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Na úvod
Prišli sme až sem. Dnes už nehľadíme na celý svet, ale iba na
svoje miesto.
Naučili ste nás chodiť po kolenačky. Naučili ste nás chodiť,
aby ste vedeli vstať z dna. Naučili ste nás tancovať medzi
prekážkami.
Čo bolo, bolo, je aj niečo, čo bolí a aj my nie sme dokonalí.
Môžeme byť pri tých, čo sú sami, môžeme im zatancovať tanec
medzi črepinami, medzi črepinami ... Róbert karsa
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Krič, plač, nadávaj, ale nikdy sa
NEVZDÁVAJ!
Čo mi koronavírus dal a čo mi vzal?
Udalosti posledných mesiacov vyvolali celospoločenský strach a stres. Mnoho ľudí je
v tejto situácii veľmi neistých. Snažia sa robiť správne rozhodnutia pre zdravie,
ochranu rodiny a ekonomiky. Vyrovnávajú sa s obmedzeniami, ako je nútená izolácia a
strata komfortu. A to, že sme stratili možnosť venovať sa aktivitám, ktoré bežne
vykonávame, hneď neznamená, že nemáme nič robiť. Táto izolácia má aj svoje pozitívne
stránky. Momentálne máme priestor robiť niečo v pohodlí domova, čo sme dlho chceli.
Tak prečo to nevyužiť?
Nastal veľmi smutný čas, veľmi skľúčený a neistý, všetci teraz túžime po jedinom, aby
sa všetko zmenilo a žili sme tak ako predtým. Sú tu i určité pozitíva, trávime všetok čas
spolu v rodine s najbližšími, zrazu máme času dosť, nik sa neponáhľa, rozprávame sa
viac spolu. Čítame knihy. Vo svete si začali ľudia viac pomáhať, je to krásne.
Sabína Krajkovičová
Táto karanténa dokáže prinútiť človeka robiť aj nemožné. V kútiku duše verím, že
tento svet sa čoskoro vráti do normálu, teda do toho bežného života. A že ľudia si
konečne uvedomia, aké je dôležité zdravie a hlavne život, ktorý máme len jeden. Veď
ako sa vraví, že k šťastiu chýba len málo. A táto veta presne vystihuje, že sa treba
uskromniť aj s tým minimom, čo teraz máme.
Kristína Dvorová.
Veľmi ma zaráža, ako sú niektorí ľudia stále ľahkomyseľní a vôbec nedbajú na seba
a na druhých. Nikdy by som si nedovolila ohroziť zdravie svojej rodiny, svoje zdravie
a zdravie ďalších desiatok ľudí. Som veľmi sklamaná z ľudí, ktorí by nám, mladším,
mali ísť príkladom, ale robia presný opak. Veľké pozitívum na tom je to, že Slovensko
konečne drží za jeden celok a snažíme sa to prežiť spoločne. To je to, čo si na tejto
situácii vážim najviac. To, že ľudia ukázali aj svoju ľudskú stránku.
Viktória Ilčisková
Denno-denne si azda každý z nás kladie otázku, ako dlho bude tento stav ešte trvať?
Nikto nevie, ako to všetko dopadne. Pravdepodobne nám táto situácia dáva najavo, že
niečo nie je v poriadku alebo je niečo zlé na našom správaní. A práve preto sme dostali
možnosť poučiť sa na vlastných chybách, ktoré sme spáchali ako ľudstvo v minulosti.
Toto je naša príležitosť zmeniť svet!
Simona Siroková

Drogy
Vidiny a predstavy,
vysnívaný svet,
idea perfekcionizmu,
ničoho viac niet.
Už mi to nestačí,
jedna je málo,
im sa to nepáči,
všetko prestalo.
Nemám už plán,
budúcnosť tmavá je,
dopredu nevidím,
všade sú kropaje.
Otec i mama,
prepáčte.
Sklamal som.
Už dôveru mi nedáte.
Odchádzam,
už to nie som ja.
Všetko, čo zo mňa ostalo,
je len hmla.
Róbert Karsa

Človek, ktorého si vážim
Priateľstvo je inšpiratívne, pretože priatelia nás
inšpirujú tým, akí sú. Dlho som rozmýšľala, ktorú osobu
opíšem, pretože v mojom okolí je množstvo zaujímavých
osôb. Nakoniec som si vybrala moju najlepšiu kamarátku.
Je to skutočný priateľ, ktorý mi vždy pomôže. Jej
humor šíri dobrú náladu, s ňou sa človek nenudí. Je veľmi
priateľská, milá a dobrosrdečná, vie povedať človeku pravdu do očí. Pri probléme vie
poradiť, vždy ma vie pochopiť a vcítiť sa do mojich starostí, ale aj radostí. Môžem sa jej
vždy zdôveriť bez toho, aby som sa obávala, že to niekomu povie. Dokážeme sa tak dlho
baviť bez toho, aby bolo ticho. Vždy sa smeje. Chce toho veľa dosiahnuť a ešte viac
dokázať. Väčšinou, čo so si zaumieni, to aj dosiahne. Je dosť tvrdohlavá. Medzi jej záľuby
patrí počúvanie hudby, šport, niekedy hrávala futbal a veľmi rada chodí do posilňovne.
Zdokonaľuje sa v angličtine, pretože by chcela cestovať a spoznávať nové krajiny. Vždy
sa učí a je inteligentná. Nemá rada matematiku, ale chcela by študovať právo. Jej
obľúbená farba je čierna a zelená. Často chodí oblečená v tmavom. Typické pre ňu sú
veľké hnedé oči. Rada chodí von s priateľmi a popri škole si zarába.
Mám ju rada ako svoju sestru. Pevne verím, že naše priateľstvo vydrží, aj keď sa
naše cesty životom rozdelia.
Katka Baloďanská

Zo slova nemožno vziať naspäť ani čiarku
Slová môžu byť počiatkom nových priateľstiev alebo vzťahov. Môžu
však
fungovať aj naopak. Môžu vzťahy okamžite ukončiť a zanechať v ľuďoch hlboké rany, či
už na duši alebo v srdci. Je dôležité si uvedomiť, že zoskupenie písmen a slov môže
zmeniť celý život. Samotné slovo má ľahkosť vetra, ale dušu človeka môže zasiahnuť ako
hrom.
Niekedy je dobré dávať si pozor na to, čo vyslovíme, pretože možno len hlúpou
poznámkou môžeme ublížiť nielen druhým, ale aj sebe. Slovami sa dá aj liečiť. Každý
pozná situáciu, keď mu je smutno a keď sa cíti byť sám. Stačí mu povedať milé slovo
a hneď mu dušička pookreje. Skratka, slovami sa dajú robiť veľkolepé veci. Ako sa dá
slovami robiť dobré veci, tak sa dá slovami aj ničiť, ubližovať a bohužiaľ aj zabíjať. Tá
rana je v nás hlboko. Možno prejde nejaký čas a rana prestane bolieť, ale každá
spomienka na slovo, ktoré ju spôsobilo, ju obnoví a opäť bude krvácať.
Slová dokážu zmariť nádej alebo zničiť charakter. No na druhej strane pôsobia ako
balzam na dušu a prinášajú šťastie, potešenie, radosť a istotu. Preto je slovo tá najsilnejšia
zbraň. Odpúšťajme si navzájom a používajme slova rozumne a s láskou.
Chiara Bobáková

„Úspech obvykle sprevádza tých, ktorí majú chuť sa do niečoho
pustiť, a nie tých, ktorí o všetkom dlho uvažujú a váhajú.“
(Herodotos)
Táto myšlienka patrí k jedným
zdravo motivujúcim myšlienkam, ktoré
nás dokážu rozhýbať telom i mysľou
a vzbudiť chuť, ako spomína Herodotos
a vystavať si cestu k úspechu.
Herodotos tým chcel povedať, že
úspech k nám nepríde sám od seba, ale
človek za ním musí ísť a postupne sa
prepracovať k cieľu, ktorý si stanoví.
Nikdy sa mi nestalo, aby som dosiahol
nejaký úspech, alebo spravil niečo užitočné tým, že som si doma vylihoval, jedol
a hral hry na počítači.
Vždy som sa musel nakopnúť alebo sa len zamyslieť nad tým, že cesta lenivca
nikde nevedie a začal som pracovať na mojej ceste k úspechu, či už šlo o nejaký
projekt, prípravu akcie, ktoré ma čakali, učenie na test alebo písanie úvahy na
slovensky jazyk.
Vždy nezáleží, či ide o niečo veľké alebo menšie, aj keď to teraz nevidíme,
každá maličkosť nám pomôže v našej ceste. Takže, najlepšie je, čo najskôr sa pustiť do
nejakej veci a dokončiť úlohu, ktorú sme si stanovili, aby sme mohli ísť ďalej a hneď
uvažovať nad iným cieľom, ktorý si určili. Nie sa neustále točiť okolo jednej
myšlienky. Preto, podľa mojich skúseností, to majú nerozhodní ľudia ťažšie, pretože
rozhodnosť je v živote oveľa podstatnejšia vec, ako si mnohí myslíme. Na druhej
strane netreba však do všetkého skákať za horúca, niektoré veci potrebujú čas, aby sa
splnenie cieľa neunáhlilo, ale vždy treba vedieť odhadnúť, kedy toho času na
rozhodovanie je až priveľa a kedy sa treba racionálne a v správny čas rozhodnúť.
Nehovorím len o hodinách alebo dňoch, v niektorých prípadoch môže ísť o týždne,
mesiace či dokonca roky, kedy môžeme včas niečo zmeniť. Pre mňa bolo najlepšou
skúsenosťou naučiť sa pracovať v tíme a čo najskôr vyriešiť problém tak, aby jeho
vyriešenie vyhovovalo takmer každému..
Ako sa stať viac ambicióznym a rozhodným človekom nie je žiadna veda
a v dnešnej dobe je aj mnoho iných spôsobov. Máme množstvo kníh a kurzov, ktoré
nás sčasti vedia pripraviť, ale najlepšia príprava je, podľa mňa, život, v ktorom
zažívame plno nečakaných situácií a musíme ich okamžite riešiť.
Ján Gonos

Prečo mám rád obchodnú akadémiu?
Opýtali sme sa druhákov, aký majú najkrajší zážitok v našej škole. Ich odpovede nás
milo potešili a prekvapili. Zároveň veríme, že sa stanú inšpiratívne pre žiakov
a učiteľov , ktorí pre nás školské akcie s láskou pripravujú a vymýšľajú.
Dni jazykov boli pre mňa nielen náučné, ale aj zábavné.
Stolnotenisové hry pred a po hodine. Veľkým zadosťučinením pre mňa bolo,
keď som turnaj vyhral.
Marián Slivka 
Krajské kolo vo volejbale, keď sme turnaj vyhrali a následne postúpili na MS
v Trnave.
Dávid Biskup 
Úplne prvý deň v tejto škole. Nikdy nezabudnem, keď sme po prvýkrát vstúpili
do triedy. Spoznali sme nových spolužiakov, nových učiteľov a zamestnancov
školy. Postupne sa z nových spolužiakov stali moji noví kamaráti, s ktorými
trávim svoj voľný čas.
Samuel Kostelník 
Spoznanie mojej najlepšej kamarátky a filmové predstavenie Kto je ďalší.
Diana Ľuľová 
"Lyžiarak" vo Vyšných Ružbachoch.
Filip Kanalo š
Moje zranenie na hodine telesnej výchove, ktoré síce vyzeralo na zlomeninu,
ale vykľulo sa z toho natrhnutie väzov. Mňa mrzelo, že som nemohra hrať
ďalej volejbal. Potešila ma však veľká obeta spoluhráčok, ktoré za mnou prišli
do nemocnice a utešovali ma.
Chiara Bobáková 
Odpovede niektorých spolužiakov na hodine ekonomiky. Ak nie sú správne,
skoro vždy sú zábavné.
Lívia Zelizňáková
Filmové predstavenie - Kto je ďalší. Vďaka.
Bianka Geciová
Divadelné predstavenie Ťapákovci. Bolo veľmi zábavné a súčasne sa nám zišlo,
keďže je to povinné čítanie. Určite by som si rada zopakovala návštevu
nejakého dobrého komediálneho žánru.
Nikola Dudeková
Kopec zábavy a veľa zážitkov priniesol lyžiarsky výcvikový kurz, ktorý sme
spoločne absolvovali. Hlavne sme sa naučili lyžovať.
Soňa
Vyslobodzovanie učiteľovho telefónu v snehu počas "lyžiarku".
Katka
Baloďanská

Hlavným dôvodom, prečo si naši žiaci vybrali našu školu, je predovšetkým získanie
ekonomického či hotelierskeho vzdelania. Väčšina žiakov je spokojná, no nájdu sa aj
takí, ktorým sa učiť nechce. Našim spolužiakom sa tu najviac páči príjemné školské
prostredie doplnené o milý učiteľský zbor s vtipným pánom vrátnikom, ktorého si
väčšina žiakov obľúbila. Škola nám dáva možnosť naučiť sa niečo nové, čo neskôr
využijeme v práci alebo v osobnom živote.
Igor Chavko, Dávid Biskup, Samuel Kostelník 

Môj mikrosvet
Mojím svetom je momentálne škola, do ktorej chodím. Je mojou každodennou
súčasťou a miestom, ktoré ma robí šťastnou.
Hneď ako vkročím do školy, víta ma kráľovská brána posiata drahými
kryštálikmi, ktorých lesk a žiara mi vždy oslnia oči. Po jej prechode sa vždy v duchu
zasmejem nad žiakmi a učiteľmi pobehujúcimi po chodbách nášho ,,zámku“ ako
bludné ovečky.
Dlhými, červeno-zdobiacimi schodmi vchádzam do našej malej, no i tak útulnej
triedy. Zdobia ju parádne hodvábne koberce sýto-červenej farby podobnej obrúseným
perám mojej vystrašenej spolužiačky. Všade navôkol sú umiestnené veľké priestranné
sklenené okná, vďaka ktorým nám počas letných dní slnko ozdobujú naše večne
vystrašené tváre. Celý výzor nášho útulného kráľovstva, nášho zámku, dotvárajú
tróny. Sú potiahnuté slabo-belasou modrou farbou ako obloha, ktorá nás upokojuje.
Trón našej kráľovnej je dych vyrážajúci. Naše sú oproti tomuto trónu len chabým
pokusom. V strede našej izbičky visí veľký diamatmi cifrovaný luster. V zime
zastupuje úlohu slniečka, ktoré v tom čase nie je k dispozícii. Malé svetielka,
skrášľujúce dlhé chodby, tvoria súčasť útulnej atmosféry. Po stenách nášho zámku sú
vyvesené abstraktné obrazy známych ľudí zarámované v rámoch čiernych ako uhlie.
Väčšinou vo mne vzbudzujú pocit poznania a objavovania, ako keď námorník odhalí
a spozná nový ostrov. Náš zámok dotvára veľká záhrada plná kvetov stromov. Semtam počuť piesne vtákov, ktoré sa rozhodli preletieť nad touto záhradou a tým aj
obveseliť svojím spevom obyčajných smrteľníkov. Uprostred tejto záhrady sa
nachádza fontána zlatom zdobená. Žblnkot kvapôčok dopadajúcich na hladinu pôsobí
upokojujúco, priam až magicky.
Celý tento zámok pôsobí magicky veľkolepo!
Chiara Bobáková, II. A

Jazykové okienko
Jazyk - je systém ustálených znakov a pravidiel na základe bla-bla-bla. Túto
poučku počúvame už 4-5 rokov. Poďme však význam slova jazyk rozšíriť do
formy zábavnej.

Zlo medzi nami?
Je zrejmé, že vo svete okolo nás sa nachádza veľa zlých ľudí. Vkrádajú sa do
našich sŕdc potichu, nenápadne, až ovládnu všetkých okolo nás . V ich ponímaní sa
zlo stáva dobrom. Nerozlišujú, čo je správne a čo nie. Aj z človeka, ktorého morálne
hodnoty presahovali všetku milosť sveta sa jediným prejavom ľudského zla môže stať
len obyčajná bytosť bez náznaku akejkoľvek empatie.
V čase dospievania zlo videla na každom mojom kroku. Po čase prestala sledovať
zlých ľudí a sa stala jednou z nich. Uvedomila si , že konať zlo je dokonca výhodné !
Vždy mala pravdu, všetci naokolo sú zlí , neschopní, len ona dobrá, určuje pravidlá,
podľa ktorých sa všetci ostatní majú správať.
Zlo je vytrvalé a na miskách váh je dokonca ťažšie a prevalcuje to slabučké, smutné
dobro.
Každý z nás je nahraditeľný! Preto nebuďte pasívni, nenechajte si do svojich sŕdc aj
naďalej vlievať jedovaté zlo, pretože nezáleží na tom, čo tu po sebe materiálne
zanecháme! Dôležité ale je, akí sme a ako na nás ľudia budú spomínať....
Emka

Sú tri veci v živote, ktoré nesmiete stratiť: nádej, trpezlivosť, úprimnosť.
Sú tri veci v živote, ktoré nikdy nevrátiš späť: slovo, čas, premárnené príležitosti.
Sú tri veci v živote, ktoré ťa dokážu zničiť: hrdosť, pýcha, žiarlivosť.
A sú tri veci v živote, ktoré nikde nekúpiš: rodina, priateľstvo, láska.

neznámy autor

Kam po strednej škole ?
Dni otvorených dverí na pôde
Prešovskej univerzity v Prešove
Dňa 12.2.2020 6 žiakov zo IV. A triedy navštívilo zaujímavé podujatie
Prešovskej univerzity - Dni otvorených dverí.
Prezentovali sa nich zástupcovia mnohých odborov: z oblasti športu,
manažmentu, marketingu, sociálnej práce, geografie a katolícka univerzita.
Tí, ktorí chcú pokračovať v štúdiu na fakulte športu, zaujímali sa o možnostiach
štúdia na tejto fakulte. Dozvedeli sa, že môžu byť kolegami učiteľov a trénerov.
Iní zase pokukovali po fakulte manažmentu a marketingu, pretože by sa v tejto
oblasti chceli pohybovať a po ukončení štúdia by mohli pracovať ako manažéri
podniku a riadiť ľudí. Dní otvorených dverí viedli študenti jednotlivých fakúlt
spolu s ich učiteľmi. Všetci prezentujúci boli veľmi ústretoví, pôsobili veľmi
milo a počas celého podujatia vládla príjemná atmosféra.
Prekvapivým pre nás bolo to, že sa dňa 13.3.2020 uskutočnia simulované
prijímacie skúšky, na ktorých si budúci vysokoškoláci preveria, či sú dostatočne
pripravení na takýto druh štúdia.
My, štvrtáci, ďakujeme vedeniu školy za možnosť zúčastniť DOD.
Natália Pichaničová

Valentín - 14. február
Láska je súčasťou každého z nás. Celý život jej venujeme značnú
pozornosť. V jeden špecifický dátum sa však okolo nej točí celý svet. 14.
február je totiž dňom sv. Valentína a zamilovaní si pripomínajú svoju
lásku rôznymi spôsobmi takmer na celom svete. Mali by sme ju ale
dokazovať svojim blížnym len v jeden vybraný deň? Nemali. Mnohí už
zabúdajú, že predbiehanie sa v tom, ktorá z našich polovičiek dostane
luxusnejší dar, či ktorej fotka na instagrame dostane viac označení "páči sa
mi to", nie je znakom lásky. Je to len skutok vydobytý peniazmi, ktoré v
konečnom dôsledku neskrývajú ani štipku emočnej súdržnosti. Pravá láska
je ukrytá v maličkostiach, ktorými obdarúvate ľudí vôkol seba po celý čas.
Vedieť vyčariť úsmev aj v ten najmračnejší deň je totiž to, čo ľudský
organizmus potrebuje pre svoje bytie viac než akékoľvek hmotné
potešenie. Preto nestrácajte hlavu a tých, ktorých si držíte pri svojom srdci
najbližšie, zaplavujte láskou 365 dní v roku!
Róber Karsa

Valentínky ples v našej škole
11. ročník školského plesu v Spojenej škole vo Svidníku sa niesol v
znamení sviatku zamilovaných. Valentinskej tematike bola vhodne
prispôsobená výzdoba priestorov školy a učitelia školy, no nechýbali ani
absolventi či úplne cudzí hostia. Skvelú náladu počas celého plesu vyvoláva
štvorčlenná hudobná skupina zo Svidníka pod názvom Rege.
Otvorenie plesu začalo slávnostným príhovorom riaditeľky školy
a zábavu začala žiačka 3.A triedy Klaudia Fedáková, ktorá zaspievala pieseň
od známej slovenskej speváčky, rodáčky z nášho mesta, Kristíny. Úžasnú
atmosféru celého plesu zachytil šikovný fotograf Vlado. Predviesť svoje
tanečné zručnosti prišli aj žiaci folklórneho súboru Makovica, ktorá zábavu
ešte o niečo viac rozprúdila.
Bohatá tombola pozostávajúca zo 67 cien potešila mnohých účastníkov
plesu, ktorí si zakúpili tombolové lístky.
V závere plesu sa konala súťaž o kráľa a kráľovnú plesu, ktorej sa
zúčastnilo 12 párov. Víťaz môže byť len jeden, a tak korunku kráľovnej plesu
získala Annamária Šottová a Frederiko Minniti. Zvyšok plesu sa niesol
v príjemnej tanečnej atmosfére.
Viktória Vojčeková

Marec – mesiac kníh
Knihy sú ako vášeň, ak ich raz začnete čítať, neviete prestať. Každá kniha
v sebe ukrýva niečo magické, tajuplné, zmysluplné. Kniha nám pomáha
rozvíjať, predstavivosť, fantáziu, rozširuje slovnú zásobu, vzdeláva nás
a duševne obohacuje.
Prečo všetci milujeme knihy? Pretože prostredníctvom kníh sa vieme
odpútať od reality a vstúpiť do sveta fantázie. O toto všetko prichádzame, keď
necháme knihu ležať na poličke bez povšimnutia. Nie nadarmo sa hovorí, že
kniha je najtichší a najvernejší priateľ človeka. Pomocou knihy môžeme
navštíviť známe krajiny, zájsť do ríše dejín a možnej budúcnosti.
Bianka Geciová

8. Marec
,,Biológia je to posledné, čo robí matku matkou.“
Oprah Winfrey
Všetci dobre vieme, že naše mamy sú na tomto svete nielen preto, že
privádzajú na svet nové pokolenie. Matku robí matkou dieťa, o ktoré sa stará,
vychováva a miluje po celý život. Neviditeľné puto matky a dieťaťa pretrváva
po celý život. Je to spojivo nedotknuteľné, neporušiteľné, nenarušiteľné,
posvätné. Každý jeden z nás by si preto svoju matku mal nadovšetko ctiť, vážiť,
pomáhať a hlavne milovať po celý svoj život.
V Deň žien máme príležitosť si naše jedinečné mamky pripomínať
a poďakovať za všetko, čo pre nás spravili a ešte budú robiť.
Byť matkou je opojné, byť otcom je ctihodné.
Katka Baloďanská

Naše aktivity
ODDYCHOVÁ ZÓNA NA SPOJENEJ ŠKOLE!
Žiacka školská rada na našej škole nezaháľa a aj za týchto sťažených podmienok sa
rozhodla zrealizovať projekt, ktorý podporil Prešovský samosprávny kraj v rámci
grantového programu #zlepšimeto, ktorý administruje Rada mládeže Prešovského
kraja.

ČO VIEŠ O HVIEZDACH?
Na Slovensku sa nachádza približne osemnásť hvezdární a planetárií. Máme
to šťastie, že práve jednu z týchto osemnástich hvezdární máme v okrese
Svidník. Je to Hvezdáreň Roztoky. Hvezdáreň usporadúva pre školy
verejné pozorovania a prednášky.

Národný týždeň manželstva
Každé manželstvo je jedinečné a každá dvojica si píše svoj vlastný neopakovateľný
príbeh, ktorý začal spojením dvoch sŕdc. Takto znie motto aktuálneho ročníka Národného
týždňa manželstva.
Dňa 11.2.2020 sa uskutočnila v rámci týždňa manželstva beseda pre študentov tretieho
ročníka obchodnej akadémie. Na besede žiaci viedli diskusiu, kde mohol každý žiak vyjadriť
svoj názor na oblasť manželstva a partnerstva. Aktivity, ktoré si pre nás pripravila pani
psychologička Mgr. Renáta O´Tooleová, nás veľmi zaujali. A hoci sme ešte mladí a nemáme vek
na manželstvo, beseda v tejto oblasti nás veľmi upútala.
Viktória Ilčisková

EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA
Ekonomická olympiáda je súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, určená študentom
stredných škôl. Obsah a otázky do súťaže vytvárajú ekonómovia a odborníci z inštitútu
INESS (Inštitút ekonomických a spoločenských analýz), Národnej banky Slovenska,
Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Ekonomickej fakulty UMB, Ekonomickej
univerzity, Inštitútu ekonomického vzdelávania a Českej národnej banky.

KRAJSKÉ KOLO SÚŤAŽE ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKÔL
V SPRACOVANÍ INFORMÁCIÍ NA POČÍTAČI 2020
Dňa 13. februára 2020 sa konalo krajské kolo 54. ročníka súťaže žiakov stredných škôl
v spracovaní informácií na počítači. Súťaž prebiehala na Obchodnej akadémii
v Poprade a zúčastnili sa jej žiaci z 10 stredných škôl z Prešovského kraja. Našu školu
prezentovali 2 najlepší žiaci školy: Anastázia Bobáková a Rastislav Zajac.

Ďalší účastníci DofE z našej školy získali medaily!
V dňoch od 24. do 26 septembra 2020 naši dofáci po polročnom plnení cieľov v oblastiach
šport, talent a dobrovoľníctvo absolvovali záverečnú oblasť na získanie bronzovej
a striebornej medaily DofE – dobrodružnú expedíciu. Tri dni strávené v prírode spoznávaním
krajiny, prešliapaním troch desiatok kilometrov, po siahnutí si na dno svojich síl, s humorom
aj hromžením, po skonzumovaní všetkých zásob a 2 nociach strávených v lese, plní zážitkov,
si plne zaslúžia prevziať svoju medailu a certifikát pred svojimi spolužiakmi, hrdí na to, čo
dokázali. Dúfajme, že sa čoskoro vrátime do školy, aby sme im toto ocenenie ich vytrvalosti
mohli odovzdať. Zatiaľ im aspoň touto cestou gratulujeme!
Tím vedúcich DofE pri Spojenej škole vo Svidníku

Zelená škola v šk. roku 2020/2021
Po troch úspešných medzinárodných certifikačných obdobiach sa naša Spojená škola opäť
zapojila do programu Zelená škola. Zelená škola je medzinárodný certifikačný výchovnovzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré chcú
zmeniť seba a svoje okolie. Vďaka tomuto projektu si žiaci spoločne s učiteľmi, rodičmi
a nepedagogickými zamestnancami rozvíjajú prostredníctvom zážitku tvorivé a kritické
myslenie a realizujú inšpiratívne riešenie environmentálnych a spoločenských výziev.
Program Zelená škola podporuje tímovú prácu a pomáha vytvárať spoločnú víziu školy, ktorá
rešpektuje a prakticky chráni životné prostredie. V tomto certifikačnom období (odporúča sa
2 roky) sme si zvolili prioritnú tému: Potraviny, v ktorej sa budeme do hĺbky venovať celé
aktuálne certifikačné obdobie.
Dňa 8.10.2020 sme si zostavili kolégium Zelenej školy, ktoré sa bude pravidelne stretávať,
plánovať, organizovať a riadiť aktivity programu v škole.
Kolégium Zelenej školy pre šk. rok 2020/2021
 Študenti: Bianka Mihalíková, Martina Suchaničová, Viktória Slivovičová, Diana
Hrinková
 Žiaci: Buzgová Karin, Tkáč Tomáš, Miňová Miriam, Braslavský Maxim, Kosťová
Veronika, Hajduková Natália, Lukáčová Ľudmila
 Koordinátori:Ing. Ľ.Michalovčíkova, Mgr.J.Tyčová
 Nepedagogický personál: Milena Alexovičová, Peter Miháľ
 Rodičia: Mgr.T.Braslavská

Rozlúčková Básnička
Na posteli modrá
civí na mňa z tíška,
už asi tak mesiac
maturitná knižka.
Nevinne sa tvári,
ale pri tom prísne.
Keď sa na ňu pozriem,
úsmev mi hneď skysne.
Kopu vecí skrýva
a robí sa múdra,
aj tak je mi nanič
maturitná knižka.
Snažím sa už vytriezvieť
z tejto hroznej správy,
že 30 otázok musím
za tak krátky čas nasúkať do hlavy.
Keď ju raz otvorím
a nebude sa dariť,
môžem ju hneď z otočky
presným hodom štvrtáčky
do koša zas šmariť.
Pretože tá kniha,
nevie pochopiť,
že sa mi dnes nechce čítať,
že sa mi dnes nechce lopotiť
s múdrosťami sveta.
Výhovorku hľadám stále,
aj keď iba maličkú.
A potom to tak vyzerá,
že už skoro 30 minút,
skladám túto básničku.
Ján Gonos
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