokoľvek z nás a čarovným nástrojom 
je obyčajná, stará a zdanlivo 
nepotrebná vec. Tá sa kúzelnou 
šikovnosťou rúk môže zmeniť na niečo 
nové a dokonca krásne.

Dňa 22. decembra 2014,  teda dva dni 
pred Vianocami, sa konalo v Bratislave 
vyhodnotenie medzinárodnej umeleckej 
súťaže: „Súťaž s plechovkou“. Do tejto 
súťaže sa zapojila aj naša študentka 
Miroslava Jenčová (4. A) pod vedením 
učiteľa Mgr. Jozefa Tormu s prácou „Zlaté 
srdce – dobro vám dáva krííídla“. Do 
súťaže sa zapojilo 28 súťažiacich z Čiech a 
Slovenska. Úlohou súťaže bolo vymyslieť, 

vyhralo Zlaté srdce Miroslavy Jenčovej

vyrobiť a odfotiť výrobok z použitých 
hliníkových nápojových plechoviek. 
Hodnotiaca komisia z BevCan stála pred 
ťažkým rozhodovaním. Študentke  našej 
školy udelila krásne 3. miesto. 
Samotná autorka nám prezradila: 
„Reagovala som na výhru prekvapene. 
Nie preto, že som vyhrala, ale preto 
aké miesto som vyhrala“. Odmenou 
za jej snaženie bola výhra v podobe 72 
plechoviek nealkoholických nápojov. 
„S cenou som sa podelila s rodinou a 
priateľmi.“
Možno k výhre prispel aj názov „Zlaté 
srdce – dobro vám dáva krííídla“, ktorý 
v sebe nesie odkaz a posolstvo samotnej 
recyklácie, pretože pomáhaním iným 
pomôžeme aj sebe a ďalším generáciám. 
Tým robíme svet krajším a príjemnejším 
miestom pre život.

autor: PP
foto:  J. Torma a M. Jenčová

Autorka s výhrou - 72 plechoviek 
nealkoholického nápoja.

Miroslava Jenčová so svojou 
prácou - Zlaté srdce.

– „Šťastná palacinka“, s.r.o. 
(Mgr. B. Baranová). Súťažilo 
sa v siedmich kategóriách 
a porota vyhodnotila 
jednotlivé kategórie 
osobitne pre školské a 
hosťujúce cvičné firmy.
Cvičná firma Palacinkáreň 
– „Šťastná palacinka“, s.r.o. 
získala ocenenie za Najlepší 
stánok a Najlepšiu 
prezentáciu.

SPRACOVANIE INFORMÁCIÍ 
NA POČÍTAČI
     V mesiaci december sa 
uskutočnilo školské kolo 
súťaže v písaní na počítači 
v rámci Spracovania 
informácií na počítači - 
SIP. Súťaž organizovala p. 
Novická. 1. miesto Adrián 
LeHuu 1. B, 2. miesto 
Daniel Sado 1. B, 3. miesto 
Alexandra Gidušková 2. E.
Žiaci LeHuu a Sado sa 
zúčastnia krajskej súťaže 12. 
februára v Poprade.

FINANČNÁ OLYMPIÁDA
     V rámci hodiny ekonomiky 
sme sa so žiakmi zúčastnili  
Finančnej olympiády  
– elektronicky.  Študentom 
stredných škôl ponúka 
možnosť preveriť si svoje 
vedomosti zo sveta peňazí.

AKO VEDA A TECHNIKA 
ZMENILA MÔJ ŽIVOT
     V celoslovenskej súťaži 
organizovanej v rámci 
Týždňa vedy a techniky 
na Slovensku Centrom 
vedeckoko-technických 
informácií získal  1. miesto 
Dávid Kidala z 3. A triedy 
s prácou Pokora pod 
vedením Mgr. J. Tormu. 

MLADÝ MODERÁTOR
     Súťaž sa konala v Prešove, 
žiak 2.  ročníka odboru 
propagačná grafika Ján 
Benčík získal čestné uznanie. 
Súťaže sa zúčastnila aj 
vyučujúca Mgr. Antónia 
Dančová.

HOROVOV ZEMPLÍN
     13. novembra 2014 
sme sa zúčastnili súťaže 
v umeleckom prednese 
poézie Horovov Zemplín 
v Michalovciach, ktorého 
sa zúčastnili žiaci odboru 
propagačná grafika. 
Tento 38. ročník sa niesol 
v slávnostnom duchu, pri 
príležitosti stého výročia 
narodenia básnika Pavla 
Horova. Žiak 4. ročníka Lukáš 
Demčák získal 3. miesto  
a čestné uznanie porota 
udelila Milanovi Kurovskému, 
3. A. Súťaže sa zúčastnila aj 
Klaudia Tömöryová z 3. A, 
bez umiestnenia. Na súťaž 
ich pripravovala Mgr. Antónia 
Dančová.  

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM  
JAZYKU 
     10. 12. 2014 sa konalo 
školské kolo Olympiády 
v anglickom jazyku, kde 
sa na 1. mieste umiestnil 
Milan Kurovský z 3. A a 
postúpil do obvodného kola, 
ktoré sa konalo 15. 1. 2015  
v Humennom, kde taktiež 
obsadil 1. miesto.

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
     Pravidelne sa 
zúčastňujeme rôznych 
športových súťaží 
organizovaných MŠ SR. Za 1. 
polrok tohto školského roka 

sme absolvovali tieto súťaže:
Cezpoľný beh - družstvo 

chlapcov obsadilo 1. 
miesto (Antuš, Sabol), 
postup na krajské kolo.

 Stolný tenis -  chlapci a 
dievčatá.

Futsal - turnaj k 45. výročiu 
vzniku OA - 2. miesto.

Malý futbal – futbalová mini 
liga majstrov na SOŠD - 3. 
miesto.

MEDZINÁRODNÝ A 
VIANOČNÝ VEĽTRH 
CVIČNÝCH FIRIEM 
V dňoch 24. - 26. 11. 2014 sa 
v Bratislave v NTC uskutočnil 
17. Medzinárodný veľtrh 
cvičných firiem. Našu školu 
reprezentovali študenti 4. 
ročníka študijného odboru 
kuchár – Peter Roman, 
Lukáš Otrošina a Dávid 
Brenk, pod vedením Mgr.  
Baranovej. Na veľtrhu 
vystavovalo a prezentovalo 
sa spolu 71 cvičných 
firiem  zo  Slovenska aj 
zo zahraničia. Súčasťou 
veľtrhu boli aj súťaže 
cvičných firiem. Hoci sa nám 
nepodarilo získať žiadne 
ocenenie, žiaci sa vrátili 
určite bohatší o skúsenosti, 
obchodné zručnosti, zážitky 
a nové kontakty. Celkové 
hodnotenie ešte nie je 
zverejnené.
Dňa 10. decembra 2014 
sa na pôde Obchodnej 
akadémie konal VIII. ročník 
Vianočného veľtrhu cvičných 
firiem. Veľtrhu sa zúčastnili 
tri cvičné firmy  pôsobiace na 
našej škole – Euro HASS, s.r.o. 
(Mgr. A. Katinová), Bio Live, 
s.r.o. (Ing. A. Hanzelyová) a 
Peter Roman, Palacinkáreň 

ZIAKOV

Úspechy
V

Ak by ste sa opýtali niekoho na ulici, čo si myslí, že sa 
robí v škole, určite by sa na vás pozrel, či ste zdravý a 
s hundraním, by odpovedal, no predsa učí. A mal by pravdu, 
hmmm, vlastne len zlomok pravdy. Každá škola a naša 
nie je výnimkou, sa zapája do mnohých mimoškolských 
aktivít, do ktorých patria aj súťaže. V nasledujúcom článku 
vám prinášame prehľad toho, čo sa stihlo v prvom polroku 
školského roka 2014/2015.

Dávid Kidala

Kolektív cvičnej firmy 
Šťastná palacinka

Milan Kurovský

Kolektív cvičnej firmy 
EuroHASS
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z manga, liči, kumkvátu 
a vanilkového struku v 
časovom limite, čím zaujal 
porotcov, čo mu vynieslo 
prvé miesto. Výhra študenta 
je však aj odzrkadlením 
jeho cieľavedomosti, snahy, 
poctivej prípravy a času 
venovanej príprave a nácviku 
na súťaž.“. Istotne nemalú 
zásluhu na tomto úspechu 
malo aj odborné vedenie 
pani Leškovej. 

Barmanský kurz na našej 
škole prebieha počas piatich 
dní, v rámci ktorých žiaci 
nadobúdajú teoretické, ale 
hlavne praktické skúsenosti 
s miešaním alkoholických 

aj nealkoholických 
nápojov.  
Po úspešnom 
absolvovaní tohto 
kurzu získava študent 
certifikát, ktorý platí 
až v päťdesiatich 
troch krajinách sveta.

A ako to 
je s uplatnením 

absolventov? „Tento prvý 
stupeň barmanského kurzu 
usporadúvam každoročne pre 
študentov odboru čašník – 
servírka, ale aj nadstavbového 
štúdia a študentov, ktorí 
majú záujem a chceli by svoje 

vedomosti a zručnosti využívať 
v práci za barom na Slovensku, 
ale aj v zahraničí, kde sú barmani 
zo Slovenska veľmi žiadaní. 
Študenti majú otvorené dvere 
nielen do prestížnych barov, ale 
s naším certifikátom je ľahšie získať 
prácu na výletných lodiach, kde je 
podmienkou absolvovať barmanský 
kurz.“ podotkla Aneta Lešková a 
zároveň nám prezradila aj svoje 
ďalšie plány.  „Do budúcnosti by 
som chcela usporiadať druhý stupeň 
barmanského kurzu pod záštitou 
Slovenskej barmanskej asociácie 
a jej lektora pána Majoroša. Je to 
vyšší  stupeň pre absolventov prvého 

stupňa barmanstva, ktorý sa venuje 
miešaniu a experimentovaniu 
drinkov s náznakom  originálnej  
molekulárnej mixológie. Po 
absolvovaní študenti taktiež 
získavajú medzinárodný certifikát.“

Zaujímavosťou a možno 
drobným lákadlom je aj to, 
že študenti počas kurzu majú 
možnosť ochutnať až 120 drinkov. 
Dnes vám prinášame recept na 
miešaný nealkoholický nápoj 
s názvom Nebeský sen, s ktorým 
v roku 2013 vyhrala 3. miesto 
v kategórii absolútny víťaz 
v Košiciach Tatiana Maximovičová.

 Byť barmanom, to neznamená len 
vedieť miešať koktaily, je v tom omnoho 

viac. Barman môže byť v odbore zdatný 
profesionál, ovládajúci teóriu i prax, avšak 
skutočným barmanom sa stáva len človek, 

ktorý má schopnosť hosťa zaujať, zabaviť a prilákať ho 
znova. Musí byť milý, príjemný, komunikatívny, diskrétny, 
ochotný aj zhovievavý. Základnou vlastnosťou je byť 
poctivý v práci, ale mať aj dobrú pamäť, všímavosť a 
samozrejme odborné vedomosti. Ďalej by mal ovládať 
a neustále sa vzdelávať v cudzích jazykoch, novinkách a 
barmanských trendoch. Vedomosti aj z iných oblastí sú 
preňho plus a zákazník len ocení, keď barman je schopný 
viesť konverzáciu na vysokej úrovni.

„...barmani 
zo Slovenska

veľmi žiadaní...“

Študenti môžu 
ochutnať až 120 

drinkov!

Aneta Lešková 
so študentmi
na súťaži Master
Cup 2015

Na našej škole sa tomuto 
odvetviu venuje Mgr. Aneta 
Lešková a to už jedenásty 
rok. Realizuje barmanský 
kurz, vedie barmanský 
krúžok a pripravuje žiakov 
na súťaže, v ktorých si 
zmerajú sily s konkurenciou 
ostatných škôl. Napriek 
tomu, že je konkurencia 
veľká, dokážeme sa presadiť 
a zaujať odbornú porotu aj 
širokú verejnosť. 

Aj tento rok boli 
úspešní a to zásluhou 
Rolanda Regeca, ktorý 
získal 1. miesto v kategórii 
absolútny víťaz Master 
Cup  2015 v Bratislave. 

Pani Lešková sa na margo 
tohto úspechu vyjadrila: 
„Jeho nápoj pod názvom 
MAHALO (po havajsky 
ďakujem) splnil všetky 
kritériá a teda vôňu, chuť a 
vzhľad s krásnou dekoráciou 

Nebesky sen

Ingrediencie:
Čerstvé maliny

Limetka
Mango džús

Pomarančový džús
Sirup Monin Guava

Ginger Ale limonáda 

V

MAHALO - víťazný nápoj Rolanda 
Regeca, s ktorým získal 1. miesto 
v kategórii absolútny víťaz Master 
Cup 2015 v Bratislave

Roland Regec, úradujúca 
majsterka sveta v miešaní 
nápojov a prezident 
barmanskej asociácie

Urob si nápoj

autor: PP
foto: A . Lešková
L. Novotňaková

J. Torma

Do vyfrapovaného pohára (frapovanie - chladenie pohára ľadom) vložíme nakrájanú limetku, 
čerstvé maliny a spolu ich vymadlujeme (rotlačíme).

Do vychladeného šejkra nalejeme mango džús, pomarančový džús a sirup 
Guavu. Všetko dobre vymiešame. 

Pohár so zmesou naplníme ľadovou drťou a naň vylejeme obsah zo šejkra. 
Frapovacou lyžičkou drink premiešame a dolejeme limonádou Ginger Ale. Drink 
ozdobíme ovocným závesom a doplníme slamkami.

barmanom
Stan sa aj tyv
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Mali ste problém nájsť si 
prácu po skončení školy? Aké 
prvé kroky ste podnikli v ob-
lasti zamestnania, prípadne 
ďalšieho štúdia? 

Skôr ako začnem odpovedať, 
ako to bolo po škole, musím 
svoj príbeh začať už počas 
samotného štúdia, keďže už 
tam sa začala moja kariéra. 
Moje začiatky siahajú do 
školského bufetu, kde som 
na škole začal v rámci praxe.
Mal som to veľmi rád. Bol 
som v kontakte so všetkými  
študentmi školy a aj profe-
sormi, takže ma hneď každý 
poznal. Bola to zodpoved-
nosť dávať pozor na tovar a 
správne blokovať, aby som 
nespôsobil manko. Tak to 
bolo asi rok  a potom prišiel 
návrh, či nechcem inú pre-
vádzku mimo školy.  Takže 
som mal na výber niekoľko 
predajní, ale mne sa páčila 
len jedna - Extratech záhrad-
ná technika.  Nakoľko bývam 
na dedine a mám vzťah k ta-
kýmto veciam, zobral som to 
hneď.
Čo sa týka nájdenia práce 
po škole, ja osobne som 

nemal problém. Už približne 
na druhý deň som  nastúpil 
do zamestania vo firme 
Extratech, kde som vykoná-
val prax už počas školy. Bolo 
to pre mňa bezpredmetné 
hľadať si prácu, lebo som ju 
už mal vyriešenú po-
čas školy. Ale dal 
som si aj žiadosť 
na úrad práce a 
na prekvapenie, 
mal som ponuky, 
ale všetky som 
odmietal, nakoľko 
som už mal  to, 
čo som chcel robiť.  
S myšlienkou vysokej školy 
som sa tiež pohrával, ale 
to rýchlo skončilo. Keď má 
človek dobrú prácu, ktorá ho 
baví...

V každej práci je istý kariérny 
postup. Veď z nikoho neuro-
bia hneď vedúceho predajne. 
Ako ste dospeli k súčasnej 
pozícii? 

Ako som spomínal, začínal 
som už počas praxe na škole. 
Od prvého dňa som si hneď 
zvykol. Nemal som problém 
so žiadnou prácou, čo mi tam 

zadelili a bola to aj špinavá a 
ťažká práca. Nehrali sa s nami 
v rukavičkách.  Robili sme 
všetko od preberania tovaru 
v sklade, vystavenia tovaru 
na predajni, upratovanie 
skladu a predajne,  obsluha 

zákazníkov alebo čistenie 
strojov, triedenie papierov a 
iných vecí. Nebolo to tak, že 
som na začiatku dostal len 
jednu úlohu, ale aby sa člo-
vek zapracoval, musel som 
robiť všetko. Bol som tam 
však spokojný. A nakoľko boli 
asi aj oni so mnou spokojní,  
tak ma oslovili, či by som u 
nich nerobil ako brigádnik 
cez prázdniny. Hneď som sa 
tej šance chytil a bol som rád, 
že vďaka mojej škole a štu-
dijnému odboru obchodný 
pracovník sa mi otvorila taká 
možnosť. 

Začal som ako skladník a 
šofér. Staral som sa o rozvoz 
tovaru,  sklad a podobné 
veci. Ale postupom času som 
sa prepracoval  na vedúceho 
predajne.  Mám na starosti 

objednávky, fakturá-
cie, príjem tovaru, 
poradenský servis 
a predaj všetkého 
sortimentu, čo 
máme na pre-
dajni.  Vzhľadom 
na to, koľko mám 
rokov, je to veľmi 

rýchly pokrok, ale s 
tým aj podstatná zodpoved-
nosť. Zároveň som si k sebe 
stiahol spolužiaka, ktorý robil 
v zahraničí a vytvoril som pre 
neho pracovné miesto. Je 
tiež spokojný, má stálu prácu 
blízko domova.

Pomohlo vám štúdium 
na našej škole, aby ste sa 
uplatnili na trhu práce? Máte 
pocit, že vás škola pripravila 
do života dostatočne?

 Tak určite mi škola pomoh-
la, ale škola nie je všetko. 
Ide aj o vlastnú šikovnosť a 

Každá škola ročne vychrlí množstvo absolventov, ktorí 
buď pokračujú na vysokej škole alebo sa zaradia do pra-
covného systému, no mnohí z nich (čo si budeme klamať) 
skončia aj na úrade práce. Dnešná doba pracovným prí-
ležitostiam veľmi nepraje. Práve z tohto dôvodu je dobré 
myslieť na to už dopredu a vybrať si odbor podľa uplatne-
nia na trhu práce. Dnes sme sa s požiadavkou na rozhovor 
obrátili na nášho bývalého absolventa odboru obchodný 
pracovník, Michala Kochana,  ktorý nám odpovie aj 
na otázky ohľadom jeho uplatnenia sa na trhu práce a aké 
ťažké to po škole mal. Alebo nemal? 

Michal Kochan, 23 rokov, vyštudoval odbor obchodný 
pracovník,  ktorý úspešne ukončil  18 . mája 2011
pod vedením triednej majsterky  Mgr. Anny Katinovej a
triednej učiteľky PhDr. Márie Kurovskej. V súčasnej dobe
pôsobí ako manažér predaja - vedúci predajne Extratech 
vo Vranove nad Topľou.

odhodlanie robiť v živote to, 
čo chcete. Vytýčte si svoje 
ciele, ale nie príliš vysoko. Tak 
by som to povedal, že každý 
si má uvedomiť, na čo má. Ak 
má na viac, tak nech za tým 
tvrdo ide a raz to dosiahne 
a nie, aby o tom len sníval. 
Bola to dobrá škola a dobrý 
študijný odbor. Ten správny 
odrazový mostík do reálneho 
života. Najlepšou školou je 
život sám, no stredná škola 
dá tie správne návody, ako 
dosiahnuť to, čo chceme, no 
je len  na nás samých, čo si 
v živote zvolíme. 

Ktoré predmety ste najviac 
využili vo svojom povolaní 
a ktoré vám každodenne 
„uľahčujú“ život?

Tento odbor obsahuje veľa 
potrebných predmetov 
na vykonávanie obchodnej 
činnosti, ktoré som ja veľmi 
ocenil. Napríklad obchodnú 
administratívu – písanie 
obchodných listov alebo  aj 
takých vecí, ako je žiadosť 
do zamestnania, motivačný 
list, životopis a iné listiny, 
ktoré sú veľmi dôležité pri 
hľadaní zamestnania. Záro-
veň som sa naučil 
písať všetkými 
desiatimi na 
počítači. Čo veľa 
ľudí v dnešnej 
počítačovej 
dobe nevie. 
Ďalšie veľmi 
dobré predmety 
boli aj tovarozna-
lectvo, kde sme si prešli 
všetkými možnými tovarmi a 
službami, čo sú dnes do-
stupné na trhu. Ekonomika 
a podvojné účtovníctvo, aby  
sme vedeli, že vo firmách  
sa peniaze nielen zarábajú, 
ale je tam kopec výdavkov 
a iných účtovných úkonov.  
Obchodná prevádzka, ako 
na začiatok  rozbehnúť ob-
chodnú činnosť, ako si vybrať 
správny podnikateľský plán  
a ako ho vypracovať, čo bola 
tiež jedna z maturitných tém. 
Psychológia práce trhu alebo 
ako sa to volalo, už neviem 

presne, ale bolo to o spo-
znávaní zákazníkov, akí sú 
povahovo a na základe  toho 
ich vedieť správne obslúžiť  
a vycítiť, čo chcú alebo ako 
s nimi komunikovať.   Samo-
zrejmosťou bola matematika 
slovenčina,  cudzí jazyk, infor-
matika,  občianska náuka  a iné, 
ktoré sú aj v iných odboroch. 
Dôležitý bol pre mňa predmet 
prax.  Prax  nebola len o tom, 
že choďte von na prevádzky, 
ale  bolo tam aj dosť teórie a 
praktických vecí, ktoré využí-
vam aj dnes,  za čo vďačím pani 
majsterkám, ktoré sa s nami 
dosť natrápili. 

Určite máte mnoho spomie-
nok na časy, keď ste sedeli 
v laviciach našej školy. Spo-
mínate si na nejaký vtipný 
či milý zážitok, na ktorý si 
občas pomyslíte aj dnes?

Mám veľa vtipných zážitkov, 
no neviem si teraz vybaviť 
jeden konkrétny. Páčilo sa 
mi napríklad, ako sme išli 
na súťaž cvičných firiem do 
Bratislavy a náš šofér zablúdil 
aj s navigáciou. Ani neviem, 
ako dlho sme jazdili po Brati-
slave, kým sme našli miesto, 
kde sme mali byť. Je kopec 

ďalších príhod, ale to by bolo 
na dlho.

Ak by bolo vo vašej moci nie-
čo zmeniť vo svojom živote, 
čo by to bolo? Rozhodli by 
ste sa pre rovnakú cestu ale-
bo by ste si napríklad zvolili 
iný odbor či školu?

Nie, ja by som nemenil nič.  
Všetko je tak, ako to malo byť 
a nie tak, ako som to chcel ja. 
Školu by som určite nemenil. 
Mal som viac prihlášok a na 
všetky ma zobrali, no aj tak 
som si vybral pre mňa tú 
najlepšiu. Aj keby som chcel 

ďalej študovať na 
vysokej škole, 
mám veľmi 
dobrý základ, 
na ktorom sa 
dá pracovať 
ďalej.

Čo by ste od-
kázali či poradili 

našim terajším študentom, 
prípadne uchádzačom o od-
bor obchodný pracovník?

Tak v prvom rade, ak si vybe-
ráte školu, vyberte si ju vy, 
nie aby vám to vyberali vaši 
rodičia. Učíte sa pre seba, nie 
pre iných.  Je to len pre váš 
lepší život a dobrý študent, 
ktorý vie čo chce, si v živote 
stále poradí a nájde si uplat-
nenie aj napriek slovenským 
podmienkam,  ktoré nám to 
stále sťažujú.  

autor: PP
foto: Mgr. Mária Tkáčová
a archív M. Kochana

„...mal som
ponuky, ale všetky 

som odmietal...“

„...študent, ktorý 
vie čo chce, si v živote 

stále poradí...“

NAŠI ABSOLVENTI?
Ako dopadli



DOMÁCA ÚLOHA!
Tri pätiny žiakov školy sú 
dievčatá. Koľko percent je 
chlapcov? (Údaj je fiktívny)
Troch najrýchlejších
počtárov, ktorí nám pošlú 
správnu odpoveď
na dubkacik963@gmail.com
odmeníme darčekom 
vo forme ospravedlneniek. 
Môžete ich použiť hoci aj 
na hodiny matematiky
:-D

Nasledujú trojročné učebné odbory, u ktorých nie je potrebné 
zisťovať prijatie na VŠ. Preto je táto kolónka vynechaná.

Legenda:
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Radšej raz vidieť, ako stokrát počuť. To je obľúbený frazeo-
logizmus, na ktorom je veľký kus pravdy. Každá inštitúcia 
a samozrejme aj škola, môže svoje schopnosti, možnosti a 
podmienky ospevovať, no vždy najlepšie prehovoria čísla. A 
ktoré čísla najlepšie hovoria o kvalite a úspešnosti školy? No 
predsa úspešnosť absolventov a ich schopnosť uplatniť  sa 
po skončení zvoleného štúdia. Preto prinášame percentuál-
ne grafy uplatnenia sa absolventov. Školské roky 2011/2012 
a 2012/2013 sme zhrnuli len do celkového prehľadu, no škol-
ský rok 2013/2014 sme analyzovali podrobnejšie a to podľa 
jednotlivých odborov. V učebných odboroch sme vynechali 
kolónku prijatia na vysokú školu, keďže je nerelevantná.  
Najlepšie s ohľadom na uplatnenie práce sa ukázal odbor 
obchodný pracovník a propagačná grafika a z učebných 
programov odbor krajčírka so zameraním na dámske odevy 
a spoločné stravovanie. Na chvoste skončili odbory  vlasová 
kozmetika, čašník a cukrár. Ďakujeme výchovnej poradkyni 
Mgr. Blažene Litvinovej za sprístupnenie údajov.

ABSOLVENTOV
Úspešnosť

v císlach

9%

17%7%

31%

36%

11%

15%5%

39%

30%

Evidovaní na úrade práce sociál-
nych vecí a rodiny (ÚPSVaR)

Prijatí do zamestnania

Prijatí na nadstavbové štúdium (NŠ) 
alebo pomaturitné štúdium (PMŠ)

Prijatí na vysokú školu

Nezistení

Prehľad úspešnosti absol-
ventov v školskom roku 
2011/2012 z celkového 
počtu 137 absolventov

Prehľad úspešnosti absol-
ventov v školskom roku 
2012/2013 z celkového 
počtu 149 absolventov

8%

31%

7%
13%

53%

Úspešnosť absolventov 
odboru kuchár z celkové-
ho počtu 13. Prijatí na NŠ 
a PMŠ 0%.

Úspešnosť absolventov 
odboru hostinský z celko-
vého počtu 15.

34%

33%

27%

73%

Úspešnosť absolventov 
odboru cukrár z celkového 
počtu 6. Prijatí do zamest-
nania 0%.

Úspešnosť absolventov 
odboru kaderník z celko-
vého počtu 11. Prijatí do 
zamestnania 0%.

20%

Úspešnosť absolventov 
odboru krajčírka so zame-
raním na dámske odevy 
z celkového počtu 20. 

Úspešnosť absolventov 
odboru spoločné stravo-
vanie z celkového
počtu 15.

57%

Úspešnosť absolventov 
odboru vlasová kozmetika 
z celkového počtu 7.
Prijatí na NŠ a PMŠ 0%.

31%

42%

19%

8% 69%

31%

Úspešnosť absolventov 
propagačnej grafiky z cel-
kového počtu 26.
Nezistení 0%.

Úspešnosť absolventov 
odboru obchodný pracov-
ník z celkového počtu 13.
Evidovaní na ÚPSVaR 0%.

13%

24%25%

13%

10%

40%

Úspešnosť absolventov 
odboru kozmetik z celko-
vého počtu 8.

Úspešnosť absolventov 
odboru čašník z celkové-
ho počtu 10. Prijatí na NŠ 
a PMŠ 0%.

Prehľad úspešnosti absol-
ventov v školskom roku 
2013/2014 z celkového 
počtu 144 absolventov

15%
8%8%

22%

47%

Prehľad
všetkých
absolventov
v školských
rokoch
2011/2012
až 2013/2014

Modré polia 
v grafe sú 

kladné, žltá je 
zlá :-)

25%

10%

40%

8%

53% 27%

33%

80%

20%

80%

43%

autor: PP
foto:  CC licencia

v
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Bitmapová grafika
grafika tvorená jednotlivými bodmi, 
pri ktorej je dôležitým údajom jej 
rozlíšenie, ktoré sa definuje v DPI. 
Zväčšovaním takej grafiky dochádza 
k strate ostrosti a kvality ako aj mož-
ným farebným posunom. 

CMYK
Skratka systému miešania farieb, 
ktorý sa skladá z 3 farieb - Cyan (azu-
rová), Magenta (purpurová), Yellow 
(žltá). K týmto farbám sa pridáva ešte 
čierna Key, pre zväčšenie kontrastu, 
úspore farieb a vernejšiemu podaniu 
tmavých miest. Tento systém farieb sa 
používa pri tlači a preto je potrebné, 
aby do tohto systému grafik pripravil 
všetky tlačové podklady.

Copywriter (CW)
reklamný textár. Ide o kreatívneho 
textára, ktorý píše hlavne reklamné 
a marketingové texty. Slávny David 
Ogilvy sa v 60. rokoch 20. storočia 
považoval za copywritera. Bol re-
klamným agentom, ktorý vymýšľal 
koncepcie a písal úspešné reklamy a 
inzeráty pre svojich klientov. Úlohou 
copywritera je písať „čítaniuchtivé“ 
texty reklám, web stránok, banerov, 
tlačových správ a podobne. Copywri-
terov môžete nájsť vo väčších reklam-
ných agentúrach a webdizajnérskych 
firmách.

Corona (Korona)
technológia, ktorá pomocou drobých 
výbojov rozrušuje povrch tlačeného 
materiálu pre lepšie priľnutie farby 
k povrchu. Používa sa hlavne pri tlači 
fólií.

DPI Dots Per Inch (bodov na palec)
jednotka rozlíšenia bitmapovej grafi-
ky. Pre tlačiarenské podklady by malo 
byť minimálne rozlíšenie bitmap 300 
DPI. Pre bitmapy používané na webe 
postačuje rozlíšenie 72 DPI.

Embosing
úprava etikety, kedy je špeciálnym 
nástrojom plasticky vytlačený nejaký 
konkrétny motív ako logo, nadpis a 
podobne.

Horúca ražba 
na potlačovaný materiál nanesená 
metalická fólia (najčastejšie zlatá 
alebo strieborná). Fólia je na materiál 
nanesená špeciálnym nástrojom - razia-
cim štočkom za súčasného pôsobenia 
tlaku a teploty.

Chromalín
ide o kontrolnú tlač, kedy sa zistia 
textové alebo farebné odchýlky oproti 
dátam zobrazovaným na monitore. 
Môžeme to nazvať tlač na nečisto.

Priame farby
farby namiešané podľa štandardizo-
vaných vzorníkov ako je napríklad 
PANTONE. Ide o presne definovanú 
paletu farebných odtieňov. Vzorníky 
Pantone sú celosvetovo uznávaným 
farebným štandardom.
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Vtipálkoviny a iné iny

Úsmev prosím :-)Mužský kútik...

Vševediace okno
Vo vševediacom okne vám Mikuri-nov odpovie na všetky 
vaše otázky týkajúce sa hocičoho! Svoje otázky pre Mi-
kuri-nova zasielajte na www.facebook.com/sosvtcasopis 
alebo dubkacik963@gmail.com. A nezabudnite – žiadna 
otázka nie je príliš hlúpa na opýtanie sa!

Prečo je zem guľatá?
Je pravda, že zemeguľa 
kedysi bola doska, ktorú 
držali štyri korytnačky na 
svojich chrbtoch. Jedného 
dňa však Zeus vyzval Apo-
lóna na basketbalový zápas. 
Keďže nemali po ruke loptu, 
Zeus zobral zem, zgúľal ju 
a voila! Basketbal sa tak stal 
veľmi populárnym športom 
pre všetky nadprirodzené 
bytosti v existencii. Preto sa 
až dodnes vyrábajú ďalšie 
guľaté vesmírne útvary ako 
hviezdy a planéty.

Prečo je sneh biely?
Naše poznatky o snehu uka-
zujú, že bol kedysi čierny. To 
bola však iba jeho „tínedžer-
ská depresívna fáza“, z ktorej 
už dávno dospel. „Ale to 

nevysvetľuje, prečo je biely“, 
vravíte. Ani vás sa nikto 
nepýta, prečo ste biely. Nie 
je to slušné! A nech vás ani 
nenapadne pýtať sa, prečo je 
sneh žltý!

Prečo musíme chodiť 
do školy?
Veda dokazuje, že ľudia, ktorí 
chodia do školy sú lepšie 
vzdelaní ako tí, čo nechodia. 
Tento šokujúci fakt vedci 
objavili len nedávno.

Prečo je obloha modrá?
Pretože obsahuje modrý 
pigment vytvorený z rozdr-
veného azuritu, ktorý bol 
zmiešaný so žĺtkom vajíčka. 
Tento proces trval jeden deň. 
(pozri Gen. 1:6)

Prečo žijú ryby vo vode?
Vedecké poznatky a po-
zostatky dokazujú, že ryby 
kedysi žili na zemi, ale keď 
nás tu už bolo priveľa, omr-
zelo ich to a rozhodli sa žiť 
vo vode.

Prečo majú smreky šišku 
dohora a jedle zas smerom 
dole?
Smreky bývali hrdým, vzne-
šeným rodom. Na pätnáste 
narodeniny princa Smreka 
sa pripravovala veľká oslava. 
Na „smrekovskom“ dvore sa 
nikto nevedel dohodnúť, ako 
sa obliecť – mali si dať šišky 
smerom hore alebo smerom 
dole? Smreky sú známe svo-
jou výbušnou povahou a ako 
sa dalo čakať, nastal konflikt. 
Tento konflikt skončil rozde-
lením rodu Smerkov na dva 
nové – nový rod Smrekov a 
rod Jedlí. 

Prečo sa volá hot dog hot 
dog?
História hot dogu siaha 
do dávnych čias mýtov a 
legiend, keď po matke zemi 
chodili horúce, ohnivé psy, 
taktiež známe v anglických 
mytologických kruhoch 
ako hot dogy. Hot dogy 
boli veľkí maškrtníci, a ak 
ste nechceli, aby zožrali 
vašich milovaných, museli 
ste sa vzdať všetkých vašich 
párkov a pečiva. Keďže celá 
ich diéta bola postavená len 
na párkoch v rožku, všetky 
hot dogy vymreli na choroby 
súvisiace s obezitou. Termín 
hot dog teda zotrváva, aby 
nám pripomínal ich desivú 
existenciu.

Mikuri-novo
Raport
jedna tlačová dĺžka, ktorá vzniká oto-
čením tlačového valca o 360°. Samot-
ná dĺžka raportu je daná obvodom 
tlačového valca.

RGB
Skratka systému miešania farieb, kto-
rý sa skladá tiež z troch farieb (R-red/
červená, G-green/zelená, B–blue/
modrá). Pomocou RGB systému sú 
udávané farby, ktoré sú zobrazované 
pomocou vyžarovaného svetla, ako to 
je napríklad u monitorov, televízora, 
displeja mobilu a podobne.

Signmaking
je slovíčko prevzaté z angličtiny a 
nemá doslovný preklad. Prvá časť sign 
podľa anglicko-slovenského slovníka 
znamená podpis, znak, odznak, firma. 
Druhá časť slova a teda making má 
slovesný význam a teda pracovať, tvo-
riť, vyrábať. Najčastejšie sa používa 
vo všeobecnom význame pre odbor 
reklamy. V užšom význame môže ísť 
o označenie výroby nosičov reklamy.

Vektorová grafika 
grafika definovaná vektormi (krivka-
mi). Pri zmene veľkosti takejto grafiky 
nedochádza k strate kvality, ako to 
je u bitmapovej grafiky. Typickými 
programami, ktoré pracujú s vektoro-
vou grafikou je CorelDRAW a Adobe 
Ilustrator.

autor: PP

Rozdiel medzi doštudovanými vysokoškolákmi... 

Absolvent prírodných vied sa pýta: ”Prečo to funguje?” 
Absolvent techniky: ”Ako to funguje?” 
Absolvent ekonomiky: ”Koľko to stojí?” 
Absolvent humanitných predmetov: ”Chcete k tomu hra-
nolky? (hmmm, tuším k tomuto odboru patria aj učitelia
:-O ešteže je to len vtip)

Zo žiackych knižiek...

Poznámka učiteľa: Vaša dcéra na hodine neustále klebetí. 
Odpoveď otca: Buďte rád, že nepočujete jej matku!

Nosí do školy príliš krátke sukne, takže vzbudzuje u 
spolužiakov väčšiu pozornosť než ja so svojím výkladom, 
prosím o predĺženie.

foto:  CC licencia

Pre odbor propagačná grafika sme pripravili krátky slovník najbežnejších 
termínov, ktoré by mal každý správny grafik ovládať, ak robí svoju prácu 
dobre a hlavne, ak vie, čo vlastne robí. Istotne mnohé z nich poznáte, no ne-
zaškodí si to zopakovať. Možno to pomôže aj maturantom ako rýchly ťahák  ;-)
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Je toto možné!!! Ono sa 
to znova podarilo. Tento-
krát dokonca nehodnotí 
nekompromisné oko nášho 
módneho guru žiačky, ale 
na paškál si vzal samotnú 
učiteľku Mgr. Ivanu Packo-
vú, ktorá na našej škole učí 
slovenský jazyk a výtvarné 
predmety. Nuž snáď to 
po tomto článku nebude 
mať chlapec ťažké. :-D

Oči módnej polície sa ani pre 
tentokrát nezavreli a teraz si 
zamierili na učiteľský zbor a 
konkrétne na pani učiteľku... 
Od hlavy až po päty sa deje 
veľmi veľa zaujímavého, stačí 
len pozrieť a popritom čítať, 
treba uznať, že modelka si 
vybrala skutočne zaujíma-
vé kúsky zo svojho šatníka 
- čierny roláčik, zeleno–biela 
sukňa, čierne čižmy, hodinky 
za dvestotisíc eur... (také ne-
nájdeš!), zelený kabát, ale aj 
sivý šál dotvára cely outfit.

Sekcia sukňa
„Nikdy nepodceňujte silu 
jednoduchého trička, džíns a 
bundy. To stále vyzerá veľmi 
šik.“

Karl Lagerfeld

Sukňa nemenovanej dáme 
skutočne pristane. Veľmi pekná 

je kombinácia farieb a tvarov, 
sú milé, hravé, neublížia a 
zároveň doladia. Oblečenie 
dokáže krásne ukázať línie, 
veru nie je sa za čo hanbiť. 
90/60/90 sú veľmi prijateľné 
miery, pre chlapa by takto 
MALA vyzerať správna dáma.

„Odev vznikol z túžby zakryť 
niektoré časti tela preto, aby 
boli zámerne zdôraznené.“

Gina Lollobrigida

„Dámsky sveter padne dobre 
vtedy, keď muži prestávajú 
dýchať.“

ZsaZsa Gabor
(Trošku nádychu... a pokra-
čujeme.)

Sekcia kabát
Ak si chcete zájsť von do zz-
zimy, tak si zoberte tento 
zelený kabát, ktorý zahreje, 
doladí... (Škoda, že patrí len 
jednej dáme.) Tento kabát 
na seba okamžite upozorní 
svojou farbou a eleganciou, 
no zároveň napovie, že 
prichádza niekto výnimočný. 
Je treba si povšimnúť, ako 
pekne spolu hrajú kontrastné 
farby.

Sekcia topánky
Bočné zipsové zapínanie je 
veľmi šikovné, hlavne ak sa 

ponáhľate. (Urýchľuje to pre-
suny medzi budovami školy 
a zároveň, ak treba utekať 
pred nápadníkmi.) Teda ak 
túžite po jednoduchosti, 
toto je voľba (Ale no tak 
trošku očistiť by si teda tiež 
zaslúžili... ale možno utekala 
pred nápadníkmi
cez blato :-O) 

Sekcia kabelka
Skutočne odvážny počin 
zobrať si kabelku takého 
rozmeru, nie kabelku, kde 
si môžeš v pokoji odložiť 
svojho štvornohého mi-
láčika. Treba si povšim-
núť detaily v podobe 
veľmi pekných kovo-
vých aplikácií. Šikovná 
malá čierna kabelka, 
ktorá rozhodne neza-
ťaží, ale vhodne doplní 
celý outfit.

Sekcia hodinky
Čas je veľmi dôležitý. 
(Hlavne, keď stopujete 
čas písomky, že?) Veľké 
biele hodinky, veľké čís-
la... Úprimne, na týchto 
hodinkách nie je nič zlé. 
(Keby ešte ten čas tak 
neutekal, ale v spoloč-
nosti takej príjemnej 
dámy...)

Sekcia náušnica
„Žena, ktorá sa zdobí, plní 
len svoju povinnosť.“

J. E. Renan

Ach jaj, znova sa 
dostávame spolu 

obľúbenej fáze - k výrokom: 
„Preboha, ako tam vyzerám! 
Stiahnem brucho... Bože, no 
tak to je ksicht ...“ Viete si 
predstaviť, čo to bolo  pri 
fotení...  

„Ženy by mali dávať menej 
peňazí za šaty, ale viac peňazí 
na eleganciu.“

CocoChanel

Autor článku ďakuje za ocho-
tu, dať sa odfotiť. 
Pozor na to, ako sa obliekate, 
oko vidí a nikdy neviete, kedy 
sa zameria práve na Vás...

Autor a foto: Michal Ufnár
Modelka: Mgr. Ivana Packová

Nekompromisným
pohľadom chlapa

V treťom a štvrtom týždni nového 
roka sa v odbore propagačná grafika 
(trieda 3.A a 3.B) realizoval ročníkový 
projekt. Počas jedného týždňa bolo úlo-
hou žiakov vytvoriť umelecký produkt, 
prostredníctvom ktorého preukázali svo-
je estetické cítenie a schopnosť reagovať 
na konkrétne umelecké zadania. Žiaci 
si mohli vybrať zo štyroch tém. Prvou 

témou bol produktový obal s podtitulom 
„Všetko najlepšie“. Pri tomto zadaní mali 
študenti vytvoriť zaujímavé a pútavé 
balenie darčekového predmetu. Naj-
lepšie práce študentov, ktorí si vybrali 
túto úlohu zašleme aj do medzinárod-
nej súťaže obalového dizajnu. Ďalšími 
témami boli: módny doplnok, papierová 
skladačka, ale aj jedna voľná téma, pri 

ktorej mohli žiaci pracovať klasickými 
maliarskymi, sochárskymi a  grafickými 
umeleckými technikami. O tohtoročnej 
vysokej úrovni študentských prác sved-
čia aj dobré známky, ktoré boli odme-
nou za ich odborný prístup a kvalitný 
výsledný produkt. Tým, ktorým sa až tak 
veľmi nedarilo pri ročníkovom projekte, 
sa snáď bude lepšie viesť pri praktickej 
časti maturitnej skúšky, ktorá ich čaká už 
o rok. Teraz začíname držať prsty našim 
štvrtákom, ktorým sa termín praktickej 
časti maturity pomaly, ale isto blíži. 

autor: PP
foto:  3. B

Ročníkový projekt
úspešne za nami!

Lenka Hurová - odbor propagačná 
grafika zo 4.A sa s prácou Boombová 
zvedavosť zapojila do súťaže SCHOLA 
LUDUS: VEDECKÝ OBRÁZKOVÝ VTIP 
v kategórii Stredné školy. Síce nevyhrala, 
no porota ju zaradila medzi najlepšie 
hodnotené práce.

Tak sa zasmejte a možno aj niečo 
naučte, keďže Lenka do svojho vtipu za-
komponovala chemický vzorec nitrogly-
cerínu a zároveň nám o ňom prezradila: 
„Nitroglycerín môže zabíjať, ale aj liečiť! 
Je to chemická zlúčenina, ktorá sa veľmi 
ľahko explozívne rozkladá za uvoľnenia 
značného množstva energie. Je to základ-
ná zložka dynamitu, je častou surovinou 
pri výrobe trhavín. Využitie má ale aj v 
medicíne ako prostriedok pre upokojenie 
srdcových arytmií a znižovanie krvného 
tlaku a práve kvôli tomuto všestrannému 
využitiu som si vybrala túto látku ako 
základ pre svoj kreslený vtip. Zaujalo ma, 
že jedna látka môže životy brať, ale aj 
zachraňovať“.

autor: PP

Boombová zvedavosť



Hneď na začiatok otázka 
na telo a dobre si rozmyslite, 
čo odpoviete. Čítate školský 
časopis? :-D

Áno, ten posledný som si 
prečítala :-D

A pokračujeme hneď ďalšou 
otázkou na telo. Súhlasili by 
ste s nahrávaním vtipného 
videa do školskej web strán-
ky, napríklad v role nášho 
maskota?

Nie.

Predstava vášho dokonalé-
ho učiteľského dňa? Okrem 
toho, že by ste radi ostali 
doma...

Prídem na prvú hodinu, 
všetci žiaci majú pomôcky 

na stole, urobenú domácu 
úlohu, majú naštudované 
slovíčka danej lekcie, naučili 
sa predchádzajúce učivo, čo 
som tak krvopotne napísala 
na tabuľu, na hodine reagujú 
na moje otázky, rozprávame 
sa po anglicky a vypýtajú 
si domácu úlohu navyše. 
Mobily majú celý čas vypnuté 
v taške. Prídem na druhú ho-
dinu a deje sa presne to isté. 
Na tretej hodine sa nič ne-
zmení a takto to pokračuje až 
po siedmu hodinu. Utópia??

S ktorým učiteľom sa viete 
najviac zasmiať, poprípade 
máte lepší deň, keď sa s ním 
stretnete?
Takých je viac. Nemôžem vy-
brať len jedného, lebo každý 
je iný, vie ma inak pobaviť, 
rozveseliť, či zlepšiť deň.

Have ste ever v England? 
Zažili ste tam nejakú vtipnú 
príhodu, napríklad s Angli-
čanom? Nemusí byť vtipná 
môže byť aj romantická, keď-
že nedávno bol Valentín ;-)

Ja was in Englad pred 8 
years. Ale žiaľ, žiadnu vtipnú 
príhodu si nepamätám a 
romantickú s Angličanom 
nemám, lebo som tam bola 
s manželom ;-) A pred 11 rok-
mi som bola v Amerike, v štá-
te Maine. Pracovala som tam 
v kuchyni v kempe pre deti. 
Bola to úžasná skúsenosť. 
Stretla som veľa mladých ľudí 
z celého sveta, od Brazílie až 
po Malajziu. Mali sme kopec 
srandy. Vrelo odporúčam 
tieto pracovné pobyty!!

Ako vnímate svoj návrat 
na našu školu z materskej do-
volenky? Samotné mamičky 
vravia, že veľa toho zabudnú 
počas materskej dovolenky, 
keďže niekoľko mesiacov 
sa ich život točil len okolo 
dieťaťa.  Nemali ste s tým 

problém vrátiť sa do pracov-
ného kolotoča.
Je pravda, že ten prechod 
od jazyka „baba, ďeďe, toto“ 
k anglickému jazyku nie je 
jednoduchý, ale žiaci našej 
školy mi to dosť uľahčujú :-D

Vedeli by ste si seba predsta-
viť na poste riaditeľa školy? 
Aká by ste bola riaditeľka a 
čo by ste ako prvé zmenili? 
Boli by ste prísna, alebo 
benevolentnejšia?

Modlite sa, aby som sa tou 
riaditeľkou nestala :-D

Aké najčastejšie problémy 
s angličtinou majú naši štu-
denti? Isto zažijete so skomo-
nelinami slov mnohé vtipné 
zážitky. Podelíte sa o ne?

Tak tých je fakt veľa. Vybrať 
len pár by bola škoda. Niek-
toré sú možno vtipné len 
pre nás učiteľov angličtiny, 
ale na niektorých sa možno 
zabavia aj naši študenti.

Mgr. Slávka Nadzamová študovala na Pedagogickej 
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Jej študijné 
odbory sú anglický jazyk a literatúra a španielsky jazyk 
a literatúra. Vysokú školu ukončila v roku 2006. Na našej 
škole pôsobí od roku 2009 (s trojročnou prestávkou kvôli 
materskej dovolenke). Učí anglický jazyk a je triednou 
učiteľkou 1.D v odbore cukrár.
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Niektorí naši žiaci sa trápia 
s prekladom:
ťažký jazyk ->horrible landvige
jedenásť ->elf (žeby Legolas?)
rádio -> fajnon
modré oko -> a blue windovs
tell -> telefónna búdka

Niektorí sa trápia pri čítaní 
(vlastne väčšina, ale toto sú 
naj skomoleniny)

Bernadette -> Bernardín
Sherlock Holmes
1. pokus- Stock
2. pokus- Stockholm

Máme aj zopár filozofov 
na škole

Prítomným jednoduchým ča-
som vyjadrujeme prítomnosť, 
ktorá prebiehala.

Učiteľka: Vysvetlite nám, ako 
sa tvorí minulý čas.
Žiačka: Ta bul, ta bul.

Učiteľka: So slovesom „rain” sa 
spája ktorá osoba?
Odpoveď: Rainman

Rôzne iné:

Veta na písomke z vlast-
nej hlavy napísaná: In my 
badroom is big bad, bad is At 
windolf.

Učiteľka hovorí žiakovi pri 
tabuli: Napíš  „in the family”. A 
on napísal „ind”.

V diktáte, keď som diktovala 
skratku USA, tak niektorí 
boli schopní napísať - you es 
England

Niekto je veľmi sebavedomý a 
napíše - I speak Englishe

Tie Spojené štáty americké 
robia evidentne problémy, 
lebo ďalší žiak napísal v sloho-
vej práci - Unitated states of 
Americ

Učiteľka: Napíš „only“.  Žiačka 
napísala: „Online“

Učiteľka: Napíš „met“ (stretli 
sa).  Žiak napísal: „med“

Autor: Michal Ufnár
Foto: S. Nadzamová
L. Hurová

Fotka je z čias strednej školy, koniec 90. 
rokov. Bola som v Holandsku, toto je 

fotka z Rotterdamu.

Ukážka toho, ako sme niekedy cestovali 
do Wallmartu nakupovať. Tie americké 
autá mali miesto na sedenie aj vzadu.

Fotka je z čias vysokej školy, keď 
som bola v USA, v Maine, v kempe 
s názvom Camp Kippewa for girls. 

Je to fotka ťažko pracujúcich 
študentov :) Ja som v druhom 

rade zvrchu v strede.

s Mgr. Slávkou
NadzamovouNa slovícko

v



Máte 17 či viac rokov a premýšľate o 
tom, že by ste si radi spravili vodičák? 
Tak tento článok je určený práve vám!

KDE ZAČAŤ?
Začať by ste mali najprv výberom 

autoškoly. Výber v našom meste nie je 
nejaký enormne veľký, no  na výber ich 
tu zopár predsa len je. Určite sa opýtajte 
aj svojich kamošov. Viete, sto ľudí, sto 
chutí, ale na všetkom je niekedy tro-
cha pravdy. Keď budete mať vo vašom 
výbere jasno, zastavte sa v konkrétnej 
autoškole. Tam vám poskytnú bližšie 
informácie a odovzdajú vám aj prihlášky, 
ktoré musíte vyplniť a taktiež ich dať po-
tvrdiť lekárovi. Pokiaľ ste študenti, celý 
výcvik vás vyjde na približne 320€. Ak by 
ste neboli študenti, výcvik by vás vyšiel 
drahšie. Samozrejme, počítajte s tým, že 
táto cena sa vyšplhá ešte vyššie. Musíte 
počítať s poplatkami za kolky, kurz prvej 
pomoci či jazdy naviac.

ZAČÍNAME!
Keď máte vybavené všetky formality, 

odnesiete prihlášku do autoškoly. Mali 
by ste si zohnať aj aktuálnu vyhlášku 
a kontrolné testy, z ktorých si jeden 
vytiahnete aj na záverečných skúškach. 
Autoškola určí termín, kedy vám začne 
teória, kde budete preberať vyhlášku, 
križovatky, konštrukciu vozidla a ďalšie. 
Skôr ako prvýkrát sadnete za volant a 
vyrazíte na cesty, budete musieť absol-
vovať trenažér. Ide v podstate o simulá-
tor auta, v ktorom sedíte a pred vami je 

projektorom premietaná cesta, na ktorej 
sa naučíte, ako jazdiť po rovnej ceste, do 
kopca, prechádzať zákruty, prípadne si 
vyskúšate jazdu v premávke a taktiež sa 
naučíte, ako ovládať auto.

IDEME ZA VOLANT
Ak ste trenažér úspešne absolvovali a 

máte za sebou zopár hodín teórie, čaká 
vás prvá jazda. V niektorých autoškolách 
vás najprv čaká absolvovanie autocvičis-
ka a až potom vás pustia do premávky. 
Väčšina autoškôl vám ponúkne možnosť 
vybrať si inštruktora. Ak sa vám takáto 
možnosť naskytne, zistite si niečo o in-
štruktoroch. Viacerí z inštruktorov sú ner-
váci, ktorí nebudú mať trpezlivosť vždy. 
Jazdy sú väčšinou v mestskej premávke. 
Málokedy sa stane, že vás inštruktor vytia-
hne na jazdu mimo mesta. Prvá jazda sa 
zvykne konať mimo premávky. Časť jázd 
tvorí aj autocvičisko, ktorého súčasťou je 
slalom, parkovanie, cúvanie a pozdĺžne 
parkovanie.

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY
Keď absolvujete predpísaný počet 

jázd a máte pocit, že už všetko potrebné 
viete, autoškola vás prihlási na závereč-
né skúšky. Prvá časť sa skladá z jedné-
ho kontrolného testu. Ten sa skladá z 
otázok z vyhlášky, dopravných značiek 
a križovatiek. Môžete stratiť maximálne 
5 bodov. Ak test zvládnete, pokračujete 

Robíme
VODICAK

na autocvičisko, kde komisárovi pred-
vediete už známu choreografiu. Ďalej 
by vám mal skúšobný komisár položiť 
zopár otázok z konštrukcie vozidla. Ak 
toto všetko úspešne zvládnete, idete na 
jazdu v premávke, ktorá by mala trvať 
maximálne 20 minút. Jazda sa odohráva 
väčšinou v meste, málokedy sa stane, že 
vás komisár pošle mimo mesta. Počúvaj-
te ho pozorne a dávajte si pozor. Stačí, 
že odbočíte inde a už zo skúšok letíte. 
Ak vás vyrazia, nezúfajte, máte ešte dva 
opravné pokusy.

ZOPÁR RÁD
Ak sa vám zo začiatku nebude dariť, 

neberte to vôbec tragicky. Učíte sa niečo 
nové a chce to trocha praxe, potom to už 
pôjde ako po masle. Jazda po skúškach 
je neporovnateľná s jazdou v autoškole.

Učte sa testy od začiatku, aby ste sa 
vyhli učeniu testov deň pred skúškami.

Super spôsob na učenie testov je 
aplikácia na mobil. Môžete sa tak testy 
učiť kdekoľvek.

Mnohým ľuďom robia najväčší 
problém križovatky. Skúste si nájsť 
na internete nejakú hru, kde si precvičíte 
križovatky a zároveň pochopíte pravidlo 
pravej ruky.

autor: Dávid Kidala
foto:  CC licencia
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Der Frühling, auch das Frühjahr 
oder literarisch Lenz ist eine der vier 
Jahreszeiten der gemäßigten Zone. Der 
Frühling bezeichnet die Jahreszeit, in 
der die Tageslängen gegenüber den 
Nachtlängen zunehmen. 

Der astronomische Beginn des 
Frühlings wird auf der Nordhalbkugel 
der Erde um den Zeitraum der Tagund-
nachtgleiche – es ist genau 12 Stun-
den hell (Tag) und 12 Stunden dunkel 
(Nacht) – zwischen dem 19. und 21. 
März gesetzt. Er endet um den 21. Juni 
– die Sommersonnenwende. An die-
sem Tag ist es genau 16 Stunden hell 
(längster Tag des Jahres) und 8 Stunden 
dunkel (kürzeste Nacht des Jahres). 

Im Unterschied zum astronomischen 
wird der meteorologische Frühling auf 
der Nordhalbkugel den Monaten März, 
April und Mai zugeordnet. Die Früh-
-jahrstierkreiszeichen sind Widder, Stier 
und Zwilling. 

Der Frühling steht für das Werden, 
das Entstehen des neuen Lebens. Die 
Tage werden länger und milder, der 
Schnee schmilzt, die Wiesen werden 
grün und die ersten Blumen beginnen 
zu blühen. Die Vöglein zwitschern, über-
all entsteht das neue Leben und die 
Menschen sind froh, dass der Winter, 
die kalte und dunkle Jahreszeit endlich 
zu Ende ist. Die Menschen lechzen 
nach dem Licht, gehen spazieren und 
genießen die ersten warmen Sonnen-
strahlen. 

Viele Begriffe und Bräuche rund um 
den Frühling, wie Frühlingsanfang, 
Frühlingserwachen, Frühlingsblu-
men, Frühlingswetter, Frühjahrsputz, 
Frühlingsgefühle, Frühjahrsmüdigkeit, 
Frühlingsgedichte und Frühlingsfeste, 
zeigen die hohe Bedeutung, die der 
Frühling für die Menschen schon hatte 
und auch weiter haben wird. 

Der Frühling kommt…
LENZ

Hoch ist der blaue Himmel,
schnell fliegen die kleinen Vögel.
Scheint warm die Sonne,
endlich lachen die Leute.

Grünes Gras zeigen die Wiesen,
im Garten stehen erste Blumen.
Langsam wacht die Natur auf,
die Tierchen kennen keinen Schlaf.

Große Wälder in den Bergen,
 erste Ernte auf den Feldern,
summen laut dort viele Bienen,
Marienkäfer sitzen auf den Zweigen.

Endlich kommen da die Frühlingstage... 

foto:  CC licencia

Krátky článok v nemčine pre maturantov pripravila pani učiteľka Mgr. Renáta 
Skybová. Veľmi pekne jej ďakujeme za ochotu a tvorivosť, keďže aj báseň je 
autorská. Už aby tá jar prišla, je jedno či v nemčine alebo slovenčine. :-D
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Známy a mnohými mierne 
uznávaný fyzik, otorinolaryn-
gológ a filozof Mikuri-nov je 
späť. Ale pozor! Súhvezdia sa 
zmenili na hviezdny prach, 
prežili transformáciu galak-
tického stupňa a teraz sú po-

dobné až identické odborom 
na našej škole. Vedci sa tento 
jav stále snažia vysvetliť, ale 
kult Horoskopistov, ktorého 
je Mikuri-nov členom, sa 
stihol prispôsobiť a vytvoriť 
horoskop na najbližšiu dobu.

Obchodný 
pracovník
Bufet je vaša 
doména – ale 
s veľkou silou 

prichádza veľká zodpoved-
nosť. Vaším najväčším ne-
priateľom bude váš vlastný 
apetít a vaši spolužiaci, ktorí 
budú chcieť váš tovar zadar-
mo. Budete ho musieť brániť 
vlastným telom. A dušou. A 
výhovorkami. Najmä výho-
vorkami. Toto síce nie je moja 
doména, ale keď som už tu: 
„Sú po záruke, také nechceš.“ 
„Majsterka ich všetky olízala.“ 
„Nechcem ti povedať, že sa 
nezdravo stravuješ, ale sú 
nezdravé a ako tvoj priateľ 
ti to nemôžem dovoliť.“ Veľa 
šťastia!

Kozmetik
Hviezdy síce 
o vás veľa 
neprezrádza-
jú (bude to 

nudné obdobie), ale me-
teorologické stanice hlásia 
časté prehánky. Preto vám 
odporúčam, aby ste svojich 
zákazníkov vybavili dážd-
nikmi, poprípade aj inými 
tvárzakrývajúcimi nástroj-
mi, ak nechcete, aby im po 
ceste domov ponúkli pozíciu 
klauna v miestnom cirkuse. 
Ó, a nezabudnite dôkladne 
vyčistiť svoje kozmetické 
štetce, ak sa chcete vyhnúť 
súdnej žalobe.

dobe dosť často trasú ruky, 
tak radšej ani nechoďte do 
školy. Nikto nechce byť oblia-
ty vriacou polievkou... Mimo 
tých, čo na to majú úchylku, 
samozrejme. Preto sa vždy 
najprv opýtajte predtým, než 
niekoho oblejete. 

Hostinský
Čo si navaríš, 
to si aj zjedz... 
alebo to na-
servíruj iným. 

Vaša predpoveď je kombi-
náciou kuchára a čašníka 
uvedených vyššie. CTRL+C, 
CTRL+V.

Cukrár
Je to sladká 
práca s trp-
kými nástra-
hami, akou je 

napríklad... cukrovka! Haha, 
ale nie, cukor nespôsobuje 
cukrovku. To ste nevedeli? 
Akokoľvek, dávajte si pozor 
na svoje dezerty. Ich lahod-
nosť dokáže byť naozaj neo-
dolateľná... A ani na sekundu 
nepochybujte o tom, že láska 
je skutočná. Napriek tomu 
vaša sladká, sacharidová 
predstava o láske nemôže 
byť ďalej od reality.

Kaderník
Vlasy, vlasy, 
vlasy! Teraz 
sú in príčesky, 
všetky farby 

dúhy a účes, ktorý preslávil 
Skrillex známy ako „Kam 
zmizla polovica mojich 

vlasov???“. Nebojte sa expe-
rimentovať s účesmi svojich 
zákazníkov! Bojte sa ale 
svojich majstrov, ktorí vám 
dajú vyžrať si následky vašej 
prehnanej kreativity (alebo 
jej nedostatku). A nesnažte 
sa stať Mikeom Tysonom ka-
derníckeho sveta – v tomto 
odbore to rozhodne NIE JE 
dobrá povesť.

Predavač
Predavačov 
bolo v posled-
nej dobe veľmi 
málo, ale toto 

znamenie bolo nedávno pri-
vedené späť z ríše mŕtvych 
pomocou čarov známych 
ako nekromancia (pozn. 
nemýľte si to s nekrofíliou). 
V budúcnosti sa vám bude 
dariť veľmi dobre. Dokonca 
budete takí dobrí, že predáte 
aj vlastnú matku... od skrutky.

Fotograf & 
fotografický 
dizajn
Bohužiaľ, 
o týchto dvoch 

znameniach sa mi nepoda-
rilo zistiť skoro nič, keďže 
ich hviezdokopy sa ešte len 
formujú. Veľmi záhadné. 
Len budúcnosť ukáže, čo ich 
čaká! Teda, okrem fotenia. To 
ich čaká určite.

autor: Mikuri-nov

Chcete poďakovať nášmu 
veštcovi za jeho cenné pred-
povede alebo chcete, aby vy-
pracoval horoskop špeciálne 
pre vás a nebojíte sa pravdy? 
Napíšte nám na dubkaci-

k963@gmail.com.

Propagačná 
grafika
Na praxi vás 
čaká peklo. 
Ohnuté vý-

kresy zašpinené od ceruziek, 
ktoré ste zabudli doma aj s 
doskami a peračníkom sú 
len začiatkom. Ak vám pri 
práci s PC nezačnú zlyhávať 
ruky na následky Parkin-
sonovej choroby, tak iste 
začne zlyhávať váš krehký 
zrak. Čo sa týka umeleckých 
pudov mimo areálu školy, 
neodporúčam vám kresliť či 
maľovať vašich milovaných 
ako zvyknete. Začína to byť 
gýčová záležitosť, väčšmi 
teraz, keď sú hviezdy proti 
vám. Ale nevzdávajte sa. Iste 
máte talent, inak by ste tu 
neboli (no, možno).

Kuchár
Dobré správy! 
Najbližší týž-
deň pripálite 
iba 10 jedál! 

Čože? Vraj to NIE JE dobré? 
Ale je to oveľa menej ako 
zvyčajne, no nie? Nie? A pri 
šírení svojej DNA budete 
musieť byť diskrétnejší, ak 
nechcete dostať pokarhanie 
od svojho majstra.

Čašník
Kto si objednal 
jednotku a kto 
dvojku? A čo je 
to zas trojka?! 

Kto si to má všetko pamätať? 
A ak sa vám v poslednej 

HVIEZDY
Áno, na vine sú


