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Nezaostávame v nápaditosti
a kreativite
V plnom prúde je už nielen školský, ale aj
kalendárny rok. Po dvojtýždňových vianočných prázdninách sme sa plní nových zážitkov a predsavzatí opäť zišli v škole. V škole,
ktorá v tomto školskom roku oslávi už 50 rokov. Keď v septembri 1967 nastúpili do školy
prví žiaci, čakali ich nové a moderné priestory.
Doba sa však počas polstoročia zmenila a aj to,
čo bolo v tom čase nové a moderné, sa opo
trebovalo a zastaralo. Naša škola však kráčala
s dobou a postupne sa modernizovala a mnohí
z vás určite postrehli, že sa za posledné roky
výrazne mení aj jej súčasná tvár. Hoci pri pohľade zvonku to tak možno nevyzerá, väčšina
našich žiakov a vyučujúcich pracuje už v nových moderných učebniach vybavených novými technológiami. A čo plánuje vedenie školy
v najbližšej budúcnosti? To sa dozviete z rozhovoru so zástupcom riaditeľa školy pre technicko-ekonomické činnosti na str. č. 3.
Škola sa však môže pochváliť nielen novým
zariadením a technickou vybavenosťou, ale aj
moderným spôsobom vyučovania. O tom, čo
všetko sme už so žiakmi od začiatku školského roka stihli, ale aj o tom, čo nás ešte čaká,
sa dozviete z článku zástupkyne riaditeľa školy
pre praktické vyučovanie na str. č. 13.
S úspechmi tých najšikovnejších spolužiakov
jednotlivých študijných odborov, ktorí určite nezaostávajú v nápaditosti a kreativite, sa
vám predstavia členky žiackej redakčnej rady
Andrea Zemánková a Nikola Šimová na str. 15.
Aj ich mladšie spolužiačky Majka Šipulová
a Simona Mesarkinová si na svojich spolužiakov „posvietili“. Zaujímalo ich však, čomu venujú svoj voľný čas, a tak sa im podarilo nájsť
niekoľko nových talentov, ktoré nám predstavia na str. 32.
O pocitoch žiakov, ktorí sa zúčastňujú rôznych inovatívnych a kreatívnych aktivít počas
vyučovania, sa dozviete priamo z ich vyjadre-
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ní v príspevkoch v rubrike „zo života školy“.
A ani v tomto vydaní sme nezabudli na tvorbu našich žiakov a finančné vzdelávanie. Tých,
ktorí sa chystajú v budúcnosti podnikať, určite
zaujme článok o cvičnej firme, ktorá má na našej škole už niekoľkoročnú tradíciu.
Na str. 6 sa dozviete aj to, ako sa nám darilo v Europa Shoping Centre v Banskej Bystrici, kde sme svoju činnosť prezentovali už piaty rok.
Veríme, že aj tentokrát si v školskom časopise nájde každý niečo pre seba, a preto vám želáme príjemne strávené chvíle pri jeho čítaní.
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ROZHOVOR
so zástupcom riaditeľa školy pre
technicko-ekonomické činnosti
"Najkrajšie sú dni a chvíle,
keď mám pocit, že som pre školu
užitočný."

Ing. Blažej Rybár
„Múdry človek svoje poklady
neschováva, čím viac ich rozdá,
tým viac ich má.“
Od Vášho príchodu na našu školu sa
veľa vecí zmenilo. Aj keď sa vzhľad
školy navonok veľmi nezmenil, o jej
interiéri sa to povedať nedá. Čo ste za
tých uplynulých päť rokov pôsobenia
na našej škole stihli?
Veľmi pekne ďakujem za kompliment.
V prvom vydaní šk. časopisu „Moja
škola“ pre šk. r. 2013/2014 ste mi dali
otázku, čím nás prekvapíte v budúc-

nosti. Moja odpoveď bola: „Pokračovaním plnenia našich predsavzatí.
Nechajte sa prekvapiť.“ S potešením
môžem povedať, že napriek nedos
tatku finančných prostriedkov, sme
rekonštruovali 4 odborné učebne, 4
odborné dielne, sociálne zariadenia a
wifi na každom poschodí v školskom
internáte. Ďalej sme urobili rozvod
optiky do všetkých budov, pripojenie
všetkých učební a dielní na internet.
Rekonštruovali sme chodbu v Pavilóne
D1 na prízemí. Uskutočnila sa komplexná rekonštrukcia sociálnych zariadení
v Pavilóne D1 I. – IV. NP, vymenili sa
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okná na ŠI, inovovali sme PC, doplnili dataprojektory, meracie prístroje,
v budove D2 sme vymenili okná a zároveň zateplili budovu D2 – garáže,
vybudovali sme fitnes v telocvični.
Vytvorili sme 48 nových ubytovacích
miest v nevyužitých priestoroch Školského internátu a Domova mládeže.
Uskutočnilo sa mnoho opráv a medzi tie najväčšie patrili opravy kotlov
v kotolni a výmena hlavného transformátora v trafostanici. Myslím, že je
potrebné vyzdvihnúť, že ekonomika
na škole je stabilná aj napriek tomu, že
školu neustále zveľaďujeme a už šiesty
rok dosahujeme kladný hospodárky
výsledok.
Nemodernizujú sa teda len učebne,
ale neustále sa modernizuje aj didaktická technika. Určite ste mali nejaké
poradie, priority, ktoré mali z rôznych
príčin prednosť pred tými ostanými.
Čo rozhoduje o každej nasledujúcej
investícii?
Samozrejme, vyššia úspešnosť výučby
závisí nielen od učiteľov, majstrov, ale
aj od toho,aké podmienky má učiteľ,
majster, z pohľadu vybavenia učebne,
dielne, po stránke IKT, meracích prístrojov, náradia a didaktiky.
Viete, bolo dobré, že sme urobili
pasportizáciu školy (skutkový stav)
po stránke priestorovej a technologickej. Urobili sme z toho analýzu a
vedeli sme, čo je potrebné v nasledujúcom období riešiť. Z toho vyplynuli priority a poradie predností.
O každej investícii rozhodujú finančné
prostriedky. Medzi prvými prioritami
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bolo vybaviť všetky učebne a dielne
dataprojektormi, čo sa nám podarilo.
A čo plánujete v najbližšom období?
Pripravili sme projektový zámer
v rámci Výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Zámer
sa týka zvýšenia počtu žiakov SOŠ na
praktickom vyučovaní. Projektový zámer bol schválený a teraz pracujeme
na tzv. ostrom projekte, ktorý musí byť
predložený na Ministerstvo do 28. 2.
2018. Projekt rieši rekonštrukciu a
vybavenie 9 odborných dielní, 3 jazykových učební, odbornej učebne pre
GDM, 1 technickej učebne a knižnice.
Ďalej ide o vybudovanie bezbariérového vstupu do Pavilónu D1 spolu
s výťahom a rekonštrukciu chodieb
v škole. Rekonštrukcie sa týkajú aj
školského internátu, a to rekonštrukcia vstupu do ŠI, rekonštrukcia výťahu,
rekonštrukcia chodieb a vestibulov na
každom poschodí a, samozrejme, rekonštrukcia izieb s kompletným novým
vybavením. Projekt je v hodnote cca 2
mil. Eur. Pripravujeme koncesnú zmluvu
na rekonštrukciu kotolne, dúfam, že to
teraz vyjde, ako aj žiadosť na výmenu
okien v Pavilóne P2.
Všetci vieme, že všetko niečo stojí a
na každú rekonštrukciu potrebujete aj
finančné prostriedky, a tých nikdy nie
je dostatok. Vedeli by ste si spomenúť
na deň, kedy ste odchádzali z práce
spokojný? Alebo inými slovami. Čo
najťažšie sa Vám podarilo dosiahnuť?
Z práce vždy odchádzam spokojný, keď
dielo, ktoré sme si predsavzali usku-
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točniť, sa podarí aj zrealizovať. No
v poslednom období to bolo vtedy,
keď sa nám podarila výmena okien
na školskom internáte a rekonštrukcia
sociálnych zariadení v Pavilóne D1 –
škola. Ale boli aj dni, keď som odchádzal
z práce veľmi nespokojný, keď napriek
kvalitne pripravenej koncesnej zmluve
na rekonštrukciu kotolne nám zriaďovateľ neodsúhlasil realizáciu tohto diela,
napriek tomu, že by ho to nestálo ani
1 cent.
Naozaj vidieť, ako sa veci menia
k lepšiemu a určite každému z nás
spôsobia radosť. Nedá sa však všetko
naraz. Bude sa môcť z nového interiéru
učebne tešiť každý vyučujúci?
Som o tom presvedčený.
Určite to ešte nejaký čas potrvá. Ako
to vidíte Vy?

le, keď mám pocit, že som pre školu
užitočný.
Svedčí o tom aj Vaše životné krédo,
ktoré hovorí, že „múdry človek svoje
poklady neschováva, čím viac ich rozdá, tým viac ich má.“ Dáva Vám práve
Vaše pracovisko, teda naša škola, príležitosť napĺňať jeho posolstvo?
Neviem, či sa môžem považovať za
múdreho človeka. No všetky moje vedomosti a životné skúsenosti veľmi rád
odovzdávam našej škole.
Ďakujeme za rozhovor a prajeme
Vám, aby sa Vám darilo zrealizovať
všetky Vaše zámery, a aby sa vždy
našli peniažky na všetko, čo prispeje
k zvýšeniu kvality vyučovania a kultúre prostredia, v ktorom naši žiaci
štyri roky žijú.
Nech sa Vám aj naďalej darí.

Ak sa podarí projekt, ktorého ukončenie je 31. 12. 2020, môžem povedať,
že 80% Vašej otázky bude splnených.
Každý človek okrem práce potrebuje
aj priestor na relax. Ako trávite svoj
voľný čas?
Toho voľného času nemám nejako veľa,
ale ak môžem považovať za voľný čas
aj ten čas, ktorý využívam na práce
v záhradke, chalupe a zveľaďovaní poľovného revíru, tak to považujem za
relax.
Čo najkrajšie ste na našej škole zažili?
Mnoho vecí, no najkrajšie sú dni a chví-

Pripravila: Bc. Vlasta Vilhanová
Foto: Mgr. art. Peter Lukáč
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Stredná odborná škola informačných
technológií, Tajovského 30, BanskáBystrica
otvorila Stredoškolské Expo v Europa SC

Podujatie Stredoškolské Expo, ktoré sa
v tomto školskom roku nieslo pod heslom
„Vyber si najlepšiu budúcnosť“ je určené predovšetkým pre žiakov základných
škôl a ich rodičov. V rámci tohto podujatia sa v čase od 22. do 26. januára 2018
v ESC prezentovalo päť stredných škôl
z Banskobystrického kraja a našej škole
patril práve pondelok. Neboli sme však
žiadni nováčikovia, pretože s účasťou na
tomto podujatí máme už niekoľkoročné
skúsenosti.
Návštevníci si mohli opäť prezrieť práce
našich najšikovnejších žiakov a oboznámiť
sa s ponukou študijných odborov, ďalšími
aktivitami a možnosťami realizácie na-
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šich žiakov. Propagačné stánky všetkých
piatich študijných odborov prezentovali
práce typické pre jednotlivé odbory a
navyše každý, kto prejavil záujem, si ich
mohol aj vyskúšať.

Technici informačných a telekomunikačných technológií priblížili konfiguráciu
routera, predviedli zváranie optických vlá-
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kien a aj letovanie elektrických obvodov.
Tých, ktorí mali záujem hlavne o počítačovú techniku, určite zaujali aj konfigurácie
mechanikov počítačových sietí v CISCO
Packet Traceri. Oslovil aj návrh PC sietí a
následná simulácia. Návštevníci si mohli
prezrieť model počítača pod názvom „PC
na dlani“ alebo funkčný model VoIP siete,
ktorý slúži na telefonovanie cez internet.
Pozornosť vzbudila aj 3D tlačiareň,
kde sa záujemcom vytvoril na zá
klade skenovania 3D model a jednému z nich sa tento model aj vytlačil.

Hneď pri vedľajšom stole si mohli vyskúšať prácu v programe EAGLE, v ktorom
mali možnosť navrhnúť dosky s plošnými
spojmi (DPS, PCB).
Nikto, hlavne z mladšej generácie neodolal pokušeniu založiť si
3D okuliare a prostredníctvom nich
sa preniesť do virtuálnej reality.

Na ďalších stoloch ich čakali tie najlepšie
práce žiakov študijného odboru grafik
digitálnych médií. Tu sa mohli zahrať aj 3D
počítačovú hru, prezrieť si fotokatalógy,
časopisy, CD booklety a obrazy. Všetko
toto vytvorili žiaci v rámci maturitných
projektov.

Na všetkých čakal fotoateliér, ktorý je
už tradične asi najväčším lákadlom. Veď
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príležitosť získať profesionálne fotografie
nemajú návštevníci ESC každý deň.

Tí, ktorí si chceli otestovať svoje vedomosti, mohli tak urobiť v prezentačnom
stánku pracovníkov marketingu formou
hry „Páli vám to?“. A aj tí menej úspešní
si odniesli odmenu – pero alebo pohľadnicu našej školy.

Podnikatelia, ale aj tí, ktorí sa podnikať
ešte len chystajú, si mohli vyskúšať vedenie účtovných dokladov prostredníctvom
programu Cross. Používatelia poštových
služieb si mohli zahrať pexeso, prípadne ďalšie interaktívne počítačové hry,
v ktorých si mali možnosť preveriť svoje
vedomosti o poštových zásielkach a spôsoboch ich podávania. Toto im umožnili
žiaci študijného odboru klientsky manažér pošty.
Počas celého dňa pútali pozornosť vstupy
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moderátorov z radov pedagógov a žiakov
našej školy, ktorí návštevníkom priblížili
aktivity školy, ale aj pocity tých, ktorí ich
absolvovali. A bolo naozaj o čom rozprávať. Príjemnú atmosféru navodili vystúpenia našich žiakov. Folklórne vystúpenie tanečníc a hudobníkov na ľudových
nástrojoch, v krojoch, mažoretky či spev
sprevádzaný hrou na gitare prinútili pristaviť sa aj tých najuponáhľanejších.

udalosť
Vo výzve pre deviatakov na stránke ESC
Banská Bystrica bola aj výzva, v ktorej
sa hovorilo, že možno vďaka návšteve
tohto podujatia sa rozhodnú, aké bude
ich budúce smerovanie. A naša škola má
svojim budúcim žiakom ponúknuť čoraz
viac. Mnohí z nich si dohodli aj návštevu
školy a práve tu sa rozhodli o svojom budúcom štúdiu.

Nakoniec prinášame pocity Ing. Vladimíra
Cipova, ktorý celé toto podujatie moderoval: „Bola to veľmi pekná akcia, kde
mala škola možnosť prezentovať svoju
činnosť. Tá je nielen vďaka svojim žiakom, ale aj vďaka učiteľom a majstrom
odbornej výchovy naozaj bohatá. Myslím
si, že sme zaujali ľudí nielen z Banskej
Bystrice a blízkeho okolia, ale aj z iných
kútov Slovenska. Zastavovali sa pri nás
aj Košičania a návštevníci z iných miest.
Mnohí sa aktívne zapájali do ponúkaných aktivít a zvedavo sa pýtali na prezentované činnosti. Aj napriek prvotným
obavám som mal z moderovania veľmi
dobrý pocit. Škola je bohatá na udalosti
a naozaj bolo o čom hovoriť, a bolo sa
čím pochváliť. Som rád, že som mohol
byť členom tohto tímu.“

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová
Foto: Mgr. art. Peter Lukáč,
Lenka Kocúrová,
Dominika Neuschlová zo IV. A

9

prinášame

Krajské kolo súťaže ZENIT na našej škole

Krátko po tom, čo na stredných školách prebehli školské kolá súťaže ZENIT,
Okresný úrad, odbor školstva (garant súťaže) zorganizoval krajské kolo. Jedným
z miest konania tohto kola bola aj naša
škola. Tu sa konala súťaž v programovaní – kategória Grafik. Bolo to vôbec
po prvýkrát na Slovensku, keď bola do
súťaže zaradená aj táto kategória. A prečo práve na našej škole?
„Škola je na veľmi vysokej odbornej
úrovni po stránke materiálneho vybavenia, priestorového vybavenia a v neposlednom rade aj personálneho obsadenia. Organizácia súťaže bola veľmi
dobrá, cítila som sa tu príjemne a vždy
sa sem rada vrátim, pretože sa tu vždy
v niečom zdokonalím. Som potešená, že
sa do súťaže ZENIT dostala aj kategória
Grafik – programovanie. Aj keď je tento
rok prihlásených menej žiakov, verím, že
na budúci rok bude o túto kategóriu veľký záujem,“ takto sa po súťaži vyjadrila
Ing. Daniela Poturnajová, odborný radca z OÚ Banská Bystrica.
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V stredu, 29. 11. 2017, sa v odbornej
učebni pavilónu D2 zišlo desať žiakov
z troch stredných škôl – štyria zo SPŠ
JM v Banskej Bystrici, traja zo súkromného Gymnázia v Podbrezovej a napokon traja naši žiaci, aby si zmerali sily
v kategórii Grafik – programovanie. Skôr,
ako im členovia odbornej hodnotiacej
komisie rozdali zadania úloh, Ing. Štefan
Balogh, riaditeľ školy, všetkých srdečne
privítal a vyslovil želanie, aby prostredie
našej školy bolo práve tým, čo im pomôže k pokojnému a príjemnému priebehu
celej súťaže.

prinášame
Skôr, ako súťažiacim zaželal všetko
dobré, im predstavil členov hodnotiacej komisie. Okrem Mgr. art. Mateja
Opáleného, predsedu komisie, a Mgr.
Lukáša Sihelského, obidvoch zamestnancov našej školy, členkou hodnotiacej
komisie bola aj Ing. Tatiana Vrábeľová zo
SPŠ JM v Banskej Bystrici. V hodnotení
takýchto súťaží má bohaté skúsenosti:
„Súťaží ZENIT WEB Developer a Grafický
dizajnér sa zúčastňujem už 4 roky. Prešla
som všetkými kolami, nielen slovenskými, ale aj medzinárodnými. Ako expert
člen hodnotiacej komisie som pracovala
vo Francúzsku a Švédsku a som hrdá, že aj
v konkurencii 14 štátov sme na Slovensko priniesli bronzovú medailu
z Francúzska a striebornú zo Švédska.
Dúfam, že tento ročník prinesie ďalších
víťazov.“

Potom už Mgr. art. Matej Opálený
rozdal zadania a žiaci mohli pracovať.
Aj tohto člena hodnotiacej komisie sme
sa opýtali na jeho pocity: „Ako tvorca
projektu krajského kola súťaže ZENIT kategórie Grafik som s priebehom súťaže
veľmi spokojný. Na začiatku súťaže som
bol mierne skeptický voči tomu, čo všetko stihnú žiaci zo zadania zrealizovať. No
bol som príjemne prekvapený. Zadanie
sa mi podarilo koncipovať tak, aby bolo

realizovateľné. Napriek tomu, že má súťaž ZENIT a kategória PROGRAMOVANIE
už dlhoročnú tradíciu, jej rozdelenie na
WEBDEWELOPERA a GRAFIKA je čerstvou tohtoročnou novinkou. Verím, že
toto zadanie bolo zrozumiteľné, nakoľko
sa väčšine súťažiacich podarilo zadania
vypracovať presne podľa požiadaviek,
čo ma veľmi potešilo. Hoci hodnotiace
kritéria si vyžadovali veľmi veľa času,
viem, že zabezpečili objektívne hodnotenie v rámci subjektívnej aj objektívnej
zložky hodnotenia.“

Všetci súťažiaci sa opäť zišli 7. 12.
2017, aby sa dozvedeli, ako v súťaži obstáli, a to za prítomnosti všetkých členov
vedenia školy. Hneď po príhovore riaditeľa školy, Ing. Štefana Balogha, Mrg. art.
Matej Opálený prečítal mená víťazov
a organizátorka krajského kola súťaže
ZENIT na SOŠ IT Banská Bystrica, Ing.
Katarína Štrónerová, im slávnostne odovzdala ocenenia. Víťaz súťaže Juraj Dubovec a Ema Chválová, ktorá sa umiestnila
na druhom mieste, obidvaja zo SPŠ JM
v Banskej Bystrici, a tretí, žiak našej školy, Kevin Kostka, sa mohli okrem diplomu a darčekových predmetov od ŠVS
v Banskej Bystrici a SOŠ IT v Banskej
Bystrici tešiť aj z darčekovej poukážky
predajne DATART, ktorú pre nich zakúpil
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OÚ, odbor školstva v Banskej Bystrici.

Odovzdávania ocenení sa zúčastnil aj
žiak IV. A triedy, Sebastián Richter, ktorý
sa stal víťazom okresného kola súťaže
ZENIT v kategórii WEB Developer, ktorá
súbežne prebiehala v ŠVS Banská Bystrica. Prezradil nám, že sa ani tak nepotešil
vecným cenám, ako diplomu a skutočnosti, že sa zúčastní celoslovenského
kola tejto súťaže.

Bezprostredne po súťaži, ktorá sa na
našej škole organizovala po prvýkrát, sa
Ing. Katarína Štrónerová vyjadrila takto:
„OÚ OŠ oslovil práve našu školu, aby
sa stala miestom konania hlavne z dôvodu najlepšej technickej vybavenosti,
ale aj personálneho obsadenia. Určite
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nás táto skutočnosť potešila a snažili
sme sa súťaž zabezpečiť čo najlepšie.
Verím, že boli spokojní nielen organizátori, ale aj všetci, ktorí sa na organizácii
súťaže podieľali akýmkoľvek spôsobom.
Žiaci súťažili v učebni, ktorá je na veľmi
vysokej estetickej, ale aj odborne vybavenej úrovni. Preto dúfam, že aj skutočnosť, že pracovali v príjemnom prostredí,
prispela k dobrým výsledkom a podnietila ich kreatívny prístup k vypracovaniu
úloh. Radi sa podobnej úlohy zhostíme aj
v budúcnosti.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová
Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

prinášame

Odborný výcvik vytvára podmienky
pre rozvoj tvorivosti každého žiaka

Tematický plán určuje, ktoré zručnosti má žiak v danom študijnom odbore a ročníku zvládnuť. Spôsob, akým
ich vyučujúci žiakom sprostredkujú, je
na každom z nich. Majstri odborného
výcviku na našej škole sa však už tradične môžu pochváliť množstvom projektov, workshopov a súťaží. Tieto aktivity
sú veľmi dobrou motiváciou, ale aj spôsobom podnietiť kreativitu a súťaživosť
žiakov, čo zároveň umožňuje zdokonaľovanie a získavanie stále nových pracovných zručností, ale aj vedomostí.
A mnohí z nich dosahujú naozaj vynikajúce výsledky nielen v rámci školy, kraja,
ale aj na celoslovenskej, a skromne si
dovolím tvrdiť aj európskej, úrovni.
Čo sme teda v tomto školskom roku
pre našich žiakov pripravili? Opäť, tak
ako po iné školské roky, dostali žiaci
možnosť pracovať na medzinárodnom
projekte Erasmus+. V ňom sme sa zamerali na všetky odbory našej školy. Aj
v tomto školskom roku vycestuje päť
skupín žiakov, ktoré budú realizovať

projekt v štyroch oblastiach, na štyri
partnerské školy v ČR a na jednu školu
v Nemecku.
Tí najšikovnejší budú svoje nápady a
ich realizáciu už čoskoro obhajovať pred
hodnotiacou komisiou Stredoškolskej
odbornej činnosti. Prihlásené sú práce
takmer zo všetkých študijných odborov
a verím, že mnohé z nich získajú ocenenie aj vo vyšších kolách tejto súťaže.
Po predchádzajúcich úspechoch získaných na výstave Mladý tvorca v Nitre
skupinka žiakov pod vedením majstrov
odbornej výchovy pracuje na ďalšom,
dúfam, že opäť úspešnom výrobku. Aj
tento bude prezentovať najnovšie a najmodernejšie sieťové technológie.
Pracujeme na projekte pod názvom
Núdzové osvetlenie schodiska, s ktorým
sa jeden žiak študijného odboru MPS a
jeden žiak študijného odboru TITT pod
vedením dvoch majstrov OV zapoja do
súťaže SYGA 2018. Súťaž organizuje
spoločnosť Siemens, ktorá dlhodobo
a strategicky pomáha talentovaným žia- 13
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kom. Účelom tejto súťaže je motivovať
mladých ľudí, aby uplatnili svoj talent a
spojili svoje teoretické vedomosti s potrebami praxe.
V tomto školskom roku sme boli
aj realizátormi krajského kola súťaže
ZENIT v programovaní kategória GRAFIK, do ktorej sa zapojili ďalší dvaja žiaci
a jeden súťažil v kategórii WEB Developer. Víťazstvo v tejto kategórii mu umožnilo zúčastniť sa celoštátneho kola. Zo
školského kola súťaže ZENIT elektronika
postúpili do krajského kola ďalší štyria
žiaci.
Svoj talent a tvorivý prístup majú
možnosť preukázať aj žiaci študijného
odboru pracovník marketingu pri realizácii prieskumu trhu alebo pri využívaní
nástrojov komunikačného mixu v reálnych podmienkach. Tie nám tento školský rok vytvorili spoločnosti FaxCopy,
a. s. na ul. Janka Kráľa 3 v Banskej
Bystrici a spoločnosť Mp3 so sídlom na
ul. Lazovná 69 v Banskej Bystrici. Tiež
klientski manažéri pošty preukazujú
svoje zručnosti formou rôznych odborných súťaží, workshopov a prezentácií.
Aby naši nadaní žiaci mohli rozvíjať
svoj talent a zdokonaľovať svoje zručnosti, nestačí len profesionálne vedenie
a nadšenie pedagóga pracovať s mladou
generáciou, ale aj moderné technické
vybavenie učební. A práve o to sa snažíme okrem vlastných zdrojov a pomoci partnerských organizácií našej školy
aj formou projektu podaného v rámci
Výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR.
Autorka: Ing. Katarína Štrónerová,
zástupkyňa riaditeľa pre praktické
vyučovanie
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Od programu
Erasmus
k Erasmus+
Pod týmto názvom
sa začiatkom školského roka konala
v Bratislave konferencia
pri príležitosti 30. výročia vzniku
Programu Erasmus+. Toto výročie
je zároveň aj 20. výročím fungovania tohto programu na Slovensku.
Za celé obdobie dal Program Erasmus+
príležitosť 9 miliónom mladých ľudí
z celej Európy. Tí pobytom v zahraničí získavali také vedomosti a zručnosti, ktoré
im umožnili uspieť na súčasnom trhu
práce, a tak si budovať svoju kariéru.
Jednou z pozvaných škôl, ktoré sa na
konferencii zúčastnili, bola aj naša škola.
Cieľom tohto slávnostného podujatia
bolo nielen predstaviť úspechy programu a možnosti jeho využitia, ale aj
oceniť tých najlepších. Jedným z kritérií
hodnotenia škôl bolo aj to, že od roku
1998 do roku 2017 museli mať úspešne
zrealizovaných aspoň 20 medzinárodných projektov. Nakoniec sme sa z 362
stredných škôl a konzervatórií, ktoré
tieto kritériá spĺňali, umiestnili na krásnom 7. mieste. Aj naďalej budeme svojim žiakom poskytovať vzdelanie nielen
v interných podmienkach školy, ale aj
v rámci Európskej únie a v partnerských
organizáciách v zahraničí.
Konferencie sa zúčastnil Bc. Radoslav
Sanitra a Ing. Štefan Balogh, ktorý sa po
návrate vyjadril: „Teším sa, že už niekoľko desaťročí, tak zamestnanci, ako aj
žiaci, úspešne pracujú na medzinárodných programoch a určite v tom budeme pokračovať aj naďalej.“
Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

prinášame

Naši študenti majú mnoho príležitostí zapájať sa do rôznych súťaží a aktivít
v každom študijnom odbore. Vďaka
nim je naše vyučovanie zaujímavejšie,
či už na teoretickom alebo praktickom
vyučovaní. Podmienky pre projektové
vyučovanie a ďalšie tvorivé metódy neustále vytvárajú majstri OV, ale aj učitelia. Preto vznikol nápad priblížiť vám
formou tejto rubriky niekoľko najzaujímavejších projektov a niekoľko názorov
úspešných žiakov.
Pracovníci marketingu, žiaci III. E triedy, si tento rok oživili odbornú prax vo
veľkej miere. Učivo s názvom „Základné
postupy pri využívaní nástrojov komunikačného mixu“ realizujú v reálnych
podmienkach, a tak si na vlastnej koži
vyskúšajú spoluprácu s reálnou spoločnosťou, predajňou spoločnosti FaxCopy
na ul. Janka Kráľa v Banskej Bystrici, ktorá sa zapojila do projektu. Žiaci dostali
možnosť zrealizovať reklamnú kampaň
na vybraný produkt. Reklamné letáky,
podpora predaja formou zľavového kupónu, videospot na sociálnej sieti, príprava programu public relations a nakoniec aj osobný predaj priamo v predajni
umožnili vyučovanie zážitkovou formou,
čo prispelo k lepšiemu pochopeniu učiva a zdokonaleniu si odborných zručností. A ako túto prácu zvládli? Dozvedia sa
to zo spätnej väzby, ktorú získajú vo forme čísla, ktoré im prezradí, či reklamná

kampaň bola účinná. Za celú triedu svoj
názor vyjadril spolužiak Tomáš Krjak:

„Spolupráca so spoločnosťou FaxCopy
je pre nás výborná príležitosť, ako v reálnych podmienkach zrealizovať učebné
osnovy a sami môžeme vidieť to, ako na
respondentov vplýva reklama, keďže tak
ako na nás, určite vplýva aj na nich. Som
veľmi rád a ďakujem za túto skúsenosť a
dúfam, že aj ďalšie projekty v rámci odborného výcviku sa budú niesť v tomto
príjemnom a užitočnom duchu.“
Technické odbory mechanik počítačových sietí a technik informačných
a telekomunikačných technológií sa počas školského roku tiežzapoja do mnohých projektov a súťaží. Všetky sú na
pohľad veľmi náročné, ale aj napriek
tomu sa vždy nájdu žiaci, ktorí sú šikovní
a úspešní. Jedna zo súťaží nesie názov
SYGA. So zisťovaním informácií o tejto
súťaži nám pomáhal majster OV Ján Kasan. Hlavnou myšlienkou projektu bolo
s využitím PLC (Programovateľný logický
automat) od spoločnosti Siemens vyro-

15

prinášame
biť prakticky využiteľný model baliacej
linky na železiarsky tovar. Zaujímal nás
tiež názor jedného z úspešných riešiteľov, Rastislava Čellára zo IV. C triedy:

„Robili sme chladenie do serverovne. Bolo závislé na čase a na teplote.
Robili sme ho dlho, lebo sme sa sami
museli naučiť v tom programe robiť
a hlavne pochopiť, ako funguje programovací jazyk „lader“. Bolo to ťažké,
ale vo výsledku sa nám to spoločne
s Erikom Wagnerom zo 4. D triedy
a s pánom majstrom Jánom Kasanom
podarilo zrealizovať. Bez jeho pomoci by
sme to asi nespravili. Dal nám informácie a rady, ako máme postupovať. Celkový náš pocit je, že sme šťastní, pretože
sme sa projektu zúčastnili a získali sme
ďalšiu a novšiu riadiacu jednotku. Teraz,
v našom poslednom roku štúdia, ideme
robiť väčší a novší projekt, presnejšie
osvetlenie schodiska na pohybový a svetelný senzor.“
Ani žiaci najnovšieho, a napriektomu tradičného, študijného odboru
klientsky manažér pošty nazaháľajú. Aj
keď musia zvládnuť všetky technologické
postupy, naučiť sa pracovať v programe
APONet, pracujú aj na projektoch a pripravujú množstvo súťaží. O tom, na čom
všetkom sa podieľali, nám porozprávala
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Martina Vodičková

z III. B: „Keď
som prišla ako
prváčka do triedy tohto odboru, myslela som
si, že to budú
najnudnejšie 4
roky na strednej
škole. Nedá sa
povedať, že som
so všetkým spokojná, ale zažívame aj veľmi zaujímavé
a poučné veci. V prvom ročníku som po
prvýkrát zakúsila, aké je to prezentovať
pred vedením školy a dvoma triedami divákov. Bola som naozaj nervózna
a bolo to pre mňa nepredstaviteľné.
Rovnako nepredstaviteľné bolo pre
mňa moderovanie súťaží, ktoré sú organizované niekoľkokrát počas školského
roka. Organizujeme ich s pomocou pani
majsterky Bc. Vlasty Vilhanovej a týkajú
sa hlavne odborných zručností a vedomostí. Napríklad, keď sme sa učili o práci doručovateľov, vyrobili sme si fiktívny
rajón a zásielky sme radili podľa smeru
pochôdzky. V druhom ročníku sme mali
možnosť navštíviť aj pána ombudsmana
v sídle Slovenskej pošty, a. s. v Banskej
Bystrici. Prezentácia nás príjemne prekvapila, pretože sme získali rady nielen
z odboru, ale aj všeobecné rady do života. A na čom pracujeme aktuálne?
Snažíme sa pripraviť prezentáciu „Analýzy osobných účtov Poštovej banky, a. s.
a Slovenskej sporiteľne, a. s.“ za prítomnosti nielen vedenia školy, ale aj zástupcov jednotlivých bankových inštitúcií.
Aj vďaka týmto projektom som pri prejave sebavedomejšia a hlavne som si
zdokonalila svoje komunikačné zručnosti
a tiež vystupovanie.“

prinášame
V neposlednom rade by sme vám
chceli priblížiť aj súťaž, do ktorej sa každoročne zapájajú grafici. Ide o súťaž
Zenit. Je to súťaž v programovaní a zúčastňujú sa jej len tí najlepší. Myslíme
si, že škola môže byť hrdá aj na nášho
úspešného žiaka, ktorého meno je

Sebastián Richter

a je zo IV. A triedy. V rozhovore
nám s radosťou
opísal priebeh
súťaže a prezradil aj svoje pocity: „Na súťaži
„ZENIT - kategória web developer" som sa
zúčastnil už tretí
rok. V školskom kole som skončil na 2.
mieste. Vedel som, že postúpim a bolo
mi jedno, z ktorého miesta. Vedel som
totiž, že oveľa dôležitejšie bude pre mňa
krajské kolo. Zadanie, ktoré sme dostali,
bolo náročné ako na čas, tak aj na vedomosti, resp. skúsenosti. Spočiatku som
mal pocit, že to nestihnem. No nakoniec
som to dokončil ešte v predstihu. Som
rád, že som skončil na 1. mieste a SOŠ IT
v Banskej Bystrici má opäť zastúpenie aj
v celoslovenskom kole.
Chcem sa poďakovať aj pani zástupkyni riaditeľa školy, Ing. Kataríne Štrónerovej, za to, že ma presvedčila, aby som
túto súťaž vyskúšal aj tento rok.“

Príprava žiakov na súťaž

Reklamná kampaňpracovníkov
marketingu

O tom, že na našej škole je veľký počet
šikovných žiakov, už teraz niet pochýb.
My pevne veríme, že každý rok k nám
prídu aj ďalšie talenty. Týmto článkom
vyzývame aj ostatných, ktorí sa možno
ešte neukázali, aby sa zapájali do aktivít,
či už na teoretickom vyučovaní alebo
odbornom výcviku.

PripravilIi: Aďka Zemánková
a Nika Šimová z III. E
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Besedy, súťaže, projekty
Spoločné zdokonaľovanie
odborných zručností –
cesta ku kreatívnej práci

Aj v tomto školskom roku nám bol
schválený projekt z grantu Erasmus+, čo
nás veľmi potešilo a dostali sme tak šancu ponúknuť žiakom našej školy opäť
možnosť štúdia u zahraničných partnerov. Partnermi našej školy sú prevažne
školy z Českej republiky. Ide o Vyššiu
odbornú školu a strednú odbornú školu
slaboprúdovej elektrotechniky v Prahe,
Strednú školu teleinformatiky v Ostrave,
Strednú školu a vyššiu odbornú školu
aplikovanej kybernetiky v Hradci Králové a Strednú odbornú školu a stredné odborné učilište v Trutnove. Piatym
partnerom je Andreas Gordon Schule
z Erfurtu v Nemecku.
V projekte sme sa zamerali na všetky
odbory našej školy technik informačných a telekomunikačných technológií,
mechanik PC sietí, grafik digitálnych
médií, pracovník marketingu mobilného operátora a klientsky manažér pošty,
aby sme mohli na stáž vyslať čo najväčšiu skupinu žiakov. V tomto školskom
roku vycestuje na partnerské školy päť
skupín, ktoré budú realizovať projekt
v štyroch oblastiach. Prvá sa zaoberá
grafickým spracovaním 3D vizualizácie objektov. Majú možnosť naučiť sa
pracovať s panoramatickou hlavou,
správne vedieť používať nastavenie fotoaparátu a spojiť panoramatické fotografie a úpravu a spracovanie objektov
v programe Sketchup. Druhou problematikou sú zabezpečovacie systémy
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pre domácnosti a firmy. Návrh riešenia
zabezpečenia a nastavenie bezpečnostných systémov. Treťou úlohou je
naplánovanie, rozvinutie a realizácia
účinnej stratégie public relations pre
všetky, resp. vybrané prevádzky. Úlohou žiakov bude navrhnúť a naplánovať
PR podujatie, vyhotoviť reklamný leták
PR podujatia, príprava a realizácia PR
podujatia, realizácia prieskumu verejnej
mienky z podujatia, napísanie PR článku
a výber médií, v ktorom bude publikovaný. Štvrtou témou je programovanie.
Vytvorenie Camera Slider s riadením
rýchlosti posuvu pomocou mikropočítača Arduino, poskladanie mechanických
a elektrických častí Camera Slider vrátane krokového motora, naprogramovanie mikropočítača Arduino na ovládanie
otáčok krokového motora. Vytvorenie
web aplikácie (užívateľského rozhrania)
pre ovládanie posuvu z mobilného telefónu OS android. Oživenie WiFi komunikácie medzi mobilom a mikropočítačom
Arduino. Otestovanie hotového riešenia. Programovanie v jazyku C# za použitia vývojového prostredia MS Visual
Studio a BlueJ.
Pri realizácii týchto projektových
úloh má možnosť preukázať svoje zručnosti a profesionalitu 42 najšikovnejších
žiakov z tretích ročníkov. Získajú nielen
nových zahraničných kamarátov, ale
budú mať aj možnosť spoznať krásy a
tiež kultúru českej a nemeckej republiky.
Pripravili: Bc. Radoslav Sanitra
Bc. Vlasta Vilhanová

školský rok 2017/2018

Odborné zručnosti sme si
zdokonalili v Prahe

Ako každý školský rok, aj tento sme sa
zúčastnili projektu Erasmus+, konkrétne
projektu v Prahe. Desať vybratých žiakov
z dvoch študijných odborov (technik informačných a telekomunikačných technológií a grafik digitálnych médií) odchádzalo v nedeľu, 11.novembra 2017,
z Banskej Bystrice za cieľom zdokonaliť
svoje odborné zručnosti na Vyššej odbornej škole a strednej škole SE v Prahe.
V Prahe nás hneď po príchode na vlakovú stanicu privítala pani zástupkyňa
Mgr. Rumlová, ktorá nás odprevadila do
hotela Step, kde sme sa následne ubytovali. Hneď na druhý deň ráno sme sa zúčastnili prehliadky školy a po nej sme sa
presunuli do triedy, kde nás pán Zeman
oboznámil so základmi zabezpečovacích
systémov. Profesorom, ktorí nás sprevádzali počas nášho projektu, sa dokonca
podarilo vybaviť aj návštevu najväčšej
zabezpečovacej firmy v Českej republike - Jablotron. Veľmi im za to ďakujeme,
pretože to bola pre nás naozaj úžasná
skúsenosť, ktorá nám značne pomohla
pochopiť podstatu zabezpečovacích systémov.

Praha má veľa zaujímavých miest
a niektoré z nich sa nám podarilo aj navštíviť. V našom voľnom čase sme mali
možnosť pozrieť si napríklad Václavské
námestie, Karlov most, Pražskú zoo,
Petřínsku rozhľadňu, ale aj mnoho ďalších nádherných miest. Veľmi sme si
užili aj návštevu O2 Arény, kde sme sa
boli pozrieť na hokejový zápas. Každý
večer sme mali možnosť zahrať si tenis,
squash, bowling a mnoho iných športových aktivít, ale nám sa najviac páčila príležitosť oddýchnuť si v bazénoch alebo
v saunách, ktoré sme mali spolu s ostatnými aktivitami priamo v hoteli. Mimo
toho sme usilovne pracovali na našom
hlavnom cieli, rozvrhnúť zabezpečovacie prvky Jablotronu do pôdorysu domu.
Pobyt v Prahe sme si spolu s našimi
majstrami, Mgr. Martinom Popovičom a
Bc. Radoslavom Sanitrom, naozaj veľmi
užili a určite by sme takúto skúsenosť
odporučili všetkým žiakom.

Na záver by sme sa za nás všetkých
radi poďakovali našim majstrom OV,
vedeniu našej školy, ale aj vedeniu Vyššej odbornej školy a strednej školy SE
v Prahe za možnosť zúčastniť sa tohto
projektu.
Autori: Radovan Trepáč, III. C
Dáša Belisová, III. A
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Breefing k reklamnej kampani
žiakov III.E

V rámci učiva Základné postupy
pri využívaní nástrojov komunikačného mixu sme spolu s pani majsterkou
Vlastou Vilhanovou začali spolupracovať so spoločnosťou FaxCopy.

Našou úlohou je zrealizovať všetky
nástroje komunikačného mixu v reálnych podmienkach tejto spoločnosti.
Reklamnú kampaň a využitie nástrojov podpory predaja si vyskúšame na
veľmi známom produkte – fotoobraz,
teda fotografia na plátne v ráme. Ako
správni manažéri sme dali hlavy dokopy,
pripravili si niekoľko dôležitých otázok
ohľadom reklamy, programu podpory
predaja, PR a osobného predaja, navrhli reklamný leták a následne sme sa
stretli s manažérkou pobočky, ktorá sa
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nachádza na ulici Janka Kráľa 3 v Banskej
Bystrici.
Ing. Andrea Kališková zo spoločnosti
FaxCopy prišla ochotne medzi nás, vypočula si naše návrhy, odpovedala na naše
otázky a pridala niekoľko užitočných rád
do nášho projektu. S nápadmi bola spokojná, a preto vieme, že spolupracovať
s touto firmou bude veľmi príjemné a
zaujímavé. Ako pani Kališková sama dodala, FaxCopy sa zameriava hlavne na
pomoc študentom. Táto cieľová skupina
je pre nich prioritou, ale zároveň sa sústreďujú aj na širokú verejnosť.
Počas breefingu nielen ja, ale aj moji
spolužiaci pociťovali väčšiu zodpovednosť a do vyučovania to prinieslo nový
rozmer, nakoľko sme mohli reálne ko-

munikovať so zástupkyňou spoločnosti.
Pani Kališková bola milá, empatická a
strávili sme s ňou naozaj príjemné dopoludnie. Bude to naša prvá skutočná
práca z oblasti marketingu a najväčšou
výhodou je, že získame aj spätnú väzbu
z reálneho prostredia. V závere nášho
projektu sa dozvieme, či sme pracovali
správne a či naša práca priniesla spoločnosti aj nejaký „zisk“.
Na stretnutí sme sa dohodli, že fotoobraz budeme propagovať pomocou
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letákov a neskôr aj formou videa. Na
letáku sú odfotení moji spolužiaci a samotná fotka vyzerá sviežo a optimisticky. A naviac, spoločnosť FaxCopy nám
zhotovila aj fotoobraz, ktorý bude súčasťou celého projektu.

O tom, že sa na túto prácu tešíme,
svedčia aj vyjadrenia mojich spolužiakov. Andrea Zemánková: „Prvý dojem
z pani Kališkovej bol veľmi dobrý. Mojou úlohou bolo aj zapisovať jej odpovede na naše nekonečné otázky a bola
som rada, že nám odpovedala príjemne
a z jej odpovedí môžeme vychádzať počas celej doby tvorby projektu.“
Tomáš Krjak: „Z dnešného breefingu
mám veľmi dobrý pocit. S pani manažérkou sa veľmi dobre spolupracuje.
Som rád, že sme sa dohodli na všetkých
podmienkach nášho projektu a s radosťou sa do toho pustíme. Už sa na túto
prácu teším.“

Lucka Laurová: „Páčilo sa mi, že sme
mali možnosť osobne prekonzultovať
otázky, na ktoré sme potrebovali poznať
odpoveď, a potešila ma aj zhoda názorov.“
Aj ostatní sú zvedaví a zároveň sa tešia
na spoluprácu s firmou FaxCopy. Hlavne
na to, že budeme mať možnosť využiť
svoje zručnosti v reálnych praktických
činnostiach a budeme mať možnosť vidieť úspešnosť našich krokov. Zároveň
sa budeme snažiť o to, aby sme oslovili
čo najviac ľudí, v ktorých chceme vzbudiť záujem hlavne pohľadom na náš obraz na letáku. Preto sme sa snažili byť
optimistickí a plní elánu a nadšenia. Už
teraz viem, že nás tento projekt posunie
ďalej a získame nové skúsenosti.

Zaujímal nás však aj názor oblastnej
manažérky Ing. Andrejky Kališkovej,
ktorá sa vyjadrila, že takýto projekt robí
po prvýkrát, a to ako jediná manažérka všetkých predajní siete FaxCopy na
Slovensku. Na spoluprácu sa však teší,
lebo záujem žiakov je pre ňu motiváciou
a v spolupráci s našou školou vidí veľký
význam. Spoločnosť aj v súčasnosti zamestnala našich dvoch absolventov a zo
spolupráce sa tešíme už niekoľko rokov.
Autorka: Nikola Šimová, III. E
Foto: Mgr. art. Peter Lukáč
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Európska noc výskumníkov príkladom na zostavu stánkov je stánok

Atómových elektrární Mochovce, v ktorom sme videli vykurovacie palivo, ktorým kúria v reaktoroch priamo v Elektrárňach. Táto hmota veľká ako jeden
palec nahradí okolo 400 kg uhlia alebo
60 kg dreva.

Aj tento rok v Nákupnom centre Europa v Banskej Bystrici slávnostne otvorili festival Európska noc výskumníkov.

Nakoľko ide o výnimočnú udalosť,
pán učiteľ Miroslav Slotta vymyslel, že
by sme na tomto podujatí určite nemali
chýbať. Preto sme vyrazili spred školy
a vybrali sa smerom k Európe. O pár minút sme boli v nákupnom centre, ktoré
bolo preplnené zvedavcami a žiakmi
škôl z rôznych kútov Slovenska.
V Európe sme okrem obrovského
davu ľudí videli stánky z rôznych oblastí vedy a techniky. Vystavovatelia boli
z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, zo Žilinskej univerzity a z rôznych
vzdelávacích inštitúcií a podnikov, ktoré
sa len tak často nevidia. Zaujímavým
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Videli sme mnoho chemických pokusov, ako napríklad s neviditeľným písmom, čo sme si mali šancu aj vyskúšať,
a ešte rôzne stánky s technikou, ako sú
napríklad tlmočnícke kabínky. No najväčším údivom pre mňa bolo, ako jeden
z vystavovateľov vedel lietať s dronom
asi 5 cm nad hlavami ľudí pri rýchlosti viac než 30 km/h, a to v uzavretom
priestore, v ESC.

Bola to super skúsenosť pre celú triedu a boli by sme radi, keby si na budúci
rok pán učiteľ vybral opäť práve nás.
Autor: Ronald Segeč, I. D
Foto: Mgr. Miroslav Slotta
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Veľtrh vysokých škôl
GAUDEAMUS

Gaudeamus je zameraný na výber
jednotlivých vysokých škôl a iných možností pomaturitného štúdia a účasť na
veľtrhu si štvrtáci nenechali nujsť ani
tento školský rok.
Na výstavisko sme prišli práve včas.
Prednášku začala Žilinská univerzita.
O túto univerzitu je v radách našich študentov vždy veľký záujem. Potom žiaci
dostali na výstavisku rozchod a sami si
mohli zistiť informácie v konkrétnych
stánkoch jednotlivých vysokých škôl.
Mnohí využili aj služby kariérneho poradenstva, kde si mohli spraviť testy profesijnej orientácie.
Učitelia, ale aj študenti vysokých
škôl našim žiakom trpezlivo odpovedali
na každú otázku a rozdali im rôzne propagačné materiály. Svoje štúdium prezentovali nielen školy zo Slovenska, ale aj
z Česka, Dánska, Švédska a Veľkej Británie. Žiakov, ako každý rok, najviac zaujalo štúdium v Dánsku. Láka ich hlavne
spôsob štúdia, možnosť privyrobiť si
priamo v praxi v rámci štúdia na škole,
ako aj to, že štúdium je bezplatné.
Pracovníkov marketingu a poštových
manipulantov zaujali školy ekonomického a marketingového zamerania.

Najviac sa im pozdávalo štúdium manažmentu na Prešovskej univerzite.
Grafici uprednostňovali školy v Českej
republike zamerané na dizajn a grafiku,
mechanikov počítačových sietí a technikov lákali hlavne školy s IT odbormi.
Naši štvrtáci odchádzali z Nitry plní
nových informácií. Niektorí sa už dokonca rozhodli a iným táto exkurzia nasadila
chrobáka do hlavy. Držíme im všetkým
palce, aby ich konečné rozhodnutia boli
pre nich tie najlepšie.

Autorka článku: Ing. Katarína Rusnáková
Foto: Dominika Neuschlová IV. A
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Zrealizovali sme prieskum trhu

Aj v tomto školskom roku sme na
odbornom výcviku v II. E zrealizovali
prieskum trhu. Aby žiaci čo najlepšie pochopili učivo a výsledky prieskumu boli
merateľné, ale aj preto, aby si zdokonalili svoje komunikačné zručnosti, požiadali sme o spoluprácu oblastnú manažérku akciovej spoločnosti FaxCopy.
Po vzájomnej dohode sme vypracovali
dotazníky a žiaci počas nasledujúcich
troch mesiacov mali možnosť aplikovať
svoje teoretické vedomosti priamo do
praktických činností. A ako to všetko
zvládli? Prinášame pocity dvoch z nich,
Simony Mesarkinovej a Márie Šipulovej.
„Všetko sa to začalo teoretickou prípravou, kde sme sa naučili, čo vlastne
prieskum trhu je. Táto časť bola pre mňa
najľahšia, pretože sa to stačilo naučiť,
nemusela som zatiaľ bojovať so strachom pri oslovovaní neznámych ľudí. To
prišlo až potom, keď prišla ďalšia časť,
a tou bolo priame oslovovanie respondentov v teréne. Oslovovali sme ich, sa-
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mozrejme, s úsmevom na tvári, s dotazníkom, ktorý sme vypracovali, a s malým
darčekom priamo od spoločnosti FaxCopy. Práve oslovovanie respondentov
mi pomohlo prekonať trému a strach
z toho, že mi niekto nebude ochotný
vyplniť dotazník. Keď sme zvládli túto
etapu, nasledovalo spočítanie výsledkov
a tvorba záverečnej prezentácie. So
záverečnou prezentáciou, ktorá obsahovala aj naše vlastné závery a odporúčania, sme sa podelili aj s oblastnou
manažérkou spoločnosti FaxCopy, vedením našej školy a prvákmi, ktorých čaká
rovnaká skúsenosť na budúci rok. A aké
boli moje pocity zo záverečnej prezentácie? Bola to pre mňa skúsenosť, ktorá mi
dala do života mnoho, ale zároveň som
pociťovala obrovskú zodpovednosť.
Čím viac sa prezentácia blížila, tým
viac rástol môj strach, že sa pomýlim,
alebo nebudem vedieť ako ďalej. Všetci
sme to, našťastie, zvládli. Nebolo to síce
úplne také, aké sme si to predstavovali,
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no pracovali sme na tom ako jeden tím,
a tak sme to dotiahli až do úspešného
konca. Po dopovedaní záverečných slov
a poďakovaní sme si všetci vydýchli.
Mali sme zo seba dobrý pocit, pretože
tie mesiace práce a príprav neboli zbytočné. Na všetko zlé sa zabudlo v momente, keď prišli slová pochvaly“. To sú
slová Simonky a pridáva sa aj Majka:
„Aj keď som sa na prezentáciu pripravovala precízne, mala som trému.
Text som si opakovala pred každou
skúškou, ale čím viac som si to opakovala, tým menej som to vedela. Keď začali
do miestnosti prichádzať pozvaní hostia,
vtedy ma tréma a strach, že zabudnem
text, úplne pohltili. Tiahlo sa to so mnou
aj počas prezentácie, keď som privítala
hostí a aj keď som čítala záverečné odporúčania. Stres zo mňa opadol až vo
chvíli, keď sme prezentáciu ukončovali
slovami ďakujeme. No zvládla som to
a som veľmi vďačná za takúto skúsenosť, pretože aj toto mi pomohlo stať sa
odvážnejšou a istejšou v komunikácii či
s ľuďmi, či počas štúdia.“
Druháci prezentáciu zvládli naozaj
výborne a my si čoraz viac uvedomujeme, aká dôležitá je spätná väzba, či už
zo strany vedenia školy, alebo zástupcov
spoločností, pre ktoré prieskum trhu vykonávame. Okrem slov pochvaly, ktoré
ich motivovali do ďalšej práce, im nakoniec Ing. Andrea Kalíšková odovzdala aj
malý darček – vreckový kalendár, ktorý
bol pre nich prekvapením.

Autorky: Bc. Vlasta Vilhanová, Simona
Mesarkinová a Mária Šipulová z II. E
Foto: Mgr. art. Peter Lukáč
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PROFESIONÁLNE FOTENIE GRAFIKOV
v

Žiaci študijného odboru
GDM sa v rámci tematického
celku Fotografia a film už niekoľkokrát zúčastnili tvorivých dielní v profesionálnom tanečnom divadle – Divadle
Štúdia tanca v Banskej Bystrici. Riaditeľka tohto divadla, Mgr. Zuzana Ďuricová
Hájková, je známa svojou ústretovosťou a prepojením rôznych foriem umenia. V štúdiu bežne prebiehajú výstavy
rôznych výtvarníkov a každý, kto má
záujem, má možnosť objednať si sálu
na prezentáciu svojej tvorby. Časté sú
aj vernisáže, ktoré predchádzajú večernému predstaveniu. Workshop bol
zameraný na fotoexperiment a hlavne
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tvorivú fotografiu pohybu.
Úlohou žiakov bolo čo najpohotovejšie reagovať a najzaujímavejším
spôsobom zachytiť pohyb tanečníkov.
Uvítala nás a počas celého pobytu
sa nám venovala produkčná Mgr. Silvia
Belejová, ktorá nám vysvetlila náplň
a štruktúru inštitúcie, požiadavky na fotografie a pravidlá. Po príjemnej úvodnej inštruktáži a ukážkach inšpiračných
zdrojov nám predstavila tanečníkov,
ktorí sa už dolu v tréningovej sále pripravovali a precvičovali si nácviky choreografií. Nechýbali medzi nimi ani hosťujúci tanečníci z Talianska. Od nich sme sa
dozvedeli, že deň tanečníkov pravidelne
začína pohybovými rozcvičkami, ktoré
zakončia nácvikom jednotlivých choreografií pod vedením tanečníka Tibora
Trulika. Žiaci individuálne sledovali a fotili dianie s cieľom čo najlepšie zachytiť
rýchly pohyb jednotlivcov či skupinky, a
tiež zaujímavo výtvarne zachytiť dynamiku pohybu. Fotenie rýchlo a svižne
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sa zvŕtajúcich tiel nebolo jednoduché.
Vznikal nejeden problém s vhodným
nastavením parametrov fotoaparátu
a pohotovou reakciou na nie vždy predvídateľný pohyb. Práca prebiehala v zaujímavej hudobnej atmosfére, čo vytváralo príjemnú pracovnú atmosféru.
Po asi 2-hodinovom tréningu nasledoval oddych a desiatová prestávka.
Po doplnení energie sme sa všetci zišli
a tanečníci sa pripravili na individuálne
fotenie. Mali totiž skoro celý deň len pre
nás. Skupiny žiakov mali možnosť si povyberať tanečníčky a tanečníkov na kreatívne fotenie. Fotilo sa v jednotlivých
tréningových tanečných sálach, podľa
požiadaviek a nápadov žiakov, či po vzájomných dohodách s tanečníkmi.
Celá táto práca bola pre všetkých
zaujímavým prínosom a uvedomením
si viacerých prvkov nevyhnutných pre
správne nastavenie aparátu a zachytenie vhodného pohybu. Žiaci nevedeli,
čo ich čaká, a tak museli riešiť mnohé
problémy, ktoré im pomohli získavať

koľko už budeme o niečo zdatnejší a
práca v reálnych podmienkach prináša
skutočné situácie, ktoré v improvizovanom prostredí žiaci nedokážu aplikovať.
nové zručnosti a prinášali nový pohľad
na prácu profesionálneho fotografa.
O návštevu určite požiadame opäť, na-

Autor: Mgr. art. Peter Lukáč
Fotografie: žiaci II.B a Peter Lukáč
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Lyžiarsky výchovno
výcvikový kurz na
tatranských svahoch

Žiaci prvého ročníka sa aj v tomto
školskom roku zúčastnili lyžiarskeho
kurzu. 52 žiakov a 6 pedagógov bolo
ubytovaných v penzióne Zora v Tatranskej Lomnici, priamo pod Lomničákom.
V pondelok 15.1.2018 sme sa ubytovali a oboznámili s poriadkom ubytovania a s priestormi hotela. Prostredie,
v ktorom sme boli ubytovaní, bolo super
a každá izba pre 3 žiakov mala samostatnú kúpeľňu, WC a televízor. Stravovanie
bolo zabezpečené trikrát denne formou
hotelovej obsluhy.
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Lyžiarsky výcvik sa konal na svahoch
Tatranskej Lomnice. Žiaci boli rozdelení
do 4 družstiev. Môžeme spokojne konštatovať, že všetci študenti zvládli zá
klady lyžiarskeho výcviku, v utorok ráno
všetci vedeli využívať výhody lanoviek a
zvládli nástrahy svahu. Výcvik pozostával
zo základných prvkov lyžovania, ktorými
sú chôdza, obraty, výstupy, pády, základný zjazdový postoj, zjazd po spádnici,
obojstranný prívrat po spádnici, zastavenie a oblúky v obojstrannom prívrate.

Cieľom začiatočníkov bolo vedieť zjazdiť terén oblúkmi z pluhu, z rozšírenej
stopy, pre tých talentovaných základným carvingovým oblúkom.
Cieľ mierne pokročilých a pokročilých bol zdokonalenie zjazdu lyžiarskych zručností – vedieť zjazdiť terén so
správnym držaním tela a znožnými oblúkmi, vedieť zjazdiť terén otvorenými
a uzatvorenými carvingovými oblúkmi,
snowboard – zjazd po spádnici, jazda
šikmo svahom, základný zosuvný oblúk,
oblúky s rôznym polomerom.
V popoludňajších hodinách žiaci
odpočívali, počúvali hudbu, sledovali televízny program, pripravovali svoj
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program na večer, ktorým bavili svojich
spolužiakov. V stredu doobeda relaxovala väčšina žiakov v bazéne v hoteli Sorea
Urán neďaleko nášho penziónu a naberala nový dych na nasledujúce lyžiarske
dni. Podvečer sme mali prednášku so
záchranárom horskej služby. Vo štvrtok popoludní sme boli na Hrebienku,
kde sme si pozreli ľadové sochy, aj keď
v poriadnej fujavici, ale aj v tom je čaro
Tatier.
Počas celého lyžiarskeho výcviku
vládla medzi žiakmi a inštruktormi príjemná atmosféra, žiaci dodržiavali pokyny inštruktorov na svahu, ale aj na penzióne, boli slušní voči sebe i personálu
a naučili sa aj niečo o vzťahu k prírode,
dodržiavaní horských pravidiel, pomoci slabšiemu a zodpovednosti za svoje
správanie.
Autorka: Mgr. Kristína Raganová
Foto: žiaci

Prieskum študentských
prác na Akadémii umení
Hovorí sa: „Inšpirácie nie je nikdy dosť
a raz vidieť je lepšie než stokrát počuť.“
Pre mladého grafika je dôležité všímať si
vizuálne prejavy okolo seba a taktiež si
všímať tvorivé myslenie mladých žiakov
a študentov s podobným zameraním. Aj
z toho dôvodu žiaci odboru GDM spolu
s pedagógmi navštívili počas vyučovania
odborného výcviku zimný semestrálny
prieskum vysokej školy Akadémie umení v Banskej Bystrici, aby sa inšpirovali
výsledkami tvorivého myslenia a činnosti študentov z odborov „Grafiky“, „In-

termédií a digitálnych médií“, „Maľby“
a „Sochárstva a priestorovej tvorby“.

Ateliéry Grafiky a maľby boli pre našich grafikov opäť najatraktívnejšie, no
rovnako zaujímavé a nápadmi preplnené boli prvácke prípravné ateliéry, kde
mali možnosť vidieť na jednom mieste
asi najviac nápadov prezentovaných
v najrôznejších výtvarných formách
od skicárov až po prepracované grafické listy, koláže, asambláže, objekty
a priestorové inštalácie. Skrátka, bolo
sa na čo pozerať, bolo nad čím uvažovať
a v každom rožku sme videli „trošku“
umenia. Na výstave mohli žiaci využiť
možnosť opýtať sa priamo študentov
jednotlivých odborov na všetko, čo ich
zaujímalo. Tí im ochotne porozprávali
o svojich prácach, tvorivých postupoch a
problémoch, či o živote na škole. Podobné akcie sú vždy priestorom pre plodné
debaty plné obdivu, dohadov, kritiky
a otázok. Najpodstatnejšie je však to, že
človek vždy odchádza s rozšíreným obzorom myslenia a lepšie motivovaný pre
tvorbu. Určite bude rovnako zaujímavý
aj letný prieskum, na ktorý sa už teraz
tešíme.
Autor a foto: Mgr. art. Peter Lukáč
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Cvičná firma - podnikanie
na nečisto
Väčšina študijných odborov, v ktorých
naša škola pripravuje žiakov pre svoje
budúce povolania, im umožňuje realizovať sa aj v podnikateľskej sfére. Nie
každý však má odvahu podnikať alebo
si založiť živnosť. A práve preto, aby žiaci nemali z podnikania obavy, im škola
vytvára podmienky získať vedomosti,
zručnosti, ale aj prvé skúsenosti s vedením firmy už počas štúdia. Jednou
z foriem, ako si podnikanie vyskúšať na
vlastnej koži a pri tom neskrachovať,
je aj cvičná firma. Hoci nie je priamo
v učebných osnovách, žiaci si ju môžu
vyskúšať formou záujmového krúžku.

Krúžok Cvičná firma má na našej škole už sedemročnú tradíciu. Počas tohto
obdobia členovia krúžku založili a viedli niekoľko fiktívnych firiem. Za všetky
spomeniem aspoň: U starej mamy,
s. r. o., ktorá sa zaoberala predajom tradičných ľudových výrobkov, Seňor Vajo,
špecializovaná predajňa pštrosích vajec
a v neposlednom rade aj súčasná existu-
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júca firma P. S., s. r. o., ktorá má za úlohu
predávať suveníry pripomínajúce obdobie druhej svetovej vojny.

Cvičná firma je záujmový krúžok, ktorého úlohou je žiakom priblížiť reálne
podmienky podnikania a marketingu
podniku. Žiaci si založia a zaregistrujú svoju firmu v Obchodnom registri
cvičných firiem. A pracujú ako skutoční
manažéri. Cieľom školy je umožniť žiakom vyskúšať si podnikanie už tu, počas
štúdia na strednej škole, a tým získať poznatky a zručnosti, ktoré budú v budúcnosti určite potrebovať.
Cieľom žiakov je pripraviť svoju firmu
na Veľtrh cvičných firiem, kde firmy medzi sebou súťažia v mnohých kategóri-
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ách a predstavujú svoje produkty, ktoré
aj fiktívne predávajú. Tento sa každoročne koná v Mestskom kultúrnom centre
v Žiari nad Hronom a víťazi jednotlivých
kategórií postupujú na Celoslovenský
veľtrh cvičných firiem.
K základným činnostiam a zručnostiam, ktoré žiaci pri vedení Cvičnej firmy
získavajú, patria najmä:
• manažérske rozhodovania formou
brainstormingu, myšlienkovej
mapy a iných heuristických metód,
• tvorba podnikateľského plánu,
• účtovanie príjmov a vedenie účtovnej agendy spoločnosti,
• tvorba propagácie (logo, slogan,
prezentácie, reklama),
• precvičovanie podnikateľských
schopností zábavnou formou,
• podpora kreativity žiakov.

Tento rok máme spolu so zakladateľmi založenú firmu P. S, s. r. o, ktorá
pripomína hrôzy druhej svetovej vojny.
Máme otvorené stánky so suvenírmi
v známych mestách ako je Banská Bystrica, Dukla, Banská Štiavnica a pod.
V rámci pietnej spomienky sme v lete
absolvovali exkurziu do Kališťa – dediny, ktorú vypálili počas druhej svetovej
vojny Nemci.

Unavení zo spoznávania histórie Kališta
Cvičná firma nie je len krúžok, ale aj
miesto, kde sa stretávajú ľudia s dobrou
náladou a okrem vedomostí a zručností,
ktoré počas školského roka získajú, ich
spája aj veľa spoločných zážitkov. Či už
zo súťaží alebo ako kolegov pracujúcich
v jednej spoločnej firme.
Autorka: Ing. Karolína Hukelová
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Vedeli ste že aj medzi
nami sú talentovaní?
V tejto rubrike
vám
predstavíme niekoľkých
spolužiakov, ktorí
dosahujú
dobré výsledky nielen v škole, ale
aj v iných oblastiach svojho života. Prezradili nám, ako
využívajú svoj voľný čas a čomu sa
okrem školy venujú. Veríme, že aj touto
rubrikou vám umožníme lepšie spoznať
svojich spolužiakov a prezradiť vám
o nich možno aj to, čo ste doteraz nevedeli. Želáme vám príjemné čítanie.
Majka a Sima.
Michal Kozelský, II. A
Vo svojom voľnom čase sa
venujem
hlavne
tvorbe
krátkych
videí
na Youtube, vystupujem na rôznych podujatiach
a v poslednom čase som začal aj s herectvom. Týmto činnostiam sa chcem
venovať aj v budúcnosti a už teraz ma to
živí. Preto by bola škoda v tom nepokra-
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čovať. Ale asi by som to nechcel robiť
ako full time prácu. Radšej by som sa
videl niekde v televízii. Buď ako strihač,
herec, režisér alebo v nejakej agentúre.
Vystupovanie pred tisíckami ľudí je niečo skvelé a určite sa budem snažiť ešte
dlho v tom pokračovať. Už si ma všimli
ľudia z produkcie TV Markíza a poskytli
mi možnosť zahrať si v Komisárovi Rexovi. Bola skvelá príležitosť vidieť, ako vznikajú seriály a ako prebieha natáčanie.
Hrať po boku hercov ako je Lukáš Latinák, Jozef Vajda a pracovať pre režiséra,
ktorého film bol nominovaný na Oskara,
je niečo neuveriteľné. Už teraz sa teším
na nový seriál, ktorý točím čoskoro. Väčšina z vás ma pozná pod prezývkou Michal PPZ. Tú mi dali kamaráti už v detstve a nejako sa to zachovalo. Ešte by
som chcel povedať všetkým, ktorí chcú
začaťs videami na Youtube, ale nevedia
ako, nech sa neboja skúsiť niečo nové.
Nie je hanba robiť to, čo človeka baví.
Určite sa vždy nájdu ľudia, ktorí ich
v tom podporovať nebudú. Netreba si
to však všímať a napriek tomu si ísť za
svojím cieľom. Úspech príde, len treba
trpezlivosť.
Dominik Sochor, IV. A
Už asi od 11 rokov
sa venujem
skautingu.
Začal som
s tým na
základe
odporúčania môjho
učiteľa na
ZŠ, ktorý bol
skautský vodca.

školský rok 2017/2018
Zaujalo ma to preto, lebo mal nezvyčajné edukačné metódy a ja som chcel
o tom zistiť viac.
Bola to pre mňa zaujímavá skúsenosť,
chodili sme do lodenice, učili sa plaviť na
malých loďkách, čo bolo zaujímavé hlavne z hľadiska tímovej spolupráce. Našiel
som si tam super partiu, s ktorou fungujeme už ako roveri (teda starší skauti) až
doteraz. Skaut mi dal do života veľa zážitkov, priateľov. Zažil som naozaj super
akcie, ktoré by som nemal možnosť inde
zažiť. Mám tým na mysli spanie pod holým nebom v lese, stráže skautského tábora v bojových podmienkach, skautskú
saunu, ktorú sme sami postavili. Rôzne
bojové hry, cestu po Slovensku vlakom,
čo je teda už môj osobný roverský projekt s vlastnou družinou.
Budem v tom rozhodne pokračovať aj
v budúcnosti,momentálne som kormidelník skautskej posádky. Vymýšľame
stále nové a vlastné akcie, ako starší
už fungujeme samostatne. Ako som už
spomínal, momentálne máme rozrobený roverský projekt Skauti vlakom po
Slovensku, to znamená, že sa chystáme
precestovať najzaujímavejšie miesta
a mestá na Slovensku.
Cez veľké prázdniny ideme aj na Maltu,
neustále máme nejaké akcie, na ktoré
sa chodiť oplatí, veľa sa venujeme aj
splavom riek, turistike, vzdelávaniu pomocou rôznych kurzov ako je zdravotný,
kapitánsky a podobne.
Určite to vrelo odporúčam všetkým
mladým, ktorých láka príroda a do
brodružstvo.

Dominika Husaniková, IV. E
Podľa
mňa
nevynikám
v ničom, no
podľa ľudí
v mojom
okolí vraj
vo všetkých mojich záľubách, a preto
by som v nich
asi mala v budúcnosti pokračovať.Teraz sa však venujem
predovšetkým škole. Tento rok maturujem, držte mi palce. Tancovala som vo
folklórnom súbore Lykovec v Revúcej.
Okrem tanca som aj spievala, aj ako sólistka. Bavilo ma to, ale tým, že som
odišla do školy, som nestíhala chodiť na
nácviky. Svoje schopnosti som však
mala možnosť využiť na rôznych školských podujatiach.
V Revúcej som hrávala aj volejbal. Tu
v škole som tri roky pracovala v školskom časopise, tak ako vy, a preto vám
prajem veľa šťastia do ďalších čísel
Natália Koniarová, IV. E
Vo voľnom čase
sa okrem školy
venujem
športu a pripravujem
sa na prijímačky na
vysokú školu. Aj keď je
to veľmi zloži-
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té, venujem sa tomu, čo ma naozaj baví
a napĺňa. Tým je predovšetkým volejbal,
florbal, basketbal, futbal, ping-pong, kalokagatia a vrh guľou. Zúčastnila som sa
na mnohých súťažiach a takmer na každej som získala nejaké ocenenie. V ping-pongu som ešte nikdy neprehrala. Nie
je to však to, čo ma napĺňa. Rada by som
vynikla na maturitách V budúcnosti
sa chcem naďalej vo všetkom zlepšovať
a ísť si za svojím snom. Tiež som pracovala v školskom časopise. Spolu s Dominikou sme robili podobné ankety a písali prózu, aj poéziu.
Jana Bystrianska, II. E
Neviem, či som
talentovaná, ale venujem sa
tancu. Ten
je mojou
vášňou už
od malička.
Priviedla ma
k nemu moja
mama, keď ma
v mojich siedmich rokoch prvýkrát
priviedla na tanečnú skúšku folklóru.
Neskôr som tancovala hip-hop, no v súčasnosti sa venujem mažoretkám, latino
tancom a rock´n roll-u v tanečnej škole
Zuzany Niščákovej vo Zvolene. Tancujem na rôznych akciách, podujatiach
a festivaloch. Najväčšou tanečnou skúsenosťou je každoročný festival Zlaté
stezky v Prachaticiach (ČR). Myslím si,
že tancovať sa naučí každý, kto má rád
hudbu. Ale tanec ma naozaj baví.
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Alexandra Horváthová, II.E
Ja sa už od mojich
7 rokov venujem literárno-dramatickému odboru
na Základnej
umeleckej škole v
Slovenskej Ľupči. Chvíľku som
sa hľadala. Vystriedala
som viac záujmových krúžkov, v útlejšom veku folklórny súbor, neskôr
výtvarnú. Od malička som však bola
fanúšičkou ľupčianskeho ochotníckeho divadla a mojim snom bolo zahrať
si raz divadlo na tom istom pódiu ako
oni. Keď som sa dozvedela o literárno-dramatickom odbore v našej ZUŠ-ke,
zrazu to do seba všetko zapadlo. Práve
pripravujeme nové predstavenie a čo
sa týka ZUŠ-ky, máme v pláne organizovať tzv. Čítanie vo veži. Je to projekt,
v ktorom chceme verejnosti ukázať, že
knihy ešte z našich životov nevymizli.
V novembri sa budeme venovať špeciálne tým najmenším, bude to také
interaktívne čítanie rozprávok, spolu
s vizuálnym znázornením. Toto ma baví
a vo svojom voľnom čase sa tomu budem venovať aj naďalej.
Ján Uram, II. D
V mojom voľnom čase sa venujem
hudbe a priateľke, ktorá ma v tom podporuje a veľmi mi pomáha, ale zvyknem vybehnúť aj s kamarátmi von.
Hľadáte talenty a ja sa snažím vynikať
v hudbe. Baví ma hra na rôznych hudobných nástrojoch, medzi ktoré patrí
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hlavne gitara, klavír
a bicie, a k tomu
aj spev. Aj tu v
škole boli návrhy na založenie školskej kapely.
Ako to zatiaľ
vyzerá? Školská kapela je už
poskladaná, zatiaľ
z troch členov. Ak je na
škole niekto, kto má chuť a talent, stále sa
u nás nájde miesto. Škola nám zakúpila
dve gitary, klávesový hudobný nástroj,
bicie nástroje, mikrofóny a zosilňovače a
reproduktory, teda všetko to, čo kapela
potrebuje. Som rád, že sa na intrernáte môžem venovať tomu, v čom chcem
v budúcnosti určite pokračovať. A vynikať.
Patrik Ďurej, III.A
Slovenský olympijský výbor
vyhodnotil
výtvarnú súťaž o olympizme pre
základné
a stredné školy za rok 2017
k XXIII. zimným
olympijským hrám
v juhokórejskom Pjongčangu, ktoré sa
uskutočnia v čase od 9. do 25. februára
2018. Hlavnou témou súťaže bola myšlienka „Olympijský oheň v nás“. Mladí
výtvarníci mohli svojimi dielami v súťaži
vyjadriť podporu slovenským športovcom, členom slovenského olympijského
tímu na ZOH Pjongčangu. Práce vyhod-

notila trojčlenná komisia. Svoju prácu
tam zaslal aj Patrik Ďurej a v III. kategórii
nad 15 rokov získal 1. miesto.
„V momente, keď som sa dozvedel
o tejto súťaži, hneď ma zaujala. Zaujala ma aj téma „Oheň v nás“. Napadlo
mi, že sa zapojím, pretože to bude určite zaujímavá skúsenosť a predsa len,
grafika ma veľmi baví. Pojal som tému
celkom doslova, preto som mal v hlave
nápady s ohňom. Svoju prácu som odoslal a vôbec som nečakal nejakú výhru.
Nikdy som nič nevyhral a vedel som aj
to, že budem mať silných súperov. Po
niekoľkých mesiacoch som aj zabudol,
že som niečo na nejakú súťaž posielal.
A úplne nečakane, v jeden pondelok,
sa len tak dozviem, že som vyhral prvé
miesto. Bol som, samozrejme, v obrovskom šoku, zdalo sa mi to nereálne, ale
cítil som sa výborne. Doteraz som hrdý
na svoju tvorbu a som veľmi rád, že
som sa do súťaže zapojil.“

Pripravili: Mária Šipulová
a Simona Mesarkinová z II. E
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Autor kresby: Filip Medvec, I. A

Životná cesta
Zasneženou cestou kráčam životom,
držím sviečku, ktorá pomaly zhasína.
Vosk sa mi leje rukou ako potokom,
niečo staré končí, nové zas začína.
Zanechávam stopy na životnej ceste,
pofukuje vietor a pomaly sa tratia.
Kam smerujem, zatiaľ neviem presne,
snažím sa však objaviť zmysel šťastia.

Autor: Kristián Karaba, III. B

Zo života Vierky,
klientskej manažérky
Vierka po ulici poskakuje,
na poštu si šťastne vykračuje,
pošta, banka, colnica,
závidí jej celá ulica.
Na SOŠ IT študuje,
svoju školu miluje.
Na pošte sa najskôr bála,
cítila sa veľmi malá,
teraz sa už raduje,
svoje ciele plánuje,
keď už bude dievka veľká,
stane sa z nej manažérka.

Autor kresby: Nikolas Kružlík, I. A
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Autori: žiaci II. E triedy

tvorba našich žiakov

Rande cez internet
(poviedka na pokračovanie)

Zapálil som si pred vchodom, zatiaľ
čo sa Anička o tri poschodia vyššie maľovala. Mal som ju čakať, celý večer bol
pred nami, no s každým ďalším potiahnutím ma všetka chuť tráviť s ňou čas
pomaly opúšťala. Spoznali sme sa cez
internet, choroba 21. storočia. Nič som
o nej nevedel, iba to, že na jej tvár sa dalo
pozerať celú večnosť a rada do svojich
fotiek takticky zakomponovala aj svoj
výstrih. To bol jeden z hlavných dôvodov, prečo som neváhal, keď mi navrhla
stretnutie. Za sebou sme mali nie viac ako
štyri hodinky virtuálneho ping-pongu, pri
ktorom loptička, v podobe sarkastických
správ, lietala z jedného konca na druhý ako
pri čínskych majstrovstvách. Správy boli
vtipné, milé, miestami aj vzrušujúce, no
ako to už v dnešnej dobe býva, keď príde
tá chvíľa a pozrieme sa navzájom do očí,
zistíme, že okolo nás nie je nič iné, len
trápne ticho a nenaplnené očakávania.
Možno je to mnou, to si priznávam, zatiaľ
čo sledujem, ako sa dym pomaly stráca
vo vzduchu. Hranie sa s písmenkami mi
šlo vždy lepšie ako rozhovory so živým
človekom.
Zahasil som špak, pustený na zem
vedľa mojej nohy. Odchádzam. Do žiarskych ulíc ma dnes vyhnala predovšetkým
samota, no na konci rakovinovej tyčinky
prišlo uvedomenie si, že to, čo cítim, nevyplní niekto neznámy, kto si chce pravdepodobne len užiť. Proti sexu nemám
nič, mám ho rád asi rovnako, ako každý
zdravý chlap, no stretko na jednu noc by
mi urobilo v hlave väčší zmätok, než by
bolo to krátkodobé telesné uspokojenie.
Misky váh proste neboli v rovnováhe.

Celý čas mi myšlienky vírili len okolo jednej osoby, tej, ktorú v živote nemôžem
mať. Je skoro až zábavné sledovať, ako
si nechávam ujsť dokonalú príležitosť
a konečne na ňu prestať myslieť. Lenže
je mojím večným prekliatím zamilovať
sa do niekoho, kto si potom len tak bez
rozlúčky odíde. Tentoraz kráčam preč ja,
neviem, či sa mám cítiť dobre, alebo som
spravil len ďalšiu blbosť.
Zvoní mi mobil. Anička. Chvíľu rozmýšľam, čo jej mám povedať.
„Ahoj, no kde si?“
Bola prekvapená. Nečudujem sa jej.
Tesne predtým, než som prišiel pred jej
vchod, som jej volal, že už idem. Obaja
sme boli opití očakávaním, ktoré sa pravdepodobne pre ňu skončilo, akonáhle
vyšla von, no tam ju nikto nečakal. Stále
však dúfala, že sa objavím. Mala to v hlase.
„Prepáč, volala mi starká, potrebuje
pomôcť.“
Prvé, čo mi napadlo. Lacná výhovorka,
obaja sme to vedeli.
„No...dobre teda, môžeme ísť niekedy
nabudúce.“
„Jasné, ozvi sa, keď budeš mať voľno
a dohodneme sa.“
Dievčatá sa nikdy neozývajú ako prvé,
to bola moja istota.
„Oki, ozvem sa, páá.“
„Ahoj.“
Sadol som si na najbližšiu lavičku.

Autor: Richard Zliechovský, IV. A
Kresba v pozadí: Kitti Loydlová, I. B
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Biely deň
Bolo úplne obyčajné ráno, vlastne
ako každé, len s tým rozdielom, že vonku bolo krásne nasnežené. Sneh pokryl
cestu, autá, okná, proste všetko ostalo žiarivo biele. Povedala som si: „Čo
s tým?“ Je škoda takýto krásny deň len
tak presedieť doma pri počítači alebo
televízii. Spýtala som sa sestry, že „čo
dnes?“ „Ako strávime dnešný deň?“
Jej jednoznačnou odpoveďou rozhodla.
„Ideme lyžovať!“ Rýchlo sme sa obliekli,
spravili čaj do termosky a išli sme. Vybrali sme si lyžiarske stredisko Chopok. Bolo
tam prekrásne. Je pravdou, že v rade na
lanovku sme vystáli dosť dlhú dobu, ale
oplatilo sa. V lanovke sme sa spriatelili
s Nórmi. Aj vy sa pýtate, ako sme sa dorozumeli? No odpoveď je jednoduchá.
Oni totiž 25 rokov žili na Slovenku, ale
kvôli práci sa museli presťahovať. Bola
som zvedavá prečo práve Nórsko? Prečo
nie Amerika alebo iná krajina? Zasmiali
sa a presvedčivo povedali: „lebo máme
radi zimu! Preto sme prišli aj sem na týž-

Autorka kresby: Lucia Kurinská, I. A
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dennú dovolenku a vybrali si práve toto
lyžiarske stredisko. Sme spokojní a radi
by sme prišli o rok znova.“ Ostala som
trochu zaskočená, že z takej diaľky prišli práve na Slovensko. Ale každý sa rád
vracia a spomína na krajinu, v ktorej vyrastal.
Ostali nám posledné dve hodiny do
uzavretia. Boli sme už zničené, unavené,
nohy nás boleli. Keďže svah bol dosť zľadovatelý, rozhodli sme sa, že pôjdeme
pozrieť preteky psích záprahov. Konali
sa na opačnej strane Chopku. Nebol to
však vôbec problém. Nasadli sme do kabínkovej lanovky a pri psíkoch sme strávili krásne popoludnie. Nuž, pomaly sa
stmievalo. Nastal čas vrátiť sa domov.
Hoci veľmi neradi prezuli sme sa, nabalili veci do auta a so smútkom za nádherným dňom sme odchádzali. Bol to
naozaj krásne prežitý deň a ja dúfam,
že sa na toto miesto čo najskôr vrátim.
Ale určite mi ostanú v srdci krásne spomienky.
Autorka: Natália Koniarová, III. E
Autorka kresby: Sarah Majchútová, I. A

tvorba našich žiakov

Otroci doby
Ponorený v myšlienkach s mobilom v ruke,
pocitovo ako loď plávajúca na mori v búrke.
Dúfajúc, že zbadám v diaľke blikajúci maják,
ktorý mi pomôže uniknúť z tejto doby dajakʼ.
Sme otroci dnešnej doby a otroci systému,
dejú sa veci, ktoré neuniknú oku bystrému.
Dirigent diriguje a my hráme, ako nám káže,
sloboda prejavu je právo, to nám nezakáže.
Autor: Kristián Karaba, III. B

Autor kresby: Jakub Čižmárik, I. A

Zúčastnil sa
Banskobystrického fotomaratónu
V Stredoslovenskom osvetovom stredisku na Dolnej 35 v Banskej Bystrici sa
konalo už 16. kolo fotosúťaže Banskobystrický fotomaratón. Po prvý raz sa
tejto súťaže zúčastnila aj naša škola.
Prinášame súťažné fotografie
Mateja Pobežala z II. B:
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