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„Život je krátky, umenie dlhé,
príležitosť prchavá, pokusy neisté,
rozhodovanie ťažké... predsa však
musíme liečiť.“
(Hippokrates)

VITA

Editoriál

M

ilí čitatelia aj nečitatelia. Som
tak trošku presvedčená o tom,
že tento úvodník čítate z dvoch
dôvodov. V lepšom prípade ste učiteľ
a celkom vás zaujíma, čo sme v tomto čísle
vyprodukovali. V tom druhom ste žiak
našej ctenej školy a čítate to možno preto,
že ste prišli omylom na prvú hodinu, ktorú,
ako ste sa práve dozvedeli, nemáte. Možno
ste si ho otvorili zo zvedavosti alebo sa
jednoducho nudíte. Múdri ľudia hovoria,
že je potrebné žiť v nádeji. Nádej nás
posúva ďalej a dáva našim dňom zmysel.
Nemám rada poučky, takže príklad z praxe.
Ráno vstanem z postele v nádeji, že pán
doktor Kríž zabudne na to, že dnes píšeme
test z tráviačky a hormonálneho systému.
Každopádne vás chcem povzbudiť k tomu,
aby ste si zo známok nerobili vrásky. A to
nielen preto, že mi záleží na vašom
duševnom zdraví, ale hlavne preto, že pán
doktor na testy nikdy nezabúda. :-)

V našom 1. čísle si zaspomínate na školské
akcie, súťaže, exkurzie a pod., ktoré sa konali
od začiatku školského roka do konca
novembra. Toto číslo sme okorenili novou
rubrikou Perličky zo školských lavíc, dúfame,
že sa pobavíte na svojich vlastných
„hláškach“.
Verím, že tieto riadky, ktoré sme pre vás
krvopotne pripravili, nebudú úplná „soda“.
A aby som nezabudla, do letných prázdnin
ostáva už len 213 dní. :-)
S láskou a úctou vaša redakcia
(Ivana Čolláková, III. D)

Slávnostné otvorenie
šk. roka 2015/2016
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V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH
V dňoch 09. 09. – 11. 09. 2015 sa uskutočnil Účelový kurz ochrany života a zdravia pre žiakov
3. ročníka. Prvý a druhý deň žiaci absolvovali rôzne činnosti a cvičenia na jednotlivých stanovištiach:
·

základy horolezeckých techník a zlaňovanie,

·

základy kanoistiky,

·

streľba zo vzduchovky,

·

poskytovanie prvej pomoci,

·

stavba, skladanie stanu, založenie ohniska a pravidlá správania sa v prírode ,

·

loptové hry v prírode,

·

drogová prevencia,

·

orientácia v prírode, viazanie uzlov.

Na kurze predviedli príslušníci Policajného zboru SR prácu psovodov a odprezentovali témy:
kriminalita mládeže a prevencia proti drogovým závislostiam. Pracovníci Hasičského zboru SR
názorne predviedli časť svojej práce a oboznámili žiakov s technikou, ktorú používajú.
Tretí deň prebehla súťaž družstiev s využitím získaných vedomostí a zručností. Súťažilo osem
družstiev. Každý člen si vyskúšal to, v čom bol najlepší.
Víťazi:

1. miesto III. C - 1. skupina
2. miesto III. A - 2. skupina
3. miesto III. D - 2. skupina

3

VITA

VITA

ERASMUS - KARLOVE VARY

T

áto odborná zahraničná stáž Karlovarskej krajskej nemocnici, ktorá prebiehala
od 29. 08. - 13. 09. 2015, bola pre žiakov vysokým odborným, osobnostným,
profesionálnym ako aj kariérnym prínosom. Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti
na jednotlivých oddeleniach bolo plnohodnotnou súčasťou tímovej práce zdravotníckeho
personálu. Žiakom po skončení odbornej stáže bola poskytnutá možnosť pracovného uplatnenia
v Karlovarskej krajskej nemocnici po absolvovaní štúdia. Ďalším pozitívnym ohlasom našej
odbornej stáže bolo interview, reportáž so žiakmi našej školy na tlačovej konferencii s vedením
nemocnice v miestnej tlači Karlovarský denník. Žiaci vykonávali odbornú klinickú prax na
oddeleniach: rehabilitácie, urológie, traumatológie, emergency, RES lôžka (resuscitačné lôžka),
COS (centrálne operačné sály), IK (intervenčnej kardiológie), interné, JIS interného
a neurologického a JIS chirurgického a ortopedického oddelenia. Takže milí študenti, máte
motiváciu sa stále viac a viac zdokonaľovať vo svojom odbore, lebo nikdy neviete, kam vás vaša
profesia zavedie.
Mgr. Lukáš Novotný

VITA
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Exkurzie
Židovská synagóga
Dňa 22. 09. 2015 sa žiaci I. D a I. E zúčastnili exkurzie do Židovskej synagógy na Okružnej ulici v Prešove.
V areáli židovskej náboženskej obce sme mali možnosť vidieť nielen samotnú synagógu, ale aj stálu
výstavu Bárkányho zbierky judaík, ktorá je umiestnená na poschodí a administratívne patrí Slovenskému
národnému múzeu. Očaril nás impozantný interiér, ktorý je zdobený bohatými nástennými maľbami
v orientálnom štýle. Boli sme oboznámení s dobovými predmetmi z pôvodného Židovského múzea
a s celkovou históriou a kultúrou židovského obyvateľstva žijúceho v Prešove počas vojnového obdobia.
Táto exkurzia obohatila našu hodinu dejepisu.
Mgr. Ďuďaková Stanislava
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„

„ Sú tu ľudia a kričia...!!!“
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Odborná exkurzia
Dňa 7. októbra 2015 sa žiaci našej školy zúčastnili súčinnostného cvičenia zložiek záchranného
integrovaného systému pod názvom „Tunel Šibeník“, ktoré sa uskutočnilo pred spustením do prevádzky.
Témou cvičenia bolo vykonávanie záchranných prác v tuneli po vzniku dopravnej nehody s následným
požiarom a hromadným postihnutím osôb. Cvičenie bolo zamerané na hasenie požiaru, evakuáciu
účastníkov udalosti do bezpečného priestoru, triedenie zranených osôb podľa rozsahu zranení, pomoc
zraneným osobám za asistencie ZZS a polície.
Naši žiaci si v role zranených - 14 osôb ťažko zranených, 11 osôb ľahko zranených, 10 osôb bez zranenia
a 2 osoby mŕtve - vyskúšali nahlásenie nehody, zásah HaZZ, likvidáciu požiaru, vyslobodzovanie
ranených a evakuáciu z tunelovej rúry, prvotné triedenie zranených systémom START, v rámci ktorého bol
každý zranený označený kartičkou, ktorá určuje závažnosť poranení, vykonávanie prvotnej triáže, určenie
hniezda zranených a odsúvanie do hniezda zranených, kde bol každý účastník nehody dôkladne vyšetrený
a bola mu poskytnutá neodkladná zdravotná starostlivosť

a následne zabezpečený transport do

zdravotníckeho zariadenia.
Cvičenie bolo veľmi podnetné, pretože žiaci mali príležitosť prepojiť teóriu s praxou pri simulovanej
situácii v externých reálnych podmienkach, overiť si získané poznatky z vyučovania prvej pomoci a zažiť
súčinnosť záchranných zložiek v akcii pri záchrane seba a svojich spolužiakov s použitím reálnych
prístrojov, pomôcok a vozidiel jednotlivých záchranných zložiek.
PhDr. Slavka Dorinová
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Pomáhame pomáhať
Predaj modrej nezábudky
V dňoch 16. 9. 2015 - 18. 9. 2015 prebiehala na Slovensku charitatívna akcia ,,Deň Nezábudiek“,
ktorá sa uskutočnila pod záštitou Ligy za duševné zdravie. Dlhodobými cieľmi Ligy za duševné
zdravie je zachovanie dôstojnosti pre ľudí s duševnou poruchou, ich sociálna inklúzia
a dobudovanie komunitnej siete denných stacionárov a chránených dielní. Do tejto zbierky sa
zapojila aj naša škola, predaja sa zúčastnili 2 žiačky IV. B a 4 žiačky IV. C triedy. Všetkým, ktorí
sa do zbierky zapojili, patrí veľké ĎAKUJEM .

Biela pastelka
Biela pastelka je verejná akcia zameraná na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Jej výnos
slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť
sa do bežného života. Dňa 23. 9. 2015 sa konala v našej škole zbierka na pomoc a podporu
nevidiacich a slabozrakých – 2 dobrovoľníci z II. B triedy - B. Baláž a N. Potičná oboznamovali
našich žiakov a pedagógov s touto akciou a zároveň rozdávali propagačný materiál a symbol Bielu pastelku za dobrovoľný príspevok. Na našej škole sa celkom vyzbieralo 55, 23 eur.
Všetkým, ktorí nezištne prispeli na dobrú vec, patrí veľké ĎAKUJEM.
Mgr. Erika Provázková

Svetový deň jablka
Dňa 28. 10. 2015 sa žiaci druhého ročníka odboru zubný
asistent zúčastnili jablkového hodovania na ZŠ Matice
slovenskej v Prešove. Cieľom bolo posilniť výchovu detí
k zdravému životnému štýlu a podporiť konzumáciu
ovocia a zeleniny. Úlohou našich žiakov bolo vysvetliť
deťom, ako ovplyvňuje výživa ústne zdravie a formou
praktických ukážok naučiť deti správnu techniku čistenia
zubov. Akcie sa zúčastnili Adriána Bačová, Silvia
Levická, Renáta Belišová a Patrícia Lazorová (II. E).
Mgr. Silvia Doľacká
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Deň srdca - Akcia kampaň MOST (Mesiac o srdcových témach)
Dňa 25. 9. 2015 prebiehala v prešovských uliciach akcia zameraná na podporu zdravia Deň srdca
– Kampaň MOST. Podujatie sa konalo v priestoroch obchodného domu TESCO na
Volgogradskej ulici v Prešove. 4 žiačky IV. B triedy aktívne oslovovali okoloidúcich
respondentov, ktorí si nechali vyšetriť hladinu cholesterolu v krvi, stanoviť BMI a namerať
hodnotu krvného tlaku. Podujatie prebehlo bez problémov a budeme veľmi radi, ak sa budeme
môcť zapojiť do ďalších ročníkov.
Mgr. Erika Provázková

Kód zdravého života:
-

0 – ks vyfajčených cigariet
30 – minút pohybu denne
5 – mmol/l cholesterolu a menej
120/80 – mmHg optimálny
tlak krvi

Zdravé zúbky
Dňa 09. 10. 2015 žiaci študijného
odboru zubný asistent II. E triedy
zrealizovali v MŠ Švermová
v Sabinove edukáciu detí
predškolského veku na tému „Technika
čistenia zubov“. Cieľom edukácie bolo
formou hry a praktických ukážok
naučiť deti správnu techniku čistenia
zubov v predškolskom veku.
PhDr. Jitka Čipaková
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Spoznaj krajinu, ktorej jazyk sa učíš
Európsky deň jazykov prebiehal na našej škole 2. októbra
2015. Deň sme začali základnými informáciami
o Európskej únii a kvízom, v ktorom žiaci preukázali svoje
vedomosti o EÚ. Žiaci 3. a 4. ročníka pripravili pre prvákov
prezentácie krajín – Slovenska, Veľkej Británie, Nemecka
a Rakúska, Ruska a Českej republiky. Triedy zdobili
plagáty, prváci mali možnosť ochutnať tradičné jedlá,
vyskúšali, ako chutí čaj pripravený v samovare, či typický
anglický čaj s mliekom, zasúťažili si, zatancovali si. Pre
najšikovnejších čakala sladká odmena. Žiaci 2. ročníka
navštívili pod vedením pedagógov našej školy Britské
centrum v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove.
Pracovníčka knižnice oboznámila žiakov so všeobecnými
informáciami o vzniku, činnosti a súčasných aktivitách
Britského centra na Slovensku. Žiaci zistili, že centrum
poskytuje poradenstvo pri príprave na jazykové skúšky
a zároveň poskytuje pomoc pri získavaní informácií
o možnostiach rôznych foriem vzdelávania v Spojenom
kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska. Po
oboznámení sa s knižničným fondom Britského centra sa
žiaci zúčastnili výstavy starých fotografií v Centre
regionálnych dokumentov. Po absolvovaní exkurzie
a výstavy v knižnici sa žiaci presunuli do areálu Prešovskej
univerzity, kde si v priestoroch konferenčnej sály
Filozofickej fakulty vypočuli prezentáciu o spôsobe
výučby jazykov a predovšetkým prekladu a tlmočenia na
FF PU. Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavostí o náročnosti
prekladateľskej a tlmočníckej profesie, zistili, ako sa
v Európskom parlamente tlmočí do viacerých jazykov
a zároveň mali možnosť si sadnúť do tlmočníckych
kabínok a na vlastnej koži si vyskúšať simultánne
tlmočenie. Všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii, patrí
veľké ĎAKUJEM.
Mgr. Erika Polohová
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POLYGLOT- človek ovládajúci mnoho jazykov.
Koľko ovládaš ty?

Európsky deň jazykov
VITA

Vyspovedali sme našich prvákov
Ř Dozvedeli ste sa niečo nové?
Žiaci: Áno. Napr. aké značky sa vyrábajú v Rakúsku či v Nemecku.
Ř V ktorej z odprezentovaných krajín by ste chceli dovolenkovať?
Žiaci: Nemecko a Anglicko bola najčastejšia odpoveď, ale naši
prváci nezabudli ani na rodné Slovensko.
Ř Chceli by ste tento deň zažiť aj nabudúce? Prečo áno/ nie?
Žiaci: Áno, bolo to milé, že sme sa vzdelávali zábavnejšou formou.
Určite áno, keďže sme sa dozvedeli niečo nové a bolo to
príjemným spestrením.
Žiaci pekne tancovali, spievali.
Celkom normálny deň, aspoň sme sa neučili.
Ř Ktorý jazyk sa ti najviac páčil?
Žiaci: Najčastejšou odpoveďou bola slovenčina a angličtina, ale aj
ruština či nemčina.
Ř Aký bol celkový dojem z Európskeho dňa jazykov?
Žiaci: Dobrý, bola to zábava.
Bolo to fajn, som rád, že sa takéto akcie konajú v škole.
Príjemný, dúfam, že bude ešte niekedy takýto deň jazykov.
Ř Pokladáš slovenčinu za najťažší jazyk? Ak áno, tak prečo?
Žiaci: Nie. Je to rodný jazyk, za najťažší jazyk považujem
čínštinu.
Z jedného hľadiska sa zdá, že je slovenčina ľahká ,ale keď sa
zamyslíme, čo všetko slovenčina obsahuje, môže vyzerať ťažšie.
Áno, lebo sa ťažko učí ,je zložitejšia ako ostatné jazyky.
Áno, má veľmi veľa pravidiel a výnimiek.
Ř Ktoré jedlo bolo najchutnejšie?
Žiaci: Korbáčiky.
No predsa slovenské.
Sacherova torta.
Zemiakové placky.
Jedál bolo veľa, ťažko povedať.
Ř Navštívili ste už krajiny z prezentácie? Ktoré?
Žiaci: Najčastejšie odpovede- Anglicko, Nemecko a Česká republika,
no našli sa aj takí, ktorí cestovali iba po Slovensku, niektorí sa
vyjadrili, že to bola nuda.
Pripravila: Fifa, III. C
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Ako prezentujeme školu...
Patrí už k tradíciám školy aktívne sa zúčastniť na podujatiach zameraných na prezentáciu jednotlivých
študijných odborov a možnosti štúdia na našej škole. Pod vedením výchovnej poradkyne dňa 08. 10. 2015
sme sa zúčastnili akcie „Burza práce a Workshop výchovných poradcov“, ktorá sa realizovala
v priestoroch SOŠ technickej v Prešove a 27. 10. 2015 Dňa Prešovského kraja, ktorú usporiadal
Prešovský samosprávny kraj v priestoroch PSK v Prešove. Na obidvoch akciách naši zdravotnícki asistenti
merali krvný tlak a prítomným poskytli informácie o prvej pomoci pri vdýchnutí cudzieho telesa. Maséri
predviedli masáž krčnej chrbtice, taping a školu chrbta. Zubní asistenti poučili prítomných o správnej
technike a pomôckach na čistenie zubov a zdravej výžive pre chrup. Zamestnanci PSK mali možnosť
overiť si praktické zručnosti našich masérov pri klasickej masáži chrbta, krčnej chrbtice a lymfodrenáže
tváre.
Mgr. Vladimíra Beľaková – výchovný poradca
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Imatrikulácia
Každoročne sa na našej škole v októbri koná imatrikulácia žiakov 1. ročníka. Aj tohto školského roku, hoci
netradične, sme slávnostne uviedli do cechu zdravotníkov našich prvákov. Dňa 23. októbra 2015
sa v zasadačke Krajského úradu v Prešove uskutočnila imatrikulácia žiakov prvého ročníka, ktorí
sa predstavili v krátkom kultúrnom programe. Zistili sme, že medzi prvákmi máme hudobné talenty. Žiaci
nám zaspievali, zatancovali ľudové tance a zahrali na harmonike, husliach či gitare. Kultúrnym programom
nás sprevádzali Radka a Zuzana. Súčasťou imatrikulácie bol aj imatrikulačný sľub, ktorý končil
jednohlasným – SĽUBUJEME. Zložením sľubu sa žiaci zaviazali dodržiavať „študentské zákony“. A aby si
dobre pamätali prváci tento deň, do rúk dostali
imatrikulačný list a perá na pamiatku.
Mgr. Erika Polohová
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Pamätáte si ešte na ten svoj?

Imatrikulaèný slub
Imatrikulaèný slub
Sľubujem pred týmto slávnostným zhromaždením,

ľ uškolu
b u jbudem
e m iba
p rpotešením,
ed týmto
že pre S
našu
že sa budem
učiť, poctivo študovať
slávnostným
zhromaždením,
že
pre
našu
školu
iba
a do školy pravidelne a načas budem
chodievať.
potešením,
Príkazy
budem brať na vedomie,
že učiteľov
sa budem
učiť, poctivo
pri nepripravenosti
si
budem
spytovať svedomie.
študovať
do školy
pravidelne
a načas
Svojeačlenstvo
v škole
si dobre zastanem
chodievať.
a všetkým naokolo svoje hodnoty ukážem.
Príkazy učiteľov budem brať
Tiež slávnostne
prisahám,
na vedomie,
že o pacienta
sa postarám,
pri nepripravenosti
si budem
spytovať
svedomie.
Na praxi budem šikovný,
Svoje
členstvo
v škole si
Hlavne,
aby bol
pacient spokojný.
dobre
zastanem
a všetkým naokolo svoje
hodnoty ukážem.
Tiež slávnostne prisahám,
Tak
sľubujeme!
Že o pacienta
sa postarám,
Na praxi budem šikovný,
Hlavne, aby bol pacient
spokojný,
Tak sľubujeme!
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Účelové cvičenie pod Bikošom
Dňa 28. 10. 2015 sa žiaci prvého a druhého
ročníka zúčastnili na „Účelovom cvičení
ochrany života a zdravia“. Cvičenie sa konalo
na futbalovom ihrisku pod Bikošom
v Prešove. Za pekného počasia sa vyučujúci
spolu s triedami presunuli na futbalové
ihrisko, kde už čakali vojaci armády
Slovenskej republiky. Vojaci mali pripravené
štyri stanovištia, na ktorých prezentovali:
výstroj a oblečenie vojska SR, prezentácia
zbraní a ich použitie, prezentácia rádiovej
a pozemnej komunikácie, prezentácia
techniky a vybavenia pre civilnú obranu
obyvateľstva. Ukážky a prednášky boli veľmi
zaujímavé, žiaci mali množstvo otázok, na
ktoré odpovedali veľmi pohotoví
profesionáli.
Po ukončení ukážok a prednášok armády
Slovenskej republiky tím telocvikárov
pripravil pre žiakov prekážkový beh,
v ktorom si z každej triedy vybrali šiestich
zástupcov a tí si zmerali svoje sily a zručnosti
v rýchlosti, orientačnom behu cez prekážky,
obväzovej technike. Vyhrával najlepší čas.
Víťazi: 1. miesto – II. C
2. miesto – I. C
3. miesto – II. A
Chcel by som sa veľmi poďakovať žiakom za
trpezlivosť, pozornosť pri názorných
ukážkach vojska, súťaživosť a tímového
ducha. Taktiež všetkým zúčastneným
pedagógom.
Mgr. Tomáš Fiamčik
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Tri, dva, jeden, štart !!!

Víťazi II. C

VITA

Otvárame dvere dokorán
Dňa 28. 10. 2015 v čase od 08.30 – 13.30 hod. sa na
našej škole uskutočnil „Deň otvorených dverí.“
Zúčastnilo sa ho 262 návštevníkov z 38 základných
škôl Prešovského kraja. Zubní asistenti
prezentovali študijný odbor formou PowerPointu –
Zdravá výživa, predviedli techniku čistenia zubov
a používanie dentálnych pomôcok. Návštevníci si
prezreli praktické ukážky mechanickej očisty,
dezinfekcie a sterilizácie nástrojov v zubnej
ambulancii, praktické ukážky odborných výkonov
v zubnej ambulancii formou PC prezentácie. Maséri
predviedli klasickú masáž, bankovanie, masáž
lávovými kameňmi, demonštráciu „školy chrbta“,
taping, manuálnu lymfodrenáž a prezentáciu
procedúr fyzikálnej terapie. Zdravotnícki asistenti
prezentovali návštevníkom kúpeľ dojčaťa,
podávanie jedla chorým, obväzovú techniku, úpravu
postele a aplikáciu injekcií. Návštevníci mali
možnosť nazrieť aj do chemického laboratória,
počítačových miestností, školskej knižnice,
jazykových a odborných učební. Predstavila sa im aj
žiacka školská rada so svojimi akciami. Celková
prehliadka školy trvala v priemere 90 minút.
Mgr. Vladimíra Beľaková
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Cesta do tmy

T

he dark trip alebo Cesta do tmy je
divadelná inscenácia s jedným hercom.
Hlavnou myšlienkou hry sú drogy drogy ako útek, drogy ako láska, drogy ako
nenávisť. Jedná sa o autobiografickú hru. Hra je
prerozprávaný príbeh o chlapcovi, ktorý sa
dostane k drogám a následne jeho život naberá
rýchly spád, ktorý nevie zastaviť. Herec Martin Žák túto cestu podstúpil a v takmer
dvojhodinovej divadelnej autentickej výpovedi rozprával, aká šmykľavá je cesta k drogám
a aký ťažký je návrat do normálneho života. Aké nešťastie, bolesť, strata blízkych aj seba
samého sprevádzajú mladého človeka, ktorý prepadne falošnému volaniu a falošnému
prísľubu rýchleho šťastia s extázou. V pondelok 9. 11. 2015 sa 15 žiaci našej školy zúčastnili
v kine Scala cestovania životom s jedným hercom v jeho modernom javiskovom vystúpení
kombinovanom s pôsobivou videoprojekciou. Betónová Petržalka, skupina rovesníkov,
láska, párty, drogy... rýchla cesta do tmy. Návrat je vec rozhodnutia. Veríme, že naši žiaci
takúto dilemu nebudú musieť nikdy riešiť.
Mgr. Vladimíra Beľaková

„Nie drogám“

D

ňa 13. 11. 2015 sa naši žiaci
1. - 3. ročníka
zúčastnili
športovo – vedomostnej súťaže
s názvom „NIE DROGÁM“. Súťaž sa
konala na SOU technickej v Prešove.
Celkovo sme mali v skupine sedem škôl,
kde sme sa umiestnili na štvrtom nepostupovom mieste. Súťažilo sa
v troch disciplínach. Prvou bolo
poukladanie hesla z kúžeľov, ktoré boli
porozhadzované. Heslo znelo
„Droga ti vezme všetko“.
Druhá disciplína bola zameraná na mix športov, kde žiaci mali absolvovať každý šport (hokej, rugby,
florbal...), ich úlohou bolo pracovať ako tím a meral sa najkratší čas. Poslednou disciplínou bol
„drak“, kde si mali podávať loptu zvrchu a zospodu, až kým sa nevystriedajú všetci v družstve.
Celková organizácia podujatia sa niesla v priateľskom duchu, kde si prišli žiaci zmerať svoje sily.
Mgr. Tomáš Fiamčik

VITA

FUTSAL
Dňa 27. 10. 2015 sa naši žiaci zúčastnili na obvodnom kole vo futsale, ktoré sa konalo
v telocvični na Baštovej ulici. Turnaj bol rozdelený do troch skupín a v každej skupine
bolo šesť škôl. Naša skupina bola pomerne ťažká, keďže tam boli zastúpené aj školy so
športovým zameraním na futbal. Po prvom vyhratom zápase a druhej nešťastnej prehre
len o jeden gól sme nakoniec hrali o nepostupové miesta. Celkovo sme skončili
na štvrtom mieste.
Mgr. Tomáš Fiamčik
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Športu zdar!
VITA

Naši siláci
Tento rok sa krajské kolá súťaže Silná ruka stredoškolákov presunuli z telocviční do
obchodných centier. Súťažiaci Prešovského kraja prišli 19. 11. 2015 do OC MAX
Poprad. Našu školu reprezentovalo 11 žiakov. Vybraní žiaci 1. a 2. ročníka sa umiestnili
zväčša v 1. desiatke svojich hmotnostných kategórií. V konkurencii skúsených
pretekárov z Prešovského kraja (majstri SR, Európy) nazbierali neoceniteľné
skúsenosti a motiváciu pre svoj ďalší športový rast.
Mgr. A. Bayer

Športu zdar!
VITA

Stolný tenis
Dňa 24. 11. 2015 sa pod vedením Mgr. Lenky
Mašlejovej naši žiaci zúčastnili obvodného
kola súťaže v stolnom tenise, ktorú vyhlásilo
Ministerstvo školstva SR. Súťaž sa uskutočnila
v telocvični na ZŠ Sibírska Prešov. Našu školu
reprezentovali traja žiaci - Jakub Gombík,
Rudolf Adamečko a Damián Huba (III. D).
Hralo sa podľa KO systému (teda víťaz zápasu
postupuje do ďalšieho kola a porazený v turnaji
končí). Naši „maséri“ preukázali svoje
športové nadanie na veľmi dobrej úrovni,
o čom svedčí pekné 7. miesto zo 14.
Za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme!
Mgr. Lenka Mašlejová

VITA

Láska a úcta k starším má byť stála

M

esiac október patrí úcte
k starším. Pri tejto príležitosti si
dňa 21. 10. 2015 žiaci našej

školy pripravili kultúrne vystúpenie pre
seniorov v DSS na Volgogradskej ul.
Zaspievali ľudové piesne s hudobným
doprovodom na husliach Daniela Sotáka
z II. C, spev: Veronika Dujavová, Daniel
Kišeľa, Nikoleta Pižgová, z III. D Zuzana
Hakošová, Miroslava Čekanová a zo IV. B
Klaudia Majtnerová.
Mgr. S. Mušinková, Mgr. K. Steinerová, Mgr. S. Smiková

Láska a úcta k starším ľuďom je prejavom
ľudskosti, ktorá by sa nemala strácať z nášho
vzájomného spolunažívania.

VITA

Medzinárodný deň diabetu

D

ň a 1 8 . 11 . 2 0 1 5 s a
uskutočnila na našej škole
súťaž tried pod záštitou
Žiackej školskej rady pri príležitosti
Svetového dňa diabetu. Každá trieda
mala za úlohu upiecť DIA dobrotu,
podmienkou bolo použitie náhradných sladidiel s nízkym glykemickým indexom.
Počas obedňajšej prestávky sme koláčiky mali možnosť ochutnať. Porota, zložená zo
zástupcov pedagógov, vybrala ten najlepší. Riaditeľka školy PhDr. Eva Novotná, PhD.
odovzdala ocenenia najaktívnejším triedam a víťazom: najlepšie koláčiky upiekli
zástupcovia II. B, I. B a I. E. Ocenení boli aj všetci aktívni „cukrári“ z jednotlivých tried.
Všetkým zúčastneným ďakujeme.
Mgr. Lenka Mašlejová, RNDr. Adriana Sovičová, PhD.

VITA

Dokážete preložiť?

А.С. Пушкин. Осень (Отрывок)

Октябрь уж наступил — уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад — дорога промерзает.
Журча еще бежит за мельницу ручей,
Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает
В отъезжие поля с охотою своей,
И страждут озими от бешеной забавы,
И будит лай собак уснувшие дубравы.

Vieš, čo znamenajú slová?
Осень
Осенний холод
Журчит
Окртябрь

Mgr. Lenka Mašlejová

VITA

Žijeme kultúrou

Recenzia- Pokrvní bratia

20. októbra 2015 sme sa ako druháci zúčastnili na
divadelnom predstavení Pokrvní bratia v DJZ
v Prešove . Je to približne trojhodinové predstavenie.
Príbeh je o dvoch bratoch, ktorí sa o sebe nikdy nemali
dozvedieť. Keď sa to však stane, obaja umierajú. Dielo bolo miestami prepísané
možno preto, aby sme sa, my mladí, dokázali viac zžiť s dejom. Vystúpili tam aj
možno nášmu uchu známejší herci- Filip Lenárth a Veronika Husovská (sestra
Katky Koščovej). Dielo začína zobrazením poslednej scény predstavenia. Herečka
svojim príjemným spevom navodzuje príjemnú atmosféru. Dá sa povedať, že je
tam zobrazených viacero žánrov, keďže miestami sa smialo celé divadlo, inokedy
ste mali chuť chytiť spolusediaceho za ruku a zdieľať s ním príjemné pocity. Potom
sme boli napätí, potešení, tak zasa smutní a istotne viem, že minimálne v dvoch
prípadoch vystrašení. Mnohé situácie určite veľa z nás zažilo aj na vlastnej koži.
Niekedy, keď som sa tak poobzerala okolo seba, všimla som si , že všetci uprene
hľadia na javisko. V sále vládlo počas celého vystúpenia ticho. Nebolo počuť
žiadne tajné rozhovory, dokonca sa neobjavili ani "žiariace" tváre. Keď nastala
možno až vytúžená prestávka, všetci vybehli zo sály, aby sa mohli trochu
ponaťahovať. Sedadlá boli síce mäkké, ale hodinu a pol uprene sedieť na jednom
mieste nie je nejak pohodlné. Plní očakávania sme sa vrátili do sály, aby sme si
mohli pozrieť druhé dejstvo. Celé vystúpenie bolo doplňované spevom, ktoré
určite zaujme viac ako hovorené slovo. Po skončení predstavenia herci zožali
nemalý potlesk. Myslím si, že takýto potlesk od mladých študentov poteší určite
viac ako od dospelého publika. Bolo vidno, že vystúpenie sa mnohým páčilo. Našlo
sa aj pár jedincov, ktorí toto vystúpenie ohodnotili nie veľmi dobre.
Avšak, po konečnom zdieľaní dojmov viem, že ja by som určite neoľutovala
rozhodnutie znova si pozrieť toto veľkolepé muzikálové predstavenie.
Veronika Kazimírová, II. A
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Umelecký duch zdravoťákov
Ako zbaviť učiteľa rozumu- dynamický opis
Vyučovacie hodiny dokážu byť niekedy nekonečne dlhé a nudné. Čo tak si skrátiť dlhú chvíľu

a odísť zo školy ako z módneho salónu a navyše skôr ako skončí hodina? Všetko, čo budete
potrebovať je len:
„veľká chuť“ prísť do školy,
- sýta desiata,
- zrkadielko,
- špirála,
- žehlička na vlasy,
- mobil a slúchadlá,
- lak na nechty ( taký, aby ladil k tričku ),
- dostatok odvahy a drzosti,
- á najhlavnejšia prísada je učiteľka.
Postup je veľmi jednoduchý. Ráno si troška zdriemnite, treba sa predsa vyspať do ružova. Do
školy príďte 10 minút po zvonení a nezabudnite vojsť do triedy ako tank. Bez slova si sadnite
na svoje miesto a po otázke, prečo idete neskoro, povedzte, že je to vaša vec. V pokoji si
vytiahnite desiatu na stôl a nenechajte sa rušiť otravnými poznámkami učiteľky, čo to má zas
znamenať. Raňajky úspešne za sebou a prichádza na rad kúštik sa skrášliť. Ak máte v triede
zrkadlo, je to výhra. Ak nie, musí vám stačiť to vaše mini. Postavte sa pred zrkadlo, vôbec vás
nemusia trápiť tie trápne reči, že si máte sadnúť na zadok a radšej vytiahnite špirálu a svojim
riasam doprajte štedrú nádielku. Potom si môžete sadnúť „na zadok“. Vlasy bývajú po ráne
ako seno a vlnité ako ovečka. Zapojte žehličku na vlasy do zástrčky a za ten čas si prečešte
vlasy. Nenávistné pohľady učiteľky si nevšímajte. Len závidí, že máte lepšiu žehličku ako ona.
Vlasy rovné, skoro aj učiteľku vystrelo, ale aj tak má silu (bovieodkiaľ) vrieskať na celú triedu.
Kto to má počúvať? Vyberte svoj mobil a slúchadlá a pusťte si najnovšie hity na zlepšenie
nálady. Pozriete sa na nechty a oni vám neladia s tým sexi červeným tričkom? Čas napraviť
chybu a nalakovať si ich. Ak k vám príde učiteľka a vytrhne vám slúchadlá z ucha, pení ako
šialená, navyše vás vystraší a vám ujde ruka mimo nechtu, neváhajte, dvihnite sa a vykričte sa
na ňu, že je nemožná. Potom sa zbaľte a choďte domov. Takéto neprípustné chovanie sa predsa
nedá tolerovať a nechty si môžete dorobiť aj doma bez tej pomätenej ženskej. Zaručujeme
vám, že pomätenou už navždy ostane, ba dokonca ju už nikdy neuvidíte. A ak by náhodou,
tento rituál opakujte tak často, ako to bude možné.
Alexandra Urbanová,
3 II. A
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Senzualizmus v III. D- Hra so
zmyslamiVidím tvory tancujúc na môj spev,
Vidím 26 ľudí s rozdielnymi pocitmi pokope.
Cítim každé jedno pumpovanie srdca.
Počujem jemný jesenný vietor pomedzi smiech mojich priateľov.
Dotýkam sa zeme, no zároveň som mysľou v oblakoch?
Chápem realitu takú, aká je? Nie, lebo si ju tvorím , akú ja chcem.
Skúšam prežiť v pokoji v dnešnom skazenom svete.
Cítim ako sa všetko mení mihnutím oka.
(Maroš Vaško)
Vidím miernosť a pokoru v pohľade starej ženy,
cítim jemnosť duše, čo sa stále mení,
počujem detský smiech, ktorý mi zvučne hrá medové tóny,
dotýkam sa čerstvej trávy, čo život dáva lúke v tôni,
chápem radosť, čo jej v srdci pramení?
Skúšam, nech môj smútok na pokoj premeniť,
cítim, ako ľad na jar starosti plávajú preč.
(Ivana Čolláková)
Vidím chlad, smútok. Stratené dievčatko v tme odkiaľ niet návratu.
Cítim strach z nej a nesmelé kroky do tej tmavej prázdnoty.
Počujem silné búšenie maličkého srdiečka.
Dotýkam sa vôbec niečoho? Je tu niekto?
Chápem tú nesmelosť, stratenosť? Čo sa to deje?
Skúšam sa z toho dostať, je to ako nočná mora,
cítim, ako tá prázdnota, smútok a tma zviera celé moje telo.
(Beáta Remetová)

Vidím oblohu plnú hviezd,
cítim, že mám po boku človeka, ktorý je mi oporou,
počujem hlasy do neznámych miest.
dotýkam sa tvojich myšlienok?
Chápem všetko, čo sa mi každý snaží povedať?
Skúšam všetko, čo mi život ponúka,
cítim jeho nádhernú vôňu.

cítim radosť a lásku hrajúc,
počujem vetra hnev,
dotýkam sa jeho sĺz,
chápem jeho zmätenie,
skúšam mu pomôcť,
cítim len jeho číru krásu.
(Kristína Eliášová)

Vidím chaos a zároveň dúhu,
cítim voľnosť v zajatí,
počujem tichý šum a prázdnotu,
dotýkam sa vrcholu a pritom som stále pri zemi,
prečo?
Chápem, že nie všetko je,
skúšam zachytiť niečo, čo sa už dávno stratilo,
cítim, ako chce všetko kričať, ale nevie ako.
(Anonym)

Vidím teba a seba,
cítim v bruchu motýľov od toho šťastia,
počujem ten ľubozvučný vánok,
čo hrá na konároch honosných stromov,
dotýkam sa azda zeme?
Chápem zmysel tohto siedmeho neba?
Skúšam nohami pevne stáť a nelietať,
cítim, ako sa vzdávam reality a padám.
(Zuzana Hakošová)

(Alexandra Dlugošová)

Vidím okolo seba len zombi,
Každý deň prejdú okolo mňa stovky.
Cítim seba, no nevnímam teba.
Počujem a vnímam svet, je to krásne jak rozkvitnutý kvet.
Dotýkam sa teba a pýtam sa sám seba? Len dúfam, že nie si zapadajúca hviezda.
Chápem seba, no nechápem teba, rozmýšľam, či mi je ťa treba.
3
Skúšam písať, svet sa snažím teraz nevnímať, tie zlé chvíle dobrými zakrývať.
(Damián Huba)
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Bájka o páve a jarabici
Jedného dňa počas loveckej sezóny sa v dutine zvaleného stromu ukrývala jarabica a páv.
Rozprávali sa o tom, ako radi by prežili túto sezónu a o tom, koľko vecí chcú ešte zažiť. No
v tom okamihu sa páv začal pýšiť svojím perím a krásnym chvostom. Koľko farieb a vzorov je
na jeho krásnom perí a aký je úžasný. Každý mu to perie závidel, to je pravda. Aj jarabici prišlo
ľúto, že ona také perie nemá. Žiadne krásne farby ani pekné vzory. Začala sa hnevať sama na
seba, že nemôže byť taká nádherná ako páv. Keď páv videl, ako to jarabicu zlostí,
začal s tým chválením ešte viac, až kým sa necítil ako najkrajší na svete.
Zrazu sa však veľký strom prevalil a poľovníci zbadali páva aj jarabicu.
Oboch ich schmatli, ale mali však už len poslednú klietku a miesto len pre
jedného z nich. Videli, aký je páv krásny a jarabica obyčajná, tak si vzali
páva a jarabicu pustili. Jarabica bola odrazu rada za svoje sfarbenie
a obyčajné pierka, lebo vedela, že jej zachránili život.
Ponaučenie: Neplač nad tým, čo nemáš a nechci na sebe nič zmeniť,
lebo svoje maličkosti si treba vážiť.
Sárah Mikulová, I. E

Imatrikulačná báseň
Zdravoťáci to sú páni,
vezmú ihlu, každý sa už bráni.
Šikovní sú veru tak!
Každý ich má veľmi rád.
Usmievajú sa stále,
veľakrát majú na mále.

Zubári vezmú kliešte,
usmievajú sa ešte.
Ľudia sa ich boja,
cik-cak, technike nerozumia.
Zúbky rovné, biele majú,
vždy sa na nás usmievajú.

Maséri zlaté ruky majú,
schytia masť a hneď sa hrajú.
Rozmasírujú nám celé telo,
vtedy cítime sa tak skvelo.
Chceli by sme ich rúčky mať
a naučiť sa tak masírovať.
Slávka Burdová,
3 II. E
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Exkluzívny tajný recept na čisté jednotky alebo ako sa zo
školy nezblázniť
V bežnom živote platí, že za málo peňazí málo muziky. Napriek tomu sa žiaci odpradávna
snažia vynájsť kúzelný recept, ako sa nič neučiť, prísť do školy a vedieť ideálne.. všetko. Asi
to nie je celkom reálne, tak vám aspoň píšem tipy na núdzovú situáciu, keď je aj stena
zaujímavejšia. :D :D

1. Separuj „odpad“
Podľa mňa jeden z najpodstatnejších bodov. Aby vám zo školy úplne nešiblo, trieďte
informácie na dôležité a menej dôležité.

2. Rob si prestávky
Tlieskam všetkým ľuďom, ktorí sa dokážu sústredene učiť aspoň hodinu! Sama to
nepraktizujem, pokiaľ mi celkom nehorí pod zadkom. Fajn, pouč sa 10 minút, zahraj si trošku
na gitare, choď pohladkať Dunča alebo sa aspoň napiť vody. TIP: ideálny je šport.

3. Spánok je dôležitý
Prišiel si zo školy úplne zmordovaný a skúšaš sa učiť? Viečka ti oťažievajú... Máš ťažkú
pravú ruku, teraz už aj ľavú... Zatvor knihu, hodinku si pospi a skús sa učiť potom. Budeš
oveľa viac svieži a fakt to pôjde ľahšie. ZÁVAŽNÁ KOMPLIKÁCIA!! Nespočetne veľakrát
sa mi stalo, že som sa zobudila až ráno.

4. Nepredstieraj učenie!
Čistý blud. Budeš akurát vyčerpaný z tej pretvárky. Nenaučíš sa nič a pokazíš si oddych.
Venuj plné sústredenie – ako učivu, tak relaxu.

5. Uč druhých
Máš mladšiu sestru? Brata? Vysvetľuj im používanie časov v angličtine. Malo by ti to
pomôcť. ALTERNATÍVA!! Môže poslúžiť pes, mačka alebo iná obeť. :D

6. Nerob si z toho ťažkú hlavu
V prvom rade sa sám seba opýtaj, či si naozaj urobil svoje maximum. Ak áno, ale nevyšlo to,
nezúfaj. Einstein tiež prepadol z matiky. Pokiaľ nejde o život, ide o ..... hmm... nič :D

7. Choď to aspoň skúsiť
Už ťa vyvolali a hneď vieš, že to bude na „plný počet“. Aj čistým jednotkárom sa stane, že
občas nevedia ani názov látky, z ktorej majú odpovedať. Veď sme ľudia :D Hlavne sa nevzdaj
bez boja. Päťku dostaneš tak či tak, horšie to už nebude. A ktohovie, keď sa šťastie unaví,
sadne aj na vola. :D
Keď to nepomôže, už viem odporučiť len sekundové lepidlo a Sensory Deprivator 5000
(alebo teda Zbavovač zmyslov 5000). Sekundové lepidlo by malo prilepiť tvoj zadok
dostatočne pevne k stoličke a Sensory Deprivator 5000 šikovne odstráni rušivé vplyvy
potlačeným tvojho vnímania okolitého sveta. :D

Prajem príjemné (m)učenie !
S pozdravom anonymný šprt!

Vtipy zo zdravotníckeho prostredia
VITA

·
·
·
·
·

·

·
·
·

·

„Pán doktor, dajte mi nejaké lieky proti chamtivosti. Ale mi ich dajte veľa,
veľa, veľa.“
Príde kostra k doktorovi a ten hovorí: „No to nám idete skoro!“
„Pán doktor, aké mám možnosti?“ „No iba dve. Buď sa necháte operovať
alebo dobrovoľne umriete.“
U psychiatra: „ Vy nie ste pes, počujete? A nedávajte mi stále pac. Kde mám
tie cukríky stále brať?“
Lekár sa pýta: „ Rozprávate zo spánku?“ Pacient odpovedá: „ Nie, ja
rozprávam, keď každý spí.“ „Ako to myslíte?“ opýta sa lekár. „No, ja som
učiteľ.“ odpovie kľudne pacient.
Lekárovi zazvoní telefón. Ozve sa kolega: „Čau, kde si? Potrebujeme
štvrtého na poker!“ „Chvíľku vydržte. Už sa obliekam!“ odpovedá lekár.
Keď si oblieka kabát, manželka sa pýta: „Nejaký vážny prípad?“ „Určite
niečo vážne. Sú pritom až traja doktori.!“
Lekár sa pýta sestričky: „Už ste odobrala pacientovi krv?“ „Áno, pán
doktor, ale mal iba 6 litrov.“
„Pán doktor, predpíšete mi nejaké lieky na moju kleptomániu?“ „Dobre,
ale najprv mi vráťte pero!“
„Pán doktor! Pán doktor,
nutne potrebujem okuliare!“
„To vidím, tu je stánok
s hranolkami.“
„Pán doktor, svrbí ma celé telo.“ „
A skúšali ste sa vykúpať?“
„Skúšal, ale pomohlo iba
na týždeň.“
Pripravila: Zuzana Hakošová, III. D
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VITA

Perličky zo školských lavíc
(alebo Múdrosti študentov)
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·

Vymenujte zmysly človeka- chuť, čuch, dych (chuť, čuch, hmat, sluch, zrak)
Inteligenčný kvocient- i kve (IQ)
Víťaz na olympijských hrách získa vianočný veniec (vavrínový veniec)
Víťaz na olympijských hrách získa olivovú čelenku (vavrínový veniec)
Prečo Rimania prenasledovali kresťanov? Pretože Rimania boli pravoslávni a
nenávideli toho istého Boha, ale mali iné zvyky. (pretože kresťania odmietali
uznávať cisára za Boha)
Ako sa volá hlavná postava v diele Rimanka? Andrea (Adriana)
Literárne dielo- Čakanie na Gogoda ( Čakanie na Godota)
Predstaviteľ existencializmu- J.P.Seter (J.P.Sartre)
Predstaviteľ francúzskeho romantizmu- Victor Igor (Victor Hugo)
Žiak v žiadosti do práce uviedol- nemecký jazyk: amatér ( začiatočník)
V Egypte vynašli slnečné okuliare ( slnečné hodiny)
Literárna pamiatka v Mezopotámii je Povesť o Ezopovi ( Epos o Gilgamešovi)
V Egypte mali liečivé bahno (úrodné bahno)
Sfinga je pyramída (je to typ sochy)
Sfinga má telo v podobe mačky a ľudskú hlavu ( telo v podobe leva)
Aké písmo používame? Hlaholiku. (hláskové písmo-latinku)
Tvorba I. Kraska- Venuša (Verše, Nox et solitudo)
Kto napísal Metomorfózy? Harry Potter (Ovídius)
Ako sa volajú zlé organizmy v tele? Burina. (Parazit)
Učiteľ sa pýta: „Ako sa volá najväčšia bunka v ľudskom tele?“ Žiak: „ Vajíčka.“
Ďalší žiak: „Mužské či ženské?“
Ktoré zariadenie je pre umierajúcich ľudí? Kúpele.
Ovídius napísal Umenie milovať. Ako sa nazýva časť knihy? Tabletky proti láske.
(Lieky proti láske)
Čo je strofa? Jeden riadok vo verši. (spojenie veršov)
Umelecký štýl má funkčnú funkciu (estetickú funkciu)
Goetheho dielo Faust je o láske Alberta a Werthera. (sú to postavy z iných diel)
Popíšte vznik slovenskej hymny. Keď odvolali Štúra z lýcea, na protest Štúr a
22 učeníkov išli vlakom na Devín. (odišlo 22 študentov na lýceum do Levoče)
V ktorom diele Štúr odôvodnil štúrovčinu? Marína. (Nárečje slovenskuo alebo
potreba písaňja v tomto nárečí)
Kto zaviedol etymologický princíp? Hoža a Hatal. (Hodža a Hattala)
Dokážte, že Ľ. Štúr bol novinárom. Vydával Noviny slovanského národa s
literárnou prílohou Čierny orol. (Vydával Slovenské národné noviny s literárnou
prílou Orol tatranský)
Na nemenovanej hodine sa hlási žiak: „Pani učiteľka, mal som vám ukázať
domácu úlohu a hlásim sa, že ju ešte nemám.“
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Viete, čo je skepsa? Žiak: „ Čo ? Spepsa?“
Žiaci SZŠ PO

VITA

·
·
·
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Učiteľka: „ A koreňom rovnice je...“ Žiak: „Strom!“
Na hodine chémie sa žiak snaží zapojiť dve benzénové jadra. Učiteľka: „ A kde
máme začať? Hore? Čo ak ja chcem dole? Môžem?“ Žiak pohotovo: „Môžeš!“
Žiačka: „Cííí, ona furt nájde v jadre čreva!“ (červa)
Učiteľ: „To nie je jak teraz, že na rožok dáš chleba.“
Žiak: „To kedy je Veľká noc? V decembri?“
Učiteľka: „Jakub, čo je pred manželstvom?“ Jakub: „Svadba,“
Žiačka: Pokojný život Slovanov narušili Avatari a prvý knieža v nitrianskom
kniežactve bol Pribináčik.“ (Avari, Pribina)
Žiak: „Jak sa volá tá morská víla? Palmex či jak?“
Žiak: Pán učiteľ, nepíšme, my budeme ticho! Si oddýchnite! Učiteľ: „Css! To
určite! Žiak: Stávka?“
Tretiačka sa pýta: „To v akom ročníku sme boli tretiaci?“
Žiak: „Ale ako viete, že toto idem robiť?“ Učiteľka: Prepáč, že mám oči.“„
Kto napísal slovenskú hymnu? Matušik- Matušiak- Matuško- Matuškaaa (Janko
Matuška)
Za koho sa vydala Marína resp. Mária Pišlová? Za pekárika. (Za pernikára)
Ako zomiera hrdina Vilém z diela Máj? Roztočili ho na kolese. (lámali na kolese)
Učiteľ: „O minuloročných zubných asistentoch sa hovorilo, že je to najlepšia
trieda. Ale keď pozerám na vaše známky...“ Žiak: „No ale oni boli prví a my sme
už kópia.“
Žiaci SZŠ PO
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