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Ze života školy

Milá Dano,
ještě jednou Ti chci poblahopřát ke krásnému  pořadu - 10 let Diva-
dla Bedřicha Kaněry. Je to obrovská práce, kterou jsi věnovala tolika 
studentům, divadlu. Vím sama, co to obnáší času, tvůrčí energie, elá-
nu, věčného přemýšlení o formách představeních. Zapojení celé Tvé 
rodinky včetně Tvého šikovného manžela, technika, který je Ti určitě 
velkým přínosem a oporou.
Byla jsem skutečně nadšena  celou formou pořadu, ,jednotlivými 
ukázkami sehranými výbornými „herci“, některými vynikajícími, kteří 
by mohli nastoupit „ z fleku“ do státních divadel!!
Velice Ti přeji tu velkou odezvu obecenstva a uznání Tvých studentů!

Je to krásná práce, která jim dává ohromný vklad do života.
Bedřich  se tam „nahoře“ u hvězdiček raduje, že jeho započatá práce 
se studenty tak úspěšně pokračuje  ve Vašem divadle  a že se tomu tak 
NAPLNO věnuješ!
I moji přátelé, bývalí absolventi  našich Divadel poezie, byli nadšeni a 
ohromně se bavili!
A tak ještě jednou Tobě,Tvým studentům a už taky absolventům velké 
díky za nádherný podvečer a večer!

Zdraví za všechny moje „Kaněrata“ 
  Jana Kaněrová

Dopis Jany Kaněrové

V dubnu oslavilo Divadlo Bedřicha Kaněry své desáté výročí. Za 
město Břeclav nechyběl místostarosta Zdeněk Urban.
    Na slavnostní zahájení přišla i žijící legenda Jana Kaněrová, 
zástupkyně SPŠ E. Beneše a OA Břeclav Jana Dyčková a samo-
zřejmě vedoucí souboru Dana Vilímková. Následovaly živé ukázky 
ze všech deseti inscenací Kaněrovců obohacené vstupy herců 
s osobními zážitky. Pro všechny bylo nachystáno občerstvení 
v podobě rautu a baru.
    Během deseti minut se aula přestavěla na sál v podobě velké 
kavárny a přišel Štěpán Tomešek se svým programem stand up. 
Historky z představení a akcí nebraly konce, diváci se nestačili 

divit a po půl hodině smíchu nastoupila cimbálová muzika Olina 
se skvělým vystoupením. Hráli a bavili všechny příchozí téměř do 
půlnoci. 
    Pak přišlo překvapení v podobě půlnočního tancování. Soubor 
si tanec připravil pro ty, kteří ještě vydrželi. A tancovali všichni. I 
ti nejstarší. Závěrečná afterparty také neměla chybu.
   Oslavy desátého výročí souboru proběhly důstojně, měly spád a 
byly velmi dobře připravené. A za to patří všem dík. Pořadatelům 
i všem účastníkům, kteří tak přispěli svou přítomností ke skvělé 
zábavě.

Ing. Dana Vilímková

DESET LET DIVADLA: OSLAVY JAKO ŘEMEN
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Jaro na vlně vítězství
V měsíci březnu a dubnu naši žáci velmi úspěšně rezprezentovali 
školu v několika soutěžích.
    Dne 24. března 2015 vyrazilo devět nejlepších písařů ze školního 
kola do Bučovic, aby se utkali se svými vrstevníky na Krajské sou-
těži SŠ v grafických disciplínách opis, autorská korektura, záznam 
mluveného slova a wordproccesing.  Naši žáci předvedli, stejně jako 
loni, že jejich dovednosti jsou výborné a v některých z nich nemají 
momentálně v kraji konkurenci.                                                                                
    V opisu, korektuře a záznamu mluveného slova vyhrála letošní 
maturantka Klára Pohlová. Stala se absolutní vítězkou a získala 
nominaci na „republiku“. Pro školu byla nejúspěšnější z disciplín 
korektura. Kromě Kláry na prvním místě se na druhém umístila 
Veronika Cigánková a třetí příčku obsadila Martina Tučková. Série 
úspěchů pokračovala i na Mistrovství ČR, které se 20. a 21. dubna 
konalo v Ostravě. Klára Pohlová se stala mistryní republiky v 
korektuře, v záznamu mluveného slova byla druhá a v opisu 
třetí. Je nominována na mistrovství světa, které se bude letos konat 
v Budapešti. Věříme, že naváže na své perfektní výkony z minulého 
světového klání, při kterém byla vicemistryní v korektuře.
     Na konci března se naši třeťáci, kteří studují volitelný předmět 
Cvičná kancelář, zúčastnili v prostorách výstaviště Černá louka také 

7. ročníku Veletrhu fiktivních firem v Ostravě. Mezi 36 firmami 
z celé republiky získali vynikající 2. místo za katalog zboží. V této 
soutěži odborná porota bodovala informační hodnotu, design a cel-
kový dojem katalogů. Naši žáci Adam Babič a Martin Nejezchle-
ba připravili katalog nejen v češtině, ale i angličtině.
    Dařilo se nám také v Prezentiádě+.  Je to soutěž, při níž účastní-
ci netradiční, hravou formou předvádí své znalosti z Microsoft Offi-
ce – prezentace PowerPoint, textového editoru Wordu a tabulkového 
procesoru Excelu. Do nominačních kol v ČR se přihlásilo 320 týmů. 
Do krajského kola, které se konalo 10. dubna na akademické půdě 
Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně, se
z naší školy probojovaly dva týmy. Jejich cíle byly vysoké, protože 
v loňském roce naše družsvo v kraji zvítězilo. Tým žákyň třetího 
ročníku ve složení Markéta Osičková a Simona Řádková se ocitl těs-
ně „pod bednou“, tedy na čtvrtém místě. Děvčata z týmu „Druhačky 
z ekonomky“ Barbora Helešicová a Pavlína Zugarová s prezenta-
cí svého návrhu počítačové hry získala první místo a postoupila do 
mezinárodního česko-slovenského Grand finále. 

Všem úspěšným blahopřejeme.
Ing. Zapletalová, Ing. Dyčková

   Po vítězství v okresním kole bojovalo  družstvo složené 
z chlapců obchodní akademie a průmyslovky v krajském finále 
v Blansku (21. 4. 2015).
   Naši fotbalisté ve skupině B porazili v prvním zápase Ivančice 
3 : 0, v duhém utkání s Vyškovem to byla remíza bez gólů a 
v posledním s Boskovicemi 1 : 1. O konečném pořadí ve skupině 
rozhodovaly penalty, ve kterých kluci neuspěli, a tak obsadili 
konečné 3. místo ve skupině, tudíž do finálových bojů nezasáhli. 

Po předloňském i loňském úspěchu jsme očekávali víc, ale i tak 
patří našim reprezentantům pochvala a dík. Byli to: Matěj 
Walisch, Radek Svoboda, Viktor Kacr, Filip Šanda, Ondřej
Pohanka, Erik Hochman, Filip Lošťák, Ivo Tetur, Dominik 
Kunický, Filip Kratochvíla, Daniel Bílek, Daniel Rychlík, Tomáš 
Horčička, všichni z OA, a ze SPŠ David Šimánek, Richard 
Simonyi a Roman Pátek.

Mgr. A. Košťál, Mgr. M. Ščerbík

Krajské finále o pohár J. Masopusta
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    Tento rozhovor vznikl na základě powerpintové prezentace v 
IKT, kdy jsem se dozvěděla, že Tereza Pilátová je judistka a to vel-
mi dobrá. Včera na mě dokonce mávala stříbrnou medailí, kterou 
si přivezla z bodovacího závodu v Chomutově. 

Terezo, jak  ses k judu dostala?
To bylo nějak, hmmmm. Za všechno může maminka. Na základce 
jsem začala sportovně plavat, ale moc mě to nebavilo, tak mi mam-
ka našla nový sport – judo.

Jak dlouho už judo děláš? 
Osmým rokem, asi od čtvrté třídy základky. 

Kde trénuješ a kdo tě trénuje a kolikrát týdně? 
Trénuji v Soukromé škole bojových sportů v Břeclavi, trenérka je 
paní Věra Krásná, a jenom dvakrát za týden. 

Jaké jsou tvoje sportovní úspěchy?
Třetí na mistrovství republiky v dorostu a první na mistrovství re-
publiky družstev. 

Jaké jsou tvoje sportovní cíle? 
Dostat se do české reprezentace.

A co k tomu potřebuješ? 
Musím přestoupit do většího sportovního klubu, nejlépe do Prahy. 
Tady v Břeclavi už pro mě není soupeř, se kterým bych se mohla 
porovnávat.  A hlavně musím podávat vynikající výsledky na zápa-
sech, nejlíp pořád vítězit v rámci závodů českého poháru v kategorii 
dorostenek. 

A kolik kategorií judo má?
Mláďata, mladší a starší žáci, dorost, junioři a ženy a muži, no a 
ještě veteráni. 

A jezdíš  na závody i do zahraničí? 
Ano, byla jsem na závodech ve Vídni, jako mladší žákyně, a byla 
jsem druhá.

Máš nějaký sportovní vzor? 
Moji trenérku – Věru Krásnou. 

A proč zrovna ji? 
Protože je několikanásobná mistryně Evropy, mistryně České repub-
liky a hlavně je to dobrý člověk. 

Kolikrát za trénink s tebou někdo práskne o zem? 
Minimálně 10 x, 

A bolí to?
Ne.

Jaktože to nebolí?
Už jsem se naučila padat!

A nějaké zranění už bylo?
Moje zatím ne. Jenom taťkovi jsem zlomila palec u nohy, když jsme 
spolu při tréninku zápasili. 

A kdo vyhrál? 
On taťka dělá bojový sport wing-tsun (vingčunk) a upáčil mi rame-
no, a na to v judu není obrana. 

Já vím, že v judu jsou bílá kimona opásaná barveným páskem, 
ale nevím, jaké barvy mají jakou hodnotu. Jaký máš pásek ty? 
A kolik ti jich chybí do černého? 
Tak já mám modrý, do černého mi chybí ještě hnědý, no a pak už 
bude ten nejcenější.

A kolik těch barev je? Jakou bych dostala já jako začátečník?
Bílou. Další je žlutý, oranžový, zelený, modrý, hnědý a černý. A pak 
jsou dany. A další pásky, ty už jsou i dvoubarevné.  

A co životospráva, přizpůsobuješ nějak stravu? 
Trochu jo. 

A co si mám představit pod „trochu jo“?
Tak omezuju sladké, jím víc ovoce a zeleniny než dřív. 

A můžeš si dát den před zápasem vepřo-knedlo-zelo?
Zatím jo, protože já ještě nemusím držet váhu. 
 
To znamená, že spolu může zápasit 40kilová a 100 kilová doros-
tenka? 
Ne, do 70 kilo jsou váhové kategorie rozdělené, a pak je +70, kde už 
může zápasit i ta 
stokilová judistka. 

Ale já jsem spíš myslela, jestli ti z toho vepřa-knedla a zelého 
není při zápase špatně, máš dobré trávení? 
Mám dobré trávení, špatně mi není. 

A jaké máš plány do budoucna, ale ty nesportovní? 
Odmaturovat.

Za kolik roků?
Za dva roky. 

A dál co? 
To já nevím, já tak daleko neplánuju. 

A dá se judem uživit? Jako profesionální sportovec? 
Pokud jezdí na mezinárodní soutěže, olympiády, tak asi ano. Ale 
jako fotbalisti a hokejisti to není. A jsou to doopravdy jen ti nejlepší. 

Tak díky za rozhovor a spoustu dalších medailí a doufám, že tě 
jednou uvidím v televizi na olympiádě. 

Ptala se Ing. Jindra Zapletalová

Judistka Tereza Pilátová
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Školní veletrh fiktivních firem
    Dne 9. června 2015 se konal v naší aule Školní veletrh 
fiktivních firem, který připravili žáci třetích ročníků v rámci 
předmětu cvičná kancelář. Technicky i organizačně si jej celý 
zabezpečili sami. 
Akce se zúčastnili jako hosté a fiktivní zákazníci také žáci prv-
ních a druhých ročníků, zástupkyně ředitele 
Ing . Dyčková a někteří učitelé.
    Veletrh měl tento program: registrace a příprava stánků; za-
hájení veletrhu; prezentace sedmi firem; fiktivní obchodování ; 
vyhodnocení soutěží; zakončení veletrhu a úklid stánků a auly.
    Fiktivní firmy soutěžily v několika disciplínách: nejlepší ko-
munikace se zákazníkem, propagační materiály (katalog, letáky, 
reklamní akce), prezentace a výstavní stánek. Hodnocení výsled-
ků provedli všichni zúčastnění žáci nižších ročníků a přítomní 
učitelé vyplněním anketních lístků. Tuto anketu následně zpraco-
vali a vyhodnotili v hodinách předmětu Informační a komunikač-
ní technologie.  Výsledky ankety: 
• Hadry, s. r. o. (3. B)
• B – Napp, s. r. o. (3. B)
• Dolci Cugione, s. r. o. (3. B)

• Guitars and Basses, s. r. o. (3. A)
• Revolution Cars, s. r. o. (3. A)
• H & K, s. r. o. (3. A)
• MOBILPORADNA, s. r. o. (3. A)
    Všechny žáky z cvičných kanceláří vyučující předmětu za 
práci na veletrhu oznámkovali.
    A jak lze veletrh hodnotit? Obchodování bylo zábavné a po-
učné. Líbily se katalogy a propagační materiály, vyplňování 
daňových dokladů bylo složitější, ale nakonec se všechny ob-
chody zdárně uskutečnily. Akce byla přínosem nejen pro žáky z 
fiktivních firem, ale i pro ty z nižších ročníků. Prezentující všem 
hostům představili své firmy, nabídku zboží a služeb, obchodní 
podmínky a speciální akce pro tento veletrh. Fiktivní obchodo-
vání proběhlo u stánků formou prezentací zboží z katalogů, sjed-
náváním co nejvýhodnější ceny a následně nákupem v hotovosti 
nebo na fakturu. Vystavené doklady o nákupu si žáci druhých 
a prvních ročníků uschovali pro následnou práci v předmětech 
ekonomika a účetnictví. Podařil se zdárně realizovat tzv. příklad 
dobré praxe.

Ing. Petra Mikulášová a Ing. Jindřiška Zapletalová
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Muzeum železné opony

„Máme štěstí, že jsme tenkrát nežili!“ Těmito slovy uzavřela Míša Budínová
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V tomto čísle přinášíme další díl projektu věnovaného původu vlastních jmen.
   Přemýšleli jste někdy nad tím, jak vznikl název vašeho oblíbeného obchodu? My ano! V tabulce jsou ale i jiné informace, například 

kdy nebo kde obchod vznikl nebo jak dlouho působí na českém trhu.
Zuzana Bělochová, Monika Dufková, 3. A

Původ názvů obchodů v Břeclavi 
a zajímavosti vzniku

Žákyně 1. A Adéla Čermáková dosáhla vynikajícího úspěchu
v soutěži v psaní na PC. Mezi 6 686 žáky stejné věkové kate-

gorie je na začátku června na  2. místě v republice v počtu 
napsaných cvičení v programu ZAV. Zeptali jsme se jí na její 

zkušenosti.

Jak ses k soutěžení v psaní na klávesnici dostala?
Ve škole, v předmětu písemná a elektronická komunikace. Zatím 

soutěžím jen v programu ZAV, na reprezentaci školy v grafic-
kých disciplinách, jako je třeba opis, korektura, diktát nebo wor-
dprocessing, je brzo - jsem teprve začátečník. Snad příští školní 

rok.

Jak často trénuješ?
Kromě hodin ve škole píši i doma. V průběhu školního roku jsem 
měla fáze usilovného trénování, ale i fáze, kdy jsem téměř nepsa-

la. Momentálně jsem psaní na PC zase propadla a v průměru se 
snažím zvládnout kolem 30 cvičení denně. 

Baví tě to?
Ano baví, ale když se mně přestane dařit a v programu se pro-

padám na nižší cvičení,  mám chuť toho nechat. Pokud „spadnu“ 
o pár cvičení, tak to zase tolik nevadí. Horší je, když padám 

opakovaně na stejném cvičení nebo o hodně cvičení najednou. 
To jsem pak naštvaná a nejraději bych do něčeho bouchla nebo 

si zanadávala. Myslím ale, že nejsem výjimka, spolužáci to mají 
podobně. 

Máš nějaký vzor?
Mým vzorem je letošní maturantka naší školy Klára Pohlová. Je 

vicemistryní světa v autorské korektuře a několikanásobnou mis-
tryní ČR v grafických disciplinách. Také ona, stejně jako já, už 
v průběhu prváku zvládla v ZAV programu 2 400 cvičení, tedy 

látku prvního i druhého ročníku, a začala tzv. ZAVPIS - strojový 
těsnopis. 

Máš ve škole konkurenci?
I když nám, asi z motivačních důvodů, naše paní profesorka prů-

běžně ukazovala a komentovala výkony ostatních žáků v ročníku, 
o konkurenci jsem se nejdříve moc nestarala. Až v posledních 

měsících, to jsem si pro jistotu hlídala výkon Jakuba Langa 
z vedlejší třídy (9. v ČR). Zatím jsem v ročníku první. Srovnání 

s dalšími ročníky budu řešit až příští rok, kdy postoupím do vyš-
ší věkové kategorie. Co se týká strojového těsnopisu, není podle 

ŠVP součástí učební osnovy. Po maturitě Kláry Pohlové jej ve 

škole cvičí pouze dvě žákyně 2. B Tereza Kořínková (1. v ČR 
mezi 7 043 druháky) a Lenka Krontorádová (3. v ČR). Teď tedy 

začínám i já. 

Jaký máš cíl?
Vím, že další postup v programu půjde ztuha, a i když budu psát 

pomocí klávesových zkratek, požadovaná rychlost a přesnost 
bude pro mě asi hodně náročná. Zatím „trčím“ tři dny na jednom 

cvičení. Soutěž se uzavírá na konci června. Pokud udržím dru-
hé místo v ČR, budu spokojená. Ale i kdyby to nevyšlo,  nic se 
neděje. Psát dobře všemi deseti bez dívání na ruce je přece do-

vednost k nezaplacení. Jsem si jistá, že ji v budoucnu mnohokrát 
využiji. Po druhém ročníku bych mohla vyzkoušet státní zkoušky 

z kancelářského psaní na klávesnici (desetiminutový opis textu 
a vypracování dvou různých dokumentů - obchodního dopisu a 

tabulky).
Ing. Jana Dyčková
vyučující PEK

Rodí se nová 
rekordmanka?



8 červen 2015

Tento časopis je spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj

Poslední maturanti z lycea
   Na konci května za účasti rodinných příslušníků, přátel a 
členů pedagogického sboru proběhlo v aule již tradiční slav-
nostní zakončení studia. Letošní ceremoniál byl trochu výji-
mečný. Bylo to jednak proto, že maturitní vysvědčení převzalo i 
několik osobností, které výborně reprezentovaly školu, ale také 
proto, že po 10 letech byli letošní absolventi oboru Ekonomické 
lyceum těmi posledními. Důvodem je optimalizační rozhodnutí 
zřizovatele z roku 2012 neotevírat již v naší škole tento obor. 
Nadále tedy budou v ročníku studovat žáci dvou tříd pouze obor 
Obchodní akademie. Od příštího školního roku jim však dáme 
možnost vybrat si kromě dosavadní ekonomické varianty vzdě-
lávání i novinku - variantu cestovní ruch. 
    Po čtyřech letech studia postoupilo k maturitě 74 žáků. Samot-
ná maturitní zkouška měla dvě části: státní a profilovou. Státní 
byla stejná pro maturanty všech škol v republice a skládala se ze 
dvou předmětů: českého jazyka a buď z anglického jazyka, nebo 
matematiky. U nás na OA přibližně 32 % zvolilo matematiku, ze 
které se psal didaktický test. Zbývajících necelých         68 % si 
vybralo jazyk anglický. U angličtiny stejně jako u češtiny museli 
žáci zvládnout komplexní zkoušku složenou z didaktického testu, 
písemné práce a ústního zkoušení. Ve druhé -  profilové neboli 
školní - části maturity všichni absolvovali praktickou zkoušku 
z odborných předmětů zaměřenou na řešení příkladů z účetnic-
tví a ekonomiky a na vypracovaní písemností. Dál se skladba 
dvou ústních zkoušek na vyučovaných oborech lišila - na oboru 
Obchodní akademie maturovali z ekonomiky a účetnictví, na 

Ekonomickém lyceu z ekonomických předmětů a pak volili buď 
dějepis, nebo informatiku. 
    Ze státní části obzvlášť výborně dopadla písemná práce z an-
gličtiny - prospěli všichni. Naopak největším problémem byla, 
stejně jako celostátně, matematika. Jedním z důvodů je jistě i 
to, že někteří z neúspěšných žáků si neprozřetelně vybrali tento 
předmět jen proto, že měl pouze jednu zkoušku, na rozdíl od 
cizího jazyka, kde hrozil neúspěch hned třikrát (DT, PP a ÚZ). 
Jsme škola odborná s velkým důrazem na profilové, na naší sou-
části školy především ekonomické předměty. Proto nás potěšily 
vynikající výsledky z nich na obou oborech. U ústních zkoušek 
z těchto předmětů, stejně jako loni na jaře, prospěli všichni žáci 
a obávanou náročnou praktickou zkoušku z odborných předmětů 
zvládlo přes 97 % maturantů. Úspěšní byli také všichni lyceáni z 
dějepisu a informatiky.
    Novopečení absolventi obdrželi maturitní vysvědčení s pěti 
známkami. Kromě něj získali i dodatek k vysvědčení, tzv. Euro-
pass. Ten nedostávají všichni maturanti v ČR, ale my jej předá-
váme již pátým rokem Jde o dokument, který držiteli pomůže, 
pokud bude studovat nebo pracovat v cizině. Europass totiž 
doplňuje informace z vysvědčení tím, že popisuje v mateřském a 
jednom cizím jazyce znalosti, dovednosti a kompetence vystudo-
vaného oboru. To je důležité pro mezinárodní srovnání dosažené-
ho vzdělání.

Ing. Jana Dyčková
zástupkyně ředitele

Ohlédnutí za zkouškou z dospělosti
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     V roku 2014 vyhral v celoslovenskej súťaži Trenčiansky robotický 
deň v kategórii Freestyle  Michal Košík.
   V roku 2015 bola SPŠE Piešťany ešte úspešnejšia. Nielenže Mi-
chal Košík opäť obhájil svoje prvenstvo z minulého roku, ale  aj 
ďalší náš študent Marek Mihalovič obsadil pekné 3. miesto. 

Opýtali sme sa Mareka na jeho dojmy zo súťaže.

1.Vysvetli študentom, čo to vlastne je robotika ?
Robotika je spojenie mechaniky, elektroniky a programovania.  
Jej účelom je uľahčenie ťažkej, namáhavej, jednotvárnej práce ľuďom. 

2. Ako si sa dostal k robotike ?
K robotike som sa dostal pomocou profesora Ing. Jozefa Dragulu, 
ktorý vedie krúžok zameraný práve na robotiku. Samozrejme je to aj 
osobný záujem. 

3. Ako si sa pripravoval na súťaž ? 
Moja práca na robotovi bola zahájená už v septembri minulého roka 
a pokračuje dodnes. Musel som zdokonaliť všetky smery, ktoré robo-
tika zahŕňa, ale hlavne programovanie.

4. Ako prebiehala samotná súťaž ? 
Súťaž v Trenčíne prebiehala nasledovne. Komisii boli jednotlivo 
predstavené všetky práce súťažiacich  z celkového počtu 27, z kto-
rých porota vybrala práve tri najlepšie. 

5. Aké sú tvoje plány do budúcnosti ? 
Moje plány do budúcnosti sú zlepšenie softwaru, pretože som sa na 
TRD presvedčil, že s lepším programom sa dá omnoho lepšie a širšie 
využiť hardware. 

Zhováral sa: Ján Vydarený

Úspechy študentov SPŠE v robotike

Na Kráľovej holi, stojí strom zelený.....
    V období príprav na maturitné skúšky sa niektorí študenti 
4. ročníka zúčastnili 3-dňovej náučnej exkurzie po Slovensku. 
Zástupca riaditeľa PhDr. Miroslav Donoval a naše učiteľky slo-
venského jazyka Mgr. Daša Chrásteková a Mgr. Emília Sedláči-
ková nás oboznamovali s miestami, kde v minulosti žili významní 
slovenskí národovci, tiež sme mohli vidieť prírodné krásy Slo-
venska. 
    Prvý deň sme išli po stopách Ľudovíta Štúra, videli sme jeho so-
chu a rodný dom. Tiež sme zavítali na Národný cintorín v Martine, 
kde sme zahrali a zaspievali slovenskú hymnu.
   Druhý deň nás čakal výstup na známu Kráľovu hoľu. Vyšli sme z 
obce Šumiac a museli sme zvládnuť jednokilometrové prevýšenie.                                                                                                                                      

    Na vrchol, ktorý sa nachádzal vo výške 1948 m nad morom, do-
kázala vystúpiť iba oklieštená skupina študentov. Dvaja vyniesli 
na svojich chrbtoch aj trúbky, a tak na Kráľovej holi sme si nielen 
zaspievali, ale aj zahrali. Počas zostupu sme obdivovali nádherné 
meandre Hrona.
   Tretí deň sme navštívili Banskú Bystricu. Tam sme videli sochy 
prvého predsedu Matice slovenskej  Štefana Moyzesa  a podpred-
sedu Karola Kuzmányho. Odtiaľ sme sa už vybrali späť do Piešťan.
Boli sme vďační našim pedagógom za to, že nám umožnili vidieť 
a spoznať kus Slovenska a jeho histórie a pomohli nám v príprave 
na maturity.
                                                                              Ján Vydarený, 4.B
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   V roku 2002 Rakúsko odštartovalo informačnú osvetovú kampaň 
pod názvom Dni slnka, do ktorej sa postupne zapojili ďalšie európ-
ske štáty. Kampaň propaguje využívanie bezplatného a neobmed-
zeného obnoviteľného zdroja energie na výrobu elektriny a tepla, 
ktorým je Slnko. 
  Európske solárne dni prebiehajú každoročne počas prvých májových 
týždňov.  Využívajú aktivitu jednotlivcov, občianskych združení, škôl, 
obcí i firiem. Hlavným cieľom kampane je zvýšiť informovanosť ve-
rejnosti o potrebe a možnostiach využitia slnečnej energie. Má moti-
vovať ľudí k šetrnejšiemu  a ekologickejšiemu správaniu a upozorniť 
ich na využívanie zdrojov energie priamo z prírody - zo slnka, ale aj z 
vody, vzduchu a pod. 
   Od roku 2010 sa solárne dni konajú aj na Slovensku. Z iniciatívy uči-
teľa Ing. Ľubomíra Tuchschera sa do kampane zapojila aj SPŠE Pieš-
ťany, v roku 2015 už po piaty raz. Študenti 3. a 4. ročníka si pripravili 

viacero pútavých 
referátov o slnečnej 
energií, fotovoltike 
a využití slnečnej 
energie. 15. mája 
2015, pred matu-
ritnými skúškami, 
škola ocenila troch 
najúspešnejších rie-
šiteľov testu o Slnku 
- 1. Roman Šúst z I. 
C, 2. Barbora Ben-
ková z III.A, a 3. 
Matej Košiarčík zo IV.B

-am-

Európske solárne dni 2015

   Dňa 29.4.2015 sme sa zúčastnili výstavy Mladý tvorca , ktorá 
sa konala v Nitre pod záštitou predsedu vlády SR. Na túto akciu 
sme išli hlavne kvôli súťaži Robot, ako ho zostrojili moje ruky. 
Ceny do tejto súťaže venovala IT organizácia. 
   Vzhľadom k tomu, že naša škola nemala rezervovaný stánok, 
museli sme si ho zapožičať od školy, ktorá na výstavu nedorazila, 
aby sme si mali, kde zložiť našu výbavu a tej veru nebolo málo. 
Pri našom stánku, v ktorom sme prezentovali našu školu, sa 

zhromažďovali veľké skupiny ľudí, ktoré mali záujem dozvedieť 
sa niečo viac o tom, ako naše výrobky fungujú. Súťaže sa zú-
častnili traja študenti našej školy: Patrik Bobocký, Michal Košík 
a Marek Mihalovič. Najväčší úspech zožal Michal Košík, ktorý 
súťaž vyhral. 
Veľmi nás potešila i správa o tom, že naša škola dostala cenu 
riaditeľa ŠIOV za najlepší stánok výstavy.

Patrik Bobocký, Lukáš Frank

Mladý tvorca

   Blížia sa vytúžené prázdniny, a preto sme oslovili niektorých 
študentov a spýtali sa ich, ako plánujú prežiť letné prázdniny.

1. Martin, II.B – Cez prázdniny si chcem od učenia oddýchnuť. 
Budem však pracovať v TESCU ako skladník, pretože chcem za-
robiť a ušetriť si nejaké peniaze. Budem aj športovať, aktívne sa 
venujem thajskému boxu. Občas budem chodiť plávať do  jazera 
pri Váhu.

2. Matúš, II.C – Spoločne s kamarátmi budeme chodiť na vychá-

dzky a bicyklovať sa. Dosť času strávim sledovaním kriminálnych 
filmov v televízií, tiež aj pri počítači. Čaká ma tiež práca v na-
šejzáhrade. S rodičmi pôjdem na týždennú rekreáciu na chatu na 
Liptove, kde sa budem venovať turistike.

3. Marek, II.D – Cez prázdniny budem brigádovať v reštaurácii. 
Bývam v obci Bašovce pri Piešťanoch, kde sa venujem športo-
vému hasičstvu. S kamarátmi budem chodiť na bicykli k Váhu sa 
kúpať. S rodičmi pôjdeme na niekoľkodenný výlet do aquaparku 
na Slovensku.

Hurá, prázdniny!

   Študenti a študentky SPŠE boli úspešní nielen v odborných, ale aj 
v športových súťažiach. 
Okresné kolo v atletike – chlapci obsadili celkové 2. miesto, dievča-
tá 4. miesto. V jednotlivých disciplínach skončili na 1. miest: Jozef 
Guriš -100 m (11,4 s), Boris Rybanský -200m (24,3 s), Adam Fajmon 
– skok do diaľky (549 cm), Adam Ondrejkovič, Adam Štetka, Filip 
Godál, Jozef Guriš – štafeta 4 x 100 m.
Okresné kolo v silovom päťboji – Družstvo SPŠE Piešťany v zložení 
Lukáš Pospíchal, Stanislav Petrina, Adam Novák a Šimon Vančo ob-
sadili celkove 2.miesto, pričom náš najlepší päťbojár Tomáš Tapušík 
neštartoval zo zdravotných dôvodov. Jednotlivé disciplíny – zhyby, bi-
cepsy, drepy, tlak (1.miesto Pospíchal) a bradlá (1.miesto Pospíchal).

Župná olympiáda Trnavského samosprávneho kraja – zúčastnilo 
sa jej aj 12 študentov SPŠE Piešťany. Najúspešnejší z nich bol Jozef 
Guriš, ktorý obsadil 1.miesto v behu na 100 m.
Majstrovstvá Slovenska v atletike stredných škôl – Jozef Guriš 
obsadil 5. miesto v behu na 100 m časom 11,50 s (elektronické me-
ranie).
   V apríli sa tiež uskutočnili dve účelové cvičenia. Študenti 2. ročníka 
absolvovali 12 km pochod okolo jazera Sĺňava s cieľom vo vodno-ly-
žiarskom stredisku v Ratnovskej zátoke. Študenti 1. ročníka vystúpili 
na archeologickú lokalitu Kostolec pri obci Ducové asi 5 km od Pieš-
ťan. O histórií veľkomoravského  dvorca im rozprával Ing. Alexander 
Murín.

Rýchlejšie, silnejšie, vyššie......
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