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SNOEZELEN – Projekt 

 
V tomto školskom roku sme v Spojenej škole internátnej v Levoči začali so 

zriaďovaním multisenzorickej  miestnosti SNOEZELEN, ktorá je výborným prostriedkom 

na zabezpečenie celkového rozvoja osobnosti žiakov s rôznym postihnutím. 

Zakúpenie prvých terapeutických pomôcok do multisenzorickej miestnosti je možné 

vďaka finančnej podpore projektu SNOEZELEN. Projekt podporila Nadácia pre deti 

Slovenska z grantového programu Dôvera. Úpravu miestnosti zabezpečil Klub 

priateľov ZPMI pri SOŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím. 

 

                                                                  PhDr. Katarína Majcherová , PhD. 

                                            Mgr. Lucia Fľaková 

 

 

Tlačová konferencia cvičnej firmy PRÚTY –  ani hendikep ich nebrzdí!   

 

V októbri 2016 Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave za účasti 

viacerých pozvaných médií zorganizoval v našej škole tlačovú konferenciu. Jej 

hlavným cieľom bolo predstaviť doterajšiu prípravu zrakovo postihnutých študentov 

Spojenej školy internátnej v Levoči pre ich budúce povolanie novou modernou 

formou vzdelávania, ktorou bezpochyby je cvičná firma. Tá v našej škole, cvičná 

firma PRÚTY, s. r. o., pracuje už 

viac ako 10 rokov. Ak by niekto 

čakal, že sa naši študenti so 

svojím postihnutím trápia 

zatvorení medzi stenami svojej 

internátnej školy, mýlil by sa. 

Žiaci sa bez zábran už roky 

púšťajú do merania síl aj so 

zdravými deťmi, dokonca aj zo 

zahraničia. Každoročne sa totiž 

viackrát do roka zúčastňujú 

regionálnych a 

medzinárodných veľtrhov 

cvičných firiem, kde 

predvádzajú nadobudnuté 

vedomosti, zručnosti, ukazujú 

svoju kreativitu, merajú s rovesníkmi svoje sily, talent aj invenciu. A často ich 

s náskokom nechávajú za sebou. 

Príprava naň si vyžaduje obrovskú 

dávku nadšenia, motivácie, nových 

nápadov, obetovania svojho 

voľného času, aj ochoty priložiť ruku 

k spoločnému dielu.  

Na medzinárodných súťažiach 

cvičných firiem získala naša firma od 

svojho vzniku sedemkrát 1. miesto. 

„Cvičné firmy sú v podstate 

obchodné spoločnosti založené 

žiakmi, ktorí sa učia podnikať v 

simulovanom prostredí dodržiavajúc 
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platnú legislatívu. V súčasnosti ich je na Slovensku viac ako 500,“ povedal riaditeľ 

Štátneho inštitútu odborného vzdelávania JUDr. Ing. Michal Bartók. Aj v cvičnej firme 

PRÚTY, s. r. o., Levoča získalo prvé skúsenosti s reálnou praxou za desaťročie množstvo 

študentov. „Sú to žiaci, ktorí majú nejaký zdravotný problém. Ich snaha a výsledky 

ma utvrdzujú v tom, že myšlienka vytvoriť cvičnú firmu bola určite správna“ 

zhodnotila doterajšiu prácu cvičnej firmy pani riaditeľka školy Ing. Edita Tarajčáková, 

PhD. „Úspechy hendikepovaných žiakov zo Spojenej školy internátnej v Levoči môžu 

byť príkladom pre dnešnú generáciu mladých. Tieto deti sú obrovskou motiváciou 

pre ostatné deti, ... zdravé, a pre ostatných svojich rovesníkov ...“ vyjadril svoj obdiv 

PR manažér ŠIOV-u PhDr. Michal Kaliňák, PhD. Verme, že aj ďalší pokračovatelia 

prevezmú firemnú štafetu s tým najušľachtilejším cieľom – znížiť vlastnú odkázanosť na 

iné osoby pri hľadaní si nového zamestnania alebo vlastného podnikania.  

 

 

Ing. Miriam Mrovčáková 

 

Nevidím, vo svete financií sa však nestratím ... 
 
Takýto bol názov pilotného, a dnes už môžeme povedať, že aj veľmi 

úspešného projektu spoločnej práce zrakovo postihnutých študentov našej školy 

v novozaložených cvičných bankách. Realizácia projektu trvala od novembra 2015 

do konca októbra 2016 a realizovala sa na vyučovacích hodinách ekonomických 

predmetov, matematiky, informatiky a anglického jazyka. Chceli sme ním pomôcť 

zrakovo postihnutým študentom vyznať sa v ponuke mnohých produktov rôznych 

finančných inštitúcií a naučiť ich robiť správne finančné rozhodnutia, ktoré budú v ich 

ďalšom živote viesť k finančnej pohode a stabilite. A za to, že sa to podarilo patrí 

obrovské ĎAKUJEME Nadácii pre deti Slovenska, Nadácii Slovenskej sporiteľne 

a v neposlednom rade aj Klubu priateľov ZPM, ktorý pracuje pri našej škole.   

Začali sme prieskumom trhu vo vybraných finančných inštitúciách. Študenti 

spoznávali bankové prostredie, ponúkané bankové služby a zároveň získavali 

informácie o bankových produktoch VÚB, a. s., Poštovej banky, a. s. a Slovenskej 

sporiteľne, a. s. . Vďaka skvelému vedeniu a 

ochotným bankovým úradníčkam Slovenskej 

sporiteľne v Levoči nám boli dopriate chvíle 

zážitkového učenia. Otvorili sa nám brány do 

zaujímavého sveta peňazí. Naši žiaci sa na pár 

hodín stali zamestnancami banky, založili si vlastné 

účty, navštívili pracovňu pána riaditeľa, ba niektorí 

si aj vyskúšali, či sa dobre sedí v jeho kresle.  Opakované stretnutie na pracovnom 
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workshope „Študujte a bankujte s nami ...“ nás zaujímavou a pútavou formou vtiahlo 

do sveta finančných pravidiel, ktoré nám pomôžu naplniť naše peňaženky, ukladať 

peniaze, kontrolovať výdavky, zabezpečiť si strechu nad hlavou, zaistiť si dôchodok 

skrátka dokázať žiť normálny slušný život. V decembri 2015 sa obidva žiacke tímy 

venovali tvorbe názvu vlastnej banky a jej loga. Spoznávali význam farieb 

v marketingu, učili sa pracovať v grafických programoch. Práca na týchto 

programoch ich veľmi bavila, povolili uzdu svojej fantázii a kreativite a výsledkom sú 

elegantné zmysluplné názvy a logá bánk. Z mnohých návrhov boli vybrané dva – 

ABS Bank a STAR Bank.  

Témou ďalšieho stretnutia bola tvorba rodinného a osobného rozpočtu a jeho 

premietnutie do grafov. Vo februári sa žiaci stali tvorcami platobných kariet. Každý 

z nich má teraz vlastnú platobnú 

kartu s funkčným QR kódom. 

Samozrejme funguje len v našich 

bankách. Je to úžasný pocit! Akoby 

sme na nejakej objaviteľskej ceste 

našli poklad. Témou pracovného 

workshopu so zamestnankyňami VÚB 

boli pôžičky a hypotéky. Vieme už 

viac o výhodách aj úskaliach 

poskytovania pôžičiek a úverov. Veľa 

sme sa naučili, aj zabavili na 

modelových situáciách v banke. 

Chvíľu sme boli klientmi banky, chvíľu 

zamestnancami banky.  

Ďalšie stretnutia v cvičných bankách boli venované práci 

s internetbankingom a úhradám platieb a prevodov finančných prostriedkov z účtu 

na účet, z banky do druhej banky. 

Internetbanking nie je pre našich 

žiakov už žiadna neznáma. Ďalej 

sme sa venovali rôznym spôsobom 

splácania pôžičiek a mene 

a menovým kurzom. Nemenej 

zaujímavou bola téma – valuty 

a devízy. Naučili sme sa rozumieť 

kurzovému lístku a pracovať s ním. 

Projekt umocnili aj viaceré zaujímavé 

exkurzie. V Mincovni v Kremnici sme 

absolvovali jedinečnú prehliadku 

starej a novej raziarne. Deň v banke 

bánk – Národnej banke Slovenska 

v Bratislave bol „N-áučný, B-ombový, S-

uper!“, zhodli sa na tom všetci zúčastnení. 

V kvíze, ktorý nasledoval po úvodnej 

prednáške naši študenti ukázali, že doterajšia  

práca v cvičných bankách nebola 

zbytočná. Svojimi reakciami a odpoveďami 

príjemne prekvapovali zamestnankyne NBS. 

Interaktívna výstava Od slovenskej koruny 

k euru bola naozaj skvelá, hravá, zaujímavá 

svojimi úžasnými exponátmi. V rámci aktivít 
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projektu sme objavili poklad, a nie hocijaký! Košický zlatý poklad, najbohatší nález 

zlatých mincí na Slovensku. Čerešničkou na torte bola možnosť vstúpiť do priestorov 

odboru Asset Managementu a odboru Treasure v Ústredí Slovenskej sporiteľne 

v Bratislave. Na chvíľu sme sa cítili ako v kráľovstve investovania a zhodnocovania 

financií. Práca v cvičných bankách vyvrcholila záverečnou súťažou jednotlivcov a 

bánk. Víťazku Mirku Mangerovú potešili staré pravdy Babylončanov v knihe 

Najbohatší muž Babylonu. Teraz si všetci želajú v školskom roku viac takýchto 

vzdelávacích dní.   

 

Ing. Miriam Mrovčáková 

Mgr. Zlatica Kováčová 

 

 

 

V rámci Európskeho dňa jazykov si naši 

žiaci formou zábavných kvízov rozširovali 

vedomosti o iných krajinách a jazykoch, 

ktoré používajú na komunikáciu. 

Otestovali si 

svoje 

geografické 

vedomosti, 

šikovnosť pri 

skladaní puzzle s mapou sveta, 

overili svoj sluch pri poznávaní 

hymien okolitých štátov a pod.  

 

 

 

 

Skončil sa 19. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem, nech žije 20. ročník 
 

V roku 25. výročia vzniku Štátneho inštitútu odborného vzdelávania sa 

uskutočnil 19. Medzinárodný Veľtrh 

Cvičných Firiem v dňoch 10. – 11. 

novembra 2016 v priestoroch Incheby 

v Bratislave. Žiaci si vyskúšali v kontakte 

so zákazníkom svoje vedomosti 

nadobudnuté v rámci podnikateľského 

vzdelávania v cvičnej firme. Na 

tohtoročnom veľtrhu sa predstavilo 65 

cvičných firiem a z toho 11 zo zahraničia 

– 4 z Rakúska, 4 z Rumunska a 3 z Čiech. 

Súčasťou veľtrhu boli súťaže, na ktorých 

sa hodnotil napr. imidž stánku, katalóg, 

elektronické prezentácie, slogan, logo 

a pod. 

Naša cvičná firma Prúty, s.r.o., sa v celkovom hodnotení umiestnila na 17. 

mieste. Medzinárodné Veľtrhy cvičných firiem sú vždy výbornou príležitosťou na 

získanie nových skúseností, zlepšenie si odborných kvalifikácií a v neposlednom rade 

na zdokonalenie jazykových zručností.  
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Deň nevidiacich a imatrikulácie 

 

 

Podobne ako 

v minulosti, aj tento 

školský rok naši žiaci 

spolu so svojimi 

učiteľmi a 

vychovávateľmi na 

Deň nevidiacich 

vytvorili pekný 

kultúrny program, do 

ktorého sa zapojili aj 

rodičia žiačky prvého ročníka Nikoly Suchanovej. 

Spoločne nám zatancovali a zaspievali na ľudovú nôtu 

v nádherných vyšívaných krojoch. Bol to krásny 

a neopísateľný zážitok.  

Pred programom prebiehali v dielňach, v triedach 

zábavné a kreatívne súťaže pre žiakov. Imatrikulácií sa 

šikovne zhostili študenti IV.SV triedy, ktorí pripravili pre našich žiakov, hlavne pre 

prvákov vydarený program. Ďalšia zábava pokračovala už pri tlmených svetlách 

a skvelej hudbe na diskotéke. 
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VIANOČNÝ ČAS 
 

Každoročne prichádza 6. decembra všetky deti 

potešiť – Svätý Mikuláš. 

A nebolo tomu inak, 

ako v každý 

predvianočný čas, aj 

u nás sa zastavil. Nebol 

sám,  spoločnosť mu 

robil anjel a dvaja 

čerti. Mikuláš navštívil 

každého a rozdával 

sladké darčeky. 

 

O zábavu sa postarali študenti z odboru sociálno-výchovný pracovník. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vianoce 
 

Vianoce sú výnimočné sviatky. Ich 

oslavovanie je spojené s mnohými 

tradíciami. Niekoľko dní pred 

Vianocami sa vo viacerých 

mestách konajú vianočné trhy, na 

ktorých sa predávajú vianočné 

ozdoby, občerstvenie, vianočné 

oblátky, medovina, rôzne 

drobnosti a výrobky domácich 

remeselníkov. V našej škole sa tiež 

konala predvianočná burza, ktorej sa zúčastnili majstri 

odborného výcviku a žiaci. Spoločne 

vyhotovili rôzne výrobky, ktoré 

prezentovali a predávali za 

symbolické ceny. 
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Sestra Rudolfa a jej misijná cesta v Afrike 
 

 V decembri Nás navštívila sestra Rudolfa, ktorá sa narodila 

v Levoči a pôsobí v Snine. Pred troma rokmi sa vrátila z misijnej cesty, ktorú 

absolvovala v ďalekej Afrike v štáte Kamerun. Strávila tam dlhé tri roky, kde na 

základe osobnej skúsenosti spoznala a ešte viac precítila hĺbku skutočných hodnôt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Moje prvé zážitky 

Dedina Nkoulou, je dosť veľká na začiatku pralesa, vzdialená od hlavného 

mesta 15km.V komunite sme dve Slovenky, tri domorodé sestry a dve dievčatá z 

Francúzska. Kláštor ma privítal bez elektriny a vody. V mojej izbe mám stôl, stoličku, 

skriňu a posteľ z ťažkého dreva. Elektriku máme občas, nemôžeme zapnúť PC, 

žehličku alebo ináč použiť zásuvky. Vodu nosíme vo vedrách zo studne na kopci. 

Riady umývame v studenej vode, lebo pec máme na plynovú bombu a tá je tiež 

drahá. Väčšinou varíme vonku na ohnisku. Každý deň jedávam morské ryby, občas 

nejaké mäso, k tomu sladké zemiaky, varené banány, ktoré volajú planta. Tiež varia 

ryžu a rôzne listy. Na večeru jeme to, čo sa zvýši 

z obeda. Ľudia tu žijú veľmi chudobne. Ich 

domčeky sú skromné a každá rodina má veľa detí. 

Škola je povinná, aj keď sa platí. Ročné školné na 

jedno dieťa stojí do 100,-€. Materská škôlka nie je 

povinná a je trochu drahšia. Niektorí ľudia pracujú 

u našich sestier, 

v MŠ, na ZŠ alebo 

v nemocnici. Iní 

majú pri dome 

malý butik, 

obchodík, alebo 

pracujú vo svojej 

záhradke. Pokiaľ 

dieťa nechodí, je nosené na rukách. Keď začne 

chodiť prestáva byť dieťaťom a priúčajú ho k práci. 

Musí nosiť vodu zo studne v dedine, hlavne na hlave. Najprv v malých vedrách 

a neskôr vo väčších. Deti taktiež  zametajú, upratujú, varia, starajú sa o mladších 

súrodencov, chodia na nákupy, pracujú v záhradkách... Škôlku navštevujú od 2 

rokov a jedine oni majú možnosť hrať sa s hračkami, ktoré majú zo Slovenska. Od 3 

rokov sú v inej skupine, kde sa deti už nehrajú, len sa učia. 4-ročné deti musia vedieť 

napísať písomku napr. z náboženstva. Keď prídu deti zo škôlky do prvého ročníka, 

vedia čítať a písať. Horšie je to s deťmi, ktoré škôlku nenavštevovali, lebo rodičia 

nemali peniaze. V štátnych školách, ktoré sú pomerne lacné je v jednej triede 100 až 

200 detí. Je to realita Afriky. Ľudia v Kamerune sú veľmi zbožní. Taký malý 3- ročný 

Pierre sa na sv.omši za 1.30 hod. ani nemrví, neotáča, nerozpráva.  
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 Čo sa týka prírody, je tu typický prales. Je vlhko 

a častejšie prší. Dážď je tu silný ako u nás prietrž mračien. 

Horúco je stále, banány rastú všade ako burina. Ráno 

a večer sa nastriekame prípravkom proti moskytom, ktorí 

prenášajú maláriu.  

 

Nemocnica bez sanitky  

 Niekedy sú v nemocnici krušné chvíle a zachraňujú 

sa životy. Vtedy sa modlím a prosím Pána o dar života, ak je 

to jeho vôľa. 

 

 ...Život tu je veľmi zaujímavý a určite rozdielny od toho nášho na Slovensku. 

Po dvoch mesiacoch sama prichádzam na mnohé veci, ktoré boli pre mňa 

samozrejmosťou ( materiálne, ako i duchovné )a tu takouto samozrejmosťou nie sú. 

Ale Pán je tu ten istý a stále mi dáva toľko milosti, koľko na daný deň potrebujem...    

                                                                                                       

                                                                                                                                           

s.M.Rudolfa 
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NAŠE KRÚŽKY 
 
Pohybovo-tanečný krúžok  

 

Počas rozličných podujatí prebiehajúcich na našej škole, nás svojimi 

tanečnými kreáciami potešia žiaci pohybovo-tanečného krúžku. 

 V tomto školskom roku ku Dňu nevidiacich žiaci - tanečníci nacvičili krátku 

choreografiu na spoločenský tanec  TANGO a moderný funky tanec na pieseň a 

videoklip Bruna Marsa.  

 

V projekte Banky, tanečný krúžok 

nacvičil choreografiu    s obručami na tému o 

peniazoch, kde zaznela pieseň od Petra Nagy-

Pieseň za korunu vs. ABBA-Money Money 

Money.  

Obruč v tomto prípade symbolicky 

predstavovala euromincu, žiaci mali oblečené 

tričká s logom znaku euro a jednoeurovú 

mincu. 

 

 Vianočné posedenie opäť začali 

„tanečníci“ s Country tancom a odtancovali 

choreografiu na pieseň od Rednex-Cotton Eye Joe.  

 

Na fašiangový karneval žiaci nacvičili 

zmes štyroch krátkych tancov z obdobia 70-

tich, 80-tich, 90-tich rokov ako ABBA Mama 

Mia, Bananarama Venus, Bee Gees a 

Macarena. 

  
 

 
   

Počítačový krúžok  

Hovorí sa, že deň bez smiechu, či aspoň 

úsmevu je strateným dňom. Mnohí žiaci považujú za 

stratený deň bez počítača. Svojmu hranatému 

obľúbencovi sa venujú aj v odpoludňajších hodinách 

na počítačovom krúžku. V chrípkovom období 

odporúčame surfovať na PC s rúškom na ústach, aby ste ho nenakazili nejakým 

vírusom.  
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V krúžku kreativity a tvorivosti  sa 

naši žiaci pod vedením majsteriek 

odborného  

výcviku zdokonaľujú v rozličných 

činnostiach. Učia sa napr. pliesť 

z pediku, vyšívať, servítkovú techniku, 

vyrábajú maňušky, maľujú na sklo, 

pripravujú ozdoby na rozličné príležitosti 

a sviatky ( vianočné ikebany, 

veľkonočné vajíčka...) a vzdelávajú sa aj v oblasti starostlivosti o telo a tvár.  

 

 

 

Žiaci športovo zdatní, či túžiaci 

po štíhlej línii a vyšportovanej „cool“ 

postave trávia svoj voľný čas na 

krúžkoch športových. Svaly si formujú 

a potom vzájomne porovnávajú 

v posilňovni, kondíciu naberajú 

a vylepšujú pri rozličných cvičeniach 

a športových aktivitách. Po výdatnom 

tréningu, či zápase nasledujú relaxačné 

cvičenia s hudbou, pridáte sa?  
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žiadaným je aj krúžok varenia a pečenia, kde žiaci 

spolu s pani vychovávateľkami pripravujú skvelé šaláty, 

chlebíčky, jednohubky, obložené misy 

a iné dobroty. Cieľom krúžku je 

vzbudiť u žiakov  kladný vzťah k práci, 

pozitívny záujem o krúžok, udržiavať pri 

práci čistotu a poriadok, používať 

správne spotrebiče a kuchynské 

zariadenia. Vedieť sa orientovať 

v obchode, vyberať vhodné potraviny a dobre ich 

uskladňovať. Naučiť tiež žiakov postupy a pravidlá pri 

príprave jednotlivých  pokrmov, zásady prípravy teplých 

a studených jedál, zásady stolovania, dokázať zostaviť 

jednoduché denné menu.  
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Bohatú ponuku krúžkov v tomto školskom roku rozšíril 

Krúžok komunikačných zručností, ktorého cieľom je zlepšiť 

teoretické poznatky o komunikácii, no najmä 

precvičovať praktické postupy s vystupovaním na 

verejnosti, ktoré môžu žiaci v budúcnosti využiť pri 

prezentácii seba a školy, no i pri 

záverečných skúškach, kde je 

potrebné nielen správne 

a včas reagovať na neočakávané otázky, ale aj 

vystupovať na úrovni. 

 

 

 

 

 

Turistický krúžok: 

 

Žiaci, ktorí 

obľubujú 

prechádzky za 

umením a kultúrou 

sa stretávajú 

v turistickom 

krúžku. V rámci 

našich vychádzok sme 

navštívili výstavu velikána 

slovenského výtvarného 

umenia pod názvom Farebný 

svet Martina Benku v Spišskom 

múzeu v Levoči. M. Benka bol predstavený nielen ako maliar, ale aj ako grafik, 

dizajnér a všestranne zameraný umelec s osobitým štýlom.  

Milovníci fotografie si prišli na svoje na výstave fotografií poľských fotografov 

v kaštieli v Smižanoch a na výstave fotografií amatérskych fotografov v Galérii 

umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi. Na námestí v SNV sme symbolickým zazvonením 

do polozvonu vyslali svoje najtajnejšie priania do nebies a dúfame, že sa splnia.    

Nenechali sme si ujsť ani netradičnú výstavu kravát v Spišskom múzeu v Levoči, 

kde nás zaujali hlavne kravaty slovenských prezidentov a našich umelcov. 

 

Upútala nás aj výstava Provinčný dom v moderne zrekonštruovanom múzeu 

Spiša v Spišskej Novej Vsi, ktorá 

bola zameraná na históriu 

a architektúra Spiša.  

Súčasťou turistického 

krúžku sú aj vychádzky 

do blízkeho okolia.  
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Práca s hlinou 

 

Hlina je výborným materiálom, z ktorého sa dajú 

vytvoriť rôzne predmety. Žiaci našej školy modelovaním 

i prácou na hrnčiarskom kruhu získavajú remeselné 

zručnosti z oblasti hrnčiarstva. Hlina sa vyznačuje tým, že 

ju možno hniesť aj holou rukou a takmer bez použitia 

nástrojov sa dajú vytvoriť predmety nesmiernej krásy.  

Využívame rôzne techniky – točenie na hrnčiarskom  

 

kruhu, modelovanie voľnou rukou, odlievanie do foriem, zatláčanie a iné. Krúžok je 

vybavený pecou, kde pálime výrobky. Hrnčiarska dielňa je plne využívaná aj počas 

vyučovacieho procesu v rámci praktického a teoretického vyučovania. 

     

 
 

 

 

Divadelné predstavenie 

  

 Dňa 31.1.2017 sme navštívili Spišské divadlo, kde sa konala klasická slovenská 

komédia o mužoch a ženách, pijatike a jednej jalovici – Rysavá jalovica.  

 

“ Starý, pozor na kapce, aby si ich 

nepotratil, na cukor, kávu, med, bryndzu, mak, 

piepor, paprika, olej a sviečky nezabudni”! volala 

Eva za mužom svojím Adamom Krtom, ktorý práve 

poberal sa na jarmok… 
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Exkurzie 

 

Dňa 24.1. 2017 sa študenti odboru Sociálno-výchovný pracovník zúčastnili 

exkurzie v Centre sociálnych služieb v Likavke, kde pracovníci centra prezentovali 

komplexnú starostlivosť a celoročnú pobytovú sociálnu službu, ktorú poskytujú svojim 

klientom. Zariadenie sa nachádza 

v príjemnom a moderne zariadenom 

prostredí.  

Študenti odboru Sociálno-výchovný 

pracovník vyjadrili obdiv všetkým 

zamestnancom za ich profesionalitu i 

kvalitu poskytovaných služieb, ktorá 

bude pre nich inšpiráciou do ďalšieho 

študijného i pracovného života.  

 

 

Vo februári sa žiaci učebného odboru Obchodná 

prevádzka so zameraním na služby a domáce práce 

zúčastnili exkurzie v textilnej firme Fintex v Spišskej Novej Vsi. 

Žiaci pozorne sledovali pracovné činnosti pri jednotlivých 

strojoch a oboznámili sa s najnovšou konfekciou pripravenou 

na predaj.  

Firma bola založená v roku 2003 a využíva dlhoročné 

tradície firmy Tatrasvit, ktorú založil podnikateľ Tomaš Baťa v 

roku 1939.  

 

 

 

 

Žiaci učebného odboru Spracovanie 

dreva so zameraním na čalúnenie nábytku 

sa počas exkurzie vo firme Fitzroi v Spišskej 

Novej Vsi oboznámili 

s výrobou špičkového 

interiérového 

čalúneneného nábytku. 

Firma, ktorej databázu 

tvoria zákazníci z Európy 

a aj spoza jej hraníc, 

používa najnovšie 

technologické postupy 

výroby a          

najkvalitnejšie materiály. 
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Skamenieť 
 

 

Skamenieť 

Pre teba láska skamenieť 

Stať sa Rodinovou sochou 

Skamenieť na tisíce rokov 

Na tisíce rokov 

 

Ja viem – skamenieť pristalo by nám 

 

Vo vlasoch sedeli by nám vtáci 

Niekde v diaľke fotil by nás starší pán  

 

Skamenieť 

Pre teba láska skamenieť 

Na chvíľu a potom navždy 

Strážiť mŕtvych v daždi 

Strážiť v daždi 

 

Ja viem – skamenieť pristalo by nám 

 

Všade vôkol voňali by kvety 

Nebo by sa otvorilo dokorán 

 

Skamenieť 

Pre teba láska skamenieť 

Naučiť to gesto lásky tých čo prídu po nás 

Zostať ako do kameňa vytesaný obraz... 

 

 

 

Kamil Peteraj 
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Fašiangy na internáte 
 

Počas fašiangového 

obdobia pripravili žiaci za 

pomoci vychovávateliek 

a pedagógov fašiangovú 

diskotéku v maskách. 

Konala sa dňa 21.2.2017 

v spoločenskej miestnosti, 

ktorú si vopred vyzdobili 

a pripravili. Nechýbali ani 

stoly s občerstvením. 

Program začal o 15.00 hod. Po privítaní a krátkom 

kultúrnom vystúpení sa predstavili žiaci v maskách. 

Diskotéka a atmosféra bola vynikajúca, každý sa 

zabával. Po vyhodnotení najkrajších masiek, ktoré boli 

ocenené, pokračovala diskotéka až do 20.00 hod. 

          

         p. vychovávateľky Bc. Bašistová, Mgr. Chovancová 

 

 

 
 

Čo poviete na malú súťaž?  

 

 

 

Popri tradičných zamestnaniach sú v dnešnej dobe populárne aj 

flexibilné zamestnania ako napr. copywriter, či digitálny nomád.  

 

 

 

 

 

Vyberte správnu odpoveď: 

 

1. copywriter:  
 

a) vyhotovuje kópie historických 

dokumentov   

b) píše hlavne reklamné články 

c) vyrýva do kovu požadovaný obrazec 

 

 

2. Ako pracuje digitálny nomád si skúste vygúgliť.  

 

 

 

Prví piati, ktorí správne odpovedia na súťažné otázky dostanú odmenu. 
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Stužková  II.N 
 

 
 

„ Navždy sa zachová 

v pamäti stužková...“ spieva sa 

v jednej známej slovenskej piesni. 

Dňa 27.1.2017 nastal deň, na 

ktorý sme sa pripravovali už 

niekoľko týždňov dopredu. Naša 

stužková slávnosť. Je to 

významný deň pre každého 

maturanta, ktorý evokuje koniec 

zábave, detským hrám 

a začiatok tvrdej driny v podobe 

prípravy na maturitnú skúšku, na 

ktorý sa len tak skoro nezabudne. Taká bola aj naša stužková.  

Ale všetko pekne po poriadku. Pred samotnou stužkovou sme si už podľa 

tradície museli zapečatiť triednu knihu. Bol to super pocit vidieť učiteľov, ktorí po 

príchode na hodinu nedržali v rukách našu triednu knihu. Mali ste vidieť iskričky v 

našich očiach, keď sme sa dozvedeli, že učivo síce budeme preberať, ale 

nebudeme skúšaní. To sa nám však neskôr vypomstilo. Na samotnej stužkovej 

prebehlo všetko hladko, aj povinný ceremoniál sme zvládli bez väčších ťažkostí. Boli 

nám pripnuté zelené stužky. Zrazu už nie sme deti zaznelo v príhovoroch, ktoré sme si 

vypočuli. Niektorým rodičom, učiteľom, ale aj nám študentom sa natískali do očí slzy 

dojatia. Neskôr sme ich však vymenili za úsmevy, o ktoré sa postaral náš program, 

ktorý sme si pripravovali už niekoľko týždňov vopred. Všetci sme sa zabávali a každý 

do programu prispel tým, čím vedel. Či už to bolo spevom, básňou, tancom 

a dokonca aj našim hereckým umením, ktoré sme využili v scénke o slávnom 

Anderovi z Košíc. Po programe nasledovala voľná zábava, kde sme sa všetci – 

rodičia, učitelia aj my žiaci do 

sýtosti vyšantili. 

  

 

Mali sme krásnu stužkovú a všetci sme po nej skonštatovali, že by nebolo od 

veci si ju zopakovať. Pripomínať nám ju budú naše spomienky, fotky a film DVD. Už 

teraz sa všetci tešíme na AD REVIDENDUM. 

 

kolektív II.N 
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Pridávame ešte nejaké fotografie našich maturantov z obdobia „sladkej 

bezstarostnosti“ a želáme im hlavne veľa úspechov na ústnej maturite!  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Kontraktačný deň cvičných firiem v Poprade 

 
Na základe pozvánky sme sa dňa 

8.februára 2017 zúčastnili na 9.      

kontraktačnom dni cvičných firiem 

v Poprade. Na tomto ročníku reprezentovali 

našu školu študenti III. A TAP a IV. A TAP 

triedy s firmou PRÚTY s.r.o, Levoča. Hlavným 

organizátorom a garantom projektu bola 

Obchodná akadémia v Poprade. Na 9. 

kontraktačnom dni CF v Poprade sa 

zúčastnilo 18 cvičných firiem z Ostravy, 

Popradu, Vranova nad Topľou, Zvolena, 

Spišskej Novej Vsi, Rožňavy, Košíc a Levoče. Súťažilo sa vo viacerých kategóriách, 

kde porota hodnotila vzhľad stánku, komunikáciu 

a obchodné zručnosti „zamestnancov“ cvičných 

firiem i katalóg cvičnej firmy. Naša cvičná firma 

PRÚTY s.r.o., Levoča získala 1. miesto o NAJ 

Katalóg cvičných firiem. 

  

 
       Mgr. Nikoleta Kolačkovská 

 

 
Mgr.Nikoleta Kolačkovská 

 

Burza príležitostí 

Naši žiaci sa tohto atraktívneho 

podujatia zúčastnili dňa 2. marca 2017 

v Košiciach. Pre návštevníkov boli 

pripravené prezentácie cvičných firiem a 

zamestnávateľov, ktorí úspešne 

spolupracujú s konkrétnymi školami pri 

výučbe a v rámci odbornej praxe.  

Počas Burzy príležitostí boli 

organizované dva tematické workshopy 

a to „Spoločenská zodpovednosť a 

duálne vzdelávanie“ a „Škola ako 

úspešná personálna agentúra“. Školám tiež bola predstavená špeciálna webová 

platforma a informačná brožúra k výhodám ponúkaným 

stredným odborným školám v rámci zákona o verejnom 

obstarávaní.     
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Čo nám o sebe prezradila Peťa... 
 

 
 

 Naša škola mi dala veľa, naučila som sa veľa nových 

vecí vďaka sebe, ale samozrejme aj vďaka vľúdnosti 

a ľudskému prístupu našich učiteľov. 

 Keď mám hovoriť sama za seba, tak veľmi rada sa 

učím a keďže mám obmedzený pohyb, tak si to 

vynahrádzam tým, že sa učím. Pre mňa je vzdelanie jedno 

z najdôležitejších vecí na svete, samozrejme až po láske voči 

mojim blízkym a priateľom, ktorí mi pomáhajú prekonať 

všetky prekážky, ktoré sa mi v živote vyskytujú. So správnymi 

ľuďmi okolo seba a s nádejou v srdci sa dá prekonať všetko. 

Každý má v živote právo na to, aby žil ako sa mu najlepšie 

dá, aj napriek problémom, aby nestratil odvahu, nádej 

a využil všetko, čo mu život ponúka.  

 Čo sa týka môjho nesplneného sna, tak si ho chcem 

splniť po ukončení školy. Mojim snom je vyštudovať špeciálnu pedagogiku a veľmi 

túžim pracovať s deťmi. Som veľmi rada, že mám okolo seba ľudí, ktorí ma v tom 

podporujú a tak verím, že všetko v živote sa dá zvládnuť. 

                                                                                   

                                                                                                                       Petra Rusnáková 

 
 
 

 

Niekedy sa stane,   

že život sa rozpadne. 

A sen sa skutočnosťou nestane, 

vtedy príde realita čo ukáže ti, 

že chodiť po zemi sa dá aj bez krídel. 

 

Najprv sa nauč chodiť 

a potom sa postav na vlastné. 

Ak spadneš tak nečakaj, že ti niekto pomôže, 

spoľahni  sa na seba a narovnaj sa. 

 

 

No hlavu vysoko nedvíhaj,  

lebo príde deň, keď ťa budú všetci opľúvať. 

Nos vysoko nedvíhaj a krídla nepoužívaj, 

pády z nôh prežiješ, ale pády z výšky nie. 

 

Preto iba choď a nelietaj!            

 

                                                                                                   

M 

Mirka Mangerová 
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Frame group - Vyšívka ožíva 

 

Dňa 10. marca 2017 nás pozvali na 

kreatívny workshop v Levoči. Workshop sa 

konal v priestoroch Jarmoku pod radnicou, 

kde sme sa spoločne zúčastnili na 

kreatívnych výšivkách. Boli sme nesmierne 

prekvapení z celkového výrobku, ktorý 

tvorila krásna jednoduchá a zároveň 

očarujúca výšivka. Workshopu sa zúčastnili 

žiačky prvého ročníka  

( Denisa Hangurbadžová a Paulínka Oravcová), dievčatá 

boli nesmierne šikovné a tvorivé. Toto stretnutie 

im dodalo chuť a sebavedomie 

k tvorivej práci a taktiež 

možnosť uplatnenia sa na trhu 

práce s touto tematikou.  

 

 

 

                   

                                                                                                   Mgr. Eva Ondrušová                                                                                           

 

Neskúsite tajničku? 
 

           

 

          

      

        

     

Legenda k tajničke 

 

Človek, ktorý nekonzumuje mäso 

Opak verbálnej komunikácie 

Štíhla ako.../doplň krásny ihličnatý strom/ 

Pracovník marketingu 

Radosť po anglicky 

 

 

 

Pre prvých päť správnych lúštiteľov je pripravený darček. 
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Svoj tip na príjemné trávenie voľného času nám prezradil Jozef Šveďuk 

 

 Ako si sa dostal k foteniu? 

Začal som na mobile asi štyri roky dozadu. Kvalitnejší foťák mám už viac ako 

rok. Niečo som si sám naštudoval na internete, mám aj bratranca, ktorý fotí 

a on mi vysvetľoval, čo a ako mám nastavovať. 

 

 Čo najradšej fotíš? 

Najradšej fotím ľudí a prírodu, 

hlavne Levoču a okolie. Mám 

vlastnú stránku na facebooku, 

kde dávam fotky, ale väčšinu 

z nich posielam do správ. Fotil 

som aj kamarátku, ktorá sa tiež 

venuje foteniu. 

 

 Môžeš nám prezradiť, aké sú 

tvoje plány do budúcna? 

Popri čalúnení si chcem urobiť 

kurz, fotiť svadby a rozličné 

príležitosti. Rád by som si dokúpil blesk, väčší objektív a chcel by som niekedy 

fotiť exotické zvieratá. 

 Povedz nám, čomu sa ešte venuješ? 

Chodím cvičiť, je to taký voľný štýl, volá sa to street workout. Je to zamerané 

hlavne na spevnenie tela. 

 

 Čo ťa na street workout baví najviac a ktorý je tvoj najobľúbenejší cvik? 

Baví ma všetko a rád skúšam niečo nové. Môj najobľúbenejší cvik je muscle up 

a najťažší je dragon flag, ktorý som tiež skúsil.  

 

 Chcel by si na záver niečo odkázať tým, ktorých si možno inšpiroval  

k cvičeniu? 

Začať by mali s jednoduchšími cvikmi a postupne sa dvíhať na hrázde.  

Na začiatku stačí cvičiť dvakrát do týždňa po 15 minút a obmedziť sladkosti. 
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O svoje pocity sa nami podelili aj študenti  IV. SV 

 

 Ako si spomínaš na svoje začiatky na našej škole a chcel by si niečo poradiť 

novým prvákom? 

Erik Bednár: Na začiatku som bol tichý, bojazlivý, ale 

dosť som sa zmenil. Prvákom by som poradil, aby sa 

nebáli, boli sebavedomí. Problémy, ktoré ich trápia, 

nech nedusia v sebe a vyrozprávajú sa, prípadne 

zájdu za triednym. 

Dominik Lazorík: Najťažšie pre mňa bolo zvyknúť si na 

internát, lebo nikdy som nebol dlhší čas preč z domu, ale postupne sa to 

podarilo. Prvákom by som poradil, aby sa nehanbili, prišli sa porozprávať aj 

s nami a aby neboli na nikoho odkázaní. 

Erik Urban: Bol som tichý, ale postupne som sa vypracoval, osmelil som          

sa. 

 

 Ako sa cítiš na našej škole? 

Erik Bednár: Je tu dobrá partia, skvelí ľudia, veľa zábavy. 

           Dominik Lazorik: Našiel som si tu dobrých kamarátov a naše vzťahy sa 

stále upevňujú. 

Erik Urban: Škola poskytuje veľmi dobré podmienky pre žiakov. 

 

 Čo Ti bude najviac chýbať po ukončení školy? 

Erik Bednár: Určite partia ľudí, ktorá tu bola a stále je, niektorí učitelia a zážitky. 

Dominik Lazorik:  Zážitky z internátnej izby č. 314. 

Erik Urban: Súhlasím s ostatnými a aj jedlo mi bude chýbať, dobre tu 

varia. 

 

 Čomu by si sa rád v budúcnosti venoval? 

Erik Bednár: Mojím snom bolo trénovať nejaký športový klub, ale 

momentálne to neprichádza do úvahy. Baví ma práca s ľuďmi a 

odbor, ktorý študujem. Určite sa budem popri tom venovať aj 

športu. 

Dominik Lazorik:  Práci s ľuďmi, nakoľko ma odbor baví a zaujíma ma tiež 

práca s ľuďmi. 

Erik Urban: Vyhovuje mi takisto práca s ľuďmi a odbor, ktorý študujem. 

 

 Je niečo, na čo si hrdý? 

           Erik Bednár: Asi sám na seba, na to, čo som dokázal. Podarilo sa mi prekonať 

nejaké problémy, s ktorými som sa počas svojho života stretol, aj keď to nie je 

nič svetoborné. 

Dominik Lazorik:  Na to, že zvládam zdravotný problém, ktorý som dostal do 

vienka, že sa neľutujem a neupadol som do depresií. 

Erik Urban:  Ako som sa prekonal na lyžiarskom. 

 

 Môžeš nám prezradiť, aký si v súkromí? 

Erik Bednár: Nesnažím sa robiť rozdiely, snažím sa byť rovnaký v spoločnosti aj 

v súkromí.  

Dominik Lazorik:   Snažím sa byť spoločenský. 

Erik Urban: Tichý a osamelý. 
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 Máš nesplnený sen? 

Erik Bednár: Mojim najväčším snom je ísť do Barcelony  

na zápas. 

Dominik Lazorik:  Chcem navštíviť San Francisco.  

Erik Urban: Stretnúť  Zdena Cháru, verím, že sa mi to raz 

podarí. 

 

 Čo si myslíš, že je v živote najdôležitejšie?  

Erik Bednár: Byť sebavedomý a mať sny. Človek, ktorý ide za 

svojim snom je motivovaný, hľadá si prácu, snaží sa založiť si rodinu 

a podobne.  

Dominik Lazorik: Byť ambiciózny, mať cieľ, nevzdávať sa, keď niečo nejde 

a skúšať to ďalej.  

Erik Urban:  Nezávidieť ostatným a správať sa k ľuďom tak, ako by sme ich 

mohli na ďalší deň stratiť. 

 

 

Ďakujem za rozhovory.     Ing. Dana Jelínková 
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Príbeh bývalej žiačky nevidiacej Lucie, ktorá sa nevzdáva a ide za 

svojim snom 

 

V roku 1997 som po absolvovaní  štvorročného 

štúdia opustila naposledy brány SOU pre ZPMI a presunula 

som sa o kúsok ďalej na stredisko, kde som skončila ako 

masér.  

Chvíľu som pracovala v kúpeľoch v Dudinciach, 

potom som sa vrátila domov. Masírovala som doma 

a bola som presvedčená, že budem takto spokojne žiť. 

Lenže po roku zomrela moja mama a ja som musela riešiť, 

čo ďalej.  

Začali sa okolo mňa motať veriaci ľudia, mne to 

však bolo cudzie. Tak som sa modlila: „Bože ak si, tak sa mi 

ukáž“. Po čase som objavila, že Boh je vo mne a spolu zvládneme všetko. Je to 

priateľ, čo nesklame. 

 Zdvihla som sa, odišla najskôr do 

Bratislavy a hľadala kláštor, kde by ma prijali. 

Všade mi povedali nie, lebo nevidím. Človek sa 

nemá vzdávať, tak som pokračovala ďalej.  

V Prahe som sa dostala k sestrám Matky 

Terezy, kde ma síce nevzali ako sestru, ale mohla 

som tam tráviť čas s bezdomovcami. No ja som 

chcela byť sestra a ako je napísané v biblii: 

Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte 

a otvoria vám!  

V Poľsku som 

objavila kláštor, čo založila slepá sestra a kde berú 

aj slepých. Majú tam tiež  školu pre zrakovo 

postihnuté deti. 

 Vzali ma, ale po čase som zistila, že by som 

chcela radšej uzavretý kláštor, tak som sa 

presunula do Talianska.  

Po dvoch rokoch som sa vrátila domov, 

skúsenejšia a silnejšia. V čom? 

 No v tom, že treba ísť za svojim cieľom. 

Jasné, že prekážky sú. V živote je dôležité 

rozhodnúť sa a ísť. Najlepšie na dvoch nohách. Jedna sa volá láska a druhá pokora, 

potom určite dôjdeš do cieľa.  

Teraz žijem v Bratislave. Mám choré kĺby, tak už nemasírujem. Život však 

pokračuje ďalej a začala som vyrábať krémy. Nikdy to nevzdám. 

                                                                         Lucia 
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Henrieta Farkašová – najúspešnejšia paraolympionička v histórii 

Slovenska. 

  

Inšpiráciou pre všetkých našich 

žiakov je aj naša bývalá študentka - skvelá 

Henrieta Farkašová. Skromná a tak trocha 

uzavretá, výborná  žiačka Heňa sa 

vypracovala na sebaistú a vynikajúcu 

športovkyňu - lyžiarku. 

 

Na Zimných paraolympijských hrách 2010 vo Vancouveri získala vo Whistleri 3 

zlaté medaily za disciplíny zrakovo postihnutých: obrovský slalom, superkombinácia a 

super obrovský slalom. Striebornú medailu pridala v zjazde.  

Štvrtú paralympijskú zlatú medailu získala na Zimných paraolympijských hrách 

2014 v Soči v zjazde zrakovo postihnutých. Taktiež tu získala bronzovú medailu v 

slalome a piate zlato v obrovskom slalome.  

Na svetovom šampionáte v talianskom 

Tarvisiu získala v januári 2017 Henrieta celkovo päť 

medailí; zlaté v disciplíne super-G, 

superkombinácia, obrovský slalom a slalom, 

striebornú si vybojovala v zjazde. Jej navádzačkou 

je Natália Šubrtová. 

 

Z Heniných vyjadrení získaných 

prostredníctvom internetu uvádzame niektoré jej 

myšlienky: 

 

Heňa si myslí, že v dnešnej dobe je dosť možností na realizáciu aj pre 

postihnuté deti. Určite sa netreba vzdávať a ľutovať sa, práve naopak.  

S hendikepom sa dá tiež plnohodnotne žiť. Človek sa naučí väčšej pokore, 

zmení sa mu hierarchia hodnôt. Za každým úspechom je veľa tvrdej driny, pádov a 

sklamaní. Určite sa netreba nikdy vzdávať, treba vstať a ísť ďalej. 

 

Heni želáme hlavne pevné zdravie a veľa ďalších 

športových úspechov, či osobných víťazstiev. 

 

Veľmi nás teší, že sa jej úspešná športová kariéra začala 

práve na našej škole.  

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Zamyslenie sa nad Veľkou nocou... 
 

 

 Položili ste si už niekedy otázku: „Čo pre mňa  znamená Veľká noc ?“   

V mojom vnútri počas týchto dní veľmi  rezonuje táto myšlienka. Nezamýšľali ste sa aj 

vy niekedy nad touto  otázkou? Ak som  kresťan, mal by som vedieť,  čo sa slávi  na 

Veľkú noc, ako ju mám správne prežiť. Veľká noc to nie je len jedlo, či  oblievačka 

dievčat. Veľká noc je prechod z otroctva hriechu  do Zasľúbenej zeme. Túto 

Zasľúbenú zem, ktorou je večný život, nám daroval Kristus. On má byť v našom živote  

centrom .  

 My môžeme zažiť Veľkú noc v našom živote  

každý deň. Denne  máme na sebe pracovať  a uvedomiť 

si, čo v našom živote spôsobuje hriech.  Hriech je to, čo 

ničí v našom vnútri Veľkú noc, radosť zo stretnutia s 

Kristom.  

 Ako chápete  podstatu Veľkej noci?  Túto otázku   

som kládol niektorým veriacim a čakal som, akú odpoveď 

dostanem. Istá rodina hovorí: ,,Naša rodina vníma  Veľkú 

noc  ako veľkú obetu. Kristovo  zmŕtvychvstanie nám 

prináša uvedomiť si, že  len Ježiš Kristus, boží syn sa pre nás 

vedel obetovať   a urobil to všetko z lásky,  aby sa  s nami 

stretol vo večnosti. Prijal nás takých, akí sme, s našimi 

dobrými aj zlými vlastnosťami. Napriek našim  chybám  

nás  nezavrhuje, ale naopak, ide nám v ústrety, miluje 

nás. Čaká, kedy mu otvoríme svoje srdce, aby mohol doň 

vstúpiť a vniesť nám pokoj, lásku, radosť a odpustenie. 

Jeho život a hlavne jeho zmŕtvychvstanie nám ukazuje, že 

to Ježiš myslí vážne, že mu nie sme ľahostajní“.  

 Z tohto môžeme všetci dôjsť k záveru, že ani dnes Veľká noc nestráca na 

svojom význame. Keď teda slávime Veľkú noc, nezameriavame sa len na to, čo 

bolo, ale aj na to, čo je a čo bude. Predovšetkým dnes sa  mnohí zameriavajú  na 

veci, ktoré nás odrádzajú od Krista . Sú to veci hmotné a tie nám zahaľujú Boha ako 

aj Veľkú noc . 

 Cez hmotné veci   nemôžeme uvidieť Ježiša, ale môžeme ho viac vidieť cez veci 

duchovné . 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Michal Sýkora 
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Jarné pranostiky 

 
 

 

 

Keď na jar poletuje veľa pavučín, bude 

horúce leto. 

 

Keď sa z jari na poli mokré miesta ukazujú, 

suché leto predpovedajú. 

 

Koľko ráz pre Ďurom zahrmí, toľko ráz po 

Ďure bude mráz. 

 

Aprílové sucho a májovo mokro, hospodár 

sýpku zasype, až po okno. 

 

Ak sa na Jozefa s vetrom sneh vyduje, 

peknú k Veľkej noci chvíľu prorokuje. 
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