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Milí čitatelia! 

 
     Rok 2013 priniesol niekoľko významných výročí, medzi ktoré patrí 

príchod solúnskych bratov Konštantína a Metoda na Veľkú 

Moravu, kodifikácia spisovného jazyka Štúrom či okrúhle výročie 

samostatnej Slovenskej republiky. Tieto výročia sa stali nielen 

súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, ale i námetom pre 

spoločný česko-slovenský projekt, ktorý v tomto školskom roku 

organizovala naša škola. A práve naša škola si takisto pripomenula 

svoje okrúhle, už 65. narodeniny, ktoré sme tiež nenechali bez 

povšimnutia. 

     Ďalšie vydanie časopisu Pohľady je zamerané na podujatia, 

ktoré prostredníctvom našich šikovných žiakov a ich pedagógov 

zviditeľnili našu "oslávenkyňu" v rámci projektov, súťaží 

a prezentácií vlastnoručne zhotovených výrobkov.     

 

       

                                                                                           Vaša redakcia 

 

 



Milí žiaci! 
 

     Ubehlo desať mesiacov školských povinností a o niekoľko dní sa 

rozídeme na dlho očakávané prázdniny. V tento čas sa zvykne 

bilancovať, tešiť sa z dosiahnutých výsledkov alebo smútiť za tým, čo sa 

nám nepodarilo. Končí sa ďalší školský rok, ktorý bol pre niektorých 

úspešnejší, pre niektorých menej. 

     Cesta k Vášmu cieľu, ktorým je maturita alebo výučný list v odbore, 

ktorý ste si vybrali, nie je a ani nebola nikdy ľahká. Práve naopak. 

Pripomína skôr putovanie hore kopcom. Kopec sa dá zdolať, ale treba 

vynaložiť veľké úsilie. Hovorí sa, že všetko, čo človek získa veľmi rýchlo 

a ľahko, má pre neho iba malú hodnotu. Keď sa budete snažiť, vašou 

konečnou hodnotou bude znalosť a spôsobilosť v konkrétnom odbore – 

technicko-ekonomický pracovník, technicko-administratívny pracovník, 

čalúnnik, knihár, služby a domáce práce. A to je cieľ, ktorý stojí za 

námahu.  

     Aj tento školský rok bol  bohatý na rôzne podujatia a aktivity, 

v ktorých ste mohli preukázať svoju šikovnosť. Zvlášť chcem oceniť tých 

žiakov, ktorí v tomto školskom roku úspešne reprezentovali našu školu na 

rôznych súťažiach doma i v zahraničí. Moje poďakovanie patrí žiakom, 

ktorí zrealizovali a prezentovali projekt pri príležitosti Dňa mlieka, 

reprezentovali našu školu a podieľali sa na spoločnom projekte 

s partnerskou školou z Prahy Janua Linguarum reserata (tento rok bola 

organizátorom naša škola), reprezentovali našu školu na veľtrhoch 

cvičných firiem v Prahe, Bratislave, Kremnici, Žiari nad Hronom 

a Poprade, reprezentovali našu školu na knihárskej súťaži v Bratislave, 

reprezentovali našu školu na športových súťažiach v Prahe, Bratislave, 

Zollikofene. 

     Milí žiaci, za všetko, čo ste sa v škole naučili a za všetky úspechy, 

ktoré ste dosiahli, patrí veľká vďaka Vašim učiteľom, majstrom 

odborného výcviku a vychovávateľom, ktorí vás posúvali vpred a 

usmerňovali.  

     Viem, že život žiaka je radostný a krásny, ale aj náročný 

a vyčerpávajúci. Už o pár dní prídu dva mesiace prázdnin, bez 

školských povinností a ranného vstávania, čas sladkého leňošenia 

a oddychu. Prajem Vám, aby ste si tento čas užili v šťastí a zdraví. 

  



Naša škola už má 65 rokov! 

 
     Prvé zmienky o nevidiacich máme už zo staroveku. Uvádza sa tam, že 

mnohé rodiny sa svojich nevidiacich detí úmyselne zbavovali. V stredoveku 

zase posielali svoje nevidiace deti po žobraní alebo zarábať si na živobytie 

spevom, hrou na hudobnom nástroji, prípadne prosiť o milodary. Nevidiaci 

ľudia boli na ťarchu rodine i spoločnosti. Zmeny voči nedôstojnému 

postaveniu nevidiacich zaznamenávame až v 18. storočí vo Francúzsku. 

Pričinením významných francúzskych osobností začali vznikať prvé ústavy pre 

nevidiacich najprv vo Francúzsku, neskôr aj v okolitých krajinách. 

     Začiatky systémovejšej, inštitucionálne koncipovanej starostlivosti 

o nevidiacich na Slovensku siahajú do začiatku 19. storočia. V roku 1825 založil 

Jozef Rafael Beitl prvý ústav pre slepých, ale nová inštitúcia po roku presídlila 

z Bratislavy do Budapešti. Starostlivosť o zrakovo postihnutých sa na Slovensku 

takmer na jedno storočie úplne zastavila. Remeselný ústav pre slepých vznikol 

v Prešove až v roku 1913. Pre nevyhovujúce priestory bol v roku 1923 

premiestnený do Levoče pod názvom Súkromný mužský dielenský ústav. Ten 

sa začlenil do Československého štátneho ústavu pre 

slepcov so sídlom v Levoči, aby sa vzdelávanie a 

následná príprava nevidiacich na povolanie riešila v 

jednotnom systéme výchovy. Vyučovalo sa tu 

košikárstvo a kefárstvo a majstri museli svoje výrobky 

predávať na trhoch, aby na seba zarobili. Chovanci sa učili vypletať košíky 

tŕstím, vyrábať ryžové metly, zhotovovať štetce, kefy, koše, pletený nábytok, 

pletené a prútené výrobky pre domácnosť. Výučná doba trvala tri až štyri 

roky a končila sa tovarišskou skúškou. Dievčatám nebola táto praktická 

výchova umožnená z kapacitných dôvodov.  

     Éra levočského slepeckého ústavného zariadenia trvala štrnásť rokov. 

V roku 1937 bol ústav premiestnený do Báhoňa a zlúčil sa tamojšou ústavnou 

inštitúciou pre zrakovo postihnutých. Levočskí učitelia však bojovali za 

zriadenie odbornej školy pre nevidiacich vo svojom meste. Po skončení vojny 

Zemský spolok pre pečlivosť o nevidomých obnovil svoje aktivity pod 

zmeneným názvom Spolok pre starostlivosť o nevidomých na Slovensku. 

Prioritami spolku bolo rozšíriť možnosti a formy učebných odborov pre zrakovo 

postihnutých a vytvárať nevidiacim a slabozrakým pracovné príležitosti 

v priemyselných podnikoch a závodoch. Povereníctvo školstva a osvety 

vyhovelo žiadosti spolku a v roku 1947 bola otvorená Štátna odborná škola 

pre slepcov v Levoči. Vyučovanie sa začalo 1. septembra 1947 v starom 

meštiackom kupeckom dome na námestí. (V tejto budove sa v súčasnosti 

nachádza Základná umelecká škola v Levoči.)  



     Spolu 31 žiakov malo možnosť vyučiť sa v troch učebných odboroch – 

košikárstvo, kefárstvo a ženské ručné práce, ktorý sa 

neskôr zmenil na tkáčsky odbor. Postupne pribúdali 

ďalšie učebné odbory – čalúnnik, knihár, zámočník, 

spracovateľ prírodných pletív, technicko-

administratívny pracovník. Ako posledný bol 

zriadený učebný odbor obchodná prevádzka. V 

budove na námestí neboli vyhovujúce podmienky 

na vyučovanie, rovnako aj na dielenskú činnosť. 

Chlapci boli ubytovaní v minoritskom kláštore a dievčatá v terajšej základnej 

škole pre nevidiacich, kde sa spoločne stravovali. Situáciu mohla vyriešiť 

jedine výstavba novej školy s dielňami a internátom. V roku 1971 bola 

slávnostne daná do užívania nová 

budova školy, ktorá svojmu plánovanému 

účelu slúži dodnes.  

     Dnes má škola viac ako 65-ročnú 

tradíciu a svojím zameraním je jedinou 

tohto druhu na Slovensku. Priestorové 

vybavenie školy je vyhovujúce. Triedy, 

dielne a internát tvoria jeden komplex. 

Účelová budova má 13 učební. Patria k 

nim aj odborné učebne výpočtovej techniky, ekonomických predmetov, 

cvičná firma, multimediálne učebne slovenského jazyka a literatúry 

s knižnicou, anglického jazyka a matematiky. Každý učebný odbor má svoju 

priestrannú a svetlú dielňu, ktorá je 

vybavená strojmi a vhodnými zariadeniami. 

Okrem učební a dielní má škola k dispozícii 

cvičnú kuchyňu, hrnčiarsku dielňu, 

telocvičňu, posilňovňu a bazén. Žiaci zo 

vzdialenejších miest majú možnosť ubytovať 

sa v internáte, ktorý je súčasťou školy. Vo 

voľnom 

čase 

môžu žiaci využívať spoločenskú miestnosť 

na spoločenské podujatia, diskotéky, plesy, 

tiež klubovne s TV, ako aj átrium, v ktorom 

majú možnosť zahrať si na záhradnej 

šachovnici kráľovský šach a hru quarto. 

Úspechy žiakov najmä v športových a 

umeleckých súťažiach boli zaznamenané 

nielen doma, ale aj v zahraničí.  



     V súčasnosti má škola názov Spojená škola internátna v Levoči. SŠI má tieto 

organizačné zložky:  

1. Stredná odborná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna  

2. Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím internátna  

3. Odborné učilište pre žiakov so zrakovým postihnutím internátne  

      

     V SOŠ so zrakovým postihnutím je 

možné študovať v učebných odboroch 

technicko-administratívny pracovník, 

knihár, čalúnnik, v študijnom odbore 

sociálno-výchovný pracovník a v 

nadstavbovom štúdiu tiež v študijnom 

odbore technicko-ekonomický pracovník.  

     V SOŠ s telesným postihnutím je možné 

študovať v učebnom odbore technicko-

administratívny pracovník a v študijnom 

odbore sociálno-výchovný pracovník.  

      

 

 

 

 

 

V OU je možné vyučiť sa v učebných 

odboroch obchodná prevádzka so 

zameraním na služby a domáce 

práce a spracovanie dreva so 

zameraním na čalúnenie nábytku.  

 

     Počas 65-tich rokov existencie 

škola pripravila do života stovky 

študentov. V posledných rokoch sa 

zvýšil aj počet absolventov, ktorí 

študujú na vysokých školách. Hlavným 

cieľom školy je naďalej skvalitňovať 

prípravu žiakov na povolania, v 

ktorých môžu naši žiaci s postihnutím 

zastávať plnohodnotné pracovné 

miesta. 

 

                                                                                                  Mgr. Pavla Leščáková 



Oslavujeme Deň nevidiacich! 
 

     Deň nevidiacich je už tradične spojený 

so súťažami žiakov a imatrikuláciami. 

K známej Strojopisiáde, ktorá je doménou 

žiakov odboru TAP, pribudli súťaže žiakov 

odborov knihár, čalúnenie nábytku 

a obchodná prevádzka. Odmenou pre 

víťazov boli zaujímavé vecné ceny.  

      

 

 

 

 

 

 

 

     Imatrikulácie sa tento rok niesli 

v duchu televíznej Farmy, ktorá si 

získala svojich divákov i medzi našimi 

žiakmi.  

      

     Pestrý program, tvorivé súťaže 

a dobrá zábava panovali 

v priestoroch našej školy po celý deň. 

Nuž, i takýmto spôsobom sa dá sláviť 

Deň nevidiacich, ktorý si každý rok 

veľmi radi pripomíname. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Červené stužky 
 

     V septembri sme sa ako škola po prvýkrát zaregistrovali a zapojili do 

kampane „Červené stužky“.  Po umiestnení plagátu tejto kampane v našej 

škole sa žiaci začali živo zaujímať o problematiku HIV/AIDS. Zároveň bol v škole 

usporiadaný cyklus prednášok a následne diskusií a aktivít na témy Život 

s HIV/AIDS, Závislosti a ich vplyv na vývin mladého človeka, Duševné zdravie 

a Obchodovanie s ľuďmi. 

     Navštívili sme aj zariadenia OLUP 

na Prednej Hore, kde pani primárka 

pripravila pre žiakov zaujímavú 

prednášku o  najčastejších 

a najnebezpečnejších typoch 

látkových i nelátkových závislostí 

súčasnosti. O možnostiach pomoci 

pri zmene života a životného štýlu sa 

zasa žiaci dozvedeli počas exkurzií 

v Žakovciach a resocializačnom 

centre ReSocia v Petrovciach pri 

Sobranciach.  

   Tí žiaci, ktorých  sa osud ľudí s HIV/AIDS dotkol, nezostali ľahostajní a prihlásili 

sa aj do výtvarnej súťaže, ktorej zámerom bolo vytvoriť práce s danou 

problematikou. Naši žiaci nakreslili pohľadnice a tri najkrajšie vybrané žiakmi 

a vyučujúcimi boli zaslané do celoslovenskej súťaže.   

     V novembri vyrobili títo naši už 

zainteresovaní žiaci červené stužky pre 

seba, svojich menej informovaných 

spolužiakov, učiteľov, ako aj známych, 

ktoré potom rozdávali a nosili počas 

týždňa boja proti HIV/AIDS.  

     30.11. 2012 sa piati najaktívnejší žiaci 

zúčastnili celoslovenského stretnutia 

v rámci kampane v Žiline, odkiaľ si 

odniesli ďalšie zaujímavé postrehy, pozreli 

si dokumentárny film Anjeli a zapojili sa 

do diskusie s tvorcami dokumentu. Zostali dojatí silou a odhodlanosťou ľudí, 

ktorí vynakladajú všetku energiu na pomoc ľuďom s HIV. 

 

                                                                               Mgr. Lucia Fľaková 

                                                                               PhDr. Katarína Majcherová, PhD. 



O slonovi 
 

     Bol raz jeden slon. Veľké nohy, veľký chobot, veľké uši, dlhé kly, 

skrátka postrach. Všetci sa ho báli. Keď chcel raz zistiť, čo robia ľudia 

v meste, vôbec ho tam nevpustili. Vraj by všetko rozšliapal. Slonovi to 

prišlo veľmi ľúto, dokonca až tak, že začal plakať.  

     Boh naňho pozrel a opýtal sa ho: „Prečo 

plačeš?“ 

     „Nemám žiadnych priateľov, pretože som 

veľký,“ odvetil slon. 

     „Ak chceš, urobím z teba niečo menšie,“ 

odpovedal na to Boh. 

     „To by som rád,“ povedal slon.  

     O chvíľu bol zo slona kôň. Namiesto poďakovania veselo zaerdžal 

a vydal sa do mesta. Všetko si pekne prehliadol. Nikto ho nevyháňal, 

ale šťastný nebol – ľudia ho totiž nechceli vpustiť do 

svojich domovov, ani do kina či do kostola. A tak 

bol zase smutný. 

     „Čo sa stalo?“ ozval sa opäť známy hlas.  

     „Stále som ešte veľmi veľký,“ posťažoval sa kôň. 

     „Tak ťa urobím ešte menším.“ 

     A namiesto koňa tu bol zrazu motýľ. Radostne zatrepotal krídelkami 

a vrhol sa do víru života. Poznal veľa nových 

a krásnych vecí, nazrel do nejedného 

ľudského obydlia a večer unavený 

celodenným poletovaním vletel do kostola. 

Sadol si na lavicu a vtedy sa to stalo. Silná 

rana a motýľ sa ocitol pred Bohom. 

     „Čo je to za spravodlivosť?“ začal sa 

hnevať. 

     „To už tak na svete chodí,“ ozval sa Boh. 

„Buď si veľkým slonom, ktorého sa všetci boja a nikto ti neublíži, ale si 

sám alebo je z teba malý, pokorný drobček, ktorý má otvorenú cestu aj 

k tým najväčším tajomstvám ľudských sŕdc, ale za cenu, že ti každý 

môže ublížiť. Čím si menší a skromnejší, tým viac ťa ľudia milujú, ale tiež 

tým viac po tebe šliapu.  

                                                                                                     Zdroj: internet   



ÚSPEŠNÁ FIREMNÁ ŽATVA  

zrakovo postihnutých študentov  z Levoče!!! 
 

     Školský rok 2012/2013 bol z pohľadu práce našich študentov odborov 

technicko-administratívny pracovník a technicko-ekonomický pracovník  

v cvičných firmách pracujúcich na našej 

škole veľmi úspešný. Zúčastnili sa troch 

regionálnych a dvoch medzinárodných 

veľtrhov cvičných firiem, na ktorých 

prezentovali výsledky svojej práce v rámci 

odbornej prípravy, ktorá sa v škole realizuje 

prácou v cvičnej firme. Išlo o účasť 

a prezentáciu vlastnej cvičnej firmy na 

veľtrhoch cvičných firiem, kde si 

v konkurencii ostatných cvičných firiem zo Slovenska a ďalších štátov Európy 

overili a vyskúšali svoje skúsenosti a znalosti z ekonomiky, účtovníctva, 

marketingu, výpočtovej techniky, informatiky, takisto aj poznatky získané na 

hodinách všeobecnovzdelávacích 

predmetov, ako sú slovenský jazyk, 

anglický jazyk či matematika.  

     Nové prístupy vo vyučovaní sa 

žiakom veľmi páčili. Samotnej účasti 

cvičných firiem na veľtrhoch 

predchádzali dlhé dni a mesiace 

príprav na tieto akcie. Študenti 

vyhotovili katalógy firmy s aktuálnou 

ponukou, firemné letáky, prospekty, 

plagáty, vizitky, menovky a spracovali elektronické prezentácie svojich 

cvičných firiem.  Navrhli podobu 

firemného stánku, zabezpečili 

a vyhotovili rôzne rekvizity potrebné na 

dotvorenie výstavnej plochy. Vyskúšali 

si zhotoviť a správne vypísať doklady 

potrebné pri uzatvorení obchodu – 

objednávku, dodací list, faktúru, príp. 

príjmový pokladničný doklad. Okrem 

toho viedli skúšobné obchodné 

rozhovory a učili sa správnemu postoju 

a správaniu sa vo firemnom stánku.  

 



     V októbri 2012 prezentovali štvrtáci z odboru technicko-administratívny 

pracovník počas dvoch dní svoju prácu a získavali nové obchodné zručnosti 

na 10. MVCF krajín V 4 v Košiciach. Za účasti 50 domácich i zahraničných 

firiem si v priamom kontakte so zákazníkmi 

vyskúšali nákup a predaj ponúkaných 

produktov, zdokonaľovali sa v obchodných 

rozhovoroch i v praktických ekonomických 

činnostiach.  

     Pri záverečnom vyhodnotení veľtrhu sme 

sa veľmi tešili. Cvičná firma PRÚTY, s. r. o. 

bola ocenená 2. miestom za NAJ Stánok CF 

a študentka Tatiana Piskorová bola 3. NAJ 

Obchodnou reprezentantkou veľtrhu.  

     Začiatkom marca 2013 sa pre zmenu naši študenti 3. ročníka odboru 

technicko-administratívny pracovník s cvičnou firmou PRÚTY, s. r. o. zúčastnili 

na 5. kontraktačnom dni cvičných 

firiem, ktorý organizovala Obchodná 

akadémia v Poprade. Zúčastnilo sa 

ho 12 cvičných firiem zo stredných 

škôl z Popradu, Levoče, Dolného 

Kubína, Spišskej Novej Vsi, Žiliny 

a Košíc.  

     Súčasťou 5. kontraktačného dňa 

bolo aj vyhlásenie  troch súťažných 

kategórií, ktorých víťazmi sa stali:  

 v súťaži o NAJkrajší výstavný 

stánok - cvičná firma PRÚTY,  

s. r. o. zo SŠI Levoča, 

 v súťaži o NAJlepší manažérsky tím -

 Súkromná materská škola Lienka z OA Poprad, 

 v súťaži o NAJzaujímavejší katalóg - 

PRONO, s. r. o. z OA Dolný Kubín. 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Marec bol mesiacom, kedy študenti 2. ročníka nadstavbového štúdia 

odboru technicko-ekonomický pracovník prezentovali výsledky svojej práce 

na 17. ročníku veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom.  

 

 

 

 

     V konkurencii 40 cvičných firiem 

prevažne z Banskobystrického, 

Trenčianskeho a Žilinského kraja 

hodnotiacu porotu zaujala ich 

elektronická prezentácia, ktorej 

hlavnými aktérmi pri predstavovaní ponúkaných produktov boli samotní 

študenti.  

     V záverečnom hodnotení bola 

prezentácia cvičnej firmy ENTER, s. r. o. 

Levoča ocenená najvyšším počtom bodov 

a v súťaži o NAJ Elektronickú prezentáciu 

získala na uvedenom podujatí 1. miesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 V dňoch 28. – 30. novembra 2012 sa v Národnom 

tenisovom centre, a.s. na Príkopovej 6 v Bratislave konal 

jubilejný 15. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem. 

Organizačne ho zabezpečoval Štátny inštitút odborného 

vzdelávania, odbor Slovenské centrum cvičných firiem, 

Ekonomická univerzita v Bratislave, ako aj Nadácia na podporu 

odborného vzdelávania a prípravy. Záštitu nad podujatím prevzal 

Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky.   

     Na 15. ročníku Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem (MVCF) sa 

zúčastnilo celkom 69 cvičných firiem zo 67 škôl – 54 cvičných firiem z celého 

Slovenska a 15 zahraničných – z  Čiech, 

Bulharska, Fínska a Rumunska. Okrem toho 

navštívili veľtrh aj študenti cvičných firiem 

z Kamerunu, Rakúska, Slovinska, Srbska, 

Ruska, Ukrajiny, Nepálu, USA, Vietnamu,  ako 

aj učitelia z Kene. Cvičná firma ako 

vyučovací predmet patrí k jednej z foriem 

podnikateľského vzdelávania.  

     PRÚTY, s. r. o., cvičná firma, ktorá pracuje 

v SŠI – SOŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím internátnej v Levoči, sa vďaka 

finančnej podpore Klubu priateľov zrakovo 

postihnutej mládeže mohla opakovane 

zúčastniť takéhoto veľkolepého podujatia. 

K samotnej realizácii tejto akcie pomohla 

aj finančná podpora zo strany Nadácie 

Orange 

vo výške 

2 000,-- €. 

Finančné 

prostriedky boli využité na modernizáciu 

zariadení v cvičnej firme, a to nákupom 

troch kusov počítačov a moderného 

multifunkčného zariadenia slúžiaceho na 

kvalitnú farebnú tlač katalógov, letákov, 

prospektov potrebných k obchodovaniu na veľtrhoch cvičných firiem.   

     Súčasťou veľtrhu boli aj tento rok súťaže cvičných firiem, kde porota 

hodnotila vzhľad stánku, komunikáciu a obchodné zručnosti „zamestnancov“ 

cvičných firiem, katalóg cvičnej firmy, logo, slogan cvičnej firmy, ako aj  

elektronické prezentácie CF. 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.   

     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 15.00 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 Katalóg 

cvičnej firmy - THE BEST CATALOGUE. V kategórii špeciálnych cien bola 

Spojená škola internátna, Námestie Š. Kluberta 1 

v Levoči za 

doterajšiu prácu 

a dosahované 

výsledky v cvičnej 

firme ocenená 

Cenou 

ekonomickej praxe – THE PRICE OF THE 

ECONOMIC PRACTICE.   

 

Naše dievčatá v silnej konkurencii obstáli výborne a dokázali, že aj zrakovo 

postihnutí žiaci vedia byť rovnako úspešní ako ich zdraví rovesníci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srdečne BLAHOŽELÁME! 

 



     V dňoch 19. – 21. marca 2013 sa na pražskom Výstavisku 

Holešovice konal už tradičný, v poradí 19. ročník Medzinárodného 

veľtrhu cvičných firiem. Pripravila ho študentská 

spoločnosť Antre, s. r. o. z Obchodnej 

akadémie, Heroldovy sady v Prahe.  

     Cvičná firma PRÚTY, s. r. o. z Levoče pracujúca v SOŠ 

pre žiakov so ZP, sa 

pražského veľtrhu 

zúčastnila už po tretíkrát. 

Jej práca bola na 

predošlých veľtrhoch 

doteraz stále ocenená. 

V roku 2011 v Prahe  získala 1. miesto za NAJ 

zahraničný stánok a 2. miesto za NAJ zahraničný 

katalóg. O rok nato sa firma tešila z 1. miesta za 

NAJ zahraničnú elektronickú prezentáciu.  

     Tento rok sme si chceli znova overiť a vyskúšať svoje skúsenosti a znalosti 

v tvrdej konkurencii veľkého počtu cvičných firiem.  

Umožnila nám to aj finančná podpora zo strany Nadácie VÚB, kde sme na 

realizáciu tohto projektu získali finančný grant 

vo výške 1 500,-- €. Finančné prostriedky sa 

využili na modernizáciu cvičnej firmy 

prostriedkami výpočtovej techniky, a to dvomi 

kusmi počítačov a digitálnou kamerou potrebnou na tvorbu vlastných videí, 

nahrávok, reklamných spotov, 

firemných príhovorov vytvorených 

pomocou videokamier a následne ich 

zahrnutých do prezentácií. Finančná 

podpora zo strany VÚB nám výrazne 

pomohla pokračovať v tejto firemnej činnosti.     

     Žiaden úspech sa nedostaví sám od seba. 

Samotnej účasti predchádzali dlhé dni 

a mesiace príprav na túto veľkolepú udalosť. 

Študenti vyhotovili katalógy firmy s aktuálnou 

ponukou, firemné letáky, prospekty, plagáty, vizitky, menovky a spracovali 

elektronickú prezentáciu cvičnej firmy.  



     Navrhli podobu firemného stánku, 

zabezpečili a vyhotovili rôzne rekvizity 

potrebné na dotvorenie výstavnej 

plochy. Natočili reklamné videá, 

ktorých výsledkom bol súťažný reklamný 

spot firmy. Všetky tieto prostriedky 

marketingovej firemnej propagácie 

bolo potrebné vyhotoviť v slovenskom 

aj v anglickom jazyku - v Prahe sme totiž 

súťažili ako zahraničná cvičná firma. 

Vyskúšali si vyhotoviť a správne vypísať doklady potrebné pri uzatvorení 

obchodu – objednávku, dodací list, faktúru, príp. príjmový pokladničný 

doklad. Okrem toho viedli skúšobné obchodné rozhovory a učili sa 

správnemu postoju a správaniu sa vo firemnom stánku.       

     Pri týchto aktivitách využívali 

doterajšie poznatky z výučby 

odborných ekonomických predmetov – 

ekonomiky, účtovníctva, marketingu, 

výpočtovej techniky, informatiky, ale aj 

poznatky získané na hodinách 

všeobecnovzdelávacích predmetov.  

     Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 

dňa 21. marca 2013 za účasti 

významných hostí a médií. Veľtrhu 

cvičných firiem sa zúčastňujú nielen 

stredné školy, ale aj široká verejnosť. 

Počas 18 rokov svojej existencie sa 

medzinárodný veľtrh stal pre všetkých 

zúčastnených jedinečnou udalosťou. 

Tohoročného veľtrhu cvičných firiem 

sa zúčastnilo 143 cvičných firiem z 11 

štátov Európy, a to Belgicka, 

Bulharska, Českej republiky, Nemecka, 

Rakúska, Rumunska, Ruska, Slovenska, 

Španielska, Švédska a Talianska.  

     V tomto roku sa na veľtrhu pre vystavovateľov konali súťaže o najlepší 

reklamný spot, najlepší katalóg, najlepšiu elektronickú prezentáciu a najlepší 

stánok. Účasť v súťažiach je dobrovoľná. Voľné chvíle medzi cvičným 

obchodovaním vypĺňal pestrý a bohatý kultúrny program. Vystúpili rôzne 

hudobné skupiny, speváci a speváčky, na módnej prehliadke sa dievčatá 

predstavili v krásnych šatách a zaujímavý bol aj Karlínsky kadernícky cirkus.  



Za celkové umiestnenie striebro získala cvičná firma PRÚTY, s. r. o. z Levoče.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aké bolo ďalšie umiestnenie "strieborných PRÚTOV"? 

 

NAJ Elektronická prezentácia   2. miesto 

NAJ Katalóg     5. miesto 

NAJ Stánok      5. miesto 

NAJ Reklamný spot            10. miesto 

 

Hlavná súťaž     2. miesto 

 

 

 

 

     Práca v cvičnej firme, a zároveň aj prezentácia jej výsledkov na 

medzinárodnej súťaži pomohla aj našim žiakom pozdvihnúť vlastné 

sebavedomie, dala priestor na vlastnú sebarealizáciu a doviedla ich 

k uvedomeniu si vlastnej hodnoty aj hodnoty ľudskej práce. Zároveň pomohla 

vytvoriť nové kamarátstva s rovesníkmi z iných škôl a možnosť komunikovať 

a zdokonaľovať sa v cudzom jazyku, vymieňať si svoje skúsenosti, a tak sa učiť 

– učiť sa tvorivou prácou.   

     A nás veľmi teší, že prezentovať 

svoje vedomosti a zručnosti, ale aj 

samostatnosť, osobitosť, jedinečnosť 

a schopnosť dokázať konkurovať 

zdravým rovesníkom chcú a vedia aj 

naši zrakovo postihnutí študenti na 

domácom i medzinárodnom poli. 

 

Ing. Miriam Mrovčáková 

lektorka cvičnej firmy 



Ples maturantov po prvýkrát v našej škole!!! 

 
     Naši maturanti sa v tomto 

školskom roku rozhodli usporiadať  

Ples maturantov.  

     Po náročnej príprave súvisiacej 

s organizovaním a zabezpečením 

plesu sa 30. januára 2013 otvorili 

dvere školskej  spoločenskej 

miestnosti, do ktorých 

vstupovali krásne páry našich 

študentov s jediným cieľom – plesať.  

      

     Vyzdobená spoločenská miestnosť, 

veselé 

tancujúce 

páry 

i pestrý 

kultúrny 

program 

dávali tušiť, 

že každý sa 

príjemne 

cíti a dobre 

zabáva. 

Všetci vyslovili jediné prianie – čím skôr 

pripraviť ďalší ples.  

 

     Nuž, budúci maturanti, prijmete hodenú rukavicu svojich 

bývalých spolužiakov a pozvete nás na druhý ročník? My sa už 

nevieme dočkať!   

                                                                              Mgr. Pavla Leščáková 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Od stužiek k maturite 
 

     Päť rokov štúdia ubehlo ako voda a naši 

maturanti ovenčení stužkami sa ocitli pred 

skúškou dospelosti.  

      

     Testy zo slovenského a anglického  

jazyka, zároveň slohové práce na 

zvolené témy preverili ich vedomosti 

a schopnosti pracovať s textom. Ako 

sa s maturitnými slohovými prácami 

popasovali, posúďte sami!  

 

Téma č. 1: Sociálna internetová sieť – náš sluha či pán? (Úvaha) 

 

     Je sociálna sieť naším sluhom či pánom? Túto otázku si kladiem 

často aj ja, no ťažko sa na ňu odpovedá. Pri vzniku sociálnej siete 

išlo o nášho sluhu, lebo táto sieť nám slúžila ako jeden veľký 

informačný systém a čím viac v nej bolo členov, tým viac to 

uľahčovalo prácu pri podávaní hromadných informácií. 

     Postupom času sa však sociálna sieť stala výlučne fenoménom 

mladých. I pracovníci firiem či iných spoločností už nechodia na 

sociálne siete za účelom vymieňania si informácií, ale najmä 

"zabíjania" času, a to nielen voľného, ale aj pracovného. Pri štúdiu 

i v zamestnaní sa človek nedokáže sústrediť na to, čo má, pretože 

svoj zrak upiera na monitor počítača, odkiaľ naňho "vyskakujú" 

rôzne novinky, reklamy a správy od priateľov.  

     Ako sa sociálne siete stávajú vďaka svojim používateľom na 

internete najnavštevovanejšími stránkami, čoraz viac sa títo 

používatelia stávajú na týchto sieťach závislými. Ľudia prichádzajú 

o svoj drahocenný čas. Pri neustálom používaní prestáva byť 

sociálna sieť naším sluhom a stáva sa pánom, pánom nášho času! 

                                                          

                                                         úryvok z práce Michala Sihelského   

 



Téma č. 2: Kam len oko dovidí... (Umelecký opis Slovenska) 

 

     Ach, Slovensko! Ten šírny môjho rodu kraj. Od chrbtov 

tatranských na všetky strany borí si do dolov podoby svojej 

zjazvenú tvár. 

     V západnej časti na pravom líci jemné jamky nosí. Zeleň tam 

raší na pastvách bujných po stranách riečky zurčiacej 

cudzokrajnej rosy. Ostrovom Žitným v tomto dolnom kraji ženú sa 

mraky bohatej zelene pretkanej zlatým viničom. Kraj tento 

najväčšmi obsiali šľapaje ľudské, veď hoc aj nie, keď sú tu toľké 

žírne pláne plné živnej šťavy sťa by plodov raj. Trúsia sa tu mnohých 

predošlých kultúr domovy, tiež ich stopy v podobách sídel nesúc 

dávne znaky predkov. Túto časť tváre vlasti našej obopínajú traja 

susedia, každý z jednej strany – z pravej strany uchom naši českí 

bratia sú, na severe čelo tvorí ďalší slovanský brat, Poliaci, Goralom 

našim najbližší, z juhu kúsok brady tvorí donedávna známy menom 

Uhor, tam je jeho kraj. 

     Vzdelanosť i bystrosť rastie s každým novým detským 

nádychom, čoho pevným dôkazom stávajú sa stále nové šíriace 

sa rady budov vzdelanstva. Z týchto potom známe prýštia ďalšie 

pokolenia učencov, ktoré sa dnes nachádzajú v mnohých krajoch 

mimo rodnej svojej zeme v krásnom svetle. 

     Charakter, schopnosti a zručnosti národilcov slovenských sú 

otlačené v podobách slovenských krojov, ktoré vzišli z rúk ľudu 

a zachytávajú všetky činnosti, ktorým sa ľudia venovali. Do vienka 

pribalené zdedené tradície či nové roly v postupnom vývoji 

domáceho človečenstva takisto ihrajú v podobách týchto ručne 

tkaných odevov. Pestré nárečia a v nich ešte pestrejšia paleta 

rôznych ľudových piesní, zvykov, tradícií a remesiel podporená 

v rozmanitosti ich pôvodných krajov sa stala takisto súčasťou 

klenotnice jedinečnej slovenskej zbierky a je nenapodobiteľným 

skvostom maličkého Slovenska, ktorý sa zachoval až podnes 

a neustálym tradovaním koluje spolu s krvou v žilách Slovákov.  

                                                              

                                                             úryvok z práce Matúša Marcina   



Janua linguarum reserata (Brána jazykov otvorená) 
 
      

     Týždeň pred Veľkou nocou sme vyhradili na spoločné stretnutie 

slovenských a českých vyučujúcich a žiakov, ktorí sa zapojili už do 

2. ročníka projektu Janua linguarum reserata. V školskom roku 

2012/2013 sa uskutočnil v Levoči, v priestoroch našej školy. 

     Pri zrodení projektu nám predovšetkým išlo o znovuoživenie 

spoločných tradícií Čechov a Slovákov. Po dvadsiatich rokoch 

samostatnosti oboch krajín viac Česi ako Slováci stratili záujem 

o vnímanie českého a slovenského ako spoločného. Častejšie  

v českej ako v slovenskej škole 

sa stretávame s názorom 

žiakov, že nerozumejú danému 

jazyku, nepoznajú ho. Vnímajú 

ho ako cudzí jazyk. Takto sa 

stráca záujem nielen o jazyk 

a reč, ale aj tradície druhého 

národa a vzniká odstup medzi 

obomi krajinami, ktoré kedysi 

tvorili jeden štát.     

     Spomínaný 2. ročník projektu sme naplánovali tak, aby 

vyučujúci i žiaci mohli absolvovať vyučovanie českého jazyka 

a českej literatúry, porovnať prácu našej a českej cvičnej firmy, 

zapojiť sa do workshopov, navštíviť kultúrne i historické pamiatky 

Levoče a zúčastniť sa recitačnej súťaže Levočské múzy.  

 



     Témou projektu pre tento školský rok bolo 1150. výročie 

príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu, keďže 

pôsobenie solúnskych bratov na 

území Slovanov je z hľadiska 

kresťanstva, kultúry, jazyka 

i literatúry rovnako významný pre 

nás, Slovákov, ako aj pre Čechov. 

           

     Program realizovaného 

projektu bol časovo náročný, 

keďže dopoludnia boli 

vyhradené pre vyučovacie 

hodiny českého jazyka 

a literatúry, ako aj prácu 

v cvičnej firme, popoludnia sme 

zasa strávili návštevami pamiatok 

a múzeí, účasťou na workshopoch 

a recitačnej súťaži. 

     Stretnutia nevidiacich 

a slabozrakých žiakov z Levoče 

a Prahy sa nesú nielen v duchu 

vyučovania slovenčiny a češtiny, 

ako aj nových podnetov či výmeny 

pedagogických skúseností, ale sú 

obohatené aj o zaujímavé aktivity a 

workshopy, pri ktorých môžu žiaci so 

zrakovým postihnutím využiť svoj 

talent, zručnosť, fantáziu. Navyše, 

naši a českí žiaci nadväzujú priateľstvá, ktoré kvôli vzdialenosti 

upevňujú najmä komunikáciou prostredníctvom sociálnych sietí 

a na spoločné stretnutia sa veľmi tešia. 

                                                                              Mgr. Pavla Leščáková 

 



Knihári uspeli v Bratislave!!! 
 

     V dňoch 10. – 12. apríla 2013 sa v Bratislave uskutočnila Medzinárodná 

súťaž zručnosti mladých knihárov, ktorej sa žiaci odboru knihár zúčastnili už po 

siedmykrát. Na 12. ročníku tejto súťaže sa zišli študenti z Bratislavy, Levoče, 

Martina, z českých miest Lanškroun a Brno.  

     Cieľom tejto súťaže je rozvoj výchovno-vzdelávacej práce so žiakmi, 

účelové využívanie dosiahnutých znalostí a zručností žiakov, motivácia žiakov 

a vzájomná komunikácia medzi odbornými školami. 

     Súťaž prebiehala v knihárskych dielňach Strednej odbornej školy pre žiakov 

s telesným postihnutím na Mokroháskej ulici č. 1 v Bratislave pri Inštitúte pre 

pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím v spolupráci so 

Spolkom knihárok a knihárov Slovenska so sídlom v Skalici.  

     Dvojčlenné družstvá boli rozdelené do dvoch kategórií – kategória A (žiaci 

bez zdravotného obmedzenia), v ktorej súťažili 4 družstvá a kategória B (žiaci 

so zmenenou pracovnou schopnosťou), v ktorej súťažili 3 družstvá. 

      

     Pre kategóriu B boli zadané podmienky praktickej súťaže a pozostávala 

z troch častí: 

 

1. Knihálie vyhotovené pred súťažou 

 

a) Kazeta - šperkovnica (1-dielna 

alebo 2-dielna s náročnejším 

umeleckým prevedením a s 

ozdobnými prvkami veľkosti A5) 

b) Pamätník (formát A5 

z ľubovoľného materiálu opatrený 

oriezkou z troch strán, záložkovou 

stužkou a kapitálikom) 

 

2. Knihálie vyhotovené počas súťaže  

a) Venovacie dosky (formát A4 

bez zaoblených rohov so stužkou 

v chrbte)     

b) Poloplátenná väzba V7 (formát 

A5 orezaný knižný blok s oriezkou, 

kapitálikom a prelepeným 

chrbtom) 

 



3. Vedomostná teoretická súťaž 

 

Test z učiva prvého a druhého 

ročníka učebného odboru knihár, 

ktorý riešilo družstvo kolektívne. 

Otázky boli vytvorené 

Spoločnosťou knihárok a knihárov 

Slovenska. 

      

     Praktickú a vedomostnú súťaž 

hodnotila nezávislá hodnotiaca 

komisia a hlavnými kritériami v praktickej časti bolo remeselné prevedenie – 

kvalita práce a estetický vzhľad výrobkov. 

Kritériom vedomostnej teoretickej súťaže 

bol správny počet odpovedí. 

     V obidvoch kategóriách vyhlásili tri 

najlepšie družstvá, kde okrem diplomov 

získali jednotlivé školy vecné a knižne dary 

od sponzorov. 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Žiačka 2. ročníka Dorota Ferencová a žiačka 3. ročníka Daniela Burčíková 

sa pod vedením majsterky odborného výcviku Bc. Jany Hromadovej umiestnili 

na krásnom 2. mieste. Ďalší ročník tejto skvelej súťaže sa  bude konať 

v českom meste Brno. 

                                                                                                  Bc. Jana Hromadová,  

                                                                                                              majsterka OVY 



O PROJEKTE „MLIEKO 2013“ 
      

     Mlieko a mliečne výrobky majú svoje nezastupiteľné miesto vo 

výžive ľudí. Sú zdrojom výživných látok dôležitých nielen pre rast, 

ale i pre zabezpečenie správnej výživy ľudského organizmu. Celosvetovou 

akciou na podporu spotreby mlieka je tzv. Svetový deň mlieka, ktorý si 

pripomíname vždy tretí, resp. štvrtý 

utorok v mesiaci máj už od roku 1957. 

V tomto dni sa robia akcie na 

pripomenutie si významu mlieka a na 

zvýšenie jeho spotreby. 

     Aj my sme si tento deň pripomenuli v 

našej 

škole 

projektom „Mlieko 2013“, v rámci ktorého žiaci 

zážitkovou formou získali mnohé informácie 

o mlieku a výrobkoch z neho. Realizácia 

jednotlivých aktivít projektu by nebola možná 

bez podpory Klubu priateľov zrakovo 

postihnutej mládeže, ktorý pôsobí pri našej 

škole. V 

priebehu 

projektu 

žiaci 

vyskúšali a 

ochutnali 

nielen 

výrobky, ktoré si môžu jednoducho vybrať z regálov v obchode, ale porovnali 

ich aj s chuťou tých, na výrobe ktorých sa sami aj podieľali.  

     Počas projektu sa žiaci boli pozrieť na salaši, kde videli dojenie oviec, 

malinké, nádherné jahniatka, pozorovali 

baču pri výrobe syra a žinčice, z ktorých sa 

im dostalo aj ochutnať.  

     Na potulkách za mliekom navštívili aj 

miesto, kde sa produkuje kravské mlieko – 

kravín poľnohospodárskeho družstva, v 

ktorom sa dozvedeli mnoho informácií 

o chode takéhoto podniku (prezreli si aj zariadenia na dojenie), a najmä 

o mlieku – nadojené mlieko sa ďalej upravuje, spracováva a vyrába sa z neho 

pestrá škála chutných mliečnych výrobkov (maslo, tvaroh, srvátka, 

kyslomliečne produkty, smotana, syry, oštiepky, parenice).  



     Naši žiaci si v školskej kuchynke pod vedením skúsenej syrárky niektoré 

z týchto produktov aj sami vyrobili a ochutnali. A že boli naozaj dobré, 

potvrdili aj ostatní spolužiaci, ktorým sa tiež  čosi ušlo.  

 

Podarili sa, čo poviete? Hmmm, to bola pochúťka ! 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Okrem toho sa uskutočnil aj „Kvíz o mlieku“, kde žiaci prezentovali svoje 

vedomosti o tejto významnej potravine, a do ktorého sa zapojili takmer všetky 

triedy. Aj keď zvíťazili naši najmladší žiaci, prváci, mliečnych dobrôt bolo dosť 

pre všetkých. Súčasťou projektu bola aj súťaž o najzaujímavejší recept 

z mlieka alebo mliečnych výrobkov. Vyzbierané recepty sú súčasťou knihy 

o projekte „Mlieko 2013“. Pripravili sme aj videoprojekciu a prezentáciu našich 

zážitkov a postrehov z tohto projektu. 

    

 

   Mgr. Lucia Fľaková, PhDr. Katarína Majcherová, Phd., Mgr. Zlatica Kováčová 



Čalúnnici z OU, ktorí nás príjemne prekvapili! 

 

     Prvý krok do reálneho života je ukončenie potrebného 

vzdelania a získanie zručností, aby sa človek mohol uplatniť v našej 

spoločnosti. 

     Ako majsterka odborného výcviku v učebnom odbore  

spracovanie dreva so zameraním na čalúnenie nábytku som hrdá 

na žiakov III. A OU a zároveň príjemne prekvapená, ako tento 

životný krok zvládli – chlapci aj napriek pomerom, v ktorých 

vyrastajú, preukázali na záverečných skúškach pred skúšajúcimi, 

že ich poznatky z teórie a praxe sú na výbornú.  

     Píšem o svojich žiakoch, ktorí 

pochádzajú z rómskej komunity. 

Nepoznajú rodičovskú lásku, svojim 

rodičom však dokázali, že sú šikovní. 

Nemajú návyky na kultúrne správanie, 

ale na záverečné skúšky prišli 

vyobliekaní tak, ako sa na tento deň 

patrí, navyše "nabití" vedomosťami, 

ktoré nadobudli počas celého štúdia. Nevedia sa správne 

spisovne vyjadrovať, zato na ústnej skúške 

priam ohúrili celú komisiu, keď odpovedali 

zrozumiteľne a vydali zo seba maximum. 

A za to všetko, čo v nich je, a verím že aj 

ostane, patrí veľká vďaka pedagogickým 

pracovníkom, ktorí sa im naplno venovali. 

     Týmto chcem apelovať aj na ostatných 

žiakov, ktorí nemajú kladný prístup k škole 

a vzdelávaniu, aby štúdium nepodceňovali, 

pretože každá vedomosť a skúsenosť je užitočná, najmä ak 

pochádza z takej školy, kde sa učitelia a majstri žiakom venujú viac 

ako ich rodičia. Veď títo naši žiaci nemôžu za to, v akej rodine sa 

narodili.   

                                                                                         Silvia Dragulová  



Športové úspechy našich žiakov 
 

     V dňoch 3. – 5. apríla 2013 sa 

naši žiaci v zostave Alojz 

Koprda, Ján Kaleja,  Matúš 

Marcin, Matúš Olšavský a Iveta 

Vicenová zúčastnili na IX. 

ročníku Goalballového turnaja 

o pohár riaditeľa školy v Prahe. 

Darilo sa im a umiestnili sa na 

peknom 3. mieste. 

     Cestou domov sa toto družstvo zastavilo v Bratislave, kde sa 

zúčastnilo na 66. Národnom behu Devín – Bratislava, ktorý sa konal 

v dňoch 6. – 7. apríla 2013.        

 

     Dňa 1. júna 2013 sa družstvo našich žiakov v zložení Ján Kaleja, 

Iveta Vicenová a Alojz Koprda zúčastnilo už 18. ročníka 

torballového turnaja zrakovo postihnutej mládeže v švajčiarskom 

Zollikofene. 

 

                                                                                      Mgr. Štefan Blažo 



Perličky  
 

Literatúra je súboj (súbor) slovesných diel. 

 

Lyrika je základný literárny duch (druh). 

 

Hviezdoslav mal rozsiahle básnické delo (dielo). 

 

Poznáme rozprávku Tri zlaté fúzy (vlasy) Deda Vševeda. 

 

Filozofické úvahy žiaka pred písomkou: „Neviem, čo viem.“ 

 

Na Veľkú Moravu prišli Cyril s Metódou (Metodom). 

 

Júliu vychovali Kaputovci (Kapuletovci). 

 

Júlia po Romeovej smrti tiež chcela vypiť jedovatý drink. 

 

Hlavné postavy sú Quasimodo a Rosalinda (Esmeralda). 

 

Duní Dunaj  a duna za dunou (luna za lunou) sa valí. 

 

Eve Hlavajovej ublížil notár Notorický (Okolický). 

 

Román Živý bič sa odohráva v dedine Roztoky (Ráztoky). 

 

Peter a Lucia sa stretli na Zelený štvrťrok (štvrtok). 

 

Pán Scrooge mal 3 duchov (navštívili ho 3 duchovia). 

 

Kačica (Katica) túžilo po kaštieľovi. 

 

Učíme sa o slabikotvorných hláškach (hláskach). 

 

Prívlastok môže byť zvodný (zhodný). 



Hovorili sme o príslovkách (prísloviach) a porekadlách. 

 

Ak niekomu povieme, že už má päť krížikov na chrbte, znamená 

to, že dosiahol vek 5 rokov (50 rokov). 

 

Slovensko-anglický slovník je dabingový (prekladový). 

 

V roku 1620 sa odohrala bitka na Bielej koze (hore). 

 

Štát je kontinent ohraničený ostnatým drôtom. 

 

Symbolom štátu je štátna pečeň (pečať). 

 

V maturitnej komisii budú sedieť porotcovia. 

 

Chcem sa prihlásiť do odboru sociálno-pracovný výchovník. 

 

Meškám na hodinu, lebo som v meste spadla do mora (rieky). 

 

V lete ma očkovali proti tetovaniu (tetanu). 

 

V záložni si môžeme kúpiť aj okno, ak ho tam niekto odnesie. 

 

Dnes budeme baštiť na bašte. 

 

Z rozhovoru pri Levočskej priehrade:  

„Prečo sa nechceš prechádzať po brehu?“ 

„Bojím sa, že spadnem do mora.“  

 

„Čo si robil cez prázdniny?“ 

„Cez prázdniny sme boli na pohrebe. V dome smútku nás posadili 

do hľadiska, aby sme sa mohli pozerať na truhlu. Po pohrebe sme 

išli príbuzným blahoželať.“ 

 

 



Oprava počítača, ktorý nebol vôbec pokazený  
 

     Do tohto príbehu, ktorý vám chcem prerozprávať, som bol 

vtiahnutý asi pred rokom som. Už od začiatku to vyzeralo veľmi 

zaujímavo a nakoniec ma to veľmi pobavilo.  

 

     Práve som hral NHL-ku na svojom počítači, keď sa otvorili dvere 

na mojej izbe a v nich stál Matej s prosbou o pomoc: 

     „Nazdar, Michal, pomohol by si mi s počítačom? Vieš, chcel 

som počúvať hudbu, ale nejde mi zvuk.“  

     Po chvíli som sa odlepil od obrazovky a povedal som:  

     „Ahoj, vážne? To je v pohodke, počkaj minútku, hneď sa ti 

budem venovať.“  

     Dohral som hokejový zápas, zdvihol som sa od počítača a išiel 

som s ním do jeho izby. Takto idúcky sme si vysvetľovali, aký by tam 

mohol byť problém, a ako by sa dal vyriešiť. Rozoberali sme rôzne 

situácie a ja som navrhoval možné riešenia nastoleného problému. 

Kým som došiel do Matejovej izby, napadli mi tie riešenia asi tri.  

     Po skontrolovaní ovládačov, stlmenej hlasitosti, internetového 

prehrávača a zvukovej karty som už fakt nevedel, čo mám robiť 

a hľadal som ďalšie možnosti, ako vyriešiť problém so zvukom.    

Zrazu mi napadlo, ale v duchu som si povedal, že to bude úplná 

hlúposť, že skúsim skontrolovať reproduktory. Vzápätí som zistil, že 

sú zle zapojené.  

     Trocha som bol aj nahnevaný, ale zároveň som sa smial, keď 

som mu hovoril:  

     „To si fakt nevedel, že ich nemáš zapojené? To by mi ani vo sne 

nenapadlo, že u teba by som toto kontroloval.“  

     Po tejto výčitke som bol zároveň spokojný, že som mu mohol 

pomôcť.  

 

 Takto do budúcna aspoň viem, že aj tie najbanálnejšie veci 

treba skontrolovať a nie vždy za tým hľadať nejakú vedu.  

 

                                                                                           Michal Sihelský 



 



 


