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Dňa 21. mája 2018 som sa zúčastnila 

stretnutia na Holíčskom zámku s názvom  

Európa v pohybe, kde bola predstavená 

kniha od Jozefa Vlčeja s rovnomenným 

názvom. Pozvanie na krst prijal aj 

poslanec Európskeho parlamentu, pán 

Eduard Kukan. 

 

Podujatie bolo rozdelené na dve časti;  

v prvej časti nám bola priblížená kniha 

od Jozefa Vlčeja Európa v pohybe, v 

ktorej opisuje krízy, akými v posledných 

časoch Európska únia čelí ako napr. 

finančná kríza Grécka, Ukrajinská kríza, migračná kríza. V knihe pán Vlčej analyzuje tieto a 

iné jednotlivé problémy a načrtá potenciálne riešenia.  

Druhá časť pozostávala z diskusie s pozvanými hosťami, ktorými boli JUDr. Eduard Kukan-

poslanec Európskeho parlamentu, Doc. Ing. Jiří Blažek, Csc., Ing. Dušan Rozbora- prezident 

Medzinárodného klubu SR, Prof. PHDr. Rastislav Tóth, CSc. - SEVS Skalica.  

Diskutovalo sa nielen na témy spomínané v knihe, ale aj na aktuálnejšie ako sú napr. odchod 

Anglicka z EÚ (ako nás ovplyvní; ako iné štáty), o tom, že viac ako polovica obyvateľov 

Českej republiky nesúhlasí s prijatím eura, o dvojitej kvalite potravín, politickej kríze na 

Slovensku, o hospodárskom a ekonomickom poklese a raste krajín EÚ, o budúcoročných 

voľbách do Európskeho parlamentu. 

Príjemným prekvapením boli otázky smerované na život pozvaných hostí, kedy každý 

povedal zážitok z cestovania po svete.  

Podujatie s diskusiou boli zaujímavé, veľa nových vecí som sa dozvedela a veľa aj pochopila. 

Určite pôjdem voliť budúci rok poslancov do Európskeho parlamentu. 

 

Zuzana Nemcová 

3. A 
 

 

 



 

9. máj - pre niektorých ľudí je to iba obyčajný deň, no pre nás Európanov veľmi podstatný, 

pretože v tento dátum sa zrodila myšlienka európskej integrácie.  

Tohtoročný 9. máj sme 

strávili pekné chvíle na 2. 

Základnej škole v Senici. 

Štvrtáci si mohli vyrobiť 

vlajku Európy, zoznámiť sa 

podrobnejšie s mincami či 

bankovkami, vypočuť si 

Beethovenovu Ódu na 

radosť, alebo sa dozvedieť 

nové informácie 

o symboloch Európskej 

Únie. Šiestaci sa popasovali s aktivitami ako je skladanie mapy Európy, priraďovanie 

typických pamiatok, jedál či pamiatok k jednotlivým štátom, vyhľadávanie známych 

osobností, či priraďovanie úradných jazykov ku konkrétnej krajine. 

Oslavy dňa Európy pre našich Ambasádorov pokračovali aj vo štvrtok 10. mája, kedy 

s prezentáciou o zakladateľoch EÚ a so súťažným kvízom s názvom EURÓPA 

v OTÁZKACH navštívili Gymnázium Ladislava Novomeského v Senici. 

Jana Sabayová 

2. A 

 

 



 



Pravdivý príbeh...   

                                  

  

 

 

Spoločenská akceptácia homosexuálne orientovaných ľudí je stále na veľmi nízkej úrovni, 

cieľom tohto dňa je  presadzovanie ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových 

a intersexuálnych ľudí, odhaľovanie a odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie na 

základe sexuálnej orientácie a rodovej identity a potláčanie homofóbie a transfóbie v 

spoločnosti. 

Chcel by som sa s vami podeliť o svoj príbeh... Príbeh o tragickej smrti môjho deda a pár jeho 

posledných slovách... 

Blízka rodina sa zišla v nemocnici na požiadanie nášho deda. Vedel, že jeho čas sa blíži a 

chcel nám povedať  ešte pár podstatných slov. Po príchode začal veľmi dlhý monológ,  

v ktorom sa nám snažil povedať, že je homosexuál. Po všetkých tých rokoch to zo seba dostal 

von,  po všetkých rokoch strachu a skrývania sa. Všetci  do jedného sme sa pousmiali, chápali 

sme ho a zároveň sme boli smutní  za neho, za jeho život nepriznávania sa  a odsudzovania. 

Za to, že sa nikdy nezamiloval a nežil život taký, aký on chcel, ale skôr aký si spoločnosť 

vyžadovala. Čo je veľmi pochopiteľné kvôli dobe, ktorá vtedy bola. Babka v slzách, avšak s 

úsmevom povedala, že tomu rozumie, a že mu ďakuje za všetky tie roky, ktoré jej obetoval. 

Myslel si, že sa bude hnevať, ale ona bola vďačná, vďačná za krásne deti, ktoré s ním mala 

a za krásne prežitý život po jeho boku.  Dodala taktiež : “Mohol si mi to povedať skôr, 

niekoho by som ti ešte dohodila.“  Dedo bol pri obede už veľmi slabý, nezvládal ho ani 

dojesť. A to bola presne tá noc, pri ktorej sa s pokojom v duši rozhodol odísť.  

žiak 2. ročníka 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. 5. 2018 sme na našej škole v rámci Svetového dňa pohybu zorganizovali akciu pre našich 

chlpatých kamarátov a rozhodli sme sa ísť do útulku v Senici.  

Psíky sa potešili, keď nás videli. Zobrali sme vôdzky, rozdelili sa do 

skupiniek a každá si zobrala jedného, s ktorým sa išli prejsť ľubovoľne 

po meste. Chlpáči boli veľmi zlatí a poslušní. Na prechádzku sme mali 

čas asi hodinu, a keď sme sa vrátili, mohli sme si pozrieť celý útulok. 

Všetci boli krásni, no mňa osobne najviac oslovila dvojica čiernych 

labradorov – Ria a Merlin. Keby som mohla, hneď by som si oboch 

zobrala domov.  Milujem zvieratá, hlavne psy, takže som si tento deň 

veľmi užila.  

Dúfam, že takéto akcie sa u nás budú organizovať častejšie, lebo 

je to veľmi pekné gesto. Treba myslieť aj na zvieratká, nie len na 

seba.   

Jeden múdry človek raz povedal:  

  „ Pes je jediný tvor na svete, ktorý ťa má radšej ako sám seba.“ 

Preto im pomáhajme a bojujme proti ich týraniu. Ten, kto dokáže 

ublížiť tak úžasnému a nevinnému stvoreniu, sa nedá považovať 

za ľudskú bytosť. 

!STOP TÝRANIU ZVIERAT! 

 

Kristína Obuchová  

2. A 
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Na slovíčko s... 

Projekt EPAS sa zameriava hlavne na šírenie povedomia o Európskej únií a európskej 

parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi 

prostredníctvom poskytovania aktuálnych a praktických 

vedomostí. 

Tohto roku sa aj naša škola uchádza o titul Ambasádorská 

škola EP pod vedením pani učiteľky Mgr. Ruženy 

Prosnanovej, ktorá na našej škole učí od roku 2007 

predovšetkým nemecký jazyk a občiansku náuku. 

V našom voľnom čase sme sa rozhodli ju troška 

vyspovedať... 

 

Aké ďalšie akcie by sme od vás mohli očakávať ? 

Koniec tohto školského roka je predo dvermi, tak aj my finišujeme s akciami. Prioritou je 

skompletizovať posledné číslo euromagazínu Európa dokorán. Taktiež sa pripravujeme na  

hodnotiacu EPAS návštevu, sumarizujeme aktivity, zhromažďujeme a triedime dokumentáciu 

z prebehnutých akcií .   

Pracovalo sa vám dobre so skupinou junior ambasádorov? 

Ako senior ambasádorka v projekte EPAS – Ambasádorské školy Európskeho parlamentu - 

som mala jedinečnú príležitosť spoznať študentov našej školy aj mimo všedného vyučovania. 

Zistila som, že keď chcú a majú správnu motiváciu dokážu veľa spraviť. Bola som veľmi milo 

prekvapená, ako sa mnohí nechali strhnúť atmosférou a veľmi intenzívne sa podieľali na 

organizácii a priebehu naplánovaných akcií, za čo im samozrejme ďakujem. Snažila som sa 

byť skôr partnerom, než autoritou či lídrom, aj keď niekedy „horel termín“  a ja som musela  

pritvrdiť. Veľmi oceňujem tímového ducha, ktorý bol prítomný pri každom plánovaní či 

realizovaní aktivít a bez ktorého by tento projekt ani nebolo možné uskutočniť. Bol to pre 

mňa najnáročnejší rok na tejto škole, ale musím povedať, že aj najlepší a najmä, že mi veľa 

dal.  Posunula som sa niekam ďalej, pracovala na sebe, naučila som sa veľa a získala nové 

skúsenosti.  Ak to takto vidia aj mladí ambasádori, je to pre mňa nesmierne zadosťučinenie.  

Aká akcia bola podľa Vás najprínosnejšia z hľadiska poskytovania informácií o EÚ 

mládeži?  

Veľmi sa mi páčila hneď prvá aktivita pre študentov našej školy, a to Deň otvorených dverí 

našej informačnej kancelárie. Keď som sledovala ako zodpovedne a s akou energiou sa moji 

zverenci venovali príprave aktivít, bola som veľmi milo prekvapená. Vtedy vo mne nastal 

zlom a ja som si povedala, že musím dať do toho všetko, aby som ich nesklamala a získali 

sme titul Ambasádorskej školy EP, o ktorý sa celý rok uchádzame. Z hľadiska poskytovania 

informácií bola najprínosnejšia návšteva 2. ZŠ v Senici, kde sme mali pre deti pripravenú 

krátku prednášku a jednoduché aktivity, a potom gymnázia v Senici. Alebo napríklad 

prednáška Katky Vallovej o extrémizme pre 3. ročník.   
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Ktorá z akcií sa Vám páčila najviac?  

Najviac sa mi asi páčila návšteva Senického útulku v rámci Svetového dňa pohybu 

v duchu myšlienky ambasádorky Kristínky Jašíkovej: „Nielen ľudia potrebujú pohyb, ale aj 

zvieratká.“ Tu ma opäť prekvapili študenti svojím ľudským prístupom pri venčení psíkov 

a následnej rozlúčke, kedy som ich musela niekoľkokrát zvolávať,  pretože sa nemohli 

odtrhnúť od kotercov.  

Chystáte sa pokračovať aj na ďalší rok?  

Samozrejme. Dúfam, že cez letné prázdniny načerpáme všetci nové sily a plní energie 

budeme pokračovať ďalej. 

Na stupnici od jedna do desať ako veľmi ste spokojná s odvedenou prácou? 

Som človek, ktorý je k sebe veľmi kritický a možno mám tým pádom aj väčšie nároky na 

ostatných ľudí, s ktorými práve na niečom pracujem.  Myslím, že človek sa má stále kam 

posúvať, a že vždy to môže byť o kúsok lepšie. Ak by som našu prácu mala ohodnotiť, tak 

určite to nebude bodmi, od toho tu bude hodnotiaca návšteva. Ja za seba som s odvedenou 

prácou veľmi spokojná. Som si istá, že mnohí tento školský rok išli na maximum. Viem, že 

veľa študentov chodí po vyučovaní na brigády, pripravujú sa na skúšania či písomky, takže si 

cením, že priložili pomocnú ruku, spolupracovali a aktívne sa podieľali na realizácii tohto 

projektu. Veľká vďaka, ste úžasní!  

Patrícia Malíková a Ľubomír Rúsek 

2. B 
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Vedeli ste, že...  

 

 Rakúska vlajka patrí medzi najstaršie zástavy na svete a používala sa vraj už         

v 12. storočí 

 Viedenská ZOO - Tiergarten Schönbrunn je najstaršia zoologická záhrada na svete 

 Palác Schönbrunn má viac ako 1440 izieb, voľakedy slúžil ako letné sídlo 

Habsburgovcov 

 Až štvrtina obyvateľov Rakúska žije v hlavnom meste Viedeň 

 Medzi najznámejších Rakúšanov patria umelci ako Haydn, Strauss, Mozart, 

psychológ S. Freud, či osobnosti A. Schwarzenegger či A.Hitler 

 Z Rakúska pochádza napríklad šijací stroj, viedenský valčík, alebo aj ovocné 

cukríky značky PEZ 

 Vo Viedni (Hofburgu) je vystavený najväčší smaragd na svete, ktorý má až 2860 

karátov 

 v Ötztálskych alpách sa v roku 1991 našla zamrznuté mumifikované telo z doby 

kamennej 

 Na viedenskom cintoríne bolo pochovaných viac ako 2,5 milióna ľudí, čo je viac 

ako súčasný počet obyvateľov hlavného mesta 

Kristína Jašíková 

2. A 
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Európsky parlament je jediný priamo volený orgán 

Európskej únie. Poslanci sú volení každých 5 rokov 

voličmi vo všetkých členských štátoch Európskej 

únie. Je inštitúciou Európskej únie, ktorá zastupuje 

občanov všetkých členských štátov.  

Má zákonodarnú a rozpočtovú právomoc a 

dozerá na činnosť všetkých európskych inštitúcií.  
Tvorí ho dokopy 751 europoslancov.   
 

 

Štrasburg 

Európsky parlament v Štrasburgu je 

oficiálnym sídlom tohto legislatívneho 

orgánu. V priebehu štyroch dní sa tu 

uskutočňuje dvanásť plenárnych zasadnutí 

mesačne a rozpočtové zasadnutie. 

Navštíviť Európsky parlament 

v Štrasburgu je možné individuálne, ale aj 

skupinovo (20 – 45 osôb). Minimálny vek 

záujemcov je 14 rokov. Pre študentov 

stredných škôl je lákadlom program Euroscola. Prehliadka je zdarma a v úradných jazykoch 

EÚ. Informačné skupinové návštevy je z dôvodu veľkého záujmu potrebné objednávať  

v dvoj - až trojmesačnom predstihu. 

Brusel  

 

V Bruseli sa stretávajú výbory 

Európskeho parlamentu a konajú sa tu 

tiež plenárne schôdze. 

Európsky parlament v Bruseli ponúka 

záujemcom v týždňoch počas 

plenárnej schôdze možnosť sledovať 

schôdzu a v týždňoch mimo plenárnej 

schôdze, návštevu rokovacej sály 

zdarma. Dĺžka skupinovej prehliadky 

je približne 1 – 2 hodiny pre skupiny 

20 až 45 ľudí. Minimálna veková 

hranica pre návštevníka je 14 rokov. Skupinové návštevy je potrebné zarezervovať si vopred.  
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Do Európskeho parlamentu v Bruseli je možné sa vybrať od pondelka -  do štvrtka o 10:00 

a 15:00, v piatok o 10:00. 

V čase letných prázdnin od pondelka - do štvrtka o 10:00, 11:00, 14:00, 15:00 a v piatok 

o 10:00 a 11:00.   

Kristína Obuchová  

2. A 
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Prisťahovali sa vedľa nášho domu. Bol mojím susedom. Bola to láska na prvý pohľad.     

Bol mojím učiteľom, najlepším priateľom, oporou. Bol moje všetko. 

50 rokov manželstva je pre mňa nepredstaviteľná doba. To ste si neliezli na nervy? 

Haha, liezli. Ale dnes je väčšina vzťahov založených len 

na sexe, ktorý je síce súčasťou života, ale vo vzťahu nie 

všetkým. Príde mi to, ako keby pre dnešných mladých 

nebolo nič zakázané, nič protivné. Málo manželstiev má 

kvalitné priateľstvo, ktoré je založené na úprimnosti, 

úcte a dôvere. Kedysi keď som bola mladšia boli muži 

džentlmeni a ženy dámami. Nikde sa nechválili s kým 

spali a koľko krát a pod., bojovali o dievčatá. No dnes 

mi to príde opačne. Dievčatá naháňajú chalanov. 

A čo si myslíš, kde, kedy alebo v čom nastal ten skrat, že sa ľudia k sebe nesprávajú 

s úctou? 

Keď som chodila ešte na základnú školu, ach, to bolo dávno, učili nás 

ako sa majú správať chlapci k dievčatám a opačne. Dnes vás v škole 

neučia ako sa správať, myslím, že by to nemalo ani cenu. Správanie 

niektorých ľudí je na bode mrazu. 

Máš teda nejaký recept na dlhotrvajúce manželstvo alebo vzťah? 

 Haha, recept?! Nie je! Manželstvo je založené na tolerancii, úcte 

jeden k druhému, počúvaní navzájom, pri problémoch si vysvetliť 

všetky pre a proti, urážanie a ponižovanie jeden druhého je zakázané, 

každý konflikt riešiť spolu, v pokoji bez hádok. To je základ. Nič 

viac, ostatné pôjde samo. Ale mojou najväčšou radou je POČÚVAŤ, čo ten druhý hovorí, 

a pochopiť ako to myslí. A neplatí to len vo vzťahoch medzi manželmi alebo partnermi. 

Myslíš si, že sa vám žilo lepšie, keď si bola mladá? Čo sa týka životných problémov? 

Problémy boli, sú a budú všade. V každej rodine, v každej dobe. Vždy sa niečo našlo. Ale 

dalo sa to zvládnuť - spoločne. 

„Musela si mať úžasné manželstvo, keď o tom tak pekne hovoríš. 

Mala som. Môj manžel bol úžasný džentlmen, dokonca aj na smrteľnej posteli. Chýba mi, 

treba si vážiť a užívať si život a lásku, zakiaľ ju ešte máme pri sebe.  
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Do tohto čísla prispeli: 

Kristína Obuchová   2. A 
Kristína Jašíková   2. A 
Jana Sabayová    2. A 
Ľubomír Rúsek    2. B 
Patrícia Malíková   2. B 
Zuzana Nemcová  3. A 
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