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V letnom a jesennom období roka 2010 sa študenti SPŠE v Piešťa-
noch zúčastnili viacerých podujatí.

Otvorenie LKS v Piešťanoch je každoročne veľkou spoločenskou uda-
losťou pre obyvateľov regiónu, kúpeľných hostí i ďalších návštevníkov 
mesta. Hlavný program prebiehal v sobotu 6. júna 2010. Do Piešťan 
zavítal aj prezident SR Ivan Gašparovič.
Slávnostný sprievod prešiel z Kúpeľného ostrova k Domu umenia  
v mestskom parku. Medzi účastníkmi sprievodu boli študenti SPŠE 
v Piešťanoch so zástupcom riaditeľa Ing. Ľ.Tuchscherom.  Na svo-
jom aute sa prezentovali aj hasiči z Luhačovíc, ktoré sú partnerským 
mestom Piešťan. 

8. júna zavítala na SPŠE v Piešťanoch delegácia z Taiwanu, ktorú tvo-
rili vedúci taipejskej reprezentačnej kancelárie Chiung - Ming Chen 
a senior asistent Lin – Chiu Hung. Sprevádzali ich zástupcovia Sku-
piny slovensko-taiwanského priateľstva a zároveň poslanci Národnej 
rady SR Ivan Štefanec a Katarína Cibulková. Riaditeľovi školy Ing. 
Milanovi Tupému odovzdali dar taiwanského ľudu, a to novú školskú 
pomôcku – prenosnú interaktívnu tabuľu. Tlmočníčku hosťom z Ta-
iwanu robila učiteľka angličtiny Mgr. Lýdia Sarvašová. Novú školskú 
pomôcku prezentoval zástupca riaditeľa Ing. Anton Hrčka. 

Regionálne kolo súťaže študentov stredných škôl PLAY ENERGY sa 
konalo v polovici mája 2010 v Atómových elektrárňach Jaslovské Bo-
hunice, neďaleko Piešťan. Súťaž zorganizovali Slovenské elektrárne, 
člen skupiny ENEL. Jej cieľom bolo pátranie po spôsoboch, akými sa 
vyrába elektrická energia (atómové, vodné a tepelné elektrárne, vyu-
žívanie biomasy, slnečnej, veternej, vodnej energie a pod.) 
SPŠE v Piešťanoch reprezentovali študenti Tomáš Jurnický a Tomáš 
Niščák prácou „Po stopách energie”, zameranú na jadrovú energiu. 
Do súťaže ich prihlásil zástupca riaditeľa Ing. Ľubomír Tuchscher. 
Umiestnili sa na 3. mieste. 

Koncom júna 2010 sa uskutočnil 4. ročník bežeckého minimaratónu 
študentov SPŠE Piešťany. Podujatie tradične pripravil RNDr. Ľubomír 
Fapšo v spolupráci s učiteľmi telesnej výchovy. Štart a cieľ 3,1 km 
trate bol  pri Dome umenia v Piešťanoch. Štartovalo 41 chlapcov a  
20 dievčat. Z chlapcov bol najrýchlejší Martin Bališ, z dievčat Marti-
na Žlnayová, ktorá sa aktívne venuje futbalu.

V školskom roku 2009/2010 na SPŠE v Piešťanoch pôsobila pod 
dohľadom Ing. Evy Rolincovej v III.A triede študentská spoločnosť 
ESO, š.s., firma simulujúca akciovú spoločnosť.
Študenti Lukáš Kubička a Matúš Sobkuliak počas školského roka pra-
covali na vytvorení webovej stránky študentskej spoločnosti ESO. Jej 
náplňou bola propagácia tejto spoločnosti.
V júni 2010 sa v Bratislave uskutočnilo finále súťaže „Najlepšia we-
bová stránka študentskej spoločnosti“. Zo 44 aktívnych stránok z ce-
lého Slovenska sa webová stránka našich študentov umiestnila medzi 
10 najlepšími.

V júni 2010 sa študenti I.D a II.D triedy pod vedením prof. Fapša a 
Lukáča vybrali na koncoročný 4-dňový výlet s turistickým zamera-
ním na Roháče v Západných Tatrách. Ubytovaní boli v chate Zverov-
ka. Absolvovali niekoľko túr. Vystúpili k Roháčskemu vodopádu i k 
Roháčskym Plesám. Podnikli aj hrebeňovú túru cez vrchy Volovec, 
Ostrý Roháč a Plačlivé s nadmorskou výškou vyše 2000 m. Posledný 
deň fantastického výletu zavítali na Oravu, kde ich čakala prehliadka 
Oravského hradu.

Koncom minulého školského roka sa študenti vtedajšieho druhého 
ročníka pod vedením profesorov Dragulu a Nitrana zúčastnili ex-
kurzie do Vodnej elektrárne Madunice, ktorá sa nachádza pri vodnej 
nádrži Sĺňava, neďaleko Piešťan. Z vrchu hate si prezreli prívodný ka-
nál a priepuste elektrárne. V suteréne hate videli masívnu rotujúcu tur-
bínu s činným výkonom 14,4 MW. Nakoniec si prezreli velín, kde sa 
prepínalo a regulovalo všetko potrebné k výrobe elektrickej energie. 
V súčasnosti je činnosť tejto vodnej elektrárne automaticky regulova-
ná pomocou počítačov z dispečerského centra v Trenčíne.

Slávnostné otvorenie školského roka  2010/2011 SPŠE v Piešťanoch 
sa uskutočnilo 2. septembra 2010 v Dome umenia. V hľadisku sede-
li študenti, na javisku pedagógovia. Slávnostný príhovor mal riaditeľ 
školy Ing. Milan Tupý, učiteľov predstavil a organizačné pokyny po-
dal zástupca riaditeľa PhDr. Miroslav Donoval.

Stalo sa...

Školská pomôcka z Taiwanu

Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny  
v Piešťanoch

Turistický výlet do Západných Tatier

Súťaž webových stránok študentských 
spoločností

Súťaž PLAY ENERGY

Exkurzia do vodnej elektrárne Madunice

Bežecký minimaratón

Zajímavé

Otvorenie šk. roku 2010/2011
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podujatia

Dňa 22. septembra 2010 študenti III.C triedy navštívili novozriade-
né múzeum v Nitrianskej Blatnici neďaleko Piešťan. Prezreli si ar-
cheologické pamiatky z obdobia Veľkej Moravy. V tom čase hlavná 
cesta spájajúca Mikulčice na južnej Morave s Nitrou na západnom  
Slovensku viedla cez pohorie Považský Inovec. Prechádzala pod veľ-
možským dvorcom Kostolec pri Ducovom a starovekom sídle Jurko 
nad Nitrianskou Blatnicou. Na oboch lokalitách sa nachádzal kostolík 
– rotunda. 

Na SPŠE došlo k zmene v zložení redakčnej rady časopisu PIKNIK. 
Od septembra 2010 pracuje v zložení:  Lívia Topolčanyová, Mojmír 
Knápek, Martin Varšava, Lukáš Pavlíček, Ján Jakubík.

7. septembra absolvovali študenti 1. ročníka SPŠE účelové cvičenie. 
Bola to malá túra z Piešťan na archeologickú lokalitu Kostolec pri 
Ducovom a späť, spolu približne 12 km. Na Kostolci o histórii veľ-
komoravského dvorca z čias Veľkej Moravy porozprával študentom 
Ing. A. Murín.
8. septembra absolvovali účelové cvičenie študenti 2. ročníka k mohy-
le M. R. Štefánika na Bradle pri Brezovej pod Bradlom.  Vybraní štu-
denti potom prečítali svoje príspevky o živote a diele M. R. Štefánika, 
spoluzakladateľa 1. Československej republiky v roku 1918.

Študenti 3. ročníka SPŠE sa zúčastnili dvoch Kurzov na ochranu živo-
ta a zdravia (KOŽAZ). Prvý kurz sa konal v dňoch 20.-24. septembra 
na Roháčoch v Západných Tatrách a pod vedením Mgr. M. Lukáča 
sa ho zúčastnili III.B a III.D trieda. Druhý kurz sa konal v dňoch  
4.-8. októbra vo Vyšnej Boci v Nízkych Tatrách a pod vedením Mgr. 
E. Sedláčikovej ho absolvovali III.A a III.C trieda.
Na kurze sa študenti venovali turistike, robili až 8-hodinové túry. 
Precvičovali si úlohy na prežitie v prírode, a to orientáciu v teréne, 
turistické značenie a tiež ochranu prírody. Nechýbal ani nácvik prvej 
pomoci pri rôznych poraneniach a život ohrozujúcich stavoch.
V rámci kultúrno-poznávacej činnosti navštevovali účastníci prvého  
kurzu Múzeum  oravskej dediny  Zuberec a Oravský zámok a druhé-
ho kurzu historický Banícky dom vo Vyšnej Boci, ktorý je súčasťou 
Liptovského múzea.

11. októbra zavítala skupina pedagógov a študentov piešťanskej SPŠE 
do Břeclavi. Odtiaľ spolu so svojimi partnermi z OA absolvovali jed-
nodenný výlet do Prahy. Sprievodcu po meste im robil manažér OA 
Ing. Jan Hájek.
14. októbra zavítala do OA v Břeclavi ďalšia skupina pedagógov a 
študentov SPŠE. Navštívili archeologickú lokalitu Pohansko neďale-
ko Břeclavi.

V dňoch 11.-14. októbra sa v Břeclavi uskutočnilo pracovné stretnu-
tie redakčných rád oboch škôl. Venovali sa príprave 6. čísla časopisu 
PIKNIK.

28. októbra sa študenti IV.D triedy zúčastnili exkurzie do Atómovej 
elektrárne Jaslovské Bohunice neďaleko Piešťan. Atómová elektráreň 
V-1 už nie je v prevádzke, oba jej bloky sú odstavené. V súčasnos-
ti vyrábajú elektrickú energiu dva bloky atómovej elektrárne V-2.  
V novembri 2010 vykonali experti Medzinárodnej agentúry atómovej 
energie previerku bezpečnosti jej prevádzky. 
Po príchode do elektrárne študenti najprv absolvovali inštruktáž  
v školiacom stredisku. Potom išli do vnútorných priestorov odstave-
nej atómovej elektrárne V-1, kde si prezreli hlavné časti elektrárne 
– strojovňu, odstavené turbogenerátory a riadiace centrum. Práve tam 
prebiehali práce súvisiace s odstavením tejto elektrárne.

Z iniciatívy zástupcu riaditeľa školy PhDr. Miroslava Donovala sa 
študenti SPŠE v jesennom období zúčastnili niekoľkých literárno-po-
znávacích exkurzií.
V dňoch 4.-6. októbra putovali po Slovensku študenti IV.B triedy,  
20.-22. okt. IV.C triedy a v dňoch 9.-11. nov. študenti I.A a I.C triedy.
Prechádzalo sa povodím Váhu a Hrona, odbočilo sa na Oravu  alebo 
do Tatier, na Spiš a južné Slovensko. Študenti obdivovali krásy slo-
venskej prírody, navštívili viaceré pamätné miesta a dozvedeli sa o 
živote a práci osobností spoločenského a kultúrneho života Slovenska.

V reštaurácii VAŽINKA v Maduniciach pri Piešťanoch sa 29. októbra 
uskutočnila stužková slávnosť IV.C triedy a 27. novembra stužková 
IV.A triedy. 
V reprezentačných priestoroch kúpeľného Kursalonu sa 12. novembra 
konala stužková IV.B triedy a 19. novembra IV.D triedy.

V dňoch 9. a 10. novembra zavítal na SPŠE zamestnanec Mestskej 
polície v Piešťanoch Igor Žlnay. So študentmi 1. a 2. ročníka bese-
doval na tému „ gemblerstvo “. Podujatie pripravila koordinátorka 
prevencie závislostí.

Uskutočnil sa 16. novembra. Školu navštívili žiaci základných škôl 
regiónu Piešťan. Oboznámili sa so zameraním štúdia a vybavením 
školy.                                                                  

Exkurzia do historického múzea  
v Nitrianskej Blatnici

Redakčná rada časopisu PIKNIK-SPŠE 
Piešťany

Účelové cvičenia študentov

Kurzy na ochranu života a zdravia

Pracovné stretnutie redakčných rád 
časopisu PIKNIK

Návštevy v Břeclavi

Exkurzia do Atómovej elektrárne 
Jaslovské Bohunice

Literárno-poznávacie exkurzie po 
Slovensku

Stužkové slávnosti tried 4. ročníka 
SPŠE v Piešťanoch

Besedy študentov s mestským policajtom

Deň otvorených dverí na SPŠE

Návštěva Pohanska
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Výlety

Dňa 11. októbra sa naša redakčná rada spolu s pro-
fesormi zúčastnila niekoľkohodinovej prechádzky po  
Prahe. Sprievodcu nám robil Ing. Jan Hájek z partner-
skej Obchodnej akadémie v Břeclavi. 
Videli sme viacero kultúrnych pamiatok, ako napríklad 
Václavské námestie, Staromestský orloj, Karlov most i 
Chrám svätého Víta. Praha je fascinujúce mesto. Na jed-
nej strane nádherné a na druhej neskutočne záhadné. 
Niektorí z nás Prahu navštívili prvýkrát a o táto možnosť 
bola pre nás o to vzácnejšia. Mám rada mestský ruch, ale 
osobne by som si nevedela predstaviť život až v  takom 
veľkom meste. V každom prípade výlet sa nám veľmi 
páčil a verím, že sa do tohto impozantného mesta ešte 
vrátim.                                                             

Lívia Topolčanyová

Výlet do Prahy

Dňa 26. októbra sa študenti I.C, I.B, I.D a II.C triedy pod dohľadom 
svojich profesoriek T. Čížovej a A. Vráblovej zúčastnili exkurzie do 
Viedne. Tento deň je pre Rakúsku spolkovú republiku významný, 
pretože si pripomína podpísanie neutrality v 50-tych rokoch 20. 
storočia. Okrem honosných osláv sa zároveň vo Viedni konal Deň 
otvorených dverí všetkých múzeí.
Cestou do Viedne sme si v autobuse vypočuli malú prednášku o Ra-
kúsku. Pred Viedňou sme prešli cez štvrť Schwechat, kde sme videli 
obrovský priemyselný park najznámejšej rakúskej rafinérie. Po prí-
chode do Viedne sme mohli obdivovať krásu Dunajského kanála, či 
historické budovy postavené v rozličných umeleckých slohoch. 
Našou prvou zastávkou bolo letné sídlo Habsburgovcov v Schönbrun-
ne. Tam nás zaujalo obrovské nádvorie, malá zoologická záhrada, krí-
kový labyrint  či rodinná záhrada s posedením.
Odtiaľ sme sa premiestnili do Technického múzea. Tam sme si pre-
zreli exponáty z rozličných odvetví, ako je napríklad strojárstvo, sta-

vebníctvo, metalurgia, elektrotechnika, elektronika, chémia, fyzika, 
medicína, či umenie. Medzi najzaujímavejšie vystavené kusy patrili 
napríklad domáca elektronika, hudobné nástroje siahajúce do najstar-
ších čias, fotoaparáty, prvé generátory, autá, lietadlá a ich súčiastky, 
parné lokomotívy a vozne a zariadenia na odlievanie ocele.
Potom sme absolvovali prehliadku historického centra Viedne. Medzi 
najkrajšie pamiatky patrili stavby  Národná knižnica, parlament Ra-
kúskej spolkovej republiky, Prírodovedné múzeum, Historické múze-
um či známa budova Viedenskej opery.
Odtiaľ sme sa presunuli na Námestie svätého Štefana (Stephanplatz), 
kde sme obdivovali krásu Dómu sv. Štefana, postaveného v gotickom 
slohu. Ďalej sme navštívili Chrám sv. Michala, prezentáciu rakúskej 
armády a vojenskej techniky i prezidentský palác, bývalé zimné sídlo 
Habsburgovcov. 
Som si istý, že každý si odniesol plno zážitkov a spomienok z náv-
števy tohto krásneho mesta.                                        Juraj Rožek, 1.C

Viedeň na vlastné oči

Študenti SPŠE sa už po štvrtýkrát zapojili do vedomostnej olympiá-
dy, ktorú pod názvom „Kraj, ktorý je mojím domovom“ zorganizoval  
Trnavský samosprávny kraj. Súťažné družstvo tvorili študentky II.A 
triedy: Zita Michalicová, Ivana Pribulová a Patrícia Truhlářová, ktoré 
na olympiádu pripravila Mgr. Tatiana Čížová. V regionálnom kole, 
ktoré sa konalo 13.10.2010, zabojovali a zvíťazili. Víťazstvo zna-
menalo postup do krajského kola, ktoré sa konalo 27. 10. 2010 na  
SPŠ-dopravnej v Trnave. Aj keď v tomto kole sa nášmu družstvu ne-
podarilo zvíťaziť, dôstojne reprezentovalo našu školu. 

V novembri na škole pribudli dve nové odborné učebne. Jedna sa 
využíva na výučbu výpočtovej techniky a druhá na cvičenia z elek-
trotechniky a prax. Vedenie školy tým umožnilo učiteľom odborných 
predmetov skvalitniť vyučovací proces.

Tradične, teda aj tento rok, sa uskutočnila imatrikulácia študentov  
1. ročníka SPŠE. Po kultúrnom programe nasledoval „krst“ prvákov. 
Všetko sa to dialo pod dohľadom starších študentov 3.A triedy.

Počas Dňa otvorených dverí na SPŠE v Piešťanoch sa študenti ško-
ly zúčastnili vystúpenia folklórneho súboru Slnečnica v priestoroch 
Domu umenia. Členmi súboru sú súčasní aj bývalí študenti SPŠE, 
svoje umenie predviedli tiež najmenší tanečníci prípravky.

 Ing. Alexander Murín

Vedomostná súťaž študentov

Vystúpenie FS Slnečnica pre študentov 
SPŠE

Imatrikulácia študentov 1. ročníka

Nové odborné učebne na SPŠE
Imatrikulácia študentov 1. ročníka
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Maturoval na SPŠE v Piešťanoch  
v roku 1972, potom vyštudoval 
Elektrotechnickú fakultu SVŠT  
v Bratislave. Je jedným z tých, kto-
rí maturovali medzi prvými na našej 
škole. V rokoch 1977-1981 sa venoval 
svojej profesii ako skúšobný technik  
v EVÚ v Novej Dubnici. V r. 1981 za-
čal pracovať v podniku ZVS holding 
a.s. Dubnica n/V, najskôr ako zástupca 
vojenskej správy ministerstva obrany 
do r. 2001, potom ako  riaditeľ pre-
vádzky zbrojnej výroby. V r. 2008 
nastúpil do podniku VOP Nováky ako 
vedúci technológ. V tom istom roku 

začal študovať pre zvyšovanie svojej kvalifikácie DPŠ na ŽU. Od septem-
bra tohto roku nastúpil ako učiteľ na SPŠE v Piešťanoch, kde vyučuje od-
borné predmety elektrotechnického zamerania. 
Zaujíma sa hlavne o turistiku, IKT vo svojej profesii, šport a tiež o kultúru.

Ing. Emil Petruš 
Vysokoškolské štúdium 
absolvoval na Strojníckej 
fakulte SVŠT v Bratisla-
ve, učiteľskú spôsobilosť 
na Pedagogickej fakulte  
v Trnave. 
Od roku 1964 učil na 
stredných školách, naj-
prv v Trenčíne a potom 
v Piešťanoch, z toho  
12 rokov na SPŠE v Pieš-
ťanoch. S radosťou prijal 
ponuku vrátiť sa na našu 
školu, kde od septembra 
2010 vyučuje odborné 
predmety strojnícke. 
Medzi jeho záujmy patrí čítanie a šport – tenis a lyžovanie na 
vyplnenie voľného času.

Ing. Ľubomír Domko 

Najusilovnejší absolventi odboru Informatické a telekomunikačné 
siete na SPŠE Piešťany sa stretli v odborných učebniach Cisco v júni 
2010, aby si doplnili vzdelanie v II. semestre študijného programu 
CCNA  Cisco.  Desať študentov sa v priebehu desaťdňového inten-
zívneho kurzu v júni t.r. oboznámilo s problematikou smerovania pa-
ketov medzi sieťami a konfiguráciou smerovacích protokolov. Kurz 
úspešne dokončilo 10 študentov, dvaja z nich pokračujú v súčasnosti 
na našej škole – už ako riadni  študenti VŠ – v štúdiu III. semestra 
CCNA.
O tom, že štúdium sieťových technológií je pre študentov zaujíma-

vé, svedčí skutočnosť, že prvý semester CCNA absolvovala na jeseň 
na našej škole aj skupina študentov zo Střední školy elektrotechniky, 
informatiky a řemesel v Rožnově pod Radhoštěm v ČR (pozri samo-
statný článok) a do prvého semestra je v súčasnosti zapísaných aj 32 
žiakov 3. ročníka našej školy, ktorí sa v súčasnosti zatiaľ len obozna-
mujú so základmi sieťových technológií. Absolventi kurzov CCNA sa 
stávajú nielen oboznámenými užívateľmi počítačov, ale predovšetkým 
odborníkmi na infraštruktúru Internetu a mechanizmy jeho fungova-
nia.

november 2010, Ing. Jaromír Tříska

Aktuálne aktivity Cisco Systems Network Academy pri 
SPŠE Piešťany

Na SPŠE v Piešťanoch študujú aj úspeš-
ní športovci. Medzi nich patrí aj študent 
II.C triedy Mário Janča, ktorý  bol členom 
bronzovej posádky v K4 na 1000 metrov 
(štvorkajak) a reprezentoval  Slovensko 
na juniorských  Majstrovstvách Európy  

v rýchlostnej kanoistike, kto-
ré sa konali v Moskve začiat-
kom augusta 2010.
Odkedy sa venuješ kanois-
tike a v akom klube?
Tomuto športu som sa začal 
venovať v deviatich rokoch. 
Veľmi sa mi zapáčil a venu-
jem sa mu dodnes. Pretekám 
vo farbách TJ Sĺňava Piešťa-
ny a pod vedením trénera Ró-
berta Erbana.

Ako si sa kvalifikoval a pripravoval na 
ME?
Dostať sa do reprezentácie, a potom uspieť 
na niektorom z vrcholových podujatí, si 
vyžaduje veľa tréningovej driny. Kvalifiko-
vali sme sa dvomi kvalifikačnými pretekmi 

v Račiciach pri Prahe. Pripravovali sme sa 
každodenným tréningom.
Aký bol priebeh majstrovstiev?
Cieľom bolo prebojovať sa do finále a 
skončiť do 6. miesta. Napokon z toho bola 
medaila. V priebehu pretekov sme boli aj 
na druhej pozícii, ale  predbehli nás Rusi, 
ktorí v závere predbehli i dovtedy vedúcich 
Nemcov a nakoniec boli majstrami Európy.
Aké sú tvoje plány do budúcnosti?
Chcel by som obhájiť doterajšie pozície 
medzi jednotlivcami, ale šancu na dobré 
umiestnenie vidím skôr v štvorkajaku, aj 
keď v ňom dôjde k personálnej výmene. 
Niečo chceme dosiahnuť aj v kajaku dvojíc. 
Dnes je ešte predčasné hovoriť, ako to všet-
ko dopadne.

Lívia Topolčanyová

Rozhovor s Máriom Jančom – reprezentantom SR  
v rýchlostnej kanoistike 

Noví učitelé na SPŠE Piešťany

Noví učitelé
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Zajímavé

V uplynulých měsících od začátku školního roku žila „obchod-
ka“  mnoha  akcemi – sportovními, kulturními a také těmi, které 
přináší realizace různých projektů. Studenti také cestovali a kro-
mě krás České republiky poznávali život a kulturu v cizích zemích.  
V následujícím přehledu se zastavíme jen u některých, celý přehled 
by naplnil další číslo časopisu.

Ve dnech 30. 8. – 3. 9. 2010 se uskutečnil pro studenty 1. C „Týden 
bez hranic“. 

Ve dnech 30. 8. – 6. 9. 2010 se uskutečnila exkurze do Anglie. Tuto 
pravidelnou a oblíbenou akci připravují společně Mgr. Řezáčová  
Mgr. Oulehlová.

Ve dnech 6. – 10. 9. 2010 proběhl Startovací týden také pro 1. A a  
1. B. V rámci projektu se s partnerskou školou ze Slovenska seznamo-
vali navzájem a při zajímavých aktivitách vytvářeli základy třídního 
kolektivu. Studenti mimo jiné absolvovali preventivní program zamě-
řený proti agresivitě a šikaně.

13. 9. 2010 se vybraní studenti 3. B a 3. C zúčastnili Srdíčkového dne:

Dne 14. 9. 2010 se uskutečnila pracovní stáž v Bratislavě v rámci 
projektu česko-slovenského časopisu Piknik. Třída 2. C společně  

s redakční radou se sešli s partnerskou školou z Piešťan u bratislav-
ského hradu, ale hlavním cílem byla návštěva Slovenské národní rady. 
Zajímavá prohlídka byla doplněna zasvěceným výkladem. Největším 
zážitkem byla návštěva sálu, kde se scházejí a hlasují poslanci, ale 
také zajímavá diskuze s poslankyní JUDr. Katarínou Cibulkovou, ro-
dačkou z Piešťan.

 

Ve dnech 6. – 7. 10. 2010 proběhlo školní kolo ve skoku do dálky děv-
čat a chlapců. Při následném poměřování sil mezi břeclavskými střed-
ními školami se nejlépe umístil na 5. místě Adrian Segundo (5,52) a 
na 3. místě Kristýna Lánská výkonem 4,72. (Údaje jsou v metrech, 
absolutní rekord školy drží Adam Bělín – 611 cm).

19. 10. 2010 se na naší škole uskutečnil Den otevřených dveří. Na 
prohlídku školy přišli studenti z 11 základních škol v okrese.

Ve dnech 19. – 20. 10. 2010 se uskutečnil veletrh vzdělávací nabídky 
v Domě školství. Stánek s informačním servisem lákal budoucí adep-
ty ke studiu na obchodní akademii.

Ve dnech 31. 10. – 3. 11. nás navštívili v rámci projektu zástupci part-
nerské školy ze Srbska.

Stalo se …

„Týden bez hranic“

Exkurze do Anglie

Startovací týden

Srdíčkový den

Divíte se, co lze v dnešní době označit za „dobrý kup“? Napovím 
vám: Třeba srdíčko od nadace Život dětem. Ve dnech 14.9 - 15.9 
2010 jste si mohli zakoupit srdíčko, a tak přispět dvaceti korunami 
této nadaci. Naše škola vybrala přes 16 000 korun.  Téhle akce se 
zúčastnili studenti, kteří navštěvují předmět aplikovaná ekonomie. 
Žáci vyrazili do ulic první den akce a zaujali pozice „těch otrav-
ných lidí, kteří nás zastaví na ulici a něco po nás chtějí“. I přes naše 
obavy se akce velmi vydařila. Bylo nám jasné, že nás čeká i nějaké 
to odmítnutí, ale doufali jsme, že to nebude časté. Ale když jsme 
procházející informovali o účelu - pomáhat opuštěných dětem, či 
nakoupit přístroje pro nemocnici – roztálo nejedno srdíčko a naše 
kasička se zaplňovala.  Chtěla bych touto cestou všem poděkovat, 
protože přispěli na dobrou věc.                     Hedvika Hrdá (Hevííík)

„Dobrý kup“

Pracovní stáž v Bratislavě

Tak tady se schvalují zákony Slovenské republiky

Rekord školy nepadl

Zprava: Ing. Milan Tupý, JUDr. Katarína Cibulková, 
Ing. Mária Kováčová, Ing. Jan Hájek

Den otevřených dveří

Návštěva ze Srbska

Veletrh vzdělávání
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akce

Naše škola není pověstná jen dlouholetou tradicí, výborným profe-
sorským sborem a kvalitní výukou, ale taky mnoha projekty, kterých 
se účastní. Jedním z nich je i projekt Srbsko. Podstatou je umožnit 
studentům, se znalostmi cizího jazyka a dostatečnou slovní zásobou, 
výměnný pobyt u srbského studenta v rodině. Samozřejmě i prohlíd-
ka školy, seznámení s historií, s městem a nějaké soutěže v rámci 
škol. Takové to bylo u nich a u nás je to velmi podobné, ale aby to 
pro vás čtenáře nebylo jen tak suché čtení, připravila jsem si pro 
srbské zástupce malý dotazník, co jim říká Česko, české 
holky a jiné pojmy spojené s naší zemí.
Na otázky velmi ochotně odpověděl Lazar Lazarevic´ a 
Dejana Voinovic´. 
Co se ti vybaví když se řekne Česko?
Lazar: Nargila, pivo, „děsivé dny zde strávené“(směje 
se). Dejana: Asi skvělí lidé, hodně legrace, smíchu, nád-
herná města a čistota.
Znáš nějaké známé osobnosti z Česka? Piješ české pivo? 
L: Petr Čech; jasně že jsem si dal D: Neee jména si ne-
pamatuji. Pivo mi chutná, je skvělé.
Někteří říkají, že české dívky jsou nejkrásnější na 
světě, souhlasíš s tím?
L: Byli jste někdy v Japonsku ?  D: Ano, jsou pěkné, ale 
srbské dívky jsou hezčí.
Jak se ti líbí naše škola? Je výuka podobná?
L: Škola „kope do zadku“, ale osobně si myslím, že mít 

nějakou školu rád, to není moje silná stránka. D: Škola je veliká a 
čistá. Je tady hodně vybavení.
Co děláš ve svém volném čase?
L: Jak kdy… D: Jsem na Facebooku, poslouchám hudbu. Někdy si 
něco čtu.
Je tento projekt pro tebe užitečný?
L: Samozřejmě, v každém případě, na 100%. D: Ano, je. Viděla 
jsem život jiných lidí, jejich zvyky. Poznala jsem jinou kulturu.

ptala se Mirečka

My v Srbsku, Srbové u nás 

Konání státních zkoušek z kancelářského psaní na počítačové klá-
vesnici má na naší škole dlouholetou tradici. V rámci vzdělávacího 
projektu se zkráceným názvem „Příležitost pro každého“,  který je 
spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem 
ČR, proběhl v minulém školním roce kurz přípravy na tyto zkouš-
ky. Zúčastnilo se jich 26 žáků druhých a třetích ročníků. Byli velmi 
dobře připraveni. Celkově dosáhli téměř 90procentní úspěšnosti, při-
čemž tři žáci se mohou pochlubit průměrem 1,00. Blahopřejeme jim.
Je dobře, když absolventi obchodní akademie vlastní kromě roční-
kových a maturitního vysvědčení i vysvědčení o státní zkoušce z 

kancelářského psaní na PC klávesnici. Zvyšuje to jejich šance při 
uplatnění na trhu práce a třeba to některým přinese i lepší finanční 
ohodnocení. 
V letošním školním roce projekt pokračuje. Jsou naplánovány další 
kurzy: dva zaměřené na přípravu na státní zkoušky z kancelářského 
psaní na PC (první od října 2010 a druhý od ledna 2011), dva z ma-
tematiky, po jednom z jazyka anglického, etické výchovy a verbál-
ní a neverbální komunikace. Všechny kurzy jsou pro žáky zdarma,  
z projektu bude hrazen také poplatek za státní zkoušku. 

Ing. Jana Dyčková a Mgr. Ludmila Láníčková

Úspěšní absolventi státních zkoušek 

Uprostřed přípravy nového časopisu Piknik na-
vštívili společně slovenští a čeští studenti redakci 
týdeníku Břeclavsko. Snímek je ze dne 13. října 
2010. V bohaté diskuzi vysvětluje šéfredaktor tý-
deníku Ing. Jiří Holobrádek způsob práce v této 
náročné profesi.
                                                                         red

Návštěva 
redakce 

Břeclavska
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Každý koníček

Den za dnem prožíváme radosti i starosti,  
plníme své povinnosti a úkoly. A pak jed-
nou se může stát něco, co nám totálně život 
převrátí. Přijde nemoc. Vážná nemoc.  Když 
nám pak lékař oznámí neodvratnou diagnó-
zu, procitneme: „Ještě ne! Ještě jsem nestihl 
žít!“
Až  tehdy si uvědomíme, co slovo žít vlastně 
znamená. 
Najednou bychom chtěli ještě spoustu vidět 
a zažít. Skočit padákem, vidět Paříž… Splnit 
si přání  odkládaná „ na někdy“.  Člověku se 
změní hodnoty a co bylo dříve nezdolatelné a 
nepřekonatelné, je  hloupé a titěrné. 
Jednou jsem slyšela o případu, kdy lékař za-
měnil dokumenty a zdravý  pacient se dozvě-
děl, že  zanedlouho zemře. Muž se se všemi 
rozloučil, usmířil se svojí bývalou ženou a 

dal výpověď v práci, která ho nebavila. Vy-
bral peníze a splnil si všechny své bláhové 
tužby. 
Když později doktor zjistil svůj omyl, zděsil 
se, co provedl, a čekal, že půjde minimálně  
k soudu. Ale muž mu jen upřímně poděkoval. 
Úplně se mu totiž změnil život.
Samozřejmě, každý by se v takovém případě 
zachoval jinak, ale ta myšlenka tu je - opako-
vaná a  důvěrně známá: „Žij každý den, jako 
by to byl tvůj poslední.“ Poslední den byste 
se nezabývali hloupostmi, ale věcmi, které 
jsou pro vás opravdu důležité. A tak by to 
mělo být pořád.
Někdy k tomu ani nepotřebujeme předzvěst 
„posledních dní“. Ve filmu „Na Hromnice 
o den více“ k tomu stačil jen jeden stále se 
opakující den. Hrdina sám od sebe začal vy-

řezávat ledové sochy, hrát na klavír a pomá-
hat lidem. Najednou tu nebylo nic jiného než 
přítomnost a žádná budoucnost, která by ho 
mohla nějak „omezovat“. 
A on, přestože věděl, že i když někomu dnes 
pomůže, dokonce mu zachrání  život, zítra 
zase spadne ze stromu, zase mu zaskočí kůst-
ka, ale dnes se třeba neudusí. Nedělal věci 
pro zítřek. Žil dnešek pro dnešek. Každý den 
naplno. 
A co vy? Co byste dělali vy, kdybyste „moh-
li“? ...Cestovali, vyjádřili své myšlenky ve-
řejně, začali hrát tenis, zkusili bojové sporty, 
naučili se  hrát na nějaký hudební nástroj? 
Nebo snad něco úplně jiného? 
Ať je to, co chce, udělejte to. Kdy…? No pře-
ce teď. Dnes je na to ten nejlepší čas. 

Jana Gajdová

„Jen pro ten dnešní den stojí za to žít …“

„Jeden! Dva! Tři!...“ Ticho. „Čtyřka! Te-
rezo! Počítáme!“ zní mi v uších téměř jed-
nohlasně. „Děti, kde by mohla být? Nevi-
děli jste Terezku?“ začíná se stupňovat můj 
strach o to malé blonďaté stvoření a snažím 
se zahnat představy, co všechno se mohlo 
stát. „Co je?“ ozve se dětský hlásek z lesíka. 
„ Já si támhle hraju s klukama na indiány. 
Tak já už musím běžet, máme u stromu při-
vázané bílé zajatce.“ Tak to jsi mě uklidnila, 
pomyslím si.
Nezadržitelně se blížil den mých jede-
náctých narozenin, když mi rodiče ozná-
mili: „Přihlásili jsme tě na letní dětský 
tábor. Někam do jižních Čech.“ Zoufal-
ství. Tenkrát jsem však ještě netušila, že 
se mi odtud nebude chtít  domů, že den 
odjezdu bude připomínat slzavé údolí a 
že se tam ještě mnohokrát, a ráda, budu 
vracet. 
Uteklo dlouhých sedm let a já vzpomí-
nala nad starými fotkami na nádherné 
prázdniny strávené v malebné dědince 
nedaleko proslulých Hoštic. Ještě ales-
poň jednou se tam podívat a vidět ales-
poň pár kamarádů, jejichž adresy jsem už 
dávno ztratila. Dlouho jsem si dodávala od-
vahu, než jsem vytočila číslo z pomačkaného 
malého papírku. Byla jsem štěstím bez sebe, 
když mi Blanka, hlavní vedoucí, s nadšením 
sdělila, že se uvolnilo místo instruktorky. 
Nastal den D. Nervózně jsem přešlapovala u 
svého kufru a dívala se na malé, ale i větší 
ratolesti loučící se s rodiči. „Ahoj, ty jsi asi 
Luďka, že? Máš druhý oddíl, to jsou tady ta 
mrňata od pěti do sedmi let. Tady máš se-

znam, ubytuj je a odveď na oběd. Vedoucí 
tvého oddílu je Krejzy, měl po cestě poru-
chu na autě, takže přijede později,“ snaží se 
upoutat moji pozornost udýchaná neznámá 
padesátnice. V překladu to znamenalo od-
nosit dětem kufry do druhého patra, povléct 
jim postýlky a snad stokrát odpovědět: „Ne, 
kuřátko, dneska opravdu nepůjdeme do ba-
zénu.“ Můj zachránce v podobě čtyřicátníka 
Krejzyho dorazil naštěstí v pořádku a já dou-

fala, že nejhorší mám za sebou. 
Porada. Jak důležitě to slovo zní. Rozhlížela 
jsem se kolem a až na pár nových tváří jsem 
shledávala tu starou dobrou partu vedoucích. 
Změnili se. Zestárli. Některým už čas protkal 
vlasy stříbrnými nitkami. Přesto stejní, plní 
elánu a ochotni udělat cokoliv, aby vykouzlili 
na dětské tváři úsměv. A já teď patřila mezi 
ně. Byl to krásný pocit. „Utíkej za dětmi!“ 
vytrhl mě z myšlenek hlas mé spolubydlící. 

Mohlo mě napadnout, že se jim bude stýskat. 
A tak jsme s Krejzym dlouho do noci přechá-
zeli od postýlky k postýlce a utěšovali malé 
uplakané táborníky. 
Naivně jsem si myslela, že děti dodržují 
hygienu aspoň v podobě sprchy, když už za 
vyčištěné zoubky jsme byli s Krejzym nu-
ceni rozdávat sladkosti. Nezbývalo tedy nic 
jiného, než nahnat ta naše zlobidla do sprch 
a umýt je. Protestům typu: „Ale já jsem se 

myl doma“ a „Vždyť jsem byla dneska 
v bazéně,“ jsem se musela smát. Ovšem 
ani klukům, kteří se mě snažili přesvěd-
čit, že nemají šampon, aby si nemuseli 
mýt vlasy, jejich výmluvy nepomohly. 
Jenom Tomášek vyřešil situaci tím, že 
nepozorovaně vlezl do postele ve špina-
vých tepláčkách. Raději šel spát, než by 
měl jít do sprchy. 
Celý den se věnovat dětem, do pozdních 
nočních hodin připravovat program na 
následující den. Takový byl režim všech 
instruktorů. Žádný z nás neznal polední 
klid, protože přinutit osmdesát dětí, aby 
dvě hodiny v tichosti odpočívaly na chat-
kách a pokojích, bylo nemožné. 

Konečně jsem si uvědomila pravý význam 
slov „mít zodpovědnost“ a také skutečnost, 
jak silný citový vztah je schopen si člověk 
k někomu vytvořit během tak krátké doby. 
Přestože to bylo čtrnáct náročných dní vy-
žadujících především trpělivost, jsem za tuto 
zkušenost a tisíce zážitků vděčná. Každou 
chvíli se mi po těch „mých“ dětech zasteskne 
a já věřím, že se zase příští rok setkáme.

 Luďka Ferstlová

Byli jsme jedna velká rodina 
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člověka obohatí

Jsou mezi námi a na první pohled se od ji-
ných ničím neliší. A přece si zvolili činnost, 
která staví na pomoci jiným. 
Dva redaktoři našich školních novin mají 
společného koníčka. Pro někoho je třeba ne-
obvyklý, ale pro ně úplně normální. „Hasiči-
na“? ... tak tou žije Simona (Simča) Kučerová 
z břeclavské „obchodky“ a Mojmír Knápek 
– průmyslovák z Piešťan. A právě o tom jsem 
si s nimi popovídala.
Co vás vedlo k tomu stát se dobrovolnými 
hasiči?
Simča: Celá moje ro-
dina jsou hasiči. Taťka, 
brácha, mamka, dokon-
ce i babička. Takže se dá 
říct, že je to taková rodin-
ná tradice.
Mojmír:  Ja som sa k ha-
sičstvu dostal úplne  ná-
hodou.  Asi pred piatimi 
rokmi, jedného pekného ve-
čera  prišli k nám dvaja chla-
pi. Boli to hasiči a povedali 
mi, že by boli radi, keby som 
sa prišiel pozrieť na tréning. A 
tak som sa dostal k hasičom. 
 V kolika letech jste vstoupili mezi hasiče? 
Jak dlouho se věnujete tomuto sportu?
Simča: Dá se říct, že odmalička, ale sportu 
jako takovému se věnuji od 14 let. 
Mojmír: Ja  asi od 14 rokov.
Co se vám na tom nejvíc líbí nebo nelíbí?
Simča: Asi nejvíc se mi líbí všechny akce a 
soutěže. Jediné, co se mi na tom nelíbí je, že 

jsem vždycky mokrá. 
Mojmír: Ťažko povedať, čo najviac, ale mám 
rád všetky spoločné akcie, či už súťaže, tré-
ningy, alebo keď sa len tak stretneme na po-
žiarnej zbrojnici. Sme celkom dobrý kolek-
tív. A myslím si, že nie je nič, čo by sa mi 
nepáčilo.
Jak často během roku jezdíte na soutěže? 
A jaký je váš nejlepší výsledek?
Simča: Nedá se přesně určit počet soutěží. 
Řídí se to podle sezóny, která je od dubna 

do září. Každý rok je to jiné.  
V těchto soutěžích jde přede-

vším o čas. Záleží, za 
jakou dobu stihneme 

nabrat vodu a srazit terče. Nejlepšího vý-
sledku jsme docílili ve Velké nad Veličkou  
s časem 20,38 sekundy.
Mojmír: Ten počet je každý rok iný, zále-
ží od rôznych povinností. A samozrejme od 
sezóny. Čo sa výsledkov týka, tak tento rok 
sme mali najlepší čas na súťaži v Podbranči, 
a to 19,32 sekundy. To je  čas, za ktorý sa 
od odštartovania podarí pospájať 80m hadíc a 

nastriekať do terčov 10 l vody.
Jak často trénujete?
Simča: Je to různé, ale většinou dvakrát do 
týdne.
Mojmír: Podľa toho, či sú prázdniny, alebo 
škola. Počas školského roka  iba raz do týžd-
ňa, cez prázdniny tak dva až trikrát.
Jaký je váš největší zážitek?
Simča: Zážitků je hodně. Nedá se jenom tak 
určit největší.
Mojmír: Asi keď som bol na prvej súťaži a 
našim sa pri stroji roztrhla hadica a stroj to 
dokonca prevrátilo na bok.

Byli jste už u ně-
jakého většího zá-
sahu?
Simča: Ano, bylo 
to v Moravské 
Nové Vsi, kde hořel 
velký sklad dřeva.
Mojmír: Chva-
labohu, čo som 
u hasičov, okrem 
menších požiarov 

bol celkom pokoj. Posledný väčší zásah bola 
výpomoc pri povodniach v susednej dedine, 
ale to som ja ešte u hasičov nebol.
Chtěli byste být někdy i profesionálními 
hasiči?
Simča: Uvažovala jsem nad tím a v budouc-
nu nejspíš ano.
Mojmír: Ešte uvidím ako dopadnem, ale 
taká práca by ma bavila. Uvažujem aj o mož-
nosti štúdia v tejto oblasti.

Rozhovor  připravila Zuzana Pavelková

Hoří, má panenko...

Odstěhovat se ze Slovenska do Česka  
(a naopak) dnes není žádnou výjimkou. A 
proč se vlastně takto lidé stěhují? Z mnoha 
důvodů. Jedním z nich je, že manželé jsou 
rozdílné národnosti. Pak zvítězí silnější 
osobnost nebo lepší podmínky k živobytí. O 
tom a mnohém jiném jsme si popovídali se 
spolužačkou Ivetou Uhrovou z Lanžhota.
Který z rodičů je Slovák, který Čech?
Moje maminka je Slovenka a táta je z Čes-
ka.
Kde se tvoji rodiče poznali?
Na tátově vystoupení s dechovou kapelou 
Moravanka v Trenčíně.
Co je vedlo k tomu, odejít ze Slovenska 
do Česka?
Můj táta žil v Česku  a chtěli s mamkou žít 
spolu, takže jsme se odstěhovali do Česka.
Kdy jste se přestěhovali do ČR?

Někdy v létě roku 2001.
Líbí se ti více v Česku nebo na Sloven-
sku?
To je těžká otázka. Každý z těchto států má 
pro mě své kouzlo, takže zásadně si nevybe-
ru ani jeden z nich. Ale když je hokej nebo 
fotbal, rozhodně fandím Slovensku.
Dělá ti slovenština problém, nebo mluvíš 
slovensky plynule?
Když přijedu na Slovensko, tak mluvím 
dobře slovensky, ale když jsem tady v Čes-
ku a někdo se mě zeptá na nějaké slovenské 
slovíčko, tak musím i popřemýšlet a musím 
také přiznat, že se mi stalo, že jsem úplně na 
některá slova zapomněla.
Jaké to bylo sžít se s novým prostředím?
Já jsem se do Česka hodně těšila. Asi jsem 
byla zvědavá a hned jsem si zvykla na ka-
marády, novou rodinu i školu. Teď v mém 

věku už bych to asi hodně zvažovala a mys-
lím, že bych se nechtěla nikam stěhovat.
A co přechod ze slovenské na českou ško-
lu? Ani to nebyl  problém?
Ani moc ne, jelikož jsem v ČR začala cho-
dit již do druhé třídy. Samozřejmě jsem ze 
začátku měla trošku problémy s písmenem 
„ř“, ale postupně se to zlepšovalo.
Chtěla by ses někdy v budoucnu odstěho-
vat zpět na Slovensko?
V blízké budoucnosti asi ne. Našla jsem si 
tady hodně kamarádů a hlavně domov mám 
už tady. Znovu se vracet a od začátku si zvy-
kat bych nechtěla. A ve škole přejít na slo-
venštinu, to by bylo už asi těžší. Ale Sloven-
sko mi samozřejmě chybí a ráda tam jezdím 
na prázdniny za svou rodinou.

Rozhovor vedla Zuzana Pavelková  a  
Simona Kučerová.

Jak se žije v česko-slovenské rodině?
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Patří mezi nás

Připravili jsme si pro vás rozhovor s Micha-
elou Hlavatou, studentkou prvního ročníku 
naší školy. Proč zrovna s ní? Je na vozíku 
a od narození trpí vadou, která ji omezuje 
v pohybu.
Vídáme ji chodit po škole vždy s doprovo-
dem – už to není jen maminka, ale její roli 
převzali učitelé a do budoucna jim pomů-
žeme i my – studenti.
Michaela nám ochotně  odpověděla na 
naše zvídavé otázky, týkající se způsobu 
jejího života:
Jakým postižením trpíš?
Jmenuje se rozštěp páteře a mám ještě 
hydrocefalus.
Jak tě omezuje tvé postižení?
Můžu chodit jen doma.
Musíš mít nějak zvláštně upravený 
dům, auto?
Ano, mám speciálně upravené auto, které 
je na ruční ovládání. Dům upravený ne-
mám.
Je něco, čemu by ses chtěla věnovat, ale 
postižení ti to nedovolí?
Nic. Jsem spokojená se životem, který 
mám a jaký zatím vedu,.
Michaela se objevila i v televizi v pořadu 
Modré z nebe, které odvysílala slovenská 
televize Markíza. Splnili jí sen – setkala 

se s Lucii Vondráčkovou.
Co sis nejdříve myslela, když za tebou při-
jel moderátor z pořadu Modré z nebe?
Od samého začátku jsem měla smíšené poci-
ty. Ale byla to obrovská radost, když jsem se 
dozvěděla, že mi někdo splnil mé přání.

Měla jsi tušení, kdo ti přání vysnil?
To ano, ale kdo přesně, jsem nevěděla. Ten 
pořad znám, takže jsem věděla, co mě čeká, 
o čem pořad je.
Co pro tebe znamená Lucie Vondráčková?
Ona je  pro mě takový idol. Na nic si nehra-

je, je přirozená a neměla to v životě leh-
ké. Strašně moc ji obdivuji, je to úžasný 
člověk.“
 Co sis odnesla z  toho dne, kdy jsi byla 
s Lucií Vondráčkovou?
Úžasný pocit. Je to něco, co se slovy nedá 
ani popsat.
A snad ještě pár slov k ostatním: Určitě si 
umíte představit, jak těžké je vést takový 
život, nejen pro Míšu, ale pro celou její 
rodinu. Ale všichni se s tím vyrovnali a jí 
energie do života rozhodně nechybí! 
Je také hezké, jak se k Míše na naší ško-
le chovají učitelé a spolužáci – přijali ji 
mezi sebe. Někde jsme četli, že úroveň 
společnosti se dá posoudit podle toho, jak 
se chová k lidem s postižením. Z tohoto 
pohledu se na „obchodce“ nemáme za co 
stydět…
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně 
zdraví a štěstí do dalšího života.

Připravili: Barbora Formanová
Dominik Ryšánek z 1.B

Míša svůj osud bere s nadhledem

V pondělí 6. září jsme  s mojí třídou 1. A  a 
se spolužáky s  1.B vyjeli na startovací týden 
do Mlýnek, jehož cílem je  utvořit ve třidách 
kolektiv. Společně s námi tu pobývali o rok 
starší slovenští studenti. 
Když jsme vyjížděli 
od školy, zaujala mě 
velikost tašky spolu-
žačky Jany. Tak tolik 
věcí by mně stačilo 
sotva na jeden den!  
Snad si nemyslí, že 
jedeme na Kypr?  
Jana pak zjistila, že to 
přepískla a mrzla celý 
týden.  
A chcete vědět, zda 
se i lidé na vozíku 
mohou zúčastnit? Já 
sama jsem toho dů-
kazem. Když jsem 
tam dojela, pomyslela jsem si, kam jsem se 
to panebože dostala, a mamce jsem řekla, 
ať  obrátí auto a že jedeme domů. Ona však 
namítla, že když už jsme tam, tak to nějak 

přetrpíme. První dva dny jsem se cítila nesvá, 
ale pak si mě vzali do parády instruktoři a vše 
se změnilo. Chtěli se o mě starat sami - do-
stali školení, jak to funguje se mnou a s mým 
vozíkem a pak  začala ta pravá zábava. Nejvíc 

se o mě staral Jindra Košťál (alis Smeták), až  
jsem valila oči, jak se chopil mého vozíku a 
vynesl ho do schodů! Ale i ostatní instruktoři 
dělali, co mohli. A Smeták, když  mě  ode-

vzdával mamce, tak dodával: „Míšo, pískni 
a já dojdu.“ Celý týden se mi líbil i přes tu 
zimu, co tam byla. A doufám, že ještě nějaká 
taková akce bude.
Teď trochu z pohledu mých spolužáků: Také 

se jim tam líbilo, i když 
oni na rozdíl ode mne  
museli spát v chatkách, 
a tam už to nebylo tak 
pohodlné. Ale hrály se 
různé hry a pořádaly 
různé akce, které  vy-
nahradily studené noci. 
Já jsem se skoro všech 
her zúčastnila, ale ne-
šlo to samozřejmě u 
všech.  
Nejlepší byl poslední 
večer, kde jsme si pro-
mítli vše, co jsme ten 
týden zažili. Nejlepší 

zážitek pro mě byl tanec Waka Waka, který 
jsem tančila i já, a další tance. PROSTĚ A 
JEDNODUŠE:  AŤ ŽIJE STARTOVÁK

Michaela Hlavatá – Miška z 1.A

Startovák očima postiženého člověka
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Tu zlapali Jánošíka

Pripravili sme si pre vás rozhovor s Nikou Alejníkovou, študent-
kou tretieho ročníka,  ktorá je odkázaná na invalidný vozík. Nika 
je moja kamarátka už od škôlky  a je to človek plný optimizmu a 
radosti. Zdraví ľudia nemajú takú radosť zo života ako má ona. 
My sme Niku vyspovedali a zistili, ako berie ona svoje postihnutie 
a život s ním.
LT:   Aké sú tvoje zdravotné problémy?
NA: Mám detskú mozgovú obrnu.
LT:   Obmedzuje ťa to v bežnom živote? 
NA: Nepociťujem, že by ma to nejako obmedzovalo. Každý človek 
má niečo, čo ho obmedzuje, čo mu „komplikuje“ život a toto je to 
moje.
LT:   Musíš mať nejako špeciálne upravený dom alebo auto?
NA: Nič špeciálne.  Keď si raz spravím vodičák a rozhodnem sa 
šoférovať, budem potrebovať  auto upravené na ručné ovládanie.
LT:   Je niečo, čomu by si sa chcela venovať a tvoj zdravotný stav 
ti to nedovoľuje?
NA: Nie, môžem sa venovať všetkému, čomu chcem.
LT: Je to aj finančne náročné? Určite potrebuješ aj nejaké zdra-

votné pomôcky.
NA: Je to finančne náročné. Pois-
ťovňa neprepláca všetky poplatky. 
Iba časť alebo vôbec nič. A operácie 
si hradím sama. lebo si ich dávam 
robiť v Čechách a nie na Slovensku.
LT:  Koľko  operácii si už podstú-
pila?
NA: Na operácii som bola asi 4-5 krát.
LT:  Myslíš si, že sa k tebe ľudia sprá-
vajú inak?
NA: Niektorí ľudia ma berú inak. Kamaráti 
nie, tí sú v pohode. Ale vadia mi ľudia, ktorí 
ľutujú iných, tým nemyslím len mňa. Nevadí 
mi ani, keď sa ma ľudia pýtajú na moju chorobu. 
Mám radšej, keď sa ku mne správajú, ako keby mi nič nebolo, nie  
s ostychom a ľútosťou.  Mám rada život a každý jeho deň so všet-
kým, čo prinesie.                                                                      

Zhovárala sa Lívia Topolčanyová

Mám rada život a každý jeho deň          

V dňoch 20. až 22. októbra sa uskutočnila literárno-poznávacia 
exkurzia študentov IV.C triedy pod vedením zástupcu riaditeľa 
PhDr. Miroslava Donovala a triednej profesorky Mgr. Ivany Pa-
velkovej. Jedným z účastníkov bol študent Lukáš Šugra, ktorému 
sme položili niekoľko otázok.
MK: Aká bola trasa exkurzie počas prvého dňa?
LŠ: Z Piešťan sme išli hore Považím smerom na Žilinu, potom sme 
odbočili na Oravu a odtiaľ do Banskej Bystrice. Na niektorých 
miestach sme sa zastavili. Videli sme viacero hradov, kaštieľov a 
tiež miest a obcí, kde žili významné osobnosti slovenského národ-
ného života, akými boli J. M. Hurban, P. O. Hviezdoslav, M. Kuku-
čín, J. Murgaš i ďalší. Nocovali sme v Čiernom Balogu, v obci na 
strednom Slovensku.
MK: Čo ste absolvovali na druhý deň?
LŠ: Vyrazili sme na juh, smerom k Lučencu. Prešli sme cez Ábe-

lovú a Polichno, kde žila a tvorila B. Slančíková – Timrava i cez 
ďalšie obce. Vrátili sme sa späť do Čierneho Balogu.  Previezli sme 
sa Čiernohronskou železničkou a navštívili sme Lesnícky skanzen 
vo Vydrove.
MK: Čo vás čakalo tretí deň?
LŠ: Išli sme popri Hrone do Brezna, kde pôsobilo viacero sloven-
ských národovcov a spisovateľov, potom späť na Banskú Bystricu 
a odtiaľ cez Žiar nad Hronom, Zlaté Moravce, Topoľčianky až do 
Piešťan.
MK:  Aké sú tvoje dojmy z exkurzie?
LŠ: Veľa zaujímavého som videl i dozvedel sa. Prešli sme viacerými 
oblasťami Slovenska, ktoré by som sám asi nenavštívil. Oboznámili 
sme sa s mnohými historickými pamiatkami a miestami, kde žili 
slovenskí národovci a spisovatelia.

Zhováral sa Mojmír Knápek

Literárno-poznávacia exkurzia po Slovensku

Čiernohronská  železnička sa od roku 1982 stala štátnou   
kultúrnou  pamiatkou
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Maturita nanečisto

Ve dnech 11.-13. 10. 2010 si mohli žáci  
4. ročníků vyzkoušet nanečisto společnou 
(státní) část maturitní zkoušky. Účast škol 
v MAG byla dobrovolná. Přihlásili jsme se 
proto, abychom zjistili, jestli novou maturitu 
zvládneme – zda žáci ovládají potřebné uči-
vo a zda série školení a seminářů pro peda-
gogy poskytla dostatečné znalosti pro výkon 
různých funkcí. Chtěli jsme prostě vědět, jak 
„to celé“ bude probíhat.
A kolik žáků se MAG účastnilo?
CJL – 81 žáků, ANJ základní úroveň –  
42 žáků, NEJ základní úroveň – 10 žáků, vyš-
ší úroveň – 6 žáků, MAT základní úroveň – 
22 žáků, vyšší úroveň – 1 žákyně.
Ve srovnání s celostátním průměrem jsou vý-
sledky našich žáků dobré. Ne všichni prospě-
li, ale věřím, že případné rezervy do konání 
ostré maturity doženou. Kdybych měla zhod-
notit průběh po organizační stránce, vyzdvih-
la bych práci našich učitelů ve funkci školní-
ho maturitního komisaře, zadavatelů zkoušek 
a hodnotitelů písemných prací. I když byla 
MAG administrativně dost náročná, zvládli ji 
všichni výborně. Nelíbilo se mi, že žáci ne-
mohli mezi jednotlivými částmi didaktickém 

testu z cizího jazyka odejít na toaletu, ani se  
v průběhu zkoušky napít – ve třídě strávili 
dvě hodiny. Přesto, že místnost neo-
pustili, museli jsme znovu, zby-
tečně, ověřovat jejich totožnost. 
Ukázalo se také, že příště je 
nutné, aby zkoušky s posle-
chem neprobíhali v soused-
ních učebnách, vzájemně 
se trochu rušily. 
Celkově si myslím, že 
MAG splnila to, co jsme 
od ní očekávali. Ověřila 
funkčnost a spolehli-
vost organizačního 
a logistického za-
bezpečení, při-
pravenost pe-
dagogických 
pracovníků 
pro výkon 
funkcí při zkoušce a poskytla vedoucím pra-
covníkům školy, učitelům a zejména žákům 
praktické informace potřebné pro kvalifiko-
vanou volbu předmětů a úrovně obtížnosti  
k jarnímu termínu maturitní zkoušky. Ukáza-

la na slabá místa a napomohla k přijetí někte-
rých opatření, která zmírní rizika možného 
neúspěchu.

A co tedy naše žáky čeká v souvis-
losti s novou maturitou? 
Ve školním roce 2010/2011 a 
následujícím zahrnuje společná 
(státní) část maturitní zkoušky 
na oboru obchodní akademie 
předměty český jazyk a literatu-

ru, cizí jazyk nebo matematiku a 
druhá profilová (školní) část prak-

tickou zkoušku z odborných před-
mětů a ústní zkoušky z účetnictví a 

ekonomiky.
Žáci ekonomického lycea absolvují 
státní část maturity z jazyka českého 
a literatury a cizího jazyka,  profilo-
vá část bude obsahovat praktickou 
zkoušku z odborných předmětů 
a ústní zkoušky z ekonomických 

předmětů a dějepisu nebo matematiky.
Nezbývá, než žákům popřát, aby jejich 
studijní úsilí bylo při maturitní zkoušce 
2011 korunováno úspěchem.

zástupkyně ředitele Ing. Jana Dyčková 

Maturitní generálka (MAG)

Ve dnech 11. – 13. října   proběhla na naší škole maturitní zkouška 
nanečisto. Několik svých spolužáků jsem požádala, aby vyjádřili 
své názory a pocity:
Jaký je tvůj názor na zavedení státní maturity ( její  výhody, ne-
výhody)?
Byla pro tebe maturitní generálka těžká? Jestli ano, který předmět 
(+písemná práce/didaktický test)? 

Která část maturitní generálky byla pro tebe naopak nejlehčí? 
Jaká byla tvoje úspěšnost u maturitní generálky? Jsi se svým vý-
sledkem spokojený/á? 
Spousta studentů byla nespokojena s průběhem maturitních ge-
nerálek (zákaz odchodu ze třídy, zákaz pití během testování, ne-
správně vyhodnocené testy apod.)  Máš k tomu ty osobně nějaké 
výhrady? 

Maturitní generálka – anketa

Dana Surá, 4. A
Český jazyk – základní úroveň 

Německý jazyk – základní úroveň 

„Ze zavedení státní maturity nejsem 
moc nadšená, protože jsme neměli 
možnost se na tento typ maturity 
připravit. Ovšem podle mého 
názoru má výhodu v tom, že je lehčí 
maturita z češtiny. Naopak se mi 
nelíbí, že když neuděláme jednu 
část, tak musíme zopakovat z 
daného předmětu celou maturitu. 
Na generálku státní maturity 
jsem se nepřipravovala. Přesto výsledek byl 
mnohem lepší, než jsem očekávala. I když jsem se obávala 
neúspěchu, maturitu bych udělala. Myslím si, že těžká 
byla zkouška z němčiny. Především poslech v didaktickém 
testu, protože zvukové nahrávce nešlo dobře rozumět. Díky 
možnosti vyzkoušet si maturitu „nanečisto“ alespoň vím, na 
co se mám připravit, a věřím, že mi to dopadne lépe.“ 

Lukáš Mašek, 4. B 
Český jazyk – základní úroveň
Matematika – základní úroveň

 
„Podle mého názoru je státní maturita o dost jednodušší než ta 
původní. Otázky v testech se spíše podobají prověrkovým testům 
základních škol než závěrečné zkoušce střední školy. Velkým 

problémem pro mnoho studentů se ale stala 
skutečnost, že v případě neúspěchu 
jen v jediné dílčí části maturitního 
předmětu  žák neuspěl celkově. Již se 
bohužel nedělá průměr ze všech částí, 
jako byl například v češtině ze slohu, 
písemného testu a ústní zkoušky. Na 
přípravu ke generální zkoušce jsem moc 
svého volného času neobětoval, přesto 
jsem ve všech bodech uspěl. Rozhodně 
nesouhlasím se zákazem pití vody během 
testování. Člověk je ve stresu, potí se 
a potřebuje proto doplňovat tekutiny. 
Zejména u testů, které trvaly dvě hodiny.“ 
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Alexandrovci

Iveta Zugarová, 4. C 
Český jazyk – základní úroveň 
Matematika – základní úroveň 

„Jak již řekl náš prezident, státní maturita je největším omylem. Já si myslím totéž. Celko-
vá státní maturita je podle mě zbytečná a nepřispívá k ničemu, pouze to studenty pobouří. 
Moje nespokojenost spočívá již v nepřipravenosti a neinformovanosti studentů i učitelů. 
Nikdo z vyučujících nevěděl, na co připravit studenty, jak bude přesně maturita probíhat. 
Dále se mi nezamlouvá zákaz pití během testování. Naopak výhoda, která mě těší, je u čes-
kého jazyka, kde je ústní zkouška založena na povinné četbě. Každý výsledek testu záleží na 
přístupu člověka. Můj výsledek generální zkoušky mi ukázal mezery v učivu, které se musím 
doučit. Proto je moje spokojenost průměrná.”  

Luďka

K praxi v Rakousku jsem se dostala přes mého profesora německého jazyka 
Františka Oulehla, který nám tuhle možnost navrhl a mě okamžitě zaujala. 
Mé přátele z jiných škol zamrzelo, že na jejich škole tahle možnost není. 
Proto si myslím, že tato příležitost je jedním z důvodů, proč studovat na 
OA v Břeclavi. Praxe v zahraničí je šance, která se nevyskytuje každý den. 
Výhodou je také to, že škola proplácí část jízdného. Proto i pro sociálně 
slabší rodiny není problém dát svému dítěti příležitost, aby si zdokonalilo 
cizí jazyk.
Já jsem tuhle situaci využila a vůbec toho nelituji. V Rakousku jsem si osvě-
žila němčinu, doplnila slovní zásobu o nové ekonomické pojmy a hlavně jsem 
získala zkušenost k nezaplacení. 
A kde jsem byla? Na obecním úřadě, měla jsem vlastní kancelář a tamní 
kolegové Christa s Chrisem se mi plně věnovali. Zadali mi úkol, který mi 
vysvětlili a v případě nějakých nesrovnalostí jsem se ihned zeptala a oni mi je 
vzápětí osvětlili. Využila jsem znalosti z písemné el. komunikace, informační 
technologie, statistiky, ekonomiky. Na tuhle praxi nikdy nezapomenu, dala 
mi nové znalosti a poznala jsem velice přátelské lidi.               

Michaela Krásná, studentka 4. B

Praxe v Rabensburgu
Každý student 3. ročníku oboru obchodní akademie je 
povinen vykonávat 14denní praxi. Měl jsem to štěstí, že 
jsem byl přijat na praxi do Poysdorfu.
Praxe v zahraničí je úplně o něčem jiném než v domácím 
prostředí.
Jde tu především o procvičení jazyka a nabytí zahranič-
ních zkušeností.
Dokonce jsem měl možnost poznat takové věci a písem-
nosti, se kterými bych se jinde sotva setkal. Tamní za-
městnanci byli ke mně velice ochotní a pustili mě skoro 
ke všemu, co takoví úředníci na finančním oddělení vy-
konávají, jako je účtování došlých a vystavených faktur, 
archivaci různých písemností, rozpočet obyvatelstva, 
spotřeba vody ve všech podnicích a domácnostech a poté 
zaúčtování, a spousta jiných věcí. Tato praxe mi dala 
hodně. Kdyby se taková možnost měla opakovat, neváhal 
bych a šel do toho znova.

 Michal Lerch, 4. B

Praxe v Poysdorfu

Jsem ráda, že se mi naskytla možnost na-
vštívit koncert, dnes již světově proslulého 
sboru Alexandrovců. 
Nejdříve něco z jeho historie. Oficiální ná-
zev je Alexandrův soubor písní a tan-
ců, více je však známý jako Alexan-
drovci. Byl oficiálním souborem Rudé 
armády bývalého Sovětského svazu. A 
popularita jim vydržela dodnes. Jeho 
členové jsou převážně muži vybíraní 
ve velmi přísných konkurzech. Svou 
činnost zahájili 12. října 1928 v Mosk-
vě vystoupením v Ústředním domě 
Rudé armády. Zpočátku měl soubor 
pouze 12 členů. Jméno dostali podle 
svého zakladatele Alexandra Vasilje-
viče Alexandrova. V průběhu desetiletí 
se soubor rozrůstal až do dnešní podoby. 
Ale teď už nechejme historie a svěřím vám 
své zážitky z našeho „výletu za kulturou“. 
Ten dlouho očekávaný den nastal 3. října 
2010. Rodiče, já a babičky, které dostaly 

lístky k narozeninám, jsme se vydali na 
cestu směr Olomouc, kde se na zimním sta-
dionu konal koncert. Po příjezdu na místo 
jsem měla obavy, jestli vůbec koncert bude, 

protože nikde nebyl žádný plakát, který by 
návštěvníky zval na vystoupení. Naštěs-
tí se moje obava nepotvrdila. Po nalezení 
svých míst jsme se usadili. Bylo nám trochu 
zima, protože jsme seděli na nerozpuštěné 

ledové ploše. Ale za chvíli byl stadion na-
cpaný k prasknutí a ani jedno místo nebylo 
volné. Pak  nastal ten očekávaný okamžik. 
Sbor přišel na pódium a spustil svou prv-

ní píseň. Troufnu si říct, že většině 
návštěvníků běhal při jejich zpěvu 
mráz po zádech. Během  jejich kon-
certu vystoupilii i hosté Petra Janů a 
Aleš Brichta. Alexandrovci zazpívali 
známé i méně známé písničky svého 
repertoáru. I když jich mají  asi dva 
tisíce, přidali také dvě české: Išel 
Macek do Malacek a Lady Karneval. 
V jejich vystoupení nechyběli ani 
známé hity jako Kalinka nebo Ka-
ťuša, kterou se s námi rozloučili. A 
tuhle poslední píseň ve stoje zpíval  

s nimi společně celý stadion. Byl to pro mě 
nezapomenutelný zážitek na celý život. A 
jsem velmi ráda, že jsem měla tuto možnost 
doplnit si „nedostatky ve vzdělání“.                                        

Lucie Machačová

Kalinka, kalinka, kalinka maja...
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Liberální institut

Naši studenti se letos opět zapojili do projektu „Studenti čtou a píší 
noviny“ deníku MF Dnes. Jeho smyslem je podpořit čtenářskou 
aktivitu a prezentovat názory mladých lidí na daná témata. Dva 
články, které vám předkládáme, jsou z těch, které byly již uveřejněny 

ve „velkých“ novinách. Hlavní organizátorkou této akce je Mgr. 
Lenka Grandičová a vyučující českého jazyka. Do projektu se 
zapojili desítky studentů všech ročníků.

red

Studenti čtou a píší noviny …

Kdyby byla vyhlášena na toto téma nějaká an-
keta, určitě by se lišily odpovědi nejen učitelů, 
žáků a studentů, rodičů, široké veřejnosti, ale 
určitě i odborníků. A jaký je můj osobní názor? 
Nejdůležitější pro vývoj dítěte je, v jakém pro-
středí vyrůstá, jak se mu rodina věnuje, jaké 
odpovědi dostane na své všetečné otázky, jaké 
vztahy  a chování vidí kolem sebe. Jestliže není 
všechno v pořádku, nebude v pořádku ani vý-
chova, protože dítě nemá dobrý vzor, kterým 
by se mohlo v životě řídit. Největší problém 
ale může nastat, jestliže si dospívající chlapec 

nebo dívka příliš s rodiči nerozumí, nesvěří se 
jim, neptá se. Informace pak hledá u kamarádů,  
v různých časopisech pro mladé, někdy i na ne-
vhodných internetových stránkách. Získá tak o 
sexu představu, která nemá se skutečností nic 
společného a která ho může přivést do potíží. 
Proto si myslím, že rodina s hezkými vztahy 
je v sexuální výchově dětí a dospívajících ne-
nahraditelná.
Velmi důležitá je samozřejmě pro sexuální 
výchovu i škola. Ta by měla žákům a studen-
tům dát potřebné vědomosti a znalosti, např. 

o stavbě pohlavních orgánů, početí dítěte, o 
antikoncepci a různých pohlavních nemocech, 
o tom, kde hledat odbornou pomoc. Hodně 
záleží na učiteli, jestli jsou hodiny věnované 
této problematice zajímavé, jestli neuvádě-
jí většinu třídy do rozpaků, jestli  si vyuču-
jící získá důvěru. Měly by se dělat besedy  
s různými odborníky, pracovat s vhodnou li-
teraturou, vyhledávat informace na internetu. 
Pak bude mít sexuální výchova ve škole smysl 
a spolu s rodinou může dát chlapcům a dívkám 
správné základy do života.        Michal Cabala

Asi každý z nás někdy držel v ruce knížku a 
nemohl z ní spustit oči, prostě ho pohltila. Ale 
jsou knihy ještě pořád tak oblíbené jako v do-
bách  minulých? Domnívám se, že ne. Jako by 
mnozí z nás už zapomněli, čím nás čtení oboha-
cuje. Je to pravděpodobně moderní uspěchanou 
dobou. Vezměme si třeba jen televizi, snad kaž-
dá druhá knížka byla zfilmována. Možná se ptá-
te: „Proč bychom si měli týden číst knihu, když 
ji za necelé dvě hodiny můžeme zhlédnout  
v televizi?“ Lidé zpohodlněli.
Film vám nikdy zcela nenahradí pěkně napsa-
nou  knihu. Děj je většinou zkrácený, do filmu 

se prostě nedokáže vše vměstnat. Nerozvíjí 
také tolik vaši fantazii, režisér vám příběh uká-
že svýma očima. Vzpomeňte si na Pána prste-
nů. Divákům, kteří knihu četli, film nic neříkal, 
kritizovali právě vypuštěné kapitoly a dokonce 
pozapomenutou postavu. Kniha byla pro ně 
jednoduše lepší.
Nezapomeňme na další konkurenty knihy – no-
viny, nejrůznější časopisy a také internet. No-
viny nikdy nebyly tak velkou konkurencí pro 
knihy jako dnešní široká nabídka nejrůznějších 
časopisů od zahrádkářských až po ty automobi-
lové. Hlavním problémem je, že dnes si přečte-

me noviny, ale na knížku už nám nezbude čas.
Knížky si dnes můžeme na internetu přečíst i 
v elektronické podobě, ale i přes tuto vymože-
nost jsou na tom elektronické knihy hůře. Ne-
jenže se tištěné knihy dají mnohem lépe číst a 
je to příjemnější, ale můžeme si je vzít s sebou 
kamkoliv. Za pár let tomu může být samozřej-
mě jinak. Dokážu si živě představit něco jako 
počítač, který by měl rozměry dnešních knížek. 
Jen by se lišil tím, že to není jen jedna kniha, 
ale klidně i celá knihovna. Ale kdo ví, co bude 
za pár let.                                   

Dominik Klabusay

Jak by měla sexuální výchova správně vypadat?

Jak to bude dál?

Letní škola Liberálního institutu je týdenní 
seminář týkající se nejen ekonomie. Má již 
dlouholetou tradici a zúčastňuje se ho 
každoročně asi třicet studentů středních 
škol z různých koutů České republiky. 
Podmínkou je vyplnit dotazník v anglič-
tině a doufat, že budete mezi těmi „vy-
volenými“.
Letošní ročník se konal 22. – 27. srpna  
v krásném okolí Sečské  přehrady u Par-
dubic, v jednom z tamějších hotelů. Po-
časí nám moc nepřálo, ale i přesto jsme 
zvládli poměrně náročný program, který 
si pro nás pořadatelé připravili. Začína-
li jsme už brzy ráno přednáškami, které 
nám pomohly objasnit základní ekono-
mické zákony a jejich uplatnění v praxi. 
V odpoledních hodinách jsme si nabyté 
znalosti ověřili v ekonomických hrách, 
a také formou manažerském výcviku, u 
kterého jsme se museli většinou spoleh-

nout na svůj tým a to častokrát za velmi zají-
mavých podmínek.  Nakonec probíhaly disku-

se ve skupinkách do pozdních nočních hodin. 
Přestože většina lidí byla díky intenzivnímu 

programu unavená a občas se usnulo i 
na přednášce, manažerský výcvik byl tak 
zajímavý a pokaždé originální, že veške-
rá únava se rázem ztratila. 
Seminář nebyl jen o přednáškách, ale 
hlavně o tom, jak se parta mladých lidí, 
kteří se seznámili takřka ze dne na den, 
dokáží spolehnout jeden na druhého a 
důvěřovat si v tak krátkém čase. Naučil 
mě hodně z hlediska lidského chování, 
přístupu k lidem a k jejich pocitům. Jsem 
ráda, že jsem poznala spoustu nových 
lidí se stejnými zájmy a dozvěděla se 
něco nového od opravdových profesio-
nálů. Program byl skvělý a dokázal mi, 
že síla týmu je obrovská. Škoda jen, že 
tento silný zážitek může každoročně pro-
žít jen pár desítek z nás.

 Kateřina Palínková 

To byste měli zažít také!
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Pro zasmátí

Vtipy (o učiteľoch a žiakoch, o rodičoch a ich deťoch)

Učiteľ sa pýta žiaka:
„Dežko, vieš, čo je to bájka?“

„Viem. To je, keď sa napríklad zhovára 
kôň so somárom. Tak, ako my dvaja 

teraz.“

Učiteľka sa pýta žiakov:
„Stretnutie s ktorou osobnosťou počas 

školského roka s vami najviac otriaslo?“
„So mnou Napoleon.“ hovorí Janka.
„So mnou Jánošík.“ hovorí Jožko.

„So mnou môj otec,“ hovorí Dežko, 
„keď som mu ukázal moje koncoročné 

vysvedčenie.“

„Mama,“ pýta sa malý Janko, „ty si 
predtým, než si si vzala otecka, mala 

nejaký obchod?“
„Ale kdeže! Kde si to vzal?“

„Ale počul som, ako strýko Michal vraví 
svojej žene, že si bola pred svadbou dobrá 

firma.“

Učiteľ sa pýta žiaka:
„Jožko, prečo sa náš jazyk nazýva 

materinský?“
„Lebo otecko sa málokedy dostane k slovu.“

Pri obede sa malý Karolko pýta otca:
„Otecko, povedz mi, prečo si sa oženil 

práve s mamičkou?“
Otec sa obráti na svoju manželku a vraví: 
„Vidíš, Marta, ani to dieťa to nechápe...“

„Deti,“ vraví pani učiteľka, „v Amerike je 
Socha slobody. V jednej ruke drží knihu 

a v druhej horiacu fakľu. Viete čo to 
znamená?“

„No, asi to,“ povie Dežko, „že potme sa 
čítať nedá.“

Na hodine náboženstva:
„Modlíte sa pred jedlom?“
Jožko zamyslene odvetí:

„No, len keď máme jesť huby, čo nazbieral 
otec...“

Měli jste možnost setkat se s autorem nějaké učebnice? Vůbec to 
nemusí být žádní suchaři, ale docela milí a veselí lidé, kteří mají 
smysl pro humor – tak jako Emil Calda, jeden z autorů učebnic 
matematiky pro střední odborné školy. Vydal několik knížeček,  
ze kterých pro pobavení vybíráme:
Pedagogika je věda, která se zabývá studiem a teoretickým rozborem 
poznatků, ke kterým každý učitel dospěje během prvních pěti minut 
své pedagogické praxe.
Pedagogický optimismus je periodicky se navracející naděje, že látce, 
kterou dlouhá léta pravidelně vykládáte, také někdy porozumíte.
Pedagogický pesimismus je stálý životní pocit, který kulminuje na 
konci prázdnin a začátku školního roku.

Spojení školy se životem je představa, která by se možná dala uskuteč-
nit, kdyby se život dal spojit se školou.
Obtížnost výchovy některých jedinců spočívá v tom, že na nejvyšším 
stupínku jejich hodnot jsou ty nejnižší hodnoty.
Vyučovací hodina, i když jde o hodinu, trvá jen 45 minut. Avšak  
v případě, že do ní přijde hospitace nebo inspekce nebo jiná přátelská 
návštěva, vzrůstá její délka úměrně tomu, jak se přestáváte orientovat 
v řešení příkladu, který na začátku hodiny vypadal jako jednoduchý.
Jste-li při řešení úloh zvyklí brát rozum do hrsti, může se vám stát, že 
v ní nic nenajdete.
Domácí úlohy hrají významnou roli při vzdělávání dospělých, neboť 
umožňují zjistit, zda i rodiče už probíranou látku konečně zvládli.

Pedagogické mudrosloví

SMS - trapasy

Měly jsme s kamarádkou 
hubnoucí období a po-
vzbuzovaly jsme se v do-
držování diety. Večer jsme 
se vzájemně chlubily, co 
jsme vydržely. A já jsem 
otci, který si večer rád po-
jedl, omylem poslala sms 
tohoto znění: K večeři 
jsem měla dvě mrkve a co 
ty? Velmi se tehdy divil…

Petra

Koupil jsem přítelkyni sexy 

prádélko pod stromeček a 

shodou okolností mamce 

noční košili. Nedopatřením 

jsem oba dárky vyměnil 

(byly ve stejném obalu). A 

svému děvčeti jsem poslal 

sms: Už se těším, až tě do 

toho obleču. No a mamka 

po rozbalení dárku divně 

pokukovala po taťkovi – 

tím spíš že prádélko bylo 

asi o čtyři čísla menší.
Michal

Bylo mi asi třináct let, když jsem 
se poprvé „opravdu“ zamilovala 
do jednoho kluka. Podařilo se mi 
na něj získat číslo, a tak jsme si 
začali psát. Jednou večer už jsem 
byla dost unavená a chtěla jsem 
se rozloučit. Chystala jsem se 
napsat „dobrou noc, už musím 
jít spát“. Jenže zapracoval zákon 
schválnosti. Všichni používají 
mobilní telefony, takže znají 
rozložení písmen. Bohužel  
v rozespalosti, jsem ve slově spát 
písmeno „P“ zaměnila za „R“. Po 
odeslání a přečtení sms jsem se 
cítila opravdu trapně.

Zuzka
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RNDr. Eva Šupinová

Dne 26. 11. jsme se v Brně zúčastnily 
finále vyhlášení výsledků Soutěže o nej-
lepší školní časopis roku 2010.  Do finále 
4. ročníku této celorepublikové soutěže 
postoupilo šedesát dva časopisů  ze sto 
dvaceti čtyř přihlášených. Každá redakce 
vyslala tři zástupce redakční rady s ve-
doucím a tak se do školicího střediska 
Jihomoravského krajského výboru dosta-
vilo přes tři sta „žurnalistů“. 
Program byl podnětný a zajímavý: za-
tímco jedna část zúčastněných si pro-
hlížela vystavené časopisy a srovnávala  
náměty a grafické zpracování, ostatní  
v aule představovali své časopisy.
Letos organizátoři připravili workshop, 
jak se tomu hezky česky říká, také pro 
členy pedagogického doprovodu. Měli 

jsme stručně naznačit, co se nám daří, 
jaké máme materiálně technické vybave-
ní, jakými náměty se zabýváme, zkrátka 
sdělovali jsme si své zkušenosti.
Všichni byli překvapeni, jaký projekt se 
nám podařilo uskutečnit s našimi sloven-
skými partnery! Mezi zúčastněnými jsme 
byli jediní, kdo si časopis tiskne na vlast-
ní tiskárně, má vlastní grafické progra-
my a dokonce jsme ve škole vybudovali 
krásné nové prostory, které budou sloužit 
redakční radě a dalším hobby-aktivitám. 
Podobně získala i slovenská strana.
A tak nezbývá než všem tvůrcům podě-
kovat a do nového roku si popřát, aby nás 
múza i nadále líbala, byli jsme všichni 
zdraví a naše přátelství se nadále utužo-
valo.                                                      eš   

Získali jsme pěkné třetí místo (a čtyři bagety) …

Zleva stojící: Martin Varšava, Hedvika Hrdá, Alžběta Filová, Barbora 
Formanová, Petra Hodošiová, Barbora Čápková, Simona Kučerová, Zuzana 

Pavelková, Dominik Ryšánek, Mojmír Knápek, Lukáš Pavlíček

Zleva dole: Lucie Machačová, Jana Gajdová, Lívia Topolčanyová, Ján 
Jakubík.

Na fotografii chybí: Luďka Ferstlová, Mirka Rylková, Michaela Raddová, 
Jakub Zajíček a Hedviga Nosáľová, Michaela Hlavatá

Pozn.: Zvýrazněni jsou členové slovenské redakční rady


