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Milí čitatelia! 

 
     V tomto školskom roku zaznamenávame už 4. ročník 

vydávania časopisu Pohľady. Okrem čitateľov našej školy si 

časopis prečítali aj čitatelia iných škôl a porotcovia súťaže Štúrovo 

pero, do ktorej sme sa aj my po prvýkrát zapojili. Časopis porotcov 

zaujal a organizátori súťaže očakávajú tohtoročné dve čísla na 

budúcoročnej súťaži. 

     Na stránkach časopisu sa dočítate o  úspechoch žiakov, ktoré 

zaznamenali na rôznych 

súťažiach a podujatiach, 

dozviete sa  o aktivitách 

organizovaných našou 

školou, nájdete si i názory 

žiakov na svet okolo nás 

a takisto nebudú chýbať 

perličky, ktoré vznikajú 

bez toho, aby sme 

niekoho alebo niečo  

organizovali...          

     Pohľady, ktoré držíte 

v ruke, vás, milí čitatelia, 

určite potešia, a to hneď 

z dvoch dôvodov – 

netreba ich čítať dlho 

a napriek tomu v nich 

nájdete veľa  informácií 

a fotografií, ktoré 

svedčia o aktívnej  práci 

žiakov školy.  

     Všetkým čitateľom prajeme príjemne prežité posledné júnové 

dni a žiakom, ako aj učiteľom pekné a zmysluplné, pre mnohých 

zaslúžené letné prázdniny!!!  

       

                                                                                           Vaša redakcia 



Príhovor 

      
     Ubehlo desať mesiacov, čo ste plní predstáv a plánov prekročili bránu našej školy. 

Pod ťarchou každodenných povinností a problémov sa však vaše predstavy 

postupne rozplývali a vy ste deň čo deň zisťovali, že v živote, teda aj v tom vašom, 

študentskom, sa niektoré veci odvíjajú inak, ako si to naplánujete. Napriek tomu 

verím, že niektoré svoje sny ste si aj počas tohto školského roka splnili, aj keď väčšiu 

časť energie ste museli venovať školským povinnostiam, teda profesii, na ktorú sa 

pripravujete. 

     Aj keď každý z nás prežil v tomto školskom roku svoj vlastný príbeh, svoje starosti, 

radosti, stresy i úsmevné chvíle, predsa máme niečo spoločné, a to je táto škola, 

ktorá sa stala, či už chceme alebo nechceme, súčasťou nášho života. V jej mene si 

dovolím poďakovať najprv vám, žiakom, za zodpovedný prístup k školským 

povinnostiam, ďalej učiteľom, majstrom odborného výcviku a vychovávateľom za 

ich prácu, ktorú počas školského roka vykonávali, a ktorá sa nedá zaplatiť peniazmi 

a rodičom, že jej dôverovali. 

     Končí sa ďalší školský rok, ktorý bol pre niektorých úspešnejší, pre niektorých menej, 

pre niektorých prvým rokom školských povinností na strednej škole, pre niektorých 

posledným. Je to obdobie, v ktorom je ten správny okamih ďakovať, bilancovať, 

dávať si predsavzatia a niekedy aj so slzami v očiach sa lúčiť a sľubovať si ďalšie 

stretnutia.  

     Pri tejto príležitosti mi dovoľte, aby som aj ja trochu bilancovala a  pripomenula 

aspoň niektoré významné podujatia, ktorých sa žiaci našej školy zúčastnili, a ktoré si 

zaslúžia našu pozornosť. 

     V rámci spoločného projektu partnerských škôl z Prahy sme sa zapojili do 

recitačnej súťaže Butovické veršobraní, kde žiak Jozef Hrbek získal 3. miesto a Matúš 

Marcin zvláštnu cenu za vlastnú tvorbu.  

     Žiaci cvičnej firmy nás aj tento rok úspešne reprezentovali na Medzinárodnom 

veľtrhu cvičných firiem v Prahe, kde v kategórii NAJ zahraničná elektronická 

prezentácia získali 1. miesto a v celkovom poradí sa umiestnili na 6. mieste.  

     V tomto školskom roku nás naši knihári reprezentovali na Medzinárodnej súťaži 

zručnosti mladých knihárov v Brne, kde obsadili 6. miesto. 

     Na tomto mieste sa chcem poďakovať všetkým žiakom za ich usilovnosť, za 

úspešnú reprezentáciu školy, o čom svedčia získané umiestnenia. Chcela by som sa 
ale poďakovať aj ostatným žiakom školy za všetky tie "naoko" zabudnuté a často 

okolím nepovšimnuté situácie, za pomoc a za čokoľvek dobré, čo ste komukoľvek 

z tejto  školy vykonali, a tak trochu urobili samých seba, ale i našu školu krajším 

miestom na svete, na ktoré sa oplatí po prázdninách vrátiť. 

     Prajem vám, aby ste si  počas prázdnin dobre oddýchli, načerpali novú silu  

a energiu, spoznali veľa zaujímavých ľudí, miest a vecí na našej krásnej planéte. 

Získajte zážitky, skúsenosti, priateľstvá a možno aj lásky, ktoré vás obohatia a naplnia. 

Nech sú vaše prázdniny plné slnečných dní, po skončení ktorých sa radi vrátite do 

školy ku kamarátom a školským povinnostiam.  

 

Pekné prázdniny všetkým! 

        

 

 



Dotyk majstrovej ruky 
 

Boli otlčené a poškriabané. 

Dražiteľ si pomyslel, že tie staré husle nestoja za to, aby s nimi zbytočne strácal 

čas, ale predsa ich s úsmevom na tvári zdvihol nad hlavu: 

„Koľko za ne dáte, ľudkovia moji? Kto ponúkne prvý?“ 

„Dám jeden dolár.“ 

„Jeden dolár. Kto dá dva?“ 

„Dva doláre!“ 

„Dá niekto tri?“ 

„Dám tri doláre!“ 

„Tri doláre po prvýkrát, tri doláre po druhýkrát, tri doláre...“ dražiteľ stíchol, 

pretože z davu vystúpil šedivý muž, oprášil staré husle, dotiahol uvoľnené 

struny, vzal do ruky sláčik a zahral melódiu takú krásnu ako anjelský spev. 

Hudba zrazu stíchla a dražiteľ sa spýtal muža: 

„Koľko mi vy za ne dáte?“ 

„Tisíc dolárov!“  

„Dá niekto viac?“ 

„Dám dvetisíc!“ 

„Dá niekto tritisíc?“ 

„Dám tritisíc dolárov!“ 

„Tritisíc po prvýkrát, tritisíc po druhýkrát, tritisíc po tretíkrát. Predané za tritisíc 

dolárov!“ 

Prítomní jasali, ale niektorí volali: 

„Čo to má znamenať? Prečo už nestoja tri doláre? Čo tak zmenilo ich 

hodnotu?“ 

Odpoveď prišla rýchlo: 

„Dotyk majstrovej ruky.“ 

Je mnoho ľudí, ktorých život neladí, je otlčený, poškriabaný, so stopami 

hriechu. Dostanú prvú šancu, druhú šancu, poslednú, koniec. Ich cena je pre 

nemysliace davy nízka, presne ako pôvodná cena pre husle. A vtedy 

prichádza Majster, ten, ktorý pozná skutočnú hodnotu takýchto ľudí, ten, ktorý 

v starých husliach spozná vzácny hudobný nástroj, ten, ktorý dokáže zmeniť 

pohľad na spoločnosťou odpísaných ľudí, ten, ktorý zmení cenu huslí dotykom 

svojej ruky. Iba nerozumný dav nie je schopný pochopiť skutočnú hodnotu 

ľudí a vecí okolo seba. 

                                                                                                               Zdroj: internet   

 



Naši stolní tenisti zabodovali 

     Dňa 27. januára 2012 sa  štvorčlenné družstvo našich žiakov zúčastnilo na 

obvodnom kole stredných škôl v stolnom tenise, ktoré organizovalo 

Gymnázium sv. F. Assiského v Levoči. 

Súťaže sa celkovo zúčastnili žiaci 

štyroch stredných škôl okresu Levoča. 

V  súťaži chlapcov naše družstvo v 

zložení Tomáš Ferenc, Jozef Pollák, 

Maroš Gabčo a Richard Gabčo 

skončilo na peknom 2. mieste. Srdečne 

blahoželáme!!!  

                                                                                                         

Mgr. Štefan Blažo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valentínske súťaže 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Sviatok zaľúbených sme oslávili v spoločenskej miestnosti kultúrnym 

programom a súťažami, ktoré si pre žiakov pripravila každá trieda. Súťažiaci za 

odmenu dostali sladkosti a darčeky v podobe srdiečok. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cvičná firma PRÚTY, s. r. o. z Levoče opäť v Prahe úspešná 

V dňoch 20. – 22. marca 2012 sa cvičná firma PRÚTY, s. r. o., ktorá  

pracuje v SOŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím internátnej 

v Levoči, po roku opakovane zúčastnila prestížneho medzinárodného 

podujatia – 18. ročníka Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem 

v Prahe. V tomto roku sa veľtrhu zúčastnilo 140 cvičných firiem zo 16 štátov Európy –  

z Albánska, Bulharska, Belgicka, Českej 

republiky, Talianska, Chorvátska, Litvy, 

Maďarska, Nemecka Poľska, Rakúska, 

Rumunska, Ruska, Slovenska, Švédska a Veľkej 

Británie.  

Záštitu nad veľtrhom prevzalo Ministerstvo 

školstva, mládeže a telovýchovy ČR, ďalej 

primátorka hlavného mesta Prahy, 

p. Aleksandra Udženija a Veľvyslanectvo USA 

v Prahe. 

 

 

 

 

MVCF každoročne organizuje študentská spoločnosť ANTRE, s. r. o., ktorá pracuje pri 

Obchodnej akadémii, Heroldovy sady 1, Praha 10.  

 

Na veľtrhu sa stretli mladí a perspektívni ekonómovia z celej 

Európy nielen za účelom zdokonalenia svojich praktických 

zručností a propagácie vlastnej firmy, ale aj preto, aby 

spoznali kultúru, tradície a originalitu iných krajín, objavili 

nové priateľstvá, získali nové skúsenosti, komunikovali 

v cudzom jazyku, ktorého ovládanie je v dnešnej modernej 

dobe nevyhnutné. Veď úradným jazykom na veľtrhu pre 

zahraničné firmy, 

a teda aj pre nás, 

bola angličtina.  

Počas troch dní 

fiktívneho obchodovania, ktoré delil len krôčik 

od reálneho obchodovania, panovala medzi 

študentmi atmosféra rivality i túžby vyhrať, 

ktorá sa stávala hnacím motorom pri 



prekonávaní vlastných limitov a hraníc. Každoročne sa totiž vyhlasujú súťaže, ktorých 

sa môžu jednotlivé cvičné firmy zúčastniť. Sú to súťaže o najlepší katalóg, najlepší 

stánok, najlepší reklamný spot a najlepšia elektronická prezentácia.  

Zamestnankyne cvičnej firmy PRÚTY, s. r. o. počas veľtrhu 

neúnavne, ochotne a vždy s úsmevom predstavovali 

produkty a doterajšiu prácu svojej firmy, predávali 

ponúkaný tovar, vypisovali potrebné účtovné doklady, 

uskutočňovali vzájomné obchody, vymieňali si obchodné 

kontakty. 

V posledný deň o 12.00 hodine nastalo dlho očakávané 

vyhlásenie 

výsledkov MVCF. 

Po náročných 

dňoch plných napätia, ale tiež radosti, 

zábavy a nových skúseností, získala cvičná 

firma PRÚTY, s. r. o. z Levoče vo vyhlásených 

súťažiach 

1. miesto za NAJ Elektronickú prezentáciu 

zahraničnej cvičnej firmy.  

 

Ďalšie umiestnenie firemnej zostavy bolo nasledovné: 

 NAJ Zahraničný katalóg   9. miesto 

 NAJ Zahraničný stánok   7. miesto 

 NAJ Cvičná firma   6. miesto  
         

 

Náš tím v silnej konkurencii obstál výborne a dokázal, že aj zrakovo postihnutí žiaci 

vedia byť rovnako úspešní ako ich zdraví rovesníci. 

Srdečne BLAHOŽELÁME! 

Veľtrh cvičných firiem sa vďaka svojej kvalite, tradícii, profesionalite a priateľskému 

prostrediu zapísal na zoznam prestížnych medzinárodných udalostí podporujúcich 

a rozvíjajúcich vzdelávanie mladých ľudí, ktorí sa opakovane a s radosťou vracajú, 

aby prehĺbili svoje vedomosti a skúsenosti z oblasti podnikania a ekonomiky.  Pevne 

veríme, že sa nám tam podarí ešte niekedy vrátiť.  

                                                                                                Ing. Miriam Mrovčáková 

         



Knihári súťažili v Brne 

 

     V dňoch 21. – 23. marca sa naši druháci z odboru knihár Martin Ancin, 

Alexandra Barbušová a Daniela Burčíková zúčastnili už 11. ročníka 

Medzinárodnej súťaže 

zručnosti mladých 

knihárov v Brne. Okrem 

družstva levočských 

žiakov súťažili aj žiaci 

z Bratislavy, Hostinného, 

Lanškrouna, Uherského 

Hradišťa, Zlína 

a domáceho Brna.            

     Hlavným cieľom 

súťaže bolo podporiť 

spoluprácu medzi strednými odbornými školami, ohodnotiť znalosti a zručnosti 

žiakov, zmotivovať žiakov k ďalšej práci v rámci odboru, ako aj poukázať na 

zmysluplné využívanie 

voľného času pri tvorbe 

vlastných výrobkov. 

     Súťaž prebiehala 

v knihárskych dielňach 

Integrovanej strednej 

školy polygrafickej na 

Šmahovej ulici v Brne. 

Trojčlenné družstvá boli 

rozdelené do dvoch 

kategórií – kategória 

A pre žiakov bez zdravotného obmedzenia a kategória B pre žiakov so 

zmenenou pracovnou schopnosťou. 



     Samotná súťaž pozostávala z troch častí. V prvej časti boli hodnotené 

práce žiakov vytvorené ešte pred súťažou (jedálny lístok s vymysleným 

názvom reštaurácie na 

písmeno "P", kazeta na 

víno s krčkom vystlaná 

saténom, kniha prianí 

a sťažností vo formáte 

A4 s rovným chrbtom). 

V druhej časti boli 

hodnotené práce 

žiakov vytvorené 

priamo na súťaži 

(zhotovenie škrobového 

papiera na skle pomocou novín, celopapierová väzba formát A5 s rovným 

chrbtom s použitím zhotoveného škrobového papiera, pamätná kniha pre VIP 

hostí formát A4 – väzba do neknihárskeho materiálu s oblým chrbtom). Tretia 

časť pozostávala 

z testu, v ktorom žiaci 

preukázali svoje 

vedomosti z teórie. 

     Na celý priebeh 

súťaže dohliadala 

odborná porota, ktorá 

po jej skončení ocenila 

v každej kategórii tri 

najlepšie družstvá. 

Okrem finančnej 

odmeny a diplomu získali súťažiaci vecné dary a knihársky materiál od firiem, 

ktoré sa prezentovali ako sponzori súťaže.  

     Naši žiaci sa umiestnili na 6. mieste a už teraz sa tešia na ďalší ročník súťaže, 

ktorý sa bude konať v Bratislave. 

                                                                                                   Bc. Jana Hromadová 



JANUA LINGUARUM RESERATA  

(Brána jazykov otvorená) 
 

     V rámci spoločného projektu JANUA 

LINGUARUM RESERATA (Brána jazykov 

otvorená) našej a partnerskej školy v Prahe 

sme sa v dňoch 20. – 22. marca zúčastnili 

recitačnej súťaže Butovické veršobraní, 

hudobného workshopu a vyučovali sme 

českých žiakov slovenskému jazyku. 

     Najprv sme sa ocitli v maturitnej triede, kde sme vyučovali slovenskú 

medzivojnovú literatúru. Žiaci boli prekvapení z množstva skvelých slovenských 

diel s medzivojnovou tematikou. Kvôli zameraniu projektu sme vybrali jedného 

autora, a to Mila Urbana, ktorý je autorom novely  Za vyšným mlynom, podľa 

ktorej bolo napísané libreto slovenskej národnej opery Krútňava od 

hudobného skladateľa Eugena Suchoňa. Pobavilo nás, keď nám českí žiaci 

vysvetľovali, prečo má naša štátna hymna slová Nad Tatrou sa blýska – u nás 

vraj veľa prší... 

     Na druhý deň sme sa tešili na súťaž Butovické veršobraní, v ktorej nás 

reprezentovali Jozef Hrbek a Matúš Marcin. 

V silnej konkurencii výborných recitátorov 

usporiadateľskej školy sa celkom darilo 

Jozefovi Hrbekovi, ktorý obsadil 3. miesto 

v kategórii próza. Matúš Marcin viac ako 

prednesom 

zaujal 

vlastnými 

básňami, 

ktoré 

inšpirovali aj českých recitátorov. Zvláštnu 

cenu poroty prijal od bývalého žiaka školy, 

slovenského študenta, v súčasnosti básnika, 

textára a tvorcu scénok pre malé javiskové 

formy, p. Rakytku, ktorý vypĺňal prestávky medzi jednotlivými kategóriami 

poézie a prózy hrou na akordeóne a spievaním slovenských piesní. 

     Popoludnie sme strávili v žiackej knižnici, 

ktorá zároveň funguje ako klubovňa pre 

dramatický krúžok. S vyučujúcimi, p. Eliáškovou 

a p. Petržilkovou, ako aj žiakmi dramatického 

krúžku, sme hrali na hudobných nástrojoch, 

spievali a tancovali známe české a slovenské 

ľudové piesne. Potešilo nás, že českí žiaci radi 

spievajú piesne Zuzky Smatanovej a Katky 

Knechtovej a vedia si ich zahrať i na gitare.  

      



     Posledný deň v Prahe sme opäť strávili v škole. Na hodine českého jazyka 

sme vyučovali slovenský jazyk – porovnávali sme odlišnú výslovnosť, rozdielne 

písmená, iné slová. Českí žiaci sa o slovenčinu 

zaujímajú veľmi málo a sami sa priznali k tomu, 

že ak v telke počujú slovenčinu, prepnú 

program. Vraj nerozumejú. U nás je to skôr 

opačne – radšej si pozrieme film s českým 

dabingom ako so slovenským. Napriek tomu 

sme z hodiny odchádzali s dobrým pocitom – 

žiaci sa nás veľa pýtali na naše vyučovacie 

hodiny, spolu s nimi sme porovnávali niektoré 

spoločné dejinné udalosti a spoločnými silami 

sme našli zopár starých povestí českých 

a slovenských bájí ešte z čias starých Slovanov 

a Veľkej Moravy, ktoré poznali českí i naši žiaci. 

Hodina sa im páčila a odporúčali nám miesta, 

ktoré by sme si v Prahe ešte mohli pozrieť.  

     Samozrejme, našli sme si čas na prechádzku 

po historickej časti Prahy. Známe miesta ako 

Karlov most, Pražský hrad, Václavské námestie 

či Staromestské námestie sme prešli sami. Na 

ďalšie pekné miesta, kde by sme možno iba zablúdili, nás zobral riaditeľ 

partnerskej školy, p. Antov, ktorý si spolu s nami urobil krásnu vychádzku po 

Malej strane.  

                                                                                                  Mgr. Pavla Leščáková 

 

A čo napísali o projekte naši českí partneri? 

    

     V rámci navázané partnerské spolupráce mezi slovenskou školou pro 

zrakově postižené v Levoči a naší speciální školou usilujeme o prohloubení 

vzájemných vazeb a o jejich posílení v oblasti historicko-kulturní. Naše školy 

intenzivně spolupracují na poli sportovních aktivit zrakově postižených, ale 

rádi bychom tímto projektem obohatili spolupráci také v rovině historických a 

kulturních tradic formou uměleckého vyjadřování a předávání vzájemných 

znalostí či dovedností. 

     Myšlenka projektu spočívá v oživování a posilování tradic současného 

vztahu Čechů a Slováků. Společně s pedagogy ze slovenské školy jsme 

konstatovali, že u žáků čím dál více pozorujeme stálé prohlubování 

nedostatečného jazykového porozumění, současné generace českých  

a slovenských dětí již s jistými obtížemi rozumí mateřskému jazyku sousedního 

národa i přes mnohaletou společnou kulturní historii obou národů. Bohužel 

však žáci pomalu ztrácejí i přehled o společné kultuře a budují si dojem 

izolovanosti v rámci historického vývoje. Rozhodli jsme se přispět 

k odstraňování těchto bariér aktivním výměnným výukovým programem, 

v němž v přirozeném a přátelském tvůrčím prostředím znovu oživíme hodnoty 

a krásy vzájemné kultury. 

                                                                                                     Mgr. Klára Eliášková 



Matúšove básne ocenili aj v Prahe!!! 
 

     Matúš Marcin svojou vlastnou tvorbou zaujal nielen súťažiacich, ale aj 

porotcov, ktorí prirovnali jeho básne k básňam Andreja Sládkoviča. Nuž, 

posúďte sami. 

 

 

Človek 

 

Oblohu žitia kotúčik zlatí,  

nežiari dlho a už sa tratí. 

 

Nádoba plná pochybných vrav, 

avšak len jediný plní ju stav. 

 

Podobou jediná spomedzi mnohých, 

vekom je márnivá v odevoch svojich. 

 

Zrána sa krehká zamatom strojí, 

na štyroch pevne údoch už stojí. 

 

Na obed plodným kvetom je odetá, 

dvomi je o zem nohami opretá. 

 

Večer však ťažký kožuch ju oblieka, 

krok si svoj do troch šľapají navlieka. 

 

Brázdu už zaliali vesmírne diaľavy, 

končiarov slnečných ustáli páľavy. 

 

Na zorné zasadli mrákoty poľo, 

do hĺbok pokládli paletu bôľov. 

 

Na polnoc svoju nesiaha dlaňami, 

slabá je v boji prašnými zbraňami. 

 

Cez rieku po smrti prepláva vekov, 

by vrástla do sídla zosnulých predkov. 

 
 

 



Zlomené srdce 

 

Krvou tvár zaliata, blednúce sny, 

breh večnej slabosti, bezduché dni. 

Vlny hlasno bičujú útesné bralá,  

do prachu treští sa náhrobná skala. 

 

V boji sa kymácam, nevládzem stáť, 

vetríček utíchol, nechce už viať. 

Rukávy povädli vystlané kvetmi, 

do nôh sa vohnali potočné vetvy. 

 

Leskom sa orosil kalich polnočný, 

horou sa otriasa výbuch sopečný. 

No čo, keď buráca zaviata húština,  

beztak je daromná zoťatá bučina. 

 

Už zmizli z hladiny chumáče pary, 

z kytice kvetov bodľače vstali. 

V koryte toku čas ustáli vodu, 

nič už však nezhojí ranenú pôdu.  

 

                                                                                                          
 
 
 
 
 



Uvažujeme, tvoríme 

 
Dnešný svet plný súťaženia      

 

Na hodine slovenčiny sme dostali za úlohu napísať úvahu na akúkoľvek tému. 

A ja som sa rozhodol, že napíšem niečo o dnešnom svete. 

     Často počúvame, že život je súťaž, v ktorej sa musíme presadiť. Presadiť sa 

za každých okolností iste nie je zlé, ale stále s niekým súťažiť tiež človeku na 

živote nepridá. Ľahko sa dá podľahnúť pokušeniam, aby sme prechádzali 

životom súťažiac s každým okolo nás. A to hlavne vtedy, keď vidíme, že ten 

lepšie vyzerá, ten je zas talentovanejší, šikovnejší, výnimočnejší ako my.  

     Možno súťažíme aj preto, lebo sa cítime menejcennými a povieme si, že 

tých ostatných musíme dobehnúť. Problém takejto nezdravej súťaživosti 

spočíva v tom, že sa dostaneme do začarovaného kruhu, pretože stále bude 

niekto, kto bude pred nami.  

     Je totiž väčšmi oslobodzujúce, keď si uvedomíme, aká je skutočnosť. 

Nemusíme mať ideálnu postavu, výborné známky, značkové oblečenie, 

najdrahší mobil, špičkový počítač. To nie je v živote najdôležitejšie. Skúsme byť 

tými najlepšími ľuďmi, akými len môžeme byť. 

 

                                                                                                                 Tomáš Takáč 

        

Rap či populárna hudba? 

     Už dlhšie si dávam otázku: „Ktorá hudba je to pravé umenie, to, ktoré 

dokáže pobaviť, ponaučiť, vylepšiť náladu alebo sa jej prispôsobiť?“    

     Ja osobne počúvam rap, ale túto otázku si kladiem preto, lebo mnohí 

počúvajú iba populárnu hudbu a rap odsudzujú. A prečo je tomu tak? Bude 

to snáď tým, že rap je príliš vulgárny? Alebo tým, že ľudia nechcú počuť 

pravdu či ťažkopádne príbehy nás, obyčajných ľudí? Alebo ho odsudzujú len 

kvôli nejakej pesničke, lebo nič iné okrem nej nepočuli a tak si hneď vytvorili 

svoj názor?  

     Tieto, ale aj mnohé iné otázky si kladiem pri predstavovaní tejto hudby 

niekomu inému. Ľudia túto hudbu väčšinou zle uvedú do povedomia iných 

poslucháčov alebo zle vysvetlia význam tejto hudby. No keby ukázali ľuďom 

dobré stránky rapu, napr. to, že niej e len vulgárny rap, a to, že je všestranný, 

tak by ho ľudia vnímali oveľa lepšie.  

     Populárna hudba má stále veľa poslucháčov a stále je hraná a počúvaná 

na rôznych akciách, ľudia si ju púšťajú v rádiách, medzi sebou a podobne. No 

ak by mali tieto dva hudobné žánre porovnať, tak určite rap je všestrannejší 

ako populárna hudba, pretože v populárnej hudbe sa nerozoberajú témy, 

ako napr. spolunažívanie medzi ľuďmi, sociálne témy, reakcie k aktuálnym 

spoločenským udalostiam, ale aj každodenný život a jeho starosti či slasti. 

Okrem iného sú tam aj presne tie isté témy ako v populárnej hudbe.  

     No, aby sme nezabudli na podstatu rapu, tak v porovnaní s populárnou 

hudbou si raperi skladajú texty sami a tiež aj hudbu si produkujú sami vo 



vlastných štúdiách. Na rozdiel od populárnej hudby, kde je hviezdou spevák 

alebo speváčka, ale tí okrem toho spievania neurobia pre pesničku nič, sa 

v hudbe rapu uplatnia aj rôzne spevácke talenty a DJ. Väčšinou je to tak, že 

v rámci popu spevákom texty niekto napíše, hudbu im niekto zloží a štúdio si 

zaplatia. Tak prečo je hviezdou iba spevák? Prečo ho obdivujeme, aký je 

super, aké má super texty, keď počúvame síce jeho hlas, ale vnímame 

myšlienky niekoho iného?  

     Na záver môžem iba dodať, že nech si každý vyberie to svoje a počúva to, 

čo lahodí jeho ušiam. „Sto ľudí a sto chutí sa v jednom kruhu točí.“ (Tóno 

Suchota).  

     No, dúfam, že po prečítaní týchto pár riadkov sa človek aspoň na chvíľku 

zamyslí nad rapom a jeho podstatou a skúsi sa aspoň raz pozrieť naň z tej 

druhej stránky, nie z tej, z ktorej sa naň pozerá väčšina v prvom kontakte s ním. 

 

                                                                                                              Michal Sihelský 

 

Myslíš si 

 

Myslíš si, že vieš o mne všetko.  

No v skutočnosti nevieš o mne nič.  

Myslíš si, že ma ľúbiš.  

No v skutočnosti mnou opovrhuješ. 

Myslíš si, že máš všetko na svete.  

No v skutočnosti ti to všetko chýba. 

Myslíš si, že moje objatia sú len na oko.  

No v skutočnosti je v nich plno lásky. 

Myslíš si, že rozmýšľaš ako ja.  

No v skutočnosti tvoje myšlienky sa rozchádzajú tam, kde sa tie moje spájajú 

s tvojimi. 

Myslíš si, že nikdy nebudem tvoja.  

No v skutočnosti som tvoja už dávno. 

Myslíš si všetko krásne o sebe a na iných zabúdaš. 

Hovoríš, že na mňa nezabudneš a predsa si na mňa zabudol už vtedy, keď si 

mi povedal, že ma ľúbiš. 

Ty hovoríš vtedy, keď nepovieš ani slovo. 

Ty myslíš vtedy, keď sa ti myšlienky strácajú. 

A predsa ti rozumiem!  

                                                                                                         Mirka Mangerová 



Majstri čalúnnici levočskí 
 

     Učebný odbor čalúnnik, ako aj učebný odbor 

čalúnenie nábytku patria k najstarším učebným 

odborom našej školy. Veľké množstvo úspešných 

absolventov, ktorí sa pod odborným vedením 

majstrov 

odborného 

výcviku 

stali 

žiadanými 

remeselníkmi, sa aj po rokoch radi 

vracajú do dielní, v ktorých získavali 

svoje prvé kontakty s čalúnnickým 

materiálom a pracovnými nástrojmi 

potrebnými na zhotovenie či opravu 

čalúneného výrobku. 

      

Aj naši žiaci majú možnosť získať cenné 

skúsenosti a zručnosti pri čalúnení 

nábytku a uplatniť sa tak na trhu práce, 

pretože dopyt po zručných 

čalúnnických 

majstroch je 

v rámci celej 

EÚ.  

 

 

 

     Pre nás je zadosťučinením, ak sa zastavia bývalí 

žiaci, dnes už živitelia 

rodín, ktorí pracujú pre 

rôzne firmy alebo sami 

podnikajú a pochvália sa, 

že majú dostatok dobre 

platenej práce a na 

otázky, kde sa vyučili a kto ich učil, hrdo 

odpovedia, 

že v Levoči, 

lebo tam sú 

šikovní 

čalúnnickí 

majstri. 

                                                                                                      

 

                                  Mgr. Ladislav Pavľák 



Pripravujeme sa na záverečné skúšky 

 

     Žiaci učebných odborov čalúnnik, služby a domáce práce, ako aj 

košikárska výroba sa pripravovali na záverečné skúšky, počas ktorých mali 

preukázať svoje vedomosti a zručnosti získavané 

počas štúdia v našej škole. Otázky preverili ich 

prácu na vyučovaní i odbornom výcviku 

a s výučným listom radostne opustili školské lavice, 
aby si našli uplatnenie v "laviciach života". 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ako byť človekom 
 

 

1. Získavaš telo. 

Možno sa ti páči, možno ho nenávidíš, ale po celý čas bude iba tvoje. 

 

2. Učíš sa. 

Si zapísaný v neformálnej dennej škole menom Život. V tejto škole budeš mať 

každý deň príležitosť niečo sa naučiť, budeš prechádzať rôznymi lekciami. 

Možno sa ti budú páčiť, možno sa ti budú zdať bezvýznamné. 

 

3. Neexistujú omyly, iba vyučovanie. 

Rast je procesom, ktorý sa skladá zo samých pokusov a omylov. Je to 

experimentovanie. Neúspešné experimenty sú takisto súčasťou tohto procesu, 

ako aj experiment, ktorý v konečnom dôsledku funguje. 

 

4. Každá lekcia sa opakuje, až kým si jej obsah nezapamätáš. 

Je prezentovaná v najrôznejších podobách, až kým sa ju nenaučíš. Keď ju 

zvládneš, môžeš prejsť na ďalšiu lekciu. 

 

5. Učenie sa nikdy nekončí. 

Neexistuje úsek života, ktorý by neobsahoval žiadne učenie. Pokiaľ budeš žiť, 

budeš sa učiť. 

 

6. „Tam“ je lepšie ako „tu“. 

Keď sa tvoje „tam“ zmení na „tu“, jednoducho príde ďalšie „tam“, ktoré bude 

opäť lepšie ako „tu“. 

 

7. Iní sú tvojím presným zrkadlom. 

Nemôžeš mať rád alebo nenávidieť niečo na druhom človeku, ak to nie je 

odrazom toho, že to máš rád alebo nenávidíš na sebe. 

 

8. Závisí len od teba, čo získaš od života. 

Máš všetky potrebné pomôcky a zdroje. Záleží na tebe, čo s nimi urobíš. Je to 

v tvojich rukách. 

 

9. Všetky odpovede sú v tebe. 

Všetky odpovede na otázky, ktoré so sebou prináša život, sú v tvojom vnútri. 

Musíš sa len pozerať, počúvať a dôverovať. 

 

10. Toto všetko zabudneš. 

 

11. Vždy, keď budeš chcieť, môžeš si na to spomenúť. 

 

 

                                                                                                                Zdroj: internet 
 



Tri veci sú potrebné 
 

 

Tri veci musíš sebe a druhým želať: 

zdravie, priateľstvo, radosť. 

 

Tri veci musíš ovládať: 

svoju povahu, svoj jazyk a svoje správanie. 

 

Tri veci musíš zdokonaľovať: 

odvahu, dobrotu a lásku k blížnemu. 

 

Tri veci musíš dať: 

čo najviac chudobným, slovo útechy smutným 

a slovo pochvaly tým, čo si ju zaslúžili. 

 

Tri veci musíš obdivovať: 

krásu prírody, deti a starých ľudí. 

 

Trom veciam sa musíš vyhýbať: 

krutosti, namyslenosti a nevďačnosti. 

 



Perličky 

 

Paľo Ťapák postavil pre svoju ženu kostol (dom). 

Anču prezývali had (zmija). 

Iľa-kráľovná bola vyštudovaná babizňa (babica). 

V diele Statky – zmätky vystupuje Zuzana Kamenická (Kamenská).  

Ďuro Ľavko sa spoznal so Zuzkou Kamenskou na diskotéke 

(dedinskej zábave). 

Quasimodo zvonil na zvončeku a Esmeralda zatiaľ kradla v kostole. 

Ľudovú slovesnosť napísal Ľudovít Štúr.  

Výkrikom Mor ho! chceli Slovania zachrániť Rakúsko-Uhorsko. Nie? 

Potom Československo. Nie? Tak potom Maďarsko? 

Zeman Aduš Domácky (Domanický) čakal na smrť svojho ujka. 

Auto (autor) nenechá Jánošíka umrieť. 

Katica nevedela jesť v kaštieli, pretože tam jedli prstami 

(príborom). 

Matka sa pre synov obetovala preto, lebo Paľo jej priniesol 

z Ameriky nôž (modlitebnú knižku). 

Milo Urban napísal dielo Za pyšným (vyšným) mlynom. 

Druhá časť sa nazýva Adamova hlava (Adam Hlavaj). 

V čalúnnickej výrobe sa požívajú (používajú) pružiny. 

Dnes sme pracovali na hyperaktívnej (interaktívnej) tabuli. 

Rodičia sa pýtajú, akú veľkosť mäsa zjem na obed. 

Ona nie je chorá, ona len tak išla na maródku. 

Pijeme čaj z päty (mäty). 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


