
 

 



 



Naše Vianoce 

Ako každý rok, tak aj tento rok sme sa 

21. decembra zišli pri vianočnej 

besiedke, ktorej úvodom bolo krásne 

vianočné pásmo namiešané 

z vianočných melódií, tancov, tvorivej 

dramatiky a vianočného kvízu v podaní 

ochotných 

žiakov 

našej školy a ich pedagógov. 

Nemenej zaujímavé bolo rozprávanie 

o prežívaní Vianoc v jednotlivých 

krajinách sveta spojené 

s videoprojekciou. Ďalšiu prestávku 

medzi súťažnými kolami vyplnilo 

tanečné číslo. Kvízové otázky boli 

pripravené aj z týchto 

sprevádzajúcich aktivít. Takže 

pozornosť a 

vnímavosť 

súťažiacich 

rozhodla o ich 

konečnom 

umiestnení. 

Víťazi boli 

odmenení sladkými odmenami. Námaha pri nachádzaní darov 

pre blízkych nemôže byť spojená s materiálne vnímaným 

prežívaním sviatkov. 

  

Pravá hodnota je porozumieť 

človeku, ktorý je vedľa nás. 

Veríme, že sa nám to týmto 

vianočným darčekom – od nás 

pre všetkých vás – podarilo. 

 

 



                      

Potešili však aj 

darčeky pripravené 

žiakmi a majstrami 

na hodinách 

odborného výcviku prezentované 

na vianočnej burze vo vestibule 

školy. Ďakujeme! 

 

 

                                    

Úspešný projekt vďaka podpore spoločnosti Siemens s.r.o. 

 

 Vďaka podpore 

spoločnosti Siemens  s. r. o. sa 

podarilo získať grant pre 

potreby našej školy. Finančný príspevok z projektu 

bol použitý na zakúpenie notebooku  

a príslušenstva na pomoc pre žiakov so zrakovým 

postihnutím. Taktiež bola zakúpená 

rezačka na papier a lepenku (pákové 

nožnice), ktorá bude slúžiť ako pomôcka 

pre žiakov počas odborného výcviku  

v učebnom odbore polygraf – knihár. 

Tieto technické a špeciálne učebné 

pomôcky výrazne uľahčia a rozšíria možnosti vzdelávania zrakovo 

postihnutých žiakov. Pomáhajú im vyučiť sa v príslušnom odbore  

a uplatniť sa v pracovnom procese.  

V mene slabozrakých žiakov sa 

chceme veľmi pekne poďakovať tejto 

spoločnosti za poskytnutý finančný dar.  

 

 

 

 



Ďalší úspech našej cvičnej firmy PRÚTY s.r.o., 

 

Dňa 7.2.2018 sme 

sa zúčastnili jubilejného 

10. Kontraktačného dňa 

cvičných firiem. 

V tomto ročníku 

reprezentovali našu 

školu študenti III.A a IV.A 

triedy s cvičnou firmou  

PRÚTY s. r. o., Levoča. 

 Hlavným 

organizátorom bola Obchodná 

akadémia na Murgašovej ulici 

v Poprade, ktorá podporuje 

odborné vzdelávanie žiakov 

stredných škôl prostredníctvom 

simulácie firemného a obchodného 

života. 

 Jubilejného 10. Kontraktačného dňa cvičných firiem  

v Poprade sa zúčastnilo 20 cvičných firiem, z toho jedna cvičná 

firma bola zahraničná (Ostrava, Česká Republika). Celkovo sa 

súťažilo v niekoľkých kategóriách a to: 

- najkrajší výstavný stánok 

- najlepší manažérsky tím 

- najzaujímavejší katalóg 

-najpútavejšia elektronická prezentácia 

  

Cvičná firma PRÚTY  s. r. o., Levoča získala 1. miesto v kategórií 

najzaujímavejší katalóg a 3. miesto v kategórií najkrajší výstavný 

stánok. Naši žiaci si vybrali tematiku Veľká noc, ktorá bola 

dotvorená výnimočnosťou krojov, v ktorých žiaci prezentovali 

stánok.  

 

VEĽKÁ CHVÁLA NAŠIM ŽIAKOM 

 

Žiaci, ktorí sa zúčastnili na kontraktačnom dni cvičných firiem: 

Ancin Martin, Burčíková Daniela, Tomášová Barbora, Mulík Matej, 

Holubová Dominika, Sopková Lea. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V našej cvičnej firme počas svojich študentských čias pracovala aj 

deväťnásobná víťazka Paraolympijských hier, zjazdová lyžiarka 

Henrieta Farkašová. Heňa je veľkým vzorom a inšpiráciou pre 

našich žiakov, držíme jej palce a veríme, že sa jej bude aj naďalej 

dariť. 

 
 

 

kolektív III.A a IV.A triedy 



14. 2. Valentín 

 

 

Moja ruža 

 

Každý má tú svoju, každý ju proste hľadá...svoju ružu...Každý ju 

raz nájde, krásnu a voňavú...a vie, že je to tá najkrajšia vôňa 

 na svete...A tak zmámený krásou a vôňou zabúda na to, že ruža  

má tŕne...Necíti ich bolestivé pichanie a nevidí ani krv vytekajúcu 

z rán...Občas síce pocíti kruté 

bodnutie pri srdci, keď vidí, 

že niekto iný sa dotýka jeho 

ruže...,že niekto iný je 

zmámený jej vôňou...Vtedy  

by chcel ružu skrotiť, zbaviť 

tŕňov a vône a ukryť ju ďaleko 

od všetkých...Potom si ale 

uvedomí, že keby ju zmenil, 

zničil by to, prečo ju tak 

miluje...už by to nebola jeho 

RUŽA...A tak zanechá ružu 

a nájde si ľaliu...Nevyzerá tak 

nádherne, aj vonia akosi 

placho...je jemná 

a poddajná...nezraňuje... 

ani nepovznáša...len 

miluje...Prejde veľa 

času...občas stretne ružu 

a spomína na jej vôňu 

a krásu...Zabúda  

na tŕne...vrhne sa k nej...zraní sa na tŕňoch a odchádza 

k ľalii......................................... 

Čo je horšie v živote? Trpieť pre ružu alebo ublížiť ľalii? A čo keď nie 

je východiska??? 

 

 

 

 

 

Gabika /II.C/  



 

 

kreslila: Gabika /II.C/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kreslila: 

Estera/III.Bou/ 

 

 

 

 

 

 

 

kreslila: 

Erika/III.Bou/ 

 

„Srdce má svoje dôvody, ktoré rozum nemá“ 



Lyžiarsky kurz 

 

Skvelý lyžiarsky kurz aj tento školský rok prebiehal v jednom 

z najlepšie 

vybavených 

lyžiarskych stredísk  

na Slovensku,  

v  Tatranskej 

Lomnici. Zúčastnilo 

sa ho 10 žiakov  

a 3 pedagogické 

pracovníčky. Pred 

začiatkom 

lyžiarskeho kurzu 

sme si 

prostredníctvom inštruktážnych videí  

na interaktívnej tabuli objasnili základy lyžovania, aby sme svoje 

teoretické vedomosti mohli od 15.-19.01. 2018 naplno využiť.  

 Ubytovanie, stravu, zapožičanie 

lyžiarskej výstroje pre žiakov, skipasy 

a skibus od ubytovne k lyžiarskemu 

stredisku a späť boli 

zabezpečené Súkromnou školou 

v prírode 1. máj v Tatranskej Lomnici.  

Plní očakávaní sme  

sa v pondelok ráno 15.01. 2018 vydali  

na cestu do Tatranskej Lomnice. Naše dni začínali o 7:00 hod. 

budíčkom, raňajkami, 

potom nasledovala 

kontrola lyžiarskej výbavy 

a odchod do lyžiarskeho 

strediska.  

Prvý 

deň na 

lyžiarskom 

svahu sa 

zdal tak 

trocha náročný, keďže 

boli medzi nami aj úplní začiatočníci a postaviť sa prvýkrát na lyže, 



vyšliapať si kopec nebolo pre nich hneď najjednoduchšie.  

Teoreticky sme síce všetko ovládali, ale niekedy  rozdiel medzi 

teóriou a praxou prekvapil 

aj nás. V úplných 

začiatkoch pri spustení 

z kopca, o tom kam sa 

pôjde, rozhodovali viac lyže 

než my a často krát  sa 

každá lyža rozhodla ísť 

samostatne. Ďalšou 

kapitolou bolo brzdenie. Stromy naokolo boli vyobjímané ako 

nikdy predtým – ale veď predsa niekde sa zabrzdiť musí. Všetko 

nakoniec dopadlo výborne a každý žiak  sa naučil lyžovať. Naši 

pokročilejší lyžiari hneď od začiatku využívali vleky a zlepšili si okrem 

kondičky aj techniku lyžovania a rýchlosť.  

Každé odpoludnie sme si naplánovali zaujímavý program: 

 - besedu s horským vodcom o bezpečnosti pri pohybe v horskom 

teréne  

 - spoznávanie Tatranskej Lomnice, 

Starého Smokovca, Štrbského 

a Skalnatého Plesa.     

 Nezabudnuteľným zážitkom bola 

prehliadka unikátneho 

Tatranského ľadového dómu – 

baziliky a ľadových sôch  

na Hrebienku.   

V Relax centre v Tatranskej 

Lomnici sme príjemne zrelaxovali, 

uvoľnili sa a zregenerovali sily. 

Večery sme trávili rozhovormi a  hraním rôznych 

spoločenských hier. 

Tatranské počasie sa nám ukázalo v rozličných 

podobách, väčšinou prialo. Cítili sme sa výborne, preto 

takmer každý z našej 13-člennej lyžiarskej výpravy by privítal  

ešte aspoň jeden týždeň lyžovačky naviac .    

 

 

 

lyžiarsky tím  

 



Fašiangová diskotéka 

 

 

Dňa 31.1.2018 sa v našej škole konala fašiangová diskotéka 

v maskách. Zorganizovali ju 

žiaci našej školy pod 

dohľadom vychovávateliek. 

Fantázia žiakom nechýbala 

a celá spoločenská 

miestnosť bola plná krásnych 

a veľmi 

 zaujímavých 

masiek. Porotu 

tvorili pani 

vychovávateľky 

spolu s učiteľmi. 

Hodnotenie 

bolo ťažké, pretože každá 

maska mala svoje čaro. 

Hlavnou úlohou bolo dobre 

sa zabaviť, preto sme sa 

postarali, aby každá jedna maska dostala peknú cenu. Touto 

cestou sa chceme poďakovať hlavným sponzorom akcie a to 

pracovníkom školy, 

ktorí prispeli svojimi 

cenami, a tak zaiste 

potešili všetkých 

zúčastnených žiakov. 

O skvelú náladu sa 

postarali naši žiaci 

Dominik Lazorík, Erik 

Urban a Erik Bednár.  

 

Celou miestnosťou sa 

šírila príjemná 

atmosféra, moderné 

hity a k tomu chutné 

občerstvenie. 

Vychovávateľky 

napiekli šišky, 



nechýbala domáca klobáska, ktorá potešila všetkých.  

Na záver sme sa poďakovali všetkým za nádherné ukončenie 

fašiangového obdobia. 

 

 

 

 

      

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plavecký výcvik  

 

Na náš plavecký výcvik sme sa tešili už dávno. Boli sme hlavne 

radi, že sa týždeň 

nebudeme učiť 

a namiesto toho si 

užívať skvelú vodu 

v našom školskom 

bazéne. Plavecký 

výcvik prebiehal 

v termíne od 19. 

do 23. februára a bolo nám naozaj super. Menej skúsení plavci sa 

najprv zoznamovali s vodou a skúšali si základné činnosti  vo vode. 

Zdatnejší sa učili, opakovali si alebo vylepšovali svoj plavecký štýl. 

Pedagógovia nás 

pochválili za slušné 

správanie, disciplínu 

a aj z toho dôvodu sme 

si pobyt vo vode 

a celkovo plavecký 

výcvik  užívali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

žiaci I.B 

 



Veľkonočná burza 

 

Tento rok sme sa opäť zúčastnili Veľkonočnej burzy, ktorá sa 

konala 21. marca 2018 v priestoroch kina v Levoči. Našimi 

výrobkami sme prezentovali  našu školu a taktiež prácu našich 

šikovných žiakov a pedagógov. 

Veľmi nás teší , že sme nesklamali 

a znova sme obhájili prvé miesto 

v súťaži o najkrajší stôl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Veľkonočné zvyky vo svete  

 

 

Veľká Británia: „Happy Easter!“ 

V britských rodinách deti po celom 

byte hľadajú skryté čokoládové 

vajce a ten, kto ho nájde, hneď ho aj 

zje. Každoročne sa obchodné domy predháňajú v tom, kto 

bude mať v ponuke najťažšie, najväčšie a aj najoriginálnejšie 

vajíčko. Počas Veľkonočnej nedele a v pondelok sa koná  

 na niektorých miestach Londýna prehliadka drakov. 

 

Taliansko: „ Buona Pasqua!“ V priebehu svätého týždňa sa 

veriaci Taliani modlia a pripomínajú si bolestivé chvíle utrpenia 

Krista. Za najväčšiu veľkonočnú lahôdku sa v Taliansku 

považuje pečená jahňacina. Obľúbené sú aj praclíky a ich 

skrútený tvar má predstavovať založenie rúk pri modlitbách. 

Veľkej noci predchádza karneval, ktorý končí Popolcovou 

stredou a jeho súčasťou sú sprievody masiek, maškarády 

i tance. 

 

 

Francúzsko: „Joyeuses Pâques!“  

Počas Veľkej noci deti vo Francúzsku 

majú najviac radi veľkonočné vajíčka, 

kuriatka, zajačiky, kačičky či zvony. 

Čokoládové vajíčka deti hľadajú  

v záhradách. Veľkonočný pondelok je iba dňom pracovného 

pokoja, Francúzi totiž šibačku ani oblievačku nepoznajú. 

 

 

Španielsko: „Felices Pascuas!“ Španieli Veľkú noc volajú 

Semana Santa, čiže Svätý týždeň. Oslavy sa začínajú Kvetnou 

nedeľou a vrcholia vo Veľkonočný pondelok. Počas týchto 

dní sa v centrách miest zastaví hromadná doprava a ľudia 

vyrazia do ulíc, aby si pozreli pouličné predstavenia  

so stredovekými motívmi. V Španielskych mestách je možné 

vidieť procesie, čiže sprievod kajúcnikov s vysokými 

kužeľovitými čiapkami. Za kajúcnikmi kráčajú chlapci  



s vysokými sviečkami a hlavným motívom celého sprievodu sú 

bohato zdobené nosidlá s Kristom či inými postavami 

v životnej veľkosti.  

 

Slovinsko: „ Vesele velikonočne praznike!“ Vajíčko ako symbol 

lásky a zaľúbenia dávajú slovinské dievčatá chlapcom. 

Vajíčka najčastejšie farbia voskom. Robí sa to tak, že vajíčko 

sa vyfúkne na škrupinku a nanesie sa naň vosk zo sviečky. 

Potom sa ponorí na niekoľko hodín do červenej farby, ktorá 

vyjadruje Kristovu krv.  

 

Švédsko: „Glad Pĺsk!“ Množstvo žartov  

a rôznych povier, tak toto sú veľkonočné 

sviatky vo Švédsku. Malé deti sa na Zelený 

štvrtok oblečú do dlhých šiat so šatkami  

na hlavách a s načerveno natretými 

tvárami zvonia pri dverách, alebo domácim podstrčia pod 

dvere veľkonočný list. A ako taký veľkonočný list vyzerá? Ide  

o lístok podobný „Valentínkam“, ktorý je vyzdobený 

obrázkami čarodejníc, vo vnútri s milým veršíkom. 

 

 

Grécko: „Kalo Pascha!“V Grécku sa 

počas Veľkonočnej nedele konajú 

vidiecke hostiny, na ktorých sa 

konzumujú vajíčka, grilované jahňacie, 

chlieb, šaláty a koláče. Všetko je prestreté na dlhých stoloch 

a k dispozícii pre každého, kto má chuť. Po celý tento deň 

ľudia nosia so sebou kraslice a keď postretnú známych, tak si 

s nimi s kraslicami „ťuknú“ a povedia: „Kristus vstal z mŕtvych“. 

Gréci jedia guľatý ploský bochník (Christopsomon), na ktorom 

je kríž a načerveno zafarbené vajíčka. Na Bielu sobotu sa 

zdobia kostoly a každý chystá posviacku. V nedeľu potom 

prichádzajú na rad radovánky. 

 

                                                                                  

 

                                                                                      Martin/II.C/ 

 

 



Festival pohybových skladieb 

 

 
 

Dňa 24. marca 2018 sa 7 žiakov našej školy z pohybovo-tanečného 

krúžku zúčastnilo súťažnej prehliadky 22. ročníka Festivalu 

pohybových skladieb v Trnave. Boli prvými priekopníkmi medzi 

zrakovo a mentálne postihnutými žiakmi. Predviedli plnohodnotný 

výkon v dvoch skladbách - „Muži v čiernom“, kde ich tanec získal 

2. miesto a odtancovaná Štvorylka  získala 3. miesto. Žiaci si 

z podujatia okrem nových skúseností a zážitkov odniesli strieborné 

a bronzové medaily i krásne diplomy. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jarné prázdniny – Šikľavá skala 

 

Cez jarné prázdniny som bol pri Šikľavej skale, ktorá sa nachádza 

za obcou Matejovce nad Hornádom. Cesta z obce nám trvala 

približne päť minút. Šikľavá skala je prírodný div na okraji 

Slovenského raja. Nevie o nej veľa ľudí, čo je podľa mňa škoda, 

pretože tam bolo naozaj krásne. Pomaly kvapkajúca voda 

v spolupráci so štipľavým mrázikom vytvorila úžasné cencúľovité 

útvary, na ktoré som sa nemohol vynadívať. Po ceste späť sme sa 

boli pozrieť na psov v útulku.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávid/II.C/ 



Na slovíčko s maturantmi... 

 

1) Ako ste boli spokojní našej škole? 

Peťa: Bola som veľmi spokojná na škole.  

Diana: 

Sú tu dobrí a priateľskí učitelia, triedna nám 

veľmi veľa pomáhala, na škole sa mi páčilo. 

Dominik, Erik B., Erik U.: Na škole 

sme boli spokojní.  

 

 

2) Bude vám po skončení  školy niekto 

príp. niečo chýbať? 

 

Diana:  

Zvykla som si na spolužiakov, budú mi chýbať. Verím, že sa niekedy 

v budúcnosti  stretneme, aj s triednou by som sa rada stretla. 

Dominik: 

Chýbať mi budú zážitky z internátu, rôzne 

veselé situácie a teším sa na to, čo prinesie 

budúcnosť. 

Erik U: 

Niektorí ľudia mi budú chýbať, teším sa na novú 

etapu života, škola mi 

pomohla v ťažkých chvíľach. 

Peťa: 

Mám rada zmenu a už sa 

teším na to, čo nové mi osud 

prinesie.  

 

3) Môžete nám prezradiť, aké sú vaše plány 

do budúcna? 

Peťa: 

Chcela by som študovať na Katolíckej univerzite 

v Levoči.  

Diana:  

Možno by som si chcela vyskúšať aj prácu v zahraničí, ale ešte 

zatiaľ neviem, ktorá krajina by bola vhodná. Chcela by som sa 

zamestnať, neviem čo by ma bavilo, počkám na to, čo prinesie 

osud. 



Dominik: 

Nájsť si prácu, prípadne odísť do zahraničia, ak sa podarí. 

Erik U: 

Zmaturovať, ísť postupne za svojimi cieľmi a snami.  

 

4) Chceli by ste niečo odkázať mladším spolužiakom? 

Všetci naši maturanti sa zhodli v jednom a odkazujú:  

„Učte sa, lebo vzdelanie je v živote dôležité!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medzinárodný deň dobrých skutkov 

Dať je viac ako dostať. Také  

je  jedno z  hesiel 

Medzinárodného dňa 

dobrých skutkov. Počas 

tohto dňa  napríklad   

dobrovoľníci  zorganizovali 

zaujímavý program pre 

rodiny z krízových centier, 

aby aspoň na chvíľku opustili brány  centier a prišli 

tak na iné myšlienky.  

Skúsme sa aj my zamyslieť nad tým, aké dobré 

skutky by sme mohli urobiť pre druhých, aby sa 

myšlienka pomáhať iným dostala do celého 

sveta. Veríme, že si vzájomne pomáhate, podporujete sa a máte 

sa radi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Martin/II.C/ 



Tajnička 

 

Ak chcete vylúštiť tajničku správne, musíte sa poradiť so svojimi 

kamarátmi z ostatných odborov, spolupráca teší . 

V každom riadku sa dopĺňa slovo z iného odboru /čalúnnik, knihár, 

TAP, SVP, Služby a domáce práce/. 

 

 

 

      1.     E    

     2.       I   

       3.   A     

4.    I           

       5.        

 

 

 

Legenda k tajničke: 

 

1. iný názov pre molitan 

2. zliatina, ktorá sa používa sa pri zlatení 

3. bezhotovostná.........../doplň podstatné meno/ 

4. doplň prídavné meno pred slovo „služby“  

5. druh koreňovej zeleniny štipľavej chuti 
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Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a napísali pár riadkov  

do časopisu, vážime si to. 
 

 

 

Váš redakčný tím 
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