
 

  



Exkurzia žiakov v Poľsku 

Naša škola sa zapája do množstva projektov, jedným z nich je aj Comenius. 

Program Comenius je zameraný na školské vzdelávanie. Cieľom programu je 

rozvíjať porozumenie medzi mladými ľuďmi z rôznych európskych zemí a  

vzájomné spoznávanie krajín a zvykov. Program trvá 2 roky, počas ktorých sa 

študenti škôl vzájomne navštevujú a spoznávajú krajinu. Projekt bol vedený 

v nemeckom jazyku a volal sa „SchüleralsWirtschaftsexperte“, čo v preklade 

znamená Ekonomickí experti.  My sme sa zúčastnili na projekte so školou 

z Poľska a Maďarska. 

V termíne od 4. do 7. mája 2015 sa 18 žiakov z 3. B a 2. L zúčastnilo exkurzie 

v Poľsku. 

Prvý deň bola na programe soľná baňa v Bochni. V nej sme sa zúčastnili 

prehliadky bane, plavili sme sa loďkou a išli vláčikom. Boli sme cca. 250 m pod 

zemou. Večer sme mali možnosť zahrať si v telocvični alebo zúčastniť sa 

diskotéky.  Prenocovali sme tam a bol to pre nás veľký zážitok. 

Navštívili sme aj neďaleké mesto Krakow, kde sme boli na prehliadke so 

sprievodcom na námestí. Večer sme prišli do hotela Zámek v Chalupkách, kde sa 

nám veľmi páčilo. 

V stredu bola na programe návšteva školy v Chalupkách. Každá krajina sa 

prezentovala, taktiež kraj, kde sa nachádza a v neposlednom rade škola, ktorá sa 

zúčastnila projektu. Večer nás čakala diskotéka v blízkom discoklube, na ktorej 

sme sa perfektne zabavili. 

Poslednou zástavkou pred odchodom bola návšteva ING banky, kde sme mali 

vymyslieť a nakresliť, ako by mala vyzerať naša ideálna banka, pracovali sme 

v zmiešaných skupinách a neskôr sme to aj odprezentovali.  

Tento výlet nám dal veľa nových zážitkov a skúseností, spoznali sme nových ľudí 

a obohatil nás o veľa spomienok. Ďakujeme pani učiteľkám, ktoré nás 

doprevádzali aj všetkým, čo sa na projekte podieľali.  

 

Michaela Vaščáková 3.B 



 

  



 

 

  



 

Planetárium Košice 

 

6.mája 2015 sme navštívili Planetárium v Košiciach. Tešili sme sa na  

výlet- exkurziu. Ráno sme nasadli do vlaku a s dobrou náladou 

a pekným počasím sme vítali Košice. Technické múzeum sa nachádza 

v centre Košíc, tak sme sa trošku poprechádzali. Vstup do planetária 

bol plánovaný na 11 hodinu. Hodinový výklad bol tak akurát na našu 

pozornosť. V pohodlných sedadlách planetária sme počúvali zaujímavý 

výklad. Bol nielen zaujímavý obsahom, ale aj vizuálnym doplnením, 

ktorý pôsobil na náš zrak. Po skončení sme si na nádvorí urobili 

spoločné foto a mali sme trošku voľného priestoru na poobhliadnutí  

meste. Na vlakovej stanici sme mali stretnutie a spoločne sme nasadli 

do vlaku smerujúceho do Spišskej Novej Vsi plní zážitkov a smiechu. 

 

Antónia Cisková  2.A 

  



 

Hviezdoslavov Kubín 

 

 

Už tradične sa v mesiaci marec sa uskutočňuje  recitačná súťaž 

Hviezdoslavov Kubín.  Tohto roku to bolo 12. marca. Študenti zo 

všetkých ročníkov sa predstavili svojím recitačným umením. Vyberali si 

texty slovenských aj zahraničných autorov. Súťaž bola rozdelená na 

poéziu a prózu. V próze sa 1.miesto neudelilo. 2.miesto obsadila 

študentka 2.L Radka Slobodníková. V poézii bola najpresvedčivejšia 

Nika Malecová z 2.E, ktorá školu reprezentovala aj na obvodovom 

kole súťaže. Druhé miesto obsadila Michaela Hamrákováz 1.L a tretie 

miesto  obsadila Kristína Petrovičová z 1.L triedy. Všetkým súťažiacim 

blahoželáme a prajeme veľa umeleckých zážitkov pri stretnutí so 

slovesným umením.  

PhDr. Renáta Krajňáková 

  



Majstrovstvá  Slovenska 
 

 

 

Bol to deň ako každý iný.. Ale čo to trepem. Vôbec to nebol deň ako každý iný. Bol 

to 23. apríl a tiež 

deň , keď sme vstávali už o 04:00, aby sme mohli nastúpiť na správny vlak, 

cestovať  a potiť sa vo vlaku 7 a pol hodín, prísť do Dunajskej Stredy a získať 

titul. Veľká  radosť, že prešiel ďalší rok a my môžeme zase robiť to, čo nás baví, 

šport. Ale naopak aj stres. Predsa len,  nie je to ľahké postaviť sa proti rovnako 

dobrým „mužstvám“ ako sme my. Žiaden oddych, vyčerpané po ceste sme si 

obliekli dresy, obuli halovky, zobrali hokejky a hrali zápasy. Nebolo to 

jednoduché. Hneď prvý zápas nás čakala Žilina. Bol to ťažký zápas. Prvý polčas 

vyhrávala Žilina, ale v druhom polčase sme sa nabudili, vyhrali sme a mali sme 

jednu výhru „vo vrecku“. Ostatné zápasy boli bezproblémové. V skupine sme boli 

prvé. Ubytovali sme sa na „hotel“(odporný internát, nič horšie sa nám nemohlo 

stať, smiech) a preberali taktiku na ďalšie zápasy(smiech). V zápase o postup do 

finále sme sa stretli s Banskou Bystricou. Hrali sme našu hru, každý jeden zápas 

naplno. Chceli sme vyhrať, chceli sme zlato. Pred finále sa hralo ešte o 3. miesto, 

kde sa stretli Banská Bystrica a Žilina. Bronzové medaile si napokon odniesli 

dievčatá zo Žiliny. A už sa to blížilo a stres narastal. Opakovalo sa predsa finále 

z minulého roka. Aj tento rok sme sa stretli s dievčatami z Trenčína. Dali sme do 

toho všetko. Dlho sme hrali vyrovnanú hru. Vlastne išlo o to, kto dá prvý gól. Dve 

minúty do konca a my sme strelili gól. Tešili sme sa ako malé deti. Ale museli sme 

sa ešte sústrediť, veď predsa boli ešte 2 minúty do konca, mohli vyrovnať, alebo 

dokonca aj obrátiť výsledok. Dali sme do toho srdce a hrali až do konca. Ten 

pocit, keď odznie pisk konca zápasu od rozhodcu a na konci počujete, že práve 

Vaša škola je Majstrom Slovenskej republiky na nezaplatenie. Hrdo sme mali na 

krku medaile celú cestu. 

 

Viktória Grossová 2.L 

  



Kremnica 

Školské dni ubiehali pomaly, celé dni sme trčali zavretí v škole. Samozrejme sme 

sa v deň, kedy nám oznámili že sa ide na exkurziu veľmi tešili. Veď kto by nechcel 

nejaký ten voľný deň, bez školy a bez učenia. Tešili sme sa že konečne aspoň na 

jeden deň vymeníme výlet na čerstvom vzduchu za „pobyt“ v škole, medzi štyrmi 

stenami. Tešili sme sa,že pôjdeme niekam konečne ako trieda, ako kolektív. 

V triede mám úžasných ľudí, ktorých mám neskutočne rada, takže som sa tešila 

samozrejme aj ja. Exkurzia bola v stredu. Keďže bolo slnečno celý deň, tak nám 

počasie veľmi vyhovovalo. Vonku bolo naozaj krásne, až nad naše očakávania. 

Cesta autobusom bola dlhá, ale ubehla nám dosť rýchlo, čo som ani nečakala. Pred 

vstupom do mincovne nám dali rozchod. Zatiaľ sme sa šli najesť, samozrejme na 

čo iné keď nie na pizzu. Chceli sme, aby nám ubehol ten čas, ktorý sa nám zdal až 

príliš dlhý, ale nakoniec sme sa ešte aj báli, že nestihneme zraz, pretože nám 

ženám hodinka na jedenie a kecanie samozrejme nevystačí. Našťastie sme všetko 

stihli. Presne včas tam bola 1.L aj s 1.A. Museli sme počkať, kým vyjde škola, 

ktorá bola pred nami, a za ten čas sme si stihli spraviť spoločnú fotku. Z dverí, 

kde sme mali ísť, vyšla naša „pani sprievodkyňa“ a čakala kým sa tam všetci 

dotrepeme, keďže nás nebolo najmenej. Z toho dôvodu nás rozdelila do troch 

skupín. Jedna skupina si pozrela film, ďalšia sa šla pozrieť priamo na miesto, kde 

sa razia mince do rôznych krajín a tá tretia šla pozrieť na staré stroje, kde nám 

aj ukázali ako razili mince a razia až doteraz. Všetky skupiny sa vymenili tak, aby 

bol každý na všetkých troch miestach. Každému z nás  dali mincu na pamiatku. Na 

konci sme mali ešte rozchod na pár minút ,kým sme čakali na  príchod autobusu 

a budeme môcť ísť konečne domov, po takom únavnom dni. Domov sme šli 

spokojní, vysmiati a hlavne najedení. Exkurzia nám dala toho veľa.Dozvedeli sme 

sa ako, kde, ale hlavne čím sa razia mince. Poučné bolo najviac to, že nám aj 

všetko poukazovali, a že to celé nebolo len ako prednáška. Som rada, že sme na 

tejto exkurzii boli, a teším sa na tie ďalšie. Musím/e poďakovať za to, že sa to 

celé zorganizovalo a že má každý z nás o zážitok naviac. 

Účastníčky exkurzie 

 



Len nech sú moje džínsy v pohode a lacné 

Na prvý pohľad nie je asi úplne jasné čo to znamená “ len nech sú 

moje džínsy v pohode a lacné“. Pre každého to môže znamenať niečo 

úplne iné. Všetci máme predsa iné zmýšľanie a fantáziu. 

Mnoho ľudí nakupuje oblečenie bez toho, aby sa zaujímali na to čo 

vlastne nakupujú. Väčšina ľudí takmer v celej Európe nakupuje odev 

podľa ceny, veď je predsa výhodnejšie nakupovať lacnejšie. Nie vždy 

sa to ale vyplatí. Nezamýšľame sa nad tým čo nakupujeme, vlastne 

nás zaujíma cena a to ako  produkt vyzerá na prvý pohľad. To za 

akých podmienok bol tovar vyrobený, z akého materiálu, koľko 

škodlivín sa v ňom nachádza je už mnohokrát vedľajšie, ba niekedy 

vôbec nepodstatné. Veď predsa kto by sa zamýšľal pri nakupovaní  

nad vecou kto vyrábal tento výrobok, za akých podmienok bol 

vyrobený, koľko mal za to zaplatené, alebo či mal vôbec zaplatené. Ak 

sa len pozrieme na trh na Slovenku: prevláda tu už predaj tovaru 

dovážaného z Číny, rôznych ázijských krajín. Máme tu ale aj mnoho 

značkových, kvalitných predajní, ale nie každý si môže dovoliť 

nakupovať tu. Možno by aj chceli, ale keďže si to nemôžu dovoliť, 

budú radšej nakupovať v čínskych obchodoch. Dokonca cestujú na 

rôzne trhy do cudziny, aby tam nakúpili lacný tovar. Ako príklad 

môžeme uviesť Poľsko. Ľudia zo Slovenska a samozrejme aj z iných 

krajín sem chodia nakupovať oblečenie a mnohé iné výrobky. 

Obchodníci tu predávajú rôzne produkty. Často ponúkajú značkové 

výrobky, ktoré ale značkové nie sú a sú to len napodobneniny. 

Kupujúci si ale nevšimne, že to je len napodobnenina, alebo si to 

všimne a bude sa tváriť, že o tom nevie a kúpi si to. Veď predsa za 

originál výrobku by zaplatil oveľa viac, tak si kúpi skoro identický 

výrobok, ktorý na prvý pohľad vyzerá presne rovnako. Nie vždy sa to 

ale vyplatí! Nie nadarmo sa hovorí „nie som taký bohatý, aby som si 



kupoval lacné veci“. Toto staré známe tvrdenie presne vystihuje to, 

že si kupujeme lacné veci. Síce sú lacné, vyzerajú kvalitne, ale to ako 

dlho nám budú slúžiť, nad tým sa už nezamýšľame. Keby sme sa ale 

zamysleli, zistili by sme, že vlastne robíme obrovskú chybu. Keď 

vravím MY, myslím tým obyvateľov skoro celej Európy. Netýka sa to 

samozrejme len nás, takýto problém je na celom svete. Nakúpime 

lacno, výrobok sa pokazí, nebude ho mať kto zreklamovať, ako 

v značkových predajniach kde nám poskytujú záruku a služby 

reklamácií.  

To že nekladieme dôraz na to za akých podmienok bol tovar vyrobený 

je pre nás tabu. Nemyslíme na to ako boli výrobky vyrobené. Vo 

veľkých manufaktúrach, kde sa používajú nekvalitné materiály: 

plasty, farbivá, napodobneniny bavlny. Ďalším problémom je aj to, že 

niekedy sú tieto látky aj zdraviu škodlivé, práve tieto farbivá, ktoré 

sa pridávajú do oblečenia môže spôsobiť rakovinu kože. Pri potení, 

keď látka púšťa škodliviny do našej kože môže spôsobiť ekzémy, 

poranenia kože a mnoho ďalších nepríjemných ochorení. Mnoho ľudí 

to ale nevie, pretože to nikto samozrejme nepovie a naďalej kupujú 

tento tovar.  

Možno si ani neuvedomujeme za akých podmienok sú tovary vyrábané. 

Niekde v Číne možno dostanú pracovníci len malý peniaz za tvrdú 

prácu. Pracujú niekoľko hodín v nepriaznivých podmienkach.  

Mali by sme sa konečne zamyslieť nad tým čo nakupujeme 

a nepozerať pritom len na cenu. Môže nám to zmeniť život, zlepšiť 

dokonca aj zdravie. A zvýšiť ekonomiku našich štátov.  

 

Radoslava Slobodníková, 17 rokov, 2.L trieda, 26. 10. 1997, Medza 

2117/6 Spišská Nová Ves  



Vyhodnotenie dotazníka prvákov 

Počet študentov 55 

1. otázka : Zmenil sa váš názor na výber školy, na ktorej študujete? 

Odpoveď: Áno 20 študentov 

                  Nie 35 študentov 

2. otázka : Vymenujte pozitíva školy : Prax, zaujímavé predmety, veľká telocvičňa, 

možnosť návštevy plavárne zadarmo, dobrý kolektív, interaktívne tabule, príprava na 

vysoké školy, dobrí učitelia, úprava rozvrhu hodín, bufet s bagetami 

3. otázka : Vymenujte negatíva školy: chýba wi-fi, prezúvanie, chladno v zime, ďaleko od 

centra, nepremáva tu MHD, skorý začiatok vyučovania, zákaz jedenia a pitia počas 

vyučovania, chýba posilňovňa, veľa učenia, niektoré predmety-MAT, ADK, ANJ 

4. otázka: Je štúdium na našej škole náročné? 

Odpoveď: Áno 27 študentov 

                   Nie 28 študentov 

5. otázka: Aké zmeny by ste uvítali na škole? 

Nové okná, eskalátory, wi-fi, bufet počas celého vyučovania, zmena prístupu niektorých 

učiteľov, väčšie prestávky, zateplenie školy, modernizácia školy, fajčiarske prestávky, 

spoločenská miestnosť počas celého dňa, televízna miestnosť, kaviareň. 

6. otázka: Privítali by ste na škole bufet? 

Odpoveď : Áno 54 študentov 

                    Nie 1 študent 

7. otázka: Považujete za dôležité, aby mohli žiaci počas prestávok vychádzať na školský 

dvor? 

Odpoveď  Áno 49 študentov 

                  Nie  6 študentov 

Čuduj sa svete, čo by chceli naši prváci. Teší nás, že škola, ktorú si vybrali spĺňa ich 

predstavy a sny o vzdelaní a školskom živote. 
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