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Milí čitatelia! 

 
 

     Ďalšie číslo Pohľadov síce vyšlo s istým časovým odstupom, ale 

veríme, ţe texty na jednotlivých stranách, ktoré sme pre vás 

pripravili, si získajú vašu pozornosť a čitateľský ohlas. 

     Snaţili sme sa zachytiť nielen dôleţité udalosti, ktoré pomohli 

zviditeľniť našu školu a zároveň poukázať na šikovnosť a tvorivý 

potenciál nevidiacich a slabozrakých ţiakov, ale aj udalosti 

kaţdodenného ţivota, ktoré dávajú ţivotu zmysel, potešenie 

i ponaučenie. 

     Obdobie fašiangov má byť plné veselosti, hodovania,  zábavy 

a valentínskej “srdiečkovej“ lásky, nuţ, milí čitatelia, s chuťou do 

čítania!  

 

                                                                                           Vaša redakcia 

 

 



Príhovor 

     Po vianočných prázdninách, ktoré určite patrili k tým najdlhším za posledné 

roky, prišiel čas skúšania a písomiek, pretoţe sa končí prvý polrok. Známky na 

vysvedčení budú pre mnohých 

odmenou za dobré výsledky na 

vyučovaní, pre iných upozornením na 

zlepšenie sa v druhom polroku.  

Prvý polrok je za nami a tak si dovolím 

trochu bilancovať. Vyhrali sme 

celoslovenskú súťaţ o 10 počítačov pre 

našu školu, v medzinárodných súťaţiach 

sme sa umiestňovali na popredných 

miestach, zlepšili sme rekord školy 

v písaní na počítačovej klávesnici 

a dobre sme sa zabávali na 

imatrikulácii i vianočnom kokteile. Ale 

najväčšiu radosť nám priniesli zamestnanci U. S. Steel Košice, ktorí v rámci 

dobročinnej akcie Stromček prianí splnili ţiakom takmer všetky priania 

napísané na kartičkách. Okrem 

toho do kniţnice zakúpili 

hodnotné knihy a škole venovali 

finančný dar vo výške 8500 eur, 

vďaka ktorému sme vymenili 

okná v telocvični a niektorých 

dielňach. 

     Pred nami je druhý polrok 

a rovnako, ako v prvom, i v tom 

druhom nás čaká mnoho 

školských akcií, rôznych súťaţí, maturitné a záverečné skúšky, ako aj ďalšie 

zmeny súvisiace so skrášľovaním školy. A moţno aj nejaké prekvapenia, 

o ktorých sa nepatrí rozprávať vopred, aby sa splnili.  

         



Hodnotu majú len staré knihy.  

Novú si predsa každý môže napísať sám. 
 

     Naša školská kniţnica oslávi v tomto roku svoje 40. výročie. Na začiatku 

tohto školského roka bola presťahovaná do nových priestorov. Veľká 

a slnečná miestnosť s nádherným výhľadom na okolitú prírodu však zívala 

prázdnotou. Spoločnými silami sme ju začali skrášľovať, aby sa nám v nej 

dobre čítalo, študovalo a učilo. Nakreslili sme obrázky, nalepili kvety a našli 

citáty o knihách, ktoré sme prepísali na výkresy a zavesili na steny. 

     Police na knihy však zostali prázdne. A tak vznikol nápad – čo keby sme si 

prvú knihu do novej kniţnice napísali my ? Ale o čom by tá kniha mala byť? 

Spomenuli sme si, koľko času nám zabralo vyhľadávanie zaujímavých 

informácií o knihách v rôznych príručkách i na stránkach internetu, ktorými 

sme si chceli pomôcť pri skrášlení kniţnice. Rozhodli sme sa teda napísať knihu 

o knihe. Malú, prehľadnú a zaujímavú. Takú, ktorú si kaţdý prečíta. Knihu, 

ktorá ponúkne tie najzákladnejšie informácie o knihe bez toho, aby ste si 

museli zapnúť internet.       

     Našu prvú knihu v čiernotlači i v Braillovom písme sme zaloţili do police. 

 

                                                                                                                  Jana Zelená 



Nevidiaci chlapec 

 

     Stalo sa to 10. februára na moje narodeniny. 

     Pozerala som telku. Šiel môj najobľúbenejší film, keď tu zrazu ma mama 

vyrušila, ţe treba ísť do obchodu. Tak som sa postavila, obliekla sa a šla. 

Ponáhľala som sa, aby som ten film stihla ešte dopozerať. Keď som 

prechádzala cez cestu, na druhej strane som zazrela chlapca, ktorý bol veľmi 

čudný, bol iný ako ostatní, taký nezvyčajný. Skrátka do kaţdého vráţal. Došlo 

mi, ţe  je slepý.  

     Bol tam tak sám, smutný a bolo mi ho veľmi ľúto, 

tak som k nemu podišla a spýtala som sa ho: 

„Netreba ti pomôcť?“ 

     Nazúreným hlasom odvetil: „Čo, aj ty si sa mi 

prišla vysmievať?!“ 

     Chvíľu som bola ticho, nevedela som, čo mám 

povedať. Veľmi ma to urazilo, lebo mi vôbec nešlo 

o to, aby som ho nahnevala, chcela som len 

pomôcť a tak som mu povedala: „To sa ku 

kaţdému, kto ti chce pomôcť, takto správaš?“ 

     Smutným hlasom odvetil: „Si prvá, kto mi chce naozaj pomôcť, ostatní si zo 

mňa robia len ţarty, vysmievajú sa mi a vôbec ma neberú váţne, chcú mi len 

robiť napriek.“ Obrátil sa a odišiel. 

     Na druhý deň som išla kúpiť noviny. Zvyčajne nečítam noviny, ale vtedy 

som mala zvláštny pocit, ţe tam bude niečo, čo ma bude naozaj zaujímať. 

Keď som uvidela prvú stranu, skoro som odpadla. ZRAZENÝ NEVIDIACI 

CHLAPEC ZOMREL VINOU OPITÉHO VODIČA.  Videla som fotku – bol to on. 

Neviem prečo, ale zobralo ma to tak, ţe s plačom som sa rozbehla do izby. 

A preplakala som celú noc.  

     Odvtedy preţívam svoje narodeniny so smútkom v očiach. 

       

                                                                                                Dominika Alexandrová                                                               



Nič nie je náhoda 
 

 Ak sa v našom vnútri vyskytujú rozpory, budeme prichádzať 

do ţivotných situácií, ktoré budú tieto rozpory posilňovať.  

 Ak si sami seba neváţime, ľudia okolo nás budú naďalej naše 

chabé sebavedomie podkopávať. A naopak, ak budeme 

mať sami seba radi, pritiahneme do svojho ţivota rovnako 

sebavedomých priateľov, ktorí budú našu sebaúctu 

podporovať.  

 Ak máme psychické zábrany pri sebapresadzovaní, môţeme 

očakávať, ţe ľudia v našom okolí nám to neuľahčia.  

 Ak nedokáţeme mať radosť zo svojho zovňajšku, pritiahneme 

ľudí, ktorí na nás budú ďalej nachádzať chyby a upevňovať 

náš pocit, ţe sme škaredí.  

 Ak budeme plní vnútorného nepokoja, s najväčšou 

pravdepodobnosťou sa nám nepodarí ţiť a pracovať 

v pokojnom prostredí.  

 Všetky negatívne situácie, ktoré nás stretávajú, však poskytujú 

šancu na zamyslenie, na pohľad do hĺbky svojho vnútra a na 

zmenu. Ak sa zmeníme, zmení sa aj svet okolo nás.  

                                                                        zdroj: internet (upravené) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fašiangy 
      

     Fašiangy – symbol veselosti, zábavy, hodovania 

a pitia, majú pôvod v predkresťanskom období 

a patria k zvykom spojeným s prelomom zimy a jari. 

Predchádzajú veľkonočnému pôstnemu obdobiu – začínajú sa na Troch 

kráľov (6. január) a končia sa Popolcovou stredou. Vrcholia posledný týţdeň 

pred veľkonočným pôstom, počas ktorého chodia maskované druţiny so 

spevom po dedine a vystrájajú všelijaké kúsky. Za najarchaickejšie fašiangové 

masky sa povaţujú masky, ktoré znázorňovali rôzne zvieratá. Najčastejšia bola 

maska turoňa (tura alebo býčieho človeka), kozy, medveďa a koňa. 

Symbolom konca fašiangov je pochovávanie basy, pri ktorom sa paroduje 

skutočný pohreb. Táto zábava sa koná deň pred Popolcovou stredou 

a znamená príchod štyridsaťdňového pôstneho obdobia – obdobia bez 

veselej muziky.  

     Fašiangy sa oslavovali hravosťou. Neboli ţiadne predpisy, ţiadne tresty, 

spytovanie svedomia, ţiadne pôsty. Naopak, z komôr zmizlo veľa mäsa, veľa 

pitia. Aj preto sa konali početné zabíjačky. Ľudia sa často zadlţovali, aby sa 

mohli zabaviť. Kaţdú nedeľu sa konali tanečné zábavy alebo bály, bolo aj 

veľa svadieb. Veselil sa bohatý aj chudobný, pán i 

sluha, majster aj tovariš. Mládenci – fašiangovníci, 

poobliekaní do masiek, sa v poslednú fašiangovú 

nedeľu vydávali na obchôdzku z domu do domu. Za 

odmenu dostávali slaninu, klobásu, vajíčka, koláče  

a samozrejme aj vypiť.  

K typickému pečivu "na 

ponúkanie" patrili smaţené 

šišky – pampúšiky a fánky. V 

mestách sa zase v čase fašiangov okrem tanečných 

zábav a plesov konali rôzne sprievody 

remeselníckych cechov, súťaţné hry, prijímanie 

učňov za tovarišov a pod. Mnohé dediny i mestá si 

tieto obyčaje zachovávajú dodnes.     

     Fašiangy sú pôvodne pohanskou slávnosťou zasvätenou bôţikovi vína  

a nestriedmosti Bakchovi. Tieto oslavy nazývané aj Bakchanálie oslobodzovali 

od starostí všedného ţivota hlavne svojím obsahom, čo bolo hodovanie, 

obţerstvo a opilstvo. Pochádzajú z Egypta, odkiaľ sa preniesli do Téb v 

Grécku, kde sa veľmi rýchlo rozšírili po celej zemi. Počas krátkej doby prekročili 

Jadranské  more a prišli do Ríma a odtiaľ postupne do takmer všetkých kútov 

Európy.  

 

 

 



Fašiangové tradície a zvyky 

 

Na tučný štvrtok má kaţdý veľa jesť a piť, aby bol po celý rok silný. 

 

Na fašiangový pondelok, kedy sa konal tzv. "muţský bál", kam smeli len ţenatí  

muţi a vydaté ţeny, vyhadzoval sedliak pri tanci sečku vysoko, aby sa mu na 

poli urodil vysoký ľan a ovos.  

 

Na fašiangový utorok sa sliepkam sypalo zrno do kruhu z reťaze, aby 

nezablúdili a nezanášali. Určite to bol odraz starovekých predstáv o kúzelnej 

moci kruhu proti úkladom zlých duchov. V ten istý deň sa nemala vešať 

bielizeň na pôjd, lebo to vraj viedlo k premnoţeniu bĺch. Ţeny nesmeli šiť, aby 

sliepky dobre niesli. Večer bola sála plná dievčat. Uprostred stál dlhý stôl a na 

ňom boli poháre so sladkým likérom pre dievčatá. Pred kaţdým pohárom 

namaľoval zvolený mládenec toľko bodiek, koľko musela dievčina zaplatiť 

zlatiek na muziku za to, ţe tancovala s chlapcami po celý rok. Tento obyčaj 

sa nazýval "vyplácanie dievčat". Hospodár mal s gazdinou cez fašiangový 

utorok tancovať, vraj aby sa im v tom roku urodili veľké zemiaky a dlhý 

jačmeň. 

     Fašiangom končil tanec a tancovať sa smelo aţ zase v máji pri stavaní  

a váľaní májov a potom aţ neskoro cez jesenné obdobie. Tieto staré zvyky sa 

však dodrţiavali len zhruba do konca 19. storočia, potom sa na ne uţ málo 

dbalo.  

                                                                                             zdroj: internet(upravené)                                                                                                                                                                                                     



Dni Mateja Hrebendu  

priniesli Janke Striebornú plaketu 

      

     Naša najúspešnejšia recitátorka Janka Kozičková sa tentoraz rozhodla 

vyskúšať šťastie medzi “svojimi“ – nevidiacimi a slabozrakými milovníkmi poézie 

a prózy. 15. ročník celoštátnej prehliadky nevidiacich a slabozrakých 

recitátorov a literárnych tvorcov sa konal 22. – 

24. októbra v Martine. Samotnej súťaţi 

predchádzali stretnutia recitátorov a tvorcov 

s porotou i kritikmi, ktorí hodnotili prednes, výber 

diela, vhodnosť ukáţky, tvorivý prístup pri písaní 

vlastných prác a zároveň poradili jednotlivým 

súťaţiacim v čom sa môţu zlepšiť, čomu sa majú 

vyhnúť, ako do budúcna pracovať s textom.  

     Strieborná plaketa bola pre Janku istým 

sklamaním, ale súťaţiť v kategórii dospelých nie 

je jednoduché, navyše ak si pre víťazstvo prídu 

niekoľkonásobní laureáti tejto súťaţe, s ktorých 

prvenstvom sa automaticky ráta...   

Na návšteve v Izbe Mateja Hrebendu 

     Po súťaţi sme sa rozhodli navštíviť Izbu 

Mateja Hrebendu, 

ktorá sa nachádza 

v priestoroch Kniţnice 

pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Zaujímavá 

prehliadka spojená s kvalitným výkladom pracovníčky 

kniţnice, Ing. Bonkovej, nás aspoň na chvíľu zaviedla 

do 19. storočia a priblíţila nám neľahký ţivot Slovákov 

i samotného Mateja Hrebendu.  

      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matej Hrebenda sa zapísal najmä ako rozširovateľ slovenských a českých kníh. 

Knihy rozširoval po celom Slovensku, prechodil však aj 

Prahu, Viedeň, Pešť a Dolnú zem. Poúčal nimi ľudí, šíril kultúru  

a osvetu. Mnohí ľudia totiţ pokladali čítanie kníh za nepotrebnú 

vec. Na cestách zachraňoval knihy pred pálením, vyhodením 

či roztrhaním. Často hovorieval : „Nemám nič, nežiadam 

nič.“ Pri svojej slepote videl oveľa viac ako mnohí cez veľké 

okuliare. Videl tie knihy srdcom, nie očami. 

                                                                               Jana Nikorovičová                                          
 

 

 

 

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Praha
http://sk.wikipedia.org/wiki/Viede%C5%88
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pe%C5%A1%C5%A5
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Doln%C3%BA_zem&action=edit&redlink=1


14. február – Deň sv. Valentína 

 

      Ako súvisí sv. Valentín, patrón zamilovaných, s pozdravmi, kvetmi 

a darčekmi, ktoré 14. februára dávame tým, ktorých máme radi? 

      

     Podľa starej legendy bol sv. Valentín kňazom v Ríme. V tom čase  

(3. storočie) vydal imperátor Claudius II. Gótsky poľutovaniahodné nariadenie 

– zakázal sobáše mladých vojakov, ktorých potreboval v boji. Sobášiť sa mohli 

len tí muţi, ktorí sa na vojenské remeslo nehodili alebo tí, ktorí si svoje roky 

v armáde uţ odslúţili.  

     Valentín však nerešpektoval nariadenie svojho cisára     

a v tajnosti sobášil mladých ľudí. Pri jednom z tajných 

sobášov bol pristihnutý a skončil vo väzení. Cisár Claudius 

ho dal sťať 14. februára 269. 

      

     Legenda dodáva, ţe Valentín zanechal pred smrťou 

ţalárnikovej dcére, s ktorou sa spriatelil, lístok s vyznaním 

svojej náklonnosti, ktorý zakončil slovami: „Od Tvojho 

Valentína.“ 

 

       

      

     Uvádzajú sa aj iné príklady z histórie, ktoré súvisia s písaním lístkov milovanej 

osobe. Najznámejší je príbeh francúzskeho vojvodu Karola Orleánskeho, ktorý 

sa po prehratej bitke pri Azincourte v roku 1415 dostal do britského zajatia. 

Z londýnskeho Toweru poslal svojej manţelke “valentínku“ – niekoľko veršov 

lásky. 

 

     Historicky po prvý raz je 14. február a Valentínov sviatok spojovaný  

s romantickou láskou aţ v 14. storočí – konkrétne v diele Geoffreye Chaucera 

– Vtáčí snem (o tom, ako si vtáci vyberajú svoje partnerky).  

Táto báseň bola napísaná ako pocta k zasnúbeniu pätnásťročného 

anglického kráľa Richarda II. s o osem mesiacov staršou princeznou Annou 

Českou, dcérou Karla IV. (sobáš bol uzavretý 22. januára 1383, teda za vlády 

jej nevlastného brata Václava IV.).  

     Chaucer pôsobil na dvore Richarda II. ako diplomat. V tejto súvislosti je 

zaujímavé, ţe akokoľvek bol sobáš anglického kráľa s českou šľachtičnou 

uzavretý z politických dôvodov, vzplanula vraj medzi manţelmi veľká láska.      

     Ničmenej ostáva faktom, ţe bol to práve Geoffrey Chaucer, kto spravil zo  

sv. Valentína patróna zamilovaných. 

 

                                                                                                              zdroj: internet 

                                                                                                                (upravené) 

 



Povedať ti chcem 

 

Povedať ti chcem to čo ţiadnej inej nie  

budeš viac ako ostatné 

Všetko sa raz skončí  

aj láska tvojich očí   

Poznám ten pocit  bolestných prebdených nocí  

Bolo vonku chladno –  bola si moje slnko  

bolo vonku tma – bola si moje svetlo 

robila si ťaţké ľahším  

lepšie krajším  

padlo to ako kameň do vody 

Človek pochopí keď stratí  

Áno chcem to vrátiť  

stratil som stred vesmíru 

dnes ľutujem viac ako veľa ţe som stratil teba   

uţ si moja len v snoch 

Toto je príbeh o nás dvoch  

za ten čas čo sme spolu sme preţili toho veľa  

veľa slov odo mňa pre teba  

z môjho pera starosti aj radosti z ktorých si hlavu nelám   

jedna vec je istá ţe tvoj ţivot s tebou zdieľam 

Je nepodstatné čo chcem ja   

je podstatné čo chceš ty lebo ty si priorita  

Chcem byť s tebou naveky 

Povedať ti chcem ţe si iná ako ostatné  

chcem aby si bola šťastná  

to je pre mňa podstatné  

na tvoju lásku si chcem objednať predplatné 

moje srdce je na tvoju lásku nezrelé 

Kaţdý kúsok teba som do môjho sveta privítal   

láska nebyť teba tak môj ţivot by sa zosypal 

Odpusť mi zlé kroky  

odpusť mi chyby  

chcem aby si kvôli mne neplakala uţ nikdy 

Nedokáţem  to vyjadriť slovami  

táto osoba veľa dáva mi 

Nedokáţem vyjadriť čo cítim  

lebo sa v nej vidím 

 

                                                                                                               Ivan Smorada        

 

 

 

 



Vyhrali sme počítače pre našu školu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naša škola sa v minulom školskom roku zapojila do súťaţe o 9 počítačov,  

1 notebook a router, ktorú pripravila v rámci projektu pre školy redakcia 

časopisu PCSPACE v spolupráci so sponzorom www.notebook.sk.  

Práca, ktorú s Mgr. Leščákovou a Mgr. Petriskovou napísali nevidiaci 

a slabozrakí ţiaci, oslovila odbornú komisiu a tá jej bez zaváhania udelila 

hlavnú cenu.  

 

 

Ako nám povedala riaditeľka časopisu PCSPACE,  

Andrea Ivaničová, zaujal ich nápad, spôsob 

pouţívania počítačovej techniky nevidiacimi 

a slabozrakými ţiakmi, ako aj nezvyčajné 

spracovanie pomerne jednoducho zadanej témy. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Michal Sihelský 

 



Deň na Karlštejne 
      

     V dňoch 2. – 5. novembra 2010 sa 

naši ţiaci z odboru TAP zúčastnili 

v poradí uţ 4. ročníka Medzinárodnej 

súťaţe v písaní na klávesnici pre 

zrakovo postihnutých ţiakov stredných 

a základných škôl, ktorá sa konala na Gymnáziu a Strednej odbornej škole pre 

zrakovo postihnutých v Prahe v spolupráci so Štátnym stenografickým 

ústavom v Prahe. Samotná súťaţ však bola naplánovaná aţ na štvrtok  

4. novembra, preto sme podľa programu, ktorý pre nás pripravila naša 

druţobná škola z Prahy, absolvovali zopár výletov, aby sme bliţšie spoznali 

Prahu a jej okolie.  

     3. novembra sme sa najprv vybrali do 

Koněpruských jeskyň, ktoré patria k najdlhším 

a najznámejším jaskynným systémom v Čechách. 

Nachádza sa tu mnoho archeologických nálezov 

a takisto tajná dielňa 

na výrobu falošných 

mincí. V časti zvanej 

Mincovňa boli 

v stredoveku falšované 

z medeného plechu 

a amalgámu striebra tzv. strieborné husitské 

haliere s emblémom českého leva.  Z jaskýň sme 

sa pobrali na hrad. A to nie hocijaký – kráľovský hrad Karla IV., známeho ako 

“Otec vlasti“, hrad Karlštejn. Majestátny hrad sa týči nad trblietavou hladinou 

rieky Berounky ako nemý svedok tej najkrajšej histórie 

českého národa. Bol postavený ako klenotnica na 

uloţenie korunovačných klenotov Svätej ríše rímskej. 

Neskôr tu uloţili i českú Svätováclavskú korunu. Poklad bol 

umiestnený v kaplnke sv. Kríţa, v najkrajšom hradnom 

priestore. Kaplnka je ozdobená polodrahokamami, 

zlatom, hviezdami z benátskeho skla, pozlátenými 

reťazami a unikátnou portrétovou galériou “celého vojska 

nebeského“, starou viac ako pol tisícročia. Pod Karlštejnom sa nachádza 

Múzeum voskových figurín, ktoré pripomína slávne osobnosti a udalosti 

českých dejín.               



     4. novembra sme sa sústredili na klávesnice 

počítačov, aby sme uspeli v silnej konkurencii 

účastníkov. Spolu s nami súťaţili ţiaci z Prahy, Liberca  

a Brna. Súťaţiaci mali 

desať minút na odpis 

predloţeného textu na 

rýchlosť a presnosť, 

pričom minimum bolo 

150 čistých úderov za 

minútu. Kritérium 

presnosti písania bolo 

stanovené na max. 0,80 % chýb z celkového počtu hrubých úderov. 

     Víťazom sa stal Jiří Černý z Gymnázia a Strednej odbornej školy pre zrakovo 

postihnutých v Prahe. Z našich ţiakov boli najúspešnejší Matúš Marcin, Jana 

Zelená a Matúš Olšavský, ktorí z celkového 

počtu 37 ţiakov obsadili 16., 17. a 19. 

miesto. Srdečne blahoţeláme! 

     Ďalší ročník súťaţe sa uskutoční prvý 

štvrtok v mesiaci november. Dúfajme, ţe 

naši ţiaci budú školu reprezentovať aspoň 

tak úspešne ako v tomto 4. ročníku. 

                                            Emília Paľuchová 



Stromček prianí 

     Všetko sa to začalo 20. októbra v našej škole... 

 

     V spoločenskej miestnosti sme privítali hostí, ktorí prišli len preto, aby splnili 

naše priania! Nebol to nik iný, ako 

manţelka prezidenta U. S. Steel Košice 

Kathleen Babcoková, manţelky 

viceprezidentov Becky Beltzová, Mária 

Kiraľvargová a Beáta Pitoráková, ktoré 

priviedli so sebou zaujímavých hostí – 

spisovateľa Petra Karpinského a speváka 

Mira Šmajdu, ktorý sa ešte hodinu lúčil s hŕstkou ţiakov hrou na klavíri, spevom 

a fotografovaním. Nuţ, Šmajda bol tieţ splneným prianím, najmä našich 

dievčat... 

      Po úvodnom príhovore riaditeľky školy Edity Tarajčákovej, ktorá hostí 

oboznámila s históriou školy, jej súčasným 

zameraním, ale aj perspektívami, nasledovalo 

čítanie z knihy Nanebonevzatie v podaní 

samotného autora a očakávané vystúpenie 

Mira Šmajdu, ktorý mal 

tradične obrovský 

úspech.    

Vystúpenie našich 

ţiakov sa všetkým 

páčilo. 

Dojímavý 

prednes Janky Kozičkovej, dobre 

zvládnutá hra na klavíri 

Matúša Marcina, vtipná 

recitácia Miša Sihelského či 

jemný spev Mišky 

Čajkovej nezaostali za 

výkonmi hostí.  

      

 

 



     Naši hostia sa po programe vybrali medzi ţiakov, porozprávali sa s nimi, 

rozdali pekné knihy a kartičky, do ktorých ţiaci vpisovali svoje priania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

...pokračovalo predajom našich výrobkov na Vianočných trhoch v Košiciach  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a vystúpením v Štátnom divadle v Košiciach pre televíziu...  

 

 

 

 

 

 

 

 



...a skončilo opäť v našej škole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Pavla Leščáková 



Perličky 

 

Dráma sa vyvíjala uţ od praveku. (staroveku) 

Smrtka je znázorňovaná s kozou. (kosou) 

Nerezová trúbka je taká, ţe nereţe. 

Hlavná postava je otec Gorilot. (Goriot) 

Jean Valjean (Bedári) zachránil Merkucia (Rómeo a Júlia) a vychoval 

Korzet. (Kozet) 

Zakopol o plece na nohe. (palce) 

S=? Čomu sa bude rovnať S? S sa rovná otázniku. 

Poznáme Krátkodobý slovník slovenského jazyka. (Krátky) 

Ivan Stodola napísal dielo Hájnikova ţena. (Bačova) 

Ondrej Muranica kúpil ţene kláštor. (kaštieľ) 

Na prípravu cesta potrebujeme 100 mm múky.   

Rozhovor dvoch a viacerých osôb osôb nazývame dialóg, ak rozpráva 

len jeden, je to samomluva. (monológ) 

Pri reklamácii ukáţeme bločok. (pokladničný blok) 

Formou peňazí v súčasnosti je dnešné euro. 

Podnik je napríklad Hypernova, lebo je to podnik, ktorý ponúka viacero 

podnikov, napríklad kávovary, mikrovlnky, chladničky. 

Majetok členíme podľa časového hľadiska na dočasný  (krátkodobý)  – 

jeho doba trvania je obmedzená stavebným úradom. 

Dlhodobý majetok je súčasť rodinného majetku, napríklad keď v rodine 

niekto zomrie, tak ten nebohý prepíše na niekoho z rodiny dom – ten 

neboţtík napíše závet a kaţdému z rodiny niečo dá, a keď to má, tak 

vtedy je to dlhodobý majetok, aţ kým nezomrie. 

 



Slovenský Bocelli zaspieval aj nám 
 

     Očakávaný Martin na bielom koni neprišiel, prišiel 

však Maroš. Maroš Bango. Kedysi náš nevidiaci ţiak, 

dnes známy nevidiaci operný spevák.  

11. novembra spieval v Levoči dvakrát. Dopoludnia 

nám, pri príleţitosti Dňa nevidiacich, ktorý sme oslavovali v spoločenskej 

miestnosti našej školy, večer v kine Úsmev všetkým tým, ktorí radi počúvajú 

peknú hudbu a krásny melodický hlas.                    

 „Napriek postihnutiu ma Boh obdaril hudobným talentom a je mojím 

poslaním šíriť ho ďalej.“ 

     S manţelkou Alexandrou, ktorá je Marošovou 

manaţérkou, sme ich srdečne privítali 

v priestoroch školy a zaviedli do spoločenskej 

miestnosti, kde ich uţ očakávalo zvedavé 

publikum.  

     Samotnému vystúpeniu Maroša Banga 

predchádzal  

kultúrny program našich ţiakov, ktorý 

pripravovala p. vychovávateľka Šavelová. 

Dievčatá nám zaspievali, zatancovali, 

zarecitovali i rozosmiali nás vtipnou scénkou. 

A potom 

nasledovala viac 

ako hodinová prechádzka tými najkrajšími piesňami, 

ktoré úţasným hlasom a veľmi precítene podal 

Maroš Bango. Zvučný 

hlas a nadšené ovácie 

publika zneli školou ako 

ešte nikdy predtým. Len 

veľmi neradi sme sa s Marošom a jeho manţelkou 

lúčili.   

      

 

 

 

Ďakujeme, Maroš, za nádherný 

umelecký záţitok a kus tvojho srdca, ktoré si nám tu nechal. 



Niečo o Marošovi Bangovi 

 

Maroš Bango, prezývaný aj slovenský Bocelli, je nevidiaci umelec, ktorý si získal 

veľkú popularitu najmä ako finalista populárnej súťaţe Eurovision Song 

Contest 2010. Nemá ţiadne hudobné vzdelanie, ale má absolútny hudobný 

sluch. Spieva predovšetkým operety, evergreeny, operné árie a canzonetty, 

ktorých texty aj melódie študuje len podľa sluchu. V roku 2009 vydal album 

Bludisko, ktorý uviedol do ţivota Peter Dvorský. So svojou prvotinou absolvoval 

niekoľko desiatok úspešných koncertov po celom Slovensku. Na pódiu uţ stál 

s Ľubicou Vargicovou, Lucii Bílou, Sisou Sklovskou, Janou Kirschner, kapelou 

Kmeťoband či Petrom Cmorikom.  

 

Meno a priezvisko: Marián Bango 

Umelecké meno: Maroš Bango 

Vek: 37 rokov 

Hudobný štýl: pop, klasika, dţez 

Obľúbený spevák: Peter Dvorský 

Obľúbené jedlo: Všetko, čo nezje mňa! 

Obľúbený nápoj: káva 

Hobby: hudba, stolný tenis (niekoľkonásobný majster Slovenska) 

Hudobný sen: Zaspievať si na Plese v opere  

 

8.  januára      spolu s Nelou Pociskovou, 

Zuzanou Mauréry a Zdenou Prednou 

otvoril Ples v opere piesňou Leonarda 

Cohena Hallelujah. Na udalosť roka, 

ktorou sa tradične otvára plesová sezóna 

na Slovensku, ho osobne pozvala 

sopranistka opery SND a členka 

Čestného plesového výboru Ľubica 

Vargicová. Svojím pozvaním sa jej podarilo splniť  Marošovi Bangovi sen – 

zaspievať si na Plese v opere.  

 

„Ľudia by mali snívať, lebo ich to nič 

nestojí. Mne sa ten môj sen splnil  

a som šťastný, ţe som mohol zaspievať 

na tak prestíţnej udalosti, akou je Ples 

v opere.“                         Pavla Leščáková 



Imatrikulácie  

alebo  

Bavíme sa s javiskom 

 

      

      

 

 

 

 

M & M, čiţe Mojsejovci a Mafstory, inšpirovali tretiakov pri písaní 

imatrikulačného scenára. Plné javisko a plné hľadisko nakoniec vytvorili 

vlastný scenár, ktorý ponúkol zábavu a dobrú náladu. Iba zákulisie vie, čo 

všetko sa “live“ muselo zariadiť a stihnúť, aby prváci splnili svoje úlohy a stali sa 

tými “ozajstnými ţiakmi“ našej školy...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ţiaci 3. A TAP, 3. A OU, 3. B OU 



Cvičná firma PRÚTY, s. r. o., LEVOČA opäť bodovala! 

     Na základe pozvánky Štátneho inštitútu odborného vzdelávania – 

Slovenského centra cvičných firiem v Bratislave sa ţiačky našej cvičnej firmy 

PRÚTY, s. r. o., Levoča na čele s jej 

riaditeľkou Jankou Nikorovičovou  

a lektorkou Ing. M. Mrovčákovou 

zúčastnili v dňoch 23. – 25. novembra 

2010 v poradí uţ 13. ročníka 

Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem 

v Bratislave.   

Veľtrhu sa zúčastnilo 84 cvičných firiem 

zo 70 škôl – 59 domácich a 29 zahraničných – z Čiech, Bulharska, Fínska,  

Maďarska, Rakúska, Rumunska a Talianska.   

     “Zamestnanci cvičnej firmy“, čiţe 

ţiaci maturitných ročníkov našej školy sa 

dva mesiace dôkladne pripravovali na 

dôstojnú reprezentáciu svojej firmy 

a školy. Samotnej príprave predchádzali 

návrhy na slogan firmy, firemný stánok, 

firemný leták, katalóg, prospekty, vizitky, 

kalendáre, nasledovala realizácia 

schválených návrhov, prezentácia 

cvičnej firmy v elektronickej podobe a výber vhodných reprezentantov firmy.  

     Na veľtrhu si zamestnanci v priamom styku so zákazníkom vyskúšali to, čo 

sa doteraz naučili. Nenahraditeľnou bola aj moţnosť komunikácie v cudzom 

jazyku, riešenie obchodných prípadov, nadväzovanie nových obchodno-

partnerských vzťahov. A veľkým prínosom 

bolo aj poznávanie národných 

a kultúrnych zvyklostí, pretoţe na veľtrhu 

cvičných firiem sa prezentovali aj cvičné 

firmy zo zahraničia.   

     Firemní zamestnanci si peknou 

prezentáciou, dobre odvedenou prácou 

vo firemnom stánku, ochotou a svojím 

prístupom získali mnoţstvo  spokojných 

zákazníkov z  radov svojich kolegov v iných firmách, ostatných študentov  

i pedagógov.  



     Cvičná firma Prúty, s. r. o., Levoča na veľtrhu opäť bodovala. Bola 

ocenená prestíţnou cenou Nadácie F. A. Hayeka, zdruţujúcou podnikateľov 

Slovenska, za celkovú podnikateľskú 

činnosť firmy, predmet podnikania, jej 

prezentáciu a obchodovanie na trhu 

cvičných firiem.  

     Účasť študentov na tejto školskej 

akcii, ktorú sa podarilo zrealizovať 

vďaka finančnej podpore mesta 

Levoča a Klubu priateľov ZPM rozšírila 

ich odborné vedomosti, profesionálne 

skúsenosti a zručnosti.  

              zamestnanci cvičnej firmy PRÚTY, s. r. o., Levoča 

   

A čo predchádzalo účasti na veľtrhu?  

 

     Spolupráca škôlkarov a ţiačok strednej 

školy v projekte “Deň jabĺčka“. Projekt sa 

konal v októbri 2010 a zrealizovali ho naše 

ţiačky z cvičnej firmy PRÚTY, s. r. o., Levoča v 

rámci Svetového dňa výţivy zameraného na 

podporu zvýšenia konzumácie ovocia 

a zeleniny u detí materských škôl. Navštívili MŠ 

G. Haina v Levoči. 

        

     Pripravili pre deti “jabĺčkový deň" 

plný tanca, hudby, nových riekaniek, 

maľovania, súťaţí a iných prekvapení.  

     „Sme veľmi radi, ţe práve študentky 

tejto strednej školy strávili s nami takýto 

tematický deň, kde získali skúsenosti s 

reálnou praxou a naši predškoláci sa im 

odmenili úsmevom a priateľstvom. Domov si deti odniesli  študentkami 

vyhotovené krásne darčeky. Ďakujeme p. učiteľke Ing. Miriam Mrovčákovej, 

ktorá sa študentkám venuje, za krásny deň, nech rozdávajú spoločne radosť.“ 

                                                                   

                                                                  J. Ambrozyová, MŠ G. Haina 36, Levoča 

 



Ocenenie za “ Mimoriadny počin roka 2010“  

patrí našej žiačke Henriete Farkašovej 
 

     Anketa Športovec roka 2010 bola dlhoočakávanou udalosťou, o ktorej 

výsledkoch rozhodovali nielen renomovaní športoví novinári, ale 

prostredníctvom sms i televízni diváci. Slávnostné vyhlásenie výsledkov 

spojené s galavečerom sa uskutočnilo 22. decembra v novej budove 

Slovenského národného divadla v Bratislave. Podľa predpokladov si ocenenia 

vyslúţili biatlonistka Anastasia Kuzminová a kolektív futbalistov Slovenska.  

     Premiérka Iveta Radičová odovzdala 

špeciálne ocenenie za   "Mimoriadny počin 

roka" trojnásobným paralympijským 

víťazom z Vancouveru 2010 Henriete 

Farkašovej a Jakubovi Krakovi, ktorí 

Slovensko reprezentovali v zjazdovom 

lyţovaní.  

     Henrieta Farkašová získala vo 

Vancouveri spolu 4 olympijské medaily –  

okrem 3 zlatých medailí za obrovský slalom, 

superobrovský slalom a superkombináciu 

i 1 striebornú medailu za zjazd.  

      

     Naša bývalá ţiačka  nás po obrovskom úspechu na vancouverskej 

paralympiáde navštívila, aby sa s nami podelila o neopakovateľné záţitky 

a úspechy, ktoré nám závidí celý svet! 
                                                                                                          Pavla Leščáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rastú nám ďalšie reprezentantky? 
 

     Organizátorom Medzinárodných športových hier zrakovo postihnutej 

mládeţe bola v dňoch 5. – 9. októbra naša škola. Okrem športovcov 

druţobných škôl z Chemnitzu a Prahy sa zúčastnili aj známi rivali zo SZŠ a SŠI 

v Levoči. Našu školu reprezentovalo 10 ţiakov, ktorí ako druţstvo domácich 

podali veľmi dobré výkony. 

     Súťaţilo sa v atletike, plávaní, 

goalballe, torballe a azimutovom behu 

v priestoroch školy, v okolí Levočskej 

priehrady i v priam rozprávkovej  scenérii 

Vysokých Tatier. 

     

Počas jednotlivých súťaţných dní nebola 

núdza o kvalitné výkony a najmä 

neopakovateľné záţitky, ktoré umocnili 

priateľstvá súťaţiacich a druţbu škôl. 

Slávnostné vyhodnotenie výsledkov 

spojené s odovzdávaním cien ukončilo 

športové zápolenia a všetci sa dobre 

zabavili na spoločnej diskotéke v našej 

škole.      

      

 

 

 

Nás teší, ţe v celkovom hodnotení sa na 

1. mieste umiestnila Petra Kozičková 

a na 4. mieste Mária Jarošová. Obe 

naše ţiačky sa pravidelne umiestňujú 

v rôznych súťaţiach na popredných 

miestach. Ktovie, moţno ich čaká 

skvelá športová budúcnosť. Drţíme im 

palce!     

                                                Štefan Blaţo 

  

 

 

 



Myš a pasca 
      

     Myš sa pozerá škárou pod dverami na sedliaka a gazdinú, ako 

rozbaľujú balíček. S hrôzou zistí, ţe je v ňom pasca na myši. Beţí na 

dvor a kričí: „Pasca na myši, pasca na myši!“  

     Sliepka sa na ňu pozrie a vraví: „Viem, ţe sa veľmi bojíš, ale ja sa 

nemám čoho báť.“  

     Myš sa obrátila na prasa. Prasa zakrochká a vraví: „Je mi to 

ľúto, to sa ma netýka, ale budem sa za teba modliť.“  

     Myš sa rozbehla za kravou. Krava zabučí: „Myška, je mi ľúto, ale 

nejde o moju koţu.“  

     Myš sa so sklonenou hlavou vrátila do 

domu. Ešte v tú noc sa v dome ozval zvuk 

klepnutia pasce. Gazdiná sa hneď beţala 

pozrieť, čo sa chytilo, ale v tme nevidela, ţe je 

to jedovatý had chytený za chvost a had ju 

uštipol. Sedliak ju rýchlo odviezol do nemocnice, ale ţena sa 

vrátila domov s horúčkou. Sedliak teda zabil sliepku a uvaril ţene 

silnú polievku. Ale ţena stonala ďalej. Prišli priatelia, aby sa o ňu 

celé dni starali a sedliak zabil prasa, aby mali čo jesť. Nič však 

nepomohlo a gazdiná umrela. Na pohreb prišlo veľa ľudí a sedliak 

zabil kravu, aby bolo dosť jedla na hostinu. Myš to celé sledovala 

škárou pod dverami s veľkým smútkom.  

     Ak budeš počuť, ţe niekto má problém a pomyslíš si, ţe nie je 

tvoj – zamysli sa.  

     Všetci sme na ceste nazývanej ŢIVOT.  

     Kaţdý z nás je jednou z nití vo vzácnej tapisérii ţivota.  

     A naše ţivoty sú tkané spoločne.                                               

                                                                

                                                                                             zdroj: internet  

                                                                                               (upravené)                                                                                                                                      



Hostia programu Stromček prianí 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


