
 



 

 

 

 

 



 

Milí spolužiaci, kamaráti, 

je po prázdninách, počas ktorých ste si iste 

poriadne oddýchli, načerpali sily, spoznali 

nových priateľov, užili si nádherné slnečné 

dni, kúpanie a poniektorí ste aj brigádovali. Ubehli neuveriteľne 

rýchlo a opäť sa stretávame v našej obľúbenej škole. Väčšina z nás 

sa už tešila na svojich kamarátov, spolužiakov, na nových prvákov 

a niektorí aj na pedagógov, či ostatných pracovníkov školy.  

Veríme, že tento školský rok bude pre nás všetkých skvelým 

študentským rokom, počas ktorého získame veľa nových 

vedomostí a zároveň sa aktívne zapojíme do rozličných súťaží, 

akcií, reprezentácií školy a pod.   

Želáme Vám veľa úspechov v štúdiu, pekné zážitky so spolužiakmi 

a hlavne zdravie a šťastie! 

                                                                                            Gabika /III.C/  

 

Dobré ráno, škola 

Dobré ráno, milá škola,                                 Dobré ráno školské múry, 

prišiel šťastný deň,                                         biele paláce!                            

keď s taškami prichádzame                          Vraciame sa oddýchnutí  

do tých tvojich stien.                                      znova do práce. 

                                                                                                  / Alojz Čobej/ 

Do tých čistých tried a lavíc,  

do tých známych dvier. 

Leto ušlo z kúpaliska, 

prišiel september. 

 



 Návšteva divadelného predstavenia 

V mesiaci máj sme sa v Spišskom divadle zúčastnili 

divadelnej komédie Škriepky na korze. Išlo o 

komediálny príbeh z rybárskeho prostredia, mestečka 

Chioggia. V tejto výbornej komédii nie je núdza o sústavné  zvady 

medzi susedmi, mužskú i ženskú žiarlivosť, ale aj o hromadu lásky. 

Samozrejme všetko je to výdatne okorenené ostrým talianskym 

temperamentom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Bankujeme so SLSP 

 

 V rámci vzdelávacích dní našej práce v cvičných bankách 

sme v jeden nádherný slnečný deň navštívili pobočku bankovej 

inštitúcie – Slovenskej 

sporiteľne, a. s. v Levoči. Po 

oboznámení sa s ponukou 

bankových služieb SLSP 

a náhodného kvízu otázok 

 a odpovedí (mimochodom za 

vedomosti našich žiakov sme sa 

nemuseli hanbiť), sme prešli k činom. Matej, žiak III. A triedy, sa 

rozhodol založiť si študentský účet. Ako to vnímal? Z jeho slov 

uvádzame: „Pán riaditeľ 

pobočky SLSP a jeden zo 

zamestnancov banky nám 

predstavili webovú stránku 

Slovenskej sporiteľne. Po tomto 

úvode, začala moja „rola“. 

Nastalo vysvetľovanie 

potrebných náležitostí počas zakladania účtu. Odporúčali mi 

najvýhodnejší bankový produkt -  „Študentský účet SPACE!“ 

Výhoda? Neplatíš nič! Je zadarmo. Nevýhody? Tie neexistujú. 

Každá písomnosť, ktorú bolo potrebné mnou podpísať, mi bola 

dôkladne vysvetlená. Teším sa ako budem pracovať s platobnou 

kartou. Niečo podobné chcem zažiť aj v budúcnosti.“  

 

Napísal a zažil Matej /III. A/ 



 

Maturita a záverečné skúšky 

 

V mesiacoch máj a jún prebiehali aj na 

našej škole záverečné skúšky a maturita.  

Písomná časť maturitnej skúšky sa konala už 

v marci,  praktická v máji a ústna časť v júni.  

V učebných odboroch prebiehali 

záverečné skúšky, ktoré pozostávali z ústnej časti, kde žiaci 

preukázali svoje nadobudnuté teoretické vedomosti počas štúdia.  

V praktickej časti žiaci predviedli svoje praktické zručnosti 

získané počas odborného výcviku.  

Všetci naši študenti aj žiaci, ktorí sa zúčastnili maturitných či 

záverečných skúšok ich úspešne zvládli a obhájili tak svoje 

vedomosti, ktoré získali počas 

štúdia na našej škole.  

S končiacimi študentmi 

a žiakmi sme sa srdečne 

rozlúčili a popriali im veľa 

šťastia a úspechov v ďalšej 

etape ich života. 

 

 

 

 

 

 

   

    



Kurz ochrany zdravia človeka a prírody 

 

Dňa 5.júna 2018 sa žiaci prvých a druhých 

ročníkov zúčastnili „Kurzu ochrany zdravia 

človeka a prírody“. Naša trasa viedla 

smerom na 

Mariánsku horu, 

ktorá je najstarším 

pútnickým miestom 

Východného 

Slovenska. Korene 

mariánskeho kultu 

siahajú až do 

13.storočia. Cesta je lemovaná kaplnkami, pri ktorých sme si robili 

krátke zastávky na 

občerstvenie. Počas krásneho 

slnečného dňa nám 

príjemný tieň vytvárala 

lipová aleja. Táto aleja 

bola pomenovaná po 

Svätom Otcovi „Aleja 

Jána Pavla II“, 

z príležitosti výročia 

pápežskej návštevy.  

Naša cesta späť viedla 

príjemnou lesnou cestičkou 

smerom na Kováčovú vilu 

a odtiaľ do školy.        Martin /III.C 



Navštívil som slovenského prezidenta... 

 

14. jún 2018 bol v živote našej školy významným 

dňom. V rámci dňa otvorených dverí päťdesiat zrakovo 

a telesne postihnutých žiakov, ich rodičov 

a sprevádzajúcich pedagógov navštívilo sídlo 

slovenského prezidenta v Bratislave.   

Skoré ranné vstávanie 

ničím neubralo na 

všetkej tej nádhere 

a pompéznosti, ktorú sme zažili 

v Grasalkovičovom paláci. 

Čakala nás komentovaná 

prehliadka historických 

priestorov, vystúpenia čestnej 

stráže, vojenskej hudby 

a folklórnych súborov.  

Do paláca sme vstúpili priamo cez bránu na Hodžovom námestí. 

Hlavným schodiskom s unikátnou sochárskou výzdobou sme prešli 

do veľkej Hlavnej sály. Dnes je miestom oficiálnych prijatí 

a podpisov dôležitých zmlúv. 

V ten deň v nej boli 

návštevníkom sprístupnené 

oficiálne dary pánovi 

prezidentovi od občanov, 

organizácií, miesto a obcí, aj od 

štátnikov z rôznych kútov 

Slovenska i celého sveta.  

Pre významné návštevy 

a rokovania prezidenta v úzkom 

kruhu slúži prijímací salón. V minulosti bol hudobnou sieňou. 

Zachovali sa v nej prekrásne obrazy predstavujúce alegórie 

hudby, spevu a tanca. Nás v tejto miestnosti „privítala“ sama 

Mária Terézia s manželom 

Františkom Lotrinským. Vo vitríne sme 

mali možnosť prezrieť si štátne 

vyznamenania udeľované 

prezidentom republiky.  

Prehliadka pokračovala návštevou 

Zeleného salóna, kde prezident 

rokuje s domácimi a zahraničnými 

delegáciami. Nemenej zaujímavými 



boli Zlatý salón, aj Hnedý salón slúžiaci ako knižnica a na 

neformálne rokovania prezidenta. V Malej – súkromnej – jedálni 

prezidenta sa nachádzali vzácne kúsky nábytku z druhej polovice 

18. storočia. Sala Terrena v minulosti 

slúžila ako prirodzený prechod do 

záhrady a na prezimovanie vzácnych 

rastlín, v súčasnej dobe je k dispozícii 

novinárom a hosťom prezidenta. 

K cenným priestorom paláca patrí 

kaplnka sv. Barbory s pôvodnými 

freskami. V záhrade za prezidentským 

palácom sa v 18. a 19. storočí 

usporadúvali veľkolepé záhradné 

slávnosti. Na jednej z nich sa zúčastnila 

aj cisárovná Mária Terézia. Dnes je 

obľúbeným miestom verejnosti.  Aj keď 

sme pána prezidenta nestretli osobne, 

mali sme neskutočný zážitok! Bude nám ho pripomínať jeho podpis 

karta na pamiatku.  

 

 

Prehliadka vláčikom Prešporáčikom nám 

umožnila zažiť Bratislavu z okien príjemného 

motoráčika a spoznať sídla našich 

najvyšších štátnych orgánov a iných 

inštitúcií. Z nádvoria Bratislavského hradu, 

či priestoru pred Národnou radou SR boli 

úchvatné pohľady na krásavicu na Dunaji.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



A potom nás čakalo Kittsee. Rakúska dedinka, v ktorej varia 

tú najúžasnejšiu čokoládu. Prezreli sme si priestory, v ktorých sa 

všetky tie dobroty vyrábajú a vo firemnej predajni ochutnali 

z množstva rôznych čokoládových bonbónov a iných sladkostí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bol to nádherný deň! Spoznali sme nové miesta, sídla našich 

zákonodarných a vládnych činiteľov, zažili sme kopec nových 

zážitkov, upevnili priateľstvá a pošteklili sladkým pokušením svoje 

chuťové poháriky.   

Zo srdca zaň ďakujeme! Komu? Našim pedagógom, 

rodičom, skvelému a vždy ochotnému dopravcovi p. Imrichovi 

Kickovi a jeho KICKOBUS-u, že nám umožnili a pomohli zrealizovať 

túto vydarenú exkurziu.       

 

 



Prázdninový výlet 

 

Tieto prázdniny som navštívil 

drevený  artikulárny kostol 

v Hronseku pri Zvolene. Je to 

sakrálna pamiatka zaradená do 

Zoznamu svetového kultúrneho  

a prírodného  dedičstva UNESC0. 

Celodrevený kostol slúžiaci 

Evanjelickej cirkvi. Je zaujímavý 

tým, že je postavený celý z dreva, 

bez jediného klinca, má kapacitu 

až 1100 ľudí, pôdorysne má tvar 

kríža a strop je utvorený v tvare obrátenej lode. Vzhľadom na to, 

že bol dostavaný a vysvätený  v roku 1726, vydržal až do dnešných 

dní a je vo veľmi dobrom 

stave. Meno staviteľa 

kostola nie je známe, 

napriek tomu hovorí o jeho 

majstrovstve. 

 

 

 

 

                 

 

                Dávid /III.C/ 

 



Môj zážitok z prázdnin 

 

 

 Cez prázdniny som 

navštívil mesto Bardejov. 

Bol som tam prvýkrát 

a veľmi sa mi tam 

páčilo. S mamkou sme 

boli ubytovaní v penzióne ROSE na peknej 

tichej ulici.  

Námestie Bardejova je krásne. Zo všetkých 

kútov mesta cítiť históriu. Nádherná je 

Bazilika sv. Egídia, ktorú sme navštívili. Pozreli 

sme si aj expozíciu ikon v šarišskom múzeu. V meste sme si večer 

príjemne posedeli pri hrajúcej farebnej fontáne. Priamo v penzióne 

bol bazén. Chodil som plávať každý večer. Bardejov je veľmi 

krásne mesto  a odporúčam každému navštíviť ho.            

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                            Pavol /III.C                              

 



Naše predstavy ideálnych prázdnin: 

 

 

 

 

Peter /II.B/ 

 

 

 

Vladimír /II.A/ 

 

Róbert /II.B/ 

 

 

 

 

 Vladimír /II.A/ 

 



                           Básnické okienko 

 

                         Škola 

                             Do školy som prišiel, 

                              kamarátov som si tu našiel. 

                             Mám tu všetkých rád, 

                           chcem byť s každým kamarát. 

Sú tu dobrí učitelia, 

so všetkým mi dobre poradia 

a dobre ma naladia. 

V škole sa mi veľmi páči, 

sú tu milí prváci. 

Mám rád túto školu 

a nikdy nezabudnem na ňu. 

Teším sa na školský výlet, 

chcem spoznať náš veľký svet. 

 

Monika 

Monika je milá deva, 

vždy sa na nás usmieva. 

Monika sa pozerá, 

dúfam, že jej nevychladla 

večera. 

 

 

Miška 

Miška tá je veselá, 

po škole si pobehá. 

So Slavkom si rozumie, 

všeličo mu pošepne. 

Miška keď sa zjavila, 

internát oživila. 

 

 

Pavol a Martin /III.C/ 

 

 

 

 

 

 



Skúste nájsť v osemsmerovke vetu: „Škola je tu zas“.  
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vytvorili žiaci III.C triedy 
 

 

 

 

 



Vedeli ste, že: 

 

 

...oči majú podiel na 85% vašich 

vedomostí? 

...očné svaly sú najsilnejšie svaly v ľudskom tele? 

...ak dostanete strach, váš zrak sa zlepší? 

... je nemožné kýchnuť s otvorenými očami? 

 

 

...dvaja ľudia z piatich si vezmú svoju prvú lásku? 

...človek si nemôže pobozkať svoj lakeť? 

...ľudská stehenná kosť je pevnejšia ako betón? 

...vážite menej, keď je mesiac priamo nad vami? 

...iba dve zvieratá vidia dozadu bez toho, aby otočili hlavu:  

   papagáj a králik? 

 

 

 

...had môže spať za vhodných podmienok tri roky? 

 

 

...keď vydry spia, držia sa za ruku, aby 

od seba neodplávali? 

 



                                                                                     

Maľovaná krížovka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



Vymaľuj si... 
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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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