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VÍTAME VÁS! 

 

Prváci, srdečne Vás vítame v našej škole a želáme Vám veľa pekných 

chvíľ v novom školskom roku. My ostatní sa opäť o školský rok starší 

vidíme na chodbách školy. Úprimne som sa naspäť do školy netešil. 

Posledné dni prázdnin som si užíval naplno. Napriek tom som sa na prvý 

deň školy tešil, pretože som vedel, že po dlhej dobe uvidím náš kolektív. 

Tento polrok nás neobišlo viacero vecí. Jednou z nich boli imatrikulácie. 

O imatrikulácie sa postarali naši tretiaci, ktorí privítali našich nových 

prvákov. Bolo to zábavné a smiešne, zasmiali sa na tom žiaci aj učitelia. 

Taktiež nás neminul volejbalový turnaj tried, do ktorého sa zapojilo aj 

družstvo učiteľov. Cieľom bolo, aby si žiaci a tím učiteľov zahrali a 

zabavili sa pritom.  

Ani sme sa nenazdali a Vianoce sú za dverami. Po nich sa blíži obdobie 

plné stresov a nervov, polročné hodnotenie. Tak Vám touto cestou 

prajeme krásne Vianoce, nezabudnuteľný Silvester a veľa zdaru pri 

polročných opravovačkách. ☺ 

B. Lender, J. Polkabla, II.A 

 

 



 

NÁŠ ADAPTAČNÝ KURZÍK ☺ 

Dňa 25. -  26. 9.2017 sa žiaci I.A, I.E a I.L zúčastnili Adaptačného kurzu 

v oblasti Hrabušíc, na Košariskách. 

Stretli sme sa o 8:OO na parkovisku pri Športovej hale, kde nás už čakal 

autobus. Plní nadšenia, očakávania, ale aj s trochou strachu sme do neho 

nastúpili. Po trištvrte hodiny kľukatej cesty strávenej v autobuse, sme konečne 

dorazili na miesto diania. Na Podlesku nás čakala krásna príroda, čerstvý 

vzduch, drevené chatky, ale aj kopec zábavy a nových zážitkov. Pani učiteľky 

nás rozdelili do izieb, kde sme sa ubytovali. Po zabývaní sme sa začali medzi 

sebou viac spoznávať a zoznamovať. Losovaním sme sa rozdelili do štyroch 

skupín, v ktorých sme pracovali počas týchto dvoch dní. 

Našou prvou úlohou bolo v skupinách vymyslieť a vytvoriť vlajku, ktorá nás 

mala nejakým spôsobom charakterizovať. Po vytvorení vlajok musela každá 

skupinka od prezentovať tú svoju, popísať čo a prečo je na nej. Po skončení 

tejto aktivity sme sa so svojimi vlajkami vyfotili. Potom sme mali priestor na 

voľno časové aktivity, ktoré sme využil po svojom, jedni išli do obchodu, iní sa 

kochali prírodou a ďalší hrali športové hry alebo len tak oddychovali.  

Nasledovala večera a po nej sme mali spoločné aktivity, kde sme na izbách 

vymýšľali reklamu a rozprávku na určenú tému. Keď už sme mali všetko 

nacvičené a premyslené,  tak sme sa všetci stretli v spoločenskej miestnosti 

a zabávali sa na tom, čo sme vymysleli. Večierka nám končila o 12-tej, no spať 

sme išli až okolo 5-tej ráno. Pani učiteľky nás prišli párkrát upozorniť na veľký 

hluk, no nám sa nechcelo ísť spať. 

Nasledujúce ráno sme sa museli v bojových podmienkach umyť a ísť na 

raňajky, ktoré boli veľmi chutné a rozmanité. Po dojedení raňajok sme sa opäť 

vrátili do izieb, kde sme si pobalili svoje veci a poupratovali izby. Na záver 

Adaptačného kurzu sme sa rozlúčili s prírodou a úžasným prostredím.  

Na autobus sme čakali o čosi dlhšie, no dočkali sme sa ho. Po príchode do 

Spišskej Novej Vsi sme sa ešte rozlúčili so spolužiakmi a učiteľmi. Potom sme 

sa už šťastní a plní zážitkov mohli pobrať domov a dospať predchádzajúcu 

prebdenú noc. Boli to nezabudnuteľné dva dni, na ktoré určite tak skoro 

nezabudneme a ďakujeme za ne organizátorom a SOŠ ekonomickej.  

PS: Odporúčame to všetkým budúcim prvákom, aby sa nebáli a určite išli do 

toho! 

 

N. Goceliaková, A. Pavľaková, S. Suchá, I.A 



 

 



 

 

 

 

 
 



ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA V PREŠOVE 

 

Na začiatku októbra sme sa vybrali na exkurziu do židovskej synagógy, 

ktorá sa nachádza v Prešove. Táto exkurzia nám odhalila množstvo 

nových informácií, ktoré sme doposiaľ nevedeli. Prednáška o židoch a ich 

kultúre bola veľmi zaujímavá a poučná, aj keď je toho ešte omnoho viac, 

čo sa môžeme o nich naučiť. Videli sme veľkolepú synagógu zvnútra na 

vlastné oči. Mali sme možnosť prezrieť si nástenné maľby, ktoré boli 

v orientálnom štýle. Pani, ktorá nás sprevádzala nám porozprávala o ich 

bohoslužbách, sviatkoch a zvykoch. Videli sme miesto, kde sa uchovávala 

Tóra a kde sa čítala. Po prehliadke dolnej časti sme sa presunuli na 

poschodie, kde sme si mohli poobzerať zbierku judaík. Videli sme 

nástroje na obriezku, ich oblečenie, knihy v hebrejčine a mnoho ďalších 

zaujímavých vecí, ktoré nám priblížili bežný život židov. Bola to veľmi 

náučná exkurzia a som veľmi rada, že som sa jej mohla zúčastniť.  

Mirka Ogurčáková, II.A 

 

 



IMA3COOLY 

Dňa 16.11.2017 ako každý rok aj tento sa uskutočnili imatrikulácie. Čo to 

znamená? Jednoducho povedané, tretiaci sa zhostili prípravy prijatia 

prvákov do cechu študentov. Konečne aj  tretiaci mohli vymýšľať úlohy 

pre prvákov, ktoré boli aj smiešne, vtipné, zábavné a samozrejme aj nie 

celkom po chuti prvákom. Start-up, JA Firma mala záštitu nad celou 

prípravou a priebehom. Tohtoročné imatky sa niesli v znamení  

Televíznych novín. Tretiaci sa pustili do prípravy niekoľko dní vopred. 

Natáčali videá, ktoré prinášali správy z diania na škole. Pre prvákov 

pripravili prekvapenie - boli pacientmi, ktorí ušli z psychiatrickej 

liečebne.  Zaujímavosťou bolo  vyhlasovanie výsledkov ankety 

o najochotnejšiu, najlepšiu, najprísnejšiu a najcoolovejšiu učiteľku. 

Samozrejme ani prváci neobišli na prázdno, pretože  bolo vyhlásenie 

najkrajšej prváčky, prváka. Všetci si prišli na svoje a my sa už tešíme na 

budúcoročné imatrikulácie. 

Z. Krušinská, 3.L 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Ako vnímali imatrikulácie naši prváci? 

„A je tu deň s veľkým „I“. Áno, dobre počujete. Veľké „I“ ako imatrikulácia,“ 

zazneli prvé slová úvodu z príhovoru tretiakov. Ako na každej strednej škole 

ani my sme sa tomu nevyhli. Tretiaci prijímali nových „ekonómov“ do svojho 

študentského cechu. Podľa niektorých je to strata času, podľa niekoho je to 

pomsta tretiakov alebo vstupenka do veselého študentského života. Ak chcete 

vedieť, ako to dopadlo, čítajte ďalej.  

Po krátkom príhovore nám dvaja tretiaci zatancovali „hriešny tanec“. Potom to 

už nechali na nás, aby sme sa predviedli. ☺ Všetky tri triedy predviedli svoje 

schopnosti, pri ktorých sme sa veru na plné hrdlo zasmiali. Odmenou nám bol 

potlesk a oreo plnené zubnou pastou. A ďalej sme už len tŕpli, kedy nás začnú 

„strápňovať“. Úlohy boli ľahké, zábavné a so sviežim dychom (pochopíte o pár 

riadkov nižšie). Prvá úloha na zahriate bola taká, že na igelit z jednej a druhej 

strany natreli nutellu. Bol to nechutný pohľad, ale pobavili sme sa. Ďalšia 

úloha bola „topka“. Terčom boli chlapci, ale aj jedno dievča. Museli si ľahnúť 

pod stoličku a dievčatá sa im snažili nastriekať šľahačku do úst. Šľahačka bola 

všade a pohľad na to bol veľmi zábavný, aj keď som ľutovala to dievča, ktoré 

bolo ostriekané šľahačkou. Samozrejme, šľahačku trebalo zapiť. Lúhovanie 

čaju bolo netradičné. Už ste skúšali lúhovať čaj za pomoci „zadku“? Určite nie. 

Keby ste si to náhodou chceli vyskúšať, tak vám prezradím ako na to. Do 

pohára si nalejete horúcu vodu, položíte na zem. Vrecúško s čajom si priviažete 

okolo pása a luhujete. Veľmi jednoduché a zábavné. Keďže nám nestačila 

šľahačka a čaj, tretiaci nás ponúkli hroznom, ale pozor! Takto ste ešte hrozno 

jesť nevideli. Dievčatám priviazali hrozno medzi nohy a chalani sa ho snažili 

spapať. Pohľad na to bol... Veď si domyslite ☺ 

Teraz, keď je po ima3coolácií, si my prváci môžeme bezpečne chodiť po 

chodbách školy a tešiť sa, že to máme za sebou.  

E. Biroščáková, I.L 

 

 

 



                                                                   

 

 

 



MEDOVÝ KRÉMEŠ        

Keďže sa blížia najkrajšie sviatky v roku, pripravili sme si pre vás recept, 

v ktorom môžete použiť sladký medík z našej včelnice.  

Ingredience 

CESTO       KRÉM 

450 g  hladká múka    1 l  mlieko 
150 g  práškový cukor    2 ks  zlatý klas  
3 PL  rum      2 ks  žĺtok 
3 ks   vajcia      4 PL  polohrubá múka 
11 2⁄  PL med      150 g  práškový cukor 
11 2⁄  PL sóda bikarbóna     200 g  maslo 
75 g             maslo      2 PL  rum 
        500 ml smotana na šľahanie 
Postup:  

Cesto:  
Z ingrediencií si vypracujeme mäkké cesto, ktoré rozdelíme na dve polovice. 
Jednu polovicu vyvaľkáme na vymastenom a vysypanom plechu. Prvý plát 
pečieme pri 180 stupňoch asi 6 minút. Prvý plát odporúčame upiecť na 
vonkajšej strane plechu, pretože s ním bude jednoduchšia manipulácia pri 
prenášaní. Pri druhom pláte cesta postup opakujeme, ale už ho nie je potrebné 
piecť na vonkajšej strane plechu.  
 
Krém:  
Uvaríme si puding z mlieka, klasov, žĺtkov a múky, necháme vychladnúť. 
Vyšľaháme maslo s cukrom a pridáme puding, dochutíme rumom. 
Krém natrieme na vychladnutý druhý plát v plechu, na to natrieme vyšľahanú 
šľahačku dochutenú cukrom podľa chuti a položíme prvý plát.  
Zaťažíme a dáme cez noc do chladničky. 
Na druhý deň nakrájame a posypeme cukrom. 
Recept je na veľký plech. 

 

Anna Mária Liptáková, III.E 



          

 ODDYCHNI SI... 

Jožko sa pýta otecka: "Oci, kto mi tento rok prinesie darčeky?" 

Otecko hovorí: "Kto iný ako Ježiško." 

Jožko odpovie: "Aha, ty si sa na mňa zase tento rok vykašlal." 

 

V aute ide rozhádaný manželský pár a ani jeden nechce ustúpiť, a tak už 

dlho mlčia. 

V tom prechádzajú okolo stodoly s koňmi, kozami a ošípanými. 

Manžel sa sarkasticky spýta: "Tvoji príbuzní?" 

A manželka odpovie: "Áno, z manželovej strany." 
 

 

Angličan sa pýta Slováka: „Jano, po ktorej strane na ceste jazdíte? Po 

pravej alebo po ľavej?“ Slovák mu hovorí: „Pomedzi jamy, kamarát....“ 

 

SUDOKU 

Hlavolam Sudoku predstavuje mriežku s rozmermi 9x9. Do prázdnych políčok 

lúštiteľ  postupne doplňuje čísla od 1 po 9 ,tak aby sa každé číslo nachádzalo 

práve jeden krát v: 

                         

    

 



 

 

 

Prispievatelia: 

Benjamín Lender II.A 

Jakub Polkabla II.A 

Natália Goceliaková I.A 

Andrea Pavľaková I.A 

Sofia Suchá I.A 

Miroslava Ogurčáková II.A 

Zuzana Krušinská III.L 

Ema Biroščáková I.L 

Anna Mária Liptáková  
 

 


