
 

 



 

 

 

 

 

 



    
 

Úvodník 

 

Milí čitatelia časopisu NOHA! 

Slnečné leto nám odišlo a my prichádzame s ďalším exkluzívnym vianočným číslom 

časopisu NOHA!  Ani sme sa nenazdali a pred dverami stoja Vianoce.  Každý má rád 

zimu, pretože je to obdobie Vianoc, a vtedy sa stretáva celá rodina. V tomto čísle 

časopisu si pripomenieme udalosti, ktoré sa odohrali počas tohto školského roka. Uvidíte 

imatrikuláciu, zážitky žiakov z Cypru, alebo skvelé výkony našich športovcov. Prajeme 

vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný Nový rok.  
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Predstavujeme prvákov! 

 

Tak ako niečo končí, niečo tým aj začína.  
To si určite môžu povedať aj naši prváci. 
 Nová škola, spolužiaci, predmety, 
učitelia ...  
Ako to vidia najmladší študenti na našej škole? 

 
 

1.OA 

Ako sme si zvykli? Začiatok bol ťažký. Nová škola, noví učitelia a noví spolužiaci. 

Postupne sme si však začali na seba zvykať, spoznávať sa. Začali sa budovať nové 

kamarátstva. Najťažšie sa bolo prispôsobiť na nové odborné predmety, ale aj cez 

to sme prešli a teraz ich už ovládame skvele. Dnes sme už silný a motivovaný 

kolektív a sme odhodlaní spolu prežívať  ďalšie štyri pekné stredoškolské roky. 

 Samo  

1.HA 

Na novú školu sme si zvykli všetci veľmi rýchlo. Taktiež sme sa chytro zoznámili 

a stali sme sa dobrým kolektívom. Niektorí sa nemuseli zoznamovať, pretože sa 

už poznali zo základných škôl. Za tú krátku dobu, čo sme tu, sa nám v hlavách 

utkvelo to, že sú tu veľmi príjemní a schopní a učitelia a kamarátski spolužiaci 

nielen z našej triedy, ale aj z ostatných vyšších tried. Tí, čo sú z mesta, nemajú 

problém s dochádzaním do školy, ale tí, čo sú z okolia, si museli zvykať na skoré 

ranné vstávanie, aby stihli včas do školy . 

Martin 

 

 

                                 
 

 
 

 



    
 

Uchaľák 

(imatrikulácia prvákov) 

Aký bol náš uchaľák? 

 

Tento deň bol významný hlavne pre našich milých prvákov nielen preto, že ich 

čakalo pár pripravených zábavných disciplín, ktoré pre vás usilovne pripravili 

žiaci tretieho ročníka, ale aj preto, že sa oficiálne stali našimi novými žiakmi 

obchodnej a hotelovej akadémie.  

Táto zábavná udalosť slúži na to, aby sa žiaci poriadne zabavili, lepšie spoznali 

svojich spolužiakov a plnohodnotne vstúpili do života strednej školy. Veríme, že si 

tento významný deň užili naplno a bol dobrým začiatkom v tejto škole.  

Neostáva nám nič iné povedať ako to, že vám všetkým prvákom prajeme, aby sa 

každému z vás na tejto škole darilo, aby ste boli spokojní a robili po celé vaše 

štúdium dobré meno školy. 

Iveta   
 

 

 

 

 



    
 

Druháci a štúdium 

 

2.A 

V druhom ročníku sa veľa vecí zmení. 

Už nie ste tí ustráchaní prváci, ktorí 

tu prišli a museli si zvykať na nové 

podmienky v škole, na nových 

spolužiakov, nový kolektív. Už sa tu 

s každým poznáme, vieme, kto je aký, 

a od koho môžeme čo očakávať. 

 

Na školu sme si už zvykli. Máme 

skvelých spolužiakov a ešte lepšiu 

triednu. Školu, ktorú sme si vybrali, 

by sme nemenili, pretože vybranie 

tejto školy bolo zatiaľ naše najlepšie 

rozhodnutie.  

 

Aj keď prešiel rok, stále sa nám tu 

páči. Príjemný areál, super učitelia, 

avšak prijali by sme automat na kávu 

alebo čaj. 

Musíme priznať, že niektoré dni sa aj 

do školy tešíme. Je to hravá 

a moderná škola s veľmi dobrou 

jedálničkou.  

 

 

 

 

 

2.HA 

Škola nám celkom vyhovuje a do školy 

chodíme rádi, pretože máme super 

kolektív. Učitelia v nej sú každým 

rokom lepší a školu považujeme za náš 

druhý domov. Učivo sa nám zdá byť 

primerané, dá sa zvládnuť, len treba 

chcieť. Myslíme si, že všetko čo sa v 

tejto škole naučíme, vo svojom 

ďalšom živote využijeme.  

Prijali by sme lepšie fungujúci bufet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

Aká bola prax tretiakov a piatakov? 

 

Štvrtácka prax sa niesla v duchu 

spoznávania nových ľudí, ale aj 

naberania nových skúseností 

a vedomostí. Vrátili sa z Cypru. Už na 

nich čakajú Vysoké Tatry so širokou 

škálou  štvor a päť hviezdičkových 

hotelov, kde majú schopnosť 

spoznávať zahraničných hostí, 

vyskúšať si svoje jazykové 

schopnosti aj prácu na najvyššej 

úrovni. Mnohí sa tam vracajú aj počas 

prázdnin vďaka skvelému hodnoteniu 

od nadriadených. 

Robert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak ako každého študenta 5.HA, tak 

aj nás tento rok čakala posledná prax 

v tejto škole. Prax trvala 2 týždne a 

každý praxoval v prevádzke, ktorú si 

vybral a ktorá s ním uzavrela dohodu. 

Robiť zadarmo nie je ktovie aké, ale 

myslím, že každý z nás je rád, že 

mohol mať o 2 týždne dlhšie letné 

prázdniny.  Teraz nás čaká už len 

štúdium a maturita.  

 Mladším študentom našej školy 

odkazujeme: ,,Užívajte si prax, kým 

ju máte a učte sa v nej, avšak 

dávajte pozor, kde si zvolíte prax, 

aby to nebolo len o umývaní riadu 

a využívaní pracovnej sily zadarmo, 

ale aby ste sa niečo naozaj naučili. 

Vždy sa pýtajte, keď niečo neviete, 

nebojte sa opýtať, či si môžete niečo 

skúsiť, či už spraviť sám pizzu alebo 

prestrieť stôl podľa seba, určite 

vám to dovolia a získate nové 

skúsenosti a poznatky do života. 

Teória v škole je jedna vec, ale 

mimoškolská prax je vec druhá 

a verím, že tieto skúsenosti sa vám 

v živote zídu.“  

Frederik 

 
 



    
 

Dojmy z Cypru  
 

Tieto prázdniny boli pre mňa neobyčajné, 

pretože ich väčšinou trávim na Slovensku. Ja 

a moji spolužiaci z hotelovej a obchodnej 

akadémie sme sa rozhodli brigádovať na Cypre. 

Dlhá cesta vlakom – nekonečný let - prílet na 

Cyprus. Po prílete som bola veľmi šťastná, že 

som na takom nádhernom mieste a strávim tu 

skoro 4 mesiace! Šofér nás doviezol priamo 

z letiska na ubytovňu.  Prvý deň bol pre mňa 

veľmi náročný, pretože som bola ďaleko od 

domova, ale vedela som, že mi tie štyri mesiace utečú ako voda. Na tretí deň sme 

išli do hotela, aby nám vybrali pracovné miesta, na ktorých budeme pracovať. 

Prvý deň v práci som bola veľmi nervózna, pretože som nevedela, čo ma čaká. 

Všetko ale prebehlo veľmi dobre, zoznámila som sa s novými ľuďmi rôznych 

národností. Pracovala som v bare ako čašníčka. Robili sme osem hodín, no ja som 

mala smeny hlavne v noci. Malo to svoje plusy aj mínusy, napr. mohla som vstať 

hocikedy, mala skoro celý deň pre seba, mohla som ísť kam som chcela, ale veľký 

mínus bol v tom, že som prišla neskoro na ubytovňu a všetci spali, pretože moje 

spolubývajúce chodili ráno do práce. Veľmi sa mi páčilo pracovať v noci. Zo 

začiatku som bola unavená, ale neskôr som si zvykla. Keď sme mali voľno, mohli 

sme sa zabávať, alebo sme išli na pláž či na loď, ktorá ponúkala výlety vo dne aj 

v noci. Prvý mesiac mi zbehol veľmi rýchlo, zdalo sa mi, akoby ubehol len týždeň. 

Okrem kolegov z práce som spoznala veľmi veľa sympatických ľudí. Väčšinou boli 

z rôznych kútov Anglicka a Írska. Najmenej hostí pochádzalo z Nemecka. Hostia 

boli milí a trpezliví. Oslavovala som tam aj svoje osemnáste narodeniny. Dostala 

som tortu a narodeninové darčeky. Od jedného hosťa som dokonca dostala 

darček. Posledné týždne som nebola vo svojej koži. Na jednej strane som bola 

rada, že po štyroch mesiacoch idem domov, no na druhej strane som bola smutná, 

pretože sa mi nechcelo opustiť kamarátov, ktorých som spoznala na Cypre.  

Moje prázdniny boli nádherné a nemenila by som ich za nič na svete.  

Andrea  
 

 

 

  

 

 



    
 

Medzinárodný deň školských knižníc 

SKUTOČNÍ ĽUDIA = SKUTOČNÉ KNIŽNICE 

 
 

V školskej klubovni sa nám 
v pondelok 22.10.2018 pri 
príležitosti Medzinárodného dňa 
školských knižníc predstavili 
skutočné osobnosti života v 1. 
Československej republike. 
Zavítali k nám a priblížili nám 

svoje životné osudy osobnosti kultúrneho a spoločenského 
života našej spoločnej minulosti. 

Osobne nás navštívil sám tatíček Masaryk 
a priblížil nám nielen svoj pracovný, ale aj 
súkromný život. Keďže sme aj obchodná akadémia, 
zavítali k nám aj osobnosti obchodu, miliardári 1.ČSR 
a to vynálezca František Křižík, úspešný muž 
s neľahkým osudom, a aj krajčírka a návrhárka Hanna Podolská, ktorá sa nám 
predviedla svoju garderóbu. Na záver sme si vypočuli ozajstnú pamätníčku Věru 
Sosnarovú, hrdú „Čechoslováčku“ (ako sa sama nazýva). Jej životný príbeh 
a posolstvo v nás ešte dlho budú rezonovať. 

 
Počas tohto výnimočného dňa sme mali možnosť obzrieť si a aj sa dotknúť 
skutočných predmetov, ktoré boli vyrobené v Československu. Boli to  poštové 
známky, bankovky, knihy, telefón, písací stroj, hodiny, odznaky, rozličné mince... 
Obzvlášť cenná bola minca z roku 1918. 

Mgr. Erika Saloňová 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

DEŇ PSK – ČÍTANIE ROZPRÁVOK V MŠ 
„Ak chcete, aby boli vaše deti inteligentné, čítajte im rozprávky. Ak chcete, aby 

boli vaše deti viac inteligentné, čítajte im viac rozprávok.“ 

 

 

Túto krásnu myšlienku 

raz povedal Albert 

Einstein, a preto aj my, 

žiačky 2.A - Simona 

Siroková, Tatiana 

Vasilenková, Sabína 

Krajkovičová a 

Anastázia Bobáková sme 

sa rozhodli túto ideu 

podporiť. V rámci dňa 

Prešovského 

samosprávneho kraja 

sme deťom v Materskej škole Generála Svobodu vo Svidníku čítali rozprávkové 

knihy. Aj keď takéto malé deti knihy samé čítať ešte nevedia, už v útlom veku 

sme v nich chceli vzbudiť rozvíjanie fantázie, predstavivosti a hravosti, kladný 

vzťah ku knihám, a naučiť ich poznávať význam kníh v živote človeka najmä 

hravou formou. Taktiež sme im zahrali krátke bábkové divadielko O troch 

prasiatkach, kde naším cieľom bolo pomocou morálneho ponaučenia, ktoré 

vyplývalo z divadielka, poukázať na dôležitosti stavania pevných základov v 

živote. 

 

Na záver sme pre nich mali pripravené malé darčeky v podobe sladkých perníkov. 

A my si z toho odnášame mnoho skúseností, ale hlavne dobrý pocit. 

Simona 

 
 

 
 
 

 



    
 

 
EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 

 

Dňa 26. septembra si každoročne pripomíname Európsky deň jazykov. Aj žiaci 

Spojenej školy vo Svidníku si svojimi aktivitami každoročne pripomínajú 

bohatstvo jazykov v Európe a poukazujú 

tým na význam ovládania viac ako len 

jedného cudzieho jazyka. V zmysle výroku 

„Iný jazyk znamená iné videnie sveta“ si 

žiaci jednotlivých tried vybrali jeden 

európsky štát a svoju učebňu vlastnou 

kreativitou a nápaditosťou 

autenticky premenili na danú  krajinu s jej tradíciami, kultúrou a gastronómiou. 

Svojimi kostýmami,  originálnym stvárnením danej krajiny a zaujímavým 

programom so súťažnými aktivitami pre svojich spolužiakov spoločne precítili 

atmosféru krajiny tisícich jazier - Fínska, Španielskeho kráľovstva, obchodného 

ducha Poliakov, spoznali aj bohatú históriu Nemecka a Švajčiarska, ale aj krajinu 

valčíkov - Rakúsko a magické zelené Írsko. Ani žiaci 1. stupňa neopomenuli tento 

deň a pri spoločnom čítaní rozprávok v anglickom jazyku sa nielen spoločne 

zabavili, ale súčasne hravou formou otestovali aj svoju schopnosť porozumieť 

textu. Na strednej škole pôsobila hodnotiaca komisia, ktorá  mala veľmi náročnú 

úlohu a na základe kreativity, originality a v istej miere aj hereckého nadania 

našich študentov ocenila ich úsilie nasledovne:  1. miesto: 4.A, 2.miesto: 2.A, 

3.miesto: 1.A, 2.HA. 

Taňka 

 

 

 

 

 

 



    
 

Na prvom mieste skončili žiaci zo 4.A s krajinou 

Poľsko. 

Naša škola každoročne organizuje európsky deň jazykov, kde si žiaci vyberajú 

rôzne krajiny a následne sa ich snažia od prezentovať. Ani tento rok nebol 

výnimkou. 

My sme si vybrali krajinu Poľsko a hneď sme sa do toho s nadšením pustili. Na 

úvod sme žiakom prostredníctvom 

krátkej prezentácie poskytli pár 

informácii o Poľsku  a jeho pamiatkach. 

Vytvorili sme stánok, kde sa mohli žiaci 

na moment presunúť do koncentračného 

táboru a dozvedieť sa tak pár 

zaujímavých informácií. Ďalej 

sme si pripravili malú ukážku toho, 

ako prebieha obchodovanie na poľskom 

trhu so všetkým, čo k tomu patrí. Naši 

chlapci sa prezliekli za slávnych športovcov. 

Žiaci, ale aj učitelia tak mali možnosť 

vyfotiť sa so známymi poľskými 

osobnosťami a  dostať od nich autogram. 

Pripravili sme si aj malé tradičné poľské 

pohostenie, ktoré rozvoniavalo po celej 

škole. Veríme, že sme svoju úlohu splnili a vytvorili sme tak príjemnú poľskú 

atmosféru a žiakov na pár minút preniesli do susednej krajiny - Poľsko. 

Chceli by sme pochváliť aj ostatné triedy za ich super nápady a myšlienky. Každá 

z nich bola niečím výnimočná a zaujímavá.  

IV.A 

 

 



    
 

Deň študentstva 

Deň študentstva sme oslávili nielen športom, ale aj pripomienkou boja proti AIDS 

Piatok 16. november sa na strednej 

škole niesol v športovom duchu. Žiačky 

II.A triedy sa na počesť Dňa boja za 

demokraciu rozhodli usporiadať 

turnaj vo florbale chlapcov a volejbale 

dievčat. Dievčatá I.A triedy v 

rámci kampane Červené stužky 

pripravili nástenku, aby aj takýmto 

spôsobom upozornili na vážny problém 

šírenia smrteľného ochorenia AIDS. 

Spojením týchto dvoch myšlienok vznikla 

akcia, ktorá mala úspech u všetkých 

žiakov. A aby bol tento deň dokonalý,  

žiaci V.HA 

triedy nám 

ho spríjemnili predajom vlastnoručne pripravených 

langošov, na ktorých si všetci pochutili.  

Simona Siroková 

Langošový deň 

Ktorý sa v Spojenej škole uskutočnil prvýkrát v histórii školy. Organizátormi 

tohto dňa boli naši úžasní piataci. Langoše predávali za symbolickú cenu 1,30 € 

a nie len, že sme ich podporili, ale aj sme si dobre pochutnali. Sme veľmi radi, že 

sa takáto akcia konala a bolo by super, aby sa takého akcie konali častejšie. 

S láskou 2.A        Sabinka 
 

 



    
 

Načo sú prázdniny? 

Na to, aby žiaci pochopili, že aj pondelok môže byť dobrý. 

 



    
 

Polročné aktivity hotelákov 

Pirohy 2018 
Tohto roku sa súťaže zúčastnili žiaci II. HA, súťažné družstvo tvorili: Filip Vaňušaník – 

kapitán družstva, Adam Motyka a Adrián Juhás. Získali cenu za najoriginálnejšiu plnku. 

 
Gastronomická súťaž „ JESEŇ NA TOKAJI“ Trebišov 2018 
Dňa 24. 10. 2018 sa uskutočnila gastronomická súťaž v Trebišove. Súťaže sa zúčastnili:  

Frederik Ganaj– 5.HA, Kristína Kurucová – 4.HA, Filip Kandalik – 4.HA a Adrián Juhás–

2.HA. 

 

Eurocup 2018 
 

Hotelovú akadémiu vo Svidníku reprezentovali žiačka  piateho ročníka Veronika 

Kuranová (bronzové pásmo) a žiačka štvrtého ročníka Dominika Čečková (zlaté 

pásmo). V tomto ročníku dostali mladí barmani možnosť naplno zapojiť svoju fantáziu 

a vytvoriť drink podľa svojich predstav. 

 

SWEETCUP 2018 

V medzinárodnej súťaži SWEETCUP 2018 v kategórii kuchár Kristína Kurucová získala 

zlato.  

 



    
 

Šport v skratke 

      

Okresné kolo v stolnom tenise žiakov a žiačok SŠ 

Dňa 08.11.2018 sa konalo okresne kolo v stolnom tenise žiakov a žiačok SŠ v telocvični 

našej školy. Zostavu suťažného tímu tvorili: Tomčuková, Bereščaková, Bodnarová, Bučko 

M., Palej, Vasilenko, Chavko. Dievčatá si vybojovali krasné 3. miesto a chlapci ziskali 

chvalihodné 2. miesto.  

 

0. ročník v malom futbale chlapcov stredných škôl O pohár riaditeľa GDH 

pri príležitosti 70. výročia založenia školy- 

Pri príležitosti 70. výročia založenia školy sa uskutočnil 16. 10. 2018 futbalový turnaj 

O pohár riaditeľa školy GDH, kde sa zúčastnil aj tím našej školy, ktorý pozostával 

z týchto hráčov: Bľacha, Bučko M., Bučko J., Homza, Matkobiš, Druga, Palej, Chovanec, 

Kandravý, Perát.  

7. ročník v malom futbale dievčat stredných škôl O pohár riaditeľa GDH pri 

príležitosti 70. výročia založenia školy- 

Pri príležitosti 70. výročia založenia školy sa uskutočnil 19. 09. 2018 futbalový turnaj 

O pohár riaditeľa školy GDH, kde sa zúčastnil aj dievčenský tím našej školy, ktorý 

pozostával z týchto hráčok: Fedoroňková, Bodnárová, Bereščaková, Čečková, 

Semančíková, Migová, Antonyová, Skysľaková, Ilčisková. 

 

 

 

 



    
 

20. ročník Vianočného volejbalového turnaja o pohár 

riaditeľky Spojenej školy 

Po súbojoch, kde hral každý s každým, si víťazstvo vybojovalo domáce družstvo 

Spojenej školy, ktoré porazilo vo finálovom zápase celok Gymnázium DH Svidník. 

Na treťom mieste skončili chlapci z Bardejova. Zostava Spojenej školy: M. 

Oleárnik, S. Markovič, L. Bľacha , B. Horňák,P. Marjov,D.  Šellong, D. Biskup,M. 

Blanár. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po veľmi vyrovnanom a dramatickom priebehu všetkých zápasov si víťazstvo 

vybojovali dievčatá zo susedného Stropkova. Na druhom mieste skončili naše 

dievčatá zo Spojenej školy a na treťom mieste skončili žiačky ZŠ Mlynská 

Stropkov. 

Zostava Spojenej školy : I. Zavodová, S. Hricková, P. Fedoroňková, K. 

Bodnárová, Ch.Bobáková, N. Pichaničová, V.Migová. 

 

 

 



    
 

Školník Peter 

Do školy sa školník náhli, aby sa deti tešiť mohli. 

O šiestej ráno dvere otvára, potom sa o nich vzorne stará. 

Ráno si pri telke pospevuje alebo poriadok vonku skontroluje. 

V zime sneh odhrabuje, v jeseni zase lístie uskladňuje. 

O dvanástej ide na obed, niekedy 

zje aj sladký med. 

Potom závadu opravuje, ktorá neskôr 

funguje. 

Keď po obede hodinky dve odbijú, so školníkom deti vykračujú. 

Deti sa s nimi vyspevujú a v škole mu pomáhajú. 

Viktória 
 

Recepty starej matere 

Čary máry , nech sa vám dobrý recept zdarí. 

Ako napísať domácu úlohu  

Potrebujeme:  

400 g pevnej vôle, 300 g nasadenia, 600 g vedomosti, 15 g prekonania nechute, 

1 zošit, písacie potreby 

Postup: 

 Najskôr zmiešame pevnú vôľu s prekonanou nechuťou. Po kvapkách 

pridáme nadšenie s elánom. Keď sa nám zmes spojí, postupne začíname 

prilievať nadobudnuté vedomosti. Uchopíme písacie potreby a 

pomaly ich ukladáme do vopred pripraveného zošita. 

Viktória   

Ako „zbaliť“ chalana  

Suroviny:  

200 g úsmevu, 300 g elegancie, 150 g šarmu, 400 g odvahy,  

3 polievkové lyžice humoru, 50 g lásky 

Postup:  
Do väčšej misky nasypeme 300 g elegancie, šarmu a zamiešame. Po vymiesení cesto   

necháme chvíľu odstáť. Cesto vyvaľkáme a položíme na plech a pridáme 150 g šarmu. 

Dáme piecť na 30 minút pri 160C do vopred predhriatej rúry. Po upečení nalejeme na 

upečené cesto 3 polievkové lyžice humoru a ozdobíme láskou. Podávame s úsmevom. 

Sabína  



    
 

Beseda o slovensko-poľskej spolupráci 

Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu 

Na prednáške o slovensko-poľskej spolupráci na území nášho blízkeho pohraničia 

sme sa dozvedeli veľa zaujímavých faktov o našom regióne. Získali sme sa aj o 

veľa iných cenných vedomostí o slovenských a poľských regiónoch, ktoré patria 

do nášho spoločného pohraničia. Tiež sme diskutovali o rozvoji cestovného ruchu 

v tejto oblasti a o možnostiach kultúrneho vyžitia sa v nej. 

Vidiek ponúka veľa turistických, kultúrnych a prírodných pamiatok, ktoré sa 

usiluje skupina Interreg zviditeľniť a dostať ich na pomyselnú mapu. Ich cieľom 

je prilákať turistov celého sveta a podporiť tak ekonomickú situáciu v pohraničí, 

ale hlavne ukázať potenciál podnikateľom z oblasti cestovného ruchu a 

absolventom, ktorí odchádzajú za prácou do zahraničia. Celá prednáška sa javila 

ako poučná. 

Interpretácii však chýbala schopnosť zaujať divákov. Pre tých, ktorých to 

oslovilo a zaujalo, to bolo určite príjemné prerušenie vyučovacieho procesu. 

Prednášku hodnotíme skôr pozitívne ako negatívne, a dávame jej 5 z 10 bodov.                                                                                                                                          

Paľo :) 

 

 

 

 

 



    
 

Z archívu Aniny 
 

Hviezdne kráľovstvo 

 

Keď najväčší náš kráľ šiel spať, 

všetci poddaní začali sa radovať. 

Kráľovná hostinu zvolať dala, 

zábava za každú korunu stála. 

 

Možno najväčšia oslava by z toho mohla byť, 

keby všetci poddaní nechceli sa presláviť. 

Libra chcela váhu celého sveta niesť,  

panna chcela Herkulesa zviesť. 

 

Aj veľká medvedica s mladými prišla, 

no mladé spať dala, a na bál pozerať odišla. 

Malý voz bol nevinný ako vždy, 

na nebi zažiarili rakety. 

 

Každú noc sa bál koná, 

znavilo by to aj koňa. 

Niet to, že ešte veľký voz za sebou tiahne, 

kráľ ráno ožiari, kam až siahne. 

 

Každé ráno všetci sú tam stále, 

Na kráľov príkaz sú na tom bále. 

Kliatba ich však krutá niečo stojí, 

Každý tam dennodenne ako kameň stojí. 
 



    
 

Demokracia očami našich žiakov 

My sa nevzdáme  

Sloboda to pojem známy, 

veď sme v nej vyrastali. 

O nej vieme veľmi veľa, 

prax však zdá sa hodná veda.  

 

Iróniu v sebe nesie. 

Človek toho veľa znesie. 

A čo je demokracia? 

To je v preklade len korupcia. 

 

Samý škandál, samé pletky, 

učia nás nevinné dietky. 

Optimizmus však nestrácame, 

do boja sa isto dáme. 

Sloboda vedie ľud 

Koľkokrát sme v živote nespali, 

keď sme na demokraciu čakali. 

Deň čo deň, kľúčami sme štrngali 

a konečne sa tej demokracie dočkali. 

Ako ťažko sme ju vydobyli,  

keď sme ju na pleciach nosili. 

Aj naše ruky nám ožili, 

keď sme ťa v srdci nosili. 

Skákali sme aj plakali,  

že zrodilo sa to, načo sme čakali. 

 

Už nemusíme čakať ani plakať, 

len ju milovať a s ňou kráčať. 

Nikola Dudek 



    
 

Ťapákovci 

Každé prerušenie vyučovania je pre žiakov vítané. 

Inak tomu nebolo ani 19.11.2018, kedy sme išli na 

skvelé vystúpenie s názvom Ťapákovci. Bolo od 

prezentované v rusínskom nárečí, takže nie každý 

musel rozumieť všetkému, ale aj tak sa celou sálou 

ozýval smiech a veselá vrava. Bolo to veľmi 

príjemné predstavenie, skvelé výkony hercov 

a v neposlednom rade úžasný scenár, ktorý napísala Božena Slančíková-Timravá. 

Anastasia 

 

Malé zhrnutie deja  

Jar nastala. Lúče slnka otepleli; zem zohriata 

vydáva paru a vôňu. Povetrie klzké, sťaby 

hladkalo, a plné sviežosti. Všetko budí sa k 

životu a hýbe sa k činu.   Iba u Ťapákov chlapi 

postávajú po dvore a nemôžu striasť 

zo seba lieň. Role síce túžia už za 

pluhom, - no nie je piatok, ale streda. U 

Ťapákov však odjakživa nezačínali práce v 

iný deň. U Ťapákov národa je veľa. Štyria bratia so ženami a deťmi, piaty, najmladší 

Mišo, ešte mládencom. Dievka jedna, Anča, tridsaťročná – nevydatá. Nevydala sa – 

je mrzáčkou. Lámka jej telo pokazila ešte za malička. Nechodí, len na dlaniach a 

kolenách čo sa vláči po chyži.  Po driek je pekná; tvár má krásnu dosiaľ, ale nohy si 

vystrieť nemôže...  

 Veľa je ľudí u Ťapákovcov... Keď sa všetci zídu, temer nestačia lavice. A keď obsadnú 

stôl na obed, čo len po sedem ráz začrú do misy s lyžicami, už sa i vyprázdni. Najstaršia 

nevesta Iľa, od Jablonckov braná, myslí, 

že jej náleží veslo, i drží ho v ruke, no z 

ostatných ani jedna nie je spokojná s tým, 

a najnespokojnejšia mrzáčka Anča peknej 

tvári. Ona k nenávisti ešte popudzuje 

ostatné. Ona chce rozkazovať a vždy to 

chce, čo nechce Iľa. Bola na kurze v 

Sobote zo dva mesiace a odvtedy drží sa 

nad ostatné povýšene, akoby bola nie zo 

sedliackeho, ale z panského rodu. 



    
 

Stužková slávnosť IV. A 
 
 

Konečne sme vstúpili do brány s názvom – dospelosť! Na tento náš deň sme sa 

pripravovali štyri roky a zrazu bol pred nami. Všetci sme sa tešili a boli plní 

očakávania. Štyri roky konečne vyvrcholili našou krásnou stužkovou slávnosťou, 

ktorú si každý jeden z nás užil naplno. Pre nás všetkých to bola a je najkrajšia 

udalosť či najkrajší zážitok, ktorý ostane navždy zapísaný v našej pamäti. Spolu 

sme sa zabavili, zatancovali si a vytvorili sme zábavný spoločný program.  

Pomaly ale isto naša cesta strednou školou končí a my preto dúfame, že triedny 

učiteľ, učitelia a žiaci budú na nás spomínať len v dobrom.  

Ďakujeme všetkým za tento úžasný večer a hlavne za tieto úžasné štyri roky na 

Spojenej škole. 

Teraz nás čaká však posledný krok – maturita, na ktorú sa veľmi tešíme, 

pripravujeme a ktorú úspešne zvládneme!   

S láskou 4.A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 



    
 

Stužková slávnosť V. HA 
 

 
Každoročne sa maturanti zúčastňujú 

slávnostného odovzdávania stužiek, my sme si tú 

svoju oslavu zorganizovali netradične. Nebola to 

klasická stužková, pretože bola formou 

slávnostnej večere. Rozhodli sme sa tak niekedy 

v priebehu štvrtého ročníka, keď väčšina triedy 

hlasovala za večeru namiesto stužkovej. Bolo na 

to viacero dôvodov a nemyslím si, že niekto 

ľutoval. Finančne nás to vyšlo veľmi lacno 

oproti stužkovej a užili sme si 

zábavu v kruhu triednej rodiny. Na 

večeri sa zúčastnila pani riaditeľka, 

naše obe triedne učiteľky a my, študenti 

5.HA. Večeru sme začali o pol šiestej 

slávnostným príhovorom a pokračovali sme odovzdaním stužiek. Po odovzdaní 

poslednej stužky sme si dali spoločnú fotku a pustili sa do jedla, ktoré 

pozostávalo z polievky, hlavného chodu a dezertu. Po jedle nasledovala zábava až 

do neskorého rána. Počúvali sme hudbu, tancovali. Každý sa dobre zabavil a každý 

z nás na to bude určite s úsmevom spomínať. Odporúčame to každému. Stužková 

ako stužková!!! 

Frederik 

 

 

 

 

 
 

 

 



    
 

Študenti Spojenej školy vo Svidníku si prevzali 

strieborné ocenenie Medzinárodnej ceny vojvodu 

z Edinburghu z rúk Mateja Tótha 

Vo štvrtok 8. novembra sa štyria študenti našej školy Iveta Zavodová, Nikola 

Oleárniková, Frederik Ganaj a Marek Baka zúčastnili 

na zlatom a striebornom odovzdávaní ocenení v rámci 

programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, 

ktoré sa konalo v historickej budove  Národnej rady 

v Bratislave.  
Patrili medzi 127 absolventov zlatej a striebornej 

úrovne z celého Slovenska, ktorí dokázali, že im 

nechýba cieľavedomosť, odvaha a chuť pracovať na 

sebe. Cenu si prevzali z rúk britského 

veľvyslanca Andrew Gartha a zlatého 

olympijského víťaza Mateja Tótha. Nášho 

úspešného športovca zaujal tento program, 

pretože rozvíja charakterové vlastnosti, ako 

cieľavedomosť, systematickosť a vytrvalosť priamo už počas školy, čo potvrdili aj naši 

absolventi: „Tento rozvojový program nám umožnil stať sa zodpovednými a 

cieľavedomými mladými ľuďmi. Bola to veľmi dobrá skúsenosť, kde si človek okúsil 

vlastnú trpezlivosť, naučil sa pracovať s voľným časom a čo je v živote podstatné, naučil 

nás plniť si stanovené ciele. " vyjadrili sa Iveta Zavodová a Nikola Oleárniková. 

Týmto výnimočným mladým ľuďom sa na slávnosti 

prihovoril prostredníctvom videa aj prezident 

Slovenskej republiky Andrej Kiska a britský princ 

Edward, syn zakladateľa programu, ktorý je tiež 

držiteľom zlatého ocenenia. Medzi známych 

držiteľov zlatého ocenenia DofE patrí napríklad 

Kate Middletonová, manželka britského princa 

Williama,  zo Slovákov na zahraničnej škole 

získala zlato napríklad známa slovenská marsonautka, Michaela Musilová, absolvent 

Harwardu a šéf LEAF Academy Matej Sapák či Mária Takáčová z Google 

Slovensko.Spojená škola vo Svidníku ako jediná škola v regióne tento program ponúka, 

pretože chápe význam osobnostného rozvoja svojich žiakov. 

Z. Kožlejová 



    
 

 

Ako zaklamať, aby sa dotyčná osoba neurazila? Stačí 

predsa použiť sarkazmus. 
 

 

 

Nedeľa v obchode? 

Čo je krajšie ako tráviť svoj voľný čas v obchodnom centre? No nedokáže sa tomu 

vyrovnať nič. Pre niekoho ideálna nedeľa so svojimi blízkymi. Byť spolu pod žiarami 

reflektorov namiesto lúčov slnka je niečo krásne a neopísateľné. Dýchať vzduch 

z okolitých reštaurácií plný vyprážaného oleja je stále lepšie ako prechádzka sviežim 

lesom, ktorá aj tak nikoho nezaujíma, veď tam je nuda. Najradšej mám, ak si môžem dať 

tú odporne dobrú kávu, ktorá je ešte aj predražená, ale tvárim sa, že mi chutí. Míňať aj 

tú malú výplatu, ktorú dostávam je pocit eufórie a naplnenia. Veľmi rýchlo sme zabudli, 

čo je pre nás skutočne prospešné.  

Samo 

Cesta autobusom 

Je pondelok ráno a ja musím vstávať na autobus. Pozriem sa z okna a vidím, že vonku sa 

nachádza pol metra snehu s tuhým mrazom. ,,Prekrásne“, pomyslel som si. Hneď som sa 

prezliekol a pomalým krokom som kráčal po prekrásnom bielom plášti nazývajúcom sneh. 

Na zastávku som prišiel v čas, ale autobus meškal asi desať minút. No to mi vôbec 

nevadilo, pretože vidieť nádhernú prírodu, ktorá je oblečená do bieleho, lesknúceho 

plášťa je zážitok na celý život. Proste nádhera. V živote som nič krajšie nevidel. V tej 

chvíli som si prial aby sa zastavil čas alebo aby autobus meškal aspoň ďalších desať 

minút. Chcel som si totiž vychutnávať štípajúci mrázik, ktorý mi prekrásne behal po 

tvári.  

Sebastián 

 

 

 

 

 



    
 

Okienko hotelákov 

Zásady slušného stravovania 

Tieto veci by mal vedieť každý 

človek. Nestávali by sa potom 

niektoré omyly, napríklad v 

reštauráciách. Čašníčku by iste 

mohli dlho rozprávať, čo 

všetko zažili. Dobré mravy sú 

znakom zdvorilosti, bez ohľadu 

na to, čo si myslia druhí.  
 

 

Zásady slušného správania v školskej jedálni 

1. Každý žiak má právo stravovať sa v ŠJ. 

 

2. Do jedálne vstupuje v čase určenom na obed. 

 

3. Žiaci, ktorí sa nestravujú, cudzí ľudia ani rodičia do jedálne nevstupujú. 

 

4. V školskej jedálni sa zdržuje len nevyhnutnú dobu na obed. 

 

5. Žiaci sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov školskej jedálne a prítomných 

pedagógov. 

 

6. Pri stole sa správa kultúrne - nevykrikuje, nerozpráva nahlas, nenecháva po sebe 

odpadky, nesiaha iným do jedla, udržuje čistotu. Neničí obrusy, taniere, šálky. 

Nehojdá sa na stoličke a nevyskakuje na ňu. Nemanipuluje s elektrickými 

zástrčkami.  

 

7. Ak stravník niečo vyleje alebo rozbije, nahlási to pracovníkom školskej jedálne, 

požičia si prostriedky na upratovanie a po sebe si uprace, prípadne požiada o pomoc.. 

 

8. Po konzumácii obeda si odnesie použitý riad na príslušný stolík do zberného okienka. 

 

9. Za opakované priestupky závažnejšieho charakteru, či hrubé nekultúrne správanie 

môže byť žiak dočasne vylúčený zo školského stravovania. 
 

 



    
 

Obhajoba ročníkových prác 

Každoročnou povinnosťou tretiakov a štvrtákov hotelovej akadémie je vypracovanie 

ročníkovej práce. Žiak si najprv vyberie tému, ktorá je jeho srdcu blízka, potom je mu 

pridelený konzultant a následne začína žiak písať prácu. Po zozbieraní dostupných 

materiálov k danej téme nastáva samotný proces 

písania práce. Práca musí pozostávať z 2 častí a to 

teoretickej a praktickej. Po jej napísaní je posúdená 

recenzentom, ktorý na prácu napíše odborný posudok.  

Až po pozitívnom verdikte – Prácu odporúčam 

k obhajobe, nasleduje jej od prezentovanie.  

Dôvodom zavedenia ročníkových prác v našej škole je 

to, aby sa žiaci učili samostatne pracovať, spracovať 

a odovzdať prácu v určenom termíne, ale 

najmä, aby sa  učili verejne vystupovať 

a obhájiť 

svoju prácu 

pred spolužiakmi  a učiteľmi školy. 

Všetci žiaci boli pri obhajobe  ročníkových prác 

úspešní, avšak medzi nimi zaujímavou prácou a 

obhajobou vynikal žiak IV. HA Kristián Pencák.  

Aj vďaka ročníkovým prácam môžeme posúdiť, 

ako sú naši žiaci reálne pripravení do 

praktického života, ktorý ich po skončení 

školy čaká. 

Frederik  

 

 

 



    
 

Vianočné prianie 

Prichádza sviatočný čas, 

na ktorý sa dlho teší každý z nás. 

Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, 

vianočnej nálade každý z nás podlieha. 

 

Zabudnime na smútok, 

zanechajme zvady, 

buďme k sebe dobrí, milí a majme sa radi. 

 

Prišiel čas vianočný, 

zvonček tíško cinká, 

každému sa splní služba, aspoň malilinká. 

Šťastné a Veselé želajme si spolu,  

a potom spoločne k štedrovečernému stolu. 

 

 

Kde sa vzal, tu sa vzal, 

stromček zrazu v izbe stál. 

Pod nim ležia balíčky,  

pre veľkých aj maličkých. 

Už sa celý ligoce, 

prajem krásne Vianoce. 

 

MY 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



    
 

Školské vtipy 
1. 

Pani učiteľka hovorí:  

- Janka, povedz mi dve zámená.  

- Kto? Ja?  

- Výborne, máš jednotku.  

 
2. 

Malý Jožko dostal poznámku:  

"Váš syn nevedel, kto rozbil atóm."  

Otec rozčúlený dopísal:  

"Kto ho rozbil, ten ho rozbil, ale ja to platiť nebudem!"  

 
3. 

V škole sa učiteľka pýta žiakov, kde pracujú ich otcovia. 

 

- Jožko, kde pracuje tvoj otec? 

 

- Môj otec je stomatológom v agrárnej spoločnosti. 

 

- Hovor zrozumiteľnejšie. 

 

- Opravuje zuby na hrabliach. 

 
4. 

Učiteľka chce vysvetliť žiakom v škole význam slova zlodej: 

"Janko, keď stojím pri mužovi a pomaly mu vyťahujem peňaženku z vrecka, čo 

som?" 

"Jeho manželka!" 

5. 

Spýtal som sa mojej dcéry, či by mi podala noviny. Povedala mi, že noviny sú  

stará škola. Povedala, že ľudia dnes používajú tablety a podala mi iPad. Mucha  

nemala šancu. 

http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3924/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3924/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3924/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3924/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3813/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3813/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3813/
http://vtipy.4ever.sk/najnovsie/vtipy-o-skole/vtip-3813/
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