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Milí čitatelia, 
 

školský rok sa nám onedlho končí, pre niekoho bol vydarený, 
pre iného menej, ale určite sa už všetci tešíte na prázdniny. Žiaci, 
ktorí úspešne ukončili štúdium, budú iste radi spomínať na 
priateľstvá a zážitky, ktoré spestrovali ich študentský život. 

Prajeme Vám, aby ste si cez prázdniny naplno užili to, o čom 
ste po celý rok snívali. Ak budete niekam cestovať, aby ste 
z vašich ciest získali čo najviac AHA momentov do budúcna a 
samozrejme skvelé zážitky, na ktoré sa nezabúda. Pokúste sa 
popremýšľať aj o tom, čo by ste mohli urobiť pre iných ľudí. 

Dúfame, že sa s nami v najbližšom Štvorlístku podelíte o 
pekné prázdninové príbehy, zážitky, či stretávky s inšpiratívnymi 
ľuďmi, ktorí Vás posunuli na vyšší level. 
 

 
Nesnívajte svoj život, ale žite svoj sen))  
 
 
 
Tešíme sa na Vás a na Vašu radosť zo štúdia .  
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Žena skrýva v sebe krásu, duchaplnosť i zmyselnosť. Bez žien by bol 
svet pustý ako lúka bez kvetov, ako nočná obloha bez hviezd či 
ako srdce bez lásky. Ste jednou z tých, ktoré napĺňajú slovo žena 
krásnym pôvabom. Nech Váš sviatok Medzinárodný deň žien je 

plný úprimnej lásky a 
zaslúženej úcty. 

 
 
 

 

 

 

 

Burza príležitosti 

Dňa 2.3.2017 sa v Košiciach v Kuntsthalle, Rumanová konalo 
podujatie s názvom Burza príležitostí. Prezentovalo sa na nej 39 
stredných odborných škôl z východného Slovenska, ako aj trojica 
zamestnávateľov so skúsenosťami s duálnym vzdelávaním. V rámci 
burzy boli vyhlásené aj súťaže pre zúčastnené školy a cvičné firmy. 
Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 

Inovácia – súťaž bola určená pre 
cvičné firmy 

Atraktivita – súťaž bola určená pre 
všetkých vystavovateľov 

 
Mgr. Nikoleta Kolačkovská 

                                              
 

 
 
 
 



 
 

Plavecký výcvik 
 
V marci  sa žiaci 
prvých a druhých 
ročníkov zúčastnili 
plaveckého výcviku, 
ktorého cieľom bolo 
zvládnuť základné 
plavecké štýly, 
vytvárať záujem 
o plávanie z hľadiska 
zdravého životného 
štýlu a rozvíjať telesnú 
zdatnosť .  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Na 20. Marca pripadá Medzinárodný deň šťastia. Ak chce byť 
človek šťastný, mal by poznať 
sám seba, veriť, že si šťastie 
naozaj zaslúži a niečo preto aj 
urobiť. Výskumy ukazujú, že ak sa 
k iným správame milo a láskavo, 
zvyšuje to našu vlastnú úroveň 
šťastia viac, ako tých druhých. 
Ak chceme tento deň osláviť, 
mali by sme urobiť niečo milé, 

zmysluplné pre okolie; venovať 
svoju energiu formou 
dobrovoľníctva pre dobrú vec; 
pochopiť potreby iných; 
a hlavne hľadať to dobré 
v ľuďoch okolo nás. Aj radosť 
z maličkostí nás môže urobiť 
šťastnými, viac spokojnými. 
Každý považuje za šťastie 
niečo iné. Dôležité však je nájsť 

to svoje šťastie a snažiť sa udržať si ho 
v živote. Radosť je v živote prítomná, 
ale ľudia ju často prehliadajú kvôli 
tomu, čo nie je úplne pozitívne. Každý 
je v niečom naozaj dobrý, 
talentovaný. Pochvala a úspech tešia, 
zdvíhajú náladu aj sebavedomie. Ak 
máte na niečo talent, venujte sa 
tomu. Nezabudnite si nachádzať aj 
ciele nové, aby ste nestratili motiváciu 

a hnaciu silu.  
     
Zopár tipov, ako získať pocity šťastia: 

 snívať s otvorenými očami 
 snažiť sa aspoň trom ľuďom vyčariť 

úsmev na tvári 
 uvedomiť si, že život je škola a vy sa 

máte učiť 
 neporovnávať svoj život s inými 
 zodpovedať iba za svoje šťastie 



 
 

Chceli by ste vedieť ako vnímajú šťastie naši žiaci? Takto nám 
odpovedali: 
 
Monika: 
„Som šťastná, keď som v škole, lebo tu mám kamarátov, ktorí mi 
pomôžu, sú milí, je s nimi sranda a doma sa nudím.“ 
 
Martin:  
„Šťastný som vtedy, keď som 
v kruhu svojich najbližších - rodina , 
kamaráti a že mám ľudí, ktorí ma 
dokážu rozosmiať a cítim sa pri 
nich šťastný, plný elánu. Oni 
odovzdávajú šťastie mne a ja ho 
odovzdávam im.“ 
 
Sofia: 
 „Šťastie pociťujem, keď som s rodinou a keď sú šťastní oni, tak som 
aj ja“.  
Nikola: 
 „Šťastná som vtedy, keď som s priateľmi 
a s rodinou.“ 
Natália: 
 „Som šťastná, že chodím do školy a veľa sa 
naučím.“ 

Dominik: 
 „Šťastie pre mňa znamená, keď je rodina 
v poriadku a mať dobrých kamarátov.“ 
 
Danielka: 
 „Šťastná som s rodinou a teraz hlavne, keď 
mám malú neter pri sebe.“  
 
Radka: 
 „Pre mňa je šťastím  mať priateľov, ktorým 

môžem dôverovať, rodinu a celkovo ľudí okolo, ktorým môžem 
veriť.“ 
 

 
 



 
 

Vítame jar tradične 
 

 Dňa 6.4.2017 nás mesto Levoča pozvalo na 

tradičnú, každoročnú prezentáciu výroby 

a predaja výrobkov s veľkonočnou tematikou 

v priestoroch kina v Levoči. Na prezentácii sa 

podieľali pedagógovia  a žiaci, či už samotným 

vyhotovením výrobkov 

alebo ich predajom. Videli 

sme, ako sa robia rôzne 

techniky zdobenia kraslíc 

a niektorí si vyskúšali  zdobenie voskom, 

lepenie makom, patschwork, perníkové 

kraslice a rôzne iné veľkonočné techniky. 

Organizovali sa doplnkové aktivity a súťaž 

o najkrajší a najkreatívnejšie upravený stôl, 

ktorý hodnotili návštevníci a taktiež kvíz, ktorý 

bol zameraný na získavanie poznatkov 

o technikách maľovania vajíčok. 

Naša škola vyhrala 1.miesto v súťaži o najkrajší stôl a 1.miesto 

v kvíze.  

 

 
 
 
 
 
 
                                                                                           
 
                                                                            Mgr. Eva Ondrušová 

 



 
 

Symboly veľkej noci 
 

Baranček, bahniatka, kraslice, zajačik a 
kríž. Základné znaky Veľkej noci sú istotne 
i vám dobre známe. Kraslice sú najstarším 
symbolom a v podstate ide o pohanský 
znak, prostredníctvom ktorého sa vítala 
jar počas rôznych rituálnych obradov. 
Farbenie vajíčok je najviac späté so 
slovanskými krajinami. V náboženskom 

zmysle symbolizuje znovuzrodenie, ale aj 
prepojenie Starého a Nového zákona. 
Kedysi sa kraslice farbili väčšinou na 
červeno, aby tak pripomínali Ježišovu krv a 
nikdy sa nemaľovali na modro, pretože to 
charakterizovalo smútok. Bahniatka sú 
späté iba s okolitými krajinami. Pôvodným 
symbolom je totiž palmová ratolesť, ktorou 
vítali Ježiša po zmŕtvychvstaní, no keďže u nás tento strom nerastie, 
našim symbolom sa stali práve bahniatka. Zvolili sa kvôli 
aktuálnemu obdobiu, keď začínajú rásť a po ich posvätení majú 
pre rodinu ochranný charakter. Kríž sa stal symbolom z 
pochopiteľných dôvodov – kvôli ukrižovaniu Krista a používa sa iba 
v kresťanských rodinách. Baranček je symbolom Ježiša a taktiež 
upomienkou na jeho obetu. Zajačiky a taktiež iné mláďatká 
odkazujú na prichádzajúcu jar. V biblii symbolizuje tiež 
chudobných a pokorných ľudí a preto sa zaradil i medzi znaky 

Veľkej noci.                                                                   

                                                                                                   

                                                                                 

 

 

 



 
 

Jarná únava- aprílové počasie 

 
Prišla jar, všetko sa prebúdza, spomeňme 

sporadicky aspoň prírodu.  

   

K aprílovému uplakanému aj slnečnému 
počasiu nerozlučne patrí jarná únava, 
ktorá nezabúda na nikoho a myslí 

skutočne a úprimne na všetkých bez rozdielu… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

3 Tipy proti jarnej únave: 
 

 Vybehnite na vzduch - proti únave je najlepší 

pohyb na čerstvom vzduchu. Prekonajte sa aj 

keď nemáte na prechádzku chuť.  

 Dobrá nálada, rande s priateľmi - zamerajte sa 

na pekné veci vo svojom okolí a doprajte si čas 

pre seba, svoje záľuby, čas na rodinu a priateľov. 

Venujte sa veciam, ktoré vám robia radosť.  

 Doplňte si vitamíny - stratenú energiu získate najmä vďaka 

vitamínu C. Stavte najmä na ľahkú jarnú zeleninu, ktorá je 

bohatá na výživné látky. Produkciu vitamínu D možno 

podporiť i stravou bohatou na ryby.  

 

 
Dáni, ktorí patria medzi najšťastnejších ľudí na svete aj vďaka ich 

jedinečnému životnému štýlu, hovoria: „Neexistuje zlé počasie, iba 
zlé oblečenie.“V Kodani jazdí na bicykli 
takmer každý, v každom počasí a bez 
ohľadu na vek, dokonca aj politici 
z najvyšších politických kruhov či dámy 
na vysokánskych 

podpätkoch 
ponáhľajúce sa 

na párty. Ak práve nie ste fanúšikom 
aktívneho bicyklovania, Kodaň vám ponúka 
ďalšie recepty na vnútornú spokojnosť. 
Jedným z nich je miestny fenomén hygge, 
čo sa dá chápať ako stav pokoja, útulnosti či atmosféry domova. 
Jedinečná technika pomáha Dánom dosiahnuť šťastie 
v každodennom živote. Hygge je spoločné trávenie času, 
zapálenie sviečok, zabúdanie na spory, spoločná príprava jedla 
a vytváranie peknej atmosféry. Jednoducho 
vychutnávanie daného okamihu.  
                                                                         

 
 



 
 

Prvým darom 
od matky je 

život, druhým 
láska  a tretím 
porozumenie. 

Materinská 
láska 

presahuje čas 
i okolnosti a trvá 

naveky. 

                                                  

Máj lásky čas    

 

Máj je mesiac, keď je už jar v plnom prúde a pomaly sa blíži 
leto. Je to jeden z najkrajších mesiacov. Všade sú kvety, včely, 
proste život a to inšpiruje ľudí k rozkvetu ich lásky. Samozrejme, 
nielen v máji treba svojmu milému/milej vyznať city, ale tento 
mesiac môžete urobiť niečo, čo vašu lásku posilní.  

Pri príležitosti mesiaca lásky sme vyhlásili súťaž v kreslení, víťazné 
obrázky uvádzame nižšie:    

 

 

kreslili: 

 

Gabika 
     a 
   Lea 
 
 

 

 



 
 

Posilnili sme znalosti z oblasti práva ... 

 

Dňa 15. mája 2017 študenti II. N triedy 

odboru technicko-ekonomický pracovník 

našej školy absolvovali skutočne 

zaujímavú exkurziu na Okresnom súde 

v Kežmarku. Po dohode so 

zamestnancami súdu sme sa zúčastnili 

súdnych pojednávaní s cieľom posilniť 

právne vedomie študentov v oblasti 

trestného práva.   

 
Vstup do budovy sprevádzali členovia 

justičnej stráže, ktorí nás podrobili 

prehliadke na detektore kovov. 

Preukázali sme sa ako „neškodní“ 

a všetci sme mohli postúpiť ďalej 

a zúčastniť sa súdneho procesu.  

 

To, čo doteraz mnohí videli len 

v televízii, v ten deň zažili na 

vlastné oči. Vážnosť pojednávacej 

miestnosti sa preniesla aj na nás, keď sme si uvedomili, že sme 

práve svedkami reálnych príbehov reálnych ľudí, ktorí vykonali 

reálne zločiny, za ktoré musia niesť reálne následky. Medzi 

pojednávaniami sme mali voľný priestor pýtať sa na to, čo nás 

zaujímalo. Samosudca a prokurátor, ktorí boli prítomní na 

pojednávaniach ochotne, odborne a 

dôkladne oboznámili študentov 

s jednotlivými postupmi používanými 

v právnych konaniach, o účastníkoch 

konania, o udeľovaných druhoch trestov, či 

stanovených lehotách na vybavenie 

konania. Študenti mali možnosť si zblízka obzrieť pracovné miesto 



 
 

sudcu, či prokurátora, obliecť sudcovský talár, či vyskúšať ako sa 

sedí v sudcovskom kresle. Veľmi sa im to páčilo.   

V rámci exkurzie sme navštívili Kežmarský hrad, kde sme si prezreli 

zaujímavú hradnú expozíciu, aj expozíciu historických vozidiel. 

Pohľad z vyhliadky Kežmarského hradu na mesto, či Vysoké Tatry 

bol nádherný.   

 
Z exkurzie sme odchádzali plní dojmov. Na tento nevšedný zážitok 

málokto z nás zabudne. A v neposlednom rade bolo to zaujímavé 

a poučné obohatenie učiva právnej náuky. Ďakujeme! 

 
Ing. Miriam Mrovčáková 

 

 
Aktivity mimo vyučovania 

 
Voľnočasové aktivity v  internáte sme vyplnili rôznymi 

kultúrnymi a spoločenskými podujatiami. V januári Slovenská 

knižnica pre nevidiacich zorganizovala stretnutie so spisovateľkou 

Zuzanou Kuglerovou, ktorej hosťom bol aforista a spisovateľ Ondrej 

Kalamár. Autorke Z. Kuglerovej vychádza každý rok niekoľko titulov 

a nebráni sa akémukoľvek žánru. 

Vďaka vplyvu svojej mamy učiteľky 

dejepisu, sa venuje historickým 

románom, povestiam a legendám. Jej 

„miláčikom“ je však poézia. Poetický 

bol aj začiatok nášho stretnutia, kde 



 
 

sme si vypočuli básne v podaní  autorov básnických zbierok: 

Zuzany Kuglerovej -  Hraj sa so mnou,  Ondrej Kalamár -  Vstup na 

vlastné bezpečie. 

 

Spisovateľka debutovala  ako študentka zbierkami básní 

Madona v hmlách a Opakovaný záber. Z jej prvého historického 

románu Beda porazeným sa za šesť týždňov predalo šesťtisíc 

výtlačkov a v odborných kruhoch ju  označili za „slovenského 

Sienkiewicza“. Autorkina Veľká kniha slovenských povestí  

bola nominovaná na ocenenie v talianskej Bologni. Väčšinu kníh Z. 

Kuglerovej ponúka knižnica spracovanú vo zvukovej podobe 

prípadne v Braillovom písme.      

Ondrej Kalamár rozosmial prítomných svojimi aforizmami. 

Zbierky jeho aforizmov, bonmotov a vtipných postrehov 

Vypadnuté z O.K. sa dajú zapožičať v SKN v Braillovom písme. K 15. 

výročiu tragického skonu svojho blízkeho priateľa - básnika a 

textára Jozefa Urbana napísal jeho 

biografiu Pivo u Chárona s Jožom 

Urbanom a v minulom roku vyšla jeho 

zásluhou zbierka jeho najlepších básní 

a textov pod názvom Život je frajer, 

ale ja som väčší. Dozvedeli sme sa 

tiež ako vznikol text piesne Voda, čo 

ma drží nad vodou.  

Vo februári sa naši žiaci zúčastnili literárneho popoludnia 

s básnikom  a spisovateľom Ľubom Olachom a so spisovateľom a 

publicistom Ľubošom Juríkom. Ľuboš Jurík je autorom mnohých 

literárnych žánrov a  televíznych scenárov. Za životopisný román o 

Alexandrovi Dubčekovi  Rok dlhší 

ako storočie dostal cenu 

Literárneho fondu a tiež cenu 

čitateľov za rok 2015. Za 

knihy Pokušenie moci a Poučenie z 

moci dostal prestížnu 

medzinárodnú cenu Egona Ervína 



 
 

Kischa. Je držiteľom ceny Krištáľové krídlo, ktorú dostal za knihu 

Slovenský bigbít v spoluautorstve s Dodom Šuhajdom.  

Ing. Ľubomír Olach sa po revolúcii stal šéfredaktorom 

mesačníka POP HORIZONT, bol spoluiniciátorom založenia 

slovenskej GRAMMY, neskôr AUREL. Debutoval básnickou zbierkou 

Keď zomriem tak nech...! básňami o víne, priateľstve, ženách, 

pozitívnom vzťahu k životu. Rozprávanie autorov popretkávané 

humorom zavŕšili otázky návštevníkov, o ktoré nebola núdza. V 

závere besedy darovali obaja autori niekoľko kníh  knižnici, ktoré 

budú spracované do zvukovej podoby.  

 

„Som šťastná, že moje knižky sú dostupné v 

Braillovom písme.  Je to krásny pocit, že moje texty sú 

dostupné všetkým bez ohľadu na to, či im zrak slúži 

alebo nie,“ boli prvé slová mladej a veľmi sympatickej spisovateľky 

Andrei Rimovej. Je autorkou románov zo súčasnosti, píše 

o medziľudských vzťahoch, v ktorých je veľa lásky, ale aj napätia. 

K písaniu ju motivoval starý otec, 

učiteľ slovenčiny. V čase 

dospievania sa venovala športu, 

ktorý po zranení kolena musela 

zanechať, preto začala písať. 

Napísala knihy ako Amnestia na 

zradu, Nech prší, keď plačem, 

Dáždnik pre Tamaru, Za dverami 

mojich snov, Lavína,  Popol a hriech a iné. 

Veľmi zaujímavé boli video upútavky na knihy a netradičné 

krsty jej kníh, ktorých súčasťou sa stali prírodné živly – voda, vzduch, 

zem a oheň. 

Písanie je pre ňu drogou a je od neho závislá. Jej knihy sa čítajú na 

jeden dúšok vďaka  jednoduchému štýlu písania, dynamike 

a stupňujúcemu sa napätiu. 

V apríli sme prijali pozvanie na besedu do Slovenskej knižnice 

pre nevidiacich v Levoči. Hosťom bol ich bývalý kolega Ľudovít 

Varhánik, ktorý tento rok oslávil jubilejné 80. narodeniny. 



 
 

Porozprával nám o svojej životnej ceste, podelil sa o svoje 

spomienky a skúsenosti.  

Narodil sa takmer nevidiaci, na začiatku však mal svetlocit. 

Do školy v Levoči prišiel ako pätnásťročný. Po ukončení štúdia sa 

zamestnal vo výrobnom 

družstve Invalid v Levočských 

kúpeľoch. Istý čas vyrábal kefy 

v Sirku na Gemeri. Absolvoval 

tiež kurz telefonistov v Prahe 

a zamestnal sa v prvej 

slovenskej automobilke – 

bánovskej Tatrovke, odkiaľ sa 

presťahoval na Spiš. Ako 

telefonista pracoval v Tatrasvite 

v Spišskej Novej Vsi. V roku 1972 nastúpil za korektora slepeckej 

tlače do Tlačiarne pre nevidiacich v Levoči. Dnes sa texty korigujú 

v počítači, vtedy sa matrice vysádzali na zinkový plech. Chybne 

vytlačené písmeno si korektor označil plastelínou a následne sa 

chybný bod vyklepal kladivkom. Popri zamestnaní  vyštudoval 

levočské Gymnázium  a stal sa členom redakčného kolektívu, kde 

inicioval vznik ekumenického časopisu Nádej. V redakcii upravoval 

príspevky od dopisovateľov v Braillovom písme a 

na magnetofónových kazetách, nahrával tiež 

rozhovory do Prameňa. Inicioval zrod slepeckého 

stolového kalendára, ktorý prvýkrát vyšiel v r. 1994. 

Dodnes píše nekrológy do slepeckých časopisov. 

V SKN bol dlhé roky členom edičnej komisie, 

v spolupráci so Slovenskou biblickou spoločnosťou v Banskej Bystrici 

dbal o zásobovanie knižničného fondu náboženskou literatúrou. 

Známy je tiež spoluprácou so Slovenským rozhlasom, kde pôsobil 

ako dopisovateľ.  

Pán Ľudovít Varhánik  je pre nás dôkazom toho, že ak sa človek 

nevzdáva, zdolá akúkoľvek prekážku.  

 

                                                                Mgr. Zuzana Chovancová                                                             



 
 

Výstava: „Sila, čaro a farby Brazílie“.  
 

V rámci turistického krúžku sme sa tejto pôsobivej výstavy 
zúčastnili dňa 17. mája v levočskej radnici. Brazílčan Adelio Sarro 

predstavil kolekciu s 
nezvyčajným farebným 
rukopisom a s výrazne 
štruktúrovaným a 
členeným povrchom, do 
ktorého zapracúva 
odkazy v Braillovom 
písme. Pravá strana 
takého obrazu ponúka 
zrakovo postihnutým 

ľuďom vzorku štruktúry a vysvetlivku v Braillovom písme. Obrazy sú 
doplnené zmenšenou verziou diela a textovou charakteristikou 
obrazu čitateľnou pre vidiacich a v bodovom písme aj pre 
nevidiacich. Umelec 
zobrazoval jednoduchých 
ľudí nerozlučne spojených s 
manuálnou prácou, ich 
tváre sú vážne a 
melancholicky zasnené. 
Unikátne a veľmi pôsobivé 
obrazy v pestrých farbách 
vzbudzujú pozitívne pocity 
a sú plné emócií, a to aj 
vďaka vždy prítomným 
kvetinám, zvieratám alebo hudobným nástrojom. Sarro sa svojím 
špecifickým štýlom a technikou maľovania preslávil po celom 
svete. Vystavoval na všetkých kontinentoch, okrem Afriky.  

 
Ing.Dana Jelínková 

 

 

 



 
 

Dávid a jeho stretnutie s úspešnou paraolympioničkou 
 
Volám sa Dávid a chodím do prvého ročníka, odbor knihár. 
Som členom „SZZP klub detí a mládeže“ v Spišskej Novej Vsi. 

Jednou z akcií nášho klubu bolo aj 

stretnutie s úspešnou 

paraolympioničkou Veronikou 

Vadovičovou. Na paraolympiáde 

súťažila v disciplíne streľba zo 

vzduchovej pušky.   

Na paraolympiáde v Riu 2016 

získala dve zlaté medaily. Vo 

februári 2017 na svetovom pohári 

v Spojených Arabských Emirátoch 

získala štyri prvenstvá a prekonala 

svetový rekord. 

Jej slová boli, aby sa ani hendikepovaní ľudia nevzdávali svojich 

snov a venovali sa tomu, čo ich napĺňa a baví a tešili sa 

z maličkostí. Aj ona začínala skúšať streľbu až na strednej škole na 

hodinách TV a vtedy by ju ani vo sne nenapadlo, že dosiahne 

také úspechy. 

V súčasnosti sa rekreačne venujem cyklistike. Baví ma to a som 
rád, keď ku vozíku môžem pripojiť speedy systém a bicyklovať sa 
po cyklistickej trati alebo len tak po meste. 
 



 
 

Opýtali sme sa... 
 
Michal, čo si sa naučil a bude Ti niečo po ukončení štúdia 

chýbať? Aké máš plány na najbližšie 

obdobie?   

„Chýbať mi budú spolužiaci, kamaráti, 

pekné zážitky zo školy. Učitelia, ktorí sú 

pomocou pre žiaka, sú dobrí. Naučil 

som sa viac chápať ľudí, že ma chce 

učiteľ niečo naučiť, viem urobiť 

matrac...Na prázdniny nemám plány, chcel by som si oddýchnuť 

a pripraviť sa na krutú realitu: práca - spánok. Viem aj vypnúť, ísť 

na diskotéku, rád by som pocestoval po svete“. 

 

Prešiel váš prvý rok štúdia na naše škole, ako ste spokojní? 

 

Gabika: 

„Som spokojná  na škole, veľmi sa mi tu páči, 

sú tu príjemní učitelia aj žiaci, neprekvapilo 

ma nič, odporúčala by som ju aj iným. Tu sa 

učíme tak kľudnejšie, vo väčšej pohode“. 

 

Nikola: 

„Na začiatku som sa trocha obávala, 

ale zvykla som si vďaka dobrým 

kamarátom, ktorých tu mám“.  

Monika: 

„Chcem povedať presne to isté, čo 
Nikola. Cítim sa dobre na škole, hneď 
som si zvykla“.   
 

Pavol:  
„Zvykol som si, som spokojný a aj to, že som s Martinom na izbe mi 
pomohlo“.  
Sofia: 
„Na škole sa mi páči, zvykla som si rýchlo“. 



 
 

 
Martin:  
„Veľmi sa mi páči na škole, zvykol som si už 
po prvom týždni aj dobrí kamaráti sú tu. Zo 
začiatku som sa trocha obával ako bude na internáte, ako ma 
prijmú ostatní“.  
 
 
Aké knihy, hudba a filmy vás oslovujú?   
 
Gabika: 

„Mám rada zaľúbenú hudbu, najviac 
anglickú a španielsku. Filmy sa mi tiež páčia 
romantické, o láske, seriály ale aj horory. 
Z kníh, ktoré som prečítala sa mi páčili: Kráska 
a zviera, Jana Eyrová, Anna zo Zeleného 
domu“.  
 
Martin A.: 
„Nemám rád 

romantické filmy, lebo vo mne 
vzbudzujú pocit, že sa musím hneď 
zaľúbiť, nemám to rád“.  
 
Sofia: 
„Rada čítam, hlavne o mafii, prečítala 
som veľa kníh“.  
 
Jakub:  
„Čítam rád, snažím sa vzdelávať. Najradšej mám knihy o prírode, 
bavia ma hlavne cicavce. Ak ma nejaké zviera zaujme, snažím sa 
zistiť o ňom čo najviac informácií. Veľmi rád mám aj dobrodružné 
filmy aj knihy. Naposledy som čítal knihu “Posledný kapitán“, je 
o tom aj film o moreplavcoch, ktorí sa plavia po mori celé dni“.  
 
Alžbetka: 
„Čítam rada o psoch, doma mám Veľkú knihu 
plemien, prečítala som ju celú. Mám rada aj knihy 
o liečivách, v čom ľuďom pomáhajú a rozprávkové 
knihy“.  



 
 

Paulínka: 
 „Páčia sa mi knihy aj filmy o divokých 
zvieratách, o šelmách, hlavne 
o jaguároch“.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Ktoré ľudské vlastnosti sú pre vás dôležité a čo naopak nemáte 
radi? 
 
Martin G.: 
 „Pre mňa je dôležité, aby 
ľudia vedeli človeka 
pochopiť, poradiť mu a 
pomôcť. Nemám rád, keď si 
niektorí robia srandu z vecí, 
ktoré sú vážne“.  
 
Pavol: 
 „Tiež mám rád ľudí, ktorí sa 
snažia človeka pochopiť 
a nemám rád ľudí, ktorí si chcú presadiť svoje za každú cenu“. 
 
Máte nesplnený sen?  
 
Martin G.: 
 „Od malička som túžil byť farárom, alebo rehoľným bratom, tiež 
by som chcel ísť do Paríža a vedieť rozprávať po francúzsky, vždy 
sa mi táto reč páčila“. 
 
Pavol: 
 „Tiež by som chcel  ísť do Paríža“. 

 



 
 

Naše átrium 

Žiaci z učebných odborov – Obchodná 
prevádzka a Spracúvanie dreva, spolu so 
svojimi majsterkami odborného výcviku sa 
postarali o vzornú úpravu átria školy. 
Vyčistili chodníky, pleli záhony, strihali 
stromčeky a kríky, sadili letničky , skalničky , 
bylinky a iné. Átrium skrášľujú a spestrujú 
každoročne, čím našim žiakom 

zabezpečujú možnosť tráviť príjemné 
voľné chvíle v tomto prostredí. 

 

 

 

 

 



 
 

Záverečné skúšky 

V dňoch 20 – 21.6.2017 prebiehajú na našej škole záverečné 

skúšky. Na nich naši žiaci budú dokazovať svoje zručnosti 

a vedomosti, ktoré získali počas prípravy na povolanie. Úspešní 

žiaci ich ukončia získaním výučného listu. Záverečná skúška v 

stredných odborných školách pozostáva v SOU z písomnej, 

praktickej a ústnej časti. V odborných učilištiach ju tvorí praktická 

časť, po ktorej nasleduje ústna časť. Pred začiatkom konania 

záverečnej skúšky sa žiak tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni 

nezúčastňuje na vyučovaní . Tieto dni sú určené na prípravu žiaka 

na skúšku. 

Všetkým žiakom, ktorí sa pripravujú na záverečné skúšky 
prajeme veľa šťastia a držíme im palce! Samozrejme, mysleli sme 
aj na našich maturantov, ktorým sme tiež držali palce a spomínali 
sme ich v minulom Štvorlístku. 

Akú partiu rozohrajú po ukončení školy? 

 

 

 Veľa šťastia a nádherné prázdniny! 

 

 



 
 

Vymaľuj a zrelaxuj... 
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