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 Všade dobre, doma najlepšie. Alebo 
najzaujímavejšie miesta na Slovensku.  
 Ponúkame Vám pár tipov na letné výlety. 
Slovensko je rôznorodá krajiná, ktorá nám má čo 
ponúknuť, napríklad:  mesto Kremnica, jaskyňu 
Domica, Kostol sv. Jakuba v Levoči, Skalnaté 
pleso,  Spišskú kapitulu, drevený artikulárny 
kostol Hronsek, Šútovský vodopád, Oravský hrad.

LETNÉ VÝLETY 
PO SLOVENSKUMilí čitatelia, 

všetci už máme pomaly za sebou ďalší školský rok. 
Niektorí sa už rozlúčili, iní sa s nami opäť 
v septembri stretnú. Chcem študentom končiacich 
ročníkov popriať veľa šťastia v ich ďalšej životnej 
ceste, aby si našli to svoje správne miesto pod 
slnkom. Všetci sa tešíme sa na to, keď nám prídu 
porozprávať o svojich úspechoch. Tým, s ktorými 
sa stretneme opäť v septembri,  želám, aby úspešne 
uzatvorili tento školský rok a príjemne strávili 
krásne letné dni.

 Pre všetkých mám jeden odkaz: „Povedz 
mi, aká bola tvoja minulosť, a ja ti poviem, aká 
bude tvoja budúcnosť.“

    Konfucius

 Aby sa vám lepšie rozmýšľalo, ponúkame 
vám v našom časopise  osvedčené rubriky, 
informácie o tom, čo sa u nás dialo a čo sa ešte 
chystá. Prajeme príjemné čítanie. 

Z.B.



Temnota

Stratená v tme, ponorená v slzách a sama.
Neostalo nič.
Len slzy, prázdnota v srdci a ticho.
Bolestivé ticho, ktoré ju ničilo každou jednou 
slzou.
Všetci ju tu nechali.
Nikoho nezaujímalo, ako sa bude cítiť. Proste ju 
nechali.
Avšak neprávom!
Nikto sa totiž nezaujímal o skutočnú pravdu. 
Vypočuli si lož a jednoducho sa jej otočili 
chrbtom.
Možno to bola karma.
Ale za čo?!
Za všetku pomoc? Za všetku ochotu 
a dobrosrdečnosť?!
Nezaslúžila si to.
Chcela len konečne okolo seba ľudí, pri ktorých 
by sa cítila ako doma. 
Chcela len okolo seba ľudí, ktorí by ju chápali 
a verili by jej...
No zmýlila sa v nich.
Avšak aj napriek všetkému, čo jej spravili, im 
odpustila.
Odpustila im všetko zlé, čo o nej povedali. 
Odpustila im všetky klamstvá, ktoré šírili.
Bohužiaľ zbytočne.
A teraz?
Ostala sama.
No aj napriek tomu, že jej podkopli nohy, sa 
rozhodla, že ostane silná.
Áno!
Ostane silná pre jej rodinu a pre jej lásku k tancu.
No hlavne pre samú seba.
A prečo?
Pretože život nie je nikdy fér. 
Život nám vždy bude podkopávať nohy a hádzať 
prekážky, ktoré budeme musieť prekonať.
Naša jediná slabina v prekonávaní je strach.
Strach z toho, čo bude ďalej a strach z ďalšieho 
pádu.
No nikdy sa nesmieme vzdať.
Pretože ak sa vzdáme, tak oni vyhrajú....
   

Eliška Bilská, I. A

Padajúci list

Načo zostávať?
Byť v tomto svete bez lásky
Načo oplakávať?
Čakám na temnú paniu bez hlásky

V tomto tajomnom tichu sa nesie ako vánok
Moji bratia spievajú mi na cestu ako škovránok
Krvavé slnko zapadlo za hory, nemohlo sa dívať
S posledným lúčom odišlo, už nemôžem snívať
Pani pošle rýchlych jazdcov, aby ma strhli od 
rodiny
A tak padám do temnoty ako teplej periny

Padám, už ma nič nezastaví
Mesiac na oblohe ma svojou žiarou vždy pozdraví
Padám, bude navždy koniec
Trblietajúce sa hviezdy sú ako cesta zo sviec
Padám, čas ide pomaly
Spomeniem si na teba, keď budem stratený
Padám, pani ma chytí do svojho náručia
Bratia dávno utíchli, teraz mlčia

Na zemi dážď je ako kvety ustlaný
Do neho padám celý dotrhaný
Boľavé srdce strachom umiera
Už je koniec, no smútok ma aj tak zožiera

Petra Sekeľová, I.A

Drahá neznáma

vnímam ťa nejaký čas
som stratený v tých očiach zas
Každý jeden sen ktorý mám
tak nebudem klamať  si tam

Chcem naveky v spánku zavrieť  oči
keď môžem byť naozaj s tebou len v noci
Zažiť ten pocit a darovať všetko čo cítim
podať ti ruku a vidieť svet tak ako ho vidíš

Chcem povedať veľa no nepoznám ťa
tá tvoja krása len to poznám ja
Chcem zobrať ťa domov a dať ti to všetko
spojiť dvoch tvorcov dvoch odlišných svetov

Keď vidím tie oči som v krajine divov
si oheň čo drží ma pri živote zimou
Aj keď ma nepoznáš cítim sa ľúbený
ako malý chlapec som platonicky zaľúbený 

S láskou A.F. 

BÁSNE



PODARILI SA NÁM „SUPROVÉ“ AKCIE:

•  Vianočná zbierka hračiek a školských potrieb 
– zbierku sme odovzdali  Charitatívnemu centru 
na sídlisku Sekčov v Prešove.

• Prešovský Večerník zverejnil článok 
o najaktívnejšej žiačke v rámci tejto zbierky - 
Sandre.

• Vianočná študentská burza  a charitatívny 
študentský koncert - výťažok z akcií sme venovali 
Spoločnosti detskej onkológie v Košiciach.
 Timotej Havrila, Evka Segeďová a Barborka 
Hanáková odovzdali Spoločnosti detskej onkológie 
v Košiciach sponzorský darček od študentov 
a pedagógov našej školy, venovaný malým detským 
hrdinom. Naši malí priatelia, bojujúci so zákerným 
ochorením, sa potešili spoločenským hrám 
v hodnote 90 eur.  

Oni musia veriť, my môžeme pomôcť... 

• Valentínsky pozdrav s „VALENTÍNKAMI“, 
valentínskymi odkazmi vo vestibule školy 
a školskom rozhlase.
 Kto chcel naplniť pozitívny odkaz 
historického Valentína, určite svojím odkazom 
potešil.           Kto nechcel, tak???

•   Školský „PantaRhei“sme tohto roku „skúšobne“ 
nahradili KNIŽNÝM BOOK CROSINGOM

•   DEŇ UČITEĽOV pre „našich pedagógov
 Milí učitelia, dovoľte, aby sme Vám pri 
príležitosti tohtoročného Dňa učiteľov 
v mene Žiackej školskej rady a žiakov našej školy 
poďakovali za všetko, čo nám dávate, za nové 
poznanie, za rady, za pravidlá, ktoré určujete, 
ale kvôli nám aj prispôsobujete, za to, že nás 
trpezlivo učíte zdvorilosti a úcte a ukazujete ako 
milovať prácu.
 Žiaci, teda my, podstatnú časť svojho 
denného času trávime v škole. Nie je preto jedno 
s kým, pod akým dozorom, prístupom, vedením, 
pod akou výchovnou taktikou prebieha vyučovací 
proces a celý pobyt v škole.
 Určite je náročné, ale zároveň aj úžasné 
a krásne pracovať s mladými ľuďmi, hľadať 
možnosti ako ich rozvíjať, pozitívne motivovať. 
A za to Vám ďakujeme.

•  „Živé knižnice“ u nás v škole
 spolupráca s Karpatskou nadáciou 
a ukrajinskými študentmi.
•  „Modrý gombík“ – UNICEF - realizácia verejnej 
zbierky
 Patríme k neustále sa rozširujúcej rodine 
UNICEF a pomáhame prispievať k úsmevu 
na tvárach detí.
•  Spolupráca s RMPK
•  Rozhlasové vysielanie ku Dňu matiek
 Keď som sa veľmi malá bála, zažala si svetlo 
a ukázala mi známe predmety v mojej izbe –
potom si zhasla a sedela si pri mne v tme, až kým 
som si bola celkom istá, že obrysy vecí sa nemenia.
Ktosi naliehal, aby si za sebou zavrela dvere mojej 
izby, ale ty si vždy nechala dvere tak, aby pásik 
svetla svietil do šera – len aby som videla, že nič 
neobchádza moju posteľ. 
 V istom zmysle je to stále rovnaké. Moje 
strachy sú teraz iné a v mojom svete je istota aj 
neistota – ale ty si doň vniesla svetlo, takže vidím 
svoje starosti také, aké sú. Problémy, ktoré môžem 
riešiť – nie od nich utekať.
 V nedeľu , 14. mája, sme si pripomenuli 
DEŇ MATIEK - deň našich mám, ale aj tých, ktoré 
ich s láskou nahrádzajú...
•   Slávnostná rozlúčka s maturantmi
 Veľa šťastia pri maturitných skúškach 
všetkým maturantom praje ŽIACKA ŠKOLSKÁ 
RADA

•  Medzinárodný deň detí
 brigáda žiakov 1. ročníka pod „vedením 
Sandry“ v okolí školy...

ŽIACKA ŠKOLSKÁ 
RADA



 Stredná umelecká škola Kežmarok vyhlásila 
výtvarnú súťaž „Moje neistoty“,  na ktorej sa žiačka 
II.A triedy, odboru fotografický dizajn, Katarína 
Chomincová umiestnila na  2. mieste s fotografiou 
s názvom „Nikdy nie je neskoro prekročiť svoj tieň“.

BLAHOŽELÁME

MOJE 
„NE-ISTOTY“

ROZLÚČKA 
MATURANTOV



 Práce sa posielali prostredníctvom 
emailu. Spolu  zo všetkých kategórii sa poslalo 272 
prác, z toho 70 prác bolo v mojej kategórii,  
z ktorých vybrali šiestich najlepších na konferenciu 
do Bratislavy. Svoje práce sme obhajovali  formou  
prezentácie, ktorú sme museli  prezentovať a obhájiť 
za 3,5 minúty. Medzi šiestimi postupujúcimi na 
konferencii  som sa umiestnila na 3. mieste 
v celoslovenskej súťaži  v Bratislave. 

 Boli to neopísateľné 2 dni stresu a nervov, 
ktoré však stáli zato. Ten pocit,  keď som sa 
dozvedela celkové výsledky,  bol  pre mňa ešte 
do dnešného momentu stále neuveriteľný. Prišli  
aj slzy šťastia a vďaky všetkým, ktorí mi s tým 
akýmkoľvek  spôsobom pomohli a podporili ma.  
Či to boli učitelia, pani učiteľka Čentíková, pani 
riaditeľka, ktorá mi to celé umožnila,  začo som 
jej veľmi vďačná, rodina a priateľ. Bola to pre mňa 
neopísateľne úžasná skúsenosť do budúcna, 
s ktorou sa mi otvorili aj nové možnosti, začo som 
nesmierne vďačná. 
Naďalej sa plánujem venovať charitatívnej zbierke 
pre deti a mamičky v núdzi,  ktorá sa v najbližšom 
období stane skutočnosťou.  

 Konferencia mi priniesla veľmi veľa, 
dozvedela som sa veľa nových zaujímavých  
informácií. Mala som možnosť  pozrieť si aj 
projekty iných účinkujúcich z rôznych kategórií, 
ktoré boli pre mňa zaujímavé. Každá jedna  práca, 
projekt, aplikácia a pod. mala svoje čaro. Každý 
jeden z nich už mal niečo za sebou. Spoznala som 
veľa mladých a šikovných ľudí z iných oblastí. 

 Týmto by som chcela povzbudiť všetkých 
mladých ľudí,  mojich rovesníkov, aby si šli 
za svojím cieľom nech je akýkoľvek, a vtedy, keď to 
najmenej čakajú, tak príde to najväčšie potešenie 
ako vďaka za to, čo robia. Pomáhajme si vzájomne 
jeden druhému  bez toho, aby sme zato niečo chceli. 
 
 Záver by som chcela ukončiť myšlienkou: 
 Prísť za niekým a podať mu pomocnú ruku 
bez toho, aby sme zato niečo chceli, to je čaro pravej 
nezištnej pomoci. Držme sa toho,  pomáhajme si 
a bude nám spolu oveľa lepšie.    
     
   Sandra Škurlová, I.A

VIZITKA ŠTUDENTA
Sandra Škurlová 

• študentka  I.A triedy – fotografický dizajn 
• znamenie zverokruhu: ryby 
• záujmy: herectvo, spev, klasická hudba – opera
• charitatívne zbierky, práca so starými ľuďmi
• najväčší doterajší úspech: rôzne súťaže v speve 
a  3. miesto  na celoslovenskej súťaži v kategórií 
JUNIOR TEXT
• budúcnosť:  V budúcnosti sa plánujem venovať 
aj naďalej  nezištnej pomoci a to rôznymi zbierkami 
pre deti a mamičky v núdzi a svoj čas venovať 
aj pomoci starým ľuďom prácou v nemocnici. 

 Chcela by som sa s Vami podeliť o moju 
skúsenosť z Bratislavy.
 S pomocou pani učiteľky Valérie  Čentíkovej 
som sa zaregistrovala do 12. ročníka súťaže 
JUNIOR INTERNET v kategórii JUNIOR TEXT.  
JUNIOR INTERNET je  súťažná konferencia, 
ktorá ponúka odrazový mostík pre začínajúcich 
webových programátorov, grafikov a dizajnérov, 
programátorov  mobilných aplikácií a blogerov. 
 Na podujatí mladí nadšenci predstavujú 
svoje projekty a ďalšie vízie skúseným odborníkom 
v úlohách porotcov a prednášajúcich. 

 Vo svojej práci som sa podelila s mladými 
ľuďmi o svojej skúsenosti. Témou mojej kategórie 
bola téma: ,,Je tajomstvom šťastia nezištná pomoc 
iným?“ Vo svojej eseji som písala o charitatívnej 
zbierke pre deti a mamičky v núdzi, ktorú som 
zveľadila na našej škole, prostredníctvom školskej 
rady,  a taktiež o práci v nemocnici z minulého leta 
v zariadení opatrovateľskej služby v Bardejove, kde 
som pomáhala starým ľudom aj so základnými  
hygienickými  potrebami. 



TOLERANCIA JUVYR 2016

VIZITKA ŠTUDENTA

 Aj v tomto školskom roku sa žiaci 
našej školy zapojili do esejistickej súťaže, ktorú  
vypísala Katedra bioetiky UNESCO alokovaná na 
Filozofickej fakulte Prešovskej univerzite v Prešove, 
s názvom  „Tolerancia – výsada súčasnosti?“. 
Z piatich príspevkov boli dva ocenené.  Darina 
Vašková (III. A) získala 2. miesto a Vanessa 
Stejskalová (II.C) sa umiestnila na 3. mieste.
Víťazkám a všetkým súťažiacim blahoželáme.

Simona Škovranová
• študentka I.G triedy, odbor vlasová kozmetika
• znamenie zverokruhu: váhy
•   záujmy: Rada strihám, venujem sa kozmetickým 
úpravám a robím gélové nechty.
• najväčší doterajší úspech: Mojím najväčším 
úspechom bola účasť na súťaži  JUVYR 
v Bratislave, kde som sa umiestnila na 3. mieste.  
JUVYR je školské prezentačné  podujatie žiakov 
základných a stredných škôl. Z celého Slovenska 
sa tu zviditeľnili a predstavili v remeselných 
zručnostiach žiaci stredných odborných škôl. 
Cieľom akcie a ústrednou myšlienkou bola 
propagácia odborného vzdelávania.
• budúcnosť: V budúcnosti by som chcela 
zmaturovať, mať vlastný kadernícky salón a založiť 
si rodinu. 

BLAHOŽELÁME za 2. miesto - Jesenné 
variácie, kozmetika - Gabriele Bednárovej 
(IV.B) a za 3. miesto - Svadobný účes - Simone 
Škovránovej(I.G)

 

  TOLERANCIA – VÝSADA SÚČASNOSTI ?
(Úvaha)

 Tolerancia je v dnešnom svete tak trocha 
nepochopená. Dnes už nikto nikoho netoleruje. 
Časom sa zo sveta tolerancia úplne vytratí. Dá sa 
s tým niečo urobiť? Ak sa nenaučíme tolerovať 
ostatných ľudí, postupom času sa dobré ľudské 
vzťahy pomaly vytratia. Lebo čím viac ľudí je na 
svete, tým ťažšie sa tolerujú. Vzťahy vo vzájomnej 
tolerancii sú oveľa ľahšie. Na to, aby sme niekoho 
tolerovali, je potrebné vynaložiť veľa úsilia. Ak sa 
nám to podarí, potom je vychádzanie s ostatnými 
oveľa jednoduchšie. Nie každého človeka dokážeme 
tolerovať rovnako. Veľkou úlohou je sympatia, 
lebo ak nám je niekto sympatický, tak ho začneme 
tolerovať veľmi rýchlo, ba aj okamžite. 
 Prečo sa ľudia vlastne netolerujú? Každý 
človek je iný, má iné názory, spôsoby a iný prístup. 
Prečo je ťažké tolerovať všetkých? Pretože sa to 
niekedy úplne nedá.  Ľudia oveľa rýchlejšie začnú 
tolerovať niekoho, kto má s nimi aspoň niečo 
spoločné, ako keď si nemajú čo povedať. ...
 Človek by si myslel, že tolerovať seberovných 
je jednoduchšie, ale je na veľkom omyle. Tolerovať 
niekoho v mojom veku je ešte ťažšie ako tolerovať 
starších.  Uvedomujem si, že keď sa rozprávame, 
zvyšujeme na seba hlas, hádame sa, nedávame 
pozor na tón hlasu, slovíčka... .
 Dá sa povedať, že ak sa snažíme dohodnúť 
so seberovnými, tak sa väčšinou ešte viac pohádame 
a výsledok je zdrvujúci. Ovládnu nás city, emócie, 
naša povaha, nálada a diskusia sa končí zle.
 Je pravda, že niektorých ľudí dokážeme 
tolerovať viac, iných menej. Ak sa nebudeme snažiť 
tolerovať ľudí okolo seba, ani oni nebudú tolerovať 
nás a jedného krásneho dňa zostaneme sami.    

Vanessa STEJSKALOVÁ, II.C 



VÝSTAVA 
DOTYKY


