
 

 

  

     

 



 

 

Slávnostné zahájenie školského 
roka  

2019/2020 

 

Začiatok školského roka sa na našej škole prebehol netradične, a to na 

školskom dvore pod vedením novozvolenej pani riaditeľky Ingrid Vokuličovej.  

Slávnostne zahájenie nového školského roka sa začalo nástupom a štátnou 

hymnou, ktorá dala zahájeniu patričnú dôstojnosť. Na tento deň určite 

nezabudneme. Následne riaditeľka školy predstavila učiteľov a majstrov 

odbornej výchovy, ktorí nás budú v tomto školskom roku  vzdelávať. 

Nasledoval slávnostný príhovor a rôzne informácie pre nás i nových 

spolužiakov, ale aj pre prítomných rodičov. Na záver nám pani riaditeľka 

popriala veľa úspechov v novom školskom roku a zároveň podotkla, že zajtra sa 

opäť stretneme a začneme spolu pracovať na získavaní nových vedomostí 

a zručností. Po ukončení zahájenia sme boli všetci radi, že sa konečne 

stretávame so svojimi spolužiakmi,  učiteľmi, ktorých sme dlho nevideli. Tešili 

sme sa aj na  našich prvákov, s ktorými nadviažeme nové priateľova.   



 

 

Spoznávanie v prírode 

 

 

 

 

Aby začiatok roka pre nás nebol stresujúci, usporiadala škola                    

5. septembra akciu s názvom: „Spoznávanie v prírode“, ktorej cieľom bolo 

pomôcť našim nováčikom zapadnúť do kolektívu. 

Celá škola sa vybrala na turistickú vychádzku smerom na Kvetnicu. 

Počasie nám prialo, a tak sme pomaly kráčali, rozprávali sa a spoznávali 

s našimi novými prvákmi, ktorí začali študovať na našej škole. Po výdatnej túre 

sme zakotvili na neďalekej lúke, kde sme sa vyšantili pri rôznych športových 

hrách. 

Blížil sa obed, a tu nastalo veľké prekvapenie. Po ceste sa blížilo školské 

auto, ktoré nám priviezlo opekanú klobásu. To bolo radosti! Keďže hlad je zlý, 

tak sme si všetci pochutili. 

Cestou do školy naše rozhovory pokračovali, spomínali sme na krásne 

chvíle, ktoré sme spolu zažili a zároveň sme sa tešili na zajtrajšie stretnutie v 

škole. 

 



 

 

Svetový deň duševného zdravia 

 

 

10. október je svetovým dňom  duševného zdravia, a preto aj my sme si 

ho pripomenuli školskou akciu. Pani učiteľka Lašková pre nás pripravila krátku 

prezentáciu, z ktorej sme sa dozvedeli, že aj duševné zdravie je pre človeka 

veľmi dôležité. Mali by sa mu venovať rovnaká pozornosť a starostlivosť, ako 

zdraviu telesnému. 

Okrem toho nás prekvapilo, že za najrozšírenejšie psychické ochorenie sa 

považuje depresia. Podľa štatistiky z Národného centra zdravotníckych 

informácií výskyt nových duševných porúch narastá. V dnešnej modernej dobe 

sa rozmáha aj kyberšikana, ktorou je ohrozená najmä mládež. 

Po prezentácii prebehla diskusia na túto tému, ktorá nás mimoriadne 

zaujala. Otázky, na ktoré sme spolu hľadali odpovede boli rôzne: prečo depresie 

začínajú v našom veku, či aj my môžeme pomôcť takýmto kamarátom, ako sa 

chrániť pred kyberšikanou a mnoho ďalších. 

Spoločne sme dospeli k záveru, že podpora a prevencia duševného zdravia 

sú kľúčom k tomu, aby  dospievajúcim pomohla kvalitne prežiť svoj život. 

Okrem toho sme si uvedomili, že ak máme nejaký problém, nie je hanba 

požiadať niekoho o pomoc. 



 

 

Keramické dielne 

V novembri sa na našej škole konala zaujímavá akcia s názvom: 

„Keramické dielne“, ktorá nám  ponúkla vlastnoručnú výrobu hrnčekov, 

príveskov, svietnikov ale hlavne vianočných dekorácii z keramiky.  

Na začiatku samotnej výroby vianočných dekorácii sme sa dozvedeli 

o hrnčiarskej tradícii na Slovensku, samotnej výrobe, ale aj to, ako docieliť, aby 

sa táto keramika dala používať.  

Táto tvorivá práca sa nám veľmi páčila, a to hlavne preto, že  sme si  

vyskúšali svoju šikovnosť a zároveň vyrobili pekný darček. Výroba anjelikov, to 

bol náš nápad, keďže sa blížili vianočné sviatky a my sme už nemuseli 

rozmýšľať o vianočnom darčeku pre rodičov, či priateľov. Dostali sme 

modelovaciu hrnčiarsku hlinu a pod vedením lektorov a za pomoci pani učiteľky 

Michnicovej sme začali s modelovaním. Po ukončení práce sa všetky výrobky 

pozbierali a zobrali vypáliť do keramickej pece. Asi o týždeň sa lektori vrátili 

a na rozpracovaných anjelikoch sme pokračovali v ďalšej práci. Nanášali sme  

farebnú glazúru, ktorá  po opätovnom vložení  našich výrobkov do keramickej 

pece a vyschnutí dodala anjelikom jemnú farbu, pevnosť ale aj potrebný lesk. 

Okrem toho sme zistili, že s takouto keramikou sa stretávame aj               

na jarmokoch v podobe suvenírov alebo v obchodoch, ktoré ponúkajú bytové 

doplnky. 

 



 

 

Športom pre červené stužky 
 

 V rámci podpory boja proti AIDS sa na našej škole  

konalo niekoľko akcií. Napríklad 19. novembra sa uskutočnil turnaj 

v  stolnom tenise chlapcov a dievčat. 

Víťazom v stolnom tenise u chlapcov sa stal Matúš Ščuka a u dievčat 

Erika Vlčková. Víťazom srdečne blahoželáme! 

Veríme, že zdravý životný štýl je jednou z preventívnych kampaní, ktoré 

aktívne zabraňujú rozširovaniu AIDS. 

 

 

 

 



 

 

Deň študentstva - 30. výročie nežnej 

revolúcie 

Deň boja za slobodu a demokraciu sa neodmysliteľne spája so študentmi. 

Každý rok si pripomíname udalosti Nežnej revolúcie, ktorá naštartovala 

politické, hospodárske a spoločenské zmeny a začala tak proces demokratizácie 

bývalého Československa. 

21.novembra sme si aj my pripomenuli toto výročie.  Našou úlohou bolo 

pod vedením učiteľov pripraviť  výstavku „Retro výrobkov“ a na vybrané témy 

porovnať život pred revolúciou s dnešným životom. 

Deň sa začal prehliadkou „Retro výrobkov“, do ktorej prispeli 

zamestnanci aj žiaci zo svojich domácností. Výstavka obsahovala množstvo 

vecí, ako napríklad: čiernobiely televízor, gramofón, rádio, odevy,  hračky, 

kuchynské spotrebiče, bytové doplnky, peniaze ale aj mnoho iných veci. 

Po prehliadke sa každý učebný odbor presunul do svojej triedy a pracoval na 

zadanej téme: 

Murári dostali úlohu prezentovať „Symboly socializmu“, zhotovili 

plagát, kde tieto symboly zobrazili. 

    

Cukrári mali za úlohou  priblížiť nám „Módu, bývanie a tlač“ v tej 

dobe.  Zhotovili plagát  a zorganizovali aj  módnu retroprehliadku.  

Témou kuchárov  bolo: „ Škola + potraviny“, kde prostredníctvom 

krátkej scénky predviedli, ako v škole prebiehalo vyučovanie pred rokom 1989.  



 

 

Zhotovený plagát zobrazoval potraviny,  ktoré boli dostupne do roku 1989 

a ktoré si môžeme kúpiť v obchodoch dnes. 

      

      Služby a domáce práce spolu s opravármi poľnohospodárskych strojov 

dostali za úlohu zobraziť rozdiely v ekonomike pred nežnou revolúciou a po nej 

prostredníctvom témy: „Ekonomika a peniaze“. Svoje poznatky predviedli 

prezentáciou v PawerPointe a podobu ekonomiky zobrazili aj  plagátom. 

Záhradníci sa popasovali s témou: „Cestovanie, dovolenky a pionierske 

tábory“, Na danú tému tiež vypracovali plagát a prezentáciu.               

Na záver zaujímavej akcie nás navštívil významný hosť - Václav Havel, 

bývalý československý disident a prvý porevolučný prezident, ktorého 

stvárnil náš majster odbornej výchovy František Budaj.   

 

trieda 1.Z 



 

 

Celoslovenská súťaž zručnosti v Námestove 

7. novembra 2019 sa konala súťaž zručnosti v učebnom odbore: „Práca 

pri príprave jedál“, na ktorej nás v Námestove reprezentovali Andrea Banašová 

a Mirka Vlčková. Úlohy sa zhostili na výbornú, pretože v silnej konkurencii 

obsadili  1. miesto. 

Svoju zručnosť si overili  pri príprave obložených chlebíkov 

a zeleninových hniezd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Olympiáda 

Ľudských práv 
14. novembra sa v Košiciach konal 

14. ročník Olympiády ľudských práv. 

Vyhlásená téma tohto ročníka mala názov: 

„Pravo na život a ľudskú dôstojnosť“.   

Na súťaži sme získali krásne           

3. miesto, o čo sa pričinili Erika Vlčková 

a Timotej Bartoš. Ich úlohou bolo 

zhotoviť plagát o významnej svetovej 

osobnosti dejín, ktorú si vybrali losovaním. 

Po súťaži, s pocitom dobre vykonanej 

práce, navštívili Letecké múzeum 

v Košiciach. 

 



 

 

Hrozí AIDS aj Tebe  

 Červené stužky sú symbolom 1. decembra – 

Svetového dňa boja proti AIDS. V rámci toho sa 28. novembra  uskutočnila  u 

nás prednáška na tému: „Hrozí AIDS aj Tebe“. 

Zišli sme sa v aule školy, kde nás už čakala pripravená prednáška 

a následná diskusia k tejto závažnej téme. V posledných rokoch sa touto témou 

stretávame v televízii, rozhlase, ale aj na internete. 

V rámci prednášky sme sa dozvedeli niečo o histórii vírusu HIV a 

choroby AIDS vo svete a na Slovensku, ako sa vírus HIV prenáša, respektíve 

neprenáša, aké sú príznaky a aká je liečba. 

 „AKO BOJOVAŤ PROTI HIV/AIDS“ 

DROGOVÁ PREVENCIA  (protidrogové opatrenia, prednášky) 

FINANČNÁ POMOC (finančná pomoc krajinám tretieho sveta) 

INFORMOVANOSŤ (vzdelávanie, osveta) 

PREZERVATÍVY (požívanie kondómov) 

ZABRÁNIŤ ŠÍRENIU (lekárske prehliadky, testovanie) 

ZDRAVOTNÍCTVO (zlepšiť zdravotné služby, očkovacia látka) 

ZMENA ZMÝŠĽANIA (výchova k zodpovednosti) 

ŽIŤ ZODPOVEDNE (výchovu k vernosti partnerov a k zdravému životnému 

štýlu) 

Prognóza: HIV/AIDS je v súčasnosti liečiteľné, ale (zatiaľ) nevyliečiteľné 

ochorenie!  



 

 

Vianočné hody 
      

    Dňa 20. decembra - posledný deň pred  

     vianočnými prázdninami sa v škole uskutočnila: 

     „Vianočná akadémia a Vianočná burza“. 

     

 

Vianočná akadémia sa začala v školskej jedálni, kde sme sa 

všetci zišli.  

V úvode nás privítala a zároveň počas celej akadémie sprevádzala pani 

učiteľka Skokanová. O sprievodnú hudbu sa postaral pán učiteľ Louda. 

Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavosti o Vianociach Z krátkych scénok, kolied, 

vinšov i piesni sme sa dozvedeli mnoho zaujímavosti o histórii a zvykoch 

spájaných s Vianocami v jednotlivých regiónoch Slovenska, ale aj sveta. 

Novinkou bola aj scénka z knihy rozprávok HANSA CHRISTIANA 

ANDERSENA: „Dievčatko so zápalkami“, kde nám žiaci  vykreslili príbeh 

malého dievčatka odohrávajúci sa v posledný deň roka na Silvestra.   

 

 



 

 

Celou akadémiou sa niesla príjemná vianočná atmosféra, ktorá 

vyvrcholila jednou z najznámejších vianočných piesní - Ticha noc, svätá noc. 

Dozvedeli sme sa, že po prvýkrát ju uviedli arnsdorfský učiteľ a organista Franz 

Xaver Gruber a kaplán Joseph Mohr v kostole sv. Mikuláša v Oberndorfe pri 

Salzburgu 24. decembra 1818. 

Text piesne napísal Joseph Mohr už roku 1816 vo farnosti Mariapfarr. 

Franz Xaver Gruber skomponoval pred Vianocami 1818 k jeho básni melódiu. 

Pieseň sa okamžite stala veľmi populárnou, hoci bola prvýkrát predstavená len v 

sprievode gitary. Dnes je preložená do 300 jazykov a nárečí a Kaplnka Tichej 

noci v Oberndorfe  je turistickou atrakciou.  

 Po ukončení vianočnej akadémie sme sa odobrali do tried, kde bola 

pripravená „Vianočná burza“ s výrobkami, zhotovenými na odbornom 

výcviku, novinkou bola  kapustnica, ktorú podávali naši kuchári. Žiaden odbor 

sa nedal zahanbiť. Výrobky sa rýchlo rozobrali, každý si tam našiel niečo, čím  

chcel urobiť radosť blízkym pod vianočným stromčekom. 
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Trestnoprávna zodpovednosŤ mládeže 
 

Po novom roku 27. januára sme absolvovali prednášku na tému:              

„ Trestnoprávna zodpovednosť mládeže“ s pracovníkom  Policajného zboru   

v Poprade.  

Prednáška bola veľmi zaujímavá. Dozvedeli sme sa v nej, že mladiství 

páchatelia sú osoby od 14 do 18 rokov. Policajné záznamy potvrdzujú, že aj 

mladiství sa každý rok podieľajú na kriminálnej činnosti a páchajú 

predovšetkým tieto druhy kriminality:  

- majetkovú kriminalitu (krádeže, vandalizmus, poškodzovanie cudzej veci) 

- násilnú kriminalitu (ublíženie na zdraví, vyhrážanie, šikanovanie, 

vydieranie) 

- mravnostnú kriminalitu (požívanie alkoholu, drog, znásilnenie, pohlavné 

zneužívanie) 

- drogovú kriminalitu  

- ostatnú kriminalitu (dopravné nehody, ohrozenie pod vplyvom 

návykových látok, týranie zvierat) 

- extrémizmus (hanobenie národa, rasy, podnecovanie k neznášanlivosti...)  

Informácie o trestnej zodpovednosti mladistvých, priestupkoch, trestných 

činoch, prejavoch extrémizmu, radikalizmu, šikanovaní, zneužívaní 

sociálnych sietí nám  pracovník  mestskej polície ilustroval príkladmi             

z praxe, čím rozprúdil medzi žiakmi živú diskusiu na danú tému.  

 

 



 

 

Nebezpečenstvo drog a kriminalita 

mládeže  

 

29. januára sme pokračovali v ďalšej prednáške na tému: 

„Nebezpečenstvo drog a kriminalita mládeže“, čo spolu neodvrátiteľne 

súvisí. Prednášku a následnú diskusiu viedla pracovníčka policajného zboru 

v Poprade. Svoje poznatky vysvetlila príkladmi z praxe a opäť sa rozprúdila 

medzi žiakmi živá diskusia na danú tému.  

 

 

 



 

 

Turistika  a kurz na ochranu života  

a zdravia 

 

Dňa  30. januára  sa uskutočnila túra do Starého Smokovca. Ráno sme sa zišli            

na železničnej stanici a nastúpili do vlaku Tatranských elektrických železníc. V Starom 

Smokovci sme  prestúpili na lanovku, ktorá smerovala na Hrebienok. Na Hrebienku nás  

očaril Tatranský ľadový dom.  Ľadovú krásu sochárov  z Litvy, Nemecka, Česka a Slovenska 

sme obdivovali s otvorenými ústami. 

 Hlavným staviteľom bol aj tento rok  Adam Bakoš. Na stavbu sa použilo 

neuveriteľných množstvo ľadu.  

Hlavnou témou krásneho a veľkolepého ľadového chrámu bola tento rok Katedrála 

Notre-Dame, tiež nazývaná aj Chrám Matky Božej v Paríži. Katedrála je zaradená medzi 

svetové kultúrne dedičstvo UNESCO. Postavená je v gotickom štýle, o časť svojej krásy však 

prišla po požiari 15. apríla 2019.  

Táto majestátna ľadová stavba, ktorá nemá na Slovensku obdobu, rozhodne stala za to, 

aby sme ju videli.  

Po prehliadke sme sa vybrali na Rainerovu chatu (Rajnerku), je to najstaršia chata       

vo Vysokých Tatrách. Bola postavená v roku 1863 Jánom Jurajom Rainerom. 

Počasie nám prialo, tak že sa nám výlet vydaril. Už teraz sa tešíme, čím nás prekvapia 

sochári na budúci rok. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

AHOJ... 

                   

 

 

 

DO VYDANIA NASLEDUJÚCEHO 

ČÍSLA SA LÚČI REDAKČNÁ RADA:  

 

 Ondrej Paukovič  

 Miroslava Vlčková 

 Kristína Mirgová 

 Andrea Čonková 

 

Koordinátorky: Mgr. Rusnáková 

           Ing. Michnicová 

 

september – január 2019/2020  


