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 Ak to nevieš vysvetliť jednoducho, potom tomu dostatočne nerozumieš.    Albert Einstein
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Asociace
FiSy

Druhý ročník  súťaže organizovala Asociácia FiSy Českej republiky, špič-
koví vizážisti ČR Pavel Filandr a Nathaniel Syllte v spolupráci s Beauty Care 
Study - Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky Bratislava a 
SPŠE Hálova 16 Bratislava. Hodnotenie súťaže zabezpečila nezávislá 
medzinárodná porota vytvorená zo špičkových odborníkov v oblasti 
kaderníctva a vizážistiky.
Bola to úžasná príležitosť vidieť  prácu žiakov
v beauty odboroch a tiež žiakov SPŠ elek-
tro-technickej v oblasti multimédií, ktorí nám 
zabezpečovali súťaž po technickej stránke.  
Zúčastnilo sa jej 66 študentov z 13. škôl Slov-
enska a Česka. Súťažilo sa v disciplínach Dám-
sky spoločenský účes, Fúkaná, Dámsky strih a 
styling, Pánsky strih a styling, Voľná disciplína, 
Súťažný make-up, a Facepainting.
Do finále postúpilo z každej kategórie 3-6 
súťažiacich, celkovo 30.

Získali sme 8 ocenení. Títo žiaci 
postupujú do finále:
 
Ján Horvát , 2. miesto, Súťažný make-up
Alex Paksi, 3. miesto, Pánsky strih a styling
Adrien Gombaiová, 2. miesto, Voľná disciplína
Nikita Graefová , 3. miesto, Voľná disciplína
Ivana Konečná, 2. miesto, Facepainting
Kitti Juhosová, 3. miesto, Facepainting
Robka Bošmanská, Mimoriadne ocenenie 
od porotcu Nathaniel Syllte: Facepainting
Tamara Rozvadská, Mimoriadne ocenenie 
od porotcu Pavel Filandr: Facepainting

Do finále ešte postupujú aj:
Carmen Belicová, Dámsky spoločenský účes
Martina Frézová, Pánsky strih a styling

Zmerali sme si sily, kriticky zhodnotili svoje 
práce, vzájomne sme sa od seba učili. Radosť 
a silné emócie sa niesli celou súťažou až po vy-
hlásenie výsledkov. Uvidíme sa vo finále 4. 2. 
2020 v Bratislave na Majstrovstvách Strednej 
Európy kde sa stretnú študenti stredných škôl 
finalisti z predchádzajúcich kôl súťaže Koruna 
Kreativity Slovenska, Česka, Moravy a Sliezska.
Ďakujeme všetkým organizátorom Fisy, SOŠ 
KaV Svätoplukova 2, SPŠE Hálova 16, BA, po-
rotcom Pavlovi Filandrovi, Nathanielovi Syllte, 
Miroslave Strokovej, Veronike Porubskej, Mar-
te Gejdoshovej, Mári Pavlíkovej, zúčastneným 
školám a ich žiakom a tiež ďakujeme za pod-
poru Bratislavskému kraju, najlepšiemu miestu 
pre život - Branislavovi Gröhlingovi - Vzdelanie 
je budúcnosť krajiny, Redken Mary Cohr, 
Kaderníckemu salónu STROKOWAY, Frisör-klier 
dm drogerie markt Slovensko, Rolland.sk Ola-
plex Belora.
         
Víťazom blahoželáme!!!
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Majstrovstvá 
Slovenskej
republiky
v Bratislave
Koruna kreativity 2020

Postupová súťaž 

Open 
International 
Championship 

Of Europa 2020

 
Vidíme sa 4. 2. 2020



Majstrovská jeseň v Paríži
 
Začiatok školského roka 2019/2020 sa niesol v duchu príprav 
exkurzie „Zaľúbte sa do kozmetického Paríža“. V dňoch 13. 09. 
2019 – 17. 09. 2019 sa žiaci prvých až štvrtých ročníkov naozaj 
zaľúbili do krás, atmosféry, vôní, tajov a elegancie nádherného 
Paríža. 

Navštívili Justičný palác, Múzeum Louvre, Tuilerijské záhrady, 
Víťazný oblúk, Baziliku na Montmartre, Moulin Rouge, Notre 
Dame, slávnu obchodnú ulicu Champs Elysses. 
Priam letné počasie podčiarklo jedinečnosť zámku vo Versailles 
a jeho záhrad. Keď sa povie Paríž - predstavíme si Eiffelovu vežu, 
študenti nevynechali ani túto dominantu mesta. Z najvyššieho 
poschodia veže sa naskytol pre žiakov neopakovateľný výhľad 
na mesto. Absolvovali plavbu loďou po rieke Seine, kde si prez-
reli pamiatky tohto romantického mesta aj z inej perspektívy.

Najkrajší deň si žiačky užili na výstavisku MCB Expo Paris, kde 
prebiehala súťaž OMC Hairworld Cup Paris 2019.  Je to jedna 
z najťažších súťaží na svete. Majstrami sveta v Ladies Fashion 
kategórii na živých modelkách sa stal slovenský team, ktorého 
súčasťou bola absolventka a pedagogička našej školy Ing. Miro-
slava Stroková. Výstava bola inšpiráciou pre žiakov, mohli si poz-
rieť nielen novinky v kozmetických, kaderníckych prípravkov a 
pomôcok, vyvrcholením zážitkov bola pre nich práve spomínaná 
súťaž.

Text a fotografie: Mgr. Katarína Hindická

SK/CZ Barber Battle
Organizátor Maros Ihnát a Martin Sabo.

Účastníci zo Slovenska, Česka, Anglicka, 

Izraela, Holandska...

1. miesto Paxi Alex
2. miesto Tomáš Kociha

ZLATÉ NOŽNICE 
organizátor Polat Elalmis Majstrovstvá SR 

v manikúre prírodných 

nechtov 2019

3.miesto Barbora Záhradníková

Barber roka 2019
Absolútny víťaz súťaže Alex Paxi, 
víťaz druhého kola Súboj titanov 

NAIL OLYMP GRECE v Leptokatii. 
Kitti Juhosová,  Tomáš Vyoral  Štúdio 16 a a Kristína Tóthová 
spoločne pre našu školu získali 1. miesto za POSTER v súťaži 
NAIL OLYMP GRECE v Leptokatii.

Komerčný pánsky strih1. miesto Tomáš Kociha

3. miesto Marek Rigo

OMC - Hairword Paris 2019. Členka víťazného tímu ma-
jstrovstiev sveta Miroslava Stroková, jej modelka, naša 
žiačka Veronika Tomčányiová a majsterka OV Emília Mo-
tyčková . Gratulujeme.

2. miesto Patrik Múčka, 
kategória dospelí

International
Beauty festival
Kategória organizátor Teresa Czernek, sú-
ťažiace z celéj Európy, Blízkeho Východu
3.miesto Dominika Tanczosova, Stiletto            
2. miesto Erika Grichová, Junior Hair
3. miesto Dominika Tanczosova, Junior  
   Tip Box
2. miesto Sára Vrbani, 2D Junior
3. miesto Monika Detka, Nail Art Poster   
   -pedicure Junior
1. miesto Monika Detka,  Nail Art Poster  
   -panschi manicure Junior
3. miesto Kristína Tothová, Nail Art Poster  
     -Romantic

INCHEBA EXPO
BRATISLAVA
V dňoch 3. 10. 2019 – 5. 10. 2019 sme sa zúčastnili 37. ročníka 
Medzinárodného kozmetického veľtrhu Interbeauty 2019 jeseň 
v Incheba Expo Bratislava. Škola sa prezentovala výstavným 
stánkom a tiež účasťou v súťažiach. Náročná príprava, nápaditosť 
a precíznosť prác žiakov priniesli škole 19 popredných ocenení. 
Príprava na súťaž Nail Art Poster prebiehala v spolupráci so SPŠE, 
Hálova 16 v Bratislave, ktorá nám celú súťaž aj zdokumentovala.

Interbeauty 2019

Majstrovstvá SR 
v make-upe 2019
1. miesto Kitti Juhosová (postup 
na Majstrovstvá Európy do Düseldor-

1. miesto Lucia Gabrišová, kategória 

dospelí (postup na Majstrovstvá 

Európy do Düseldorfu)

Trend cut - dámsky 

trendový strih jeseň 

1. miesto Lucia Ochabová

2. mIesto Francesco Montefiori

Eden Rajská záhrada
1. miesto Lucia Gabrišová , kategória dospelí

--------- 19 úspechov ---------



Primárna prevencia
Je celodenný program prednášok a 
diskusie o ľuďoch bez domova, o škod-
livosti fajčenia, o ľuďoch v núdzi, o me-
dziľudských vzťahoch o práci a prevencii 
polície.

Mgr. Katarína Hindická                                            Foto: Kristína Gajarová

Červené stužky
Pod dohľadom pedagogičiek Mgr. Jarmily 
Šaušovej a akad. mal. Renáty Eckhardtovej sa 
naši žiaci zapojili do celoslovenskej kampane 
Červené stužky. Témou súťaže bolo vytvoriť 
pohľadnicu pre Červené stužky. Po uskutočnení 
školského kola boli vybrané tri výtvarné práce, 
ktoré boli poslané na Gymnázium sv. Františ-
ka v Žiline, kde 27. 11. 2019 budú zverejnené 
výsledky. Červené stužky sú symbolom 1.  de-
cembra – Svetového dňa boja proti AIDS.

Vivien Olšová  2.KVB

Od 17. septembra do 12. novembra prebiehal 
v priestoroch školy projekt finančnej gramot-
nosti, ktorého cieľom bolo vyškolenie peda-
gogických zamestnancov našej školy, na vy-
brané témy zamerané na zvýšenie finančnej 
gramotnosti, ktoré sú v súlade s Národným 
štandardom finančnej gramotnosti.  

Školiteľ projektu  MUDr. Milan Pavlík – autor 
knihy Základy finančného zdravia a autor fi-
nančného trenažéra Finančná odysea. Počas 
posledných 5 rokov sa aktívne venuje škole-
niam finančnej gramotnosti a spolupracoval 
aj na niekoľkých spoločných školeniach na fi-

nančnú gramotnosť s Metodicko-pedagogickým 
centrom v Bratislave, Prešove, Trnave a Nitre.

Prvá časť projektu bola teoretická, semináre 
riešené prednáškovou formou, Finančná zod-
povednosť spotrebiteľov, Plánovanie, príjem a 
práca, Rozhodovanie a hospodárenie spotre-
biteľov, Úver a dlh, Sporenie a investovanie, 
Riadenie rizika a poistenie.

Druhá časť projektu bola  praktická. Výcvik s 
pedagogickými zamestnancami prostredníctvom  
finančného  trenažéra   „Finančná odysea“   vy-
užitie zážitkovej formy, ktorý simuluje viac ako 
120 000 reálnych životných situácií. 
Tretia časť projektu bola praktická, zapoji-
li sa do  nej  aj  žiaci školy. Súčasťou projektu 
sú aj pomôcky pre školu (knihy a finančné 
trenažéry), ktoré budú pedagógovia so žiakmi 
samostatne a dlhodobo efektívne využívať.  
Hravou formou tak pripravovať žiakov na 
riešenie rôznych finančných situácií, čo im 
pomôže zvládať rôzne životné situácie  (prípra-
va na neočakávané výdavky, strata zamestnania, 
úverové zaťaženie, riadenie vlastných finančných 
tokov a podôb.

Ing. Viera Földešiová

Kúzlo jesene   Ľuboš Cmár, 3.KM

Najkrajšia zo štyroch detí Roka je pestrofareb-
ná Jeseň.  Je to okúzľujúca dáma, ktorá 
k nám prichádza vždy v rovnakom čase ako 
švihnutím čarovného prútika. Z krásneho a 
teplého leta sa časom vytvorí chladnejšie, ale 
zato nádherné obdobie. Je to vlastne príprava 
Matky prírody na tuhú a mrazivú zimu. Jeseň je 
vždy iná. Má veľa podôb.  Začína štebotavým 
a veselým spevom lastovičiek, ktoré odlieta-
jú do teplých krajín. Celá príroda sa okolo nás 
mení. Zelené stromy sa stávajú farebnými a 
pomaly z nich začne opadávať lístie, ktoré vy-
tvára tie najkrajšie koberce pod šírym nebom. 
Niekedy si ani neuvedomujeme aké je pre nás 
toto ročné obdobie dôležité. Ľudia dostávajú 
dary do svojich záhrad od prírody, o ktorú sa 
po celý rok starajú. A pre školáčikov to zna-
mená návrat do školských lavíc. Pýtate sa 
na zvieratká? Oni sa tiež začnú pripravovať a 
upravia si svoje príbytky, nachystajú si zásoby 
na tuhú a mrazivú zimu. Jeseň je veľká dáma, 
ktorá svojím pestrofarebným čarom ohromí 
každého z nás.

Telefón
Prečo berieme 
telefón do ruky 
namiesto normál-
nej konverzácie ? 

Zdá sa to ako normál-
na vec - vziať telefón 
- napísať niekomu - a 
máme hotovo! 
Lenže sme zabudli 
na to, ako to fun-

govalo v minulosti. Neboli telefóny a také 
možnosti písania/ zoznamovania ako teraz. 
Osobne si myslím, že v dnešnej dobe je ťažké s 
niekým nadviazať kontakt, zoznámiť sa. Buď sa 
hanbíme alebo sa jednoducho bojíme. „Čo ak 
ma odmietne? Čo ak nie som pekný/á?…“ Ľudia 
sa radšej zoznamujú cez internetové zoznam-
ky. Je to rýchlejšie, lenže potom môže dôjsť aj 
k osobnému sklamaniu, preto by sme nemali 
veriť všetkému čo vidíme na internete pokým si 
to sami nepotvrdíme nejakým spôsobom. Podľa 
môjho osobného názoru by sme mali nájsť v 
sebe odvahu a keď chceme niekoho osloviť, tak 
sa nebáť! Funguje to ako v škole - spoznávaš 
spolužiakov a aj možno životných kamarátov. 
Tento princíp funguje rovnako ako keď chceš 
spoznať novú osobu, ale opatrný treba byť aj 
pri tomto. Preto sa odporúča spoznať osobu 
dobre aby ste predišli sklamaniu. Verím, že aj 
ty dokážeš viesť normálnu konverzáciu miesto 
tej, čo máš len v mobile. Týmito riadkami som 
len chcel upozorniť na to, ako ťažko sa nám v 
dnešnej dobe komunikuje v realite a myslím si, 
že to spoločne dokážeme zmeniť. 

Interview 
Opýtali sme sa náhodných okoloidúcich 3 
otázky, ktoré sa týkajú našej školy. Odpovede 
boli naozaj všelijaké, ale dávame vám sem 
len tie, ktoré sú stručne zodpovedané.

Otázka 1: Čo si predstavujete pod pojmom 
MÓDA? 

-pre mňa je móda dôležitá, vyjadruje osobnosť 
a hlavne niekedy aj pocity človeka

-pod pojmom móda si predstavujem

individuálnosť a aj správanie a hlavne oblečenie

-pre mňa móda, fu, asi Rihanna, jej štýl oblieka-
nia, vlasový štýl a tak všeobecne

Otázka 2 : Ako by ste opísali z vášho pohľadu 
SŠ, kde sa študuje kaderníctvo a vizážistika? 

-podľa mňa je to dôležitá škola, ale nikdy som 
nerozmýšľal ako to tam funguje

-ako keď tak premýšľam, ja si osobne myslím, 
že tam je veľa praxe a hlavne nejaké umenie

-z môjho pohľadu si myslím, že sa tam študujú 
nejaké nové trendy, rozdielnosť medzi kraji-
nami a hlavne vedieť poradiť

Otázka 3 : Je podľa vás kaderníctvo a vizážis-
tika umenie? 

Na túto otázku nám bolo zodpovedané jed-
ným slovom ,,áno,, :)  

Mgr. Viera Cedulová
 Tento rok 2019 bol pre ňu veľmi 
významný, nakoľko 29. augusta oslávila okrúhle 
narodeniny. Mgr. Viera Cedulová pracuje na úse-
ku praktického vyučovania ako hlavná majsterka 
odborného výcviku. Do našej školy nastúpila 
25. 08. 1998, čiže už pred vyše 20 rokmi, na 
krajčírsky úsek, kde pôsobila ako majsterka od-
borného výcviku. Svoje bohaté skúsenosti, ve-
domosti, znalosti a zručnosti s veľkou ochotou a 
trpezlivosťou odovzdávala svojim žiakom, ktorí 
pod jej vedením získali kladný vzťah k tejto pro-
fesii. Škola sa prezentovala a dodnes prezentuje 
mnohými jej návrhmi a tvorbou, ktorá vznikla 
jej zásluhou.

 Je veľmi svedomitá, milá a dôsledná 
v práci a tieto vlastnosti sa snaží vypestovať aj 
u svojich žiakov. Neustále sa vzdeláva a zvyšuje 
si kvalifikáciu. Po získaní pedagogickej kvalifiká-
cie si rozšírila vzdelanie o študijný odbor koz-
metika, telová kozmetika. Bola príkladom i pre 
ostatné kolegyne. Od roku 2008 začala pracovať 
na úseku praktického vyučovania ako hlavná 
majsterka. Rozšírila si svoje vzdelanie o vy-
sokoškolské štúdium, kde získala titul magister 
a momentálne si rozšírila vzdelanie o ďalší ma-
gisterský titul. Je príkladom človeka a učiteľa, 
ktorý nespí na vavrínoch, ale neustále si rozvíja 
svoje vedomosti  a napreduje. Túto svoju pra-
covitosť a húževnatosť vštepovala pri výchove 
i svojmu synovi.
                Svojou prácou, schopnosťou, múdrosťou, 
ambicióznosťou, ako aj láskavosťou sa sta-
la vzorom pre  mnohé kolegyne a študentov. 
Jej kolegyne si nesmierne  oceňujú jej ľudské 
cítenie, osobnostné vlastnosti, pre ktoré si ju 
veľmi vážia a majú ju rady.

Princezná s blatovými 
nohami   Simona Strapatá, 1.KVA

V jeden krásny slnečný deň sa v Kráľovstve za 
siedmimi horami a dolinami narodilo dievčatko 
menom Ela. Ela bola obyčajné dievča z dediny 
pod Kráľovstvom. Jej rodičia boli obyčajní farmári. 
Keď mala Ela šesť rokov, rodičia ju poslali do 
pekárne, kde pracovala jej stará mama. No keď už 
mala Ela odísť domov, zrazu sa pred ňou zastavil 
krásny veľký voz s nádhernými bielymi žrebcami. 
Ela netušila kto v ňom je a ani ju to veľmi 
nezaujímalo. Ona sa hneď rozbehla za koňmi. 
Stará mama dobre vedela kto to je. Chodievali 
si k nej kupovať pečivo vždy, keď  potrebovali. 
Bol to kráľ s kráľovnou. Ich oblečenie žiarilo na 
celú pekáreň. Ešte niekto ďalší prišiel s nimi. 
Bol to princ Christien, následník trónu a vládca 
Siedmich kráľovstiev, no ten nešiel za rodičmi, 
on išiel za Elou. Ela totiž ešte nikdy nemala tú 
česť spoznať kráľa s kráľovnou. Ako princ Chris-
tian pristúpil k Ele, nič nepovedal, len sa na 
seba pozerali a hladkali kone. Ela nemala rada 
ticho, tak ako prvá začala konverzáciu: 
,,Ahoj, ja som Ela a ty si?” Ako povedala tú 
vetu, Christian sa zapozeral a povedal: ,,Ty 
nevieš kto som?” Ela len kývla hlavou. Tak 
Christianovi napadlo, že bude klamať o tom 
kto je. ,,Ja som Chris”, nechcel povedať svoje 
meno, tak povedal meno, ktorým ho oslovuje 
jeho otec. Našli si spoločnú tému. Rozprávali sa 
o všetkom možnom. No prišiel čas, keď už princ 
Christien musel odísť. Prešlo pár rokov čo Ela 
nevidela Chrisa. Každý deň a každý večer roz-
mýšľala čo asi teraz robí Chris. Jedného dňa išla 
po dedinke pod palácom so sklonenou hlavou. 
Z diaľky do nej niekto hodil kameň. Ela v se-
kunde zdvihla hlavu. Stál tam Chris...

pokračovanie nabudúce......                                          

Finančná gramotnosť inovatívne   

Ing. Ľudmila Šlapáková Tomáš Ladányi, 1.KVB

Foto: Mgr. Katarína Hindická

Deň otvorených dverí

Tomáš Ladányi, 1.KVB
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1. Prístroj s infračerveným vyžarovaním, ktoré sa po-
     užíva na sušenie vlasov a regeneráciu vlasov a po-
     kožky
2. Natáčanie vlasov na prsty
3. Živiny  pre vlasy.
4. Kadernícky úkon slúžiaci na prekrvenie 
     a relaxáciu.
5. Pomôcka na natáčanie vodovej ondulácie.
6. Prístroj vytvárajúci teplo, bez prúdenia vzduchu, 
     používa sa na urýchlenie chemickej reakcie. 

Alžbetka Kovácsová, Scarlet Dubecká, 2.KVA

Župné dni
sú prezentáciou prác a aktivít žiakov Stred-
ných odborných škôl a gymnázií v pôsobnosti 
Bratislavského samosprávneho kraja. Ško-
lu   predstavili naši študenti a pedagógovia 
žiakom základných škôl. V Avione 4. 10. 2019 
Ing. Bronislava Berčačin, v Pezinku 8. 10. 2019 
a v Senci 10. 10. 2019 Mgr. Emília Motyčková a 
Mgr. Viera Cedulová v Malackách 16. 10. 2019.

Mgr. Emília Motyčková

Divadlo Ludus 

Študentky 3. ročníkov študijných odborov sa 
13.11. 2019 zúčastnili divadelného predsta-
venia Plešivá speváčka od francúzskeho au-
tora Eugéna Ionesca, v divadle LUDUS. Hra 
patrí k absurdnej dráme, je úplný protiklad 
tradičného, klasického divadla. Predstavenie 
bolo plné humoru, ale aj tragických dialógov 
odzrkadľujúcich neschopnosť komunikovať, 
osamelosť , vnútorný rozpor človeka.  Po 
skončení divadelného predstavenia boli herci 
veľmi ochotní a urobili si s nami fotku.                                                                                            

Mgr. Zlata Štefková

„Katka, to bol tvoj najkratší telefonát s 
kamarátkou, trval iba 30 minút.“ - „Ale mami, 
to nebola kamarátka, to bol omyl.“

Profesor žiakom: „Vy ste takí slabí z matema-
tiky, že minimálne 70% z vás prepadne.“ - „Ale 
pán profesor, veď toľko nás ani nie je...“

Dávajú Rigoletta. Rolu Gildy spieva veľmi 
slabá speváčka a publikum ju vypíska. - „Aké 
nekultúrne publikum,“ - sťažuje sa speváčka, - 
„vypískali veľkého Verdiho.“ 

Výstraha: „Tento plášť neumožňuje lietať.“
Štítok na plášti a la Batman

Daj si pozor na to, čo sa učíš, lebo to z hlavy ne-
dostaneš.

Pre nedostatočný záujem sa zajtrajšok ne-
koná. A. L. Noles

Mačka uteká pred psom rýchlosťou mačky ute-
kajúcej pred psom.
   
Štatistiky ukazujú, že každé dve minúty vznika-
jú iné štatistiky.

Zavreté ústa nezanechávajú stopy.

Najskôr poznaj fakty, potom rob paniku.   

Murphy o študovaní:
- Písomka sa píše len z toho čo som ani nevidel.
- Zákon skúšky: Vždy keď už poznáme odpove-
de na všetky otázky, vymenia otázky.
- Perrusselov zákon: Niet takej jednoduchej úlo-
hy, ktorú by nebolo možné pokaziť.
- Keď sa naučíš na písomku, tak nebude. Ak sa 
na ňu nenaučíš, tak bude.

Ak nájdeš v živote cestu bez prekážok, určite 
nevedie nikam. Maxim Gorkij

O snehu nemôže mať motýľ žiadnu predstavu.

Dôležitá vec je neprestať sa pýtať. 
Albert Einstein

Fantázia je dôležitejšia než vedenie. 
Albert Einstein

Svet patrí optimistom, pesimisti sú len diváci.
Auguste Comte

Nečakajte na zázraky. Celý váš život je zázrak.
Albert Einstein

Športom pre Červené 
stužky 2019
MŠVVaŠ SR , Kancelária WHO na Sk , Okresný 
úrad odbor školstva v Žiline a Gymnázium sv. 
Františka v Žiline vyhlásili  v rámci 13. ročníka 
kampane Červené stužky súťaž na tému: Špor-
tom pre Červené stužky. Súťaž je určená pre 
školy a školské zariadenia Slovenska, ktoré si 
vyberú jeden typ športu a zrealizujú školský 
športový turnaj so zapojením čo najväčšieho 
počtu žiakov. Naša škola sa zapojila do tejto 
kampane pod vedením PhD . Ľubomíry Ilovskej
a vyučujúcich telesnej výchovy Mg. B. Vesel-
skej, Mgr. Barbory Kritikos, PaedDr. Márie Such-
ánkovej, ktoré zrelizovali Florbalový turnaj pre 
1. a 2. ročníky. Vyhodnotenie najúspešnejších
škôl bolo 27 .11. 2019 a naša patrila v  úspešnos-
ti medzi prvé z dvadsiatich škôl. Ako odmenu 
sme získali diplom a pohár s logom kampane.

Slavín
Dňa 30.9.2019 sa žiaci 1.KVB a 2.KVA triedy 
zúčastnili exkurzie na Slavín. Porozprávali sme 
si zaujímavosti o tomto pamätnom mieste 
a pripomenuli si obete padlých vojakov v II. 
svetovej vojne. Slavín je bratislavský pamätník 
sovietskych vojakov padlých počas II. svetovej 
vojny na území západného Slovenska. Cen-
trálnu časť tvorí obradná miestnosť, ktorej 
súčasťou je 39,5 m vysoký monument v tvare 
obelisku. Na jeho vrchole sa nachádza 7 m vy-
soká socha sovietskeho vojaka vztyčujúceho 
vlajku. Okolo pamätníka sa rozprestiera cin-
torín pre asi 7000 vojakov Červenej armády. 
Hlavnou črtou pamätníka je pôsobivá panorá-
ma s prekrásnym výhľadom na hrad a celú Bra-
tislavu.

Samostatný kurz na ochranu 
života a zdravia 
V dňoch 19., 20. a 2. 9. 2019 sa uskutočnil samo-
statný kurz na ochranu života a zdravia pre žiakov 
3.ročníkov. Cieľom a obsahom samostatného kurzu 
je: Teoretická príprava, kde získali žiaci vedomosti o:
a) právnych normách, ktoré upravujú povin-
nosti prípravy občanov SR na ochranu ich zdra-
via, ochranu prírody a obranu vlasti,
b) orgánoch a organizáciách podieľajúcich 
sa na brannej, ekologickej a humanitárnej 
výchove občanov, 
c) medzinárodných dohodách a organizáciách 
humanitárneho zamerania,
d) najnovších poznatkoch z dopravnej výchovy, 
zdravovedy a ekológie,
e) technických športoch a sebaobrane, práv-
nych podmienkach vlastnenia a použitia zbrane 
a iných prostriedkov sebaobrany

a praktický výcvik, pri ktorom žiaci získavajú 
praktické zručnosti v oblasti:
a) hasičská ochrana a riešenie mimoriadnych 
situácií,
b) zdravotná príprava + dopravná výchova
c) pobyt a pohyb v prírode 

PaedDr. Blanka Veselská, vedúca kurzu          

Šťastný nový rok 2020 
prajú Veronika a Viktória
zo školského internátu     

Cinquain v angličtine? 
Prečo nie?
Naši žiaci sú šikovní, 
veď posúďte sami.
Ale čo to ten cinquain (čítaj senkén) vlastne 
je? Je to päťveršová nerýmovaná „báseň“, 
ktorá zachytáva myšlienky a pocity v podobe 
výstižných výrazov, ktoré opisujú alebo 
reflektujú tému. Učí nás vyjadrovať sa stručne 
a jasne. Ak ste si mysleli, že vám to so slovami 
až tak nejde, cinquain vás môže presvedčiť o 
opaku. Stačí sa o to aspoň pokúsiť. 

            
Music

Smooth, loud
Playing, relaxing, dancing

It makes people happy
RnB

Simona Selnekovičová, 4.KOV

People
Desperate, sacrificed

Forgetting, surviving, dying
Having really hard times

Jews

Language
Difficult, interesting

Speaking, writing, spelling
We learn new language

English

Karolína Garajová, 3.KVT

Feeling
Foolish, unconditional
Loving, dancing, crying
What’s real will prosper

Love

Laura Lili, 2.KVA

Star
Big, warm

Shining, levitating, floating
The biggest in the universe

Sun

Nicol Abíková, 3.KVT

Ak by ste si chceli vlastný cinquain napísať aj 
vy, tu je stručný návod: 1. riadok: 1 všeobecné 
slovo - podstatné meno (téma); 2. riadok: 
2 prídavné mená k príslušnej téme; 3. riadok: 
3 slovesá k príslušnej téme; 4. riadok: 4 slová 
vyjadrujúce pocit, emocionálny vzťah k téme; 
5. riadok: 1 veľmi špecifické podstatné meno, 
ktoré súvisí s 1. riadkom

Mgr. Simona Ďurigová, 
vyučujúca anglického jazyka

Tajnička
                 1.

                 2.

                                    3.

                           4.

                                    5.

6. 

Katarína Šimková 4. KOV,
Morská panna


