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Svet je krásny a stojí za to, aby sme oň bojovali.
(Hemingway).
Bez vitamínov a bez sklamaní je ţivot nemoţný.
(Remarque).
Mladosť ţije z nádejí, staroba zo spomienok.
(francúzske príslovie)
Človek sa stane voľným iba tak, ţe sa pripúta k ľudom.
(Brie)
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Milí čitatelia,
uţ je to tak, ţe vţdy, keď sa niečo končí, iné sa začína. 30. júna sa
končí školský rok 2016/2017 a začínajú sa očakávané prázdniny. Ţiaci
dostanú vysvedčenie (mnohí aj výplatu), ktoré by pre nich nemalo byť
prekvapením, ale ani pre ich rodičov snaţiacich sa zo svojich detí vychovať
zodpovedných a slušných ľudí.
Byť správnym rodičom je najťaţšie aj najdôleţitejšie povolanie
a poslanie na svete. V minulosti platilo, dnes platí a v budúcnosti bude
platiť: „Ohýbaj ma mamko, pokým som ja Janko! Neohneš ma mamo, keď
ja budem Jano!“
Milí ţiaci, nechajte sa „ohýbať“! Nie palicou, ale slovom. Veď
dobré slovo nič nestojí, a predsa je najkrajším darom.
K peknému slovu patrí milý úsmev,
ktorým môţe človek obdariť kohokoľvek,
kedykoľvek a nikdy ho nie je dosť.
Stará indická bájka rozpráva o psovi,
ktorý sa ocitol v izbe, kde bolo tisíc zrkadiel. Keď
videl okolo seba toľko psov, prepadol panike, ceril
zubiská a zlostne vrčal. Všetky psy v zrkadlách robili to isté: cerili zuby
a vrčali. Pes sa zľakol takéhoto sveta a začal utekať. Behal dookola tak
dlho, až od únavy zomrel. A bolo by stačilo tak málo, aspoň raz priateľsky
zakývať chvostíkom, teda usmiať sa!
Na smiech potrebujete prácu 12-tich svalov, na zlostný výraz tváre
prácu 14-tich svalov.
Milí čitatelia, prajeme vám príjemné prázdniny a na tvári úsmev.
Dávajte si na seba pozor a nezabudnite, ţe aj cez prázdniny ste stále ţiakmi
Kaliny.
V časopise, ktorý práve drţíte v ruke, sa dočítate o ţivote našej
školy. Prajeme vám nerušené čítanie a uvidíme sa v septembri.
Samozrejme, ţe s úsmevom.
Redakcia
„Človek musí veľmi dlho žiť, aby sa stal človekom.“
(SAINT-EXUPÉRY)
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Srdečne blahoželáme
Doma sa o našich ţiakov starajú rodičia, v škole učitelia
a vychovávatelia. Kaţdoročne si neľahkú prácu pedagogických
pracovníkov uctievame pri príleţitosti Dňa učiteľov aj v našej škole. Ani
tento rok tomu nebolo inak a tak sa všetci zamestnanci školy stretli 28.
marca 2017 v školskej jedálni na slávnostnom obede, ktorý pripravovali
ţiaci III.G, III.B, II.C, I.B.
V ten istý deň sa v Dome kultúry uskutočnili celomestské oslavy
pri príleţitosti Dňa učiteľov spojené so slávnostným oceňovaním. Medzi
ocenenými boli aj dvaja pedagógovia z našej školy: Mgr. Anna Králiková
a Ing. Tatiana Sigetová
Oceneným učiteľov sme poloţili dve otázky:
„Za aké zásluhy si vás vybrali?“ „Aké ste mali pocity, keď ste preberali
ocenenie?“
Ing. Tatiana Sigetová
Prečo ja?
Pre ţiakov učebného odboru Pracovník v potravinárstve som
vypracovala „učebnice“ k predmetu Stroje a zariadenia v potravinárskej
výrobe.
Nakoľko je odbor nový,
nemali sme nijaké pomôcky
a učebný materiál k tomuto
predmetu. Ja som mala to
šťastie alebo smolu , ţe som
bola prvá učiteľka, ktorá začala
tento predmet vyučovať, preto
som sa rozhodla zostaviť
pomôcku, ktorá by pomohla
učiteľom aj ţiakom. A podarilo
sa , hoci to nebolo
jednoduché...
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Ţiaci I. ročníka prijali pomôcku
s nadšením. Spestrila nám vyučovanie
a plnila aj názornú funkciu. Prváci ma
akosi „nakopli“, ţe to má nejaký zmysel
a dokončila som učebnú pomôcku aj pre
druhý ročník. Obe „učebnice“ sme
symbolicky pokrstili 10. 02. 2017 – Deň
otvorených dverí na Kaline.
Mám v pláne pripraviť aj tretí
diel... Uvidíme, či sa mi to podarí tak, ako
si to predstavujem. 
Moje pocity?
Je to pocit, ktorý nezaţívate kaţdý deň.
Triasli sa mi kolená, potili dlane... Pocit
vďaky za dôveru, pocit zodpovednosti...
Ako to vysvetlím doma? 
Mgr. Anna Králiková
Prečo ja?
Neviem ! To je prvé, čo mi
napadlo...
Za
moje
pracovné
úspechy? Asi! Keby nebolo detí –
našich
ţiakov,
tak
ocenenie
nedostanem.
Svojich
ţiakov
motivujem, deti poslúchajú a majú
výborné výsledky. Mám z nich veľkú
radosť. Dúfam, ţe sa nám bude dariť
i naďalej. 
Moje pocity?
Nádherný záţitok. Príjemný pocit. Vychutnávala som si to. To sa nedá
slovom vyjadriť. To musí človek zaţiť. 
Za úprimné slová ďakujeme a prajeme veľa úspechov!
V. Mádrová
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Polročná štatistika na Kaline v školskom roku 2016/2017
Najlepšia dochádzka za I. polrok v šk. roku 2016/2017:
1. IV.L( 899 vymeškaných hodín)
2. I.K ( 1303 vymeškaných hodín)
3. IV.F ( 1443 vymeškaných hodín)
4. III.B( 1460 vymeškaných hodín)
5. I.F ( 1622 vymeškaných hodín)
6. I.L ( 1697 vymeškaných hodín)
Najhoršia dochádzka za I. polrok v šk. roku 2016/2017:
1. 4882 vymeškaných hodín
2. 4531 vymeškaných hodín
3. 3554 vymeškaných hodín
Najlepšie triedy v prospechu v I. polroku 2016/2017:
1. IV.F
(priemer 2,01 )
2. IV.L, I.L
(priemer 2,02 )
3. II.K
(priemer 2,03 )
4. II.L
(priemer 2,14 )
5. IV.K
(priemer 2,17 )
6. III.F
(priemer 2,20 )
Vyznamenaní ţiaci v jednotlivých triedach v I. polroku 2016/2017:
1. 6 ţiakov v:
IV.F, V.K, II.K
2. 5 ţiakov v:
III.F
3. 4 ţiaci v:
IV.L, I.L
4. 3 ţiaci v:
II.F, II.J, II.L, III.A, III.K, IV.K
5. 2 ţiaci v:
I.O, I.J, II.A, IV.H
6. 1 ţiak v:
I.A, I.B, I.F, I.K, III.B, III.C, III.G, V.L
Prehľad prospechu v I. polroku v šk. roku 2016/2017: z 872 ţiakov našej
školy prospelo 607, neprospelo 224, neklasifikovaných bolo 41,
vyznamenaných 65.
V. Mádrová
„Po niečom túţiť, je uţ dôvodom ţiť.“
(Vrchlický)
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Polročná štatistika na Kaline v školskom roku 2016/2017
Najlepšia dochádzka za II. polrok v šk. roku 2016/2017:
1. IV.G ( 961 vymeškaných hodín)
2. IV.J
( 1159 vymeškaných hodín)
3. IV.L ( 1248 vymeškaných hodín)
4. III.C ( 1328 vymeškaných hodín)
5. III.B ( 1420 vymeškaných hodín)
6. IV.F ( 1548 vymeškaných hodín)
Najhoršia dochádzka za II. polrok v šk. roku 2016/2017:
1. 4018 vymeškaných hodín
2. 3578 vymeškaných hodín
3. 3567 vymeškaných hodín
Najlepšie triedy v prospechu v II. polroku 2016/2017:
1. II.L
(priemer 1,99 )
2. II.L
(priemer 2,00 )
3. II.K
(priemer 2,01 )
4. IV.F (priemer 2,05 )
5. I.L
(priemer 2,08 )
6. III.F (priemer 2,10 )
Vyznamenaní ţiaci v jednotlivých triedach v II. polroku 2016/2017:
1. 9 ţiakov máme v: II.L
2. 7 ţiakov máme v: II.K
3. 6 ţiakov máme v: IV.F, V.K
4. 4 ţiakov máme v: II.F, IV.L
5. 3 ţiakov máme v: I.J, I.L, II.A, II.J, III.F, III.G, III.K, IV.K
6. 2 ţiaka máme v: I.A, IV.H
7. 1 ţiaka máme v : I.B, I.F, I.K, I.O, II.B, III.A, III.B, III.C, III.L,
IV.J, I.A – ŠPZ
Z 847 ţiakov našej školy prospelo 734, neprospelo 44, neklasifikovaných
máme 69 a vyznamenaných 75.
V. Mádrová
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Málaga 2016
Od 2. septembra 2016
prebiehala zahraničná stáţ 20
našich študentov v španielskom
meste Málaga. Hlavnou náplňou
praxe v rámci programu Erasmus
plus bolo nadobudnúť a zdokonaliť
si schopnosti a zručnosti v oblasti
práce s rybami a morskými
plodmi. Mimo
vlastnej
praxe
v bohatej miere stáţisti spoznávali nielen samotnú Málagu, ale i kultúru
Andalúzie, jej nádhernú prírodu a pobyt priamo pri mori.
J. Placeková

Spomienky žiaka J. Pipíšku
Študenti z našej školy HA sa vydali na mesačnú odbornú stáţ do
španielského letoviska v Andalúzii. Všetko sa odštartovalo skorým ranným
odchodom z Prievidze, po ktorom nasledoval presun na letisko
v Bratislave. Ubehlo pár hodín, ani sme sa nenazdali, a boli sme tam.
Všetci sa tešili na nový svet…
Začali sme výletom do Mijas – španielského bieleho mestečka. Po
nasledujúcom dni voľna nastal pre nás deň D – pracovný pohovor
v prevádzkach. Všetko prebehlo ako malo a začal sa náš prvý pracovný
týţdeň. Bolo super, všetci boli spokojní.
Ďalší víkend pokračoval výletom na Gibraltar, kde sme si
vychutnali klasické anglické raňajky, no najväčšou atrakciou boli pre
kaţdého voľneţijúce opice.
Nasledovný pracovný týţdeň ubehol ako voda a na nás čakal ďalší
výlet - Delfinárium Selwo, v ktorom všetkých zaujala najmä show
s delfínmi.
Po treťom pracovnom týţdni, keď bol uţ kaţdý “zabehnutý”
a všetko klapalo ako malo, sme mali pripravený kurz varenie v Paellí, kde
si kaţdý mohol vyskúšať prípravu tohto španielského národného jedla. Náš
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mesiac sa pomaly blíţil ku koncu a definitívne sa ukončil záverečným
ceremoniálom, pri ktorom sme obdrţali certifikát o absolvovaní stáţe.
Nastal deň balenia, lúčenia a nasledoval odlet do chladnejšieho
Slovenska. Ďakujeme všetkým prevádzkam za moţnosť naučiť sa niečo zo
stredomorskej gastronómie, prípravy a servisu jedál z morských plodov,
tradičných nápojov a osvojenie si zručností nadobudnutých počas štúdia.
Najväčšie ďakujem patrí našej pani profesorke Janke Placekovej za
úţasne preţitý mesiac v Málage, moţnosť absolvovania tejto stáţe a hlavne
za prácu, ktorú kvôli tomuto projektu vynaloţila.
Na záver by som pridal heslo, s ktorým určite súhlasí všetkých 20
absolventov stáţe: “El major mes de nuestra vida” (Najlepší mesiac nášho
ţivota!).
Jozef Pipíška, V.L

Náš pobyt v Rakúsku
26. aţ 30. septembra 2016 sa 8 ţiakov IV.K triedy zúčastnilo
projektu Odbornej stáţe someliérov. Základným východiskom projektu
Odbornej stáţe someliérov v Rakúsku je dlhodobý zámer školy kvalitne
pripravovať odborných pracovníkov v oblasti gastronómie.
Podstatou projektu je 5 dňový
pobyt slovenských ţiakov v rakúskej
partnerskej škole, kde majú moţnosť
vzdelávať sa v oblasti pestovania
viniča a výroby vína. Partnerskou
školou Strednej odbornej školy
obchodu a sluţieb v Prievidzi je
v tomto projekte rakúska škola
Landwirtschaftliche
Fachschule
Hollabrunn v meste Hollabrunn a jej
organizačná zloţka Fachschule für Tourismus v meste Retz.
Za pozitíva projektu povaţujeme nadobúdanie nových jazykových
zručností, prehlbovanie komunikačných zručností v autentických
situáciách, v rozhovoroch s rakúskymi ţiakmi a pedagógmi, získavanie
cenných teoretických a praktických skúseností pri pestovaní vínnej revy,
praktické ukáţky komplexného spracovania hrozna a výroby vína
na špecializovaných pracoviskách školy.
A. Richter
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Spomienky našej žiačky T. Mjartanovej
Dňa 26. 09. 2016 vycestovali ţiaci IV.K a pán učiteľ Richter na
odbornú stáţ do Rakúska, konkrétne do mesta Hollabrunn, kde sídli škola,
v ktorej sme boli ako hostia.
Na začiatku sme mali obavy, ktoré postupne opadli. Naučili sme sa
veľa teoretických aj praktických vecí. Najviac času sme trávili vo
vinohradoch v mestečku Retr, kde má škola vinice, v ktorých sme
pracovali. Zbierali sme rôzne odrody. Najviac nám učarovala sladká
stolová odroda hrozna – muškát. Na jeho chuť sme spomínali ešte aj po
ceste domov. Okrem zberu, ktorý sme si vyskúšali, sme videli aj lisovanie,
čistenie a spracovanie hrozna, z ktorého vzniká víno alebo hroznová šťava.
Stretli sme sa s rakúskym nárečím, videli sme rôzne kultúrne
pamiatky napr. kostolnú veţu, z ktorej je vidieť celé vinohradnícke
„rajóny“, veterný mlyn a mnoho iných stavieb.
Máme veľa úsmevných záţitkov, keď sa náš rakúsky kolega snaţil
povedať slovo čučoriedka a kvapôčka, na ktorých sa aj nám, Slovákom,
občas „pošmykne“ jazyk.
Táto návšteva Rakúska bola pre nás veľkým záţitkom, na ktorý
nezabudneme ani po rokoch. Dala nám, hlavne, skúsenosti, vedomosti, ale
aj záţitky a krásne spomienky.
Táňa Mjartanová, IV.K

Medzigeneračné vzťahy v rodinách a v spoločnosti beseda
seniorov a žiakov I.C a II.G
15. 12. 2016 sme v našej škole privítali
prezidentku Fóra pre pomoc starším pani
Ľubicu Gálisovú a operátorku Senior linky pani
Ing. Editu Flimelovú.
Milí
hostia
našim
študentom
porozprávali o aktívnom ţivote seniorov na
Slovensku, o spolupráci slovenských seniorov
s medzinárodnými organizáciami v európskej
sieti AGE – Platform Europe, o časopise pre strednú a staršiu generáciu
Forum seniorov.
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Študenti ţivo diskutovali na tému
„Medzigeneračné
vzťahy
v rodinách
a v spoločnosti“. PhDr. Marián Ondáš nás
poprosil o pár povzbudivých slov pre
Slovenský rozhlas. Naši mladí nás milo
prekvapili.
M. Matiašková

Ďakujem vám babička a deduško...
Našej babke a dedkovi sa narodilo deväť detí. Sedem z nich sa
doţilo dospelého veku, „rozlietali sa po svete“ a zaloţili si svoje rodinky.
V Čechách starým rodičom vyrastalo sedem vnúčat a na Slovensku
jedenásť. Všetci, celá naša veľká rodina, sme sa schádzali cez letné
prázdniny, keď sa kosilo a mlátilo obilie, neskôr na svadbách a pohreboch.
U našej babky a dedka som veľmi rada „slúţila“, teda pomáhala
som im primerane môjmu veku a schopnostiam. Milovala som ich.
Návšteva u nich bola pre mňa sviatkom.
Ako 5-ročná som chodila k nim pre domáce mlieko, potom na
prázdniny, pásla som u nich husi a neskôr štyri kravy. Keď som mala
9 rokov, za „sluţbu“ – pasenie kráv – mi kúpili moje prvé hodinky a neskôr
zasa bicykel. Pomáhala som im s prácami na poli, na lúkach, v lese,
v záhrade aj doma.
Nikdy nezabudnem na zimné večery strávené u mojich starých
rodičov. Vnúčatá sa u nich striedali „ako na páse“, veď nás bolo
poţehnane. V kuchyni stála murovaná pec, na ktorú sme si večer ľahli
spolu s mačkou Mickou a počúvali ich rozhovor, rozprávky, rôzne príbehy
a ľudové piesne. Dedko rád pracoval s drevom, vyrezával z neho rôzne
hračky, varešky atď., babka sa venovala ručným prácam, pes Dunčo
driemal pri dedkových nohách, v peci praskalo horiace drevo, vonku fúkal
vietor a padal sneh. Zimný večer ako z rozprávky. Keď sme na peci
zaspávali, odniesli nás do postele. V sobotu po raňajkách sme išli von
a preţili krásny deň. Večer prišli pre nás rodičia, ktorým sme celou cestou
domov rozprávali o svojich nových záţitkoch.
Mala som 15 rokov, keď náš dedko nečakane zomrel. Na pohrebe
babka nariekala, ţe zostala sama v dedine... Prišlo mi jej veľmi ľúto.
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Ubolenej a uplakanej babke som sa ponúkla, ţe budem rada u nej bývať,
aby nebola sama. Nezabudnem na tú iskierku v jej uplakaných očkách,
mala radosť a ponuku prijala. Babkine deti (moje tety a ujovia) ďakovali
mojim rodičom, ţe súhlasili a vyhoveli mojej prosbe.
Keď som sa nasťahovala, babka stanovila prísne pravidlá, ktoré
som sa snaţila dodrţiavať. Naučila ma rôzne domáce práce, ktoré moji
rodičia uţ nevykonávali (piecť domáci chlieb, mútiť maslo atď.). Začala
som študovať na strednej škole a naša babka prijala moje spoluţiačky
aj všetky kamarátky z dediny, v ktorej sme spolu bývali.
Postupne sa môj pobyt u babky predlţoval. „Potiahli“ sme to aţ do
mojej svadby. S mojím manţelom a deťmi sme boli u nej častým hosťom.
Našim deťom sa u prababky páčilo. Neskôr nám babka podarovala záhradu,
ktorú som ešte v detstve pomenovala „Raj na Zemi“, na ktorej sme si
s manţelom postavili chatku. Tešili sme sa na kaţdý víkend strávený na
chatke, kde chodili moji rodičia, tety, ujovia – celá rodina. Bolo to krásne,
keď sme na lúke vili venčeky: naša babka, moja maminka, ja a moja
dcérka, štyri generácie, ktoré sa navzájom obohacovali a ľúbili.
Babka ochorela, nemohla bývať vo svojom dome sama, predala ho
a išla bývať k svojim deťom. Doţila sa krásnych 88 rokov. Keď zomrela,
naše deti, teda jej pravnúčatá, mali 11 a 10 rokov. Za ten čas im naša
babička odovzdala hodnoty, ktoré im mohla dať len ona. Často na starých
rodičov spomíname a ďakujeme im za lásku.
Verím, ţe nám naše deti pomôţu doopatrovať našich rodičov
a hodnoty našich starých rodičov sa budú u nás dediť z generácie na
generáciu.
V. Mádrová

Vianočná zbierka UNICEF 2016
V dňoch 7. 12. – 19. 12. 2016 sa konala v našej škole zbierka pre
deti postihnuté vojnou na Ukrajine. Naši študenti z II.K zbierkovali v našej
škole aj v meste Prievidza. Za pohľadnice a nálepky „Snehová vločka“
vyzbierali 192,16 EUR.
Všetkým ľuďom, ktorí nezištne prispeli, ďakujeme.
V. Mádrová
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Spomienky žiaka D. Čontofalského
O tejto zbierke sme sa dopočuli na hodine náboţenskej výchovy od
našej pani učiteľky Mádrovej, ktorá nám porozprávala o tom, ako si ľudia
dokáţu pomôcť, ako sa vedia mnohí obetovať pre druhých, ktorých ani
nepoznajú. Z jej úst sme sa dozvedeli o deťoch z Ukrajiny, ktoré sú
postihnuté nezmyselnou vojnou, stratili svoju rodinu a domov.
Pani profesorka nás najskôr pripravila, ako sa máme správať a čo
máme hovoriť, keď budeme okoloidúcim ľuďom ponúkať vianočné
pohľadnice. Poučení s pokladničkou a krabicou s pohľadnicami sme sa
vybrali do mesta.
Prvý deň zbierkovania bol najťaţší, pretoţe sme nemali skúsenosti.
Reakcie niektorých ľudí nás vedeli poriadne znechutiť. Nemali z nás
radosť... Mnohí nás ignorovali a niektorí, keď uţ len videli, ţe máme
v rukách pokladničku UNICEF, tak nás obchádzali veľkým oblúkom. Bolo
to dosť smutné najmä vtedy, keď sme videli, ţe nie sú chudobní.
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Chudobnejší boli obetavejší. Našli sa aj takí, ktorí dali 10 eur a zobrali si
len 2 pohľadnice.
So spoluţiačkou nás zastavila jedna teta, bola bezdomovkyňa, ktorá
povedala, ţe jej korene sú z Ukrajiny, a aj keď nemala skoro ţiadne
peniaze, dokázala nazbierať 1 €, aby mala na pohľadnicu, ktorú chcela
poslať svojej dcére. Ponúkali sme jej pohľadnicu zadarmo, s tým, ţe ju
zaplatíme my, ale odmietla a peniaze nám vhodila do pokladničky.
Neskôr sme sa stretli aj s názorom, ţe UNICEF je organizácia,
ktorá nemá čestné úmysly, ale aj tak prispeli. Najviac však prispievali ľudia
vychádzajúci z kostola, ktorí chodili za nami a pýtali sa nás, pre koho
zbierkujeme.
Jeden deň sme zbierkovali aj v našej škole. Naši učitelia aj ţiaci
boli empatickí a prispeli, ale našli sa aj takí, ktorí mali plno zbytočných rečí
a neprispeli.
Posledný deň zbierkovania nás pani učiteľka pozvala na čaj do
malej čajovne na námesti.
Potom sme sa presunuli späť do školy, kde sme počítali vyzbierané
peniaze. Našli sa aj papierové bankovky.
Potom sme všetci všetko skontrolovali, podpísali protokoly
a odchádzali domov s dobrým pocitom, ţe sme sa pokúsili pomôcť deťom,
ktoré to nemajú v ţivote ľahké.
Dário Čontofalský, II.K

Biblická olympiáda - školské kolo
27. 01. 2017 sa ţiaci našej školy zúčastnili školského kola
v Biblickej olympiáde.
Zo začiatku som mala trošku stres z toho, či som dobre pripravená.. Bola
som tu prvýkrát a v hlave mi vírili otázky: „ Čo má čaká? Aké náročné to
bude? Čo ak „zastresujem“ a všetko zabudnem?“ Prišla pani učiteľka
Madrová a napätie sa začalo stúpať. Všetkých si nás zavolala, aby sa s nami
ešte porozprávala a vtom všetko napätie
zmizlo.
A prišiel čas na testy, ktoré mali
viaceré kolá, jednoduchšie, ale aj
náročnejšie, zamerané na porozumenie.
Zdolávali sme ich s ľahkosťou.
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Po zhodnotení našich výkonov, stav medzi
prvým a druhým miestom zostal nerozhodný.
Na 3. mieste sa umiestnila Laura Dadíková,
II.K triedy. Na 2. mieste sa umiestil Dario
Čontofalský, II.K a prvé miesto som získala
ja. Po skončení súťaţe nás pani učiteľka
ponúkla bábovkou a výborným ţihľavovým
čajom.
Domov sme odchádzali s dobrým pocitom a s materiálom, z ktorého sme sa
začali pripravovať na okresné kolo Biblickej olympiády.
Nikolka Beláňová, II.K

Biblická olympiáda – okresné kolo
Dňa 22. marca 2017 ţiaci z II.K triedy Beláňová
Nikola,
Čontofalský
Dário
a Dadíková Laura - reprezentovali našu školu
v okresnom kole Biblickej olympiády stredných
škôl, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Gymnázia
V. B. Nedoţerského v Prievidzi.
Naše trojčlenné druţstvo sa umiestnilo
na 2. mieste.
Srdečne blahoţeláme!

Kalina na lyžiach
Ţiaci prvých ročníkov našej školy sa zúčastnili lyţiarskeho
a snowbordingového kurzu, ktorý sa uskutočnil v dňoch 20. 02. - 24. 02.
2017 v známom lyţiarskom stredisku Skalka v pohorí Veľkej Fatry
v Kremnických vrchoch. Kurzu sa zúčastnilo 56 ţiakov. Ubytovaní sme
boli na horskej chate LIMBA.
Pre splnenie úloh výcvikového plánu boli pouţité tri zjazdovky.
Sedačková lanovka na hlavnej zjazdovke bola určite veľkým záţitkom
hlavne pre ţiakov, ktorí ju nikdy nepouţívali.
Ţiaci boli rozdelení do druţstiev. Pod vedením učiteľov telesnej
výchovy sa zdokonaľovali v lyţiarskych a snowbordingových činnostiach.
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Počasie nám počas celého kurzu vôbec neprialo. Hustá hmla, dáţď a silný
vietor nás sprevádzal počas
celého kurzu. No, počasie
si nevyberieš!
Počas kurzu sme
navštívili welnes, hrali
bowling, súťaţili v kartovej
hre, absolvovali vychádzku
k vysielaču a vypočuli si
prednášku
na
tému
zjazdové lyţovanie.
Ţiaci boli s kurzom
spokojní,
odniesli
si
mnoţstvo pekných záţitkov, na ktoré budú spomínať.
J. Drobec

Výstava odevného dizajnu
Dňa 21. februára 2017 sa v kultúrnom stredisku Bojnice konala
vernisáţ výstavy odevného dizajnu Strednej odbornej školy obchodu
a sluţieb v Prievidzi.
Vernisáţe
sa
zúčastnila
primátorka mesta Prievidza Katarína
Macháčková, primátor mesta Bojníc
František Tám, podpredseda TSK
Richard Takáč, členovia rady školy
a starostovia obcí okresu Prievidza.

Program spríjemnila
tanečná skupina Mimikry
a módna prehliadka.
Bola ukáţkou práce
našej absolventky Ţanety
Húskovej,
ktorá
začala

16

jún 2017

ŠTUDENT

úspešne prezentovať svoju tvorbu na výstavných mólach nielen na
Slovensku, ale aj v zahraničí.
Výstava bola prezentáciou
prác ţiakov študijného odboru
odevný dizajn, ktorí sa predstavili
ako kreatívni výtvarníci pripravení
pre
uplatnenie
v odevnej,
divadelnej, filmovej a reklamnej
tvorbe.
Najväčšie zastúpenie mali
práce ţiačok štvrtého ročníka. Na
výstave sme mohli vidieť ich
maturitnú prácu. Ich úlohou bolo vytvoriť extravagantné šaty, ktoré sú
inšpirované architektúrou. Práce ostatných študentov boli ukáţkou ich
samostatného výtvarného myslenia, presadzovania nových netradičných
myšlienok a metód pri navrhovaní a realizácii odevov. Práce vznikli pod
vedením odborných učiteľov V.Vatrtovej, K.Ďurišovej a N.Caňovej.
Výstava
bola
spojením
výtvarného a gastronomického
umenia.

Gastronomický záţitok nám sprostredkovali
ţiaci odborov čašník/servírka, cukrár/pekár,
kuchár a hotelová akadémia.
Výstavy sa zúčastnila aj široká
verejnosť, ktorá ju hodnotila veľmi
pozitívne, o čom svedčili ich vyjadrenia.
K. Ďurišová
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Erazmus 2017
Milí kolegovia, študenti a priatelia školy, veľmi radi by sme vám
predstavili nový projekt, do ktorého sa naša škola zapojila. Spolu
s kolegami J. Sudrovou, L. Gavalcovou, M. Šimovou, J.Majtanovou a Ľ.
Juríkom sme zareagovali na novú výzvu Erasmus plus na rok 2017
a napísali sme projekt KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania, ktorý má názov
Dajme škole nový rozmer.
Jeho podstatnou myšlienkou bolo pomocou nových prostriedkov
zvýšiť zamestnanosť našich absolventov. Ako všetci dobre vieme,
nezamestnanosť mladých ľudí je v rámci Trenčianskeho kraja najvyššia
práve v našom okrese. Preto sme sa snaţili vylepšiť vzdelávanie na našej
škole, priniesť nové nápady, nové vyučovacie metódy aj techniky, nájsť
nových zahraničných partnerov, zlepšiť systém duálneho vzdelávania,
zdokonaľovať vedomosti našich učiteľov v pouţívaní IKT, aplikovať elearning. Toto všetko pomáha zvýšiť zamestnanosť študentov po skončení
školy a absolventom pokračovať v ďalšom štúdiu na domácich a
európskych univerzitách.
Neodmysliteľnou súčasťou tohto projektu je aj myšlienka osobného
rozvoja našich pedagógov. Takisto sme si uvedomovali skutočnosť, ţe
dostať sa na školenie do zahraničia je finančne veľmi náročné. Preto sa
Európska únia snaţí rôznymi dotáciami pomôcť učiteľom, vedeckým

pracovníkom aj študentom zvyšovať si svoju kvalifikáciu, vidieť nové
metódy práce, stretnúť nových kolegov, s ktorými si môţeme vymieňať
skúsenosti, vidieť nové kultúry, novozískané vedomosti priniesť späť
domov a uplatniť ich vo svojich školách alebo na pracoviskách.
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Preto sme aj my chceli pomôcť kolegom, aby sa mohli zúčastniť
zahraničných školení a tzv. jobshadowingu. Cieľom spomínaného projektu
je vyslať našich učiteľov do Talianska, Veľkej Británie a Litvy, kde
absolvujú týţdňové a dvojtýţdňové kurzy a jobshadoving v Litve.
Prihliadali sme na potreby našej školy a na základe toho sme vyberali
jednotlivé kurzy.
Kalina sa stala partnerskou školou v oblasti duálneho vzdelávania
pre firmu Nestlé, ako aj pre Prievidzské pekárne a cukrárne. Aby sme
pomohli skvalitniť vyučovací systém v škole, a tak podporiť
zamestnatnosť, rozhodli sme sa absolvovať týţdenný kurz v Bologni
v Taliansku s názvom WHEN SCHOOL AND LABOUR MARKET
MEET: DUAL EDUCATION AND WORK BASED LEARNING.
Dúfame, ţe náš projekt bude úspešný a prinesie veľa nových
informácií a skúseností, ktoré budeme neskôr môcť vyuţiť v praxi a pri
modernizácii našej školy. Tak pomôţeme lepšej zamestnanosti našich
študentov.
J. Dubinová

Týždeň modrého gombíka 2017
15. – 19. mája 2017 sa konala zbierka pre deti postihnuté vojnou na
Ukrajine.
Naši študenti z I.L(Ciesarová S., Ďuricová M., Višňovská N., Martošová
L., Zábojníková H., Vicianová V., Škodová A., Cipov M., Bielik M.)
a z I.J
(Oršulová
K.,
Valchovníková P., Mendelová N.,
Váţanová L., Mišejová V.,
Kotianová M., Petiašová M.,
Grmanová
P.,
Bartová
P.)
zbierkovali 18. aj 19. 05. 2017
v meste Prievidza a v našej škole.
Mladí dobrovoľníci vyzbierali
237,81 EUR. Za ich ochotu a snahu
im veľmi pekne ďakujeme.
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Veľká vďaka patrí aj všetkým empatickým
darcom,
ktorí
„odhodili“
predsudky
a prispeli.
Mgr. Mádrová

Predsavzatie
Keď sa začne nový rok, ľudia sa pokúšajú
zmeniť isté veci v ich ţivote a začať odznova.
Väčšina z nich sa snaţia zmeniť svoj ţivotný štýl či
uţ úpravou stravy na zdravšiu, alebo vylepšiť svoju
kondíciu a vytvarovať svoju postavu bez
zbytočných “šuniek“.
Populácia, ktorá je spokojná so svojím
telom sa pokúša prijať iné výzvy. Napríklad
obmedziť fajčenie alebo s ním skoncovať natrvalo
a prestať piť alkohol.
V mojom okolí existujú ľudia, ktorí chcú
zmeniť svoje chovanie k ostatným alebo samých
seba. Ja osobne nemám so sebou problém a predsavzatie do nového roka
som si nedala. Ale môj názor je aj taký, ţe kaţdý človek by sa mal neustále
prekonávať, a preto si dáva predsavzatia. Keď uspejeme, tak je to pocit
víťaza, a práve preto si myslím, ţe to má zmysel.
Potrebujeme nový rok na to, aby sme si dali výzvu? Nemusíme sa
obmedzovať iba na 1. januára.
Výzvy si môţete dať kedykoľvek aj prvý júlový deň. A na
prekonanie sa nájde vţdy čas. No nie?
Motivujte sa naďalej, veľa šťastia s predsavzatiami, ktoré nám aj
tak vydrţia maximálne prvý mesiac. 
Drţím vám palce po celé prázdniny. Preţite ich v zdraví a šťastní.
F. Balejová

S úsmevom hurá na prázdniny...
Škoda, ţe ste nepodplatiteľní,
bol by som vám ponúkol rozum.
(Brie).
Nepozeraj na krčah, ale čo je v ňom.
(príslovie)

Milí čitatelia, prajeme Vám slnečné leto 2017,
veselých ľudí okolo seba a krásne zážitky. 
***
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