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The leaves are not always green 
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People meet people every day,  

looking for the paths that lead one way,  

the way you may like or you may not,  

hope for the right choice is all you've got.  

 

Life is unpredictible i can tell honestly,  

but often we drive through it recklessly  

even if we know where's the edge... 

Easily you can fall off the ledge.  

 

Because your every action 

leads to another reaction... 

Thinking about predicting the outcome? 

You wouldn't be the only one... 

 

Bad things happen, thats for sure,  

its not a disease so you cant find cure, 

embrace it, because in bad is good... 

the little steps that can be understood.  

 

You might not know what it is yet,  

just try to go as far as you can get  

and even if your goal is nowhere to be seen 

remember that leaves are not always green.  

 

People meet people every day,  

But in the end its up to you to find your way  

to take reality as it is  

with or without your many sins. 

 

  Dominik Onofrej, III. D 
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       Veľká noc a jej pôvod 

Dnešná doba je dobou komercie 

a povrchnosti. Tento trend sa, bohužiaľ, vyží-

va aj v našich tradíciách, a tak rok po roku 

zabúdame, prečo sa na Vianoce stretávame 

s tými, na ktorých nám záleží a obdarúvame 

sa alebo prečo  chlapci a muži počas Veľkej 

noci obháňajú dievčatá a ženy s korbáčom, 

vodou či „gentlemansky“ s  najnepoužiteľnej-

ším babkiným parfumom, ktorý dostala tri 

roky po nežnej revolúcii, a radšej sa ho ani 

nedotkla. Poďme sa teda pozrieť späť, na pô-

vod sviatkov, ktoré sme nedávno oslávili. 

   Každá dobrá katechétka v škole alebo 

farár v kostole by svojim ovečkám povedali, 

že Veľká noc je najväčším sviatkom kresťan-

skej cirkvi. Kresťania oslavujú znovuzrodenie 

Ježiša Krista po tom, čo trpel a zomrel za 

hriechy celého sveta. Táto symbolika úzko 

súvisí so židovskou. Židia oslavujú v tomto 

období sviatok „Pesach“. Pôvod tohto sviatku 

sa odvodzuje z čias židovského otroctva. Fa-

raón odmietal prepustiť svojich izraelských 

otrokov, a tak ho Jahve trestal  morovými ra-

nami, kým Izraelitov neprepustil.  Jahve po-

tom Izraelitov prostredníctvom Mojžiša pre-

viedol púšťou a Červeným morom k hore 

Sinaj, kde im zveril tabuľu s desiatimi prikáza-

niami.  

 Čo by vám neprezradili, by bolo, že 

tento sviatok má v podstate „pohanský“ pô-

vod (iróniou je, že väčšina náboženstiev po-

kladá akékoľvek iné náboženstvo za 

„pohanské a rúhačské“). Istý kresťanský 

mních v 8.st zapísal, že pôvod Veľkej noci je 

v starovekom Egypte, kde v tomto období 

slávili bohyňu Innianu (alebo aj Ištar) –

bohyňu plodnosti, lásky a vojny. Podobný 

sviatok sa vyskytuje aj u starogermánskych 

kmeňov – sviatky bohyne Eostre (čo by vy-

svetľovalo anglické slovo Easter). Dovolil by 

som si ešte poznamenať, že keď sa pozrieme 

na legendy spojené s týmito božstvami, ná-

padne pripomínajú grécku Afroditu 

a Persefonu.  

A nakoniec trochu o symbolike Veľkej 

noci. Oblievanie vodou praktizovali naši 

predkovia ako rituál zmývajúci starobu, cho-

roby a chudobu. Predpokladám, že väčšina 

z vás mala vo vázičke doma vetvičky pučia-

cich bahniatok. Vedze teda, že tie mali odo-

hnať z domu zlých duchov. Na korbáči ste ur-

čite mali aspoň pár farebných stužiek.  



 

Valentínska kvapka krvi 
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OPÄŤ SME POMÁHALI 

   

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie darovať krv má veľký význam, 

pretože môže zmeniť, resp. zvrátiť osud iné-

ho človeka a zachrániť mu život. Valentínska 

kvapka krvi sa preto stala neodmysliteľnou 

súčasťou našej školy. Aj tento rok sa žiaci ho-

telovej akadémie rozhodli vo štvrtok 16. feb-

ruára pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. 

Už od rána bola chodba na „áčkach“ plná štu-

dentov, ktorí sa rozhodli darovať krv. Pod-

mienkou darovania krvi bola plnoletosť, dob-

rý zdravotný stav a samozrejme, nesmela 

chýbať ani pevná vôľa. Táto dobročinná  ak-

cia  na našej škole zaujala aj študentov zo 

Strednej odbornej školy dopravnej a Strednej 

odbornej školy lesníckej v Prešove, ktorí sa 

rozhodli, že aj oni prispejú svojou krvou.  Vy-

še osemdesiat  študentov tak nabralo vo štvr-

tok odvahu spraviť dobrý skutok. Stačilo 

k tomu naozaj málo - prísť, vyplniť dotazník 

Tými bol privolávaný slovanský boh Veles. 

Baránok symbolizujúci Krista a jeho obetu 

býval často obetovaný na hranici bohom ako 

cena za hriechy. Ako úplne posledné je tu va-

jíčko. To pre kresťanov symbolizuje Kristove 

znovuzrodenie, zatvorený hrob, z ktorého 

povstane vzkriesený Kristus. Jedna z „po-

hanských“ legiend zasa opisuje, že svet sa na 

počiatku času zrodil zo zlatého vajca.  

 

Merlin Erb, IV. B 
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Aj tento rok sa naša škola zúčastnila  somme-

lierskej súťaže Vitis Trophée. Spolu s Domini-

kom Šujetom sme cestovali do Liptovského 

Mikuláša, kde sme vypracovali test, ktorý 

však nebol zameraný len na otázky o víne, ale 

aj o všetkom, čo by mal správny sommelier 

vedieť – káva, cigary a podobne. Veď predsa, 

ja som sommelier, kto je viac? 

Večer sme mali skvelú prednášku, ktorú vied-

la hlavná enologička spoločnosti Hubert J. E.  

Ing. Ingrid Vajcziková, kde sme sa dozvedeli 

viac o sektoch a firme Hubert J.E. 

Nasledujúci deň sme absolvovali senzorickú 

časť a servis červeného vína. Členmi odbor-

nej komisie boli aj Beáta Vlnková, prezident-

ka Asociácie somelierov SR, Juraj Kordiak, 

somelier spoločnosti Hubert J.E. a technológ 

spoločnosti Hubert J.E., Ing. Juraj Slováček.   

Takisto ma zaujímalo, prečo si Dominik, ktorý 

je na našej škole známy ako výborný somme-

liér, vybral práve sommelierstvo: 

Sommelierstvu sa venujem na našej škole 

od prvého ročníka a som veľmi vďačný pánu 

Krajňákovi za to, že ma na túto cestu privie-

Vitis Trophée Junior 2017 

darcu krvi, podrobiť sa odberu krvi, a potom 

ju už len darovať. Každý zo študentov to zvlá-

dol a domov odchádzal so sladkou odmenou, 

ale hlavne s dobrým pocitom. 
 

Veronika Karabinošová, V. D 



 

Piešťany 2017 
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Naše šikovné sommeliérky, Kristína Desiatniková  

a Andrea Poláčková, sa zúčastnili ďalšieho ročníka  

súťaže Mladý sommeliér v Piešťanoch. 
 

Absolvovali teoretickú časť – test -  ktorý sa skladal 

z 33 otázok a týkal sa vinárstiev, vína a vinohradníc-

kych oblastí na Slovensku. Nasledovala  senzorická 

časť, kde bolo 5 bielych a 3 červené vína. Jednu  

z nich sme vyspovedali. 

dol. Takáto profesia je v dnešnej dobe veľmi 

cenená a dobre platená. Pokiaľ to však člo-

vek robí s láskou, dostane oveľa viac ako len 

peniaze. Slovensko je krajina s neuveriteľ-

ným vinárskym a vinohradníckym bohat-

stvom, preto je nutné sa v tejto oblasti neu-

stále vzdelávať a zdokonaľovať. Sommelier-

stvo mi na našej škole otvorilo veľkú škálu 

možností, ktoré som, samozrejme, využil na-

plno a som za to veľmi vďačný. 

Domikovi ďakujem za jeho vyjadrenie 

a želám mu veľa šťastia ako sommeliérovi.  

 

Klaudia Butelová, IV.D 
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Ktorá časť bola podľa teba najťažšia? Test, 

senzorika alebo servis? 

A: Pre mňa asi test, so senzorikou som bola 

spokajná a servis je malina. 
 

Koľko súťaží si už ako sommelierka absolvo-

vala? 

A: Bola som už na štyroch a teším sa na 

ďalšie. 
 

Si jedna z piatich sommeliérov na škole. Pre-

čo si si vybrala toto  zameranie? 

A: Lebo na carving som ľavá. Ale nie, oslovil 

ma pán Krajňák svojím prístupom na hodi-

nách. Veľa nás naučil, za čo mu ďakujem. 
 

Čo si myslíš o nízkom počte sommeliérov? 

Na kurze sa ich predsa zúčastnilo veľa. 

A: Myslím si, že to bude tým, že veľa žiakov 

priťahuje viac barmanstvo a baristika. Takisto 

sommelierstvo nepatrí medzi veci, ktoré sa 

človek len tak naučí. Musí mať na to minimál-

ne čuchové a chuťové bunky a naozaj rozlišo-

vať medzi degustovaním a bezuzdným pitím. 

 

Takže nám barmani a baristi kradnú mlad-

ších žiakov? 

A: Barmanstvo je rozhodne niečím príťažli-

vé, pôsobí veľmi slobodne a poskytuje rozlet 

fantázii, pričom sommelierstvo môže pôsobiť 

nudne alebo fádne. 
 

Je to nudné alebo fádne? 

A: To rozhodne nie! Víno je rozmanité a svo-

jím spôsobom očarujúce. V každom sa dá 

nájsť niečo iné. 
 

Čo by si odkázala mladším žiakom? 

A: Nebojte sa skúšať nové veci. Samozrej-

me, nie každý sa nájde práve v tomto, no daj-

te tomu aspoň šancu, možno ste na to stvo-

rení :) 

 Klaudia Butelová, IV.D 
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V pokojné štvrtkové odpoludnie zavítali do 

slnečného Prešova Patrik Herman a Zuzka 

Štelbacká. Cieľom ich návštevy bolo predsta-

viť verejnosti novú knihu Reflex.  

Vznik knihy bol úplne jednoduchý. Ako vy-

svetlila Zuzka, televízia Markíza spolupracuje 

už niekoľko rokov s vydavateľstvom 

Ikar.  Pani Belopotocká, šéfredaktorka vyda-

vateľstva, prišla s návrhom na tvorbu novej 

knihy v spolupráci s Markízou. Doteraz sa 

Reflex, ako televízny program, nikdy nezara-

ďoval ku kategorií kníh. V ten deň sa pán 

Matthias Settele, riaditeľ televízie Markíza, 

rozhodol pre Reflex. Jeho kroky následne 

smerovali za Zuzkou s prosbou, či to dokáže 

spracovať. Sama Zuzka povedala, že ju táto 

myšlienka nadchla, a tak neváhala a sprac-

ovala 25 reportáží do knižnej podoby.  

Patrik počas besedy opísal svoje začiatky. Po-

písal jeho nástup do televízie. Zároveň zaspo-

mínal na prvú stresovú situáciu, ktorá 

v konečnom dôsledku dopadla šťastne.  

Počas ich výstupu nám priblížili pár príbehov 

z knihy. Niektoré boli smutné, no našli sa tam 

aj také, ktoré pobavili a vyvolali úsmev na 

tvári. Patrik s vážnou tvárou rozprával o ich 

práci a o fakte, že osobné emócie počas re-

portáže nesmú byť na televíznej obrazovke 

videné. Slová prekvapenia boli aj v prípade, 

kedy  osobne poznal „obeť“. Zuzka spomenu-

la aj mladé dievča, ktoré pri vážnom úraze 

miechy ostalo ochrnuté. No jej pozitívne 

myslenie spôsobilo, že jej vozík bol vyzdobe-

ný, precestovala nejakú časť sveta 

a nerezignovala keď prišiel problém.  

Zuzka spoločne s Patrikom  prezradili aj malé 

tajomstvá zo zákulisia Reflexu, spríjemňova-

nie pracovnej doby sladkými prekvapeniami 

alebo kamarátske „podpichovačky“. 

S pobavením rozprávali o situáciách, kedy sa 

musia iba zasmiať.  

Známy držiteľ cien Oto a šéfredaktorka relácie Reflex 
sa počas turné po Slovensku vybrali aj do Prešova  
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Ku koncu besedy padla aj otázka, akú radu by 

dali obaja mladým novinárom. Podotkli, že 

talent a zápal je veľmi dôležitý. Samozrejme, 

na vysokej škole nikomu nemôžu talent daro-

vať, môžu iba dopomôcť k jeho zdokonale-

niu. Bolo pre nás veľmi povzbudivé, keď po-

dotkli, že vyštudovaný odbor nie je dôležitý. 

Novinárom a žurnalistom sa môže stať kto-

koľvek. Niekedy sú ľudia, ktorí vyštudovali iný 

odbor, viac žiadaní, pretože sú špecialistami 

na istú problematiku. Záver patril miniauto-

gramiáde a spoločnému fotografovaniu. 

    

Miriam Gabriela Harvanová, III. C 



Hviezdoslavov Kubín - celoslovenská postu-

pová súťažná prehliadka v umeleckom pred-

nese poézie a prózy. Zachováva v sebe meno 

a odkaz jedného z najväčších slovenských 

básnikov, ktorým je Pavol Országh Hviezdos-

lav. Táto súťaž udržiava živú spomienku na 

nášho významného básnika. Rovnako ako 

väčšina škôl, aj naša škola sa každoročne za-

pája do súťaže Hviezdoslava Kubína, a tak to 

bolo aj tohto roka. Školské kolo recitačnej 

súťaže sa uskutočnilo 16. marca 2017. Súťa-

žiaci sa naň veľmi dobre pripravili a  porote 

to sťažili. Atmosféra bola slávnostná, ale 

i trochu poznačená napätím a trémou. Žiaci 

chceli zvládnuť svoje prednesy čo najlepšie. 

Chceli presvedčiť seba, svojich učiteľov 

o tom, že práve oni si zaslúžia výhru. Porota 

zodpovedne vyhodnotila súťaž a na prvé 

miesto umiestnila nové talenty - našich prvá-

kov. V poézii to bol Adam Švec, I. B a v próze 

to bola Patrícia Čechová, I. B . Všetkým žia-

kom, ktorí budú reprezentovať našu školu na 

krajskom kole, želáme šťastie a úspech. Vše-

tci reprezentanti sú pre našu školu veľkou 

pýchou. Tak teda „Nabrúste si hrdielka!“. 

Niektorých oblieval pot a vystrašene čakali, 

kým neprídu na rad. Iní si na poslednú chvíľu 

opakovali texty, no len dovtedy, kým ich ne-

vyzvali, aby predniesli to, čo sa naučili 

a vyskúšali tak vycibrený sluch poroty. Medzi 

mládežou, ktorá sa odvážila predniesť svoj 

recitačný talent som sedela aj ja, študentka 

druhého ročníka. Keď na mňa konečne prišiel 

rad, predstúpila som a nemyslela na nič iné, 

len aby sa môj text ozýval tak dobre, ako sa 

ozýval hlas ducha v balade od Janka Kráľa, 

ktorú mi vybral pán učiteľ. V mojom prípade 

to bola premiéra po mnohých zabudnutých 

rokoch, ale na miesto som sa vracala spokoj-

ná, aspoň z pohľadu zvládnutia textu. Tento 

ročník Hviezdoslavovho Kubína v kategórii 

próza vyhrala žiačka prvého ročníka Patrícia 

Čechová a v kategórii poézia to bol rovnako 

žiak prvého ročníka Adam Kmec. Obaja prvá-

ci vytiahli svoje najtajnejšie zbrane a my sme 

po ich prednese ostali sedieť v nemom úžase. 
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Školské kolo v prednese a súťaže Hviezdoslavov Kubín 
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Druhé prekvapenie pre mňa bolo, keď som sa 

dozvedela, že som obsadila druhé miesto 

v kategórii próza. Bola to sloboda a nie 

strach, čo ostal v miestnosti, keď sme ju už 

ako víťazi opúšťali. Niektorí porazení, iní svoj 

boj ešte neskončili, pretože ako hrdí žiaci 

a výhercovia školského kola, svoju školu plá-

nujeme poctivo reprezentovať  a podať len 

tie najlepšie výkony.  

 

   Karolína Čekanová, II. B 
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Biblická olympiáda - školské kolo  

Eugen Onegin 

 Dňa 2. 3. 2017 sa žiaci I. až V. ročníka v rámci 

Ruského jazyka vybrali na divadelné predsta-

venie Eugen Onegin (A. S. Puškin). Príbeh 

z dávnych čias, no pokojne ho môžeme na-

zvať nadčasovým. 

 Mladý Eugen sa rád necháva uniesť čarom 

žien. V jeden deň, kedy sa presťahuje na vi-

diek, spoznáva básnika Lenského, ktorý ho 

privádza k rodine Larinových. Eugen neváha 

a v čase návštevy spoznáva mladú Táňu. Tá 

podľahne jeho čaru a sama mu niekoľkokrát 

prejaví priazeň, no Eugen ju odmietne. Táňa 

po čase odchádza a vydáva sa za generála. 

Príbeh končí Eugenovou samotou.  

Príbeh je úžasný. Podobnosť s dnešnou do-

bou nájdeme v mnohých momentoch, napr. 

odpúšťanie, zahrávanie sa s ľudskými citmi... 

. Eugen pri opakovanom stretnutí očakáva, že 

mu Táňa odpustí. Tak, ako aj my mnohokrát 

očakávame odpustenie. No nie vždy sa ho 

dočkáme. A tak to bolo aj u Eugena. Jeho 

uvedomenie si, že je neskoro, je naozaj zasa-

hujúce. Príbeh, ktorý sme sledovali, bol spre-

vádzaný emocionálnou  hudbou a jednoz-

načne to nabralo na vážnosti. Spôsobilo to, 

že som ten dej mohla cítiť, chápať Táňu 

a preniknúť do Eugenovho sklamania.  

Podľa môjho názoru, je príbeh „zbytočného 

človeka“ – Eugena spracovaný DJZ na vysokej 

úrovni. 

A musím povedať, že ak by som mala mož-

nosť, šla by som ešte raz.  

 

Miriam Gabriela Harvanová, III. C 

Tak ako po minulé roky, tak aj v tomto školskom roku 2016/17 sa uskutočnilo školské kolo 

biblickej olympiády. Cieľom tejto súťaže je podmieniť žiakov k štúdiu Biblie a na základe bib-

lických príbehov pochopiť odkazy Božieho slova pre náš život. Naši žiaci nezaháľali. Študovali, 

čítali a osvojovali si vedomosti z vybraných kníh Starého zákona - Knihy Genezis, Knihy Sudcov 

a Knihy proroka Daniela - a z Nového zákona List Efezanom.  Žiakov, ktorí sa tejto olympiády 

zúčastnili, čakali rôzne testové otázky, týkajúce sa náboženskej oblasti, spracované podľa jed-

notlivých kníh. Chceme sa poďakovať tým, ktorí sa zúčastnili a výhercom, ktorí postupujú re-

prezentovať našu školu v celoprešovskom kole Biblickej olympiády, zaželať mnoho úspechov.  

Nikoleta Mydlárová, I. B 

Karolína Čekanová, II. B a Dominika Kunstová, I. B 

Jarmila Kovalská, II. B  

Karolína Čekanová, II. B 
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 Fashion show 

Dňa 21. 3. 2017 sa v priestoroch Hotelovej 

akadémie v Prešove uskutočnila netradičná 

forma maturitnej skúšky. Išlo o praktickú časť 

odbornej zložky maturitnej skúšky, kde bolo 

úlohou študentov predviesť svoje praktické 

znalosti nadobudnuté počas štúdia na hote-

lovej akadémii. Maturitná skúška sa niesla 

v znamení módy pod názvom „Fashion 

show”. 

Študenti sa na túto akciu pripravovali od ok-

tóbra a ich úlohou bolo pripraviť a zabezpečiť 

všetko potrebné pre vylosovaný druh udalos-

ti, slávnostnú recepciu. Od tohto momentu 

tvrdo pracovali na prípravách spojených 

s akciou, keďže ich úlohou bolo osloviť širokú 

verejnosť, zabezpečiť predaj vstupeniek či 

správnu propagáciu v médiách. Pokiaľ by sa 

im nepodarilo vstupenky predať, praktická 

časť odbornej zložky maturitnej skúšky by 

bola neúspešná. 

Medzi najväčšie lákadlá večera patrili pripra-

vené pokrmy a špeciálne jeden z ich spôso-

bov prípravy.  Je ňou úprava mäsa formou 

sous-vide, momentálne najmodernejšia  

metóda súčasnej gastronómie. Potraviny sú 

zabalené vo vákuových vreckách a varené 

dlhý čas pri nízkej, presne stanovenej teplo-

te. Dosiahneme tým rovnomernú tepelnú 

úpravu surovín, výnimočnú chuť 

a konzistenciu. 

Recepcia poskytla hosťom jedinečnú atmo-

sféru a možnosť pocítiť teplo z reflektorov na 

vlastnej koži. Hlavný bod programu, módna 

prehliadka, vznikla v spolupráci so značkou 

Jankiv Siblings. Táto značka patrí dvom mla-

dým a nadaným súrodencom z Prešova, ktorí 

sa ňou snažia preraziť vo svete módy. Väčši-

nu ich kolekcie tvorili nádherné spoločenské 

šaty z plisovanej látky. Charakteristickým 

znakom bola čipka. Pridávala každým šatám 

väčšiu eleganciu. Hostia mohli počas celej 

módnej prehliadky obdivovať tvorbu týchto 
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šikovných návrhárov. 

Mnohých hostí zaujala alternatívna forma 

prípravy kávy ako aj príprava rôznych nápo-

jov priamo pred hosťami od sympatického 

barmana. Večer svojím kultúrnym vystúpe-

ním spestrila aj hudobná kapela a tanečné 

vystúpenie žiakov zo ZUŠ. 

Súčasťou recepcie bola aj výstava inštalácie  

s názvom ANTISHOES od umelkyne a dizaj-

nérky Petry Richterovej. Chcela poukázať na 

nadmerný konzum v našej spoločnosti. Na to, 

ako niektorí módni návrhári tvoria príliš ex-

travagantné, nenositeľné a nepoužiteľné ob-

lečenie. 

Celú recepciu sa nám podarilo priviesť do 

šťastného konca. Najväčšou odmenou bola 

spokojnosť hostí i pedagogického zboru. Hos-

ťom sme sa poďakovali, obdarovali sme ich 

malou drobnosťou a rozlúčili sa s nimi. Prak-

tická časť bola úspešne zvládnutá všetkými 

študentmi.      

Benita Krenická, V. A 



Strana 15 

Ak sa tak zamyslím, moje detstvo bolo vždy 

tááák pestré. Či už sme boli v pieskovisku, 

alebo sme si vzali korčule alebo bicykel, vždy 

sme sa vedeli zabaviť. Letné podvečere, ulice 

plné detí, ktoré sa hrajú naháňajú a smejú. 

Rôzne hry, ktoré nám teraz nedávajú logiku, 

ale vždy nás bavili. Každé buchnuté koleno 

alebo ruka, ktoré boleli, ale teraz sa smejeme 

na našej detskej nešikovnosti. Spomienky 

spájané s mnohými hádkami, pre nepodstat-

né veci a maličkosti. Každá stratená lopta, 

alebo polámaná hračka. Každý krik pri nahá-

ňaní sa, každý tichý smiech pri skrývaní sa. 

Každá výhra pri futbale alebo volejbale. Mno-

ho spomienok, podstatných, ale aj nepod-

statných nám niečo dali. Viem a som si istá, 

že každý večer vonku, pri hrách bol zaujíma-

vejší, ako každý večer pri počítačoch. Naša 

generácia ešte mobilné telefóny nepoznala. 

Dokonca ani televízor nebol v každej rodine 

samozrejmosť.  

A teraz? Každé desaťročné dieťa sa ide hádať, 

kto má lepší mobil. Rôzne rozdiely v triedach, 

len pre peniaze rodičov, len pre telefóny vo 

vreckách, len pre počítače v izbách. Malé deti 

si dávajú za prioritu mať lepší mobil, ako má 

jeho spolužiak.  

A kam to speje? Že nikto si nevšíma, ako ma-

lé deti prichádzajú o spomienky? Že nemajú 

ani to máličko, čo spájalo každé dieťa? Že te-

raz nás viac zaujíma počet bankoviek 

v peňaženke, ako to čo je naozaj v nás? Sme 

až tak zaslepený svetskou slávou, že si nevší-

Čo sa to deje? 

mame, ako sa nám pred očami rúti každá po-

ctivo vybudovaná vec? Že to čo niekto dlho 

budoval, my len tak zahodíme do koša? Pre-

čo sme až tak hlúpy a nevedomí?  

Uvedomujem si, že som vďačná, za to, že 

som nemala mobil, keď som mala 10 rokov. 

A radšej s jazvami na kolenách, ako bez spo-

mienok na detstvo.  

Trošku pozitívneho zamyslenia... 

Mnohokrát sa sami seba pýtame, kde nastala 

chyba. Možno si túto otázku dávame trošku 

zle. Alebo ju kladieme inak, ako by sme mali. 

Mnohokrát som sa zamýšľala nad situáciami 

v mojom živote. Nad tým, ako prebiehalo 

moje detstvo. Nad tým, ako som stratila oc-

ka, tým, že od nás odišiel. Možno som pocíti-

la veľa hnevu, keď umrel môj dedko. Bola 

som nahnevaná, keď sa začali veci v mojom 

živote meniť. Keď som pociťovala, že to všet-

ko smeruje inak, ako by som ja chcela. Hne-

vala som sa, keď sa mi nepodarila písomka 

v škole. Hnevala som sa na mamu a na každú 

zlú situáciu, do ktorej ma dostala. Hnevala 

som sa na priateľov, keď sa mi nevenovali. A 

možno som sa chcela uzavrieť do seba a pri 

akejkoľvek možnej chvíli vytiahnuť túto podlú 

otázku. 

A kde bola chyba? 

Nikde. V skutočnosti chyba nenastala nikdy 

a nikde. Chyba nebola vo mne či v mojich ro-

dičoch. Chyba nebola v mojich priateľoch či 

v učiteľoch. Totižto, žiadna chyba nenastala.  

Boli to momenty. Chvíľkové situácie. Áno, 
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Poďme sa spolu zamyslieť! Pozrite sa okolo 

seba. Pozrite sa ešte raz a poriadne! 

Čo vidíte? 

Úprimne povedané, mnohokrát, keď sa ja ob-

zriem okolo seba, vidím neporiadok. 

A nemyslím to obrazne. Ja to myslím doslova. 

A čo to vlastne pre nás znamená? Áno, áno, 

je to tak. Znamená to našu nezodpovednosť. 

Je možné, aby sa toto dialo? Aby všade kam 

sa pozrieme, boli odpadky? Aby sa mnoho 

študentov iba zasmialo, keď vidia neporiadok 

okolo seba. Alebo aby sme to boli my, kto tie 

odpadky necháva kade-tade?  

Zamysleli ste sa niekedy nad týmto? Nad ne-

poriadkom okolo nás? A nie je vám ľúto, dí-

vať sa na špinu na našej škole? 

možno to trvalo dlhšie ako som chcela. 

A možno sa niektoré veci nediali tak, ako som 

ja chcela. A možno to nebolo príjemné. Ale 

stalo sa to. Boli to veci, ktoré mali patriť do 

môjho života. Veď predsa, ako by sme mohli 

byť takými akými máme byť, ak by sme si ne-

prešli zlými situáciami?  

A prechádzaš ty tým „zlým“ obdobím? Stra-

til/a si sa? Začalo sa niečo rúcať? Začali sa ve-

ci meniť? Meniť k zlému? Alebo nastala 

„chyba“? 

Nerob tú istú hlúposť a nepýtaj sa samého/

samej seba, kde nastala chyba. To čo prišlo, 

to čo sa deje, to čo nik nechápe, malo prísť. 

A má byť. Ja neverím, že to bude hneď dob-

ré. Alebo že sa to hneď vyrieši. Ja ti nebudem 

ani hovoriť, že to nebude bolieť. Možno bude 

bolieť viac, ako si myslíš. A možno to bude 

trvať celú večnosť.  

Ale jedno viem! S istotou ti môžem povedať, 

že raz to prestane. Viem, čo hovorím. A tak-

tiež viem, že nikdy nič zlé neostane večne. To 

zlé v tvojom živote, tá „chyba“ ktorá nastala 

z teba urobí osobu, ktorou sa máš s istotou 

stať.  

A toto nie je rozprávka o šťastnom konci. To-

to je tvoj život.  

 

Miriam Gabriela Harvanová, III. C 

Neporiadok 

Nechcem znieť ako osoba, ktorá ide morali-

zovať alebo poúčať. Mne skôr ide iba o to, 

aby sa každý zamyslel nad tým, kde nechá 

papierik od čokolády alebo keksíku. Veď táto 

škola má byť miestom, kde budeme chodiť 5 

rokov takmer každý deň. Je možné, aby sme 

si toto miesto takto znepríjemňovali nepo-

riadkom a našou lenivosťou?  

Ja od momentu, kedy som bola na praxi 

v bufete, som 

pochopila 

mnoho. A už 

nenechávam 

papieriky kade-

tade. Lebo sa-

ma som chodi-
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V tichosti kráčala tmavou ulicou. Jej nepo-

sedné slzy padali dole pri každom tóne pies-

ne. Cítila sa tak slabá. Prečo sa tie veci dejú, 

keď je dobre?  

Šepkala si slová piesne a zotierala stále nové 

slzy, kvapkajúce nadol jej nežnou tvárou. Až 

prišla na miesto, kde smerovala. Jej pohľad 

sa upriamil na veľký strom hneď tesne pri ja-

zere. Spokojne sa usmiala a šla si sadnúť pod 

korunu stromu. V momente ako sa jej pokož-

ka dotkla  studenej trávy, na koži jej vyskočili 

zimomriavky.  

Spomenula si na momenty s ním pod stro-

mom. Ako sa smiali, hádzali kamene do jaze-

ra, kričali po sebe, hádali sa, bozkávali a objí-

mali. Prišlo jej to tak nereálne. Všetko sa sta-

lo tak rýchlo. Všetko skončilo tak skoro. Ne-

bolo to očakávané, ale stalo sa. Bolelo to 

viac, ako čakala, viac ako si predstavovala. 

Nikto ju nevaroval pred tou bolesťou. Nikto 

ju nevaroval pred jej srdcom. Ale ako by aj 

niekto mohol? Bola viac komplikovaná ako 

matematika, viac nepoznaná ako vesmír.  

Spomenula si na všetko dobre s ním. Spome-

nula si na všetko zlé s ním. Spomenula si, že 

la a upratovala neporiadok za niektorými štu-

dentmi. A mnohokrát to bola použitá vrec-

kovka, či nedojedená desiata bez obalu alebo 

len tak, na kôpke nahádzane papieriky. Spo-

ľahnúť sa na to, že to niekto za mnou uprace, 

je príliš jednoduché a zároveň hlúpe.  

Nočná správa 

všetka bolesť pochádzala z nich dvoch. A ne-

chcela chápať situáciu. Nechcela myslieť na 

to, že to možno tak malo byť. Nebolo v po-

riadku myslieť na takéto veci. Bolo to zbytoč-

né a hlúpe. Lebo boli to chyby, ktoré urobila 

aj ona a nemusela.  

Ďalšie slzy, ďalšia bolesť. Piesne v slúchad-

lách sa menili rad radom a nálada klesala stá-

le viac. Všetky smutné lovesongy, všetky hlú-

pe slova raperov, všetky zamilované reči... 

V momente, kedy jej hrala pieseň do Eda 

Happier, pípla jej SMS. Zachmúrila sa. Kto by 

jej teraz písal, keď každému by malo byt jas-

né, že je sama a že to teraz potrebuje. V 

správe stálo iba: „Si hodná väčšej lásky, akú 

si dostávala. Si hodná nekonečnej lásky, bez-

hraničnej lásky. A všetky slzy na koniec budú 

tvojou radosťou... budeš milovaná ako potre-

buješ."  

Neznáme číslo. Slzy sa liali ako vodopády  

a srdce praskalo pri každom slove. 

      

 Miriam Gabriela Harvanová, III. C 

Otázka znie, chceme toto aj naďalej? Chceme 

sa tváriť, že nám to je jedno? Lebo možno 

našou sebeckosťou vzniklo niečo takéto.  

 

Miriam Gabriela Harvanová, III. C 
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Keď sa spojí učenie francúzskeho jazyka so 

zábavou a trochou umenia, môže z toho 

vzniknúť napríklad aj veľmi vydarené diva-

dielko. Študenti II. C a I. A triedy (V iktória 

Sciranková, Bianka Vachaľová, Miriama 

Sabolová, Ivana Kuchárová, Erik Michňák 

a Natália Uličná) sú toho dôkazom. V rámci 

krúžku Francúzske divadlo – FJ kreatívne, 

nacvičili študenti krátke dramatické vystú-

penie pod názvom Bande de casse-pieds! / 

Otravná banda! od Patricka Mermaza. 

Odoslaná prihláška na súťaž Jazykový 

kvet 2017 bola pre študentov dostatočnou 

motiváciou, aby hru usilovne nacvičovali, 

zháňali potrebné rekvizity a dolaďovali aj 

tie najmenšie chybičky vo výslovnosti 

francúzskeho textu. 

„Otravná banda!“, 
V podaní francúzskeho divadelného krúžku 

Deň súťaže sa blížil, intenzita nacvičovania 

sa zvyšovala a 1. 3. 2017 už boli pripravení 

prvýkrát odohrať hru pred porotou na kraj-

skom semifinálovom kole súťaže Jazykový 

kvet v Prešove. Nielen tam, ale aj na kraj-

skom finále (7. 4. 2017 v Prešove) sa predsta-

venie porote zjavne páčilo, a tak si študenti 

opäť zahrajú 19. 5. v Trnave, už na celoslo-

venskom kole tejto súťaže.  

Z komentára jednej zo študentiek „Je to 

sranda a stále to tak rýchlo zbehne“ usudzu-

jem, že francúzštinárom sa práca v rámci 

krúžku páči a dúfam, že im entuziazmus vy-

drží aj naďalej. 

 

Mgr. Martina Šimčíková 
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On parle français ici! 

Une solution 
Tu sais quel est le plus vieux pont à Paris?  
Remplis la solution pour découvrir. 

1. Le type de viande.  

2. L´animal qui vit dans la mer ou dans la 

rivière. 

3. Un fruit tropique, jaune et acide.  

4. Le produit de boulangerie.   

5. Le fruit que singes aiment beaucoup. 

6. „Le frère“ de poivre. 

7. La pièce où on prépare le repas.  

8. Les poules pondent les _ _ _ _ _.    

            

                

              

                  

      

                

          

              

              

Mots-Mêlés:  Cherchez les mots dans les 4 directions   

P E B R I M E R R S O N N É N E  N' E 

S T M  P E U Q I T A R P C A R F A I 

T  A M A I Q S   T O U O T  L E  

M R T O N F I N C A L C U L E T T E D 

E U H H I S T O I R E  E E M A T I N 

S E E T  E A L P H A B E T S O I H   

L T M - M R M Ê M E D  E T   Ç A P  

A C A C' E V R S T H E U R E    E A N 

N E T C O I O R P E R E L G N A I R T 

G R I  M E F O R P I E U E M M O G X 

U I Q  Q T N U' O E T R  S T Y L O E 

E D U C A T I O N  P H Y S I Q U E P 

  A E R L E C T E U R F A I T     G   

MATHEMATIQUE 

EDUCATION PHYSIQUE 
HISTOIRE 

INFORMATIQUE 
GEOGRAPHIE 
DIRECTEUR 

FIN 
PROF 
STYLO 

GOMME 
MATIN 

ALPHABET 
CALCULETTE 

TRIANGLE 
SERVIETTE 
LANGUE 
LECTEUR 
LANGUE 
LECTEUR 

PRATIQUE 
PRONE 
HEURE 
ÉCOLE 

BRIMER 

La solution se compose de 76 lettres.  

Virlangues  
Est-ce que tu peux prononcer les phrases suivantes?  
Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien de chasse. 
[An    šasŕ       sašon      šase     dua   savuár  šase     son   son   šjan  d     šas] 
Trois gros rats gris dans trois gros trous ronds rongent trois gros croutons ronds. 
[Trua  gro   rat  gri    don   trua   gro   tru      ron      ronž    trua   gro    kruton    ron. ] 

 
Pripravili: Michňák Erik, Sabolová Miriama, Sciranková Viktória (II.C) 
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Rätsel, Sprichwörter 

RÄTSEL 
 

Es ist weiß wie Schnee und versinkt im Kaffee.                                                       
 

Rot wie Blut, schmeckt dir gut. 
Süß und rund, ist sehr gesund.                                                                              

 

In der Luft, da fliegt es, 
auf der Erde, da liegt es. 
Auf dem Baum, da sitzt es, 
in der Hand, da schwitzt es, 
auf dem Ofen zergeht es.                                                                                       

 

Es ist etwas in meinem Haus, 
es geht Tag und Nacht und doch nicht heraus.                                                            

 

Fällt vom Himmel, macht dich nass. 
Sag mir doch. Was ist denn das?                                                                              

 

Was du machst, das mache auch ich. 
Wenn du lachst, dann lache auch ich. 
Stehst du still, dann stehe ich auch. 
Gehst du, nun, so gehe ich auch. 
Was du tust, das tue auch ich.                                                                                
                                     
    (r Schnee, r Spiegel, e Uhr, r Zucker, r Regen, e Erdbeere) 

 

SPRICHWÖRTER 
 
 In einem gesunden Körper lebt ein gesunder Geist. 
 Wir leben nicht, um zu essen, sondern wir essen, um zu leben. 
 Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. 
 Kleider machen Leute. 
 Sag mir, was du liest, und ich sage dir, wer du bist. 
 Kleine Kinder, kleine Sorgen; große Kinder, große Sorgen. 
 Ohne Fleiß kein Preis. 
 Aller Anfang ist schwer. 
 Wie du mir, so ich dir. 
 Allzu viel ist ungesund. 
 Übung macht den Meister. 
 Aus den Augen, aus dem Sinn. 
 Verschiebe niemals bis auf morgen, was du noch heute kannst besorgen. 
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Пословицы,  

как правило, имеют прямой и переносный смысл, в короткой форме выражают  

му-дрые мысли 

 "Куй железо пока горячо.„ 

 "Из огня да в полымя. (из одной беды в другую) 

 "Два сапога — пара, да оба на левую ногу одеты“.  

 „Собаку съел, да хвостом подавился“. 

 „Хлебом не корми — дай водки попить“. 

 „Сколько волка не корми — он всё в лес смотрит“. 

 „Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты“. 

 "Бесчестье хуже смерти." 

Пословицы, Загадки, Cказки  

Загадки 
С помошью загадок дети познают окру-жающий мир, учатся и набирают знания. 

Следовательно детские загадки помогают им изучать мир.  Uhádnete? 

 Сидит дед, в шубу одет. Кто его раздевает, тот слёзы пролевает. –  

 Одну меня не едят, а без меня мало едят. - 

 Бел ка снег, в чести у всех. В рот попал, там и пропал. –  

 Кто под полом таится, кошки боится? - 

 Зимой спит, летом -ульи ворошит -  

 

(медведь, лук,  мышь, сахар, соль) 
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в них выступают    -  Баба-яга, Змей многоголовый, Морозко, Колобок, Снегурочка  

– priraďte k obrázkom : 

Русские сказки  

- их действие проиcxодит в „тридевятом царстве, тридесятом государстве“, герои 

летают на "коврах - самолётах",  

 

шагают в "сапогах - скороходах" 
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Pár postrehov zo života na Hotelke...  

A v čom je naša škola iná ako ostatné? 

Nuž... 

Naučíte sa ceniť si zvláštne veci – super vý-

vrtku, nový shaker, kvalitnú džezvu alebo 

motýliky. 

Naučíte  ceniť si prácu iných ľudí – lebo keď 

sa majú akcie vydariť, musíme spolupraco-

vať ako jeden tím. 

Chlapi, ktorí vedia variť, sú sexi. (Týmto 

pozdravujem Paľa Miča, Tomáša Kičuru a 

Mateja Čandu). 

Barmani a barmanky sú najlepší terapeuti a 

zabávači na svete. (Ženské osadenstvo ško-

ly oceňuje Vlada Baňasa, Mateja Čandu – 

zase, no toto, ten chlapec je snáď multita-

lent, Sebastiána Zimu a Tomáša Dolinského, 

mužské zasa Daru Špirkovú) 

 

 

 

 

 

 

Káva už nebude len „presso". Bude to man-

na nebeská. 

Je veľmi potešujúce, ak nájdete v cappucci-

ne pekný obrázok. (Prvenstvo drží Anita Ko-

rinková so svojimi labuťami.) 

Anonymné postrehy 

Ľudia majú vyššiu úroveň, galantný chlapec, 

ktorý ti podrží dvere alebo usmievavá čašníč-

ka vždy zlepšia tvoj deň. 

Naša škola posilňuje telo aj ducha – nosenie 

tanierov zoceľuje pevnú vôľu. 

Ovocie zrazu nebude len na konzumáciu. 

(Katka Štefaniová nemá len očarujúci úsmev, 

ale aj šikovné ruky.) 

 

 

 

 

 

 

 

Samostatnosť - päť rokov ťa naučí byť samo-

statne mysliacim jedincom, ktorý vie okrem 

iného dobre variť, prestrieť stôl a dohovoriť 

sa v inom jazyku. Zistíš, že život ponúka 

omnoho viac na našej škole ako na hociktorej 

inej. Nemusíš byť povolaním syn, lebo vieš, 

že z našej školy sa naprázdno neodchádza. 

Zarobíš si na seba hocikde. Či už doma alebo 

v zahraničí. 
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Lajdačenka 

 

      Meno žiaka:  ............................................................................ 

 

      Trieda:  ........................ 

 

      Predmet:   ............................................................. 

 
Táto „lajdačenka“ sa vzťahuje    na  odpoveď, zabudnuté pomôcky a domácu 

úlohu. Nesmie sa použiť na školskú úlohu, test , dohodnuté referáty a projekty. 

Platnosť:  do vydania ďalšieho čísla 
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