
 

  

„Všetci na jednom javisku stojíme a čokoľvek sa tu koná,       

všetkých sa nás to týka.“  
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5. september 

 

 

Opäť a zasa  

našou školou ozýva sa vrava, 

dôstojnosť vážnu chvíľu spriada, 

vládne príjemná nálada.        

 

Nové tváre a nevyslovené priania 

eufóriu sviatočného dňa zrkadlia. 

Drevárka, sťa veľká čarodejka, svoju náruč otvára, 

všetky túžby odkrýva.  

 

Hlboký cit lásky, veľavravné slová 

i žiacka duša zvedavá.  

Každoročné to dary školy -                                 

nevysychajúce zdroje.                        

 

Dnes opäť zasadá do lavíc, 

garantuje rozkvet duše i pýrenie líc.  

Vernosťou nanovo žiari,   

istotu cítiť v celom školskom chotári.  

 

Čaro dňa hoc magickú silu má, 

s krehkými bytosťami verne sa pohráva.            

No vedz, že nie sme v ríši snov, ani ilúzii – 

- sme v škole otvorených názorov a vízií. 
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Prvý deň v škole 

Betónom vyliaty chodník sa kľukatí od hlavnej tepny mesta k bránam školy. Prírodné kulisy 

navádzajú v návštevníkoch objektu príjemnú atmosféru. Celý rok tu po chodníkoch vedúcich 

priamo do školy prejde množstvo žiakov. Aj dnes je to tak. Cestu do školy prvýkrát absolvuje 

skupinka študentov zvedavo nazerajúc do okien ako do výkladov, aby tak vopred absorbovali 

atmosféru nových priestorov a našli tu svoje bezpečné miesto.  

Škola sa udomácnila na periférii mesta a dnes si žije svoj 116 rok života. Okolie školy tvoria 

stromy a rozsiahle trávnaté plochy. Priestory školy oddeľuje od mesta neďaleká železničná trať 

a obe časti spája starý podjazd. To všetko vytvára zaujímavý kolorit, ktorý je súčasťou mesta. 

Ani jej sa novodobá rekonštrukcia nevyhla. Modernú budovu dotvára podkrovná časť, odkiaľ 

sa ponúka výhľad na blízke okolie. Budova má tri poschodia s atypickým pôdorysom, čo z nej 

robí zaujímavú stavbu mesta. Pôsobí akoby architekt pospájal jednotlivé časti budovy do celku, 

čím dosiahol nezastrešený priestor, ktorý sa ocitá v útrobách školy. Veľkosť priestoru vyráža 

dych. Kto sa tu ocitne cíti rešpekt pred tým, čo mu pohľad smerom nahor ponúka. Rada sa tam 

pozerám, pretože vtedy si uvedomujem, že som súčasťou obrovského vesmíru, a zároveň tak 

bezmocná i zraniteľná v rukách prírody.  

Jednoduchosť priestoru átria umocňuje kamenná štvorcová dlažba a popri múroch, 

s desiatkami okien, sa tiahnu malé zatrávnené úseky, ktoré ho oživujú. Obidva vchody zdobia 

staršie stromy orgovánu pripomínajúce niekoľkoročnú minulosť školy. Protiľahlé vchody 

lemujú nízke schodištia.  

Trochu popŕcha, ale ani to neodradí žiakov, aby zaplnili miesto v srdci školy. V jednom kúte 

átria sa neisto tlačia prváci, tie lepšie pozície obsadili starší spolužiaci. Za oknami postávajú 

oneskorenci, ktorí pozorne sledujú dianie odohrávajúce sa medzi vysokými múrmi školy. 

Odtiaľ pôsobí tento priestor menším dojmom, ale život pulzujúci v ňom ukradne všetku 

pozornosť. Vonku, na jednom schodišti, je možné sledovať živú galériu učiteľov školy tváriac 

sa spokojne, oddýchnuto, so zvyškami slnečných lúčov na tvári. Aj dnes tu cítiť závan starej 

dobrej školy. Všetci sme tu, aby sme sa nadýchali atmosféry nového školského dňa. 

Stačí pár krokov do interiéru školy a odhalíme pekný priestor. Brány átria nás chodbami 

nasmerujú k širokým schodiskám, ktorými sa posúvame vyššie na jednotlivé poschodia školy. 

Tu jedna miestnosť strieda druhú. Školský nábytok, najnovšia technika, pútače odborov, práce 

žiakov a iné detaily pripomínajú nastavenie štúdia. Príjemná žltá farba poschodí pekne ladí 

s bielymi rámami okien a zábradlí. Celkovú atmosféru chodieb na stenách dotvárajú tablá 

tried. Ak sú dvere náhodou pootvorené, z tried sa vykráda atmosféra kolektívu, ktorú je tu cítiť 

silnejšie než v iných častiach školy. Špecifická výzdoba, miestami pokreslené lavice a ošúchané 

steny prezrádzajú, kto je tu skutočným pánom.   

Prechádzka školou ponúka miestnosti, v ktorých, ak máte záujem, dokážete tráviť veľa času. 

Personál a žiaci školy sa strácajú v priestoroch šatní, telocviční, odborných učební, dielní,  

jedálne, zborovne, riaditeľne, z ktorých nás každý osloví už pri samotnom vchode. A aby toho 

náhodou nebolo málo, je tu aj bazén. 
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Kto vstúpi do školy po prvýkrát, omámi ho vôňa kvetov na parapetoch okien, nadobudnutý 

pocit nikde nekončiacich chodieb, zaujímavo riešený interiér a príjemná atmosféra. A ešte 

jedna vec – okamih, keď na chvíľu stratíte istotu. Ale personál školy vám vzápätí ukáže smer, 

podá informácie, či dokonca poskytne sprievod. Útroby školy rýchlo presvedčia každého, že si 

vybral správne. 

Dnes sme prvý deň v škole. Je krásne počkať si na rýdzi školský deň a zažiť, ako škola žiari 

v zápale práce. Človek si vtedy uvedomí radosť, že môže byť súčasťou denného života školy.  

 

 

minulosť a súčasnosť 
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Stáž v Bystřici pod Hostýnem 

Na začiatku školského roka sme sa šiesti študenti z odborov dizajn a tvarovanie dreva, tvorba 

nábytku a interiéru zúčastnili stáže, ktorá bola súčasťou projektu Erasmus+. Stáž sa uskutočnila 

v Strednej škole nábytkárskej a obchodnej v Bystřici pod Hostýnem na severnej Morave. 

Prvý týždeň sme si najprv otestovali zručnosti v školských dielňach obidvoch škôl. Pracovali 

sme pod dohľadom Radeka Plukáčka, ktorý nám vždy ochotne pomohol a poskytol odborné 

rady. Vyskúšali sme si dlabanie, brúsenie, voskovanie a morenie dreva. Počas tohto týždňa 

sme navštívili zámok v Bystřici pod Hostýnem, kde sme si pozreli expozíciu historického 

ohýbaného nábytku. Ďalej sme navštívili hrad Helfštýn, Svätý Hostýn, Zoo a zámok v Lešné. 

Videli sme výrobu drevených ohýbaných stoličiek vo firme Ton. Vo voľnom čase sme hrali 

minigolf, pri ktorom sme sa skvele zabavili.   

Druhý týždeň sme sa zúčastnili sympózia rezbárov, ktorý sa konal pred domovom mládeže.                         

Na sympóziu sme pracovali na svojich reliéfoch podľa vlastného návrhu. Témou ročníka bolo 

„Drevo ožíva“. Keďže sme celý čas pracovali vonku, často sa pri nás zastavovali detičky                    

a okoloidúci, ktorých zaujímalo, čo vyrábame. Počas práce sme si robili menšie prestávky, aby 

sme si mohli pozrieť práce ostatných účastníkov sympózia, ktoré boli tiež veľmi zaujímavé. 

Svoje dokončené práce sme namorili, po vysušení vybrané časti vybrúsili a následne ich 

nalakovali.    

Posledný deň našej stáže sa konala vernisáž, na ktorej sme predstavili a obhájili svoje práce. 

                                                                                                                           (Nikola Magáčová, IV.B) 
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Krajinársky kurz 

Každý rok sa žiaci druhého ročníka umeleckých odborov zúčastňujú krajinárskeho kurzu. Náš 

kurz sa začal v pondelok 19. septembra 2016. Prišli sme ráno do školy a mali sme takzvanú 

teoretickú časť krajinárskeho kurzu. Učitelia nám všetko potrebné vysvetlili, povedali čo si 

máme doniesť a ďalší deň sme mohli začať pracovať. V utorok 20. septembra 2016 to začalo 

„naostro“. Mysleli sme si, že všetko bude prebiehať hladko. Lenže boli sme na omyle. Utorok 

ráno sme sa stretli na určenom mieste a hneď sme pochopili, že to nebude prechádzka 

ružovou záhradou. Ráno bola neskutočná zima. Nikto nebol na takúto skúšku imunity 

pripravený, a tak sme si to museli doslova vytrpieť. Ale nie, až tak strašné to nebolo. Je pravda, 

že ráno bola neznesiteľná zima, ale o hodinu neskôr už bolo lepšie. Prvý deň v teréne sme 

trávili v Levoči, kreslili sme exteriér a interiér. Druhý deň sme boli znova v Levoči a odbor 

fotografický dizajn už fotil. Ostatní znovu kreslili. Tieto dva dni v Levoči hodnotím, podľa 

vlastného názoru, ako skvelo zvládnuté. Aj napriek rannej zime sme živí. Či sme zdraví, to sa 

už povedať nedá. Nie každý odolá takej krutej skúške imunity. Vo štvrtok 22. septembra 2016 

sme sa presunuli do Markušoviec. Zrána sme kreslili v interiéri. Samozrejme, že kvôli zime. Keď 

už bolo vonku príjemnejšie, šli sme maľovať von. V piatok 23. septembra 2016 sme sa všetci 

tešili, že je pred nami posledný deň. V tento deň sme sa stretli až o hodinu neskôr, ako inak, 

opäť kvôli zime. Posledný deň sme domaľovali naše umelecké diela a potom sme fotili. Piatok 

zbehol asi najrýchlejšie, ako to len išlo. Celý týždeň hodnotím známkou 1. Dala by som k nej aj 

hviezdičku, ale tá zima dostala asi každého. Myslím si, že na krajinárskom kurze sme sa dosť 

toho naučili, čo sa týka kreslenia, maliarskych techník a samozrejme fotenia. Nie všetko je len 

o teórii, ale hlavne o praxi. Som rada, že naša škola to chápe a pomáha študentom rozvíjať sa 

v tom, čo ich najviac baví.                                                                          

                                                                                                                             (Janka Gajdošová, II.B) 

Pocity študentov II.B triedy vyjadrené na tabuli tesne po krajinárskom kurze a spečatené 

bielym na čiernom potvrdzujú slová účastníčky kurzu a autorky článku. 
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Pribeník - „Mosty bez bariér“ 

 14.09.2016 

   

 

Obec Pribeník, okres Trebišov, sa každoročne na jeden deň stáva stredobodom pozornosti 

študentov stredných škôl Košického samosprávneho kraja. Tradične sa tu schádzajú                      

na festivale mládeže. Tento jednodňový festival tvorivosti je stretnutím zdravotne 

znevýhodnených a zdravých stredoškolákov. Koná sa v areáli Strednej odbornej školy                    

J. Majlátha pod názvom „Mosty bez bariér“.    

Už od skorého rána sa zástupy študentov z rôznych škôl nášho kraja presúvajú dlhou uličkou 

nenápadnej dedinky na jedno spoločné miesto- historický kaštieľ. Neskorobaroková budova je 

vsadená do veľkolepého parku a celá kompozícia miesta púta našu pozornosť. Tabuľa vedľa 

vstupnej brány informuje, že Pribeník počas svojej existencie často menil svojich zemepánov. 

V 19. storočí obec patrila bohatej rodine Majláthovej. A hoci sú to už desaťročia, zanechala tu  

najkrajšiu stavbu v okolí – kaštieľ, ktorý ani v súčasnosti nie je prázdny, naopak, vládne v ňom 

čulý ruch. Je sídlom Strednej odbornej školy J. Majlátha a spolu s parkom vytvára znamenitú 

časť obce. Je krásny (aj keď zub času aj tu zanecháva svoje stopy) a oči majú pocit, že je 

nevšedný. Za svoju noblesu vďačí bohatej rodine zemepána. Celý komplex vyžaruje oázu 

pokoja spojenú s funkčným využitím. Snúbi v sebe vôňu a atmosféru južanskej krajiny. Je 

pekné byť na pár hodín súčasťou oblasti, ktorá je presiaknutá silnou energiou a históriou. 

Akoby sa tu odrazu všetko vrátilo o dve storočia dozadu. 

Festival ponúka svojim návštevníkom pestrý kultúrny program - vystúpenia mladých umelcov, 

možnosť ochutnávok špecialít regiónu, športové a tanečné aktivity, jazdenie na koňoch, 

prezentáciu prác škôl, ukážky remesiel a výrobkov a iné zaujímavé aktivity. Všetkým 

návštevníkom poskytuje príležitosť vidieť na jednom mieste celoročné úsilie škôl a otvára 

brány k ich vzájomnej integrácii.  

Aj keď je veľmi horúco, v parku vládne unikátna atmosféra. Mladí ľudia sú všade. Kde-tu 

skupinky študentov vylihujú v tieni stromov, ktoré zatieňujú južanské slnko. Iní vysedávajú      

na lúke alebo na lavičkách pred javiskom a nechávajú sa rozmaznávať jeho septembrovými 

lúčmi. Mnohí trávia chvíle pohody pri stánkoch s občerstvením. Tí najvytrvalejší obliehajú 

stánky škôl a ukrývajúc sa v ich tieni zbierajú nové vedomosti a zručnosti v ponúkaných 
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odboroch. Každý je niečím zaujatý, každý si hľadá to svoje. V každom prípade oddych, relax, 

kultúrne vyžitie a nové priateľstvá. Rozľahlé priestory areálu sú na pozorovanie celej 

atmosféry ako stvorené. Svojou veľkosťou umocňujú atmosféru podujatia. 

Hlbšie v parku, v tieni, predvádzajú svoje schopnosti ďalší umelci obkolesení hlúčikmi mladých 

nadšencov. Všade sa ozýva hudba, spev, hovorené slovo a opantáva nás príjemná atmosféra. 

Všetko sa tu mieša a vytvára podmanivý celok. Len zrakom sa dá vnímať nad parkom lietajúci 

dvojplošník, ktorý monitoruje celý priebeh podujatia. Táto akcia skutočne má právo nazývať 

sa festivalom. Pribeník jednoducho vie, ako si človeka získať. 

Je krásne byť súčasťou festivalu, ktorý je presiaknutý šľachetnou myšlienkou podporiť 

rovnocenný vzťah s hendikepovanými. Mať otvorené srdcia a oči pre smiech. Pomocou 

príjemnej atmosféry zatieniť hendikepy a odbúrať bariéry medzi mladými ľuďmi. V konečnom 

dôsledku podnietiť prežívanie podobných situácií v každodennom živote.  

 

Po únavne horúcom dni, keď teploty atakovali hranicu 35°C, konečne sa ocitáme vo vlaku       

bez známok života. Vedieme zdrvujúci dialóg: 

Ja: „Uf. Stačilo.“ 

Daniel: „Ja som si tak povedal minulý rok a opäť som tu.“ 

Miloš: „Keď si v zime spomeniem na tento deň, hneď mi bude horúco.“ 

Rudo: (v takmer ležiacej polohe s rozprestretými rukami nad hlavou mykol súhlasne kútikmi 

úst) 

Po lakonickom dialógu sa každý ponoril do svojej únavy. Vkĺzol do kresla a zahĺbil sa mysľou 

do neprítomná. Už bolo počuť len monotónny zvuk kolies vlaku. 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Stredná škola v strednom veku 

Chcem vám opísať svoje dojmy, ktoré som prežila počas štúdia v SOŠ drevárskej. Všetko to 

začalo tým, že po skončení  materskej dovolenky som si hľadala zamestnanie. Keďže už nemám 

dvadsať rokov a mám aj deti, nájsť si prácu v dnešnej dobe je veľmi ťažké. Po niekoľkých 

neúspešných výberových konaniach som zhodnotila, že moje učňovské vzdelanie je 

nepostačujúce. Dnes nestačí mať výučný list, maturita je už samozrejmosť. A tak som si 

vyhľadala na sociálnej sieti, že SOŠ drevárska poskytuje možnosť doplniť si vzdelanie. Neváhala 

som a prihlásila som sa. Moje obavy boli, či to zvládnem. Nie je ľahké starať sa o rodinu  

a popritom študovať. Dala som sa však na to a rozhodla som sa, že to dotiahnem do konca.     

Na začiatku bolo veľmi ťažké skĺbiť školu, prácu a rodinu. Keďže som nastúpila do zamestnania, 

musela som požiadať zamestnávateľa, či mi bude umožnené študovať, ale vyhovel mi. Do školy 

som chodila dvakrát do týždňa vo večerných hodinách. Znova som oprášila svoje vedomosti, 

ktoré som pozabudla počas svojej školskej nečinnosti. ... Tak ako som sa veľmi obávala 

maturitných dní, tak veľmi rýchlo prešli. Koľko dní a večerov som strávila nad knihami, 

slovníkmi a počítačom ani nerátam, ale neľutujem to. Veľa som sa naučila, získala som nové 

vedomosti. Spoznala som nových a zaujímavých ľudí. Boli to ťažké, ale pekné dva roky.                                                                                                                                                                                                           

(Jana Oravcová, študentka nadstavbového štúdia) 

Čo mi dalo stredoškolské štúdium 

V mojom osobnom živote som sa často stretával s tým, že ak chcem vykonávať určitú profesiu, 

musím mať ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou. Popri zamestnaní a v mojom 

veku som sa rozhodol vyštudovať strednú školu. Najprv som si myslel, že to bude len také 

pohodové posedenie a zaspomínanie na školské časy. Po prvých hodinách prišlo rýchle 

vytriezvenie a zamyslenie sa, že to nebude až také ľahké.                                                                                                                                                                                             

Čo mi dalo štúdium? Získal som širší rozhľad v oblasti ekonomického myslenia, skúsenosti 

v odbore podnikanie v remeslách a službách,  vedomosti z problematiky účtovníctva, ktoré sú 

nevyhnutné pri podnikaní. Obnovil som si jazykové vedomosti, a to konkrétne z ruského 

jazyka. Zdokonalil som sa v práci s PC. Zároveň som spoznal skvelých ľudí nielen medzi novými 

spolužiakmi, ale hlavne medzi vyučujúcimi profesormi. Dúfam, že svoje nadobudnuté  

vedomosti a znalosti  zúročím v ďalšom mojom živote. 

                                                                                (Rastislav Tarbaj, študent nadstavbového štúdia) 
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Dvadsaťpäť nových tvárí 

I.A – trieda, ktorá hneď upúta vašu pozornosť. Nielen svojou veľkosťou a rozmanitosťou 

študijných odborov, ale hlavne naivne hravým a výstredným správaním. Zišli sa v nej žiaci         

zo spišsko-novoveského okresu, ale aj zo vzdialenejšieho Bardejova a väčšine nič-

nehovoriacich Staškoviec zo svidníckeho okresu.    

Trieda ako každá iná. Každý žiak so svojim predchádzajúcim životným príbehom. Starosti, 

choroby, naivita, detská hravosť, úzkostlivosť, zdravé sebavedomie vytvárajú atmosféru               

a obraz triedy, ktorá zasadla tento školský rok do lavíc našej školy. Buduje si tu základy nového 

kolektívu. Pod jeho správanie sa podpisuje vek žiakov. Ten je chúlostivý na vibráciu citov, ktoré 

so sebou prinášajú výkyvy v náladách. A tak novobudované základy často narúša neúcta 

k spolužiakovi podfarbená vulgárnym správaním, arogantným vystupovaním a unáhlenými 

závermi. Jednotlivcovi je ťažké absorbovať všetko to, čo nový kolektív prináša. Najťažšie je 

ustáť existenčné otázky triedy, ktoré sú prvé týždne rozhodujúce. Kocky sú však hodené ... 

Súhra okolností, vývoj názorov, zmena záujmov a postojov, hĺbka vzťahov budú miešať karty 

celé štyri roky. Ostáva len dúfať, že si trieda svoj školský príbeh bude ďalej písať v zmysle 

školského poriadku a atmosféra triedy sa zmení na príjemné a kreatívne prostredie.   

Stačí do triedy vstúpiť a ocitáte sa vo víre žiakov rôznych študijných odborov, vo víre 

zdanlivého chaosu. Staré nástenky odrážajúce život bývalých žiakov triedy už zmizli a dnes sa 

toto prostredie mení na oázu I.A triedy. Noví usadlíci si tu začali maľovať svoj vlastný obraz. 

Naokolo pestrý život školy ich vťahuje do svojho víru. Nachvíľu sa rozpŕchnu do iných tried 

a neúnavne sa vracajú do bezpečia jednej, tej svojej. Tá je miestom oddychu, ale aj pýrenia líc. 

Každý si tu už našiel svoje miesto, má čo povedať. 

Aj keď trieda dýcha predchádzajúcimi kolektívmi, dnes sa tu história školy píše ďalej. Trieda 

opäť otvorila svoju náruč s nádejou, že raz bude na svojich obyvateľov pyšná. Život v nej je 

mimoriadne čulý. Kde-tu sa hovoria vtipy, v kútiku si skupinka chlapcov čosi šepká, zopár 

študentiek sediacich na laviciach púta pozornosť hlučným rozhovorom a extravagantným 

správaním, hlúčik dievčat pri okne si v tichosti vymieňa zážitky z predchádzajúceho dňa.  Z času 

na čas sa žiaci prejdú po triede a nebadane miznú na svojich miestach. Niekedy zdanlivé ticho 

pretnú dunivé hlasy dospievajúcich chlapcov. V uličkách sú miestami povytiahnuté stoličky 

a takmer na každej niekto sedí. Odtiaľto si lepšie vychutnávajú atmosféru prostredia a sledujú 

svojich spolužiakov. Sú moderne oblečení, s vyzývajúcimi farebnými účesmi, modernými 

doplnkami, niektoré dievčatá s prehnane nalíčenými tvárami a neskrotným správaním. 

Väčšina v džínsoch. Do ich vnútra sa ešte nedá nahliadnuť, každý si ho stráži. Prirodzená 

kamufláž je súčasťou triednej hry, dokonale maskuje všetky rany predchádzajúceho života 

a prejavy adolescencie. Tu, na „promenáde“, trieda dýcha novými víziami. Študenti tu začínajú 

písať svoje nové príbehy. Je zaujímavé byť súčasťou toho a sledovať ich rast.    

Trieda je popretkávaná pestrofarebnou niťou. Kráčame s ňou, vnímame problémy žiakov. 

Niekedy v ich tieni, niekedy tvárou v tvár. Dotýkame sa ich slovom, hladíme dušou a čakáme 

na občasné plody. Snáď most, ktorý spoločne budujeme im ukáže tu správnu cestu neznámym 

svetom.    
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Pamätný deň obetí holokaustu 

9. september je považovaný za Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia. Tento deň 

je smutnou spomienkou na prijatie Nariadenia o právnom postavení Židov, známeho ako 

Židovský kódex, vládou Slovenského štátu 9. septembra 1941, ktorý podľa vzoru nemeckých 

nacistov spoločensky a hospodársky degradoval židovské obyvateľstvo a stal sa predzvesťou 

deportácií. Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia sme si pripomenuli aj my v našej 

škole premietnutím spomienkového filmu režiséra Nicholasa Wintona Sila ľudskosti, ktorý si 

pripravila Mgr. Petra Hurajová, a tak sme vyjadrili ľútosť nad tými, ktorí neprežili dôsledky 

druhej svetovej vojny. Film podal svedectvo o svete najväčšej ľudskej zvrhlosti a zločinného 

vraždenia. Prvákom poskytol ucelený obraz o tom, čo holokaust znamenal a koľko miliónov 

ľudských obetí si vyžiadal. Informácie o systematickom prenasledovaní a hromadnom 

vyvražďovaní židov, ale aj iných národných skupín počas druhej svetovej vojny ich miestami 

nechávali v nemom úžase.  

Burza stredných škôl 

Dňa 13. septembra 2016 sa v Gymnáziu Školská v SNV uskutočnila Burza stredných škôl. 

Košický samosprávny kraj zorganizoval toto podujatie pod názvom Správna voľba povolania – 

príležitosť k úspechu. Stredné školy sa tam úspešne prezentovali so svojou ponukou. 

V zaujímavých prezentáciách sa všetci prítomní dozvedeli, aké rôzne profesie môžu študenti 

po ukončení škôl vykonávať. V záver burzy účastníci z radov verejnosti mali možnosť svoje 

nejasnosti konzultovať. Cieľom burzy bola podpora mladých ľudí na ceste k získavaniu nových 

vedomostí a zručností pomocou vzdelávania. To má rozvíjať osobnosť, čo umožní mladému 

človeku aktívne sa zapojiť do spoločnosti a uplatniť sa úspešne na trhu práce. Víziou burzy bolo 

apelovať na posilnenie postavenia mladých ľudí v kraji, flexibilne formovať ich kompetencie 

a otvoriť im bránu do reálneho sveta vo všetkých oblastiach ich záujmu. Každoročne je burza 

procesom cieleného sprostredkovania informácií mladým ľuďom pre ich reálny život pri 

zohľadnení rýchlo sa meniacej reality pracovného trhu.  

  

 

 

Národný pamätník obetiam holokaustu odhalený v romantickej záhrade areálu Múzea SNP v Banskej 

Bystrici. Venovaný je slovensko-izraelskej hrdinke Chavivy Reid, obeti rasového násilia. Jeho autorom je 

akademický sochár Péter Gáspár. 
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Súťažná prehliadka stavebných remesiel - Praha SUSO 2016 
 
Minulý rok sa dvaja študenti našej školy zúčastnili medzinárodnej súťaže o najlepšieho stolára 
SUSO 2016. Súťaž sa konala 20.-23. septembra 2016 na výstavisku PVA EXPO Praha. Do finále 
postúpilo desať dvojčlenných družstiev, osem z Českej republiky a dve družstvá zo Slovenska. 
Keďže druhé slovenské družstvo sa do Prahy nedostavilo, ostali sme ako jediní reprezentanti 
Slovenskej republiky.  
                                                                                                                                                                             
Súťaž pozostávala z vedomostnej a praktickej časti. Prvý deň sa súťažiaci oboznámili so svojimi 
pracoviskami, napísali krátky vedomostný test, prevzali si technické výkresy a po skontrolovaní                         
a prípadnej výmene materiálu začali pracovať. Cieľom dňa bolo vyhotoviť konštrukčné spoje 
pre kostru lavičky. Porota spoje merala a kontrolovala, a zato tímy získali body. V tento deň 
každý tím zlepil a vyhotovil kostru svojej lavičky. 
                                                                                                                                                                                                 
Druhý deň tímy pracovali na sedacej časti lavičky. Porotcovia hodnotili techniku práce                   
so stolovou a priamočiarou pílou Mafel a širokopásovou brúskou Houfek. Pracovali sme 
v tímoch vytvorených z troch družstiev. Našou úlohou bolo pospájať lavičky do šesťuholníka. 
Potom sme pokračovali s výrobou operadiel.  
 

Posledný deň súťaže sme dorábali operadlá a spájali lavičky do pevného celku. Potom sme ich 
brúsili a lakovali. Na záver sme dostali za úlohu napísať kusovník. Po celý čas súťaže nás 
porotcovia pozorovali a strhávali nám body v prípade, že došlo k porušeniu bezpečnosti             
pri práci.                                                                                                                                                                      
 
Vo voľnom čase sme si prezreli niektoré pamiatky hlavného mesta. Prešli sme sa                              
po Václavskom námestí, obzreli si známy Orloj a obdivovali zaujímavosti starej časti mesta. 
Praha nás okúzlila svojou zvláštnou atmosférou. Aj keď sme neobsadili medailové pozície, ale       
zo súťaže sme si odniesli kopec skúseností a spomienok.  
                                                                                                                                    (Viliam Púček, III.E) 
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Európsky deň jazykov 

26. september je vyhlásený za Európsky deň jazykov. Poslaním tohto dňa je poukázať                   

na jazykovú rozmanitosť a rôznymi mimovyučovacími aktivitami podporiť jazykové 

vzdelávanie v Európe. Cieľom dňa je precvičiť si svoje jazykové znalosti a uvedomiť si dôležitosť 

ovládania cudzích jazykov, vďaka ktorým sa každému zvyšujú možnosti štúdia, práce a lepší 

život v rámci EÚ. Výučbu anglického jazyka sa naša škola, ako aj iné stredné školy v Spišskej 

Novej Vsi, rozhodla spestriť divadelným predstavením Peter Black 3 (úroveň B1), ktorú 

pripravilo Divadelné centrum v Martine ako učebnú pomôcku pre učiteľov anglického jazyka. 

Slovensko-anglická inscenácia bola voľným pokračovaním trilógie o mladíkovi Petrovi 

Blackovi, z ktorého sa zo dňa na deň stal dedič rodinného sídla. Herci priblížili študentom bežný 

osud človeka 21. storočia a prierez súčasnou spoločnosťou s jej kladnými i zápornými 

stránkami. Zaujímavý príbeh, variabilná scéna, jednoduchá angličtina, podmanivá hudba 

a pekné herecké výkony oslovili každého. Divadelné predstavenie bolo vďaka svojej 

dynamickosti a vtipu pre všetkých pekným umeleckým zážitkom. 

 

 

 

Správna voľba povolania 

V dňoch 12.októbra 2016 a 18.októbra 2016 sa v priestoroch Gymnázia na Školskej ulici 

v Spišskej Novej Vsi a v priestoroch Gymnázia v Gelnici uskutočnili podujatia s názvom Správna 

voľba povolania – príležitosť k úspechu. Tieto podujatia boli určené najmä pre žiakov                      

9. ročníkov základných škôl, výchovných poradcov, rodičov, ale aj pre širokú verejnosť. Naša 

škola využila možnosť prezentovať sa, a tým ponúknuť informácie všetkým záujemcom 

o štúdium v našej škole, o učebných a študijných odboroch, ktoré bude otvárať v školskom 

roku 2017/2018. Ponuka študijných i učebných odborov je pestrá a žiaci 9. ročníkov si môžu 

vybrať spomedzi umeleckých, technických i ekonomických odborov. Naša škola poskytuje aj 

možnosť dvojročného nadstavbového štúdia, ktoré sa končí maturitnou skúškou. Na týchto 

podujatiach boli našu školu prezentovať aj naši študenti, ktorí tiež svojou nie malou troškou 

prispeli k veľmi príjemnej a priateľskej atmosfére, za čo im touto formou chceme veľmi pekne 

poďakovať. Ďakujeme aj všetkým kolegom, ktorí sa na prípravách, organizácií a realizácií 

spomínaných podujatí podieľali osobne, aj všetkým tým, ktorí akoukoľvek inou formou prispeli 

k úspešnej i zdarnej propagácií našej školy.  

Žiaci 9. ročníkov sa v blízkej dobe budú rozhodovať na akú strednú školu podajú svoje 

prihlášky, a preto veríme, že mnohí z nich prídu posilniť aj naše rady. 

                                                                            (Ing. Braňo Kašprák, učiteľ odborných predmetov) 
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Portrét kolegyne 

Je pekné, ak si vieme popri pracovných povinnostiach nájsť čas na milé posedenia, ktoré sa 

konajú pri príležitostí životných jubileí našich kolegov. Sú prejavom úcty a rešpektu k ľuďom, 

s ktorými prežívame denno-denné radosti i starosti. S nimi strávený čas nás na chvíľu zastaví 

a umožní nám uvedomiť si, že každá chvíľa je krásna a neopakovateľná, a preto sa ju oplatí 

zdieľať naplno. S plynutím času nám život pridáva na skúsenostiach a životnej múdrosti, ale 

nástojčivo nám ukazuje svoju moc a oberá nás o neopakovateľnú cennosť - roky mladosti. 

Dňa 7. októbra 2016 sme si v zborovni našej školy pripomenuli úctyhodné 60. výročie 

narodenia našej kolegyne Dariny Maričákovej. Kytice, gratulácie, milé pohostenie a príjemná 

nálada umocňovali atmosféru stretnutia. Všetko to svedčilo o tom, že sa tu stretli tí, ktorí prišli 

výročie jubilantky osláviť spolu s ňou. Akoby sa tu na chvíľu zastavil čas a ponúkol nám 

možnosť vychutnať si atmosféru slávnostného dňa. Jeho stredobodom bola kolegyňa 

s racionálnym humorom, úsmevným pohľadom na život a citlivým srdcom bežného človeka. 

Vyrovnaná, výrečná, s decentným vystupovaním, ukrytým nielen v gestách a pózach. S jemne 

ironickým humorom, vzácnou dávkou spolupatričnosti a empatie. Posilnená zmyslom                  

pre realitu, schopnosťou racionálne spracovať informácie a nájsť jednoduché a pragmatické 

riešenia. Oplývajúca schopnosťou postaviť sa čelom k problémom a spontánne podať 

pomocnú ruku. Poskytnúť pocit istoty a harmónie. Odhodlaná prežiť prítomnú chvíľu naplno 

a pripravená ďalej zrkadliť svoj životný príbeh. Jej neúnavnú vitalitu a radosť zo života 

znásobovala červená farba šiat. Svetlá zborovne ako reflektory sledovali každý jej pohyb 

a pridávali jej na pôvabe a patričnej dôstojnosti. Snúbila sa v nej sviežosť ženy s bohatým 

vnútorným životom, s úsmevnou hravosťou, ale i čoraz vzácnejšou zrelosťou. Svojou 

prítomnosťou napĺňala priestor teplom a istotou. Bolo tu cítiť závan rodinnej atmosféry, ktorý 

priestorom šírila cez svoje pozitívne vyžarovanie a nenásilnú ústretovosť. Oslava narodenín 

bola pokračovaním životného príbehu kolegyne, ktorá pevne stojí na vlastných nohách, usiluje 

sa o pohodlný život svojej rodiny a zanecháva za sebou nezmazateľnú stopu. 

Želáme jej veľa zdravia, šťastia a úspechov do ďalších rokov života.    
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Podmanivé steny 

Žijeme v novom prostredí, v prostredí obrazov. Odkrývajú talent autora. Kumulujú v sebe 

obrovskú energiu. Vzbudzujú pozornosť a zanechávajú v nás svoju stopu. 

Steny, fádne plochy, sa šmahom štetca dokážu premeniť na hotové zázraky, ktoré rozprávajú, 

zanechávajú odkaz. Ich tvorcami sú študenti. Tí svoje myšlienky transformujú                                     

do veľkorozmerných obrazov, ktoré dokážu pritiahnuť pozornosť a osloviť. Sú odrazom 

autorovej vlastnej vnútornej pravdy. Manifestujú slobodu prejavu a nezávislosť. 

Stačí sa pred nich postaviť a vnímať ich prítomnosť. Každý obraz má v sebe inú atmosféru. 

Odkazujú na rozprávkové postavičky a príbehy z reality. Pozornosť pútavajú knižné ilustrácie, 

symbolické zobrazenie ríše zvierat, či groteskné obrazy až po poslednú sériu obrazov,                  

na ktorých postavy pózujú, dávajú sa maľovať ako na objednávku. Diváka oslovia myšlienkou. 

Nedajú sa prehliadnuť. Nájdu si nás a pohltia. Prepadáme sa do ich vírov. Medzi samotný výjav 

a bezhraničnú priestorovú realitu. Tu nasávame ich každodenné odkazy. Ich bránami 

vchádzame do iných svetov. Sú podmanivé. 

Ako na každej výstave, aj tu, niektoré oslovia viac, iné menej. Každý si hľadá ten svoj, ktorý 

v ňom stimuluje kladné pocity, vnáša pokoj do duše a pomáha mu zabudnúť na každodenné 

strasti života. Tu pod nimi je svet úplne iný, preto každý si rád vychutnáva pestrú paletu 

obrazov na poschodiach.           

Školský život si tvoríme sami. Realizujeme svoje myšlienky. Napĺňame predstavy. Je pekné 

udržiavať spojenie s umením. Vzájomne si pomáhame vytvoriť tú správnu predstavu odbornej 

školy.  
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Súčasne so Stenou kreativity  2016/2017 sa v našej škole rozbieha nový projekt Stena kreativity 

- duel. Projekt so sebou prináša nové pravidlá. Prihlásený záujemca, podľa slov organizátora 

Mgr. art. Pavla Sovu, tvorí svoje dielo po dobu dvoch týždňov, pracuje suchou kresliacou 

technikou a vychádza zo svojho vlastného návrhu. Súčasne sa naši študenti majú možnosť 

zapojiť do súťaže o najlepší grafický návrh trička. V súťaži Tričko SOŠD vyhráva tričko, ktoré 

získa najviac študentských hlasov. Následne bude návrh zrealizovaný a sprístupnený 

študentskej verejnosti.  
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Stena kreativity - duel 

      

26.10.2016    Nikola Kolačkovská IV.B                               Lucia Vrončová IV.A 

         

23.11.2016     Dominik Kubis IV.B                                     Drahomír Zombek IV.A 

                                          

21.12.2016       Jakub Mlynár III. A                                      Michal Petrovič III.A    

                                                            

21.12.2016   Karolína Rusnáková IV.B                               Dominik Bačkay  III.A                                  
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16.2.2016             Dominik Kubis IV.B                    Karolína Rusnákova IV.B 

                                                     

16.2.2016          Nikola Kolačkovská IV.B                   Jakub Mlynár III. A                                       

                                                                     

2. 3. 2017          Nikola Kolačkovská IV.B                  Dominik Kubis IV.B  

                              

Nosnou myšlienkou projektu Stena kreativity – duel je živý ilustrátorský súboj pred publikom. 

Súčasťou súťaže bolo 7 kvalifikačných kôl. V každom kole proti sebe súťažili dvaja duelanti, 

ktorí prezentovali svoj vlastný návrh. Podmienky duelov boli rovnaké – jednotný formát, 

grafická kresba, čierny kresliaci materiál a rovnaký čas (60 minút). Hodnotil sa kreatívny 

prístup, technika kresby, komunikatívnosť diela a jeho výpovedná hodnota. Voľba víťaza 
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grafického súboja v každom kole prebehla hlasovaním prítomných. Na ľavej strane ponúkame 

víťazné práce duelov. Víťazom projektu Stena kreativity – duel sa stala študentka Nikola 

Kolačkovská zo IV.B, ktorá našu školu reprezentovala v súboji výtvarníkov v Škole úžitkového 

výtvarníctva v Košiciach 30. apríla 2017.   

                

Víťazná práca projektu Stena kreativity  – duel 

 

                                                                                                                        (Nikola Kolačkovská, IV.B) 

 

                                                                       (súťažiaci v Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach) 

V druhom ročníku duelu Košického kraja konfrontovali svoje umenie nielen študenti Školy 

úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Stretla sa tam širšia konkurencia škôl - Stredná odborná 

škola Ostrovského, Súkromná stredná odborná škola filmová, Súkromná stredná odborná 

škola Postupimská, ale aj naša Stredná odborná škola drevárska. Študentka Nikola 

Kolačkovská, víťazka projektu Stena kreativity – duel, si vyskúšala svoje výtvarné schopnosti 

v tvrdej konkurencii rovesníkov a podala obdivuhodný výkon. Pán učiteľ Mgr. art. Pavol Sova 

bol s jej prácou nad mieru spokojný.  
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Deň zdravej výživy 

Deň ako každý iný, len s tým rozdielom, že jedna vyučovacia hodina uprostred dňa prináša 

príjemné kuchárske osvieženie. Triedam poskytuje priestor na prejavy kulinárskeho umenia 

v ich réžii. Cieľom, nazvime to, výchovy k zdravej životospráve je vyzdvihnúť zdravé spôsoby 

stravovania a motivovať žiakov k príprave a zaradeniu zdravých jedál do ich jedálneho lístka. 

Žiaci nakupujú, varia, pečú a servírujú na lavice vlastnoručne vyrobené delikatesy. Každá trieda 

hýri nápadmi, ponúka svoj vlastný jedálny lístok. Jedlá lahodia oku a sú aj chutné. Atmosféra 

v triedach je príjemná a prirodzene pripomína úľ hmýriaci spokojnými pracantmi 

a konzumentmi. Heslo hodiny je: „Čo sme si uvarili, to si aj zjeme!“. Po ochutnávke jedál 

nasleduje hodnotenie. Každá trieda je úspešná a spĺňa požiadavky kulinárskeho umenia. 

Predsa len dve triedy zaujmú porotu o čosi viac a v závere cechovácie sú im udelené ovocné 

koše. Víťazstvo si tento rok odniesli triedy III. B a IV. A. 

Ak tento deň inšpiroval aspoň jedného z nás, tak mal svoj význam. Už teraz sa môžeme 

zamýšľať nad tým, čo nového prinesie štvrtý ročník dňa zdravej výživy. 
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V dňoch 12.-14. októbra sa v našej škole uskutočnili 

„Dni zdravej životosprávy“. 

 

Program: 

12.10. (streda) – terapia slovom 

13.10. (štvrtok) – bojové umenie 

                            – ochutnávka jedál (zdravá desiata) 

14.10. (piatok) – pohybový program PILATES 

                           – vyhodnotenie štvrtkovej ochutnávky jedál 

Miesto: 2. poschodie (nad jedálňou) 

       Čas: streda, štvrtok, piatok od 10.05 -10.20 

                vo štvrtok pokračujeme na 4. vyučovacej hodine v triedach 

 

Usilujme sa o dobrú životosprávu. Zdravý spôsob života ovplyvňuje kvalitu nášho bytia. 
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(vyberáme z hovoreného slova) 

(streda)  

Dnes je na programe terapia slovom. Vaši spolužiaci nám predstavia práce, ktoré boli súčasťou 

minuloročnej prehliadky literárnych prác pod názvom „Dotyk tvorivého pera“. V krátkom 

pásme sa budú striedať ukážky z tvorivej dielne žiakov s hudobnými vstupmi žiakov Základnej 

umeleckej školy zo Spišskej Novej Vsi. Snáď vám hovorené slovo a zvuky hudobných nástrojov 

spríjemnia nasledujúcich 15 minút a možno vás aj inšpirujú do ďalšej tvorivej činnosti. Želáme 

vám pekný zážitok. 

Ďakujem našim účinkujúcim a hlavne hosťom - žiakom ZUŠ v Spišskej Novej Vsi za ich pekný 

hudobný program. Dúfame, že terapia slovom a hudbou zanechali vo vás príjemný pocit, 

o ktorý sa budete ďalej snažiť vlastným pričinením. Na dnes je to všetko, ďakujeme vám              

za pozornosť, vyučovanie pokračuje ďalej. 

(štvrtok)  

Dnes je medzi nami bývalý žiak tejto školy Šimon Spišiak, silovo-kondičný tréner. Je jedným 

z deviatich trénerov na Slovensku, ktorý sa môže pochváliť titulom SFG1 inštruktor uznávaným 

na celom svete. Je to bývalý profesionálny vojak, neskôr vojak slovenskej špeciálnej jednotky 

piateho pluku špeciálneho určenia v Žiline. Je cieľavedomý a ambiciózny mladý muž. Prečo je 

dnes medzi nami? Predvedie vám ukážky cvikov silového tréningu s kettlebellmi (v preklade 

kettlebell znamená železná guľa), ktoré sú známe pod názvom Strongfirst. Čo všetko táto škola 

sily ponúka, to nám už prezradí na slovo vzatý tréner-odborník.  

Ďakujeme za zaujímavé ukážky silového tréningu silovo-kondičnému trénerovi Šimonovi 

Spišiakovi. Dúfame, že jeho prítomnosť vás obohatila o mnohé zaujímavosti. Veríme, že vás 

inšpiroval a ponúkol možnosti aktívneho vyplnenia voľného času. Želáme mu nech sa mu darí 

aspoň tak ako doteraz a snáď niekedy na budúce si opäť nájde cestu k nám. Teraz pokračujeme 

ochutnávkou jedál v triedach. 

(piatok) 

Dnes vám sprístupníme cvičebný program PILATES. Je to pohybová metóda, ktorá je zameraná 

na vytvarovanie a spevnenie partií trupu, ale i na natiahnutie a posilnenie hlbokých svalových 

skupín. Program PILATES kladie dôraz na cvičenia, ktoré prispievajú k udržaniu dobrej telesnej 

kondície, k zlepšeniu pohybového systému, ako aj k zdokonaleniu koordinácie pohybov             

a k správnemu postoju. Cvičebný program PILATES posilní telo a prispeje k zvýšeniu 

sebadôvery. Dnes k nám zavítala inštruktorka pani Janka Kubenková Buntová, ktorá nám 

ozrejmí, v čom spočíva podstata cvičebného programu PILATES.  

Ďakujeme pani inštruktorke a našim spolužiačkam za možnosť podeliť sa o radosť                                   

z prirodzeného pohybu. Veríme, že vás inšpirovali, a tak si doprajete trošku času na zlepšenie 

vášho zdravia, ale aj postavy. 
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Cechovácia 2016 

 

Na úvod nás nádherným tancom privítala tanečná skupina Denzz Industry. Celým programom 

nás sprevádzali spolužiaci Laura a Vilo, ktorí po tanci odštartovali Cechováciu 2016. 

Cechováciu mali na starosti tretiaci, a tí si pre prvákov pripravili rôzne zaujímavé a zábavné 

úlohy. Tie boli zamerané na odbor, ktorý si vybrali prváci. Každá úloha bola vyhodnotená 

a ocenená drobným darčekom.   
Začalo sa našimi budúcimi umelcami z I.A triedy. Vybralo sa 8 žiakov, ktorí vytvorili 4 dvojice. 

Ich úlohou bolo navzájom sa poobliekať v štýle 80-tych rokov. Podmienkou ale bolo, aby 

chlapci obliekli dievčatá do chlapčenského odevu a dievčatá chlapcov do dievčenského. Ďalší 

umelci mali poskladať obrázok podľa vlastného úsudku. Myslím si, že to zvládli na jednotku.  
Z ďalšieho odboru mali prísť 4 žiaci, ktorí dostali za úlohu čo najrýchlejšie zatĺcť klince do dreva 

a následne mal každý z nich odpovedať na 1 otázku týkajúcu sa ich odboru. Pri vykonávaní 

tejto úlohy boli oblečení v montérkach. Po nich nastúpila trojica ďalších žiakov. Ich úlohou bolo 

spoločne rozpíliť drevo. K tomu dostali jednu pílku, pri ktorej sa postupne každý vystriedal. 

Ako posledná prišla na rad I.C. Študenti dostali úlohu čo najrýchlejšie rozmotať zauzlený 

počítačový kábel. 
 

Na záver ešte každý prvák dostal dekrét, a tým sa Cechovácia 2016 úspešne zavŕšila. Podľa 

mňa sa cechovácia vydarila, ale jej nedostatkom bolo to, že na program zle videli žiaci, ktorí 

sedeli vzadu.                                                                                         

                                                                                                                     (Miroslava Horbaľová, III.B) 
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„Krása tkvie v oku pozorovateľa ... Mesiace a roky ubiehajú, sú stále 

vzdialenejšie, ale krása chvíle presvetľuje celý život. Okamih nepodlieha času.“ 

William Shakespeare 

 

Literárno-historicko-jazykový kvíz venovaný 400. výročiu úmrtia Williama Shakespeare - 

významného anglického spisovateľa, dramatika a herca. 

Dňa 10. novembra 2016 sa v učebni slovenského jazyka uskutočnil literárno-historicko-

jazykový kvíz venovaný životu a tvorbe najväčšieho anglického dramatika Williama 

Shakespeare. Kvízu sa zúčastnili dvaja zástupcovia za každú triedu. O jeho zdarný priebeh sa 

postarali Mgr. Petra Hurajová a Daniela Tkáčová. Otázky si starostlivo pripravili v prezentácii, 

ktorú žiakom premietli. Študenti sa tak dozvedeli mnoho zaujímavostí a zároveň si mohli 

preveriť svoje vedomosti z literatúry, histórie i anglického jazyka v rôznych 
typoch otázok a úloh. Súťaže sa zúčastnilo 14 tímov. Päť najlepších tímov bolo ocenených 

knihou, všetci súťažiaci sladkosťou. Na 3.mieste sa umiestnili dva tímy – II.C a III.A, na 2. 

mieste IV.A (I. sk.) a na I. mieste IV.A (2. sk) a IV.B. Kvíz rozšíril a upevnil vedomosti žiakov. 

Zároveň potvrdil, že tento velikán si aj v 21. storočí zaslúži našu pozornosť.                                                                                                                                               

William Shakespeare:                                                                                                                                                             

Dátum narodenia: apríl 1564, pokrstený 26.apríla 1564, Stratford upon Avon, Anglicko                                                                                                                                 

Dátum úmrtia: 23. apríl 1616, Stratford upon Avon, Anglicko                                                                            

Pochovaný je v miestnom kostole Holy Trinity a vraví sa, že epitaf na pomník si napísal sám: 

„Drahý priateľu, pre Kristove rany,  

nevykop nikdy piesok, ktorý skrýva tento hrob. 

Kto ten hrob zachová, nech Boh ho omilostí, 

a nech je preklínaný, kto pohne moje kosti.“  

Shakespearove hry sa všeobecne považujú za jedny z najlepších hier v západnej literatúre. Písal najmä 

tragédie, historické hry, komédie a romance, ktoré boli preložené takmer do všetkých jazykov sveta. 

Ku klenotom divadelných scén patria tragédie Rómeo a Júlia, Macbeth, Hamlet, Kráľ Lear, Othelo               

a Kleopatra.   
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Erasmus – Estónsko 2016 

V dňoch 12.novembra 2016 -18.novembra 2016 sme sa spolu s kolegami Ing. A. Čekovskou, 

Ing. M. Orininom, Ing. P. Zekuciom, P. Meckom a 6 žiakmi našej školy zúčastnili stáže 

v Estónsku. Naša cesta začala o 4 hod. ráno v Spišskej Novej Vsi, aby sme letecky z Krakova     

cez Varšavu pristáli okolo 14.00 hod. na letisku v zasneženom Talline. Odtiaľ sme ešte asi 1,5 

hodiny autobusom cestovali do cieľového mesta Pärnu ležiacom na juhu Estónska. Počas 

pobytu sme mali možnosť bližšie poznať obidve mestá. V nich sa mieša bohatá stredoveká 

história a kultúra so severskou architektúrou, socialistickými sídliskami až po moderné 

obchodné strediská ako ich poznáme u nás. Pärnu je zároveň kúpeľným mestom s veľkým 

množstvom turistov, najmä v letnom období. 

Hlavným cieľom našej cesty bola odborná škola s takmer nečitateľným názvom Pärnumaa 

Kutsehariduskeskus. Škola vlastní rozľahlý areál na okraji mesta Pärnu v príjemnom lesnom 

prostredí a je jedným zo štyroch centier odborného vzdelávania v Estónsku. Má okolo 1300 

žiakov denného štúdia, 100 učiteľov a 10 projektových manažérov. Jednou z nich bola Liisi 

Kruusimagi, ktorá sa nám venovala počas celého pobytu. Škola vychováva odborníkov                     

v rôznych odboroch, od predavačiek cez kaderníčky, zámočníkov, opravárov áut až                        

po stavbárov, žiakov drevárskych odborov a IT špecialistov. V školskej jedálni varia a obsluhujú 

žiaci školy v rámci odbornej praxe, pričom za obedy platia všetci priamo v pokladni a v plnej 

cene. Na prvý pohľad bolo zrejme, že celá škola prešla komplexnou obnovou. Podľa slov 

prestaviteľov školy prestavba bola financovaná hlavne z fondov Európskej únie. Obdivovali 

sme odborné učebne a dielne vybavené potrebnou technikou a moderným zariadením.                 

V škole je odlišná organizácia štúdia. Žiaci sa učia v ôsmych 5-týždňových monotematických 

blokoch. V prípade, že žiak väčšiu časť učiva vynechá, dôvodom nie je len choroba, ale podľa 

vedenia školy aj „lenivosť”, potom musí absolvovať individuálny program. Súčasťou stáže boli 

aj pripravené exkurzie. Estónsko má veľkú tradíciu vo výstavbe drevených domčekov. Mali sme 

možnosť vidieť výrobu i výstavbu zrubového domu v malej firme s tromi pracovníkmi a zároveň 

výrobu drevených domov vo veľkom rozsahu na vývoz do celého sveta. Učitelia a žiaci IT 

navštívili firmu OSCHINO, ktorá je dodávateľom elektroniky pre mnohé svetové automobilky.  

Tých pár dní naplnených bohatým programom ubehlo veľmi rýchlo a my sme sa ocitli opäť 

doma s novými skúsenosťami a zážitkami. Na záver by som chcel poďakovať pani Ing.                         

H. Čekovskej, že celá stáž bola perfektne pripravená a počas celého pobytu sme nemuseli riešiť 

žiadne organizačné problémy.                                                      (Ing. Rudolf Lengvarský, učiteľ IT) 
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Deň otvorených dverí 

Už tradične je deň otvorených dverí súčasťou školského roka v každej škole. Je to deň, kedy 

školy otvárajú svoje brány a so záujmom vítajú svojich návštevníkov. Je to aj spôsob zdravej 

sebareflexie a súčasne sebakontroly, ktorý sprostredkovane odzrkadľuje kvalitu doterajšej 

práce škôl. Niet pochýb, že aj počet návštevníkov je dôkazom verejnej mienky, ktorá sa rokmi 

starostlivo buduje. Preto sú očakávania škôl každoročne opodstatnené. Pre školy je tento deň 

opakovanou príležitosťou ukázať sa v tom najlepšom svetle a otvoriť svoje brány budúcim 

adeptom. 

Dňa 22. novembra 2016 a 10. februára 2017 sa opäť otvorili dvere našej školy. Školu navštívilo 

vyše 300 účastníkov. Boli to prevažne žiaci základných škôl, ale kde-tu sa objavil aj starší 

záujemca. Škola ukázala aké hodnoty a bohatstvo ukrýva. Žiakom a rodičom predostrela 

autentickú atmosféru svojho denného života. Priamy kontakt s tvorivosťou a citlivá práca 

s papierom a drevom nenásilne evokovali atmosféru lesa so zvyškami drevnatej vône. 

Nadšenie pre prácu, krása, pochopenie zapadali v tieto dni ruka v ruke do seba. A tak zámer 

dní nenechal na seba dlho čakať, oslovil a ulahodil.   

Počet návštevníkov v tieto dni svedčí o tom, že naša škola má významné postavenie v sieti 

stredných škôl v meste, ale aj v kraji. Práca, ktorú škola odvádza, veľké priestory, moderné 

vybavenie, zaangažovanie každého, výpomoc študentov, pracovno-priateľská atmosféra 

umocnili celkový dojem školy a dokázali zaujať každého. 

 

Zrkadlenie prác študentov 
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Chodby sprístupňujúce život školy  
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Hodina deťom 

Známa charitatívna organizácia Nadácia pre deti Slovenska tohto roku spustila oficiálnu kampaň 17. 

ročníka charitatívnej akcie Hodina deťom. Verejnú zbierku Hodina deťom vyhlásila na 11. november 

2016. Naša škola opäť nechýbala. V tento deň vyšli aj naši študenti so žltými pokladničkami a s logom 

Hodina deťom a Nadácie pre deti Slovenska do ulíc nášho mesta. Každý s cieľom osloviť okoloidúcich 

ľudí s prosbou prispieť do verejnej zbierky. Za každý príspevok rozdávali odznak Huga, ktorý je určený 

ako pamiatka pre darcu. Výťažok zbierky žiakov našej školy je 236, 98 eur. Ten bol zaslaný na účet 

verejnej zbierky Hodina deťom. Aj za túto symbolickú sumu študentom patrí poďakovanie.  

Na čo zbierka slúži?     

Zbierka slúži na podporu projektov, ktoré pomáhajú deťom vo všetkých regiónoch Slovenska. Pomoc 

je poskytnutá zdravotne znevýhodneným deťom, deťom zo sociálne slabšieho prostredia, ale aj deťom, 

ktoré sa ocitli v zložitých životných situáciách. Peniaze zo zbierky slúžia aj na podporu organizácií, ktoré 

pomáhajú deťom vytvárať bezpečné prostredie pre ich život a prácu, čím im umožňujú prežiť 

plnohodnotné detstvo a plynulý vstup do dospelosti.    

 

Čo len s tebou bude, keď vyrastieš? 

Touto otázkou sa zaoberal filmový festival Ekotopfilm-Envirofilm, ktorého sme sa 25. novembra 2016 

zúčastnili v kine Mier v Spišskej Novej Vsi. Hlavnou témou bolo poukázať na trvalo udržateľný rozvoj      

a v záujme jeho dosiahnutia na aktivity smerované tak, aby čo najmenej zaťažovali životné prostredie. 

Študentom uviedli ako názorný príklad indiánske kmene, ktoré žili dlhé storočia v úzkom spojení 

s prírodou. Medzi nimi sa tradovalo, že Zem nededíme od svojich predkov, ale si ju požičiavame                 

od svojich detí. Práve mladá generácia je pre nás motiváciou, prečo sa k planéte treba správať šetrne. 

Čo s nimi bude je v našich, ale aj ich rukách, a preto je dôležité, aby túto myšlienku šírili ďalej. 

Ekotopfilm poskytol veľa zaujímavých myšlienok a podnetných informácii všetkým účastníkom 

festivalu. 

Festival nám ponúkol tri hodnotné filmy. Ich spoločným menovateľom bol život a evolúcia prírody             

a človeka. Prvý film sa volal „Volám sa Eva a Jarovecké jazero si nedám“. V ňom sme videli ako študenti 

vybranej strednej školy aktívne bojujú proti ničeniu prírodných vzácností v ich okolí. V druhom filme 

„Ako sa stať vegánom: Alyssin príbeh“ rovesníčka prezradila študentom, prečo sa rozhodla pre zásadnú 

zmenu svojho životného štýlu. Vo filme „Život pod vodou“ sme videli zaujímavý spôsob, akým skupinka 

nadšencov dokáže zachraňovať korálové útesy. 

Po premietnutí filmov nám odborník Slovenských elektrární porozprával o výrobe elektrickej energie. 

Zdôraznil, že ich cieľom je vyrábať elektrinu bezpečne a efektívne. Rovnako dôležité je spoľahlivo 

zaobchádzať s radioaktívnym odpadom a vyhoreným jadrovým palivom pri trvalom znižovaní 

negatívnych vplyvov výrobných procesov na životné prostredie. Vysvetlil, že je v záujme Slovenských 

elektrárni ochraňovať a kultivovať životné prostredie, podporovať projekty zamerané na jeho 

zveľaďovanie a neustále prichádzať s návrhmi na zlepšenie životného prostredia.  

Ekotopfilm festival nás presvedčil, že ochrana životného prostredia má byť našou každodennou 

povinnosťou a prirodzeným životným postojom. 
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Dejepisná súťaž, prednáška v Matici slovenskej a archeologické nálezisko 

Matica slovenská aj tento rok organizuje súťaž s tematikou regionálnej histórie, do ktorej sa 

zapojíme aj my. V rámci prípravy na veľké finále sa v Matici slovenskej uskutočnila prednáška 

archeológa PhDr. Mariána Sojáka, PhD. o pravekom osídlení Spiša, ktorej sa zúčastnili                      

8 súťažiaci z našej školy spolu s Mgr. Hurajovou.  Pán Soják nám priblížil postupy 

archeologického výskumu a prezradil mám, že najčerstvejšia archeologická lokalita v našom 

meste sa nachádza pod Blaumontom (oproti škole). Preto sme sa vybrali obzrieť si terén 

a s úžasom sme zistili, že vo vzdialenosti pár stoviek metrov od našej školy sa v minulosti 

rozprestieralo slovanské osídlenie a pohrebisko z doby bronzovej.  Na vlastné oči sme videli 

niekoľko nálezov z minulých čias – keramické črepiny, koráliky, kolové jamky i hroby. 

Ďakujeme pracovníčke Archeologického ústavu v Spišskej Novej Vsi Zuzane Galovej                       

za odborný výklad priamo na mieste.     

                                              (Mgr. Petra Hurajová, učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov) 

 

 

 

Workshop – ručná knižná väzba 

Dňa 5. decembra 2016 sa v našej škole uskutočnila tvorivá aktivita pod názvom Workshop – 

ručná knižná väzba. Konala sa v školskom ateliéri č. 330. Tu sa niektorí študenti našej školy 

mali príležitosť naučiť, ako sa viaže kniha. Celá aktivita sa konala pod vedením bývalej žiačky 

Márie Pinčákovej, ktorá v našej škole študovala odbor propagačné výtvarníctvo. 

Na začiatku nás oboznámila s tým, čo k práci budeme potrebovať. Potom sme s ňou začali 

spoločne pracovať. Ochotne nám radila a pomáhala. Bolo zábavné sledovať pána učiteľa Sovu, 

ktorý sa do tejto činnosti zapojil rovnako ako my. Vyžaroval z neho pocit, že je zasa študentom. 

Postupovali sme nasledovne. Najprv sme si pripravili papiere, ktoré vytvorili vnútro knihy. 

Potom sme pracovali na vrchnej a spodnej doske knihy. Na záver to najťažšie a najzábavnejšie, 

a to bolo viazanie knihy. Ak sme splnili všetky požiadavky, odniesli sme si domov vlastnú ručne 

viazanú knihu. 

                                                                                                                             (Michaela Kiktová, II.A) 
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Doskobranie 

 

V rámci Európskeho týždňa odborných zručností od pondelka 5. decembra 2016 do štvrtka       

9. decembra 2016 prebiehalo v našich školských dielňach sympózium Doskobranie. Tí 

najšikovnejší študenti našej školy strávili tri a pol dňa v priestoroch školských dielni,  kde tvorili. 

V zastúpení výtvarníkov boli Nikola Kolačkovská, Radka Kočišová, Julka Kováčová a Vilo Puček, 

Martin Dacho a Lukáš Vesselényi za drevárov. Za ten krátky čas navrhli a vyrobili tri zaujímavé  

predmety. Usmerňoval ich a pomáhal im pán učiteľ Pavol Sova a všetko kontrolovala 

a dokumentovala Hana Čekovská. Všetci dokázali, že akcia je životaschopná a dokáže 

motivovať našich študentov.   

                                                                       (Ing. Hana Čekovská, učiteľka odborných predmetov)                                                                                                                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sosdsnv.edupage.org/news/#804
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Malé dielničky pre deti materských škôl                                                                                                                                                                         

Vo štvrtok 8.decembra 2016 sme zorganizovali Malé dielničky pre deti z materských škôl 

Hviezdoslavovej a Gorazdovej. Pripravili sme pre nich materiál na maľovanie, zdobenie a iné 

výtvarné aktivity. Deti boli roztomilé, tvorili s fantáziou a s prípadnými problémami im 

pomáhali študenti z III.B DTD a IV.A PRV. Všetci maľovali tak rýchlo, že sme im nestíhali 

pripravovať dieliky z preglejky. Vyrezávali ich študenti z II.E priamo v ich prítomnosti, 

ale pomáhali aj chlapci v dielni. Cez prestávku si deti pozreli našu školu a zavítali aj                          

do niektorých tried, kde sa práve vyučovalo. Akcia bola náročná a dnes vieme, čo nám ešte 

treba vylepšiť. Dopoludnie plné detskej tvorivosti a radosti prinieslo veľa pozitívnej energie 

tým, ktorí sa na akcii priamo podieľali, ale veríme, že aj do školy.  

                                                                       (Ing. Hana Čekovská, učiteľka odborných predmetov) 
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Deň svätého Mikuláša 

Aj tento deň naznačuje, že dianie v našej škole kráča ruka v ruke so životom. Všetky udalosti 

spoločenského charakteru sa jej bezprostredne týkajú a premietajú do jej života. Tu 

nachádzajú svoje miesto v malom rozsahu. O to viac je ich charakter príťažlivejší, a tak zaujmú 

a nenechajú na pochybách aj toho najmenej osloveného.                                                                                                                                                     

Deň svätého Mikuláša je sviatok, ktorý si všetci radi pripomíname. Signalizuje nám blížiace sa 

Vianoce. Už od skorého rána sa žiaci tešia, že sa popri školských povinnostiach bude diať                  

i niečo nevšedné. Každý vyčkáva. Aj malé dieťa vie, že deda Mikuláša. A ako v rozprávke sa        

na chodbe zjaví v dlhom červenom plášti a červenej čiapke s bielym brmbolcom, s bielou 

dlhou bradou a vlasmi zľahka padajúcimi na plecia. Je tu. Symbol dobra, štedrosti a lásky. 

V plnej paráde, ktorú znásobuje naplnený vak, ktorý nosí na pleci všade so sebou. Každý vie, 

čo v ňom ukrýva. Nedá sa pomýliť s nikým iným. Tak vyzerá len on. Svätý Mikuláš. Prichádza 

ako čerstvý vánok, uvoľnený, pokojný, vnútorne vyrovnaný. Ruka v ruke s prirodzeným 

úsmevom, spokojnou mysľou odrážajúcou vnútornú múdrosť. Nepotrebuje veľa rozprávať, len 

lahodiť milým úsmevom. Jeho vrúcna reč je pohladením a odmenou pre detskú dušu. 

Príjemnosť chvíle navodzujú aj jeho spoločníci - anjel a rozpačito zábavný čert. V ich sprievode 

sa Mikuláš dôstojne premiestňuje triedami cez prvé až po posledné poschodie. Dbá, aby 

nejakú nevynechal. To by nebolo spravodlivé. Veď sa na tento deň pripravoval celý rok. Traja 

spoločníci dobre poznajú svoju úlohu - obdarúvať, ulahodiť, povzbudiť a vykúzliť úsmev              

na každej tvári.  
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Vianočná kapustnica 2016 

Niet pochýb, že Vianoce patria k najkrajším sviatkom roka. Sú to sviatky pokoja, lásky, 

vzájomnej spolupatričnosti a úcty k človeku. Prinášajú radosť, porozumenie a toleranciu 

medzi ľudí. Sú prejavom ľudskosti, vzájomnej podpory a nezištnej pomoci. Svojou 

ústretovosťou a nebývalou štedrosťou otvárajú cestu k tým, ktorí sú na našu pomoc odkázaní.  

Aj tohto roku zamestnanci našej školy zasadli za vianočný stôl a na chvíľu sa nechali unášať 

jeho atmosférou. Tú im namiešala vôňa a chuť tradičného vianočného menu – kapustnica 

s klobáskou a vianočný punč. Melanchólia nastávajúcich dní visela vo vzduchu. Každý sa 

ponáral do tónov vianočných kolied, ktoré ako elixír lahodili duši. Hrejivé teplo sviečky bolo 

cítiť po celom tele. Všetci si vychutnávali čaro chvíle. V predvianočnom nostalgickom opojení, 

ktoré bolo nezadržateľnou predzvesťou Vianoc, sme pociťovali pohladenie na duši 

a neobvyklú predvianočnú pohodu.  
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Vianočné pohladenie 

(Úryvok zo sprievodného slova.) 

Moderátorka: 

Ešte raz pekné predvianočné dopoludnie vám všetkým tu prítomným. Básničkou o zime sme otvorili tohtoročné 

Vianočné pohladenie, ktoré, dúfame, vyvolá vo vás príjemnú predvianočnú atmosféru a naladí vás na tie 

najkrajšie sviatky roka - Vianoce. 

Zima je tu a s ňou aj Vianoce.   

Vianoce plné skrytých prianí a túžob.  

Vianoce ľudskosti a láskavého prístupu človeka k človeku.  

Vianoce lásky, pokoja a rodinnej pohody.  

1. Kevin Bebko – šelest snehu 
 

Moderátorka: 

Ďakujeme Kevinovi Bebkovi za jeho úprimný hudobný prejav a navodenie príjemnej predvianočnej atmosféry. 

Ukázal nám, že je pánom svojho hudobného nástroja  a dokáže na ňom hotové zázraky. Ako to robí, hm, to vie 

len on.  

Bolo by pekné, ak by sme sa dnešným predvianočným posedením povzniesli nad starosti bežného života. 

Vynasnažíme sa vytvoriť magickú atmosféru, aj keď tu nemáme  kúzelníka, atmosféru, ktorá nám bude ešte dlho 

doznievať. ... V kútiku duše cítime, že už so zapálením prvej adventnej sviečky sa deje niečo zvláštne. Zovšadiaľ 

na nás dýcha ovzdušie prajnosti, láskavosti, tolerancie a všetko to vytvára čarovnú atmosféru ... Vianoce sú čas, 

kedy si môžeme niečo želať. Ak sú  želania skromné, splnia sa. Želajme si, aby sme zapálili čo najviac hviezd,              

a tak rozžiarili čo najviac smutných tvárí počas nasledujúcich vianočných dní.  

Teraz sa na chvíľku prenesieme do sveta vážnej hudby, ktorá má vo vianočnom čase svoje nezastupiteľné miesto. 

Jej jemné tóny dokážu rozkmitať tie najušľachtilejšie city, ktoré v tomto čase otvárajú brány k srdciam. Nechajme 

sa nimi na chvíľu unášať a pocíťme krásu hudobného umeleckého prejavu.  

2. Husľové kvarteto 
 

Moderátorka: 

Nedá sa nevidieť to umenie, ktoré vám vaši rovesníci pripravili. Určite je za tým kopec odsedených hodín, ale 

výsledný efekt hovorí za všetko ... Ďakujeme našim hosťom, husľovému kvartetu, žiakom Základnej umeleckej 

školy, že k nám opäť zavítali. Dúfame, že sa vám ich vystúpenie páčilo a povznieslo vás na duši. Hrou                            

na hudobných  nástrojoch nám ukázali spôsob, ako sa dá zmysluplne žiť a súčasne prinášať radosť iným.    

Aj flauta v rukách šikovného interpreta dokáže robiť hotové zázraky a osloviť nejedného poslucháča. 

Započúvajme sa do vianočných tónov flauty vašej spolužiačky Zuzky Kollárovej, študentky II.A triedy. Veríme, že 

jej vystúpenie nám všetkým príjemne spestrí naše predvianočné posedenie. 

3. Zuzana Kollárová - hra na flautu 
 

Moderátorka: 

Ďakujeme žiačke II.A triedy Zuzke Kollárovej za jej pekný predvianočný príspevok. Dúfame, že tónmi svojej flauty 

vám vykúzlila atmosféru pokoja, vyvolala pocit tepla pri srdci a okúzlila vás svojim talentom. ... Stále je čas 

zamyslieť sa a na chvíľu porozmýšľať, ako si v tomto predvianočnom čase navzájom spríjemniť vianočné okamihy 



41 
 

v kruhu svojich blízkych a priateľov alebo urobiť aj niečo pre tých, ktorí to najmenej očakávajú. Možno aj 

nasledujúce číslo môže byť pre vás vhodnou inšpiráciou. 

4. Kresba - Veronika Mikolajová a Michaela Kováčová  
 

Moderátorka: 

Snáď Vás Veronika Mikolajová a Michaela Kováčová, študentky I.A triedy, trošku inšpirovali a ponúkli vám tip, 

ako spríjemniť vašim príbuzným a priateľom vianočné chvíle. Ďakujeme im za pekný umelecký výkon a inšpiráciu. 

Základná umelecká škola žije rôznymi umeleckými odbormi. Okrem hry na hudobný nástroj sa môžu žiaci 

zdokonaľovať aj v tanci, ale ,samozrejme, aj v iných odboroch. Dnes nás prišla svojim tancom potešiť, a v tomto 

studenom decembrovom dni možno aj trošku zohriať, tanečná skupina, ktorej talent posúďte sami. Nech sa páči.  

5. ZUŠ - tanec 
 

Moderátorka: 

Ďakujeme žiakom ZUŠ za ich tanečný prejav a príjemnú vianočnú chvíľu, ktorú sme s nimi zdieľali počas ich 

vystúpenia. Nech ich tanečné kreácie ešte dlho doznievajú vo vašom vedomí a pripomínajú vám naše 

predvianočné posedenie. 

6. Školské video  

 

Moderátorka: 

Veríme, že ste sa trošku pobavili. Toto video si pre vás pripravil študent III.E triedy Vilo Puček. Ďakujeme mu          

za milé spestrenie nášho posedenia pri jedličke.  

Teraz nám už známe tanečné zoskupenie „Scénika“ poodhalí kúsok zo svojho tanečného tajomstva. Sprístupnia 

nám spôsob vnímania a chápania sveta ich očami cez im blízky vyjadrovací prostriedok - tanec. Nech sa páči. 

1. Scénika 
 

Moderátorka: 

Ďakujeme tanečnej skupine „Scénika“, študentkám 8-ročného gymnázia, za ich pekné tanečné vystúpenie, 

ktorým nás presvedčili o nebývalej kráse a dokonalosti ľudského pohybu. Zároveň nám poodhalili spôsob 

chápania a vnímania sveta očami dnešnej mladej generácie. Želáme im veľa pekných vianočných chvíľ. 

Čas nezastavíme a opäť máme medzi sebou nových prvákov. Na dnešnom Vianočnom pohladení vám predvedie 

svoj talent študent I.B triedy Patrik Petruška. Nech sa páči. 

2.  Patrik Petruška – hra na akordeón     
  

Moderátorka: 

Ďakujeme žiakovi I.B triedy Patrikovi Petruškovi za jeho odhodlanie vystúpiť tu medzi nami. Dúfame, že jeho 

vystúpenie pohladilo vašu dušu a zapálilo vo vás malú hviezdičku. Hviezdičku, ktorá rozžiarila vaše tváre, zohriala 

na duši a prinesie teplo a vianočnú atmosféru do vašich domovov.  

Na scénu opäť pozývam našich milých hostí zo Základnej umeleckej školy. Zahrajú vám to, čo sa im páči a o čo 

sa chcú podeliť aj s vami v tento predvianočný čas ... 
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„Boh Ti dal jednu tvár a Ty sa usiluješ o ďalšiu.“ 

William Shakespeare 

 

Vstup v maskách 

Priestor sa pomaly zapĺňa maskami. Kde-tu postávajú hlúčiky neznámych identít. Záhadné, nič-

nehovoriace a netušiace tváre absorbujú atmosféru dnešného popoludnia. Graciózne sa 

premiestňujú z miesta na miesto. Z času na čas je počuť tlmený chichot, vzápätí sa dá ticho       

a napätie krájať. V atmosfére ticha každá maska očakáva, čo sa bude diať. Zrazu je napätie 

prerušené moderátorkou, maskou, ktorá víta hostí a presvedčivo vyzýva prítomných                    

na spoločný sprievod po vyprázdnenom priestore jedálne. Masky sa pohybujú v kruhu, čím sa 

stavajú stredobodom svojej vlastnej pozornosti. Nikto netuší, kto je kto a akú hru hrá. 

V sprievode sa masky predvádzajú v celej svojej paráde. Niet pochýb, že každá je jedinečná 

a jej autor si dal záležať. Vtom zaznie hudba a maska, moderátorka, vyzve všetky prítomných 

do tanca. Anonymné telá sa začínajú vlniť do rytmu hudby. Identity ukryté pod rúškom 

tajnosti, s grandióznosťou im prislúchajúcou, predvádzajú tanečné kreácie. Ostýchavosť             

vo vzduchu necítiť, tá sa kumuluje pod maskami. Nálada s tancom rastie a napätie vo vzduchu 

redne. V tanci, pri priamom očnom kontakte, sa neustále vynárajú otázniky, kto je kto. 

Odhalenie nutne prichádza pri prvom malom občerstvení a žiadanom okysličení pľúc. Vtedy 

masky bez okolkov, ako na povel, s úľavou jedna za druhou zhadzujú cudziu identitu 

a odhaľujú svoju. Prekvapenie prichádza. Záhada večera je odhalená. Zábava začína. 

Po odhalení identít zisťujeme, že nosiť masku a chodiť s kožou na trh nie je ľahké. Pohybujeme 

sa v prostredí, ktoré nám nie je prirodzené. Je plné napätia a otáznikov. Vyžaduje veľa energie 

a hereckého umenia. Koncentráciu na úlohu, ktorú hráme a presvedčenie, že to robíme dobre 

a nezanechávame ani zrnko pochybnosti o našom vopred plánovanom zámere. Budovanie 

konšpirácií vyžaduje systematickú prípravu. Musia byť presvedčivé, pretože cieľom masky je 

odviesť pozornosť od podstaty veci a manipulovať s nič-netušiacou obeťou vo svoj prospech.      

Minulý rok sa v jedálni našej školy uskutočnil tanečno-zábavný večierok podmienený vstupom 

v maske. Akcia splnila svoj účel pobaviť, odviesť pozornosť od denných starostí a v konečnom 

dôsledku uvidieť život z iného uhla pohľadu.  
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Deň svätého Valentína 

All you need is love (Všetko, čo potrebuješ, je láska) znejú Beatles z rádia. Nikdy som sa 

nezamýšľala nad hĺbkou odkazu piesne. Teraz som naplno precítila pravdivosť a nadčasovosť 

myšlienky zakomponovanej do veľmi jednoduchej melódie tak, aby upútala pozornosť 

a vyznela zároveň.  

Ak by sa odkaz piesne vedome šíril, ľudstvo by žilo v porozumení a prekypovalo láskou. Aj dieťa 

vie, že vo svete zúria vojny, pácha sa násilie. Ľudia prelievajú krv, sú príčinou konfliktov             

a so záujmom čítajú o nešťastí iných. Pritom im uniká krása vlastného života. Je naplnenie slov 

piesne v plnom význame dnes také nereálne? Čo môže byť krajšie, ako vyjadriť prirodzene 

čisté city k ľuďom, národu, ale i k sebe samému. Tak nám to vštepovali v detstve. Zdá sa, že 

v dospelosti to niekedy nefunguje. City sú ako vietor, ktorý fúka raz viac, raz menej. Ale aj           

za takých podmienok čistá láska, mocná ako remeň, dokáže rozprestrieť krídla a ukázať svoju 

silu. Dôkazom toho je aj Deň zaľúbených, ktorý si láskychtiví ľudia pripomínajú. 

Deň svätého Valentína v našej škole prežívame s väčšou vášňou ako iný deň. Každý má 

možnosť písomne vyjadriť svoje nevyslovené city a želania. Zažiť úľavu z uvoľnenia 

psychického napätia. Buď anonymne, alebo verejne. A tak papieriky rozprávajú príbehy o sile 

lásky a radosti, ale aj o slovách uznania. Zasievajú semienka náklonnosti a zvyšujú citlivosť 

našich sŕdc. Prostredníctvom nich sa navzájom prepracovávame k hlbokému vnútornému 

uvedomeniu, harmónii a pokoju. Ich odkazy v nás zanechávajú závan príjemnej slasti a tepla 

vôkol srdca. Čím viac sa tento deň sprístupňuje študentom, tým viac sa zabuchnutých dverí 

otvára. 

Aj školský prejav pozornosti na sv. Valentína je jedným z príjemných spôsobov komunikácie, 

ktorý nám otvára srdcia. Hrejivý, úprimný, mimo sociálnych sietí.  
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Naši fotografi na stáži Erasmus+ v Prahe 

Od 3.februára do 23. februára 2017 sa šiesti študenti - fotografi z III.B a IV.A triedy zúčastnili 

študijného pobytu v Prahe. Vybrali ich učitelia na základe výsledkov z klauzúr. V Prahe zažili 

život veľkomesta a prácu fotografov. Stáž zabezpečovala Square One o.s. s Mgr. Art. Lukášom 

Ceterom. Študenti boli ubytovaní v apartmáne priamo v centre Prahy. V ateliéroch 

spolupracovali s profesionálnymi fotografmi. Pod vedením p. Čermákovej, p. Prášilovej 

a ďalších fotografov nafotili pre katalógy modelky, produkty, architektúru a iné. Skúsenosti 

s prípravou prostredia, práca so svetlami, režimy fotenia a spracovanie nafoteného materiálu 

boli presne to, čo sa naši študenti mali naučiť. Veľmi sa osvedčil Jakub Belán, ktorý sa ukázal 

ako najšikovnejší zo skupiny mladých fotografov a dostal pozvanie na letnú spoluprácu. Adam 

Regitko si doniesol nafotený materiál a chce ho použiť vo svojej maturitnej práci. K programu 

patrili aj návštevy fotografických výstav, ktorých je v Prahe vždy dosť. Práca s profesionálmi 

pomôže našim fotografom v ich profesijnom raste.  

                                                                      (Ing. Hana Čekovská, učiteľka odborných predmetov) 

Moje pocity z Prahy 

Aké to je starať sa sám o seba, žiť v neznámom veľkomeste, byť 24 hodín so spolubývajúcimi 

a pomôcť si v ťažkých a nerozhodných situáciách? To všetko som zistila na trojtýždňovej stáži 

v Prahe. Hneď od začiatku sme sa v Prahe zabývali, zoznámili sa s miestnou dopravou 

a obľúbili si najmä metro. Víkend sme mali voľný, a tak sme utekali spoznávať prvé pamiatky, 

galérie a všetko sme si fotili. Po víkende prišlo prvé ťažké vstávanie do našej dočasnej 

profesionálnej práce. Zoznámili sme sa s ľuďmi, ktorí nás viedli celou stážou. Prvý týždeň bol 

na oboznámenie sa s profesionálnymi ateliérmi, technikou a nastavením si vhodných 

podmienok. Nasledujúci týždeň nám dával zabrať. Na vysokej škole sme spoznali ľudí z celého 

sveta, a tak sme sa nevyhli komunikácii v anglickom jazyku. Bola to skvelá skúsenosť. O pár dni 

neskôr sme spoznali módnu návrhárku, ktorá si žiadala fotografie svojich módnych kúskov. 

Bolo to namáhavé, ale ako tím sme to zvládli. Po troch týždňoch, pre nás už nie v cudzom 

meste, sme sa tešili domov na mamkinu kuchyňu, vlastnú posteľ a oddych. Ak by som mala 

možnosť zopakovať si túto stáž, určite nebudem váhať ani sekundu. Je to skvelá skúsenosť, 

nové kontakty, noví priatelia a vôňa veľkomesta. 

                                                                                                                         (Dominika Šimková, IV.A) 
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Valentínska kvapka krvi 

Dar, darca, darcovstvo sú slová, ktoré denno-denne rezonujú v našich ušiach. Dar - bežné, 

frekventované, veľavravné slovo ukrýva mnoho ľudských postojov – vďaku, pozornosť, úctu, 

nadšenie, pokoru. Ba čo viac, ten najšľachetnejší význam – pomoc nezištnú, nenahraditeľnú. 

Pomoc dôstojnú ľudského jedinca, ktorá je prejavom ľudskej spolupatričnosti a obetavosti. 

Nepozná zábrany, ani sebaľútosť. Oslobodzuje, povznáša a posilňuje. Je dôkazom úcty 

k človeku i k sebe samému. Napĺňa zmyslom života. Zaväzuje byť tu ešte dlho a plniť si poslanie 

človeka. 

Krv - tekutina, ktorá nám umožňuje žiť. Dar, ktorý sme dostali. Akou ľudskosťou 

a vznešenosťou disponujú tí, ktorí sa o ňu delia s inými? Ich veľkorysé skutky sú zriedkavé, 

a o to vzácnejšie. Aj o tom je život. Pekný, zmysluplný, nevšedný. Ak vieme žiť život pre iných, 

potom aj ten náš bude ich súčasťou. Ak darujeme kúsok zo seba, posúvame hranice nášho 

bytia tým správnym smerom. Zdá sa byť úzkoprsé, ak zatvárame na kľúč dary, ktorými 

disponujeme. Peknými učiteľmi sú naši študenti, ktorí to tak cítia a svoje pocity uvádzajú            

do života. 

Deň 20. február 2017 neušiel našej pozornosti. V priestoroch školy, už ako zvyčajne, sa 

uskutočnila humánna aktivita – darovanie krvi. Zúčastnilo sa jej 18 darcov, čím bezpochyby 

splnila svoj cieľ. Ak niekoľko mililitrov krvi študentov a zamestnancov našej školy pomôže 

k záchrane ľudských životov, potom aj v tom je zmysel aktivity školy a vieme, že treba 

pokračovať.  

Valentínska kvapka krvi je tiež jedna z ciest ako pripravovať mladých ľudí na to, aby dokázali 

vytvárať humánne prostredie, v ktorom sa budú pohybovať. Nedá sa to len cez vedomosti, ale 

treba im dopriať aj skúsenosti s rôznorodosťou. Vedomosti sa rokmi zabúdajú, ale životné 

skúsenosti ostávajú a čerstvo vybavujú aj po rokoch. Učenie pre život a komplexný rozvoj 

osobnosti mali by byť prioritou vzdelávania. A o to sa snaží aj naša škola.   

Ďakujeme všetkým darcom. 
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Remeslo 2017 vo Valencii, Španielsko 

Využili sme trojtýždňovú príležitosť zapojiť sa do pracovného a aj bežného života vo Valencii 
(mesto na brehu Stredozemného mora) v Španielsku. Cez agentúru Esmovia, ktorá sa 
špecializuje na organizovanie stáží mobility pre európskych študentov, sme mali  zabezpečené 
ubytovanie a hlavne firmy, v ktorých naši študenti pracovali. Na stáži boli šiesti študenti z našej 
školy. Daniel Lesňak a Dávid Kováč pracovali vo firme Francisco Alapont Fresquet. Bola to 
stredne veľká nábytkárska výroba, ktorá v tom čase dokončovala veľkú zákazku pre hotel 
v Miami (USA). Chlapci pracovali pri strojoch, dorábali dielce, montovali, balili a pomáhali 
domácim robotníkom stihnúť termín. Pracovali s dyhovanou MDF, oboznámili sa                                
s jednoduchými systémami pre montáž nábytku, pomáhali pri CNC a pracovali aj s bežnými 
drevoobrábacími strojmi. Matej Augustín pracoval vo firme Tadel, ktorá vyrába luxusné 
jedálenské a kancelárske stoly. Bol všade, kde ho potrebovali. Obsluhoval stroje, dokončoval 
dielce, vyrábal zaujímavé škárovky na stolové dosky a pod. Všetci si z pobytu vo Valencii 
priniesli bohaté skúsenosti. Tohtoročná stáž v Španielsku bola vyvrcholením 10 rokov stáží 
Erasmus+ v našej škole.                                    (Ing. Hana Čekovská, učiteľka odborných predmetov) 

Zážitky z Valencie 

Cestovanie lietadlom do Valencie bolo úžasné, najmä pre tých, ktorí leteli prvýkrát.                          

Po príchode sme hneď vedeli, že v krajine je iný život, iní ľudia a iné počasie. Prvý dojem bol 

viac než skvelý. Počas troch týždňov počasie bolo stále teplé a bez dažďa. Teploty stúpali až 

k 30°C. Na letisku na nás čakali, privítali nás a autobusom previezli až do samotného centra 

Valencie, kde sme mali ubytovanie. Bývanie bolo celkom v pohode. V meste sme spoznali 

úplne iný život. Stavby a pamiatky boli úchvatné. Mesto sa akoby delilo na staré a nové. 

S nadšením sme prechádzali všetky pamiatky starého mesta. Nové mesto, ktoré malo nádych 

budúcna, nás zaujalo svojimi futuristickými stavbami, múzeami a veľa ďalšími zaujímavými 

budovami. Ľudia boli príjemní, hoci mali iné spôsoby ako my. Prekvapujúce bolo, že boli 

neporiadni a rozprávali nahlas. V práci sa mi osobne veľmi páčilo. Kolegovia boli milí, zábavní 

a aj napriek jazykovej bariére sme si výborne rozumeli. Naučil som sa veľmi veľa nových vecí. 

Z môjho krátkeho pobytu vo Valencii som si odniesol veľa skúsenosti a nových poznatkov.   

                                                                                                                                  (Matej Augustín, III.D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

          

   Námestie Placa De la Mare de Déu    Ulička v starej časti mesta            Budova - Západ slnka                                                                     
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Tajomstvo bielych tabúľ 

Zajtra mala byť písomná časť maturitnej skúšky, preto bolo treba pripraviť triedy. 

Administrátorke pripadlo číslo učebne 246, kde si svoju úlohu mala plniť pri študentoch 

večerného štúdia. Nakoľko som tam bola triednou učiteľkou, s administrátorkou sme sa 

dohodli, že triedu pripravíme spolu. Trieda je udržiavaná v poriadku a pod kľúčom, preto bolo 

najdôležitejšie dôsledne napísať informácie na tabuľu k zajtrajšiemu testovaniu. Robíme to 

každý rok, takže máme s tým skúsenosť. Ráno sme sa dohodli, že sa stretneme po 6. 

vyučovacej hodine pred triedou. Písomná časť MS II.G triedy bola v odbornej učebni 

slovenského jazyka, preto sme si od vyučujúcej slovenského jazyka vypýtali kľúč. Dôverne nám 

ho prepožičala s tým, že sa poňho po 7. vyučovacej hodine zastaví.  

Venovali sme sa najprv tabuli. Lenže, ako sa neskôr ukázalo, nie tej správnej. Za asistencie  

kolegyne sa nám podarilo všetky informácie správne napísať. Pri písaní so špeciálnou fixkou 

som vzdávala hold všetkým učiteľom, ktorí ju používajú takmer každý školský deň. Pri kontakte 

s tabuľou sa šmýkala, neustále mi pod ňou unikala ruka, moje pohyby boli nekoordinované, 

písmená strnulé a miestami sa súvislá niť rozpadávala. Ale ochota dotiahnuť to do úspešného 

konca bola. Povzbudzovaná radami skúsenej učiteľky a hnaná časom som sa snažila čoraz viac, 

aj keď mi fixka ukazovala odvrátenú tvár. Nakoniec sme to zvládli. V triede sme ešte urobili 

menšie úpravy podľa Pokynov na  administráciu ...  Spokojnosť sa dostavila hneď na obidvoch 

stranách. Blížil sa koniec hodiny. Sadli sme si na prvú lavicu tesne pred popísanú bielu tabuľu, 

spustili nohy a skúmavo, s množstvom otáznikov v hlave, pozorovali svoje dielo, čakajúc            

na vyučujúcu slovenského jazyka. Skúsenému pozorovateľovi sme určite celý ten čas evokovali 

Pata a Mata v akcii. Po otvorení dverí sa príjemná nálada v okamihu zmenila na pocit viny. 

„Och, čo ste to urobili, veď je to tabuľa na premietanie, na ňu sa nesmie písať! ... Hneď to 

musíte zotrieť, aby to nikto nezbadal!“, hanila nás kolegyňa. Zotierali sme všetky tri. Tá 

najvyššia zhora, tá najnižšia zdola, ja z prostriedku. Handrou, vodou, špeciálnou špongiou. 

Krútili sme sa pred tabuľou jedna cez druhú, akoby ospravedlňujúc sa za to, čo sme spôsobili. 

S cieľom zakryť najväčší priestupok svojho života. Umyli sme ju raz a potom znovu. A ešte raz, 

aby sme nenechali ani najmenšej stopy po dôsledkoch našej neuváženej práce. Zhrozená, 

psychicky ubitá, bez chuti s nami viesť rozhovor, vyučujúca v tejto triede, nám dala lakonický 

pokyn, kde to môžeme napísať. Bez slov sme sa presunuli pred druhú bielu tabuľu. S výčitkami 

sme sa opäť pustili do práce. Teraz už bez nálady a počiatočnej eufórie. S pocitom viny 

a neistoty. Vtedy som si uvedomila, že najväčšou ozdobou človeka je jeho povaha. Keď 

kolegyňa ešte raz pristúpila k tabuli a maskovala posledné priam neviditeľné stopy nášho 

neúspešného pokusu, s obdivom som ju sledovala zdieľajúc jej pocity, aj keď som sa 

prvoplánovo musela venovať písaniu. Cítila som, že nejde o dokazovanie si kto je lepší, či 

o provokáciu alebo obviňovanie sa. Naopak, išlo o akceptovateľnosť omylu a zdravú 

konfrontáciu. V konečnom dôsledku o pocit, že si cudziu otvorenosť, pravdivosť a empatiu 

treba zaslúžiť.  

Zabudli sme na to, nesúc si tajomstvo bielych tabúľ až do dnešného dňa. Nespomínali sme to už nikdy 

viac, nebol na to čas a možno aj z diskrétnosti. Vybavilo sa mi to až v ten istý deň o rok, keď hrozilo, že 

sa situácia môže zopakovať. Nezopakovala. Boli sme vyzbrojené prednáškou o bielych tabuliach. 

Zmena otriasla našou rutinou, obohatila nás. Nie je biela ako biela ... 
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Výstava - Vynález kníhtlače 

     

         

Rekonštrukcia Gutenbergovej tlačiarne v múzeu knihy v Mohuči. 

 

Dňa 17.marca 2017 sme sa so študentmi našej školy zúčastnili výstavy pod názvom Vynález 

kníhtlače, ktorá bola celý mesiac sprístupnená verejnosti v priestoroch Obchodného centra 

Madaras v Spišskej Novej Vsi. Výstava poskytovala informácie o zakladaní tlačiarní a vývoji 

kníhtlače v Európe. Poukazovala na to, ako rozkvet výtvarného umenia nesporne vplýval                  

na výtvarnú stránku kníhtlače. Kníhtlačiari boli súčasne rytcami a písmolejármi. Písmu 

a výzdobe kníh vtláčali pečať osobitého výtvarného prejavu. S rýchlym šírením Gutenbergovho 

vynálezu sa priamoúmerne menila typografická interpretácia písma. Z jeho dielne vychádza 

pravzor európskej tlačenej knihy. O povznesení kníhtlačiarenského remesla k umeleckým 

métam sa mohli presvedčiť študenti I.A, III.A a III.B triedy, ale aj náhodní okoloidúci. 
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Súťaž STOLÁR 2017 

        

Dňa 23.marca 2017 sa v priestoroch školských dielní uskutočnila súťaž STOLÁR 2017                   

pre študentov 1. a 2. ročníka učebného odboru stolár a študentov 1. až 3. ročníka študijného 

odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby a technik drevostavieb. Súťažili dvojčlenné 

družstvá, z každej školy jedno súťažné družstvo. Súťaž prebehla v teoretickej aj praktickej 

časti. Riadila sa podľa regulárneho súťažného poriadku. V teoretickej časti mali súťažiaci 

možnosť získať 2O bodov a v praktickej časti 100 bodov. Študenti zhotovovali výrobok podľa 

konštrukčného výkresu. Hodnotila sa presnosť spojov, povrchová úprava, dodržanie 

rozmerov, bezpečnosť pri práci a samotná čistota práce. Pri rovnakom počte bodov 

rozhodoval dosiahnutý čas v praktickej časti súťaže. 

Výsledky súťaže: 

Jednotlivci: 

1. miesto - Martin Dacho, SOŠD Spišská Nová Ves 

2. miesto - Slavomír Novický, SOŠT Prešov 

3. miesto - Martin Kuľanda, SOŠ Stará Ľubovňa 

Družstvá: 

1. miesto - SOŠD SNV 

2. miesto - SOŠT Prešov 

3. miesto - SOŠ Stará Ľubovňa 

4. miesto - SOŠD Vranov 

Našu školu úspešne reprezentoval študent druhého ročníka Martin Dacho (II.D), ktorý napriek 

silnej konkurencii, zanechal svojim výkonom sympatický dojem a obsadil prvé miesto, čo mu 

určite prinieslo cenné skúsenosti do ďalšieho života. K dosiahnutým úspechom všetkým 

súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu svojich škôl. Poďakovanie tiež 

patrí usporiadateľovi súťaže za zaujímavý súťažný program a zdarný priebeh podujatia. Účasť             

na súťaži určite bude prínosom pre ďalšiu spoluprácu zúčastnených škôl.       
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„Kto učí iných, vzdeláva seba samého nielen preto, že opakovaním potvrdzuje 

v sebe svoje pojmy, ale i preto, že dostáva príležitosť hlbšie preniknúť do vecí.“ 

Jan Amos Komenský 

 

Oslavy dňa učiteľov 

28. marca oslavujeme svoj sviatok – Deň učiteľov. Pripomíname si narodenie veľkého učiteľa 

národov Jana Amosa Komenského, českého pedagóga, jazykovedca, prírodovedca, humanistu 

a filozofa. Tento deň nám ponúka príležitosť, viac ako inokedy, na chvíľu sa zastaviť a uvedomiť 

si zodpovednosť a poslanie tejto profesie. Je jednou z mála, ktorá formuje vedomie národa, 

vzdeláva a kultúrne profiluje.  

V našej škole si každoročne pripomíname Deň učiteľov slávnostným posedením zamestnancov  

školy. Dôstojnosť chvíle umocňuje prejav riaditeľa školy Ing. Vladimíra Jančíka, ktorý všetkým 

pracovníkom školy vyjadrí úctu a uznanie za ich namáhavú a zodpovednú prácu. Príjemným 

spestrením tohtoročného posedenia boli učitelia z Litvy. Svojou vzácnou prítomnosťou, 

dobrou náladou a milými darčekmi prispeli k slávnostnej atmosfére dňa. Tento školský rok si 

ocenenie za zásluhy v zaujímavej pedagogickej činnosti prevzali naši dvaja kolegovia Ing. Hana 

Čekovská a Mgr. art. Pavol Sova. Za ich prácu im patrí uznanie a vďaka. 

Jan Amos Komenský:                                                                                                                                                                

Dátum narodenia: 28. marec 1592, Nivnice, Česko, mal slovenských predkov                                                                                             

Dátum úmrtia: 15. november 1670, Amsterdam, Holandsko                                                  

Citáty:                                  

 „Je nepremožiteľná sila pravdy, ak je vyzbrojená svetlom poznania.“ 

„Na dobrom začiatku všetko záleží.“ 

„Každé dieťa, ktorému zasejeme do srdca lásku, je naším tichým víťazstvom.“  

„Všetci ľudia sa majú vzdelávať k ľudskosti.“ 

Najznámejšie celoživotné diela: Veľká didaktika, Svet v obrazoch, Brána jazykov otvorená, 

Informatórium školy materskej, Labyrint sveta a raj srdca alebo Škola hrou. Jeho prácou 

a tvorbou sa zaoberá špecifická vedná disciplína komeniológia. 
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Howie a Rookie 

Súčasťou osláv Dňa učiteľov v našej škole je návšteva divadelného predstavenia v miestnom 

divadle Kontra. Po úspešnom „Hamletovi“ sa nám 6. apríla 2017 naskytla možnosť pozrieť si 

hru írskeho dramatika Marka O’Rowea, Howie a Rookie. V hlavnej úlohe sa predstavil hlavný 

protagonista divadla Kontra Peter Čižmár. Opäť potvrdil svoj herecký talent a zanechal v nás 

neopakovateľný zážitok. 

Prostredie divadla Kontra nás víta bez vopred pripravenej scény. Akoby sa tu dnes ani nemalo 

hrať. Žiadne kulisy, sprievodná hudba, len tma, ticho a chladné kamenné múry. Zdá sa, že 

jediný, kto je pripravený, sme my, diváci. Mĺkvo sa otáčame a presviedčame sa, či sme tu 

správne. V tom sa spod klenby pivničných priestorov pred nami zjaví nenápadný herec 

v čiernych nohaviciach a mikine. Šeď jeho oblečenia splýva s tmavými stenami. Pri matnom 

osvetlení vedie čoraz zdrvujúcejší monológ. Rozpráva s nasadením, gestami ilustruje príbeh, 

vytvára dokonalú atmosféru. Intonačne, rytmicky a pohybovo bravúrne zvláda dej. Tempo má 

neuveriteľné (nehovoriac o fyzickom výkone), čím nikoho nenecháva na pochybách. 

Presvedčivo stvárňuje osamelého človeka, ktorý zápasí so životom, miestami si ho aj užíva, no 

boj ho zmáha. Aj napriek pesimizmu života, v hre pociťujeme humor, ale cynický. Autenticitu 

prostredia umocňuje použitie „drsných“ slov. Obidva tieto výrazové prostriedky robia hru 

výnimočnou. Od prvého okamihu všetci pozorne prechádzame, spolu s Howie a Rookie, 

temným ulicami Dublina a trocha špiny sa „lepí“ aj na nás. Naše telá absorbujú nepríjemný 

závan expresívnych slov a bizárnych udalostí. Popritom pociťujeme krehkosť priateľstva, 

zažívame osamelosť a zdieľame bezútešný život ľudí žijúcich na hranici ľudskej dôstojnosti.  
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Návšteva kaštieľa v Markušovciach 

 

   
 

Úloha výmenných programov je nezastupiteľná. Je to spôsob akým sa Európa pomaly a iste 

začína zbližovať. Aj týždne od 25. marca do 7. apríla 2017 ponúkli príležitosť medzinárodného 

kontaktu. Naša škola prostredníctvom prestížneho programu Erasmus+ hosťovala skupinu 

Litovcov, ktorým sprostredkovala priamy kontakt s históriou a kultúrou krajiny. Počas 

dvojtýždňového pobytu sa Litovci mali možnosť oboznámiť s miestnymi pomermi a zažiť 

niekoľkodňový život na Slovensku. Jedinečnosť našej kultúry a histórie im bola priblížená 

návštevou Levoče, Kežmarku, Starej Ľubovne, Spišského hradu, Slovenského raja, Vysokých 

Tatier a kaštieľa v Markušovciach.  

História tu pre nás už dávno nebola tak blízko ako dnes. Ťažko si ju predstavíme, kým sa jej 

priamo nedotkneme a nepohltí nás celých. Dnes sa nám otvárajú možnosti, svet sa 

sprístupňuje každému a dokonca aj doma na nás čakajú vzácne klenoty - kultúrne pamiatky. 

Čo historický pojem, to lákavý príbeh a prísľub príjemne stráveného dňa.  

Markušovce. Dedinka na severovýchode Slovenska je vsadená do pekného prostredia. 

Navôkol nej sa dvíhajú kopce a údolím preteká pokojná rieka Hornád. Všetko tu pôsobí 

malebne. Dedinu si turisti obľúbili pre jej centrum. To si po stáročia zachovalo svoje kultúrne 

dedičstvo – kaštieľ, ktorý patrí k historickým symbolom Slovenska.  

Autobusom pomaly vchádzame úzkou uličkou do dediny. Kľukatí sa celou dedinou a obidve jej 

strany lemujú malé domčeky. Prvé, čo si človek všimne hneď po výstupe z autobusu, je budova 

v centre dedinky, ktorej obdivuhodná krása vyráža dych. Pripomína namaľovaný obrázok. 

Obzerajúc si pompézny skvost z diaľky a súčasne poskytujúc Litovcom prvé informácie 

o objekte, takmer si ani nevšimneme ústretovosť domácich. Otázka „Where are you from?“ 

(Odkiaľ ste?), pri ktorej nás zastaví mladý muž, ktorý sa úprimne teší, že sme tu zavítali, nám 

otvára oči ešte viac, a tak mu ochotne venujeme kúsok nášho času. Premiestňujeme sa                

na druhú stranu ulice a upriamujeme pozornosť na budovu, ktorá nás priťahuje čoraz viac. Čím 

viac sa k nej blížime, tým sa viac kocháme jej očarujúcou noblesou. Už nás od nej delí len 

masívna kovová brána, ktorou vchádzame do záhrady a ocitáme sa vo vnútri veľkého areálu, 

ale v inom svete. Akoby tu zastal čas. Majestátny kaštieľ, elegantný letohrádok Dardanely             

a rozsiahly francúzsky park vytvárajú neopakovateľnú súhru vyvolávajúcu v nás príjemné 
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pocity. Od sprievodcu sa dozvedáme, že kaštieľ, rezidencia feudálnych magnátov, bol v 17. 

storočí sídlom rodiny Františka Mariássyho, a neskôr, v 18. storočí Wolfganga-Farkaš 

Mariássyho. Obidve rodiny tu zanechali kúsok svojej kultúry. V toku storočí sídlo menilo svoj 

vzhľad. Pôvodne postavené v renesančnom slohu sa prestavbou zmenilo na módnu rokokovú 

stavbu. V 50. rokoch 20. storočia bolo upravené pre účely múzea. Odvtedy sprístupňuje širokej 

verejnosti Expozíciu historického nábytku a Expozíciu klávesových hudobných nástrojov               

v letohrádku. Pečať obdobia tu má svoje čaro a priťahuje našu pozornosť. Obidve expozície 

nám približujú umelecky hodnotné vybavenie miestností, cenné kolekcie historického nábytku 

a dobových hudobných nástrojov, ako aj honosnú maliarsku výzdobu, ktorá bola pýchou 

bohatých rodín. Pulzujúci život sa tu síce zastavil už pred niekoľkými storočiami, ale pôvodné 

vybavenie miestností hovorí za všetko. Vonku, v zadnej časti záhrady, stojí letohrádok 

Dardanely a pred ním sa rozprestiera zelený park plný stromov a kríkov, uprostred ozdobený 

fontánou. Aj ten si uchoval svoj dobový vzhľad, a tak je zaujímavé sledovať bežné výjavy                

zo života jeho majiteľov. Spleť cestičiek, sôch, malých fontán vytvárajú atmosféru doby, ktorá 

záhradou poletuje od nepamäti. Je veľmi príjemné sa tu potulovať a na okamih zabudnúť           

na čas. Celý historický areál žiari ako drahokam a zvádza nás k tomu, aby sme ním opäť niekedy 

prešli. 

Mimo areálu, stačí pokračovať cestičkou na druhej strane cesty, pozorujeme lesík listnatých 

stromov, kde si jazdci vychutnávajú príjemné chvíle bežného odpoludnia. To všetko je 

neodmysliteľnou súčasťou dediny, ktorá ani dnes neprestáva fascinovať. Vládne tu ticho 

a pokoj. Aj takto si človek môže pamätať toto miesto.  

Deň splnil svoje očakávania na pracovnej, ale aj neformálnej úrovni. Návšteva Markušoviec 

bola vhodnou príležitosťou spoznať historické skvosty krajiny, ktoré svojou obsahovou 

náplňou odhaľujú jedinečné hodnoty národa. Návšteva poukázala na potrebu šírenia 

posolstiev kultúry, ako aj priateľstva medzi národmi, rešpektujúc národné osobitosti.                     

V neposlednom rade vyzdvihla dôležitosť ovládania jazykov v medzinárodnej komunikácii   

a pri vzájomnej integrácii. Deň priniesol aj zaujímavé zážitky. Bol to skvelý spôsob sebareflexie 

a uvedomenia si špecifických aspektov životného štýlu obidvoch kultúr, ktoré človek v bežnom 

živote prestáva vnímať. Ich náhodný stret zvýšil ich význam aj atraktívnosť. 
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Akademický sochár Štefan Hudzík 

 

28.01.1954 – 4.04.2017 

Posledné smútočné objatie, do ruky vtisnutý darček s dvomi kovovými anjelikmi na malej 

drevenej doštičke s tónmi melódie Tichej noci a silný odkaz do očí - to bol náš posledný 

kontakt. Odišiel. Navždy. Ťažko sa hľadajú slová. Dve mi však stále rezonujú v hlave – človek 

a práca. Tie boli lajtmotívom jeho života.  

Odišiel človek a umelec. O to je jeho odchod smutnejší, že pracoval medzi nami. Ani vo voľnom 

čase nepoznal únavu, nedbal na čas. Zavretý v domácom ateliéri žil vo svojom vlastnom 

tvorivom svete. Vo svete bez obmedzení a hraníc. Bez náreku, sĺz a slov. Potichu, v zovretí 

múz, nevyčerpateľnosti nápadov, pracovných predsavzatí. V zápale práce a snahe dokončiť 

každé dielo. To posledné, však, nestihol. Všetko, čo tu zanechal, odzrkadľuje šírku a povahu 

jeho tvorby. Tá vyrastá z mnohostranného poznania života a získaných skúseností. Vypovedá 

o jeho vzťahu ku kultúre slovenského národa, o spôsoboch interpretácie a konceptualizácie 

života a o jeho hodnotovej orientácii. Kulturologický prístup sa tu kombinuje s historickým         

a obidva prístupy sa citlivo odrážajú cez prizmu človeka. Človeka, ktorý vnímal svet očami 

jednoduchých ľudí, zachytával ho s pokorou svojimi vypracovanými rukami a vdychoval mu 

život. Človeka, figurálneho sochára, ktorý dokázal oku umelca a bežného diváka sprístupniť 

drevo, kameň, dokonca aj kov v rôznych umeleckých stvárneniach. Vykonal toho veľa. Jeho 

tvorba ostáva žiť medzi nami. Je reflexiou života, reflexiou človeka. Vypovedá o vnímaní, 

prežívaní a interpretácii sveta nášho priateľa Števa. Kolegu, ktorého prítomnosť v škole, 

v galériách, na výstavách znamenala pre nás vzácnu a príjemnú chvíľu. Jeho práca bude             

pre nás odkazom a výzvou. Svojimi hodnotnými umeleckými dielami tu po sebe zanecháva 

kúsok seba.   

Česť tvojej pamiatke.  
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Návšteva koncentračného tábora v Osvienčime 

Poľské mestečko Osvienčim má dve tváre. Pulzuje v ňom čulý každodenný život, ale má aj 

temnú minulosť. Tá nepríjemne rezonuje v ušiach každého Európana. Nad mestom stále visí 

atmosféra hrôzy a násilia minulého obdobia. 

Stačí pár krokov od centra bežného života a ocitneme sa v inom svete. Akoby tu zastal čas. 

Všetko tu stojí na svojom pôvodnom mieste. Murované a drevené baraky ohradené ostnatým 

oplotením sa nesúrodo včleňujú do peknej oblasti a dodávajú jej zvláštny kolorit. Aj tu síce 

prebehli rekonštrukcie, ale boli natoľko citlivé, že nenarušili ráz a atmosféru obdobia.  

V každom ročnom období na toto miesto hrôzy prichádza veľa turistov, aby sa mohli na pár 

hodín ponoriť do jeho atmosféry. Omámi ich strohá minulosť. Dôsledky druhej svetovej vojny 

sú tu zakorenené silnejšie, ako kdekoľvek inde. Veľkosť prostredia s desiatkami barakov 

uprostred, dobové oplotenie naokolo ukradne aj našu pozornosť. Hneď nápis na vstupnej 

bráne prezrádza, že sa tu odohrali roky hrôzy. Početné okná starých objektov sledujú každý 

náš pohyb. Mĺkvosť prostredia navodzuje strach a vyvoláva veľa otáznikov. Miestami tlačí         

slzy do očí. Každý kúsok zeme, po ktorom prechádzame, je poliaty krvou ľudského utrpenia. 

Kulisy navôkol nás varujú pred opakovaním zločinov. Našťastie, dnes sú objekty 

koncentračného tábora už len pamätníkom pripomínajúcim zvrátenosť režimu nacistického 

Nemecka a utrpenie miliónov ľudí.    

Nie je to miesto, kde dokážete stráviť veľa času. Tu si človek uvedomí, že stačí raz vidieť, 

pochopiť a poučiť sa z minulosti.  

    

    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozn. Osvienčim bol nacistický vyhladzovací tábor založený v juhozápadnom Poľsku pri meste Osvienčim. 

Väčšina nevinne väznených (približne 1.5 milióna) tu našla svoju trpkú smrť. 
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Tí, so záujmom o históriu, ale aj všetci cestovaniachtiví, sa mohli prihlásiť na jednodňový výlet 

do Osvienčimu. Poznávací výlet spojený s nákupmi oslovil záujemcov a do posledného miesta 

zaplnili autobus. Vyzbrojení dobrou náladou, celodennou stravou a prilepšeným vreckovým sa 

študenti našej školy vydali na cestu za objavovaním nepoznaného. Organizátorom výletu bol 

Ing. Branislav Kašprák, ktorý už má s podujatím svoju skúsenosť. 

 

 

 

 

„Minulosť nemôžeme meniť, ale môžeme k tomu, čo už históriou je, zaujať  postoj. Dovoľme 

minulosti vkĺznuť do našej prítomnosti. Nezatvárajme za ňou dvere. Zanechala nám veľa 

odkazov a výziev.“ (Alma mater 1, 2016, str. 15) 
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                                 stupňovitý stolček 

 

Súťaž o najzručnejšieho študenta drevárky 

Každá škola si žije svoj život. Podľa vlastných potrieb a predstáv. Máme možnosť učiť sa jazyky, 

užívať si modernú techniku, venovať sa športom, objavovať zákonitosti fyziky, matematiky           

a načrieť aj do iných zaujímavých oblastí života. Študenti našej školy hľadajú náplň práce 

svojho štúdia v prírode. Tá nás obklopuje zo všetkých strán a je pre nás veľkým zdrojom 

poznania a inšpirácie. 

Dreviny nielen spoznávame, ale aj s nimi pracujeme. Ba čo viac, škola vytvára priestor                

pre kreativitu študenta a napĺňanie jeho predstáv. Keď sa spoja jeho vedomosti získané                      

na vyučovacích hodinách a zručnosť na praktickom vyučovaní s nadšením a tvorivosťou – 

výsledok nenechá na seba dlho čakať. Surové drevo, so svojou prirodzenou dokonalosťou, sa     

v rukách žiaka mení na príjemný tvorivý zážitok. Demonštruje, čo dokáže. Zhotovený výrobok 

reflektuje vnímanie reality študenta (konfrontáciu s vnútorným a vonkajším svetom), jeho 

osobnosť, názory a spôsob sebarealizácie. Vytvorené dielo odzrkadľuje prácu mysle 

a zhmotňuje krásu sveta.  

V dňoch od 24. apríla 2017 do 26. apríla 2017 sa v priestoroch praktického vyučovania 

uskutočnil 39. ročník súťaže o najzručnejšieho študenta našej školy. Súťaže sa zúčastnili Viliam 

Púček, Martin Dacho, Lukáš Vesselényi, Dominik Knapik, Jakub Chlebovec, Daniel Lesňák  

a Dávid Hanuščík.  Súťaž bola starostlivo pripravená, s jasnou témou a pravidlami. Cieľom bolo 

zhotoviť funkčný výrobok – stupňovitý stolček - podľa predloženej výkresovej dokumentácie. 

Opäť sa potvrdilo, že našimi najzručnejšími študentmi sú Martin Dacho (II.D), ktorý obsadil        

1. miesto, Viliam Púček (III.E) a Lukáš Vesselényi (II.D) obsadili 2. miesto a Daniel Lesňák (III.D) 

obsadil 3. miesto.  

Cieľom súťaže bolo podporiť odborný rast študentov, viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti 

a zvýšiť záujem o sebavzdelávanie. Súťažiaci preukázali zručnosť, invenciu, tvorivosť, nadšenie 

pre prácu a vedomosti vo svojom odbore. Každá súťaž zaväzuje nielen napredovať, ale zároveň 

podáva pravdivý obraz o odbornej spôsobilosti študentov našej školy. 
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  2. miesto SUSO Skills Slovakia v odbore stolár 

V dňoch 27.–28. apríla 2017 sa na výstavisku Agrokomplexu v Nitre popri výstave Mladý tvorca 

uskutočnila súťažná prehliadka stavebných remesiel SUSO Skills Slovakia. Študenti našej školy 

Viliam Púček (III.E, študijný odbor technik drevostavieb) a Martin Dacho (II.D, študijný odbor 

operátor drevárskej a nábytkárskej výroby) získali v odbore stolár 2. miesto a postúpili                

na medzinárodné finále 21. ročníka súťaže, ktoré sa uskutoční v dňoch 19.–22. septembra 

2017 v Prahe počas veľtrhu For Arch. 

                                                                                          (https://sosdsnv.edupage.org/news/899)                                       

1. miesto na medzinárodnej súťaži 

Slovenská národná galéria v spolupráci s Kunsthalle Bratislava, Stredoslovenskou galériou 

v Banskej Bystrici a Východoslovenskou galériou v Košiciach vyhlásila na jeseň 2016 prvý 

ročník slovenského vydania medzinárodnej umeleckej súťaže pre žiakov stredných škôl 

a gymnázií „Máš umelecké črevo?“.  Súťaž vznikla v roku 2009 v Českej republike, kde má 

stabilnú podporu Národnej galérie v Prahe, Centra súčasného umenia DOX, Galérie 

Rudolfinum, Moravskej galérie v Brne a je spojená s Cenou Jindřicha Chalupeckého, tamojším 

najvýznamnejším ocenením pre mladých umelcov. Témou súťaže boli  Hranice a aj v súvislosti 

s tým, že ide o prvý ročník, ktorý prekročil hranice Českej republiky. Po troch semifinálových 

kolách v Košiciach,  Banskej Bystrici a Bratislave sa do finále dostalo 19 najlepších tímov. Finále 

súťaže sa uskutočnilo 2. mája 2017 o 10.00 v kaviarni Berlinka v SNG – Esterházyho paláci              

v Bratislave. 

Študentky II.B triedy študijného odboru fotografický dizajn Annamária Bednárová a Vanesa 

Múdra súťažili so súborom fotografií nájdených v rodinných archívoch doplneným                            

o autentické fotografie a zasadeným do video prezentácie so sprievodným slovom 

pamätníkov. Vo finále súťaže získali 1. miesto a prebrali si putovnú cenu „Umeleckého čreva“ 

vytvorenú slovenskou šperkárkou Katarínou Siposovou. Dielo víťazného tímu bolo do 7. mája 

2017 vystavené v ateliéri Esterházyho paláca a v Moravskej galérii v Brne. Víťazný tím mal 

možnosť zúčastniť sa programu a výstavy v Moravskej galérii v Brne v dňoch 16 –18. júna 2017 

spolu s víťazmi českej a maďarskej súťaže. 

                 (https://sosdsnv.edupage.org/news/899)                                       
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Dotyk tvorivého pera 

Písanie je oslobodzujúce. Je to objavovanie samého seba. Cesta, ktorá neobmedzuje. 

Nadšenie, ktoré pomáha objaviť niečo nové. Pokusom a omylom, hľadaním, spoznávaním,  

zvedavým ponáraním sa hlbšie do duše. Ak je to celé objavovanie popretkávané niťou hravosti 

a tvorivosti, potom objavíme správny spôsob „prepísania“ sa životom – reflexiu nášho 

činorodého bytia.   

Svoj život si maľujeme jazykom duše. Prostredie, v ktorom sa tak ocitáme je čisté a pre nás 

prirodzené. Je odvážnym vyjadrením nápadov, pocitov i vášní. Bez hanby či  vnútornej 

frustrácie. Bez manipulácie a špekulácie. Obnažuje sa viac a viac s rastúcou slobodou. 

Dotykom známeho s neznámym. V opojení zmyslami, vnemami, krásou vnútornou 

i vonkajšou. V harmónii so slobodou vlastného ducha. 

V každom z nás drieme schopnosť vyjadriť sa tvorivým perom. Napísať o tom, o čom by sme 

sa bežne nezmienili. Pokúsme sa ju oživiť, aby sme uvideli svet taký, aký ho cítime a chceme. 

Upokojme svoju myseľ a ponorme ju hlbšie do vnútorných vôd, ktoré vyplavia na povrch aj tie 

nevyslovené, časom zabudnuté myšlienky. Potom aj sloboda prejavu nebude znieť ako len 

známe klišé, ale bude mať svoje opodstatnenie. 

Milí študenti. Odhaľte svoj svet a podeľte sa oň. Dovoľte nám nahliadnuť doň. Dotknite sa 

tvorivým perom aj našich duší. Namaľujte svoj virtuálny obraz.  
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Výstava „Priestor 2017“ 

Výstava Priestor predstavuje dva navzájom neoddeliteľné aspekty. Priestor, ktorý je 

neohraničený a z neho vyplývajúce neobmedzené pocity človeka – radosť a slobodu. Exponáty 

výstavy tieto atribúty reflektujú a celá výstava sa nesie v ich znamení. 

Každoročne študenti štvrtých ročníkov prezentujú svoje ročníkové práce na školskej výstave 

pod názvom „Priestor“. Prvoplánovo je výstava prehliadkou schopností a zručností žiakov, ale 

zároveň  informuje aj o celkovej pripravenosti a spôsobilosti pre ich budúce povolanie. Výstava 

je odkazom progresívneho prístupu k zobrazovanej realite. Exponáty ponúkajú pohľad na svet 

očami mladých dizajnérov. Vypovedajú o schopnosti študenta konceptualizovať                                  

a interpretovať svet. Vystavované práce odzrkadľujú spôsob vnímania priestoru a formovanie 

postojov k nemu. Tvorivý prístup sa tu prelína s nadobudnutými vedomosťami. Sympatické je, 

že práce autorov vyrastajú z mnohostranného poznania študovaného odboru tvoriaceho 

interpretačný rámec a jednak z rozsiahlej materiálovej bázy i techník s nimi nevyhnutne 

spätými. Exponáty vynikajú autentickosťou, zreteľne viditeľným autorským vkladom, 

a dôveryhodnosťou plynúcou z toho, že sú opreté o relevantné textové dôkazy. 

Výstava je otvorená pre verejnosť od mája do júna v priestoroch našej školy. Rukolapne 

podáva informácie o nasmerovaní štúdia. Práce študentov vychádzajú z aktuálnych 

spoločenských potrieb, aby spĺňali kritérium uplatnenia na trhu. Variabilnosť výstavy sa snaží 

aspoň v náznakoch sprostredkovať divákovi mnohostrannosť súčasného umeleckého diania       

v škole. Pre mladšie ročníky je inšpiráciou ako efektívne využiť svoj čas. 

Zveľaďujeme si priestor, v ktorom žijeme. Patríme doň a sme jeho neoddeliteľnou súčasťou. 

Čím kreatívnejší sme, tým prostredie okolo nás je podnetnejšie. Sme radi, že aj naši študenti 

to dokážu. Zhmotňujú svoje predstavy a vytvárajú 3D objekty, s ktorými sa pýšia na súťažiach 

a výstavách. 

   

Zámer výstavy PRIESTOR sa pokúsime vyjadriť jeho rozkódovaním: 

Pozoruhodná Reklama Impozantne Expresívneho Stvárnenia Témy Objektívnej Reality  

alebo 

Pestrá Reflexia Interiéru (a) Exteriéru Sofistikovanou Tvorbou Očami Realizátorov 
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Vnímanie priestoru očami študentov 
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Škola to nie sú len učitelia a študenti 

Každodenný život v škole je bohatý. Škola v sebe kumuluje dušu starej dobrej školy, ale 

súčasne aj novej progresívnej. Chodby školy a triedy v sebe ukrývajú svet, ktorý tu žije                  

od dávna a neustále sa obohacuje. Duch školy tu má dobrú povesť a svoje zastúpenie dodnes. 

Jeho odkaz je citeľný. 

Človek tu zažíva naozaj všetko. Ráno škola ožije, chodby a triedy sa zaplnia študentmi, 

vyučovacia hodina chodby vyprázdni, pozatvára dvere tried a na pár minút všetkom utíchne. 

Tento pravidelný pulz školy trvá už 116 rokov. Každý deň škola otvára svoje brány mladým 

ľuďom, a tí ju napĺňajú optimizmom, energiou a zmyslom pre prácu. Všetci si tu už dávno zvykli 

na pracovný kolobeh. Študenti na každodenné povinnosti, učitelia nielen na odovzdávanie 

vedomostí, ale aj na organizačné zvládnutie dňa. Na jeho zdarnom priebehu majú zásluhu aj 

iní zamestnanci školy. Veľkosť pracovného kolektívu sa nemeria len učiteľmi a študentmi. Sú 

tu aj tí, od ktorých naše denno-denne pohodlie závisí. Sú to naše upratovačky, kuchárky, 

školník, vrátnička, sekretárka a pracovníčky-ekonómky. Tí, spolu s nami, vytvárajú komunitu 

školy, ktorá si svoju históriu píše ďalej. Kolektívu sa darí udržať štafetu v podobe ľudskosti, 

pracovitosti, lojality a starostlivo ju podávať ďalej. Vnútro školy dýcha pestrým životom. Každý 

deň tu prináša niečo nové. Veselé chvíle, bohužiaľ, aj tie smutné. Prirodzené príchody, ale aj 

odchody. Kolektív, pulzujúce srdce školy, tieto momenty zvláda a prirodzene reaguje na nové 

výzvy.   

Aj keď už škola niekoľko rokov nosí nový šat, láka k pohľadu aj svojou vnútornou čistotou. 

Každý deň sa oblieka do voňavých farieb. Čisté schodištia, parapety a rámy obrazov, 

priezračné sklenené tabule okien, vyumývané chodby, upratané triedy. Opravené zásuvky, 

stoličky, zatlčené klince, zasadrované a natreté steny, vymenené zámky,  pokosená tráva, sú 

tiež súčasťou života školy. Každodenná lákavá vôňa po pripravovanom teplom obede, 

prijímanie návštev, neúnavná konfrontácia s nedisciplinovanými žiakmi, monotónne 

papierovanie, vybavovanie vnútorných záležitosti školy a urgentné riešenie naliehavých 

problémov dňa si vyžadujú hodiny únavnej práce. Nedajú sa nevidieť. Za tým všetkým sú 

kuchárky Blažka, Majka, Hanka, Mariena, školník Laco, vrátnička Hanka, upratovačky Marta, 

Milka, Ľuba, Hanka, Anka sekretárka Anka a ekonómky Zuzana, Hanka – dôsledné, usilovné, 

priateľské. Atmosféra v škole je obohatená o ich prítomnosť. Každý podľahne jej príjemnej 

karme. Aj vďaka nim sa dá v škole zažiť život plný pekných a zaujímavých dní. Sú to 

zamestnanci, na ktorých sa dá s dôverou obrátiť, dodávajú nám pocit bezpečia 

a v neposlednom rade sú našimi nezastupiteľnými pracovnými partnermi. Navyše, sú to ľudia, 

s ktorými máme aj veľmi blízky priateľský vzťah.  

Ruch je v škole stále. Pulzujúci život sa tu riadi „zbierkou“ školských zákonov. Kto sa u nás 

ocitne, cíti, že tu platí istá hierarchia, rešpekt k práci a vzájomná úcta. Všetko tu má svoje 

miesto, rytmus a organizáciu. Dve slová, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci, môžeme 

považovať len za jazykovú hračku – v komunite sa ich použitie opodstatnene vytráca.  

Všetci cítime identitu s touto školou. Tvoríme jednu komunitu, ktorá komunikuje vlastným jazykom, 

má svoju vlastnú pečať. A nech sa navôkol deje čokoľvek, dôležité je, čo sa deje v našom srdci, v srdci 

školy. Sme vďační za momenty, keď cítime jeho hrejivý tlkot. Je pekné, že sa vieme o to pričiniť nielen 

sami, ale aj všetci navzájom. 
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Úsmevné situácie z našich školských lavíc 

Pán učiteľ vysvetľuje študentom nové učivo, ale polovica z nich stále nechápe. Je nútený zvýšiť 

hlas s cieľom dosiahnuť svoje. Študent pohoršený správaním učiteľa sa vzápätí bráni: „Na mňa 

nikto nemusí zvyšovať hlas. Stačí to povedať desaťkrát“.   

 

Pani učiteľka kritizuje študentku: „Amalka, opäť meškáš do školy. Musím už zavolať mamke“, 

dodáva vyčítavo pani učiteľka. Dievča sa, ako vždy, milo usmeje a ospravedlňujúco vraví: 

„Pani učiteľka, zavolajte radšej ockovi, mamka spí dlhšie ako ja.“ 

Pani učiteľka sa hnevá na študentov študujúcich popri zamestnaní, pretože chodia do školy 

nepripravení:                                                                                                                                                       

„Veď vy doma nerobíte vôbec nič! Na Vianoce vám dám toľko úloh, že ich nebudete stíhať 

splniť!“ Vyľakaný študent, otec rodiny, sa ozve:                                                                                                                   

„Pani učiteľka, už som dvakrát rozvedený. Chcete, aby sa manželka so mnou rozviedla 

tretíkrát?!“ Po uvedomení si dôsledkov svojho neuváženého rozhodnutia pani učiteľka 

zmierni trest.  

Študentka Naďa dostane z nepravidelných slovies z anglického jazyka štvorku. Po dlhšom 

váhaní sa odhodlá prísť k vyučujúcej a dúfa, že sa na ňu môže s dôverou obrátiť: „Pani učiteľka, 

mama mi zakáže všetko, ak jej poviem, že som dostala horšiu známku ako trojku. Nemohli by 

ste mi tu známku rozdeliť na dve dvojky?!“, učiteľka skúmavo pozoruje nevídané správanie 

študentky a neveriacky krúti hlavou.   

Pani učiteľka rozdáva študentom polročné vysvedčenie. Patrik sa doň pozrie a konštatuje: „Joj, 

pani učiteľka, neurobíte radosť mojim rodičom!“ 

Na hodinu matematiky nikto neprišiel. Študenti zanechali vyučujúcemu oznam na tabuli: „My 

máme dosť svojich problémov, aj bez vašich príkladov. S pozdravom 99% študentov.“   

Študentka Viktória sa sťažuje triednej učiteľke: „Pani učiteľka XY má tak nemá rada, neviem 

prečo, ale ja ju mám veľmi.“ 
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„Nič nie je samo o sebe ani dobré, ani zlé. Naše myslenie robí veci  

dobrými alebo zlými.“ 

William Shakespeare   
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