
Obchodní akademie 
Břeclav

Te n t o  č a s o p i s  j e  s p o l u f i n a n c o v á n  e v r o p s k ý m  f o n d e m  p r o  r e g i o n á l n í  r o z v o j

Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická Piešťany

Evropská 
unie

Spoločne
bez 
hraníc

jún / červen
2010

česko-slovenský studentský časopis

Piknik

Maturity 2010 
Přinese mi štěstí?



2 červen 2010

Tento časopis je spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj

3jún 2010

Tento časopis je spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj

Ve dnech 20. – 23. dubna 2010 navštívilo pět členů novinářského 
kroužku Piešťany. Jaké byly jejich zážitky a dojmy z této společné 
akce?
Hedvika Hrdá, 2. B
„Do Piešťan jsem se moc těšila, hlavně 
na společné akce s děckama. Město 
se mi moc líbí – mám ráda historická 
města a Piešťany patří mezi ta nejhezčí. 
Navíc místní lidé jsou velice milí. Práce 
na společném díle se Slováky je vý-
borná. Rozumíme si a umíme se spolu 
pobavit.“
Markéta Hrdá, 3. B
„Piešťany – jednoduše krásné lázeňské 
město, jsou naprosto úžasné. Nejvíce 
mě zaujal luxusní pětihvězdičkový ho-
tel, který je v noci celý osvícený. Byl 
v něm ubytovaný i náš prezident Klaus. 
Líbil se mi i stánek s hlavolamy, kde 
jsme strávili více jak tři hodiny.“
Michaela Raddová, 3. A
„Nevěděla jsem, co mám od této návštěvy čekat. Ale pobyt v Piešťa-

nech jsem si nakonec užila. Spolupráce s našimi kolegy je výborná. 
Studenti SPŠE se o nás po celou dobu starali a navštívili s námi i ně-
která zajímavá místa. Předposlední den jsme šli do místního baru, kde 

jsme měli možnost ochutnat koktejly 
všech druhů.“
Vlastimil Krmíček, 3. A
„Byl jsem zvědavý, co mě v Piešťanech 
bude čekat. Nakonec jsem domů od-
jížděl se spoustou zážitků. Nejvíce se 
mi líbil místní Lo Loco bar, kde jsme 
ochutnali několik výtečných drinků. 
Mám pocit, že místní lidé nikam nepo-
spíchají. Působí na mě flegmaticky, ale 
jsou to milí a vstřícní lidé.“
Luďka Ferstlová, 3. B
„Piešťanské lázně jsou velkým lákadlem 
pro cizince. Jistě stojí za to je navštívit. 
Místní lidé jsou velmi přátelští. Jdete 
si třeba jen koupit zmrzlinu a hned se 

s vámi dají do řeči. Spolupráce mezi českou a slovenskou stranou je 
skvělá, zejména proto, že se už lépe navzájem poznáme. Podle mého 
názoru už si nemusíme říkat „kolegové“, ale spíše „kamarádi.“ 

Stáž v Piešťanech

Při svém pobytu v Piešťanech jsme si trochu zahráli na reportéry. Rozdávali jsme kolemjdoucím  náš časopis a také jsme místním položili 
několik otázek:

Rozhovory s místními obyvateli

Jak jste se sžila s eurem?
Nevadí mi to.  Už som si na euro zvykla.
Který je váš nejoblíbenější český herec?
Najobľúbenejší český herec? No tých  je 
veľa, pre pána Jána. Mám rada toho vtipálka 
Donutila. Ale mám rada v podstate všetkých, 
či z mladej alebo staršej generácie. A české 
filmy mám obzvlášť rada.

Jste spokojená s eurem?
Nie zlatko, nie som spokojná s eurom. Člo-
vek si to nedokáže hneď prepočítať, a o to 
viac peňazí minie.
Jezdíte někdy do České republiky? Po-
kud ano, na která místa?
Nie zlatko, ja nie, ale naši mladí áno. A sú 
veľmi spokojní.  Chodia hlavne nakupovať. 

Jste spokojený s eurem?
Lepšie som sa cítil, keď sme platili sloven-
skou korunou. Eurá sa mi rýchle míňajú. 
Nedokážem si na to zvyknúť.

21. 4. 2010 se vydala třída 2.  A a část redakční rady našeho časopisu 
na poznávací výlet do Piešťan. Pro redakční radu to ale znamenalo 
spíše čtyři dny plné příprav dalšího čísla časopisu Piknik. 
Ze svého pohledu, člena redakční rady a člověka, který na tomto ,,vý-
letě“ už nejednou byl, musím říct, že se mi to i tentokrát moc líbilo. 
Měli jsme zajímavý program, tentokrát jsme se vydali po stopách 
Milana Rastislava Štěfánika, člena Československé rady a prvního 
ministra obrany Československa. Prohlédli jsme si místo jeho úmrtí, 
mohylu na Bradle a následně muzeum, rodinný domek v Košariskách, 

kde se Štěfánik narodil. Seznámili jsme se s ním nejen jako s politi-
kem, ale i normálním  člověkem.
Po obědě, jako vždy na Hotelové akademii, jsme se vydali do centra 
Piešťan. 
Myslím si, že celá exkurze byla pro nás zajímavá a zábavná i pouč-
ná.
Děkujeme touto cestou Ing. Alexandru Murínovi, který si pro nás při 
prohlídce památníku připravil poutavé vyprávění.

Miroslava Rylková

Návštěva u přátel

U přátel



2 červen 2010

Tento časopis je spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj

3jún 2010

Tento časopis je spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj

Při nedávné návštěvě u našich slovenských 
kolegů z redakční rady jsme se zaměřili na 
ekonomické rozdíly obou zemí. Zjišťovali 
jsme například, jaký je průměrný plat na 
Slovensku a o kolik se liší v porovnání 
s průměrným platem u nás. 
Pro srovnání jsme vytvořili fiktivní nákupní 
košík. Udělali jsme tak nákup každodenních 
potravin a věcí pro domácnost. Sledovali 
jsme produkty ve stejném potravinovém 
řetězci, podobné kvality a značky (COOP). 
Ceny, výsledné sumy a průměrné platy si 
můžete prohlédnout v přehledné tabulce, 
kterou jsme pro vás zpracovali.

Nákupní košík Zboží
Slovenko Česko

cena EUR cena CZK cena EUR cena CZK

Chleba  1,19  30,20  1,22  30,90

Mléko – plnotučné  0,97  24,60  0,76  19,30

Tavený sýr  1,09  27,60  1,06  26,90

Máslo – Perla  1,23  31,20  1,30  32,90

Brambůrky – solené  0,63  16,00  0,82  20,90

Žvýkačky – Orbit  0,51  12,90  0,50  12,60

Bompari  0,65  16,50  0,61  15,50

Hašlerky  0,59  15,00  0,61  15,50

JOJO medvídci  0,55  14,00  0,57  14,40

Mentos  0,71  18,00  0,61  15,50

Milka  1,14  28,90  1,10  27,90

Nanuk – Tvarohový Míša  0,57  14,50  0,47  11,90

Coca cola  0,97  24,60  1,52  38,50

Kofola 2l  0,99  25,10  1,10  27,90

Balená voda 1,5l – citron  0,59  15,00  0,49  12,50

Jar 1l  2,09  53,00  2,46  62,50

Špagety  0,43  10,90  0,39   9,90

Jogurt – Aktivia  0,35   8,90  0,32   8,20

Mouka – polohrubá  0,28   7,10  0,36   9,20

Kafé 3 v 1  1,89  48,00  1,71  43,50

Krtkův dort  3,65  92,60  2,95  74,90

Celkem 21,07 534,60 20,93 531,30

Pivo  0,99  25,00  0,99  25,00

Cigarety  2,70  68,50  3,23  82,00

Průměrná mzda v 4. Q 2009 813,22 20 627,00 1 015,26 25 752,00

Poznámka: Kurz ČNB k 23. 4. 2010 byl 25,365 Kč / 1€.

Když porovnáte ceny za jednotlivé položky, 
vychází podobná čísla (cigarety jsou na 
Slovensku výrazně levnější – nižší spotřební 
daň). Je potřeba si však uvědomit, že prů-
měrný slovenský plat je zhruba 80% toho 
českého.                                  Míša + Vlastik

Soutěž o nejlepší fotografii byla ukončena dne 15. května 2010  a 
nezávislá porota vybrala ve třech soutěžních kategoriích tyto vítězné 
fotografie:
Kategorie Fotografie z přírody:
1. místo: Martin Golier, 1. C, SPŠE Piešťany, 2. místo: 
Vlastimil Krmíček, 3. A, Obchodní akademie Břeclav, 
3. místo: Martin Hesko, 1. D, SPŠE Piešťany
Kategorie Makro:
1. místo: Marie Šopíková, 3. B, Obchodní akademie 
Břeclav, 2. místo: Martin Krúžek, 3. D, SPŠE Piešťany, 
3. místo: Alexandra Blanářová, 1. C, Obchodní akademie 
Břeclav
Kategorie Ze studentského života:
1. místo: Lukáš Galbička, 1. B, SPŠE Piešťany, 2. a 3. 
místo nebylo kvůli malé účasti v této kategorii uděleno.
Absolutním vítězem se stává Martin Golier, 1. C, SPŠE 
Piešťany (fotografie je uveřejněna na této stránce).
Výsledky soutěže budou od 15. června 2010 k nahléd-
nutí na internetových stránkách www.oabv.cz/piknik/
souteze.
Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne při příleži-

tosti nejbližší společné návštěvy partnerské školy SPŠE Piešťany 
na Obchodní akademii Břeclav.
Vítězné fotografie budou postupně otištěny v časopise Piknik a vysta-
veny v budově Obchodní akademie Břeclav. Mgr. Veronika Hanáková

Vyhodnocení Soutěže o nejlepší foto

Ceny
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Všichni to znáte – u ka-
deřníka člověk zaslechne 
kde co. A tak jsem se 
také dověděla, že břec-
lavský salon Michaele 
organizuje charitativní 
kadeřnicko-vizážistickou 
show Proměny a potřebu-
je modely různého věku.  
Protože cílem akce bylo 
získat finance na nákup 
vybavení pro dětské od-
dělení břeclavské nemoc-
nice, rozhodla jsem se 
požádat o pomoc žáky a žákyně naší školy. 
Dvanáct z nich prošlo castingem a na konci 
dubna před čtyřmi stovkami návštěvníků 
v Dělnickém domě podstoupilo změnu 
vizáže nebo kadeřnické úpravy vlasů jako 
např. melírování, barvení, prodlužování a 
zahušťování či grafické tetování. Absolvovali 
také módní přehlídku butiků a svatební půj-
čovny. Nejenže to našim žákům a žákyním 
moc slušelo, ale navíc vše zvládli téměř jako 

profesionálové. Potvrdili, že není jednoduché 
projít za přítomnosti kamer a fotoaparátů sá-
lem plným diváků, obzvlášť v plavkách a na 
vysokých podpatcích.
Ráda bych jim touto cestou ještě jednou 
poděkovala za to, že svou účastí pomohli 
podpořit dobrou myšlenku a učinili tak 
bez nároku na honorář. 
Akce byla úspěšná a vybraná částka umožní 
zakoupit plánovanou infuzní pumpu a speci-

ální polohovací lůžko. 
Účastníci charitativní show:  
D. Pezlarová (1. A), M. Fenčáková (1. C), 
O. Bělka, J. Košťál, A. Segundo (2. A), M. 
Vrágová (2. B), P. Machovský, M. Soška, 
M. Vybíhal (2. C), M. Grůzová, M. Raddová             
a S. Urbánková (3. A) 
Další fotografie najdete na:
http://palala.rajce.idnes.cz/Promeny_
Breclav_24.4 .2010___p.spalovsky_
seznam.cz/#album

Ing. Jana Dyčková, zástupkyně ředitele

Pomáháme ostatním

Přečtěte si, jak svou účast hodnotil 0ldřich 
Bělka z naší školy:
„Byla to úžasná akce, vždycky jsem si chtěl 
něco podobného zkusit. Být modelem není 
jednoduché: stihnu se převléct do dalších 
šatů? A ta euforie, ten adrenalin, když 
vyjdete na molo! Pískot a jásot diváků…  
Strávil jsem den s úžasnými lidmi a jsem 
moc rád, že jsem některé z nich poznal. A 
v neposlední řadě mě těší, že jsme všichni 
pomohli dobré věci.“

Studenti pomohou Mariame ke vzdělání
V dubnu tohoto roku jsme se jako 
třída společně se svými o rok 
mladšími spolužáky z 2. A roz-
hodli adoptovat na dálku holčičku 
z Guineje. Inspirací se nám stali 
studenti jiných škol, kteří již mají 
dlouholetou praxi. Penězi, které 
jsme zaslali agentuře na zprostřed-
kování adopce, jsme se rozhodli 
podpořit devítiletou dívenku Ma-
riame Kamano. Tato malá holčička 
pochází z velmi chudé rodiny. Pe-
níze jsou určeny primárně na její 

vzdělání. V Guineji totiž umí číst 
a psát pouhých 36 % lidí starších 
15 let. Z této skutečnosti plyne 
obrovská chudoba této země. 
Míra analfabetismu zde dosahuje 
64 % a rodiče nemají dostatečné 
finanční příjmy, aby mohli dětem 
hradit vzdělání. Děkuji tímto 
všem svým spolužákům jak z 3. A 
tak z 2. A. Doufám, že tento pro-
jekt na podporu Mariame poběží 
na naší škole i po další roky. 

Michaela Raddová

Ve dnech 19. – 20. dubna se studenti tříd 3. 
B a 3. C zúčastnili Srdíčkového dne pořá-
daného občanských sdružením Život dětem, 
které funguje již 10 let. Tato charitativní 
akce má i v naší škole dlouholetou tradici a 
studenti se jí vždy rádi zúčastní, ať už je pro 
ně motivačním pohonem, dobrým pocitem 
z vykonaných skutků nebo faktem, že se na 
jeden den vyhnou vyučování.
Tentokrát dostali žáci k dispozici 320 pří-
věsků ve tvaru srdíčka s logem Život dětem 
ve čtyřech barevných provedeních a 320 
magnetek se zvířátky. Do ulic se ráno vydalo 
9 dvojic. Po několika deštivých dnech 
se na ně usmálo slunce, a snad i proto se 
jim z původních 640 drobných předmětů 
podařilo prodat 616 kusů, za které utržili 
18 796 Kč. Tato částka přispěje na dětská 
oddělení nemocnic v ČR a na zařízení, která 
pečují o nemocné, handicapované a opuštěné 
děti a pomůžou jim zlepšit jejich zdravotní 
stav. Navíc dostali studenti šanci si zasoutěžit 
a vyhrát „balón štěstí“. Kritéria soutěže byla 
jednoduchá. Při prodeji se vyfotit a fotku zve-
řejnit na facebookové stránce Život dětem.
Děkujeme studentům, kteří se charitativní 
akce zúčastnili, i těm, kterým není osud dětí 
lhostejný a rádi přispěli koupí přívěsku či 
magnetku.      

Michaela Kosičová

Život dětem
Dne 16. 4. 2010 se uskutečnilo předání 
výtěžku z benefičního představení DBK ro-
dině Aleny Kališové, která je naší bývalou 
absolventkou. 
S nápadem uskutečnit toto představení  přišli 
studenti ze 3. A, kteří našli podporu u vedení 
školy a také u vedoucí divadelního souboru 
DBK Ing. Dany Vilímkové.
A proč se konala celá akce? Bylo to na  
podporu Sáry, dcery Aleny Kališové,  která 
je postižena těžkou nevyléčitelnou nemocí 
– progresivní svalovou atrofií. Její léčba stojí 
rodinu několik desítek tisíc korun měsíčně. 
Při tomto setkání ani nešlo tolik o finanční 

pomoc (vybralo se přes jedenáct tisíc korun), 
ale spíše o podporu psychickou. Zúčastnění 
studenti a učitelé věnovali rodině Kališů svůj 
čas, aby vyjádřili účast s jejím nelehkým 
osudem a zároveň obdiv, jak statečně všech-
no zvládá. Vždyť naší absolventce Aleně je 
teprve 28 let a není to tak dávno, co byla 
studentkou naší školy, se všemi plány a nadě-
jemi na budoucí šťastný život.  Setkání bylo 
jen krátkým vydechnutím mezi starostmi o 
postiženou dcerušku. A my jsme odcházeli 
užaslí, jak obětavá umí být mateřská láska. 
Obstáli bychom na jejím místě?              

eš

Kdo by na jejím místě obstál?

Musíme pomáhat



4 červen 2010

Tento časopis je spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj

5jún 2010

Tento časopis je spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj

FENOMÉN OLDA 

Motto: „Život je velkým jevištěm, v němž 
člověk musí hráti, třebaže srdce krvácí, tvář 
musí se smáti.“
Druhák z obchodky, Oldřich Bělka, má pusu 
pěkně prořízlou, o čemž se většina z nás 
mohla přesvědčit už při druhém Vánočním 
zamyšlení, které uváděl jako moderátor. 
K tomuto řemeslu tíhne a dokonce přemýšlí, 
že by se jím v budoucnu i živil…
Oldo, jaké bylo tvoje první slovo?
Blbá bába  :-D
V jakém prostředí jsi vyrůstal? Co způso-
bilo, že máš takové výborné komunikační 
schopnosti?
Nikdy jsem nebyl sám – pořád jsem byl 
mezi lidmi. Babička pracovala jako vedoucí 
prodejny s potravinami. Měl jsem odpor ke 
školce, takže každé ráno následovalo škemrá-
ní a přemlouvání, ať tam nemusím a zůstanu s 
ní a „tetama“ v obchodě. Většinou se mi vždy 
podařilo ji uprosit. I když dnes babička v ob-
chodě už nepracuje, prodavačky jsou pro mě 
stále „tety“. Dodnes na mě zákazníci křičí, že 

si mě pamatují jako mimino.
Máš nějaký vzor?
Vzor? Tý čověče… (směje 
se)… Homer Simpson – fleg-
ma, která celý den jen leží a 
nic nedělá. :-D Z herců jedno-
značně Helena Růžičková.
Kam chodíš na svoje hlášky? 
Kde čerpáš inspiraci?
Buď z těch starších vystou-
pení – například z Televarieté 
– Dvořák a Bohdalová, z es-
trád s Menšíkem nebo pořadu 
Na stojáka. Ale už jsem v ta-
kovém stádiu, že některé jsem 
vymyslel sám.
Jaký je tvůj vztah ke kome-

diím?
Komedie mám rád. Nejlepší je spojení kome-
die a hororu, na to se můžu dívat od rána do 
večera. Nejlepší je Scary Movie a z českých 
určitě vede trilogie Slunce, seno…
Co tě přimělo začít navštěvovat divadelní 
kroužek?
Začal jsem tam chodit sám od sebe. S mode-
rováním a hraním divadla jsem vlastně začal 
už v páté třídě na základce, kde jsem na škol-
ní akademii dostal roli moderátora. Tam mě 
to nějak chytlo (směje se).
Co ti to divadlo dává?
Především mě seznámilo s novými lidmi. Je 
to odreagování – já tím prostě žiju. Když vy-
jdu na scénu, svítí reflektory, lidi sedí a dívají 
se jenom na mě, to je něco úžasného!
Jaké máš plány do budoucna?
Chtěl bych vyzkoušet nějakou vysokou školu 
s hereckým zaměřením. Herectvím nebo mo-
derováním bych se chtěl určitě jednou živit.
Jak vnímáš sám sebe?
Považuji se za „ujetého“ člověka, co má 

hlavu plnou bláznivých věcí, které někdy ani 
nedávají smysl a k smrti miluje své přátele. 
Nesnáším nudu, přetvářku, faleš, smutek, de-
prese, hádky a samotu. Naopak miluju zába-
vu, smích, společnost a léto. Charakterizoval 
bych se jednou jedinou větou: „Jsem blázen 
mající svůj svět – jinak vymyšlenej!“
Prozradíš nám něco na sebe, co určitě 
nevíme?
Bojím se a štítím žab, ještěrek, hadů, kroko-
dýlů a podobné odporné havěti. Mám úchyl-
ku v nakupování a módě. Nebo třeba také to, 
že moje oblíbené barvy jsou žlutá, fialová a 
fosforově růžová. Pěkně píšu (teda prý) a 
nejde mi matematika. Ale jinak si myslím, že 
není moc věcí, které by o mně lidé nevěděli.
Jaký z toho máš pocit, že jsi tak trochu 
školní celebritou?
Vyhovuje mi to. Například když jdu po 
chodbě a každý mě zdraví, opravdu si tak 
připadám. Jinak mám dvě přezdívky – „ce-
lebrita obchodky“ a „Gossip girl obchodky“. 
To proto, že vím na každého všechno (směje 
se). Když koluje na škole nějaký drb, já jsem 
vždy ten, kdo pomlouvá, přitom se o ty lidi 
vůbec nestarám. Takže to má i své nevýho-
dy…
Se kterým profesorem si nejvíc rozumíš?
S paní profesorkou Kleiberovou vycházím 
perfektně, také s paní profesorkou Grandičo-
vou si vždycky dobře popovídáme. V podsta-
tě si rozumím se všemi kantory. Věřím tomu, 
že kdyby šel cizí člověk po ulici a já se s ním 
dal do řeči, tak s ním v pohodě vyjdu.
A teď důležitá otázka pro tvé obdivovatel-
ky. Máš momentálně přítelkyni?
Moje obdivovatelky?! (směje se).  Kdyby ale 
přece jen náhodou nějaká byla, o čemž silně 
pochybuji, tak jsem volný a ke všemu svolný, 
děvčata!              Připravila Luďka Ferstlová

Výška vášho dlhu je 0,00. Ihneď uhraďte svoj dlh prosím. No nie sú to magori??? 

Výroky pred i za katedrou 

 Vydala sa hneď po svadbe.

Kýveš sa tu ako Paris Hilton po 4 deci vína. 

Nesmej sa tu ako chovanec jedného zariadenia.

Mal som len dve spolužiačky. Prvá bola 45 kilová, pehatá, ryšavá a ešte 
aj z huby jej smrdelo. A tá druhá bola zástupcova neter. Čiže zase nič.

Ste tvrdí ako štolverky zo 45-teho. Také ako Američania zahadzovali pri Povstaní.

Sa smeješ ako chovanec zo sociálneho ústavu. Čo je to Kolja? Choroba. To je kolika!

Veronika chce ísť na právo. Veronika može ísť tak akurát na ľavo.

Kto ti volá? Mama. Tak choď s ňou za dvere.

 Pištíš tu ako trinásťročná v hľadisku na Superstar.

Vy mi pripadáte ako tie bebe muchy, vás štipnú a už len spíte. A nie náhodou cece?

 Mal som pekné detstvo. Preto som vás ešte nezabil, mi zostala tá sila.

Rozhovor
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Ve dnech 16. – 17. března 2010 se žáci 3. ročníku OA Břeclav 
zúčastnili spolu s žáky BHAK Wien akce uskutečněné v rámci 
projektu EdTWIN zaměřeného na rozvoj a realizaci společného 
vzdělávání a na spolupráci českých a rakouských škol. Fiktivní 
firmy, které na obou školách fungují, se zúčastnily veletrhu těchto 
firem konaného v reprezentativních prostorách vídeňské radnice. 
Kromě zmíněných dvou škol zde obchodovali zástupci ze Slovenska, 
Bulharska a USA.
Žáci získali mnoho cenných kontaktů, v praxi si ověřili teoretické 

znalosti při fiktivním prodeji zboží. Při komunikaci si procvičili ang-
ličtinu a němčinu.
Veletrhu předcházel společný seminář, na kterém žáci obou škol OA 
Břeclav a BHAK Wien vyzkoušeli situace, které je čekají následu-
jící den právě při obchodních jednáních. Kromě pracovní činnosti 
absolvovali naši žáci prohlídku partnerské školy ve Vídni, navštívili 
historické centrum města a vídeňská muzea.
V červnu se žáci obou škol opět setkají, tentokrát při poznávání krás 
jižní Moravy a jejích historických památek.     Ing. Petra Mikulášová

Veletrh fiktivních firem ve Vídni

Markéta Hrdá, jedna z účastnic z naší školy, popsala své dojmy 
z této zajímavé akce takto:
„V den obchodování bylo ranní vstávání hodně nepříjemné. Ve Víd-
ni bylo chladno a zahřála nás až svižná procházka na radnici. Pře-
kvapila nás krásná výzdoba,  vše už bylo ve víru příprav. V našem 
stánku jsme dolaďovali poslední maličkosti: chystali faktury, dárky 
pro zákazníky apod.
Obchodování nás bavilo, užívali jsme si to. Českým zákazníkům 
z jedné malé vísky se náš sortiment zalíbil natolik, že si koupili sto 
tisíc tužek a další zboží. Hodně legrace jsme zažili při vzájemné 
komunikaci, česky, slovensky, německy, anglicky, rukama, nohama, 
posunky…Bylo to moc fajn a hned bychom jeli znovu.“

V tomto školskom  roku dostali študenti 3. A SPŠE príležitosť vyskú-
šať si podnikanie na vlastnej koži.
Súčasťou nášho študijného programu sa stal predmet aplikovaná 
ekonómia, pod dohľadom pani profesorky Ing. Evy Rolincovej, ktorý 
slovenským stredným školám posky-
tuje bezplatne nezisková organizácia 
Junior Achievement Slovensko, n. o. 
(JASR).
V tomto celoročnom predmete nás 
čaká predovšetkým práca v skutočnej 
firme - študentskej spoločnosti - si-
mulujúcej akciovú spoločnosť. Trieda 
si zvolila vlastné študentské vedenie, 
a to rozhodlo, v čom bude spoločnosť 
podnikať, ako svoj výrobok  či službu 
predá, a ako celé podnikanie zorga-
nizuje. Všetky rozhodnutia robí na 
základe znalostí ekonomickej teórie, 
ktoré sa vyučujú prostredníctvom on-line učebnice. Každý študent 
má vo firme vlastnú funkciu, o ktorú sa uchádzal žiadosťou o prijatie 
do pracovného pomeru a pohovorom. Tak veľmi rýchlo zistíme, ako je 
dôležitá teoretická príprava pre praktický život.

Študentská spoločnosť založená žiakmi 3. A triedy nesie názov ESO, 
š. s. .Študentské vedenie spoločnosti vypracovalo výrobný plán, ktorý 
sa pre nás stal odrazovým mostíkom. Spoločnosť si naplánovala výro-
bu ikebán, cukríkových kytičiek, svietnikov, náramkov, mikulášskych 

balíčkov, predaj tekvicových jadieriek 
a pukancov.
Okrem praktickej činnosti študentskej 
spoločnosti je pre nás v rámci progra-
mu pripravených niekoľko sprievod-
ných súťaží a seminárov. Naši dvaja 
spolužiaci  Lukáš Kubička a Matúš 
Sobkuliak  sa zúčastnili  školenia, kde 
sa zdokonalili vo vytváraní webových 
stránok, lebo oddelenie marketingu š. 
s. ESA sa rozhodlo vytvoriť vlastnú 
internetovú stránku, kde sa môže kto-
koľvek dozvedieť viac o spoločnosti, 
jej výrobkoch  či službách.

Výsledky svojej práce budú študenti prezentovať na veľtrhoch štu-
dentských spoločností. Naša študentská spoločnosť ESO, š.s. verí, že 
sa jej na veľtrhu podarí  zaujať nielen svojimi výrobkami, ale i svojím 
prístupom k zákazníkom.                         Alexandra Mináriková, 3. A

Aj počas krízy podnikáme ...

Hodová sezóna se překvapivě blíží. Májové hodky v Hlohovci jste již 
mohli navštívit. Dále nás čekají hody v Kobylí, které budou v polo-
vině června a týden po nich tj. 26. – 28. 6. 2010 hody v Rakvicích a 
hodky dne 3. 7. 2010. Jelikož jsem z Rakvic, tak vás očekávám hlavně 
v neděli 27. 6., kdy se pod májou sejde chasa z okolních vesnic, a tak 
můžete zhlédnout různorodost krojů a verbuňků našeho kraje. Samo-
zřejmě se nebudu zlobit, když se přijedete podívat i v jiné dny např. 
na hodky na odpolední „sladké sólo“ a večerní rozpustilé překvapení. 

První dva dny vám bude hrát dechovka Legrúti a další den Sokolka. 
Také u nás můžete při této příležitosti navštívit výstavu na obecním 
úřadě. Teď už vám zbývá znát už jen pár drobností, koukat se kolem 
sebe a vyhlížet naše plakáty, kde získáte všechny podrobné informace. 
Těšit se můžete i na vynikající vína našich vinařů, která jsou známá 
nejen na Moravě, ale dokonce i v Americe. Pokud vás folklór a dobré 
víno zajímá, tak je tahle akce stvořena právě pro vás. Na vaši návštěvu 
a podporu se těší stárci a chasa z Rakvic.                          M. K. , 3. B

Začíná hodová sezóna

Fiktivní firmy
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Brigády

Chodí si přivydělat během školního roku…
Tento díl je zaměřen na volný čas studentů. Každý ho trávíme jinak. 
Někdo lenoší, další studuje, někdo sportuje a jiný pracuje. A tak 
jsem pro náš časopis udělala malý průřez toho, kde studenti mohou 
brigádničit v průběhu školního roku. 
Majdo (Magda Grůzová, 3. A), vím o tobě, že pracuješ příležitost-
ně v Tescu. Jak ses k práci dostala?
V Tescu pracovala moje mamka a brigádu mi domluvila. Chtěla jsem 
si přivydělávat. Tohle byla nejjednodušší možnost.
Pocítila jsi nějak profesní růst, i když tam chodíš jako brigád-
nice?
Na začátku jsem vybalovala a 
rovnala zboží. Po nějaké době 
mě práce přestala bavit. Některé 
věci byly i dost těžké a bylo to na-
máhavé. Přešla jsem do lahůdek, 
kde jsem celé dny obsluhovala pří-
jemné i méně příjemné zákazníky. 
Tahle práce mě bavila více, i když 
celý den dokáže pokazit jeden pán, 
který se s vámi hádá o čerstvosti 
salámu. Měla jsem také možnost 
vyzkoušet si práci v pekárně, kde 
jsem postupem času dokázala upéct 
i housky. Takže lze říci, že tam něco 
jako profesní růst bylo. 
Mnoho z nás si už určitě někdy 
vyzkoušelo práci v kavárně, baru, 
restauraci nebo třeba jenom ob-
sluhovat v okýnku na koupališti. A 
také moje další spolužačka Barča 
má zkušenosti s prací číšnice.
A co ty, Barčo (Barbora Dob-
rovolná, 3. A)? Kde a jak často 
tě můžeme vidět pracovat? Co 
je tvojí náplní práce?
Mě můžete potkat ve Velkých 
Bílovicích, pracuji jako servírka v pizzerii Perbaco. Přes zimu pracuji 
jednou za tři týdny v pátek a v sobotu a od jara jednou za čtrnáct dní. 
Mojí náplní práce je obsluhovat lidi, nosit jídlo a pití. Práce mě baví, 
protože se ráda pohybuji mezi lidmi.                                      
Jak jsi za brigádu odměňována?
Můj hodinový výdělek je 70 Kč. Když se k zákazníkům chovám 
slušně a jejich objednávku jim přinesu včas, dostávám také ,,dýška“. 
Potom záleží, jaké je období. Přes zimu chodí míň lidí, ale když přijde 
sezona, vypadá to o hodně lépe.

A teď zase něco z jiného soudku. Vlastík, který na brigádě musí doka-
zovat sílu pořádného chlapa.
Vlastíku (Vlastimil Krmíček, 3. A), tak o čem to vlastně mluvím? 
O jakou práci se jedná?
Pracuji ve firmě, která vyrábí dopravníkové systémy. Mojí úlohou je 
složit dopravník z vyrobených dílů podle přesně daných plánů. Nikdy 
ale nepracuji sám, protože dát dohromady takový dopravník je pro 
jednoho člověka  téměř nemožné.

Je to pravidelná brigáda? Nebo pracuješ jen ob-
čas, když je k tomu příležitost?
Tuto brigádu mám jen občas. Větši-
nou chodím pomáhat, když je hodně 
práce. Hlavně přes prázdniny, někdy 
i o víkendu. Ale v poslední době 
moc příležitostí nemám, protože kri-
ze se podepsala i na tomto odvětví.
Naplňuje tě tato práce?
Tento typ práce mě hodně baví. Díky 
této brigádě jsem se naučil hodně věcí 
a poznal spoustu nových lidí. Pama-
tuji si, když jsem měl za sebou svůj 
první dopravník, bylo za mnou vidět 
kus odvedené práce a měl jsem z toho 

obrovskou radost. Do této práce jsem 
nešel nikdy s odporem a vždy se těším 
na další pracovní den.
Protože žijeme na jihu Moravy, bylo by 
zvláštní, kdyby se u nás ve škole nena-
šel někdo, kdo by nebyl na brigádě ve 
vinici nebo vinném sklepě. 
Rosťo (Rostislav Kroupa, 3. A), jak 
ses k brigádě, kde jsi pracoval s ví-
nem, dostal?
Můj strejda vlastní vinný sklep. Shá-
něl brigádníky do vinohradu, ale i 

k výrobě vína do sklepa. 
A čemu ses  věnoval ty?  
Když jsem s brigádou začal, nastoupil jsem do výroby. Vymýval jsem 
tam tanky (nádoby na víno). Pak jsem pracoval u plničky lahví. Stál 
jsem u stroje a dával jsem na pás prázdné lahve. Ty pak někdo musel 
plnit a další člověk je skládal do beden. Tyto bedny se pak převážely 
do dalšího sklepa. 
Svým spolužákům děkuji za rozhovor. A vy ostatní neváhejte a taky se 
začněte poohlížet po nějaké brigádě. Prázdniny jsou tu totiž cobydup.

ptala se Michaela Raddová

Už několik let se studenti naší školy pod vedením Ing. Vladany Šedé 
zapojují do recyklohraní, školního recyklačního programu, který si 
klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elek-
trozařízení. Účast v tomto programu je spojena s osvětovou činností 
v problematice nakládání s odpady ve školských zařízeních v České 
republice, proto je v budově naší školy umístěn speciální box na vybité 
baterie a také sběrná nádoba na nepoužívaná elektrozařízení. Studenti 
mohou za sběr tohoto nebezpečného odpadu a plněním různých úkolů 
získávat body, které si směňují za zajímavé odměny dle katalogu.

Na podnět  Studentského parlamentu pak byly po škole rozmístěny i 
koše na sběr PET lahví a starého papíru.
A jak se na třídění odpadu v budově obchodky dívají studenti? Zde 
jsou názory některých z nich: „ Dobrý nápad..“, „Třídění mi nevadí, 
protože třídíme i doma.“, „ Myslím, že je to dobrý nápad, ale musí se 
to dodržovat.“
Podle mého názoru se v dnešní době tolik potřebné ekologické výcho-
vě a osvětě na naší škole daří a doufejme, že se na ní studenti budou i 
nadále aktivně podílet.                                                                        vh

Ekologická výchova na břeclavské obchodce
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V tomto čísle predstavujeme ďalšieho uči-
teľa- športovca. Je ním pán profesor RNDr. 
Ľubomír Fapšo.
Odkedy sa venujete 
cestnému behu?
Vážnejšie sa mu venu-
jem od roku 2004. Prvé 
mesiace som behal úse-
ky dlhé 2,5 km, postup-
ne ich dĺžka rástla.
Ako trénujete v súčas-
nosti?
V zime behávam 2-krát 
v týždni, od jari do 
jesene 3 až 4-krát týž-
denne, podľa počasia. 
Zvyčajne behávam na 
okruhu okolo vodnej 
nádrže Sĺňava (cca 12 
km). V tomto roku aj 
trasu do kopca Havran 
a späť (cca 10 km), čo 
mi trvá približne jeden a pol hodiny.
Ktoré preteky ste v posledných rokoch 
absolvovali?
V roku 2008 som absolvoval Pražský mara-
tón a Medzinárodný maratón mieru v Koši-
ciach (42195m). V roku 2009 Kysucký ma-
ratón a opäť maratón v Košiciach. Najlepší 
čas som dosiahol na Pražskom maratóne 4 
hodiny a 4 minúty.
Aké pocity máte z košického maratónu?
Medzinárodný maratón mieru v Košiciach 
je  veľmi dobre organizovaný. Okruh ulicami 

mesta sa beží 2-krát. Košičania v ten deň žijú 
maratónom. Počasie bolo výborné, bežalo 

sa mi dobre. Dosiahol 
som čas 4 hodiny a 5 
minút.
Ste iniciátorom vzni-
ku minimaratónu, 
ktorý naša škola orga-
nizuje ku koncu škol-
ského roku. Môžete 
nám povedať niečo 
o tomto športovom 
podujatí?
V tomto roku spolu 
s učiteľmi telesnej vý-
chovy zorganizujeme 4. 
ročník minimaratónu. 
Beží sa po trase v dĺžke 
4,2 km. Štart a cieľ je  
na  futbalovom štadi-
óne. Zúčastňujú sa ho 
nielen študenti SPŠE, 

ale aj iných škôl. Každý účastník po absolvo-
vaní behu dostane diplom so svojím menom 
a dosiahnutým časom. Tento rok chceme k 
diplomu priložiť fotku  účastníka
v jeho športovom nasadení. Trieda, z ktorej 
bude bežať najviac študentov, ako každý rok, 
dostane tortu.
 Vyučujete matematiku vo voľnom čase sa 
venujete behu. Aké sú vaše ďalšie záujmy?
Hrávam volejbal, venujem sa akvaristike, 
filatélii a v lete aj turistike.

Zhovárala sa Lenka Valovičová

Učitelia – športovci

Traja študenti SPŠE v Piešťanoch – Patrícia 
Truhlářová, Jakub Vanek a Marek Zeleňák 
sa zúčastnili celoštátneho kola vedomostnej 
súťaže o olympizme, ktorá sa konala v dňoch 
23. – 24. apríla 2010 v Novákoch. 

Súťaž zorganizoval Slovenský olympijský 
výbor s cieľom propagovať olympijské myš-
lienky a zistiť vedomosti študentov o usku-
točnených zimných olympijských hrách 2010 
vo Vancouveri, ako aj o pripravovaných let-
ných olympijských hrách 2012 v Londýne. 
Patrícii Truhlářovej sme sa opýtali na jej doj-
my zo súťaže.
Ako si sa pripravovala na súťaž?
Pripravovali sme sa od januára do apríla pod 
vedením pani profesorky Čížovej. Stretávali 
sme sa niekoľkokrát v týždni. Dávala nám 
materiály a spoločne sme to rozoberali. 
Okrem iného nám porozprávala spolu s pani 
profesorkou L. Sarvašovou o histórii Lon-
dýna i celého Anglicka, kde sa budú konať 
olympijské hry v roku 2012.
Ako prebiehala súťaž?
Najprv sme súťažili v regionálnom kole, ktoré 
sa konalo na Gymnáziu Pierra de Coubertina 
v Piešťanoch. Tu sme vyhrali po veľmi vyrov-
nanom súboji s gymnáziom. Bol to pre nás 
veľký úspech, pretože piešťanské gymnázium 
patrí medzi popredné školy na Slovensku 
z hľadiska športu či už výsledkami študentov 
alebo organizovaním športových podujatí.
Postúpili sme do celoslovenského kola, ktoré 
sa konalo v Novákoch. Súťaž pozostávala 
z písomného testu a ústnych otázok. Odpove-
de sa bodovali, na konci sa každému družstvu 
sčítali všetky body.
Čo vám dala súťaž?
Dozvedeli sme sa veľa nových vecí, získali 
ďalšie vedomosti a nové skúsenosti.

Zhovárala sa Veronika Miháliková

Vedomostná súťaž 
o olympizme

Dne 9. 4. 2010 se uskutečnilo krajské kolo 
v silovém čtyřboji, který se skládá z těchto 
disciplín: shyby a přednosy na dotočné 
hrazdě, tlaky s činkou a trojskok.  

Zúčastnilo se ho družstvo 
chlapců z naší školy, které 
na okresní úrovni nenašlo 
přemožitele. V silné kon-
kurenci jedenácti družstev 
obsadili čtvrtou příčku. O 
jejich zdatnosti vypovídá fakt, 
že se prosadili mezi družstvy, 
pocházejícími ze škol s pře-
vahou chlapců, u nás je tomu 
naopak. V minulém roce se 
umístili na stejném místě, ale 
letos v pozměněné a omlazené 
sestavě. Školu reprezentovali: 
Jan Darmovzal ze 4. A, Lukáš 
Gilar ze 4. B, Jindřich Košťál 

z 2. A a Petr Machovský z 2. C.
V soutěži jednotlivců se nejlépe umístil Petr 
Machovský, který byl celkově sedmý. 

Mgr. Jaroslav Pekárek

Krajské kolo ve čtyřboji

Sportujeme
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Paní profesorka Dana Vilímková se věnuje 
sportu. Je cvičitelkou aerobiku. V následu-
jících řádcích si přečtěte, co tomu předchá-
zelo:
Jak ses vlastně dostala k aerobiku?
Od dětství jsem dělala balet a gymnastiku, 
později džezgymnastiku. Spojení hudby a 
pohybu mi připadá velmi přirozené, takže 
v dospělosti byl na řadě aerobik.
Kam jsi chodila cvičit? 
Na to se nedá jednoznačně odpovědět. Vět-
šinou v KISS studiu v Hodoníně, ale chodila 
jsem i na další hodiny např. bodystylingu, 
step aerobiku, kick boxu atd.
Absolvovala  jsi nějaký kurz? 
V TJ Sokol se sešla prima parta a založi-
la jsem oddíl aerobiku. Bez kurzu nebo 
školení se předcvičovat nesmí, takže jsem 
absolvovala v letech 1998 – 2002 školení 
pro cvičitele, nejdříve rytmickou gymnastiku 
III. stupně, která byla podmínkou pro účast 
na kurzech aerobiku. Následovalo školení a 
zkoušky pro cvičitele aerobiku III. stupně a 

potom II. stupně. Výš už to nešlo. Zkoušky 
pro I. stupeň má pro srovnání např. David 
Huff, Olga Šípková apod. Moc ráda na to 
vzpomínám, kurzy trvaly celý rok a zkoušky 
v Praze byly docela tvrdé, obsahovaly nejen 
praktickou část, tedy předvedení hodin, ale 
i testy první pomoci, psychologie a zdravé 
výživy. Začalo nás hodně, ale zůstalo jenom 
zdravé jádro. :-)
Kde a jak často se scházíte? Kolik vás je? 
Když jsem byla na mateřské dovolené, vedla 
jsem cvičení každý den a dva dny v týdnu 
jsem vedla i junior aerobik. V současné době 
se oddíl schází třikrát týdně, z toho já mám 
dva dny, v pondělí a ve čtvrtek. Cvičím pře-
vážně gymbally, step aerobik a bodystyling, 
někdy i P-class aerobik.
Na jakou hudbu cvičíte? 

Kupuji si speciální CD, kde má hudba přes-
nou frekvenci, tedy rytmus BPM. Ten může 
být stejný, nebo se zpravidla zvyšuje, záleží 
na typu cvičení. Převážně je to hudba moder-
ní, populární, ale letos se mi dostalo do ruky 
CD s písněmi skupiny ABBA. A to je skvělé. 
Zřejmě k tomu přispěl muzikál Mama Mia.
Co pro tebe a ostatní cvičení znamená?
Měla bych říct, že „životní styl“. Ale není to 
pravda. V současné době jsou moje zájmy a 
závazky natolik různé a je jich mnoho, že 
na cvičení mi bohužel nezbývá moc času. 
V podstatě cvičím pouze dva dny v týdnu. 
Dřív jsem chodila ještě na spinning, ten 
miluji, ale letos se mi nedaří udělat si pro 
sebe více času. V každém případě to chci 
změnit. :-) 

ptala se eš

Aktivní maminka má v rodině perfektní oporu

„Podle mamky jsem někdy bordelář“
Jaké bylo naše překvapení, když jsme na 
chodbě naší školy zahlédli pobíhat malého 
blonďatého klučinu. „Jak se jmenuješ?“ 
byla naše první otázka. „Jožka Vilímek“ 
odpověděl a zamrkal svýma krásnýma 
modrýma očima. Dozvěděli jsme se, že bydlí 
v Hodoníně, má 11 let a chodí na gymnázi-
um do Břeclavi. Nás ale zajímalo, co nám 
prozradí na svoji mámu – profesorku Danu 
Vilímkovou… 
Jaká je mamka doma?
Taká střídavá.
Chová se doma jako učitelka?
Jenom někdy.
Nadává ti někdy za neuklizený pokoj?
Ano, nadává, že neuklízím. Říká mi, že jsem 
bordelář.
Je naštvaná, když přineseš ze školy špat-
nou známku?
Ne, je spíš zklamaná. Ale když dostanu jed-

ničku, má radost.
Jak mamka vaří? Stalo se někdy, že ti 
nechutnalo jídlo, které uvařila?
Vaří výborně, ale jednou uvařila boršč a ten 
mi nechutnal. Přesto jsem ho snědl. 
Jaké zvíře má mamka nejraději?
Asi psa. Máme doma kokršpaněla Viliho.
Jaký alkohol mamka pije?
Červené víno.
Kouří?
Někdy si dá.
Co mamku baví?
Chodí dvakrát týdně na aerobik a založila 
oddíl skautek.
Myslíš si, že ji mají ve škole rádi?
Ano, protože je přátelská.
Nadává na školu?
Někdy, ale to ji musí něco hodně vytočit.                  

Maki, Luďka, Hevíík

Povinné zkoušky 
1. český jazyk a literatura (komplexní zkouška, tj. dílčí ústní zkouš-
ka, didaktický text a písemná práce) 
2. cizí jazyk (komplexní zkouška) nebo matematika (u oboru OA)
Povinné zkoušky koná žák buď v základní, nebo vyšší úrovni obtíž-
nosti podle svého svobodného rozhodnutí. Úroveň volí pro každou 
zkoušku zvlášť. V případě komplexní zkoušky z českého jazyka a li-
teratury a cizího jazyka se zvolená úroveň vztahuje na všechny tři její 
dílčí zkoušky (dílčí ústní zkoušku, didaktický test i písemnou práci). 
Pro úspěšné složení společné části maturitní zkoušky musí uspět u 
obou povinných zkoušek. 
1 až 3 nepovinné zkoušky

Nová pravidla pro maturitní zkoušky ve školním roce 2010/2011  
Část společná (státní)

Část profilová (školní)

Obor obchodní akademie
1. praktická zkouška z odborných předmětů (písemná zkouška) 
2. účetnictví (ústní zkouška) 
3. ekonomika (ústní zkouška) 

Obor ekonomické lyceum
1. praktická zkouška z odborných předmětů (písemná zkouška) 
2. ekonomické předměty (ústní zkouška) 
3. dějepis nebo matematika (ústní zkouška)

Bonzáček
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So svojou milovanou školou SPŠE sa v pia-
tok 14. mája dopoludnia lúčili maturanti. 
Céčkari to urobili veľkolepo – s najväčším 
tablom na Slovensku. 
Na školskom dvore zazneli príhovory, jed-
ným sa z očí kotúľali slzičky, iným na tvárach 
pohrával veselý úsmev. Štvrtá A, B, C, D po-
ďakovala svojim profesorom, obdarovala ich 
kvetmi a za zvuku piesne Elánu – Nie sme 

zlí... vychádzali s tablami do piešťanských 
ulíc. Na školskom dvore zostali len céčkari. 
Bolo potrebné zdokumentovať najväčšie 
tablo, pretože Martin Polák podal prihlášku 
do Slovenských rekordov a ujal sa všetkých 
papierovačiek. Dohliadal na to, aby boli spl-
nené všetky podmienky a vyplnená potrebná 
dokumentácia - tablo musí byť odmerané 

kovovým pásmom, musí to byť zdokumen-
tované – natočené, nafotené, zaplatený ma-
nipulačný poplatok 20 euro za certifikát. Fo-
tografom bol Miro Kusý. Zábery (odhadujem 
trojciferné číslo) robil na Kúpeľnom ostrove 
a každý si vybral tú, na ktorej bol najväčší 
feši. Ivan Šujan pripravil grafický návrh, 
fotky upravil a v elektronickej podobe poslal 
firme, ktorá ho zrealizovala. Ľuboš Bukovčan 

svojmu nápadu, návrhu  najväčšieho tabla dal 
finálnu podobu. Pri realizácii pomáhali rodi-
čia a známi. Zhotovené je z plachtoviny na 
zakrytie kamiónov. Tento materiál je veľmi 
kvalitný, odolný proti dažďu a všetkým ne-
priazňam počasia a fotky nestratia na kvalite. 
Tablo tlačila firma na Starej Turej a dali si 
naozaj záležať. Výroba trvala päť hodín čistej 

tlače a fotky sú vo vysokej kvalite. Hoci to 
mali po známosti, ale aj tak  stálo 300 euro. 
Tablo bolo upevnené na budove internátu a 
neskôr ho nainštalujú vo vstupných priesto-
roch školy.
Tablo svojimi rozmermi 8,42 m x 1,3 m je za-
písané do knihy Slovenské rekordy a prven-
stvo im už nikto nevezme, pretože založili ka-
tegóriu najväčšie tablo.                               ds

Najväčšie tablo na Slovensku

Každá doba má svojich rebelov, ktorí sa búria proti hodnotám uznáva-
ných spoločnosťou. Ľahko ich spoznáte. Obliekajú sa extravagantne, 
majú zvláštne účesy, svojský slovník. Časom, rokmi dozrejú a životné 
skúsenosti ich prinútia vyčleniť sa zo skupiny rebelov a žiť bežný ži-
vot, ktorého hranice určuje zákon, a kde správanie určuje etika.
Holden Caulfield je skoro príkladným prototypom mladého rebela. 
Bojí zodpovednosti a nedokáže rešpektovať svet dospelých, ktorí sú 
pokrytci, podvodníci, klamári a nerešpektujú zákon. Sú tu však aj 
drobné odlišnosti, ktoré sa zmenili od čias napísania diela Kto chytá 
v žite. Holden sa nesmierne drží svojho detského  života a za žiadnu 
cenu nechce dospieť. Nie je to však detská nevinnosť, ale skôr detská 
lenivosť a vnútorná vzbura, ktorá má za následky neúspechy v škole a 
v živote. Nechce byť dospelým, chce zostať naveky dieťaťom a užívať 
si výhody takéhoto života.
Dnes sa stretávame s iným typom rebelovania. Mladí chcú byť rýchlo 
dospelými, rýchlo dospieť, avšak bez vzdelávania, veku a bez vedo-
mostí. Deti nechcú chodiť do školy, ale chcú byť hneď bohatí a úspešní 
a uznávaní vo veciach, ktoré ich zaujímajú. Podľa mňa je tento typ 
rebelovania znesiteľnejší, pretože sa mladí ľahšie pretransformujú do 
sveta dospelých, ak prejdú fázou učenia a tvrdej driny.

Holdenovo rebelovanie vyplýva z jeho sociálneho postavenia. Je 
z bohatej rodiny, plnej pretvárok, kde je láska rodičov nahrádzaná 
peniazmi. Ak Holden nenašiel lásku v detskom svete, ako ju môže 
nájsť vo svete peňazí a pretvárok? Keď ho vyhodili zo školy, tri dni sa 
túla po New Yorku a stretáva ľudí, ktorí ho v jeho názoroch o neláske 
v dospelosti len utvrdzujú. Z dospelého života sa najviac zaujímal o 
intímne záležitosti, a tak si do hotela najal prostitútku. Keď však malo 
prísť na vec, zľakol sa a neurobil to. 
Je Holden rebel, ktorý sa objavuje aj v dnešnej dobe? Môj názor je, že 
doba sa ešte zhoršila. Máme síce aj „slabých“ rebelov,  u ktorých je 
iba otázkou času, kedy splynú s davom.  Dnešná veľká voľnosť v sprá-
vaní priniesla aj nežiaduce účinky. Je veľa ľudí, ktorí neskončia dobre. 
Buď skončia tak ako Holden, v sanatóriu, alebo v horšom prípade v 
nejakom nápravnom ústave.
Svet je nutné brať taký, aký je. Treba byť nápaditý, slušný, ale prieboj-
ný. Je každého slobodná vôľa, ako sa rozhodne, a len dúfam, že dnešní 
mladí ľudia sa rozhodnú správne, podľa svojho srdca a zdravého 
rozumu.                                                                   Martin Polak, IV.C
(pozn. red.: Holden je literární postava z knihy Kdo chytá v žitě od 
J. D. Salingera)

Bol by Holden Caulfield prototyp mladého 
rebela aj dnes?

(Úvaha – maturitní písemná práce)

Navždy za sebou zatváram dvere detstva
Zodpovednosť, starosti, úzkosť, ľútosť
Hluk mesta
Ranné šero
Vlhké noci
Práca, zodpovednosť, povinnosti, možnosti
Všetko raz musí prísť

                                Matúš Pohuba   

To se povedlo...
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Dňa 4. mája 2010 sa naša 1. A trieda a čle-
novia historického krúžku zúčastnili his-
toricko-poznávacej exkurzie do bývalého 
koncentračného tábora Osvienčim v Poľ-
sku. Štvorhodinová cesta autobusom bola 
dosť únavná. Väčšina z nás si ešte pospala, 
pretože sme veľmi skoro vyrazili. Počasie 
bolo premenlivé, chvíľkami pršalo, inokedy 
vykuklo slniečko. Zamračená obloha, dážď 
a vietor nám umožnili predstaviť si dobu, 
keď nacisti realizovali politiku vyhladzova-
nia „menejcenných” národov a rás.
Ako prvý sme navštívili bývalý koncentrač-
ný tábor v Březinke, po nemecky Birkenau. 
Zo strážnej veže bol výhľad na celý areál. 

Vypočuli sme si výklad o poslaní tohto kon-
centračného tábora. Prezreli sme si niektoré 
drevené baráky – „stajne“, v ktorých väzni 
bývali. Stredom tábora viedli koľaje, po 
ktorých vlak doviezol väzňov až k plynovým 
komorám. V nich ich usmrtil plyn – Cyklón 
B. Zhromaždili sme sa pri pamätníku obetí, 
kde sme sa spoločne odfotili.
Po hodine cesty sme prišli do Osvienčimu, 
po nemecky Auschwitz. Tam nás očakávala 
poľská sprievodkyňa, ktorá nám rozdala slú-
chadlá a vysielačky. Všetci sme sa naladili na 
rovnakú frekvenciu, aby sme počuli výklad, 
aj keď sme boli ďalej od nej. Pred vstupom do 
koncentračného tábora bola tabuľa s nápisom 

„Arbeit macht frei“ – „Práca oslobodzuje“. 
Okolo celého areálu bol dvojitý ostnatý 
drôt, ktorým vtedy prechádzal elektrický 
prúd. Zaujal nás blok č. 16, pretože v ňom 
boli umiestnení slovenskí deportovaní Židia. 
Navštívili sme aj iné bloky. V niektorých boli 
fotografie s menami väzňov, v ďalších popol 
z ľudí. Najhorší bol ten blok, v ktorom sa 
nachádzali hromady vlasov, protézy a zvyšky 
oblečenia. Mali sme pocit, akoby sa vo vzdu-
chu znášal zápach po spálených mŕtvolách.
Po ukončení prehliadky sme sa vybrali hneď 
na spiatočnú cestu. Exkurzia sa nám veľmi 
páčila a dosť sme sa naučili.

Natália Janechová,1. A

Exkurzia do Osvienčimu

Dňa 10.mája 2010 sme absolvovali exkurziu 
do Bratislavy s cieľom zoznámiť sa s are-
álom Národnej rady SR. Podujatie zorga-
nizovala pani prof. Čížová, naša triedna 
prof. Sedláčiková 
a pracovníčka pieš-
ťanského Centra 
voľného času AHOJ 
pani Barbuštiaková. 
Cesta vlakom bola 
krátka a zábavná. 
Po príchode do Bra-
tislavy sme dostali 
potrebné pokyny 
a rozdali nám mapy. 
K budove parlamen-
tu, ktorá sa nachádza 
neďaleko Bratislav-
ského hradu, sme sa 
vybrali po skupin-
kách. Pri vchode musel každý z nás prejsť 
bezpečnostným zariadením.
Personál bol veľmi milý. Naša sprievodky-
ňa nás oboznámila s budovou parlamentu. 

Ukázala nám bustu Jozefa Miroslava Hur-
bana, prvého predsedu Slovenskej národnej 
rady, ktorá vznikla v roku 1848. Ďalej nám 
ukázala symboly Slovenskej republiky, a to 

štátny znak,  pečať a starú i novú štátnu 
vlajku. Povodila nás po celej budove a na-
koniec nás zaviedla na balkón v rokovacej 
sále. Odpovedala nám na každú otázku a tiež 

nás oboznámila s politickým systémom SR. 
Chýbalo nám jedine to, že poslanci v tento 
deň nezasadali.
Po ukončení prehliadky objektu NR SR nás 

pani prof. Čížová 
povodila po okolí 
hradu a prešli sme 
aj hradnými schod-
mi. Nasledovala 
prehliadka historic-
kej časti Bratisla-
vy, kde študovali 
štúrovci i ďalší naši 
národovci. Prešli 
sme aj Michalskou 
bránou a okolo 
budovy bývalej uni-
verzity Istropolitana 
z 15. storočia.
Po prechádzke sme 

mali voľno na obed a oddych. O pol šiestej 
sme sa všetci streli na hlavnej stanici a išli 
sme vlakom späť do Piešťan.

Petra Matúšová a Janka Rafajdusová

Exkurzia do areálu Národnej rady SR

Dňa 14. – 16. apríla 2010 sa triedy 3. B a 
2. B zúčastnili literárno -poznávacej exkur-
zie po Slovensku. Ako dozor išli triedny 3. B 
pán prof. Tuchscher, triedna 2. B pani prof. 
Mlčúchová a pán prof. Donoval. My sme 
vyspovedali jedného z mojich spolužiakov, 
ktorý sa tejto exkurzie zúčastnil.
Ako sa ti páčil výlet?
Tomáš: Páčil sa mi veľmi. Nevýhodou bolo 
upršané počasie, ale  to sa dalo zniesť.
Čo si sa na ňom zaujímavé dozvedel?
Tomáš: Získal som množstvo nových a zaují-

mavých informácii o slovenských 
literárnych osobnostiach, ako boli  Ľudovít 
Štúr,  Samo Chalupka,   Ján Botto,  Adela 
Ostrolúcka  ...  Pán prof.  Donoval nám po-
rozprával o každej osobnosti, ktorej rodisko 
sme navštívili.
Aké miesta ste navštívili?
Tomáš: Navštívili sme Krakovany, Uhrovec, 
Kremnicu, Ostrú Lúku, Banskú Bystricu, 
Čierny Balog, Čierny Balog – Vydrovo, Brez-
no, Ábelovú, Polichno, Halič, Bystrú,   Tále, 
Hornú Lehotu, Španiu Dolinu a Martin.

Máš z neho nejakú zaujímavú alebo vtip-
nú historku?
Tomáš: Jedného druháka sme o druhej v noci 
presvedčili, že už odchádzame. 
On nám uveril, zbalil si veci a vyrazil pred 
chatu. Po nejakej chvíli sme mu povedali 
pravdu a on sa vrátil do postele.
Keby sa ti naskytla možnosť zúčastniť sa 
podobného výletu, využil by si ju?
Tomáš: Určite áno. Tento výlet mi priniesol 
mnoho.

Zhovárala sa Lívia Topolčanyová

Literárna exkurzia po Slovensku

Exkurze
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Trnavský samosprávny kraj ocenil prácu významných osobností 
v rámci kraja. V oblasti školstva boli ocenení aj pedagógovia SPŠE 
v Piešťanoch. Pamätná medaila predsedu TTSK za celoživotnú prá-
cu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom 
procese bola udelená zástupcovi riaditeľa pre teoretické vyučovanie 
PhDr. Miroslavovi Donovalovi, a to za mimoriadne výsledky a obe-
tavú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie. Pamätný list 
predsedu TTSK za dlhoročnú prácu v školstve získal zástupca riadi-
teľa pre praktické vyučovanie Ing. Anton Hrčka. Ocenenia odovzdal 
predseda TTSK Ing. Tibor Mikuš.

ENERSOL je súťaž študentov stredných škôl, zameraná na obnovi-
teľné zdroje energie. Po krajskom kole sa uskutočnilo celoslovenské 
kolo súťaže. Víťazom celoslovenského kola sa stal študent SPŠE 
v Piešťanoch Adam Danáč. Následne sa stal členom družstva SR, kto-
ré sa v medzinárodnej súťaži ENERSOL stretlo s družstvom ČR. Prvé 
súťažné stretnutie sa konalo v apríli v Bratislave a druhé začiatkom 
mája v Brne. Súťaž v Bratislave sa konala v budove Národnej rady 
SR. Nášho študenta A. Danáča sprevádzali riaditeľ školy Ing. M. Tupý 
a zástupca riaditeľa Ing. Ľ. Tuchscher (pozri foto). Súťažiaci sa stretli 
s poslancami NR SR, JUDr. Renátou Zmajkovičovou a Ing. Jozefom 
Ďuračkom. V tomto stretnutí vyhralo družstvo SR. 
Následne sa uskutočnila súťaž v Brne, kde pre zmenu vyhralo druž-
stvo ČR. Súťažiacich prijala ministerka životného prostredia ČR. 
Družstvo SR viedol Ing. Ľ. Tuchscher. 

Študenti SPŠE v Piešťanoch sa pripravovali pod vedením pani profe-
sorky Emílie Sedláčikovej a dosiahli popredné umiestnenie na nasle-
dovných podujatiach:
Letný biatlon – majstrovstvá Trnavského kraja stredných škôl sa ko-
nali 5. mája 2010 v Piešťanoch. Súťažili 3-členné družstvá. Družstvo 
chlapcov SPŠE Piešťany v zložení Šamko, Brož a Knápek obsadilo 2. 
miesto a na 2. mieste skončilo aj družstvo dievčat v zložení Maxiano-
vá, Žlnayová a Benková.
Orientačný beh – majstrovstvá Trnavského kraja SŠ sa konali 11. 
mája 2010 opäť v Piešťanoch. Družstvo chlapcov našej školy obsadilo 
3.miesto a družstvo dievčat 2. miesto.

Kurzu sa zúčastnili študenti 3.D a časti 3.C triedy pod vedením peda-
gógov Mgr. M. Lukáča, Mgr. E. Sedláčikovej, Ing. N. Gajdošovej a J. 
Kolníka. Uskutočnil sa v dňoch 17. – 21. mája 2010 vo Vyšnej Boci 
v hoteli Barbora v Nízkych Tatrách.
Študenti sa venovali základom zdravotnej, topografickej, turistickej 
a dopravnej výchovy.
KOŽAZ sa v predchádzajúcom období nazýval KOČAP (Kurz ochra-
ny človeka a prírody).

21. mája 2010 sa v Dome umenia v Piešťanoch uskutočnilo vystúpe-
nie FS Slnečnica a orchestra Zlaté husle pod názvom „Reprezentačný 
program 2“. Nový program obsahoval širokú paletu tancov vysokej 
umeleckej kvality, veselé čardáše z Kostelca, ženské cifry so šatkou, 
beťárske čapáše zo Zamutova... Rozmanitý tanečný folklór je podpo-
rený impozantnými úpravami ľudových melódií.
FS Slnečnica pôsobí pri SPŠE v Piešťanoch, vedúcim súboru je zá-
stupca riaditeľa PhDr. M. Donoval. Predstavenia súboru sa stretávajú 
s veľkým záujmom nielen u nás, ale slovenskú ľudovú kultúru úspeš-
ne reprezentuje i v zahraničí.  

V dňoch 20. – 23. apríla 2010 v rámci partnerských vzťahov zavítali 
do Piešťan skupiny študentov OA Břeclav. V rámci 1-dňových ex-
kurzií navštívili mohylu gen. M. R. Štefánika na Bradle a Múzeum 
M. R. Štefánika v Košariskách. Následne vykonali prehliadku mesta 
Piešťany a ich kúpeľov.
Súčasne v dňoch 20. – 23. apríla sa uskutočnilo pracovné stretnutie 
redakčných rád oboch škôl. Pracovali na príprave  5. čísla časopisu 
Piknik.

Slovo maturita pochádza z latinského maturitas a znamená zrelosť. 
V niektorých iných jazykoch, napríklad v nemčine a angličtine, 
znamená dospelosť. Odtiaľ asi možno odvodzovať zaužívané slovné 
spojenie maturita – skúška dospelosti. Zrelosť a dospelosť znamená 

Stalo sa...
Ocenenie pedagógov z Trnavského kraja

Medzinárodná súťaž ENERSOL

Branno-športové podujatia

Kurz ochrany života a zdravia (KOŽAZ)

Reprezentačné vystúpenie FS Slnečnica 

Partnerské vzťahy OA Břeclav a SPŠE 
Piešťany

Maturitné skúšky na SPŠE v Piešťanoch

Družstvo dievčat 

Zajímavé
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niesť zodpovednosť za svoje slová, skutky a za to čo človek spraví, aj 
nespraví.
Aj suchá štatistika, čísla vystihuje význam slova maturita.
Naši študenti odštartovali maturitu v marci externou častou, písomnou 
formou internej časti z materinského a cudzieho jazyka a praktickou 
časťou odbornej zložky a zvládlo ju 130 študentov. K ústnej maturit-
nej skúške pristúpilo 120 študentov a úspešne vykonalo 116 žiakov. 
Ako hovoria študenti – september to istí.           

Ing. Alexander Murín

Na ústnej maturitnej skúške neprospeli 4 žiaci, každý z jedného 
predmetu.

EČ, PFIČ, PČOZ

4.A – 29
4.B – 36
4.C – 34
4.D – 31

ÚFIČ - pristúpilo

4. A – 27 – 2 žiaci (neukončený 4.ročník)
4. B – 36
4. C – 28 – 6 žiaci (neukončený  4. ročník)
4. D – 29 – 2 žiaci (neukončený 4. ročník)

V tohtoročnej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) 
reprezentovalo SPŠE Piešťany viacero študentov. Najúspešnejší 
z nich bol študent 4. ročníka Matúš Kozovský. Položili sme mu nie-
koľko otázok:
S akou prácou si sa zúčastnil prehliadky SOČ?
Mojou prácou na SOČ bol Regulátor solárneho systému. Ide o in-
teligentné riadenie obehových slučiek a prečerpávania vody medzi 
solárnym kolektorom a bojlermi vody. Pracuje na základe porovná-
vania teploty vody v kolektore (prijíma slnečnú energiu) s teplotou 
vody v bojleri. 
Prečo si sa rozhodol pre túto tému?
Pre túto tému som sa rozhodol, pretože práve takýto systém máme 
doma a chcel som prekonať komerciu . Moja práca je zhruba 40% 
elektrikárska a 60% samotné programové vybavenie. 
Ako si dopadol?
Na krajskom kole, ktoré prebiehalo v Šamoríne na miestnej Hotelovej 
akadémii, 
som skončil na 1. mieste. Práce boli na relatívne slušnej úrovni. V mo-
jej kategórii  č.12 Mikroprocesorová, telekomunikačná a výpočtová 
technika súťažilo 5 prác. Celoštátna prehliadka bola v Košiciach. Svo-
je umiestnenie nepoznám, keďže sa hodnotilo len prvých päť miest. 
Trvalo to tri dni. V kategórii bolo 16 najlepších prác zo Slovenska 
(dve z každého kraja).
Čo sa ti z celej prehliadky najviac páčilo?
Páčili si mi práce mojich konkurentov. Zistil som kopu nových infor-
mácii. Osobne by som nedokázal vybrať prvých 5 miest. Všetky práce 
boli jednoducho skvelé.  
Ktorá práca sa ti páčila najviac?
Najviac sa mi páčila wifi- meteorologická stanica, ktorá snímala po-
veternostné podmienky a odosiela ich na web server, na ktorom ich 
vyhodnotila a určila štatistiky.
Bol si vraj veľmi úspešný aj v matematických súťažiach?
Každoročne som sa zapojil do súťaže Matematický klokan, ktorej sa 
zúčastňujú 
študenti z celého sveta. V tomto školskom roku som v kategórii 3. 
a 4. ročník obsadil v rámci Slovenska 1. miesto ( pozn. redakcie: ako 
jediný na Slovensku dosiahol 100%-nú úspešnosť)
Kto ti najviac pomohol?
Najviac mi pomohol môj externý konzultant Ing. Róbert Letko a moja 
interná konzultantka Ing. Danica Bačová. Za čo som im veľmi vďač-
ný. 
Čo budeš robiť po maturite? Aké sú tvoje záujmy?
Budem študovať na VUT v Brne v elektrotechnickom odbore. Medzi 
moje záujmy patrí programovanie a počítačové hry.

Zhovárala sa Lívia Topolčanyová

Prehliadka SOČ

Víťazom celoslovenskej súťaže študentov ENERSOL, ktorá sa kona-
la začiatkom apríla 2010 v Senici, sa stal študent 4. B SPŠE v PN 
– Adam Danáč. Následne reprezentoval SR v medzinárodnej súťaži. 
Úspešnému študentovi sme položili niekoľko otázok:
Na čo je zameraná súťaž ENERSOL?
Je to súťaž študentov stredných škôl zameraná na obnoviteľné zdroje 
energie.
Aký názov mala tvoja práca?
Mala názov Merania v aerodynamickom tuneli.
Kto ťa prihlásil do súťaže?
Prihlásil ma pán prof. Tuchscher.
Ako si sa pripravoval na súťaž?
Aerodynamický tunel som staval niekoľko rokov, stále niečo vylep-
šujem. S výpočtami a poslednými úpravami mi pomohol pán prof. 
Líška. 

Rozhovor – Adam Danáč 
(súťaž ENERSOL)

Ako prebiehala súťaž?
Na krajskom kole v Trnave som skončil na 3. mieste. Na celosloven-
skom kole v Senici som obsadil 1. miesto a postúpil som do medziná-
rodnej súťaže, v ktorej sa stretli 10- členné družstvá SR a ČR. Členom 
družstva SR som bol aj ja. V prvej  súťaži v apríli s Bratislave vyhralo 
družstvo SR a v druhej začiatkom mája v Brne zas ČR.  Celkový vý-
sledok teda bol 1:1. Okrem tejto súťaže som sa zúčastnil aj ďalších 
a prezentoval som sa aj v Bruseli.
Čo chceš robiť po maturite?
Chcem študovať energetiku na EFI STU v Bratislave.

zhováral sa Mojmír Knápek

Výsledky maturit

podujatia
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Žrout času jménem World of Warcraft
Snad jen málokdo by neslyšel o světoznámé 
MMORPG hře jménem World of Warcraft 
(dále WoW).  Žánr MMORPG označuje to, 
že hra se odehrává ve světě internetu, čili 
mezi reálnými lidmi, respektive jejich avata-
ry. WoW hraje už více než třináct milionů lidí 
po celém světě. Tento počet však stále roste. 
I já tuto hru s oblibou hraju. Možná častěji, 
než je zdravé. Ke hře je teď možné zakou-
pit i dva datadisky - Burning crusade 
a Wrath of the Lich king. A pokud si 
chcete opravdu kvalitně zahrát, tak je 
nutné platit měsíční poplatky zhruba 
ve výši 350 Kč (podle kurzu eura).
WoW vytvořila společnost Blizzard (v pře-
kladu vichřice) a hra opravdu jako vichřice 
přiletěla a smetla všechny své konkurenty, 
nejčastěji z asijských států. Už opravdovou 
mánii mezi herními nadšenci vzbudil před-
chůdce WoW, Warcraft 3 a později jeho různé 
doplňky. A právě jimi se inspirovalo samotné 
WoW, knihy a  nyní i film připravovaný  reži-
sérem posledních dvou dílů Spidermana.
Po vytvoření účtu a nainstalování hry už 
přichází dlouho očekávaná chvíle: zapnutí 
hry. Přivítá nás krásné úvodní video. Ostat-
ně ve všech hrách od společnosti Blizzard 

jsou velmi propracované a reálně vypadající 
animace. Vyplníme přihlašovací údaje a zvo-
líme si herní server. Nyní k samotné tvorbě 
postavy. Je na výběr ze dvou frakcí - Aliance 
a Horda. Každá strana má několik ras. Jednu 
z nich si vybereme, zvolíme si vzhled a povo-

lání a začíná dlouhé putování mezi ostatními 
hráči. Začíná se na levelu 1 a končí na levelu 
80. Zkušený hráč je schopný dosáhnout této 
příčky i za měsíc.
Každá rasa začíná na určitém území, které 
ale po nějaké chvíli opustíte a pokračujete 
dál. Nacházíte se v obrovském „světě“. Toto 
je opravdová chlouba WoW. Kudy jdete, 
tam je život. Za doprovodu krásné hudby 
dokreslující už tak nádhernou atmosféru a 
grafiku objevujete různá zákoutí a jeskyně. 
Dejme tomu, že jste dosáhli levelu 80. Podle 
zběhlých hráčů začíná opravdová hra právě 

na tomto levelu. I já si to myslím. Začne sbí-
rání vybavení, hledání přátel apod. Můžete si 
vybrat, jakou cestou se budete nadále odvíjet. 
Jednou je PvE, tj. hráč, popřípadě větší sku-
pina proti počítačovým protivníkům.. Dále je 
tu PvP, hráč proti hráči. Mnohdy složitější a 
komplikovanější než PvE. Zapotřebí je hlav-
ně dokonalá znalost angličtiny.

Podle toho, jakou cestu si zvolíme, najde-
me si tzv. guildu. Guilda označuje spo-
lečnost lidí, kteří se spolu často znají i 
v reálu. To však není podmínkou. Podle 

mého názoru je guilda jedním z nejpod-
statnějších prvků ve hře vůbec. Spousta 

lidí ji označuje jakou svou „druhou rodinu“ 
a chodí do hry kvůli tomu, aby si popovídali 
se svými „známými“. Může se hrát i bez ní, 
ale nikdy nebude zdolávání bossů, nejtěžších 
potvor ve WoW, tak zábavné.
Shrnout do tak krátkého textu opravdu všech-
ny přednosti WoW je nad mé síly. A nestačil 
by k tomu asi ani tento časopis. Já sám mám 
hru teď zapnutou v liště a sleduju každou 
chvíli, co nového se stalo. Jestli se chcete 
dozvědět další informace o této hře, navštivte 
wow-herniweb.cz. 
Teď už musím. Volají mě...                      zaja

Rozdíly mezi češtinou a slovenštinou
V našem časopise se věnujeme rozdílům mezi češtinou  slovenštinou. Tentokrát jsme pro vás připravili přísloví, která mají téměř stejné 
ekvivalenty v češtině. Přísloví vybrala Lucie Machačová a do slovenštiny přeložil Mgr. Maroš Ščerbík:

Božie mlyny melú pomaly, ale iste.

Čo sa za mladi naučíš, v starobe akoby si našiel.

Len blbec sa dvakrát o tú istú pec popáli. (Dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš.)

Kam nechodí slnko, tam musí lekár.

Švecova žena a kováčova kobyla chodia bosé.

V núdzi spoznáš kamaráta.

Psovi chvost nenarovnáš.

Radšej sa dobre obesiť, než sa zle oženiť.

Nech si každý zametie najprv pred vlastným prahom.

Kde sa veľa pije, žere, tam nemoc otvára dvere.

Jedno moravské: Když sa daří, tož sa daří.Přijde bída na kozáka. → Príde na psa mráz.

Ohýbaj ma mamko, kým som ešte Janko. Keď už budem Jano, neohneš ma mamo.

Kde pánboh kostol postaví, tam čert krčmu pristaví.

Dovtedy sa chodí s krčahom po vodu, kým sa nerozbije.

Kam čert nemôže, tam pošle ženu.

Kde sa dvaja bijú, tretí víťazí.

Čo leží, nebeží.

Prvé slovo platí, druhé letí z gatí.

Chudobnému aj z hrnca vykypí.

Jedno z ruštiny: Kto sa smeje bez príčiny, je to príznak duračiny.

Jedno povětrnostní: Studený máj, v stodole raj.

Přísloví
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Přestože spousta středních škol v České re-
publice již dávno není výběrových, nevidím 
stávající situaci nikterak tragicky. Fakt, že 
střední školy přestaly vypisovat přijímací 
zkoušky, aby si zachránily krk, se mi určitě 
nelíbí, ale naučil jsem se jaksi nežehrat nad 
problémy, které nemohu nijak ovlivnit. Dů-
ležité je naučit se s touto situací vypořádat 
v té které třídě a škole.
Myslím si, že v každé škole, potažmo třídě, 
se najde nějaký „nežák“ a jsem si téměř jist, 
že žádný učitel nezažil ideální situaci, co se 
motivace a chování žáků týče. Rok od roku 
slýchám „ti letošní prváci jsou ještě horší 
než ti loňští.“ Protože jsem OA Břeclav sám 
absolvoval, mohu tak trochu porovnat situaci, 

kdy se přijímací zkoušky dělaly, s tou stáva-
jící. A musím říct, že v naší třídě bylo taky 
pár žáků-nežáků, kteří pili učitelům krev a ne 
málo! (Nutno podotknout, že já jsem to teda 
nebyl). Za tři roky, co učím na OA Břeclav, 
jsem si nicméně jisté změny všiml a sice mi 
připadá, že někteří žáci mají docela sníženou 
sociální inteligenci – jinými slovy: připadá 
mi, že daleko častěji překračují meze normál-
ního chování. 
Ať tak či onak, těchto „nežáků“ určitě v mých 
třídách není většina, ani polovina. Na druhou 
stranu, nebylo by to krásné učit jenom samé 
nadané a vnitřně motivované studenty? I když 
si myslím, že by to možná pak byla tak trochu 
nuda.                  Petr Škoda, učitel angličtiny

Častěji se překračují  meze normálního chování ...

Výberové školy sú také, na ktoré sa len tak nedostane hocijaký 
žiak - nežiak. Ale ak sa reálne pozrieme na tieto výberové školy, 
tak sa nebudeme stíhať čudovať, koľko  nežiakov tam nájdeme. Títo 
nežiaci v podstate nemajú záujem o vzdelávanie, a len znepríjemňujú 
vyučovací proces a ničia nervy vyučujúcim. Ale prečo vlastne školský 
systém na Slovensku toto dovolí?! Prečo sa na školách nepraktizujú 

prijímacie skúšky?! Prečo škola dostáva peniaze za počet žiakov a nie 
za ich skutočné vedomosti?! Je to tak. Nad touto témou visí veľa otáz-
nikov, no napriek tomu sa s tým nič nerobí a usilovní žiaci sú stále 
brzdení nežiakmi a  ochudobňovaní o vedomosti. Veď vzdelávať sa 
máme predsa hlavne v škole a nie strácať učením aj tú trochu času, čo 
nám zostáva po príchode zo školy.                                            eMWee

„Výberové školy“

(polemika k uveřejněnému slovenskému článku na této straně)
Ono se lehce řekne, že do školy se chodit musí, ale ne vždy to jde. 
Teď nemyslím nemoc, návštěvu lékařů ani rodinné důvody, ale 
strach. Pouhý strach z toho, že vyhoříme u zkoušení nebo pozdě vy-
táhneme tahák z pouzdra. A proto roste záškoláctví. Ne proto, že nás 
škola nudí a co tam budeme šest hodin dělat, ale z obavy ze svého 
vlastního selhání. A co už všichni moc dobře víme, bývá velmi obtíž-
né s tímto trendem přestat.
Když jsem přišla do prváku, měla jsem na pololetí 170 zameškaných 
hodin. Bývala jsem sice hodně nemocná, což se muselo ukázat, ale byl 
tam již zmíněný strach. Rozdíl mezi základní a střední školou se brzy 
musel projevit a projevil se. Také respekt z určitých vyučujících byl 
značný. Do školy jsem jezdila, ale 
každé ráno bylo strašné. Kdybych 
si nervozitou kousala nehty, možná 
bych teď už asi žádné neměla, mís-
to toho jsem si před matematikou 
stokrát prokřupala prsty a chodila 
po třídě sem a tam. Ani nevíte, jaká 
to pro mě byla úleva, když zazvo-
nilo na konec hodiny a já jsem ani 
jednou nebyla u tabule. 
Řekne se, výběrová škola, ale proč 
je na ni přijat každý? 
Chyba by se měla hledat již na 
základních školách. Rozdíly mezi 
nimi jsou značné a ovlivňují i 
budoucí výsledky studentů. V prů-
běhu let se ale i ten podprůměrný 

student může vytáhnout na premianta třídy. Jak? V nové škole se 
otrká, studium ho baví, takže se dobrovolně učí, zmoudřel, dospěl… 
Proto si myslím, že šanci dostat se i na lepší školu by měl mít každý, 
kdo o tom jen trochu uvažuje.
Co mě hodně mrzí jako studenta, ale i člověka, který to zažil sám 
na sobě, je nezájem druhých. Ti vidí jen  kluka či holku, který zase 
nepřišel do školy, protože je to podle nich ten ,,neschopný blbec“, 
ale netuší, co se za tím opravdu skrývá. Jak málo by stačilo. Sám na-
bídnout pomoct, když v tom předmětu nemám žádný problém, nebo 
se jen zeptat, zajímat, ale to se v dnešní době nenosí. Každý kope za 
sebe a tamti hloupí, ať se starají sami o sebe a nebo ať jdou pryč, když 
na to nemají.

Každý,  alespoň trošku inteligentní 
člověk v dnešní době ví, jak moc 
je pro něj důležité studium. Do-
káže si spočítat, kde bude za pár 
let s vystudovanou školou a že bez 
ní může skončit na úřadu práce. 
Proto zastávám názor, že rozdělení 
žák – nežák není tak úplně na mís-
tě. I ten záškolák byl někdy žák a 
pokud mu někdo pomůže, bude 
jím zase.
Moralizovat nebudu, ani říkat, dí-
vejte se kolem sebe. Jen chci říct, 
že i záškolák je žák, který by rád 
studoval, ale nenašel tu odvahu 
nebo správnou cestu.

Miroslava Rylková

Žák – nežák? 

Opisování – to se studenti na každé škole naučí nejlépe

Polemika
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(foto Eva Šupinová)

Každým rokem se za všechny rozloučí jeden 
z maturantů. Letos byl tímto úkolem poctěn 
Ondřej Adámek ze 4. C, který mimo jiné 
řekl:
„Myslím, že jsme všichni 
rádi, že už máme maturitu 
za sebou. Jak studenti, tak 
profesoři. Ve skutečnosti jsme 
jenom součástí koloběhu: 
Každým rokem jsou tu noví 
čtvrťáci, kteří maturují a loučí 
se se školou. Nenaštvalo by 
vás, kdybyste byli profesoři, 
čtyři roky byste vychovávali 
a ukázňovali studenta a on 
potom odešel, zrovna když už 
s ním byla rozumná řeč?  
Byl jsem studentem této školy 
jenom čtyři roky, ale přesto se loučím s těž-
kým srdcem a  určitě nejsem jediný, kdo na 
ni  bude vzpomínat do konce života. Všichni 

jsme tady zažili nějaké ty těžké chvilky, ale 
aspoň jsme se z nich mohli poučit a příště se 
pokusíme jim předejít.

Jak nás ale škola změnila? Mnozí, místo 
toho, aby chodili řádně do školy, navště-
vovali  častěji různé lékaře, takže jsou díky 

škole o hodně zdravější. Také jsme se naučili 
dokonale zvládnout podpisy -  náš i rodičů, 
což je dovednost, která se může kdykoliv ho-

dit. Škola v nás také vzbudila 
zájem o okolní svět, nejenom 
o to naše městečko. Také jsme 
se naučili, že i když zrovna 
někoho nemáme rádi, musíme 
s ním vycházet. Pokud ne, tak 
nám může pěkně zavařit.
A co nás čeká teď? Někteří  
budou pokračovat ve studiu 
na vysoké škole, jiní už za-
čnou pracovat. Chtěl bych 
všem popřát hodně štěstí, 
úspěchů, pevné nervy a od-
hodlání.  Vydržte, i když vám 
budou ostatní házet klacky 

pod nohy. Nezapomeňte se vždy zvednout, 
vzchopit a jít si dál za svým snem. Nenechej-
te se odradit.“

Loučíme se…

Ekonomické lyceum: 4. A, 27 prospělo, z toho 4 vyznamenaní.
Maturitní předměty: český jazyk a literatura, ekonomické předměty, 
dějepis, matematika, anglický jazyk, něměcký jazyk, zkouška z od-
borných předmětů.
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Jak jsme letos maturovali?
Obchodní akademie: 4. B, 26 prospělo, z toho 7 vyznamenaných, 
3 neprospěli; 4. C, 22 prospělo, 1 vyznamenání, 1 neprospěla.
Maturitní předměty: český jazyk a literatura, ekonomika, účetnictví, 
matematika, anglický jazyk, německý jazyk, zkouška z odborných 
předmětů. 


