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Milí prispievatelia do školského časopisu, 

chceli by sme sa Vám poďakovať, lebo aj 

vďaka Vám náš časopis získal ocenenie 

v celoslovenskej súťaži triednych 

a školských časopisov „Pro Slavis 2018“.  

 

 

 



Kurz ochrany zdravia človeka a prírody 

Dňa 27.septembra 2018 sa žiaci 

prvých a druhých ročníkov 

zúčastnili „Kurzu 

ochrany zdravia 

človeka a prírody“. 

Cesta viedla 

smerom k osade Odorica, ktorá 

leží v trojuholníku obcí Levoča, 

Levočské Lúky a Spišský Hrhov. 

Jedná sa o starý grófsky majer 

grófa Csákyho zo Spišského 

Hrhova, ktorý ho počas agrárnej 

reformy po 1. svetovej vojne 

odovzdal štátu.  

Následne tento majer odkúpilo 

sedem gazdov, ktorí tu začali 

hospodáriť. V 50tych rokoch im 

štát pôdu vzal a v 90tych ich potomkom vrátil. Zakladateľom 

ekofarmy Odorica bol Andrej Franko, syn jedného zo 

siedmych gazdov.  

Žiakom sa na biofarme veľmi páčilo a najväčším 

zážitkom pre nich bolo fotografovanie sa so 

zvieratami, hlavne s koníkmi. Spolu so svojimi pedagógmi sa 

zastavili aj na starom židovskom cintoríne 

 



Spoločne jeden pre druhého  

Už niekoľko rokov dm drogéria realizuje 

aktivity spoločenskej zodpovednosti 

a dobrovoľníctva. V rámci iniciatívy dm-spoločne, 

najväčšej iniciatívy za podporu dobrovoľníctva 

v Európe bol tímom dm vybraný projekt našej školy –  

SŠI v Levoči - ako jeden z víťazných. V septembri sme 

sa pustili do realizácie tohto projektu. Vysadili sa krásne 

tuje a rôzne okrasné kríky, ktoré budú skrášľovať okolie našej školy. 

Spoločne sme vytvorili lepšie prostredie pre život nás 

všetkých. V mene všetkých žiakov a pedagógov školy zo 

srdca ďakujeme za príležitosť zúčastniť sa projektu dm 

drogérie a za možnosť dívať sa z okien školy na  zmenený zelený 

priestor pod jej oknami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÚB nás učí, my sa radi necháme poučiť 

 

Naše stretnutie v cvičných bankách obohatila príjemná návšteva 

zamestnankýň reálnej bankovej inštitúcie – Všeobecnej úverovej 

banky. Svojou zaujímavou prednáškou na tému pôžičky a úvery 

nás previedli svetom pôžičiek a upozornili 

na obrovské problémy vznikajúce pri 

neuváženom zadlžovaní sa občanov. 

 Poučné a veselé boli hrané modelové 

situácie v bankách pri žiadaní 

a schvaľovaní úveru. Žiaci boli v pozíciách 

klientov banky, bankové úradníčky 

vytvárali rôzne situácie a učili nás, aké informácie máme poznať, 

čo všetko nás má zaujímať, ako máme v daných situáciách 

správne reagovať, skrátka učili nás ako správne narábať 

s peniazmi. Sme im za to veľmi vďační. Zo srdca Vám, milé dámy, 

ďakujeme. Veríme, že v reálnom živote nesklameme. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Európsky deň jazykov 2018 

 

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa od 

roku 2001 Európsky deň jazykov oslavuje 

každý rok 26. septembra. Jeho cieľom je 

podnietiť Európanov, aby sa bez ohľadu na vek učili viac jazykov. 

Jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho 

porozumenia medzi národmi a je tiež kľúčovým prvkom kultúrneho 

dedičstva. 

Na našej škole sme si 

tento deň pripomenuli 

zaujímavými aktivitami, 

napr. žiaci si vyskúšali, 

ako by to mohlo 

vyzerať pri výrobe 

viacjazyčného slovníka. 

Vyhľadávaniu slov 

v rozličných slovníkoch, 

triedeniu a kresleniu 

obrázkov 

predchádzala diskusia 

o rôznych jazykoch, krajinách sveta, nárečiach a podobných 

slovách vo viacerých jazykoch. Potom sme si vybrali 4 cudzie 

jazyky, povedali sme si, v ktorých krajinách sa používajú, vyfarbili 

sme vlajky týchto krajín a identifikovali ich na slepeckej mape. 

Najviac zábavy žiakom priniesla práca so slovníkmi a prekladačmi.    



Festival gymnastiky a tanca v Košiciach 

 

Naši 6 žiaci so zrakovým a mentálnym 

postihnutím z pohybovo – tanečného 

krúžku sa zúčastnili už po druhýkrát 3. ročníka Festivalu 

gymnastiky a tanca v skupine seniori 18+, ktorý sa 

uskutočnil dňa 13.októbra v Košiciach. Na legendárny 

hit od skupiny ABBA – „Money, money, money“ naši tanečníci 

zatancovali skladbu s obručami, s využitím aj jednoduchých 

gymnastických prvkov a predviedli tak plnohodnotný výkon medzi 

zdravými rovesníkmi. Žiaci si z festivalu odniesli cenné skúsenosti, 

zážitky, zlaté medaily a účastnícky list. Škola obdržala pohár 

zobrazujúci tancujúcu gymnastku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zdravá výživa a prevencia obezity mládeže  

  
Téma správnej výživy sa týka každého z nás, no napriek tomu na 

správne stravovanie a zdravý životný štýl často zabúdame. 

 

16. októbra sme si v našej škole 

pripomenuli svetový deň výživy. Cieľom 

aktivít bolo sprostredkovať žiakom školy 

poznatky o zdravej výžive a stravovaní, 

podporiť u žiakov zdravý životný štýl, viesť 

ich ku správnemu stravovaniu, poukázať 

na nezdravé potraviny. Žiaci sa dozvedeli 

o potravinovej pyramíde a pitnom režime, 

diskutovali sme o prezentácii a v závere 

vyplnili krátky test, kde si overili získané informácie. 

 

Racionálne stravovanie zohráva významnú úlohu v živote človeka, 

ovplyvňuje jeho zdravie, zvyšuje odolnosť organizmu, chráni pred 

obezitou a je zdrojom energie, živín, vitamínov a minerálnych látok 

a preto je potrebné, aby sme si jeho zásady osvojili. 

 

 

 

 

 

 



Návšteva Mikuláša v našej škole 

 

Dňa 6.12.2018 zavítala mikulášska nálada 

aj do našej školy. Už od rána bolo vidieť, že žiaci 

sa veľmi tešia na mikulášsku nádielku. V tento 

deň dostávame darčeky v podobe 

čokoládových dobrôt, ovocia či iných sladkostí, 

no v balíčku si môžeme nájsť i palicu, uhlie alebo iné nevábne 

predmety. 

 Zvuk roličiek sa presúval z učebne do učebne sprevádzaný 

anjelom i dvomi čertmi a obdarúval žiakov našej 

školy malou pozornosťou. Mikuláša zorganizovali 

žiaci školy, aby tak potešili svojich spolužiakov. Za 

malé sladké prekvapenie ďakujeme obchodnému 

reťazcu Tesco a Rade rodičov školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stačí spojiť sily...  

 

Našej škole, Klubu priateľov, ktorý pracuje pri škole a Karpatskej 

nadácii sa podaril sa zaujímavý projekt s názvom „Máme radi 

východ“, ktorého zámerom bolo podporiť rozvoj nekomerčnej 

kultúry a tvorivosti v rámci stretávania sa ľudí a ich aktívneho 

trávenia voľného času. Okrem podpory sebarealizácie týchto 

študentov a ich vedúcich sa 

podarilo skultúrniť javisko 

a zmodernizovať zastaralú 

techniku potrebnú na hudobný 

doprovod tanečných skladieb.  

Žiaci na pravidelných 

stretnutiach pod vedením 

pedagógov 

nacvičili rôzne tance. S nimi sa už úspešne 

predstavili na tanečnom festivale v Trnave, 

v Košiciach a 22. novembra 2018 sa v rámci osláv 

Dňa nevidiacich predstavili aj nám.  

Tematicky sme scenár programu 

zamerali na lásku k domovine. Je 

jedno kam sa na Slovensku vydáte,   

Slovensko je krásna krajina od Dunaja, 

až po Tatry.  



Dvadsať žiakov školy 

účinkujúcich v programe, 

hodiny nácvikov, 

obetavosť žiakov i 

pedagógov dávali tušiť, 

že to bude zaujímavé. 

Program bol pestrou paletou histórie, pamiatok, 

nárečia, folklóru, či východniarskeho 

temperamentu – Levoče. To všetko žiaci vyznali v básňach, 

ľudových piesňach, 

v scénach tvorivej 

dramatiky, kde priblížili 

príbeh Bielej pani – 

Juliany Korponayovej, 

či život a dielo Majstra 

Pavla z Levoče. Žiaci 

sa tiež predstavili so 

svojimi tanečnými číslami a svoje umenie predviedli aj našim 

hosťom. Veľmi si vážime, že typické piesne a tance z oblasti 

Gemera – Rejdovej nám predstavili manželia Suchanovci, rodičia 

našej žiačky Nikolky. Aj oni učia svoje dve dcérky láske k folklóru, aj 

napriek tomu, že Nikolka je na invalidnom vozíku. Odhodlanie 

a radosť, ktorá z nich vyžarovala sa určite preniesla na všetkých 

zúčastnených. Sladkou bodkou za programom bola odmena pre 

všetkých aktívnych žiakov s logom organizácie, ktorá tento úžasný 

projekt podporila. VEĽKÁ VĎAKA, Karpatská nadácia!   

 



EJ, KOLEDA, KOLEDA .... 
  

20. december 2018 bol v našej škole dňom, kedy sme si 

spoločne chceli priblížiť čaro prichádzajúcich Vianoc.  

  

Členovia pohybovo-

tanečného krúžku predviedli 

krásne vianočné pásma. Boli 

to postavy Svätej rodiny 

hľadajúcej prístrešie podľa 

známeho biblického 

príbehu, alebo anjel, či 

pastieri, ktorí sa prišli pokloniť novonarodenému Kráľovi. Kostýmy 

našich „hercov“ sa rodili pod rukami šikovných majsteriek 

odborného výcviku, za čo im 

z celého srdca ďakujeme.   

 

Nechýbal spev a vianočné 

koledy, ktoré nám svojím hudobným 

talentom sprevádzali  Paľko na 

akordeóne a Tomáš na gitare.   

 

Neskôr na scénu prichádzali 

písmenká „O“ a „K“. Ďalej  „A“. 

potom „L“. A nakoniec písmeno „D“ 

a písmeno „L“. Vznikali rôzne slová, 

až nakoniec slovo, ktoré nás 



sprevádzalo predvianočným programom. Slovo KOLEDA. Koleda 

v kresťanskom zmysle slova je spojená s dobrou zvesťou o narodení 

Dieťaťa Ježiša. Koledy, ktoré sa spievajú počas vianočných 

sviatkov v kostoloch, sú duchovné piesne.  

 

V programe nesmel chýbať 

tanec. Na tóny vianočnej 

melódie s „vianočnými 

guľami“ v rukách ho 

odtancovali členovia 

pohybovo-tanečného krúžku.  

 

  Neoddeliteľnou súčasťou blížiacich sa sviatkov sú 

vianočné oblátky, ktoré sme si spoločne upiekli a tak zažili 

jedinečnú atmosféru domáceho pečenia oblátok a medovníkov.  

Počas súťaží vianočného kokteilu to tu krásne rozvoniavalo. A na 

záver nás čakala ochutnávka týchto 

sladkých dobrôt. Boli vynikajúce! 

Podobne ako boli veľmi lákavé, 

a vhodné ako vianočný darček, 

rôzne menšie či väčšie, 

jednoduchšie či náročnejšie ručne 

vyrobené výrobky z dielní našich 

majstrov odborného výcviku a záujmových krúžkov, ktoré 

prezentovali na vianočnej burze vo vestibule školy. Zo srdca Vám 

za ne ďakujeme a prajeme požehnané vianočné sviatky! 

 



11. Kontraktačný deň cvičných firiem - Poprad 2019 

  

Na základe pozvánky Obchodnej akadémie, Murgašova 94 

v Poprade sme sa  dňa      7. 2. 2019 spolu so 6 žiakmi našej školy 

odboru Technicko-administratívny pracovník zúčastnili 11. 

Kontraktačného dňa cvičných firiem v priestoroch obchodnej 

akadémie v Poprade.   

           

Veľtrhu sa zúčastnilo 19 cvičných firiem z Košického a Prešovského 

kraja. Naši 

študenti si 

v priamom 

kontakte 

ako 

predávajúci 

aj zákazníci 

vyskúšali 

zásady 

obchodnéh

o rozhovoru, 

prezreli si 

výstavné stánky jednotlivých Cvičných firiem, ich katalógy, 

ponukové listy, elektronické prezentácie, vizitky, príp. rôzne 

akciové ponuky a zľavy. Obľúbenou atrakciou pre žiakov bola 

ochutnávka sladkostí od cvičných firiem so zameraním na výrobu 

čokolády, waflí, palaciniek a sladkých dobrôt. 

 



Na veľtrhu cvičných firiem prebiehali tieto súťaže: 

 

-      Najpútavejšia elektronická prezentácia CF,  

-      Najkrajší výstavný stánok CF 

-      Najzaujímavejší katalóg CF, 

-      Najlepší manažérsky tím 

  

 

Cvičná firma Prúty s. r. o., na 11. Kontraktačnom dni cvičných 

firiem získala tieto ocenenia: 

 

2. miesto za Najzaujímavejší katalóg CF 

  3. miesto za Najkrajší výstavný stánok CF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozhovor s našou úspešnou lyžiarkou Paulínkou 

 

Radi by sme vám predstavili našu šikovnú a sympatickú žiačku 

1.ročníka  učebného odboru TAP - Paulínu Štefanovú 

z Nitrianskeho Pravna.  

1. Povedz nám niečo o tvojich záujmoch: 

Baví ma šport, hlavne lyžovanie – mám rada rýchlosť na 

lyžiach, cvičenie, som v paralympijskom tíme.  

2. Ako si sa dostala k lyžovaniu? 

Objavil ma bývalý tréner 

v tábore na Remate, ktorý 

si všimol moju športovú 

zdatnosť a na základe 

toho si ma vybrali do 

paralympijského tímu. 

3. Ako vyzerá tvoj bežný 

týždeň? 

Navštevujem školu a ak sa 

podarí, snažím sa ísť 4 až 5 

krát do týždňa do fitka, 

mávam aj kondičné tréningy.  

4. Mohla by si nám prezradiť niektoré z tvojich úspechov? 

Získala som 1.miesto v slalome na majstrovstvách SR a 

2.miesto v super – G na majstrovstvách Európy v Poľsku. 

V Rakúskom Pitzal v súťaži o európsky pohár som bola prvá 

v obrovskom slalome a na medzinárodných pretekoch 

v Stubai/Rakúsko/ som obsadila 3.miesto. 



5. Na ktorej zjazdovke sa ti jazdilo najlepšie? 

Bolo to na medzinárodných pretekoch v Landgraafe 

/Holandsko/ v hale, v ktorej je iba ľad.  

6. Podarilo sa ti získať nejaké 

umiestnenie?  

Súťažila som medzi seniorkami ako 

jediná juniorka, v obrovskom slalome 

som bola prvá a v slalome som 

skončila ako druhá. 

7. Chcela by poradiť našim žiakom, ako by sa mohli stať 

úspešnými? 

Ak ich baví nejaký šport, nech sa mu venujú a nech sú 

motivovaní.  

8. Hneváš sa, keď ťa niekto kritizuje, alebo ťa kritika posúva? 

Kritiku beriem v pohode, na základe nej viem, že mám niečo 

zmeniť. 

9. Čo hovoríš na vetu: Nikdy sa nevzdávaj. 

Je to pravda a aj keď sa niekedy nedarí, treba ísť ďalej. 

10. Čo pre teba znamená šťastie, si šťastná? 

Šťastná som vtedy, keď sú ľudia okolo mňa šťastní. 

 

Tešíme sa, že naša bývala žiačka zjazdová lyžiarka a  

deväťnásobná víťazka Paralympijských hier Henrieta 

Farkašová má svoju nasledovníčku a opäť na našej škole. 

 

Paulínke ďakujeme za rozhovor, držíme palce a želáme veľa 

športových úspechov!  



Naša úspešná plavkyňa Vanda...  

 

 V našej škole sa môžeme popýšiť 

prváčkou Vandou Kračunovou, ktorá 

miluje plávanie. Vanda má za sebou  

viacero plaveckých súťaží, kde získala 

krásne umiestnenia. V septembri sa zúčastnila na kongrese Global 

Youth Leadership v hlavnom meste Azerbajdžanu v Baku. V októbri 

na majstrovstvách Slovenska športovcov s Downovým syndrómom 

získala 4 tituly. Momentálne sa pripravuje na Špeciálne olympijské 

hry, ktoré sa konajú v Abu Dhabí. Nás zaujímalo, ako to Vanda 

celé prežíva a na čo sa v Abu Dhabí teší. 

 

Ako sa ti páči v našej škole? 

Veľmi sa mi páči, je to skvelá škola, sú tu dobré učiteľky, mám tu 

veľa výborných kamarátov, kámošky a darí sa mi. 

Môžeš nám povedať, na čo sa najviac tešíš v Abu Dhabí? 

Na športovcov, trénerku, nové zážitky a na všetko čo ma čaká. 

Ktoré jedlo máš najradšej ? 

Najradšej mám ryžový nákyp a žemľovku. 

Aká hudba a filmy sa ti páčia? 

Rada si vypočujem rap a konkrétne 

rapera Kaliho. Z filmov je môj 

najobľúbenejší  The Kissing Booth. 

Čo najradšej robievaš vo voľnom 

čase?  

Najradšej šporujem a cvičím. 



 

 

 

 

SEN O LÁSKE 

 

Bol raz jeden veľmi krásny 

deň, 

chlapec si myslel, že je to sen. 

Stretol jedno dievča krásne, 

od tej chvíle skladá básne.  

 

O dievčaťu, ktoré veľmi ľúbi, 

a zo srdca jej lásku sľúbi. 

Je to dievča milé, krásne, 

jeho srdcu veľmi vzácne. 

 

Chlapec sa ku nej prihovorí, 

no dievča ani ústa neotvorí. 

Odišla od neho preč, 

z jeho srdca stal sa terč. 

 

Pohľadom chlapca odbila, 

a srdce plné lásky ranila. 

Chlapec má srdce zlomené, 

a jeho sny o láske sú zničené.  

 

Chlapec veľmi dlho premýšľal, 

a smútok od seba časom odohnal. 

Uvedomil si, že v mori nie je iba jedna ryba, 

a našiel si lásku, ktorá mu tak v srdci chýba. 

 

 

Samuel Veselý 

I. A 

 

 

 



 

Pripájame našimi žiakmi obľúbenú omaľovánku: 
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Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a napísali pár riadkov  

do časopisu, vážime si to. 

 

Želáme Vám dni plné radosti a pohody. 

 

 

Váš redakčný tím 
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