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Zdravím Avisáci, 

jeseň je už za nami a tým pádom prichádza nové chladnejšie obdobie, ktorým je zima.  

December plynie a nikto z nás nemá v hlave školskú, ale vianočnú náladu, teplé punče a 

hlavne darčeky, ktoré treba čím skôr kúpiť. Určite vám pri čítaní druhého čísla napadne nejaký 

zaujímavý typ a s priateľmi sa na vianočných trhoch podelíte o príbehy, ktoré tu uvidíte.   

Všetci sme sa tešili na sneh, ale jeseň sa chce stále pripomenúť. Hlavne sa nenechajte 

odradiť a myslite na to, že o chvíľku sú tu VIANOCE. Verte s nami, že raz sneh napadne a budeme 

mať biele Vianoce. Zabavte sa, robte to, čo máte na srdci a hlavne urobte tieto Vianoce jedinečné 

pre vás a pre vašu rodinu.  

 

A na záver ...  

Čo sú Vianoce? Niečo výnimočné. Bláznovstvo v strede zimy, tajomstvá, objatia a nečakané 

návštevy. 

Je to návrat do dôb jaskýň: iba jedlo, oheň a rodina. 

(Pam Brown) 

         Linda 
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        Opýtali sme sa... 

   ... pani učiteľky 

   Mgr. Andrey Uhliarikovej   

 

1. Kedy ste sa rozhodli stať sa učiteľkou? A o akom povolaní ste snívali ako dieťa? 

 

Hmm, nepamätám sa. Ale ako dieťa  som chcela byť veterinárkou, no a niekedy mám 

pocit, že sa mi to na polovicu aj splnilo ... . 

 

2. Kde ste študovali a aké máte spomienky na študentské roky? 

 

Základnú školu a gymnázium som navštevovala v Martine. V štúdiu som pokračovala 

na UKF v Nitre, kde som na Pedagogickej fakulte vyštudovala odbor anglický jazyk 

a literatúra. Na moje študentské roky mám pekné spomienky, pretože popri učení, som 

s mojimi spolužiakmi zažila veľmi veľa srandy... S bývalými spolužiakmi sa stretávam 

dodnes, a vďaka sociálnym sieťam som v kontakte aj s tými, ktorí žijú v iných mestách 

alebo zahraničí. No a moju najlepšiu kamarátku som stretla v piatej triede na základnej 

škole. 

 

3. Aké boli Vaše obľúbené predmety? 

 

Vedela by som skôr vymenovať neobľúbené . 

 

4. Radi ste sa zapájali do všelijakých školských aktivít?  Do akých?  

 

Túto otázku som musela položiť aj mamine, pretože to bolo dávno. Ja som mala na zš 

školské akcie povinné; ale dobrovoľne som sa zúčastnila recitačnej súťaže 

Hviezdoslavov Kubín medzi zš (skončila som druhá alebo tretia); a ako siedmačka som 

sa stala šampiónkou školy v stolnom tenise . 

 

5. Ako trávite svoj voľný čas? Aké mate koníčky? 

 

Svoj voľný čas trávim v spoločnosti ľudí s ktorými sa cítim dobre, s mojou rodinou a 

psicou. 

Milujem chodiť na prechádzky, mám rada bajk, turistiku, plávanie, čítanie, koncerty, 

cestovanie a zbieram magnetky z celého sveta . 
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6. Ako by ste charakterizovali dnešnú mladú generáciu? 

 

Dnešná mládež robí verejne všetko to, čo sme my robievali tajne… 

 

7. Čo sa Vám na dnešnej mladej generácii páči a čo sa Vám nepači?  

 

Páči sa mi, npr. ich priebojnosť. Nepáči sa mi, npr. ich prehnané sebavedomie a že veľa 

času trávia pri PC a virtuálnom svete, namiesto toho reálneho. 

 

8. Určite ste ako male dievča intenzívne prežívali vianočné sviatky. Aké vianočné zvyky 

udržiavali vo Vašej rodine? Ako prežívate v súčasnosti Vianoce? 

V našej rodine večeriavame o šiestej hodine. Raz, keď sa už všetci usadíme za stôl a 

začneme večerať, nemôžeme vstať od stola, kým všetci nedojeme. Na večeru mávame 

oblátku s medom a cesnakom, kapustnicu, zemiakový šalát s rybou alebo rezňom. Ak 

má niekto ešte trocha miesta v žalúdku, tak si pochutí na koláčoch alebo ovocí. Po 

večeri si rozbaľujeme darčeky a potom buď pozeráme TV alebo ideme ku rodine, 

kamarátom. 

 

9. Ako sa chystáte prežiť blížiace sa Vianoce? 

 

V kruhu svojich najbližších a veľmi sa na to teším, pretože tri razy som vianočné sviatky 

strávila v zahraničí… 

 

10. Aké je Vaše životné krédo, motto? 

 

Priateľ je niekto, kto ti dáva úplnú slobodu byť sebou samým.... 

 "A friend is someone who gives you total freedom to be yourself....“ Jim Morrison 

 

11. Čo by ste chceli odkázať redakčnej rade nášho časopisu? 

 

Želám vám veľa elánu, nápadov a hlavne radosť pri tvorení vášho časopisu. 

 

 

Obľúbená kniha: 1984    Obľúbený film: Veľký Gatsby 

Obľubený autor: G.Orwell, R.Dahl   Obľúbené jedlo: pirohy 

Obľúbený herec: Leonardo DiCaprio    Obľúbená krajina: Škótsko 

Obľúbený interpret/skupina: Depeche Mode, REM  

Obľúbená farba: modrá, zelená, čierna …   
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Moje hobby 

MOTOKROS síce mnohí považujú za výhradné mužskú 

aktivitu, nemusí to byť tak. Svedčí o tom aj Natália Bučová, 

ktorá pochádza z Jablonového a je žiačkou II.L triedy. Jej 

koníčkom sú odmalička motorky, na ktorých prvýkrát sedela už 

ako šesťročná. Ako sama hovorí, odvtedy ju tento šport chytil 

za srdce, a to aj kvôli tomu, že je blízky celej jej rodine. K motorkám ju priviedol otec a venuje sa 

mu aj jej brat. Všetci traja sú členmi Enduroteamu Jablonové. Keďže je táto aktivita náročná na 

financie, svoju prvú motorku si Natália kúpila spolu s bratom, keď mala 12 rokov. Od tejto doby 

vlastní tretí motocykel a už 5 rokov aktívne športuje. Žiadnym problémom pre ňu nie je ani 

oprava motorky. Natália chodí aj na preteky rôzneho typu, napríklad: countrycross, enduro, 

endurocross i motocross. Tohtoročná sezóna bola pre Natáliu mimoriadne úspešná, pretože 

získala niekoľko ocenení, a to aj napriek tomu, že súperí s mužmi, pretože ženská kategória 

nebýva vždy zaradená. Medzi najcennejšie výhry patrí tá v endurocrosse z Brezna, kde v 4. kole 

získala 1. miesto v kategórii starších žien alebo 5. miesto v ženskej kategórii na majstrovstvách 

Slovenska. Na motocyklovú činnosť na Slovensku dozerá Slovenská motocyklová federácia 

(SMF), ktorá predstavuje najvyššiu športovú autoritu v danej oblasti. Je oprávnená riadiť 

motocyklový šport a činnosti organizované na území našej republiky, prípadne riešiť vzniknuté 

spory. Preteky sú náročné aj po fyzickej stránke. Najdôležitejšie je mať kondíciu a silu v rukách. 

Ako hovorí Natália: „Netreba len sedieť, ale pre úspech treba aj niečo urobiť!“  

 

 

 

Typy pretekov a tratí na Slovensku:  

Motocyklové preteky sú rozdelené z pohľadu členitosti a povrchu trati, ktorý môže byť prírodný, 

umelo vytvorený, nespevnený, hlinitý, pieskový,... Na väčšine tratí sú umelo vybudované rôzne 

prekážky - skoky, lavice, tobogany, extrém testy. Pre uľahčenie práce jazdec väčšinou v každej 

súťaži dostane čip, ktorý si vloží do čižmy, upne si ho na ruku alebo motocykel, aby bolo možné 

elektronicky zaznamenať časy jazdcov a počty kôl. 

 Countrycross - tento typ pretekov zväčša trvá 2 dni. Jazdí sa zväčša po trati, ktorá je 

označená páskami.  Štart prebieha väčšinou na lúke a na rôznom členitom teréne. 

Motocykle sú nenaštartované a až po odmávnutí vlajkou jazdci naštartujú a môžu vyraziť 

na trať. Niektoré úseky ako skoky či lavice môžu pripomínať  motocross, no následne 

vedie trať cez lúku do lesov. Na trati sa nachádza „extrem“ test. Slúži na otestovanie 

jazdcových schopností, ktorý musí zdolať obrovské balvany, pneumatiky alebo drevá 

postavané do pyramídy.  
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 Enduro - druh motocyklového športu, počas ktorého musí jazdec prejsť terénnym 

úsekom v čo najkratší čas. Preteká sa väčšinou na prírodnej trati niekoľko desiatok až 

stoviek kilometrov ( 4-6 hod.)  za jeden deň. Táto súťaž je viacdňová, na Slovensku 2-

dňová. Trať má rôzny povrch. Jazdí sa po lúkach, lesoch, poliach, potokoch, priekopách 

... Trať býva označená smerovými šípkami, čiže jazdec musí byť pozorný a sledovať smer 

aby nezablúdil. Trať sa väčšinou delí na prejazd a 2 testy (endurový a motocrossový), 

ktoré sú označené páskami.  Medzi testami sa jazdí prejazd (úsek z jedného testu do 

druhéhu) . Na danej trati sú kontrolné miesta (časovky),  ktorými jazdec musí prejsť v 

stanovenom časovom limite 30 minút. Ak tento limit prekročí, alebo vynechá stanovisko, 

dostáva trestné body, penalizáciu alebo môže dôjsť aj k vylúčeniu zo súťaže.  

 Endurocross – typ súťaže, ktorá sa jazdí v časovom intervale trikrát po 15 minút + kolo. 

Trať je rozdelená na motokrosovú časť a prekážkovú časť (extrem testy). Tento typ 

súťaže je veľmi fyzicky náročný.  

 

 Motocross - preteky začínajú ráno zoznamovacím tréningom, väčšinou na dobre 

upravenej trati, ktorá môže byť´ pokropená vodou pre menšie množstvo prachu. Na 

tréningoch sa jazdec zoznámi s traťou a nacvičí si jednotlivé úseky. Nasleduje meraný - 

kvalifikačný tréning, ktorý trvá 10-15 minút. Pretekárom sa registruje najrýchlejšie 

odjazdené kolo. Podľa časov týchto kôl sa potom jazdci stavajú na štartovaciu rampu. 

Poradie jazdcov je také, v akom prídu do cieľa, v prípade ak má jazdec kolo stratu, alebo 

viac a dôjde do cieľa druhý prihliada sa na počty kôl. Do konečného poradia vždy 

rozhoduje umiestnenie v druhej jazde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

DIRT JUMP je cyklistická free-style disciplína zameraná na 

prekonávanie prekážok s dôrazom na triky a ich spracovanie. 

V súčasnosti sú súťaže organizované na svetovej úrovni vďaka 

Freestyle Mountain Bike World Tour (FMB), ako aj lokálne „dirt 

jamy“ organizované samotnými jazdcami.  
 

1. Mohol by si sa našim čitateľom trochu predstaviť ?  

Volám sa Ivan Bačikovský. Som chalan z dediny, mám 17 

rokov a pochádzam z Predmiera neďaleko Bytče. Aktívne sa 

venujem cyklistike, svojim dvom psom, rybárstvu a Floorball-u. 

V cyklistike hľadám upokojenie vnútornej túžby v niečom vyniknúť.  

2. Ako dlho sa venuješ tomuto športu ?   

Tak skákaniu na bicykli sa venujem už takmer 7 rokov. Za ten čas som vystriedal niekoľko 

kategórii, ako napríklad Downhill, Cross Country ...   Niekedy som mal aj stavy, že už v tom ďalej 

nechcem pokračovať, kvôli úrazom a nevyhovujúcim podmienkam na zlepšovanie sa. Keď sme 

sa snažili si niečo vybudovať, tak nám to vždy niekto zničil. Potom som sa však spoznal 

s chalanmi z Bytče, s ktorými sme sa podieľali na vybudovaní trate vďaka projektu Iuventy – 

Kompraxu.  

3. Prečo si si vybral práve túto kategóriu ?  

Zo všetkých disciplín cyklistiky sa mi zdá najzaujímanejšia a najindividuálnejšia. Zaujala ma 

najmä eufória z toho, keď sa mi podarí spraviť vo vzduchu „niečo veľké“.  

4. Napríklad? 

Už samotný let vo vzduchu na bicykli je zaujímavý (7m-na rovine), vo výške aj 6 metrov.  Triky, 

napríklad 360 tailwhip, backflip (salto vzad), superman... 

5. Vysvetlíš nám niektoré z týchto cudzích slov ?  

Napr. 360 tailwhip-je to otočka vo vzduchu o 360°, pričom držím riaditka a otáčam celou kostrou 

bicykla okolo svojej osi.  

6. Čo si treba všímať pri výbere vhodného bicykla ? Aký máš ty ?  

Tak určite treba hľadať bicykel, ktorý je svojou geometriou stavaný na veľmi drsné 

zaobchádzanie. Väčšinou sú to bicykle iba s predným odpružením, do zdvihu tlmiča 120mm. 

Ďalej je veľmi dôležitá aj veľkosť, ktorá je však individuálna. Osobne jazdím na menšom ráme, 

aký je písaný na moju výšku.  

Môj bicykel je skladaný na jednom z tzv. low cost rámov, pretože ich celkom často ničím, takže 

sa mi neoplatí kupovať tie najdrahšie... menej ma to mrzí, keď ich zničím. 

7. Koľko bicyklov si doteraz mal/zničil?  

Celkovo som mal 7 bicyklov, v tejto kategórii mám už štvrtý. Pred cca mesiacom sa mi podarilo 

ohnúť a prasknúť rám.  
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8. Môžeš nám povedať niečo viac o organizovaní súťaží?  

Organizácia takéhoto podujatia je veľmi náročná, nie len čo sa úsilia týka... Veľkú úlohu 

zohrávajú hlavne peniaze na prekážky, vecné ceny a nejaké tie „prize money“. Tie získavame od 

sponzorov, väčšinou športového zamerania (podporujú nás aj značky oblečenia, hudobné 

kluby...) Treba zabezpečiť porotu(väčšinou miestni jazdci), ozvučenie, reklamu.... Je to náročné, 

ale stojí to za to ;) 

9. Viem, že si sa tento rok vybral aj s bicyklom do Španielska. Kam, ako a prečo ?  

Mali sme aj s chalanmi taký menší sen - navštíviť Barcelonu – raj cyklistov. Raj preto, lebo je tam 

more, najviac slávnych „spotov“ (miest na jazdenie), dobrých jazdcov a ľudí celkovo. Miestni 

chalani majú veľkú podporu mesta, čo je vidno aj na ich parku a jazdení. Pôvodne sme sa tam 

mali zdržať 8 dní, čo sa nám však predĺžilo o jednu noc strávenú na letisku, kvôli zmeškanému 

letu. Aj napriek tomu to bol zážitok na celý život a plánujem sa tam vrátiť :P Ako sme sa tam 

dostali ? Úplnou náhodou... Jedného dňa sa nám naskytla možnosť - našli sme lacné letenky 

a ubytovanie, tak prečo to nevyužiť ? 

10. Čo by si odkázal našim čitateľom ?  

Hlavne to, aby sa venovali tomu, čo ich napĺňa a šli si za svojimi snami. Keď chceme, dokážeme 

zajtra to, čo bolo pre nás dodnes nemožné.   
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       Téma na dnes 
                    Acquired immunodeficiency syndrome  
                                                alebo  
               syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti 

 
„S Elou sme najlepšie kamarátky už od strednej školy. Vtedy sme sa spoločne trápili kvôli 

platonickým láskam, a trápime aj naďalej, len už je to tak trochu smrteľne vážne. O tom, čo sa 
stalo Ele, nevedelo veľa ľudí, povedala to len tým, o ktorých si myslela, že im môže dôverovať a 
nájde u nich oporu. No človeku s vírusom HIV v tele nie je každý ochotný pomáhať a takmer 
všetci priatelia sa jej otočili chrbtom. Ja to však určite nespravím, Ela je skvelý človek, vždy bola 
z nás dvoch tá silnejšia, teraz jej len po kúskoch splácam všetko, čo mi kedy dala. 

Jej príbeh s fatálnymi následkami sa začal po prvom roku na vysokej škole. S Elou sa ešte 
vtedy na jar rozišiel priateľ a zmes smútku a slobody, ktorá ju náhle začala ovládať, vyústila do 
toho, že Ela sadla za počítač a našla nám dvom letnú brigádu v Londýne. Boli to úžasné časy. 
Cítili sme sa mlado, dospelo, boli sme si vedomé toho, že toto obdobie je určené na to, aby sme 
si ho užili. U mňa sa to prejavovalo skôr ako podvedomý pocit spokojnosti a radosti a navonok 
som to nedávala najavo, aj kvôli tomu, že som skôr tichá a utiahnutá. Ela však vždy bola veľká 
optimistka, impulzívna, neustále sa smejúca. Dávala najavo, ako sa cíti a pred odchodom do 
Londýna priam žiarila. Nakoniec však na svoje bezstarostné užívanie si života doplatila. 

To leto predstavovalo kolotoč práce a zábavy, ktorý sa nedal zastaviť. Boli sme 
neskutočne vyčerpané, na druhej strane nám tento život dával ohromné množstvo energie, a 
tak sme naplno fungovali celé tri mesiace – ja so svojím vnútorným prežívaním, Ela o niečo 
akčnejším a dobrodružnejším spôsobom. Vedela som o jej úletoch, v Londýne spala s viacerými 
mužmi a na moje upozornenia, aby si dávala pozor, vždy len povedala, že to je jasná vec. Tak 
som to teda ako jasnú vec brala a nechala som ju, nech si užíva slobodu. A po lete sme sa obe 
spokojné vrátili zo sveta domov. 
Prešlo pár mesiacov a Elin optimizmus a vyžarovanie sa vďaka novej láske ešte znásobili. 
Vyzeralo to tak, že stretla muža svojho života. Marko bol o niečo starší, veľmi milý a príjemný, 
no najmä rozumný a zodpovedný. Nikam sa neponáhľal a ja som bola rada, že Ela má konečne 
kvalitný vzťah. Trochu ju prekvapilo, keď ju Marko požiadal, aby išli spoločne na testy pohlavných 
chorôb, no súhlasila. A potom to už nabralo rýchly 
spád. Kým Marko bol v poriadku, Eline testy 
ukazovali HIV pozitív. On sa stratil, ona sa zrútila.  

Ele trvalo dlho, kým sa s tým aspoň 
čiastočne vyrovnala. Upadla do depresie a jediný 
človek, ktorému to povedala, som bola ja. Dovtedy 
vždy ťahala dopredu ona mňa, teraz sme si úlohy 
vymenili. Hľadala som jej čo najviac informácií, 
chodila som s ňou na prehliadky k lekárovi, 
presviedčala som ju, že je pred ňou ešte krásny 
život, z ktorého sa môže každý deň tešiť. Nakoniec 
to Ela prekonala a postupne začala o svojej 
nákaze rozprávať.  



11 
 

Priznala sa mi, že jej londýnske sexuálne dobrodružstvá neboli vždy chránené a že sa párkrát bez 
kondómu – keďže nebola tak celkom pri zmysloch – vyspala s chalanom, ktorý bol namočený v 
drogách. 

Potom nasledovalo odhalenie nákazy pred rodinou a pár priateľmi. Keď rodičia 
predýchali šok, postavili sa za Elu a sú jej veľkou oporou. Ostatní si to však vyložili po svojom, 
prestali sa s Elou stýkať a, samozrejme, to, že je HIV pozitívna, začali ako najhorúcejšiu novinku 
rozširovať ďalej. Ich verzia však bola taká, že Ela má AIDS, takže teraz majú niektorí ľudia 
problém čo i len podať jej ruku. Je smutné, že miesto opory niektorí priatelia Ele poskytli len 
ďalšie trápenie. A keď už to chcú šíriť ďalej, mohli by sa vyvarovať takýchto formulácií. Elin 
imunitný systém zatiaľ funguje spoľahlivo, včas sa u nej infikovanie vírusom HIV diagnostikovalo, 
je pod lekárskym dohľadom, takže o AIDS sa snáď ešte dlho nebude dať hovoriť. 

Ela, vždy plná energia a obklopená priateľmi, sa tak zmenila na plachú samotárku. O 
chorobe už nikomu nerozpráva, spolieha sa na malý okruh ľudí, čo ostali pri nej. Teší ma, že sa 
jej však postupne vracia niekdajšia životná sila a miesto nekonečných úvah o budúcnosti a 
výčitiek kvôli minulosti sa viac sústredí na prítomnosť. Znova má svoj pozitívny prístup a teší sa 
z každého dňa. Verím, že to takto bude môcť byť ešte veľmi, veľmi dlho. A keď sa to jedného dňa 
zmení a Elin imunitný systém začne vážnejšie štrajkovať, budem tu pre ňu a silná za obe. Ela je 
priateľka, úžasný človek, ktorý si zaslúži moju starostlivosť a lásku,“ končí rozprávanie 
výnimočná kamarátka Miška. 

Zdroj: http://diva.aktuality.sk/clanok/27510/pribeh-misky-virus-hiv-zrazil-kamaratku-na-kolena/ 

AKO JE TO S TEBOU? VEDEL SI, ŽE:  
- približne 40 miliónov ľudí na svete je HIV nakazených, najpostihnutejšia 

je Afrika, nasleduje juhovýchodná Ázia, Latinská Amerika, východná 
Európa a stredná Ázia, 

- k 31. 06. 2016 bol v SR evidovaných 717 HIV-pozitívnych občanov SR 
a 140 cudzincov, 

- v SR podobne ako väčšine štátov západnej Európy, stále prevláda prenos infekcie 
sexuálnym stykom muža s mužom (64,9%), 

- prenos infekcie HIV použitými ihlami a striekačkami v SR bol evidovaný iba u 15 osôb, 
najviac osôb bolo diagnostikovaných vo veku 25-29 rokov, 

- napriek pomerne stále nízkej prevalencie infekcie HIV  patrí SR k štátom EÚ s najprudším 
nárastom epidémie infekcie HIV za posledné roky, kým v rokoch 2012-2013 pribudlo v SR 
50 nových prípadov, v rokoch 2014-2015 to bolo 86, a za 1. polrok 2016 až 47 osôb,  

- HIV sa prenáša sexuálne, krvou, z matky na novorodenca,  

- HIV je v súčasnosti liečiteľné, ale nevyliečiteľné, 

- HIV vírus sa neprenáša bežným kontaktom s infikovaným človekom, napr. podávaním 
rúk, bývaním v spoločnej domácnosti, spoločenským bozkávaním, používaním sauny, 
plávaním v bazéne, uštipnutím bodavým hmyzom, vzduchom ani vodou?  

(Zdroj: NCR pre prevenciu HIV/AIDS v Bratislave) 

„...že NIEEEEE!!!!!! 

TAK POĎ NA: www.CerveneStuzky.sk 

http://www.cervenestuzky.sk/
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Študentská kvapka krvi 
 

Podľa čoho spoznáte dobrého študenta? Podľa 

dobrých známok? 

Ľudí, ktorí potrebujú krv, vaše známky 

vôbec netrápia. Ich zdravie a život závisí od 

vašej ochoty darovať krv. Pre nich je hrdinom 

študent každej krvnej skupiny a to bez ohľadu 

na počet a druh známok v indexe alebo 

študentskom zápisníku. 

Heslo tohtoročnej Študentskej kvapky bolo: „Nech si, aký si, potrebujeme aj tvoju krv!“ 

V poradí už 22. študentská kampaň Slovenského Červeného kríža ním vyjadrila široký rozmer 

darovania ako nástroja záchrany života. Kampaň si vďaka predchádzajúcim ročníkom vytvorila 

široké rady pravidelných darcov, ktorí tak majú možnosť preukázať svoju dospelosť. 

 Aj Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku sa zúčastnila tejto 

významnej akcie a zastupovali ju:  

Monika Bittalová, Linda Trubanová, Kristína Karafová, Stanislav Jambor, Matej Meluš, Samuel 

Mravec, Adriána Grinčová, Kristína Konáriková, Katarína Čerňanová, Bruno Grinč, Jakub Hlaváč, 

Patrik Halas 
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Ďakujeme Vám! 
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           Stretni svet 

Rakúsko   
 
Vedeli ste, že...  

⦁ rakúska vlajka patrí medzi najstaršie zástavy na svete a používala 

sa vraj už v 12. storočí,  

⦁ viedenská ZOO - Tiergarten Schönbrunn je najstaršia ZOO na svete, 

⦁ vo Viedni (Hofburgu) je vystavený najväčší smaragd na svete - má 2860 

karátov,  

⦁ Rakúsko má približne 8 mil. obyvateľov a z toho až  1/4  obyvateľov žije v 

hlavnom mieste –Viedni,  

⦁ Rakúsko je veľmi hornaté, 2/3 územia ležia viac ako 500 metrov nad morom a v Alpách je viac 

ako 240 vrchov s výškou nad 3000 metrov. Najvyšší vrch je Grossglockner – 3 798 m. n. m.  

 

Nezabudnite ochutnať miestne špeciality...  

Ako hlavné jedlo  odporúčame viedenský rezeň – Wienrschnitzel. A čo je 

lepšie ako výborná viedenská káva so Sacherovou tortou? 

Neopakovateľné sú i pralinky, ktoré v roku 1890 vyrobil pri príležitosti 

stého výročia úmrtia Wolfganga Amadea Mozarta salzburský cukrár 

Paul Fürst, tzv. Mozartove gule – Mozartkugeln.  

 

Kam na výlet v Rakúsku?  

Rakúsko je veľmi dobré dostupné hlavné pre obyvateľov západného Slovenska, a preto sme pre 

vás vybrali zopár miest, ktoré by ste mali určite navštíviť!  
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1.) VIEDEŇ   

Pri návšteve Rakúska sa určite dostanete do hlavného mesta, ktoré 

ponúka množstvo pamiatok a atrakcií. Tie musíte určite vidieť! Medzi 

najznámejšie patria napr. Mariahilferstrasse, Stephansplatz, 

Hunderwasserhaus, Schönbrunn, zábavný park-Práter Rathausplatz, a 

rôzne ďalšie. A keď v zime budete na Radničnom námestí, určite 

nevynechajte čarovné vianočné trhy – Christkindlmarkt, na ktorom je 

vyše 150 stánkov. 

 

2.) Čokoládovňa  v Kittsee   

Rodinnú firmu založil v roku 1949 Franz Hauswirth ako cukráreň vo 

Viedni. Postupne ako sa firma rozrastala a presunula do rodnej obce 

majiteľa – Kittsee. Neskôr firmu prevzal syn a vďaka spojeniu inovácií 

a tradičných postupov sa stala známou po celom svete. Od roku 2006 

vedú podnik bratia Roman a Peter Hauswirth už v tretej generácii. 

Čokoládovňa ponúk veľkolepé množstvo sladkých dobrôt.  

 

3.) Vodopád Krimmler 

Majú 380 m a sú najväčšie vodopády v Európe a piate najväčšie na 

svete. Skladajú sa z troch častí a najvyšší  vodopád má 65m. Na každej 

kaskáde je vyhliadková plošina veľmi blízko vody, preto sa pripravte na 

poriadne burácajúci hukot.  

 

4.) Neziderské jazero (Neusiedler See) 

Patrí k najobľúbenejším dovolenkovým destináciám v Rakúsku. Okolo 

jazera sa rozprestiera chránený národný park s unikátnou faunou 

a flórou, zaradený do svetového dedičstva UNESCO. 

 

5.) Jaskyňa Hinterbrühl 

Prírodná katastrofa spôsobila, že sa neďaleko Viedne nachádza jedna z 

najimpozantnejších prírodných atrakcií sveta, jazerná jaskyňa Seegrotte. Po 

odstrele v sadrovej bani Hinterbrühl (1912) natieklo do chodieb a 

neuveriteľné množstvo vody a vytvorilo sa obrovské jazero, ktoré je dnes 

najväčším podzemným jazerom v Európe.  

 

 

Samozrejme, Rakúsko ponúka omnoho viac krásnych miest či pamiatok. Toto bol naozaj len 

malý výber z toho, čo táto krajina ponúka. Na záver vám prajeme pekne strávené chvíle v 

Rakúsku a určite sa s nami podeľte o vaše zážitky!   

http://www.neusiedler-see.at/slovensky.22.0.html
http://www.nationalpark-neusiedlersee-seewinkel.at/
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Z ríše zvierat  
Vedeli ste že ...  

1. Varan komodský je najväčší a najťažší jašter. Meria 2 – 3 metre a váži až 150 kg.  

2. Žralok veľrybí  môže dorastať do 18m a vážiť až  18 ton, no napriek tomu sa živí 

planktónom. Ústny otvor má šírku vyše metra.  

3. Pytón mriežkovaný je najväčší had. Najväčší zdokumentovaný jedinec mal 9,76 m.  

4. Kalmár obrovský  má najväčšie oči, ktoré v závislosti do dĺžky jeho tela môžu byť veľké 

ako futbalová lopta.  Najväčší ulovený jedinec meral 14 m.  

5. Surikata – cicavec, ktorý má najlepší zrak spomedzi cicavcov.  Africkí domorodci ju 

dokážu ľahko skrotiť.  

6. Samec leva je mačkovitá šelma, ktorá  prespí denne až 22 hodín. 

7. Tiger je jediná veľká mačkovitá šelma, ktorá dokáže priasť.  

8. Ježura a vtákopysk sú jediné cicavce v živočíšnej ríši, ktoré dokážu klásť vajcia.   

9. Slon africký je najväčšie suchozemské zviera. V prírode sa dožíva až 60 rokov.  

10.  Tuleň sloní je najväčší mäsožravec, ktorý meria 6,5 m a váži 4 tony.  
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1 + 1 = ???  
 

O tom, že peniažky sú v dnešnom materiálnom svete dôležité 

a pracovať s nimi patrí k základným zručnostiam, ktoré sú  potrebné k normálnemu fungovaniu 

v spoločnosti už viete, pretože ste sa s tým oboznámili na hodine finančnej gramotnosti. Ale to 

či ste počúvali poriadne, nevieme. Ak ste si nie istí ani vy,  môžete si vedomosti overiť v našom 

„finančnom“ teste  ...  

 

1. Čo sú to valuty?  
a) Hotovostné peniaze v cudzej mene. 
b)  Bezhotovostné peniaze v cudzej mene. 
c) Všetky peniaze v cudzej mene. 

 
2. Čo je to inflácia?  
a) Zníženie kúpnej sily peňazí. 
b)  Zvýšenie kúpnej sily peňazí. 
c)  Zvýšenie cien tovarov a služieb. 

 
3. Ktorá inštitúcia Vám poskytne úver na bývanie? 
a) Pošta  
b) Poisťovňa  
c) Banka  

 
4. Úrok je 
a) Peňažná odmena za požičanie peňazí. 
b) Mesačná splátka úveru.  
c) Výška úveru vyjadrená v %. 

 
5. Kto je veriteľ?  
a) Osoba, ktorá požičiava peniaze inej  osobe. 
b)  Osoba, ktorá je povinná splatiť požičané peniaze.  
c) Osoba, ktorej môžeme dôverovať.  

 
6. Čo znamená SOI?  
a) Štátna obchodná inštitúcia 
b) Slovenská obchodná inštitúcia 
c) Slovenská obchodná inšpekcia 

 

 

                                      Riešenie:                
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 Literárne okienko 
Brána do dospelosti 
Tak a je to tu! Prišiel čas nachvíľu sa pozastaviť nad vlastným životom. Stopnúť ho a zamyslieť 
sa. Je naozaj neuveriteľné, ako čas plynie. Nečaká na nič a na nikoho. Má neobmedzené 
možnosti. Človek si ani nestačí uvedomiť, že prednedávnom bol malým dieťaťom, ktoré sa 
netrápi ničím iným, než prítomnosťou. A zrazu sa ocitá na druhej strane, krokom k dospelosti, 
vo svete veľkých, dospelých, samostatných.. Myseľ dieťaťa ešte celkom nechápe, že čochvíľa 
vymení svoje detské hry za dospelácke povinnosti a bezstarostnosť dneška sa premení na 
chorobný strach zo zajtrajška. Naozaj je tá vecička, ktorá mi v hrudi neprestajne tlčie, stará už 
osemnásť rokov? Osemnásť rokov. Nádych, výdych - ten, ktorý každou sekundou opakujem už 
osemnásť rokov. Je to neuveriteľné. Každé ráno vstávam, otváram oči, už celých osemnásť 
rokov! Už celých osemnásť rokov žijem. Fascinujúce. A pritom obyčajné. Každým dňom niekto z 
nás dospieva, veď koho to zaujíma.. Oblé hrany detstva sa pomaly lámu, špicatia, ostria. Ale 
mňa to nebolí, teším sa. Teším sa ako malé dieťa na veľkú vec. A pritom, za dverami detskej duše 
mám veľa strachu, obáv, nepokoja. Dvere sa pomaly otvárajú, detstvo ustupuje. Pomalým 
krokom sa stráca, dávam mu posledné zbohom. Snáď si naň ešte niekedy pospomínam - a 
budem môcť poďakovať ľuďom, ktorí ma počas neho sprevádzali. Ďakujem svojej najbližšej 
rodine - svojej starostlivej Mame, ktorá mohla so mnou zdieľať prvé úspechy i prvé pády. 
Ďakujem svojmu prívetivému Otcovi, na ktorého som sa zakaždým mohla spoľahnúť a ktorý sa 
stal mojou veľkou oporou. Ďakujem svojmu Bratovi, pretože za posledné roky sa stal tým 
najlepším bratom vôbec. A ďakujem všetkým dobrým ľuďom, ktorým patril môj úsmev a ktorí 
boli príčinou môjho šťastia. 
Tak zbohom Detstvo, vitaj Dospelosť! 

(Moje Myšlienky v kocke, M. Lodňanová, IV.K) 

VODA 
Voda je život. 
Voda je mier. 
Voda je láska. 
Voda nie je hnev. 
Voda je vec konfliktu. 
Voda pijeme tekutinu čistú. 
Bez vody by bolo všetko pusté. 
Nerástli by už viac stromy „tlsté“.   
Och voda to je tak, 
nerástol by už viac divý mak. 
Nerástla by burina ale, 
vodu si vážme stále. 
To sú slová moje. 
Toto za svet čo je? 
Voda sa míňa rýchlosťou blesku. 
Kalná voda je bez lesku. 
Nebolo by všetko jasné . 
Bez vody by nebolo všetko krásne! 
(Daniel Kubalík 1.L) 
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Dievča s červeným dáždnikom 

 

Tmavé nebo. Oranžový západ slnka. Zelené oči ... 

Modrá stuha obmotávala dievčine číro havranie 

vlasy s bielym melírom.  V daždi si vykračovalo bosé 

v čiernych letných šatách s nevinnými čipkami na okraji 

nich. Jej malé zmrznuté nôžky čľapkali po kalužiach vody 

na betónovej zemi. V ruke držala červený dáždnik. Pod 

starou lampou čakala na ňu voľná lavička. Pribehla k nej. 

V diaľke zazrela niečiu siluetu. Dievča sa rozjímalo nad 

krásnou pani nocou. Záhadná silueta vysokého chlapa s dlhými vlasmi sa stále viac a viac 

približovala. 

„V spánku spieval, v snoch prichádzal. Ten hlas, ktorý ma volá a šepká moje meno. Čo 

s tým znova? Teraz zisťujem, že Fantóm opery je tu v mojej mysli.“ 

V žilách jej koloval smútok. Okolo ju obklopovala samá úzkosť.  Ľudia dievča obchádzali 

ako keby na lavičke ani nesedela. Nikto si ju ani len nevšimol. Nikto. Pozrela sa na nebo. Len 

jedna jediná slza jej stiekla po líci a ona pocítila chlad. Zložila dáždnik a položila si ho vedľa 

v seba. Studené priezračné kvapky dažďa padali na jej vlasy. Sklonila hlavu. Zatvorila oči 

a zhlboka sa nadýchla. Predstavovala si tú krásu, ktorú by mohla ešte zažiť. Otvorila oči a pred 

ňou stál človek. Muž s dlhými vlasmi. Silueta, ktorú zazrela v diaľke, stála teraz rovno pred ňou 

a podávala jej ruku. Dievča mu videlo jasno do tváre. Zarastený chlapík sa usmieval. Ona mu 

však podala ruku a spolu odkráčali spolu ku hviezdam. 

„Fantóm opery je tu v tvojej mysli. Zazrel tvoju tvár a odvracia sa so strachom. Ja som 

tvojou maskou. Fantóm. To som ja, koho počuješ. Moja duša s tvojím hlasom je v jedno spojené. 

Hlasy. Je tam, Fantóm opery. Dajte si pozor. Fantóm je vo všetkých tvojich predstavách. Vždy si 

poznala toho muža a tajomstvo. Oboje bolo v tebe. Obaja boli v tom labyrinte, kde noc je slepá. 

Spievaj, môj anjel. Spievaj. “ 

(Júlia Klubertová, IV.T) 
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                                                                  Movie 

 

Film mesiaca: Fantastické zvery a ich výskyt  

je názov filmu, no zároveň aj učebnice, ktorá slúžila žiakom na Roquefortskej strednej 
čarodejníckej škole v známej série čarodejníka Harryho Pottera. J. K. Rowlingová napísala knihu 
s rovnakým názvom ešte v roku 2001 a úzko súvisela s tým, čo sa odohrávalo vo svete Harryho 
Pottera, ktorý osobne túto učebnicu poznal. 
 
Lenže aj táto učebnica má svoj vlastný samostatný príbeh. Jej autorom je zoológ Newt (niektoré 
zdroje uvádzajú meno Mlok) Scamander, ktorý cestuje po svete a zbiera rôzne tvory z rôznych 
kútov sveta. Pripravuje učebnicu, ktorá má byť pre všetkých čarodejníckych žiakov hlavným 
zdrojom informácií o zvieratách a príšerách s ktorými sa svet muklov nikdy nestretol, no v 
čarodejníckom svete má každý tvor nejaký zmysel a poslanie. 
 
Oscarový Eddie Redmayne 
Hlavný hrdina v podaní famózneho Eddieho Redmaynea (Dánske dievča, Teória všetkého, 
Vzostup Jupitera) prichádza do New Yorku s čarovným kufrom, v ktorom prenáša všetky chytené 
tvory. Učebnica je takmer hotová, no práve v slávnom meste mrakodrapov sa tiež nachádza 
utajovaná stránka, tá nemuklovská, čarodejnícka. Ibaže veci sa skomplikujú a z kufríka utečie 
zopár obzvlášť nevhodných tvorov, ktoré by mohli narušiť akúsi rovnováhu medzi svetom muklov 
a medzi svetom čarodejníkov. 
Očakávaný príbeh s tematikou slávnych čarodejníckych príbehov, avšak z prostredia niekoľko 
desaťročí skôr, v roku 1926, šesť dní po svetovej premiére. To zas bude pirátsky svet vystrkovať 
pávie perá, lebo torrenty a uploady sa šíria rýchlo. Žiaľ. 
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                               Music  

 

 

 

Šťastné a veselé  
Čekovský: Šťastné a veselé čo viac si želať, vyhriate postele a lásky veľa. 

 

Partlová: Šťastné a veselé a požehnané, nech nikto nespadne s kaprom do vane. 

 

Cmorík: Vianoce hrejú na duši i na tele, keď všetci prajú si šťastné a veselé. 

 

Predná: Vianoce hrejú na duši i na tele, keď všetci prajú si šťastné a veselé. 

 

Smatanová: Šťastné a veselé tie sviatky milé, nech sused neruší pokojne chvíle.  

 

Janečková: Šťastné a veselé omamná vôňa, nech ticho do noci cencúle zvonia. 

 

Všetci: Vianoce hrejú na duši i na tele, keď všetci prajú si šťastné a veselé ...  

Vianoce hrejú na duši i na tele, keď všetci prajú si šťastné a veselé ...  

 

Soul: Šťastné a veselé a nikdy inak, nech sa svet raduje z božieho syna. 

 

Lipa: Šťastné a veselé čo viac si želať, vyhriate postele a lásky veľa.  

 

Všetci: Vianoce hrejú na duši i na tele, keď všetci prajú si šťastné a veselé. Stromčeky žiaria 

aj živé aj umelé, keď všetci prajú si šťastné a veselé. 

Šťastné a veselé vianočné sviatky, nech všetkých obijdu zloba aj hádky. Šťastné a veselé a v 

novom roku viac milých úsmevov z iskierkou v oku,  viac milých úsmevov z iskierkou v oku. 
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                            Šikovné ruky 

Vianočné osvetlenie sa už dávno nevyužíva iba počas sviatkov radosti a pokoja :).  LED 

vianočné žiarovky sa môžu stať doplňujúcim zdrojom svetla v detskej či obývacej izbe, ale aj vo 

vonkajších priestoroch. Môžete ich rozvešať na záhrade, použiť ich v izbách ako dekoráciu, 

rozsvietiť s nimi zábradlia či schody, a to nielen počas Vianoc. 

Máte radi kreatívne dekorácie, ktoré sú estetické a originálne? Určite Vás zaujmú 

nasledovné nápady ako z obyčajných malých LED svetielok urobiť osvetlenie, ktoré Vám bude 

závidieť nejeden priateľ, sused či člen rodiny. Pozrite sa na dva nápady, ktoré sú veľmi nenáročné 

a výsledný efekt je zaručený. Čo k tomu budete potrebovať? 

 

Ping-pongové svetielka 

 

Na výrobu budete potrebovať: 

 nôž s ostrou čepeľou, 

 balíček pingpongových loptičiek, 

 biele alebo viacfarebné LED 

osvetlenie. 

Postup:  

1.  Zoberte si nôž a postupne začnite robiť 

v pingpongových loptičkách malé hviezdičky 

(ich veľkosť závisí od veľkosti žiaroviek 

osvetlenia). 

 

2. Takto prichystané loptičky po jednom 

nastoknite na LED žiarovky a Vaša dekorácia je hotová. 

 

3. Loptičky môžete nafarbiť, oblepiť farebným papierom, 

pokresliť, nakresliť im tváričky či ich popísať slovami. 

Využiť ich môžete aj ako sezónnu dekoráciu na Vianoce 

či iný sviatok, prípadne počas celého roka. Možností je 

naozaj veľa....  
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                    Vianočné trendy 2016 

Čo nové priniesol tohtoročný trend? Popravde, priniesol niečo staré, keďže najväčším 

trendom pre Vianoce 2016 je návrat k retro dizajnu. Stále veľmi aktuálny je aj prírodný štýl, 

využívanie prírodných materiálov a zvieracích motívov. 

Zájdite k babke na povalu! 

Ak chcete mať Vianoce podľa najhorúcejších trendov, 

dobre sa popozerajte, či doma alebo na chalupe nenájdete 

staré, už roky nepoužívané predmety. Najžiadanejší štýl 

pre tento rok zdôrazňuje návrat k retro dizajnu. Dekorácie v 

zemitých odtieňoch, pokryté jemnou patinou doplnené o ľahké 

náznaky lesku – to sú trendy Vianoce 2016. Tento štýl praje 

domácim kutilom a šikovným žienkam, nakoľko si takéto 

ozdoby naozaj veľmi ľahko vyrobíte aj sami.  

Aj vďaka vintage štýlu, sa v trendoch drží stále aj štýl 

prírodný. Ten sa totiž s retro dizajnom ideálne dopĺňa. Spoločne 

vytvárajú kontrast medzi prírodnými a recyklovanými materiálmi, 

ktoré spájajú minulosť s budúcnosťou. Z prírodného štýlu si na 

stromčeku nájdu miesto drevené dekorácie vystrúhané do 

najrôznejších podôb, alebo aj mierne extravagantnejšie kúsky, ako 

ozdoby v podobe parožia prestriekaného s trblietavými farbami. Na 

stromčekoch si stále nájdu miesto aj šišky a ozdoby z vrecoviny, ktorá 

ja synonymom práve pre prírodný štýl. Stále aktuálne sú i zvieracie 

motívy.  

Farby žiariť nebudú...  

Farby tohto roka sa budú páčiť všetkým, ktorí majú radi 

neagresívne kombinácie. Tento rok zabudnite na extravagantné 

výstrelky v podobe sýtych farieb, neuvidíte žiarivomodrú, ohnivú 

oranžovú a ani intenzívnu ružovú. Vianočné farby roka 2016 sa budu 

niesť v naturálnych odtieňoch. Tešiť sa môžete na zemité odtiene 

hnedej, starorúžovú, bordovú, či tmavomodrú. Výrazným prvkom 

však budú metalické farby a nakoľko je v móde vintage štýl, 

vianočným ozdobám bude kraľovať medená farba.  

 



24 
 

Zúčastnili sme sa 
 

Volley MixCup 

4. 11. 2016 počas Dňa otvorených dverí bola naša škola 

organizátorom 2. kola 3. ročníka medzinárodného 

družobného volejbalového turnaja Volley MixCup 2016. 

Súťažilo sa o Putovný pohár cezhraničnej spolupráce 

Slovenská republika – Poľská republika – Česká republika. 

Volejbalovú trofej si odnieslo poľské družstvo. Nič však nie je 

stratené, pretože v Poľsku prebehne ďalšie kolo, ktoré 

uzatvorí tento ročník a môže veľa zmeniť. Momentálny stav 

po druhom kole je:  

1. miesto: Poľská republika 

2. miesto: Slovenská republika 

3. miesto: Česká republika  

Aktuálne výsledky po treťom kole, ktoré sa uskutočnilo 

v Poľsku, sú nezmenené.  

 

Okresné kolo v bedmintone 

16. 11. 2016 sa uskutočnilo okresné kolo v bedmintone dievčat a chlapcov základných 

a stredných škôl. Tento šport je u žiakov čoraz populárnejší a na súťaži sa stretávajú stále 

kvalitnejší hráči. Našu školu reprezentovali Lenka Zuzulová zo 4.K, Natália Novotná z 1.L  

a Zuzana Chovancová z 1.K. Hoci mali naše dievčatá veľmi blízko k tomu, aby obhájili 

minuloročné striebro, nepodarilo sa im to a obsadili nepopulárne 4. miesto. Aj takýto výkon si 

zaslúžia náš obdiv a pochvalu.  
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Krajské kolo v aerobiku  

30. 11. 2016 sa v Ružomberku konalo krajské kolo v aerobiku 

dievčat stredných škôl. Našu školu reprezentovali Valéria 

Zelinová a Andrea Dobroňová z 2.L i Katarína Cigániková 

a Denisa Soldánová z 1.K. O tom, že to naše dievčatá nemali 

vôbec ľahké, svedčí aj hodnotenie. Porotcovia dávali pozor 

na držanie tela, upravenosť oblečenia a obuvi, presné 

opakovanie prvkov podľa cvičiteľa, držanie rytmu, umelecké 

prevedenie, výraz tváre a mnohé iné. Súťažiaci nemohli 

cvičenie svojvoľne opustiť, inak by boli vyradení. Naše 

dievčatá zvládli súťaž do konca, hoci je kondične veľmi náročná. Do celoslovenského kola sa síce 

neprebojovali, ale získali cenné skúsenosti, ktoré môžu využiť opäť o rok.  

 

 

 

 

 

 

 

Cvičenie exkurznou formou v Budatínskom hrade 

24. 11. 2016 sa žiaci II.T triedy spolu s ich vyučujúcimi podieľali na 

cvičení exkurznou formou, ktoré sa uskutočnilo v Budatínskom hrade 

a v knižnici. Exkurzia sa konala v rámci predmetu podnikanie 

v cestovnom ruchu. Cieľom bolo, aby sa žiaci pripravili na súťaž, ktorá 

prebieha v spolupráci s Považským múzeom „Cesta z minulosti do 

budúcnosti“.  
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Výstava Futurikon  

25. 11. 2016 sa žiaci II.L v sprievode pani profesorky Višňovskej 

zúčastnili prvého ročníka futurealistickej prezentácie nových 

technológií v Novej synagóge v Žiline. Žiaci sa na chvíľu ocitli 

v budúcnosti a mohli sledovať, ako to bude o pár rokov vyzerať vo 

svete technológií, ale aj v každodennej realite. A to nie je všetko, žiaci 

sa mohli nových technológii dotknúť, ba dokonca si ich aj skúsiť na 

vlastnej koži. Drony, nové systémy GPS navigácií, virtuálna realita... 

Toto i oveľa viac sa dalo vidieť na výstave s názvom FUTURIKON.  

 

Putovná výstava Židia v Žiline 

1. 12. 2016 sa na našej škole uskutočnilo otvorenie výstavy „Židia v Žiline vo fotografiách“. 

Výstava venovaná pamiatke 2 668 židovských mužov, žien a detí zo Žiliny a okolia, ktorí zahynuli 

počas obdobia holokaustu.  Na zahájení sa zúčastnil autor fotografií Jozef Feiler, riaditeľ školy 

Ing. Ľubomír Schvarc, pani profesorky Dana Višňovská a Miroslava Mičurová  a študenti 2.T a 2.K 

triedy. Pán Feiler pútavým spôsobom priblížil históriu židovskej komunity v Žiline, židovské 

pamiatky a informácie o judaizme a holokauste.  

 

 

 

 

Múzeum holokaustu v Seredi  

Pri príležitosti Dňa holokaustu navštívila trieda III. Z v posledný novembrový 

deň Múzeum holokaustu v Seredi. Na úvod si žiaci pozreli video, nakrútené s pani, ktorá prežila 

hrôzy Koncentračného tábora v Osvienčime a prezentáciu o Vyhladzovacom tábore na východe 

Poľska, pri ukrajinsko-litovskej hranici, Sobi Bor. Do tohto tábora privážali transporty nielen so 

židovským a rómskym obyvateľstvom, ale aj s odporcami hitlerovského režimu a inteligenciou. 

Nasledovala prehliadka areálu bývalého koncentračného tábora, Apelplatzu - miesta, kde sa 

zhromažďovali ľudia, ktorí žili v tábore, bez ohľadu na čas a ročné obdobie, pričom boli bití a 

týraní. A dozorcami neboli Nemci, ale Slováci, príslušníci Hlinkovej gardy. Na záver videli žiaci 

výstavu, ktorá je zriadená v jednom z pavilónov. Tu videli propagandu, ktorá bola šírená v 

médiách, zoznamy ľudí z transportov, dobové fotografie, kočíky, hračky, obuv a odev. P 

 o vzhliadnutí exponátov každý musel súdny človek odsúdiť takéto zaobchádzanie s ľuďmi. 
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Divadelné predstavenia v Mestskom divadle  

V novembri sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka 

zúčastnili divadelných predstavení v Mestskom 

divadle v Žiline. Štvrtáci mali možnosť sledovať 

divadelné spracovanie diela Zločin a trest a spoznať 

slovenských hercov ako Ján Dobrík, Michal Režný, 

Jana Oľhová, Juliána Oľhová, Miloslav Kráľ, Boris 

Zachar a iných. Cieľom návštevy v divadle bolo 

spoznať zásady správania sa v kultúrnych 

inštitúciách, kultúru oblečenia i budovanie návyku 

navštevovať divadlo vo voľnom čase. Tretiaci 

sledovali komédiu Jasné, v pohode, ktorá , bola zameraná na život mladých ľudí, na vplyv 

masmédií a virtuálnu realitu, ktorá stále viac ovplyvňuje životy študentov. V oblasti reálneho 

života spracovanie poukazovalo na tzv. „stratenú generáciu“ – teda na mladých ľudí, ktorí 

skončili školu, ale nedokážu sa zamestnať, žijú len z podpory rodičov, síce majú ciele, ale 

nedokážu ich naplniť, navštevujú rôzne večierky, na ktorých mnohokrát urobia veci, ktoré 

neskôr ľutujú. Dielo zobrazuje mladícku nerozvážnosť, slovník – často nevhodných slov, ktoré 

ale oni tak nevnímajú – a  vzťahy tak, ako reálne fungujú. Niektoré scény zobrazujú povrchnosť, 

postavenie priorít v dnešnej dobe a dávajú žiakom možnosť zamyslieť sa na nimi, stotožniť sa 

s postavami, či so situáciami, v ktorých ich pozorujú a prehodnotiť svoje doterajšie správanie 

sa, prípadne správanie sa ľudí v ich blízkom okolí.  Ohlasy žiakov na obe podujatia boli pozitívne.  
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Benefičný koncert  

30.11.2016 sa triedy 2.T, 2.L, 3.K a 3.T zúčastnili druhého 

ročníka Benefičného koncertu, ktorý sa uskutočnil 

v priestoroch SPŠ Stavebnej na Veľkej Okružnej. Spolu so 

žiakmi zo SPŠ Stavebnej, Gymnázia Veľká Okružná 

a Obchodnej akadémie na Veľkej Okružnej sme prispeli 

sumou takmer 1 100 €, ktoré poputujú na pediatrické 

oddelenie Fakultnej nemocnice s Poliklinikou v Žiline. Od 

študentov a členov občianskeho združenia BenPro je to 

veľké gesto, ktoré zopakovali už po druhýkrát. Podarilo sa 

im zozbierať 1 100 študentov zo 4 žilinských stredných škôl 

a prispieť tak na dobrú vec. Stačí sa spýtať samých seba, či by sme to zvládli. Prípravy začali už v lete 

v roku 2015, kedy vznikol prvotný nápad usporiadať koncert a pomôcť tak niekomu, kto to potrebuje. 

Prvý ročník sa konal pol roka po zrodení myšlienky. Po úspešnom koncerte, ktorý sa uskutočnil 

2.12.2015, organizátori neotáľali a začali pripravovať druhý ročník benefičného koncertu. A tak sme 

mali možnosť prísť na podujatie, ktoré nieslo dobrú myšlienku, a to myšlienku pomáhať. Uskutočnili 

sa dva koncerty pre 4 stredné školy, na ktorých vystúpili, žilinská mladá indie-rocková kapela Dave 

Brannigan a Martin Harich, ktorého hádam ani nemusím predstavovať. Spolu s organizátormi sa tak 

postarali o zážitok, ktorý by sme asi za 1€ nikde inde neuvideli.                   

 

A čo na koncert hovoria študenti?  

 ,, Prijemné privítanie presne na čas, fajn moderátor, super kapela, úžasný prístup všetkých, 

zábava a dobrý pocit.“  

 

 ,, Koncert bol skvelý, len zamrzelo to, že Voxel neprišiel a som rada, že dostala priestor aj tá 

mladá žilinská kapelka.“  

 

  ,, Super to vypadalo. Úplne super premyslené.“  

Za mňa môžem povedať, že som hrdá na chalanov, ktorí dokázali urobiť takúto vec a som vďačná, že som 

mohla byť súčasťou tohto veľkého gesta už po druhýkrát.                                                   (P. Petrášová, 3.T) 
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Celoslovenská súťaž stredných škôl vo výcviku psov 

27. októbra 2016 sa na pôde školy SOŠ Pruské uskutočnil 

3. ročník Celoslovenskej súťaže stredných škôl vo výcviku 

psov podľa skúšobného poriadku BH-SK (podmienky pre 

skúšku doprovodného psa). Súťaže sa zúčastnilo 5 

stredných škôl: domáca SOŠ Pruské, SOŠ Ivanka pri 

Dunaji, SOŠ Nitra, SOŠ Trnava a naša škola. Každú školu 

reprezentovali traja žiaci, za našu školu to boli žiaci z III.K: 

Jakub Holbička, Katarína Horáková, Erika Podhorská. 

Korektné posúdenie mal na starosť delegovaný rozhodca 

ZŠK SR pán Viliam Ružička. Hodnotné ceny do súťaže 

poskytli sponzori – Super ZOO a chovateľská stanica Elite 

Amstaff. 

 
 
V súťaži trojčlenných družstiev sa školy umiestnili 
nasledovne:  

1. SOŠ Ivanka pri Dunaji – 105 bodov 
2. SOŠ Pruské – 104 bodov 
3. SOŠ Nitra – 87 bodov 
4. SOŠ Žilina – 74 bodov 
5. SOŠ Trnava – súťaže sa zúčastnili len dvaja 

psovodi  
 

 
Umiestnenie našich žiakov:  
6. miesto - Jakub Holbička a pes Zeus (33 bodov) 
10. miesto – Katarína Horáková a pes Semir (28 bodov) 
14. miesto – Erika Podhorská a sučka Erna Tiranavia (13 bodov) 
 

Výhercom srdečne gratulujeme. Súťažiacim želáme veľa elánu a trpezlivosti pri ďalšej 
príprave!  
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Vianočná Viedeň  

25. novembra 2016 navštívili žiaci 1. – 3. ročníka 

našej školy hlavné mesto Rakúska – Viedeň. Po 

príchode si pozreli vystavené exponáty v Múzeu 

vojny, kde mali možnosť vidieť zbrane, uniformy, 

fotografie, autá a lietadlá z vojen, do ktorých sa 

zapojilo Rakúsko. Nasledovala prehliadka 

kráľovského sídla Habsburgovcov – Hofburgu, 

komnát cisárovnej Sissi i riadu, ktorý sa používal 

na kráľovskom dvore. Potom sa žiaci pešo 

presunuli ku katedrále Stephansdom, kde si 

mohli pozrieť vnútornú výzdobu kostola. Cestou 

naspäť cez Hofburg žiaci obdivovali historické 

budovy, ktoré v minulosti využívala kráľovská rodina. Popri prezidentskom paláci prešli až k 

radnici, kde sa konali vianočné trhy. Tu si žiaci mohli poprezerať stánky, ochutnať špeciality 

a kúpiť si niečo pekné na pamiatku. Aj napriek nepriaznivému sychravému počasiu si žiaci spolu 

s pani profesorkou Zuzanou Moravčíkovou a Emíliou Čaneckou odniesli z Viedne veľa dojmov 

a zážitkov.  
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Potulky  Žilinou 

V rámci predmetu „Dejiny kultúry“, ktorý nás učí vždy usmiata pani prof. Latková, spoznávame 

mesto Žilina. Aj keď sa nám mnohokrát nechce, je to fajn, lebo „radšej raz vidieť, ako stokrát  

počuť“. Prvýkrát sme boli v Závodí v kostole sv. Štefana kráľa. Bol veľmi pekný, len výklad o ňom 

bol trošku zdĺhavý, ale pán sprievodca bol veľmi milý. Druhýkrát sme šli do gotických katakomb, 

kde bola strašná zima a jediné, čo mi behalo po rozume bolo, že by sa tam dal spraviť super 

Halloween. Bolo to super, videli sme ako kedysi ľudia v Žiline žili. Sprievodca bol až prehnane 

milý, ale pútavo rozprával.  Ostatnýkrát sme boli na Burianovej veži, z ktorej bol krásny výhľad 

na Žilinu a v Lombardiniho dome, ktorý má krásnu architektúru. Vlastne to bola prehliadka 

renesančnej Žiliny. Najbližšie nás čaká návšteva Židovkého múzea, na čo sa opäť veľmi tešíme. 
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Deň otvorených dverí 

Dňa 4. novembra 2016 sa v našej škole otvorili brány pre novú krv. Prúdili k nám davy 

deviatakov, z čoho sme sa veľmi tešili. Každá trieda sa snažila ukázať v čo najlepšom svetle. 

Uskutočnilo sa ustanovujúce valné zhromaždenie JA firiem Interra a Aventure, ktoré založili žiaci 

III.T. Svoje cestovné kancelárie a produkty prezentovali aj v čajovni u „Téčkarov“, ktorá sa stala 

už našou školskou tradíciou, ako aj v školskom bufete. Prebiehala výroba skvelých syrových 

výrobkov, prezentácia učební, ukážka poslušnosti psov, úprava srsti a pazúrikov v učebni,  

„MINOZOO“. Práve tam ste mohli vidieť zlomok z praxe veterinárov, ktorá spočívala 

v starostlivosti o klasické i menej klasické domáce zvieratá. Návštevníci sa oboznámili so 

životom našich domácich zvierat – králikov, anduliek, myší, potkanov, ale aj s vypožičanými 

„maznáčikmi“ – užovkou červenou, jašterom Agmou a menej prítulnými švábmi.  

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Vedomostné olympiády  

V novembri sa konali na našej škole olympiády. Súťažili ste v znalostiach zo slovenského, 

nemeckého a anglického jazyka. 

 

Výsledky olympiády v anglickom jazyku: 

1. miesto: Matej Meluš -  4. T 

2. miesto: Kristína Balalová -  4.T 

3. miesto: Andrea Strážovcová - 4. T 

 

Výsledky olympiády v nemeckom jazyku:  

1. miesto: Aneta Kotúľová - 2.L 

2. miesto: Natália Gumančíková – 1.T, Patrik Volek – 1.T, Dušan Závodský – 3.T 

3. miesto: Bruno Grinč – 4.T  

 

Výsledky olympiády v slovenskom jazyku: 

Kategória B 1. -2. ročník 

1. miesto: Júlia Jánošíková -  2.K 

2. miesto : Andrea Zacherová -  2.K 

3. miesto: Viliam Spáda - 1. K 

 

Kategória A 3.- 4. ročník 

1. miesto:  Timea Lašútová -  3. K 

2. miesto: Patrícia Petrášová -  3. T 

3. miesto: Boris Hodas - 4. AE 

 

 

Víťazom blahoželáme a držíme palce v okresných a krajských kolách!!!!!!! 

Ak uspejete, nezabudnite sa nám pochváliť. 
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Inzercia 

 

 

 

                   

                  Ahoj decká! 

              Sme študentská spoločnosť JA NOVIS, ktorá podniká v rámci     

predm     predmetu aplikovaná ekonomika.  

                Ako ste si mohli všimnúť, naším logom je včielka, pretože sa riadime mottom:  

                „byť usilovný ako včielka“.  

                Nájdete nás na prízemí pri akváriu. Predmetom nášho podnikania je:        

 ambulantný predaj potravín; 

 sezónne dekorácie; 

 požičovňa kalkulačiek a pravítok.  

 

Dúfam, že nám urobíte radosť Vašou návštevou  ! 

Ešte o nás budete počuť  ... 
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Daruj nový domov 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psíky sa nachádzajú v útulku v Mojšovej Lúčke. Ak nemôžeš pomôcť adopciou, radosť  

nám urobia aj hračky, prikrývky, vodítka, misky, granule ... 

                                                                                                                  Ďakujeme. 
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Antistresová omaľovánka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa 

oddychu a zábavy po boku tých, ktorí sú 

v našich životoch nenahraditeľní.  

V novom roku veľa sily a optimizmu pri učení 

i pri plnení pracovných povinností.  

Prajú členovia redakcie AVIS.  
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