
 
 

 

  



 
 

 

 

 

Vitajte Elkáči! 

 

Začal sa nový školský rok  a my sa tešíme na nové skúsenosti 

a zážitky. Vítame nových prvákov, ktorí rozšírili rady nás- študentov. 

Všetko sa zbehlo tak rýchlo. September-spomienky na prázdniny, 

október- hádam sa už začneme učiť, november- hurá 

imatrikulácie, december- sviatky pokoja/ samozrejme to platí aj 

pre učenie, január-des- polročné vysvedčenie. Zrazu je tu frmol  

a samé skúšanie pred polrokom. Hádam to zvládneme bez ujmy 

na zdraví a prejdeme do druhého polroka, aby sme si zdravie 

upevnili návštevami lekárov. Všetkým študentom prajeme  veľa síl 

a odvahy pri štúdiu. 

 

Mária Dolná 

 

 

  



 
 

 

Adaptačný kurz 

Na adaptačný 

kurz som sa veľmi 

tešila. Najprv som 

si myslela, že 

nepôjdem 

nikam, pretože 

dva dni predtým 

som zvracala 

a bolo mi zle. 

Dávala som si 

tabletky a cítila 

som sa už lepšie, 

tak som 

nakoniec šla. 

Ráno sme sa všetci stretli pri škole, chvíľku sme síce čakali, ale hneď ako 

došli pani profesorky, nasadli sme do autobusu a konečne sa mohol 

adaptačný začať. Hneď ako sme došli na chatu, všetci si obsadzovali 

izby, vybaľovali sa a samozrejme sme hľadali zástrčky. Na izbe som bola 

s mojimi zlatíčkami Denkou, Kajou, Mirkou a Nikou. Naše pani profesorky 

nám samozrejme povymýšľali rôzne aktivity a medzi nimi sme mali 

približne 20 minútové prestávky, cez ktoré sme sa šli napchať 

sladkosťami na izbu. Rozdelili nás do skupín a doteraz neviem niektorých 

mená v tej našej skupinke, pretože sme boli aj s 1.A a s nimi sa moc 

nepoznám. Aktivity boli rôzne ako vymýšľanie erbu skupinky, reklamy na 

rôzne veci, ale aj zahrať nejakú situáciu z určitej rozprávky. Dosť sme sa 

tam nasmiali, užili si srandy, ale aj lepšie sa spoznali. Bolo mi dosť ľúto, že 

som musela večer odísť, pretože mi bolo strašne zle, ale neľutujem, že 

som tam šla a bola s nimi aspoň ten deň. Som rada, že sa niečo také 

zorganizovalo a že som získala takú partiu ľudí v tej mojej šibnutej triede.

  

Aďa Vojtilová    



 
 

Ima3cooly 

2.septembra sme prvýkrát vkročili na pôdu našej školy Ekonomickej v Spišskej 

Novej Vsi ako oficiálni študenti.  Áno , reč je o  nás prvákoch. Mali sme 

približne 2 mesiace na to, aby sme sa v novom prostredí trochu „udomácnili“ 

a skúsili si našich tretiakov nepohnevať hneď na začiatku. Vedeli sme, že by si 

nám to mohlo na imatrikuláciách vrátiť :P 

 Po zoznámení s tretiakmi sa začali plánovať imatrikulácie. Ako to väčšinou 

býva, nie všetci prváci boli z tejto „slávnosti“ nadšení.  Jediný dôvod bol asi 

ten, že pod imatrikuláciami si každý predstaví plno trápnych a ponižujúcich 

situácií.  Naši perfektní tretiaci to vzali skôr po tej zábavnej stránke. Veď koniec 

koncov o nič iné ani nešlo .  

Všetko sa začínalo rúžom. Presne tak, rúžom. Srdiečka, nápisy – 3.L a všetko 

možné, čo by nás skrášlilo.:) 

Pokračovalo to natáčaním videí. Pri tých sme sa nasmiali asi najviac. Niektorí 

sa so svojou rolou popasovali naozaj statočne :) 

Nakoniec samotné imatrikulácie... 

My ako prváci – bažanti sme plnili  rôzne úlohy zadané našimi pánmi tretiakmi. 

Evidentne sme s úlohami boli všetci spokojní, pretože nikto neprotestoval. 

O tom, že fantázii sa medze nekladú, nás presvedčili tretiaci, ktorí nám 

pripravili rôzne „dezerty“ ako napr. rezeň, čistenie zubov domácou pastou a 

pod. :)  

V každom prípade si tu na svoje prišiel každý gurmán.  

Úlohy boli obohatené spevom, kde dotyční ukázali svoje skryté talenty.  

Chlapci nám odhalili ich citlivú dušu a lásku k baletu. ( v sukničkách im to 

naozaj svedčí :) ) 

 

Imatrikulácie dopadli nad naše očakávania a poďakovanie patrí hlavne 

našim TRETIAKOM !  

 

Aby som nezabudla, my ako prváci si už teraz brúsime zuby na pripravovanie 

imatrikulácií, kde našim budúcim prvákom nič nedarujeme ;) 

 

 

 

 

 

Michaela Hamráková 

 

 



 
 

 

Zvieracia výstava 

Tak ako po iné roky sa uskutočnila na našej škole dňa 3.10.2014, ktorá sa 

konala pod dohľadom  pána profesora Pavlisa a s pomocou žiakov 1.E triedy. 

Táto výstava sa konala na parkovisku v areáli školy a v telocvični. Na tejto 

výstave bola hrabavá hydina, vodná hydina, zajace a holuby.                             

1.E trieda sa starala o tieto zvieratá, ktoré odvážili a zaznamenávali do 

papierov všetky údaje na, ktorých bolo vypísané: 

 Plemeno zvieraťa  

 Číslo plemena  

 Hmotnosť zvieraťa 

 A ďalšie údaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieto údaje boli zverejnené a vyvesené pri každom zvierati na klietke, ktoré ste 

si mohli prečítať aj vy. Na túto výstavu sa prišli pozrieť žiaci z našej školy cez 

prestávky, alebo cez hodinu so svojím vyučujúcim. Tak ako sa zúčastnili tejto 

výstavy naši žiaci, zúčastnili sa jej aj materské škôlky, základne školy. Bolo to 

sprístupnené aj verejnosti a prišla k nám aj televízia Reduta. Na našu výstavu 

sa prišla pozrieť napríklad materská škôlka z Tarče a Základná škola Lipová. 

Pre deti z materskej škôlky to asi bol veľký zážitok, pretože v ich 

domácnostiach to nie je. Ako aj naši žiaci, tak aj škôlkári mohli nakŕmiť zajace 

a popozerali si hrabavú hydinu, vodnú hydinu a holuby, ktoré tak ľahko 

nevidia každý deň ak bývajú v bytovke. Tejto akcie sa zúčastnia cez deň 

otvorených dverí aj iné základné školy –deviataci, ktorí budú mať záujem 

študovať na našej škole. Veľká vďaka pa trí žiakom 1.E triedy, ktorí sa podujali 

pomôcť pri tejto  výstave pod dohľadom pána profesora Pavlisa 

a s pomocou ďalších ľudí.  Katarína Vojtilová 1.L trieda 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krehký pohľad do vnútra jednej duše 

 

Literárne prvotinky Kristíny Sokolovej 

 

  



 
 

 

Za snahou sa skrýva zlato 

 

 

 

Niekedy je život ťažký 

Ľudia, čo na tvárach majú masky 

Všade faloš, klam a zloba 

" Priateľ " len keď niečo chce, ruku podá 

Diabol za každým rohom pokúša 

Tvoj pokoj narúša... 

Musíš prekonať množstvo nástrah, no stojí to za to 

Pozri sa takto na to, 

Aj keď pod nohami máš blato... 

Za snahou skrýva sa zlato 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Hlupák človek 

 

Vyberiem papier, chopím sa pera 

bez toho sa žiť proste nedá. 

Musím písať o tom, čo okolo seba vidím 

O tom, ako si každý krivdí 

o tom ako politici zneužívajú ľudí 

Musím písať o tom, ako mládež berie drogy, 

Nechcú vnímať svoju osobnosť a potláčajú svoje vlohy 

 

Píšem aj o tom, čo sa dialo, 

nebolo toho málo,  

Veľa ľudí vo vojnách poumieralo 

Veľa katastrof sa v našich dejinách udialo 

 

Prečo človek nerobí to čo chce, 

prečo ide s davom? 

Prečo nerobí to kvôli čomu jeho srdce tlčie, 

prečo sa uspokojí s tým málom? 

Prečo sú na polovici sveta chladné vojny? 

Prečo sa človek tak umierania bojí? 

Na niektoré otázky nikdy nenájdeme odpoveď 

 



 
 

Naplno 

 

Bolo by to krásne 

Keby každý písal básne 

Spievali by sme v daždi 

Šťastný by bol každý 

Lásky by trvali navždy 

a neboli by vraždy  

 

Niekedy len tak snívam 

Čo sa deje vôkol mňa nevnímam 

Viem, možno veľké sny mám 

a v snoch mierim ku hviezdam 

 

Občas potrebujem len tak vypnúť 

Na všetko, čo sa stalo zabudnúť 

Vnímať len to, čo sa deje teraz  

Tento deň je tu len pre nás 

 

Tak už začni zmýšľať inak 

Nechoď ako slimák 

Otvor oči, nebuď  slepý 

 Vonku je pekne, slnko svieti 



 
 

Tak nahoď úsmev, obzri sa vôkol seba 

Veď máš všetko čo ti k šťastiu treba 

 

Máš talent, ambície, nádej 

Aj cez prekážky kráčaj ďalej! 

Máš pred sebou celý život. 

Ľudí, čo ti veria nesklam! A na plno Ži ho! 

 

 

Ozajstná krása človeka 

Neskrýva sa v tom, ako sa oblieka 

Skrýva sa v jeho srdci, myšlienkach 

Spravodlivý človek nemá mať z čoho strach 

 

 

Nemé lásky 

 

chýba mi tvoja vôňa, chýbajú mi tvoje pery  

chýbaš mi ty, celučičký celý ... 

chýba mi všetko, viem nedá sa to zmeniť, 

vrátiť tak čas a všetko znovu prežiť 

prečo sú lásky tak krátke a každá iná 

začínam si myslieť, že je každý jeden sviňa 

prečo o teba nestál tak, ako mal 

vravel že ťa ľúbil, no pritom len klamal 



 
 

milióny spomienok, no že vraj príde lepší 

aj keby prišiel, spomienky ostanú v mojom srdci 

trápiť sa pre lásku to zmysel veru nemá 

láska je slepá a častokrát aj nemá 

život ide ďalej, tak prečo sa zo sna budím 

som už iná a zanechávam za sebou ľudí 

chcem zabudnúť na nich, na všetkých čo som milovala 

musím to zmeniť, veľa sĺz som už pre nich vyplakala 

 

 

Znamenia 

 

Boh nám dáva znamenia, ktoré si častokrát nevšímame. 

Ukazuje nám cieľ, no cestu si sami vyberáme. 

Berie nám ľudí, na ktorých nám záleží, 

no dáva nám aj tých, ktorí nám dávajú veľa 

Každý deň sa nový život rodí a iný umiera. 

Ľahšie sa všetko zdá, keď je v srdci viera 

 

 

Je ťažké žiť život tak, ako by si chcel  

Je ťažké na nohách stáť a mať nejaký cieľ 

Je to fakt ťažké ľudí si nevšímať 

Keď každá ti diktuje čo máš a čo robiť nemáš 

Je ozaj ťažké na nohách stáť 

Ak život svoj preklínaš 



 
 

Snažím sa robiť veci tak, aby som bola šťastná 

Snažím sa žiť tak, aby ma čakala budúcnosť krásna 

No stále ma minulosť ťaží, ťahá k zemi 

Nikto ti nepomôže, všetci sú zrazu nemí 

Každý ti vyčíta aj tú najmenšiu chybu 

Márne budeš v mori sĺz hľadať zlatú rybu 

Ber to všetko pozitívne  

aj planéty sa neustále hýbu 

Deň za dňom čoraz rýchlejšie idú 

Hľadám pravdu, no každý len klame 

Všetci budeme platiť za svoje skutky raz dane 

Tak čo sa má stať nech sa stane 

 

 

MAMA 

Mama si človek, ktorému za všetko ďakujem 

ani si nevieš predstaviť ako ťa milujem 

deväť mesiacov si ma nosila 

a potom nastala jazda zbesilá 

Keď ti doktori povedali, že to dieťa neprežije 

a neskôr zase, že ostane postihnuté 

toľko trápenia so mnou už od mala 

neviem si predstaviť, čo si prežívala 

celá rodina sa za mňa modlila 

a s božou pomocou som to prežila 

Pamätám si, malá, blonďavá, trojročná 

a nechápala som prečo tvoje bruško kope 

pokým prišla hodina vianočná 

a pozrela som sa pod stromček 

Bola tak malá a nevinná 

a ja som si myslela, že je to bábika 



 
 

no potom si mi vysvetlila, 

že je to moja sestrička Veronika 

Pamätám ako by to bolo včera, 

keď som sa hrala na pieskovisku a uštipla ma včela 

pribehla som k tebe s plačom 

vyľakaná, no aj tak ošetrila si ma s kľudom 

Toľko starostí si so mnou zažívala 

bola som hyperaktívna, neraz som ruku polámala 

Potom nastali tie dni školské 

učila si sa so mnou denne 

násobilku som mala v malíčku 

vždy si sa tešila, keď som doniesla jedničku 

Neskôr zas prišla prvá láska 

a tebe sa už objavila na čele vráska 

pamätám, ako som ti stále spievala 

a ty si ma aj s bolesťou hlavy počúvala 

Potom prišli starosti a trápenie v rodine 

keď otec nevedel, čo so sebou 

aj tak sme stále držali pri sebe 

vždy matka so svojou dcérou 

Mami...všetkým zlým sme spolu preskákali 

ťažké noci spolu preplakali 

na to sme tu, tvoje dcéry 

aby sme ti pomáhali 

 

 

Nočná 

 

Občas sme tak naivní  

plačeme za spomienkami stratenými 



 
 

a nevážime si tie okamihy 

čo hádžu sa nám samé pod nohy 

možno práve v túto chvíľu 

ucítiš silu toho okamihu 

že všetko je len v tvojich myšlienkach 

aj tí najsilnejší skončili raz na kolenách 

že nemusíš mať viac strach 

stačí zo zeme vstať  

a na nohách pevne stáť 

že slzy roniť zmysel nemá 

stačí odvahu nájsť a všetko prekonáš 

mať v sebe kúsok pokory 

pocítiť od blízkych silu dôvery 

lebo len dobrí ľudia môžu zmeniť svet 

ak stratíme nádej pomoci už niet 

život mi už rôzne karty rozdal 

neraz mi v hlave veľký zmätok nastal 

možno raz si hore a raz si dole 

ľudia si závidia aj šťastie, ktoré 

ti prináša úsmev na tvári 

nenávidia, keď sa ti darí 

a radujú sa, keď sa ti nedarí 

o nič na svete neprosím Boha 

len aby pokoj vládol a nie zloba 

pretože nenávisť len energiu ti kradne 

z každého čo nenávidí troska sa raz stane 



 
 

 Konferencia ŽŠR  

(25.11.2014) 

1.Vyhodnotenie zasadnutia ŽŠR zo dňa 13.10.2014  
Čo trápi žiakov v ŽŠR ?  
- Nezáujem iných žiakov školy o ŽŠR 
- Nedostatok informácii v ŽŠR zo strany školy  
- Nedostatočná komunikácia žiakov ŽŠR 
- Systém volieb žiakov do ŽŠR 
- Nedostatok financií 
- Kolísajúci pracovný výkon žiakov v ŽŠR 
- Dodanie vážnosti ŽŠR zo strany RCM a školy  
- Školenie pre koordinátorov ŽŠR, školenia pre nových členov ŽŠR 
- Nedostatok pochopenia pri organizovaní akcií zo strany ostatných učiteľov školy ( Uvoľnenie 
z hodiny  .. )  

- Zorganizovanie výmen v zahraničných ŽŠR 

2.Požiadavky ŽŠR 
- Tímová spolupráca ŽŠR v Košickom kraji  

- Väčší prísun financií  

- Riešenie problémov a tém , ktoré trápia žiakov SŠ  

3. Súťaž – Deň ŽŠR 
1. Miesto - Internát Medická 

    - Projekt : Módna prehliadka  

                  - Veľa akcií na tomto internáte ( Ima3cooly , ples , Mikuláš , Vianoce .. )  

2. Miesto - SPŠ Elektrotechnická Košice  

                 - Projekt :Prezentácia ŽŠR na ima3coolách , takže všetci žiaci sa dozvedeli o úlohách 

a aktivitách  ŽŠR 

                - Možnosť prihlásiť sa do ŽŠR ( žiaci sú potom volený prostredníctvom volieb )  

                - Iné ima3cooly ako zvyčajne bývajú  ( Tanec , hra na hud. nástrojoch )  

3. Miesto - SOŠ Kukučínova Košice  

             - Projekt : DOD ŽŠR 

               - Vyjadrenie riaditeľa čo čaká od ŽŠR 

               - Príspevok riaditeľa na každú školskú akciu  

               - Niektoré nereálne požiadavky riaditeľa napr. aby ŽŠR riešila to, prečo žiaci necvičia. 



 
 

 

 

X. Miesto -Trebišov 

                - Projekt : Filmový festival 

                  - Rozdelili žiakov podľa filmového žánru 

                  - Priebeh cez školu ( 6,7,8 hod ) 

                  - Účasť cez 150 žiakov 

X.Miesto- Šaľa          

               -  Projekt : Deň študentstva  

                 -  Prezentácia rôznych svetových problémov a ich diskusie ( Ekológia, zdravé         

stravovanie , globálne otepľovanie , vojny .. )  

- Pozvanie hosťa z Juventy 

4.Program Erasmus 
- Je to program na výmenu študentov  

- Výmena študentov:  

- Je to pre skupiny  

- Výmena musí byť krytá nejakým projektom ( vojny , náboženstva , rasová neznášanlivosť ) 

- Projekty sa nachádzajú na FB stránke : Zaži Zahraničie 

- Pri záujme spraviť projekt treba kontaktovať RCM , ktoré potom pomôže škole pri realizácii 

projektu 

- Väčšinu nákladov hradí EU ( Napr. cestovné iba z časti)  

- Cieľom je rozvoj osobnosti človeka , poznanie cudzej krajiny ..  

- EDS ( Európska Dobrovoľnícka Služba ) 

- Stránka : http://europa.eu/youth/evs_database 

- Stať sa členom tohto programu je možné od 18-30 rokov  

- Odporúča sa stať členom až po dokončení štúdia  

-  Všetky náklady hradí EU  

- Cieľom je rozvoj osobnosti človeka , poznanie cudzej krajiny ..  

- Ľudia pracujú v krajinách aj rok  

5. Hlavné poznatky z konferencie  
- Urobiť logo ŽŠR 

- Urobiť akciu a prezentovať ŽŠR a ukázať jej dôležitosť   

- Zlepšiť komunikáciu ŽŠR s vedením školy  

- Zorganizovať športové podujatie medzi jednotlivými ročníkmi resp . triedami ( Deň športu  

  , cieľom je ukázať žiakom dôležitosť pohybu ) 

- Spísať a doniesť do RCM , čo trápi ŽŠR ( dobrovoľné ) 

- Fajčenie na školách ( Problém na všetkých školách . Naša škola je na tom veľmi dobre )  

- Iný systém volieb do ŽŠR  

 

 

 

Dalibor Bartoš 

I.L. 

http://europa.eu/youth/evs_database


 
 

 

 

Úlohy žiackej školskej rady 

1.Načúvanie študentom, získavanie ich názorov.    
2.Prezentovanie názorov študentov vedeniu a pedagógom.  
3.Konzultácie a rady novým študentom (napr. prvákom). 
4.Prispievať ku rozvoju školy vlastnými nápadmi. 
5.Sprostredokovať informácie medzi študentmi a vedením.  
6.Priama podpora študentom, ktorí ju potrebujú. 
7.Vytváranie príležitosti na neformálne vzdelávanie. 
8.Vytváranie pozitívnej atmosféry na škole. 
9.Podpora demokracie v škole. 
10.Prepájanie školského života so širšou komunitou ( okolie školy, mesto, 
obec). 
11.Boj proti šikanovaniu v škole.  
12.Zaoberať sa sociálnymi problémami študentov. 
13.Podporovať dobré vzťahy , učiteľ - žiak´´. 
14. Pomoc pri vylepšovaní školského prostredia (budova, okolie, triedy). 
15.Zvyšovanie kvality podmienok pre vzdelávanie.  
16.Vzbudenie záujmu študentov o „veľké“ témy (diskriminácia, rasizmus, 
demokracia, občianstvo, aktívna participácia, voľby, ľudské práva, zdravý 
životný štýl, šport, drogy, šikanovanie, chudoba, budúcnosť, rodová rovnosť 
a pod.) 
17.Vytváranie skutočného partnerstva s vedením, personálnom a rodičmi 
v riadení školy.  
18.Prezentovať a podporovať práva, povinnosti, potreby a záujmy študentov.  
19.Propagovať a podporovať dobrovoľnícke aktivity v oblasti vzdelávania, 
charity, kultúry, zábavných aktivít, verejných aktivít (okrúhle stoly, debaty, 
diskusie, kluby, koncerty, výstavy, prezentácie, športové aktivity, exkurzie, 
výlety, pikniky a pod.). 
20.Aktívna spolupráca s organizáciami, ktoré sa venujú práci s mládežou. 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

    

 



 
 

             

 

        

 

 

 

 



 
 

Čo ťa na tom fascinuje?  

 Sama neviem. Páči sa mi ako sa dokáže zmeniť ľudská 

tvár na niečo neuveriteľné  

 

Ako dlho sa tomu venuješ?   

Niečo vyše roka   

 

Maľuješ aj nejaké detské motívy pre deti ?       

Ešte som to neskúšala, ale iste by som to zvládla  

 

Ako dlho ti trvá namaľovanie na tvár?       

Väčšinou od tej polhodinky až hodinu a pol  

 

Chcela by si sa tomu venovať aj v budúcnosti?      

Áno, samozrejme  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fotografie Dominiky Novottovej  
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