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Ahojte Avisáci, 

chlad a mračná nám nahradilo slnko a teplo, ktoré nám spríjemňuje náladu a Vám do 

rúk chýba už len náš časopis. Ťažké skúšky sú už za štvrtákmi, ale tie zložitejšie ich ešte 

len čakajú. Ako skončím školský rok? Ako zmaturujem? Alebo čo budem robiť v 

budúcnosti? To sú otázky, ktoré nám stále behajú v hlave. A ktoré obdobie môže byť 

lepšie na hľadanie samého seba ak nie jar ?  Vtedy môžeme rozhodnúť o tom, akí sme, 

akí budeme alebo akými chceme byť. Nájdite sa! Výzvy prijímajte s nadhľadom a hlavne 

si spomeňte, že každý prvý moment je aj posledný.  

Tak sa začítajte do nášho časopisu a možno aj do Vašich myšlienok. 

        Linda Trubanová, IV. K 
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           Opýtali sme sa... 

       ... pána učiteľa  

   Ing. Mateja Matúška  

 

 

1. Čo je podľa vás hlavným rozdielom medzi obdobím 

vašich študentských rokov a tým súčasným?  

Prístup ku škole.  

 

2. Zrejme zbytočná otázka, no ktorý predmet bol váš obľúbený a prečo?  

Chov zvierat, pretože práca so zvieratami je moja záľuba.  

 

3. Prejavovali sa vaše učiteľské vlohy nejakým spôsobom už aj v detstve?  

Nikdy som si nemyslel, že budem učiteľom.  

 

4. Kto z vašich učiteľov vás najviac ovplyvnil?  

Ťažká otázka, asi hlavne učitelia odborných predmetov.  

 

5. Aké sú vaše plány do budúcnosti?  

Nechám sa prekvapiť.  

 

6. Čo robíte najradšej vo svojom voľnom čase? 

Som nonstop pri zvieratách a na poliach. 
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7. Keby ste mali šancu zmeniť jednu vec na svete, čokoľvek, čo by to bolo?  

Toto je otázka ako pre nejakú missku    ...  

 

8. Máte nejaké „motto“ ?  

„Treba hľadať spôsoby a nie dôvody.“ 

 

9. Keby ste mohli alebo chceli ísť do nejakej inej krajiny, kde by to bolo?  A prečo? 

Asi orientálne krajiny, kvôli kultúre.  

 

10. Akému športu sa venujete v zimnom období?  

Hlavne turistika.  

Obľúbené zviera:  koza 
Obľúbená kuchyňa:  Zjem všetko, čo je dobré. 
Obľúbené miesto:  les  
Obľúbená farba:  zelená  
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Moje hobby 

V rubrike „Moje hobby“ vám, milí čitatelia, aj v tomto čísle predstavíme ďalší veľmi 
zaujímavý koníček. Je ním balet a venuje sa mu Petronela Simonicsová, žiačka 1. L 
triedy.  

 

1. Redakcia: Ahoj, môžeš sa nám stručne predstaviť? 

* Volám sa Petronela, mám 16 rokov, študujem odbor veterinu a jednou z mojich záľub je balet. 

 

2. Redakcia: Prečo práve balet? 

* Od malička som milovala tanec. V škôlkarskom veku som však začala chodiť na gymnastiku a 
tam sa to všetko začalo. Keď som už bola na ZŠ, navštevovala som tanečnú školu v Banskej 
Bystrici, kde som chodila na latinsko-americké tance a hip-hop. V rámci školy som sa však 
venovala atletike, moderným a ľudovým tancom. Neskôr, keď sme sa presťahovali do Žiliny a 
mne tanec veľmi chýbal, rozhodla som sa nájsť si ,,nový" tanečný štýl, ktorý by mal zaujal. A 
natrafila som na baletnú školu Pointe v mestskom divadle v Žiline. A dodnes to neľutujem. Balet 
je krásny, avšak náročný. Tanečníci musia celý príbeh povedať svojím telom a dušou. 

 

3. Redakcia: Ako dlho sa tejto záľube venuješ? 

* Ako som už spomínala, s baletom som začala, keď sme sa presťahovali do Žiliny. Dovtedy som 
s ním nemala žiadne skúsenosti. Budú to také 2-3 roky. Mojou výhodou však bolo, že som bola 
dostatočne ohybná, a tak som to mala v tých začiatkoch jednoduchšie. Bolo to pre mňa dosť 
náročné začať, ale ešte stále sa mám čo učiť. 

 

4. Redakcia: Môžeš nám predstaviť svoj súbor? 

* Baletnú školu Pointe navštevujú deti od 2 rokov až po dospelých. Po väčšine sú to dievčatá, 
kde tu nejaký chlapec. Baletnú školu vedie bývalá sólistka baletu SND a Štátnej opery v Grazi. 
Lívia Zábavíková, držiteľka Phillip Morris Ballet Flower Award- ceny pre najlepšieho tanečníka 
na Slovensku. Naša trénerka je naozaj úžasná žena, plná energie a lásky k umeniu. 



7 
 

 

 

 

5. Redakcia: Čo ti balet dáva? 

* Dáva mi všetko! Dáva mi voľnosť, pocit 
šťastia a množstvo energie. Mám veľmi 
rada klasickú hudbu a so spojením 
klasického tanca to je naozaj nádhera. 
Tréningy sú drina, ale stojí to za to. Neviem 
si predstaviť, že by som s tým sekla. 

 

6. Redakcia: Mávate aj nejaké predstavenia? 
Ako často? 

* Samozrejme, bez toho by balet nebol :). Za 
školský rok mávame dve predstavenia, 
jedno ,,zimné", a jedno ,,letné" . Zimné býva väčšinou poslednú nedeľu pred Vianocami, a letné 
na konci školského roka. Medzitým tvrdo trénujeme na zlepšení svojej techniky, a naštudovaním 
nového predstavenia. 

 

7. Redakcia: Ako prebieha taký baletný tréning? 

* Na začiatku máme nejaký strečing, a neskôr zahriatie pri baletnej tyči, kde spevňujeme a 
rozcvičujeme svaly celého tela, najmä nôh a chrbta. Ďalej hodina pokračuje na ,,voľnosti" kde 
trénujeme piruety, skoky, a celkovú tanečnú techniku na špičkách. Nakoniec pokračujeme v 
trénovaní variácii na predstavenia. Myslím si, že to však nestačí. Na to aby som hlavne kondične 
dokázala odtancovať predstavenie, pravidelne aj doma každý deň cvičím. 
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Téma na dnes                  

Kde sa vzal svätý Valentín? 

Pre niekoho očakávaný, pre niekoho nezaujímavý..... Ale úprimne sa 

priznajme, že každého jedného z nás poteší, keď si na nás niekto 14. 

februára spomenie a prinesie kvety, sladkosť, nejakú maličkosť alebo 

pripraví romantické prekvapenie.  

O tom, kde má deň svätého Valentína pôvod, sa traduje viacero  legiend. Prvý Valentín 

mal pôvod v Afrike, druhý bol biskupom. O ich živote a osude sa vie veľmi málo. 

Najzaujímavejšou je tretia legenda o svätom Valentínovi, ktorý žil v 3. storočí. Bol mučeníkom 

žijúcim za vlády cisára Claudia II. Hoci tento panovník rád organizoval vojny, rímski vojaci tým 

nadšení neboli, pretože radšej ostávali pri svojich ženách a rodinách. Claudius II. zakázal všetky 

zásnuby a sobáše v celom Ríme. Valentín bol rímsky kňaz, ktorý i napriek cisárovmu zákazu tajne 

sobášil zamilované páry. Keď to cisár zistil, uväznil ho a odsúdil na trest smrti. Poprava sa konala 

presne 14. februára v roku 296. Pred smrťou napísal Valentín zamilovaný list dcére väzenského 

dozorcu. A tak vzniklo prvé valentínske prianie. V roku 469 pápež Gelasius ustanovil deň smrti 

svätého Valentína za pamätný deň, a tak sa stal patrónom zamilovaných.  

 

Ako slávia sviatok svätého Valentína vo svete? 

Taliansko  

Sviatok prebieha slávnostným stolovaním, darovaním kvetov a sľubmi. Podobne prebieha 

Valentín v Nemecku aj Španielsku.  

Brazília  

Svojho Valentína oslavujú 12. júna, deň pred sviatkom sv. Antona, patróna manželov. Ženy, 

ktoré ešte nie sú vydaté, nosia so sebou sošku sv. Antona, ktorému sa zdôveria s túžbou ísť k 

oltáru. 

Japonsko 

Dievčatá dávajú chlapcom, nie vždy manželom či snúbencom, 

čokoládu. Tí, čo dostali tento darček, môžu o mesiac, 14. marca, 

dať dotyčnej bielu čokoládu. 
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Niečo pre skeptikov... 

USA – Singles Awareness Day 

 „SAD“, čo znamená v preklade „smutný“ nie je naozaj 

smutný deň. Ide o vtipnejšiu až sarkastickejšiu verziu 

Valentína, ktorú Američania oslavujú 14. alebo 15. februára. 

Dokonca aj na Slovensku je 15. február vyhlásený za Deň 

osamelých. Podstatou je, že byť slobodný nie je nič zlé  

 

 

Fínsko – Ystävänpäivä 

Namiesto toho, aby Fíni oslavovali 14. februára Valentín, oslavujú o čosi platonickejšiu záležitosť 

– Národný deň priateľstva. Počas neho idú do ulíc, posedia si s priateľmi a spoločné chvíle si 

užívajú. 

 

Kórea – Čierny deň 

Hoci to znie pochmúrne, opak je pravdou.   Ide o podobnú oslavu ako vo Fínsku. Kórejčania sa 

stretávajú v baroch a konzumujú typické konkrétne jedlo – jajangmyeon. Ide o čínsko-kórejskú 

delikatesu, ktorá niekedy síce nemusí vyzerať najvábivejšie, no vraj chutí skvele. 

 

Čína – Deň slobodných 

Aj Číňania majú svoj „protestný“ deň proti Valentínu. Oslavujú ho však v o niečo väčšom 

oneskorení, 11. novembra. Ide o oficiálny sviatočný deň, ktorý sa oslavuje od deväťdesiatych 

rokov. 

 

Keď sa dá komercia využiť na dobrú vec...  

Deň zaľúbených nadobudol na Slovensku aj iný rozmer - Slovenský Červený 

kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-

transfúznymi oddeleniami organizujú Valentínsku kvapku krvi. Jej cieľom je 

motivovať mladých ľudí, aby darovali krv a stali sa novými bezpríspevkovými 

darcami.  

http://www.danielarau.sk 

https://zena.sme.sk/  

https://zena.sme.sk/c/20458930/nemate-radi-valentin-v-tento-den-sa-vo-svete-oslavuju-jeho-zabavnejsie-alternativy.html#ixzz4Yvo5UGgN
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          Veľkonočné tradície a svet  

Veľkonočné sviatky sú neodmysliteľnou súčasťou našej kultúry... No, neodmysliteľnou ako pre 

koho. Niektoré dievčatá by na ne vedeli zabudnúť veľmi rýchlo a užiť si voľné dni aj iným 

spôsobom.  Mnohé sa desaťkrát prezliecť a triasť sa od zimy, pretože pred chvíľou skončili 

v studenom potoku. Pre kresťanov je Veľká noc najväčším sviatkom, preto netreba zabúdať ani 

na  jej  duchovné poslanie. Určite si viete predstaviť, ako sa Veľká noc slávi na 

Slovensku, ale tušíte, ako to je vo svete?  

 

Fínsko 

Deti v tejto škandinávskej krajine chodia žobrať po uliciach s tvárami 

zašpinenými od sadze a šatkami omotanými okolo tvárí, v rukách držia metly, 

kávové kanvy a trsy vŕbových konárikov. V niektorých častiach západného 

Fínska na Veľkonočnú nedeľu  ľudia pália ohne. Táto severská tradícia vychádza 

z viery, že plamene odplašia bosorky, ktoré lietajú na metlách v období medzi 

Veľkým piatkom a Veľkonočnou nedeľou.  

 

Nórsko 

Veľká noc je pre Nórov veľmi populárnym obdobím na 

čítanie kriminálnych románov, čo núti vydavateľov, 

aby prichádzali so špeciálnymi veľkonočnými thrillermi 

známymi ako Paaskekrimmen. Traduje sa, že všetko 

začalo v roku 1923, keď istý  knižný vydavateľ 

propagoval jeho nový kriminálny román na titulných 

stranách novín. Inzeráty sa podobali na skutočné správy tak veľmi, že ľudia vôbec netušili, že ide 

o reklamný kúsok.  

 

Haux – Francúzsko 

Nezabudnite si vidličku, ak sa budete nachádzať na Veľkonočný pondelok v tomto mestečku na 

juhu Francúzska. Každoročne sa na námestí servíruje obrovská omeleta. A keď sa povie 

obrovská, tak sa v skutku myslí obrovská: na omeletu sa použije viac ako 4 500 vajec, ktoré 

nasýtia približne 1 000 ľudí. Hovorí sa, že keď Napoleon a jeho armáda prechádzali cez juh 

Francúzska, zastavili sa tu a dali si omeletu. Napoleonovi tak chutila, že prikázal obyvateľom 

mesta, aby zhromaždili všetky ich vajcia a pripravili obrovskú omeletu pre jeho armádu. 

 

Korfu – Grécko 

Na gréckom ostrove Korfu sa koná tradičné „hádzanie kvetináčom“  ráno na Veľkonočnú 

sobotu. Ľudia vyhadzujú kvetináče, panvice a iné veci z kameniny von oknom. Niektorí ľudia 

tvrdia, že tento zvyk pochádza od Benátčanov, Iní naopak veria, že vyhadzovaním kvetináčov 

sa víta jar, symbolicky vyjadrujú, že nová úroda sa bude zbierať v nových nádobách.  
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Rím – Taliansko 

Na Veľký piatok pápež pripomína Via Crucis – (Krížovú cestu) na Koloseum. Obrovský kríž 

s horiacimi fakľami ožaruje oblohu, zatiaľ čo 14 zastavení krížovej cesty je opísaných v niekoľkých 

jazykoch. Omša sa slúži večer na Bielu sobotu a na Veľkonočnú nedeľu sa zhromaždia tisíce 

návštevníkov na Svätopeterskom námestí a čakajú na pápežove požehnanie z balkóna kostola, 

ktoré je známe ako „Urbi et Orbi“ („Do mesta a do sveta“).  

 

 

Verges – Španielsko 

Na Zelený štvrtok sa v stredovekom mestečku Verges v Španielsku hrá tradičný 

„dansa de la mort“ alebo „tanec smrti“. Znovu sa hrajú scény z umučenia, každý 

má kostým kostlivca a konajú sa sprievody ulicami. Na konci sprievodu sú desivé 

kostry, ktoré nesú škatule s popolom. Hrozný tanec sa začína o polnoci a trvá tri 

hodiny do skorých ranných hodín.  

 

Washington, DC – USA 

Už 130 rokov Biely dom hostí Easter Egg Roll (Gúľanie 

veľkonočného vajíčka) na jeho južnom trávniku. Hlavnou 

činnosťou je gúľanie farebného natvrdo uvareného vajíčka 

s polievkovou lyžicou. V súčasnosti táto udalosť ponúka mnoho 

ďalších príležitostí na pobavenie, ako sú vystúpenia hudobných 

skupín, hľadanie veľkonočných vajíčok, športové a remeselné 

aktivity. Tohtoročnou témou je zdravie a wellness, všetky aktivity 

majú podporovať deti k tomu, aby viedli zdravý a aktívny život. 

 

 Jeruzalem – Izrael 

V meste, v ktorom sa predpokladá, že bol ukrižovaný Ježiš Kristus, kresťania oslavujú Veľký 

piatok tak, že idú peši rovnakou cestou ako Ježiš v deň, keď bol pribitý na kríž. Ľudia si snažia 

uvedomiť bolesť, ktorú musel zniesť v osudný deň, niektorí z účastníkov nesú pri tejto príležitosti 

kríž. Na Veľkonočnú nedeľu navštevuje veľa pútnikov bohoslužbu v záhrade, kde bol Ježiš 

pochovaný. 

 

Sicília – Taliansko 

V Prizzi na Sicílii je „Abballu de daivuli“ prezentáciou diablov, pri 

čom miestni ľudia nosia desivé masky zo zinku a sú oblečení 

v červených rúchach. Tí, ktorí sú oblečení v kostýme sa snažia 

obťažovať tak veľa duší ako je možné, čo v skutočnosti znamená, že 

sa ich snažia prinútiť zaplatiť za nápoje až do popoludnia, kedy ich 

Panna Mária a zmŕtvychvstalý Kristus zachráni tým, že ich 

s pomocou anjelov vyženie preč. 

          Mgr. Michaela Mravcová 
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Stretni svet 
 V tomto vydaní Vás srdečne pozývame do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie 

a Severného Írska. Pohodlne sa usaďte a putujte s nami...  

 

Čo ste o tejto krajine vedeli, čo ste si mysleli a o čom ste ani netušili...  

 

1. Všetky jesetery patria kráľovnej 

V Spojenom kráľovstve dodnes platí zákon (kráľ Eduard II, 14. storočie), podľa ktorého je 

akýkoľvek ulovený jeseter, veľryba, delfín alebo sviňucha automaticky majetkom vládnuceho 

panovníka.  

 

2. Známka s kráľovnou 

Nalepenie známky na pohľadnici hore nohami, na ktorých je 

vyobrazená britská kráľovná, môže byť považované za trestný 

čin.  

 

3. Taxi 

Londýnski taxikári sa musia pred zložením skúšok naučiť 

naspamäť viac ako 25 000 ulíc. Okrem toho musia poznať 

lokality všetkých diskoték, barov, reštaurácií či divadiel.  

 

4. Big Ben 

Oficiálny názov je St Stephen`s Tower. Big Ben je neformálny 

názov zvona, ktorý sa nachádza vo veži. 

 

5. Sekt 

Šumivé víno bolo objavené v Anglicku. Anglický vedec a lekár Christopher Merret prezentoval 

jeho výrobu o 30 rokov skôr, ako sa vo Francúzsku vyrobila prvá fľaša šampanského. 

 

6. Britská vlajka 

Britská vlajka sa volá Union Jack. Každý kríž symbolizuje jednu krajinu – Anglicko, 

Írsko, Škótsko. Wales je spojený s Anglickom, ale na vlajke reprezentovaný nie je.  

 

7. Vzdialenosť k moru 

V Spojenom kráľovstve neexistuje miesto, odkiaľ by ste boli viac ako 120 km od mora. 
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8. Metro a železnica 

V Londýne bolo prvé metro na svete, rovnako bola v Spojenom kráľovstve postavená aj prvá 

železnica. 

 

9. Prvá futbalová sieť 

Spojené kráľovstvo dalo svetu prvú futbalovú sieť na bránu, v roku 1891 ju vynašiel 

v Lieverpoole J. A. Brodie. 

 

10. Splachovací záchod 

Elizabeth I. bola prvou panovníčkou, ktorá mala plne funkčný splachovací záchod. 

 

11. Zámok Windsor 

Tento zámok je sídlom kráľovskej rodiny a zároveň najrozsiahlejší kráľovský komplex na svete. 

 

12. Buckinghamský palác 

Tento palác bol pôvodne postavený na pozemku bývalého 

nevestinca.  

 

13. The British Channel 

Podmorský tunel medzi Spojeným kráľovstvom a Francúzskom je najdlhší podzemný tunel na 

svete, meria 38 km pod vodou. 

 

14. Čaj 

Denne sa v tejto krajine vypije viac ako 165 miliónov pohárov čaju.  

 

15. Majetok kráľovskej rodiny 

Britská kráľovná legálne vlastní šestinu zemského povrchu. 

 

16. Sté narodeniny 

Pri oslave stých narodenín dostanete v Spojenom kráľovstve pohľadnicu od 

samotnej kráľovnej. 

 

17. Macbeth 

Shakespearov Macbeth je najhranejšia divadelná hra na svete. Hrá sa každé štyri hodiny niekde 

vo svete. 
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        Z ríše zvierat  
 

Niekoho fascinuje, niekoho odpudzuje, niekto má z neho panický strach. Po prečítaní tohto 

článku budete mať pred ním určite rešpekt.  
Vedeli ste že ... 

1. Hmyz môže prežiť aj úplné zamrznutie.  

2. Hmotnosť všetkého hmyzu na Zemi je väčšia, než váha všetkých 

ostatných tvorov na Zemi.  

3. Najväčším hmyzom na svete je goliáš, ktorý váži až 100 gramov.  

4. Najdlhším druhom hmyzu na svete je indonézska pakobylka, 

dorastajúca do dĺžky 33 centimetrov. 

5. Najmenším druhom hmyzu na svete je chalcidka, dlhá iba 0,2 

milimetrov. 

6. Najväčšie rozpätie krídel má motýľ Ornithoptera alexandrae z Papuy-

Novej Guiney – až 28 centimetrov. 

7. Najrýchlejším hmyzom na svete je šváb americký, ktorý za 1 sekundu 

prekoná vzdialenosť 50 krát väčšiu než je dĺžka jeho tela. To je akoby 

šprintér bežal rýchlosťou 330 km/h! 

8. Matuzalemom vo svojej ríši sa stal krasoň, ktorý sa dožil veku 30 

rokov. 

9. Najplodnejším hmyzom sú vošky. Z jednej samičky môžu za rok 

vzniknúť bilióny vošiek. 

10. Najhlasnejším hmyzom na svete sú cikády, ktoré dosahujú hlasitosť 

80 – 100 decibelov. 

11. Najobávanejším hmyzom pre človeka je komár z rodu Anopheles, 

ktorý prenáša maláriu. 

12. Najnebezpečnejším hmyzom je obyčajná mucha domáca. Prenáša 

viac chorôb ako ktorékoľvek iné zviera na svete. 

13. Ak by bol mravec veľký ako človek, behal by päťkrát rýchlejšie než 

olympijský víťaz v šprinte. 

14. Mravec unesie 50-krát ťažší náklad, ako sám váži. Akoby si zodvihol 

nákladné auto. 

15. Krv človeka cicajú len samičky komárov. Samci sa živia nektárom. 

http://casopis.stromzivota.sk/hmyz/rekordy-hmyziehosveta/ 

 

http://casopis.stromzivota.sk/hmyz/rekordy-hmyziehosveta/
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1 + 1 = ??? 
Vedeli ste, že…? 

... názov meny euro vybrali hlavy členských štátov Európskej únie v Madride, v roku 1995  

... znak eura bol inšpirovaný gréckou abecedou, konkrétne gréckym písmenom epsilon 

a vyjadruje prvé písmenko slova Európa 

... po americkom dolári je euro druhá najdôležitejšia mena v medzinárodnom menovom systéme 

... je to mena spoločná pre 19 z 28 členských štátov EÚ, ktorú každodenne používa okolo 338,6 

miliónov ľudí 

... Od 1. januára 2009 je euro oficiálnou menou Slovenska 

 

EURO bankovky 

V obehu sú dve série eurových bankoviek. Prvá séria sa skladá z nasledujúcich nominálnych 
hodnôt: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € a 500 €. Z novej série Európa sú zatiaľ v obehu 
nominálne hodnoty 5 €, 10 € a 20 €, ku ktorým sa časom pridajú bankovky 50 €, 100 € a 200 €.  

 

                              EURO mince 

 

 

 

 

 

 

 

A ako rozoznať, že sú bankovky pravé, si môžete prečítať už v budúcom čísle !!! 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Medzin%C3%A1rodn%C3%BD_menov%C3%BD_syst%C3%A9m
https://sk.wikipedia.org/wiki/1._janu%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/2009
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
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 Literárne okienko 
 
Láska 
Láska potrebuje čas    
abych ju získal, musím ťa viac spoznať.  
Nikto iný, iba ja mi nemôže vrátiť lásku 
našu 
ja tu budem vždy na ňu čakať 
 
s tvojím novým chlapcom budem bojovať  
budem, budem bojovať o lásku tvoju 
ja tu budem vždy na ňu čakať 
láska vie byť silná ako skala 
ja tu budem vždy na ňu čakať 
kedy začneme znovu od začiatku 
a skúsil by som zmeniť vec, ktoré našu 
lásku  zahubili. 
 
Tvoj názor je pevný ako skala  
cez ktorú nie je šanca sa prebiť 

Láska moja drahá daj mi šancu začať znova 
vážne milujem ťa 
skús veriť v našu lásku 
ja tu budem vždy na ňu čakať 
naša láska nemala byť zatratená 
ja tu budem vždy na ňu čakať. 
kedy začneme znovu od začiatku? 
Skúsil by som zmeniť vec,i ktoré našu 
lásku  zahubili 
tvoja oddanosť druhému ma ranila, viem 
aká si bola. 
Mala by si mi dať ešte šancu, lebo koniec 
zahájim. 
Stále ťa milujem, stále ťa milujem, 
potrebujem tvoju nehu a lásku 
stále ale stále ťa milujem, chcem ešte 

jedenkrát zažiť tvoju nehu a lásku. 

(Johny Buranda I.L)  

 
Črepy túžob 
 
Srdcom prejde ako nôž, 
ako ostrá dýka. 
Akoby si zabil seba. 
Abo silu býka.  
 
Hlások bôľu čo sa derie 
ako stony bolesti. 
Akoby si zabil seba. 
Abo skutky neresti. 
 
Planý výkrik z cudzej tváre 
ako symbol bolesti.  
Akoby si zabil seba. 
Abo svoje radosti.  
 
Slza čo sa na svet tisne 
ako človek zmätený.  

Akoby si zabil seba. 
Abo dojem zmenený. 
 
Ruka čo ti rastie k modle 
ako socha slobody.  
Akoby si zabil seba.  
Abo plakal do vody. 
 

Smútok, čo sa nedá krájať  
ako svetlo v noci.  
Akoby si zabil seba. 
Abo zaspal v moci. 
 
Túžba planá, oplakaná 
ako hračka detská. 
Akoby si zabil seba. 
Abo zomrel dneska. 
 
(M. Lodňanová, IV.K) 
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                                                                   Movie 
Päťdesiat odtieňov temnoty  

Námetom filmu je erotický román Päťdesiat odtieňov temnoty 
z dielne britskej spisovateľky E. L. James. Vyšiel v roku 2012 a ide o 
druhý diel z trilógie Päťdesiat odtieňov. Príbeh v „Temnote“ 
vykresľuje prehlbujúci sa vzťah medzi študentkou Anastasiou 
Steele a mladým biznismenom Christianom Greyom. Rovnako ako 
prvý román zo série, aj dvojka sa stala knižným bestsellerom 
a niekoľko týždňov okupovala knižné hitparády na celom svete. 
Podobný úspech sa očakáva aj od jeho filmového spracovania. 
V  hlavných rolách sa predstavia Jamie Dornan ako Christian Grey 
a Dakota Johnson ako Anastasia Steele.  Snímka Päťdesiat 
odtieňov temnoty sa nakrúcala spolu s tretím dielom série, ktorý 
nesie názov Päťdesiat odtieňov slobody. Filmovanie sa začalo 9. 
februára tohto roku v Paríži a vo Vancouveri a trvalo do 12. júla. 
Oba filmy sa nakrúcali súčasne, a to pod pracovným názvom 
Ďalšie dobrodružstvá Maxa a Banksa 2 & 3. Dvojka by mala prísť 
do kín na celom svete vo februári budúceho roku. Tak ako sa stala 
každá kniha zo série Päťdesiatich odtieňov bestsellerom, tak sa 
filmové spracovanie prvého dielu trilógie stalo kasovým trhákom. 
Snímka potešila producentov, keď 40-miliónový rozpočet 
pretavila do tržieb vo výške 571 miliónov amerických dolárov. 
Dvojka jej podľa očakávaní odborníkov nemá zostať nič dlžná. Aký 
napokon bude úspech Päťdesiatich odtieňov temnoty, uvidíme… 

 

Všetko alebo nič 

Povedali by ste si, že film Päťdesiat odtieňov temnoty nemôže 
mať s filmom Všetko alebo nič absolútne nič spoločné? Tak by 
ste sa mýlili. Oba filmy vznikli podľa knižnej predlohy. V prípade 
filmu Všetko alebo nič to bola rovnomenná kniha od Evity 
Urbaníkovej, ktorej „evitovky“ patria medzi najobľúbenejšie 
knihy súčasnosti. Romantická komédia zaujme svojou ľahkosťou, 
vtipom, priateľstvom na život a na smrť, romantikou, vášňou 
i iróniou, ktorá k tomu patrí.  Producentom filmu bol Peter 
Núňez, hlavnú úlohu Lindy si zahrala Táňa Pauhofová, po ktorej 
boku stáli očarujúci poľskí herci Michal Zebrowský a Pawel 
Delaga. Očakáva sa, že film si na Slovensku, Česku a Poľsku pozrie 
viac ako pol milióna divákov. Ak budete mať voľnú chvíľu, 
odporúčame ísť si film pozrieť!  
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Music 

Eva Farna: Všechno nebo nic  
 

Říct měl si víc,  
teď to vím, buď všechno nebo nic, 
teď vidím rub a líc. 
 
Hrát si s osudem,  
když někdy lžou i čáry v dlani,  
dál už si nebudem. 
 
Řeky proud, dávno víš, ten už zpátky nevrátíš. 
 
Loďka papírová, v proudu zas a znova,  
řítím se peřejí za novou nadějí. 
Cítím pohled v zádech - poslední výdech nádech  
- to má rub a líc, chtít všechno nebo nic. 
Všechno nebo nic. 
 
Říct měl si víc,  
až teď to vím - buď všechno nebo nic, 
teď vidím rub a líc.  
 
Hrát si s osudem,   
když někdy lžou i čáry v dlani dál , 
už si nebudem. 
 
Řeky proud dávno víš, ten už zpátky nevrátíš. 
 
Loďka papírová,v proudu zas a znova,  
řítím se peřejí za novou nadějí. 
Cítím pohled v zádech - poslední výdech nádech 
 - i to má rub a líc, chtít všechno nebo nic. 
 
Loďka papírová,v proudu zas, zas a znova. 
 
Loďka papírová, co v zátoči se schová 
Tvůj úsměv ze žuly jsme zdárně minuli. 
 
Všechno nebo nic. 
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                              Šikovné ruky 
Kvetinové dekorácie 
Pripravujete párty alebo chcete len jednoducho oživiť svoj byt jednoduchými 

dekoráciami? Tak potom je tento nápad ako stvorený pre vás! A najlepšie je, 

že táto dekorácia vyjde za facku, pretože je vyrábaná zo servítok. Farbu a 

veľkosť kvetov si môžete vybrať podľa toho, aká farba sa vám bude hodiť na 

oslavu, či ako dekorácia do bytu.. Dekorácie môžete naaranžovať do 

kvetináča, zavesiť na strop alebo aj vytvoriť girlandu. 

POTREBUJEME: 8-10 vrstiev servítok, nožnice, šnúrku 

POSTUP: 

1. Každú servítku rozoberte po vrstvách a naukladajte na seba cca 8 - 

10 vrstiev. 

2. Snažte sa, aby boli vrstvy na sebe čo najpresnejšie a poskladajte z 

nich "harmoniku". 

3. "Harmoniku" zviažte v strede, alebo dajte do gumičky.  

4. Kraje "harmoniky" zastrihnite do oblúkov. Môžete skúsiť menšie aj 

väčšie oblúky (vytvoria nám lupene). 

5. Harmoniku roztvorte do tvaru mašle.  

6. Vrstvu po vrstve tvarujte kvet. 

7. A dekorácia je hotová ! 

 

http://homemadebymajka.blogspot.sk/2013/01/vyrobte-si-dekoracie-kvietky-zo.html
http://2.bp.blogspot.com/-SRMTee4mFAI/UPW_ODypmeI/AAAAAAAABng/pOU3RG-ZFbM/s1600/8-10+pieces+tissue+paper.jpg
http://3.bp.blogspot.com/--MAuxwNLeyU/UPW_ONKXqEI/AAAAAAAABnk/3ekZwi1vTDI/s1600/8-10+pieces+tissue+paper.jpg2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-3UfpIH2hTv8/UPW_OHyfDkI/AAAAAAAABno/fywaF2Jkdp0/s1600/8-10+pieces+tissue+paper.jpg2.jpg3.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ZtKSfadEbps/UPW_OxIywSI/AAAAAAAABns/b0N_C1iS86c/s1600/8-10+pieces+tissue+paper.jpg2.jpg3.jpg4.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-EJvLCw-X4ZE/UPW_PwZxbiI/AAAAAAAABoE/_qlfvRqSsjg/s1600/8-105.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-5xksw9i57gc/UPW_PHOHXPI/AAAAAAAABnw/W8xOqDr5hL0/s1600/8-10+pieces+tissue+paper.jpg2.jpg3.jpg6.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-LzVwdB1XWfA/UPW7nw6Xp4I/AAAAAAAABmo/ZkAFITySQlU/s1600/IMG_0648.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-BMYLfZnPEyk/UwDFXUpFSDI/AAAAAAAAERo/NHeOWZLqO8A/s1600/pom_poms_02.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-QIcm7W4yeZY/UwDEZRXQENI/AAAAAAAAERQ/VWAlVKUF-04/s1600/vintage-wedding.jpg
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Zúčastnili sme sa 
Na vianočné obdobie ostali len spomienky...  

Vianočný volejbalový turnaj zmiešaných družstiev 

chlapcov a dievčat  

Turnaj sa konal 20. 12. 2016 v školskej telocvični pod vedením 
pani profesorky Jurkovičovej.  Žiaci školy mohli reprezentovať 
svoje triedy a ukázať svoju 
šikovnosť. Spolu sa odohralo 
úctyhodných 25 zápasov!  

Miesta boli obsadené 
nasledovne:  

1. miesto – trieda 2.K 

2. miesto – trieda 4. K 

3. miesto – trieda 3. Z  

 

Na záver sa výber žiakov postavil 
proti tímu učiteľov. Študenti vyhrali a srdečne im gratulujeme. 
Pán zástupca ako kouč tímu učiteľov má čo robiť, aby taktiku na 
budúcoročný turnaj vylepšil   

 

Vianočná návšteva v domove sociálnych služieb 

20. 12. 2016 sa žiaci z tried II. L, IV. T, a IV. AE spolu s pani 
profesorkou Zuzanou Moravčíkovou zúčastnili návštevy 
Domova sociálnych služieb na Karpatskej ulici v Žiline. Pre našich 
najstarších pripravili pohľadnice s vianočnými prianiami, 
zaspievali koledy a spríjemnili im predvianočný čas.  

 

Vianočný svietnik 2016  

19.12. 2016 sa konala školská súťaž v aranžovaní. Súťažilo sa v dvoch kategóriách 

– klasický svietnik a netradičný svietnik. Do súťaže sa zapojilo 12 študentov 

odboru záhradníctvo. Hoci všetky výtvory boli nádherné, vyhrať niekto musí.  

V kategórii klasický svietnik zvíťazili: 

1. miesto – Renáta Tamašiová (3.Z) 

2. miesto – Anna Mikovcová (2.AZ)  

V kategórii netradičný svietnik zvíťazili:  

1. miesto – Zuzana Zadňančinová (IV.Z) 

2. miesto – Timea Lašútová (3.Z) 
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Vianočná akadémia & Naj Agro chlapec / dievča  

22.12.2016 sa konala už každému známa Vianočná 

akadémia. Túto akciu pre žiakov a pedagógov našej školy 

pripravili JA firmy – Interra a Aventure.  

Z pohľadu organizátorov to nebola ľahká úloha. Prípravy sa 

začali už v novembri, kedy žiaci vyrábali výzdobu do 

telocvične. Vianočnú akadémiu ako každý rok otvorili 

moderátori, ktorí privítali zúčastnených študentov a celý 

pedagogický zbor. Program sa niesol v duchu Vianoc. Každá 

trieda si pripravila scénku v podobe vianočnej koledy, krátkej 

scénky alebo tanca. Nesmel chýbať smiech, ktorý sa niesol 

celou telocvičňou. Potlesk, ktorým ste vždy potešili 

účinkujúcich, ale tak isto aj zimomriavky pri piesni, ktorou nás 

všetkých dostala do údivu Erika Martinková zo 4.Z triedy. 

Veríme, že ste si Vianočnú akadémiu a sviatky pokoja užili a 

načerpali ste energiu do nového polroku. 

Počas programu sa konal aj 5- ty ročník školského kola súťaže 

Naj Agro chlapec/dievča, v ktorej tento rok žiaci našej školy 

súťažili trochu nezvyčajným spôsobom. V prvom kole sa 

súťažiaci postupne po otázkach predstavili a povedali nám ich 

záujmy a plány do budúcna. V druhom kole súťažiacich čakala 

vedomostná súťaž, ktorá bola novinkou v našom školskom 

kole. Moderátor kládol niekedy zákerné otázky, ale naši 

súťažiaci to bravúrne zvládli. Po ukončení programu Vianočnej 

akadémie, boli vyhlásení víťazi súťaže Naj Agro.  

Novým Naj Agro chlapcom sa stal Martin Nechala zo 4.Z triedy.  

Naj Agro dievčaťom sa stala Martina Markušová z 3.K. 

Výhercom sme silno držali palce, čo sa odzrkadlilo aj v semifinále 9. februára 2017 na 

nitrianskom výstavisku Agrokomplex. Spomedzi 

všetkých súťažiacich do finále postúpili Martina 

Markušová z 3.K, Viktor Straka z 3. T i Martin 

Nechala zo IV.Z. Finále sa bude konať 30. marca 

2017 počas konferencie Agrobiznis 2017.  

Blahoželáme a naďalej budeme držať palce.  

NÁJDITE SI CHVÍĽU A ZA NAŠICH POSTUPUJÚCICH 

HLASUJTE TU!!!  

www. agrobiznis.sk      (P. Petrášová, III.T) 
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Nácvik podnikateľských a manažérskych zručností 

1. februára 2017 sa žiaci odboru manažment regionálneho 

cestovného ruchu a agropodnikanie – agroturistika  zúčastnili 

workshopu podnikateľských a manažérskych zručností v 

Námestove. Žiaci úspešne prezentovali seba, svoje názory a aj 

školu. Umiestnili sa na prvých priečkach vo viacerých 

kategóriách zadaných úloh. Nakoniec si odniesli aj certifikáty. 

 

Ako sme na súdnom pojednávaní za verejnosť boli ...  

O tom, že vyučovanie nemusí by nuda, sa presvedčili aj žiaci 

IV.T. 13. februára 2017 sa v rámci predmetu právna náuka 

vybrali na súdne pojednávanie Okresného súdu v Žiline.  

 

Malinovský Valentín  

16. februára 2017  sa v Malinove pri Bratislave uskutočnil 

9. ročník súťaže Malinovský Valentín. Stretlo sa tu  27 

súťažiacich z 10 slovenských škôl, ale i z  Francúzka a 

Maďarska. Súťažiaci mali 3 úlohy: „Darčeková kytica“, 

„Vypichovaný aranžmán na Valentínsky stôl“, „Prízdoba 

jedného kvetu“. Ako sme si už zvykli, naše skvelé kvetinárky 

Monika Nechalová z 2. AZ a Miriam Bučková zo IV. 

Z obsadili pozície nasledovne:  

Miriam Bučková  získala 3. miesto za kyticu a celkovo 

skončila na 5. mieste.  

Monika Nechalová  získala za kyticu 9. miesto a celkovo 

skončila na 17. mieste. 

Srdečne gratulujeme a o tom, ako sa im darilo o rok v 

jubilejnom 10. ročníku, budeme informovať!  
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Školský ples  

10. februára 2017 sa uskutočnil XIII. ročník školského plesu. 

Aj tento rok toto podujatie usporiadali JA firmy v odbore 

manažment regionálneho cestovného ruchu, a to Ja firmy 

Interra a Aventure pod vedením Ing. Gaboríkovej a 

Némethovej. Významnú úlohu pri organizácii plesu zohrala 

aj naša škola. Ples ako obyčajne otvorili mažoretky Diana. V 

zaujímavom programe ďalej pokračovali: ľudový spev 

talentovanej Anny Márie Ďuračkovej z 1.K s rodinou, 

folklórny súbor Mladosť a mali sme možnosť vidieť aj 

profesionálny spoločenský tanec. Do programu bola zaradená 

bohatá tombola o zaujímavé ceny rôzneho druhu.. Do tanca 

nám ako obvykle hrala skupina Timex. Žiaci pri zabezpečovaní 

jednotlivých služieb, príprave a organizácií využili 

nadobudnuté teoretické a praktické vedomosti z predmetu 

technológia služieb CR, z marketingu, sociálnej komunikácie, 

podnikania v cestovnom ruchu, účtovníctva ap. Do prípravy sa 

zapojili takmer všetci „zamestnanci“ JA firiem- žiaci III.T.  

Za všetkých, ktorí sa na plese zúčastnili, musím napísať, že 

tento ročník sa organizátorom mimoriadne vydaril. Žiaci boli 

pozorní, o hostí sa starali, výzdoba v sále bola premyslená do 

posledného detailu a to najdôležitejšie – zábava bola na 

jednotku s hviezdičkou. Tancovali sme, kým sme vládali  

a za tento pekný večer veľmi pekne ĎAKUJEME!  
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Výsledky olympiád 

V posledných mesiacoch sa konali olympiády z anglického a nemeckého jazyka. O výsledkoch 

v školskom kole sme vás informovali v predchádzajúcom vydaní. Ako sa našim žiakom darilo 

ďalej, si môžete prečítať v nasledujúcich riadkoch.  

Olympiáda z anglického jazyka:  

Do krajského kola postúpil Matej Meluš zo IV.T a získal 2. miesto.  

Olympiáda z nemeckého jazyka: 

Do krajského kola postúpila Aneta Kotúľová z II. L a umiestnila sa na krásnom 4. mieste.  

 

Školské kolo SOČ 

22. februára 2017 žiaci našej školy súťažili v  5 odboroch. Súťažných prác bolo  spolu 9 a 1 práca, 

ktorú prišla predstaviť študentka družobnej školy z Albrechtova střední Českého Tešína. Odborná 

komisia v zložení Ing. Dušan Matúšek, Mgr. Dana Višňovská, Ing. Monika Kaplárová a  Ing. Anna 

Hromková konštatovala, že práce v tomto roku boli vypracované na veľmi dobrej úrovni  a 

výsledky sú nasledovné: 

Odbor  01 Problematika voľného času 

1. miesto  Martina Markušová,  3. K      Poľovné psy na Slovensku ich využitie a rozšírenosť 

2. miesto  Erika Podhorská, 3. K            Výcvik psa záchranára na prehľadávanie ruín budov podľa 
MP IRO 

Odbor 04 Biológia 

1. miesto   Dávid Breja,  2. AZ                     Pestrec mariánsky – význam a agrotechnika 

Odbor 05 Životné prostredie, geografia, geológia 

1. miesto  Natália Zelná, 3. Z                          Projekt verejného priestranstva na sídlisku Hájik 

 Odbor 07 Pôdohospodárstvo/poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo/ 

 1. miesto    Dominika Adamusíková, 4. Z    Návrh pietnej zelene 

2. miesto    Andrej Ďuratný, 4. Z                     Návrh verejnej zelene v obci – námestie   

3. miesto    Dávid Mičura, 3. AE                      Využitie krmovín v Poľovníckej spoločnosti Kotešová-
Svederník 

Odbor  08 Cestovný ruch, hoteliérstvo a gastronómia 

 1. miesto  Nina Veľká, 2. AZ                           Využitie poľovníckych zvykov a tradícií v agroturistike 

 

GRATULUJEME A ŽELÁME VEĽA ÚSPECHOV! 
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Dôležité termíny pre štvrtákov  

Maturita 2017 
 

Riadny termín EČ a PFIČ: 14. - 15. marca 2017 

Náhradný termín EČ a PFIČ: 4. – 7. apríla 2017 

Opravný termín EČ a PFIČ: 5. – 8. septembra 2017 

Opravný termín  ústnej formy MS: 

SJL, ANJ, NEJ – ústna časť, TČOZ a PČOZ: september, február  nového šk. roka 

 

RIADNE SKÚŠOBNÉ OBDOBIE: 

Externá časť maturitnej skúšky: 

14. 03. 2017 (utorok) slovenský jazyk a literatúra  

15. 03. 2017 (streda) anglický jazyk, nemecký jazyk  

   

Praktická časť odbornej zložky: 

2. 05. 2017 4. A 

5. 05. 2017 4. E 

2. 5. 05. 2017 4. K 

3. – 4. 05. 2017 4. T 

4. -  5. 05. 2017  4. Z  

 

Predmaturitné voľno: 15. – 19. 05. 2017 

 

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky: 22. - 26. 05. 2017  
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                     Inzercia 
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Daruj nový domov 
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Lukáš Janiga, IV.K 

Petra Plaváková, IV.K 

Magdaléna Lodňanová, IV.K 

Linda Trubanová, IV.T 

Karin Jantošová, II.L 

Nikola Dolinajcová, II.L 

Petronela Simonicsová , I.L 

Johny Buranda, I.L 

Mgr. Silvia Melišová 

Mgr. Alexandra Jambrichová 

Mgr. Michaela Mravcová 

Ing. Zuzana Moravčíková  

Ing. Beáta Latková 

 


