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Editoriál 
 
 

Milí študenti, 

 

opäť sa Vám ozýva Váš školský časopis. Je tu 

nové číslo a s ním aj plno nových informácií. 

Vonku sa uţ ochladzuje, čím nám počasie 

hlási, ţe sa blíţi zima a s ňou aj Vianoce či 

Silvester. So sviatkami sa blíţia aj prázdniny. 

Lyţovačka, či guľovačka, obidve sú súčasťou 

zimy. A čo stavanie  snehuliakov? Myslíte si, 

ţe je to len pre deti? Skúste to a moţno 

zistíte, ţe s dobrými priateľmi to môţe byť 

veľká zábava. 

Sviatky ubehnú ako voda a je tu rok 2014. 

Rok plný očakávaní, nových predsavzatí či 

sľubov, i nových vecí a prekvapivých  

udalostí. Treba si začať uvedomovať ako ten 

čas rýchlo letí, ako sa z detí stávajú vyspelí 

s z vyspelých dospelí.  

Ani na našej škole nezastal čas a tak sa počas 

týchto dvoch mesiacoch uskutočnilo niekoľko 

exkurzií, výletov, športových aktivít a iných 

udalostí.☺ 

    - red- 
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Exkurzia - Mochovce

Dňa 28. 10. 2013 sa ţiaci I. 

A, I. C a II. A triedy 

zúčastnili exkurzie v Ató-

movej elektrárni v Mochov-

ciach. 

 

Prvá časť exkurzie sa us-

kutočnila v Informačnom 

centre AE Mochovce, kde 

nám bola poskytnutá pre-

zentácia o molekulách a  

zloţení jadier. Vysvetlili 

nám priebeh výroby jadro-

vej energie a boli sme oboz-

námení aj s jadrovou fyzi-

kou.  

 

Z Informačného centra sme 

sa presunuli do budovy ria-

diaceho centra. Predtým 

sme však museli prejsť bez-

pečnostnou kontrolou, či pri 

sebe nemáme zbrane. Nás-

ledne nám boli pridelené 

preukazy, pomocou ktorých 

sme sa mohli dostať do 

budovy a ísť pozrieť ria-

diace centrum. 

 

Exkurzia bola veľmi zau-

jímavá, lebo sme si mohli  

v praxi overiť naše teoretic-

ké poznatky z chémie 

a odpadového hospodárst-

va. ☺ 

- red- 
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Deň študentstva 
 

Uţ od vzniku vysokých 

škôl boli študenti dôleţitou 

súčasťou spoločnosti. Boli, 

sú a budú povaţovaní za 

predpoklad jej rozvoja pri-

nášajúci nové pohľady jed-

nak na jej chod, ale aj na 

mnohé iné ďalšie problémy, 

ktoré sa v nej vyskytujú. 

Deň študentstva je 17. no-

vembra. Je to jediný deň, 

ktorý patril, patrí a bude 

patriť študentom. Je to deň, 

keď si študenti pripomínajú 

udalosti, ktoré sa odohrali 

v roku 1939 v Prahe. Tak si 

pripomeňme trochu niečo 

z histórie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred 67 rokmi, v novembri 

1939, študenti praţských 

škôl vyšli do ulíc, aby pro-

testovali proti nacistickej 

okupácii. Bola to reakcia na 

zastrelenie štu-

denta medicíny 

Jana Opletala. 

Nacisti po tej-

to demonštrá-

cii uskutočnili 

rozsiahle zatý-

kanie študen-

tov v  Prahe, 

v Brne a 

v Příbrame. 9 

predstaviteľov 

študentských organizácii 

popravili a viac ako 1 200 

študentov deportovali do 

koncentračných táborov a 

v noci zo 16. na 17. no-

vembra 1939 zatvorili všet-

ky české vysoké 

školy. O dva roky 

na to, deň 17. no-

vember, bol vyhlá-

sený za Medziná-

rodný deň študent-

stva. 

 

Na Slovensku 17. 

november slávime 

aj ako štátny svia-

tok - Deň boja za 

slobodu a demokraciu. V 

tento deň sa pred 24 rokmi 

začala „neţná revolúcia“, 

ktorou sa zmenilo totalitné 

Československo, súčasťou 

ktorého bolo aj Slovensko,  

na demokratický štát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            17. november 1939 
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Ani my na našej škole sme 

nezabudli na Deň štu-

dentstva, veď ako by sme 

mohli, a preto pre nás zor-

ganizoval pán učiteľ Mgr. 

Pavol Lipták futbalový a 

volejbalový medzitriedny 

turnaj.  

 

 

 

 

 

 

Turnaj vo futbale sa us-

kutočnil 14. 11. 2013 za 

účasti 4 - členných druţs-

tiev z I. C, II. C, III. A, III. 

C a II. N triedy. Naj-

úspešnejší boli chlapci z 

III.A , ktorí obsadili 1. 

miesto. Na 2. mieste sa 

umiestnila II.N a na 3. 

mieste III.C trieda. 

 

Na druhý deň, 15. 11. 2013, 

sa uskutočnil volejbalový 

turnaj. Kým futbal hrali 

výlučne chlapci, do volej-

balu sa zapojili 6 - členné 

zmiešané druţstvá, a to 

nielen rôzneho pohlavia, ale 

aj ţiakov rôznych tried. 

Vyhralo druţstvo III. 

A triedy v zloţení Nina 

Čaklošová, Eva Mesiariko-

vá, Michaela Polcová, 

Dominika Vicianová, Jozef 

Kollár a Adrián Šoučík. Na 

druhom mieste sa umiest-

nilo druţstvo IV. A triedy - 

Jana Kosecová, Silvia Kraj-

čiová, Kristína Oslancová, 

Erika Vozárová, Jana 

Zduchová a hral s nimi Ja-

kub Azor z II. N. Tretie 

miesto obsadilo čisto 

chlapčenské druţstvo z II. 

C v zloţení Viliam Búry, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denis Duchoslav, Dominik 

Gonda, Ján Haring, Kamil 

Lazarek a Tomáš Podrásky. 

Posledné miesto obsadilo 

najviac zmiešané druţstvo 

a to Nikola Hossová, 

Patrícia Trnková a Ľuba 

Suchá z II. A, Vanesa Kotrá 

z I. A a Vít Forgáč s Pat-

rikom Jančom z I. C. 

 

Tieto dni boli pre nás plné 

zábavy a uţili sme si ich 

ako sa patrí, patrili predsa 

nám, študentom. ☺ 

- red - 
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Stredoškolák 
 

V utorok 19. novembra 2013 

sa vMsKC  v Ţiari nad Hro-

nom uskutočnil 17. ročník 

prezentačnej prehliadky 

stredných škôl pod názvom 

STREDOŠKOLÁK - servis 

profesionálnych informácií 

pre voľbu povolania. Toto 

stretnutie stredných škôl sa 

uskutočňuje kaţdý rok a ško-

ly tak majú moţnosť prezen-

tovať svoje odbory a moţ-

nosti štúdia. 

 

 

Naša škola sa pravidelne tej-

to prehliadky zúčastňuje. 

Tento rok sme si pripravili aj 

menšie prekvapenie, lebo 

tam s nami boli aj chlapci 

z učebného odboru mechanik 

opravár s vyhňou a vonku 

pred hlavným vchodom 

MsKC predvádzali ukáţky 

kovania. 

Okrem kovania sa predviedli 

aj ţiaci učebného odboru ku-

chár, ktorí spolu aj so svoji-

mi majstrami OV pripravili 

rôzne chuťovky. 

Priamo na prehliadke naši 

ţiaci piekli bryndzové oplát-

ky a miešali rôzne nealkoho-

lické nápoje, o ktoré bol veľ-

ký záujem. 

Dievčatá zo študijného odbo-

ru boli tieţ aktívne, ponúkali 

pripravené chuťovky, rozdá-

vali informačné letáky a pos-

kytovali informácie o moţ-

nosti štúdia na našej škole.  

- red- 
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Imatrikulácie 
 

Kaţdý rok je na našej škole tradíciou 

privítať v študentskom cechu nových prvá-

kov, a  tak ani tento rok nebol výnimkou. 

Imutrikulácie pripravili ţiaci III. A triedy 

a uskutočnili sa 27. 11. 2013 v priestoroch 

bývalého kina Vatra. 

 

Celá akcia začala pomaľovaním tvári 

prvákom pri vstupe do foyer kina.  

 

Nasledoval prípitok, ktorým asi nebolo 

detské šampanské, ale nie moc chutná, 

nedefinovateľná zmes. 

 

Potom si prváci sadli do prvých radov 

v hľadisku a odtiaľ postupne chodili na 

pódium plniť rôzne úlohy, ktoré si pre nich 

tretiaci pripravili. Kto úlohu nesplnil dostal 

krutý trest - vajce na hlavu. 

 

Ďakujeme tretiakom, ţe sa podujali urobiť 

imatrikulácie a ďakujeme prvákom, ţe sa 

na nich zúčastnili.  

- red - 

 



SOŠ News 

 

 
8 

Školské kolo Olympiády ľudských práv 
 

Dňa 28. 11. 2012  o 13. hod. 

sa v priestoroch učebne ang-

lického jazyka  konalo  škol-

ské kolo XVI. ročníka 

Olympiády ľudských práv 

pri príleţitosti Medzinárod-

ného dňa ľudských práv – 

10. 12. 

 

 

Školské kolo zorganizovala  

PaedDr. Gáborová na zákla-

de odporúčaní a organizačné-

ho poriadku IUVENTY. 

Účasť ţiakov v školskom 

kole je dobrovoľná a zúčast-

nili sa ho 9 študenti zo všet-

kých ročníkov. Ţiaci napísali  

vedomostný test  na 

základe téz z predchá-

dzajúcich ročníkov 

v trvaní 60 minút  s 

počtom bodov 25.  

 

Školské kolá mali  

prebehnúť do10. 12. 

2013 a prihláška do 

krajského kola sa 

posiela do10.12.2013. 

Prihláška sa vypisuje 

pre víťaza školského 

kola a náhradníka. 

Príprava na krajské 

kolo, ktoré sa 

uskutoční dňa 7. 2. 

2014  sa bude rea-

lizovať podľa ma-

nuálu KOMPAS pod vede-

ním vyučujúcej občianskej 

náuky PaedDr. Gáborovej. 

 

Výsledky školského kola: 

 

1. M. Debnár  III. A 

V. Kotrá  I. A 

14 bodov 

 

2. N. Hossová  II. A 

13 bodov 

 

3. M. Ličková  II. A 

R. Adamík  IV. A 

10 bodov 

 

4. K. E. Čulíková  I. A 

D. Arvayová II. N 

9 bodov 

 

5. D. Martinka IV. A 

P. Majerčíková I. A 

8 bodov 

 

- PaedDr. S. Gáborová - 

 

 

 

 

Medzinárodný deň odstránenia násilia páchaného 

voči ženám 
 

Deň 25. november bol pod 

záštitou OSN ustanovený 

v roku 1999 za Medzinárod-

ný deň odstránenia násilia 

páchaného voči ženám. 

Jeho história pochádza z 

Latinskej Ameriky a zvolený 

bol podľa dňa smrti troch 

sestier Mirabalových, ktoré 

boli násilne zavraţdené v 

Dominikánskej republike po-

čas vlády diktátora Trujilla v 

roku 1960. V mnohých kra-

jinách sa od roku 2001 v ten-

to deň začínajú intenzívne 

16-dňové verejné kampane 

proti násiliu na ţenách, ktoré 

trvajú zvyčajne do 10. de-

cembra – Medzinárodného 

dňa ľudských práv. 

 

Téma násilia voči ţenám sa v 

celosvetovom meradle za 

posledné štyri desaťročia 

zmenila z tabuizovaného 

problému v pozícii „súkrom-

nej veci“ postihnutej ţeny na 

celospoločenský problém, o 

ktorom sa vedú ostré dis-

kusie na verejnosti. Roz-

hodujúci podiel na tejto zme-
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ne mali feministické hnutia a 

mimovládne organizácie. 

Medzinárodný medzník v  

boji proti rodovo pod-

mienenému násiliu sa pova-

ţuje rok 1979, kedy bol na 

pôde OSN 

schválený Doho-

vor o odstránení 

všetkých foriem 

diskriminácie 

ţien. V roku 

1993 bola vo 

Viedni prijatá 

Deklarácia OSN 

o odstránení 

násilia páchaného na ţenách. 

Podľa nej sa pod násilím 

voči ţenám myslí akýkoľvek 

čin rodovo podmieneného 

násilia, ktorého dôsledkom 

je, alebo môţe byť fyzická, 

sexuálna alebo duševná ujma 

alebo utrpenie ţien, vrátane 

vyhráţania sa takýmito čin-

mi, nátlaku alebo akéhokoľ-

vek obmedzovania slobody, 

či uţ vo verejnom alebo 

súkromnom ţivote. 

 

Násilie voči ţenám v rodine 

je problémom, ktorý sa vys-

kytuje v celej spoločnosti 

bez ohľadu na zárobok, 

triedu, kultúrne zázemie. 

Podľa štúdie, ktorú dala vy-

pracovať Rada Európy, pä-

tina aţ štvrtina všetkých dos-

pelých ţien v Európe bola 

aspoň raz v ţivote vystavená 

fyzickému násiliu. Viac ako 

jedna z desiatich ţien bola 

obeťou sexuálneho násilia. 

Väčšinu násilných činov pá-

chajú muţi z ich bezprost-

redného okolia, zvyčajne 

partneri alebo bývalí part-

neri. Toto násilie nepozná 

geografické ani vekové hra-

nice. Neobmedzuje sa len na 

konkrétnu kultúru, skupinu 

alebo sociálnu vrstvu. 

 

Je problematika násilia voči 

ţenám reálna aj u nás na 

Slovensku? Podľa prvého 

slovenského reprezentatívne-

ho výskumu v roku 2002, 

celkovo aţ 29% ţien v SR vo 

veku od 18 do 65 rokov, má 

osobnú skúsenosť s násilím 

páchaným intímnym partne-

rom. Slovensko sa zaviazalo 

prijatím medzinárodných do-

kumentov zameraných na 

prevenciu a elimináciu nási-

lia voči ţenám k vytvoreniu 

politiky nulovej tolerancie. 

Politický záujem o koordino-

vané, a prioritné riešenie 

problematiky násilia vo-

či ţenám a domáceho 

násilia priniesol aţ tlak 

medzinárodných inštitú-

cií a aktívna činnosť 

ţenských a mimovlád-

nych organizácií. 

Oprávnene moţno pove-

dať, ţe vláda SR 

pristúpila k riešeniu proble-

matiky násilia páchaného 

voči ţenám a v rodinách aţ v 

roku 2004, a to schválením 

Národnej stratégie na pre-

venciu a elimináciu násilia 

páchaného na ţenách a 

v rodinách. V násled-

nom roku bol schvá-

lený Národný akčný 

plán na prevenciu a  

elimináciu násilia pá-

chaného na ţenách na 

roky 2005-2008, ktorý 

predstavuje základné 

kroky v oblasti elimi-

nácie, prevencie, vzdeláva-

nia, výskumu a budovania 

inštitucionálneho rámca ko-

ordinovanej pomoci ţenám, 

na ktorých bolo páchané 

násilie v SR. V tomto roku sa 

Slovensko rozhodlo zapojiť 

aj do celoeurópskej kampane 

„Stop domácemu násiliu na 

ţenách“. Na odstránení 

násilia voči ţenám, či uţ v 

súkromí domova, na verej-

nosti alebo na pracovisku, by 

sa mali aktívnym záujmom 

podieľať všetci občania a ne-

mali by byť k tejto  téme 

ľahostajní. 

- rozhlasový príspevok - 
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EXPERT 
 

V tomto školskom roku sa 

naša škola prvý krát zučast-

nila vedomostnej súťaţe EX-

PERT geniality show. 

Súťaţ spočívala vo vypraco-

vaní testu z dvoch súťaţných 

tém, ktoré si kaţdý súťaţiaci 

ľubovoľne zvolil spomedzi 

týchto ponúknutých tém: 

Spoločnosť kedysi a dnes  

(dejepis, občianska náuka, 

všeobecný rozhľad) 

Svetobežník (fyzická a hu-

mánna geografia) 

Bity,  bajty,  technológie         

(hardware, operačné sys-

témy, aplikačný software, 

programovanie, komuniká-

cia, multimédiá, reálie IT, 

moderné technológie) 

Tajomstvá prírody (bio-

lógia, fyzika, astronómia, 

chémia), 

Do youspeak English? 

(čítanie, beţné výrazy a 

gramatika), 

Góly, body, sekundy (his-

tória a druhy športu, rekordy, 

olympionizmus, športovci, 

fyziológia tela športovcov, 

strava). 

Súťaţiaci nemuseli svoj vý-

ber tém vopred oznámiť. 

Rozhodli sa aţ vo chvíli, keď 

dostali test a uvideli súťaţné 

otázky. 

Na vypracovanie testu mali 

súťaţiaci 60 minút, kaţdý 

odpovedal na 60 otázok 

(po 30 z kaţdej témy, ktorú 

si zvolil). V kaţdej otázke 

vyberali súťaţiaci spomedzi 

štyroch ponúknutých moţ-

ností jednu správnu. 

 

Okrem vyznačenia správnej 

odpovede mohli (ale nemu-

seli) súťaţiace pri kaţdej 

otázke vyznačiť aj voľbu 

„Som si istý(á)". Ak vyzna-

čili istotu pri správnej od-

povedi, získajú body navyše. 

Ak však vyznačili istotu pri 

nesprávnej odpovedi, body 

stratia. 

Do súťaţe sa prihlásilo 10 

dievčat, ktoré boli rozdelené 

do dvoch kategórií:  

EXPERT O12 - ţiačky prvé-

ho a druhého ročníka ( V. 

Kotrá, P. Majerčíková a V. 

Garajová z I. A; N. Hossová, 

M. Ličková a S. Hollá z II.A) 

EXPERT O34 - 

ţiačky tretieho 

a štvrtého ročníka   

(E. Mesiariková 

a J. Tomagová 

z III. A; N. Ko-

niarová a  J. Kose-

cová zo IV. A).  

- red -

Finančná gramotnosť v školách 
 

V rámci zvyšovania finanč-

nej gramotnosti na Slovens-

ku sa študenti II. a III. roč-

níka študijného odboru ob-

chod a podnikanie zapojili 

do on-line projektu Hra 

Milión, ktorý získal v roku 

2012 prestíţne ocenenie 

Microsoft Industry Awards. 

Hra pokrýva 30 základných 

tém z oblasti financií a  

všeobecného prehľadu, 

akými sú napríklad zamest-

nanecký pomer, bankový 

systém, dane a odvody, 

vzdelávanie a kvalifi-

kácia, realitný trh 

a mnoho ďalších. 

Všetky informácie, 

s ktorými hráč počas 

hry pracuje, zohľad-

ňujú aktuálne platné 

slovenské zákony. Študenti 

majú moţnosť vyhrať hlavnú 

cenu – tablet a pre svoju 

školu 2 000 eur na realizáciu 

vlastného projektu. Za 

úspešného hráča je povaţo-

vaný ten, ktorý prejde všet-

kými tridsiatimi hernými ú-

rovňami a na 

konci bude mať 

imaginárnu su-

mu aspoň 1 mil. 

€. Tento on-line 

projekt sprost-

redkovala ško-

lám nadácia Slovenskej spo-

riteľne. Je spracovaný veľmi 

zaujímavo a netradične. Štu-

denti si aj takto  môţu overiť 

získané vedomosti z odbor-

ných predmetov. 

- Ing. Mária Lenčová, 

 Ing. Erika Struhárová - 
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Podnikanie v cestovnom ruchu 
 

Je celoročný vzdelávací 

program určený pre vekovú 

skupinu 14 aţ 19-ročných 

ţiakov, ktorý: 

 orientuje mladých ľudí 

vo svete cestovného ru-

chu, 

 motivuje mladých ľudí  

na zapájanie sa do diania 

vo svojom okolí, 

 zameriava sa na komuni-

kovanie s ľuďmi, zisťo-

vanie potrieb regiónov 

a zákazníkov, 

 učí hľadať nové riešenia 

pre rozvoj podnikania a  

aktívnu turistiku 

vo svojom regióne. 

Program hravou formou učí 

ţiakov umeniu komunikácie 

a vnímaniu okolia z pohľadu 

zahraničných návštevníkov, 

rozpoznávanie ich záujmov, 

potrieb a priorít pri návšteve 

Slovenska. Informácie získa-

vajú na internete, z webo-

vých stránok a priamou 

komunikáciou so študentmi 

zapojenými do programu 

kdekoľvek na svete. Spoz-

návajú tak tradície a záujmy 

iných kultúr, čo vyuţívajú 

pri zostavení ponuky pre 

návštevníkov. Výsledkom 

práce študentov je zhotove-

nie vlastného ponukového 

katalógu, podnikateľského 

plánu, propagačných mate-

riálov o regióne, či výmenný 

pobyt pre partnerskú školu. 

Podnikanie v cestovnom 

ruchu sa realizuje na Slo-

vensku od roku 2001, Junior 

Achievement Slovensko, 

n.o. je jeho odborným ga-

rantom. 

Dôleţitú úlohu v prog-

rame majú dobrovoľní 

konzultanti z podnika-

teľskej praxe, ktorí 

navštevujú triedy a pra-

cujú so ţiakmi tak, ţe 

vnášajú do vyučovacie-

ho procesu praktické pohľa-

dy a vlastné skúsenosti 

z problematiky. 

V rámci programu sa môţu 

študenti zapojiť do rôznych 

súťaţí napr. „Môj nápad pre 

región“, „Vitajte v našom 

regióne“ – veľtrh cestovného 

ruchu. 

Program vyuţíva e-lear-

ningové prvky. Môţe sa re-

alizovať formou záujmového 

krúţku, alebo ako voliteľný 

nepovinný predmet mini-

málne dve vyučovacie hodi-

ny týţdenne. Učebné texty, 

cvičebnica a metodická prí-

ručka v slovenskom jazyku 

sú sprístupnené na interne-

tovej stránke programu, 

na ktorú majú školy prístup 

cez prístupové heslá počas 

celého školského roka. Po 

úspešnom absolvovaní prog-

ramu študenti získavajú cer-

tifikát. 

V rámci prepojenia teórie 

s praxou študenti tohto 

predmetu navštívili penzión 

Tajch a penzión Semmerlock 

v Novej Bani. Dozvedeli sa 

čo všetko musí majiteľ riešiť, 

keď chce podnikať v tejto 

oblasti a udrţať sa na trhu. 

Prezereli si priestory jed-

notlivých penziónov – reš-

tauračné, ubytovacie kapaci-

ty, dozvedeli sa akú le-

gislatívu je potrebné dodr-

ţiavať pri podnikaní v ob-

lasti cestovného ruchu a veľa 

zaujímavých, praktických 

skúsenosti priamo od maji-

teľov penziónov.  

Pre študentov bola táto vyu-

čovacia hodina veľmi zau-

jímavá a netradičná. Touto 

cestou by sme sa chceli 

poďakovať Mgr. Ľubici 

Holej a pánovi Petrovi 

Zedekovi   za moţnosť navš-

tíviť tieto penzióny, za 

zaujímavý výklad, ale aj za 

to, ţe si napriek svojmu 

pracovnému vyťaţeniu našli 

čas a venovali sa našim 

študentom. 

- Ing. Mária Lenčová,  

Ing. Erika Struhárová - 
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Vianočná kvapka krvi 
 

Na našej škole sa uţ stalo 

veľmi peknou tradíciou, ţe 

naši študenti a učitelia sa 

pravidelne zapájajú do akcií 

organizovaných Komisiou 

kultúry, vzdelávania, mláde-

ţe a športu v meste Nová Ba-

ňa.   

Aj v tomto predvianočnom 

čase sme podporili myšlien-

ku vzájomnej pomoci, spolu-

patričnosti, s ľuďmi ktorí to 

naozaj potrebujú a zúčastnili 

sme sa „Vianočnej kvapky 

krvi“.  Ďakujeme študentom, 

ktorí túto akciu podporili, 

boli medzi nimi aj prvo-

darcovia a veríme, ţe krásny 

pocit z vykonania dobrého 

skutku, v nich pretrvá  a radi 

sa podobných podujatí 

zúčastnia aj v budúcnosti. 

 

Poďakovanie patrí však aj 

kolegom, ktorí si v obradnej 

sieni mesta Nová Baňa 

v krásnej a slávnostnej at-

mosfére prevzali bronzové 

Jánskeho plakety.  /Ing.  Ka-

tarína Garajová, Bc.Michal 

Tuţinský, Ing. Mária Len-

čová, Bc. Marta Melišová/ . 

Verím, ţe sa aj naďalej bu-

deme stretávať nielen v ško-

le, ale aj obrazne povedané 

na „ transfúznej stanici „ , ale 

len ako darcovia s prekrás-

nym pocitom    p o m ô c ť    

tým, ktorí na túto vzácnu 

tekutinu naozaj čakajú a je 

pre nich ţivotne dôleţitá. 

- Ing. Mária Lenčová - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň otvorených dverí 
 

Deň otvorených dverí sa ko-

nal na SOŠ obchodu a slu-

ţieb  v Novej Bani 6.12. 

2013, kedy nás navštívili 

ţiaci deviatych ročníkov s 

výchovnými poradcami ale-

bo rodičmi. 

 

Vo vstupných priestoroch 

školy boli pre ţiakov pripra-

vené prezentácie študijného 

odboru obchod a podnikanie, 

kuchár a učebných odborov 

kuchár, hostinský, mechanik 

– opravár, ako aj nového 

učebného odboru mäsiar ku-

chár, ale aj nadstavbového 

študia.  Ţiaci si mohli prez-

rieť panely jednotlivých štu-

dijných a učebných odborov 

a vypočuť si informácie 

o moţnostiach štúdia. Naši 

študenti pripravili pre svojich 

budúcich spoluţiakov aj 
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praktické ukáţky ich práce, 

v stánkoch sa piekli oblátky,  

ponúkalo sa vianočné peči-

vo, predávali sa vianočné 

výrobky vyrobené študents-

kou spoločnosťou, ale pre-

zentovala sa aj verejnosť - 

pani D. Rajčanová a 

nezisková organizácia „Do-

minik“ z Veľkej Lehoty.   

Ţiaci, ktorí absolvovali 

barmanský kurz pripravovali 

na ochutnávku miešané 

nápoje.  V priestoroch školy 

vládla vianočná atmosféra – 

vyzdobené okná, svietiace 

stromčeky a na chodbe ste 

mohli stretnúť aj Mikuláša 

so svojimi pomocníkmi. 

 

Po úvodnom privítaní nasle-

dovala prehliadka priestorov 

školy a odborných učební 

matematiky, fyziky a slo-

venského jazyka, strojopisu, 

interaktívnej a multimediál-

nej učebne, učební informa-

tiky,  ako aj učební jazykov, 

jazykového laboratória a 

školskej kniţnice. V pries-

toroch odborných učební 

ţiaci riešili kvízy a vedo-

mostné súťaţe, mohli si 

vyskúšať písanie na strojoch 

a na počítači v programe 

ATF,   uvideli zaujímavé 

prezentácie z cestovného ru-

chu a odborných stáţí štu-

dentov v rámci mobilitných 

projektov v zahraničí, ako aj 

komplexnú prezentáciu SOŠ 

obchodu a sluţieb v Novej 

Bani. 

 

Ţiaci základných škôl si mali 

moţnosť prezrieť aj areál 

školy, navštívili kováčsku 

dielňu, strojový park školy a 

telocvičňu. Poslednou zas-

távkou bola návšteva jedálne 

školy, kde si prezreli ukáţky 

slávnostného  vianočného 

stolovania a ochutnávka via-

nočného pečiva. 
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SOŠ obchodu a sluţieb 

v Novej Bani je škola s dl-

horočnou tradíciou, ktorá sa 

snaţí kaţdým rokom mo-

dernizovať nielen vonkajšie 

a vnútorné priestory, ale 

ponúka ţiakom aj nové 

študijné a učebné  odbory. 

Naši študenti mali  moţnosť 

absolvovať medzinárodnú 

prax a odborné stáţe  na 

Cypre, v Grécku, v Ne-

mecku a vo Veľkej Británii, 

rozšíriť si svoje odborné 

schopnosti, zlepšiť si 

jazykové zručnosti a uplatniť 

sa vo svojom budúcom 

povolaní, alebo pokračovať  

v štúdiu na vysokých ško-

lách.   

 

Deň otvorených  dverí na 

SOŠ v Novej Bani otvoril 

bránu našej školy všetkým, 

ktorí  mali záujem prezrieť si 

naše priestory a my veríme, 

ţe sa s nimi opäť v septembri 

uvidíme! 

 

- Ing. Mária Lenčová, 

Ing. Erika Struhárová -  

 

 

Ježiško verzus Santa Claus 
 

 

Vianoce sú tu! A darčeky 

nosí podľa niektorých Jeţiš-

ko, podľa iných zase Santa 

Claus. Tak ako to vlastne je? 

Odborníci na folklór a tra-

dície vidia pôvod uţ v po-

hanských časoch. Komerčne 

veľmi úspešný vo vtieravých 

reklamách je Santa Claus, 

ktorý sa stal americkou ob-

dobou Mikuláša. Američania 

nemajú veľa vlastných tra-

dícií, mnohé vznikli zmie-

šaním zvykov, ktoré do No-

vého sveta priniesli osadníci 

z rôznych krajín. A vzoro-

vým príkladom je práve 

“Santa”.  

 

Malé Jezuliatko v jasličkách 

je oddávna dojímavým sym-

bolom Vianoc. Avšak ako sa 

toto nemluvňa stalo dodá-

vateľom darčekov deťom? 

Pôvodcom myšlienky je 

Martin Luther. Keďţe tento 

reformátor odmietol úctu k 

svätým, a teda aj ku 

sv.Mikulášovi, vymyslel ako 

alternatívu “Christkind” – 

anjelíka v podobe dievčatka, 

ktorý na Vianoce prináša 

deťom darčeky. Nový zvyk 

sa síce ujal, avšak ľudia si 

túto detskú postavičku spojili 

s oslavou narodenia Jezu-

liatka, ktorému priniesli 

svoje dary Traja králi. Tým 

vznikla nová tradícia, ktorá  

úspešne rozšírila, ţe darčeky 

na Vianoce prináša novo-

narodený Je-

ţiško, hoci v 

podstate by to 

malo byť na-

opak.. 

 

Ježiško 

 

Vianoce sú na 

Slovensku od 

začiatku kres-

ťanstva spoje-

né s oslavou 
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narodenia Jeţiša Krista. 

Narodil sa v meste 

Betleheme, Márii a tesárovi 

Jozefovi. Prví, ktorí sa o jeho  

narodení dozvedeli, boli pas-

tieri. Narodenie Krista sa za-

čalo sláviť aţ okolo roku 330  

v Ríme a sviatok pripadol na 

25. decembra, teda na zimný 

slnovrat. Na Slovensku si 

ľudia v predvečer jeho naro-

denia dávajú darčeky. De-

ťom ich nosí Jeţiško. Jeţiško  

nosí darčeky aj v ďalších 

krajinách, napríklad v Če-

chách, v Rakúsku, Nemecku 

a vo Švajčiarsku.  

 

Santa Claus 

 
Skomolením mena sv. Mi-

kuláša, ktorému holandskí 

prisťahovalci v Amerike 

hovorili Sinter Klaas, vznik-

 

lo jeho „americké“ meno 

Santa Claus. Darčeky naj-   

skôr nosil 5. decembra ako u 

nás, časom sa jeho nádielka 

presunula na Štedrý deň. 

Menila sa aj jeho podoba – 

ešte na počiatku 19. storočia 

si ho ľudia predstavovali ako  

drobného muţíka v koţuši-

novom obleku, ktorý jazdil 

na saniach ťahaných sobom. 

V 20. rokoch 20. storočia ho 

beţne zob-

razovali v  

oblečení 

modrej, ze-

lenej alebo 

fialovej far-

by a pripo-

mínal skôr 

elfa či 

škriatka. V 

roku 1931 

sa Santa 

Claus stal hlavným motívom 

reklamnej kampane firmy 

Coca-Cola – vtedy dostal 

svoju dnešnú podobu v 

červenom kabáte a čiapke 

s brmbolcom. Vďaka tomu 

sa Santa Claus stal po-

pulárnym nielen v Amerike, 

ale aj v Európe, hlavne v 

Anglicku a ovplyvnil aj 

tradičné zvyky v rôznych 

krajinách. ☺ 

- red - 

 

 

 

Školské kolá Olympiád 
 

10.decemb-

ra 2013 sa 

uskutočnilo 

školské ko-

lo Olympiády v anglickom 

jazyku v priestoroch jazyko-

vej učebne. Súťaţilo 12 ţia-

kov rôznych ročníkov. Úlohy 

boli zamerané na počúvanie 

a čítanie s porozumením, 

gramatiku a slovotvorbu. 

Najlepšie sa umiestnili: 

1. Eva Mesiariková - IV.A 

2. Denis Duchoslav - II.C 

3. Magdaléna Ličková - II.A 

 

11. decembra 2013 sa konalo 

školské kolo Olympiády 

v nemeckom jazyku v učebni 

nemecké-

ho jazyka. 

Olympiá-

dy sa zú-

častnilo 9 ţiakov 1. aţ 4. 

ročníkov. Písomnú časť tvo-

rili úlohy na počúvanie s po-

rozumením, čítanie s porozu-

mením a doplnenie gramatic-

kých javov.  Ústna časť po-

zostávala z reakcie na vizu-

álny podnet a voľného roz-

hovoru ţiaka s vyučujúcim 

na voľnú tému. 

Vyhodnotenie: 

1. Michaela Lauková - IV.A 

2. Nikola Hossová - II.A 

3. Matej Meliš - I.C 

 

12. decembra 2013 

sa konalo  školské 

kolo Olympiády zo 

slovenského jazy-

ka a literatúry. Ţiaci boli roz-

delení do dvoch kategórii 

podľa ročníkov a súťaţné ú-

lohy boli zamerané na čítanie 

s porozumením, literatúru, 

pravopisné javy a jazykove-

du. 

Vyhodnotenie kategórie B: 

1. Vanesa Kotrá - I.A 

2. Nikola Hossová - II.A 

3. Ľuboslava Suchá - II.A 

Vyhodnotenie kategórie A: 

1. Dominika Vicianová-III.A 

2. Jana Tomagová - III.A 

3. Michaela Lauková - IV.A 
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Pranostiky na mesiac 

december 
 

Blatnatý december, blatnatý celý rok. 

Keď v decembri mrzne a sneţí, úrodný rok 

nato beţí. 

Zelené Vianoce - biela Veľká noc. 

Svätá Barbora ťahá sane do dvora. 

Na svätého Mikuláša uţ je zima celá naša. 

Od Lucie do Vianoc kaţdá noc má svoju 

moc. 

Keď je na Štedrý deň večer mnoho hviezd, 

bude mnoho zemiakov. 

Keď je na Štedrý deň veľa hviezdičiek, na 

budúci rok je veľa kureniec. 

Pranostiky na mesiac 

január 
 

Čo január zazelená, to máj spáli. 

Čo január zmeškal, február doháňa. 

Dáţď, keď nesie január, neteší sa 

hospodár. 

Január studený, marec teplý. 

Keď vlci a líšky v januári vyjú, to znamená 

tuhú zimu. 

Keď včely v januári vyletujú, to nedobrý 

rok ohlasujú. 

Na Tri krále mnoho hviezd - mnoho 

zemiakov. 

 
 

 

Vtipy 
 
 

Lesník sa sťaţuje na 

polícii: 

- Cigáni mi kradnú drevo! 

- Tak tam dajte výstraţnú 

tabuľu, ţe je to trestné! 

- Uţ som dal, ale aj tú mi 

ukradli. 

 

Pijem preto, lebo človek 

má robiť to, čo mu ide 

najlepšie. 

 

Ide Deţo po diaľnici, 

spadne na zem a zastavia 

sa pri ňom policajti. 

Policajt sa pýta: 

- Pane, čo sa vám stalo? 

Deţo odpovedá: 

- Ale zrazilo ma to na 

zem. 

A policajt sa pýta:  

- A zapamätali ste si 

značku??? 

Deţo: 

- Áno, čučo jablčné. 

 

 

 

On: Chceš počuť há-  

       danku? 

Ona: Jasné, hovor. 

On: Je to na stene, robí 

        to tik-tak a sú to   

        hodiny. Čo je to? 

Ona: Neviem. 

On: Hádanka. 

 

Svokra ide na výlet a 

predtým sa zastaví u zaťa 

na kávu. Zrazu pozrie na 

hodiny: 

"To uţ sú tri? Tak to 

musím hneď vyraziť, inak 

mi ujde vlak." 

Začne sa obliekať, keď v 

tom z izby vyrazí synček 

a neţ stihne otec mrknúť 

hovorí: 

"Babi, nemusíš sa 

ponáhľať, ocko posunul 

hodiny o dve dopredu!" 
 

Medveď, pán lesa, zaká-

zal zvieratám v lese ka-

kať. Malý zajac uteká, 

už mu veľmi treba, ale 

koniec lesa je v nedoh-

ľadne. Vykoná potrebu, 

a vtom sa za ním objaví  

 

 

 

medveď. Zajko rýchlo 

hovienko prikryje lab-

kou a čaká.  Medveď sa 

ho pýta:  

- Zajo, čo to tam skrý- 

  vaš?  

- Mám tam motýľa. 

- Ukáž! 

Zajko nadvihne labku, 

prekvapene pozrie na 

medveďa a povie:  

- Odletel, ale koľko toho  

   nasral. 

 

Chlapec na diskotéke 

nevie nadviazať kontakt s 

dievčaťom, ktoré sa mu 

páči. Celú noc chodí za 

ňou a sleduje ju, ale nie je 

dosť odváţny aby ju 

oslovil. Ako tak za ňou 

chodí, ona vojde na 

záchod, on uţ odhodlaný, 

v sebe si hovorí, ţe uţ sa 

určite odváţi a osloví ju. 

Dievča vyjde z WC, chla-

pec sa rozklepe a pýta sa: 

- Ahoj, ako sa ti sralo?  
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Osemsmerovka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angličtina hrou 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudoku 
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Hlavolamy 
 

- Ako zistíte, ţe je pacient vyliečený? – pýta sa profesor psychiatra. 

- Zoberiem ho do kúpeľne, kde je vaňa plná vody. Má k dispozícii lyţicu a hrnček a jeho  

  úlohou je vyprázdniť vaňu. 

- Aha, keď pouţije hrnček, znamená to, ţe je zdravý.  

- Nie, zdravý pacient (TAJNIČKA). Izbu s balkónom alebo bez? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. obluda   8. kukuričná kaša 

2. polysacharidáza  9. jemné klieštiky (lek.) 

3. ľudské telo   10. osádka 

4. polica (zdrob.)  11. drahý kov 

5. radca, konzultant  12. kovová tabuľka s reliéfom  

6. historka, príbeh  13. otočka, obrat 

7. náhorná plošina 

 

 

Konštatovanie: 

Všade dobre, doma (TAJNIČKA) 

1  3  5  7  9  11  13 

 

P 
2 

P 
4 

P 
6 

P 
8 

P 
10 

P 
12 

P 

  P  P  P  P  P  P  

             

             

A  A  A  A  A  A  A 

 A  A  A  A  A  A  

           
6 – MANIAK, SALÁMA. 

 
5 – AREKA, BARLA, OSOBA, SABAT. 

 
4 – ANAS, ANOL, ARMA, DOBA, 
ETYL, KALK, KASA, KENO, KLAS, 

LANE, LÁNY, LOAD, LODE, OBOR, 
OKNO, OPÁL, OSLA, OVAR, RÁNA, 

ŽABA. 
 

3 – BAT, BOK, DNA, DON, KAR, 
KEL, LIS, LOV, NOS, OLD, POT, 

TMA. 
 

2 – AL, BA, LA, MR, OA, OB, SL, TE. 
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Krížovka 
 
Príde čiernovláska na salaš a hovorí bačovi:  

- Ak uhádnem, koľko tu máte oviec, dáte mi jednu?  

Bača má dobrú náladu, tak súhlasí.  

- Máte 364 oviec, odpovedá.  

Bača prekvapený, lebo počet súhlasí, tak jej hovorí, nech si jednu zoberie. Čiernovláska zoberie prvú  

a pchá ju do auta. Tu bača hovorí:  

- Slečna, ak uhádnem pôvodnú farbu vašich vlasov, (TAJNIČKA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor: 
Pav©l 

Surovec 

dym 
(angl.) 

český 
futbalista 
(Tomáš) 

 zemina 
španielska 

bona 
MPZ 
Haiti 

cirkevný 
snem 

 
cestovný 
doklad 

pieseň z 
opery 

rímsky 
pozdrav 

fašistická 
oganizá-  

cia   
okrasný 

sad     okrasný 
vták    malá 

motorka 

2. časť 
tajničky        

papagáj 

   obchodná 
akadémia 

škôlka 
(zast.)      

prenášal 

     3. časť 
tajničky 

hromada     
vápnik 
fosforu    

Arabské 
Emiráty   echo, 

ozvena 
taliansky 
husliar 

pluh     
(maď.)    

listnatý 
strom      ovije 

záškod- 
nícka 
loď orgány 

zraku 

Pomôcky 
SIVOK, 
ORTIZ, 
KAPER 

telo     
(lek.) 

doručil 

     
nápoj 

(básn.)    likér z 
ryže 

Šarlota 
(dom.) 

zvratné 
zámeno   

otázka 
na 1.pád   ? 

bezhrbá 
ťava     spriada spadnutie 

ekvádor. 
spisova- 

teľ      
daj pod 
vodu      kórejská 

dynastia 

olejnatá 
plodina    1. časť 

tajničky        
akási    Verdiho 

opera     
stará 

plošná 
miera   
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