
III.A už napiekla, pridáte sa? 

Medovníčky 
(mäkké hneď po upečení )

1kg hl. múky extra špeciál
30 dkg medu
3 celé vajíčka
2 dcl mlieka
30 dkg práškového cukru
3 lyžičky sódy bikarbóny
25 dkg palmarínu
1 lyžičku škorice
 Všetky prísady bez múky zohrejeme nad 
parou do roztopenia palmarínu. Do roztopenej 
a prechladnutej masy vmiešame múku a poriadne 
vymiešame. Dáme do chladničky na 1-2 hodiny. 
 Medovníčky vykrajujeme hrubé cca 0,75 
cm. Mastime ich žĺtkom, hneď po upečení. Do žĺtka 
dáme trochu práškového cukru, aby sa leskli. 
Pečieme na mastnom plechu, pečie sa to rýchlo, cca 
7-8 min. Netreba ich ukladať tesne vedľa seba, lebo 
sa zlejú ...
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Prírodný gélový osviežovač vzduchu

... vyrob si vianočný darček 

Potrebujeme: 
* pekné sklíčka
* voňavé suroviny, napr. škoricové paličky, badián, nové 
korenie, klinček, (resp. ihličie, šišky, bobkový list, sušené či 
čerstvé šípky, levanduľu, atď.)
* sušené alebo čersté kúsky citrónu, vcelku alebo nakrájané 
na kolieska
* želatínu 
* potravinárske farbivo (gelové alebo práškové)
* vonnú esenciu - silicu
* štipku soli

 Postup výroby vlastných prírodných osviežovačov 
vzduchu je úplne jednoduchý. Do malých zaváraninových 
pohárov vložíme rôzne prísady podľa toho, akú vôňu 
chceme mať a podľa vlastnej fantázie. Pekne naukladané 
prísady zalejeme horúcou želatínou pripravenou podľa 
návodu, do ktorej sa pridá farbivo a silica (cca 20 kvapiek). 
Nakoniec zmes trošičku posolímé (soľ slúži ako prírodný 
konzervant). Dáme stuhnúť na pár hodín do chladničky.  
Sklíčka si môžeme odekorovať rôznymi stužkami, špagátom 
alebo nalepíme rôzne nálepky. 
 Vôňa sa nám bude uvoľňovať do ovzdušia, keď sa 
bude hmota v sklíčku postupne vyparovať.

Milí čitatelia!
 Aj Vy máte pocit, že všetko je neja-
ké rýchlejšie? Ani sme sa nenazdali a už nám 
klopú Vianoce na dvere. Nechcem sa venovať 
„otrepaným“ frázam, každý predsa vie, o čom sú 
Vianoce. Chcem Vám však ponúknuť v tomto 
zimnom období možnosť dozvedieť sa o dianí 
na škole, získať inšpiráciu, relaxovať  .... Skúste si 
sadnúť k voňavému čaju, zabaliť sa do teplej deky  
a vychutnať si  našu ponuku. Verím, že každý 
si nájde to svoje. Máme na to správne prísady 
- stále rubriky, úplne nové infošky, fotografie, 
úspechy a...

Z.B



Zlato z INTERBEAUTY     R E P O R T Á Ž  
 
 Dňa 27.októbra na našu školu zavítal po-
slanec mestského zastupiteľstva, vysokoškolský pe-
dagóg a zároveň riaditeľ Šarišskej galérie 
v Prešove, Rudolf  Dupkala ml. 
 Už pri vstupe do vestibulu školy nám bolo 
jasné, že je to energický a časovo vyťažený človek. 
Napriek tomu si našiel dostatok času na prednáš-
ku, v ktorej nás bezprostredným a uvoľneným spô-
sobom oboznámil s fungovaním v mestskom za-
stupiteľstve, o možnostiach a výzvach pre mladých 
ľudí vo vzťahu k ponukám Európskej únie. Počas 
celej prednášky zdôrazňoval dôležitosť vzdelávania 
sa a ovládania cudzích jazykov. Vzdelaný človek 
si totiž uvedomuje svoje práva, ale aj povinnosti, čo 
je veľmi dôležité pre dnešnú modernú spoločnosť.

Veronika Knišová, IV.E

 Kto nezažil atmosféru súťaží, ten nepochopí ich 
príťažlivosť, silu nadšenia, plodnosť vytrvalosti, umenie pre-
hrávať a radosť z víťazstva...
Každá súťaž si vyžaduje tímovú prácu, ktorú zabezpečuje sú-
ťažiaca kozmetička - vizážistka, kaderníčka, nechtová dizaj-
nérka, modelka, majsterka OV a ďalší, ktorí pripravujú celú 
tu šou.
 Samotná príprava na súťaž pohltí nemálo energie: 
od tréningových cvičení, cez vzájomné konzultácie, k tomu 
pripočítajme nákup a výber vhodných líčidiel, štetcov, ume-
lých mihalníc, telových a vlasových prípravkov, ale aj návrh 
a realizáciu vhodného oblečenia, doplnkov, úpravu vlasov, 
nechtov...
 Počas prípravy je potrebné stretnúť sa, vypracovať 
stratégiu, využiť všetku svoju energiu, schopnosti, talent a 
vkus k dosiahnutiu cieľa. 27. medzinárodný veľtrh kozme-
tiky INTERBEAUTY v areáli výstaviska Incheba Expo Bra-
tislava sme navštívili aj my a nenechali sme si ujsť skvelú 
veľtržnú atmosféru. Sledovali sme  prácu profesionálov 
v oblasti krásy a nechali sa inšpirovať ich filozofiou. Zúčast-
nili sme sa celoslovenskej súťaže v účesovej tvorbe a deko-
ratívnej kozmetike INTERBEAUTY TROPHY 2014. Našu 
školu reprezentoval tím študentiek:
                Veronika Bedečová - IV. A
                Lívia Peľáková - IV. A
                Anna Knapíková - II. G
                Bibiana Chovancová - III. D

 Súťažiaci mali v časovom limite 180 minút preme-
niť svoju modelku na Lesnú vílu. Odborná porota 
hodnotila celkový vzhľad modelky, účes, líčenie s čiastočnou 
maľbou na telo a nail-art. Náš tím dokázal v silnej 
konkurencii obsadiť vynikajúce 1. miesto a posilnil tak 
dobré meno našej školy v profesionálnych kruhoch.

Ria Laputková

Keby som bola prezidentkou
 Keby som bola prezidentkou, zmenila by 
som pohľad ľudí na Slovensko. Ľudia už nevi-
dia nič dobré. Riešia len to, aký politický systém 
vládne, nezamestnanosť, sociálne zloženie obyva-
teľstva. Slovensko posudzujeme podľa našich poli-
tikov, ktorí myslia iba na seba. Ja, ako prezidentka, 
by som chcela ľuďom ukázať, že Slovensko je do-
konca oveľa krajšia krajina, ako mnohé iné, no my 
to nevidíme. Naša krajina, ktorá si prežila svoje,  
má čo ukázať svetu,  zaslúži si byť poznaná doma, 
ale aj vo svete. A aby som ukázala, že aj naša malá 
krajinka má veľké srdce, začala by som od mla-
dých občanov tohto štátu. Najprv by som vylepšila 
školstvo, učebné plány, školské zariadenia, proste 
všetko, aby sa dnešná mládež do školy tešila, alebo 
aspoň dobre pripravila na svoju budúcnosť. Ľudia 
potrebujú dôvod ostať na Slovensku a nie 
odchádzať.  Nezamestnanosť by sa znížila, kultúra 
by sa zmenila a my by sme sa už nemuseli hanbiť 
povedať, že sme zo Slovenska, ale boli by sme hrdí 
Slováci. 

Erika Mochnacká, III. B



Červené stužky 
1.12.2014

Cvičné firmy

 V  školskom roku 2014/2015 sa cvičná 
firma TOP FOTO, s. r. o  zúčastnila na viacerých 
veľtrhoch cvičných firiem. Prvýkrát sa predviedli 
v Košiciach 5.11.2014 , kde získali cenu za Najlepší 
katalóg . 25.11 – 26.11.2014 sa konal v Bratislave 
17. ročník  medzinárodného veľtrhu cvičných fi-
riem, kde získali ďalšie ocenenie za Najlepší ka-
talóg v konkurencii 69 domácich a zahraničných 
firiem. Ďalšia súťaž bola vo Vranove nad Topľou 
(10.12.2014), kde získali ocenenie v kategórii Naj-
lepší katalóg.

 Náš žiak Maroš Jamrich z III.A triedy zís-
kal 1. miesto vo výtvarnej súťaži stredných škôl
v celoslovenskej kampani Červené stužky. Je zame-
raná na problematiku boja proti AIDS. Teší nás, že 
sa umiestnil na krásnom 1. mieste v konkurencii 
98 škôl celého Slovenska. Je to už druhé víťazstvo 
nášho žiaka od začiatku kampane. Pripomíname, 
že v roku 2012 získala Dominika Miková 3. miesto.
Blahoželáme a tešíme sa na ďalšie úspechy.

Z.B. 

A Aktuálny problém?
I Individuálny problém?
D Dlhodobý problém?
S Spoločenský problém?

I.G

II.G



Výstava fotografií v 
KRAJSKEJ HVEZDÁRNI 

A PLANETÁRIU  
v Prešove

 TIME....Čas..... - tak často skloňovaný pojem, fe-
nomén dnešnej doby.....Odborník by povedal – je to pojem 
relatívny. Filozof doplní – „panta rhei“, všetko plynie a bežný 
smrteľník zo svojho každodenného uhla pohľadu, že je ho 
čím ďalej, tým menej.
  Čo je však čas z pohľadu umelca...? Ako pojem je 
naozaj relatívny, je to  veličina, ale v tom najpozitívnejšom 
zmysle slova, ktorú život, ako tá najvyššia umelecká hodnota, 
ponúka. Je to aj príležitosť zastaviť sa, vnímať ČAS ako šancu 
zachytiť okamih, drobnú i väčšiu zmenu na miestach a uda-
lostiach, ktoré sú našimi tichými spoločníkmi, a ktoré pre ne-
dostatok času možno nepoctíme dostatočným obdivom 
a vďakou.
 Čas, to je nastavené zrkadlo tých najúžasnejších 
zmien, ktoré jeho plynutie ponúka. Sú to stopy, ktoré doka-
zujú, že sme časťou veľkého žijúceho, meniaceho sa celku....
Sme mysliacou časťou obrovského zmysluplného celku a ako 
mysliace bytosti vnímajme výnimočnosť,  jedinečnosť každé-
ho okamihu ako neopakovateľnú príležitosť....
 Uvedené vnímanie skutočnosti a hodnoty času 
približujú širokej verejnosti študenti a pedagógovia výstavou 
fotografií 



  14. 11. 2014

Vizitky našich TOP 
študentov …

Meno: Marianna Anderková
Študentka II.A  triedy,  študijný  odbor – propagač-
ná grafika
Znamenie zverokruhu: Vodnár
Záujmy: tanec, kreslenie
Najväčší doterajší úspech: dvakrát titul majstra sve-
ta v mažoretkovom športe, MLADÁ ELITA 2014 
Predstavy o budúcnosti: dostať sa na vysokú školu 
a pokračovať vo zvolenom odbore
Vzťah k našej škole: vybrala som si odbor, ktorý 
ma baví.

Meno: Natália Madziková
Študentka II.A  triedy,  študijný odbor: fotografický 
dizajn
Znamenie zverokruhu:  Vodnár
Záujmy: tanec, voltíž, kreslenie
Najväčší doterajší úspech:  majsterka sveta v mažo-
retkovom športe, MLADÁ ELITA 2014 
Predstavy o budúcnosti :   dostať sa na vysokú ško-
lu a zamestnať sa v odbore
Vzťah k našej škole: pozitívny, zatiaľ sa mi môj od-
bor páči a som tu spokojná.



Výlet v Tatrách

 Naša trieda – II.A sa zúčastnila už každoroč-
ného  výletu do Vysokých Tatier. Bol to pre nás veľký 
zážitok. Najskôr sme pricestovali do Popradu vlakom. 
Vyviezli sme sa na električke  do Tatranskej Lomnice. 
Potom sme išli na lanovke na Skalnaté pleso. Išli sme 
aj pešo, ale nie veľa. Keď sme boli hore, naskytol sa 
nám  krásny výhľad na okolie. Súčasťou výletu ne-
bolo len vozenie sa, absolvovali sme aj prechádzku 
okolo jazera. Keďže sme žiaci umeleckých odborov, 
nafotili sme krásne fotky. Naspäť sme išli pešo až do 
Starého Smokovca. Videli sme toho veľa, nafotili sme 
toho veľa, boli sme s fajn učiteľmi a bola veľká sranda. 
Môžu ľutovať tí, čo neboli.

 Výletníci z II.A

Viac o našich učiteľoch
Mgr. Martina Šomská

Odkiaľ pochádzate?
Z menšej dedinky v okrese Vranov nad Topľou.

V akom mesiaci ste sa narodili?
V októbri. Deň a mesiac narodenia sa zhodujú 
s narodením Ľudovíta Štúra.

Kedy ste sa rozhodli, že sa chcete stať 
učiteľkou?
S touto myšlienkou som sa pohrávala počas 
štúdií, ale samotné rozhodnutie vzniklo spon-
tánne pri konkrétnej pracovnej príležitosti.

Pracovali ste už niekde okrem tejto školy?
Áno, pracovala, no nebolo to v školstve.

Ako dlho pracujete na našej škole?
2 roky

 Ako sa cítite na tejto škole, čo kolektív?
Práca je pekná, občas vyčerpávajúca. V takom 
veľkom kolektíve pracujem po prvýkrát. Je prí-
jemné pracovať s ľuďmi a keďže aj kolektív 
je fajn,  cítim sa tu veľmi dobre. 

Študenti by sa radi  dozvedeli aj niečo z Vášho 
súkromia. Prezradíte nám o sebe niečo?
Som vydatá, mám dve deti a rodina je pre mňa 
na prvom mieste.

Čo robíte rada vo voľnom čase?
Mám rada prechádzky v prírode, rada čítam, 
hrám na gitare a trávim čas s rodinou.

 Aká hudba Vás zaujíma?
Pop-rock.

 Aká je Vaša obľúbená farba?
Hnedá, biela.

Vaše obľúbené jedlo?
Rizoto na rôzne spôsoby.

Máte nejakú peknú príhodu z detstva?
Je ich veľké množstvo, väčšinou spojené s prí-
rodou, kamarátmi. 

Čo by ste odkázali našim študentom?
Aby si plnili svoje sny a pri tom mysleli na toto: 
„Natoľko pokročíš, nakoľko sa premôžeš.“
A nech si pomáhajú :o)



Zaujímavé stretnutie 
so svetom autistov

 15. októbra sme v rámci hodín psychológie 
navštívili Súkromnú základnú školu s materskou 
školou pre autistické deti na Vodárenskej ulici 
v Prešove.
„Chceli sme vstúpiť do sveta, v ktorom žijú. 
Dovolia nám to?“
 Niekoľkoposchodová budova s malými 
„hracími zónami“ pred vchodom v nás vyvolávala 
zvedavosť. Každé poschodie bolo iné, plné fareb-
ných podnetov. Špeciálne miestnosti na muziko-
terapiu, arteterapiu, canisterapiu, relaxačné miest-
nosti – to je presne to, čo potrebujú autistické deti 
pre svoje uvoľnenie, pohodu a možnosť učiť sa, síce 
len po malých krôčikoch.
 Úžasný prístup pracovníkov školy, reakcie 
detí na nás – pozitívne, chvíľami však prekvapi-
vé, možno šokujúce, tvorivá práca učiteliek, knihy 
symbolov pre každého žiačika, zaujímavé pomôc-
ky či hračky – proste „ich“ svet, ktorý potrebujú, 
ktorý im pomáha, učí ich a vzdeláva.
 Veľký zážitok pre nás („bezproblémových“) 
a súčasne aj vyvolávajúci otázky: „Narušili sme ich 
svet? Boli sme pre nich ďalším podnetom? 
Alebo oni pre nás?“
    Žiačky II. B triedy

Prečo si komplikovať život?
Chýba ti niekto?..................... Zatelefonuj.
Chceš sa s niekým stretnúť?....... Pozvi ho.
Chceš, aby ti rozumeli? ............. Vysvetľuj.
Máš otázku? .................................. Pýtaj sa.
Niečo sa ti nepáči? .................... Povedz to.
Niečo sa ti páči? ........................ Povedz to.
Chceš niečo? ........................... Popros o to.
Miluješ niekoho? ................ Povedz mu to.

MÁME LEN JEDEN ŹIVOT.
ZJEDNODUŠME SI HO.

Vaša Žiacka školská 
rada zorganizovala: 

• Slávnostné otvorenie školského roku (IV. E, 
III. B) 
• Bielu pastelku na našej škole (IV. A) 
• Dni dobrovoľníctva (II. C, II. D)
• Dni nezábudiek na našej škole (IV. A)

• KOMPRAX  v našej škole...
„Moderný grafický ateliér“ – autor: žiačka II. A     
triedy Soňa Volčková + III. A  
• Jesenný CrossFit – špeciálny kruhový tréning 
s Lukášom Katriňákom a žiakmi našej školy

• 27. októbra sme sa aktívne zapojili do zaujímavej 
akcie pri príležitosti Medzinárodného dňa  škol-
ských knižníc. Tohtoročná téma - Sila prostred-
níctvom spoločenstva –kolegialita, rozmanitosť, 
vízia. Všimli ste si  spojenie literatúry s výtvarným 
a hudobným umením?

• 8.  november Modelové komunálne voľby
• 11. november Deň študentstva na našej škole
• 11. november Imatrikulácia žiakov
• 14. november Deň otvorených dverí
• 5. december Mikulášsky pozdrav 
• 18. december  Vianočná burza +   charitatívny 
koncert
• 19. december  Vianočná zbierka hračiek a škol-
ských potrieb pre deti zo sociálne znevýhodnené-
ho prostredia


