
 

 

 

 

 

 

 

3, 2, 1, začíname! 

 

Predstavujeme vám nový školský časopis s názvom 

Akademik. Sme radi, že sa dostal práve do vašich rúk. 

Dúfame, že nám pomôžete vašou pozitívnou alebo aj 

negatívnou kritikou k zlepšeniu nasledujúceho čísla. 

Prinášame vám 

rôzne informácie 

o udalostiach, 

ktorých ste sa zúčastnili alebo naopak, nezúčastnili, 

taktiež aj rady pre prvákov ako hravo zvládnuť školu 

a veľa iných zaujímavých vecí  
 

 

 

Tak zatiaľ do sčítania! 

    Redakčná rada (RR) 

 



 

 

 

Na začiatok prinášame niečo pre našich prvákov   

 

Ahojte,  prváci. Veríme, že ste sa už dostatočne nadýchali stredoškolského ovzdušia, že  škola 

sa vám páči a hlavne, že ste sa už v nej trošku udomácnili. Kto by ale predsa ešte nevedel všetko 

o našej škole a o živote v nej, radíme vám 

prečítať si nasledujúce riadky, teda: 

 

Rady od nás, starších: 

- aj ty máš svoje práva, ale aj povinnosti  

- učíš sa pre seba, nie pre rodičov 

a učiteľov 

- učenie z hodiny na hodinu je fajn (po prvej na druhú, po druhej na tretiu) 

- počúvaj pedagógov a zamestnancov školy a aj oni budú počúvať teba 

- buď milý ku každému, odzdrav,  ak ti niekto pozdraví, pomôž každému, kto ťa o to 

požiada a ak si frajer, pomôž aj tomu, koho nemáš rád 

- ťaháky si stráž ako oko v hlave, ak ti ich nájdu máš jednoducho 0 bodov  

- keď už fakt nič nevieš pri odpovedi, tak si aspoň vymýšľaj 

- vždy môže byť ešte horšie než si práve myslíš 

 

 

 

Ak by ste nevedeli, tak na škole u nás 

- pôsobí školská rada – oznámte jej, ak sa vám niečo nepáči  

- zabezpečuje sa teoretické a praktické vyučovanie 

- najlepšie na škole sú lyžiarske výcviky, exkurzie, školské výlety, 

návštevy spoločenských podujatí, KOŽaZ a i. 

- okrem toho sa konajú tiež rôzne akcie a recepcie (KDO), deň otvorených dverí, fungujú cvičné 

firmy, študentská spoločnosť 

- máš problém? Rieš ho s výchovným poradcom. 

- na zábavu je tiež vždy čas, preto sa každoročne organizuje ples pre študentov školy 

 

 

 



 

 

 

Tak čo, ušká? Páči sa vám u nás? 

Mirka - ,,Je to tu celkom fajn.“ 

Sidónia - ,,Je mi tu dobre.“ 

Mariana - ,,Dobre. Je mi tu fajn.“ 

Marcel - ,,Je to tu celkom fajn. Výborné prostredie, dobrí spolužiaci a kolektívne vzťahy. 

Čo hovoríte na učiteľov? 

Vlado - ,,Učitelia sú celkom dobrí a vedia nás dobre naučiť.“ 

Mariana - ,,Sú v pohode, ale najlepší sú, keď od nás nič nechcú.“ 

Mirka - ,,Zatiaľ vyzerajú byť fajn, uvidíme, ako to bude ďalej.“ 

Sidónia - ,,Začínam si na nich zvykať.“ 

Čo ťa najviac baví na škole? 

Kristína - ,,Prestávky, telesná výchova. Zisťovanie nových poznatkov za pomoci učiteľov.“ 

Mariana - ,,Najviac ma baví náuka o potravinách. Na tejto hodine je fajn. A tiež anglický jazyk.“ 

Sidónia - ,,Najviac sa mi páčia prestávky.“ 

Mirka - ,,Môj spolusediaci a spolužiaci.“ 

Matúš - ,,Na škole ma baví prax, lebo sa učíme variť.“ 

      

  (©PF) 

Na záver 

Prajeme vám, aby tento váš pobyt v škole bol pre vás nezabudnuteľným zážitkom a aby ste 

úspešne absolvovali ročník za ročníkom a tešili sa, že v rukách držíte maturitné vysvedčenie. 

/RR/ 

 

 

 

  



 

 

 

Udialo sa - neušlo nám 

 

1. Zahraničná prax 

Každoročne v máji naši študenti odchádzajú  na 

prax na vybrané zahraničné miesta, kde sa snažia 

nielen zúročiť poznatky o hoteliérstve, ale hlavne 

získať ďalšie vedomosti vo svojom odbore.  

Tento rok navštívili tri destinácie Rodos, Krétu 

a Cyprus, kde toho zažili skutočne veľa, okúsili 

život zodpovedného pracujúceho človeka, ale aj 

život človeka, ktorý sa vie popri práci odviazať, 

o čom svedčí aj rozhovor s jednou z absolventiek  

zahraničnej praxe. 

 

Ako sa ti páčil pobyt v zahraničí?  

,,Pobyt v zahraničí sa mi veľmi páčil. Bola to veľká zmena - krásne 

prostredie, noví ľudia, nové skúsenosti a úplne iný spôsob života. Na 

Rodose som zažila kopec srandy. Party sa konali skoro každý večer. 

Navštívili sme veľké množstvo podnikov a barov. Každý si tam prišiel 

na svoje. Obyvatelia boli milí a pohostinní, ale samozrejme, našli sa 

aj výnimky.“ 

 

Čo hovoríš na prácu, ktorú si vykonávala? 

,,Pracovala som ako čašníčka v hlavnej reštaurácii, kde cez sezónu bolo aj 1600 ľudí, pri ktorých 

bolo roboty viac než dosť. Ale dalo sa to zvládnuť aj bez stresov.“ 

Čo ti dala táto prax? 

,,Táto prax mi dala veľa. Prelomila som ľady v angličtine, 

osamostatnila som sa, spoznala Grécko, jeho kuchyňu, zvyky 

a mentalitu. Čo ma najviac teší je, že som spoznala veľa 

úžasných ľudí, nadobudla grécke kontakty, ktoré 

v budúcnosti určite využijem.“  



 

 

 

Čo by si odporúčala svojim mladším spolužiakom? 

,,Prax bola úžasná a vôbec, všetko bolo super, preto určite odporúčam aj ostatným, ktorí majú 

tú možnosť, aby šli a vyskúšali si to na vlastnej koži. Určite to neoľutujete. Minimálne tam, kde 

som bola ja, bolo úžasne.“                                                                                                                                    

(©PF) 

2. Kurz ochrany života a zdravia /KOŽaZ/ - tzv. branecký kurz 

Dňa 26. septembra sme sa my - žiaci tretích ročníkov 

našej školy vybrali na branecký kurz  za účelom ochrany 

životného prostredia a  nášho vlastného zdravia. Nabrali 

sme smer Drienica, kde sme boli ubytovaní v hoteli 

Javorná. Všetci sme sa nesmierne tešili, veď boli pred 

nami tri dni  bez skúšania, písomiek... no a čo by si 

študent mohol viac želať. Po ubytovaní sme plánovali 

sladké ničnerobenie, ale naši učitelia nám zorganizovali 

malú kondičnú rozcvičku a to túru na Lysú horu. Trasa 

bola dlhá približne 11 km s prudkým stúpaním do 

kopca, takže po návrate do hotela sme boli radi, že 

sa môžeme natiahnuť na postele a relaxovať.  

V nasledujúce dni sme mali preteky formou behu, 

triafania terča kriketovou loptičkou a tiež súťaž v 

streľbe zo vzduchovky na terč. Po týchto 

športových aktivitách sme si mohli oddýchnuť a 

odreagovať sa v neďalekom wellnes centre a svoje 

pohybové schopnosti sme si mohli vyskúšať na  

diskotéke. Ale všetko má svoj koniec a tak aj náš 

branecký kurz sa skončil a chtiac – nechtiac sme opäť zasadli do školských lavíc... 

Čo hovoria niektorí študenti na tento branecký výcvik?                                                       

 „Bol to veľmi zaujímavý pobyt, pri ktorom som si skvelo 

oddýchol, spoznal viacerých spolužiakov, s ktorými som 

doteraz nebol v kontakte, zažil som s nimi veľa zábavy, v 

skratke bolo mi tam fajn a rád by som si to ešte niekedy 

zopakoval, no žiaľ,  tento výcvik je iba pre žiakov tretieho 

ročníka.“ (Vyjadril sa náš spolužiak a kamarát J.A. – 3.B)  

            (©TG)          

 



 

 

 

 

3. Projektové stretnutie na Slovensku  

Angličtina, turečtina, litovčina a poľština. To boli 

jazyky, ktoré bolo na Spojenej škole pred pár 

týždňami počuť najviac. Vo štvrtok 13. októbra 

zahraniční študenti navštívili našu školu, spolu s nami 

absolvovali vyučovanie a neskôr si vyskúšali jedno z 

našich tradičných umení – zdobenie kraslíc. Poobede 

našich priateľov čakala návšteva u zástupcu 

primátora. Nakoniec sme im predstavili naše mesto. 

Mali možnosť vidieť sochu arm. gen. L. Svobodu, 

nezabudli sme im ukázať ani Vojenské múzeum 

spojené s vonkajšou expozíciou. V piatok sa mohli 

pokochať profesionálnymi a tradičnými kraslicami v 

Múzeu ukrajinskej kultúry a expozíciou Skanzenu.  

 

Aj keď celé stretnutie trvalo iba týždeň, 

medzi všetkými študentmi sa vytvorili nové 

kamarátstva. Zažili sme množstvo zážitkov 

a nazbierali nové skúsenosti. Zdokonalili 

sme svoje schopnosti v cudzom jazyku. Už 

teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie, ktoré 

sa bude konať v jednej z ďalších 

zúčastnených krajín.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Prehliadka cvičných firiem v Košiciach 

Dňa 10. novembra 2011 sa žiaci našej 

školy, konkrétne žiaci tretích ročníkov, 

pod vedením pani učiteľky Drábovej, 

zúčastnili na prehliadke cvičných firiem 

v Košiciach. Niektorí z nich sa dokonca 

priamo zapojili do tejto súťaže, ktorá 

každoročne priláka mnoho zvedavcov.  

Naši spolužiaci z cvičných firiem sa do 

tohto podujatia zapojili so svojou 

,,firmou“ Compfusion, s.r.o. ,ktorá 

prezentovala svoje služby týkajúce sa  PC 

servisu a celkového počítačového hardvéru. Konkurencia 

bola silná , účastníkmi boli nielen školy z celého 

Slovenska, ale aj z krajín ako sú Fínsko, Poľsko či Česká 

republika. Aj napriek tejto silnej konkurencii sa im 

podarilo umiestniť na 3.mieste v kategórii ,,Najlepší 

katalóg,, .  

 

Na viac informácii sme sa pýtali jednej z dvanástich usporiadateľov tejto akcie pani Evy 

Poláčkovej. ,,Bolo veľmi náročné pripraviť takúto veľkú akciu, hlavne z organizačnej 

stránky, ďalej vybavenie ubytovania, stravy a mnohých detailov, aby sa tu všetci 

zúčastnení študenti cítili príjemne. Je to štvrtý projekt, ktorý sme zorganizovali a čím 

ďalej, tým viac sa mi to páči, hlavne pre každoročné zvýšenie účasti na tejto akcii.“ (viac 

informácií sa môžete dozvedieť na webovej stránke ... www.oake.sk) 

Na konci tohto stretnutia bolo konečné vyhodnotenie, na 

ktorom, ako som spomínal, sme obstáli na treťom mieste 

v kategórii ,,Najlepší katalóg,,. Prvé a zároveň celkové 

umiestnenie vyhrali  košickí študenti z obchodnej akadémie 

na Ul. Watsonova 61 so svojou firmou Čajka s.r.o, ktorí 

zaujali porotu svojimi skvelými čajmi a množstvom 

zákazníkov.  

Pre mnohých študentov to bola zaujímavá životná skúsenosť, 

ktorá im priniesla mnoho poznatkov v rámci podnikania. Aj my sme radi, že sme sa na tejto akcii 

mohli zúčastniť. 

(©JA,©TG) 



 

 

 

Obchodná v praxi  

Aplikovaná ekonómia, cvičné firmy a podnikanie v cestovnom ruchu sú tri povinné predmety 

žiakov tretích ročníkov na obchodnej akadémii. Vďaka tomu študenti získavajú  informácie 

a prax v danej firme. 

PODNIKANIE V CESTOVNOM RUCHU – OA TRIP, a. s. 

Práca v programe Podnikanie v cestovnom ruchu pozostáva z 

práce v triede, aktivít v teréne, prostredníctvom ktorých 

sa žiaci učia nielen o cestovnom ruchu ako takom, ale tiež o 

tom, čo podnikanie v tejto oblasti obnáša. Program je 

rozdelený do 10 tematických blokov podľa jednotlivých 

tematických okruhov. Získané informácie, či výsledky 

praktických úloh v každom tematickom bloku žiaci 

konfrontujú s partnerskými školami v iných regiónoch 

Slovenska či v zahraničí, vymieňajú si výsledky, porovnávajú 

ich, zisťujú a overujú si medzikulturálne rozdiely. 

Vyučujúca Mgr. Slavomíra Čabrejová 

 

CVIČNÉ FIRMY - COMP FUSION, s. r. o. 

Je to jedna zo šiestich cvičných firiem. Firma Compfusion, s. r. o. vznikla 01. 10. 2011 na 

základe myšlienky terajšieho majiteľa a konateľov tejto spoločnosti. Spoločnosť Compfusion, s. 

r. o. sa zaoberá poradenskou službou 

k technickému vybaveniu 

počítačov (hardwaru) a služieb 

súvisiacich s predajom a 

prevádzkou počítačov.  

 

Našim klientom poskytujeme: 

- poradenskú pomoc pri výbere najlepšieho osobného počítača, 

- možnosť konzultácie o najlepších možných alternatívach pri výbere nového počítača, 

- široký výber sortimentu výrobkov od najlepších dodávateľov pre osobné počítače, 

- služby súvisiace so zaradením počítačov do okamžitej prevádzky, 

- oboznamovanie klientov s čo najlepšími bezpečnostnými riešeniami, 

- plnú podporu počas lehoty 1 roka. 

Vyučujúca Ing. Jana Drabová 



 

 

 

APLIKOVANÁ EKONÓMIA - SIXTEEN, š. s. 

So začiatkom školského roka sa rozbehla aj činnosť predmetu aplikovaná ekonómia. Študenti 

zatiaľ založili združenie, z ktorého neskôr vznikne aj ich vlastná spoločnosť s názvom Sixteen, 

š.s.  

 

Čo ponúkame: Každý rok sa žiaci snažia priniesť 

nový produkt. V týchto mesiacoch sa rozhodli pre 

výrobok s názvom DuoSuit. Je to obojstranný oblek, 

ktorý je vhodný aj na oficiálne stretnutia, ale aj na 

každodenné nosenie. Okrem všetkého, vyrábať sa 

budú aj gélové sviečky a papierové kabelky. 

Súčasťou práce študentskej spoločnosti bude aj 

príprava plesu a ozdobovanie dekoratívnych a 

úžitkových predmetov. 

Vyučujúca: Ing. Zdenka Kožlejová 

     (©JA) 

 

 

 

Cestovná kancelária OA TRIP, a. s. 

 Vám ponúka možnosť zúčastniť sa hokejového zápasu  TIP SPORT EXTRALIGY, kde sa 

stretnú hokejoví rivali:         

HC KOŠICE          :                               HKM ZVOLEN 

 

Zápas sa uskutoční dňa 9. 12. 2011 (piatok) v Steel Arene Košice. 

Odchod zo školy o 12:00, začiatok zápasu o 18:00. 

Cena zájazdu je 15€ (v cene je zahrnutá doprava a lístok na zápas). 

Termín nahlásenia do 25. 11. 2011 v III. B triede. 

 



 

 

 

Gaudeamus igitur... 

Tešme sa, kým sme ešte mladí - znie preklad latinskej 

študentskej hymny Gaudeamus igitur. V týchto týždňoch ju počuť 

v našej škole častejšie ako obvykle. Je čas stužkových slávností, 

jednej z najvýznamnejších udalostí stredoškolského štúdia. Pre 

budúcich maturantov je príležitosťou ukázať sa vo svetle, v akom 

ich učitelia, rodičia , spolužiaci a blízki ľudia možno ani nepoznajú. 

Stužková je slávnosťou odovzdávania stužiek...posledný náš 

ples...posledná stužková...     /Milan Lajčiak/ 

Niektorí naši maturanti to majú už za sebou, iní sa na to 

pripravujú a tešia. My, mladší spolužiaci, im želáme 

nezabudnuteľné a nádherné zážitky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Z ich čerstvých spomienok vyberáme... 5. HA:  

- „Bolo to neopakovateľné a nezabudnuteľné a boli sme radi, že tento najkrajší večer sme 

prežili spoločne ako kolektív 5.HA triedy.“ 

-  „Jednoducho a krátko – fajn, fajn, 

fajn... a presne ako to spieva skupina 

Elán: Navždy sa zachová v pamäti 

stužková! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

    

              

 IV.A        IV.B 

Bolo to málo, bol to len sen,  
        Možno vypadnú Ti slzy, 
bolo to málo, bol to len deň.  
        možno zachveje sa Ti hlas, 
Boli to týždne, mesiace, roky,   
        keď priatelia sa rozísť majú, 
boli to slová, túžby a kroky.  
        nie však na prázdniny, 
Bola to mladosť, lásky čas,  
        ale na večný čas. 
bola to túžba niečím sa stať. 
 
Boli to city, boli to slová,  
 
boli to priateľstvá, bola to škola. 
 

          V. HB 

 
V. HA        Snívaj to, čo chceš, 

 
Život predsa nie je nič iné     choď tam, kam chceš ísť. 
 
než reťaz hlúpych nápadov.      Buď tým, čím chceš byť, 
 
Ako je niekedy krásne      pretože máš iba jeden 
 
ich uskutočniť.       život na to, 
 
                                                                               aby si to všetko urobil. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Prečo je 17. novembra voľno? 

Začalo sa to nevinnou demonštráciou na počesť študentstva 

a ľudí, ktorí sa za neho obetovali. Skončilo sa to pádom 

komunizmu, demokraciou. A dnes to pokračuje skrz 

kapitalizmus, miestami ktovie kam. Dnes je 17. novembra a 

ja ďakujem… 

Je 17. november a niečo je vo vzduchu… 

 

17. november - 1939 

Počas antinacistickej demonštrácie bol vážne zranený študent Jan Opletal. Na následky tohto 

zranenia zomrel a jeho pohrebu sa zúčastnili tisíce študentov. Toto „stretnutie“ prerástlo do 

nových nepokojov, čo nakoniec vyústilo k uzavretiu všetkých českých univerzít. Viac ako tisíc 

študentov skončilo v koncentračnom tábore a 17. novembra bolo deväť študentov zabitých. 

O dva roky neskôr bol 17. november vyhlásený za Medzinárodný deň študentstva. 

 

17. november - 1989 

Povolené každoročné manifestácie ku dňu študentstva. Pochod mal povolenú trasu od 

Patologického ústavu na Albertově k hrobu J. Opletala. Študenti sa potom otočili a pokračovali 

do centra mesta. Na Národní Tříde čakal študentov kordón policajtov. Vodné delá, obušky… 568 

zranených študentov, dav bol rozohnaný. História sa opakuje. Začala sa Nežná revolúcia… 

Po tomto dni nasledovali udalosti, ktoré pre nás, ďalších študentov a mladých, vytvorili lepšiu 

budúcnosť. Budúcnosť, v ktorej existuje sloboda.  

 

17. november - 2011 

Máme slobodu slova, tlače, zhromažďovania - cenzúra 

neexistuje. Demokracia, voľby, referendá. OSN, Európska 

únia, otvorené hranice, zjednocovanie ľudí. Životná úroveň 

sa dvíha, poniektorí si uvedomujú, že im nie je až tak zle. 

 

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ne%C5%BEn%C3%A1_revol%C3%BAcia


 

 

 

Deň študentstva na Spojenej škole   

Aj keď oficiálny Deň študentstva je 17. novembra, školská rada rozhodla, že nám to vynahradí 

zaujímavým programom, ktorý sa uskutoční 18. novembra (piatok). Každej triede na strednej 

škole bol ponúknutý zoznam aktivít, ktoré si študenti mali možnosť vybrať.  

Tu je predbežný harmonogram nášho dňa: 

 

08:00 – 09:00  Kino Dukla Svidník  

                                  

09:00 – 12:00  Volejbalový turnaj tried 

                             

09:00 – 12:00  Ostatné aktivity (trampolíny, zumba...) 

                   

 09:00 – 12:00  Business Master 

 

09:00 – 12:00  Beseda s kozmetičkou 

 

Prajeme príjemné prežitie tohto dňa. /RR/ 

Školská rada vyzýva... 

ZAPOJTE  SA  DO VÝTVARENEJ  PREDVIANOČNEJ  AKCIE   

POD  NÁZVOM 

VIANOCE  OČAMI  ŠTUDENTOV 

Forma: plagát s vianočnou tematikou, vianočný pozdrav, práce 

môžu byť aj kolektívne. 

Termín odovzdania: 10. 12. 2011 predsedovi ŠR 

 



 

 

 

  Ukáž, čo je v tebe  

1. Tieto čiary sú rovnobežné alebo rôznobežné?    

 

 

        2. Koľko nôh má tento slon? 

3. Hádanka o vlkovi a sliepke  

Ste na brehu rieky. Spoločne s vami je tam jedna sliepka, vlk a vrece zrna. Pred vami je 

priviazaný čln a druhý breh rieky je dosť ďaleko. Problém je, že čln je malý, zmestí sa tam 

okrem vás len vrece, sliepka alebo vlk. Po jednom ich musíte prepraviť na druhý breh. Lenže, ak 

necháte vlka samého so sliepkou, zje ju. Ak necháte sliepku samú s vrecom zrna, vyzobe ho. Ako 

dostanete všetkých na druhý breh? 

 

4. Einsteinova hádanka 

 

Fakty: 

1. Je tam 5 domov v 5-tich rozdielnych farbách. 

2. V každom dome žije 1 osoba rozdielnej 

národnosti. 

3. Týchto 5 obyvateľov pije svoj nápoj, fajčí svoje 

cigarety a chová zvieratá. 

4. Nikto nepije to ,čo ostatní, nefajčí ,čo ostatní a 

nechová to, čo ostatní. 

 



 

1 

 

Ďalej vieme:  

1. Angličan žije v červenom dome. 

2. Švéd chová psov. 

3. Dán pije čaj. 

4. Zelený dom je naľavo od bieleho. 

5. Obyvateľ zeleného domu pije kávu. 

6. Ten, čo fajčí Pall Mall, chová vtáky. 

7. Obyvateľ žltého domu fajčí Dunhill. 

8. Ten, čo žije v strednom dome, pije 

mlieko. 

9. Nór žije v prvom dome. 

10. Ten, čo fajčí Blend, žije vedľa toho, 

čo chová mačky. 

11. Ten, čo chová kone, žije vedľa toho, 

čo fajčí Dunhill. 

12. Ten, čo fajčí Blue Master, pije pivo. 

13. Nemec fajčí Prince. 

14. Nór žije vedľa modrého domu. 

15. Ten, čo fajčí Blend, má suseda, ktorý 

pije vodu. 

 

OTÁZKA : Kto chová ryby? 

Kto chová rybičky? (patríte medzi tie 

2%) 

              5. Sudoku 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Maľovaná  

krížovka 

 

 

 

 



 

 

 

Vtipovisko 

Učiteľka chce byť v novej triede obľúbená, a preto 

hneď na začiatku školského roka prezradí deťom, že 

je fanúšikom Slovanu Bratislava. Spýta sa, 

kto je ešte fanúšikom Slovanu. Všetky deti zdvihnú 

ruky, len Jožko nie. Spýta sa ho.  

- Ty si sa prečo neprihlásil?  

- Lebo nie som fanúšik Slovanu - odpovie Jožko.  

- Áno, a komu teda fandíš?  

- Ja fandím Mšk Žiline a som na to hrdý - odpovedá 

Jožko.  

- Žiline? Panebože, dieťa zlaté, prečo práve Žiline? - 

vyzvedá učiteľka.  

- Tak lebo môj otec je šošon, moja mama fandí Žiline. 

Tak aj ja fandím MŠK.  

- Ale môj zlatý, človek predsa nemusí 

všetko opakovať po svojich rodičoch. Predstav si, 

žeby tvoja matka bola prostitútka a otec drogovo 

závislý autičkár... Čo by si robil potom?  

- Potom by som bol fanúšik Slovana Bratislava... 

 

Sú dvaja horolezci na zvislej stene. Horný hovorí 

dolnému:  

„Strašne sa mi chce čúrať, čo mám robiť?”  

„Musíš vydržať, skús autosugesciu. Opakuj si, že sa 

ti nechce.”  

„Nechce sa mi čúrať, nechce sa mi čúrať, nechce sa 

mi čúrať...”  

Po chvíli sa ten spodný pridá:  

„Netečie na mňa, netečie na mňa...” 

 

„Stretli sa 20-centovka s 500 €.  

500-eurovka vraví: "Ako je to možné že ty taká 

škaredá, malá, ťažká a išla si do neba a ja taká 

pekná, ľahká a obľúbená som išla do pekla?“ 

A 20-centovka na to: „Skús mi povedať, koľkokrát si 

ty bola v kostole!“  

Jeden študent si chcel v univerzitnej jedálni sadnúť na voľné miesto vedľa profesora, ale ten mu na to odvrkol: 

„Labuť nemôže byť priateľom svine“ 

„No dobre, tak ja teda odletím“ odpovedal študent. 

Profesora odpoveď urazila natoľko, že sa rozhodol študenta potopiť na skúške, a tak mu dal najťažšie otázky. 

Avšak študent na každú jednu otázku v teste odpovedal výborne, tak profesor, s túžbou študenta potopiť, mu 

položil poslednú rozhodujúcu otázku: „Ideš po ceste a nájdeš dve vrecia, jedno plné zlata, v druhom rozum. Ktoré 

si vyberieš?“ 

„Vrece so zlatom predsa,“ odpovie začudovane študent. 

„Ha, no ja by som bral druhé vrece,“ potešene reaguje profesor. 

„No vidíte, pán profesor, každý si vyberie to, čo mu chýba,“ chytro odpovie študent. Profesor od zúrivosti schytí 

študentov test a vpíše: „Debil“. Študent bez toho, aby sa pozrel do testu, čo mu tam profesor napísal sa poďakuje 

a odíde. O chvíľu sa však vráti s testom v ruke a hovorí profesorovi: „Nehnevajte sa pán profesor, podpísali ste sa 

mi, ale známku ste mi nenapísali."  



 

 

Pozývame vás do 

novootvorenej školskej 

posilňovne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A ešte čosi na záver od pani riaditeľky  

 
Milí čitatelia školského časopisu!  

 

Redakčná rada mi zadala neľahkú úlohu – napísať úvodný 

prihovor. Keďže mne je bližšia reč čísel, úvod som musela 

prepracovávať na viackrát. Ale nakoniec, keď som sa oboznámila 

s pracovným materiálom a obsahom časopisu, rozhodla som sa, že to 

nebude úvodný príhovor, ale záverečný... 

 

Obrátili ste posledný list nášho školského časopisu. Verím, že 

máte dobré dojmy – publikovaný materiál bol zábavný, zaujímavý aj 

poučný. Teším sa obnove tradície školského časopisu na strednej 

škole, a preto zdĺhavými úvahami nechcem narušiť ten dobrý dojem. 

Pred nami je náročné obdobie, plné dôležitých úloh – stužkové 

slávnosti budúcich maturantov, odborné praxe, prezentácia 

ročníkových prác študentov 3. ročníka, polročná a koncoročná 

klasifikácia, nová maturita... a veľa ďalších povinností. Želám vám, aby 

ste si pri plnení každodenných povinností vždy našli čas na zmysluplný 

oddych a hlavne – vychutnávajte si študentské roky. Určite budú vo 

vašom živote patriť medzi tie najkrajšie. 

Prajem vám všetkým a redakčnej rade veľa úspechov a spokojnosti 

z vykonanej práce. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Redakčná rada  /RR/ 

 
Pod vedením PaedDr. Oľgy Nestorovej 

 

* Jakub Antoš, *Tomáš Gido, *Pavol Fečkanin, *Ladislav Koudelka,        *Romana 

Pavelčaková 

 

Milí spolužiaci, dúfame, že náš Akademik sa vám páčil 

a budeme veľmi radi, keď posilníte našu Redakčnú radu 

a spoločne sa budeme podieľať na vydaní ďalších výtlačkov 

školského časopisu.  

Tešíme sa na nových členov.  RR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


