
––– 



OBSAH  

 

1. Blšie trhy .........................................................................................................  3 

2. MLADÍ v EÚ ....................................................................................................  4 

2.1 Na súkromke to žije! ..................................................................................  5 

Číta celá súkromka, Retro deň, Svetový deň bez mobilu 

2.2 What's new? .................................................................................................  6 

Rozhovor s Mgr. Martinou Otrísalovou 

Rozhovor s lektorkou Charlotte z Manchesteru .............................................. 8 

2.3 Keď nás kopne jarná múza ....................................................................  10 

Umelecké uvažovanie o jari  

Naša trieda alebo ako doma napísať sloh ........................................................ 11 

3.  Rakúsko – predsednícka krajina EÚ ...............................................12 

4.  Mahlzeit! Chuťovky v Rakúsku .........................................................13 

5.  Vedeli ste, že... ..........................................................................................14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V piatok 6. apríla 2018 sa na našej škole uskutočnili tradičné blšie trhy.  

Stoly sa prehýbali od rôznych druhov tovarov. Kam sme sa len obzreli boli samé dobroty, 

nikto neostal hladný. Takmer nik neodolal ukrajinským pochúťkam. Popri farmárskom stánku 

sa prechádzali kravička so sliepočkou. Našťastie to neboli naozajstné zvieratká, ale len úžasné 

kostýmy našich tretiakov. Za „babku“ sme mohli nakúpiť "U dúchodcú" a pre tých, čo sú zlí a 

neposlušní bol stánok "Trestancov" ako stvorený. Hneď pri vstupe sme sa dostali zároveň do 

"Neba aj pekla", rýchlejšie ako na Aliexpresse sme mohli nakúpiť v ružovom "Albiexpresse" 

a kto nechcel rozčúliť Ruženku, mohol nakúpiť v stánku 2. A. 

V závere nás čakalo vyhodnotenie najlepších stánkov a predajcov.  

Na 3. mieste sa umiestnila 1. A so stánkom „Nebo peklo“, 

na 2. mieste skončili „Dúchodci“ z 3. C,  

o 1. miesto sa podelili 1. B so stánkom „Chytrý chochol“ a 3. A so stánkom „U farmára“. 

Každá trieda si odniesla sladkú výhru a diplom. Bol to rušný, ale aj zábavný a príjemne 

strávený deň. 

                                                                                                                 Kristína Jašíková 
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MLADÍ v EÚ 

 
  



N 

Tento rok to na našej škole naozaj žije! V posledných mesiacoch sme zorganizovali veľa 

aktivít, ktoré nám spríjemnili a ozvláštnili vyučovanie.  

Svetový deň bez mobilu sme si pripomenuli 6. februára. 

Aj naši študenti si vyskúšali, aké je to stráviť jedno 

dopoludnie bez svojho mobilného kamaráta. To, že išlo o 

naozajstnú výzvu, sa potvrdilo, pretože telefón odovzdalo 

len zopár odvážlivcov. Mobily sa zozbierali v každej triede 

a potom boli uzavreté v trezore, kde zostali po celé 

vyučovanie. Na konci dňa sa všetky zase rozdali naspäť 

a študenti vyplnili dotazník o tom, ako sa bez svojho 

miláčika cítili.  

 

Študentská rada zorganizovala pri príležitosti "Marec mesiac knihy" spoločné čítanie  

s názvom "Číta celá Súkromka". 

Študentky predčítali úryvky zo svojich obľúbených kníh. Posadali sme sa do kruhu a so 

záujmom počúvali. Trošku sme sa vrátili do detských čias, keď nám rodičia čítavali knihy 

pred spaním. Super atmosféra nechýbala.    

Čo nám odporúčajú? 

Martina Mihalovičová, 4. D – Tatina Melasová: Tovar 

Denisa Kristiník, 4. D - Vladimíra Šebová: Insomnia 

Dajana Králová, 2. A - Veronica Rothová: Divergencia  

Eliška Vrablecová, 4. D - Dominik Dán: Červený kapitán  

Karolína Muchová, 1. A - John Green: Na vine sú hviezdy 

 

2. marca si pre nás študentský parlament pripravil tematický Retro deň. Učitelia aj študenti 

mali možnosť obliecť sa do retro oblečenia, napríklad po svojich rodičoch. Mnohí nezaháľali 

a našli zaujímavé kúsky, z ktorých vykúzlili vtipné outfity. Aj takto sa dá spríjemniť deň pred 

víkendom. 

Jana Sabayová 
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Vyspovedali sme... 
Určite ste si všimli, že od septembra tohto školského roka nám 

v škole pribudla nová pani učiteľka angličtiny – Mgr. Martina 

Otrísalová. My sme sa ju rozhodli vyspovedať. Ako sa jej na novom 

pracovisku páči, a čo hovorí na nás študentov sa dozviete 

v nasledujúcom rozhovore.  

 

Ako sa Vám na škole páči? 

Veľmi :-) Páči sa mi nielen budova školy spolu s celým areálom, ale 

aj kolegovia, študenti , vzájomné vzťahy a priateľská atmosféra.  

Odkiaľ ste sem prišli? 

Svoju učiteľskú prax som začala hneď po ukončení univerzity na senickom gymnáziu ako 

učiteľka anglického a španielskeho jazyka, neskôr som učila na SOŠ v Senici a príležitostne 

som mávala kurzy v jazykových školách a súkromných firmách. Moja posledná zastávka pred 

SSOŠP bola materská dovolenka. Strávila som so svojim deťmi, dcérou Lindou /6/ a synom 

Davidom /3/, doma krásnych šesť rokov plných rozličných aktivít, keďže som počas tohto 

obdobia pôsobila ako koordinátorka materského centra v Senici, poradkyňa nosenia detí 

a viazania šatiek a inštruktorka baby salsy – tancovania s bábätkami.  

V čom je táto škola iná oproti predošlým? 

Je menšia a to sa odzrkadľuje vo všetkom, najmä vo vzťahoch a pravidlách. Je to tu viac 

o dohodách a o tom, aby sa všetci cítili príjemne.  Páči sa mi aj spôsob stravovania, teda to, že 

máme na výber z viacerých jedál.  

Akí sú naši žiaci? 

Postupne sa s nimi spoznávam. Začiatky boli na oboch stranách určite trošku rozpačité. 

Zvykáme si na seba, hľadáme spoločný systém. Hoci som na žiakov prísna a vyžadujem veľa, 

dovolím si tvrdiť, že som priateľská a ľudská. Myslím, že niektoré moje skupinky na to už prišli 

a vedia, že sa dá so mnou takmer vždy dohodnúť. Žiaci sú tu rôzni – ambiciózni, šikovní, 

pasívni, leniví, trpezlivosť skúšajúci ... nájde sa z každého rožka troška. Cením si snahu, 

čestnosť a úprimnosť. Čo mi však asi najviac prekáža, je práve pasivita a lenivosť. Keď vidím, 

že žiak má inteligenčne na viac, ale nejako sa snaží tu tie dni a mesiace prežiť bez ujmy na 

mozgovej kôre, nepohne ani prstom a doslova premrhá príležitosť pracovať na sebe a rozvíjať 

svoje schopnosti, to ma úprimne mrzí. A bohužiaľ, takých žiakov je tu veľmi veľa.   

Čo hovoríte na kolegov? 

Kolegovia ma od prvého dňa prijali medzi seba veľmi priateľsky, sú milí a nápomocní. To isté 

platí aj o vedení školy. Poriadok určite musí byť, ale nie je nutné na všetko tlačiť z pozície moci 

a profesijnej nadradenosti.  Tu to tak funguje a veľmi si to vážim. Môžem povedať, že do práce 

chodím naozaj rada a s kolegami sa rada stretnem aj v mimopracovnom čase. 



Čo si myslíte o našich akciách v škole? 

Akcie a aktivity na škole sú veľmi pestré a nápadité. Je určite dôležité, aby mali spolužiaci 

možnosť pracovať spolu aj mimo vyučovania, rozvíjali tvorivosť, spoluprácu, spoznávali náš 

región a krajinu a v neposlednom rade reprezentovali školu na rôznych súťažiach. Takéto 

aktivity podporujem a rada sa ich zúčastňujem, lebo ako sa hovorí, „som za každú srandu“. 

Čo by ste v škole zmenili? 

Páčilo by sa mi pracovať so žiakmi v ešte menších skupinkách vo vlastnej moderne vybavenej 

jazykovej učebni. Veľmi rada by som u študentov vyvolala väčšie nadšenie pre cudzie jazyky 

a motivovala ich k pravidelnému a intenzívnemu samoštúdiu. Pre niektorých je totiž pojem 

„domáca príprava“ niečo nereálne.  

                                                                                                                                                   

Jana Sabayová 
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We had a fewminutes so wedecided to make a quick interview with our english lector 

Charlotte from Manchester. She is 24 years old and is currently living in Skalica.   

Mali sme chvíľku voľného času, tak sme sa rozhodli urobiť krátke interview s našou 

lektorkou anglického jazyka Charlotte z Manchesteru. Má 24 rokov a momentálne žije 

v Skalici. 

 

So Charlotte, what do you like    Tak Charlotte, čo sa ti na  

about Slovakia?                                                       Slovensku páči?   

         

I like the culture, the food, the buildings -  Páči sa mi jeho kultúra, jedlo, budovy – to 

that they're not brick houses, I like the people - že nie sú tehlové, mám rada tunajších ľudí  

they are a very friendly, I also love the weather  - sú veľmi priateľskí, taktiež sa mi páči  

in the summer, because there are swimming  počasie v lete, pretože tu sú vonkajšie  

pools outside, you can't have one outside in   bazény, v Anglicku nemôžete mať vonku  

England.                 bazén. 

 

What’s your favorite Slovak food?   Aké je tvoje najobľúbenejšie slovenské   

        jedlo?  

„Svičkova!“ Ha ha, I love it so much!   „Sviečková!“ Ha ha, milujem ju!  

 

Why did you come here – to Slovakia?                 Prečo si na Slovensko vlastne prišla?

                                 

Because I was in highschool in England and   Pretože keď som bola na strednej v Angli-   

I wanted to experience working abroad, but  cku chcela som zažiť pracovanie za hrani-   

I was only supposed to stay for 1 year, but  cami, pôvodne som tu mala zostať len rok,  

I loved it here so much, the students so  no zamilovala som si to tu, najmä študen-   

I decided to stay, I wanted also to travel  tov, tak som sa rozhodla zostať tu dlhšie  

Europe as well.      Taktiež som chcela cestovať aj po Európe.  

 

Where do you see yourself in 5 years?             Kde vidíš samú seba o 5 rokov? Späť   

Going back to England or staying here in  v Anglicku alebo tu na Slovensku? 

Slovakia? 

I think in 5 years I will still be here in  Myslím, že o 5 rokov budem pracovať 

Slovakia, working. I think I'll stay here    stále tu na Slovensku. Myslím, že tu  

forever!      dokonca zostanem navždy! 

 

 

 



Have you visited other places in Slovakia? Navštívila si aj ďalšie slovenské miesta?  

 

Bratislava, I’ve been to the castle, Bojnice,  Bratislavu, bola som na hrade, Bojnice, 

Košice, Trnava – I really liked it here it    Košice, Trnavu – veľmi sa mi tam páčilo  

was nice.      bolo to pekné. 

 

Do you like Slovakian language?    Páči sa ti slovenský jazyk?    

 

Yes, but it’s so hard to learn!    Páči, ale je veľmi ťažký sa naučiť!  

Like  „ž, č, bla bla...“     Napríklad „ž, č, bla bla...“  

 

What was it like growing up in England?  Aké to bolo vyrastať v Anglicku?  

 

It was good I liked it but as I grew older I’ve Bolo to fajn, páčilo sa mi to ale ako som   

seen personalities of different people and  dospievala videla som osobnosti druhých  

England just wasn't for me then.                               ľudí a Anglicko v tú dobu nebolo pre mňa. 

Growing up was easy, but the school was   Bolo ľahké vyrastať, ale škola bola ťažká,   

hard all the exams and studying...uh...  všetky tie testy a učenie...uh...  

   

Well, that’s all we have for you, thank                 To je všetko čo pre teba máme,  

so much for your time.    veľmi ti ďakujeme za tvoj čas. 

Thank you!       Ja ďakujem vám!  

 

Patrícia Malíková a Ľubomír Rúsek  
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Umelecké uvažovanie o jari pri okne 

 

Pri pohľade z okna vidím slnko, ako mi obmýva žalúzie. Vidím, ako ma oslepuje svojimi 

rukami.  Mám pocit, že sa mi sníva . Mám pocit, že nedokážem už nič iné, než len snívať... 

Kvety,  ktoré prahnú po živote. Po tej celej dlhej nespútanej zime, ktorá im bránila. Bránila im 

pred žitím. Ale teraz to je iné. Úplne iné. 

Nikto im nebráni. Sú také, aké sú. A také, 

aké sa ani nesnažia byť. Také stále krásne 

a obdivované. 

Vtáčiky sťa orchester plný symfónií. 

Krásne a živé. Nespútané, nespútané 

vôbec ničím. Nikto im nezakazuje 

spievať. A ani by nemal. 

Pri tom nádhernom pohľade vidím čosi 

nezvyčajné. Čosi nesprávne. Nie!! Takto 

by to nemalo byť. Každý môj pohľad je stále iný. A každým pohľadom sa bojím, že tá 

nádhera plná farieb zmizne. Že sa vytratí. 

Obloha, ktorá je stále rovnaká, avšak stále iná. Niekedy ju sami nespoznávame. Aj cez všetky 

naše snahy. Snažíme sa veciam porozumieť. No niekedy márne. Znamená, že je to zle? 

Samozrejme, že nie. Niekedy je proste dané 

neporozumenie. Tak ako to, že vždy po zime 

nastáva jar. Tak ako vždy, po zime rozpučia 

kvety a narastú nové listy stromov. Nové listy 

nádeje. Nádeje, že aj po všetkom zlom vždy 

príde taká naša malá jar. Jar a teplo do našich 

sŕdc. Ktoré nás oslobodí a my budeme môcť v 

pokoji rásť.  

študent 2. ročníka 

 
 

 

 

 



Naša trieda alebo ako doma napísať sloh 

 
Na hodine slovenčiny nám učiteľka prikázala opísať našu triedu, a to umelecky. Super, nič 

lepšie si vymyslieť nemohla. Hovorím si, ľahšie je opísať peklo. Doslova. Moje spisovateľské 

schopnosti boli zablokované a ja som sa nachádzala na okraji možností. Buď napíšem kopu 

nezmyslov, alebo dostanem guľu. Po pár hodinách bdenia a rozmýšľania ma presne pár minút 

po polnoci kopla múza a... vznikol tento opis našej triedy. 

Pri vstupe moje zrenice zazreli slnečné lúče predierajúce sa cez žalúzie. Hladno prahli po tom, 

ako sa dostať do vnútra miestnosti a oživiť ju svojou prítomnosťou. Podlaha sa potichu 

ozývala pod každým mojím krokom. 

Najväčšou pýchou miestnosti bola veľká 

biela tabuľa, ktorá ma žiadala o to, aby 

som ju svojím rukopisom celú popísala. 

Príjemne hrejúce farby na stenách boli 

jemne ošarpané pod náporom ich veku. 

Vynímalo sa na nich nespočetné množstvo 

obrazov veľkých osobností, ktorí vzhľadu 

miestnosti dodávali na profesionalite 

a elegancii. Veľká mahagónová katedra 

zívala prázdnotou. Desatoro lavíc sa 

začalo pomaly plniť unavenými študentmi, 

ktorí tu svoj čas trávili častejšie ako vo vlastných domoch. Nespočetne veľa kvetov, 

pousádzaných na parapete okien, dodávali pocit útulna a bezpečnosti.  Jemný šepot sa 

každých štyridsaťpäť minút linul z jednotlivých miestností a pretváral  na tornádový hluk. 

 

                                                                                                                 Patrícia Malíková 
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Rakúsko je spolková republika v strednej Európe s parlamentnou demokraciou.  

Krajina je od roku 1955, keď ju opustili vojská víťazných mocností druhej svetovej vojny, 

členom OSN a od roku 1995 členom Európskej únie.  

Hlavné mesto: Viedeň 

Populácia: 8,747 miliónov (2016) 

Mena: Euro 

Prezident: Alexander Van der Bellen  

Jazyky: Nemčina, Maďarčina, Slovinčina,  

      Chorvátčina 

Miestny názov: Republik Österreich, Österreich 

Štátne zriadenie: spolková republika 

Prezident: Alexander Van der Bellen 

Kancelár: Sebastian Kurz 

Vznik: 1918 

Susedia: Česko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko,  

Taliansko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Nemecko 

Rozloha: 83 858 km²  

Počet obyvateľov: 8 402 908 

Medzinárodný kód: AUT/AT 

V Rakúsku je okrem bežných pozdravov v nemčine (napr. „Guten Tag!“ = „Dobrý deň!“) 

často používaná aj fráza „Grüß Gott!“ = „Pozdrav Pán Boh!“, ktorú možno použiť počas 

celého dňa. Odpoveďou na tento pozdrav je taktiež „Grüß Gott!“. 

V nedeľu sú všetky potraviny (vrátane supermarketov) a obchody zatvorené. Výnimkou sú 

reštaurácie, pohostinstvá a benzínové pumpy. 

Kristína Obuchová 
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Rakúsko bolo po stáročia akousi križovatkou, na ktorej sa stretávali kuchyne všetkých 

národov žijúcich v Rakúsko-Uhorskej monarchii. Preto tu nájdeme prvky kuchyne talianskej, 

maďarskej, českej, balkánskej i nemeckej. Pokrmy a spôsoby ich prípravy tak boli z týchto 

gastronómií preberané a začleňované do vlastnej rakúskej kuchyne, ako napríklad guláš, ktorý 

je pôvodom z Maďarska, alebo preslávený Wiener Schnitzel, ktorý v skutočnosti pochádza z 

talianskeho Milána.  

Rakúšania si bez mäsa svoju kuchyňu nevedia predstaviť. Často sa pripravuje zverina i 

vnútornosti. V Rakúsku sú obľúbené sladkovodné ryby – kapor, pstruh, šťuka i sumec. 

Vskutku tradičným pokrmom je Tafelspitz – hovädzia špička varená v zeleninovom vývare.  

Špecialitou Tirolska sú Tiroler Knoedel (tirolské knedličky). Ide o knedličky s údeným 

mäsom, kyslou kapustou a zemiakmi. Z bezmäsitých jedál sú v Rakúsku obľúbenú viedenské 

tvarohové knedličky, cisársky trhanec či žemľovka.

 
 

Ak máte radi sladkosti, môžete si vyskúšať urobiť vlastnú Sachertorte 

(Sacherovu tortu). 
 

Budeme potrebovať:  
• 130 g masla 

• 110 g práškového cukru 

• 1 balíček vanilkového cukru 

• 6 vajec 

• 130 g čokolády na varenie 

• 110 g kryštálového cukru 

• 130 g hladkej múky 

• maslo na vymastenie plechu 

• marhuľový džem 

 

Poleva: 
• 125 ml vody 

• 300 g kryštálového cukru 

• 250 g horkej čokolády 

 

1. Čokoládu roztopíme. Maslo vymiešame s práškovým a vanilkovým cukrom, postupne 

pridávame žĺtka, roztopenú čokoládu a vymiešame. Z bielkov vyšľaháme sneh, 

pridáme cukor, premiešame a zľahka premiešavame múku. Masu vlejeme do 

vymastenej formy a pečieme pri teplote 170 stupňov celzia.  približne 50 

minút.Vychladenú tortu v strede prerežeme, natrieme marhuľovým džemom a 

preložíme vrchným dielom. 

2. Poleva: Vodu povaríme s cukrom asi 5 minút. Necháme vychladnúť. Čokoládu 

roztopíme a zmiešame s cukrovou vodou na hladkú hustú glazúru. Letnou polevou 

oblejeme tortu z každej strany. Necháme vychladnúť a môžeme nakrájať. 

 

Kristína Obuchová 

2. A  



               Vedeli ste, že... 
 

 

 

 

 

Bulharsko je celosvetovo známe ako krajina ruží.  

Pre svoje  plantáže sa preslávilo najmä 120 km 

dlhé Údolie ruží medzi Balkánom a Strednou 

Gorou. Najznámejšia je damascénska ruža 

obsahujúca vzácny olej, ktorá sa tu pestuje viac 

než 300 rokov. Éterický olej z tejto ruže je 

zložkou najlepších svetových parfémov a na 1 kg 

éterického ružového oleja je potrebných 2800 až 

3200 kilogramov ružových lupienkov. Ak si 

naplánujete výlet do ružového kráľovstva, 

neobíďte ani neďaleké mesto Kazanlak, kde 

nájdete aj Múzeum ruží.   

Kristína Jašíková 

 2. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Do tohto čísla prispeli: 

Kristína Obuchová   2. A 
Kristína Jašíková   2. A 
Jana Sabayová    2. A 
Ľubomír Rúsek    2. B 
Patrícia Malíková   2. B 
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Sabina Mlynarovičová 3. B 
 
Pedagogický dohľad:  
Mgr. Ružena Prosnanová 


