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Opýtali sme sa pani učiteľky  

     Ing. Veroniky Gilániovej...  

 

1. O akom povolaní ste snívali v detstve? Kedy sa vo Vás vzbudil záujem stať sa učiteľkou? 

Ako dieťa som chcela byť herečka, potom novinárka, neskôr právnička, úradníčka. Pomerne 
často sa to menilo. S myšlienkou učiteľstva som sa začala pohrávať až v poslednom ročníku na 
vysokej škole. 

 

2. Kde ste študovali a ako si spomínate na Vaše študentské časy? 

Študovala som na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Strednú školu mám 
obchodnú akadémiu. Študentské časy mám ešte čerstvo v pamäti, bolo to pekné obdobie, aj 
keď dosť  náročné. 

 

3. Prečo práve cestovný ruch? 

Keďže pochádzam z turisticky atraktívnej obce Oščadnica a od detstva som prichádzala do 
styku s cestovným ruchom, bola to akási prirodzená voľba. Myslím si, že práve cestovný ruch 
a jeho udržateľné formy majú potenciál uživiť túto nádhernú oblasť, akou Žilinský kraj 
nepochybne je. 

 

4. Prezradili by ste nám Vašu najlepšiu a naopak aj najhoršiu spomienku počas Vášho štúdia? 

Najlepšie spomienky mám na svoju strednú školu. Boli sme štvorica dobrých kamarátok, 
doteraz mi chýba svalovica na bruchu od smiechu . A taktiež sme mali výborné vyučujúce, 
najmä z podnikovej ekonomiky. Naopak, dodnes mám nepríjemné pocity pri spomienke na 
hodiny matematiky ešte na základnej škole. Taká nikdy nechcem byť. 

 

5. V čom Vás zaujala naša škola? 

Táto škola ma zaujala predovšetkým tým, že sa snaží pritiahnuť mladých ľudí k návratu 
k poľnohospodárstvu, výrobe kvalitných potravín a rozvoju vidieka. Tieto oblasti nie sú medzi 
mladou generáciou až tak populárne, no pre našu ďalšiu existenciu sú veľmi potrebné. 

 

6. Aký máte názor na našich študentov? Čo by ste im chceli odkázať? 

Ako na každej škole, aj tu sú študenti rôzni. Jedných štúdium baví viac, iných menej. No 
v každom prípade je tu veľa šikovných ľudí, ktorí majú potenciál. Čo by som odkázala? Aby si 
študenti plnili načas svoje úlohy, prinášali vlastné nápady a tým obohacovali nielen 
spolužiakov, ale aj pedagógov. A tiež, aby sme sa navzájom tolerovali a rešpektovali, to je 
potrebné nielen v škole, ale v každej životnej situácii. 
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7. Aký bol zatiaľ Váš najväčší úspech?   

Úspešne som skončila vysokú školu a mám prácu blízko domova, za čo som veľmi vďačná. 

 

8. Čo rada robíte vo svojom voľnom čase? 

Keď mám chvíľku čas, venujem sa našej starej chalúpke, drevenici zo začiatku 20. storočia, 
starám sa o domáce zvieratká, chodím po lese... A tiež rada pečiem. 

 

9. Je niečo také, čo by sme o Vás nikdy nepovedali?   

Relaxujem pri kosení vysokej trávy bubnovou kosačkou . 

 

10. Aké sú Vaše plány do budúcna? 

Chcem profesionálne aj ľudsky rásť a zlepšovať sa. Ostatné je vo hviezdach. 

 

11. Keby ste mohli byť významnou osobnosťou, ktorá by to bola a prečo? 

Poznám veľa zaujímavých osobností, hlavne tých širokej verejnosti neznámych, ktoré ma 

inšpirujú a majú môj obdiv, avšak najradšej som sama sebou. 

 

12. Vaše životné motto? 

„Ži a nechaj žiť.“ 

 

 obľúbené jedlo - polievka z hlávkového šalátu, polesníky (zemiaková placka) 

 obľúbený nápoj – káva, čistá voda 

 obľúbené ročné obdobie – jar 

 obľúbené miesto, krajina – Kysuce, Slovensko 

 obľúbená farba – červená 

 obľúbený film – Nedotknuteľní 

 obľúbená kniha – Púštny kvet 

 obľúbený interpret, skupina – Sima Martausová, IMT Smile 

 

 

 

 



AVIS, 2017/ 2018, číslo 4 
 

5 
 

 

                       Interview (...s nami o vás...)  

1.Ahoj, Mohla by si sa nám v skratke trochu predstaviť?  

 
Ahojte . Volám sa Katarína Smutná. Som zo Žiliny, mám 17 rokov a študujem odbor veterina. 
Mám dvoch psov, Vegu a Basca. Vega je štvorročná, čistokrvná  borderská kólia, ktorá zmenila 
môj život z veľkej miery. Je to také moje druhé „JA“. Basco je náš zachránený útulkáč. Ako 
šteňa bol spolu so súrodencami vyhodený na ulicu. Dostal sa k nám v podstate náhodne. 
 Som skôr taký ten „teplákový“ typ baby z mesta, ktorá rada vypadne z tejto mestskej divočiny. 
Rada trávim čas so zvieratami (hlavne so psami a s koňmi), v prírode, na túrach, s priateľmi 
a podobne.  

 

2.Aká sú tvoje hobby, koníčky, záľuby?  

Medzi moje najväčšie záľuby patrí psí šport Dogfrisbee, ktorému sa venujem aktívne už tri 
roky. Medzi ďalšie psie športy, ktorým sa venujem patrí aj Canicross a Agility, no tie tak 
pomenej. Ďalej sa  ešte venujem krasokorčuľovaniu, ktoré robím 14 rokov. Dá sa povedať, že 
je to už súčasť života :D. No a do tejto kategórie mojich hobby patrí aj jazdectvo.  

 

3.Čo je to Canicross a Agility?  

Canicross je beh so psom v teréne. Je nutné, aby mal pes postroj, ktorý mu umožňuje ťah, 
vôdzka s amortizérom (je to guma, ktorá je v časti vôdzky a tlmí nárazy a prudký ťah medzi 
vami a psom)a sedák alebo opasok pre psovoda.  Psovod ma 
priviazanú vôdzku o sedák alebo opasok, aby mal voľné 
ruky. 
 
Agility je beh cez rôzne prekážky. Je zadaný nejaký parkúr, 
ktorý je očíslovaný. Prekonáva ho pes za pomoci navádzania 
psovodom, ktorý mu trasu musí ukázať bez toho, aby sa ho 
dotkol. V Agility sú rôzne prekážky. Delia sa na SKOKOVÉ 
(skočky, múr, skok ďaleký, kruh), ZÓNOVÉ  
(kladina, hojdačka, áčko) a RUNNINGOVÉ (tunely, slalom)  
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4.Čo je to Dogfrisbee? 

Dogfrisbee je veľmi dynamický psí šport. 
V jednoduchosti je to aktivita, pri ktorej 
hádžete psovi lietajúci tanier. Znie to naozaj 
veľmi jednoducho, no nie je to úplne tak. Pri 
Dogfrisbee je najdôležitejšia súhra a vzájomná 
spolupráca so psom. Existuje viacero pravidiel, 
podľa ktorých sa Dogfrisbee hrá. Ja osobne 
hrám podľa pravidiel USDDN. Tieto pravidlá 
rozdeľujú dve hlavné kategórie, a to 
FREESTYLE, ktorý je považovaný za hlavnú 
disciplínu celého Dogfrisbee, a potom sú tu 
ešte DISTANČKY. Pri Freestyle-e ide o to, že 
máte so psom nacvičenú nejakú zostavu na hudbu a sú predpísané prvky a elementy, ktoré 
vám rozhodcovia hodnotia. Distančky sú už jednoduchšie. Ide o hody na nejakú vzdialenosť, 
väčšinou na čas. Je veľká škoda, že tento šport psíčkari na Slovensku málo poznajú, no aj tak 
je celosvetovo rozšírený.  

 

5.Aký pes sa môže Dogfrisbee venovať? 

V tomto športe sa žiadne medze nekladú. Hrať Dogfrisbee môže 
naozaj každý pes. Nezáleží na tom, či má 2, 5, 8 rokov, nezáleží 
na tom, či je to menší pes alebo veľký, nezáleží na tom, či je 
 čistokrvný alebo nie.  Dôležité je len to, aby pes aportoval :P  
 
 
6.Ako si sa k tomu dostala? 

Moja cesta k Dogfrisbee bola pomerne jednoduchá. Keď mala 
Vega cca. pol roka, kamarátka nás vytiahla na seminár a tam to 
celé začalo. Neskutočne sa mi už v prvej chvíli zapáčilo to, ako 
sa dá so psom pracovať a čo 

všetko sa dá. Celé naše začiatky boli o tom, že sme sa na 
seminári dozvedeli, ako začať a na čom pracovať, 
a trénovali sme doma na sídlisku.  Nakoľko seminárov na 
Slovensku je málo, dochádzali sme cez voľné víkendy za 
tréningami do Košíc, kde sme spolu s naším trénerom 
makali. Teraz je už situácia omnoho jednoduchšia, pretože 
sa presťahovali z Košíc do Rosiny .   
 
7.Čo považuješ za vaše najväčšie úspechy?  

Máme pred sebou našu štvrtú súťažnú sezónu, no prvú 
v kategórii pokročilých (v DF označovanú ako OPEN). Počas nášho súťaženia ako začiatočníci 
(STARTERS) považujem za najväčšie úspechy asi 4. Miesto v kategórii Freestyle na 
Majstrovstvách Európy v Čechách, 11. Miesto v jednej z Distančných disciplín na 
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Majstrovstvách Európy v Španielsku. Ale samozrejme 
aj každý iný úspech. Napríklad 1. Miesto vo Freestyle-
e na súťaži v Čechách a podobne. Najviac ma teší to, 
keď vidím, že sa s Vegou na ploche spoločne bavíme. 

 

8.Aké sú tvoje plány a ciele do budúcna v tomto 
športe? 

Určite sa chcem tomuto športu naďalej venovať, 
snažiť sa ho na Slovensku trochu zviditeľniť a ukázať 
svetu, že aj Slováci sa vedia so psami zabávať takouto 
formou. Takže ak vás Dogfrisbee zaujalo, nemáte sa 
vôbec čoho báť. Smelo do toho . 
 

Mojím najväčším snom je kvalifikovať sa na 
Majstrovstvá  sveta do Ameriky tento rok. Snažíme sa 
pravidelne (skoro každý deň) trénovať a vylepšovať 
všetko, čo sa dá, zo súťaže na súťaž.  
Ďalším z takých snov je aj letieť do Japonska 
a trénovať tam, pretože Japonci patria medzi svetovú 
špičku v Dogfrisbee. Veď všetci dobre vieme, že učiť 
sa treba od najlepších   

 

9.Mohla by si nám povedať niečo aj o krasokorčuľovaní? 

No ... S krasokorčuľovaním som začala zhruba ako 3,5 ročná. Je pomerne náročný šport, či už 
fyzicky alebo psychicky. Nie každý by zvládal vstávať na tréningy, ktoré máme počas sezóny 
o 6-tej ráno. Krasokorčuľovanie nie je len o tréningoch na ľade. Rovnako dôležité sú aj tréningy 
na suchu. Počas letnej sezóny, kedy je ľad na zimáku v ZA rozpustený máme tréningy atletiky, 
posilňovania, rotácií a in-line korčuľovania. Za tú dobu (14 rokov), ktorú sa krasu venujem bolo 
naozaj veľa momentov, kedy som si povedala, že už to neutiahnem ďalej a že končím, no nikdy 
sa tak nestalo. Je to už súčasťou môjho života a nedá sa to tak jednoducho zavesiť na klinec.  
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Turistický výcvik 2018 

 

Ako každý rok, tak aj tento, sme sa všetci druháci zúčastnili turistického výcviku, spolu 
s našimi profesormi. Prečítajte si, ako sme sa mali... 

Prvý deň na nás čakal Lietavský hrad, kde sme prišli 
z Podhoria po turistických značkách. Celá cesta 
netrvala veľmi dlho, bola to taká príprava na 
náročné dni pred nami, o ktorých sme my ešte 
nevedeli.  

 

 

 

Na druhý deň sme sa doviezli autobusom do 
Oščadnice a odtiaľ sme sa vydali po cestičkách 
na Veľkú Raču. Po náročnom stúpaní vo veľkom 
dusne pred dažďom sa nám vo výške 1 236 m. 
n. m. odhalil nádherný výhľad na krásu 
slovenskej prírody.  

 

V stredu sme išli objavovať Oravu, konkrétne Roháče. Prešli sme peknou, no horúcou asfaltkou 
až k Ťatliakovmu plesu.  Všetkým nám spadli sánky. Každému, kto tam ešte nebol, 
odporúčame. Od plesa sme prešli ešte k Roháčskemu vodopádu, a unavení z náročného 
slnečného dňa sme išli do autobusu a naspäť do Žiliny.  
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Chata na Grúni alebo teda pod Poludňovým 
Grúňom bol cieľ našej cesty vo štvrtok. 
Z Vrátnej doliny sme sa išli pozrieť na 
spomienkový cintorín, ktorý nám mal 
pripomenúť, že v horách nič nemáme nechať na 
náhodu. Odtiaľ sme vyšli príjemnou 
prechádzkou na chatu, kde sme si samozrejme 
oddýchli.  

 

 

Náš 
turistický týždeň plný zážitkov a príjemných 
spomienok sme zavŕšili v piatok. Pomerne novo 
otvorená Vyhliadka na Dubni bola pre nás po 
náročných dňoch ako prechádzka ružovou záhradou. 
Výhľad pri čistej jasnej oblohe ale stojí za tých vyše 
100 schodov.  

 

 

 

 

Na záver by som v mene všetkých žiakov 
chcela poďakovať profesorom, ktorí 
s nami tento týždeň vydržali a boli 
nadmieru ohľaduplní a milí. Dúfame, že 
každým rokom sa budú mať druháci 
minimálne tak dobre ako my a počasie im 
prajeme rovnako krásne ako vyšlo nám.   
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Ďalšie 2 nechávame na vás. 

        Deň životného prostredia 

 

O životnom prostredí počúvame z každej strany a každý deň... Ale berieme si z toho niečo 
k srdcu a správame sa tak, aby sme životné prostredie chránili?  

Naši študenti si životné prostredie vážia, a tí, ktorí si vraveli, že to nie je potrebné, dúfame, že 
sa 12. júna presvedčili o tom, že TO POTREBNÉ JE!!!  

Pýtate sa, prečo 12. júna? V tento deň bol na našej škole DEŇ ŽIVOTNÉEHO PROSTREDIA. 
Tento deň má svoje oficiálne miesto v kalendári 5. júna, no keď chceme robiť dobrú vec, je 
jedno, v aký deň ju zrealizujeme. Pani profesorka Čanecká zorganizovala tento deň na 
jednotku. Každá trieda mala bohatý program, niektorí robili EKOTEST, iní pozerali EKOFILMY 
alebo mali rôzne zaujímavé prednášky – včelárstvo, poľovnícka kynológia, canisterapia, 
permakultúra, prales, cestovný ruch vs. ochrana životného prostredia a iné . Po obede sme sa 
zhromaždili na dvore, kde triedy prezentovali to, čo sa im zdalo najzaujímavejšie. Ponúkame 
vám aspoň malý kúsok z toho, čo naši spolužiaci zažili.  

Načo sú nám včely a med?  

Tretiaci si s pánom Dzurilom vychutnali sladkú prednášku. 
Pán Dzurila je včelár a skutočný odborník. Priniesol nám 
množstvo literatúry, pod mikroskopom sme si mohli pozrieť 
žihadlo včely, porozprával nám o živote včiel a práci včelára, 
ukázal výrobky z propolisu, plastov a aj med...  

 

Najviac nás zaujalo, že:  

 Včela nemá uši, ale má 5 očí... 
 Včelia kráľovná je veľká nevernica, 
pári sa aj s 10 samčekmi... 

 Včela štípe len vtedy, keď sa bráni... 
 Žihadlo včely má protiháčik, preto 
sa vyberá ťažko... 

 Aby včela naplnila svoj medový 
vačok, musí navštíviť viac ako 1000 
kvetov... 

 Včely nie je dovolené liečiť 
antibiotikami... 

 Scukornatený med je kvalitný... 
 Uprednostnite slovenský med pred 
zahraničným...  

Prváci múdro spísali desatoro pre životné prostredie, tu je:  

 Využiť slnečnú energiu ako palivo. 
 Nakupovať domáce BIO produkty. 
 Obmedziť dopravu, využívať MHD.  
 Využívať alternatívne palivá v doprave.  
 Čistiť pasienky, lúky, rieky.  
 Zadržiavať dažďovú vodu. 
 Nepoužívať plastové poháre, taniere, vrecúška... 
 Nerozhadzovať odpadky, prípadne ich zbierať.  
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                        Rubrika kynológa        

 

Naši kynológovia iste vedia, že canicross je športová disciplína. 

Ide o beh so psom, ktorého má majiteľ pripevneného špeciálnou 

vôdzkou. Cieľom disciplíny je zdolať trať, ktorá môže mať 4 – 5 

km, a to v čo najkratšom čase. K tejto disciplíne má blízko 

dogtrekking – čo je turistika so psom. Počas dogtrekkingu sa 

prekonávajú trasy oveľa dlhšie – môžu mať niekoľko desiatok 

kilometrov.   

Psík potrebuje špeciálnu výstroj, ak sa tomuto športu chcete 

venovať súťažne. Rovnako je dôležitý vek psa – nie je vhodné 

začať skoro ani neskoro  treba vystihnúť ten správny vek. Behať 

sa dá s akýmkoľvek plemenom, dôležitá je chuť psa a jeho 

temperament. Tak ako pri každom športe, aj pri canicrosse je 

potrebné veľa trénovať a nezabudnúť na to, že psíka treba 

vhodne ochladiť. Táto disciplína je vhodná hlavne pre aktívne 

psy.  

Canicross je známy aj v radoch našich študentov. Veď 5. mája sa 

v Rajci konal tretí ročník Rajeckého canicrossu. Zorganizoval ho 

Kynologický klub Rajec v spolupráci so SHT Haniska a Maratón 

klubom Rajec. Pri organizácii pomáhala i naša škola. Zúčastnilo 

sa 76 pretekárov, ktorí súťažili v 3 disciplínach. Dospelí bežali po 

trati, ktorá mala 3 kilometre, juniori po dvojkilometrovej trati.  

 

                                             Rubrika veterinára   

Milí čitatelia, ak sa chystáte v lete na dovolenku a chcete ju 

dopriať aj svojmu miláčikovi, tu je pár tipov, ako na to.  

 Potrebujete vybaviť pas (pet pas) – musí ho mať pes, 

mačka, fretka.  

 Cena pasu je cca 15€.  

 Podmienkou vystavenia pasu je začipovať zviera (to by malo byť povinné od septembra 2018). 

 Údaje budú evidované v Centrálnom registri spoločenských zvierat (crzs.sk) – druh, meno, vek, 

pohlavie, farba, meno a adresa majiteľa.  

 V pase musia byť okrem spomínaných údaj i informácie o očkovaniach, ošetreniach proti 

parazitom a celkovom zdravotnom stave.  

 Pri odchode si skontrolujte, či krajina, do ktorej cestujete, nemá iné požiadavky.  
(zdroj: https://bezmapy.com/ako-vybavit-pas-pre-psa-a-macku/ 
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                                           Rubrika cestovateľa   

                           

Hudobná cesta 

Ak by ste nemali ešte plán na leto, obľubujete spoločnosť, zábavu, hudbu a neprekáža vám 
spať pod holým nebom, možno práve pre vás je tento článok napísaný. Ponúkame prehľad 
letných festivalov, ktoré sa budú konať počas tohto leta. Stačí si len vybrať ten správny...  

 

KEDY?  Letné obdobie – júl, august   

ČO?  

 Spoznávanie  hudby.   

 Návštevy koncertov, festivalov, zábav.  

 Návšteva  miest a zaujímavostí.   

 Zoznámenie sa s interpretmi. 

 Zábava, letné zážitky a neopísateľná nálada.   

 Osviežujúce nápoje a dobré jedlo. 

KDE?  

Júl:  

 5. - 7. Festival Pohoda 2018, Trenčín 

 19. Fourtune - Charity Festival 2018, 
Mošovce 

 20. - 21. Sundance Open Air Festival 
2018, Zemplínska Šírava 

 27. - 28. Kobuľa Fest 2018, Športový Areál Obce Jamník 

 

August: 

 10. - 11. Grape Festival 2018, Piešťany 

 10. Rockfest Nitrianske Rudno 2018, 
Nitrianske Rudno – Kemp 

 17. - 19. Hip Hop Žije Festival 2018, 
Duchonka 

 24. - 25. Uprising Festival 2018, 
Bratislava 
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                                            1 + 1 = ???            

       

V predchádzajúcom čísle sme vám dali tipy, ako si založiť 
platobnú kartu. Ak ste tak už urobili, určite sa vám zídu 
rady, ako ňou platiť v zahraničí. V minulosti boli za 
platby kartou v zahraničí vysoké poplatky a všetci sme 
boli naučení peniaze si meniť. Ale ako to je dnes? Ak vás 
to zaujíma, čítajte ďalej.  

 

Tu je niekoľko výhod pri platbe kartou:  

$ Veľkou výhodou je, že ak platíte kartou, 
transakcie sa prepočítavajú kurzom, ktorý je 
platný pre spoločnosti Visa alebo MasterCard – 
kurzy týchto spoločností sú často výhodnejšie ako 
tie v banke.  

$ Väčšia bezpečnosť – karta je chránená PIN-
kódom, ktorý poznáte len vy. Ak vám kartu 
ukradnú, telefonicky ju okamžite zablokujte!!!  

$ Platby sú transparentnejšie – v internetovom 
bankovníctve či aplikácii si pohodlne skontrolujete, za čo ste platili a koľko.  

$ Je výhodnejšie platiť kartou, ako vyberať peniaze  bankomate, pretože poplatky za túto 
činnosť sú vyššie.  

$ V rámci vašej banky si skontrolujte, čo máte bezplatné platby kartou. Ak áno, môžete 
platiť i menšie sumy.  
 

Na čo netreba pred dovolenkou zabudnúť?  

 Skontrolovať platnosť platobnej karty. 
 Skontrolovať svoj denný limit = suma, ktorú môžete počas dňa minúť, niekedy ho treba 

zvýšiť. 
 Poznačiť si dôležité čísla na zablokovanie karty. 
 Zobrať si so sebou malú hotovosť na drobné výdavky. 
 Overiť si, či máte dosť peňazí na účte, aby ste sa nedostali cez dovolenku do mínusu. 
 Zobrať si platobné karty viacerých značiek, ak také máte - niekde nemusia obchodníci 

akceptovať všetky druhy kariet. 
 Nastaviť si SMS notifikácie - dozviete sa o všetkých transakciách vašou kartou a pomôže 

vám to odhaliť podozrivé platby v prípade krádeže 
 Informovať sa v banke alebo na webe, aký typ platobných kariet je najviac akceptovaný 

v krajine do ktorej cestujete 
 Ak máte kreditnú kartu, zistiť si, či zahŕňa cestovné poistenie - aby ste ho neplatili 

dvakrát.  

(https://banky.sk/v-zahranici-sa-oplati-platit-kartou-usetrite-na-poplatkoch/) 

https://banky.sk/v-zahranici-sa-oplati-platit-kartou-usetrite-na-poplatkoch/
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        Literárne okienko 
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                       Movie 

Zeki Müller (Elyas M'Barek) bol ako učiteľ-samouk vždy 
zástancom drsných a neobvyklých metód. Primerané násilie na 
žiakoch mu nikdy nebolo cudzie. Či už po nich strieľal, 
nasadzoval im putá, využíval elektrošoky alebo ich dokonca 
nútil sa niečo v škole naučiť. 

Ale teraz, v treťom diele filmovej série Fakjú pán profesor 3, 
prichádza okamih pravdy. Goetheho gymnáziu ubúdajú 
študenti a od ďalšieho školského roka mu hrozí zatvorenie. 
Poradca pre voľbu povolaní oznámil Zekiho triede, že po škole 
nemajú nikde žiadnu šancu a navyše ich teraz čakajú testy, 
ktoré majú preveriť ich schopnosť vôbec zmaturovať. Medzi 

učiteľmi aj študentmi zavládne desivá atmosféra. Pedagógovia sa boja, že prídu o prácu. 
Študenti prepadajú zúfalstvu z toho, že lepšia budúcnosť je pre nich v nedohľadne. Riaditeľka 
Gudrun Gerster (Katja Riemann) všetky tieto starosti s radosťou hodí na krk hlavne Zekimu a 
novej školskej posile Biggi Enzbergerovej (Sandra Hueller). Majú sa postarať o niekoľko 
rýchlych, výrazných študentských úspechov, aby zabránili zatvoreniu školy. A tak prídu na rad 
súťaže o najlepší študentský hudobný a výtvarný výkon, a najlepšie školské noviny. Na 
programe sa musí objaviť aj veľmi dôležitá kampaň proti šikanovaniu na škole. 

Je len na Zekim, aby svojich zverencov konečne donútil vziať 
osud do vlastných rúk. Lenže jedna vec je niekoho presvedčiť a 
druhá, aby to potom dotyční aj vykonali. Na rad prichádzajú 
ďalšie Zekiho novátorské pedagogické postupy zahŕňajúce aj 
nelegálne podkožné čipovanie študentov, aby nechodili za 
školu. Pretože študenti Chantal, Danger, Zeynep aj Burak majú 
okrem učenia aj iné, dosť odlišné problémy. Je vôbec nejaká 
nádej, že Zeki k maturite pretlačí celú 11. B?   (http://www.cine-

max.sk/2073/filmy/hrame/fakju-pan-profesor-3) 

 

Music  Adam Mišík - V tobě 
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Music: Recenzia albumu Golden - Kylie Minogue 

 

Dnes nás čaká recenzia na album Golden od 

interpretky Kylie Minogue, ktorý sa objavil v 

predchádzajúcom článku CD, LP MESIACA za mesiac apríl. 

Konečne môžem tento album rozpitvať a poskladať ho, ale 

hlavne vyjadriť sa. Tento album ma neskutočne baví, aj keď 

si myslím, že daný žáner sa nehodí k interpretke. Viem si 

predstaviť, že by celý album prespievala iná interpretka. No to neznamená, že pesničky sú zlé, 

práve naopak, tento album obsahuje veľmi dobré pesničky. Plný nádychu country a letnej 

atmosféry. Určite ho počas letného obdobia dosť prevetrám. 

Ako som písal v predchádzajúcom článku, posledné mesiace dosť počúvam Kylie. Bavia ma 

jej pesničky, sú plné energie a „trsania“. Veľmi vhodné na letnú zábavu. Myslím si, že jej 

pesničky sú nadčasové, pretože má lákajú a berú aj teraz, a to sú niektoré skladby dosť staré.  

Pesničky, ktoré obsahuje tento album, sú nasledovné: Dancing, Stop Me from Falling, 

Golden, A Lifetime to Repair, Sincerely Yours, One Last Kiss, Live a Little, Shelby '68, 

Radio On, Love, Raining Glitter, Music's Too Sad Without You. Táto platňa je limitovaná 

verzia. 

Favoritom, celého albumu je pesnička, ktorá sa nazýva Stop Me from Falling, ale latino 

verzia, ktorá je neskutočná letná bomba plná sviežosti, 100% nabudí na letnú atmosféru. 

Myslím si, že táto pesnička by mohla byť aj letným hitom.  

Zaujímavé na tomto albume je, že sa na ňom nikto z iných interpretov nepodujal, jedine 
latino verzia, no bohužiaľ, tá sa na albume nenachádza, ale aj tak som ju dal ako 
favorita…  
Klipy, ktoré zatiaľ Kylie vydala, sú k skladbám Dancing, Stop Me from Falling, ktoré 
si myslím, že sú nadčasové, a čo je hlavné, je tam Kylie neskutočne krásna a pôvabná. 
Dúfam, že Kylie vydá aj k ostatným skladbám nejaké tie klipy.  
 
Dizajn je neskutočný, originálny a myslím si, že jedinečný a cenný kúsok do zbierky. 
Preto som si objednal limitovanú verziu, tušil som, že práve dizajn bude božský.  
 
Koncerty Kylie sú veľmi vhodné pri upratovaní . Dosť často to tak riešim, že cez 
Youtube si pustím koncert a upratujem pri tom. Vkladá do koncertov vášeň, radosť a 
zábavu. Srší z toho veľa pozitívnej energie.  
 
Tak, celý album sme si rozpitvali a teraz by to bolo treba upratať a povedať záverečné 
hodnotenie. Moje záverečné hodnotenie je veľmi pozitívne. Jednoznačne tento 
album odporúčam všetkými desiatimi. Myslím si, že tento album je vhodný na cesty, 
na letné zážitky a párty. Dokonca aj na to upratovanie, ktoré som spomínal pri 
koncertoch. Jediné, čo je podľa mňa negatívne je to, že si tento album viem predstaviť 
pri inej interpretke, pretože Kylie sa tento žáner veľmi nehodí. Tento album si cez leto 
pustím veľakrát.   
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 Šikovné ruky    
ČUČORIEDKOVÁ DOMÁCA ZMRZLINA 
 

POTREBUJEME:  
 
300g čučoriedky 
100g krupicový cukor 
500 ml smotana na šľahanie 
1 ks vanilkový cukor 
60 g práškový cukor 
podľa chuti môžete pridať trošku 
čerstvej mäty, šalvie či bazalky 
 
 
 
POSTUP:  
  

 Čučoriedky dobre umyjeme a 
vymixujeme na kašu. 

 Zo smotany potom vyšľaháme tuhú šľahačku. 

 Šľahačku následne opatrne primiešame do čučoriedkovej kaše, pridáme 
opatrne aj cukor. 

 Zmes nalejeme do akejkoľvek plastovej nádoby, ktorá sa nám zmestí do 
mrazničky. 

 Počas mrazenia zmrzlinu niekoľkokrát premiešame.  

 Dobrú chuť! :) 

      

                                                     Zúčastnili sme sa    
9. – 11. 05. 2018 sa konalo celoštátne  kolo súťaže Mladý ekofarmár. Súťaže sa 
zúčastnilo z celého Slovenska 23 žiakov – Žilina, Banská Bystrica, Levice, Dunajská 
Streda, Kežmarok, Topoľčany, Liptovský Mikuláš, Pruské, Košice, Trnava. Súťaž sa 
konala v SOŠ Kežmarok. 
 
Súťaž pozostávala z týchto častí:  
a) časť – vedomostný test 
b) časť – vlastné dojenie 
c) časť – laboratórne vzorky surového kravského mlieka 
d) časť – hodnotenie kvality mlieka a degustačné skúšky 
e) časť – rastlinná výroba a krmovinárstvo 
 
Naši študenti bojovali statočne a dopadli takto:  
 
3. miesto – Patrícia Milcová – 2. L 
10. miesto – Anton Petrek – 3. L  
12. miesto – Miroslav Gaňa – 3. K 

GRATULUJEME!                                                  
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Inšpirácia na letné raňajky I.V 

 

 

Na hodine KUS sa študenti I.V rozhodli 
poňať hodinu chutnejšie, kreatívnejšie a 
zaujímavejšie. Pripravili si rýchle jedlá, 
ktoré rozvoniavali po celej škole. 
Za asistencie pani profesorky Katky 
Némethovej a kuchynského stroja 
Raclette vytvorili rýchle, chutné a zdravé 
chuťovky, ktorými sa môžete inšpirovať 
aj vy.  

Študenti si odniesli  veľa rád a tipov, ktoré sa im do života zídu, taktiež sa naučili chutné, 
praktické a rýchle jedlá, ako sa správne stoluje, aké je vhodné servírovanie na tanieri, taktiež 
sa naučili používať stroj Raclette, kde použili špeciálny Raclette syr, ktorý dodal tú správnu 
chuť. Takáto forma učenia urobila veľkú radosť študentom a prežili krásnu a chutnú hodinu 
KUS.  
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Exkurzia Londýn 

23. mája sme sa vybrali na exkurziu do svetovej 
metropoly Londýna. Naša náročná cesta autobusom 
trvala až 27 hodín, čo dá človeku dobre zabrať. Aspoň, že 
počas cesty sme si užili veľa zábavy a prešli sme cez rôzne 
krajiny. Hneď po príchode do Londýna sme videli celý 
Greenwich so zástavkami v rôznych múzeách. Vo 
večerných hodinách sme sa rozdelili po skupinkách do 
rôznych rodín. Spoznali sme ich spôsob života a mali sme 
možnosť si zdokonaliť angličtinu. Na druhý deň, po 

anglických raňajkách, 
sme začali objavovať 
ďalšie časti Londýna. Navštívili sme preslávené múzeum 
voskových figurín Madame Tussaud, poprechádzali sme 
sa po Natural History Museum a bolo ich  omnoho viac.  
Tretí a posledný deň sme si užili úplne najviac, pretože 
sme sa odviezli na známom Londýnskom oku, 
poprechádzali sme sa po nábreží Temže a mali sme 
možnosť nákupov na Oxford street. Večer sme nastúpili 
do autobusu a pred nami bola ďalšia 24-hodinová  cesta 
domov späť na Slovensko. Tak rýchlo ubehol ten čas, že 
sme sa nestihli ani začudovať a boli sme doma.  
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